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خرجات ميدانية للوزير الأول بعدة وليات

�سرعة ق�سوى لإجها�ض الثورة امل�سادة 
 تدابري عملية لكبح املال الفا�سد

  
.

انتقل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون ومعه حكومته اإىل ال�سرعة الق�سوى ملواجهة الأطراف التي ت�سعى 
اإىل اإقامة ثورة م�سادة تكبح تنفيذ برناجمه النتخابي با�ستعمال املال الف�ساد والبريوقراطية , ويتجلى 

ذلك يف عقد اجتماع هام يوم الأربعاء القادم خم�س�س لدرا�سة خطة الإنعا�س القت�سادي والجتماعي مع 
كافة ال�سركاء فيما يقوم وزير الأول عبد العزيز جراد ب�سل�سة من اخلرجات امليدانية ي�ستهلها بالوقوف على 

م�ساريع جاري تنفيذها باجلزائر على اأن يقوم يف اأيام قادمة بخرجات اإىل وليات اأخرى .

باية ع
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  يبدو 
التنفيذي  وطاقمه  تبون  املجد 
يبقى  جراد  لن  العزيز  عبد  بقيادة 
مكتوف الأيادي اأمام الثورة امل�ضادة 
ا�ضتقرار  ا�ضتهداف  حتاول  التي 
اأجنبية  خمططات  وتنفيذ  اجلزائر 
جنته  الذي  الف�ضاد  املال  با�ضتعمال 
ال�ضابق  كما  النظام  يف  الع�ضابة 
يوم  خطاب  يف  ل�ضانه  على  جاء 
اإ�رشافه  مبنا�ضبة  الفارط  الأحد 
 , بالولة  احلكومة  لقاء  افتتاح  على 
اأن  املتوقع  من  املنطق  هذا  ومن 
ي�رشف رئي�س اجلمهورية يوم الأربعاء 

القادم على لقاء بني احلكومة وجميع 
اأرباب  من  القت�ضاديني  �رشكائها 
الباترونا  ومنظمات  والعمال  املال 
ممثلني  الجتماعني  ال�رشكاء  وكذا 
العام  الحتاد  املركزية  النقابة  يف 
النقابات  وعديد  اجلزائريني  للعمال 
وعلى  عديدة  قطاعات  امل�ضتقلة يف 
العمومية  ال�ضحة  قطاع  راأ�ضها 
هذا  و�ضيخ�ض�س   , الوطنية  والرتبية 
الدخول  اأولهما  هامني  مللفني  اللقاء 
مايحمله  وكل  القادم  الجتماعي 
الدخول  مقدمتها  ويف  تفا�ضيل  من 
�ضهال  يكون  لن  الذي  املدر�ضي 
التقليدية  امل�ضاكل  اإىل  فبالإ�ضافة 
احلكومة  �ضتكون  الرتبية  للقطاع 

وباء  من  الوقاية  حملة  مواجهة  يف 
املوؤ�ض�ضات  يف  كورونا  فريو�س 
وموؤ�ض�ضات  واجلامعية  الرتبوية 
خا�ضة   , املهني  والتكوين  الرتبية 
ل�ضان  على  جاء  كما  �ضتلجاأ  واأنها 
خا�س  �ضحي  برتوكول  الأول  الوزير 
من اأجل طماأنة التالميذ واأوليائهم , 
غري اأن احلكومة عن طريقها جهازها 
رهان  اأمام  تبقى  املحلي  التنفيذي 
على  الربوتوكول  هذا  تنفيذ  مواجهة 
اأر�س الواقع ومايتطلبه من اإمكانيات 
الدخول  ياأتي  كما  وب�رشية  مادية 
قررت  وقت  يف  اجلديد  املدر�ضي 
فيه احلكومة اإن�ضاء موؤ�ض�ضة عمومية 
تتوىل مهام الإطعام النقل والإيواء يف 

املوؤ�ض�ضات الرتبوية للطور البتدائي 
عن  الجتماع  هذا  �ضيبحث  وبالتايل 
ال�ضعيد  على  املوؤ�ض�ضة  هذه  عمل 
املحلي خا�ضة يف مناطق الظل التي 
يوليها الرئي�س تبون اأهمية كبرية منذ 
و�ضوله اإىل ق�رش املرادية يف دي�ضمرب 

. 2019
اجلهاز  يناق�ضها  التي  امللفات  ومن 
الجتماعني  �رشكائها  مع  التنفيذي 
الإنعا�س  خمطط  والقت�ضادي 
وافق  الذي  والجتماعي  القت�ضادي 
موؤخرا  الوزراء  جمل�س  اجتماع  عليه 
القت�ضادية  احلياة  تن�ضيط  بهدف 
ركودا  عرفت  التي  والجتماعية 
جائحة  منها  العتبارات  من  لعديد 

كورونا التي اأ�رشت ب�ضري املوؤ�ض�ضات 
اأو  عمومية  كانت  �ضواء  القت�ضادية 
اأ�ضعار  انهيار  اإىل  بالإ�ضافة  خا�ضة 
موارد  على  املبا�رش  وتاأثريه  البرتول 

الدولة واخلزينة العمومية .
مانقله  ح�ضب  اللقاء  هذا  وي�ضبق 
م�ضادر مطلعة ل« الو�ضط » خرجات 
العزيز  عبد  الأول  للوزير  ميدانية 
جراد بعدة وليات يد�ضنها بالعا�ضمة 
على  للوقوف  القادم  الثالثاء  يوم 
تنفيذها  اجلاري  التنمية  برامج  �ضري 
تكون  كما   , عديدة  قطاعات  يف 
للوزير  منا�ضبة  فر�ضة  اخلرجة  هذه 

العراقيل  معرفة  اأاجل  من  الأول 
تنفيذ  دون  حتول  التي  البريوقراطية 
كما  اجلمهورية  رئي�س  تعليمات 
اعرتف به يف ختام اجتماع احلكومة 
بالولة كما يقف خالل هذه الزيارات 
الكربى  التوجيهات  �ضري  مدى  على 
من  عملها  خمطط  لتنفيذ  للحكومة 
اجل بناء جزائر جديدة والو�ضول اإىل 
من  باملائة   60 الأقل  على  مان�ضبته 
قبل  رئي�س اجلمهورية  برنامج  تنفيذ 

نهاية ال�ضنة اجلارية 2020 .

غد  بعد  اأوليائهم  و  التالميذ  اأنظار  تتجه 
�ضيتم  التي  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  نحو  الثالثاء 
وهو  الثالثاء  غد  بعد  منها  كبري  عدد  فتح 
الو�ضية  الوزارة  ب�ضاأنه  اأ�ضدر  الذي  المر 
�رشورة  على  اأم�س  اأ�ضدرتها  جديدة  تعليمة 
اأثناء  ال�ضحي  للربوتوكول  ال�ضارم  التطبيق 
فتح موؤ�ض�ضات الرتبية بعد غد لتقدمي ح�ض�س 
لمتحاين  للمرت�ضحني  واملذاكرة  املراجعة 

�ضهادتي التعليم املتو�ضط والبكالوريا.
وذكرت الوزارة يف تعليمة, مدراء املتو�ضطات 
التح�ضري  اإطار  يف  اأنه  على  والثانويات 
لمتحاين  املرت�ضحني  للتالميذ  ال�ضتثنائي 
البكالوريا  و�ضهادة  املتو�ضط  التعليم  �ضهادة 
اأحكام  تطبيق   « ب«�رشورة   ,2020 دورة 
املر�ضوم التنفيذي رقم 20-69 املوؤرخ يف 21 
الوقاية  بتدابري  واملتعلق   2020 �ضنة  مار�س 
 )19 كوفيد  )وباء  كورونا  فريو�س  انت�ضار  من 

والعمل  ال�ضلة,  ذات  والن�ضو�س  ومكافحته, 
الإطار  املن�ضور  يف  املحددة  بالإجراءات 
واملتعلقة   2021/2020 املدر�ضي  للدخول 
باإعادة فتح موؤ�ض�ضات الرتبية والتعليم وتقدمي 
من  الفئة  لهذه  والنف�ضي  البيداغوجي  الدعم 

التالميذ ومرافقتهم يف املراجعة.
مديري  على  يتعني  اأنه  قالت  الوزارة 
املتو�ضطات والثانويات --ح�ضب املرا�ضلة-- 
مرافق  كل  وتطهري  تنظيف  على  احلر�س 
اجلماعات  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  املوؤ�ض�ضة 
املحلية والهيئات الأخرى لإجناز هذه العملية 

احليوية ذات الأولوية الق�ضوى.
اإىل تنظيم ف�ضاء املوؤ�ض�ضة  الوزارة  كما دعت 
بو�ضع خمطط لكيفية حركة التالميذ و تطبيق 
ا�ضتقبال  عند  والحرتازية  الوقائية  التدابري 
امل�ضتخدمني والتالميذ املرت�ضحني )التباعد 
اجل�ضدي عند الدخول واخلروج, يف القاعات 

بني  التنقل  عند  اأو  للمراجعة  املخ�ض�ضة 
املرافق, وكذا قواعد النظافة وارتداء القناع 
القاعات  تهيئة  اإىل  بالإ�ضافة   )... الواقي 
ي�ضمن  مبا  واملذاكرة  للمراجعة  املخ�ض�ضة 
تنفيذ. وفيما تعلق بتقدمي الدعم البيداغوجي 
ومرافقتهم  املرت�ضحني  للتالميذ  والنف�ضي 
اإىل  اجلاري  اأوت   25 من  ابتداء  املراجعة  يف 
غاية بداية المتحان فانه يتعني على مديري 
عليه  حثت  كما   -- والثانويات  املتو�ضطات 
للمراجعة  ا�ضتثنائي  تنظيم  اإعداد  الوزارة-- 
موؤ�ض�ضة, مع  واملذاكرة ح�ضب خ�ضو�ضية كل 
ل  اأفواج  يف  املراجعة  تنظيم  على  احلر�س 
تلميذا و�ضبط  فيها 15  التالميذ  يتعدى عدد 
برنامج دقيق مع اأ�ضاتذة املواد املعنية  ومت 
التاأكيد باملنا�ضبة على اأن املراجعة يجب اأن 
�ضهادة  بامتحاين  املعنية  املواد  كل  تغطي 

التعليم املتو�ضط و�ضهادة البكالوريا .

يف اجتماع وزاري م�سرتك

احلكومة تدر�ض حت�سريات الدخول الجتماعي 
عبد  الأول,  الوزير  برئا�ضة   احلكومة  در�ضت 
م�ضرتكا   وزاري  جمل�س   يف  جراد  العزيز 
والتكوين  واجلامعي  املدر�ضي  الدخول 
بامتحاين  اخلا�ضة  والتح�ضريات  املهني, 

البكالوريا و�ضهادة التعليم املتو�ضط
اأو�ضى  فقد  الأوىل,  الوزارة  بيان  وح�ضب   
املجل�س الوزاري باإ�رشاك خمتلف املتدخلني 
على امل�ضتويني املركزي واملحلي, وامل�ضاركة 
املبا�رشة للمجتمع املدين واحلركة اجلمعوية 
وجمعيات  الطالبية  املمثليات  وخ�ضو�ضا 
اأولياء التالميذ وال�رشكاء الجتماعيني, ل�ضمان 

الدرا�ضي  الدخول  لنجاح  املثلى  الظروف 
هذا  وياأتي  المتحانات  و�ضري   ,2022/2021
بني  اجتماع  انعقاد  قبل  يومني  الجتماع 
احلكومة و�رشكائها القت�ضاديني والجتماعني 
من اجل درا�ضة حت�ضريات الدخول الجتماعي 
ووقائي  �ضحي  لربتوكول  والتح�ضري  القادم 
واملرتب�ضني  والطلبة  التالميذ  لعودة  حت�ضبا 
اإطار  يف  ياأتي  كما  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  اإىل 
عمومية  وطنية  ملوؤ�ض�ضة  احلكومة  حت�ضري 
الطور  يف  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضيري  تتوىل 

البتدائي

بغر�س املراجعة و وا�ستكمال ال�ستعدادات

اإعادة فتح املدار�ض اأمام طلبة الباك و املتو�سط

التجمع اجلزائري للنا�سطني يف الرقميات

مقرتحات لجتماع الثالثية تخ�ض مناخ الأعمال 
يف  للنا�ضطني  اجلزائري  التجمع  ك�ضف 
للحكومة  رفعها  مقرتحات  عن  الرقميات 
الوطنية  باخلطة  املتعلق  الجتماع  ع�ضية 
املقرر  والقت�ضادي  الجتماعي  لالإنعا�س 
اأوت 2020, و قالت ذات  عقده يومي 18 و19 
مقرتحات  ت�ضم  املعنية  الوثيقة  اأن  الهيئة 
التحديات  حول  النقا�س  اإثراء  يف  للم�ضاهمة 

الكربى لتنمية القت�ضاد الوطني. 
يف  للنا�ضطني  اجلزائري  التجمع  قال  و 
الثالثية  اأهداف  كليا مع  يتفق  اأنه  الرقميات  
واملتمثلة يف » تعزيز اخلطة الوطنية لالنتعا�س 
الجتماعي والقت�ضادي وبناء اقت�ضاد وطني 

وكذا  النمو  م�ضادر  بتنويع  مدعوم  جديد 
والإدارة  الطاقوي  والتحول  املعرفة  اقت�ضاد 

الر�ضيدة للموارد الوطنية«. 
وترقية  حتفيز  اأجل  ومن  ال�ضدد,  هذا  ويف 
النقا�س الدائر حول م�ضاهمة الرقمنة يف تنمية 
اجلزائري  التجمع  يُ�ضدر  الوطني,  القت�ضاد 
تو�ضيات  جمموعة  الرقميات  يف  للنا�ضطني 
قابلة لالإثراء من قبل جميع الأطراف املعنية.  
يف  للنا�ضطني  اجلزائري  التجمع  م�ضاهمة 
من  جمموعة  عن  عبارة  هي  الرقميات 
يف  الرقمنة  دور  حول  العملية  املقرتحات 
مواتية  بيئة  واإن�ضاء  الوطني  القت�ضاد  تطوير 

لرقمنة جميع القطاعات والأن�ضطة, ول �ضيما 
العمومية  لـلخدمات  رقمية  من�ضات  اإن�ضاء 

)احلوكمة الإلكرتونية(.    
للنا�ضطني  اجلزائري  الـتجمع  فاإن  للتذكري 
ال�رشكات  من  جمموعة  هو  الرقميات  يف 
اجلزائرية النا�ضطة يف املجال الرقمي, والتي 
توؤمن اإميانا را�ضخا بالذكاء اجلماعي, كما اأن 
الـتجمع ي�ضم اأهم العاملني يف املجال الرقمي 
يف  فعالة  م�ضاركة  اإىل  ويهدف  اجلزائر,  يف 
النقا�س حول م�ضاهمة الرقميات يف املجتمع 

ب�ضكل عام والقت�ضاد الوطني ب�ضكل خا�س.
 ق.و

و�سط تفاوؤل بتو�سيع اآفاق احلوار 

مبادرة قوى الإ�سالح تلتقي رئي�ض اجلمهورية
الوطنية  القوى  اأع�ضاء مبادرة  يلتقي وفد من 
الأ�ضبوع,  هذا  اجلمهورية  رئي�س  لالإ�ضالح 
طرحها  بعد  وذلك  املبادرة  اأر�ضية  لعر�س 
على الراأي العام , ولقيت ترحيبا بعدها بيوم 

واحد من امل�ضوؤول الأول يف البالد.
فعاليات  اأن  اأم�س  بعيب�س  بن  الطاهر  ك�ضف 
من  ن�ضخة  �ضت�ضلم  لالإ�ضالح  الوطنية  القوى 
اإىل رئي�س اجلمهورية هذا الأ�ضبوع,  اأر�ضيتها 
الرئي�س  تثمني  بعد  تاأتي  التي  اخلطوة  وهي 
تبون لها خالل اجتماع احلكومة بالولة بقوله: 
“احلمد هلل راأينا مبادرات تثلج ال�ضدور, فعال 
واعيان  �ضيا�ضيني  نرى  حينما  ال�ضدور  تثلج 
يجتمعون  وطنيني  ورجال  وجمعيات  واأحزابا 
لدعم ال�ضتقرار والتغيري التدريجي وال�ضلمي 

يف بالدنا”.
من  مكون  وفد  “�ضيلتقي  امل�ضدر  ذات  وقال 
الثالثاء  يوم  عقد  الذي  اللقاء  يف  امل�ضاركني 
مبادرة  لإطالق  الأورا�ضي  بفندق  املا�ضي, 
اجلمهورية,  رئي�س  لالإ�ضالح  الوطنية  القوى 

عبد املجيد تبون, هذا الأ�ضبوع لعر�س اأر�ضية 
املبادرة عليه”.

وحول ترحيب رئي�س اجلمهورية مببادرة القوى 
“هذا  بعيب�س:  بن  ذكر  لالإ�ضالح,  الوطنية 
الأمر نثمنه لأن ال�ضلطة واعية اليوم بظروف 
املرحلة, وطرحنا يف املبادرة ل يختلف كثريا 
تبنينا  ونحن  الإ�ضالح  يريدون  هم  ذلك  عن 
يف  يدعمها  ملن  حتتاج  وهي  ذاته  امل�ضعى 
م�ضعاها فالهدف واحد والختالف موجود يف 
طريقة جت�ضيد ذلك والذي هو بحاجة لتوافق 
اإجماع  لتحقيق  ن�ضعى  فنحن  حوله  واإجماع 

وطني حول هذه املبادرة”.
بد  “ل  اجلديد,  الفجر  حزب  رئي�س  وتابع 
واخلروج  ال�ضيا�ضية  لل�ضاحة  احلياة  عودة  من 
من حالة الركود.. نرحب باجلميع �ضن�ضتكمل 
ات�ضالتنا مع الأحزاب واجلمعيات ومنظمات 
املجتمع ونرحب مبن يريدون الن�ضمام دون 

توا�ضلنا معهم فهم اأي�ضا مرحب بهم”.
ع.غ

املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س  فو�س 
زغماتي,  بلقا�ضم  العدل,  وزير  تبون, 
للق�ضاء,  الأعلى  للمجل�س  اجتماع  لرئا�ضة 
لوزارة  بيان  اأفاد  ح�ضبما  الثنني,  اليوم 

العدل.
املجل�س  اجتماع  اأن  الوزارة  بيان  واأفاد 
يف  الثنني  اليوم  �ضيجتمع  للق�ضاء  الأعلى 
دورته العادية ل�ضنة 2020, برئا�ضة بلقا�ضم 

زغماتي, وزير العدل حافظ الأختام, نائب 
وذلك  للق�ضاء,  الأعلى  املجل�س  رئي�س 
رئي�س  اجلمهورية,  رئي�س  من  بتفوي�س 

املجل�س الأعلى للق�ضاء.

يرتاأ�سها وزير العدل بتفوي�س من الرئي�س تبون

دورة عادية للمجل�ض الأعلى للق�ساء

ق�ضاء  جمل�س  لدى  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
ال�ضتئناف  جل�ضة  الأحد,  اأم�س  بومردا�س, 
يف ق�ضية املدير العام لالأمن الوطني الأ�ضبق 
اجلمهورية  وولة  هامل  الغني  عبد  اللواء 
اإىل  الدولة,  لأمالك  ال�ضابقني  واملديرين 

من  كل  امللف  يف  ويتابع  �ضبتمرب   13 تاريخ 
وزير املالية الأ�ضبق حاجي بابا عمي, ووزير 
النقل والأ�ضغال العمومية الأ�ضبق عبد القادر 
قا�ضي, وثالثة ولة , وكذا املدير العام ال�ضابق 

لأمالك الدولة.

الغرفة اجلزائية لدى جمل�س ق�ساء بومردا�س

تاأجيل ملف عبد الغني هامل اإىل13 �سبتمرب

عطار ب 

ق.و

ق.و

ق.و
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التنظيمية  الن�صو�ص  اأن  الوزير،  واأ�صار 
قابلة  تكون  لن  اجلديدة  والت�رشيعية 
اأطراف  م�صالح  تخدم  ال  الأنها  للتغيري 
الوطني  االقت�صاد  تخدم  بل  معينة 
م�صددا  ووا�صحة  �صفافة  بطريقة 
ال�صناعية  املناطق  فر�ص جتهيز  على 
املتعاملني  على  التمويل  ونفر�ص 
كل  اإمكانيات  ح�صب  االقت�صاديني 
امل�صتفاد  امل�صاحة  وح�صب  متعامل 

منها.
دفرت �صروط ت�صنيع املركبات 

اجلديد 

�صيفا  نزوله  خالل  علي  اآيت  ك�صف 
اأم�ص،  �صبيحة  الوطنية،  االإذاعة  على 
الثالثية،  اجتماع  هام�ص  على  اأنه 
�صيتم حتديد حقوق وواجبات احلكومة 

واملتعاملني االقت�صاديني.
واأ�صاف الوزير، اأن الن�صو�ص التنظيمية 
قابلة  تكون  لن  اجلديدة  والت�رشيعية 
اأطراف  م�صالح  تخدم  ال  الأنها  للتغيري 

الوطني  االقت�صاد  تخدم  بل  معينة 
واأكد  ووا�صحة  �صفافة  بطريقة 
املتحدث، اأن قانون اال�صتثمار املقبل 
�صالحيات  وحدود  مهام  �صيحدد 

اجلهات املخولة.
اجلمركية،  التحفيزات  يخ�ص  ما  ويف 
على  �صتقا�ص  اأنها  علي  اآيت  اأكد  فقد 

اأ�صا�ص القيمة امل�صافة احلقيقية التي 
اأكد  كما  اال�صتثمار  م�رشوع  بها  ياأتي 
الوطني  الديوان  اإن�صاء  اآيت علي، على 
للعقار ال�صناعي يندرج �صمن ال�صيا�صة 
الهيئات  و�صيجمع  لال�صتثمار  العامة 
ت�صيري  يف  واملتخ�ص�صة  العديدة 
ال�صالحيات  يف  ت�صارب  دون  العقار 

ت�صنيع  �رشوط  دفرت  اأن  الوزير  وقال 
معامل  �صيحدد  اجلديد  املركبات 
�صناعة ميكانيكية حقيقية يف اجلزائر 
كبريين  م�صنعني  هناك  اأنه  اإىل  م�صريا 
يف  رغبتهم  اأبدوا  واأوروبا  اآ�صيا  من 
ال�صيارات،  ت�صنيع  اال�صتثمار يف جمال 
م�صددا على عدم التنازل عن ال�رشوط 

املحددة.
نهاية  الوزير  قال  ذاته،  ال�صياق  ويف 
ت�صتعد  احلكومة  اإن  اجلاري،  االأ�صبوع 
ال�صيارات،  �رشوط  دفرت  الإخراج 
لتحديد معامل �صناعة ال�صيارات “وهي 

غري قابلة للتنازل”.
ال�رشوط  دفرت  اأن  الوزير،  واأ�صاف 
حقيقيا  اإدماجا  املائة  يف   30 يتطلب 
اأن  للتنازل، م�صيفا  قابل  جزائريا غري 
تلقت  كما  منخرطني،  م�صنعني  هناك 
كبار،  م�صتثمرين  من  طلبات  الوزارة 
ولهم رغبة يف  واأجانب تقدموا بطلب، 
اال�صتثمار يف جمال �صناعة ال�صيارات، 
اأوربا،  من  واالٱخر  اٱ�صيا،  من  اأحدهم 
مبجرد  عليهما  الرد  �صيتم  اأنه  كا�صفا 

�صدور املر�صوم التنفيذي.

ك�صف وزير ال�صناعة  فرحات اآيت علي براهم، اأن هناك هجمات �صر�صة �صد الوزارة ب�صبب تغيري القوانني 
والن�صو�س واأ�صاف الوزير خالل نزوله اأم�س الأحد �صيفا على برنامج “�صيف ال�صباح” للقناة الإذاعية 
الأوىل، اأن هناك هجمات �صر�صة �صد الوزارة، نتيجة تغيري القوانني والن�صو�س، و�صلت حد الت�صكيك 

والقذف من اأطراف كانت يف وقت �صابق تعمل على حتويل اأموال عمومية مبليارات الدولرات.

الوزير فرحات اآيت اإبراهيم

فا�سدون ي�ستهدفون وزارة ال�سناعة 
.     فر�س التمويل على املتعاملني ح�صب اإمكانيات كل متعامل

االت�صال،  وزير  االأحد  اأم�ص  �صلم 
عمار  للحكومة،  الر�صمي  الناطق 
بعنوان  جديدة،  اعتمادات  بلحيمر، 
و�صائل  ممثلي  لفائدة  اجلارية،  ال�صنة 
االأجنبية املعتمدة يف اجلزائر،  االإعالم 
عملهم  مبمار�صة  لهم  ال�صماح  بغية 
ويف  املهنة  قواعد  تقت�صيه  ما  وفق 
وزير  اأعرب  باملنا�صبة،  مقت�صبة  كلمة 
النبيل«   ل«العمل  تقديره  عن  االت�صال 
بهدف  املرا�صلون  هوؤالء  به  يقوم  الذي 
مد ج�صور التقارب بني خمتلف ال�صعوب،  
باعتبارهم --كما قال--«همزة و�صل يف 
وتاأتي عملية  اأ�صبح مبثابة قرية«.  عامل 
بيان  --ح�صب  االعتمادات  هذه  ت�صليم 
»االنفتاح  اإطار  يف  االت�صال--  لوزارة 
اجلزائر  يف  االإعالمي  امل�صهد  على 
االأجانب  املرا�صلني  متكني  بغية 
هدوء  بكل  عملهم  ممار�صة  من  ببالدنا 
املهنية«وقد  تقت�صيه  ما  ووفق  واأريحية 
االإطار  هذا  يف  اجلزائر  ا�صتقبلت 
و�صائل  ممثلي  طرف  من  طلبات  »عدة 

بتغطية  املهتمني  االأجنبية  االإعالم 
يو�صح  باجلزائر«،  الوطنية  االأحداث 
اأنه »ا�صتجابة  ذات امل�صدر، م�صريا اىل 
الثانية من  لهذا الطلب، جاءت املرحلة 
و�صائل  ممثلي  اعتمادات  ت�صليم  عملية 
كما  اجلزائر«.   يف  االأجنبية  االإعالم 
املبادئ  »�صمن  العملية  هذه  تندرج 
الذي  اجلزائري  للد�صتور  االأ�صا�صية 
املعلومة  على  احل�صول  يف  احلق  مينح 
الر�صمية  م�صادرها  من  ال�صحيحة 
اإىل  الو�صول  من  ال�صحفيني  ومتكني 
م�صدر اخلرب مع االحرتام التام لقوانني 
وا�صتقرارها  و�صيادتها  اجلمهورية 
واأمنها العام وااللتزام باأخالقيات املهنة 
املجتمع  ومقومات  بقيم  امل�صا�ص  دون 
ا�صتقباله  بح�صن  املعروف  اجلزائري 
 20 قرابة  اليوم  ت�صلم  وقد  و�صيافته«. 
مرا�صلو  بينهم  من  اعتماداتهم،  مرا�صال 
رويرتز،  وكالة  الفرن�صية،  االأنباء  وكالة 
قناة رو�صيا اليوم، قناة فران�ص 24، قناة 

امليادين وقناة احلدث.

ممثلي و�صائل الإعالم الأجنبية يف اجلزائر

املرحلة الثانية من عملية 
ت�سليم اعتمادات 

مركز  “فيافا�س غلوبال”

معاجلة ملفات التاأ�سرية الفرن�سية 
ابتداء من2 �سبتمرب

مناجم من امللح و كنوز اأخرى مدفونة برتاب النعامة

اجناز درا�سات تقنية لرتقية 
املوقع ال�سياحي عني ورقة 

اأنه  غلوبال”  “فيافا�ص  مركز   اأعلن 
بداية  جديد  من  اأبوابه  فتح  �صيعيد 
منح  املقبل، ملعاجلة  �صبتمرب   2 من 
تاأ�صريات الدخول لفرن�صا  بعدما مت 
تف�صي  ب�صبب  �صابق  وقت  تعليقها يف 
يف  املركز  وذكر  “كورونا”  فريو�ص 
خالل  �صيكون  اال�صتقبال  اأن  له  بيان 
ال�صاعة  من  واالأربعاء،  االأحد  يومي 
منت�صف  غاية  اإىل  �صباحا  الـ8.00 

النهار بالن�صبة لال�صتقبال العام، ومن 
ال�صاعة الـ8:00 اإىل 15:30 بالن�صبة اإىل 
ا�صتقبال الدرجة االأوىل واأ�صار البيان 
اإىل اأن اأبوابه �صتظل مفتوحة اإبتداءا 
بخ�صو�ص  املقبل،  �صبتمرب  الـ2  من 
يومي   خالل  ال�صفر  جوازات  �صحب 
الثامنة  ال�صاعة  االأحد واخلمي�ص من 

�صباحا اإىل غاية 12.30 �صا.

