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دعا اإىل التح�سري ال�ستفتاء تعديل الد�ستور 

الرئي�س يحذر دعاة "الثورة امل�سادة"
.    حتقيقات مع امل�سوؤولني املوقوفني واحلملة م�ستمرة
.     دعوة االإدارة لال�ستعداد لال�ستفتاء حول الد�ستور

 اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون  اأم�س االأربعاء اأنه ال رجوع يف احلرب على بقايا الع�سابة التي 
نهبت اأموال ال�سعب اجلزائري يف ال�سنوات االأخرية , كما حذر من �سيناريو واأجندة ل�سرب ا�ستقرار 

الوطن  من خالل افتعال اأحداث قطع املاء والكهرباء على مواطني بع�س املناطق يف عز ال�سيف وجو العيد 
معرتفا وهو �سيناريو خمطط له ح�سبه, وطالب الوالة بالتح�سري ال�ستفتاء �سعبي عن الد�ستور اجلديد 

الذي يتم حاليا طبع كافة املقرتحات التي قدمتها االأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات وال�سخ�سيات الوطنية .

باية ع  

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  حذر 
األقاها  بلغة �رصيحة يف خطاب  تبون 
اإ�رصافه على اجتماع احلكومة  خالل 
ا�ستقرار  ل�رصب  خمطط  من  بالوالة 
خالل  من  الفتنة  واإ�ساعة  البالد 
الرتويج  الإ�ساعات على غرار  الرتويج 
لو�سف » املظلومني » ملن نهب املال 
موؤكدا يف  ال�سجن  يف  وهو  اجلزائري 
بقايا  على  احلرب  اأن  ال�سياق  هذا 
الفا�سد  مالها  ي�ستعمل  التي  الع�سابة 
املواطنني  ا�ستمالة  حماولة  يف  االآن 
ال�سعفاء ال رجعة فيها , واأبرز الرئي�س 

بتوقيف  اأم�س  الذي اتخذه  القرار  اأن 
املتقاع�سني  املحليني  امل�سوؤولني 
بتنفيذ  املواطن  عن  الغنب  رفع  يف 
وقرارات  الوزراء  جمال�س  توجيهات 
احلكومة ماهو اإال بداية يف اإ�سارة اإىل 
وجود قرارات مماثلة يف قادم االأيام , 
ب�ساأنها  الق�سية جتري  اأن هذه  مربزا 
ملعرفة  معمقة  وحتريات  حتقيقات 
م�سريا  التق�سري  هذا  مالب�سات  كافة 
يتم  التي  اجلديدة  اجلزائر  اأن  اإىل 
بناءها حتتاج ل�سلوكات جديدة ين�سجم 
فيها القول مع العمل على اأ�س�س متينة 
يرتكز عليها د�ستور توافقي يلم �سمل 
اجلميع ويزرع االأمل يف م�ستقبل اكرب . 

وبهذه املنا�سبة وده رئي�س اجلمهورية 
لدعاة  م�سفرة  �سيا�سية  ر�سائل 
االنتقالية  وامل�ستعينني  املرحلة 
عدم  حالة  اإ�ساعة  اأجل  من  باخلارج 
اأن  على  بالتاأكيد  بالبالد  اال�ستقرار 
القطار انطلق وم�ستحيل اأن يعود اإىل 
اأكرث  اأن  ال�سياق  الوراء مربزا يف هذا 
من 80 باملائة من املواطنني حامدون 
اهلل على نعم االأمن واال�ستقرار خا�سة 
وانه كما اأ�ساف اأن اجلزائر م�ستهدفة 
من بع�س االأطراف التي تريد اإدخالها 
يف اأجندة معروفة  كما و�سف م�ساعي 
اجلزائريني  �سماهم  مما  بع�س  عودة 
الواجهة  اإىل  بالع�سابة  حراكهم  يف 

عاد  االإطار  نف�س  ويف   .  « احللم  ب« 
الرئي�س تبون اإىل التحقيقات اجلارية 
انقطاعات  بخ�سو�س  بها  اأمر  التي 
ال�سيولة  وانعدام  والكهرباء  املاء 
رافقتها  التي  واالحتجاجات  املالية 
, موؤكدا بلغة  البالد  يف بع�س مناطق 
الواثق من نف�سه اأن هذه االأعمال هي 
وفيه  البالد  ا�ستقرار  ل�رصب  موؤامرة 
كما اأ�ساف حركات احتجاجية مدبرة 
لتهيج املواطنني وحرمانهم من حقهم 
يف التغيري اجلذري واإنهاء املمار�سات 
البالية ال�سابقة لذلك كما اأو�سح البد 
اجلهود  من  والقيام مبزيد  يقظة  من 
اال�ستثنائي  الظرف  جتاوز  اجل  من 

وباء  اأزمة  جراء  البالد  تواجهه  التي 
وكذا  النفط  اأ�سعار  وتراجع  كورونا 
وفتح  والت�ساور  باحلوار  التم�سك 
املدين  املجتمع  لفعاليات  االأبواب 
االجتماعي  التوتر  �سبح  الإبعاد 
باملال  املواطن  ا�ستقطاب  وحماولة 
بخارج  وزع  انه  ك�سف  الذي  الفا�سد 
مطروح  يبقى  ح�سبه  وال�سوؤال  البالد 
اأ�سحابه  كيف وزع هذا املال وبع�س 

يف ال�سجن .
اإىل  الوالة  رئي�س اجلمهورية  كما دعا 
�رصورة التكفل باملواطن فيما يخ�س 
مت  ما  وتنفيذ  كورونا  وباء  مواجهة 
تقريره يف جمال�س الوزراء واحلكومة 

يف  خا�سة  لالأمن  االأعلى  واملجل�س 
اأنه  التاأكيد  ال�سيف جمددا  فرتة  ظل 
اأمور غري مقبولة مرة  اإذا مت ت�سجيل 
اأخرى فيقت�سي االأمر كما قال الرجوع 

اإىل احلجر ال�سحي .
ويف اخلتام دعا الرئي�س عبد املجيد 
اال�ستعداد  اإىل  اجلمهورية  والة  تبون 
مل  الد�ستور  حول  �سعبي  ال�ستفتاء 
يك�سف تاريخه غري اأنه اأبرز اأن جميع 
االأحزاب  قدمتها  التي  املقرتحات 
ال�سيا�سية وجمعيات املجتمع املدين 
الد�ستور  �سياغة  لهيئة  وال�سخ�سيات 
يكون  فيها  واحلكم  طبعها  �سيتم 

لل�سعب وحدة �ساحب ال�سيادة.
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يف  ونا�سطون  فاعلون  ثمن 
جريدة  به  خ�سوا  ت�رصيح 
رئي�س  ت�رصيحات  الو�سط 
اجلمهورية عبد املجيد تبون, 
م�رصة  باأن   الدولة  معتربين 
بالك�سف  نهجهها  يف  وما�سية 
اأجنحتهم  املتاآمرين  عن 
من  الكثري  على  املوزعة 
احل�سا�سة  خا�سة  القطاعات 

منها, .

خل�سر بن خالف
الع�سابة تعمل على 

ر�سكلة نف�سها 

عن  الربملاين  النائب  اأ�سار 
جبهة العدالة و التنمية خل�رص 
بن خالف باأن �سبق و حذر مما 
�سعي  بخ�سو�س  الرئي�س  قاله 
لر�سكلة  اأذنابها  و  الع�سابة 
االأطراف  جميع  دعيا  نف�سها, 
�سد  واحد  �سف  للوقوف 
الداخل و اخلارج  الع�سابة يف 
اإىل املاآ�سي  البالد  كي التعود 

التي عا�ستها منذ 20 �سنة .
عن  الربملاين  النائب  اأكد 
جبهة العدالة و التنمية خل�رص 
خ�س  ت�رصيح  يف  خالف  بن 

الع�سابة  باأن  »الو�سط«  به 
نف�سها  ر�سكلة  على  تعمل 
لتقوم  امل�ستويات  كل  على 
باأن  الفتا  م�سادة,  بثورة 
الميكن بب�ساطة اأن تتوقف عن 
 20 منذ  بداأته  الذي  اإجرامها 
�سنة , قائال :« الو�سع اجلديد 
اأن  التريد  فهي   , تريده  ال 

تتوقف عن اإجرامها ».
باأن  خالف  بن  خل�رص  لفت  و 
الع�سابة ت�ستعمل كل الو�سائل 
ال�سيا�سية  اأذرعها  جميع  و 
ميكن  ما  لتك�سري  املالية  و 
فهي  الفرتة,  هذه  يف  اإجنازه 
كل  �سد  م�سادة  بثورة  تقوم 

�سيء يتخذ يف البالد .
وقال بن خالف باأنه �سبق و اأن 
حذر من الع�سابة , الفتا باأنها 
اأثناء احلراك  حاولت الع�سابة 
اأن تتبنى احلراك و ت�سري فيه 
باأن  مربزا  عليه,  للت�سوي�س 
يعملون يف  اأذنابها  و  الع�سابة 
الف�ساءات  و  امليادين  �ستى 
و  الو�سع  زعزعة  اأجل  من 

اإحداث فتنة يف البالد.

عبد العزيز بن طرمول 
تركة ثقيلة اأفرزتها 

الع�سابة 

عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
كلمة  باأن  طرمول  بن  العزبز 
والة  اأمام  اجلمهورية   رئي�س 
متيزت بالو�سوح  اجلمهورية 
تعانيه  ما  اأمام  واملبا�رصة 
الت�رصفات  بع�س  من  البالد 
كل  على  واملمار�سات 
منها  الهدف  امل�ستويات,  
املبذولة  اجلهود  عرقلة 
ملحاربة ما اأفرزته الع�سابات 
ال  وخملفات  ثقيلة  تركة  من 
العدالة  حتقيقات  حمل  تزال 

والق�ساء..
واأ�سار عبد العزيز بن طرمول 
يف ت�رصيح خ�س به »الو�سط« 
ا�ستعمل  تبون  الرئي�س  باأن 
وم�سطلحات  الو�سوح  لغة  
امل�سوؤوليات  وحتميل  االإدانة 
لكل الدين �سجنوا ومن هم يف 
واإ�سدار  االتهام  اإثبات  طريق 

االأحكام �سدهم .

عبد الرحمان هادف: 
فر�سة لتدارك النقائ�س

اعترب اخلبري يف التنمية عبد 
لقاء  باأن  هادف  الرحمان 

فر�سة  الوالة  مع  احلكومة 
و  التوجيهات  بع�س  الإعطاء 
تقييم ما ثم درا�سته يف اللقاء 
رئي�س  باأن  الفتا  االأخري, 
تاأكيده على  اجلمهورية جدد 
عادلة  ب�سفة  التنمية  �رصورة 

.
عبد  التنمية  يف  اخلبري  واأكد 
ت�رصيح  يف  هادف  الرحمان 
رئي�س  باأن  الو�سط  به  خ�س 
اجلمهورية يويل اأهمية كبرية 
 , الظل  مبناطق  ي�سمى  ملا 
هذه  تنمية  على  يراهن  وخو 
ظروف  حت�سني  و  املناطق 

معي�سة �سكانها.
 و اأ�سار عبد الرحمان هادف 
باأن رئي�س اجلمهورية اأعطى 
على  للم�سوؤولني  تعليمات 
مب�سح  املحلي  امل�ستوى 
�سامل لهذه املناطق للتعرف 
وو�سع  دقيقة,  ب�سفة  عليها 
لتح�سني  تنموي  برنامج 
ظروف معي�سة املواطن حتى 
تكون حركة اقت�سادية يف هذه 
املناطق و يكون للمواطن دور 

يف التنمية .
خطوة  الرحمان  عبد  وثمن 
بع�س  بعزل  الرئي�س 
الفتا   , املحليني  امل�سوؤولني 
موفقة,  اأولية  خطوة  باأنها 
امل�سوؤولني  باأن  م�سددا 
بتج�سيد  مطالبني  املحليني 
اإحداث  و  املن�سود  التغيري 
املمار�سات  مع  قطيعة 

ال�سابقة .
اإميان لوا�س 

ورقلة , مترنا�ست و اأدرار

265 م�سوؤول ومنتخب على 
رادار الرئي�س

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأ�سهر 
احلجاج  �سيف  بالبالد  االأول  القا�سي  ب�سفته 
يف  الفا�سلني  واملنتخبني  امل�سوؤولني  وجه  يف 
اإخراج مناطق الظل من براثن التخلف التنموي 
, وذلك بعدما قرر اإنهاء مهام 08 روؤ�ساء دوائر 
خيانة  بتهمة  فرعية  اأق�سام  و04  وبلديات 
االأمانة و التالعب مب�ساريع مناطق الظل , يف 
ومنتخب  م�سوؤول   265 لـ  م�سح  �سامل  انتظار 

فا�سل  بـ  03 واليات جنوبية.
اإن    « ليومية«الو�سط  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
جميع  لف�سح  الرامي  اجلمهورية  رئي�س  قرار 
خيانة  يف  املتورطني  واملنتخبني  امل�سوؤولني 
 , الظل  مناطق  مب�ساريع  االأمانة  والتالعب 
 , ورقلة  بواليات  ومنتخبا  م�سوؤوال   265 ي�سع 
مترنا�ست واأدرار على رادار املحا�سبة واإنهاء 
الذين  امل�سوؤولني  مقدمة  يف  وياأتي  املهام 
ودوائر  بلديات  روؤ�ساء  االأحداث   جتاوزتهم 
املتعلقة  الفرعية  االأق�سام  لروؤ�ساء  اإ�سافة 
وكذا  و�سونلغاز  الفالحة   , ال�سكن  بقطاعات 
ال�سحة  بقطاعات  ووالئيني  تنفيذيني  مدراء 
 , العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديون   , الرتبية   ,
ال�سباب والريا�سة , التعمري والبناء اإ�سافة لقطاع 
الري واملوارد املائية وكذا ثالث والة منتدبني 
متورطني يف �سوء الت�سيري وتبديد املال العام 
على م�ساريع غري جمدية , ناهيك التدخالت 
امل�ستفيدين  قوائم  حتديد  يف  الع�سوائية 
االإيجاري  االجتماعي  ال�سكن  �سيغتي  من  

للبناء  ال�ساحلة  االأرا�سي  قطع  وكذا  العمومي 
احل�رصي املدعمة واملوجهة يف نف�س الوقت 
للفئة اله�سة من املجتمع املحلي , ناهيك عن 
التوظيف  يتعلق مبلف  فيما  الفا�سح  التالعب 
االأجنبية  و  الوطنية  ال�رصكات  م�ستوى  على 
جلب  خالل  من  النفطية  ال�سناعة  يف  العاملة 
الواليات  وهو االأمر  يد عاملة من خارج تلك 
الرامية  احلكومة  تعليمات  مع  يتنافى  الذي 
ملنح اأولوية التوظيف لفائدة طالبي العمل من 
 , اجلامعات  فيهم خريجي  املنطقة مبا  ابناء 
ومرتب�سي  العليا  املدار�س   , الكربى  املعاهد 
مراكز التكوين املهني و التمهني وحتى عدميي 
امل�ستوى , وهي املعطيات ال�سلبية التي توؤ�رص 

لدخول اجتماعي �ساخن هذا املو�سم  .
امل�سوؤولني  فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
املذكورين عجزوا على طول اخلط يف اإخراج 
 , دبي�س  مناطق  غرار  على  ظل  منطقة   67
 , ال�سقة   , , خلويلدات  البور   , ال�سط   , افران 
الطيبني بورقلة , اأما بوالية مترنا�ست فال يزال 
 , , تقرمبيات  امقيد   , تاربني  �سكان قرى تني 
ترمكوك يعي�سون يف زمن بات يلفظ امثالهم , 
نف�س ال�سيء بالن�سبة لق�سور �سايل , زاوية كنتة 
اأدرار هذه االأخرية  , �رصوين وتيميمون بوالية 
الهوية  �سوى  احلقوق  من  �سكانها  ميلك  ال 
املناطق  تلك  جميع  افتقار  ب�سبب  الوطنية 

الأدنى �رصوريات احلياة الكرمية .
اأحمد باحلاج  

الدكتور بري�س عبد القادر لـ"الو�سط":

التنمية مرهونة بتطوير احلكامة 
قال الباحث يف احلوكمة االقت�سادية, الدكتور 
اجتماع  اأم�س, مبنا�سبة  القادر,  عبد  بري�س 
احلكومة بالوالة, اأنه يجب اإعادة النظر يف دور 
الوالية  والوالة, يف نقل املقاربة االإدارية اإىل 
املحلية  واجلماعات  للوالية,  تنموية  مقاربة 
نظام  اآليات  تغيري  ل�رصورة  داعيا  ب�سكل عام, 
تكوين  توفري  ي�سمن  مبا  املحلية,  احلكامة 
ال�ساأن  اإدارة  مهمة  لهم  توكل  ملن  قبلي 

املحلي.

به  خ�س  ت�رصيح  يف  بري�س  الدكتور  وف�رص 
الوالة  تعيني  بال�رصورة  لي�س  اأنه  »الو�سط«, 
من خريجي املدر�سة الوطنية لالإدارة فقط, 
م�سيفا اأنه يجب حتديد معايري ودفرت �رصوط 
لتويل من�سب الوايل, خا�سة اأن هناك كفاءات 
موؤ�س�سات  اإدارة  يف  جدارتها  اأثبتت  وطنية 
تقت�سي  وكفاءتها  خربتها  وبالتايل  الدولة, 
الواليات, مبقاربة  ت�سيري  مهمة  لها  توكل  اأن  

مرمي خمي�سةتنموية.

فاعلون و نا�سطون يقراأوؤون ت�سريحات تبون : 

الع�سابة تعمل على ر�سكلة نف�سها 
.     بن خالف : الع�سابة تريد ثورة م�سادة

.      بن طرمول:   تركة ثقيلة حمل حتقيقات العدالة والق�ساء
.     هادف:  تقوية الن�سيج املوؤ�س�ساتي اأولوية الرئي�س 
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باية ع 

وقال �لوزير يف كلمة �ألقاها مبنا�سبة 
�إطار  يف  �لوالة  �نه  �حلكومة  لقاء 
�لتكفل بجائحة كورونا مت منذ بد�ية 
�لوباء �لذي ي�رضب �لعامل �إجالء 28 
�ألف و333 من �ملو�طنني �جلز�ئريني 
�ملتو�جدين باخلارج  وذلك عرب  95 
بحرية  رحالت  و4  جوية  رحلة 
من  �لو�فدين  بع�ض  �إىل  باالإ�سافة 
�ملعابر �حلدودية و�أو�سح يف نف�ض 
مليار   3 مبلغ  ر�سد  �نه  مت  �ل�سياق 
الإيو�ء و�إطعام  هوؤالء �ملو�طنني يف 
موؤ�س�سات فندقية , م�سري� �إىل �أن مت 
دفع م�ستحقات هذه �ملوؤ�س�سات يف 
و�لعملية  متو��سلة  �الأول  �سطرها 

تدريجيا
�لت�سامن مع �ملت�رضرين  �إطار  ويف 
�أنه  �لوزير  ك�سف  �لوباء  هذ�  من 
دينار  مليار   1.7 مبلغ  �سب   « مت 
دينار  �أالف   10 منحة  لتوزيع 
مت  دفع  �أن  جز�ئري  مو�سحا 

هذه  من  و�لثاين  �الأول  �ل�سطر 
 « عائلة  �ألف   483 لفائدة  �ملنحة 
فيما مت دفع » �ل�سطر �لثالث لفائدة 
 245 جمموع  من  معني  �ألف   232  «
�ألف �سخ�ض مت �إح�ساوؤه كما ك�سف 
تن�سيب  مت  �أن  باملنا�سبة  �لوزير 

والية  ملتابعة  بكل  �أزمة  خاليا 
�لو�سع و�ل�سهر على تنفيذ تعليمات 
�لوباء  ,  هذ�  ملكافحة  �حلكومة 
وحدة  �إح�ساء  1560  مت  حيث 
مليون  توزيع  12  �أقنعة  ومت  �إنتاج 
تخ�سي�ض  257  جمانا  مع  قناعي 

طاقم   9300 من  �أكرث  الإيو�ء  هيكل 
طبي و�سبه طبي  مع توفري قدر�ت 

��ستيعاب ب 11 �ألف �رضير �إ�سايف.
�حرت�م  مدى  مر�قبة  يخ�ض  وفيما 
وباء  من  �لوقاية  �إجر�ء�ت  وتطبيق 
�أن خمتلف  �أفاد �لوزير   , كوفيد 19 
مليون  �الأمن  �أخ�سعت  م�سالح 
للمر�قبة  فيما  مركبة  �ألف  و750 
�ألف  �سخ�ض   340 مت  متابعة 
هذه  �حرت�م  لعدم  ق�سائيا 
�إىل  حتويل  باالإ�سافة  �الإجر�ء�ت 
93 �ألف مركبة للمح�رض  �إىل جانب 
على  جتاري  حمل  �ألف  غلق  29 

�مل�ستوى �لوطني .
كما �سيتم خالل �لدخول �ملدر�سي 
�لقادم ح�سب �لوزير ��ستالم �لعديد 
 415 منها  �جلديدة  �ملن�سئات  من 
جممع مدر�سي 143 متو�سطة وكذ� 
96 ثانوية و�أكرث من 500 مطعم و77 
وتوزيع  وحدة  و650  ريا�سة  قاعة 
مناطق  تالميذ  لفائدة  حافلة   650

�لظل .

ك�شف وزير الداخلية واجلماعات املحلية وتهيئة الإقليم  كمال بلجود ، اأنه مت اإجالء منذ بداية 
جائحة كورونا 28 األف و333 رعية جزائري من خمتلف عوا�شم العامل منذ وباء وباء كورنا ، 

عرب 95 رحلة جوية و4 رحالت بحرية فيما مت متابعة 340 األف �شخ�س ق�شائيا لعدم احرتامهم 
اإجراءات الوقاية من فريو�س كورونا

وزير الداخلية يك�شف

اإجالء 28 األف رعية جزائري من اخلارج 
.    متابعة 340 األف مواطن ب�شبب خرق اإجراءات احلجر

حماكمة  �الأربعاء  �أم�ض  �أجلت 
طليبة  �لدين  بهاء  �ل�سابق  �لنائب 
)جمل�ض  حممد  �سيدي  مبحكمة 
غياب  ب�سبب  �جلز�ئر(  ق�ساء 
من   علم  ما  -ح�سب   �ل�سهود 

م�سدر ق�سائي.
�ملجل�ض  نائب  �إيد�ع   مت  وقد 
بهاء  �ل�سابق  �لوطني  �ل�سعبي 
�لدين طليبة يف 17 �أكتوبر �ملا�سي 
ب�سجن �حلر��ض  �ملوؤقت  �حلب�ض 
ق�سايا  يف  �ليه  �ال�ستماع  بعد 
ف�ساد من طرف قا�سي �لتحقيق 

حيث  �ملذكورة  �ملحكمة  بنف�ض 
�أن هذ� �الأخري متابع بعدة تهم من 
بينها »تبي�ض �الأمو�ل« و »�لتمويل 
»�رض�ء  و  لالأحز�ب«  �خلفي 
ت�رضيعيات  خالل  �الأ�سو�ت« 
2017 ,و يذكر �أن  نو�ب �ملجل�ض 
�ل�سعبي �لوطني كانو� قد �سوتو� 
�سبتمرب   25 يوم  مغلقة  يف جل�سة 
�حل�سانة  رفع  على    2019 من 
�لربملانية على بهاء �لدين طليبة 
وزير  به  تقدم  �لذي  �لطلب  بعد 

�لعدل حافظ �الأختام.

حمكمة �شيدي حممد 

تاأجيل حماكمة النائب ال�سابق 
بهاء الدين طليبة  

وزير ال�شحة يلتقي �شفري رو�شيا باجلزائر 

اإنتاج اأوىل دفعات اللقاح يف 
غ�سون اأ�سبوعني

و�ل�سكان  �ل�سحة  وزير  تطرق 
عبد  �مل�ست�سفيات,  و�إ�سالح 
خالل  بوزيد,  بن  �لرحمن 
رو�سيا  فيدر�لية  �سفري  ��ستقباله 
�إىل مدى  بالييف  �غور  باجلز�ئر 
�ملخابر  لدى  �للقاح   جاهزية 
يف  �لكبري  و�لتقدم  �لرو�سية 
�إنتاجه من طرف �ملركز �لوطني 
للبحوث �ملكروبيولوجية �لرو�سي 
بيان  �الربعاء  �أم�ض  �أكده  ,كما 

للوز�رة .
�لذي  �للقاء,  هذ�  وتناول 
�ملكلف   �ملنتدب  �لوزير  ح�رضه 
��سماعيل  �مل�ست�سفيات  باإ�سالح 
�لتي  �لوبائية  »�لو�سعية  م�سباح 
جر�ء  حاليا  �لعامل  ي�سهدها 
تف�سي جائحة كورونا »كوفيد-19 
»حيث ذكر �لوزير يف هذ� �ل�ساأن 
�جلمهورية  رئي�ض  »تعليمات  ب 
بني  من  �جلز�ئر  تكون  �أن  على 
�للقاح  القتناء  �الأو�ئل  �لدول 
»كوفيد-19«وذلك  فريو�ض  �سد 
�ملو�طنني«   �سحة  على  حفاظا 
كما مت �لتطرق خالل �ملحادثات 
بني �جلانبني - ي�سيف ذ�ت �لبيان 
--�إىل »مدى جاهزية �للقاح لدى 
�برز  »حيث  �لرو�سية  �ملخابر 

�ل�سفري �لرو�سي يف هذ� �الإطار 
�إنتاج  جمال  يف  �لكبري  »�لتقدم 
�للقاح من طرف �ملركز �لوطني 
للبحوث �ملكروبيولوجية �لرو�سي 
»مركز جماليا« �لذي مت �الإعالن 
عن ت�سجيله و�سيكون متوفر� يف 
�ل�سوق �لدولية �أو�خر �سنة 2020 

وبد�ية 2021 ».
�ملحادثات  هذه  تناولت  كما 
�ملديرة  �أي�سا  ح�رضتها  �لتي 
و�لتجهيز�ت  لل�سيدلة  �لعامة 
ملعهد  �لعام  و�ملدير  �لطبية 
»<تو�سيع  �إىل   �جلز�ئر  با�ستور 
�لثنائي  �لتعاون  جماالت  وتعزيز 
»باملنا�سبة  �ل�سحي  �مليد�ن  يف 
رو�سيا  فيدر�لية  �سفري  �أعرب 
»�متنانه  على  باجلز�ئر 
�لذي  لدى  �حلار  باال�ستقبال 
»بالعالقات  »م�سيد�  به  حظي 
تربط  �لتي  و�لعريقة  �خلا�سة 

�لبلدين« وفق بيان �لوز�رة.

اإنتاج اأوىل دفعات اللقاح 
يف غ�شون اأ�شبوعني

�لرو�سي  �ل�سحة  وزير  �أعلن 
�للقاح  �أن  مور��سكو  ميخائيل 
تطويره  يف  رو�سيا  جنحت  �لذي 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�ض  �سد 
�إنتاجه  و�سيبد�أ  فعاليته  �أثبت 
و��ستخد�مه يف معاجلة �مل�سابني 

بالوباء قريبا.
�الأربعاء  �أم�ض  مور��سكو  و�رضح 
�إنتاج  �أن  �سحفي  موجز  خالل 
�لرو�سي  �للقاح  دفعات  �أوىل 
غ�سون  يف  �سيبد�أ  �جلديد 
�أن  على  �لقادمني,  �الأ�سبوعني 
يبد�أ ��ستخد�مه فور�, م�سري� �إىل 
�أن منتجي �للقاح �سريكزون على 
تلبية �حتياجات �ل�سوق �لد�خلية 

�لرو�سي.
�ستعر�ض  رو�سيا  �أن  �لوزير  وذكر 
توريد  �الأجانب  �رضكائها  على 
للفريو�ض  �مل�ساد  لقاحها 
بالدهم,  يف  �إنتاجه  �أو  �لتاجي 
موؤكد� �أن مفاو�سات بهذ� �ل�ساأن 
�ل�سندوق  جارية حاليا مب�ساركة 
�ملبا�رضة  لال�ستثمار�ت  �لرو�سي 
�لتطعيم  حملة  �أن  �لوزير  و�أكد 
�ستكون  رو�سيا  يف  كورونا  �سد 

طوعية ح�رض�.
�للقاح  �أن  �إىل  مور��سكو  ولفت 
�أر�سية  على  يعتمد  �لرو�سي 
بها,  وموثوق  ملمو�سة  علمية 
�الختبار�ت  يف  فعاليته  و�أثبت 
باأن  قناعته  مبديا  �ل�رضيرية, 
�أعربت  �لتي  �الأجنبية  �ملو�قف 
�لقاح  ب�ساأن فعالية  �ل�سكوك  عن 

�لرو�سي لي�ست حيادية.
�لذين  �الأجانب  »�لزمالء  وتابع: 
ي�سعرون على �الأرجح باملناف�سة 
و�لتفوق �لتناف�سي للعقار �لرو�سي 
يحاولون �إبد�ء مو�قف ال �أ�سا�ض 
لكن  ر�أينا..  ح�سب  �إطالقا,  لها 
مرة  �أكرر  كما  �لرو�سي,  �للقاح 
�أخرى, هو �حلل �لذي ي�ستند �إىل 
�ل�رضيرية  و�ملعطيات  �ملعارف 

�ملحددة«.
�أول  �أم�ض  رو�سيا  و�أ�سبحت 
ر�سميا  �سّجلت  �لعامل  يف  دولة 
كورونا  لفريو�ض  م�ساد�  لقاحا 
�للقاح  على  و�أطلقت  �مل�ستجد 
 »V »�سبوتنيك  ت�سمية  �جلديد 
مركز  قبل  من  تطويره  ومت 
»غاماالي« �لوطني �لرو�سي لعلم 

�الأوبئة و�لبيولوجيا �ملجهرية.

حممد  �لوطنية,  �لرتبية  وزير  ك�سف 
و�جعوط, �أم�ض �الأربعاء, عن �إح�ساء 
تلميذ  �لف  و213  مليون  من  �أزيد 
كامل  عرب  �لظل  مبناطق  متمدر�ض 

�لرت�ب �لوطني.
يف  تدخله  خالل  و�جعوط,  و�أو�سح 
�جلمهورية,  �حلكومة-والة  �جتماع 
�لتعليمات  على  وبناء  وز�رته,  �أن 
»�ل�سارمة« لرئي�ض �جلمهورية, قامت 
�ملد�ر�ض  لو�سعية  ح�سيلة  باإعد�د 
و�لثانويات  و�ملتو�سطات  �البتد�ئية 
وهياكل �لدعم �ملتو�جدة يف مناطق 
باب  من  بها  �لتكفل  بغر�ض  �لظل 
�الأولوية, م�سري� �إىل �أنه مت على هذ� 
�ألف  و213  مليون  �إح�ساء  �الأ�سا�ض 
و139 تلميذ متمدر�ض بهذه �ملناطق.

»�سيعطي  قطاعه  �أن  �لوزير  و�أكد 
بعدما  �لظل  ملناطق  خا�سة  عناية 

من  بها  قمنا  �لتي  �حل�سيلة  مكنتنا 
بهذه  �لتمدر�ض  و�سعية  حتديد 
حتديد  مع  دقيق  ب�سكل  �ملناطق 
�لو�جب  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  طبيعة 
�ملاء  �سبكات  و�سعية  وكذ�  �إجنازها 
و�الإطعام  و�لتدفئة  و�لغاز  و�لكهرباء 

و�لنقل �ملدر�سي«.
و�أ�ساف �أنه »مت �لوقوف على كل هذه 
�مل�سجلة  بالنقائ�ض  للتكفل  �جلو�نب 

مبعية �لدو�ئر �لوز�رية �ملعنية«.
يف  �لوطنية  �لرتبية  وزير  وك�سف 
وتطوير  ت�سنيف  عن  �ل�ساأن  هذ� 
و�سعية  يف  للتدقيق  رقمي  نظام 
�ملوؤ�س�سات  وباقي  �ملوؤ�س�سات  هذه 
هذ�  �أن  مربز�  �لوطن,  م�ستوى  على 
�لنهائية«  »مرحلته  يف  يوجد  �لنظام 
مبنا�سبة  �خلدمة  حيز  �سيدخل  و�أنه 

�لدخول �ملدر�سي 2021-2020.