ا�صتفادت منطقة عني ورقة ال�صياحية 
موجهة  عمليات  عدة  من  موؤخرا 
ال�صياحي  لرتقية املوقع  خ�صي�صا 
ع�صلة جنوب والية  ببلدية  ورقة  عني 
النعامة من اأجل توفري ظروف مالئمة 
حيث ا�صتفادت  امل�صتثمرين،  جللب 
على  تتوفر  التي  املنطقة  هذه 
اإ�صافة  هامة  �صياحية  خامات 
ي�صتقطب  حموي  كونها منبع  اإىل 
وال�صياح  الزوار  من  معتربة  اأعدادا 
هذا  تقنية لرتقية  درا�صة  اإعداد  من 
تهيئة  خالل  من  ال�صياحي  املوقع 
خ�رشاء  م�صاحات  واإن�صاء  االأر�صية 
به باالإ�صافة اإىل ربطه ب�صبكة قنوات 
وال�رشف  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه 
ال�صحي وكذا تهيئة امل�صالك املوؤدية 
الدرا�صة  هذه  املوقع  هذا  اإىل 
اال�صتقطاب  اآليات  توفري  اإىل  تهدف 
ال�صياحي ملوقع عني ورقة وا�صتغالل 
اإمكانيات  من  عليه  ما يتوفر 
احلارة  املياه  منابع  �صيما  طبيعية 

والعالج  يف التداوي  ت�صتعمل  التي 
كالبحرية  به  املحيطة  والف�صاءات 
اإليها خمتلف  تاأوي  التي  القارية 
والغابة  واملهاجرة  املاكثة  الطيور 
النقو�ص  وحمطات  املتحجرة 
امللح  وجبال  ال�صخرية واملغارات 
املتحجرات  من  و�صل�صلة  والغا�صول 
ت�صهد على  التي  وامل�صتحثات 
ال�صاأن  هذا  يف  و  زمنية  حقب 
متخ�ص�صة  تقنية  وهناك درا�صة 
اأخرى �صت�صاهم يف حماية موقع عني 
وحمطة الر�صومات  ال�صياحي  ورقة 
وهو  هناك  املوجودة  ال�صخرية 
اإطار  يف  املندرج  امل�رشوع 
املوجهة  االأوعية العقارية  حتديد 
للم�صتثمرين والتي �صتتكفل بت�صيريها 
الوكالة الوطنية للتنمية ال�صياحية من 
مواقع  خم�صة  وحماية  ترقية  اأجل 
عني ورقة  وهي  بالوالية  �صياحية 
وحو�ص الدايرة و روي�ص اجلري ومكرث 

و�صيدي بوجمعة.

الأرباب  اجلزائرية  الكنفيدرالية  رفعت 
العمل مطلبا ا�صتعجاليا للحكومة تطالبها 
امل�صتثمرين  اأمام  ال�صعوبات  بتذليل  فيه 
�صعوبات  ح�صبها  يجدون  الذي  االأجانب 
الرتاب  دخول  تاأ�صرية  على  احل�صول  يف 
القن�صليات   م�صتوى  على  اجلزائري 
اجلزائرية  الكنفيدرالية  رئي�ص  وطالب 
احلكومة  بلعبا�ص  ندير  العمل  الأرباب 
وفق  امل�صتثمرين  لتنقل  خا�صة  برخ�ص 
انت�صار  ملنع  ا�صتثنائية  حماية  اإجراءات 

وباء كورونا، عرب الوفود االأجنبية الزائرة 
اجلزائريون  املقاولون  ويدعو  للجزائر، 
احلدود  غلق  ب�صبب  م�صاريعهم  املعلقة 
ونقل  الكنفيدرالية  ملقرات  التقدم  اإىل 
خالل  طرحه  �صيتم  الذي  ان�صغالهم، 
هذا  نهاية  عقده  املرتقب  الثالثية  لقاء 
احلكومة  املعنيون  وا�صتعجل  االأ�صبوع. 
اتخاذ قرارات ا�صتثنائية ل�صالح �رشكائهم 
كافة  بتطبيق  التزامهم  مع  االأجانب، 
ل�صمان  املطلوبة،  الوقائية  ال�رشوط 

اإىل بوؤر لكورونا،  عدم حتول هذه الوفود 
بال�صماح  قرار  اأي  هوؤالء  ينتظر  حيث 
وعودة  العقود  لتوقيع  للجزائر  بالتنقل 
بقيت  والتي  ر�صمي  ب�صكل  اال�صتثمارات 
قرار  بعد  اأ�صهر،   6 من  اأزيد  منذ  عالقة 
اال�صتثمارات  اأن  العلم  مع  احلدود  غلق 
�صهدت  �صنتني  منذ  اجلزائر  يف  عالقة 
ورحيل  ال�صعبي  احلراك  البالد  فيهما 
ما  وهو  كورونا  وباء  ثم  ال�صابق،  النظام 
االن�صغال  هذا  ويعني  امل�صالح.  علق 

ا�صتثمارية  م�صاريع  ملفات  املودعني 
احلكومة،  طرف  من  عليها  التاأ�صري  مت 
واأكدت  اليوم،  ا�صتكمالها  عن  ويعجزون 
الكونفيدرالية على ل�صان رئي�صها بالنيابة 
اال�صتثنائي  االإجراء  “هذا  بلعبا�ص  ندير 
تعليقها  وعدم  امل�صاريع  حماية  هدفه 
و�صيتم اتخاذ كافة االإجراءات ملنع تف�صي 
م�صيفا  الزيارات”،  هذه  عرب  كوورونا 
الثالثية  لقاء  يف  امللف  اإىل  “�صنتطرق 

نهاية االأ�صبوع”.

الكونفيدرالية اجلزائرية لأرباب العمل

م�ستثمرون ممنوعون من دخول اجلزائر ب�سبب التاأ�سرية
.     مطالبة برخ�س خا�صة للتنقل 

موجة احلر  باجلنوب 

جتدد مطلب الإعفاء من ت�سديد م�ستحقات الكهرباء   
على  اجلنوب  ،  واليات  �صاكنة   جدد 
 ، اأدرار   ، مترنا�صت   ، ورقلة  غرار 
تدخل  مبطلب  مت�صكهم  والوادي  ب�صار 
ت�صديد  من  الإعفائهم  العليا  ال�صلطات 
فواتري الكهرباء ، وذلك يف ظل االرتفاع 
االأمر   ، احلر  درجات  املقلق ملعدالت 
املفرط  لال�صتغالل  اأ�صطرهم  الذي 
للثالجات واملكيفات الهوائية ملجابهة 

حر الطق�ص .
ك�صفت م�صادر مطلعة ليومية »الو�صط » 
، اأن  م�صالح اال�صتعجاالت باملوؤ�ص�صات 
املذكورة  بالواليات  اال�صت�صفائية 
ت�صتقبل يوميا عدد معني  من امل�صابني 
ب�رشبات ال�صم�ص  ،حيث �صجلت م�صادر 
طبية الفئة االأكرث ت�رشرا من امل�صابني 
�صغط  غرار  على  املزمنة  باالأمرا�ص 

، الذين باتوا مهددين  ال�صكري   الدم و 
احلر  موجة  بقيت  ما  حالة  يف  باملوت 
هذه متوا�صلة  يف ظل ال�صعف الكبري يف 
التزود بالتيار الكهربائي ، وهو ما بات 
هاج�صا يقلق خمتلف ال�رشائح العمرية، 
متتبعون  �صدد  فقد  ذلك  مع  موازاة 
رئي�ص  تدخل  �رشورة  على  لل�صاأن 
لدى  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الطاقة  ووزير  االأوىل  الوزارة  م�صالح 
من اأجل التجاوب مع مطلبهم امل�رشوع 
املتمثل يف اإعفائهم من ت�صديد فواتري 
يف  مقلق  ب�صكل  ارتفعت  التي  الكهرباء 
وارتفاع  ال�رشائية  القدرة  تدين  ظل 

امل�صتوى املعي�صي   .
يومية  بها  قامت  ميدانية  جولة  يف  و 
الواليات  بلديات  ل�صوارع   « »الو�صط 

احلر   موجة  جليا  الحظنا  املذكورة 
،حيث  املنطقة  جتتاح  التي  ال�صديدة 
وقفنا على حالة ال�صلل التام يف املرافق 
جتار  حتى  اخلدماتية  و  االإدارية 
اخل�رش والفواكه و االألب�صة الذين قرروا  
املكوث يف منازلهم وعدم مغادرتها اإال 
تعر�صهم  لتفادي  اخلام�صة  م�صاء  بعد 

ل�رشبات ال�صم�ص احلارقة   .
 وقال الع�رشات من �صكان بلديات العالية 
، احلجرية ، ورقلة ، عني �صالح ، رقان 
درجة  بها  فاقت  وب�صار  التي  الوادي   ،
احلرارة  50 درجة مئوية حتت الظل  ، 
اأن  »الو�صط«،  مع  حديثهم  معر�ص  يف 
ماي  �صهر  منذ  املناطق  حتولت  تلك 
االأ�صطر  هاته  كتابة  وحلد  املن�رشم 
ملدينة  اأ�صباح ، يخيل لزائرها اأول مرة 

انه يتجول يف �صحراء قاحلة  .
العائالت  من  الع�رشات  ا�صتكت   كما 
نية  غياب  من  الذكر  �صالفة   بالواليات 
املحلية  ال�صلطات  طرف  من  ح�صنة 
مب�صاحات  مناطقهم  لتدعيم  والوالئية  
كمتنف�صات  ترفيهية  ومرافق  خ�رشاء  
اال�صمنت  ح�صار  من  للهروب  لهم 
االإيجارية  االجتماعية  م�صاكنهم  داخل 

العمومية  .
عانوا  املت�رشرين  اأن  بالذكر  جدير 
يف  املتكررة  االنقطاعات  مع  كثريا 
اأحيان  يف  الكهربائي،و�صعفها  التيار 
حمملني  الظل  مبناطق  خا�صة  اأخرى 
مديريات  �صونلغاز  الوقت  نف�ص  يف 

م�صوؤولية تفاقم امل�صكل القائم .
اأحمد باحلاج  

اإعداد  ن�س تنظيمي يخ�س الرتميز العمودي  

450 األف منتج جزائري مت ترميزه
اليوم  رزيق  كمال  التجارة  وزير  اأكد 
 10 من  اأكرث  وجود  بالعا�صمة  االأحد 
اآالف موؤ�ص�صة اقت�صادية تعتمد الرتميز 

العمودي )كود بار( 
منتوج  األف   450 اأن  و  ملنتوجاتها 
جزائري مت حلد االآن ترميزه من طرف 
الرتميز   ملعايري  اجلزائرية  اجلمعية 

رزيق  اعترب  و  اجلزائر«.  ا�ص1-  »جي 
الرتميز  حول  اإعالمي  يوم  خالل 
العمودي على املواد املو�صبة االأرقام 
»م�صجعة«  املجال  هذا  يف  املحققة 
االآن  حلد  يزال  ال  الرتميز  اأن  و  �صيما 

اختياري و لي�ص اجباري.
اخلم�ص  ال�صنوات  خالل  اأنه  واأ�صاف 

املنتوجات  كل   « فان  القادمة، 
اجلزائرية امل�صنعة حمليا و املو�صبة 
م�صبقا و املوجهة لال�صتهالك الب�رشي 
العملية  ت�صبح  اأن  بعد  ترميزها  �صيتم 
الرتميز  اأن  الوزير  �رشح  و   « اجبارية 
»اخلقة  اإطار  يف  يندرج  العمودي 
الوزارة  ان  معلنا  التجاري«  العمل 

يخ�ص  تنظيمي  ن�ص  اإعداد   ب�صدد 
الرتميز العمودي  ، موؤكدا اأن اجلمعية 
ا�ص  الرتميز«جي  ملعايري  اجلزائرية 
1- اجلزائر« خمولة حاليا للقيام مبنح 
رقم الرتميز للمتدخلني املعنيني وفقا 
املتعارف  املوا�صفات  و  لالإجراءات 

عليها دوليا.

ال�صواحل  اأم�ص حرا�ص  اأحبط فجر 
لوالية �صكيكدة ، حماولة هجرة غري 
ينحدرون من  لـ 25 �صخ�صا  �رشعية 
اجلزائر العا�صمة، عنابة، الطارف، 
عليمة  م�صادر  وح�صب   ، �صكيكدة 
فاإن العملية متت اثر دورية حلرا�ص 

اإحباط  من  متكنوا  الذين  ال�صواحل 
البحر  عر�ص  يف  املحاولة  هذه 
امليناء  اإىل  االأ�صخا�ص  وحولوا 
طبيب  على  اأحيلوا  اأين  القدمي 
احلماية املدنية الذي قام بفح�صهم 

داخل مقر خفر ال�صواحل.

حرا�س ال�صواحل لولية �صكيكدة

اإحباط هجرة غري �سرعية 
لـ25 �سخ�سا

اإبراهيم �صالمي 
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تعالت �أ�سو�ت �ساكنة حي 16 �أفريل 
ب�رضورة  �ملطالبة  �حلجرية  ببلدية 
�ل�سلطات  طرف  من  جاد  تدخل 
�لعاجل  �لتدخل  �جل  من  �لو�سية 
��ستولت  �لتي  �لعقار  مافيا  لردع 
على �لأر�سية �ملخ�س�سة و�ملوجهة 
�لعامة  �ملنفعة  �إطار  لال�ستغالل يف 

.
طالبت جمعية حي 16 �أفريل ببلدية 
يف  ورقلة  لولية  �لتابعة  �حلجرية 
�لد�ئرة  لرئي�س  موجهة  مر��سلة 
ن�سخة  على  »�لو�سط«  يومية  حتوز 
يف  �لعاجل  �لتدخل  ب�رضورة  منها 
ملك  عقار  على  �ل�ستيالء  ق�سية 
 16 بحي  حق  وجه  بدون    ، للدولة 
�لعمومية  �ل�سكنات  مقابل  �أفريل 
�ليجارية �ملوزعة حديثا ، و�أ�سافت 
�لعقار  مافيا  �أن  �ملر��سلة  نف�س 
�أمالك عقارية  بالتعدي على  قامت 
م�ستودع  بناء  يف  و�ل�رضوع   ، للدولة 
كبري وبناء �أعمدة خر��سانية باأماكن 
من  وم�سمع  مر�أى  �أمام  متعددة 
�ل�سلطات �ملحلية وبدون �أي رخ�سة 

قانونية .
�أو�سحت  �سلة  ذي  �سياق  ويف 

�لطابع  حملت  �لتي  �ملر��سلة 
منها  ن�سخة  ووجهت  �ل�ستعجايل 
، مديرية  لكل من و�يل ولية ورقلة 
�أمالك �لدولة فرع �حلجرية و قائد 
�لوطني  للدرك  �لإقليمية  �لفرقة 
مقرتحة  �لأر��سي  هذه  �أن  �إىل   ،
كاأر�سيات مل�ساريع عديدة ، لعل من 
�أبرزها متو�سطة باملنطقة وم�سجد 
�أخرى  م�ساريع  وعدة  �جلديد  للحي 
�أ�سحاب  �أن  علمنا  �إذ�  خا�سة   ،
�ليجارية  �لعمومية  �ل�سكنات 
م�سكن   300 من  باأكرث  و�ملقدرة 
بحاجة ما�سة لتلك �جليوب �لعقارية 
�ل�سكان  �نتهاك حرمة  ، ناهيك عن 
و�رضفات  عمار�تهم  مقابل  و�لبناء 

�ملنازل مبا�رضة .
عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أن  ومعلوم 
تعليمات  وجه  قد  تبون  �ملجيد 
لقائهم  خالل  للولة  �سارمة 
�لت�سدي  باإلز�مية  تق�سي  باحلكومة 
بقوة �لقانون لكل من ت�سول له نف�سه 
�لتعدي على ممتلكات �لدولة وتاأجيج 
�لحتقان �ملحلي يف نفو�س �ل�ساكنة 

وما ينجر عنه من تبعات وخيمة .
اأحمد باحلاج 

من  �لع�رض�ت  �لأحد  �سبيحة  �أقدم 
�سكان 7 قرى تابعة ببلدية �آيت لعزيز 
بغلق  �لبويرة  ولية  عا�سمة  �سمال 
وجه  يف   05 رقم  �لوطني  �لطريق 
�سخطهم  عن  للتعبري  �ملرور  حركة 
�لتي  �لعط�س  �أزمة  من  �ل�سديد 
حياتهم  حولت  و�لتي  منها  يعانون 

خالل  خا�سة  حقيقي  جحيم  �إىل 
ك�سف  حيث   ، �ل�سيفية  �لفرتة  هذه 
ممثلو �ل�سكان يف ت�رضيحاتهم ليومية 
هذه  على  �أقدمو�  �أنهم  »�لو�سط« 
�لوعود  من  يئ�سو�  �أن  بعد  �خلطوة 
�لذين  للم�سوؤولني  و�لز�ئفة  �لكاذبة 
تزويدهم  م�رضوع  ��ستكمال  �رضبو� 

�حلائط  �حليوية عر�س  �ملادة  بهذه 
وبقي ير�وح مكانه على مدى �سنو�ت 
�إىل  يلجاأون  �أنهم  موؤكدين   ، طويلة 
 2000 ب�سعر  �ملياه  �سهاريج  �قتناء 
�لو�حد وهي م�ساريف  دج لل�سهريج 
باهظة نخرت جيوب مئات �لعائالت 
هي يف غنى عنها ، ومن جهته تنقل 

مكان  �إىل  �ملائية  �ملو�رد  مدير 
بحلول  �ملحتجني  و�عد�  �لحتجاج 
بالتن�سيق  �لق�سية  لهذه  �إ�ستعجالية 
مع �جلهات �ملعنية لت�سل �ملياه �إىل 
حنفيات جميع �سكان قرى �ملنطقة و 
يف �لأخري �أقنعهم بفتح �لطريق �أمام 

حركة �ملرور .

اجللفة : حممد �سبع

�ل�سكنية  �لرب�مج  كثافة  من  بالرغم 
�ل�سكنات  �أ�سحاب  على  وزعت  �لتي 
�أفريل  �سهر  �آخرها مت يف  �لفو�سوية 
بعملية  عرفت  مبا   2019 �سنة  من 
ترحيل 972 عائلة من قاطني �ل�سكنات 
مبدينة  �لزريعة  بحي  �لفو�سوية 
بربيح  �حل�رضي  �لقطب  �إىل  �جللفة 
�آنذ�ك،  و��سعا  �نتقاد�  �أثارت  و�لتي 
ملف  عن  �مل�سوؤولني  تعمد  ب�سبب 
�لق�ساء على �ل�سكنات �لق�سديرية يف 
حجب قو�ئم ترحيل �سكان �لفو�سوي 
�لرتحيل،  عملية  من  �مل�ستفيدين 
غري �أن هذه �لعملية مكنت �ل�سلطات 
عقاري  وعاء  ��سرتجاع  من  �لولئية 
يرتبع على م�ساحة تناهز 12 هكتار�، 
من  �سكني  برنامج  لإجناز  خ�س�س 
�سيغة �لبيع بالإيجار ي�سم 1129 �سكنا 

�أ�سغال ت�سييده ل تز�ل قيد �لجناز.
ملف  نال  فقد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�ل�سكنات �لفو�سوية �لن�سيب �لأكرب يف 
��ستفاد  �لتي  و�لتوزيع  �لجناز  بر�مج 
منها قاطنو �ل�سكنات �لفو�سوية بحي 
عني �رض�ر �لذين مت ترحيلهم �إىل حي 
بعد  لتليها   2003 �سنة  خالل  �لوئام 
�أخري  ترحيل  عملية  فقط  �سنتني 
ببلدية   36 بحي  �لقاطنني  م�ست 
�سكنات  من  ��ستفادو�  �لذين  �جللفة 

لئقة بحي �حلد�ئق وحي �لب�ساتني.

ترحيل �سكان الق�سدير دون 
تهدمي ال�سكنات

ويف مرحلة �أخري، فقد متت يف �سنة 
م�ستفيد   2000 ترحيل  عملية   2012
�ل�سكنات  على  �لق�ساء  برنامج  من 
هذه  تهدمي  دون  لكن  �لق�سديرية 
هذ�  �أحياء  �أعاد  مما  �ل�سكنات، 
�مل�سكل مرة �أخرى، و �ساهم بطريقة 
�ل�سكنات  رقعة  �ت�ساع  يف  مبا�رضة 
بالبلدية  مناطق  عدة  يف  �لفو�سوية 
�إ�سافة  و�مل�ستقبل  د�ر   100 كاأحياء 
�إىل  د�ر  مائة  و  نا�رض  �أولد  حي  �إىل 
��ستوعبت  �لتي  �ملناطق  من  غريها 
بروز �سكنات فو�سوية دون متابعة �أو 

حتى مر�قبة من �ل�سلطات �لو�سية.
باأن  �جللفاوي،  للمو�طن  مايعني 
يقدر  مل  �لفو�سوية  �ل�سكنات  ملف 
لت�سبح  نهائيا  �لغلق  �أو  �لنتهاء  له 
مدينة �جللفة �ساهدت على ق�سور يف 
تعاقبو� عليها  �لذين  �مل�سوؤولني  نظر 
�سوه  �لذي  �ملثري  �للغز  هذ�  فك  يف 
�ملنظر �لعام ملدينة �جللفة لعقود من 

�لزمن ومانتج عنه من توجيه �لرب�مج 
�لتنموية و�لأغلفة �ملالية �ملخ�س�سة 
لبلدية �جللفة نحو �لق�ساء على ملف 
نتيجة  دون  �لق�سديرية  �ل�سكنات 
برنامج  ح�ساب  على  وهذ�   !! تذكر 
على  �لإيجاري  �لجتماعي  �ل�سكن 

�سبيل �ملثال ل �حل�رض.

بلدية  مو�طني  مبعاناة  مات�سبب   
وهم  �نتظرهم  طال  �أن  بعد  �جللفة 
�مل�سوؤولني  تدبري  �سوء  ي�ساهدون 
وتوجيه  �لفو�سوية  �لبناء�ت  لوقف 
ل  حقيقية  تنموية  لرب�مج  �أنظارهم 
�حتيالية ت�سهم بطريقة ما يف ت�سجيع 
فو�سوية  �سكنات  بناء  يف  �ملو�طنني 
ومن  عنه  بديل  ل  كحل  �أكرث  ب�سكل 
ثمة نيل �سكن �جتماعي بقوة �لو�قع.

اإمرباطورية البناء الفو�سوي
�أ�سحى  باأنه  �أحد  على  يخفى  ول 
طالبي  �أنظار  حمط  �لفو�سوي  �لبناء 
فقدو�  �أن  بعد  �لجتماعية  �ل�سكنات 
بطرق  �حلق  هذ�  نيل  يف  �لأمل 
قانونية من جهة وبد� و�ت�سح للجميع 
من جهة �أخرى باأن طرق �لتحايل على 
��ستفاد  حيث  �آكلها  �أتت  قد  �لقانون 
�سكنات بطريق  �ملو�طنني من  بع�س 
�لتحايل على �لقانون عرب �إيهام جلان 
و�مل�ستمر  �لد�ئم  بتو�جدهم  �ل�سكن 
ب�سكناتهم �لق�سديرية دون �أن تتدخل 
وجلان  �لتحقيق  وجلان  �ل�سلطات 

�ملعاينة لوقف هذ� �مل�سل�سل.
ومع هذه �مل�ساوئ و�لظلم �لذي حلق 
مئات �لآلف من �سكان بلدية �جللفة 
فقد  �لعرجاء،  �ل�سيا�سة  هذه  ب�سبب 
بلدية �جللفة خري�  ��ستب�رض مو�طني 
�لعقار  ملف  ت�سيري  يف  جديد  بعهد 
يف  و�مل�سد�قية  �ل�سفافية  و�سمان 
�لتوزيع ومنع �أي بوؤر �سكنية فو�سوية 

مبا�رضة قبل تناميها كالفطريات.
�ملطلب  هذ�  يتحقق  �أن  �نتظار  ويف 

يومنا  �ىل  تبقى  �لعادل  �لجتماعي 
على  تعي�س  �جللفة  بلدية  هذ� 
�لنقي�س متاما، حيث ل تز�ل �لحياء 
مالمح  وتر�سم  منت�رضة  �لق�سديرية 
�سيئة للوجه �لعمر�ين ملدينة �جللفة، 
ببلدية  جهات  بعدة  ن�سبت  حيث 
�ملتال�سقة  �ل�سكنات  مئات  �جللفة 
�أر�سية  و�سبكات  معدنية  وباأ�سطح 
�ل�سحي  �ل�رضف  لقنو�ت  فو�سوية 
و�إمد�د�ت كهربائية ع�سو�ئية، لطاملا 
ظل  يف  �ل�ساكنة  على  خطر�  �سكلت 

غياب �أدنى �رضوط �حلياة �لكرمية.
خالل  بقوة  تربز  �أخرى  جهة  من 
ظاهرة  �نت�سار  �لأخرية  �ل�سنو�ت 
�لع�رض�ت  جعلت  �لتي  �لعقار  نهب 
�جللفة  بلدية  �أحياء  قاطني  من 
عمر�نية  تو�سعات  على  يقدمون 
وحتى  و�ل�رضفات  �ملنافذ  و�سد 
�ملمر�ت، بل و�سلت درجة �لفو�سى 
�لأر�سفة  من  �أجز�ء  �سم  غاية  �إىل 
ول  ترخي�س  بدون    !! �سكناتهم  �إىل 
للقو�نني  متاما  و�ملخالف  حق  وجه 
عمليات  تنظم  �لتي  �لإجر�ء�ت  وكل 

�مللكية و�لبناء.
�لقو�نني  تر�سانة  من  بالرغم 
�لفعل  هذ�  جترم  �لتي  و�لت�رضيعات 
ورق يف ظل  تظل حرب على  �أنها  �إل 
�ل�سلطات  وحماربة  متابعة  عدم 
�لجتماعية  �لآفات  لهذه  �ملحلية 

�لتي باتت تت�سع ب�سكل خميف.

اجللفة يف طريق الأ�سواأ

�جللفة يف  �مل�سوه ملدينة  فاملظهر 
طريق �لأ�سو�أ جر�ء هذه �ملمار�سات 
ل  �لتي  �لعقار  نهب  عمليات  ب�سبب 
مب�ساحات  ر�دع  دون  متو��سلة  تز�ل 
تعود ملكية �أر��سيها للدولة و�مل�سهد 

و��سح للعيان حتى بعا�سمة �لولية،
�جللفة  بلدية  لإحياء  فاملتجول 
�سيفاجئ لتعر�س �لعديد من �جليوب 

�أمام  �سيدت  �لتي  �ل�ساغرة  �لأر�سية 
على  و�لقائمني  �مل�سوؤولني  مر�أى 
�سوؤون �لبلدية، ويف ظرف وجيز �أمام 
�ملخت�سة  لل�سلطات  رهيب  �سمت 
مو�جهة  على  متاما  عجزو�  �لذين 
عند  تتوقف  مل  �لتي  �لعقار  مافيا 
�لعقارية  �جليوب  �ل�ستيالء  حدود 
مما  �أبعد  �إىل  ذهبت  بل  فح�سب، 
�لبع�س  �أقدم  �أن  بعد  ت�سوره،  ميكن 
لفائدة  �لأر�سفة  �إحاطة  على  �لآخر 
�إىل  كهربائية  �أعمدة  و �سم  بناياتهم 
�سكناتهم من خالل �إحاطتها باأ�سو�ر 

�إ�سمنتية.
مدينة  حلال  �ملوؤ�سف  �لو�سع  هذ� 
ملنا�سدة  �ملتابعني  دفعت  �جللفة، 
�لتحرك  ب�رضورة  �لولئية  �ل�سلطات 
�لعقار  نهب  ف�سائح  يف  للتحقيق 
و�لنت�سار �لو��سع للبنايات �لفو�سوية 
وو�سع حد ملا يحدث باملنطقة، بعد 
�إحاطة  على  �لآخر  �لبع�س  �أقدم  �أن 
�سم  و  بناياتهم  لفائدة  �لأر�سفة 
من  �سكناتهم  �إىل  كهربائية  �أعمدة 

خالل �إحاطتها باأ�سو�ر �إ�سمنتية.

و�سعية موؤ�سفة
مدينة  حلال  �ملوؤ�سف  �لو�سع  هذ� 
�جللفة، دفعت �ملتابعني و�ملو�طنني 
ملنا�سدة �ل�سلطات �لولئية ب�رضورة 
نهب  ف�سائح  يف  للتحقيق  �لتحرك 
للبنايات  �لو��سع  و�لنت�سار  �لعقار 
يحدث  ملا  حد  وو�سع  �لفو�سوية 
م�سل�سل  ووقف  �جللفة،  ببلدية 
طال�سمه  وفك  �لفو�سوية  �لبناء�ت 
�أكرث،  يتو�سع  �أن  قبل  جذري  ب�سكل 
�مل�سيئة  �سور  لوقف  وبالتدخل 
يف  جتلت  �لتي  �جللفة  ملدينة 
�أجز�ء  �أو  �لأر�سفة  �سم  عمليات 
و�إحاطة  �خلا�سة  للملكيات  منها 
لل�سكنات  �ملقابلة  �مل�ساحات 
�ساكلة  على  �ل�سائكة  بالأ�سالك 
حماية �لأ�سجار ونباتات �لزينة �لتي 
لغاية  �لبنايات  بجو�ر  عمد�  غر�ست 
مرحلة  يف  حميطها  على  �ل�ستيالء 
�إحاطتها  �أخرى  مرحلة  ويف  �أوىل 
للملكيات  و�سمها  �إ�سمنتية  باأ�سو�ر 
دور  �سيبقى  متى  فاإىل  �خلا�سة. 
ببلدية  �ملخت�سة  �لو�سية  �ل�سلطات 
على  �ملتفرج  دور  متار�س  �جللفة 
�لعقار  لنهب  �ل�سارخ  �لنتهاك 
مبختلف طرق و�لأ�ساليب �لحتيالية 
ملدينة  �لعام  �ملنظر  �سوهت  �لتي 
وتركت  �لزمن  من  لعقود  �جللفة 
بلدية  باأن  للمو�طنني  �لعام  �لنطباع 

�جللفة ت�سري خارج نطاق �لقانون.  

�سكلت عملية الق�ساء على البناءات الفو�سوية والأحياء الق�سديرية ببلدية اجللفة اأكرب رهان مل�سوؤويل 
الولية ب�سبب ثقل هذا امللف لعقود من الزمن، حيث اأ�سبحت اإزالة البناءات الفو�سوية من امل�ستحيالت 

ال�سبع يف نظر مواطني بلدية اجللفة،  بعد ف�سلت كافة حماولت امل�سوؤولني املحليني و املنتخبني املتعاقبني 
على املجل�س البلدي والولئي يف معاجلة اأ�سبابها وكيفيات اإنهائها دون ان تتكرر امل�ساهد التي �سوهت 

مدينة اجللفة لعقود من الزمن.

حي 16 اأفريل باحلجرية بورقلة

مافيا ت�ستويل على عقار بناء 
م�سجد ومتو�سطة 

اأزمة العط�س بالبويرة

�سكان 7 قرى باآيت لعزيز يحتجون

ماذا يحدث ببلدية اجللفة ؟ 

ال�ستيالء على الأر�سفة وا�ستفحال البناء الفو�سوي  
.    اإزالة البناءات الفو�سوية من امل�ستحيالت ال�سبع

م�ست�سفيات ولية مع�سكر 

اختفاء فريو�س كورونا 
من بع�س البوؤر 

�أيام  عدة  منذ  مع�سكر  »ولية  ت�سهد 
بفريو�س  �مل�سابني  عدد  يف  تر�جعا 
بع�س  من  كلية  �ختفائه  و  كورونا 
غري�س  منطقة  مثل  �ل�سابقة،  �لبوؤر 
�أي  حاليا  م�ست�سفاها  ي�سم  ل  �لتي 
�لأمر  هو  و  �ملر�س،  بهذ�  م�ساب 
�لذي �ساهم يف تخفيف �ل�سغط على 
و  بالولية  �ل�سحة  م�ستخدمي قطاع 
�أكد  تامة.«  ر�حة  يف  يعملون  جعلهم 
و�يل مع�سكر عبد�حلق �سيودة تر�جع 
كورونا  بفريو�س  �مل�سابني  عدد 
عالجهم  يتم  �لذين  )كوفيد-19( 
 31 �إىل  مع�سكر  ولية  مب�ست�سفيات 
�لأحد  �أم�س  ذكر  ح�سبما  مري�سا، 

و�يل �لولية عبد �خلالق �سيودة. 
لل�سحافة  ت�رضيح  يف  �لو�يل  و�أو�سح 
�إ�سعاف  �سيارة  ��ستالم  هام�س  على 
بالولية  �ملح�سنني  �أحد  بها  تربع 
لفائدة قطاع �ل�سحة �أن �مل�ست�سفيات 

�لتي  مع�سكر  بولية   )6( �ل�ستة 
كورونا  بفريو�س  �مل�سابني  ت�ستقبل 
مري�سا   31 �لأحد  �أم�س  فيها  بقي 
لل�سفاء  �ملر�سى  �أغلب  متاثل  بعد 
ومن  �مل�ست�سفيات.  ومغادرتهم 
�أعلن و�يل مع�سكر عن  �أخرى  ناحية 
ت�سجيل �لعديد من �لتربعات �لقيمة 
�لأخرية  �لأيام  خالل  �ملح�سنني  من 
ملو�جهة  �لدولة  ملجهود�ت  دعما 
جائحة كورونا و منها �سيارتي �إ�سعاف 
مدينة  مل�ست�سفى  �إحد�ها  وجهت 
مل�سلحة  �لثانية  وخ�س�ست  �سيق 
�جلر�حية  �لطبية  �ل�ستعجالت 
�إ�سافة  مع�سكر،  مبدينة  �جلديدة 
للك�سف عن فريو�س  �إىل جهاز طبي 
�خلدمة  حيز  و�سعه  �سيتم  كورونا 
قريبا و عدد من �لتجهيز�ت و �للو�زم 
�لطبية �ملختلفة و م�ساعد�ت غذ�ئية 

متنوعة. اأح�سن مرزوق

طالبة  على  �لت�سرت  ق�سية  فجرت 
بولية  جامعية  باإقامة  حامل 
�لعيار  من  ف�سيحة  مع�سكر 
�سابق  �إقامة  مدير  �أبطالها  �لثقيل 
�إىل  �إ�سافة  بالإقامة  وطبيب 
�سكلو�  و�لذين  �حلالية  �ملديرة 
�سبكة للدعارة �لر�قية  تعمل على 
وم�ساعدتهم  بالطالبات   �لإيقاع 
وكذ�    ، و�لولدة  �لإجها�س  على 
وقفت  ما  وهو  بالر�سع  �ملتاجرة 
�إىل  �لتي تو�سعت  �لتحقيقات  عليه 
03 �إطار�ت من �خلدمات �جلامعية 

وموظفني ببلدية �ملامونية .
�سكوى  فجرتها  �لتي  �لق�سية 
بعد  طالبيني  تنظيمني  قبل  من 
�كت�ساف �لت�سرت على طالبة حامل 
يف  �لإجناب  على  وم�ساعدتها 

مع�سكرقبل  قرى  باإحدى  منزلها 
�لإقامة  طبيب  مب�ساعدة  �أ�سهر   4
تورط  �لتحقيقات   ك�سفت  ، حيث 
باملتاجرة  جامعية  �إطار�ت 
ك�سف  كما   ، �لطالبات  باأج�ساد 
من  �ملولود   �لطفل  �أن  �لتحقيق 
مت  �أ�سهر  �أربع  قبل  �لطالبة  قبل 
بيعه لإحدى �لعائالت �لتي �سجلته 
موظفني  من  بتو�طوؤ  با�سمها  
�ساأن  ، هذ� ومن  ببلدية �ملامونية 
قا�سي  با�رضها   �لتي  �لتحقيقات 
�أن  مع�سكر  ملحكمة  �لتحقيق 
لهذه  �ل�سحايا  ع�رض�ت  تك�سف 
�ل�سبكة �أغلبهم من �لطالبات �لذين 
�سبكة  لت�سكيل  ��ستدر�جهم  مت 
دعارة ر�قية  د�خل حرم �جلامعة 

.

تنظيمني طالبيني فجرا امللف وطالبات �سحايا ال�سبكة

اإطارات حتول اإقامة مبع�سكر
 اإىل وكر للدعارة 

ق.و

حممد بن ترار
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�أقدم �سكان بلدية �أمليلي بب�سكرة 
على  �جلاري   �لأ�سبوع  بحر 
 46 رقم  �لوطني  �لطريق  قطع 
و�ملتاري�س،  حجارة  با�ستعمال 
�نعد�م غاز  �حتجاجا على  وذلك 
من  بالرغم  باملنطقة  �ملدينة 
باإنهاء  �ل�سابقة  �مل�سوؤولني  وعود 
معاناة �ل�ساكنة يف هذ� �ل�سق من 

�ن�سغالتهم �لكثرية.
عن  �أمليلي  بلدية  �سكان  عرب 
�سيا�سة  �سد  �سديد  �سخط 
�لتهمي�س على حد تعبريهم و�لتي 
يف  �ملحلية  �ل�سلطات  تنتهجها 
حقهم، �لأمر �لذي دفع بهم لغلق 
كتعبري   46 رقم  �لوطني  �لطريق 
على عدم �لر�سى وكد� للفت �نتباه 
هذ�  بالأمر،  �ملعنية  �ل�سلطات 
�ن�سغالهم  باأن  �ملحتجون  وقال 
يتعلق بغياب جت�سيد م�رشوع غاز 
�ملدينة عن �ملنطقة منذ �سنو�ت 
و�سيا�سة  �لكثرية  �لوعود  ورغم 
�سماعها،  �سئمو�  �لتي  �لت�سويف 
تلبي  �ل�ساكنة  تز�ل  ل  بحيث 
حاجياتها عن طريق قو�رير غاز 
�لبوتان و�لتي ل تتوفر باملنطقة 
�أحيانا، و�لتي �عتربوها �ملظاهر 
�ملو�طنون  يز�ل  ل  �لتي  �ل�سيئة 
زيادة  �ليوم،  حلد  منها  يعانون 
على ذلك فاإن �ملحتجني ��ستكو� 
�لنقطاعات  م�ساكل  من  كذلك 
باملنطقة  للكهرباء  �ملتكررة 
وهو �لأمر �لذي ز�دهم يف �سنك 
�آخر، مطالب �رشكة  غبنا  �لعي�س 
بولية  و�لغاز  �لكهرباء  توزيع 
هذ�  لف�س  بالتدخل  ب�سكرة 

�لإ�سكال فور�.
يز�ل  ما  بعيد  غري  �سياق  ويف 
مطلب �لكهرباء �لفالحية حبي�س 
�أن  بيد  �ملحلية  �لإد�رة  �أدر�ج 
�لوهاب  عني  منطقة  فالحي 
ببلدية �حلاجب ينا�سدون �جلهات 
لهم  �للتفات  ب�رشورة  �لو�سية 
�مللف  هذ�  و�أن  ل�سيما  عاجال، 
مرت عليه �أربع �سنو�ت كاملة كان 
فيها �مل�سوؤولون يومئذ يت�سابقون 
وت�سويف  �لفالحني  لإ�سكات 
�لكهرباء  م�رشوع  جت�سيد 
�أعاق  �لذي  �لأمر  �لفالحية، 
ن�ساطاتهم �لفالحية ودفع بع�سهم 
�إىل �ل�ستغناء عنه وبيع ب�ستانيهم، 
باإعادة  �لولية  و�يل  طالبو�  �أين 
�لفالحية  �لكهرباء  ملف  فتح 
يف  �ملتقاع�سني  كل  وحما�سبة 
وذلك  �سنو�ت،  منذ  جت�سيده 
�لبالد  رئا�سة  لتعليمات  تطبيقا 
مناطق  �لعزلة عن  بفك  �لقا�سية 
�لظل و�ل�رشب بيد من حديد كل 
�ملو�طنني  مب�ساعر  �ملتالعبني 
و�ن�سغالتهم. زيادة على هذ� فاإن 
فالحي �ملنطقة �ملذكورة وعلى 
�ملناطق  فالحي  باقي  غر�ر 
�لأخرى ل يز�لون ينتظرون تلبية 
�لتقليل  �أجل  من  �لن�سغال  هذ� 
توجيه  وكذ�  �لعزلة  حدة  من 
�أخرى  م�ساكل  حلل  �نتباههم 
�لطرقات  كفتح  بن�ساطهم  تتعلق 
و�ملعابر لت�سهيل �لتنقل وكذ� حل 
م�ساكل �لري �لتي ما تز�ل تطرح 

نف�سها كل مو�سم فالحي.
اأحمد نا�صري 

الغاز والكهرباء الفالحية كابو�س ال�صاكنة

مناطق الظل بب�سكرة تطالب 
بروؤو�س املتالعبني

�لطالبية  �ملنظمات  ت�سعى 
من  دوما  �لتقرب  �إىل  بورقلة  
�إىل  ورفعها  �لطلبة  �ن�سغالت 
بعني  �أخذها  ق�سد  �لإد�رة 
�لعتبار ،من خالل �لعمل دوما 
�ل�سورة  يف  �لإد�رة  و�سع  على 
�لطالبية  للمطالب  �حلقيقية 
�مل�رشوعة �لتي يكفلها �لقانون 
�لطرق  ب�ستى  �لو�سية  و�لوز�رة 
من  بدء�  قانونا  �مل�سموحة 
�لتقارير  �ىل  �ملبا�رش  �حلو�ر 
وحتى  و�ل�ستبيانات  و�لبيانات 
�لتي  �ل�سلمية  �لحتجاجات 

يكفلها �لد�ستور.
�لطالبية  �حلركة  تاأ�سفت  
بجامعة قا�سدي مرباح ورقلة، 

للو�سع  �لذي �آلت �إليه �لإقامة 
حممد  ح�ساين  �جلامعية 
�رشير   2000( �إبر�هيم  بن 
من  �سكاوى  تلقي  وبعد  �إناث( 
بالإقامة  �ملقيمات  �لطالبات 
�أعمال  هنالك  ح�سلت  قد  �نه 
م�ستوى  على  وتخريب  �سغب 
وكذلك  �لغرف  من  �لعديد 
�لثمينة  �لأغر��س  بع�س  �سياع 
للطلبة بالإ�سافة �إىل خلع بع�س 

�لغرف ومن ثم تغيري �إقفالها.
حتوز  بيان  به  �أفاد  وح�سبما 
يومية »�لو�سط« ن�سخة منه فقد 
��ستنكرت  �ملنظمات �لطالبية  
�لتي  �لت�رشفات  هاته  وب�سدة 
ذعر  حالة  يف  �لطالب  جعلت 

وخوف على �أغر��سه �ل�سخ�سية 
ويف حرية من �أمره مما �سيوؤثر 
على حت�سيله �لعلمي م�ستقبال 
�ملر��سلة  نف�س  تقول  وعليه 
�لولئي  �ملدير  �إبالغ   مت  �أنه 
للخدمات �جلامعية بورقلة بان 
حممد  ح�ساين  �إقامة  م�سوؤويل 
بن �إبر�هيم مل يقومو� مبهامهم 
ت�سان  مل  حيث  يجب  كما 
حرمة  تر�عى  ومل  �لأمانة 
�لفرتة  ول  �لطلبة  �أغر��س 
�حل�سا�سة �لتي مير بها �لوطن 
هذه  �لت�رشفات �لغري م�سوؤولة 
وغياب  �لعمال  طرف  من 
�مل�سوؤول  طرف  من  �لرقابة 
�ستزد�د  �لإقامة  علي  �لأول 

فاإننا  ومن هذ�  �سوء�  �لأو�ساع 
نرف�س رف�سا تاما لعملية فتح 
من  جلنة  �أية  قبل  من  �لغرف 
مت�سل  مو�سوع  ويف   . �لإقامة 
�لطالبية   �حلركة  حملت  فقد 
كافة م�سوؤويل �لإقامة �جلامعية 
�إبر�هيم  بن  حممد  ح�ساين 
�أغر��س  جتاه  �مل�سوؤولية 
مت�سكها  �أبدت  كما   ، �لطلبة 
�لأمر  مبطلب  فتح حتقيق يف 
�لطالبات  �إن�ساف  �أجل  من 
له  �سولت  من  كل  ومعاقبة 
بالطالب  �ل�رشر  �إحلاق  نف�سه 
�خلدمات  لقطاع  و�لإ�ساءة 

�جلامعية بورقلة
اأحمد باحلاج 

بعد تلقي �صكاوى من الطالبات باإقامة ح�صاين

 املنظمات الطالبية بورقلة ت�سكو الالمباالة 

يتعلق بخروقات ملف العقار وتبديد املال العام

ترقب فتح ملفات الف�ساد الثقيلة يف ورقلة

اأحمد باحلاج 

حتت  �لعقار  نهب  ق�سايا  وتعد 
�مللفات  من   ، �ل�ستثمار  غطاء 
تتحرك  �أن  يرتقب  �لتي  �لثقيلة 
خا�سة  ورقلة  يف  �لعد�لة  �سدها 
�لتي   « �لتجاوز�ت   « بـ  و�سف  ما 
�لدولة  �أمالك  مديرية  بها  قامت 
بـ  ملف  من  �أكرث  يف  �تهمت  �لتي 
�أجل  من  �أر��س  على  �ل�ستيالء   «
مر�فق  وبناء  �لعمومية  �ملنفعة 
 666 رقم  ولئي  قر�ر  مبوجب 

�ملوؤرخ يف 14 جويلية 2010 » .
للنائب  �سلمت  �لتي  �مللفات   
�لعام لدى جمل�س ق�ساء ورقلة يف 
�ل�سهور �لأخرية ، تخ�س بالتحديد 
�ل�ستثمار  �إطار  �أر��س منحت يف 
بناء  �أجل  من  �لنفوذ  لأ�سحاب   «
ووجهت   ،   « �لن�رش  بحي  مر�فق 
يف هذ� �ل�سياق �تهامات مل�سوؤولني 
وهي  �لدولة  �أمالك  مبديرية 

�سكوى  حمل  كانت  �لتي  �لق�سية 
موجهة �إىل و�يل ورقلة بتاريخ 21 
/ 04/ 2019 ، طالبت بتدخل ذ�ت 
�لنهب  عملية  لتوقيف  �مل�سوؤول 

�ملتو��سلة لالأر��سي .  
ينتظر  �لعقار،  ملف  جانب  و�إىل 
ملفات  �لعد�لة  تفتح  �أن  كذلك 

تتعلق مب�ساريع بعهد �سابقة لبع�س 
�ملرتقب  ومن   ، �لكبرية  �لبلديات 
�أن  جتر �لتحقيقات روؤ�ساء بلديات 
قامو� باإبر�م �سفقات حتوم  حولها 

�سبهات حول خمالفتها للت�رشيع .
حتقيقات  هناك  �أن  ومعلوم 
من  بعدد  �إطالقها  مت   ، �أمنية 

�لعمومية  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات 
،منها مديرية �خلدمات �جلامعية 
للتاأمينات  �لولئي  �ل�سندوق  وكذ� 

�لجتماعية للعمال �لأجر�ء.
�ملحلي  بال�ساأن  مهتمون  و�سدد 
موؤ�س�سات  تطهري  �رشورة  على   ،
�لدولة من �لفا�سدين و�ملتالعبني 
هناك  �أن  موؤكدين   ، �لعام  باملال 
يف  باجلملة  وجتاوز�ت  خروقات 
عدة م�ساريع كربى ��ستفادت منها 
�ملاليري  و��ستنزفت  ورقلة  ولية 
دون فائدة ، مما ي�ستدعي ح�سب 
ذ�ت �ملتحدثني ، ك�سف �مل�سوؤولني 
�لقرن  م�رشوع  بينها  من   ، عنها 
لتطهري حو�س ورقلة وكذ� م�رشوع 
حتلية  وحمطات  �لأخ�رش  �حلز�م 
�ملياه ، ف�سال عن ما يتم �لرتويج 
له حول ت�سجيل حتايل وتالعب يف 
�ل�ستثمارية  �مل�ساريع  بع�س  منح 
�جلديدة  �ملدينة  م�رشوع  تخ�س 

حلا�سي م�سعود .

يرتقب الراأي العام املحلي يف ورقلة بعد لقاء رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون مع الولة  ، 
حترك اجلهات املخت�صة وفتح ملفات الف�صاد وال�صروع يف التحقيق فيها ، ل�صيما واأن هناك ملفات 
ثقيلة �صلمت يف وقت �صابق اإىل النيابة العامة مبجل�س ق�صاء ورقلة ، تخ�س خروقات ملف العقار 

، وكذا �صفقات وم�صاريع ببع�س البلديات الكبرية بالولية واملقاطعة الإدارية تقرت  .

يتخبط �سكان حي بوزيد ببلدية 
ورقلة  ، يف جملة من �مل�ساكل 
ظل  يف  يومياتهم  �أرقت  �لتي 
�لعمومية  لالإنارة  �لتام  �لغياب 
غياب  نتيجة  �حلي   ب�سو�رع 
�لإر�دة �حلقيقية  من �ل�سلطات 
�ملحلية للتكفل بامل�سكل �لقائم 

.
نا�سد �لع�رش�ت  من �ملو�طنني 
ببلدية  بوزيد  بحي  �لقاطنني 
ورقلة ، يف معر�س حديثهم مع 
�ملحلية  �ل�سلطات   « »�لو�سط  
زيارة  لهم  برجمة  ب�رشورة 
�أمهات  على   للوقوف  ميد�نية 
يكابدونها وعلى  �لتي  �مل�ساكل 
ل�سبكة  �لتام   �لفتقار  ر�أ�سها 
�سو�رع  عرب  �لعمومية  �لإنارة 
�نت�سار  يف  �ساهم  مما   ، �حلي 
�ملخدر�ت  ترويج  ظاهرة 
و�لأقر��س �ملهلو�سة  بالإ�سافة 

ما  وهو  �لكحولية  مل�رشوبات 
�ملحلية  �لعائالت  يهدد  بات 
بعاد�تها  عنها  �ملعروف 
عمق  يف  �ل�ساربة  وتقاليدها 
تدخل  �نتظار  ويف   ، �لتاريخ  
للتكفل  �ملعنية  �ل�سلطات 
لزما  يبقى  �لقائم  بامل�سكل 
على �سكان حي بوزيد معاي�سة 
غري  لأجل  �ملزري  �لو�سع 
�لبع�س منهم  �أن  ،رغم  م�سمى  
لهجة  من  بالت�سعيد  هددو� 
�أمام  و�لتجمهر  �لحتجاجات  
بتدخل  للمطالبة  �لولية  مقر 
لإنارة  �لو�سية  للجهات  عاجل 
�لغنب  معامل  ورفع  �سو�رعهم 
�ل�سارم  �لتكفل  �إطار  يف  عنهم 
�لجتماعية  �جلبهة  بان�سغالت 
�لإمكانات  و  �لأولويات  ح�سب 

�ملتاحة .
اأحمد باحلاج 

امل�صكل فاقم من تف�صي الأفات الجتماعية   

 �سكان حي بوزيد ببلدية  ورقلة 
يغرقون يف الظالم الدام�س  

�حل�رشي  �لأمن  م�سالح  متكنت 
تندوف،  ولية  لأمن  �لأول �لتابع 
بعد  �ملن�رشم  �لأ�سبوع  بحر 
لغر�س  حمكمة  خطة  و�سع 
يف  �سلوعهم  بامل�ستبه  �لإطاحة 
ق�سايا �رشقة  متفاوتة من حيث 
كلها ق�سايا  �ملكان  و  �لزمان 
�لليل  و  بالتعدد  مو�سوفة  �رشقة 
و �لك�رش  ليتم توقيفهم  و �لقب�س 

عليهم .
�لتحقيق �ملفتوح من طرف  بعد 

�لأول  �حل�رشي  �لأمن  م�سالح 
جر�ئم  يف  متورطني  �أنهم  تبني 
�رشقة حديثة بقطاع �لإخت�سا�س 
بق�سايا  بتورطهم  �إعرت�فهم  و 
�أخرى مماثلة يف �لأ�سهر �ل�سابقة 
د�خل  من  �رشقات   09 ت�سع   (
مركبات(، و يتعلق �لأمر باملدعو 
)ي. ي( بالغ من �لعمر 24 �سنة ، 
�ملدعو )ب �س( �لبالغ من �لعمر 
�ملدعو  �لقا�رش  �سنة     و   21
عام  �سبتمرب  مو�ليد  من  )ت.ع( 

تقدمي  مت  قد  و  هذ�   .  2002
�لذكر  �سالفي  فيهم  �مل�ستبه 
�أمام �ل�سيد وكيل �جلمهورية لدى 
حمكمة تندوف �لذي بدوره �أحال 
�مللف �إىل �ل�سيد قا�سي �لتحقيق 
يف  �سدر  حيث  �ملحكمة  لذ�ت 
�ملدعو  و  ي(  )ي  �ملدعو  حق 
)ب �س( �أمر �إيد�ع رهن �حلب�س 
�ل�رشقة  ب�ساأن ق�سايا   ، �ملوؤقت 
�لليل  ظروف  بتو�فر  �ملو�سوفة 
كذلك  �لك�رش ليتم  و  �لتعدد   ،

�إ�ستدعاء مبا�رش للقا�رش �ملدعو 
)ت.ع(.

ولية  �أمن  م�سالح  وتبقى  هذ� 
با�ستمر�ر  و  م�ستعدة  تندوف 
�أرو�حهم  يف  �ملو�طنني  حلماية 
و  �لأوقات  كل  يف  ممتلكاتهم  و 
�ملو�طنني  على  ما  و   ، �لظروف 
و  �لتبليغ  بثقافة  �لتحلي  �إل 
�أجل  من  �رشطتهم  مع  �لتعاون 

جمتمع تندويف �آمن. 
اأحمد باحلاج 

م�صالح ال�صرطة بتندوف

االطاحة باأ�سخا�س يحرتفون جرم ال�سرقة
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قبل اأن نفيق من اأملنا يف 
بريوت جاءت خيانتهم 

مدوية، فهل فّجروا بريوت 
لكي ل نح�س بطعنتهم 

الغادرة؟!! اإّن ما فعلوه لي�س 
نزوة بل هو �ضالل مبني داأبوا 
عليه عقودا.. فلطاملا اأ�ضعلوا 
النريان يف عوا�ضمنا،.. كانوا 

كل�ضو�س الليل يتخفون 
فاأبى اهلل اإل اأن يف�ضحهم، 

ويخرجوا لنا بحقيقتهم، لقد 
مت تاأهيل الإمارات املتحدة 

للقيام بدورها كاأداة لالإ�ضهام 
يف اجناز امل�ضروع ال�ضهيوين 

الأمريكي يف بالدنا، ولتكون 
خنجرا يف ظهر العرب 
والإ�ضالم وفل�ضطني.. 

فكيف اأجنزوا هذا التاأهيل 
ال�ضيطاين؟

خنجر

تاأهيل دولة للت�صارك مع �لكيان �ل�صهيوين
املوانئ..   على  ال�ضيطرة   1-

 
يف  اال�سرتاتيجي  االإماراتيني  دور  يتمثل     
االأزمات  مرحلة  يف  املوانئ  على  ال�سيطرة 
بالعامل العربي والقرن االإفريقي.. وذلك على 
االأحمر  البحر  عرب  الطاقة  اإمدادات  خطوط 
�سواحل  كل  و  بل  املندب...  باب  وم�سيق 

املتو�سط.
جمرد  هو  هل  االإمارات؟  دولة  تريد  فماذا   
مناطق  يف  �سيحميه  فمن  اقت�سادي؟  طموح 
تغلي اأزمات اإن تعر�ض العتداءات اأمنية؟ هل 
جي�سها؟  منهم  يتكون  الذين  املرتزقة  يكفيه 
اأمني  م�رشوع  �سمن  وظيفية  مهمة  اأنها  اأم 

و�سيا�سي كبري..؟  
�رشكة  الدور  لهذا  املتحدة  االإمارات  اأقامت 
 78 نحو  على  وت�سيطر  دبي«،.تدير  »موانئ 
 ٥٠ اأكرب  من  منهما  واثنني  دولة   4٠ يف  ميناًء 
بحرياً جتارياً  ولها ١٢ منفذاً  العامل  ميناء يف 
مرا�سي  و٣١٠  النفطية،  املوانئ  عن  عدا 
بحرية، ت�سل حمولتها اىل 8٠ مليون طن من 
موانئ  على  ال�سيطرة  حتاول  فيما  الب�سائع.، 
باأنها  اعتقاداً  وتدمريها؛  لتعطيلها  اأخرى 

ميكن اأن تكون مناف�سا لها.. 