   وتطرق �لوزير من جهة �أخرى �ىل 
باتت  �لتي  �ملحفظة  وزن  تخفيف 
�سحة  »م�سكل  متثل  قال--  --كما 
باهتمام  حتظى  فتئت  وما  عمومية 
خا�ض من طرف رئي�ض �جلمهورية«, 
على  »تعكف  �لوز�رة  باأن  ذكر  حيث 
هذ�  يف  ت�سبان  عمليتني  مبا�رضة 
�ملبتغى من خالل �عد�د خمططات 
�لتعليم  مرحلة  يف  �لتعليم  ح�س�ض 
الأ�ساتذة  ملح  وهو مطلب  �البتد�ئي, 
--مثلما  �سيمكن  مما  �لتعليم«, 
�لكتب  »تخفيف  من  �أو�سح-- 
�ملدر�سية ومن ثم �لتخفيف من ثقل 

�ملحفظة«.
تنظيم  عن  باملنا�سبة  �لوزير  وك�سف 
�أوت   26 �إىل   23 من  وطني  ملتقى 
خمططات  على  للم�سادقة  �جلاري 
�ملو�د  لكل  �ملنجزة  �لتعلم  ح�س�ض 

وو�سعها لالإعالم و�لتكوين و�ملر�فقة 
حول ��ستغالل هذه �ملخططات.

كما �أعلن عن �إطالق م�رضوع �ملدر�سة 
�ل�سنة  من  بد�ية  �لرقمية  �لنموذجية 
�أن  موؤكد�   ,2021-2020 �لدر��سية 
من  �نتهى  قد  للوز�رة  �لتقني  �لفريق 
حتمل  برجميات   5 وتطوير  ت�سميم 
تن�سيبها  مت  �لرقمية«  »مكتبتي  ��سم 
على 5 لوحات �لكرتونية )و�حدة لكل 

�سنة من مرحلة �لتعليم �البتد�ئي(.
��سرت�تيجية  �إىل  تطرقه  �سياق  ويف 
�أنه  و�جعوط  قال  �لوز�رة,  عمل 
 6  ( طريق  ورقة  تنفيذ  على  يعكف 
�طار  يف  هدفا(   41 �سمن  حماور 
ت�ساركية  تتبنى مقاربة  »روؤية جديدة 
جميع  مب�ساندة  حتظى  تو�فقية 

�لفاعلني«.
ع.غ/وكالت

مبجل�ض  �جلز�ئية  �لغرفة  �أ�سدرت 
حكما  �الأربعاء  �أم�ض  �جلز�ئر  ق�ساء 
حق  يف  نافذ�  حب�سا  �سنة   12 ب 

�ملدير �لعام �ل�سابق لالأمن 
�ملتابع  هامل  �لغاين  عبد  �لوطني, 
بتهم ذ�ت �سلة مبلفات ف�ساد �أبرزها 
غري  و«�لرث�ء  �الأمو�ل«  »تبيي�ض 
وكذ�  �لنفوذ«  و«��ستغالل  �مل�رضوع« 
�أوعية عقارية بطرق  »�حل�سول على 
�لغرفة  �أبقت  م�رضوعة«كما  غري 
�جلز�ئية على �لغر�مة �ملقدرة ب 8 

ماليني دج. 
�حكام  �لهيئة  نف�ض  �أ�سدرت  و 

�لغاين  عبد  �بناء  حق  يف  بال�سجن 
هامل حيث متت �إد�نة �بنه عميار ب 
6 �سنو�ت  و  �سفيق  8 �سنو�ت حب�سا 
و مر�د 5 �سنو�ت و �بنته �سهيناز  ب 

�سنتني منها �سنة نافذة.
ب�سيدي  �البتد�ئية  �ملحكمة  كانت  و 
�أفريل  من  �لفاحت  يف  �أد�نت  �أحممد 
هامل  �لغاين  عبد  �ملتهم  �لفارط, 
وغر�مة  نافذ�  �سجنا   15 بعقوبة 
مالية قدرها 8 ماليني دج كما متت 
�إد�نة �بنه عميار بـ 10 �سنو�ت حب�سا 
نافذ� وغر�مة مالية بـ 6 ماليني دج و 
نافذ�  �سنو�ت حب�سا   8 بـ  �سفيق  �بنه 

�بنه مر�د  و  بـ 5 ماليني دج  وغر�مة 
بـ 7 �سنو�ت حب�سا نافذ� و غر�مة بـ 5 
ماليني دج و�بنته �سهيناز بـ 3 �سنو�ت 
 5 قدرها  غر�مة  مع  نافذ�  حب�سا 
زوجته  �أدينت  فيما  دج,  ماليني 
عناين �سليمة بعامني )2( حب�سا نافذ� 

وغر�مة مبليون )1( دج.
�لق�سية  نف�ض  يف  �ملحكمة  و�أد�نت 
عبد  �ل�سابقني  �لوزيرين  من  كال 
�ملالك بو�سياف وعبد �لغاين زعالن 
بوهر�ن  �سابقان  و�ليان  ب�سفتيهما 
وغر�مة  نافذ�  حب�سا  �سنو�ت  ب3 

مالية مبليون )1( دج .

زبري  �سبان  بن  �إد�نة  �أي�سا  ومتت 
 3 بـ  لتلم�سان  �سابقا  و�ليا  ب�سفته 
مو�سى  وغالي  نافذ�  حب�سا  �سنو�ت 
 5 بـ  لتيبازة  �سابقا  و�ليا  ب�سفته 
نافذ� وغر�مة مبليون  �سنو�ت حب�سا 
�ملدير  رحاميية,  وحممد  دج   )1(
�لعام �ل�سابق لديو�ن �لرتقية و�لت�سيري 
�سنو�ت   3 بـ  د�ي,  بح�سني  �لعقاري 
حب�سا نافذ� وغر�مة مالية قدرها 500 
�ألف دج كما ق�ست �ملحكمة بتغرمي 
هامل  عائلة  متلكها  �لتي  �ل�رضكات 
جميع  م�سادرة  مع  دج  مليون   32 بـ 

�الأمالك و�ملنقوالت �ملحجوزة.

وزير الرتبية يتحدث عن قطاعه

ورقة طريق من 6 حماور �سمن 41 هدفا
.    ملتقى وطني م للم�شادقة على خمططات ح�ش�س التعلم

جمل�س ق�شاء اجلزائر

12 �سنة حب�سا نافذا يف حق عبد الغني هامل  
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الوطني  املكتب  ع�ضو  اأكد 
بتجمع  بالبيداغوجيا  املكلف 
عبد  الأحرار  اجلزائريني  الطلبة 
رئي�س  مرزوق اأن  بن  الوهاب 
يف  لأول مرة  اجلمهورية  تناول 
الأخري  الوزراء  جمل�س  اجتماع 
التكوين يف املا�ضرت  �رضورة فتح 
الراغبني  الطلبة  لكل  والدكتوراه 
م�ضبق،  انتقاء  اأي  دون  ذلك،  يف 
للتعليم  اللجوء  عرب  ل�ضيما 
حال  ي�ضكل  قد  الذي  بعد  عن 
منا�ضبا اإذا ما مت دعمه بالو�ضائل 
الأقمار  وكذا  التكنولوجية 
عن  الوطنية، بعيدا  ال�ضناعية 
اأو  القرار  تاأييد  يف  العاطفة 

رف�ضه .
مما  اأنه  املتحدث  نف�س   وقال 
فاإن   ، اثنان  عليه  يختلف  ل 
حتكمها  اجلامعية  املنظومة 
�ضيا�ضيا  مت�ضعبة  واأ�ض�س  معايري 
من  وثقافيا،  ولها  واجتماعيا 
تتذيل  يجعلها  ما  ال�ضلبيات 
ترتيب اجلامعات الدولية ،  ولهذا 
ي�ضيف بن مرزوق ل ميكن مهما 
حاولنا اإ�ضقاط املعايري والنماذج 
اجلامعة  على  الناجحة  العاملية 
البيئة  ظل  يف  خا�ضة  اجلزائرية 
التي  والجتماعية  ال�ضيا�ضية 

تعي�س فيها
اأ�ضال  الت�ضنيف  فق�ضية  وبالتايل 

اجلامعية  النظم  مع  تتما�ضى 
املعايري  اإىل  فقط  حتتكم  التي 
عن  بعيدا  الت�ضنيف  يف  العلمية 
كانت  مهما  اأخرى  تداخالت  اأي 
تلك  يف  كفيلة  وهي  طبيعتها، 
النظم باأن تعطينا ت�ضنيفا حقيقيا 
 ( املعايري  تلك  اأن  ،غري  للطلبة 
لالأ�ضف  الواقع  اأثبته  ما  وهذا 
مع   ، ينكره  اأن  اأحد  ي�ضتطيع  ول 
واأثبتته  بع�س ال�ضتثناءات طبعا( 
ت�ضنيفا  يعطينا  ل  اأنه  التجارب 

وتقييمها حقيقيا للطلبة .
ممثل  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
جتمع الطلبة اجلزائريني الأحرار 
الت�ضنيف  اإلغاء  قرار  اأنه  مع 
بحكم  امل�ضابقة  يف  للم�ضاركة 
الطلبة  متابعته  عن قرب مل�ضار 
الدكتوراه  م�ضابقات  وم�ضار 
يخفي   مل  حيث   ، ونتائجها 
باملقابل مت�ضك التنظيم الطالبي 
امل�ضابقة  منط  تغيري  ملطلب 
النجاح  معدل  ح�ضاب  وطريقة 
احلفاظ  هذا  ومع  ي�ضمن  مبا 
الطلبة  وتعب  وجهد  عرق  على 
لنا  ي�ضمن  واأي�ضا   ، املتميزين 
للطلبة  حقيقيا  مو�ضوعيا  تقييما 
ونح�ضل على نتائج يف م�ضابقات 
ي�ضتحقونها  لطلبة  الدكتوراه 

حقا .
اأحمد باحلاج

امل�ضدرة  الدول  منظمة  عمقت 
للنفط »اأوبك«، توقعاتها بانكما�س 
 9.1 بنحو  النفط  على  الطلب 
خالل  يوميا  برميل  ماليني 
ال�ضهر  توقعات  مع  مقارنة   ،2020
ماليني   8.95 بانكما�س  املا�ضي 

برميل يوميا.
تقريرها  يف  املنظمة  وقالت 
حالة  اإن  الأربعاء،  اأم�س  ال�ضهري 
بالقيود  املحيطة  اليقني  عدم 
لالإنتاج  واللوج�ضتية  املالية 
املوجة  عن  ف�ضاًل  الأمريكي، 
اإ�ضابات  من  املحتملة  الثانية 
ما  العامل،  م�ضتوى  على  كورونا، 
على  قلق  م�ضدر  ت�ضكل  تزال 
اأن  اإىل  واأ�ضارت  النفط  اأ�ضواق 
يرجع  الطلب  توقعات  انخفا�س 
م�ضتويات  تراجع  اإىل  الأ�ضا�س  يف 
الن�ضاط القت�ضادي، يف عدد قليل 
من البلدان الرئي�ضية غري الأع�ضاء 
القت�ضادي  التعاون  منظمة  يف 
والتنمية، وتوقعت اأن ي�ضل اإجمايل 
 90.6 اإىل  النفط  على  الطلب 
 ،2020 يف  يوميا  برميل  مليون 
برميل  ماليني   7 بنحو  يرتفع  ثم 

 97.6 اإىل  املقبل  العام  يف  يوميا 
مليون برميل يوميا دون تغيري عن 

تقديرات ال�ضهر املا�ضي.
وذكر التقرير اأن توقعات املنظمة 
تف�ضي  احتواء  يتم  اأن  تفرت�س 
حدوث  عدم  مع  كورونا،  جائحة 
املزيد من ال�ضطرابات الرئي�ضية 
يف القت�ضاد العاملي وتوقع التقرير 
القت�ضادية  الأن�ضطة  انتعا�س 
التعاون  منظمة  يف  مطرد  ب�ضكل 
الطلب  منو  يدفع  مما  والتنمية، 
يوميا  برميل  ماليني   3.5 بنحو 

على اأ�ضا�س �ضنوي يف 2021.
منو  توقعات  املنظمة  وخف�ضت 
 400 بـ  اأوبك  نفط  على  الطلب 
احلايل  بالعام  يوميا  برميل  األف 
وكذلك  ال�ضابقة،  التوقعات  عن 
الطلب  منو  عن  التوقعات  خف�س 
بنحو 500 األف برميل خالل العام 

.2021
لنمو  توقعاتها  املنظمة  ورفعت 
يف  اأوبك  خارج  من  النفط  اإنتاج 
برميل  األف   235 بالزيادة   2020
يوميا عن توقعات ال�ضهر ال�ضابق .
ق.اإ/وكاالت

مرمي خمي�سة

واأورد فرحات اآيت علي اأي�ضا، خالل 
ا�ضت�ضافته يف برنامج »بو�ضوح« على 
الثالثاء،  اأم�ضية  نيوز،  ال�رضوق  قناة 
اإ�ضكال  ال�ضناعي  العقار  قطاع  اأن 
الع�ضابة يف  عانى من جربوت  كبري، 
املا�ضي التي ا�ضتولت عليه، و�ضريته 
يحتاج  فهو  وبالتايل  هواها،  على 
يف  تكمن  و�ضعوبته  هيكلة،  لإعادة 
املجالت،  كل  لي�ضمل  يت�ضعب  اأنه 
للعقار  الوطني  الديوان  اأن  مو�ضحا 
ال�ضناعي، الذين هم ب�ضدد التح�ضري 
هذا  حلحلة  يف  �ضي�ضاهم  لإن�ضائه، 

الإ�ضكال املعقد �ضيئا ف�ضيء.

اأكرب خزان للموؤهالت التقنية 
يف حو�س املتو�سط

اإجابته  خالل  الوزير،  اأف�ضح  كما 
اأن  الربنامج،  مقدم  اأ�ضئلة  على 
القت�ضاد  نواة  يعترب  ال�ضناعة  قطاع 
الوطني، وهو قطاع يعول عليه كبديل 
قطاعات  جانب  اإىل  النفطي  للريع 
وغريها،  واملناجم  كالفالحة  اأخرى 
ومعرقل  منهك  قطاعه  اأن  معرتفا 
رغم املوؤهالت التي يحوزها، والتي 
حقيقية،  �ضناعة  بعث  من  متكنه 
خا�ضة اأن اجلزائر متتلك ح�ضبه اأكرب 
حو�س  يف  التقنية  للموؤهالت  خزان 
ودول  املتو�ضط  الأبي�س  البحر 
قطيعة  و�ضع  وجب  وبالتايل  اجلوار، 
لتحويل  �ضيكون،  وما  كان  ما  بني 
نظرة املجتمع والدولة لهذا القطاع، 
وو�ضع خمطط عمل لبعثه من جديد، 
يف ظل الظرف ال�ضحي احلايل، الذي 
يعد عباأ على اجلزائر والعامل ككل، يف 
اإ�ضارة منه اأن القطاع يعاين بالكامل، 
يف  وت�ضيريية،  هيكلية  م�ضاكل  من 
للم�ضوؤولني،  ع�ضوائية  تعيينات  ظل 
ومناف�ضة �رض�ضة، رغم وجود كفاءات 

وموؤهالت.   

دفرت ال�سروط �سيمنح حتفيزات 
مبا�سرة 

املتعلق  دفرت ال�رضوط  يخ�س  فيما 
من  الإعفاء  وكيفيات  ب�رضوط 
على  والر�ضم  اجلمركية،  احلقوق 
املكونات  على  امل�ضافة،  القيمة 
اأو  امل�ضتوردة،  الأولية  واملواد 
طرف  من  حمليا  اقتناوؤها  مت  التي 
اأن التنفيذ  قال الوزير  املناولني، 
الفعلي وال�ضفاف لأحكام هذا الن�س، 
�ضيمنح امتيازات وحتفيزات مبا�رضة 
القت�ضاديني  للفاعلني  و�ضائط  دون 
املحليني  وامل�ضنعني  احلقيقيني، 
املناولة،  جمال  يف  ين�ضطون  الذين 
م�ضريا اأن هوؤلء ظلموا يف املا�ضي، 
ففي الوقت الذي كانوا فيه يف حاجة 
م�ضجعة،  ولإعفاءات  الدولة  لالإعانة 
رغم  وعرقلوا،  منها  ي�ضتفيدوا  مل 
تركيب  �ضناعة  �ضجعت  الدولة  اأن 
اأنها  بقوله:  و�ضفها  التي  ال�ضيارات، 

مبثابة ا�ضترياد املقنع ملنتوج اأجنبي 
�ضبه مفكك، اإذا مل نقل �ضبه مركب«، 
قطاع  اأن  ذلك،  مع  باملوازاة  مربزا 
من  هيكلة،  لإعادة  بحاجة  ال�ضناعة 
ال�ضناعي  الهرم  بناء  اإعادة  خالل 
املحليني،  امل�ضنعني  يعترب  الذي 
للمجموعات الفرعية للعتاد ال�ضغري، 

قاعدته الثابتة.
اأما فيما تعلق بدفرت �رضوط اخلا�س 
ذات  اأكد  اجلديدة،  بال�ضيارات 
ال�رضوط  اأن  احلكومي،  امل�ضوؤول 
تتغري،  مل  نف�ضها  هي  بقيت  التقنية 
يف  دوليا،  عليها  متفق  �رضوط  لأنها 
والتجارية  القانونية  ال�رضوط  حني 
يف  متثلت  جديدة،  �رضوط  هي 
على  مقت�رض  �ضيكون  الن�ضاط  اأن 
الوطنيني  القت�ضاديني  املتعاملني 
املقيمني، لت�ضويق عالمتني فقط من 
�ضمانات  تقدمي  مع  املركبات،  هذه 
للزبائن اجلزائريني من خدمات البيع 
وما بعد البيع، هذا اإىل جانب حتديد 
ب�ضهر  للزبون،  ال�ضيارة  ت�ضليم  اآجال 
 10 يدفع  ملن  يوم   45 اأي  ون�ضف 
باملائة من ثمن ال�ضيارة، يف حني يتم 
ت�ضليم الزبون الذي دفع ثمن ال�ضيارة 
غ�ضون  يف  باملائة   100 اأي  كاملة 
بالإ�ضافة  هذا  فقط،  واحد  اأ�ضبوع 
القاعدية  الهياكل  توفر  �رضورة  اإىل 
تخ�س  املعتمدين،  الوكالء  لهوؤلء 
بع�س ال�رضوط اخلا�ضة بامل�ضاحات 
اأنه  م�ضددا  وغريها،  واملعدات 
اللتزامات  بهذه  الإخالل  حال  يف 
القانونية اأو التعاقدية مع الزبون، قد 
اإجراءات ردعية �ضد هوؤلء،  و�ضعت 
متثلت يف تعوي�ضات ت�ضل 10 باملائة 
بني  نزاع  حال  يف  ال�ضيارة  ثمن  من 
الأخطاء  الطرفني، يف حني يف حال 
اجل�ضيمة، قد ت�ضل اإىل نزع العتماد 

نهائيا من الوكيل.

م�ستثمران اأوروبي و اأ�سيوي 
يرغبان يف 

هناك  اأن  امل�ضدر،  نف�س  واأ�ضاف 
حول  م�ضتقبال،  �ضتن�س  قوانني 
اإمكانية دخول امل�ضتثمرين الأجانب 
ال�ضوق ال�ضناعية الوطنية من عدمه، 
مو�ضحا باملقابل اأن الو�ضع احلايل، 

بنظام  ال�ضتعانة  اإمكانية  مينح 
احل�ض�س، والذي �ضي�ضدر يف مر�ضوم 
تنفيذي يحدد ح�ضة كل وكيل معتمد، 
الأخرى،  التفا�ضيل  لباقي  بالإ�ضافة 
الحتكار،  ومنع  املناف�ضة  خللق 
هناك  اأن  مت�ضل،  �ضياق  مف�ضحا يف 
اأ�ضيوي، عربا  واآخر  اأوروبي  م�ضتثمر 
�ضوق  يف  ال�ضتثمار  يف  رغبتهما  عن 
حلد  اأنه  باعتبار  لكن  ال�ضيارات، 
اللحظة مل ي�ضدر املر�ضوم التنفيذي 
حد  على  ال�رضوط،  بدفرت  اخلا�س 
معهم  الدخول  ن�ضتطع  »مل  قوله 
مالمح  ظهور  حتى  مفاو�ضات،  يف 

امل�ضعى اجلديد بو�ضوح«.
 من جهة اأخرى، عرب وزير ال�ضناعة 
امل�ضاريع  حتظى  اأن  يف  اأمله،  عن 
بالأ�ضبقية  م�ضتقبال  الإنتاجية 
التمويل  يف  واحل�رضية،  التامة 
التجارية،  امل�ضاريع  قبل  البنكي، 
لأن اعتماد املنطق التجاري ح�ضبه، 
واملواطن  العمومية  اخلزينة  يجعل 
يف  الأكرب  اخلا�رض  هما  الب�ضيط، 

املعادلة القت�ضادية.
الغاية لي�ست ع�سكرة ال�سناعة 

الرجل  اعترب  مت�ضل،  �ضعيد  على 
خالل  ال�ضناعة،  قطاع  يف  الأول 
ال�ضناعية  املجمعات  عن  حديثه 
ملخطط  بحاجة  اأنها  العمومية، 
يخ�س  فيما  قائال  ا�ضتعجايل،  عمل 
بعد  ندر�س  مل  اأننا   « ال�رضاكات، 
خو�ض�ضة القطاع ال�ضناعي العمومي 
ذلك  مت  حال  يف  لكن  البالد،  يف 
حلل  حقيقية  �رضاكة  خللق  �ضن�ضعى 
وفق  ملفاقمتها،  ولي�س  امل�ضكلة 
يطبق  كان  الذي  ال�ضتغباء  منطق 
املرفو�س  اخلو�ض�ضة،  عند  �ضابقا 
قطعا، والذي كان يعمل على جتميد 
ال�ضترياد،  الوطني، وت�ضجيع  الإنتاج 
اإ�ضافة  تقدمي  بيده  من  اأن  موؤكدا 
بعث  يف  للم�ضاهمة  به،  مرحب 
احلقيقي  دوره  يلعب  لكي  الن�ضاط، 

يف امليدان«.
»بع�ضكرة  ي�ضمى  ما  عن  اأما 
الغاية  اأن  الوزير  ف�رض  ال�ضناعة«، 
بل  ال�ضناعة،  ع�ضكرة  لي�س 
ع�ضكرية،  �ضناعية  قاعدة  بعث 

تكون  مو�ضوعة وفق درا�ضة معمقة، 
م�ضريا اأن هذا امل�رضوع �ضيمكن من 
الثقيلة،  ال�ضناعات امليكانيكية  بعث 
لتمويل  اأكرث  ا�ضتقاللية  لإعطاء 
ل  ملا  واملدنية  الع�ضكرية  قاعدتنا 

م�ضتقبال.
ال�سيا�سات ال�سابقة مل تو�سع 

الإنقاذ جممع احلجار بل 
الإغراقه واإفال�سه

اآيت  فرحات  ك�ضف  اآخر،  جانب  من 
اأرزيو«  و  »اإميتال  جممع  اأن  علي 
وا�ضرتاتيجيني،  كبريين  جممعني 
قاعدة  يكونا  اأن  املمكن  من  كان 
ال�ضناعة اجلزائرية، لو ا�ضتغال على 
الوقت  اأن  مبينا  املطلوب،  النحو 
الأولوية  لكن  ذلك،  لتحقيق  يفت  مل 
يف  مربزا  احلجار،  ملجمع  تبقى 
التي  �ضيا�ضات  اأن  الوقت،  نف�س 
احلجار،  اإنقاذ  �ضابقا  تزعم  كانت 
لإفال�س  تخطط  احلقيقة  يف  كانت 
بعثه  وبالتايل  واإغراقه،  احلجار 
كان  ما  بغر�س حتقيق  �ضيكون  اليوم 
باملقابل  م�ضيدا  �ضابقا،  منه  ياأمل 
اأونو«،  و  »اأونيام  �رضكتي  مبنتجات 
اللذين كانتا تنتجان ح�ضبه، منتجات 
اأنهما  معتربا  لالإتالف،  قابلة  غري 
�ضابقة،  جتارية  ممار�ضات  �ضحايا 
ما يوجب و�ضع منظور جديد لالإنتاج 

ال�ضتهالكي يف البالد.

اأ�سحاب م�سانع الرتكيب مل 
يقولوا احلقيقة كاملة 

�رضكات  عمال  م�ضري  وبخ�ضو�س 
يتواجد  التي  ال�ضيارات،  تركيب 
اأكد  الق�ضبان،  وراء  اأ�ضحابها 
امل�ضوؤول الأول على قطاع ال�ضناعة، 
فاعل«  »بفعل  البطالة  اإ�ضكالية  اأن 
القطاع  هذا  يف  منح�رضة  لي�ضت 
م�ضريا  اجلميع،  ت�ضمل  بل  فقط 
بعقد  يحظى  عامل   936 لوجود 
 2870 اإىل  بالإ�ضافة  دائم،  عمل 
الأمر  حمددة،  بعقود  اآخر  عامل 
اأموال  اخلزينة  �ضيكلف  الذي 
مقابل،  اأو  جدوى  دون  ح�ضبه  طائلة 
لديها  اليوم  احلكومة  اأن  م�ضيفا 
اخل�ضو�س،  هذا  يف  جديد  منظور 
�ضناعة  امل�ضانع  هذه  ت�ضبح  اأن  اإما 
وا�ضعني  تكون،  ل  اأو  بذاتها  قائمة 
اأعيينا، على حد تعبريه، عدم  �ضوب 
م�ضالح  وو�ضع  العدالة،  عمل  عرقلة 
اعتبار،  كل  فوق  اجلزائرية  الدولة 
ت�ضعى  امل�ضانع  اأن هذه  ك�ضف  وهنا 
جديدة،  اإعفاءات  على  للح�ضول 
اإعفاءات  على  �ضابقا  ح�ضولهم  رغم 
و�ضلت لأزيد من ملياري دولر، مع 4 
مليار دولر لال�ضترياد العتاد، م�ضريا 
اأنه من غري املعقول اأن ي�ضتمر ذلك، 
خ�ضو�ضا اأن اأ�ضحاب م�ضانع تركيب 
كاملة  احلقيقة  يقولوا  مل  ال�ضيارات 
نقل  يف  وتالعبوا  اخل�ضو�س،  بهذا 

احلقائق.

ك�سف وزير ال�سناعة، فرحات اآيت علي براهيم، اأنه يتم حاليا التح�سري الإن�ساء ديوان وطني للعقار 
ال�سناعي، �سيخ�س�س لدرا�سة ملفات منح وت�سيري وا�سرتجاع العقار ال�سناعي بعيدا كل البعد عن �سوق 

العقار، مع اإعطاء االأولوية لكل م�ستثمر يحمل م�سروع واعد، معتربا يف ذات ال�سياق، اأن املنطق ال�سابق اأن 
العقار هو ثروة بحد ذاته هو منطق خاطئ، الأن العقار هو من يخلق ثروة ولي�س ثروة يف حد ذاته.

املكلف بالبيداغوجيا لتجمع الطلبة لـ"الو�سط "

املنظومة اجلامعية تقفز 
املجهول

بـ9.1 مليون برميل يوميا

اأوبك تعمق توقعها النكما�ش 
الطلب العاملي 

وزير ال�سناعة، فرحات اآيت علي ابراهيم ي�سرح:

قطاع ال�سناعة اأنهكه ف�ساد الع�سابة
.  ال�سيا�سات ال�سابقة اأغرقت مركب احلجار و اأفل�سته

.  الغاية لي�ست ع�سكرة ال�سناعة بل بعث قاعدة �سناعية 
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عي�سى  حيلة  بن  عائلة  نا�سدت 
وايل والية ورقلة ب�سفته امل�س�ؤول 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
من  انق��سة  البلدية  م�سالح 
لهم  مادي  تع�ي�ض  تقدمي  اأجل 
لها  ار�ض  قطعتي  ا�ستغالل  بعد 
الجناز  العامة  املنفعة  اإطار  يف 

طريق والئي مزدوج .
وايل  حيلة   بن  عي�سى  نا�سد 
ال�سديق  اأب�بكر  ورقلة  والية 
االأول  امل�س�ؤول  ب�سفته  ب��ستة 
ب�رضورة   ، التنفيذية  الهيئة  على 
م�سالح  لدى  العاجل  التدخل 
بلدية اأنق��سة ، من اأجل اإن�سافه 
 ، امله�س�م  بحقه  و�سفه  ما 

اأبدى  حيث   ، للتع�سف  وتعر�سه 
القائم  امل�سكل  من  املت�رضر 
ملف  حت�يل  مبطلب  مت�سكه 
التع�ي�ض بطلب امل�سجل ي�م 14 
ماي 2012اىل ال�الية الجراء نزع 

امللكية .
م�جهة  �سك�ى  يف  املعني  وقال 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  لرئي�ض 
ت�سلمت  كانت قد  انق��سة  ببلدية 
ي�مية »ال��سط » ن�سخة منها ، اأنه 
اأنه مطلبه  متم�سك مبا قال عنه 
اأحقية  يف  واملتمثل  امل�رضوع 
االر�ض  قطعتي  على  التع�ي�ض 
الطريق  عليها  اجناز  مت  التي 
الطريق  بني  الرابط  املزدوج 
وامل�ؤدي   202 رقم  ال�الئي 

�سبكة  وكذا   ، الدائرة  مقر  اإىل 
وح�سبما   . ال�سحي   ال�رضف 
املت�فرة  املعطيات  به  اأفادت 
دي�سمرب   13 بتاريخ  عقد  فاإنه   ،
اجتماع  البلدية  مبقر   2019
 ، البلدية   رئي�ض  اإ�رضاف  حتت 
االقت�ساد  جلنة  رئي�ض  وبح�س�ر 
واملالية واال�ستثمار ، رئي�ض جلنة 
لالمني  اإ�سافة   ، والبناء  التعمري 
العام للبلدية و املكلف مب�سلحة 
وال�سفقات  والربجمة  التخطيط 
امل�سلحة  عن  ممثال  وكذا   ،
 ، باالأمر  واملعني  للبلدية  التقنية 
ح�ل  االجتماع  هذا  عقد   حيث 
قطعة  تع�ي�ض  القطعة  تع�ي�ض 
اجناز  م�رضوع  ت�سمل  لتي  ار�ض 

بانق��سة  ال�سحي  ال�رضف  �سبكة 
التي  ميل�د  حيلة  لنب  ملك 
املذك�ر  امل�رضوع  عليه  اأجنز 
واملقدرة م�ساحتها ح�سب تقرير 
اقرتح  م2،حيث   764 بـ  اخلبري 
ىقدره  مبلغ  ميل�د  حيلة  بن 
املربع  للمرت  دج   12.000.00
وتبادل  املناق�سة  وبعد  ال�احد 
اتفق  احلا�رضين  بني  االآراء 
بالرتا�سي  تع�ي�ض  على  اجلميع 
قدره  767.00م2مببلغ  مل�ساحة 
املربع  للمرت  1.200.00دج 
ال�احد ، وه� ما تفاجاأ به املعني 
يف  حا�رض  يك�ن  مل  باأنه  م�ؤكدا 

االجتماع ح�سب ق�له .
اأحمد باحلاج  

بعد ا�ستغالل قطعتي اأر�س لها بانقو�سة 

عائلة بن حيلة عي�سى ت�ستنجد بوايل ورقلة 

يف ملف  املطابقة

موؤ�س�سة الرتقية عدوكة بورقلة ت�ستكي البريوقراطية
.    ال�سركة ملتزمة باجناز ح�س�س �سكنية وفقا لدفاتر �سروط الوزارة

اأحمد باحلاج 

م�سكن   50 م�رضوع  يزال  ال 
جتاري  حمل   20 وكذا  ت�ساهمي 
العقارية عدوكة  الرتقية  مل�ؤ�س�سة 
بحي  مقرها  الكائن  الرزاق  عبد 
ورقلة  ببلدية   « الن�رض«اخلفجي 
دون  حالة  عراقيل  يف  يتخبط   ،
املرتبطة  و�سعيتهم  ت�س�ية 
املطابقة  �سهادة  با�ستخراج 
كافة  ا�ست�فت  التي  ال�ثيقة  وهي 
االدارية  والرتتيبات  ال�رضوط 
اال�ستفادة  اأجل  من  بها  املعم�ل 
منها ، بهدف ا�ستكمال االجراءات 
م�ست�ى  على  باملالية  املتعلقة 
ال�سندوق ال�طني لل�سكن ،  ف�سال 
عن متكني امل�اطنني من احل�س�ل 

على العق�د النهائية مل�ساكنهم .
امل�ؤ�س�سة  م�سري  به  اأفاد  وح�سبما 
ملف  فاإن   ، الرزاق  عبد  عدوكة 
مرة  الأول  اأودع  املطابقة  �سهادة 
املعنية  امل�سلحة  م�ست�ى  على 
اجل  من   2014 �سنة  بالبلدية 
احل�س�ل  على املعاينة امليدانية 

التي ت�سبق امل�افقة على مطابقة 
ليتفاجئ املعني بعدم   ، امل�رضوع 
املعاينة  حم�رض  على  احل�س�ل 
مت  التي  التحفظات  يحدد  الذي 
امل�ؤ�س�سة  طرف  من  معاجلتها 
املذك�ر ، غري اأن امل�سلحة املعنية 
املعاجلة  التحفظات  عاينت 
الرتقية  م�ؤ�س�سة  تتفاجئ  اأن  قبل 

العقارية بتحفظات جديدة .