اليمن:
�رشكة   ٢٠٠8 �سنة  �سالح  عبداهلل  علي  منح   
وموانئ  عدن  ميناء  اإدارة  حق  دبي  مواين 
اإدارة  جمل�ض  ولكن  قادمة  عام  ملائة  اأخرى 
خليج عدن األغى االتفاقية بعد الثورة اليمنية.. 
عادت االإمارات من بوابة الدفاع عن ال�رشعية 
املكال  من  اليمن  جنوب  وموانئ  امليناء  اإىل 
الغربية  املوانئ  اإىل  غربا  عدن  حتى  �رشقا 
اإماراتية  للبالد. ومن الوا�سح ان هناك خطة 

لل�سيطرة على م�سيق باب املندب. 
م�سالح  على  اإ�سرتاتيجيتها  االإمارات  بنت    
عالقة  ال  �سيا�سية  ــ  اإ�سرتاتيجية  ــ  اقت�سادية 
اإعادة  مب�ساألة  بعيد   من  اأو  قريب  من  لها 
�سد  �سارما  موقفا  لها  اإن  بل  ال�رشعية 
اإلغاء اتفاقية  الرئي�ض عبدربه الذي ب�سببه مت 
تاأجري ميناء عدن ل�رشكة موانئ دبي.. فعينها 
اجلنوبي،  اليمني  ال�ساحل  على  فقط  كانت 
ويف  االإماراتية،  للمرافئ  املناف�سة  مبوانئه 
الذي  اال�سرتاتيجي  عدن  ميناء  مقدمتها 
اأهم  ثاين  انه  على  ال�سابق  القرن  يف  �سنف 
مهدداً  االإمارات  وتعتربه  العامل،  يف  ميناءين 
املخا  ميناء  على  �سيطرت  كما  دبي..  مليناء 
غربي حمافظة تعز الذي يعد من اأقدم واأهم 
تزال  ال  حني  يف  العاملية،  التاريخية  املوانئ 
ت�سعى لل�سيطرة على ميناء احلديدة الذي متر 
عربه نحو 4 ماليني برميل نفط يوميا..والذي 
اجتهت  احلوثيني...  �سيطرة  حتت  يزال  ال 
حمافظة  اأكرب  ح�رشموت  اإىل  فائقة  ب�رشعة 
على  مطلة  اإ�سرتاتيجية  موانئ   ٣ بها  مينية 
منها  اثنني  االإمارات  ت�ستخدم  العرب  بحر 
هما ال�سحر غرب املحافظة الأغرا�ض جتارية 
باملوارد  واعدة  وهي  ال�سبة..  و  وع�سكرية، 
االقت�سادية والرثوات الطبيعية، اإذ تقدر عدد 
املواقع اال�ستك�سافية واالإنتاجية والتي مل يتم 
توجد  كما  موقعاً.   ١7 نحو  اإىل  فيها  التنقيب 
مواقع منتجة للذهب ويبلغ االحتياطي منه يف 
طن..  األف   678 نحو  بح�رشموت  مدن  وادي 
تقوم �رشكات اإماراتية بتهريبه خالل ال�سنوات 
اخلا�سع  ال�سبة  ميناء  عرب  املا�سية  االأربع 

ل�سيطرة قوات ع�سكرية تابعة الأبوظبي. 
جيبوتي

موؤ�س�سة موانئ دبي مع  يف عام ٢٠٠٥  وقعت 
عاما   ٢١ ت�ستمر  تعاون  اتفاقية  اجليبوتيني 
خاللها  تقوم  اإدارتها،  دبي  جمارك  وتتوىل 
االإمارات باإدارة وتطوير االأنظمة واالإجراءات 
االإدارية واملالية جلمارك جيبوتي اإال اأن حكومة 
جيبوتي اتهمت االإماراتيني يف عام ٢٠١4 باأنهم 

قاموا بر�سوة م�سئولني جيبوتيني للح�سول على 
للنفط.  دوراليه  وميناء  الإدارة حمطة  االمتياز 
وتكت�سب جيبوتي اأهمية اإ�سرتاتيجية نظراً اإىل 
اأنها مطلة على باب املندب الذي ميثل طريقاً 
اآ�سيا واخلليج اإىل  للتجارة البحرية من  رئي�سياً 
الواليات  بينها  دول-  عدة  واأقامت  اأوروبا. 
املتحدة وفرن�سا واإ�سبانيا وال�سعودية واليابان 

وال�سني- قواعد ع�سكرية فيها.

اريرتيا
اتفاقا  االإماراتية  ال�رشكة  وقعت  اريرتيا  ومع 
على  ع�سب  ومطار  ميناء  مبوجبه  ت�ستخدم 
للمطار  وكان  عاما..   ٣٠ ملدة  االأحمر  البحر 
عملية  يف  وال�سعودية  لالإمارات  كبرية   اأهمية 
التاأ�سي�ض  مت  حيث   ٢٠١٥ عام  الذهبي  ال�سهم 
الك�سف  مت  ولقد  متقدمة.  ع�سكرية  لقاعدة 
اإرتريا،  ن�ساط جتاري مبوانئ  عن عدم وجود 
جوية  اإماراتية  ع�سكرية  ثكنات  اإىل  وحتويلها 
وبحرية، ووجود �سجن �رشي ي�سم غرفاً حتت 
بوا�سطة  امل�ستاأجر  النطاق  �سمن  االأر�ض 

االإمارات يف اإرتريا.
م�ضر

العربية  الدولة  هي  االإمارات  كانت  لقد   
الوحيدة التي مل تقطع عالقتها مب�رش ب�سبب 
متيزت  لذا   .. كامبديفد  اتفاقيات  توقيعها 
العالقات امل�رشية االإماراتية بتوا�سل وحيوية 
منه،  موقفها  امل�رشي  النظام  لها  وحفظ 
العالقات  االإطاحة مبر�سي حيث �ساءت  وبعد 
قوية  العالقات  عادت  �سبب،  من  الأكرث 
امل�رشي  النظام  حلفاء  اأهم  االإمارات  لت�سبح 
م�ست�سار  اتهم  ان  �سبق  ولقد  اال�سرتاتيجيني.. 
موانئ  �رشكة   ٢٠١١ �سنة  ال�سخنة  العني  ميناء 
اأحلقتها  التي  اخل�سائر  ب�سبب  بالتالعب  دبي 
ال�سخنة  العني  ميناء  با�سرتداد  مطالبا  مب�رش 
كذلك  حتظى  والتي  دبي  موانئ  �رشكة  من 

باال�ستثمارات يف قناة ال�سوي�ض.

 ال�ضومال
دبي  موانئ  �رشكة  و�سعت   ،٢٠١7 �سنة  يف 
اأر�ض  جمهورية  يف  »بربرة«  ميناء  على  يدها 
ال�سومال،  وهي جزء من دولة ال�سومال تقع 
انف�سالها،  اأعلنت   ١99١ عام  ويف  ال�سمال  يف 
االإ�سالمية  االأوقاف  تدير  االإمارات  وباتت 
ال�سومال  لتق�سيم  خمطط  �سمن  هناك 
ال�سومال  ار�ض  بجمهورية  ت�ستفرد  لكي 
حمل  النفط  من  مهما  احتياطًيا  متلك  التي  
، وكما هو معروف فاإن  واإقليمي   تنازع دويل 
ميناء  ويقع  بها  معرتف  غري  ال�سومال  اأر�ض 
ا�ستخداما  االأكرث  هو  بحري  ممر  على  بربرة 
واملحيط  ال�سوي�ض  قناة  بني  يربط  العامل  يف 
الهندي وهو قريب من اأثيوبيا التي تفتقد الأي 
منفذ بحري... كما تفيد املتابعات اأن “�سبكة 
مكونة من رجال اأعمال و�رشكة حتويل اأموال 
باالإمارات �سالعة يف دعم امل�رشوع االإماراتي 
�سناعية  الأقمار  �سوراً  واأن  بال�سومال”. 
اإماراتية  وبحرية  جوية  قاعدة  وجود  اأظهرت 

يف اإقليم اأر�ض ال�سومال االنف�سايل.
موريتانيا:

االإمارات  اأعلنت   ،٢٠٢٠ فرباير/�سباط   ٢ يف 
بني  ع�سكري  تعاون  مذكرة  عن  وموريتانيا 
اجل  من  دوالر  ملياري  بتخ�سي�ض  الدولتني 
اإقامة م�ساريع تنموية وتقدمي قرو�ض مي�رشة 
التوقيع  مت  وكما  للتاأ�سرية.،  متبادل  واإعفاء 
على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والع�سكري.. 
على  االإمارات  ا�ستيالء  عن  التقارير  وتتكرر 
طائرة  اأ�سبوعيا  موريتانيا حيث حت�رش  دهب 
�سيطرتها  خالل  من  مبا�رشة  لنقله  خا�سة 
يف�رش  الذي  االأمر  نواك�سوط.  ميناء  على 
يف  ع�سكرية  قاعدة  ببناء  االإمارات  قيام 
ملطار  تطويرها  خالل  من  موريتانيا  �سمال 

ع�سكري.

ال�ضودان:

موانئ  �رشكة  دوالر  مليون   ٥ بكلفة  تعاقدت 
يراأ�سها  التي  وماد�سون  ديكنز  �رشكة  مع  دبي 
بن  �سابق«اآري  اإ�رشائيلي  ا�ستخبارات  �سابط 
مينا�سيه« وهي متخ�س�سة لل�سغط والعالقات 
العامة  وذلك لل�سغط على االإدارة االأمريكية 
لال�ستحواذ  دبي  موانئ  �رشكة  خطة  لدعم 
ومن  عاماً..   ٢٠ ملدة  بور�سودان  ميناء  على 
معظم  مع  يتعامل  امليناء  هذا  ان  املعلوم 
قول  وبح�سب  ال�سودان..  و�سادرات  واردات 
وثيقة  عالقة  ذو  انه  االإ�رشائيلي  ال�سابط 
بالع�سكر يف ال�سودان بف�سل اتفاق وقعه معهم 
لتح�سني �سورتهم واحل�سول لهم على اعرتاف 
دوالر  مليون   6 مقابل  ومتويل  دبلوما�سي 
واأ�ساف ان هناك تقدما مت اإحرازه يف املنحة 
االأمريكية موؤكدا ان موانئ دبي كانت تراقب 
امليناء خالل فرتة الرئي�ض عمر الب�سري الذي 

منح ميناء �سواكن لالأتراك.

ليبيا:
ت�سع اأبو ظبي عينها على موانئ ليبيا وتُ�سيطر 
البالد، حيث توجد  على ميناء برقة يف �رشق 
قوات خليفة حفرت، الذي مل يعد خافياً متويل 
االإمارات له باملال وال�سالح والعمل االإعالمي 
وال�سيا�سي الوا�سع وحماوالت ال�سغط ال�سخمة 
حكومة  الإ�سقاط  االإمارات  متار�سها  التي 
الوفاق او على االأقل تق�سيم ليبيا �رشق وغرب. 
ال�سنغال  حتويل  نحو  االإمارات  تتَّجه  واأخرياً 
ميناء  بناء  عرب  اإفريقّي  لوج�ستّي  مركٍز  اإىل 
من  يجعل  ما  داكار،  يف  اقت�سادية  ومنطقة 
ويجعل  اإخطبوطا  العاملية  دبي  موانئ  �رشكة 
االإمارات �ساحبة نفوذ �سيا�سّي واقت�سادّي يف 

الدول الَرْخَوة �سيا�سياً واقت�سادياً.

عمان:
حُما�رَشة  حماولًة  من  الُعمانيون  يتوج�ض    
ذلك  ويفتح  عليها.  وال�سيطرة  م�سندم«  »راأ�ض 
تخفيه  ال  ما  وهو  البلدين،  بني  اخلالف  باب 
اإي�سال  اإىل  تعمدت  بل  الُعمانية،  االأو�ساط 
راأ�ض م�سندم خط  باأن  اأبو ظبي  اإىل  الر�سائل 
راأ�ض  ومنطقة  بتجاوزه.  يُ�سَمح  لن  اأحمر 
بكل  هرمز  م�سيق  على  تطّل  التي   م�سندم؛ 
جمايل  يف  اإ�سرتاتيجية  اأهمّيٍة  من  ميّثله  ما 
االأو�ساط  هذه  العامليني..  والنفط  التجارة 
تعرِبّ عن ا�ستيائها اأي�ساً من حُماوالٍت اإماراتيٍة 
رٍة ملِدّ ذراع نفوٍذ لها يف ُعمان منذ رحيِل  ُمتكِرّ

ال�ُسلطان قابو�ض. 
٢-دعم االنف�ساليني:

بلد  اأي  يف  داخلية  اأزمة  هناك  كانت  اأينما 
عربي جتد االإمارات تتحالف مع االنف�ساليني 
مع  تتحالف  اليمن،  يف  وعالنية:   �رشاً 
تدعم  العراق،  ويف  اجلنوبيني..  االنف�ساليني 
 ،٢٠١9 دي�سمرب/  ففي  كرد�ستان  انف�سال 
اإماراتية  طائرات   ٣ اأن:  »امليادين«  قناة 
حمملة باالأ�سلحة و�سلت كرد�ستان،..  قاعدة 
اإماراتية يف جمهورية اأر�ض ال�سومال لف�سلها 
لتكري�ض  حفرت  مع  ليبيا،  ال�سومال..ويف  عن 
االنف�سال بني �رشق ليبيا وغربها.. ويف تون�ض 
مع فرقة علمانية مت�سهينة لتدمري الدولة، ويف 
فل�سطني مع حممد دحالن �سد ال�سلطة... ويف 
ال�سهيونية- االأدوار  تتكامل  كل هذه احلاالت 

االإماراتية.

احلرير: -3طريق 
طريق  تقوي  اإن  لالإمارات  اأمريكا  تقبل  هل 
االقت�ساد  تقوي�ض  يف  بذلك  وت�سهم  احلرير 
وتهيئة  ال�سيني  االقت�ساد  ودعم  االأمريكي 
الدويل  بامل�سهد  يتفرد  لكي  له  الظروف 

اقت�ساديا؟
ناق�ض تقرير ملوقع “ميدل اإي�ست اإن�ستيتيوت” 

احلرب  ال�ستغالل  االإمارات  م�ساعي  الدويل 
التي تقودها لل�سيطرة على عدد من املمرات 
البحرية احليوية يف املنطقة لرت�سيخ عالقتها 
متثل  حيث  ال�سني  مع  االقت�سادية  و�رشاكتها 
�سيء  كل  وقبل  اأوالً  لل�سني  بالن�سبة  االإمارات 
املنطقة  اإىل  الت�سدير  الإعادة  حا�سًما  مركًزا 
�سادرات  من   %6٠ حوايل  متر  حيث  االأو�سع، 
االإمارات  وتعد  االإمارات.  موانئ  عرب  ال�سني 
ال�رشق  يف  لبكني  الرائد  االقت�سادي  ال�رشيك 
من  اأكرث  وجود  مع  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط 
4 اآالف �رشكة �سينية تعمل يف الدولة..وتتجلى 
اأكرب االإمكانات التي قد حتققها هذه ال�رشاكة 
احلزام  ومبادرة  البحرية  التجارة  جمال  يف 

والطريق ال�سينية.. 
بالفعل  العمل  العاملية”  دبي  “موانئ  بداأت 
طريق  طول  على  املوانئ  من  العديد  على 
ال�سني  يف   4 ذلك  يف  مبا  البحري،  احلرير 
لتو�سيع هذه  كبرية  بذلت جهوًدا  وقد  نف�سها، 
اإال ان هناك مناف�سة خطرية تتمثل  ال�سبكة.. 
طريق  يف  وباك�ستان  وعمان  اإيران  مب�ساركة 
اإغراء حقيقيا  الدول  احلرير حيث متثل هذه 
عمل  اإىل  االإمارات  يدفع  الذي  االأمر  لل�سني 
املوانئ،  من  العديد  على  لل�سيطرة  حمموم 
االأمر الذي  قد يظهر االإمارات كمناف�ض يهدد 
وقد  البحري،  النقل  �سناعة  ال�سني يف  مكانة 
جتلى ذلك ب�سكل خا�ض خالل نزاع بني االثنني 

حول ميناء جيبوتي اال�سرتاتيجي يف ٢٠١8. 
الرو�سي   الكاتب  عنه  عرّب  اآخر  راأي  وهناك 
اأندريه اإيفا نوف بقوله اأن االإمارات “تتحرك 
ظهور  تنتظر  ولن  ال�سيني  امل�رشوع  لتعطيل 
اإحدى  وتتمثل  ملوانئها”،  جديد  مناف�ض 
اإقامة  يف  ال�سدد  هذا  يف  ظبي  اأبو  خطوات 
الطرفني  كال  ان  ذلك  الهند،  مع  عالقات 
اأ�سبح  حال  ويف  ذاتها،  امل�سالح  يتقا�سمان 
فاإن  للعمل،  جاهزا  الباك�ستاين  غوادر  ميناء 
منطقة  عرب  �ستمر  الرئي�سية  ال�سحن  حركة 
ك�سمري املتنازع عليها، والتي من املحتمل اأن 

تكون حينها حتت حماية القوات ال�سينية.
طريق  نحو  يتحرك  كذلك  ال�سهيوين  الكيان 
احلرير وقد ا�ستقبل م�ساريع ا�ستثمارية كبرية 
من ال�سني مليناء حيفا واأبدت ال�سني ترحيبها 
كما  ولكن  احلرير..  لطريق  الكيان  بان�سمام 
اأهداف  لل�سني  يكون  قد  ال�سهاينة  يعرب 
الغربية  التكنولوجيا  �رشقة  يف  اإ�سرتاتيجية 
ال�سني  تتحول  ان  اأو  واالأمريكية عن طريقهم 
باجلنب  باط�سة  ع�سكرية  قوة  اإىل  الزمن  مع 
تت�سح  االقت�سادية املذهلة.. وهنا  قوتها  من 
معامل التخادم امل�سرتك بني الكيان ال�سهيوين 

واالإمارات.
هذه هي موؤهالت االإمارات للدخول يف �رشاكة 
حالة  لتكري�ض  ال�سهيوين  الكيان  مع  تخادمية 
الدول  واخرتاق  عربية  دولة  كل  داخل  الفنت 
ثروات  ونهب  واملطارات  املوانئ  طريق  عن 
ال�سعوب  وهي بذلك متثل الرديف الذي ي�سد 
املهمة  لتتكامل  ال�سهيوين  الكيان  ع�سد  من 
�سد اأية حماولة للحرية والنه�سة يف منطقتنا 
يكتفوا  مل  االإ�سالمي..  وعاملنا  العربية 
لل�سهاينة!!...  املقد�سيني  بيوت  بت�رشيب 
�سهيونية- تفاهمات  هب  اإمنا  تطبيعا  لي�ست 
اإماراتية اإ�سرتاتيجية لدور م�سرتك �سد اإيران 
وبالد  وال�سعودية  م�رش  �سد  ثم  ومن  وتركيا 

العرب..
تعر�ست  واأنها  حقنا  فل�سطني  اأن  نعلمه  ما 
وانت�رشت،  ا�ستثنائية  لتحديات  التاريخ  عرب 
يفلحون  اأن اخلونة ال  وما نحن متاأكدون منه 
اأمتنا  اأن  منه  يقني  على  نحن  وما  اأبدا، 
ب�سعوبها واأحرارها لن ترتك فل�سطني وحدها 
يف امليدان.. وقبل ذلك وبعده نحن مطمئنون 
واهلل  االأق�سى..  امل�سجد  بتحرير  اهلل  لوعد 

غالب على اأمره.

بقلم: �ضالح عو�س
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و�إن كانت �لهجمات يف �صميم ما دعا �إليه 
�صابقة  بيانات  عن  به  يتميز  وما  �لبيان 
�إطالق  وهو  �لوطنية  �حلركة  ملنا�صلي 
فيه  �ل�صعب  و�إ�رش�ك  �مل�صلح  �لكفاح 
�لقدر�ت  وفق  جت�صيد�  كان  �لثاين  فاإن 
قطعه  لوعد  �لفاعلني  وطبيعة  و�لظروف 
�أنف�صهم  على  للثورة  �ملفجرون  �لقادة 
موعد   1955 نوفمرب  �أول  قبل  بااللتقاء 
�أن  غري  �لعمل  لبدء  �الأوىل  �لذكرى  �إحياء 
تاأتي  �أن  تقول  �حلكمة  ولكن  يتم  مل  ذلك 
البد  كان  �إذ  تاأتي  ال  من  خري  متاأخر� 
وتنظيمها  و�صبطها  �لعملية  تقييم  من 
وتلحيمها �صيا�صيا مبا تفرزه �لتجربة وما 
تنتجه من تفاعل مع �ل�صعب بعدما يكون 
قد �أخذ علما مبا جرى ليلة �أول نوفمرب من 
"�إرهابية"  ثورية  و�أعمال  تخريب  �أعمال 
لالإد�رة  ح�صا�صة  معاقل  ��صتهدفت 
وملعرفة  �لفرن�صية  و�الأمنية  �لع�صكرية 
عن  يعلم  ال  عملية  يف  �نخر�طه  مدى 
مدبريها �صيئا بالنظر �إىل �أن هوؤالء كانو� 
الأكرث من خم�س �صنو�ت يعي�صون يف �رشية 
وحمل بحث من �لبولي�س �ال�صتعماري بعد 
�كت�صاف �ملنظمة �خلا�صة وتفكيكها عام 
1950 وقد قررو� �أن يك�رشو� جد�ر �خلوف 
�لثورية  �لعملية  هذه  ويطلقو�  و�حلذر 

�لنوفمربية لتنجح �أو يهلكو� دونها. 
�لو�صع  قر�ءة  �ل�صل�صلة  هذه  يف  �صنحاول 
�ل�صومام  موؤمتر  �صبق  �لذي  �لثوري 
و�لتمعن يف بع�س تفا�صيل �نعقاده قبل �أن 
مناق�صة نتائجه وما �أعقبها من �ختالفات 

ال تز�ل ممتدة �إىل �ليوم.
�لثوري  �لعمل  على  �لرهان  كان  لقد 
�لقادة  وكان  �لبد�ية  يف  �نتحاريا  �مل�صلح 
تتوج�س  كانت  كما  متاما  ذلك  يدركون 
�لتخريبية  لالأعمال  �ملتطوعني  من  �لثلة 
و�مل�صلحة من غمو�س م�صار �لعملية �لتي 
هدفها  و�صوح  �إال  �إليها  يدفعهم  يكن  مل 

�لوطني  �ال�صتقالل  وهو  و�لوحيد  �لو�حد 
و�أكده  �أفريقيا  �صمال  جنم  �صطره  �لذي 
�حلريات  �نت�صار  وحركة  �ل�صعب  حزب 
�الأخرية دخلت  �أن هذه  ولو  �لدميقر�طية 
مو�جهات  تخللته  مرير  د�خلي  يف �رش�ع 
م�صايل  �لزعيم  �أن�صار  بني  �أحيانا  دموية 
وطالت  �ملركزية  �للجنة  و�أن�صار  �حلاج 
للوحدة  �لثورية  �للجنة  من  �أفر�د�  �أي�صا 
ذ�ت  الإ�صالح  تاأ�ص�صت  �لتي  و�لعمل 
�أع�صاء  الأحد  �صهاد�ت  بينته  كما  �لبني، 
هذه  عن  بو�صياف  حممد  �لقائد  �للجنة 

�ال�صطد�مات. 
�لقادة  يجيب  �أن  جد�  �ملهم  من  وكان 
�ن�صغاالت  عن  �لثوري  بالعمل  �ملبادرون 
فورية  �إجابة  ميلكون  يكونو�  مل  متعددة 
�لتطور  �نتظار  عليهم  كان  بل  عنها 
�ل�صعب  ��صتجابة  ومدى  للعملية  �مليد�ين 
جبهة  با�صم  وجهوه  �لذي  �الأول  للند�ء 
باحلركة  و�صفوها  �لتي  �لوطني  �لتحرير 
�لتجديدية �لتي �صار على عاتقها "�إخر�ج 
�أوقعها  �لذي  �ملاأزق  من  �لوطنية  �حلركة 
�الأ�صخا�س و�لتاأثري�ت لدفعها  فيه �رش�ع 
جاء  كما  �لثورية"  �حلقيقية  �ملعركة  �إىل 
كانت  �لتي  �الإ�صكاالت  ومن  �لبيان.  يف 
مطروحة بحدة على جلنة 22 منذ مار�س 
من  جو�ن  منذ  �ل�صتة  �لقادة  وعلى   1954
نف�س �ل�صنة تلك �ملتعلقة باأ�صبقية �إعد�د 
كبري  وح�صد  و��صع  وجتنيد  حمكم  تنظيم 
�أم  �لثورة  �نطالق  قبل  �لوطنية  للقوى 
بالعمل  للمبادرين  د�خلي  بتنظيم  يكتفى 
بنو�ة  �لثورة  تنطلق  �أن  فاختارو�  �لثوري. 
قيادية ع�صكرية وطنية موزعة على خم�س 
بولعيد  بن  م�صطفى  يف  ممثلة  مناطق 
ديدو�س  ومر�د  �الأوىل  �ملنطقة  على 
كرمي  وبلقا�صم  �لثانية  �ملنطقة  على 
على  بيطاط  ور�بح  �لثالثة  �ملنطقة  على 
�ملنطقة �لر�بعة و�لعربي بن مهيدي على 

حممد  يتوىل  �أن  على  �خلام�صة  �ملنطقة 
�خلارجي  �لوفد  مع  �لتن�صيق  بو�صياف 
�يت  وح�صني  بله  بن  �حمد  من  �ملتكون 
كانت  �لذي  �لوفد  �حمد وحممد خي�رش، 
�خلارجي  �لدعم  ح�صد  �الأوىل  مهمته 
ح�صد  ثم  بله  بن  بها  كلف  وقد  بال�صالح  
�يت  لها  كلف  �لتي  للثورة  �لدويل  �لدعم 

�حمد وخي�رش. 
جبهة  بيان  يف  عنه  �ملعرب  �الأمل  وكان 
�لتنازالت  تتيح  �أن  �لوطني  �لتحرير 
�ملو�طنني  جلميع  "�لفر�صة  �ملحتملة 
�جلز�ئريني من جميع �لطبقات �الجتماعية 
وجميع �الأحز�ب و�حلركات �جلز�ئرية �أن 
�عتبار  دون  �لتحرري  �لكفاح  �إىل  تن�صم 
�آخر". غري �أن �لبيان ذ�ته �صكت عن طبيعة 
�ن�صمام هذه �لقوى �جلز�ئرية �إىل �صفوف 
قيادتها  �صلم  يف  موقعها  وعن  �لثورة 
و�إن  نوفمرب  �أول  قادة  �أن  ثم  م�صتقبال. 
�تفقو� على �للقاء جمدد� قبل مرور �لعام 
�إال �أنهم مل ي�صتقرو� على ر�أي و�حد حول 
ما �إذ� كان ممكنا �صم هذه �لقوى يف �للقاء 
�ملرتقب �أم �أنه �صيقت�رش فقط عليهم دون 
�أن  قوجيل  ل�صالح  �صهادة  وتوؤكد  غريهم. 
م�صطفى بن بولعيد قد ��صتنفر من حوله 
من جماهدي �ملنطقة �الأوىل بعد هروبه 
من �ل�صجن يف خريف 1955، الإعد�د �لعدة 
لعقد  �لرقن  �آالت  فيها  مبا  �للوجي�صتية 
�جتماع هام لتنظيم �لثورة دون �أن يف�صح 
لهم عن طبيعة �الجتماع و�أطر�فه وجدول 
مار�س  يف  ��صت�صهاده  حال  وقد  �أعماله 

1956 دون جت�صيد نو�ياه. 
لقد ظلت فكرة �لعودة �إىل طاولة �الجتماع 
�ملوعد  من  �نطالقا  لي�س  وملحة  قائمة 
الأنف�صهم  �الأو�ئل  �لقادة  �رشبه  �لذي 
فح�صب بل الأن تطور�ت �مليد�ن فر�صت 
�إعطاء �لثورة دفعا جديد� وتنظيما و��صعا 
يخرجها من قوقعتها �لتي د�مت �أكرث من 

�صنة ب�صبب غياب �لتن�صيق و�الفتقار �حلاد 
بال�صعب  �الحتكاك  و�صعوبة  �ل�صالح  �إىل 
وعلى  للثورة  �ملناوئة  �لقوى  ظهور  �أمام 
ر�أ�صها �حلركة �لوطنية �جلز�ئرية وحركة 
�لتي  �صعيدي  �ل�رشيف  وحركة  كوبي�س 
��صطرت جي�س �لتحرير �لوطني للدخول 
�لقو�ت  مو�جهة  قبل  معها  مو�جهة  يف 
�لو�صع  �صعوبة  �إىل  �إ�صافة  �ال�صتعمارية، 
�صو�صتال  جاك  حماوالت  �أمام  �ل�صيا�صي 
�ملو�زية  �ل�صيا�صية  �حلركات  ��صتمالة 
�ملي�صاليني  من  �لوطني  �لتحرير  جلبهة 
للتعاون  عبا�س  فرحات  وحركة  و�لعلماء 
جبهة  لعزل  �ال�صتعمارية  �الإد�رة  مع 

وجي�س �لتحرير �لوطني. 
عهد  من  �رشيعا  �خلروج  من  البد  كان 
دون  وهناك  هنا  �ملتفرقة  �ملبادر�ت 
�إىل  �لوطنية  وروحها  قيمتها  �لت�صكيك يف 
بلورة برنامج �صيا�صي وعملي موحد وفق 
قر�ءة متنا�صقة لتحركات �لعدو �لع�صكرية 
�ملبادرة  بهذه  يقوم  من  لكن  و�ل�صيا�صية. 
وقد و�جهت �لنو�ة �لقيادية مر�حل �صعبة 
فقدت فيها قائد �ملنطقة �لثانية ديدو�س 
��صت�صهد يف 17 جانفي 1955  �لذي  مر�د 
على  �لفرن�صي  �لبولي�س  يتعرف  ومل 
هويته �إال بعد �أيام حيث �كت�صف �أنه ظفر 
حركة  قادة  "�أحد  يف  متمثل  ثمني  ب�صيد 
وقائد  �لقانون"،  عن  �خلارجة  �لتمرد 
�ملنطقة �الأوىل م�صطفى بن بولعيد �لذي  
وثانيهما  ب�صجنه  �أوالهما  مرتني  غاب 
ر�بح  توقيف  �إليهما  ي�صاف  با�صت�صهاده، 
�لثورة  والأن   .1955 مار�س  يف  بيطاط 
�ندلعت لت�صتمر فلم يكن هناك جمال ملن 
على  ينقلبو�  �أن  و�ال�صتقالل  بالثورة  �آمن 
�أعقابهم الأن ند�ء �أول نوفمرب كان موجها 
لل�صعب �جلز�ئري قبل �ملنا�صلني من �أجل 

�لق�صية �لوطنية. 
يتبع

يف �لطريق �إىل �ل�صومام

بقلم اح�سن خال�ص   

نقرتب من اإحياء الذكرى املزدوجة 
لهجمات ال�سمال الق�سنطيني يف 1955 

وانعقاد موؤمتر ال�سومام مبنطقة 
ايفري عام 1956. حدثان واإن تزامن 

احياوؤها اإل اأنهما ميثالن بعدين 
خمتلفني للعمل الثوري الذي دعا 

اإليه بيان اأول نوفمرب 1954.

ذكرى

بد�أت تت�صكل  �ملوجة �لثالثة يف مياه بحر 
�لوعي  ، على م�صتوى مركب  �لدميقر�طية 
مناهج  تاأ�صي�س  �إىل  �ل�صاعي   ، �ل�صيا�صي 
�لعامل  يف  �ل�صلطة  نحو  �لتد�فع  و�آليات 
�لعربي ، على غر�ر ما �صبقها من حتوالت 
بحر  يف  �جلنوبية  �أوروبا  يف  �صيا�صية 

�ل�صبعينيات من �لقرن �ملن�رشم. 
 ، �لقرن  من  �لثمانينات  مطلع  يوؤرخ  كما 
يف  �حلاكمة  �الأنظمة  تغيري  عملية  لبد�ية 
�أمريكا �لالتنية و �لتي ��صتمرت حتى مطلع 

�لت�صعينيات .
 1989 �صنة  �ل�صوفياتي  �الحتاد  بتفكك  و 
�ل�رشقية حتوال  �لو�صطى و  �أوروبا  ،�صهدت 

�صيا�صيا مذهال .
�لتحول  عمليات  �صعوبة  و  تذبذب  ليبقى 
�لدميقر�طي يف منطقة �إفريقيا بكل بقاعها 
من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  حتركت  �لتي  و   ،
�لت�صعينيات  و�صط  حتى  �لت�صعينيات  �أو�ئل 

بطريقة متقطعة �إىل غاية عام 2000 .
�ت�صمت عمليات تغيري �لنظم �ل�صيا�صية يف 
جنوب �أوروبا ال �صيما يف �ليونان و �لربتغال 
و ��صبانيا ، بنوع من �ل�رشعة ، �أف�صى بعدها 
�إىل �إر�صاء �أ�صا�صيات دميقر�طيات ر��صخة،  
�لتحول  عملية  بقيت  تركيا،  يف  بينما 
�لذي حلق   ، �لبطيئ  يكتنفها  �لدميقر�طي 
 ، ��صبانيا  و  �ليونان  و  �لربتغال  بالو�صع يف 
�لذي  �الأوروبي  �الندماج  �إغر�ء  د�فع  لوال 

كان حافز� مهما ، يف حتريكها.
و�صف  و  �لد�خلية،  �الأو�صاع  �إىل  بالرجوع 
على  نقف   ، �لبلد�ن  لهذه   ، �حلكم  �آليات 
�لتحوالت  هذه  �لبنَينّ الجتاهات  �الختالف 
، ففي �إ�صبانيا كان �لتحول موؤ�ص�صا على نوع 

من �لتو�فق  .
ت�صبب  فو�صويا،  حتوالً  �لربتغال  و�صهدت 
�ل�صيا�صية  �النق�صامات  كبري  حد  �إىل   فيه 
و�الأيديولوجية د�خل �جلي�س. ويف �ليونان، 
تفكك �ملجل�س �لع�صكري �لهزيل بعد مرور 
�ل�صلطة، مما  تقلد  من  فقط  �صنو�ت  �صبع 
�حلكم  �إىل  �رشيعا  �لعودة ً  �إمكانية  �أتاح 

�ملدين.
تركيا،�أ�رشف  يف   1980 �صنة  �نقالب  بعد 
�جلي�س على �لتحول من �حلكم �ال�صتبد�دي 
�أخرى،  مرة  �لع�صكرية  ثكناته  �إىل  عاد  ثم 
وذلك بعد �لتاأكد من تعزيز مكانته وتاأثريه 
يف �لد�صتور. وقد تاأ�ص�س �صكل من �أ�صكال 
�جلي�س  فيها  عمل  �ملوجهة  �لدميقر�طية 
�للعبة  قو�عد  حمدد�  منتخب،  غري  كحكم 
يلبث  ومل  �لكو�لي�س.  ور�ء  من  �ل�صيا�صية 
ذ�ت  ويف  تدريجيا،  �لدور  هذ�  تال�صى  �أن 
�لوقت �صطع جنم �الأحز�ب �ل�صيا�صية ذ�ت 
�لتوجه �الإ�صالمي لي�صلو� �إىل �صدة �حلكم .
�أن تغلغل �لنظم �ل�صابقة د�خل �ملجتمع ، و 
�ل�صيطرة على مفا�صله ، باأ�صاليب خمتلفة ، 
من قمع و تفكيك ، تعترب �لتف�صري �لرئي�صي 
�لتي  �لتحوالت  طبعت  �لتي  لالختالفات 
�أوروبا �ل�رشقية ، فقد كان  حدثت يف دول 
عام �خرت�ق �لنظم �ل�صابقة للمجتمع عامل 
كما   ، فو�صويا  جاء  �لذي  للتحول  تعطيل 
�لدول  عك�س   ، رومانيا  و  بلغاريا  �صهدته 
�ملدين  للمجتمع  �صابقا  فيها  �تيحت  �لتي 
و  كاملجر  �لن�صال  و  �لتحرك  من  هو�م�س 

بولند� ، فجاء �لتحول فيها �صبه مرن .
�ملجتمع  ن�صج  �رتباط   ، �ملالحظ  ير�صد 
�ملدين   دوره ، كاآلية مهمة و عامال رئي�صيا 

�لدميقر�طية  دعائم  �إر�صاء  و  ت�صكل  يف   ،
وحتديد �آليات �لتحول �لدميقر�طي ، وهذ� 
و�أجز�ء  �لو�صطى  �آ�صيا  منطقة  �صهدت  ما 
من منطقة �لدول �لتي ��صتقلت عن �الحتاد 
�ملنطقة  يف  �نهياره  بعد  �ل�سوفيتي 
�الأنظمة  تتغلغل  �لغالب  ففي   ، �ل�رشقية 
�ل�صمولية ، يف �ملجتمع و تتحكم يف م�صاره 

، من خالل فو�عل �ملجتمع �ملدين .
بد�أت  وبولند�،  �ملجر  مثل  بالد  ففي 
جمموعات �ملجتمع �ملدين و�ملجموعات 
على  جادة  خطو�ت  �تخاذ  يف  �مل�صتقلة 
طريق �لتطور قبل بدء �ملرحلة �النتقالية 
يف  مهما  دور�   تلعب   �أن  من  ومتكنت 
وباملثل  �لتحول.  �إجر�ء�ت  �لتفاو�س على 
كان ملوؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لتي كانت 
تعمل يف ظل حكم ��صتبد�دي يف �إندوني�صيا 
و�لفلبني دور حيوي يف تغيري �لنظام وتوفري 

دعم كبري لعملية �لتحول �لدميقر�طي .  
قد ت�صارك يف عملية �لتحول �لدميقر�طي 
ن�صطائه  و  هيئاته  و  �ملجتمع  فئات  كل   ،
و  �جتاه  ويحدد   ، �ملدين  �ملجتمع  من 
بكل  �ملجتمع  ن�صج   ، �لتحول  هذ�  م�صار 
�صيما  ال   ، �ملدنية  و  �ل�صيا�صية  مركباته 
�لتي   ، �حلا�صمة  �الأوىل  �ملنعطفات  يف 
�لتحول  ، و جت�صيد  �لدولة  �ص�صة  َموؤْ ت�صبق 
�إر�دة  من  نابعة  دميقر�طية  �صلطات  �إىل 

�ل�صعب ، و تخ�صع لرقابته .
�ل�صيا�صي و  �لن�صال  �أن يخ�صع  فهل ميكن 
�الجتماعي  من �أجل �لتحول �لدميقر�طي 

�إىل �لتو�أمة بني كل فو�عل �ملجتمع ؟ 
�إىل  �لدميقر�طية  �أبجديات  ت�صمح  هل 
كل  جتمع  �صيا�صية  مبادر�ت  يف  �لتوحد 

�ملجتمع  موؤ�ص�صات  و  ن�صطاء  و  فو�عل 
�ملدين ؟ 

قانونية  مو�نع  و  حماذير  هناك  هل 
و  �لنقابي  و  �ل�صيا�صي  بني  �اللتقاء  متنع 

�جلمعوي ؟  
ينا�صل  �أن  �ل�صيا�صي  �لبديهي  من  هل 
�حلقوق  عن  �ملد�فع  �لنقابي  يبادر  و 
بيئة عمل  �مُلر�فع عن توفري  و  �جلماعية 
، بجو�ر  �لتي ميثلها  �لعمالية  للفئة  كرمية 
�لو�صول  �جل  من  ينا�صل  �لذي  �ل�صيا�صي 

�إىل �ل�صلطة ؟ 
�لنقابي  بني  �لوجد�نية  �لعالقة  تعترب  �أال 
مانعا   ، �ختارته  �لتي  �لعمال  جمموعة  و 

منطقيا ملمار�صة �ل�صيا�صة ؟ 
هل �لف�صل بني �ل�صيا�صي و �لنقابي و�قعي 
بو�ئق  �أحد  بينهما  �ملز�وجة  تعترب  �أال  ؟ 

�لنظام �ل�صابق ؟ 
مع  �جلمعوي   �ملنا�صل  لقاء  يعترب  �أال 
�لتحول  لعملية  معطال  �ل�صيا�صي 
لفئة  ��صتغالل  جمرد  و  ؟  �لدميقر�طية 
هدف  دون  تطوعيا  تنا�صل  �جتماعية 

�صيا�صي ؟ 
�أال يعترب �جتماع و �لتئام هذه �لفئات معا ، 
فيما ي�صمى مبادرة قوى �الإ�صالح �لوطنية 
و�حدة من بقايا �صلوكات �لنظام �ل�صابق ؟ 
و بائقة من بو�ئق �ملمار�صة �لدميقر�طية 

؟ 
هل ميكن بهذ� �لعوز �لثقايف �ل�صيا�صي ، �أن 

نتحول دميوقر�طيا ؟ 
�أم  حروقر�طيا  نتحول  �أن  �الأوىل  هل 

دميقر�طيا وهل منلك �الآليات لذلك ؟ 

�لتحول �لدميقر�طي ، و رطائن  �لنظام �ل�صابق 

يعترب لقاء ما �سمى بقوى الإ�سالح 
الوطني ، من غرائب ال�سيا�سة ،  و وجه 
�سمط من وجوه املمار�سة ال�سيا�سية ل 
�سيما يف ظرف التحول الدميقراطي 
، ففية اجتمع ما مل ل يجتمع، و فيه 

التقت احل�سا�سيات املوؤ�س�سة اأ�سا�سا على 
التنافر ، فهل نحن اأمام واحدة من 

كوابح التحول الدميقراطي ؟

العوز الثقايف ال�سيا�سي و املبادرة الهجينة

اجلزء 01 

بقلم الوليد فرج
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اأن يكون لبا�سي ب�سيط ل 
يعني اأنني اأبله , اأن اأكون 

غري مبايل بتنا�سق الألوان 
يف هندامي مابني �سروايل 

و حذائي ل يعني اأبدا اأنني 
مغفل اأو عدمي الذوق  

اأن اأرتدي نف�س املالب�س 
ملرات عديدة ل يعني 

قذارتي و ل يعني ل مبالتي 

�سيكولوجية التنمر 

بابار�تزي �إثبات �لذ�ت و �إق�صاء �لآخر 
الأخ�سائية النف�سانية العيادية : 

ملعيد هابط 

ال�سيا�سة  بالأخبار  دراية  على  ل�ست  رمبا 
و  الإمارات  يف  يحدث  ما    , العامل  حول 
احلرب  و  اأمريكا  يف  عليه  احلال  هو  ما 
البيولوجية مع ال�سني  و رمبا اأي�سا ل اأعرف 
رئي�س كوريا ال�سمالية اأو اآخر �سحايا بورما 
لكن  احلريري  و  بال�سي�سي  مهتما  ل�ست  و 
رمبا  جاهال  و  رجعي  اأنني  يعني  ل  هذا 
باأخبار  باأخبار قريتي ال�سغرية ل  اأنا مهتم 

العامل كقرية �سغرية.
العوملة وهيفاء وهبي

 و نان�سي عجرم

ل تقا�س عوملتي على مدى متابعتي لتويرت 
�سغفي   على  ل  و  هيفاء  و  نان�سي  اأغاين  و 
و  املمنوع  الع�سق  و  الرتكية  بامل�سل�سالت 
احلب الأ�سود و الحمر نعم  اأنا ل�ست مهتم 
ر�سمي  جمنون  رامز  �سحية  �سيكون  مبن 
لكن هذا ل يعطيك احلرية يف نعتي بالتافه 

انا اأملك اهتمامات غري اهتماماتك 
ل  و  متعلم  اأنيق  جمتمع  �سيد  اأكون  قد 
و  ال�رسعة  تكنولوجيا  بارعا يف  ل�ست  كنني 
تنعتني   ل  تيكتوك  و  اأن�ستغرام  لدي  لي�س 
التوا�سل  مواقع  و  فتكتوك  باحلاب�س {   {
لقيام  نف�سية  مقايي�س  لي�ست  الجتماعي 

الذكاء على �سلم وك�سلر 
فطيمة  جارتنا  ابنة  جميلة  اأن  تعلم  األ 
نعم  ؟؟؟  اإمال  وين راك عاي�س  تطلقت؟؟؟ 
ل�ست على علم لأنني اأعي�س يف منزيل ل يف 

منزل جارتنا فطيمة  .
ل  و  اجلديدة  حمرز  رفيقة  اأعرف  ل  اأنا 
اإطاللة �سمية بن اخل�ساب, اأفكارك ل تعني 
بال�رسورة اأفكاري  فال تبحث عن اأفكارك 
داخل خميلتي و دماغي , اأنا م�ستقل بذاتي 
و اأنت كذلك م�ستقل بذلك } را�سنا ما�سي 

ف�سا�سية وحدة { 
فن العالقات الراقية:

فن العالقات الراقية ي�ستوجب عليك .فعل 
الآتي : اإذا كنت ل تعرف ظرويف و معاناتي 

تعرف  ,ول  اإيجابياتي  تعرف  ول 
ي�سعدين  ما  تعرف  �سعفي,ول  نقاط 
اإمكانياتي  تعرف  ول  ي�سايقني  وما 
واأفكاري  واأهدايف   طموحي  و 
وفل�سفتي  قيمي   و  ومعتقداتي 
وم�ستقبلي  وت�سوراتي  احلياة  يف 
معاناتي  و  اأمنياتي  و  اأحالمي  و 
اأرجوك...ف�سال ولي�س اأمرا, ل حتكم 
علي من وجهة نظرك و ل حتكم علي 
من  و  قمي�سي  لون  من  و  �سكلي  من 
جواربي البالية اأو من اأنفي الطويل اأو 
ق�رس طويل اأو حتى من �سكلي الذي 
خلق  من  اأنا  ل�ست  املقام  قد  لي�س 

واجهة وجهي  و ل�ست اأنت من فعل فلو كان 
الأمر كذلك ملا كنُت اليوم �سحية تنمر من 

نف�سيات مري�سة ه�سة ب�سيكولوجيا  .
كثرية  بداخلي  �رساعات  اأ�سياء  اأحمل  اأنا 
تراها  ل  اأنت  وفكرية   وعاطفية   نف�سية  
من  ت�سوراته  �سنعت  اأعي�س يف عامل  انا   .
خيايل انا , من خرباتي وجتاربي انا  اأنت ل 

تعي�س فيه لأنك حتما خمتلف عني .
وتكت�سف  لتعرف  معي  حتدث  ال  حاول 
من  بداخلي  احمله  وما  واأفكاري   ذاتي 
 , يل  انعكا�سا  اأنت  ,كن  وطموحات  معاين 
ل  مبا  وت�ستب�رس  لتب�رس  بداخلي  ولتتعمق 

اأحيانا  لتعلم ما لدي  اأ�ستطيع التعبري عنه 
�سخ�سي   مكنونات  وتعرف  تعرفني   لكي 
ول حتكم علي ول تت�رسع يف اإ�سدار احلكم 
من  و  غريي  اأفكار  اأو  ل�سان  من  والقرار 
ل  بب�ساطة  لأنني  عني  اأخذتها  اأنت  اأفكار 
اأملك نف�س ميولك و ل اأحب نف�س الربامج 
التي حتبها  و ل ت�ستهويني جل�سات ال�سمر 

اجلماعية كما اأنت معتاد على عليها  .
م�ستقل  اآخر  كيان  اأنا   , اأنا   ل�ستما  اأنتم  
خمتلف, اأنا اأعي�س عاملي.  وانتم تعي�سون 
عاملكم بكل ما فيه من تفا�سيل كبرية كانت 

اأو �سغري .
الدافع نحو التنمر الجتماعي

الختالف رمبا كان دائما امل�سبب و 
الدافع نحو التنمر الجتماعي فكثري 
�سحت  ان  النف�سانيني  املر�سى  هم 
و  ت�سلية  غريهم  ياأخذون   ت�سميتهم 
فيبحثون  النف�سية  لعاهاتهم  م�سقط 
ت�سبب  التي  التفا�سيل  اأدق  عن 
الإحراج و الكبت فيهم من اأجل نعتهم 
بها و جماكرتهم و هي فر�سة لإبراز 

ذاتهم على ح�ساب حمو الآخر  
وغري  عدوانّية  ظاهرة  اذن   فالتنمر 
ُمار�سة  على  تنطوي  بها  مرغوب 

اأو  فرٍد  قبل  من  العدواين  وال�سلوك  العنف 
جمموعة اأفراد نحو غريهم , وتنت�رس هذه 
الكبار بني خمتلف  و  ال�سغار  الظاهرة بني 
يكرث  اين  خ�سو�سا  و  املجتمع  �رسائح 

اجلهل و التخلف 
اأن  يتبنّي  الظاهرة  هذه  و�سع  وبتقييم 
اأنها  مبعنى   , بالّتكرار  تّت�سف  �سلوكّياتها 
تعرّب  اأنها  كما  مرة   من  اأكرث  حتدث  قد 
ميزان  يف  اختالل  وجود  افرتا�س  عن 
اأن  حيث  الأ�سخا�س  بني  وال�ّسلطة  القوى 
يلجئون  التنّمر  ميار�سون  الذين  الأفراد 
اإىل  للو�سول  البدنّية  القّوة  ا�ستخدام  اإىل 
كلتا  ويف  الآخرين   الأفراد  من  مبتغاهم 
املتنمرين  من  الفرد  اأكان  �سواًء  احلالتني  
مل�ساكل  معّر�س  فاإنه  للتنّمر   يتعّر�س  اأو 
بالعاهات  نف�سّية خطرية ودائمة ما يعرف 

النف�سية .

�ستة اأنواع من التنمر

اأول  نبداأ  اأنواع  �ستة  فهي  التنمر  اأنواع  اأما 
والدفع  ال�رسب  اأي  اجل�سدي  بالتنمر 
وغريها  الآخر  واإيقاع  القر�س  و  والعرقلة 
حكم  عليه  القوة  وفر�س  اإ�سعافه  بغية 
القوي هنا و احلقرة كما يقال باللغة العامية  
ثانيا التنمر اللفظي و ما اأكرثه و ما اأق�ساه 
والإهانة  والتلقيب  النعوت  ي�سمل  ما  هو  و 
والرتهيب والتجريح والتهديد والتعييب اأي 
اأيها  يا   { بالألقاب  التنابز  العبارة  ب�رسيح 
اللذين اآمنوا ل ي�سخر قوم من قوم ع�سى اأن 

يكونوا خريا منهم و ل ن�ساء من ن�ساء ع�سى 
اأن يكن خريا منهن و ل تلمزوا اأنف�سكم و ل 
بعد  الف�سوق  الإ�سم  بئ�س  بالألقاب  تنابزوا 
الإميان و من مل يتب فاأوؤلئك هم الظاملون 

{  احلجرات 11 
اأظن اأن هذه الآية تخت�رس كل �سيء. 

 ثالثا التنمر الجتماعي و هدفه الإ�ساءة اإىل 
�سمعة ال�سخ�س اجتماعيا ومنه الإ�ساعات 
نبذ  على  الآخرين  وت�سجيع  والإحراج 
ال�سخ�س اجتماعيا و قذف  املح�سنات و 
احلديث يف اأعرا�س النا�س فمن منكم �سلم 

من هذا ؟؟؟  فاأ�سبح احلديث يف الأعرا�س 
و  املقاهي  يف  متار�س  مو�سة  و  مرياث 

جمال�س الدومني 
 رابعا التنمر على الإنرتنت عرب و�سع اأمور 
مثل  بال�رس  اأو  علنا  �سواء  لل�سخ�س  مهينة 
�سمعة  وت�سويه  وفديوهات  و�سور  ر�سائل 
ففي املا�سي كان �رسك يف بري و اليوم �رسك 
و  الفاي�سبوك  يف  �سفحتي  على    public

 le maximum خاوتي بارطاجي
القول  ق�سد  اأي  اجلن�سي  التنمر  خام�سا   
باأعمال موؤذية مثل تعابري مهينة  القيام  اأو 
غري  جن�سي  معنى  ذات  ج�سدية  وحركات 
لئق و هو غالبا ما يبداأ يف �سن املراهقة 

مبفهوم التحر�س اجلن�سي .
التنمر العرقي

على  التنمر  وهو  العرقي  التنمر  �ساد�سا 
عرق اأو دين اأو لون اأو جن�س ال�سخ�س 
الآخر وقد ي�سل هذا النوع من التنمر 
املذكورة  التنمر  اأنواع  كل  �سمل  اإىل 

�سابقا وا�سال اإىل حد القتل.
القبلية  و  العن�رسية  يف  داخل  هذا 
يا  لزوايف  يا  احلركي  يا  لزط�سي  يا 

النيقرو ..........
بعدم  ي�سعرون  التنمر  ف�سحايا  
يرمون  وبالتايل   والغ�سب  القيمة 
هذا التنمر على غريهم و من اأ�سبابه  
وبعدم  بالوحدة  املتنمر  �سعور 
بهدف  هذا   يكون  فقد  الأهمية 
بالقوة  وال�سعور  الهتمام  اكت�ساب 
لهذا  البوؤرة  تعترب  املنزلية   وامل�ساكل 
النوع من احلالت النف�سية ال�ساذة فالكثري 
ا�سطرابات  من  يعانون  املتنمرين  من 
واجل�سدي  اللفظي  )التعنيف  منازلهم  يف 
بني  التفريق  والعاطفي...مثال  واجلن�سي 
ذكر واأنثى .. كذلك عدم تقدير الذات فاإن 
ال�سخ�س ي�سعر بعدم القيمة باأنه مثال ب�سع 
هنا  حمبوب  غري  غبي  فعال  غري  عن�رس 
الآخرين  على  �سيطرته  فر�س  اإىل  يلجاأ 
احلط  هي  لالنتقام  له  طريقة  واأ�سهل 
معنوياتهم  وتك�سري  الآخرين  قيمة  من 

وقدراتهم  ففاقد ال�سيء ل يعطيه 

اأ�سباب اأخرى

اأي�سا من الأ�سباب املهمة جدا  و الغرية  
يف التنمر اإذا كان املتنمر يعاين من الغرية 
منه  اأجمل  اأنه  الفر�س  على  اأحد  من 
فاإنه  درا�سيا  منه  اأذكى  اأو  منه  اأغنى  اأو 
وانزعاجه  �سيحاول �سب غريته  ما  غالبا 
على ذلك ال�سخ�س الآخر التعجرف اليوم 
اأ�سبح العنوان الكبري للتعامالت اليومية و 
من  يعانون  فالكثريون   اللئيمة  الذهنيات 
يعتقدون  يجعلهم  ما  والتعجرف  التكرب 
واأجمل  العامل  يف  حدث  ما  اأف�سل  اأنهم 
يا  العظمة  جنون  انه  نعم  اهلل   خلق 
�سادة يا كرام  وبالتايل يتنمرون على 
كل من هم حولهم خ�سو�سا من يكون 
در�سني  اأو  بدر�س  م�ستوى  منهم  اأقل 
و  الأ�سية  الدوال  اأو  الجتماعيات  يف 
معهم  احلديث  في�سبح  اللوغارمتية 

بطلب خطي قال
لك  نقول  تعا�رس  �سكون  يل  قل   {  
اإىل  الإنتماء  {...كذلك  اأنت  �سكون 
جمموعة من املتنمرين مثال �سلة يف 
يزجون  اأي م�سكلة  احلي م�ساغبة يف 
نف�سهم  فر�س  يحاولون  بها  اأنف�سهم 
و  والرتهيب   بالتخويف  اجلميع  على 
و  العمارات  بني  اأمن  الال  يزرعون 
زمانه   رومبو  البنايات  حتت  و  الدرج  يف 
بف�سل  القوة  من  املزيد  املتنمر  يك�سب 
دعم فريقه امل�ساغب تعاونوا على الرب و 
التقوى غاب القط العب يا فار ي�سرتجلون 
مع الن�ساء ال�سعيفة و العجزة و الأطفال .

التنمر يف املدار�س

اإل  يحدث  ل  التنمر  من  اآخر  نوع  هناك 
تالميذ  و  طلبة  فهنالك  املدر�سة   يف 
خمت�رسة  طريق  التنمر  من  اتخذوا 
ك�سب  من خالل  بالتاأثري  يرغبون  لل�سهرة 
اإعجاب الآخرين عرب ا�سحاكهم وت�سليتهم 
من خالل التنمر على غريهم وهذا النوع 
املدر�سة  يف  فقط  يحدث  ل  التنمر  من 
واإمنا يف الطريق كذلك يف الأماكن العامة 
ويتالمزون  ..يتهامزون   املقاهي  يف 
بهدف  �ساخرة  بطريقة  اأ�سماء  ويطلقون 
التنمر تكون اما عن اللبا�س او ال�سكل او 
اأن يتم الق�سف  الطول او اأي �سيء املهم 

بنجاح 
فاملتنمرون  ؟؟؟؟؟؟   ذلك  نتيجة  .فما 
الكحول  ا�ستخدام  اىل  يلجئون   ما  غالبا 
يف  ,املخدرات,الدخول  ,الدخان 
جن�سية  ,ن�ساطات  املدر�سة  عراك,ترك 
تكون  قد  يكربون  عندما  حتى  مبكرة 
الآخرين  مع  م�سيئة  عالقات  لديهم 
وقد  ,الأولد,الأهل(  احلياة  )�رسيك 
التاأثري  اأما  اإجرامي    �سياق  يف  يدخلون 
يتعر�سون  الذين  فالأولد  ال�سحية  على 
للتنمر غالبا ما يعانون من الإحباط القلق 
, ا�سطرابات  ال�سديد و الوحدة  و احلزن 
مبزاولة  الرغبة  وعدم  والأكل  النوم  يف 
الن�ساطات وكذلك م�ساكل �سحية وتراجع 
يف الدرا�سة وقد يتغيبون عن املدر�سة اأو 
كثري  ويف  اأ�سال   اإليها  الذهاب  يرف�سون 
اإىل  الأحيان يرتكون املدر�سة و�سول  من 
الثالث  ال�سبب  هو  فالتنمر   ... النتحار 

عاملي للموت بني املراهقني .
فاأنتم نعم اأنتم نعم اأنتم اأنتم  اأنتم  : نف�سية 
النا�س لي�ست جدرانا خلرب�سة ا�رساباتكم 
النف�سية اأو مالعب بيزبول ل�رسب حظكم 

ال�سيئ اعتدلوا اأو انقر�سوا .