اأن  املتحدث  ذات  وي�ؤكد 
حق  يف  احلا�سلة  املمار�سات 
تعليمة  مع  تتعار�ض  م�ؤ�س�سته 
ال�زير االول امل�ؤرخة يف 11-06-
العقارات  بت�س�ية  املتعلقة   2019
وما يندرج حتتها من عق�د ملكية 
امل�ستندات  وكل  تعمري  عق�د   ،
التعقيدات  بت�س�ية  املرتبطة 

القائمة يف هذا اجلانب .

ومل تفلح كل امل�ساعي التي قامت 
العقارية  الرتقية  م�ؤ�س�سة  بها 
عدوكة عبد الرزاق مبا فيها طرق 
ال��سية من اجل  ال�سلطات  اب�اب 
التدخل وت�س�ية اال�سكال امل�سجل 
لت�سليم  بامل�ؤ�س�سة  ا�سطر  مما 
 2015 �سنة  ال�سحابها  ال�سكنات 
ب�سبب  املطابقة  �سهادة  دون 
لالدارة  البريوقراطية  العراقيل 

املحلية .
اأن رئي�ض اجلمه�رية عبد  ومعل�م 
القا�سي  ب�سفته  تب�ن  املجيد 
اللهجة  �سدد  قد  بالبالد  االول 
خالل خرجاته االعالمية االخرية 
من  كل  حديد  من  بيد  بال�رضب 
ت�س�ل له نف�سه امل�ساهمة يف خلق 
غطاء  حتت  التعجيزية  ال�رضوط 
الربوقراطية ، كما ا�سدى تعليمات 
لل�زير االأول عبد العزيز جراد من 
ملراقبة  �رضية  جلان  ت�سكيل  اجل 
امل�ساكل  ملعاجلة  االدارة  عمل 
الع�ي�سة التي حت�ل دون النه��ض 
اخلدمة  م�ست�ى  وحت�سني  ب�اقع 

العم�مية .

تواجه موؤ�س�سة الرتقية العقارية  بورقلة عدوكة عبد الرزاق ، �سعوبات وم�ساكل ادارية يف ت�سوية ملف 
�سهادة املطابقة منذ �سنة 2014 ، ب�سبب »بريوقراطية الدارة »الأمر الذي بات يطرح ا�ستفهامات عدة حول 
م�سداقية اأداء الهيئات العمومية امل�سرفة على معاجلة هكذا ملفات  وهو ما يتنافى مع التعليمات اجلديدة 

لرئي�س اجلمهورية املتعلقة بتقدمي الت�سهيالت وتذليل ال�سعوبات  .

االأخرية جمعية  االآونة  كثفت يف 
الت�سامنية  اخلريية  االأمل  بذرة 
الروي�سات  ببلدية  �سكرة  بحي 
من  ورقلة  ل�الية  التابعة 
متا�سيا   ، اخلريية  ن�ساطاتها 
املت�ا�سل  ال�طني  اجلهد  مع 
لتط�يق التف�سي الرهيب جلائحة 

فريو�ض ك�رونا  
قامت منت�سف االأ�سب�ع اجلاري 
اخلريية  االمل  بذرة  جمعية 
تنظيف  بعملية  الت�سامنية 
وتعقيم قاعة العالج بحي �سكرة 
عن  كلم   05 الروي�سات  ببلدية 
بح�س�ر  وذلك  ورقلة  والية  مقر 
نعام  اجل�ارية   ال�سحة  ممثل 
حيث  اجلمعية  واأفراد  معمر 
وتعقيم  تنظيف  عملية  متت 

علما  امل�اطنني  ا�ستقبال  قاعة 
اأن هاته العيادة مغلقة منذ �سهر 
عطلة  يف  املمر�سات  خلروج 
ام�مة،  ومن هذا املنرب وجهت 
اجلمعية املذك�رة نداء اإىل واىل 
ال�سديق  اأب�بكر  ب�رقلة  ال�الية 
االأول  امل�س�ؤول  ب�سفته  ب��ستة 
بالنظر  التنفيذية  الهيئة  على 
ظل  يف  وت��سعتها  القاعة  حلالة 
اجلائحة ولتخفيف ال�سغط على 

العيادات اجل�ارية.
وبهذه املبادرات اخلريية جلمعية 
بذرة االمل ب�سكرة ، تبقى الكرة 
يف مرمى ال�سلطات العم�مية من 
امل�سجلة  النقائ�ض  تدارك  اجل 

بالهيكل ال�سحي املذك�ر.
اأحمد باحلاج 

بعد تنظيم حملة تنظيف وتعقيم لقاعة 
العالج ب�سكرة بورقلة 

جمعية بذرة الأمل اخلريية 
تكثف من ن�ساطها 

املهنية  املحالت  تعرف 
البالد  جن�ب  بلديات  مبختلف 
عن  وا�سحا  اإنحرافا  الكبري 
مرادها ، و ذلك ما مت ت�سجيله 
على م�ست�ى 45 بلدية باجلن�ب  
على   ، ف�سلها  ر�سد  مت  حيث   ،
غرار تلك الكائنة ب�اليات ورقلة 
ايليزي   ، مترنا�ست   ، غرداية   ،
على  وب�سكرة   ب�سار   ، اأدرار   ،

�سبيل الذكر ال احل�رض  .
ال�سخمة  امليزانية  من  جعلت   
نفقة  من  ت�سخريها  مت  التي 
الدولة خ�سي�سا لفائدة املحالت 
املهنية تذهب يف مهب الريح و 
تف�سل من وراءه امل�رضوع الذي 
ال�اقع  اإنعا�ض  اإىل  به  يرمي 
التجاري من جهة و اإىل الق�ساء 
على �سبح البطالة الذي يحا�رض 

الع�رضات من ال�سباب .
تلك  فاإن   ، مت�سل  �سياق  يف  و 
م�سري  كان  التي  املحالت 
ب�سبب  معل�م  غري  منها  العديد 
حد  اإىل  ت�زيعها  منذ  �سغ�رها 
كتابة هذه االأ�سطر مت اإ�ستغالل 
من  املنحرف  ال�سباب  من 
للف�ساد  مرتعا  اإتخادها  اأجل 
املهل��سات  من  اأن�اع  تناول  و 

اأعني  عن  بعيدا  املخدرات  و 
على عدم  جليا  ي�ؤكد   ، الرقابة 
 ، املحل  من  امل�ستفيد  حاجة 
كرائها  على  بع�سهم  يقبل  فيما 
ما  ه�  و   ، احلاجة  لذوي 
من  كايف  وقت  اأخد  ي�ست�جب 
مل�دعي  معمقة  درا�سة  اأجل 
حمالت   على  احل�س�ل  ملفات 

      .

غالبيتها تعر�ست للتخريب و�سرقة معداتها

املحالت املهنية بـ 45 بلدية باجلنوب  دون جدوى

والية  اأمن  م�سالح  نظمت 
 – �رضطية  عملية  مترنا�ست 
م�ست�ى  على   – وقائية  اأمنية 
مبدينة  االخت�سا�ض  قطاع 
مترنا�ست، حيث مت على اإثرها 
نارية  حت�يل  117 دراجة 
اتخاذ  مع  ال�ثائق  معدومة 
واجلزائية  االإدارية  االإجراءات 
يف حق املخالفني وفق الق�انني 

والتطبيقات املعم�ل بها.
االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
والعالقات  واالت�سال 
والية  اأمن  مبديرية  العامة 
حت�سلت  قد  كانت  مترنا�ست 
ن�سخة  على  ي�مية«ال��سط« 
منه اأنه مت   حت�يل 07 مركبات 
ال�ثائق، و 03 مركبات  معدومة 
بجنحة  البلدي  املح�رض  اإىل 
بدون  االأ�سخا�ض  نقل 
حترير  رخ�سة،حيث   مت 
العديد من املخالفات املتعلقة 
للهاتف  اليدوي  باال�ستعمال 
النقال اأثناء ال�سياقة، وخمالفات 
تتعلق با�ستعمال ال�رضيط العامت 

للروؤية.
ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
مترنا�ست  ببلديات  امل�اطنني 
يف ت�رضيح لهم معنا املجه�دات 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
املخت�سة  االمن  م�سالح 
ممتلكات  على  للحفاظ 
ال�سري  على  وال�سهر  امل�اطنني 

احل�سن للحركة املرورية .
و يف �سياق ذي �سلة بامل��س�ع 
، تطابقت حلد كبري ت�رضيحات 
العالقات  و  االإت�سال  خلية 
مترنا�ست   والية  باأمن  العامة 
ال�حدات  اأع�ان  تدخالت  مع 

املدنية  للحماية  الثان�ية 
املرور  ح�ادث  حقيقة  يف 
ح�سب  ذلك  و  م�سبباتها   و 
و   ، لهما  امليدانية  املعاينة 
اأغلبهما  يف  ي�سقطان  مل  الذين 
عامل �سائقي الدراجات النارية 
و حجم التجاوزات و املناورات 
و   ، بها  يق�م�ن  التي  اخلطرية 
التي كانت وراء �سق�ط جرحى 
، خملفة لهم اإ�سابات ج�سمانية 
قتلى  �سق�ط  اإىل   ، خطرية 
متاأثرين بحجم االإ�سابة البليغة 
ال�رضعة  اإحرتام  عدم  ب�سبب   ،
تخفي�ض  تفادي  و   ، القان�نية 
احلاالت  بع�ض  يف  ال�رضعة 
ال�رضورية ، اإىل جانب الرتاخي 
احلذر  و  احليطة  اأخده  عدم  و 
التي  اخل�ذة  اإرتداء  اإهمال  و   ،
�سائق  حلماية  اأ�سا�سية  تعترب 
بالدرجة  النارية  الدراجة 
و  االإ�سطدام  االأوىل يف حاالت 
احل�ادث ، تلك التجاوزات التي 
االإجراءات  كل  منها  حتد  مل 
مهام  غرار  على   ، الردعية 
م�سالح االأمن العم�مي املتمثلة 
يف جملة من االإجراءات ، منها 
و   ، مرورية  خمالفات  حترير 
كذا رفع جنح مرورية ، و �سحب 
طالب  و   . ال�سياقة  رخ�ض 
�س�ء  يف  بتمرنا�ست   �سكان 
املعنيني  امل�س�ؤولني  كل  ذلك 
الدراجات  خطر  من  حمايتهم 
�سارمة  اآليات  بفر�ض   ، النارية 
و ميكانيزمات جديدة حتد من 
املاأ�ساوية  الك�ارث  و  اخل�سائر 
خمتلف  قاطني  يتنف�ض  كي   ،

االأحياء ال�سعداء .
�سيخ مدقن 

�سرطة مترنا�ست 

حجز 117 دراجة نارية 
معدومة الوثائق

اأحمد باحلاج 
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من ذا الذي يرتدد يف جترمي 
ظامله؟ ومن ذا الذي ي�سكت 

عن جرمية من ينتهك 
مقد�ساته؟ وكيف يقبل 

بالتاأتاأة اأو البحث عن بديل 
من كانت لغته حاملة اأعظم 

ر�سالة؟.. فلكي ن�سعر 
بقيمة اأنف�سنا، واأن لنا احلق 

يف احلياة، والإ�سهام يف 
امل�سرية الإن�سانية، علينا 
حتديد موقفنا بجالء من 

ثالث ق�سايا كبرية واأ�سا�سية 
تتفاعل اأمامنا ولها الأثر 
الكبري يف ما و�سلنا اإليه 

اليوم: موقفنا جتاه التاريخ 
وعدونا الذي اعتدى على 

وجودنا وحاول اإلغاءه، 
وموقفنا جتاه الواقع حيث 

الغدة ال�سرطانية التي 
حتاول متزيقنا وغر�س بذور 

النف�ساليني يف اأوطاننا، 
وموقفنا جتاه حال اللغة 

العربية يف واقعنا ومناهج 
تعليمها،.. هذا لنح�سن 

الذاكرة والواقع، ومنتلك 
مفتاح النه�سة.

�سرورة

جترمي �ال�ستعمار و�لتطبيع.. وتكري�س �لعربية
ماذا نريد؟:

الذكر،  �سالفة  للعناوين  تف�سري  من  البد   
روح  من  �رضبا  العملية  تبدو  ال  لكي 
عن�رضية  مواجهة  يف  عن�رضية  اأو  ثاأرية، 
مع  قطيعة  ت�سنع  نزقة  دعوة  اأو  اأخرى، 
ت�ستوجب  مرحلة  يف  واالأمم،  ال�سعوب 
الب�رضية  ومنح  والعطاء،  واالأخذ  االنفتاح 
التحديات  اأمام  والتعاون  التالقي  فر�سة 
لعله من ال�رضورة  لهذا  الكبرية..  الكونية 
يعني  ال  اال�ستعمار  جترمي  باأن  التاأكيد 
باالعتذار  ومطالبته  جرائمه  اإدانة  فقط 
حق  يف  اقرتف  عما  التعوي�ض  وتقدمي 
م�ستحق  واجب  وهذا  واالإن�سان  االأر�ض 
االعتذار  اأملانيا  من  اليهود  يتلقى  كما 
تلو االعتذار على ما ارتكبته النازية بحق 
موؤيدة  اأملانية  مبواقف  م�سفوعا  اليهود، 
للكيان ال�سهيوين يف كل املحافل، وب�سالح 
بل  عديدة،   ومكت�سبات  واأموال  متطور، 
املوقف  �سناعة  هو  ذلك  من  االأهم 
وال�سيا�سية  النف�سية  باأبعاده  التاريخي 
والثقافية لتح�سني الثورة ونزع االعرتاف 
احلقبة  باأن  امل�ستعمرين  اأحفاد  من 
االإن�سانية  �سد  جرمية  اال�ستعمارية 
االعتذار  بعد  وما  االعتذار  ت�ستوجب 
لل�سحايا.. من جهة  من حقوق م�ستحقة 
االإن�سانية  القيمة  اإبراز  من  البد  اأخرى 
وتقدمينا  احلرية  اأجل  من  لكفاحنا 
به  واالرتقاء  �سهداء  امتنا  اأبناء  الأعز 
اأحفاد  ال�سيما  اجلميع  باعرتاف  وو�سعه 
انت�سار  �سياق  يف  اأنف�سهم  امل�ستعمرين 
وال�رض..  اجلرمية  تيار  �سد  االإن�سان 
وكذلك فاإن جترمي التطبيع لي�ض فقط ملا 
ارتكبه ويرتكبه ال�سهاينة يف حق فل�سطني 
نقطع  لكي  اإمنا  ومقد�ساتها،  و�سعبها 
الطريق على االأداة اال�ستعمارية اجلديدة 
املتطورة واملجهزة ون�سع املتاري�ض �سد 
و�سيا�ستنا  القت�سادنا  التخريب  عمليات 
واأمننا الثقايف واالجتماعي بعد اأن اأ�سبح 
االنف�سالية  احلركات  كل  اأن  وا�سحا 
يف  برز  كما  ال�سهيونية  ثدي  من  تر�سع 
العراق  واأكراد  ال�سودان  جنوب  انف�سال 
ودعوات  انف�سالية  حركات  من  و�سواهم 
ميثله  وما  اأوطاننا،  كل  يف  عن�رضية 
اأمني  اخرتاق  حالة  من  ال�سهيوين  الكيان 
ا�ستنزاف  و  وجمتمعاتنا  ملوؤ�س�ساتنا 
حماوالت  لكل  واإحباط  النه�سة  مل�رضوع 
التنمية يف بلداننا اإما بالق�سف كما جرى 
اإيران  مواقع  اأو  العراقي  متوز  ملفاعل 
احليوية اأو مفاعل دير الزور ال�سوري اأو ما 
مار�سه من اغتياالت طالت اآالف العلماء 
العراقيني والعرب عموما هذا ف�سال عن 
�سورية  يف  العرب  على  امل�ستمر  عدوانه 
ويف  وتون�ض..  وال�سودان  والعراق  ولبنان 
حالة  يف  العربية  اللغة  تقف  املقابل 
ترقيتها  يف  اأبناوؤها  زهد  اأن  بعد  حرجة 
وتطوير اال�ستخدام بها واأ�سبحت العناية 
فتوحاتها  تذوق  من  حترمنا  متدنية  بها 
قيم  واإعجازها يف حياتنا ملا حتمله من 
الربامج  وكانت  و�سعة  وفن  تخيل  وقدرة 
الر�سمية دون املطلوب وهي لذلك كانت 
علمية  مبناهج  جادة  عملية  حتتاج  دوما 
راقية م�ستوعبة في�سبح الل�سان العربي بال 
اعوجاج وال عجمة ل ل�سان عربي مبني.. 
فهي حاملة ر�سالتنا و بها فهم الوحي وهي 
�سيكون  انه  ت�سع �رضطا ال ميكن جتاوزه 
�رضبا من الوهم اإيجاد اأي تقدم حم�سن 
النهو�ض بها، فهي لي�ست فقط  لنا بدون 
حميد  موقف  وهذا  ور�سمية،  وطنية  لغة 
الر�سالة  ولكنها يف اجلوهر وال�سميم لغة 
مقدمة  ال�رضيفة  واأنها  االأمة..  وموحدة 

كلمات الوحي، فتكري�سها يف حياتنا يعني 
بو�سوح اإحياء �سمائرنا وهممنا وطموحنا 
هذا  يف  ونرى  ثانية..  اإ�سالمية  بعاملية 
�سعب  بني  االنف�سام  خطورة  ال�سدد 
بحموالت  اأخرى  للغة  وا�ستالبه  ولغته 
ثقافية نقي�سة وما يحدثه ذلك من �رضاع 
اجتماعي و�سيا�سي يف البلد الواحد يهدد 
اأي حماولة  اأمام  اأمنه وا�ستقراره ويربكه 

تنمية..
ان جملة هذه املواقف حتدد �سخ�سيتنا 
الكونية  اخلريطة  يف  االإن�ساين  وموقعنا 
حمفزة  نف�سية  وطاقة  عقيدة  متنحنا  و 
منوذجنا  بناء  نحو  للتحرك  كافية 
الق�سايا  اأن  كما  االإن�ساين..  احل�ساري 
الثالثة تخت�رض لنا كل �ساحات املواجهة 
يف  واحلديث  القدمي  اال�ستعمار  مع 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  �ستى 
بو�سوح  لنا  وتك�سف  والع�سكرية  والعلمية 
له  الوعي  كي  ت�سكيل  و�رضورة  طبيعته 
وحتميله عقدة الذنب.. كما تزودنا بفهم 

عميق الإدارة ال�رضاع يف امل�ستقبل..
طرحه  ما  اأجتاوز  مل  كله  ذلك  يف  لعلي 
اجلرمية  ي�رضح  وهو  بادي�ض  ابن  االإمام 
و  النا�ض  حياة  تلويث  يف  اال�ستعمارية 
واإذابة  حرياتهم  واغت�ساب  اإف�سادها 
اإليه  اأ�سار  وما  و�سخ�سيتهم  هويتهم 
ال�سهيوين  الكيان  اأن  من  عليه  اهلل  رحمة 
�سناعة  كان  وان  عاديا  ا�ستعمارا  لي�ض 
يهدد  قام  كبري  �رض  هو  اإمنا  ا�ستعمارية 
ال�سهيونية  العرب باملوت وذلك بتحالف 
ال�رضهة واال�ستعمار اجل�سع  ليق�سم الوطن 
العربي ومينعه من الوحدة والنه�سة.. اأما 
العربية فال اأحد ميكنه االإنكار باأنها كانت 
اأداة النه�سة و حاملة الثورة بعد اأن نف�ض 
الرتاكمات  غبار  عنها  و�سحبه  االأمام 
من  باجلزائريني  تهتف  م�رضقة  واأعادها 
ومعانيها  بقيمها  حمملة  حريتهم  اجل 
احل�سارية  العملية  وجددت  ال�رضيفة.. 
التي قام بها ابن بادي�ض �سخ�سية اجلزائر 
على  الثورة  مقومات  كل  امتلكت  التي 

احلالة اال�ستعمارية.

ال�سمري الإن�ساين:

والتقارير  الدرا�سات  حت�رضين هنا مئات 
املو�سوع  ناق�ست  التي  الغربية  والكتب 
كثرية  اأ�سماء  يح�رضين  كما  بجالء 
و�سحفيني  و�سيا�سيني  وكتاب  ملفكرين 
غربيني نددوا باال�ستعمار وجرائمه.. لقد 
�ساهدنا موؤخرا بعد جرمية خنق اأمريكي 
اأبي�ض  اأمريكي  �رضطي  بها  قام  اأ�سود 
كيف انتف�ض ال�سمري االإن�ساين يف فرن�سا 
واأمريكا  وبلجيكا  وايطاليا  وبريطانيا 
واندفع االإن�سان لتحطيم رموز اال�ستعباد 
العبيد واملجرمني يف  واال�ستعمار وجتار 
�ستى العوا�سم.. وعلى �سبيل املثال وقف 
الكونغو  ا�ستقالل  ذكرى  يف  بلجيكا  ملك 
ليعتذر عما فعل اأ�سالفه من جرائم بحق 
وال  اال�ستعمار  يعد  ومل  الكونغوليني.. 
تاريخه حمل متجيد لدى القطاع الوا�سع 
االأوربيني خا�سة ومن حني  من املثقفني 
اإىل اآخر ت�سخ املكتبات كتبا ووثائق تدين 
القيود  رفع  مع  و  اال�ستعمارية..  احلقبة 
تتك�سف حقائق  والوثائق  املعلومات  عن 
وعاد  االإجرامية  و�سريته  اال�ستعمار 
بالعار  وال�سعور  باخلزي  جمللني  اجلميع 
العن�رضي من  اليمني  يحاوله  ما  كل  رغم 
ا�ستعالئية  بنظرة  زائفة  اأجماد  النفخ يف 
امل�ستوى  على  يعد  ومل  عن�رضية.. 
ال�سعبي وطبقات املثقفني من يجد نف�سه 
اال�ستعمارية  احلقبة  عن  بالدفاع  ملزما 
اأي  ويف  االإدانة..  اإىل  اجلميع  يتجه  بل 

حلقات نقا�ض يتهرب املثقف الغربي من 
والتي تعترب �سفحة  مناق�سة تلك احلقبة 
بال�سبط  كما  اأوربا  تاريخ  يف  �سوداء 
بحق  اقرتفته  وما  الو�سطى  الع�سور 

ال�سعوب االأوربية و�سواها.
تيارات  اأمريكا  ويف  كذلك  الغرب  ويف 
العن�رضية  ال�سهيونية  �سد  قوية  يهودية 
وتن�سط ملد اليد الأهل فل�سطني موؤكدين 
جرمية  وانه  ال�سهيوين  امل�رضوع  بطالن 
يبدي  اأمريكا  ويف  االإن�سانية..  حق  يف 
كثري من اليهود عدم اكرتاثهم بامل�رضوع 
اآخر  اإىل  من حني  به  وينددون  ال�سهيوين 
ال�سهيوين  الكيان  داخل  يف  وحتى  بل 
اإن�ساين ال ميكن  ل�سمري  انتفا�سات  نتابع 
واأ�ساتذة  مفكرين  خالل  من  جتاهله 
يدينون  يهود  و�سا�سة  ومثقفني  جامعات 
ويطالبون  ويك�سفون جرائمها  ال�سهيونية 
اىل  ويذهبون  العن�رضي  الكيان  بتفكيك 
عليها  قامت  التي  الدعاوى  كل  تفنيد 
الغربية  الدول  ويف  ال�سهيونية..  النظرية 
الربيطانيني  االأكادمييني  موقف  يتوا�سل 
ومعهم اأكادمييون من �ستى العامل لفر�ض 
ال�سهيونية  اجلامعات  على  املقاطعة 
ال  اإ�رضائيلي  اأكادميي  كل  ومقاطعة 
يدين العن�رضية ال�سهيونية متتد حركات 
املقاطعة ملنتوجات اال�ستيطان ال�سهيوين 
يف املدن االأوربية بل والواليات االأمريكية 
وجتد فل�سطني اأن�سارا لها يف كل عوا�سم 
الغرب فيما ال جتد مظاهرة واحدة ذات 
قيمة يقوم بها غربيون اأو اأمريكان ل�سالح 

الكيان ال�سهيوين.
وجودها  باقتدار  العربية  اللغة  وت�سق 
اأهلها  اأن  رغم  الدولية  املحافل  يف 
وم�سئولني  دبلوما�سيني  من  وممثلوها 
يوؤدون  وال  جتاهها  مق�رضون  �سامني 
امللوك  بع�ض  اإن  بل  االنتماء  واجب  لها 
اأقرب  يكونون  ينطقون  عندما  واحلكام 
ذلك  رغم  الف�ساحة..  من  التهجية  اإىل 
املثقفني  كبار  وجدان  تتجلى يف  فهاهي 
اإعجاب  عن  الغربيني  وامل�ست�رضقني 
كل  يف  املدار�ض  لها  وتفتح  مده�ض 
وا�سنطن  اإىل  مو�سكو  من  العامل  عوا�سم 
واأوروبا على اعتبار انه حاملة ارث ثقايف 
من  �سنف  يخفي  وال  عظيم..  وح�ساري 
بروح  امل�سكونني  امل�ست�رضقني  دهاقنة 
قوة  من  خ�سيتهم  والعن�رضية  العداء 
العربية يف حت�سني ال�سعوب و دفعها اإىل 
معاين احلرية واال�ستقالل وال�سيادة التي 
اللغة  مييز  ما  اأهم  تعترب  قيم  يف  ت�سمن 
ولقد  ودقتها..  ل�سعتها  باالإ�سافة  العربية 
تو�سيات  قدموا  ان  االأ�رضار  لهوؤالء  �سبق 
الذي  القدمي  التعليمي  النظام  بتحطيم 
القران  النا�سئة  حتفيظ  على  يعتمد 
الكرمي واالأحاديث وال�سعر مما كان يزود 
واأقيمت  املفردات  اآالف  بع�رضات  هم 
حيث  عيوبها  بكل  الع�رضية  املدر�سة 
من  االأحيان  بع�ض  يف  الطالب  يتخرج 
اجلامعة ال يفرق بني تاء مربوطة واأخرى 
خزانه  حمدودية  عن  ف�سال  مفتوحة.. 
اللغوي االأمر الذي ي�ستبب يف غياب اأداة 
و  املراد  حتديد  دقة  عدم  و  التوا�سل 

�سبابية تو�سيف احلال.

من يت�سدى للتجرمي؟:

غابت هذه الق�سايا يف اأتون الربيع العربي،  
على  احلر�ض  �سماته  اأهم  اأ�سبح  اأن  بعد 
متميزة،  بعالقات  الغرب  على  االنفتاح 
وهذا يقت�سي ح�سب راأي اأ�سحابه جتميد 
راأ�سها  والتي تقف على  ق�سايا اخلالف، 
القوى  وجدنا  لذا  الفل�سطينية،  الق�سية 
يف  والليرباليني  االإ�سالميني  من  الفائزة 

العربي  الربيع  موجة  بعد  االنتخابات 
للق�سية  علنيا  االأقل  على  ظهرها  تدير 

الفل�سطينية.
من  متحللني  االأ�سل  يف  الليرباليون   
الق�سية الفل�سطينية ويعلنون بال تردد عن 
�رضورة عالقات مع العدو ال�سهيوين، لكن 
االإ�سالميني  موقف  يف  كانت  املفاجاأة 
الربملانية  االنتخابات  يف  فوزهم    بعد 
اأعلنوا  حيث  امل�رضية  والرئا�سية 
وطووا  كامبديفد،  باتفاقيات  التزامهم 
�سفحة معار�ستهم لها، و�سفحة رف�سهم 
الأي اإعرتاف بالكيان ال�سهيوين، و�سفحة 
بفل�سطني  ومطالبتهم  �سدها  كفاحهم 
كاملة، مغفلني �سنوات معار�ستهم الطويلة 
للنظام امل�رضي بحجة توقيعه اتفاقيات 
لعام  تتم يف ظل وجودهم  ومل  كامبديفد 
كامبديفد  من  للتخفف  خطوة  اأية  كامل 
اأو  تعديله  اأو  الغام�سة  ملفاته  فتح  اأو 
تون�ض  يف  نف�سه  واالأمر  به،  م�سا�ض  اأي 
جترمي  قرار  م�رضوع  ي�ستطع  مل  حيث 
يف  املرور  ال�سهيوين  العدو  مع  التطبيع 
الربملان الذي يتحكم به االإ�سالميون بل 
اال�ستعمار  قانون جترمي  منع مترير  ومت 
الفرن�سي لتون�ض وهكذا جند كل التيارات 
دون  احلكم  يف  ت�سارك  التي  االإ�سالمية 
يف  اخلو�ض  عن  تبتعد  مواقعها  تعداد 
جترمي اال�ستعمار وجترمي التطبيع وذلك 
بامل�سلحة  خا�سة  �سيا�سية  حل�سابات 
املوؤقتة للحزب وقياداته غري منتبهني اإىل  
و  وال�سعب  االأمة  بوجدان  ي�سطدم  كونه 
كذلك ي�سطدم مع ال�سمري االإن�ساين وميثل 
حالة من ال�سبابية ال�سيا�سية التي �ستدفع 
اتهاما  اأوجه  ال  وهنا  التيارات  هذه  ثمنه 
للنوايا وال املقا�سد البعيدة اإمنا احلديث 
واالإح�سا�ض  ال�سيا�سي  الوعي  يطال  هنا 
وهمومها  م�ساعرها  لها  الأمة  باالنتماء 
هذه  تدركه  ال  والذي  ومقد�ساتها.. 
تنازالت  من  قدمت  مهما  اإنها  االأحزاب 
لن تنال من اال�ستعمار واأعوانه ر�سى وال 
قبول ولن تر�سى عنها ال�سهيونية العاملية 
و�سيخرجونها  لها  الكيد  عن  تتوقف  ولن 
بتهم  ويتابعونها  احلكم  دواليب  كل  من 
اال�ستعمار  الأن  ذلك  وال�سيطنة  االإرهاب 
وال�سهيونية ال يقبلون باحلد االأدنى.. هم 
قد ي�ستخدمونها بدون وعيها يف مهمات، 

ثم يلقون بها اأر�سا بال �سفقة..
ذيل  يف  اأ�سبحت  فلقد  العربية  اأما   
والقومية  الوطنية  االأحزاب  اهتمامات 
واالإ�سالمية يف غياب موؤ�س�سات وحكومات 
وتنظيمات اجتماعية وجامعات جتعل من 
وجهد  كفاح  �سبيل  العربية  عن  الدفاع 
العربية  اأن  يرى  من  وهناك  متوا�سل.. 
موجودة يف اجلامعة اأو يف التخ�س�سات اأو 
امل�ساجد وخطبها.. ويف هذا ظلم للنف�ض 
�سنوات  يف  اجنازه  مت  ما  وخ�سارة  كبري 
نقارن  فعندما  اال�ستعمار..  �سد  الكفاح 
م�سطفى  و  قطب  و�سيد  الّبنا  ح�سن  لغة 
بن  والطاهر  الرتابي  وح�سن  ال�سباعي 
عا�سور والثعالبي والرافعي و ابن بادي�ض 
اآل  عيد  وحممد  والعقبي  واالإبراهيمي 
خليفة واحمد �سحنون والورتالين ومئات 
من اإخوانهم مب�ستوى لغة كبار املتحدثني 
فلقد  الكبري  الرتاجع  يفجعنا حجم  اليوم 
كانت العربية لدى البنا من �سعائر االإ�سالم 
كما كانت عند ابن بادي�ض مفتاح القراآن.. 
اإن العربية وتنميتها واالرتقاء بها من خالل 
برامج تعليمية جادة وتقدميها وتعزيزها 
مفتاح  �سيزودنا  والتكنولوجيا  العلوم  يف 
حازمة  ت�رضيعات  يتوجب  وهذا  النه�سة 
�سارمة..  ومتابعة  احل�سا�سية  و�سديدة 

واهلل غالب على اأمره.