الأخ�سائية النف�سانية 
العيادية

هابط ملعيد

وغري  عدوانّية  ظاهرة  "التنمر  
ار�سة  مرغوب بها تنطوي على ممُ

العنف وال�سلوك العدواين من قبل 
فرٍد اأو جمموعة اأفراد نحو غريهم 

, وتنت�سر هذه الظاهرة بني 
ال�سغار و الكبار بني خمتلف �سرائح 
املجتمع و خ�سو�سا اين يكرث اجلهل 

و التخلف  "

الأ�سباب  من  اأي�سا  " الغرية  
املهمة جدا يف التنمر اإذا كان املتنمر 

يعاين من الغرية من اأحد على 
الفر�س اأنه اأجمل منه اأو اأغنى منه 

اأو اأذكى منه درا�سيا فاإنه غالبا ما 
�سيحاول �سب غريته وانزعاجه على 
ذلك ال�سخ�س الآخر التعجرف اليوم 

اأ�سبح العنوان الكبري للتعامالت 
اليومية و الذهنيات اللئيمة" 
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هناك  كانت  هل  الت�سا�ؤل:  نطرح  هنا   �  
حول  اخلارج   � الداخل  بني  ات�ساالت 
اأع�ساء  لقاء جامع؟ هل كان  �رض�رة عقد 
بالتح�سريات  علم  على  اخلارجي  الوفد 
قبل  حما�ره  �سياغة  يف  اأ�رضكوا  �هل 
انعقاده؟ اأم اأن القيادة يف الداخل ا�ستاأثرت 
بهذا املو�سوع � بذلك ��سعت اجلميع اأمام 
القاهرة  �فد  غياب  هل   � ؟  الواقع  االأمر 
نقاط  اأهم  ماهي   � موؤامرة  ام  اإراديا  كان 
اخلالف بني الداخل � اخلارج حول نتائج 
االأر�سيفية  الوثائق  لنا  تُظهر  ؟  املوؤمتر 
بني  متت  التي  املرا�سالت  يف  املتمثلة 
الداخل � اخلارج � التي ن�رضها املجاهد � 
اال�ستاذ مرب�ك بلحو�سني يف كتابه » بريد 

اجلزائر القاهرة 1956/1954«

مرا�سلة 01 نوفمرب 1955 التي كتبها 
عبان رم�سان

 بع�سا من نقاط الظل حول هذا املو�سوع 
الورقة  هذه  يف  للقراء  نظهر  اأن  حا�لنا 
فاأ�ل   . منها  بع�سا  ال�سغرية  البحثية 
يف  كان  اجتماع  عقد  مو�سوع  اإىل  اإ�سارة 
التي   1955 نوفمرب   01 املوؤرخة  املرا�سلة 
كتبها عبان رم�سان � اأكد من خاللها على 
لقاءه   � ق�سنطينة  بناحية  بات�سال  قيامه 
مع م�سوؤ�ليها لو�سع م�رض�ع من اأجل عقد 
لنواحي  امل�سوؤ�لني  لكبار  هاما  اجتماعا 
مل  �لكن  �هران   � العا�سمة   ، ق�سنطينة 
كما   ، بعد  االجتماع  مكان  حتديد  يتم 
اأ�  ع�سو  ار�سال  الوفد  من  عبان  طالب 
ع�سوين للم�ساركة يف هذا االجتماع الذي 
لي�سيف يف   ، هامة  بقرارات  يخرج  �سوف 
 1956 جانفي   6 يف  املوؤرخة  املرا�سلة 
اأر�سية  اإعداد  على  العمل  ب�سدد  باأنهم 
اخلارجي  للوفد  تر�سل  ��سوف   ، �سيا�سية 
ن�سخة الإبداء الراأي حال االنتهاء منها د�ن 
 ، الطرفني  بني  الت�رضيحات  يف  التعار�ض 
يوا�سل عبان يف مرا�سلة اأخرى بتاريخ 20 
عّينوا  اأنهم  على  فيها  يوؤكد   1956 جانفي 
بد  ال   � ال�سيا�سية  االأر�سية  ل�سياغة  جلنة 

املوافقة  من  اخلارجي  للوفد 
عليها حتى يتم ن�رضها على العامة 
� يوؤكد بلحو�سني اأن اجلنة تكونت 
من عمار ا�زقان ، حممد لبجا�ي 
، عبد الرزاق �سنتوف � تعمل حتت 
حما�رها  عن  اأما   ، عبان  رئا�سة 
ان�سغاالت  نف�ض  اأنها  على  يوؤكد 
 � التفا��ض  مثل  اخلارجي  الوفد 
النواحي � اجلي�ض  الت�سليح تنظيم 

الخ .

التح�سري لأر�سية �سيا�سية 
للثورة

خيذر  طريق  عن  اخلارجي  الوفد  رد  كان 
يف مرا�سلته املوؤرخة يف 21 فيفري 1956 
الأر�سية  التح�سري  بارتياح  ي�سجلون  باأنهم 
�سيا�سية للثورة خا�سة � اأن الوفد اخلارجي 
كان قد ��سع ت�سورا �سيا�سيا للثورة، يقول 
اأنه �سلمه  يف ر�سالته املوؤرخة يف 15 ماي 
للقيادة يف الداخل من اأجل اإبداء الراأي فيه 
،هذا التقرير الذي تنا�له عبان يف مرا�سلته 
تطرق  ما  راف�سا   1956 مار�ض   13 بتاريخ 
اإليه اأع�ساء الوفد خا�سة االأمور ال�سيا�سية 
طالبا منهم االهتمام بعملية الت�سليح فقط 
الوفد  طرح  اأن  القول  هنا ميكن  رمبا   �  ،
اخلارجي يف امل�سائل ال�سيا�سية مثل �حدة 
الكفاح املغاربي امل�سرتك � التفا��ض مل 
يكن هو نف�سه عند عبان ، هذا االأمر الذي 

رف�سه عبان جملة � تف�سيال يف مرا�سلته 
التي كانت قبل ذلك بتاريخ 29فيفري 1956 
)مبعوث  عبا�ض  ال�سيخ  اإن   »: قال  حيث 
اأن يف نيتكم  الوفد اخلارجي( جعلنا نفهم 
عل  نحر�ض   � موؤقتة  حكومة  ت�سكيل 
مبداأ  �سد  جميعهم  االإخوة  اأن  اإ�سعاركم 
 »... اخلارج  يف  جزائرية  حكومة  اإن�ساء 
 3 بتاريخ  ر�سالته  يف  عبان  يعود  لذلك   ،
عن  ليتحدث  التف�سيل  من  بنوع   � اأفريل 
كاإ�سارة  االجتماع   � ال�سيا�سي  امل�رض�ع 
اأنه ما�ض  اإىل جديته يف املو�سوع �  منه 
فيه،تتحدث املرا�سلة عن مكان � اأهداف 
� االجراءات التنظيمية � نوعية احل�سور 
ح�سب  تقّرر-  حيث   ، االجتماع  لهذا 
عند  املذكور  االجتماع  عقد   - الر�سالة 
الق�سنطيني  ال�سمال  يف  يو�سف  زيغوت 
اللقاء �سيح�رضه كما جاء يف  اأن هذا   � ،
الر�سالة » م�سوؤ�ل �هران ، كرمي � عبان 
عن ناحية اجلزائر ، � زيغود � نائبه عن 
نائبه   � بولعيد  بن   �، ق�سنطينة  ناحية 
اخلارج  اأ� ع�سوين من  اإىل ع�سو  اإ�سافة 

اأ�  خيذر   � بلة  بنب  عبان  حددهم  الذين 
� يكون دخولهما عن  اآيت احمد   � بلة  بن 
طريق الريف املغربي ��سوال بالقطار اإىل 
عبان  يتكفل  هناك   � �هران  من  اجلزائر 
ال�سمال  اإىل  للو�سول  تاأمينهم   � بنقلهم 

الق�سنطيني » 
زيغود قّرر التكفل باأمن املجتمعني 

خيذر  فاإن  اخلارج  مند�بي  بخ�سو�ض 
اأن  اأفريل   23 بتاريخ  مرا�سلته  يف  يقرتح 
اللقاء املنتظر بني �فد فرن�سي � ممثلني 
عن الثورة ميكنه اأن يحدد طبيعة املند�بني 
 ، االجتماع  حل�سور  بعثهما  ميكن  اللذين 
للثورة  بالن�سبة  االجتماع  الأهمية  �نظرا 
ي�سيف عبان« باأنه �سيعقد حتى � لو كلفنا 
 « القب�ض  علينا  يلقى  اأ�  جميعا  املوت 
فالثورة يف ��سعية �سعبة � اأن فرن�سا �سوف 
ت�سحقها لو مل يتم تنظيم ال�سفوف � هيكلة 
الثورة لذلك يوؤكد عبان على ت�سوية جميع 

امل�سائل � اإزالة كل �سوء للفهم خالل هذا 
االجتماع ، � يعطي تفا�سيل اأخرى اإىل اأن 
اأن   � املجتمعني  باأمن  التكفل  قّرر  زيغود 
كرمي � عبان �سينتقلون �سريا على االأقدام 
من اجلزائر ملدة تزيد عن 30 يوما ،� يف 
اأخرى يوؤكد  اأفريل يبعث عبان بر�سالة   10
من  تنتهي  تكاد  اللجنة  اأن  على  خاللها 
 � �ستُقدم  التي  ال�سيا�سية  االأر�سية  ��سع 
نالحظ  كما   � الهام  االجتماع  يف  تُناق�ض 
على  عبان  من  الواردة  املرا�سالت  كل  اأن 
هو  اجلزائر  داخل  عقده  املزمع  اللقاء 
اإال يف  موؤمتر  كلمة  ترد  � مل   « »االجتماع 
مرا�سلة 11 جوان حيث يقول عبان خليذر 
:« اإن ح�سوركم �رض�ري ، �قد قرّرنا تو�سيع 
 « لالإطارات  حقيقي  موؤمتر  اإىل  االجتماع 

بورقيبة من  اإىل  اإر�سال �سخ�ض  �سيتم  كما 
الوفد  اأجل االتفاق معه على دخول ممثل 
تون�ض،  طريق  عن  اجلزائر  اإىل  اخلارجي 
� رغم حر�ض عبان يف كل مرا�سالته على 

 � اأهميتها   � ال�سيا�سية  االأر�سية  م�رض�ع 
اأفريل   14 يف  املوؤرخة  املرا�سلة  اآخرها 
ال�سيا�سية  االأر�سية  باأن  فيها  يوؤكد  التي 
�سرت�سل   � �سفحة   30 من  مكونة  جاهزة 
للقيادة يف القاهرة » بني احلني � االآخر«، 
القيادة يف اخلارج مل تتح�سل على  اأن  اإال 
بقيت  التي  ال�سيا�سية  االأر�سية  م�رض�ع 
 ، املرا�سالت  اأ�راق  على  حرب  جمرد 
يطلب  خيذر  جعل  التماطل   � االأمر  هذا 
 « ماي   15 بتاريخ  مرا�سلته  يف  عبان  من 
الأن  ال�سيا�سية  االأر�سية  باإر�سال  بالتعجيل 

ذلك �سي�ساعدنا كثريا ..« 
مرا�سلة 6 جوان 1956

جوان   6 مرا�سلة  يف  يتكرر  ال�سيء  نف�ض 
1956 التي جاء فيها » اإننا ننتظر االأر�سية 
قبل   � اأنه  الغريب  لكن  ال�سيا�سية...«، 
خم�سة اأيام من انعقاد املوؤمتر فاإن قيادة 
الثورة يف القاهرة ال تزال تنتظر االأر�سية 
ال�سيا�سية ففي املرا�سلة املوؤرخة يف 
..لقد   »: كاتبها  يقول   1956 اأ�ت   15
�عدمتونا باإر�سال االأر�سية ال�سيا�سية 
� مل يبلغنا �سيء حلد االآن..« ،� جند 
الأنها  االأر�سية  لهذه  خيذر  ا�ستعجال 
التفاهم  �سوء  تزيل  �سوف  نظره  يف 
بني  الهامة  النقاط  من  الكثري  حول 
ق�سية  خا�سة  اخلارج   � الداخل 
يف  جاء  حيث  موؤقتة  حكومة  اإن�ساء 
اأن   « اأ�ت   16 يف  املوؤرخة  املرا�سلة 
�سهور  منذ  مطر�حة  امل�ساألة  هذه 
اأنه  راأينا  يف   �  ، لها  حل  اإيجاد  د�ن 
قبل  امل�ساألة  هذه  ت�سوى  اأن  يجب 
منا�سب  الوقت  اأن  اأكتوبر...�  �سهر 
 »: اأن  خي�رض  يرى   �  « الإن�سائها  جدا 
عقد  ي�ستوجب  املوافقة  على  احل�سول 
اأُعلن  الذي  االجتماع  هذا   ، عام  اجتماع 
 �  ، بعد«  ينعقد  مل   � مرة  من  اأكرث  عنه 
مما يزيد يف غرابة املو�سوع اأنه اإىل غاية 
اأيام  اأربعة  اأي  املرا�سلة  هذه  تاريخ  هذا 
على انعقاد املوؤمتر � ح�سب املرا�سالت 
الوفد  اأع�ساء  يزال  ال   ، اأيدينا  بني  التي 
اخلارجي - � الذي حّمله املوؤرخون بعد 
ذلك م�سوؤ�لية الغياب – ال يزالون يجهلون 
تاريخ � مكان االجتماع حيث يقول خي�رض 
يف مرا�سلته ال�سابقة الذكر » � نحن على 
ا�ستعداد لاللتحاق بكم يف اأي �قت � يف 
تتبادر  .لذلك  تختار�نه«  الذي  املكان 

عدة ا�سئلة اإىل املتابع لالأحداث ، 

عبان وعدم اإخبار الوفد اخلارجي 
مبكان وزمان الجتماع

ملاذا مل يتم اإخبار الوفد اخلارجي مبكان 
ال�سبب  ما  ؟  االجتماع  زمان   �
ميتنع  رم�سان  عبان  جعل  الذي 
ال�سيا�سية-  االر�سية  اإر�سال  عن 
للوفد  املرا�سالت-  كرثة  رغم 
اخلارجي اإال بعد انعقاد املوؤمتر 
، مما جعلهم ُمغيبني يف اإعدادها 
رغم اأهميتها مثلما ذكر بن بلة يف 
الداخل  يف  القيادة  اإىل  مرا�سلته 
مل  باأنهم   »:  1956 خريف  بداية 
رئي�سي  عمل  اإعداد  يف  يُ�رضكوا 
بهذا القدر � يف القرارات النابعة 
اأن  للده�سة  املثري   �  »... منه 
املوؤمتر  قبل  يومني  كان  بلة  بن 
اإ�سبانيا  يف  اأ�ت   18 بتاريخ  اأي 
جديدة  �سالح  �سحنة  لتاأمني 
جنده  املوقف  نف�ض   ، للثورة 
يكن  مل  الذي  بو�سياف  عند 
مّطلعا على بامل�رض�ع ، � يف هذا ال�سدد 
�كالة  يطلب  بو�سوف  :«ا�ست�سارين  يقول 
للح�سور فكان راأيي اإذا كان الهدف تكوين 
الوفد  الداخل على غرار  تن�سيق يف  جلنة 
اإذا كان  اأما  اخلارجي فال �رضر يف ذلك، 
للثورة  مركزية  قيادة  بتكوين  يتعلق  االأمر 
فالوقت مل يحن بعد ،�قد �سبق �اأن اتُفق 
قبيل اإعالن الثورة على مبداأ الالمركزية«. 
نفهم مما �سبق اإذن اأن نّية االق�ساء كانت 
من  اأ�سباب  لعدة  بلة-  بن  -ح�سب  ُمبّيتة 
اأهمها اختالف �جهات النظر بني الداخل 
ذكرنا  مثلما  الق�سايا  عديد  يف  اخلارج   �
 ، ،املفا��سات  موؤقتة  حكومة  كتاأ�سي�ض 
ن�ستنتج  األخ....�  ال�سحفية  الت�رضيحات 
ال�سيا�سية  االأر�سية  اإر�سال  عدم  يف  ذلك 
 � اإثرائها   � للقيادة يف اخلارج ملناق�ستها 
مثلما  ح�سورهم  على  جديا  العمل  عدم 
كل  يف  عبان  عليه  يوؤكد  كان  ما  عك�ض 
اإر�ساله   � الوفد  اجتهاد  رغم  مرا�سالته 
بلة  بن   � خي�رض  هما   � منه  لع�سوين 
يوم  ع�رضين  بعد  اأدراجهما  عادا  لكنهما 
 � جد�ى  بد�ن  تون�ض  يف  االنتظار  من 
بد�ن علمهم عن تغيري مكان اللقاء ، فكل 
املرا�سالت التي �ردت من الداخل � التي 
طالبت ب�رض�رة ح�سور ع�سوين من الوفد 
مكان  تغيري  اإىل  بتاتا  تُ�رض  مل  اخلارجي 
املوؤمتر اإىل منطقة ال�سومام ، بعد اأن كان 
عبان قد اأكد �سابقا على عقد املوؤمتر يف 
الذي  ال�سبب  هذا   � الق�سنطيني،  ال�سمال 
جعل بن بلة يعترب اأن لقاء ال�سومام خّطط 
على  �سلطة جديدة  فر�ض  الأجل  عبان  له 
كل  الأن  بالف�سل  �اأنه حمكوم عليه  الثورة، 
قراراته مت التح�سري لها من طرف احادي 
� مل ي�رضك الوفد اخلارجي يف �سياغتها 
� هذا نوع من الديكتاتورية الذي تعار�ض 
ا�ل  بيان  �ساغها  التي  الثورة  مبادى  مع 

نوفمرب . 
مالحظة �سرورية

يبقى يف االأخري اأن نقول اإن هذا العمل هو 
ال�سواب  �فيه  اخلطاأ  فيه  ان�ساين  اجتهاد 
الثورة  ا�قات  من  جدا  حرج  �قت  يف 
الناحية  اأنه من  اإال  �رغم كل ما قيل عنه 
بلة  بن  باعرتاف  القمة  كان يف  التنظيمية 
نف�سه حيث قال: »اإن موؤمتر ال�سومام هو 
انت�سار للثورة، خا�سة يف تلك الفرتة، �اأنه 

كهيكل تنظيمي يدعم الثورة...«. 
مراجع.  • للمو�سوع 

ل يزال موؤمتر ال�سومام 
يثري الكثري من ال�سكاليات 

هل هو موؤمتر ام اجتماع؟ 
ملاذا مل يحقق الجماع؟ 

وكيف انعك�س على الثورة؟ 
حيث اأنه ورغم ال�سرورة 
امللحة للثورة اإىل اجتماع 

قيادتها من اأجل ر�سم معاملها 
وتوجهاتها بعد امل�ستجدات 

التي ح�سلت داخليا و اإقليميا 
و حتى دوليا اإل اأن ذلك مل 
يح�سل و كاد املوؤمتر يدخل 
الثورة يف اأُتون حرب اأهلية 
يرجع عديد املهتمني بهذا 

املو�سوع �سبب ذلك اإىل عدم 
التوافق على حماوره و 

نتائجه.

من خالل املرا�سالت بني الداخل واخلارج

قر�ءة يف �لتح�صري ملوؤمتر �ل�صومام 

بقلم الدكتور حممد قدور/ اأ�ستاذ 
خما�سر جامعة اجلزائر 02.

ار�سال  الوفد  من  عبان  " طالب 
ع�سو اأو ع�سوين للم�ساركة يف هذا 

الجتماع الذي �سوف يخرج بقرارات 
هامة ، لي�سيف يف املرا�سلة املوؤرخة يف 

على  العمل  ب�سدد  باأنهم   1956 جانفي   6
اإعداد اأر�سية �سيا�سية ، و�سوف تر�سل 
للوفد اخلارجي ن�سخة لإبداء الراأي 
حال النتهاء منها دون التعار�س يف 

الت�سريحات بني الطرفني "

عن  اخلارجي  الوفد  رد  " كان 
طريق خيذر يف مرا�سلته املوؤرخة 
يف 21 فيفري 1956 باأنهم ي�سجلون 
بارتياح التح�سري لأر�سية �سيا�سية 
للثورة خا�سة و اأن الوفد اخلارجي 
كان قد و�سع ت�سورا �سيا�سيا للثورة، 

يقول يف ر�سالته املوؤرخة يف 15 ماي اأنه 
�سلمه للقيادة يف الداخل من اأجل اإبداء 

الراأي فيه ،هذا التقرير الذي تناوله 
عبان يف مرا�سلته بتاريخ 13 مار�س 
اأع�ساء  اإليه  تطرق  ما  راف�سا   1956

الوفد خا�سة الأمور ال�سيا�سية "



ك�شفت اإدارة مولودية اجلزائر، 
املعنيني  الالعبني  قائمة  عن 
فرتة  خالل  النادي  مبغادرة 
اجلارية،  ال�شيفية  االنتقاالت 
هذا  عقودهم  انتهاء  ب�شبب 
 )2020-2019( املو�شم 
بقيادة  االإدارة  جمل�س  وكان 
قد  اأملا�س،  النا�رص  عبد 

مفاو�شاته  فرتة  منذ  بداأ 
اأجل  من  الالعبني  بع�س  مع 
عقودهم،  بتجديد  اإقناعهم 
مل  زالت  ال  االأمور  اأن  غري 
و�شمت  االآن  حتى  تتطور 
تنتهي  الذين  الالعبني  قائمة 
وهم:  اأ�شماء،   5 عقودهم 
الرحمن  عبد  درارجة،  "وليد 

عبد  نقا�س،  ه�شام  بوردمي، 
الكرمي  الرحمن ح�شود وعبد 
اأن  املرتقب  بن عرو�س"ومن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  يجتمع 
بالالعبني  اجلزائر،  مولودية 
املعنيني بالتجديد، للتفاو�س 
اجلديدة  العقود  قيمة  حول 

ومدتها.

املدير  احلارثي  ك�شف حممد 
بالنادي  القدم  لكرة  التنفيذي 
االأهلي، حقيقة م�شاكل حممد 
مع  الفريق  حار�س  العوي�س 
م�شتحقاته  ب�شبب  االإدارة 
قدوم  تاأخر  و�شبب  املالية، 

يو�شف الباليلي جلدة.
ت�رصيحات  يف  احلارثي  وقال 
يف  "م�شكلتنا  تلفزيونية: 
االإ�شابات،  يف  تكمن  االأهلي 
باليلي  يو�شف  و�شول  وتاأخر 
من  تفاري�س  ودجانيني 
�شاريت�س  واإيقاف  اخلارج، 

جلوزيف  اجلراحية  والعملية 
دي �شوزا".

منتخب  "العبو  واأ�شاف: 
اأمام  غياباتنا  اأبرز  ال�شباب 
غياب  بجانب  الفي�شلي، 
مرحلة  ب�شبب  هو�شاوي  معتز 
التاأهيل من االإ�شابة، و�شيكون 
جاهزا ملباراة الهالل، كما اأن 
هناك جمموعة غيابات ب�شبب 
العالجي،  التاأهيل  مرحلة 
باملجموعة  كبرية  وثقتنا 
املوجودة على تقدمي االأف�شل 

وحتقيق النتائج املنتظرة".

ووا�شل: "غياب حممد العوي�س 
عن ماأدبة الع�شاء ب�شبب ظرف 
وال  م�شبقا،  وا�شتاأذن  طارئ 
وغري  معه،  م�شاكل  اأي  توجد 

ب�شبب  يتواجد  مل  اأنه  �شحيح 
واإ�شابته  املالية،  امل�شتحقات 
يف  و�شارك  ت�شخي�شها،  مت 
مع  ومتواجد  االأخري  املران 
املجمعة  اإىل  املغادرة  البعثة 

ملالقاة الفي�شلي".
يو�شف  قدوم  "تاأخر  واأمت: 
طرفنا  من  لي�س  الباليلي 
الطريان  ظروف  ب�شبب  بل 
واإجراءات ال�شفر من اجلزائر، 
لعودته  املبدئي  واملوعد 
يف  ي�شل  اأن  ون�شعى  اأوت،   17

املوعد".

عرب عبد احلق بن �شيخة، مدرب مولودية 
بعد  ال�شديد  غ�شبه  عن  املغربي  وجدة 
بالدوري  بركان  نه�شة  اأمام  ناديه  خ�شارة 
وذلك  ال�شبت  اليوم  ال�رصق،  ديربي  يف 
بـ10  املواجهة  هذه  ناديه  اإنهاء  ب�شبب 

العبني.
بعد  قوية،  �شفعة  جدة  مولودية  وتلقى 
اأن طرد احلكم، حار�شه حممد بوجاد يف 
الدقيقة 24، ليلعب الفريق بنق�س عددي 
يف  مهًما  �شببًا  كان  اللقاء،  نهاية  حتى 

خ�شارته.
وقال بن �شيخة يف ت�رصيح لقناة الريا�شية: 
التي نكره فيها على  "لي�شت املرة االأوىل 
ارتكاب  ب�شبب  بـ10 العبني  املباراة  اإنهاء 
تن�شف  بها،  م�شموح  غري  قاتلة  هفوات 
امتداد  على  بذله  يتم  الذي  املجهود  كل 
الذي  هو  االأمر  "هذا  االأ�شبوع"واأ�شاف 
ي�شنع الفارق يف مثل هذه املباريات وهو 

من التفا�شيل التي فر�شت اليوم هزميتنا 
قدمناه  الذي  القوي  الفني  املردود  رغم 

على ملعب معقد و�شعب".
وتابع "مثل هذه التفا�شيل اأي�شا هي التي 
الطرد  ولوال  غريه  عن  كبريا  فريقا  متيز 
للمباراة  لكان  م�شوؤوليته  نتحمل  الذي 
�شكل مغاير للذي انتهت عليه"وبهذا الفوز 
رفع نه�شة بركان ر�شيده اإىل 39 نقطة يف 
املركز الثالث، ومولودية وجدة يف املركز 

الرابع بـ36 نقطة.
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وذكرت وكالة االأنباء نقال عن 
املديرية  اأن  م�شوؤول  م�شدر 
�شتطلق  بالوزارة  العامة 
اعتبارا من غد االأحد �شل�شلة 
خمتلف  مع  امل�شاورات  من 

مبا  الريا�شية  االحتادات 
تخ�س  القدم  كرة  احتاد  فيها 
ا�شتئناف التدريبات ونوه ذات 
اأن هذه املبادرة  اإىل  امل�شدر 
�شيد  الوزير  من  باأمر  جاءت 
الوزارة  واأن  خالدي،  علي 
للعودة  جاهزة  تكون  اأن  تريد 

يف انتظار ال�شوء االأخ�رص من 
با�شتئناف  املخت�شة  اجلهات 
وفتح  الريا�شية  الن�شاطات 

خمتلف املن�شاآت الريا�شية.
امل�شاورات  اأن  ك�شف  كما 
�شتتناول ا�شتئناف امل�شابقات 
جانب  اإىل  والبطوالت، 

ال�شحي  الربوتوكول  مناق�شة 
املركز  قبل  من  االإعداد  قيد 
الريا�شة،  لطب  الوطني 
واللجنة العلمية لر�شد ومتابعة 
واالحتادات  كورونا  فريو�س 

الريا�شية.
وكانت وزارة ال�شباب والريا�شة 

جويلية  من  التا�شع  يف  اأعلنت 
املا�شي، الرتخي�س للريا�شيني 
طوكيو  الأوملبياد  املوؤهلني 

با�شتئناف  لذلك  واملر�شحني 
التدريبات وفق �رصوط �شحية 

�شارمة.

ت�ضتعد وزارة ال�ضباب والريا�ضة لإطالق م�ضاورات تخ�ص ا�ضتئناف الن�ضاط الريا�ضي يف البالد 
املعلق منذ منت�ضف مار�ص املا�ضي على خلفية تف�ضي فريو�ص كورونا امل�ضتجد.

وزارة ال�ضباب والريا�ضة

و�ضع ترتيبات عودة املناف�ضات الريا�ضية

بعد الو�ضول للجولة الـ21 بالدوري القطري

براهيمي و بوجناح يتناف�ضان على لقب الهداف
بالدوري  الهدافني  �رصاع  ا�شتعل 
القطري اأكرث بعد الو�شول للجولة 
الـ21، وذلك بعدما ت�شاوى 3 العبني 
على القمة بر�شيد 14 هدفا لكل 
فقط  واحدة  جولة  وقبل  منهم، 
من النهاية، وهو ميهد ملواجهات 
نارية يف االأ�شبوع الثاين والع�رصين 
حل�شم  امل�شابقة  من  "االأخري" 

لقب لهداف.
بجدول  االأول  املركز  ويحتل 
من  العبني،   3 الهدافني  ترتيب 

جنم  براهيمي  يا�شني  بينهم 
يف  هدفا  �شجل  الذي  الريان، 
فريقه  به  قاد  ال�شحانية  مباراة 
للغاية  وثمني  غال  فوز  لتحقيق 
يف  النادي  حظوظ  على  اأبقى 

املناف�شة على درع الدوري.
بغداد  اأي�شاً  القمة  على  وانق�س 
وذلك  ال�شد،  مهاجم  بوجناح 
مرمى  يف  اأحرزه  الذي  بالهدف 
قطر وفاز به الزعيم، وهو الهدف 
ليت�شاوى  بوجناح  به  تقدم  الذي 

وزميله  براهيمي  يا�شني  مع 
غاب  الذي  عفيف  اأكرم  بالفريق 
هذه  يف  التهديفي  الظهور  عن 
يف  �رصيكني  له  واأ�شبح  اجلولة، 
القمة التي كان ينفرد بها اجلولة 

املا�شية.
بني  من  يخرج  لن  لالأرقام  ووفقا 
الدوري  هداف  لقب  الثالثي 
القطري هذا املو�شم، خا�شة اأن 
 3 بفارق  يبتعدون  لهم  املناف�شني 
ال�شعب  من  فارق  وهو  اأهداف، 

فقط،  واحدة  مباراة  يف  تعوي�شه 
يف  قائمة  اآمالهم  تبقىى  لكن 

املناف�شة على الورق.
هدفا،   11 �شجل  ثالثي  وهناك 
وهم اجلزائري �شفيان هني العب 
الغرافة، ومواطنه حممد بن يطو 
رامني  واالإيراين  الوكرة،  مهاجم 
علما  ال�شحانية،  العب  ر�شائيان 
خالل  الت�شجيل  يف  ف�شلوا  باأنهم 
اأم  فرق  �شد  املا�شية  اجلولة 

�شالل واالأهلي والريان.

�ضر الغ�ضب ال�ضديد لنب �ضيخة

النادي الأهلي  ال�ضعودي

احلارثي يك�ضف يو�ضح �ضبب تاأخر باليلي

5 العبني تنتهي عقودهم يف مولودية اجلزائر

مولودية  نادي  مفاو�شات  تعرثت 
اأبرز  من  واحد  عقد  لتجديد  اجلزائر، 
ركائزه، خالل فرتة االنتقاالت ال�شيفية 
اأن  خا�شة،  م�شادر  من  كووورة  وعلم 
املفاو�شات بني اإدارة مولودية اجلزائر، 
بوردمي،  الرحمن  عبد  االألعاب  و�شانع 
بلغت طريقا م�شدودا، ب�شبب عدم اتفاق 

الطرفني حول قيمة العقد.
النادي  اإدارة  اأن  امل�شدر،  واأكد 
العا�شمي، عر�شت على بوردمي جتديد 

عقده مقابل تخفي�س راتبه، وهو االأمر 
وتف�شيال  جملة  الالعب  عار�شه  الذي 
الرحيل  اإىل  عاًما(،   26( بوردمي  ويتجه 
ب�شكل جماين نحو اأحد االأندية املهتمة 
باحل�شول على خدماته يذكر اأن بوردمي 
ان�شم ل�شفوف مولودية اجلزائر، مو�شم 
ال�شاورة،  �شبيبة  نادي  من  قادًما   ،2018
تعد  �شفقة  يف  يورو،  األف   300 مقابل 
االأغلى يف تاريخ االنتقاالت بني االأندية 

املحلية.

مفاو�ضات بوردمي مع املولودية
 ت�ضل لطريق م�ضدود

لوفاق  العام  املدير  حلفاية،  فهد  اأعرب 
جمل�س  موقف  من  ا�شتيائه  عن  �شطيف، 
اأعراب،  الدين  عز  بقيادة  ناديه،  اإدارة 
للغاية  التخلي عنه يف ظرف ع�شيب  بعد 
وكان جمل�س اإدارة وفاق �شطيف، قد اأعلن 
�شاعة   24 بعد  من�شبه،  حلفاية عن  اإبعاد 

من اإ�شدار قا�شي التحقيق، اأمًرا باإيداعه 
ال�شجن املوؤقت؛ ب�شبب تورطه يف ف�شيحة 
التالعب بنتائج املباريات. وقال حلفاية، 
"في�شبوك":  على  ح�شابه  عرب  تغريدة  يف 
"اأنا جد م�شتاء من ت�رصف جمل�س االإدارة 
جتاهي، فبعد خروجي من ال�شجن وات�شال 

كل الالعبني والطاقم الفني بي للمباركة، 
بداأت مبا�رصة بالتفاو�س مع اجلميع، هذا 
يبني درجة حبى للنادي"واأ�شاف: "فاإذا بي 
االإدارة؛  العراقيل من طرف جمل�س  اأجد 
مما �شبب يل االإحباط.. االآن اأنا من�شحب 

من وفاق �شطيف".

حلفاية ين�ضحب من وفاق �ضطيف
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 La ل�صحيفة  وفقا 
Vanguardia الإ�صبانية فاإن 
و�صط  خط  لعب  ميلو  اآرثر 
م�صوؤويل  مع  تو�صل  بر�صلونة 
بر�صلونة لتفاق يت�صمن عقوبة 
لرف�صه  نظرا  �صغرية  مالية 
الفريق  لتدريبات  الن�صمام 

والبقاء يف الربازيل.
وح�صب ال�صحيفة، فاإن الربازيلي 
اإىل  �صي�صافر  عاما   24 البالغ 
حيث  الإيطالية،  تورينو  مدينة 
يوفنتو�س،  اجلديد  ناديه  يقع 

م�صريته  لبدء  اأغ�صط�س   23 يف 
معه، ليكون حتت قيادة املدرب 
وبجوار  بريلو  اأندريا  الإيطايل 
كري�صتيانو  الربتغايل  النجم 

رونالدو.
املذكورة،  ال�صحيفة  وبح�صب 
ميلو  اآرثر  حمامو  التقى 
للنادي  القانونية  باخلدمات 
الجتماع،  وبعد  الكتالوين، 
اتفقوا على عقوبة مالية لالعب 
اإثر امللف التاأديبي املفتوح بعد 
قراره البقاء يف الربازيل وعدم 

العودة اإىل التدريب مع بر�صلونة 
يف 27 جويلية.

جنم  مبابي،  كيليان  �صخر 
باري�س �صان جريمان من فريق 
مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي، بعد 
خروجه من دور الثمانية لدوري 
 )3-1( باخل�صارة  اأوروبا  اأبطال 

اأمام اأوملبيك ليون الفرن�صي.

ح�صابه  عرب  مبابي  وكتب 
عبارة  »تويرت«،  مبوقع  الر�صمي 
وجه  كما  الفالحني«،  »دوري 
جنح  الذي  ليون  لفريق  التحية 
يف اإق�صاء مان�ص�صرت �صيتي، رغم 
النادي  مرور  توقع  اجلميع  اأن 
الذهبي  للمربع  الإجنليزي 

ب�صهولة.
»دوري  م�صطلح  وي�صتخدم 
الفالحني« لل�صخرية من الأندية 
لعبيها  واعتبار  الفرن�صية، 
مقارنة  ومهارة  فنيا  الأقل 
الأوروبية  الدوريات  بباقي 
هي  وهذه  الكربى  اخلم�صة 

يتواجد  التي  الأوىل  املرة 
يف  فرن�صيان  فريقان  فيها 
الت�صامبيونزليغ،  نهائي  ن�صف 
الأمر  اأن  الغريبة  واملفارقة 
فيه  توقفت  مو�صم  يف  حدث 
الفرن�صي،  الدوري  بطولة 
الأخرى  الدوريات  باقي  عك�س 
اإق�صاء  يف  ليون  اأوملبيك  وجنح 
�صيتي  مان�ص�صرت  ثم  يوفنتو�س 
اأن يواجه بايرن ميونخ يف  على 
�صيالقي  فيما  النهائي،  ن�صف 
ليبزيغ  جريمان  �صان  باري�س 
الأملاين بعد تاأهله على ح�صاب 

بورو�صيا دورمتوند ثم اأتالنتا.

جو�صيب  بر�صلونة،  رئي�س  دعا 
عقد  اإىل  بارتوميو،  ماريا 
بعد  ا�صتثنائي  طارئ  اجتماع 
اأعقاب  يف  وذلك  الثنني،  غد 
حلقت  التي  املدوية  الهزمية 
بايرن  اأمام  الكتالوين  بالفريق 
النادي  واأطاح  الأملاين  ميونيخ 
مباراة  بعد  بر�صلونة  البافاري 
بايرن  بفوز  انتهت  »مهينة« 
الفريق  ليتكبد   ،2-8 بنتيجة 
اأوروبية  هزمية  اأكرب  الإ�صباين 
بطل  تاأهل  فيما  تاريخه  في 
نهائي دوري  اإىل ن�صف  اأملانيا 
�صحيفة  وقالت  اأوروبا.  اأبطال 
»ماركا« الإ�صبانية اإن الجتماع 
حتليل  اإىل  يهدف  ال�صتثنائي 
للنادي  احلايل  الو�صع  وتقييم 

على جميع امل�صتويات.

تدار�س  �صيتم  »كما  واأ�صافت 
املحتملة  البدائل  اأ�صماء 
�صيتني«واأو�صح  كيكي  للمدرب 
قد  اآخر  خيارا  اأن  امل�صدر 
طاولة  على  مطروحا  يكون 
النقا�س، ويتعلق الأمر باإمكانية 
مبكرة  لنتخابات  الدعوة 

اخل�صارة  بعد  بارتوميو  واأملح 
اإمكانية  اإىل  البايرن  اأمام 
يف  التغيريات  بع�س  اإجراء 
اإن  قال  حيث  الفريق،  اإدارة 
القرارات اتخذت قبل املباراة 
من  اعتبارا  تنفيذها  و�صيجري 

يوم الثنني«.

ي�صعى يوفنتو�س الإيطايل اإىل التعاقد مع 
اجلاري،  ال�صيف  خالل  جديد  مهاجم 
الفريق  اأن جنم  تقارير عن  فيما حتدثت 
زميله  ا�صم  اقرتح  رونالدو  كري�صتيانو 
بريلو  اأندريا  الفني  املدير  على  القدمي 
وح�صبما اأفادت حمطة »�صبورت اإيطاليا« 
رونالدو  فاإن  الريا�صية،  التلفزيونية 
اأو�صى مدربه ب�صم كرمي بنزمية مهاجم 
 9 لعب  الذي  الإ�صباين،  مدريد  ريال 

الأ�صطورة  جوار  اإىل  متتالية  موا�صم 
الربتغالية يف الفريق امللكي لكن امل�صدر 
قال اإن ان�صمام بنزمية )32 عاما( اإىل بطل 
بقدرة  مرهونا  �صيكون  الإيطايل،  الدوري 
األعابه باولو ديبال،  النادي على بيع �صانع 
الالزم  التمويل  على  احل�صول  اأجل  من 

لل�صفقة.
وي�صع بريلو، الذي مت تعيينه ب�صكل مفاجئ 
قائمة  ليوفنتو�س،  فنيا  مديرا  اأيام  قبل 

اأحدهم  ل�صم  ت�صم عددا من املهاجمني، 
الأ�صماء  بني  ومن  اجلاري  ال�صيف  خالل 
املطروحة 3 لعبني من الدوري الإيطايل، 
واأركاديو�س  روما  لعب  دجيكو  اإيدن  هم 
ميليك مهاجم نابويل ودوفان زاباتا لعب 
املحلي،  الدوري  خارج  من  اأما  اأتالنتا 
مهاجم  خيمينيز  وراوؤول  القائمة  فت�صم 
موراتا  واألفارو  الإجنليزي  ولفرهامبتون 
ودونييل  الإ�صباين  مدريد  اأتلتيكو  جنم 

مالني من اأيندهوفن الهولندي، اإىل جانب 
الإيطايل  الفريق  اإدارة  تزال  ول  بنزمية 
العرو�س  تقدم  ومل  اخليارات،  كل  تدر�س 

لأي من الالعبني املذكورين.
مدربا  بريلو  تعيني  قرار  اأن  اإىل  ي�صار 
خا�صة  للجميع،  مفاجئا  كان  ليوفنتو�س 
اأي  ميلك  ل  للفريق  ال�صابق  النجم  اأن 
القدم على  خربة تدريبية يف مالعب كرة 

الإطالق.

ق.ر

بر�صلونة  اعتزام  عن  اأنباء  تتحدث 
كيكي  الفني  مديره  ت�رسيح  الإ�صباين 
�صيتني يف الأيام املقبلة بعد الهزمية 
ميونخ  بايرن  اأمام  للفريق  املذلة 
بهدفني  بر�صلونة  وخ�رس  الأملاين 
ليق�صى  بايرن ميونخ  يد  لثمانية على 
اأبطال  النهائي يف دوري  ربع  من دور 

اأوروبا لكرة القدم اجلمعة.
اأن يعني بر�صلونة لعبه  ومن املتوقع 

ال�صابق ت�صايف هرينانديز مديرا فنيا 
للفريق، علما باأن الأخري يدرب ال�صد 

القطري حاليا.
يحاول  اأن  ريا�صية  �صحف  وتتوقع 
مباوري�صيو  ال�صتعانة  بر�صلونة 
ال�صابق  الفني  املدير  بوت�صيتينو 
لتوتنهام الإجنليزي، مع اأن الأخري كان 
بر�صلونة  يدرب  لن  باأنه  �صابقا  �رسح 
الغرمي  اخل�صم  مع  ودرب  لعب  لأنه 
اإ�صبانيول ومن الأ�صماء التي تداولتها 
لتدريب  اليوم  الريا�صية  ال�صحف 

مع  لعب  الذي  كومان  رونالد  الفريق، 
بر�صلونة يف اأيامه الذهبية وهو يدرب 
هولندا حاليا، وماوري�صيو �صاري الذي 
ليتوقع  اأيام،  قبل  يوفنتو�س  اأقاله 
اأن  بعد  مي�صي  �صيدرب  اأنه  البع�س 
التكهنات  هذه  وو�صط  رونالدو  درب 
اأمل  بخيبة  البار�صا  جماهري  ت�صعر 

�صديدة اإزاء مباراة الأم�س.
ويدعى  البار�صا  م�صجعي  اأحد  وقال 
يكن  مل  »البارحة  بو�صان:  خوردي 
يوما منا�صبا للعب يف دوري الأبطال. 

لدينا  الذي  الفريق  هذا  مع  خا�صة 
اأ�صياء كثرية  تتغري  اأن  ... يجب  حاليا 
يف الإدارة واملدربني والالعبني«وقال 
األيماين  اأندري  يدعى  اآخر  م�صجع 
كنت  املباراة،  اأ�صاهد  كنت  »حينما 
واأرى  العذاب �رسيعا،  ينتهي  اأن  اأدعو 
اأ�صماء كبرية من اأع�صاء الفريق ترحل 
ب�صبب النتيجة. يجب اأن نغري الأمور. 
اأول، لبد من اإزاحة رئي�س النادي، ثم 
مديره الفني الذي ل يعرف اأحد من 

اأين جاء، ثم ن�صف لعبي الفريق«.

اأي�صا  وهو  غونزالز،  فابيان  وذكر 
�صيتني  »على  بر�صلونة  م�صجعي  من 
الفريق  اإدارة  من  يتمكن  مل  الرحيل. 
مع  طيبة  عالقة  يكون  ومل  اأبدا، 

ت�صايف  اأن  اأعتقد  املهمني.  الالعبني 
البديل.  يكون  اأن  يجب  هرينانديز 
يحمل  لأنه  جيدا  عمال  هذا  �صيكون 

جينات بر�صلونة«.

�شفينة بر�شلونة املنكوبة

ت�ضايف و�آخرون مر�ضحون للقيادة

رونالدو يقرتح زميله �لقدمي و يوفنتو�س يبحث عن مهاجم

مبابي ي�ضخر من �ل�ضيتي... "دوري �لفالحني"

 رئي�س بر�ضلونة يدعو الجتماع ��ضتثنائي

يف ن�شف نهائي الأبطال

مفارقة مل تتكرر 
منذ ربع قرن 

الفرق  هوية  حتددت  اأن  بعد 
النهائي  ن�صف  للدور  املتاأهلة 
لكرة  اأوروبا  اأبطال  دوري  من 
القدم، بتواجد ناديني فرن�صيني، 
واآخرين اأملانيني، عادت الذاكرة 
ن�صخة  من  النهائي  ن�صف  اإىل 
مو�صم 1995-1996 ووفقا ل�صبكة 
هذه  فاإن  لالإح�صائيات،  »اأوبتا« 
مو�صم  منذ  الأوىل  املرة  هي 
فيها  ي�صهد  التي   ،1996-1995
لدوري  النهائي  ن�صف  الدور 
اأبطال اأوروبا غيابا كامال لأندية 
رباعي  وكان  واإ�صبانيا  اإجنلرتا 
مكونا  حينها  الذهبي  املربع 
اأم�صرتدام  اأياك�س  اأندية  من 
وباناثانيكو�س  الهولندي، 
الإيطايل،  ويوفنتو�س  اليوناين، 
اللقاء  وجمع  الفرن�صي،  ونانت 
واأياك�س  يوفنتو�س  بني  النهائي 

وانتهت املباراة بفوز اليويف.
ت�صبب   2020-2019 ن�صخة  ويف 
وليون  الأملاين  ميونخ  بايرن 
املفارقة  هذه  يف  الفرن�صي 
الأول  اأطاح  بعدما  ال�صعبة، 
اأخرج  فيما  الإ�صباين،  برب�صلونة 
الثاين مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي 
و�صيلتقي ليون يف املباراة املقبلة 
و�صيواجه  البافاري،  الفريق  مع 
الفائز  النهائي  يف  منهما  الفائز 
الأملاين  ليبزيغ  مواجهة  من 
وباري�س �صان جريمان الفرن�صي.

يطري جلوار رونالدو

�خللفي  �لباب  من  بر�ضلونة" يغادر  "متمرد 

الفرن�صي  ليون  اأوملبيك  حجز 
بطاقة التاأهل الرابعة والأخرية 
لدوري  الذهبي  املربع  اإىل 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم، عقب 
�صيتي  مان�ص�صرت  على  فوزه 
واأكمل   1-3 بنتيجة  الإجنليزي 
لن�صف  املتاأهلني  عقد  ليون 
حيث  »الت�صامبيونزليغ«،  نهائي 
من  كل  الدور  هذا  اإىل  �صبقه 
جريمان  �صان  باري�س  مواطنه 
بايرن  الأملانيان  والناديان 

ميونخ وليبزيغ.
ومواجهات  مواعيد  يلي  وفيما 
للبطولة  النهائي  ن�صف  الدور 

القارة  يف  الأعرق  القارية 
العجوز:

- الثالثاء 18 اأوت: باري�س �صان 
جريمان �صد ليبزيغ.

بايرن  اأوت:   19 الأربعاء   -
ميونخ �صد ليون.

تاأهل  ميونخ  بايرن  اأن  يذكر 
فوزه  بعد  الذهبي  املربع  اإىل 
بر�صلونة  على  التاريخي 
اأم�س   2-8 بنتيجة  الإ�صباين 
�صان  و�صل  فيما  اجلمعة، 
النهائي  ن�صف  اإىل  جريمان 
الإيطايل  اأتالنتا  جتاوزه  عقب 

ب�صق الأنف�س بنتيجة 1-2.

وتاأهل ليبزيغ اإىل قبل النهائي 
مدريد  اأتلتيكو  على  تغلبه  بعد 

الإ�صباين بنتيجة 1-2.
فريو�س  جائحة  واأجربت 
للعبة  القاري  الحتاد  كورونا 
على ا�صتكمال مناف�صات بطولة 
اأوروبا على �صكل  اأبطال  دوري 
العا�صمة  يف  م�صغرة  بطولة 
اعتبارا  ل�صبونة،  الربتغالية 
بنظام  النهائي،  ربع  الدور  من 
مباراة  من  املغلوب  خروج 
واحدة، وحتى املباراة النهائية 
اأوت  من  الـ23  يف  املقررة 

اجلاري.

مواعيد املباريات

�لفرق �ملتاأهلة �إىل ن�ضف نهائي 
دوري �أبطال �أوروبا 
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تقرير: علي �سمودي – اعالمى 
واأ�سري حمرر

اأحالم ممنوعة
وباعتقال والدهم القيادي يف �رسايا 
القد�س ، مل يبقى يف منزلهم اجلديد 
غرب  احلدودية  زبوبا  قرية  يف 
االحتالل  عاقبهم  بعدما   ، جنني 
بهدم منزل العائلة ، مل يبقى �سوى  
من  والدهم  ير�سلها  التي  ال�سور 
واالأمل  املعنويات  لتمنحهم  �سجنه 
،ويقول زيد » طوال عمري وحلمي 
يف  واأنام  والدي   اأعانق  اأن  الوحيد 
يف  الأراه  �سباحا  ا�ستيقظ   ، ح�سنه 
االآباء،  ولكن االحتالل  منزلنا ككل 
لنا  يبقى  ومل  االأحالم  كل  حرمنا 
كل  اأمامها  نقف  التي  �سوره  �سوى 
يوم لنخاطب والدنا ونردد الدعوات 
هلل ليجمع �سملنا به،تلك هي االأمنية 
يف  كان  الذي  زيد   بها  يحلم  التي 
اعتقلت  عندما  �سنوات  ثالث  عمر 
 « ويقول   ، والده  االحتالل  قوات 
كانت اأول مرة ي�سمع فيها اأبي مني 
وهو  واأب  اإبن  لكل  االأجمل  الكلمة 
نطقي  بداية  ،ففي  الق�سبان  خلف 
االحتالل  وفرقنا  مطارداً،  كان 
 ،« منه  وحرمنا  ا�ستهدفه  الذي 
وي�سيف » وب�سبب التهديد باغتياله 
اأنا  ،حرمنا  منزلنا  وا�ستهداف 
عرفناه  الذي   والدنا  من  واأخوتي 
خلف الق�سبان ،وحرمنا من طفولتنا 
اجلميلة  واملعاين  املنا�سبات  وكل 
فاليوجد   ، االأعياد  مقدمتها  ويف 
علينا  حمكوم  الأنه  حياتي  يف  عيد 
باحلزن الن والدنا احلبيب  حمتجز 

داخل ال�سجون االإ�رسائيلية.

حياة ال�سجن

ون�ساالته  بوالده  يعتز  الذي  زيد   
يعرب   ، الق�سبان  خلف  و�سموده 
الق�رسي  والده  لغياب  حزنه  عن 
حاجتهم  رغم  اأ�سقاءه  وعن  عنه 
كلها  حياتنا   « ويقول   ، له  املا�سة 
بكل  فيها  االحتالل  يتحكم  �سجون 
نواحي عمرنا،  فانا كنت  اأمتنى اأن 
درا�ستي  خالل  جلانبي  اأبي  يجل�س 
وعندما  االمتحانات،  يف  ويرعاين 
له  اأ�سلمها  �سهادتي  على  اح�سل 
اأحقق  واأنا  فرحتي،  لي�ساركني 
 ،« والتفوق  النجاح  يف  اأحالمه 
واالأعوام  االأيام  مت�سي   « وي�سيف 

ونحن حمرومني من كل �سيء ، حتى 
االأطفال ويق�سون  يفرح  االأعياد  يف 
اأيامها يف املالهي واالألعاب، بينما 
نبكي  اأبي،  زيارة  يف  العيد  نق�سي 
كبري  بفراغ  اأ�سعر   ، ونتاأمل  ونحزن 
وفرحة منقو�سة لعدم وجود والدي 
�سفقة  اجناز  قبل    « بيننا«،ويكمل 
وفاء االأحرار ،  كنت انتظر واأمتنى  
اأن  يكون  والدي  يف العيد معنا لكي 
اقبله واأعيد عليه  كما كافة االأطفال 
مل  اأبي  الأن  ب�سدة  �سدمنا  لكننا   ،
حياتنا   ق�سينا  اأخرى  ،ومرة  يتحرر 
عناقه  من  ممنوعني   ، اأ�سريا  معه 
وال  عيديه  اأريد  ال   ، حنانه  وقبله 
حتطيم  الوحيدة  هديتي   �سيء  اأي 
ليجتمع  الق�سبان  وك�رس  القيود 

�سملنا بابي ».
من الذاكرة

تفا�سيل  بكل  زيد  ذاكرة  حتتفظ 
ال    الذي  اأجمد  االأ�سري  والده  حياة 
ويقول   ، عنه  احلديث  عن  يتوقف 
منا�سال  حياته  عا�س  والدي   «
كان  وحريتها،  فل�سطني  �سبيل  يف 
ينا�سل لنعي�س بكرامة دون احتالل 
ومعاناة ،�سحى بعمره و�سبابه بوفاء 
وبطولة نفخر بها دوما »، وي�سيف » 
االإ�رسائيلية  املجازر  ا�ستمرار  بعد 
والتنكيل باأبناء �سعبنا، اختار طريق 
�سفوف  يف  فانخرط  املقاومة 
اجلهاد  حلركة  الع�سكري  اجلناح 

االإ�سالمي.
تهديد واعتقال

مبالحقة  االحتالل  قوات  بداأت 
راأ�س  على  ا�سمه  اأدرج  الذي  اأجمد 
قائمة املطلوبني للت�سفية مع توايل 

اتهم  التي  القد�س  �رسايا  عمليات 
بال�سلوع فيها ، وتقول الزوجة اأم زيد 
» رف�س اأجمد ت�سليمه نف�سه بعدما 
وكلما  باغتياله،  االحتالل  هددنا 
القد�س  ل�رسايا  عملية  تقع  كانت 
ويعاقبنا  منزلنا  االحتالل  يداهم 
اأ�سبحنا  حتى  حمتوياته  ويدمر 
وت�سيف   ،« روؤيته  من  حمرومني 
التي  القد�س  �رسايا  عملية  بعد   «
هنادي جرادات،  ال�سهيدة  نفذتها  
اأجمد  االحتالل  �سلطات  حملت 
فجر  فقامت  عنها،  امل�سوؤولية 
5-10-2003 بهدم منزلنا وت�رسيدنا 

وتهديدنا بت�سفيته.
العتقال ...

القد�س  �رسايا  يف  القائد  وا�سل 
االحتالل  وحتدى   ، اجلهاد  م�سوار 
اثر جناته من عدة حماوالت اغتيال 
مالحقته  عمليات  وا�ستمرت 
اعتقل  حتى  له  الكمائن  ون�سب 
 2003-11-7 خا�سة  يف  عملية  يف 
اجلنود  غ�سب   « زوجته  ،وتقول 
واقتادوه   اغتياله  يف  ف�سلوا  الأنهم 
التحقيق القا�سي الذي ا�ستمر لفرتة 
بال�سجن املوؤبد  طويلة حتى حوكم 
قيادة  بتهمة  عاما  ل50  اإ�سافة 
�رسايا القد�س وال�سلوع يف عمليات 
زيد  اأم  ».احت�سنت  القد�س  �رسايا 
اأوالدها الثالثة ، واأبلغت زوجها يف 
بعهد  التزامها  عام  بعد  زيارة  اأول 
رغم   « وتقول   ، والت�سحية  الوفاء 
تاأثرنا بهدم منزلنا وت�رسيد العائلة 
 ، ال�سمود  قررنا  القا�سي  واحلكم 
رف�ست التخلي عن اأبنائي وكر�ستي 
ع�سيبة  اأيام  وع�سنا  لهم  حياتي 
عام  ملدة  اجمد  زيارة  منع  مع 

 ،« بحقه  العقاب  من  كجزء  كامل 
وت�سيف » لكن يف كل حلظة ندعوا 
له بالثبات وال�سرب وال�سمود.. فهو 
انتظره  و�ساأبقى  وبطل  منا�سل 
ن�ساله  حمطات  ن�ستذكر  واأبنائي 
اأملنا  يتحقق  حتى  واعتزاز  بفخر 

بحريته.