بقلم: �سالح عو�س
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قراءة  املبادرة  هذه  قراءة  نحاول 
متاأنية من منطلق اخلطاب الذي ت�سوق 
له من جهة ومن ال�سياق الذي جاءت 
ال�سيا�سية  خلفياتها  اإىل  اإ�سافة  فيه 
بع�ص مالحمها يف ن�ص  التي ظهرت 
املبادرة ومن تتبع امل�سار واملواقف 
املكونة  العنا�رص  بع�ص  انتجها  التي 
ال�سيا�سية  الأزمة  خالل  التكتل  لهذا 

التي اأنتجها احلراك العام املا�سي. 
عن  بنف�سه  الناأي  التكتل  ف�سل  واإن 
"الوطنية" التي  ال�سيا�سية  القوى  �سم 
اخلام�سة  العهدة  مقرتح  �ساندت 
ل�سيما  بوتفليقة  ال�سابق  للرئي�ص 
حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطني الدميقراطي اإل اأنه مل يرتدد 
الوطنية يف عنوانه وهو  يف تبني بعد 
�ساغرة  ملكية  �سار  اأنه  يبدو  الذي 
بعدما طردت منه الأحزاب املذكورة 
التكتل  هذا  مبادرة  ف�سلت  لذا 
لكي  بالنزيهة  املتكتلة  القوى  و�سف 
العام  الراأي  على  الأمر  يختلط  ل 
يف  واملحتملني  القائمني  وال�رصكاء 
التي  النزاهة  وهي  املبادرة.  هذه 
تكت�سب م�رصوعيتها من مت�سك القوى 
نوفمرب  اأول  بيان  مبرجعية  املتكتلة 
اجلزائرية  الدولة  باعتباره"مرجعية 
وتوا�سلت  ال�سهداء"  بها  حلم  التي 
ال�سعب  ن�سالت  جت�سيدها  اأجل  من 
جاء  اأن  غاية  اإىل  ال�ستقالل  منذ 
طالب  الذي  فرباير   22 حراك 
بوعي  احلقيقي  بالتغيري  �رصاحة 

ون�سج واإ�رصار و�سلمية وثقة تامة بني 
اخليار  اإىل  وانحياز  وجي�سه  ال�سعب 
اأهم  الفراغ يف   الد�ستوري يف جتاوز 
موؤ�س�سات الدولة وهي اخليارات التي 
يقول اأ�سحاب التكتل اأنهم �ساهموا يف 
املا�سي  العام  اأزمة  خالل  مرافقتها 
وانتجوا من اأجل ذلك مبادرات جادة 
و"تاأمني  احلراك  اأهداف  لتحقيق 
اأ�س�ص  الذي  الوطني  التحول  م�سار 
بو�سلته  على  واحلفاظ  احلراك  له 
والتاأكيد على الوحدة الوطنية والدفاع 
الوطنية  الثوابت  وحماية  الهوية  عن 
النوفمربية…"   الدولة  وا�ستمرارية 
وقد كانت هذه العبارات كافية لتحديد 
من  التكتل  لهذا  ال�سيا�سية  الهوية 
لدعم  مكوناته  بجهود  التذكري  خالل 
لتج�سيد  اجلي�ص  تبناه  الذي  اخليار 
الت�سايل  والعمل  ال�سيا�سي  لالنتقال 
اأجل  من  به  قامت  الذي  والدعائي 
وحت�سي�سه  بجدواه  املجتمع  اإقناع 
ل�سيما  املقابلة  الأطروحات  بخطر 
واإن�ساء  النتقالية  املرحلة  اأطروحة 
املجل�ص التاأ�سي�سي التي تبنتها بع�ص 
ل�سيما  الي�سارية  الراديكالية  القوى 
عقد  �سقف  حتت  ان�سوت  التي  تلك 

البديل الدميقراطي. 
فما الذي دعى هذه القوى للتكتل من 
جديد وبعث ن�ساطها ودعمه تنظيميا 
عدد  اأكرب  لي�سم  تو�سيعه  يف  والرغبة 
يرى  النزيهة؟  الوطنية  الأطراف  من 
الدميقراطي  امل�سار  اأن  التكتل  بيان 

الرئا�سة  بانتخابات  انطلق  الذي 
نهاية العام املا�سي بات مهددا بفعل 
مو�سوعي،  بع�سها  عديدة  عوامل 
وهذه العوامل قد حتول دون جت�سيد 
الذي  العميق  ال�سيا�سي  الإ�سالح 
واأنها  ل�سيما  احلراك  به  طالب 
و�سحية  اقت�سادية  اأزمة  مع  تزامنت 
نظر  يف  ال�رصوري  من  لذا  عاملية 
اأ�سحاب البيان العمل على تاأمني هذا 
امل�سار ومرافقته اإىل بر الأمان وهو 
ما يفر�ص "على الوطنيني  املخل�سني 
اأ�س�ص  لبناء  واملبادرة  التحرك 
ف�ساء  عرب  م�سرتك  جماعي  عمل 
يرتقي  والتن�سيق  والت�ساور  اللتقاء 
املوؤمنة  الوطنية  القوى  يجمع  لتكتل 
قاله  ما  هذا  النبيلة".  بر�سالتها 
يقله �رصاحة  اأن ما مل  البيان. غري 
العام  لال�ستهالك  املوجه  البيان 
اأن هذا التكتل اإمنا هو ر�سالة تنبيه 
وتذكري  تبون  املجيد  عبد  للرئي�ص 
يف  التكتل  هذا  مكونات  بف�سل  له 
التي  املرحلة  هذه  اإىل  الو�سول 
يقود فيها البالد، وف�سلها اأي�سا يف 
و�سوله اإىل �سدة احلكم وهي التي مل 
تنل حظها يف قيادة مرحلة ما بعد 
الأزمة ل�سيما واأن تبون اأعلن مرارا 
اأنه لن يغطي اأي تكتل �سيا�سي مما 
لنف�سها  تبحث  القوى  هذه  يجعل 
عن اإطار م�ستقل لكنه قابل للتعاون 
اأهداف  اإذا ما توافقت  الرئي�ص  مع 
تعمد  يوحيه  ما  وهو  الطرفني 

مكونات  اإقحام  املبادرة  اأ�سحاب 
وهو  ن�ساطهم  يف  املدين  املجتمع 
القطاع الذي يف�سل الرئي�ص العمل 

يف اإطاره. 
خالل  ظهرت  موؤ�رصات  اأن  غري 
يف  تبون  ق�ساها  التي  الأ�سهر 
الرئا�سة توحي اأن الرئي�ص يتجه نحو 
ال�ساحة  اأطراف  اأغلب  مع  التعامل 
الوطني  التيار  هذا  ا�سطدم  وقد 
ذي الجتاه الإ�سالحي بعدة عقبات 
الوطنية  اللجنة  خمرجات  اأهمها 
الد�ستورية  التعديالت  لقرتاح 
الفعاليات  من  للكثري  ترق  مل  التي 
الوطنية املحافظة التي متثل اليوم 
جزءا من هذا التكتل الذي مل يحظ 
بل  ينتظرها  كان  التي  باملواقع 
عن  ال�ستغناء  حد  اإىل  الأمر  ذهب 
عنا�رصه  من  القليل  العدد  خدمات 
ملواكبة  بهم  اأوتي  الذين  الذين 
العهد اجلديد ف�سال عن اأن تواجد 
هذا التيار يف احلكومة يكاد ل يذكر 
بينما تواجد فيها من كانت مواقفة 
التيار.  غري متوافقة مع توجه هذا 
الغ�سب  عن  التعبري  موؤ�رصات  ومن 
عبد  قيادة  حتت  الن�سواء  اختيار 
القادر بن قرينة  املر�سح املناف�ص 
لتبون يف انتخابات الرئا�سة وقد نال 
اأن  من  ميكنه  مما  الثانية  املرتبة 
ي�سبح ورقة �سغط �سيا�سية ت�سطر 
تبون للتعامل مع هذا التيار لإجناح 

�سيا�ساته اأو مواجهته بتكتل اآخر. 

بني مر�فقة ومقارعة تبون

بقلم اح�سن خال�س   

مع اقرتاب �سهر �سبتمرب الذي �سربته 
ال�سلطة موعدا ال�ستئناف احلركية 

ال�سيا�سية املرتبطة باالإ�سالحات 
الد�ستورية اختار ما يقرب من 

واجتماعية  �سيا�سية  فعالية   135
من اأحزاب وجمعيات و�سخ�سيات 
االن�سواء حتت لواء التكتل الذي 

اقرتحه رئي�س حركة البناء الوطني 
عبد القادر بن قرينة وع�سده يف ذلك  

نا�سطون وروؤ�ساء اأحزاب وهو الذي 
اختاروا له عنوان "القوى الوطنية 

لالإ�سالح" وقد اجتهدوا ما اأمكن من 
اأجل اإبعاد هذا العنوان من الرائحة 
االأيديولوجية االإ�سالمية وتركوا 

املجال وا�سعا للت�ساوؤل عن موقع هذا 
التكتل وطبيعة اأهدافه املعلنة يف 

اأر�سية املبادرة املطروحة وغري 
املعلنة والتي تكون قد تبلورت يف 

كوالي�س امل�ساورات ال�سابقة والالحقة 
حول التعاطي مع املراحل املقبلة. 

القوى الوطنية لالإ�سالح 

خملفات  رغم   ، عي�سى  عمي   التقيت 
مزال   ، النحيل  ج�سده  على  ال�سنون 
يقاوم يف ك�سب لقمة حالل ، من خالل 
�سحن و تفريغ مواد البناء ، اأمام حمل 
 ، منادته  لهم  يحلو  كما  الطيارة  �سليم 
�ساألت عمي عي�سى عن حاله ، ويا ليتني 
مل ا�ساأله. يا بني وا�ص حال ! كي نتفكر 
العيد  كب�ص  على  ي�سق�سو  بنتي  وليدات 
�سكارة   . رقبتي  يف  حبل  ندير  تقول   ،
، واهلل منني  بيها  احلليب و ما حلقت�ص 
بدا هذا الهم دلعة ماديتها�ص للدار ، 
ال�سمانة يل فاتت العجوزة يف املوت ، 
الفرم�سيان  مهو�ص  كون  الدواء  يا  واهلل 
يكرث خريه ، واهلل ما يدخل فمها ،  كون 
ما عرف  واهلل   ، اخلري  نا�ص  هم�ص  ما 
تقياأ  املرارة  بهذه   ! فينا  ي�رصا  وا�ص 
عمي عي�سى بع�ص اأوجاعه ، و الدموع 
يردد  ، وهو  تتماوج على �ساطئ مقلته 
عمي   ، وليدي  يا  ي�سّيع  ما  خلق  يل 
 ، الروح  خفيف  كهال  عرفته  عي�سى 
اإن  اإىل   ، بطرفته  الدنيا  حيف  �سالب 
قهرته كورونا ، حتى �سار لبنة يف جدار 
�ستة  تربي  اأرملة  الكاملة    . املاأ�ساة 
املكاتب  تنظيف  من  تتعّي�ص   ، اأطفال 
اخلا�ص باحلي الإداري ، رغم �سحتها 
 ، جراحية  عمليات  اأربعة  اأكلت  التي 
�سحتها  ب�سطر  تقاوم  بقيت   ، �سطرها 
يف ك�سب لقمة احلالل ، عمتي الكاملة 
جيبي ال�سح بقداه �رصيت الكب�ص ؟ بهذا 
التي  الكاملة  عمتي  �ساغبت  ال�سوؤال 

وهي  امل�سوؤولني  حركات  تقليد  جتيد 
اهلل  و  نندب  اأخاه   ، و�سعها  من  ت�سخر 
غري عليلي�سة �سدقها عني اأهل اخلري ، 
كب�ص هذاك ما مزال يل ! مليحة راين 

ندير يف خبيزة للبنيات. 
وذن  حتى  منها  �سحتنا  وما  علو�سة 
العمة  اأجابت   . قربك  على  �سدقي   ،
يل  هذاك  قرب  على  ن�سدق   : الكاملة 
خالين قفة بال عرى . ل اأ�سريون�ص ول 
بان�سيو ل�ستى نداوي به . ثم ان�سحبت 
�سمعتها  حتى   ، ال�ستقبال  مكتب  اإىل 
التنهديدات حترق  نار  و  بكاءها  تخنق 

املكان . 
كم من عي�سى وكم من كاملة يف جزائر 
اليوم ؟ كم من اأوجاع و اآلم مكبوته يف 
الدموع  �َسَعة  ما  اجلائحة؟  هذه  زمن 
دجى  حتت  اليادي  راح  كفكفتها  التي 
واحل�رصة  بات  طفل  من  كم  ؟  الظالم 
تعت�رص قلبه ال�سغري لأنه مل ي�سمع ثغاء 

خروف يف �ساحة فناء بيتهم ؟ 
على  نزل  كما   ، الوباء  هذا  علينا  نزل 
�سنانه  وبداأت   ، املعمور  �سعوب  باقي 
انه  �سفاته  ول�سوء   ، اأرواحنا  حت�سد 
وباء معدي ، و عدواه تنت�رص ب�رصعة ، 
مما اأوجب تعطيل بع�ص اأن�سطة العي�ص 
اأ�سبح معه  و تغيري منط  احلياة ، مما 
�سحايا تدابري واإجراءات الوقاية ،  اأكرث 

من امل�سابني بهذا الوباء .
و   ، املاأ�ساة  هذه  نكابد  نحن  بينما 
املوت  ن�سارع  و  الأزمة  هذه  ننا�زش 

  ، عي�سنا  على  قا�سية  جد  باأ�سلحة 
 ، �سيا�سة  طبقة  عبثا  ي�سمى  ما  جتتمع 
من  ، جمموعة  فندق خم�سة جنوم  يف 
يف  الفا�سلني  ال�سيا�سيني  الو�سوليني 
تتدار�ص  �سحيحة  �سيا�سية  فكرة  بث 
اللفيف  هذا  كانت  ولو   ، البالد  و�سع 
�سيا�سي،  ذكاء  كمية  اأدنى  يكت�سب 
اأن   ، هذا  الفارغ  اإجتماعه  قبل  كان 
ميلة  �سكان  مع  ت�سامن  حملة  ينظم 
للمعوزين  املوؤن  يجمع  اأو   ، املنكوبني 
وقفة  يقفوا  اأو   ، الفقر  ينه�سهم  الذين 
امل�ست�سفيات  م�ستخدمي  مع  ت�سامن 
للقيم  الوفاء  و  النزاهة  يدعي  اأن  ل   .
و   ، جنوم   5 فندق  داخل  من  الوطنية 
يت�سدق باميانه بالتحول الدميوقراطي 
، و مت�سكه بامل�سار الد�ستوري ، حماول 
البي�ساء  الثورة  مكت�سبات  على  الوثوب 
ال�سا�سة  بكل  الذي كفر  الربيء  لل�سعب 
بتطلعاته  م�ستقال   ، الكل  من  متربئا   ،
عن طبقة �سيا�سية جلها انقالبي يريد 
ا�ستغالل ال�سعب يف الو�سول اإىل احلكم 
اأحدا منهم ال وخان حزبه  ، فال جتد 
اأن  لهوؤلء  ميكن  فال   ، مبادئه  وهتك 
و  الأمة  هوية  حت�سني  اأدوات  ي�سنعوا 
ادعوا يف  . كما  الوطن  تعزيز وحدة  ل 

بيان ندوتهم . 
و  اأمل  ي�ست�سعر  ل  الذي  ال�سيا�سي  اإن 
اأجل  من  ينا�سل  ل  و  ال�سعب  وجع  
يعترب   ، اأ�سبابه  دفع  و   ، منه  وقايته 
 ، ال�سيا�سة  العملية  ف�ساد  رطائن  اأحد 

 ، ال�سيا�سي  التعفن  واحد من خمائر  و 
ال�سيا�سي  الفعل  فمن يدعو اىل حترير 
النظام  وقت  �سائد  كان  الذي  املايل  و 
البائد . اأين كان هو يومها ؟ اأو يف فمي 
ماء ، وهل ينطق من يف فيه ماء ! اأين 
كانت الدميقراطية احلقيقية و �رصذمة 
من الل�سو�ص �سطت على كل مقدرات 
البالد ؟ و جتلببكم بالإرث الثوري ، من 
 ، ال�سهداء  ر�سالة  و  نوفمرب  اأول  بيان 
وحدة  و   ، ال�سيا�سية  عورتكم  ت�سرت  لن 
طي�ص  و  رعونة  اإل  يهددها  ل  الوطن 
مقومات  لأدين  تفتقر  �سيا�سة  طبقة 
اخلطاب ال�سيا�سي . مزال عمي عي�سى 
يلعنكم ، يف ال�رص و العلن ، و لعنة دموع 
 ، الأبد  اإىل  تالحقكم  �سوف  اأطفاله 
مازلت دموع العمة الكاملة ، تف�سحكم 
 ، رداءتكم  و  تفاهتكم  من  تعجن  و 
�سور  اأقوى  و  ال�سخرية  مالمح  اأجمل 
الرهق ال�سيا�سي ، اأنني املر�سى �سوف 
 ، مكرهكم  و  من�سطكم  يف   ، يالحقكم 
واأطفالهم  املطلقات  و  الأرامل  �سور 
�سوف ت�سكنكم .  ندواتكم و جتمعاتكم 
�سوف   ، القاتل  الوباء  هذا  زمن  يف   ،
ال�سيا�سية  الطبقة  جبني  يف  عار  تبقى 
و  املذاهب  فكل   ، الدهر  مدى  على 
ظنا    ، تعافكم  ال�سيا�سية  املمار�سات 
 ، النق�ساع  و�سك  على  الوباء  اأن  منكم 
لتبنوا   ، ال�سيا�سة  ُوجركم  فخرجتم من 
و   ، املهدمة  الأماكن  فوق  �سيا�ستكم 

اجلراح الدامية لهذا ال�سعب .

طائر �لعنقاء �ل�سيا�سي ينبعث من فندق �لأور��سي

تلك الفئة العري�سة ، التي تكت�سب 
رزق يومها ، من كد يومها ، يف ور�سات 

البناء ، و بع�س االأعمال اليومية ، 
هذه الطبقة اله�سة ، تهديد كورنا لها 
يف عي�سها ، ال يقل خطرا عن امل�سابني 
الذي يقاومون املوت يف امل�ست�سفيات ، 
ناهيك عن اأ�سحاب احلرف و حمالت 

اخلدمات و التجار .

مبادرة القوى الوطنية لالإ�سالح

بقلم الوليد فرج
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حترك جي�س التحرير الوطني:
 

حتركت  1957م،  نوفمرب   23 يوم  يف 
وحدات جي�ش التحرير الوطني بقيادة 
الكامل ن�رص اهلل من احلدود اجلزائرية 

التون�سية يف اجتاه جبل اآرقو، وملا 
بلغت جبل بوقافر، و�سي بها للقوات 
لتغري  ا�سطرها  مما  اال�ستعمارية 
اأنوال، بعد قيام  اإىل جبل  م�سارها 
مبحا�رصة  اال�ستعمارية  القوات 
جبل اآرقو يف انتظار قدومها، وملا 
بلغت جبل اأنوال توزع املجاهدون 
للجبل،  اال�سرتاتيجية  االأماكن  يف 
الثالث للو�سول الوحدة،  اليوم  ويف 
اهلل  ن�رص  الكامل  املجاهد  ت�سلم 
يف  امل�سبلني  م�سوؤول  من  ر�سالة 
مدينة تب�سة يعلمه فيها اأطلعه فيها 
على حتركات اجلي�ش اال�ستعماري 
نحو جبل اأنوال، واأعلمه اأنه �سي�سل 
اإىل اجلبل يف حدود ال�ساعة ال�سابعة 
اجلي�ش  قيادة  وكانت  �سباحا. 

لعملية  بالتح�سري  تقوم  اال�ستعماري 
التحرير  ع�سكرية �سد وحدات جي�ش 
بن  �سالح  يقودها  كان  التي  الوطني 
جبل  يف  واملتمركزة  �سماعلي،  علي 
الدكان، وكانت بقية الوحدات االأخرى 

ال تعلم بوجودها يف اجلبل.
وت�سادف خالل تلك الفرتة تواجد 
بن  الطاهر  القائد فرحي  وحدات 
بها  و�سي  اأن  بعد  باجلبل،  عثمان 
االأخرى،  اال�ستعماري هي  للجي�ش 
ليلة  اأنوال  اإىل جبل  وقد يف �سلت 
و�سول  وبعد  املعركة.  بداية  قبل 
الوحدات  قادة  وعلم  الر�سالة 
ولهذا  اال�ستعمارية،  بالتحركات 
الكامل  القادة  الغر�ش قام كل من 
بن  الطاهر  وفرحي  اهلل  ن�رص 
اأحمد،  بن  علي  وم�سعي  عثمان 
ملواجهة  هجومية  خطة  بو�سع 
بعد  خا�سة  اال�ستعماري،  اجلي�ش 
اال�ستعماري  اجلي�ش  قيادة  قيام 

قام  الذي  جوا�سي�سها  اأحد  باإر�سال 
للجبل  اجلبل  يف  ا�ستطالعية  بجولة 
قبل املعركة بيوم، وهذا ما دفع بقادة 
اأماكن املجاهدين  اإىل تغري  الوحدات 

حت�سبا للمعركة.

- وحدات جي�س التحرير 
الوطني امل�شاركة يف املعركة:

الكامل  ال�سابط  يقودها  كتيبة    -
ن�رص اهلل بن اإبراهيم واملقدرة مبائتي 
بوقافر قرب  جماهد قدموا من جبل 

احلدود اجلزائرية التون�سية.
فرحي  )ال�سهيد(  ال�سابط  كتيبة   -
علي  وم�ساعده  عثمان  بن  الطاهر 
باأربعة  واملقدرة  م�سعي  اأحمد  بن 
جبل  متمركزة يف  وكات  مئة جماهد، 

الغريرة جنوب �رصق جبل الدكان.
�سماعلي  ال�سابط  يقودها  كتيبة   -
مبئة  واملقدرة  علي  بن  �سالح 
وخم�سني جماهد، وكانت متمركزة يف 

جبل الدكان.

 وحدات اجلي�س اال�شتعماري 
الفرن�شي امل�شاركة يف املعركة:

 ،8é RPC الثامنة حممولة  الكتيبة   -
فوراد  لوي�ش  العقيد  يقودها  والتي 

املدعومة بالفوج الثاين.

ت�شليح وحدات جي�س التحرير 
الوطني:

الوطني  التحرير  وحدات جي�ش  كانت 

اأو�سكيك�ش  مدافع  بثالث  جمهزة 
فرن�سية ال�سنع، واأربعة بنادق ر�سا�سة، 
اأمريكية  لوي�ش  نوع  من  بنادق  و02 
ور�سا�ش  اأمريكي،  وفامبار  ال�سنع، 
اأملاين ال�سنع، وعدة اأنواع من البنادق 

احلربية.

ت�شليح قوات اجلي�س 
اال�شتعماري:

كانت قوات اجلي�ش اال�ستعماري 
األف  م�سكلة من حوايل 20000 
 30 بحوايل  مدعومني  جندي، 
دبابة،  و300  حربية،  طائرات 
)طويلة  املدفعية  من  واأنواع 
املورتي،  الثقيلة،  املدى، 

مدفعية امليدان(.

بداية املعركة:
يتحدث املجاهد عثمان �سعدي 

حول بداية املعركة بقوله: كنا نائمني 
املجاهد  ب�سوت  واإذا  اجلبل،  يف 

�سمعنا  بقوله:  يوقظني  �سكيو  اأحمد 
الكريطة،  طريق  يف  نارية،  طلقات 
األيات، فاأر�سلته اإىل  وهدير حمركات 
مكانه ال�سابق، واأمرته ان يتمدد على 
اأذنه عليها لي�ستمع  االأر�ش واأن ي�سع 
اجلبل،  نحو  القادمة  لالأ�سوات 
االأ�سوات،  يف  الأمتعن  ومتدد 
خم�سني  حوايل  باأن  تاأكد  حيث 
جبلي  نحو  تتقدم  ع�سكرية  األية 
القائد  فاأيقظ  واأنوال،  الدكان 
عثمان  بن  الطاهر  فرحي 
احلرا�سة  اأفواج  باأن  واأخربته 
يف  نارية  طلقات  �سمعت  قد 
اجلبل، وتقدم لالأليات الع�سكرية 

الفرن�سية نحو عمق اجلبل.
الثالثة  اإىل  ت�سري  ال�ساعة  وكانت 
من �سباح يوم 27 نوفمرب 1957م، 
جي�ش  اأفواج  بداأت  عندما 
يف  املتواجدة  الوطني  التحرير 
ت�ستبك  الغربية  ال�سمالية  اجلهة 
اجلي�ش  م�ساة  وحدات  مع 
اال�ستعماري التي حاولت الدخول اإىل 
عمق اجلبل بدعم من الدبابات التي 
طريق  عن  املجال  لها  تفتح  كانت 
نف�ش  ويف  للجبل،  ع�سوائي  ق�سف 
الوقت حاولت قوات ا�ستعمارية اأخرى 

الدخول اإىل اجلبل عرب جهته اجلنوبية 
فالحيا،  �سهال  متثل  التي  ال�رصقية 
جي�ش  قوات  مواقع  اقتحام  وحاولت 
التحرير الوطني با�ستعمال ال�ساحنات 
املدرعة،  اجلند  وناقالت  الع�سكرية 

امل�سفحة  والعربات  والدبابات، 
املزجنرة،  ال�سيارات  اإىل  اإ�سافة 

تهدف  اال�ستعمارية  القوات  وكانت 
عن طريق اخلطة اإىل حما�رصة جبل 
معلومات  على  حت�سلت  الأنها  اأنوال 
�سالح  وحدات  تواجدت  اأماكن  حول 
بن علي �سماعلي، وال تعلم اأن وحدات 
التحرير  جي�ش  قوات  من  اأخرى 
الوطني متواجدة يف جبل اأنوال، وقد 
تقدمها  املجاهدين  مقاومة  اعاقت 

عرب هذا املحور.
اأر�سل  �سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة  ويف 
عثمان  بن  الطاهر  فرحي  القائد 
جماهدا  اأربعني  من  مكونة  ف�سيلة 
اجلهة  اإىل  �سعدي  عثمان  يقودهم 
وهذا  للجبل،  الغربية  اجلنوبية 
التي  اال�ستعمارية  القوات  ملواجهة 
القو�سة  بئر  حمور  عرب  تتقدم  كانت 
الوحدات  بقيت  بينما  الأرنب،  بحرية 
طريق  يف  تتمركز  كانت  االأخرى 
الأرنب  بحرية  بني  الربط  الكريطة 

ومدينة تب�سة.
جنود  حاول  املقابلة  اجلهة  ويف 
املحاور،  بقية  عرب  التقدم  امل�ساة 
على  تقدمهم  يف  يعتمدون  وكانوا 
ق�سف مركز كانت تقوم به الدبابات، 
تدخلت  التي  احلربية  والطائرات 
لتق�سف مواقع تواجد قوات وحدات 
التي  الوطني،  التحرير  جي�ش 
وحدات  تقدم  دون  حالت 
اال�ستعماري  اجلي�ش  م�ساة 
ت�سدى  وقد  اجلبل،  عمق  اإىل 
با�ستخدام  لها  املجاهدون 
مدافع اأو�سكيك�ش، التي اأعاقت 

تقدم الدبابات.
قادة  اأ�سدر  القتال،  من  وبعد 
الع�سكرية  اأوامرهم  الوحدات 
اأماكنهم،  لتغري  للمجاهدين 
فقامت وحدة املجاهد الكامل 
القمة  اإىل  بال�سعود  اهلل  ن�رص 
حتركت  بينما  للجبل،  اجلنوبية 
�سماعلي  علي  بن  �سالح  وحدة 
واجلنوبية  اجلنوبية  اجلهة  اإىل 
الغربية للجبل املقابلة ملدينة تب�سة، 
بينما بقيت الف�سائل التي يقودها كل 
وعثمان  خليل  معلم  املجاهدان  من 
�سعدي يف االأماكن التي ت�سطري عليها 
متركزت  بنما  املعركة،  بداية  منذ 
املجاهد  يقودها  التي  اأفواج 
اجلهة  يف  الندو�سني  �سالح 

املقابلة جلبل بورمان.
ال�ساعة  من  املعركة  وتوا�سلت 
الثالثة �سباحا اإىل غاية ال�ساعة 
ا�ستباك  ميزها  ليال،  التا�سعة 
لوحدات جي�ش التحرير الوطني 
والطائرات  الدبابات  مع 
ارتفاع  على  حتلق  كانت  التي 
للقوات  وتالحم  منخف�ش، 
املجاهدين،  مع  اال�ستعمارية 
فحني كانت الطائرات احلربية 
باخلطاأ  تق�سف  اال�ستعمارية 
ما  وهذا  الفرن�سني،  اجلنود 
اجلنود  كبري من  مقتل عدد  اإىل  اأدى 

الفرن�سيني.

ال�شاعة  من  املعركة  " توا�شلت 
الثالثة �شباحا اإىل غاية ال�شاعة 

التا�شعة ليال، ميزها ا�شتباك 
لوحدات جي�س التحرير الوطني 

مع الدبابات والطائرات التي 
كانت حتلق على ارتفاع منخف�س، 
وتالحم للقوات اال�شتعمارية مع 
املجاهدين، فحني كانت الطائرات 

احلربية اال�شتعمارية تق�شف 
باخلطاأ اجلنود الفرن�شني، وهذا 
ما اأدى اإىل مقتل عدد كبري من 

اجلنود الفرن�شيني"

الفرتة  تلك  خالل  " �شادف 
تواجد وحدات القائد فرحي الطاهر 

بن عثمان باجلبل، بعد اأن و�شي بها 
للجي�س اال�شتعماري هي االأخرى، وقد 
يف �شلت اإىل جبل اأنوال ليلة قبل بداية 

املعركة. وبعد و�شول الر�شالة وعلم 
قادة الوحدات بالتحركات اال�شتعمارية، 
ولهذا الغر�س قام كل من القادة الكامل 

ن�شر اهلل وفرحي الطاهر بن عثمان 
وم�شعي علي بن اأحمد، بو�شع خطة 

هجومية ملواجهة اجلي�س اال�شتعماري "

تعد معركة جبل اأنوال 
بتب�شة من بني اأهم املعارك 
احلربية التي خا�شها جي�س 
التحرير الوطني اإبان الثورة 

التحريرية املظفرة باإقليم 
املنطقة ال�شاد�شة من االأوىل 
اأورا�س النمام�شة، ويف هذا 
العدد من جريدة الو�شط 
�شننقل تفا�شيل املعركة 
على ل�شان جمموعة من 

املجاهدين امل�شاركني فيها 
واأذكر من بينهم: ن�شر اهلل 

الكامل، م�شعي علي بن 
اأحمد، فتحون خالد، قراد 

اإبراهيم، م�شعي ل�شود، 
عثامنية حممد، مرزوقي 

بوبكر، رزق اهلل عبيد، 
عبادة حممد العاي�س، هنيني 

�شعد، م�شعي اأحمد، قراري 
اأحمد، عثمان �شعدي. 

املنطقة ال�شاد�شة تب�شة الوالية االأوىل اأورا�س النمام�شة 

معركة جبل �أنو�ل نوفمرب 1956م

بقلم االأ�شتاذ: فرحاين 
طارق عزيز. 
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املولد و الن�ش�أة :

ولد �ل�سيخ �ل�سالح بن �أحمد بن بلقا�سم 
بن �أحمد بن علي  بن مدور يوم �جلمعة  
 03 ل  �ملو�فق   1334 �لثاين  ربيع   29
تعرف  �لتي  �ل�سلوم  بقرية   1916 مار�س 
لبلدية   �لتابعة  �أوالد من�سور  حاليا بقرية 

غ�سرية  د�ئرة تكوت من والية باتنة . 
كان و�لده مو�ال و فالحا ،ال ميلك م�سكنا 
قار� ، فهو يتنقل مبو��سيه �أربع مر�ت يف 
�ل�سنة �ىل حيث �ملر�عى مبنطقة غ�سرية 
يحدها  �لتي  خدو   �أحمر  جبل  ب�سفوح 
�جلنوب  من  و  �الأخ�رض  جبل  �لغرب  من 
من  و  �آري�س  �ل�سمال  من  و  م�سون�س 

�ل�رضق تكوت.
عن  عبارة  هو  و  �ع�سو�س  د�خل  ولد 
ب�سجر  �لعرعار ،مغطى  كوخ  من خ�سب 
�ل�سيدة  �أمه  و�سعته   ، �حللفاء  و  �الإكليل 
فروة  على  عمر  بن  عائ�سة  �لفا�سلة 
�سوف يف �ملكان �مل�سمى )�لد�ر �سلد�ن(  
�ل�ستاء  �أين ي�ستقر �ملو�لون خالل ف�سل 
باجلهة  و�دي غ�سرية  �سمال  يقع  و هو   .
باالأمازيغية  تعني  و  ب�سامر  �ملعروفة  

�الأر�س �ملقابلة لل�سم�س .
�ختار له و�لده ��سم �جلموعي تيمنا باليوم 
�لذي ولد فيه ،و لكن غريه با�سم �ل�سالح 
حتى  �ملدنية  �حلالة  يف  ت�سجيله  عند 

يكون �ساحلا يف حياته �مل�ستقبلية .
و�لدته  يد  على  �سعبة  بيئة  يف  تربى 
بالقربة  �ملاء  مبلء  تقوم  كانت  �لتي 
�حلطب  و جتمع   ، �لطبيعية  �ملنابع  من 
و  �ل�سعري  تطحن  ،و  �لقريب  �جلبل  من 
بكل  تقوم  ،و  �لتقليدية  بو�سائلها  �لقمح 
�بنها  بر�حة  �لتكفل  �أجل  من  �ساق  عمل 

و �سعادته.

دخول كت�ب القرية :

و�لده  ،��ستقر  �سنو�ت  ثالث  بلغ  ملا 
باليد  �خلياطة  حرفة  �ختار  ،و  بالقرية 

عن  يخفف  حتى  باملكينة،  ثم 
�ملو��سي.  مع  �لتنقل  �أعباء  نف�سه 
و �ساعده �ال�ستقر�ر على �اللتز�م 
على  �لرتدد  كثري  فكان  �لديني، 
�مل�سجد ، رغم ثقافته �لب�سيطة .

 ومن ح�سن حظ مرتجمنا، �أنه ملا 
بلغ خم�س �سنو�ت من عمره ،�أدخله 
بالقرية.  �لقر�آن  مكتب  �ىل  و�لده 
�أريد  ،ال  هلل  وهبتك  )�إين  له  قائال 
هذه   تكاليف  على  �إعانة  �أية  منك 
�لقر�آن  حلفظ  فتجرد   ، �لدنيا 

�لكرمي و تعليمه للنا�سئة (.
و يف �لوقت نف�سه �أوقف  �بنه �الأكرب 
م�سطفى عن �لتعليم ،حتى ي�ستعني 
به على �سوؤون �حلياة و تقلباتها. و 

�لقر�آن،  مكتب  يف  زمالئه   بني  من  كان 
�بن قريته حممد بن �أحمد يكن  �لغ�سريي 
�مل�سلمني  �لعلماء  جمعية  �أع�ساء  �أحد 
�جلز�ئريني �ملعروفني، و �ل�سفري �ل�سابق 
بدولة  و  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة 

�لكويت.

ف�شل والدة ال�شيخ حممد 
الغ�شريي :

 مما يجب ذكره، �أن و�لدة زميله حممد 
�لغ�سريي كان لها �لف�سل �لكبري  يف بد�ية 
تعليم �لقر�آن بالقرية  البنها و ملرتجمنا 
،فقد جاءت بولدها - و �لذي كان  �سنه 
مدور  بن  �سالح  �ل�سيخ  �سن  مع  متقاربا 
 ، خ�سبية  لوحة  معها  و  �الأربعاء،  يوم   -
و �سيء من �لتمر ،كما جرى عرف �أهل 
مكتب  �ىل  �أوالدهم  دخول  عند  �لقرية 
�لتعليم للمرة �الأوىل ، و طلبت من و�لدته 
�لبع�س  بع�سهما  مع  �لولد�ن  يذهب  �أن 
م�سافر�  كان  زوجها  �أن   و  خا�سة   ،
بب�سكرة ،فا�ستجابت �أمه لطلبها ،و بعثته 
و   ، بالتمر  زودتهما   ،و  �بنها  معها ومع 

�أو�سلتهما �ىل غاية باب �مل�سجد .
�سي  �ل�سيخ  هو  �لقر�آن  مدر�س  كان  و 

�حمودة حمودة من بلدة م�سون�س.

التعلم ب�لزاوية:

�لقر�آين  �لتعليم  مدور  بن  �سالح  و��سل 
،ثم   �سنة من عمره  �أحد ع�رض  بلغ  حتى 
�أحمد  �ملر�بط  ز�وية  �إىل  و�لده  �أدخله 
بن �ل�سادق  بقرية �أوالد ميمون �لتي تقع 
على بعد  ثالثة كيلومرت�ت عن �لقرية ، 
مما �أجربه على  �ملكوث بها مع �لطلبة 
حفظ  و  تعليم  �إمتام  غاية  ،�ىل  �جلو�لة 
مرة يف  عائلته  يزور  كان  و  كله،  �لقر�آن 
�الأ�سبوع، حيث �أن �ساحب �لز�وية ح�سب 
�لعاد�ت �ملتو�رثة هو من يتكفل باملاأكل  
كما  �الأهايل،  فعلى  �للبا�س  ،�أما  جمانا 
كل  يف  �مل�ستطاع  قدر  �لهد�يا  له  تقدم 
منا�سبة، خا�سة خالل �الأعياد و �ملو��سم 
�لدينية ، نظري تعليم �أوالدهم يف �لز�وية 

.
 ، �لز�وية  �أعو�م يف  بعد ق�ساء خم�سة  و 
�سدره  يف  جمعه  و  �لكرمي  �لقر�آن  ختم 
�لقائمني  �لن�سحاء  �ملعلمني  طريق  عن 
بالتعليم على نفقة �ساحبها �أي�سا ،منهم 

وخالف  بولطيف  خملوف  بن  �أحمد 
وريا�سي .

 
ال�شفر اإىل مدينة ب�شكرة :

ب�سدره   يكن  حممد  زميله  مر�س  بعد 
�ىل  و�لده  ،�أخذه   1930 �سنة  يف  عينه  و 

�لطبيب �حلاج خل�رض ملكمي من �لعائلة 
�لقاطنة  باالأع�ساب   بالتد�وي  �ملعروفة 
بحي ر�أ�س �لقرية مبدينة ب�سكرة، و بعد 
يف  �لبقاء  تقرر   ، �لولد  �سفاء  و  �لعالج 
�لعربي  �ملح�سن  عند  �لقرية  ر�أ�س  حي 

كان  ،و  بتموينه  تكفل  �لذي  عبدي  بن 
�حلاج  �ملعلم  يد  على  �لقر�آن  يدر�س 
مرتجمنا  بقي  جودي.و  �ل�سغري  حممد 
حلول  عند  و  �لقرية.  بز�وية  يدر�س  
زميله  يكن  حممد  ز�ر  �ل�سيف  ف�سل 
عند  معه  �ل�سفر  يف  رغبه  ،و  بالز�وية 
فا�ستاأذن  ب�سكرة،  مدينة  �ىل  �لعودة 
،وهكذ�  رغبته  على  ،فو�فق  و�لده  من 
ال�ستكمال   1930 �سنة  ب�سكرة  �ىل  �نتقل 
حفظ �لقر�آن على �ل�سيخ حممد �ل�سغري 
عبد  �حلاج  بتموينه  تكفل  قد  ،و  جودي 
�هلل جودي. و كان معه يف �لكتاب زميالن 
من عر�سه هما  �سامل عمار من غويف و 

يو�سف بن فيالة .

اللتح�ق مبدر�شة الإخ�ء:

�سهر  يف  �الإخاء  مدر�سة  �فتتاح  عند   
�لتي  و   ، ب�سكرة  مبدينة   1931 �أكتوبر 
خريية  جمعية  من  مببادرة  تاأ�س�ست 
كانت ت�سم جمموعة من �ملح�سنني 
دباب�س  �حلفناوي  �حلاج  يتقدمهم 
و�لقا�سي �ل�سيخ حممد بن �ل�سا�سي 
�ختري  ،و  بن عمارة  �ل�سيد خبزي  و 
�لدين،  خري  حممد  �ل�سيخ  الإد�رتها 
،و  يكن  حممد  رفيقه  �إليها  �نت�سب 
�أي�سا  �لتحق  1932م  �سنة   �أول  يف 

مرتجمنا  بهذه �ملدر�سة �حلرة . 
خري  حممد  �ل�سيخ  يد  على  تعلم  و 
ميموين  عمار  بن  بلقا�سم  و  �لدين 
بن  و حممد  �لب�سكري   بن   عمر  و 
كما   ، �لطر�بل�سي   �إبر�هيم   �حلاج 
كان يف �لوقت نف�سه  يدر�س �لقر�آن 

الأبناء قرية ر�أ�س �لقرية.
يف �سنة 1933 �نتقل زميله حممد يكن �ىل 
عند  للدر��سة  بق�سنطينة  �الأخ�رض  جامع 
م�سعود  �لطالب  رفقة  بادي�س  �بن  �ل�سيخ 
مدور  بن  �سالح  بقي  ،و  �ل�سحر�وي 
عبدي  �لعربي  �ملح�سن  بب�سكرة،وتكفل 

مبعي�سته و �الإيو�ء،مقابل تعليم �أوالده 

بني رغبة ال�شفر و رف�س الوالد :  

حممد  عودة  عند   1934 �سنة  �آخر  يف 
ز�ر   ، ب�سكرة  �ىل  ق�سنطينة  من  يكن 
�أهله باجلبل بعني �لكرمة جمرب، و رغب 
�لذهاب  يف  مدور  بن  �ل�سالح  �سديقه 
معه �ىل �جلامع �الأخ�رض للدر��سة ،و 
بعد ��ستئذ�ن و�لده رف�س �لفكرة من 
عليه  باخلوف  ذلك  ،مربر�  �أ�سا�سها 
من �ليهود ،حيث وقعت يف تلك �ل�سنة 
�لتي  و  �ليهود  و  �لعرب  بني  فو�سى 
 ، �لطرفني  من  موتى  �سقوط  خلفت 
هي  و  بالدكاكني  �حلر�ئق  �إ�رض�م  و 
باأحد�ث 05 ماي 1934. و  �ملعروفة 
�قرتح عليه �اللتحاق  بز�وية  �ل�سيخ 
�لدر��سة  �أو  بطولقة  عمر  بن  علي 
،غري  بتالغمة  �حلمالوية   بالز�وية 
و  �لذهاب،  �أن مرتجمنا  �سمم على 

خالف ر�أي و�لده.

الدرا�شة عند ال�شيخ ابن 
ب�دي�س:

 يف بد�ية �ملو�سم �لدر��سي يف �أول �أكتوبر 
�ملح�سن  زوده  بعدما  و   ،1934 �سنة  
مبلغ مايل  و  باالألب�سة  بن عبدي  �لعربي 

يكفي حاجته ، 
يكن  �أحمد  بن  حممد  زميله  مع  �سافر   
�حلميد  عبد  �ل�سيخ  عند  �أخذه  �لذي 
قائمة   �سمن  ت�سجيله  ،ومت  بادي�س  بن 
مب�سجد  �الإقامة  له  عني  و  �لتالميذ، 

بومعزة ،
مدة  �الأخ�رض  باجلامع  يدر�س  مكث  و 
و  بادي�س  �بن  �ل�سيخ  على  �سنو�ت  �أربع 
غريه من �مل�سايخ، و كان كبقية �لتالميذ  

يدر�س 11 در�سا يف �ليوم.  
مدينة  غادر   1938 عام  �آخر  يف  و 
ق�سنطينة و توقف عن �لدر��سة باجلامع 
�الأخ�رض ��سطر�ر� لفقد�ن �لبلغة ،و رجع 

�ىل قرية �أوالد من�سور .

التدري�س بحي �شيدي برك�ت:

�لثانية  �لعاملية  �حلرب  قيام  عند 
�لرحمان  عبد  �ل�سيخ  جاءه   1939 �سنة 
�لربكاتي �ىل قرية غويف بو��سطة �الإمام 
عمار بن �جلودي ، طالبا منه  توىل تعليم 
لالأوالد  درو�س  وتقدمي  �لكرمي،  �لقر�آن 
درو�س  �إعطاء  مع   ، �لدين  و  �لرتبية  يف 
�الأجرة  و   ، �مل�سجد  يف  للكبار  فقهية 
بن  �سالح  ،فقبل  فرنك  مائة  �ل�سهرية 
مدور  و جعل معه موعد� .وهكذ� قدم 
�أول  يف  بب�سكرة  بركات  �سيدي  حي  �ىل 
�لرحمان  عبد  به  تكفل  1939،و  مار�س 
ب  �النطالقة  كانت  و   . بالعي�س  بركات 
�سهر  بعد  و  �لقر�آين،  باملكتب  �أوالد   07
فقط و�سل عدد �لتالميذ �ىل 70 �سبعني 

تلميذ� .
�سنة  بد�ية  �ىل  �لتدري�س  يف  مكث  و 
بعد  و�لده  مل�ساعدة  توقف  ثم   ،1944
يف  للم�ساركة  م�سطفى  �أخيه  ذهاب 
�الإجباري  �لتجنيد  قانون  �حلرب ح�سب 

للجز�ئريني.

تن�ول الأ�شت�ذ �شعدي بزي�ن 
يف مق�لة حملت عنوان )�ش�هد 

على ميالد احلركة الإ�شالحية 
جلمعية العلم�ء يف الأورا�س 

( ن�شرت يف جريدة – الب�ش�ئر 
بت�ريخ  ال�ش�در   860 – العدد 

29 م�ي 2017  عدة اأ�شم�ء  ك�ن 
له� دوره� امل�شهود  و املوؤثر يف 
انت�ش�ر احلركة الإ�شالحية 

مبنطقة جبل احمر خدو  
ب�لأورا�س ،منهم ال�شيخ عم�ر 

بن �شي اجلودي و ال�شيخ بلق��شم 
بن عم�ر ميموين و ال�شيخ حممد 

يكن الغ�شريي و ال�شيخ اأحمد 
بن ال�شعدي ميموين وغريهم، 

لكنه اأ�ش�ر يف ثن�ي� مق�له اىل اأنه 
)ومع الأ�شف ال�شديد ل اأملك 
اأي معلوم�ت وافية عن ال�شيخ 
�شي ال�ش�لح بن مدور وهو من 

قرية اأولد من�شور( ،لهذا 
ف�شلت الوقوف عند حمط�ت 
ب�رزة يف م�شرية  هذا املربي 
الذي ق�شى حي�ته يف خدمة 

الرتبية و التعليم و ن�شر العلم 
على املن�بر مبنطقة غ�شرية وم� 

ج�وره� من القرى ومبدينة 
ب�شكرة قبل الثورة التحريرية 

التي ك�ن اأحد جنوده� 
الأتقي�ء املجهولني و بعد 

ال�شتقالل،عالوة على ن�ش�طه 
املعترب يف حقل الإ�شالح 

الجتم�عي  . و يكفيه فخرا 
اأنه اأحد تالمذة ب�عث النه�شة 

الوطنية يف اجلزائر ال�شيخ عبد 
احلميد بن ب�دي�س .

من رج�ل احلركة الإ�شالحية ب�لأورا�س

�ل�سيخ �سالح بن مدور �لغ�سريي

بقلم :اأ / الأخ�شر رحموين .

اجلزء 02 



ح�سني  ن�رص  نادي  �أن�سار  قام 
�أمام  �حتجاجية  بوقفة  د�ي 
تنديد�  د�ي  ح�سني  د�ئرة  مقر 
يعي�سه  �لذي  �ل�سعب  للو�سع 
و�جه  و�لذي  �لعا�سمي  �لفريق 
به  يع�سف  كاد  �سعبا  مو�سما 
�ملحرتفة  �لر�بطة  غياهب  �إىل 
�سيغى  تغيري  لوال  �لثانية 
�عتمدته  �لذي  �ملناف�سة 
لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�ملناف�سة  توقيف  بعد  �لقدم 
ب�سبب �نت�سار جائحة كوفيد19، 
وجنا  �ل�سقوط  جتميد  مت  �أين 
�لدرجة  �إىل  �لنزول  من  �لنادي 
�لثانية بعدما كان يتو�جد �سمن 
ثالثي �خلطر، ويف هذ� �ل�سدد 
ب�سوت  �لن�رصية  �ن�سار  نادى 
�الأخوين  رحيل  �أجل  من  و�حد 
زمرييل  ولد  وحمفوظ  ب�سري 
د�ي،  ح�سني  ن�رص  ت�سيري  من 
م�سوؤولية  بتحميلهم  قامو�  �أين 
جتد  �لذي  �ل�سعب  �لو�سع 

�لن�رصية نف�سها فيه كل مو�سم، 
�لذي  �لت�سيري  �سوء  ظل  يف 
�لفريق  مينع  و�لذي  ي�سوبها 
�الأدو�ر  لعب  على  �لتناف�س  من 
�ملتفرج  بدور  و�الكتفاء  �الأوىل 
و�للعب على �لبقاء. حيث �أجمع 
ع�ساق �للونني �الأحمر و�الأ�سفر 

ولد  �لثنائي  طرد  �رصورة  على 
�إىل  ومنحه  �لفريق  من  زمرييل 
م�سلحة  �إىل  ي�سعون  ��سخا�س 
�لفريق ولي�س �لعمل على تنفيذ 
على  �ل�سخ�سية  م�ساحلهم 
ح�ساب �لن�رصية، وكان �حل�سور 
�إىل  ح�رص  �لذي  �جلماهريي 

د�ئرة  مقر  �أمام  �العت�سام 
�أعالما  رفع  قد  د�ي  ح�سني 
مبنح  �لدولة  تطالب  و�سعار�ت 
مثلما  وطنية  �رصكة  �لفريق 
تتعامل مع �أندية �أخرى ح�سبهم، 
��ستفادة  على  ي�رصون  �أين 
حمرتفة  �إد�رة  على  �لن�رصية 
�لذي  بريقها  �إعادة  قادرة على 
�الأخرية،  �لفرتة  خالل  فقدته 
�سقف  �لن�رصية  �أن�سار  ورفع 
�حتجاجاتهم من خالل �لتوجه 
وز�رة  مقر  �إىل  �أم�س  �سباح 
�أول  ب�ساحة  و�لريا�سة  �ل�سباب 
�أين ي�رصون  �لعا�سمة،  ماي يف 
الأعلى  �أ�سو�تهم  ��سماع  على 
منح  وقررو�  ممكنة،  هيئة 
علي  �سيد  �لوزير  غلى  عري�سة 
بطرد  خاللها  يطالبون  خالدي 
ومنح  زمرييل  ولد  �الأخوين 

فريقهم �رصكة وطنية.
عي�شة ق.

�لدويل �جلز�ئري �سفيان  �لالعب  يو��سل 
من  �الأندية  �هتمام  جلب  يف  فيغويل 
�لتحويالتا  فرتة  خالل  معه  �لتعاقد  �أجل 
قريبا  يبدو  و�أنه  خا�سة  �حلالية،  ل�سيفية 
من مغادرة قلعة ناديه غالتا�رص�ي �لرتكي 
ر�تبه  حتمل  �لفريق  �إد�رة  رف�س  ب�سبب 
 3.8 مببلغ  قيمته  تقدر  �لذي  �لعايل 
�لغر�س ك�سفت  �أورو �سنويا، ولهذ�  مليون 
�أن  �اليطالية  �سبورت"  "توتو  �سحيفة 
مفكرة  يف  دخل  �خل�رص  ميد�ن  متو�سط 
غد�رة نادي الزيو روما �اليطايل من �جل 
�حل�سول على خدماته و�اللتحاق ب�سفوف 
�لنادي �بتد�ء من �ملو�سم �لكروي �ملقبل، 
�لفريق  م�سويل  يفتح  �أن  ي�ستبعد  ال  �أين 
نادي  من  نظر�ئهم  مع  �ملفاو�سات  باب 
غاالتا�رص�ي من �أجل �إقناعهم بعر�س مايل 
ي�سمح لهم بتليني موقفهم من �جل ت�سهيل 
وهو  �اليطايل  �لنادي  �إىل  �لالعب  حتويل 
�لذي برتبط معهم بعقد ميتد �إىل �سائفة 
�لعام 2022، �لذي يعتب �لفريق �لثاين من 
�لتعاقد  �يطاليا �لذي يعرب عنة رغبته يف 
بعد  �لفرن�سي  غرونوبل  نادي  خريج  مع 

م�سوؤويل فريق �سامبدوريا.
�لالعبني  ثاين  �أي�سا  فيغويل  ويعترب 
�إد�رة  مفكرة  يدخلون  �لذين  �جلز�ئريني 
يف  وزميله  مو�طنه  بعد  رموما،  الزيو 
�لذي  فار�س  حممد  �لوطني  �ملنتخب 
يتوجه نحو �لرحيل عن ناديه �سبال �لذي 
�سقط �إىل �لدرجة �لثانية �اليطالية، والزيو 
�إىل  �إىل �النتقال ل�سفوفه  �لفريق �الأقرب 
لالإ�سارة  بخدماته،  تورينو  �هتمام  جانب 
يف  �ملقبل  �ملو�سم  روما  الزيو  ي�سارك 
�تهى  بعدما  �وروبا  �بطال  دوري  مناف�سة 
يف  ر�بعا  "�لكالت�سيو"  دوري  يف  �ملو�سم 

جدول �لرتتيب.
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عي�شة ق.

من م�سادرها  "�لو�سط"  وعلمت 
�أن �مل�سوؤولني  �لوفاق  د�خل بيت 
�لتاأخر  ب�ساأن  �لنادي قلقون  على 
يف ��ستالم قيمة حتويل بو�سوف 
�أورو،  �ألف  تقدر مببلغ 900  �لتي 
�سنيتم  مليار   18 يقارب  ما  وهو 
عليها  �ملفرو�س  �ل�سغط  ب�سبب 
ت�سوية  ب�ساأن  �لالعبني  من 
و�ل�رصوع  �لعالقة  �مل�ستحقات 
حت�سبا  �لتجديد  مفاو�سات  يف 
تلقت  �ين  �جلديد،  للمو�سم 
نظريتها  من  مر��سلة  �الإد�رة 
كورتري تعلمها �أن عملية حتويل 
�الأمو�ل �سوف جتري بعد و�سول 

كورتري،  ت�سكيلة  �إىل  �لالعب 
دخول  ياأخر  �لذي  �الأمر  وهو 
يف  �لوفاق،  ح�ساب  �إىل  �الأمو�ل 
يف  �جلوية  �لرحالت  توقف  ظل 
بالدنا ب�سبب �نت�سار وباء كورونا 
تتو��سل  قد  �لتي  �لعملية  وهي 
لعودة  �ملقبل  �سبتمرب  �سهر  �إىل 
يجعل  ما  �جلوية،  �لرحالت 
��ستفادة �إد�رة �لفريق �ل�سطايفي 
لالعب  �لتحويل  �أمو�ل  من 
�أكتوبر  �سهر  �إىل  تتاأجل  بو�سوف 
�الجر�ء�ت  ظل  يف  �الأقل  على 
تتطلبها  �لتي  �ملعقدة  �لقانونية 
بلد  من  �الأمو�ل  حتويل  عملية 

�أجنبي.
عز  �إد�رة  فاإن  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

�إقناع  من  متكنت  �أعر�ب  �لدين 
فرحاين  هو�ري  �الأي�رص  �لظهري 
�لفريق  مع  �لعقد  جتديد  ب�ساأن 
�لتي  �ملثمرة  �ملفاو�سات  بعد 
جمعت معه، عك�س زميله �سعدي 
�إىل  يتو�سل  مل  �لذي  ر�سو�ين 
�تفاق مع م�سوؤويل ناديه و�سيغادر 
كبرية نحو وجهة جديدة،  بن�سبة 
�إىل  �لعودة  تكون  �سوف  و�لتي 
�لعا�سمة،  �حتاد  �ل�سابق  فريقه 
رحيل  تاأكد  ذلك  جانب  �إىل 
زكريا  وتوقيع  بوقلمونة  �حلبيب 
�سباب  �ل�سابق  ناديه  مع  در�وي 
�لالعب  �إىل  باالإ�سافة  بلوزد�د، 
�ملو�سم  لعب  �لذي  �إ�سعادي 
�ملن�رصم على �سكل �إعارة لود�د 

�أجل  من  وثائقه  وطلب  تلم�سان 
�لرحيل مع �إمكانية رحيل ��سماء 
ت�سعى  ذلك  جانب  �إىل  �أخرى، 
"�لن�رص  بيت  د�خل  من  �أطر�ف 
�لفريق  �بن  عودة  �إىل  �الأ�سود" 
�سفوفه  �إىل  جابو  �ملوؤمن  عبد 
جمدد�، من خالل �ال�ستثمار يف 
باإد�رة  جتمعه  �لتي  �خلالفات 
بعدما  �جلز�ئر  مولودية  ناديه 
مقابل  ر�تبه  بتخفي�س  طالبه 

�لبقاء.

حلفاية يغادر ال�شجن النتفاء 
وجه الدعوى

�أفرجت  منف�سل،  مو�سوع  يف 
�سيدي  حمكمة  �أم�س  �أول  م�ساء 

�أحممد على �ملدير �لعام �ل�سابق 
فهد  �له�ساب  عا�سمة  الأبناء 
حلفاية و�لذي غادر �أ�سو�ر �سجن 
�ملحكنة  قر�ر  بعد  �حلر��س 
وح�سول  �لدعوى  وجه  بانتفاء 
يخ�س  فيما  �لرب�ءة  على  �ملعني 
�لتي  �ل�سوتي  �لت�سجيالت  ق�سية 
ترتيب  بخ�سو�س  له  ن�سبها  مت 

�أن�سار  ي�سغط  �أين  �ملقابالت، 
عودته  على  �ل�سطايفي  �لنادي 
على  �الإ�رص�ف  �إىل  جمدد� 
يف  به  �لتحق  �لذي  وهو  �لفريق 
بد�ية �ملو�سم �ملنق�سي و�ساعده 
�أطر�ف  عدة  �ن�سحبت  وقت  يف 
منت�سف  يف  �لوفاق  وتركت 

�لفريق.

تتواجد اإدارة وفاق �شطيف يف ورطة حقيقية ب�شبب تاأخر ا�شتالمها للم�شتحقات املالية التي 
متثل قيمة حتويل العبها اإ�شحاق بو�شوف اإىل نادي كورتري البليجيكي الذي مت تاأهيله ر�شميا 

يف �شفوفه من اجل اللعب معه ابتداء من املو�شم الكروي املقبل بعدما كانت اإدارة الفريق 
ال�شطايفي قد تعاقدت رفقة جممع �شيتي فوتبول الذي ير�شحه اإىل اللعب مع مان�ش�شرت �شيتي 

االجنليزي م�شتقبال يف حال تاألق واأثبت امكانياته

ت�شكيلة الن�شر االأ�شود مهددة بنزيف الالعبني هذا املركاتو ال�شيفي

تاأخر ا�ضتالم اأموال حتويل بو�ضوف توّرط اإدارة وفاق �ضطيف

�ضليماين وديلور ي�ضيئان طريق العرب بالليغ1

يف مو�سم ��ستثنائي للغاية ب�سبب 
�سارت  كورونا  فريو�س  �أزمة 
بطولة �لدوري �لفرن�سي يف �جتاه 

�الأوروبية  للدوريات  معاك�س 
�خلم�س �لكربى، وبقر�ر حكومي، 
يف  "�لليغ1"  باإلغاء  فرمان  �سدر 

30 �أفريل �ملا�سي ب�سبب جائحة 
جدول  �عتماد  مع  كورونا، 
�لبطولة بعد مرور 28 جولة فقط 
�جلائحة  ورغم  �مل�سابقة،  من 
�أن  �إال  �ملو�سم،  �كتمال  وعدم 
ح�رصو�  �لعربية  �لكرة  �سفر�ء 
ب�سكل موؤثر، فبعد �لتتويج بكاأ�س 
�لعام  �سيف  �الأفريقية  �الأمم 
�ملا�سي، �نتقل �جلز�ئري �إ�سالم 
�سيتي  لي�سرت  من  �سليماين،معاًر� 
�إىل موناكو، وكان �إ�سالم �سليماين 
من جنوم �ملو�سم �لفرن�سي، حيث 
�سجل 9 �أهد�ف و�سنع 7 لزمالئه 
��سم  و�رتبط  مبار�ة،   18 يف 
�لالعب كثرًي� يف فرتة �النتقاالت 

�إىل  باالنتقال  �الأخرية  �ل�ستوية 
مان�س�سرت  �أبرزها  عديدة  �أندية 

يونايتد وتوتنهام هوت�سبري.
�نتقل  مماثل،  وب�سيناريو 
تولوز  ديلور من  �أندي  �جلز�ئري 
 ،2019 �سيف  يف  مونبلييه  �إىل 
بت�سجيل  لفريقه  هد�ًفا  وبات 
حا�سمة  مترير�ت  و3  �أهد�ف   9
يف  تقدمه  ورغم  مبار�ة،   26 يف 
يون�س  �ملغربي  �أن  �إال  �ل�سن، 
عاًما   32 �لبالغ  �حلميد  عبد 
مد�فع رمي�س، �أثبت جد�رة كبرية 
وحجز لنف�سه مكاًنا يف �لت�سكيلة 
مبار�ة   28 لعب  حيث  �الأ�سا�سي، 
يف  و�ساهم  �أهد�ف،   3 و�سجل 

باملركز  فريقه  م�سو�ر  �إنهاء 
ر�سيد  �ملغربي  كذلك  �خلام�س، 
هذ�  ملع  فقد  عاًما   28 عليوي 
�أهد�ف   6 بت�سجيله  �ملو�سم 
مبار�ة   28 يف  حا�سمة  ومتريرة 
بقمي�س �أجنيه، و�سار على طريق 
�لدين  زين  �جلز�ئري  �لتاألق، 
نيم  �أوملبيك  مهاجم  فرحات 
 4 و�سنع  �أهد�ف   3 �سجل  �لذي 

لزمالئه يف 26 مبار�ة.
يف �ملقابل، تر�جعت ب�سمة جنوم 
عرب �آخرين يف �ملو�سم �ملنتهي 
�بتعد  حيث  �لفرن�سي،  بالدوري 
ظهري  عطال  يو�سف  �جلز�ئري 
�إ�سابة  ب�سبب  طويلة  لفرتة  ني�س 

 13 يف  �سارك  لذ�  �لركبة،  يف 
مبار�ة فقط �سجل خاللها هدفا 
يكن  ومل  لزمالئه،  �ثنني  و�سنع 
�خلزري  وهبي  �لتون�سي  مو�سم 
بل  ك�سابقه،  �إيتيان  �سانت  مع 
 3 �إىل  �لتهديفي  معدله  تر�جع 
مبار�ة،   16 يف  فقط  �أهد�ف 
�ل�سف  هد�يف  من  كان  بعدما 
�الأول بنهاية مو�سم 2019-2018، 
بن  �آيت  يو�سف  �ملغربي  وكذلك 
 12 يف  �سوى  يظهر  مل  نا�رص، 
�كتفى  موناكو،  مع  فقط  مبار�ة 
فقط  حا�سمة  بتمريرة  خاللها 

دون �أن يهز �سباك �ملناف�سني.
ق.ر.

طالبوا برحيل االأخوين ولد زمرييل و�شركة وطنية خالل الوقفة االحتجاجية

اأن�ضار الن�ضرية ي�ضلمون خالدي عري�ضة املطالب
يعترب ثاين الالعبني اجلزائريني املطلوبني بعد فار�س

فيغويل يدخل مفكرة اإدارة الزيو روما

عي�شة ق.
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ك�صف تقرير �صحفي �إجنليزي�س �أ عن 
�أر�صنال  بني  حمتملة  تبادلية  �صفقة 
�ل�صيفي  �ملريكاتو  يف  وجوفنتو�س 
عن  عديدة  �أنباء  وترددت  �حلايل، 
مع  �لتعاقد  يف  جوفنتو�س  رغبة 
الكازيت  �ألك�صندر  �لفرن�صي  �ملهاجم 
العب �آر�صنال من �أجل تدعيم هجوم 
�لفريق، عقب تويل �أندريا بريلو قيادة 
�لبيانكونريي، ومن �ملرجح �أن يرحل 
�ل�صيف،  هذ�  �آر�صنال  عن  الكازيت 
ب�صكل  �للعب  من  موقفه  و�أن  ة  خا�صً
�أ�صا�صي غري موؤكد يف ظل تو�جد بيري 

�إميريك �أوباميانغ.

وبح�صب �صحيفة »مريور« �لربيطانية، 
�آر�صنال  على  عر�س  جوفنتو�س  فاإن 
لت�صمينه  �أحدهم  الختيار  العبني   3
هيغو�ين،  غونز�لو  وهم  �ل�صفقة  يف 
رومريو،  وكري�صتيان  كو�صتا  دوغال�س 
و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن هيغو�ين يح�صل 
ت�صتطيع  لن  للغاية  مرتفع  ر�تب  على 
فاإن  وبالتايل  حتمله،  �آر�صنال  خزينة 
�لتفكري يف �صمه م�صتبعد، �أما بالن�صبة 
�ل�صحيفة  فاأكدت  عاًما   29 لكو�صتا 
ملدرب  جيد�  خيار�  يكون  قد  �أنه 
للعديد  �لغانرز  �متالك  رغم  �آر�صنال 
�جلانب  يف  �ملميزين  �لالعبني  من 

�أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت  �لهجومي، 
للدخول  �الأقرب  �لالعب  هو  رومريو 
جوفنتو�س،  من  تبادلية  �صفقة  يف 
�آر�صنال من نق�س عددي  حيث يعاين 
�ملدرب  و�صي�صعى  �لدفاع،  خط  يف 
�ملركز  ذلك  تدعيم  �إىل  �أرتيتا  ميكيل 
بالعبني جدد، وي�صعى �آر�صنال �إىل بيع 
�لعديد من �لالعبني هذ� �ل�صيف قبل 
مثل  جدد  العبني  �صم  على  �الإنفاق 
�أوزيل،  و�صعود  نيلز،  ميتالند  �أين�صلي 
ماتيو جيندوزي، �صوكر�تي�س،وهرنيك 
ولوكا�س  كوال�صيناك  خميرتيان، 

تورير�.

مدرب  �صانتو  �إ�صبرييتو  نونو  �أكد 
فخور  �أنه  و�ندر�رز  وولفرهامبتون 
�خل�صارة  رغم  فريقه  بالعبي 
�لثمانية  دور  يف  �إ�صبيلية  �أمام   0  -1
�إلقاء  ر�ف�صا  �الأوروبي،  للدوري 
بعدما  خيمينيز  ر�وؤول  على  �للوم 
�الأول،  �ل�صوط  يف  جز�ء  ركلة  �أهدر 
قويا  �أد�ء  وولفرهامبتون  وقدم 
�لفائز  �إ�صبيلية  �أمام  بالثقة  وحتلى 

مر�ت  ثالث  �الأوروبي  �لدوري  بلقب 
فريق  �أن  رغم  و2016،   2014 بني 
مبار�ته  يخو�س  كان  نونو  �ملدرب 
ذلك  ورغم  �ملو�صم،  هذ�  خالل   59
هدف  �أوكامبو�س  لوكا�س  �صجل 
�لنهاية  قرب  �الإ�صباين  للفريق  �لفوز 
بعد  وولفرهامبتون  مو�صم  لينتهي 
383 يوما من بد�يته، وقال نونو: »كما 
كان �مل�صو�ر  قلت يف مر�ت عديدة، 

�أبعد  �إىل  �لذهاب  نريد  كنا  طويال، 
و�أ�صاف:  قريبني«،  كنا  ممكن،  مدى 
ال  لكن  باالإحباط  �جلميع  »ي�صعر 
لقد  �لالعبني،  جمهود  جتاهل  يجب 
عملنا بجدية على مد�ر 14 �صهر�، يف 
�لدوري �الأوروبي و�لدوري �الإجنليزي 
�إيجابية«،  �أ�صياء  وحققنا  �ملمتاز 
ين�صينا  �أن  وتابع: »ال ميكن لالإحباط 

�الأ�صياء �جليدة �لتي فعلناها«.

�لفني  �ملدير  فليك  هانز  ك�صف 
هوية  عن  ميونخ،  بايرن  لفريق 
�ملدرب �الأف�صل يف �لعامل من وجهة 
نظره، وحتدث �ملدرب �الأملاين يف 
مقابلة مع �صحيفة »�صبورت بيلد«، 
العب  كل  معاملة  »�أحاول  قائاًل: 
وهي  باحرت�م،  �أقابله  �صخ�س  وكل 
بها  يعاملني  �أن  �أود  �لتي  �لطريقة 
�جلميع«، وب�صوؤ�له عن �أف�صل مدرب 
عاًما/   55 �صاحب  �أجاب  ر�أيه  يف 
»ما ميكنني قوله �إن بيب غو�رديوال 
�لعامل،  يف  �الأف�صل  �ملدرب  هو 

بالن�صبة يل«، رغم ذلك، �أ�صار فليك 
�إىل �لنجاحات �لتي حققها مو�طنه 
يف  ليفربول  مع  كلوب  يورغن 
م�صيًفا:  �ملا�صية،  �لقليلة  �ل�صنو�ت 
»لقد �أ�صبح م�صدر �إلهام للكثريين«.

 وتطرق مدرب بايرن للحديث عن 
د�فيد  �لنم�صاوي  �لظهري  م�صري 
�لنادي  يف  »�جلميع  بقوله:  �أالبا، 
بالطبع  و�آمل  عقده،  متديد  يريد 
عن  فليك  و�أف�صح  ذلك«،  حدوث 
باملو�صم  خيار�ته  زيادة  يف  رغبته 
لتو�جد  حاجته  �إىل  م�صرًي�  �ملقبل، 

4 العبني �صمن قائمته ل�صغل مركز 
�أن يكون  �جلناح، حيث قال: »يجب 
يف  و�أثق  مركز،  لكل  العبني  لدينا 
حميديت�س  �صالح  ح�صن  قدرة 
ويف  �حللول«،  �أف�صل  �إيجاد  على 
على  فليك  �أثنى  ت�رصيحاته،  ختام 
مناف�صه بورو�صيا دورمتوند، م�صرًي� 
باأعمار �صغرية  �متالكه العبني  �إىل 
فنية  �إمكانيات  ميتلكون  لكنهم 
على  قادًر�  �لفريق  جتعل  هائلة، 
مناف�صة بايرن يف �ل�صنو�ت �ملقبلة.

لكرة  �الأملاين  �لدوري  ر�بطة  ر�صخت 
�لقدم ملوقف �ل�صلطات �حلكومية برف�س 
م�صتهل  يف  �ملالعب  �إىل  �جلمهور  عودة 
منت�صف  ينطلق يف  �لذي  �جلديد  �ملو�صم 
بيان:  يف  �لر�بطة  وقالت  �ملقبل،  �ل�صهر 
�حتو�ء  �أن  على  �لر�بطة  �صددت  »لطاملا 
�الأولوية،  يكون  �أن  يجب  كورونا  فريو�س 
�ل�صحة  وزر�ء  موقف  نحرتم  نحن  لذلك، 
ور�أت  �ملقاطعات«،  وحكومات  �لفدر�ليني 
�ل�صعي  يكون  �أن  يجب  �لهدف  �أن  �لر�بطة 
�لطبيعية  �حلياة  �إىل  �لعودة  �أجل  من 

تكون  �أن  مع  �حلياة  جماالت  جميع  يف 
�ملفاهيم �مل�صتهدفة متنا�صبة مع �لو�صع، 
وياأتي موقف �لر�بطة بعد �أن عار�س وزير 
خمططها  �صبان  ين�س  �الأملاين  �ل�صحة 
م�صتهل  يف  للجمهور  �جلزئية  بالعودة 
�ملو�صم �ملقبل من »�لبوند�صليغا«، معترب� 
�أن ذلك �صري�صل �إ�صارة �صيئة يف �لوقت �لذي 
ت�صهد فيه �لبالد ت�صاعد� يف عدد حاالت 
�الإ�صابة بالفريو�س. وكان �لدوري �الأملاين 
�أول �لدوريات �الأوروبية �لكربى �لذي يعاود 
تف�صي  فر�صه  �لذي  �لتوقف  بعد  ن�صاطه 

فريو�س »كوفيد-19«، لكن �الأندية خ�رصت 
�ملاليني جر�ء �إكمال �ملو�صم خلف �أبو�ب 
نهاية  يف  تويرت  على  �صبان  ور�أى  مو�صدة، 
�الإقليميني  �ل�صحة  وزر�ء  مع  �جتماع 
�ملالعب  يف  �مل�صجعني  �آالف  وجود  �أن 
لعدد  �حلايل  �لتطور  مع  يتما�صى  ال 
تتعلق  �الآن  »�مل�صاألة  مو�صحا:  �الإ�صابات، 
جتنبها،  ميكن  مبخاطر  �ملجازفة  بعدم 
ن�صعر �أنه يجب �لبقاء يقظني«، وتابع: »يف 
�لو�صع �حلايل، تو�جد �آالف �مل�صجعني يف 

�ملالعب �إ�صارة �صيئة«.

لن�صف  �لتاأهل  بطاقة  �إ�صبيلية  حجز 
نهائي �لدوري �الأوروبي، بعد �أن �قتن�س 
بر�ثن  من  نظيف  بهدف  قاتال  فوز� 
وولفرهامبتون يف �للقاء �لذي جمعهما 
�أول �م�س على ملعب »�إم �إ�س يف �أرينا« 
دور  يف  �الأملانية  دوي�صبورغ  مبدينة 
�الأندل�صي  �لفريق  ويدين  �لنهائي،  ربع 
�لذي حتقق  �النت�صار  بالف�صل يف هذ� 
يا�صني  �ملغربي  حلار�صه  �الأنف�س  ب�صق 
�ملتاألق  �الأرجنتيني  وملهاجمه  بونو، 
�حلار�س  وحافظ  �أوكامبو�س،  لوكا�س 
�ملغربي على حظوظ فريقه يف �ملبار�ة، 
بعد �أن منع تقدم �لفريق �الإجنليزي يف 

�لنتيجة منذ �لدقيقة 13 بت�صديه لركلة 
جز�ء من �أمام �لنجم �ملك�صيكي ر�وؤول 
�الأرجنتيني  �ملهاجم  و�صجل  خيمينيز، 
هدف بطاقة ن�صف �لنهائي يف �لدقيقة 
�الأرجنتينية  �لنكهة  حمل  و�لذي   ،88
بانيجا.  �إيفر  من  ب�صناعة  �خلال�صة 
�إقليم  كبري  يو��صل  �لنتيجة،  وبهذه 
�لبطولة  يف  �لناجح  م�صو�ره  �الأندل�س 
�لفوز  يف  �لقيا�صي  �لرقم  يحمل  �لتي 
�ل�صاد�س،  لقبه  عن  باحثا  مر�ت   5 بها 
بالثالثة  له  تتويج  �آخر  منذ  و�الأول 
�لتاريخية �ملتتالية يف 2016، و�صي�رصب 
موعد�  لوبيتيغي  جولني  �ملدرب  فريق 

مان�ص�صرت  مع  �ملقبل  �الأحد  يوم  ناريا 
كوبنهاغن  عقبة  تخطى  �لذي  يونايتد، 
�ملن�رصم  �الإثنني  ب�صعوبة  �لدمناركي 
�ملبار�ة  متديد  بعد  نظيف  بهدف 

ل�صوطني �إ�صافيني.
من جهته، ح�صل �صاختار دونيت�صك عن 
�لتاأهل  بطاقة  على  و��صتحقاق  جد�رة 
�الأوروبي،  �لدوري  من  �لذهبي  للمربع 
�أهد�ف مقابل  باأربعة  بازل  بفوزه على 
هدف، �فتتح �لفريق �الأوكر�ين �لتهديف 
�لدقيقة  يف  وحتديد�  للغاية  مبكر� 
مور�ي�س  جونيور  و�صع  حني  �لثانية، 
فريقه يف �ملقدمة بهدفه، وبعدها بثلث 

�صاعة تقريبا �أكد زميله تاي�صون �أف�صلية 
باتريك  �آالن  و�أكد  ثان،  �صاختار بهدف 
يف �لدقيقة 75 �أحقية �لفريق �الأوكر�ين 
ركلة جز�ء  بنجاح  نفذ  �أن  بعد  بالتاأهل 
ليحرز  �حت�صبها �حلكم ل�صالح �صاختار 
دودو  �ختتم  ثم  لفريقه،  �لثالث  �لهدف 
�لدقيقة  جاء يف  �لذي  بهدفه  �لرباعية 
فولف�صفنكل  فان  ريكي  و�أحرز   ،88
هدف حفظ ماء �لوجه لبازل يف �لوقت 
�ل�صائع من �ملبار�ة يف �لدقيقة 2+90، 
بالتايل، ي�رصب �صاختار موعد� مع �إنرت 
باير  ح�صاب  على  تاأهل  �لذي  ميالن 

ليفركوزن يف ن�صف �لنهائي.

اإ�ضبيلية و�ضاختار دوني�ضتك ي�ضربان موعدا للمان يونايتد والأنتري

فليك يختار غوارديول اأف�ضل مدرب يف العامل

رابطة البوند�ضليغا توؤجل عودة اجلماهري اإىل املالعب
مدرب وولفرهامبتون يدافع عن خيمينيز

اأوكامبو�س:
 اأ�ضلحتنا قوية �ضد 
مان�ض�ضرت يونايتد

�أوكامبو�س  لوكا�س  �الأرجنتيني  �أكد 
هدف  و�صاحب  �إ�صبيلية  مهاجم 
�لدوري  نهائي  لن�صف  فريقه  تاأهل 
وولفرهامبتون  على ح�صاب  �الأوروبي 
ثمار جمهود �جلميع  �لفريق جنى  �أن 
�لنجم  وقاد  �ملا�صية،  �لفرتة  خالل 
ن�صف  لبلوغ  فريقه  �الأرجنتيني 
يف  �لقاتل  بهدفه  ليغ  �ليوروبا  نهائي 
مبار�ة  خالل  وولفرهامبتون  �صباك 
�لفريقني على ملعب »�إم �إ�س يف �أرينا« 
وقال  �الأملانية،  دوي�صبورج  مبدينة 
ت�رصيحات  يف  �الأرجنتيني،  �لالعب 
مطلوب،  هو  مبا  »قمنا  �للقاء:  عقب 
مل�صاعدة  للغاية  �صعيد  �صخ�صيا 
�لفريق، متنيت ت�صجيل هدف يف هذه 
عاما:   26 �صاحب  و�أ�صاف  �لبطولة«، 
»مناف�صنا يف ن�صف �لنهائي،مان�ص�صرت 
فريقا  يعترب  �الإجنليزي  يونايتد 
و�لنهم  �لرغبة  تاريخيا، ولكننا منتلك 
لتحقيق �صيء كبري �صويا«، م�صري� �إىل 
�أن فريقه ميتلك �أ�صلحة قوية لتقدمي 
ملعب  و�صيحت�صن  كبرية،  مبار�ة 
مبار�ة  كولونيا  �إنرجي« مبدينة  »ر�ين 

�لفريقني يوم �الأحد �ملقبل.

�ضفقة تبادلية بني اليويف واأر�ضنال ل�ضم لكازيت

99 �سنة متر على تاأ�سي�س مولودية اجلزائر

حلظات تاريخية وموؤثرة يف ولدة "فريق ال�ضعب" 
ها هو ال�سابع من اأوت يعود اإلينا لياأخذنا يف رحلة عرب الزمن تعيدنا هذه املرة ت�سعة وت�سعني �سنة اإىل الوراء، تذكرنا بلحظات تاريخية، موؤثرة، �سعيدة تبقى 
را�سخة يف ذاكرة اجلزائر واجلزائريني، كيف ل اليوم امل�سهود دّون باأحرف من ذهب ميالد عميد الأندية اجلزائرية و�سلطانها املولودية ال�سعبية. الكيان الذي 

حمل األوانه ودافع عن �سعاره اأبطال ثوريني اأوملبيني �سنعوا جمد اجلزائر وناديها العتيد. 
جنيب جودي 

املولودية اأول فريق م�سلم يلعب يف 
الق�سم الأول 

 1931 �صنة  �لثاين  للق�صم  �ل�صعود  حتقيق  بعد 
وملدة 5 �صنو�ت متتالية �صيع �لعميد �ل�صعود 
بقليل، رغم �أنه يف بع�س �ملو��صم كان �ملر�صح 
مو�صم  غاية  �إىل  وهذ�  باللقب،  للفوز  �الأول 
1936/1935 وب�صعوبة بالغة متكن �لفريق من 
ليتاأهل  �ملو�صم  نهاية  �الأول  �ملركز  حتقيق 
باحلر��س  جرت  �لتي  �لفا�صلة  �ملبار�ة  �إىل 
�لفريق  �صد  �لعا�صمة(  باجلز�ئر  �صعبي  )حي 
�لقوي �أوملبيك مارينغو، و�نتهى �للقاء بنتيجة 
�إعادة  �إىل  باالحتاد  دفع  ما  وهو   1-1 �لتعادل 
جمدد�  �للقاء  لينتهي  �مللعب  نف�س  يف  �للقاء 
�لثالثة ولكن  للمرة  �لنتيجة 1-1، ويعاد  بنف�س 
يف  تقع  )مدينة  �لعفرون  مبلعب  �ملرة  هذه 
جمهور  و�أمام  �جلز�ئر(  غرب  �لبليدة  والية 
�النحياز  ورغم  م�صحون،  وجو  جد�  غفري 
�أن  �إال  �مل�صتعمر  فريق  جلهة  للحكم  �لفادح 
بنتيجة 1-2  �لفوز عليه  �ملولودية متكنت من 
�صعود�  لتحقق  وعابد،  �صلبابي  توقيع  من 
�لنخبة كاأول فريق م�صلم يلعب  تاريخيا لق�صم 
يف �لق�صم �الأول، هذ� �لفوز مل يتحمله �أن�صار 
�جتاحو�  و�لذين  �ل�صلطات  وحتى  �مل�صتعمر 
باالعتد�ء على العبي  �مليد�ن وقامو�  �أر�صية 

وم�صريي �لفريق. 
اآخر لقاء للعميد يف الفرتة 

ال�ستعمارية يوم 11 مار�س 1956 

بالالعبني  دفعت   1945 مايو   8 جمازر 
لالأندية  يلعبون  كانو�  �لذين  �جلز�ئريني 
ومنه  �مل�صلمة،  للفرق  لالن�صمام  �لفرن�صية 

فقد �نتقل للعميد �لالعبان �ل�صابقان جلمعية 
ومعو�س،  �إبرير  بـ  �الأمر  يتعلق  �أوجان،  �صانت 
قانون  الإلغاء  بينها  فيما  �لفرق  �تفقت  ثم 
�لتو�جد �الإجباري لالعبني �أوربيني يف �الأندية 
يف  �لفريق  يفيدون  يكونو�  مل  الأنهم  �مل�صلمة 
�مل�صريين  حتركات  بر�قبون  كانو�  بل  �صيء 
�أع�صاء  كانو�  �أغلبهم  و�أن  خا�صة  و�لريا�صيني 
متكن  �صديد  كفاح  وبعد  �لتحرير،  جبهة  يف 
�لو�صول  من  �مل�صلمة  �الأندية  م�صريو� 
�لفرق  جميع  �أ�صبحت  هذ�  وبعد  ملبتغاهم، 
فقط.   م�صلمني  العبني  من  م�صكلة  �مل�صلمة 
مبار�ة  هناك  كانت   1956 مار�س   11 يوم  يف 
مهمة للعميد يف ملعب �صانت �أوجان )بولوغني 
حاليا( �صد �جلار �لغرمي جمعية �صانت �أوجان 
مكتظا  �مللعب  كان  وقد  فرن�صي(،  )فريق 
بعدم  توحي  كانت  �ملوؤ�رص�ت  وكل  �آخره  عن 
كان جمهور  فمن جهة  على خري  �للقاء  مرور 
�ملولودية غفري� ومن �جلهة �الأخرى جماهري 
�لفريق �خل�صم رفقة قو�ت �لـCRS  وقد وجد 
�إهانات  بالغة،  �صعوبات  �جلز�ئريون  �الأن�صار 
�ل�رصطة  من  �عتد�ء�ت  ومهني،  �صارم  تفتي�س 
من  ينق�س  مل  هذ�  �أن  �إال  �الأ�صباب،  الأدنى 
�إر�دة هوؤالء �ل�صبان الأنهم كانو� حمفزين لرفع 

�الألو�ن �لوطنية عاليا. 
ال�ستعمار الفرن�سي ينتقم من انت�سار 

املولودية وفرحة ال�سعب اجلزائري 

�نطلق �للقاء يف �أجو�ء م�صحونة ومتكن �لفريق 
باب  �فتتاح  �مل�صيف AS St Eugène من 
�لتعديل  من  �لعميد  يتمكن  �أن  قبل  �لت�صجيل 
�لفرحة  فجر  ما  وهو  �للقاء  حلظات  �آخر  يف 
يتحمله  مل  ما  وهو  �ملولودية  �أن�صار  عند 
�لفرن�صيون فبدو� يعتدون على كل من وجدوه 

�أمامهم ليختلط �حلابل بالنابل وتن�صب معركة 
بني �جلماهري ودخول الأر�صية �مليد�ن تدخل 
�لذنب  و�أن  خا�صة  تعقيد�  �الأمر  ز�د  �ل�رصطة 
�لوحيد للجز�ئريني هو فرحتهم بهدف �لتعادل 
مت  حيث  �مللعب  خارج  �إىل  �ملعركة  لت�صتم 
ت�صجيل �لكثري من �الإ�صابات وحتطيم �أكرث من 
من  �لكثري  على  �لقب�س  �إلقاء  ومت  �صيارة،   20
�أن�صار �ملولودية و�لزج بهم يف �ل�صجن �أين لقى 

�لعديد منهم حتفه ب�صبب �لتعذيب. 
مار�س   13 يف  �أي  بيومني  �الأحد�ث  هذه  بعد 
من  �الن�صحاب  �ملولودية  م�صريو  قرر   1956
للتعقل  �ملتو��صلة  �لند�ء�ت  رغم  �ملناف�صة 
وعدم �لت�رصع �إال �أن �لقر�ر ال رجعة عنه، وهو 
مع  تتعاطف  �مل�صلمة  �الأندية  باقي  جعل  ما 
�لعميد ويف مقدمتهم نادي �حتاد �لبليدة �لذي 
�ن�صحب من �ملناف�صة مبا�رصة )كان ين�صط مع 
�لعميد يف �لق�صم �الأول(، ثم �لتحق بهما باقي 
�جلز�ئر،  �حتاد  غر�ر:  على  �مل�صلمة  �لفرق 
ن�رص ح�صني د�ي، ر�ئد �لقبة، �حتاد �حلر��س، 

�أوملبيك �صانت �أوجان، ود�د بلكور. 
العميد قدم 78 �سهيدا بني لعبني 

وم�سريي  

�حلرب، حت�صلت  من  �صنو�ت   7 من  �أكرث  بعد 
�خلام�س  ذ�ت  يف  ��صتقاللها  على  �جلز�ئر 
من  �لعديد  �لعميد  فقد   ،1962 جويلية  من 
�لثورة على  �أثناء  �لتحرير  ميد�ن  �لالعبني يف 
�لعميد  �أن  �إذ  با�صطة،  بوكرية، فرحاين،  غر�ر 

قدم 78 �صهيد� بني العبني وم�صريي. 
املولودية و�سنوات التاألق بعد ا�ستقالل 

اجلزائر 

بطولة  �أول  �ن�صاء  مع  �لفريق  ن�صاط  ��صتاأنف 

�لقدم يف ظل �جلز�ئر �مل�صتقلة،  وطنية لكرة 
مل ت�صتطع �لفوز باأي لقب رغم �أنها كانت د�ئما 
من بني �ملر�صحني �الأو�ئل تاركة �ملبادرة لكل 
من وفاق �صطيف و�صباب بلوزد�د وغريها من 
�لكاأ�س  مناف�صتي  على  �صيطرت  �لتي  �الأندية 
�صنة  حتى  �ملولودية  و�نتظرت  و�لبطولة.  
�للقب  تتويج،  و�أي  �لتتويج  طعم  لتعرف   1975
متكنت  �لتي  �لفرق  هي  وقليلة  معا  و�لكاأ�س 
ف�صح  �لذي  �لر�ئع  �الإجناز  هذ�  حتقيق  من 
�فريقيا  كاأ�س  يف  للم�صاركة  للعميد  �ملجال 
�أر�دو  لالأندية �لبطلة. وكان لزمالء برتوين ما 
�إذ بعد �ق�صائهم لكل من »نادي �الأهلي )م�رص( 
و«نادي �الأهلي �لبنغازي« )ليبيا( و«ر�جنرر�س« 
تقابلت  )كينيا(  �يفيون«  »ليون  و  )نيجرييا( 
�أقوى �الأندية �الفريقية يف تلك  �ملولودية مع 

�حلقبة من �لزمن »حافيا كوناكري«. 
�ملولودية  بهزمية  �لذهاب  مبار�ة  و�نتهت 
بنتيجة ثقيلة )0\3( وجاءت مقابلة �الإياب يوم 
18 دي�صمرب 1976 باجلز�ئر �لعا�صمة يف ملعب 
�ملقابلة جمهور  �ل�صبط حيث ح�رص  يوليو   5
غفري قدر باأكرث من 80 �ألف متفرج، لتظهر فيها 
عنا�رص �ملولودية قوتها و��صتماتتها �لكبريتني 
�لوطنية، بف�صل با�صي،  يف �لدفاع عن �الألو�ن 
بن �صيخ، در�وي، بو�رصي، برتوين، و�لذين مثلو� 
�أنذ�ك �جليل �لذهبي للمولودية، وبف�صل هذه 
�أهد�ف  ثالثة  ت�صجيل  مت  �لر�ئعة  �لفرديات 
ذلك  بعد  و�أجريت  �خل�صم  مرمى  يف  كاملة 
�ملوقف  ح�صمت  �لتي  �لرتجيحية  �ل�رصبات 
كاأ�س  باأول  �لتتويج  وبالتايل  �ملولودية  ل�صالح 

قارية يف تاريخ �لكرة �جلز�ئرية. 
هذه �لنتائج �جليدة �لتي حققها فريق مولودية 
�جلز�ئر كانت ثمرة جهد جماعي �نطالقا من 
�لالعبني  �ىل  و�صوال  و�جلمهور  �لفني  �لطاقم 

�لفني  �لطاقم  من  �لفريق  ��صم  �صجلو�  �لذين 
�صجلو�  �لذين  �لالعبني  �ىل  و�صوال  و�جلمهور 
كرة  تاريخ  يف  ذهب  من  باأحرف  �لفريق  ��صم 

�لقدم �جلز�ئرية. 
البطاقة الفنية للفريق: 

- �لت�صمية: مولودية �ل�صعبية �جلز�ئرية 1921-
 ،1987-1977 �جلز�ئر  نفط  مولودية   ،1977

مولودية �جلز�ئر منذ 1987 
 - �الألو�ن: �الأحمر و�الأخ�رص 

-  تاريخ �لتاأ�صي�س:7 �أوت1921 
�صنو�ت  مر�ت،  �جلز�ئر7  بطل  �ل�صجل:   - 
 ،1999  ،1979  ،1978  ،1976  ،1975  ،1972

 .2010
كاأ�س �جلز�ئر 8 مر�ت، �صنو�ت 1971، 1973، 

 .2016 ،2004 ،2007 ،2006 ،1983 ،1976
 ،2006 �صنو�ت  مرتني،   2 �ملمتازة  �لكاأ�س 

 2007
كاأ�س �لر�بطة: مرة و�حدة، �صنة 1998 

كاأ�س �إفريقيا لالأندية �لبطلة: مرة و�حدة �صنة 

 1976
على  �حلائزة  لالأندية  �لعربي  �ملغرب  كاأ�س 

�لكاأ�س: مرتني �صنتي 1971، 1974 
�أرقام و�إح�صائيات عن مولودية �جلز�ئر 

 1976 �صنة  �جلز�ئر  مولودية  فريق  دخل   - 
�لتاريخ عندما جمع ذلك �لعام ثالثية �لبطولة 

و�لكاأ�س وكاأ�س �إفريقيا لالأندية �لبطلة. 
لقب  فريق حقق  �أول  هو  �جلز�ئر  -  مولودية 
�إفريقيا  بكاأ�س  بتتويجه  �جلز�ئر  يف  �إفريقيا 
على  �لنهائي  يف   1976 �صنة  �لبطلة  لالأندية 

ح�صاب حافيا كوناكري. 
�أمام  حتقق  �ملولودية  تاريخ  يف  فوز  �أكرب   - 

فريق ي�رص �صنة 1962 بنتيجة 10- 1 
كانت  �ملولودية  لها  تعر�صت  هزمية  �أثقل   - 

�أمام ود�د تلم�صان �صنة 2005 بنتيجة 8-1 
هد�ف  �أف�صل  بو�رصي  �ل�صالم  عبد  -  يبقى 
 160 من  باأكرث  �جلز�ئر  مولودية  تاريخ  يف 
فيها  حمل  �لتي  �لفرتة  خالل  وّقعها  هدف 
تخلله  و1987   1971 بني  ما  �ملولودية  �ألو�ن 
�صباب  فريق  مع  ق�صاه   1985-1984 مو�صم 

برج منايل. 
 - �أول من درب مولودية �جلز�ئر كان �لر�حل 
عّمر  �لذي  �ملدرب  �أن  حني  يف  حد�د  �صعيد 
الأطول فرتة كان حميد زوبا �لذي �أ�رصف على 
بني  ما  متتالية  مو��صم  ثالث  خالل  �لعميد 

1974 و1977. 
 - �صقط فريق مولودية �جلز�ئر لبطولة �لق�صم 
 1965 �صنة  �الأوىل  منا�صبات  ثالث  يف  �لثاين 

�لثانية �صنة 1985 و�أخري� �صنة 2002. 
�لبطولة  هد�ف  لقب  حققو�  العبني   4  -
طاهري،  ح�صان  وهم  �جلز�ئر  مولودية  باألو�ن 
و�أخري  بوقا�س  �حلاج  بو�رصي،  �ل�صالم  عبد 

م�صطفى جاليت. 

اجلزء 02 
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بقلم: الأديب الأ�سري املحرر- 
وليد الهودىل

�شهدتها  طويلة  ملتوية  طريق 
�شت  مّر  على  عديدة  جل�شات 
جمادالت  كانت  كما  وهم  �شنوات 
لون  يف�شّ وهم  ال�شحيقة  اأ�شالفهم 
نبيهم  مع  البقرة  موا�شفات  يف 
التفا�شيل  تفا�شيل  يف  والتدقيق 
اأوراقهم ال�شوداء  هم اليوم يقلّبون 
له،  نهاية  ال  كالم  يف  ويغرقون 
وال  للعيان  وا�شح  االمر  ان  رغم 
يختلف عليه اثنان اأ�شحاء نف�شيا، 
املركبات  من  جمموعة  هوؤالء 
اأنف�شهم  ي�شّمون  املعقدة  النف�شية 
ق�شاة!   فنون املحاكم الع�شكرية 
اأعجب  من  معنا  االإ�رسائيلية 
العجائب، تختلق وتبدع ب�شكل غري 
باألوان  ظلمها  تلوين  يف  م�شبوق 
وم�شميات مل ترد يف اأية حمكمة يف 
العامل ولن ت�شل لها اأعتى املحاكم 
ال�رسيرة يف اأّي ع�رس من الع�شور، 
امل�شارب  اأي  ومن  يفكرون  كيف 
مراجع  والأية  ي�رسبون  الفكرية 
املتابع  يجد  يحتكمون؟!  قانونية 
اأنها غابة قد  ل�شان هذه املحاكم 
ترّبع على عر�شها الذئاب، الق�شاة 
جمموعة من الذئاب املتوح�ّشة ال 
كيل  اإال  �شدورها  حنايا  يف  �شيء 
على  واالأحكام  والتهم  االإجراءات 
االنياب  بطرفيه  مت�شك  ميزان 
اأ�رسى  املتوح�ّشة.  واملخالب 
مبا  وا�شح  االحرار  وفاء  �شفقة 
اعتقالهم  اأعيد  اأنه  فيه  لب�س  ال 

العدالة  عني  فيها  غابت  ليلة  يف 
تعارف  الذي  القانوين  واملنطق 
�شيا�شية  والأهداف  الب�رس  عليه 
مت  الغاب  �رسيعة  مبادئ  وعلى 
االإفراج  اتفاقية  على  االنق�شا�س 
برعاية  املربمة  وال�شفقة  عنهم 
م�رسية  واالإقدام على  اختطافهم 
وزّجهم يف ال�شجن من جديد، وبعد 
اأن نّفذ جي�شهم بقرار من امل�شتوى 
حماكمهم  بهم  حلقت  ال�شيا�شي، 
والعدوان  الغطر�شة  هذه  لتعطي 
بطرق  ولترّبر  قانونية  �شفة  االإثم 
االأيدي  هذه  فعلته  ما  �شخيفة 
على  يح�شل  هذا  مثل  االآثمة. 
�شعيد املثال ال احل�رس يف حماكم 
االعتقال االإداري، يطّرز )على حّد 
تعبريهم( �شابط خمابرات تقريرا 
غري معلن، يبقى �رّسا يف املحكمة 
اإن�س وال جان �شوى  ال يطلع عليه 

القا�شي الذي يعتمده وي�شدر على 
القرار  وجتديد  القرار،  �شوئه 
الغابة  االأخرى، يف هذه  تلو  املّرة 
حمكمة  منها  م�شّميات  يبتدعون 
ياأتي  التثبيت  حمكمة  ت�شّمى 
ق�شت  ما  ليثبت  القا�شي  فيها 
دور  وكيلك  اهلل  املخابرات،  به 
امللّف  على  االطالع  القا�شي 
اأو�شى به كاتب  ال�رّسي وتالوة ما 
ثم  دوره،  ينتهي  ثم  التقرير  هذا 
باالإمكان اال�شتئناف والذهاب اىل 
على  احلر�س  يزداد  حيث  العليا 
هذا امللّف ال�رّسي وتزداد القدا�شة 
والتبجيل،  باحلفاوة  ويحظى  له 
هناك يرتفع �شان التقرير ال�رّسي 
و�شل  التي  القاعدة  اإىل  لت�شل 
كلّما   « االإداريون:  اليها املعتقلون 
وتوّح�شت«  �شفلت  علت حماكمهم 
�شنوات  عدة  املعتقل  يق�شي   .

املحاكم  ع�رسات  على  وميّرر 
الذئبية دون اأن يدري م�شمون هذا 
التقرير اأو ملا هو يف ال�شجن. وعن 
حماكمة االأطفال حّدث وال حرج، 
كيف ي�شمح قا�شي لنف�شه اأن يحكم 
طفال باملوؤبد؟ كيف ي�شمح لنف�شه 
اأن ميّدد طفال ما يزيد عن �شبعني 
انفرادية  زنزانة  يف  ق�شاها  يوما 
ي�شمح  كيف  التحقيق؟  للمزيد من 
قمعية  اإجراءات  يبارك  اأن  لنف�شه 
على  يرى  ع�شكرية  وحتقيقات 
التعذيب  اآثار  املعتقل  ج�شد 
وا�شحة للعيان؟ حماكمهم �رّسعت 
اجل�شدي  بالتعذيب  اإذنا  واأعطت 
اآخرهم  من  كان  ال�شحايا  الالف 
�شامر العربيد ووليد حنات�شة، كان 
تبع  التعذيب  يبقى  ان  باالإمكان 
لقوات االمن عندهم واملخابرات، 
ولكن اأن تاأتي وفق قرارات موّثقة 
املهنة  ق�شم  يلقون  ق�شاة  من 
لالأمر  وينظرون  ظهورهم  خلف 
حال  هو  كما  �شوداء  نظارة  من 
ي�شجّل  معيب  �شيء  فهذا  قلوبهم 
يف �شجالتهم احلافلة بهذا ال�شواد 
البعد عن  كّل  بعدهم  يوؤّكد  والذي 
�شفافية  اأية  اأو  قانونية  مهنية  اأية 
يتحدث عنها عامل اليوم. املجال 
والثابت  حماكمهم  لفنون  ي�شيق 
اأن  يوؤكد  ال�شواهد  هذه  كرثة  من 
واأن  الغاب  �رسيعة  هي  �رسيعتهم 
ال  غابة  اال  هي  ما  املحاكم  هذه 
الذئاب  عواء  اال  فيها  يعلو  �شوت 
اجلائعة املتعط�شة لقهر العباد.      

املحاكم »الإ�شرائيلية« غابة يرتّبع على عر�شها الذئاب
قررت التي ت�سّمى حمكمة العدل العليا الإ�سرائيلية بعد �ست �سنوات من املداولت والتي تنظر يف اأ�سرى 

�سفقة وفاء الحرار الذين اعيد اعتقالهم عدم النظر لهم ب�سكل جماعي والنظر ب�سكل فردي، واأول النظر 
الفردي هذا كان القرار باإعادة حكم اإبراهيم امل�سري املوؤبد حيث كان حمكوما به �سابقا. 

اأ�شريها
بقلم : علي �سك�سك

هي طبيعة االأ�شياء وغرابة احلياة، 
الب�رس  اأقدار  تواكب  التي  تلك 
م�شارب  وفق  حياتهم،  وت�شبغ 
نفو�شهم واأ�شواقهم، وتقودنا جميعاً 
ال�شهيد  منا  فيكون  م�شائرنا  اإىل 
ويكون  اجلريح،  ومنا  االأ�شري  ومنا 
نعرف  مما  يكون  ما  ذلك  غري  منا 
مما ال عّد له من مناذج وم�شارات 
ومت�شابهني  متعددين  جتعلنا  تكاد 
فب�شمة  كالب�شمات،  وخمتلفني 
من  وغمو�شاً  تعقيداً  اأكرث  الروح 
دهاليز  يف  لنكت�شف  خيال،  كل 
مفارقاٍت  التاريخ  وم�شارب  احلياة 
وغرائَب تت�شع ات�شاع ال�شرية الذاتية 
للب�رسية، وتفتح على م�شاعر للر�شا 
اأطواٍر الحقة من  للندم يف  واأخرى 
ندعمه  الق�شري،  االإن�شان  عمر 
الغابرين  بقليل معرفتا من م�شائر 
العرب  وقراءة  اأرواحنا  على  ونتكئ 
اإراداتنا  لن�شند  واخلرب  املبتداأ  من 
اآتانا  مبا  نفرح  وال  واختياراتنا 
خرب  ويف  فاتنا،  ما  على  ناأ�شى  وال 
ال�شماء كل العزاء، »األي�س اهلل بكاٍف 
خلقناكم  اأمنا  ح�شبتم  »اأم  عبَده«، 
ترجعون«، فكم  اإلينا ال  واأنكم  عبثاً 
لو  �شهيداً  يكون  اأن  ميكن  كان  منا 
مرت  التي  الر�شا�شة  تخطئه  مل 
لو  اأو  خميم،  ذات  اأذنه  جانب  من 
باجتاه  واحدا  �شنتيمرتاً  انحرفت 
التقديرات  هي  وكم  االأبهر، 
واملقادير التي راأيناها وقد تعمدت 
اأو  االحتمال  ذلك  من  تنقذنا  اأن 
هكذا  هي  اإليه،  اأحَدنا  تقود  كانت 
فيها  ننال  م�شاراتنا  وهي  اأقدارنا 
اأيامنا،  اإىل  م�شافة  قيمة  من 
وت�شيف اأو حت�شم من ر�شيدنا، كٌلّ 
ح�شبما يظن وير�شى، دون اأن مينع 
مبقت�شى  لروؤانا  ت�شويٍب  من  ذلك 
الروؤية وزخم  الوقت وات�شاع  حكمة 

دروي�س  حممود  قال  كما  التجربة، 
تعب  بعد  ح�شني  را�شد  ل�شان  على 
مراجعة  اإىل  به  �شار  الذي  املنايف 

حكمة الوطن واالغرتاب:

»قال يل بعد ثالثني دقيقة يف 
مطار القاهرة

ليتني كنت طليقًا يف �سجون 
النا�سرة«

االإن�شاين  امل�شار  دياليكتيك  وهي 
والطاحمني  للحرية  املنتمني  اأن 
لها ما كان لهم اأن ي�شلكوا طريقهم 
واجنازهم  االبتدائي  حتررهم  لوال 
كينونتهم،  من  البدء  يف  لها  االأويل 
ي�شعى الفتكاكها يف  اأن  له  كيف  اإذ 
املحيط اإن مل تكن حاديته و�شوقه 
يف  خ�شلة  ككل  وهي  وبو�شلته، 
العميق  يف  اأوالً  تتكامل  االإن�شان 
احلب  وهي  جوهِره،  من  املمتنع 
فيه  اأوالً  وي�شيء  ي�رسق  الذي 
احلبيب،  مع  للتوحد  اأ�شرياً  ويقوده 
ال�شوء  دائرة  وتقر  النور  ليتكامل 
فهي  القطب،  على  القطب  ويتكئ 
االإن�شان  م�شار  اأّن  االإن�شان  فطرة 
هو �شوقه لر�شم العامل على �شاكلة 
كاأنه  وي�شتقر،  يقر  هكذا  روحه، 
يثبت ذاته يف االأر�س ويوقع با�شمها 
احلياة  ذو  الفاين  وهو  احلياة،  على 
الق�شرية والطامح اإىل اخللود يفرد 
بها  ليت�شع  الوجود،  روحه على جل 
من  الروح  اإليه  تهفو  الذي  بالقدر 
يتحقق،  هكذا  واخللود،  االمتداد 
يف  احلرية  كامل  ت�شعى  وهكذا 
احلرية  يف  الروح  كامل  اإىل  الروح 
كاأنه  الوجود،  يف  احلرية  وكامل 
اأ�شريها، تقوده بها واإليها، حتى لو 
بقيودها،  واأرهقته  باأغاللها  كبلته 
الدليل  هي  ذاتها  القيود  هذه  فهي 
واكتمال  له  اأ�رسها  كامل  على 
حتقق  اكتمال  وعلى  لها  امتثاله 

الروح مبنتهى حريتها.

برقية عاجلة من �شهيد 
بقلم: عبد ال�سالم العطاري 

اأيها  اإليكم  كلماتي  اأكتب  االآن 
وباأرواحنا  باأ�شمائنا  املحت�شدون 
يبللها  اأم  ...بزغرودة على �شفتي 
االآن  وجنتيها.  الهديل  الدمع 
اأم�شح بقبلتي دمعة طفلتي .. هي 
اأنظروها  االآن...  احل�شور  اآخر 
خلفكم يا �شادة و�شفقوا لها؛ فهي 
روحي  وت�شتهي  ح�شني  ت�شتهي 
تخفق يف  واأرجوحة  العيد  وكعكة 
ال�شاعدة  لتالم�س روحي  ال�شماء 
عن  تبحث  التي  روحي  هناك، 
ملوثة  عابرة  �شحب  بني  غيمة 
الوعود والكلمات وهدير  ب�شخب 
املكان  به  يرّت  الذي  اخلطاب 
الذي  العامل  قلوب  به  تهتز  وال 
ا�شاح وجهه عن عيني املر�شعتني 
االآن  تهديني  �شماء  من  بنجمتني 

ويتو�شاأ  امي  وجه  الأغ�شل  غيمة 
واأطهّر  بكائه  من  الكفيف  اأبي 
الأعود  وخذالن  غدٍر  من  جرحي 
املمزق  للوطن  اأ�شفق  بينكم 
بفعل كر�شي خ�شن وم�شمار يوجع 
يعرف  اأحد  ال  قلبي...يا�شادة 
اخللف  من  االآتي  الر�شا�س  وجع 
ن�رسب  الذين  ال�شهداء  نحن   اإاّل 
ومن  احلياة  ماء  كرِملنا  من جذر 
حنطة  ناأكل  املاأ�شور  مرجنا 
وجع  يعرف  اأحد   ال  يومنا... 
يلهثون  الذين  اأطفالنا  اإال ّ التمزق 
وخلف   ... خوفهم  نعا�س  خلف 
�شوؤال عالق على جذع امل�شاء... 
كلها  فل�شطني  اأين  اأبي...  اأينك 
�شوتك  اأين  ليلى...  ذئب  اأين   ...
والناي... اأين الوعد بثوب جديد 
غول  وال  فيه  كوابي�س  ال  وحلم 

احلكايات القدمية.

بقلم:متارا حداد.

�شاألوين عن اجلزائر قلت لهم هي موئل 
االأحرار وحا�شنة الثورات واملعجزات 
هي جنمة ال�شماء يف االأعايل هي لوؤلوؤة 
الف�شاء واأ�شطورة البقاء غرقت بدماء 
ال�شهداء من اجل حرية االأوطان فيها 
ثمينة  باأرواح  �شحت  االأجماد  منابر 
من اجل نيل مهابتها ومن اجل جذور 
مكارم  فيها  الظلم  وزحزحة  الن�رس 
يف  االأعداء  على  انت�رست  االأخالق 
جذورها  ارتبطت  الطغيان  زمن 
بجذور فل�شطني والتحم بينهما الوفاء 
�شعب  والوئام.فال�شعب اجلزائري هو 
الذي  �شهيد  املليون  ون�شف  املليون 
على  حمافظا  وظل  ا�شتقالله  نال 
تراثه وثورته،لذلك جند هذا الت�شامن 
املتميز بني ال�شعب اجلزائري وقيادته 
والتعاطف  الفل�شطيني  ال�شعب  مع 

ما مرت  بني  النظري  تقاطع  من  ياأتي 
به  مرت  وما  ثورات  من  اجلزائر  به 
بني  نكبات،فالعالقة  من  فل�شطني 
هي  واجلزائري  الفل�شطيني  ال�شعب 
الثورة  روح  تق�شيها  وطيدة  عالقة 
اإىل  دوما  وقف  اجلزائري  فال�شعب 
والعلم  الفل�شطيني  ال�شعب  جانب 
اأبناء ال�شعب اجلزائري  رفرف باأيدي 
ت�شامنا واإ�شنادا وحبا.ومن اأروع اأمثلة 
هو  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  الت�شامن 
دعمهم لق�شية االأ�رسى داخل معتقالت 
ال�شحف  فاغلب  العن�رسية  النازية 
واالأ�شبوعية   اليومية  اجلزائرية 
منحت االأ�رسى واملعتقلني يف �شجون 
اهتمامها  من  وا�شعا  حيزا  االحتالل 
خالد  .وقال  اليومية  اإ�شداراتها  يف 
�شالح عز الدين م�شوؤول ملف االأ�رسى 
االإعالمية  احلملة  اإن  اجلزائر  يف 
دولة  �شفارة  اأطلقتها  التي  الوا�شعة 

لتدويل  هي  اجلزائر  يف  فل�شطني 
ق�شية االأ�رسى وتو�شيع دائرة االهتمام 
وا�شعة  با�شتجابة  وحظيت  االإعالمي 
االإعالم  و�شائل  من  م�شبوقة  غري 
ال�شعبي  واالهتمام  اجلزائرية 
اجل  من  الق�شية  لهذه  اجلماهريي 
االأ�رسى. واإعالء �شوت  العزلة  ك�رس 
منحت  ال�شحف   اغلب  اإن  وقال 
االأ�رسى مالحق يومية  حتت عنوان 
»االأ�رسى ق�شيتنا يف اجلزائر«لت�شكل 
نقلة نوعية يف تعزيز �شمود االأ�رسى 
جل  املبادرة  هذه  واحت�شنت 
املكتوبة  االعالم  وو�شائل  ال�شحف 
جنحت  .فاجلزائر  وامل�شموعة 
والتي  النوعية  بهذه احلملة  ومتيزت 
فل�شطني  �شفارات  جميع  على  يجب 
لدور  ملا  التجربة  هذه  تعمم  اأن 
يف  قويا  تاأثريا  اخلارجي  االإعالم 
والتي  االأ�رسى  ق�شية  واإ�شناد  دعم 

الفل�شطينية  ال�شحف  كل  من  نتمنى 
بتجربة  االقتداء  والعاملية  والعربية 
 ، ال�شقيقة  اجلزائر  فى  االإعالم 
�شهري  اأو  اأ�شبوعي  ملحق  واإ�شدار 
اجل  من  املحلية  �شحفهم  �شمن 
ك�شب تاأييد ح�شد �شعبي جماهريي، 
اجلزائرية  ال�شحافة  جتربة  اأن 
يجب  التي  النموذج  املبادرة  وهذه 
اجلزائري  به.فال�شعب  يحتذي  اأن 
كان منوذجا ملهما للثورات واالإرادة 
ما  وهذا  التحرر  اجل  من  والعزم 
فل�شطني  بني  القوي  الرابط  يف�رس 
الكثري  قدما  فال�شعبني  واجلزائر 
من ال�شهداء فاجلزائر تعترب الق�شية 
واالأ�رسى  ق�شيتهم  الفل�شطينية 
اأن  يجب  والتي  اأولويتهم  اأ�شبحت 
العامل  �شعوب  جلميع  ملهما  تكون 
من اجل اأن ينال ال�شعب الفل�شطيني 

حريته وا�شتقالله...

اجلزائر عمقنا العربي وال�شالمى يف دعم الأ�شرى
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دويل

ق.د/وكاالت

عبد  بن  مقرن  الأمري  اإعفاء  وبعد 
العزيز من ولية العهد، يف 29 اأفريل 
امللك   َ َعَينّ طلبه،  على  بناء   ،2015
وقتها،  العهد  لويل  وليا  حممد  جنله 
ثانيا  ونائبا  نايف،  بن  حممد  الأمري 
ي�شغله  الذي  الوزراء،  جمل�ش  لرئي�ش 
ال�شوؤون  ملجل�ش  ورئي�شا  امللك، 

القت�شادية والتنمية.
َعيَنّنَه  2017، وحتديدا يف جوان،  ويف 
اإق�شاء الأمري  للعهد، بعد  امللك وليا 
حممد بن نايف، املعتقل منذ مار�ش 
املا�شي، يف �شياقات النظام الداخلي 
ل  البيعة،  هيئة  ونظام  الأ�شا�شي 
عاما(   34( �شلمان  بن  حممد  يبدو 
اأفراد  كبار  من  غريه  من  الأحق  هو 

الأ�رشة احلاكمة مبن�شب ويل العهد.
وهذا املن�شب ي�شعه على بعد خطوة 
تنازل  حال  يف  العر�ش،  من  واحدة 
اأو  الوفاة،  ب�شبب  غيابه  اأو  امللك 
لأ�شباب  الأهلية  عدم  مرحلة  بلوغه 
العظمى، وغريها  اأو اخليانة  �شحية، 

من الأ�شباب.
الذي  البيعة،  هيئة  نظام  ويعتمد 
و�شع يف عهد امللك عبد اهلل بن عبد 
تتم  اأن  على   )2015  :2005( العزيز 
ويل  واختيار  امللك  ملبايعة  الدعوة 
العهد وفقا لنظام الهيئة، الذي اأطاح 
به امللك �شلمان )84 عاما( ومل يعد 
فاعال، بح�شب متابعي ل�شوؤون احلكم 

ال�شعودي.
اتبع  �شلمان  امللك  اأن  مراقبون  يرى 
بذريته  امُللك  ح�رش  ا�شرتاتيجية 
التي  الوا�شعة  ال�شلطات  خالل  من 
اأفراد من  واإق�شاء  بيد جنله،  و�شعها 
الأ�رشة املالكة يُعتقد اأنهم اأقل اإثارة 
معظم  عند  مقبولون  واأنهم  للجدل 
اأفراد الأ�رشة و�شعبيا اإىل حد ما، مثل 
الأمري اأحمد بن عبد العزيز، املعتقل 

هو الآخر منذ مار�ش املا�شي.
وا�شتعان ويل العهد، حممد بن �شلمان، 
وما  امل�شت�شارين  من  كبرية  باأعداد 
الإلكرتونية«  »اجليو�ش  با�شم  تُعرف 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
يف  �شعبيته  وزيادة  �شورته  لتح�شي 

الداخل ال�شعودي.
عمل  اخلارج،  يف  �شورته  ولت�شحي 
ابن �شلمان على �رشاء ولءات �شحف 
واإنفاق  واأجنبية،  عربية  وقنوات 
اأموال �شخمة على جماعات ال�شغط 
»اللوبي« يف الوليات املتحدة والعديد 

من دول الحتاد الأوروبي.
يُنظر  الذي  العهد،  ويل  عهد  ات�شم 
اإليه على اأنه احلاكم الفعلي للمملكة، 
اأحدا  ت�شتثن  مل  اعتقالت  بحمالت 
اأو  ال�شيا�شية  توجهاته  معار�شي  من 
الراف�شي لإجراءات داخلية اتخذها، 
املجتمع  من  وا�شع  ووجد  طيف 
الطبيعة  عن  خروجا  فيها  ال�شعودي 
»املحافظة« امللتزمة دينيا للمجتمع 

ال�شعودي طيلة قرون.

حقوقية  منظمات  اإدانة  تكرار  ورغم 
ووت�ش  رايت�ش  هيومن  مثل  دولية، 
يوا�شل  وغريهما،  الدولية  والعفو 
�شد  العتقال  حمالت  �شلمان  ابن 
معار�شي �شيا�شاته، واأحدثها اعتقال 
الراحل  امللك  جنل  في�شل،  الأمري 
ماي  يف  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد 

املا�شي.
من  كل  اعتقال  مت  ب�شهرين،  وقبلها 
�شقيق  العزيز،  عبد  بن  اأحمد  الأمري 
امللك �شلمان واملقبول يف الأو�شاط 
حممد  والأمري  خلالفته،  ال�شعبية 
وزير  ال�شابق،  العهد  ويل  نايف،  بن 
يحظى  الذي  الأ�شبق،  الداخلية 
وت�شمل  الأمريكية  الإدارة  باحرتام 
امل�شوؤولي  كبار  العتقال  حمالت 
اأن  �شبق  الذين  الأمنيي،  وال�شباط 
عملوا مع الأمري حممد بن نايف يف 

وزارة الداخلية.
هذه  اأن  عن  تقارير  وتتحدث 
ا�شتئ�شال  يف  تنجح  مل  العتقالت 
فال  كامل،  ب�شكل  املعتقلي  �شعبية 
بالولء  يحتفظون  ممن  الكثري  يزال 
موؤ�ش�شات  يف  يعملون  نايف،  لبن 
ويل  يثري خماوف  ما  ح�شا�شة،  اأمنية 
العهد يف هذه املرحلة، التي ميكن اأن 
تو�شف باأنها مرحلة التمهيد لنتقال 
ال�شلطة اإليه، اإ�شافة اإىل خماوف اأكرب 
يف مراحل لحقة واتخذت مالحقات 
اخلارج  يف  للمعار�شي  العهد  ويل 
ق�شائية  دعوى  بعد  جديدة،  اأبعادا 
ال�شعودي  الأمني  امل�شوؤول  قدمها 
ال�شابق رفيع امل�شتوى، �شعد اجلربي، 
الأمريكية،  الفيدرالية  املحكمة  يف 
كبار  وم�شوؤولي  العهد  ويل  باتهام 
ال�شعودية،  احلكومة  يف  اآخرين 
على  والتاآمر  اإ�شكاته  اإىل  بال�شعي 
اغتياله يف كندا، عن طريق جمموعة 
ي�رشف  اخلارجية  بالعمليات  خا�شة 

عليها ابن �شلمان �شخ�شيا.
فاإن  غربية،  اإعالم  لو�شائل  ووفقا 
كان  كندا،  يف  حاليا  املقيم  اجلربي، 

حممد  الأمري  م�شاعدي،  اأبرز  اأحد 
الأ�شبق  الداخلية  وزير  نايف،  بن 
بذل جهودا  العهد  واأن ويل  املعتقل، 
كبرية لإرغام اجلربي على العودة اإىل 
»قمعية«  اإجراءات  واتخذ  ال�شعودية، 
طالت اثني من اأبناء اجلربي معتقلي 
كو�شيلة  ال�شعودية،  ال�شجون  اأحد  يف 

�شغط على والدهما.
بالف�شاد  اجلربي  ال�شعودية  وتتهم 
جلب  اإخطار  قدمت  حيث  املايل، 
بحقه، عرب املنظمة الدولية لل�رشطة 
لكن   ،2017 عام  )اإنرتبول(  اجلنائية 
للطلب  ال�شتجابة  رف�شت  املنظمة 
دوافع  فيه  ترى  حيث  ال�شعودي، 

�شيا�شية.
املنظورة  التهامات  قائمة  وت�شمل 
مقاطعة  يف  املحاكم  اإحدى  اأمام 
ويل  اإن�شاء  الأمريكية،  كولومبيا 
بالغتيالت  متخ�ش�شا  فريقا  العهد 
بع�ش  واإر�شال  النمر«،  »فرقة  يُ�شمى 
اأع�شائه اإىل كندا، وفريق اآخر لتق�شي 
الوليات  يف  اجلربي  عن  املعلومات 
املتحدة، حيث تربطه عالقات وثيقة 
واأجهزة  املركزية  املخابرات  بوكالة 

مكافحة الإرهاب.
حممد  اأن  غربية  �شحف  ونقلت 
»فرقة   2018 عام  اأ�ش�ش  �شلمان  بن 
النمر«، لتنفيذ اغتيالت داخل وخارج 
اململكة ت�شتهدف معار�شي �شيا�شاته، 
ال�شخ�شي،  اإ�رشافه  تعمل حتت  وهي 
خمتلف  من  عن�رشا   50 نحو  وت�شم 
والت�شكيالت  الأمنية  الأجهزة  فروع 
الع�شكرية من ذوي اخلربة وم�شموين 

الولء له �شخ�شيا.
وثيقة  بعالقات  اجلربي  ويحظى 
كبار  مع  طويلة  ل�شنوات  ممتدة 
املركزية  املخابرات  وكالة  م�شوؤويل 
من  يكفي  ما  وميتلك  الأمريكية، 
ابن  �شمعة  تهدد  اأن  ميكن  معلومات 

�شلمان.
اجلربي  معلومات  اأن  مراقبون  ويرى 
للم�شتقبل  وجوديا  تهديدا  ت�شكل 

�شيكون  الذي  العهد،  لويل  ال�شيا�شي 
لدى  �شمعته  لتح�شي  �شديدة  بحاجة 
الأمريكية،  الإدارة  م�شوؤويل  كبار 

متهيدا لتوليته عر�ش اململكة.
داخل  وا�شح  ر�شا  عدم  ظل  يف 
العهد  ويل  يدرك  احلاكمة،  الأ�رشة 
اإىل  الو�شول  متطلبات  اأول  اأن 
الدعم  ال�شعودي �شيكون عرب  العر�ش 
ويف  الكربى،  الدول  من  اخلارجي 

مقدمتها الوليات املتحدة.
باحلكم  ا�شتمراره  اأن  يدرك  كما 
دون  من  ممكن  غري  براجمه  وتنفيذ 
بعدم  ويُعتقد  م�شتقرة،  بيئة  وجود 
اإىل احلكم،  توفر ذلك يف حال و�شل 
من منطلق افتقاره للكثري مما يوؤهله 
ثوابت  وفق  املن�شب  هذا  ل�شغل 
اململكة  يف  ال�شلطة  تداول  واأ�ش�ش 

داخل الأ�رشة احلاكمة.
غربية  تقارير  تتحدث  اأ�شابيع،  ومنذ 
كثرية عن تردي احلالة ال�شحية للملك 
ناجحة  جراحة  اأجرى  الذي  �شلمان، 
ال�شعودية،  امل�شت�شفيات  اإحدى  يف 

قبل اأ�شابيع.
انتقادات  �شلمان  بن  حممد  ويواجه 
عديدة،  غربية  حكومات  من  حادة 
القمع  ممار�شته  خلفية  على 
اغتيال  عن  ما  ب�شكل  وم�شوؤوليته 
خا�شقجي  جمال  ال�شعودي،  الكاتب 
يف 2018، وا�شتمرار حمالت العتقال 
اأو اعتقال عدد  ملعار�شيه، واحتجاز 
احلاكمة  الأ�رشة  اأفراد  كبار  من 
املجتمع  من  الن�شاء  وع�رشات 

املدين.
اإىل  يعمد  اأن  العهد  لويل  لبد  كان 
من  بارزة  �شخ�شيات  على  الت�شييق 
�شعبي  بقبول  تتمتع  احلاكمة  الأ�رشة 
اأو  هو،  به  يحظى  ما  يفوق  وا�شع 
ودويل،  اإقليمي  ثقل  لها  �شخ�شيات 
نايف، والأمري  مثل الأمري حممد بن 
اأحمد بن عبد العزيز، واأمراء اآخرون 
يف  طموحاته  اأمام  عقبة  فيهم  يرى 

الو�شول اإىل العر�ش.
ويف العادة، ل تعرف اأُ�رش املعتقلي، 
الأ�رشة  اأفراد  من  املعتقلون  وبينهم 
اأماكن  عن  معلومة  اأي  احلاكمة، 
اعتقالهم اأو الظروف املعتقلي فيها، 
بح�شب تقرير لهيومن رايت�ش ووت�ش.

قد يرى البع�ش اأن ويل العهد �شيم�شي 
يف طريق و�شوله اإىل احلكم مبوا�شلة 
الأ�شوات  وتكميم  القمعية،  حمالته 
وولءات  ذمم  و�رشاء  املعار�شة، 
اآخرين، واعتقال كبار م�شوؤويل الدولة 
وكبار  امل�شتوى  رفيعي  و�شباط 
من  واأفراد  والإ�شالحيي  الدعاة 

الأ�رشة احلاكمة.
يتخوف  �شلمان  بن  حممد  لكن 
داخل  كبار  اأمراء  رف�ش  من  بالتاأكيد 
مئات  حولهم  يلتف  احلاكمة  الأ�رشة 
وال�شاخطي  املهم�شي  الأمراء  من 
املتوقع  من  والذين  العهد،  ويل  على 
لتوليه  اأن يقودوا حركة مترد راف�شة 

احلكم بعد غياب اأبيه.

َ امللك �سلمان بن عبد  بعد توليه حكم ال�سعودية، يف 23 جانفي 2015، خلفا للملك عبد اهلل بن عبد العزيز، َعَينّ
العزيز جنله حممد وزيرا للدفاع ورئي�سا للديوان امللكي وم�ست�سارا خا�سا للملك.

هل �سار طريق العر�س مفتوحا ؟ 

حممد بن �شلمان هو احلاكم الفعلي لل�شعودية 
.      �سعد اجلربي، يتهم ابن �سلمان مبحاولة اغتياله

ملحكمة اأمريكية

»�شي اإن اإن« تعر�س وثائق 
ا�شتدعاء »بن �شلمان« 

اإن«  اإن  »�شي  �شبكة  عر�شت 
ا�شتدعاء  دعوى  وثائق  الأمريكية 
بن  حممد  ال�شعودي،  العهد  ويل 
ملحكمة  اآخرين،  و13  �شلمان، 
بوا�شنطن، يف ق�شية �شعد اجلربي، 
امل�شوؤول ال�شابق يف ال�شتخبارات 

ال�شعودية.
وقالت ال�شبكة، التي عر�شت الوثائق 
على موقعها الإلكرتوين، اإنها طلبا 
ال�شعودية  ال�شلطات  من  تعليقا 
على مذكرات ال�شتدعاء لكنها مل 
تتلق ردا بعد. وذكرت ال�شبكة اأنها 
مذكرات  من  ن�شخة  على  ح�شلت 
ال�شتدعاء التي اأ�شدرتها حمكمة 
�شلمان  بن  ملحمد  وا�شنطن،  يف 
الدعوى  يف  اآخرين،  �شعوديا  و13 
الق�شائية التي رفعها �شعد اجلربي 
بـ«حماولة  فيها  واتهمهم  �شدهم 
مذكرات  اأن  اغتياله«واأو�شحت 
اأوت   7 يف  �شدرت  ال�شتدعاء 
اجلاري، وذلك بعد تقدمي حمامي 
الدعوى  اأوراق  اجلربي  �شعد 
للمحكمة. ووجه اجلربي اتهامات 
 ( وم�شت�شاريه  �شلمان  بن  اإىل 
مت  اإنه  قائال  و�شابقي(،  حاليي 
اإر�شال »فرقة اغتيال« من اململكة 
اإىل كندا »للق�شاء عليه« يف اأكتوبر 
2018، بعد اأيام من مقتل ال�شحفي 

ال�شعودي جمال خا�شقجي.
وقالت »�شي اإن اإن« اإنها طلبت اأي�شا 
واملزاعم  التهامات  حول  تعليقا 
الق�شائية  الدعوى  التي جاءت يف 
ال�شلطات  من  رد  دون  لكن 
ال�شعودية وجاء يف ن�ش الدعوى 
اأن »قلة على قيد احلياة يعرفون 
يعرف  كما  �شلمان  بن  الكثريعن 
الدكتور �شعد )اجلربي(« كما جاء 
يف وثيقة الدعوى اأننّ »اأماكن قليلة 
ح�شا�شة  معلومات  على  حتتوي 
بن  للمتهم  واإدانة  اإهانة  وحتمل 
وذاكرة  بعقل  باملقارنة  �شلمان، 
با�شتثناء  رمبا   - �شعد  الدكتور 
الت�شجيالت التي �شجلها الدكتور 
ملقتله«،  حت�شبا  )اجلربي(  �شعد 
وذكر  ذاته.  امل�شدر  ح�شب 
الق�شائية  دعواه  يف  اجلربي 
»فرقة  اأفراد  من  العديد  اأ�شماء 
اثنان  بينهم  املزعومة،  النمر« 
من املتهمي بالوقوف وراء قتل 
يف  خا�شقجي  جمال  ال�شحفي 
اأكتوبر 2018 ي�شار اأن ال�شتدعاء 
اإخطار ر�شمي بوجود دعوى  هو 
الذين  الأفراد  يدعو  ق�شائية، 
اأمام  للمثول  مقا�شاتهم  تتم 

املحكمة.

انتخابات الرئا�سة االأمريكية

جو بايدن ير�شح اأول �شوداء 
ملن�شب نائب الرئي�س

.     ترامب يتهمها بتبني اأيديولوجية
 »الي�سار الراديكايل«

الدميقراطي  املر�شح  اختار 
بايدن،  جو  الأمريكية  للرئا�شة 
نائبة  هاري�ش،  كامال  ال�شيناتور 
املقررة  الرئا�شة  انتخابات  يف  له 
هاري�ش،  و�شتكون  اجلاري  العام 
ال�شيناتور من ولية كاليفورنيا، اأول 
امراأة �شوداء واأول اآ�شيوية اأمريكية 
يف  الرئي�ش  نائب  ملن�شب  تر�شح 
وقال  املتحدة  الوليات  تاريخ 
الدميقراطي  الرئا�شي  املر�شح 
 « الإلكرتوين:  بالربيد  ر�شالة  يف 
كامال هاري�ش هي اأف�شل �شخ�ش 
ي�شاعدين يف نقل هذه املعركة اإىل 
ميدان ترامب ومايك بن�ش ومن ثم 
من جانفي  بدًءا  الأمة  قيادة هذه 
»�شي  �شبكة  نقلت  2021«، ح�شبما 

اإن اإن«.
وولدت هاري�ش يف اأوكالند بولية 
كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين، الأب 
كانت  بينما  جامايكا،  يف  مولود 
و�شبق  الهند  مواليد  من  والدتها 
لإ�شالح  تدعو  حملة  تبنت  اأن 
احتجاجات  و�شط  ال�رشطة 
اأنحاء  يف  للعن�رشية  مناه�شة 
املقرر  ومن  املتحدة  الوليات 

وهاري�ش  بايدن  يخو�ش  اأن 
النتخابات الرئا�شية �شد الرئي�ش 
احلايل دونالد ترامب ونائبه مايك 
بين�ش، يف 3 نوفمرب املقبل وعلقت 
هاري�ش التي �شغلت من قبل من�شب 
على  كاليفورنيا  يف  العام  املدعي 
نائب  ملن�شب  كمر�شح  اختيارها 
تويرت:  على  وقالت  الرئي�ش. 
ال�شعب  يوحد  اأن  لبايدن  »ميكن 
الأمريكي لأنه ق�شى حياته يكافح 
من اأجلنا. وب�شفته رئي�ًشا، �شيبني 
م�شتوى  اإىل  ترقى  التي  اأمريكا 
اأن  »ي�رشفني  ُمثلنا«واأ�شافت 
اأن�شم اإليه كمر�شح حزبنا ملن�شب 
يلزم  ما  اأفعل  واأن  الرئي�ش،  نائب 
اإن  لدينا«وما  اأعلى  قائدا  جلعله 
ك�شف بايدن عن مر�شحه ملن�شب 
يف  فوزه  حال  الرئي�ش  نائب 
النتخابات، �رشعان ما رد ترامب 
يف  واتهم  بايدن  ت�رشيحات  على 
ح�شابه  على  ن�رشه  م�شور  مقطع 
باأن  وكامال  بايدن  تويرت،  مبوقع 
»الي�شار  اأيديولوجية  يتبنان  كليهما 
معا  كالهما  الراديكايل«وتابع: 

خطاأ بالن�شبة لأمريكا«.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم:25 /2020 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س
 جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم 04 اأوت 2020. ت�صليم و�صل الت�رصيح 
بتاأ�صي�ص اجلمعية املحلية امل�صماة: اجلمعية الدينية مل�صجد عمرو بن العا�ص حي 
بن �صعيد باجللفة. يراأ�صها ال�صيد: قرادي كمال. الكائن مقرها بـ: م�صجد عمرو بن 

العا�ص حي بن �صعيد باجللفة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية ورقلة
 مديرية ال�سناعة واملناجم

�س رقم : 4086

وبناءا على تعليمة املديرية لالمالك الوطنية رقم 7982 املوؤرخة يف 08-08-2011 املت�صمنة و�صع حيز التنفيذ للكيفيات اجلديدة ملنح المتياز على المالك العقارية 
ل�صيما التابعة لالمالك اخلا�صة للدولة املوجهة لجناز امل�صاريع ال�صتثمارية .

وبناء على التعليمة الوزارية امل�صرتكة رقم 01 املوؤرخة يف 06-08-2015 واملت�صمنة الجراءات اجلديدة املتعلقة مبنح حق المتياز على العقارات التابعة لالمالك اخلا�صة 
للدولة واملوجهة لجناز امل�صاريع ال�صتثمارية .

-بناء على قرار رقم 1927 املوؤرخ يف 08 اوت 2018 املت�صمن منح امتياز على قطعة ار�ص تابعة لالمالك اخلا�صة للدولة لفائدة ال�صيد بديار عبد الكرمي .
. eurl salama services بناء على العقد التاأ�صي�صي للموؤ�ص�صىة ذات ال�صخ�ص الواحد وذات امل�صوؤولية املحدودة م .�ص.و.ز.م .م �صالمة للخدمات-

بناءا على موافقة ال�صيد الوايل باجلل�صة العملية املنعقدة بتاريخ 2018-09-16 
وباقرتاح من مدير ال�سناعة واملناجم لوالية ورقلة

يقرر مايلي :
املادة االوىل تعدل احكام املادة الوىل  من القرار 1927 املوؤرخ يف 08 اوت 2018 كالتايل:

-مينح حق المتياز بالرتا�صي على قطعة ار�ص تابعة لالمالك اخلا�صة للدولة م�صاحتها 5000م2 لجناز حمطة متعددة اخلدمات باملكان امل�صمى الطريق الولئي رقم 
202 ي�صارا باجتاه انقو�صة مقابل حمجرة بن عون ببلدية ورقلة لفائدة eurl salama services امل�صرية من طرف ال�صيد بديار عبد الكرمي بدل من لفائدة ال�صيد بديار 

عبد الكرمي واملتمثلة حدودها يف /
�صمال –ار�ص �صاغرة       جنوبا : طريق غري  معبد

�رصقا –الطريق الولئي رقم 202     غربا : ار�ص �صاغرة
الباقي بدون تغيري

املادة 02 / يكلف كل من ال�صادة المني العام للولية ، مدير التنظيم وال�صوؤون العامة ، مدير امالك الدولة ، مدير ال�صناعة واملناجم ، مدير احلفظ العقاري ، مدير التعمري 
والهند�صة املعمارية والبناء ، رئي�ص دائرة ورقلة ، رئي�ص املجل�ص ال�صعبي لبلدية ورقلة ، كال فيما يخ�صه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�رص يف ن�رصة القرارات الدارية للولية

الو�سط:2020/08/13الو�سط:2020/08/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

دائرة  انقو�سة
بلدية انقو�سة

مديرية التنظيم و �س ع
مكتب االنتخابات واجلمعيات

الرقم :2020/12

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتا�سي�س جمعية حملية

القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433  مبقت�صى 
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلقة   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
بتا�صي�ص  الت�رصيح  و�صل  ت�صليم   2020-08-05: اليوم 

اجلمعية ذات الطابع الجتماعي
امل�سماة :جمعية حي القد�س البور

الكائن مقرها :متواجد مب�صكن رئي�ص اجلمعية
لرئي�ص اجلمعية ال�صيد : تخة م�صعود زيدان
تاريخ ومكان امليالد :27-11-1990 بورقلة

العنوان حي القد�ص البور

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية الروي�سات
الرقم :2020/09

و�سل ت�سجيل للت�سريح بتاأ�سي�س 
جمعية حملية

 1433 18�صفر  يف  12-06املوؤرخ  رقم  القانون  مبقت�صى 
املوافق لـ12يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
اجلمعية  بتاأ�صي�ص  الت�رصيح  و�صل  ت�صليم   2020-07-19

املحلية ذات الطابع حملي امل�صماة :

جمعية املنتدى لت�سامن ال�سباب 
والطفولة ببلدية الروي�سات

الكائن مقرها حي احلدب الروي�صات
لرئي�ص اجلمعية ال�صيد:بن تربح ميلود

تاريخ ومكان امليالد 22-09-1996 بالروي�صات ورقلة
العنوان حي احلدب الروي�صات 

قرار رقم 2087 املوؤرخ يف 04 اكتوبر 2018
يت�سمن تعديل القرار رقم 1927 املوؤرخ يف 08 اوت 2018

قطعة  على  بالرتا�سي  االمتياز  حق  مبنح  الرتخي�س  املت�سمن 
5000م2   : م�ساحتها  للدولة  اخلا�سة  لالمالك  التابعة  ار�س 
اخلدمات  متعددة  حمطة  الجناز  الكرمي  عبد  بديار  لفائدة 
انقو�سة  باجتاه  ي�سارا   202 رقم  الوالئي  الطريق  امل�سمى  باملكان 

مقابل حمجرة بن عون ببلدية ورقلة
تابع للقرار 2087 املوؤرخ يف 04 اكتوبر 2018      �س 4087

الو�سط:2020/08/13

الو�سط:2020/08/13

الو�سط:2020/08/13

تعزية
اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون

 
تلقت اأ�رصة يومية الو�صط مبزيد من الأ�صى نباأ الفاجعة التي اأملت بزميلنا 

الإعالمي والدكتور "حممد بن ترار" الذي فقد والد اأم�ص بتلم�صان
التعازي  بخال�ص  العرباوي"  "�صفيقة  الن�رص  مديرة  ال�صيدة  تتقدم  لذلك 

للزميل و اأ�رصته و ذويه ،راجني من اهلل اأن يتغمده بوا�صع رحمته و
اأعزكم اهلل، واأ�صربكم على فراقه، وتقبل منه �صالح العمل وجناه وجعل 
معه النور اأني�صاً و�صاحباً حتى جنات النعيم. اللهم عامله مبا اأنت اأهله، 

اأنت اأهل الف�صل واأهل املغفرة ول تعامله مبا هو اأهله.

ANEP N°:  2031005271الو�سط:2020/08/13

 والمتعلقة بإنجاز أشغال مركز للترفيه لفائدة ثالث إقامات
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وم�ستقر   ، �إليه  ي�ؤب  م�أوى  ك�ئن  لكل 
ي�أويه ، فيه ر�حته و مكمن �رسه ، وفيه 
عي�سه و �سطر حي�ته ، فال ي�جد خمل�ق 

�أو ك�ئن يعي�ش يف �لعر�ء مدى حي�ته .
�لعرين  ن�سميه  بيت  �إىل  ي�أوي  ف�لأ�سد 
�ل�سبع  و   ، َمكٍ�  �ىل  ي�أوي  �لأرنب  و   ،
�لزريبة  �إىل  ،  و�حلم�ر  �إىل ِوج�ر  ي�أوي 
�إىل جحر  �لثعلب   ، �أرنة  �إىل  و �حلرب�ء 
و �لكلب �إىل مزجر و �لف�أر �إىل ن�فق�ء ، 
و �لظبي �إىل ِكن��ش ، و�لبل �إىل ُمر�ح ، 
رَية و �لتي�ش �إىل ِكر�ش ، و  �لث�ر �إىل �ل�سَّ
�لنع�مة �إىل �أدحية ، و �لديك �إىل �لقن و 
�لنمل �إىل �لقرية و �لنحل �إىل �خللية و 

�حلم�مة �إىل �لّدوح .
فمن غري �ملعق�ل �أن ت�سمع بث�ر غ�در 
ريته و �سكن ن�فق�ء ف�أر ، و ل يعقل  �سَّ
�أن ي�سكن تي�ش �ألف ِكر�سه يف مك� �أرنب 
منطق  و  هذ�  ي�سدق  ل  �لع�قل  �إن   ،

�لأحج�م يرف�ش هذ� . 
�لي�م  لكن   ، �لبيت  �إىل  ي�أوي  ف�لإن�س�ن 
�ل�سي��سي  �لإن�س�ن  �أن  �أن ت�سدق  عليك 
فندق  �إىل  ي�أوي  �لف��سل  �جلز�ئري 
�لأور��سي ذ� �لنج�م �ملتالألئة يعقد فيه 

ندو�ته و �ل�سعب مي�ت ي�مي� . 

قلم جاف

بيوت احليوانات 
الوليد فرج

حتقيقات يف الواقعة!

ملك املغرب يت�سلل اإىل املياه اال�سبانية.. 
تداول رواد مواقع التوا�سل االجتماعي فيديو مللك املغرب حممد ال�ساد�س على منت يخته قرب مدينة 
�سبتة، ما اأثار جدال خا�سة بعد االأزمة الدبلوما�سية التي كادت حت�سل بني املغرب واإ�سبانيا عام 2014.

ق./وكاالت

�إ�سب�نية،  �إعالم  و�س�ئل  وق�لت 
�أنه  يعتقد  �لذي  "�ليخت  �إن 
مللك �ملغرب �قرتب من �س�حل 
للمرة  يتكرر  �أمر  وه�  �سبتة، 
�لث�نية بعد و�قعة �سيف 2014، 
حينم� �عرت�ش �حلر�ش �ملدين 
متنه  على  ك�ن  يخت�  �لإ�سب�ين 
�ل�س�د�ش، وك�دت  �مللك حممد 
�أزمة دبل�م��سية  �ل��قعة ت�سبب 
ومدريد"و�أ�س�ر  �لرب�ط  بني 
�لذي  "�لفيدي�  �أن  �إىل  �مل�سدر 
ي�سمع  �إ�سب�نية  م��قع  تد�ولته 
مغ�ربة  م��طنني  �س�ت  فيه 
يحي�ن �مللك، غري �أن �حلك�مة 
مبدينة  �لإ�سب�نية  �ملركزية 
�سحته"يف  يف  ت�سكك  �سبتة 

و�س�ئل  �أف�دت  ذلك،  غ�س�ن 
مندوبة  ب�أن  مغربية  �إعالم 
�س�لف�دور�  �سبتة  يف  �حلك�مة 
"�ل�رسطة  �إن  ق�لت  م�تي��ش، 
�رسيط  بتحليل  تق�م  �ملحلية 
وقيل  �نت�رس،  �لذي  �لفيدي� 
حممد  �مللك  �إبح�ر  ي�ثق  �إنه 

قب�لة  يخت  منت  على  �ل�س�د�ش 
�س��حل �ملدينة".

جتري  "�ل�رسطة  و�أ�س�فت: 
�لتي  لل�س�ر  حتليال  �أي�س� 
وم��قع  �إعالم  و�س�ئل  تد�ولته� 
وهي  �لجتم�عي،  �لت���سل 
ق�درة  غري  �لآن  حلد  ز�لت  ل 

ك�نت حديثة  �إذ�  م�  ت�أكيد  على 
خلت"و�أكد  ل�سن��ت  تع�د  �أم 
�لأ�سخ��ش �لذين �سجل�� مقطع 
�أن  �مل��سي،  �لأحد  ي�م  فيدي� 
يخته  يف  ك�ن  �ل�س�د�ش  حممد 
قب�لة �س�حل �رست�س�ل يف �سبتة 
وق�م بع�ش �ل�سب�حني ب��ستقب�ل 
�لع�هل �ملغربي وحم�ولة ت�ثيق 
به��تفهم  �سبتة  مي�ه  وج�ده يف 
�ل�سه�د  بع�ش  و�أكد  �ملحم�لة، 
�سهلة  تكن  مل  �ملهمة  �أن  على 
بت�س�يره  ي�سمح  مل  �مللك  لأن 

�أو ت�سجيله.
مقطع  �نت�رس  فقد  ذلك،  ومع 
ه�ؤلء  �أحد  �سجله  فيدي� 
�ل�سبك�ت  على  �ل�سب�حني 
�لجتم�عية، ويظهر يف �لفيدي� 

كيف ك�ن�� يحي�ن �مللك.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
�سركة »اأوك�سيدنتال برتوليوم« :

مل نتنازل عن اأ�سهمنا يف �سفقة اأناداركو

الهند

نائب برملاين ي�سيء للنبي حممد  �سلى اهلل عليه و�سلم

�لتنفيذي  �لرئي�ش  ن�ئب  نفى 
و�لغ�ز  �لنفط  �إنت�ج  ل�رسكة 
�لأمريكية »�أفريك� �أوك�سيدنت�ل 
�سمري  ك�رب�ري�ش«،  برتولي�م 
�أم�ش، نفي� ق�طع�  �ل�سيه�بي، 
�ل�سحفية  �لتق�رير  م�سم�ن 
�أوك�سيدنت�ل  �أن  مف�ده�  �لتي 
ح�س�سه�  عن  �لتن�زل  تعتزم 
ح�زته�  �لتي  �جلز�ئرية 
�إع�دة  خالل  من  م�ؤخر�، 
�رس�ء م�س�هم�ت �أن�د�رك� يف 

�جلز�ئر.
خالل  �ل�سيه�بي  �سدد  حيث 

وزير  مع  جمعته  حم�دث�ت 
�لط�قة، عبد �ملجيد عط�ر، 
�ملرئي  �لتح��رس  تقنية  عرب 
ح�رسي  نقل  يف  بعد،  عن 
�أن  �جلز�ئرية،  �لأنب�ء  ل�ك�لة 
» �أوك�سيدنت�ل« ت�سعى لتط�ير 
يف  �س�ن�طر�ك  مع  تع�ونه� 
�ملحروق�ت،  جم�لت  جميع 
�ملثمرة  ب�ملب�حث�ت  مذكر� 
�لتي متت مع �لرئي�ش �ملدير 

�لع�م ملجمع �س�ن�طر�ك.
عن  �ل�سيه�بي  �أعرب  كم� 
�لعمل  يف  �أوك�سيدنت�ل  �إر�دة 

م�ستقبال، على �إ�رس�ك �ملزيد 
يف  �جلز�ئرية  �لكف�ء�ت  من 
خالل  م�سري�   ، ن�س�ط�ته� 
�لط�قة  وزير  مع  حديثه 
�لتع�ون  تعزيز  �آف�ق  ح�ل 
و  �س�ن�طر�ك  جممع  بني 
برتولي�م  �أوك�سيدنت�ل  �رسكة 
�ملحروق�ت،  جم�ل  يف 
لنقل  �ل�قت  ت�سكر�ت منحه 
رئي�سة  ه�ل�ب  فيكي  حتي�ت 
برتولي�م  �أوك�سيدونت�ل 

ك�رب�ري�سن.
مرمي خمي�سة

يف  �مل�سلمني  �آلف  نظم 
�سد  �حتج�ج�ت  �لهند، 
�لإ�سالم،  نبي  ط�لت  �إ�س�ءة 
عليه  �هلل  )�سلى  حممد 
�أحد  به�  ق�م   ،) و�سلم 
�لبالد  يف  برمل�ين  �أقرب�ء 
�لهندية،  �ل�سح�فة  وبح�سب 

�لن�ئب  �أقرب�ء  �أحد  ف�إن 
�لربمل�ين عن حزب �مل�ؤمتر 
�ملع�ر�ش،  �لهندي  �ل�طني 
ق�م  م�رثي،  �رسينيف��ش 
��ستفز�زي  من�س�ر  بن�رس 
�لت���سل  من�سة  على 
�لجتم�عي في�سب�ك، ي�سيء 

)�ش(  حممد  �لإ�سالم،  لنبي 
نزل  ذلك،  على  و�حتج�ج�ً 
مدينة  يف  �مل�سلمني  �آلف 
�لبالد،  جن�بي  بنغ�ل�ر، 
�حت�سد  فيم�  �ل�س��رع،  �إىل 
منزل  �أم�م  �لآخر  �لبع�ش 

�لربمل�ين �ملذك�ر.

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

.    495 اإ�سابة جديدة بكورونا
.    ارتفاع اإجمايل االإ�سابات

 بالفريو�س اإىل: 36699
.    ت�سجيل 11 وفاة جديدة

 رحمهم اهلل
.    ارتفاع عدد الوفيات بكورونا

 اإىل: 1333
53 حالة متواجدة يف العناية      .

املركزة
.    ت�سجيل 364 حالة �سفاء جديدة 

.    ارتفاع اإجمايل حاالت ال�سفاء
 اإىل: 25627

م�رسعهم   �أ�سخ��ش  ت�سعة  لقي 
و�أ�سيب 181 �آخرون بجروح خمتلفة 
ومتف�وتة مت ت�سجيلهم على �إثر 154 
�حلم�ية  وحد�ت  به  ق�مت  تدخل 
�ملدنية يف عدة ولي�ت من �ل�طن يف 
�لفرتة �ملمتدة م� بني 11 �إىل 12 �أوت 

�أي يف ظرف 24 �س�عة --كم� ك�سف 
بي�ن من م�س�لح �حلم�ية  �أم�ش  عنه 
�ملدنية و�أو�سح ذ�ت �لبي�ن �أن " �أثقل 
ح�سيلة �سجلت على م�ست�ى ولية �أم 
�لب��قي  ب�ف�ة 04 �أ�سخ��ش و �إ�س�بة 

06 �آخرين بجروح" .

�أعلن ن�دي بر�سل�نة �أم�ش �لأربع�ء، 
�أن نت�ئج �لختب�ر�ت �أظهرت �إ�س�بة 
ك�رون�  بفريو�ش  �سف�فه  يف  لعب 
�مل�ستجد مل يختلط ب�لفريق �لذي 
�سيت�جه �إىل ل�سب�نة خل��ش مب�ر�ة 
نه�ئي  ربع  يف  مي�نيخ  ب�يرن  �سد 
�لقدم  لكرة  �أوروب�  �أبط�ل  دوري 
بي�ن  يف  �لك�ت�ل�ين  �لن�دي  وق�ل 
ك�رون�  فريو�ش  �ختب�ر�ت  "بعد  له 
�لتي �أجريت بعد ظهر �لثالث�ء على 
�ملقرر  9 لعبني من  جمم�عة من 
�لتح�سريي  �مل��سم  يبد�أو�  �أن 
�إيج�بي�  �أحدهم  �أن  ظهر  �لي�م، 

بر�سل�نة  ك�فيد-19"و�أكد  بفريو�ش 
"مل يختلط �لالعب ب�أي من لعبي 
�ملقرر  من  �لذين  �لأول  �لفريق 
�خلمي�ش  ل�سب�نة  �إىل  ي�س�فرو�  �أن 
للم�س�ركة يف دوري �أبط�ل �أوروب�".

�لنه�ئي  ربع  يف  بر�سل�نة  ويلعب 
�سد ب�يرن مي�نيخ، ي�م �جلمعة، يف 
ل�سب�نة بعدم� �أدخل �لحت�د �لق�ري 
نظ�م  على  تعديال  )ويف�(  للعبة 
�حل�لية، حيث  ن�سخته�  �لبط�لة يف 
�لربتغ�ل  يف  �لنه�ئية  �أدو�ره�  تق�م 
و�ستك�ن  م��سدة،  �أب��ب  خلف 
ون�سف  �لنه�ئي  ربع  مب�ري�ت 

و�حدة ع��س�  �لنه�ئي من م��جهة 
جر�ء  وذلك  و�إي�ب،  ذه�ب  عن 

تد�عي�ت �نت�س�ر "ك�فيد-19".
لعبه  ��سم  بر�سل�نة  يعلن  ومل 
�مل�س�ب، م�سري� �إىل �أن "لي�ش لديه 
�أعر��ش، وه� يف �سحة جيدة ومت 

حجره يف منزله".
�أوروب�  �أبط�ل  دوري  لقب  و�أ�سبح 
�لفر�سة �لأخرية ب�لن�سبة لرب�سل�نة، 
مدريد  ري�ل  خ�سمه  ف�ز  بعدم� 
وودع  �ملحلي،  �لدوري  بلقب 
�لدور  من  �مللك  ك�أ�ش  من�ف�س�ت 

ربع �لنه�ئي.

ما بني 11 اىل 12 اأوت

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح9 اأ�سخا�س

قبل مباراة �سد بايرن ميونيخ 

بر�سلونة يعلن ظهور كورونا ب�سفوفه
ورقلة

اإعادة فتح 125 م�سجدا 
�ل�س�ؤون  مديرية  م�س�لح  �أح�ست 
م�سجد�   125 و�لأوق�ف  �لدينية 
�لفتح  ب�إع�دة  معني  ورقلة  ب�لية 
مع  �ملقبل،  �ل�سبت  من  بد�ية 

من  �ل�ق�ئية  ب�لتد�بري  �للتز�م  
�نت�س�ر فريو�ش ك�رن� )ك�فيد-19(، 
�لأربع�ء  �أم�ش  به  �رسح  ح�سبم� 

�ملدير �ل�لئي للقط�ع.

جمل�س ق�ساء بومردا�س

تن�سيب الرئي�س 
والنائب العام 

عبد  تن�سيب  بب�مرد��ش  �لأربع�ء  �أم�ش  مت 
ق�س�ء  ملجل�ش  رئي�س�  دعال�ش  �حلكيم 
ع�م�  ن�ئب�  �لن�ر  عبد  وق��سي  ب�مرد��ش 
ر�سمية  مر��سيم  خالل  �ملجل�ش،  لنف�ش 
�أ�رسف عليه� �لرئي�ش �لأول للمحكمة �لعلي� 
�لعدل  ل�زير  ،ممثال  �لر�سيد  عبد  طبي 

ح�فظ �لأخت�م.

كارثة مرفاأ بريوت

ت�سرر 3.972 مبنى 
و4.214 �سيارة

�أعلنت �ملديرية �لع�مة لق�ى �لأمن �لد�خلي 
يف لبن�ن �أم�ش �لأربع�ء، ت�رسر 3.972 مبنى، 
بريوت  مرف�أ  �نفج�ر  جر�ء  �سي�رة  و4.214 
منذ  عملت  �إنه�  بي�ن،  يف  �ملديرية  وق�لت 
�للحظ�ت �لأوىل لالنفج�ر على م�سح �لأ�رس�ر 
�لن�جمة عنه، م�سريًة �أنه� �أح�ست حتى �لآن 

ت�رسر 3.972 مبنى و4.214 �سي�رة.

ورقلة
ت�سجيل 43 عملية 

تنموية 
مت ت�سجيل 43 عملية تنم�ية هذه �ل�سنة لف�ئدة 
ولية  م�ست�ى  على  �ملت��جدة  �لظل  من�طق 
ورقلة، ح�سبم� علم �أم�ش �لأربع�ء من م�س�لح 
�ل�لية وت�سمل هذه �لعملي�ت �لتي تهدف �ىل 
و�لرتق�ء  لل�سك�ن  �ملعي�سي  �ل��قع  حت�سني 
�ملعزولة  �ملن�طق  �خل�س��ش  وجه  على  به 
على  للتنمية  وتطلب�  �حتي�ج�  �لأكرث  و�لن�ئية 
�نق��سة  �حلجرية  بدو�ئر  �لك�ئنة  تلك  غر�ر 
مثلم�  ومت��سني  و�ملق�رين  و�لربمة  و�لطيب�ت 

جرى �رسحه.

بكل من بومردا�س وال�سلف 
واملدية

تدمري ثالثة خمابئ 
لالرهابيني

ك�سفت ودمرت مف�رز للجي�ش �ل�طني �ل�سعبي 
ثالثة )03( خم�بئ للجم�ع�ت �لإره�بية وخم�ش 
متفجرة  وم��د  �ل�سنع  تقليدية  قن�بل   )05(
ومت�سيط  بحث  عملي�ت  �إثر  �أخرى  و�أغر��ش 

بكل من ب�مرد��ش و�ل�سلف و�ملدية.
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