العقوبات واحلرمان

بحق  العقوبات  م�سل�سل  ا�ستمر 
اأجمد ، وتقول زوجته » بعد احلكم 
اأ�سكال  كل  بحقه  ومور�ست  عزلوه 
ح�ساره  ا�ستهدفت  التي  العقاب 
وا�سل  لكنه  �سموده،  من  والنيل 
الق�سبان  خلف  اجلهادية  م�سريته 
 ،« ا�ستهدافه  يتوقفوا عن  لذلك مل 
يف  بالغة  معاناتي  كانت   « وت�سيف 
روح  ولكن  اأطفال،   3 لرتبية  غيابه 
اجمد ترافقنا يف كل حلظة ن�ستمد 
هلل  ،واحلمد  والقوة  العزمية  منها 
درا�ستهم  يف  وتفوقوا  اأطفايل  كرب 
والتفوق  النجاح  على  وم�سممني  
اعتقاله  واأحزان  امل  على  والتغلب 
 « وتكمل   ،  « عليهم  توؤثر  التي 
حرماين  هي  العمر  حلظات  اأق�سى 
من  قرار  �سدر  فقد   ، زيارته  من 
له  زيارتي  بحظر  املخابرات 
بذريعة املنع االأمني،  ومنذ �سنوات 
القرار  الإلغاء  حماوالتي  كل  ف�سلت 
التع�سفي والظامل ،فزوجي مقطوع 
للزيارة  اأن  اإىل  اإ�سافة  العامل،  عن 
تاأثري نف�سي كبري عليه وعلينا فنحن 
ن�ستمدها  التي  للمعنويات  بحاجة 

منه .

اأمنيات الأبناء ..

تعانق  نور  كانت   ، اللقاء  طوال    
كانت  دموع  ومت�سح  والدها  �سورة 
 ، واالأخري  اللحظة  بني  تن�ساب 
كبري  بحزن  يوم  كل  ا�سعر   « وقالت 
اأحبه  الذي  الأبي  م�ستاقة  الأنني 
فحتى   حزينة  اأنا  لذلك    ، كثرياً 
فرتة الزيارة ق�سرية وكل مرة اأمتنى 
اأن اأمتكن من حتطيم تلك االق�سبان 
الأحرر اأبي ويعود معنا »، اأما �سقيقها 
زيد،  فقال » ليل نهار ن�سلي هلل اأن 
يكرمنا بحرية اأبي ، اأمنيتي اأن اأراه 
الأعي�س  القادم  العيد  يف  منزلنا  يف 
مرة واحدة يف عمري طعم الطفولة 
وفرحة العيدية وم�ساركة اأبي �سالة 

العيد وكل طقو�س احلياة.

جنل الأ�سري اأجمد عبيدي حمكوم بال�سجن املوؤبد اإ�سافة ل55 عاما

طوال عمري وحلمي الوحيد عناق والدي  
والنوم  يف اأح�ضانه

 على بوابات �سجون الحتالل  تفتحت عيني زيد )21 عاما ( و�سقيقيه نور)   20  عاما ( وخطاب )19 عاما ( 
لزيارة والدهم الأ�سري اأجمد العبيدي الذي يحرمهم الحتالل منه للعام ال�سابع ع�سر على التوايل فرتتبط 

حياتهم ومنا�سباتهم مبواعيد الزيارات التي تتحكم بها �سلطات الحتالل التي تعاقب والدتهم مبنعها من 
زيارة زوجها بذريعة املنع الأمني .

اإِك�ضر الأواين لأراك يف 
امل�ضتقبل

بقلم : عي�سى قراقع

املتعارف  ال�سعبية  العادات  يف 
يحا�رسك  عندما  تاريخياً  عليها 
عليك  وتنهال  والياأ�س،  االإحباط 
االجتاهات،  كل  من  ال�رسبات 
واخلا�رسة  وال�سدر  الراأ�س  يف 
يخونك  والظهر،  والوجه 
االأبراج،  االأ�سدقاء، تتخلى عنك 
جتد نف�سك حما�رساً ووحيداً ال 
واالنتظار،  الكرامة  �سوى  متلك 
وتك�سري  بتحطيم  ابداأ  حينها 
وال�رس  النح�س  ل�سد  االأواين 
خمتلفة،  حياة  ف�سول  ولتبداأ 
الفلكيون  يذكره  مل  برجاً  تدخل 

هو برج الثورة.
�سجبت  لقد  �سيدي:  يا   
واجرتحت  ونددت  وا�ستنكرت 
مئات القرارات الدولية املن�سفة 
الفل�سطيني،  �سعبك  حلقوق 
دبلوما�سياً  اأعداءك  حا�رست 
واأخالقيا وقانونياً حتى اتهموك 
�سمد  الدبلوما�سي،  باالإرهاب 
يف  اعجازياً  �سموداً  �سعبك 
واال�ستيطان  القمع  جحيم 
مل  اليومي،  والقتل  واالعتقال 
يتنازل،  اأو  ي�ست�سلم  اأو  ي�ساوم 
معادلة  هو  و�سموده  دمه  كان 
بني  القوى  موازين  يف  التكافوؤ 
قطعوا  الغا�سمة،  والقوة  احلق 
الدولية،  وال�رسعية  العدالة  يد 
لل�سالم  املمدودة  يدك  قطعوا 
يا  الوقت  حان  والعادل،  ال�سامل 

�سيدي اأن تك�رس االأواين.
اأن  بعد  االأواين  اإك�رس  االآن 
حاولوا اأن يح�رسوك يف املعازل 
موؤمتراتهم  ويف  والكنتونات 
الرفاهية  حول  االقت�سادية 
عن  تتنازل  اأن  مقابل  وال�سالم 
وحقك  واأ�رساك  �سهدائك 
املحتلون  مار�س  باحلرية، 
البلطجة والقر�سنة وا�ستوح�ست 
املافيا اال�رسائيلية معتقدة انك 
عبد  اإىل  تتحول  جتوع  عندما 
و�سفقاتهم  موائدهم  على  ذليٍل 
واأمالأ  االأواين  اإك�رس  امل�سمومة، 
�سعبك  بنريان  اأعدائك  عيون 
االأواين  اأك�رس  االآن  احلامية. 
الأنك رف�ست املقاي�سة، و�سعت 
وقلت:  معدتك  على  حجراً 
الركوع، حتركت يف كل  اجلوع ال 
يا  االأعداء  لكنهم  االجتاهات 
و�سارت  كرثوا  االأعداء  �سيدي، 
املطبعون  جديدة،  وجوها  لهم 
االإمارات  دولة  يف  والغادرون 
والعاجزون  الدول،  من  وغريها 
يقاوم  عظيم  �سعب  حماية  عن 

التاريخ،  يف  ا�ستعمار  اأعتى 
ي�ستحق اأن ي�سمى �سعب ال�رسف 
جبني  على  و�ساماً  يكون  واأن 
العامل، االآن اإك�رس االأواين مل يعد 
واخليمة  القيد  �سوى  نخ�رسه  ما 
االأواين  اإك�رس  االآن  والظلمة. 
هذا  تغيري  على  قادر  الأنك 
الطق�س املتبلد املتكل�س البارد، 
وروؤية  وعقاًل  فكراً  التغيري  اأعلن 
اأخرج عليهم يف  الطاولة،  واإقلب 
يقلقهم،  �سبحك  دارهم،  عقر 
ملن  نوم  ال  يقلقهم،  حيا  بقاوؤك 
�سوء  ال  النوم،  من  �سعبي  مينع 
ال  ال�سوء،  من  �سعبي  يحرم  ملن 
القد�س  على  يتاآمر  ملن  هدوء 
والعودة،  امل�سري  تقرير  وحق 
اخرج عليهم واإك�رس االأواين فوق 
روؤو�سهم، ذّكرهم باأننا خرجنا من 
ال�سفر يوماً و�رسنا رحماً ورقماً 
امل�ستعمرين  حلوق  يف  و�سكيناً 
الق�سية،  واأعداء  واملتخاذلني 
ذّكرهم عندما اعتقدوا اننا غباراً 

ف�سار هذا الغباُر عا�سفة.
يا �سيدي اإك�رس االأواين كي اأراك 
عليهم  اخرج  امل�ستقبل،  يف 
النفط  وبئر  والبحر  الرب  من 
وال�سحراء، من االأر�س وال�سماء، 
يدل  احلريق  ذلك  اأن  ليعرفوا 
اجرتح  �سعباً  وان  الغابة،  على 
م�سابهة  ظروف  يف  االنتفا�سات 
واأ�سوا لقادر اأن ي�سعل االنتفا�سة 
اأن  وليعرفوا  والعا�رسة،  الثالثة 
�سعباً ي�ستطيع ان يحمل االأق�سى 
وي�سمد  بي�ساره  والقيامة  بيمينه 
اأن  لقادر  عاماً   40 ال�سجن  يف 
يف  االأر�س  معذبي  كل  يحرر 

الدنيا ويف االآخرة.
وردد  االأواين  اإك�رس  �سيدي  يا 
اجلواهري  مهدي  حممد  اأ�سعار 
املغمو�سة بالفحم والزيت والكاز 

عندما قال:
باُب اأْطِبْق ُدجى ، اأْطِبْق �سَ

اأْطبْق َجهاماً يا �َسحاُب
اأطبق دخاُن من ال�سمري
قاً اأطبق ، َعذاب َرّ حُمَ
اأطبق َدماُر على ُحماِة
دماِرهم ، اأطبق تَباب
اأطبق َجزاءُ على بُناِة
ُقبوِرهم اأطبق ِعقاب

اأطبق نعيُب ، يُِجْب �سداَك
البُوُم ، اأطبق يا َخراب
اأطبق على ُمتَبِلّديَن

باب �سكا ُخمولَهُم الُذّ
مل يَعِرفوا لوَن ال�سماِء

ِلَفْرِط ما انحنَت الرقاب
ولفرِط ما ِدي�َسْت روؤو�سهُم

كما ِدي�َس الرتاب
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دويل

ق.د/وكالت

اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
بيان  اإثر  »على  اأنه  الفل�شطينية 
ال�شهيونية  العالقات  تطبيع 
ال�شفري  ا�شتدعاء  مت  الإماراتية، 
الإمارات  دولة  من  الفل�شطيني 
الرجوب:  فوري«وقال  وب�شكل 
اليوم  الإمارات  غادر  »�شفرينا 

ولن يعود اإليها ُمطلقاً«.
واأ�شاف الرجوب خالل اللقاء اأن 
من  املف�شول  دحالن،  »حممد 

اتفاق  من  جزء  هو  فتح  حركة 
والعدو  الإمارات  بني  التطبيع 
اأكرث  تفا�شيل  دون  ال�شهيوين«، 
مطلعة  م�شادر  ذكرت  فيما 
حاليا  متواجد  »م�شاحلة«  اأن 
ال�شفة  اإىل  و�شيعود  بالأردن، 

الغربية، الأحد.
بني  التطبيع  اتفاق  وقوبل 
ال�شهيوين،  الكيان  و  الإمارات 
من  وا�شع  فل�شطيني  بتنديد 
مثل  بارزة،  وف�شائل  القيادة 
و«اجلهاد  و«فتح«  »حما�ش« 

القيادة  عدته  فيما  الإ�شالمي«، 
»خيانة  بيان،  عرب  الفل�شطينية، 
والأق�شى  للقد�ش  الإمارات  من 
الفل�شطينية«وياأتي  والق�شية 
اإعالن اتفاق التطبيع بني تل اأبيب 
واأبو ظبي، تتويجا ل�شل�شلة طويلة 

والتوا�شل  والتن�شيق  التعاون  من 
وتبادل الزيارات بني البلدين.

�شتكون  التفاق،  توقيع  وباإمتام 
الثالثة  العربية  الدولة  الإمارات 
مع  »�شالم«  اتفاق  توقع  التي 

اإ�رشائيل بعد م�رش والأردن. 

اأعلن اأمني �سر اللجنة املركزية حلركة فتح 
الفل�سطينية، جربيل الرجوب، م�ساء ال�سبت، اأن 

�سفري فل�سطني لدى اأبو ظبي، ع�سام م�ساحلة، 
»غادرها، ولن يعود اإليها مطلقا«جاء ذلك يف 

ت�سريحات للرجوب خالل لقاء مع قناة »اجلزيرة« 
الإخبارية، عقب بعد يومني من اإعالن الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب، تو�سل الإمارات و الكيان 
ال�سهيوين اإىل اتفاق لتطبيع العالقات  واخلمي�س. 

جربيل الرجوب

�شفري فل�شطني غادر الإمارات ولن يعود 
.     حممد دحالن، املف�سول من فتح جزء من اتفاق

بعد توقف لنحو 10 اأ�سهربغزة

 وحدة »الإرباك الليلي« تعود 
للتظاهر 

فل�شطينيني من  �شبان  عاد 
الليلي«  الإرباك  »وحدة 
على  ال�شبت،  م�شاء  للتظاهر، 
احلدود ال�رشقية بني قطاع غزة 
والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، 
بعد توقف لنحو 10 اأ�شهر  واأفاد 
مرا�شل باأن ع�رشات ال�شبان من 
على  تظاهروا  الوحدة  هذه 
غزة،  ملدينة  ال�رشقية  احلدود 
املركبات،  اإطارات  واأ�شعلوا 
واألقوا قنابل �شوتية بالقرب من 

ال�شياج الفا�شل مع اإ�رشائيل.
و«الإرباك الليلي« هي جمموعات 
ليلية  م�شريات  تنظم  �شبابية 
اإ�رشائيل،  مع  غزة  حدود  قرب 
ال�شوتية،  القنابل  وت�شتخدم 
وت�شعل اإطارات مركبات، بهدف 
الإ�رشائيلي  اجلي�ش  اإزعاج 
املتاخمة  امل�شتوطنات  و�شكان 

للحدود.
وتاأتي فعاليات »الإرباك الليلي« 
برفع  اإ�رشائيل  تلكوؤ  ظل  يف 
احل�شار عن قطاع غزة، ح�شب 
ما حتدث قائمني على الفعالية 

تلك  وكانت  الأنا�شول  ملرا�شل 
ليال  بالعمل  بداأت  الوحدة 
العودة  م�شريات  �شمن  فقط، 
نهاية  ال�شلمية،  احل�شار  وك�رش 
تتوقف  اأن  قبل   ،2018 اأوت 
اأكتوبر  يف  تدريجي  وب�شكل 
ت�شود  اأ�شبوع،  نحو  ومنذ   2019
التوتر  من  حالة  غزة  قطاع 
اأعقاب  يف  وامليداين،  الأمني 
»بالونات«  اإطالق  ا�شتمرار 
من  م�شتعلة  مواد  حتمل 
القطاع؛ ت�شببت باندلع حرائق 
حماذية  اإ�رشائيلية  بلدات  يف 
الإ�رشائيلي  اجلي�ش  وي�شّن 
حلما�ش  مواقع  �شد  غارات 
اإنها  يقول  غزة،  يف  والف�شائل 
تاأتي يف �شياق الرد على اإطالق 
البالونات يف غ�شون ذلك قررت 
ت�شديد  الإ�رشائيلية  احلكومة 
من  القطاع،  على  احل�شار 
خالل منع اإدخال الوقود ومواد 
وتقلي�ش  غزة،  قطاع  اإىل  البناء 
امل�شاحة املتاحة اأمام �شيادي 

الأ�شماك.

اإ�سرائيل

ال�شيخ رائد �شالح يدخل 
ال�شجن لق�شاء حمكوميته

رئي�ش  �شالح،  رائد  ال�شيخ  بداأ 
اخلط  داخل  الإ�شالمية  احلركة 
الأحد،  اأم�ش  �شباح  الأخ�رش، 
بال�شجن  حمكوميته  ق�شاء 
وقال  �شهرا   28 البالغة  الفعلي، 
موقع »عرب 48«، اإن املئات من 
احت�شدوا   ، يف  العربية  البلدات 
اأمام �شجن »اجللمة« قرب مدينة 
اإىل  للوقوف  )�شمال(،  حيفا 
جانب ال�شيخ �شالح، قبيل دخوله 

ال�شجن.
رف�شت  املا�شي،  وجويلية 
حيفا،  يف  املركزية  املحكمة 
الدفاع  طاقم  به  تقّدم  ا�شتئنافا 
قرار  على  �شالح،  ال�شيخ  عن 
اآنذاك  املحكمة  وقررت  �شجنه 
ق�شاء  �شالح،  ال�شيخ  يبداأ  اأن 
الفعلي،  بال�شجن  حمكوميته 
البالغة 28 �شهرا، يوم 16 اأوت  ويف 
حمكمة  اإدانة   ،2019 نوفمرب   24
�شالح  ال�شيخ  حيفا  يف  ال�شلح 
بتهمة »التحري�ش على الإرهاب«، 
وفق  حمظورة«،  منظمة  و«تاأييد 
ذاته وحكمت املحكمة  امل�شدر 
بال�شجن  يف 10 فرباير املا�شي، 
 28 �شالح  ال�شيخ  على  الفعلي 
�شهرا   11 تخفي�ش  مع  �شهرا، 
الفعلي  بالعتقال  ق�شاها 

احلركة  اإ�رشائيل  وحظرت 
يف  �شالح،  برئا�شة  الإ�شالمية، 
له  كلمة  ويف   .2015 نوفمرب   27
نف�شه  ت�شليم  قبيل  اأن�شاره  اأمام 
عدم  اإىل  �شالح  ال�شيخ  دعا   ،
الأق�شى،  امل�شجد  عن  التنازل 
املحتلة  القد�ش  مدينة  وحترير 
اتفاق  على  �شالح  ال�شيخ  وعلق 
التطبيع بني اإ�رشائيل والإمارات، 
قائال »البع�ش يعتقد اأن التطبيع 
لالحتالل  �رشعية  �شيعطي 
وامل�شجد  بالقد�ش  واأطماعه 
العار  »من  الأق�شى«وتابع 
القد�ش  دخول  يريد  من  على 
بوابة  من  الدخول  والأق�شى 
اأعلن  الحتالل«واخلمي�ش، 
الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، 
اإىل  واإ�رشائيل  الإمارات  تو�شل 
وا�شفا  العالقات  لتطبيع  اتفاق 
اتفاق  »التاريخي«وقوبل  بـ  اإياه 
الإ�رشائيلي  الإماراتي  التطبيع 
فل�شطني،  داخل  وا�شع  بتنديد 

�شعبيا ور�شميا.
التطبيع  اتفاق  اإعالن  وياأتي 
تتويجا  ظبي،  واأبو  اأبيب  تل  بني 
التعاون  من  طويلة  ل�شل�شلة 
وتبادل  والتوا�شل  والتن�شيق 

الزيارات بني البلدين.

اأقامت جماعة الإخوان امل�شلمني، 
»افرتا�شي«  ال�شبت، جمل�ش عزاء 
باجلماعة،  البارز  القيادي  لتاأبني 
يومني  بعد  العريان،  ع�شام 
ب�شجن  حمب�شه  يف  وفاته  من 

العقرب جنوب القاهرة.
وبثت قناة الوطن املح�شوبة على 
جمل�ش  ال�شبت،  م�شاء  اجلماعة، 
قادة  م�شاركة  اإىل  واأ�شارت  العزاء 
دول  من  و�شيا�شيني  اجلماعة  من 
التون�شي  الرئي�ش  اأبرزهم  عرب، 
ال�شابق من�شف املرزوقي، وخالد 
ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ش  م�شعل 
البث،  وخالل  حلما�ش  ال�شابق 
مر�شد  نائب  منري،  اإبراهيم  نعى 
بريطانيا،  يف  املقيم  الإخوان 

العريان بالقول: »ربح البيع«.
ارتقت  ع�شام  »اأخي  واأ�شاف: 

ر�شالتك  وو�شلت  لل�شماء  روحك 
باأن  اجلماعة  �شهداء  اأر�شلها  كما 
يحاربونه  الذي  اجلماعة  فكر 
حممود  اأكد  ال�شحيح«بدوره،  هو 
لالإخوان،  العام  الأمني  ح�شني، 
اأن  اإ�شطنبول  يف  املتواجد 
العريان »رمزا )..( ي�شاف لقائمة 
ال�شهداء«. واأ�شار اإىل »اإقامة �شالة 
مناطق  يف  العريان  على  الغائب 
كثرية يف اأنحاء العامل«وقال طلعت 
الإخوان  با�شم  املتحدث  فهمي 
»العريان  اإ�شطنبول(:  يف  )مقيم 
 )..( واملبادئ  والعمل  العلم  رجل 
جانبه،  واألفوه«من  اجلميع  اأحبه 
ال�شابق  التون�شي  الرئي�ش  قال 
يقدم  اإنه  املرزوقي،  من�شف 
التعازي للجماعة، ولأهله واأحبائه 
»كان  العريان  اأن  اإىل  واأ�شار 

الجتاهات  كل  مع  القلب  مفتوح 
ال�شيا�شية وكان حقوقيا ومنا�شال 
م�شعل  خالد  �شيا�شيا«وقال 
ال�شابق  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ش 
حلما�ش: »نعزي الإخوان بالداخل 
واخلارج ونعزي �شعب م�رش الذي 
من  بع�ش  ويفقد  يتاأمل  اأن  قدره 

رموزه وقياداتها«.
منوذج  العريان  »ع�شام  واأ�شاف: 
املعطاءة  امل�رشية  لل�شخ�شية 
والتخ�ش�ش  العلم  فهو  املتميزة، 
والدين  واملواكبة واخللق  والوعي 
الآخر«واأ�شار  ك�شب  على  والقدرة 
وممثلي  �شفراء  خري  من  اأنه  اإىل 
املحافل  من  عدد  يف  الإخوان 
نور،  اأمين  قال  بينما  بالعامل 
اخلارج:  يف  امل�رشي  املعار�ش 
لكل  كبرية  قيمة  كان  »العريان 

اإعالم  و�شائل  العقالء«وذكرت 
جاءت  العريان  وفاة  اأن  م�رشية، 
فيما  مفاجئة،  قلبية  اأزمة  ب�شبب 
ح�شاباتهم  عرب  معار�شون  اتهم 
بالت�شبب  ال�شلطات،  »تويرت«  على 
اأ�شموه  ما  جراء  عمدا  وفاته  يف 
بـ«الإهمال ال�شحي املتعمد«ونعى 
من  حمبو�شا  كان  الذي  العريان 
ال�شيا�شيني  ع�رشات   2013 اأواخر 
البارزين يف م�رش والعامل العربي، 
كما ت�شدرت وفاته موقع التوا�شل 
حظى  اإذ  »تويرت«،  الجتماعي 
العريان  وفاة  )و�شم(  ها�شتاغ 
واملقاطع  امل�شاركات  باآلف 
خالل  الراحل  للقيادي  امل�شورة 
اأحاديث يغلب عليها الود والتفاهم 
ال�شيا�شية  والقيادات  الرموز  مع 

العربية.

»الإخوان«

 جمل�س عزاء »افرتا�شي« لتاأبني العريان

امل�شت�شار  بولتون،  جون  قال 
للرئي�ش  القومي  لالأمن  ال�شابق 
دونالد  الرئي�ش  اإن  الأمريكي، 
ان�شحاب  يعلن  قد  ترامب، 
قبل  الناتو  من  املتحدة  الوليات 
املقررة يف  الرئا�شية  النتخابات 

3 نوفمرب.
مقابلة  يف  بولتون،  واأ�شاف 

�شحيفة  مع  الأحد  اأم�ش  ن�رشت 
زال  »ما  الإ�شبانية:  رازون«  »ل 
حتى  اأ�شهر  ثالثة  نحو  هناك 
نظر  وجهة  ومن  النتخابات، 
فرتة  هذه  الأمريكية،  ال�شيا�شة 
كبري  احتمال  هناك  جدا.  طويلة 
ن�شميه  ما  حلدوث  وحقيقي 
تعقد  عندما  اأكتوبر،  مبفاجاأة 

الكوري  الزعيم  الرابعة مع  القمة 
لإعالن  اأون  جونغ  كيم  ال�شمايل 
ال�شالم يف �شبه اجلزيرة الكورية، 
واإنهاء برنامج الأ�شلحة النووية«.

ويرى بولتون، اأن ترامب »قد يقرر 
من  الأمريكية  القوات  كل  �شحب 
اأفغان�شتان، مبا يف ذلك قبل حلول 
يعلن  قد  اأو  النتخابات.  موعد 

يوليو،  الناتو«يف  من  الن�شحاب 
املتحدة،  الوليات  رئي�ش  قال 
تاي�شن  مارك  مع  مقابلة  يف 
الأمريكي  الأعمال  معهد  )من 
�شحيفة  يف  واملعلق  املحافظ، 
»وا�شنطن بو�شت« وقناة »فوك�ش« 
الوليات  ان�شحاب  يريد  اإنه ل   ،)

املتحدة من الناتو.

بولتون

ترامب قد يعلن ان�شحاب وا�شنطن من الناتو 
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امل�سرف على �سفحة " يوميات الثقافة اجلزائرية " "حميد �سعد اهلل" لـ"الو�سط"

 الإعالم الثقايف يحتاج ملنابر �ر�ؤية 
.    « اأدعو وزارة الثقافة اإىل دعم جتربة اإعالمية فتية ...

.     تناول اخلرب الثقايف مازال منا�سباتيا...
.     ن�ساهم يف دعم الثقافة اجلزائرية عرب اأعالم جديد

بخطوات كلها ثقة واإرادة اأ�س�س ال�ساب اجلزائري خريج كلية » الإعالم والت�سال » بجامعة اجلزائر » حميد �سعد اهلل » �سفحة اإعالمية تعنى بالثقافة اجلزائرية 
» ت�ستقطب الآلف من املتابعني وامل�ساهدين ملختلف م�سامني واأركان املنرب الإعالمي التفاعلي الذي ي�سرف عليه ال�ساب بكفاءة عالية وطاقة اإبداعية ويف لقاء 
�سحفي ل« الو�سط » دعا ال�ساب الإعالمي الذي ا�ستفاد من خربات تكوين يف الإذاعة الوطنية والتن�سيط الإعالمي يف العديد من املنابر الإعالمية منها اإذاعات 
الكرتونية وقنوات تلفزيونية اىل �سرورة الهتمام بالإعالم الثقايف الذي مازال حيزه على �سفحات اجلرائد والقنوات الإعالمية حمدودا رغم الرثاء الهام 

الذي تزخر به الثقافة اجلزائرية وعلى مدار اأ�سهر ا�ستطاع ال�ساب الطموح اأن يوؤ�س�س تقليدا اإعالميا يف قطاع الثقافة هو الأول من نوعه اإذ حتيل جتربته 
الإعالمية التي حتمل عنوان �سفحة اإعالمية اأطلق عليها ت�سمية »يوميات الثقافة اجلزائرية » اإىل روؤية اإعالمية جديدة لدعم  الن�ساط الثقايف اإعالميا 

ومرافقة خمتلف الفعاليات الثقافية التي قد ل تلقى التغطيات الإعالمية الكافية

حاوره حممد.م

ال�ساب  يقدم  •كيف  	
نف�سه  اهلل  �سعد  حميد 

للقراء ؟
ال�صحفي  اللقاء  هذا  بداية  يف   
الهام  الإعالمي  منربكم  ا�صكر 
هذه  على   « اجلزائرية  الو�صط   «
تتيح  التي  الإعالمية  امل�صاحة 
�صيفا  فيه  انزل  مرة  لأول  يل 
عن  احلديث  وطنية  جريدة  على 
املجال  يف  الإعالمية  جتربتي 
الثقايف فانا �صاب جزائري انحدر 
من مدينة ال�رشاقة خريجي اإعالم 
وات�صال ما�صرت » �صمعي ب�رشي » 
ميدانية  ترب�صات  من  ا�صتفدت 
الأوىل  القناة  الوطنية  بالإذاعة 
خ�صت  كما  البهجة  اإذاعة  وحتى 
بالثقايف  مكلف  �صحفي  جتربة 
يف قناة » اجلزائرية وان » وجتربة 
الكرتونية  باإذاعة  اأخرى  اإعالمية 
واأ�ص�صت  ال�صياحي  وبجريدة 
الكرتونيا  اإعالميا  منربا  بعدها 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب 
الثقافة  يوميات  �صفحة   « يخ�ص 
عليها  ا�رشف  التي   « اجلزائرية 
تن�صيط  حيث  من  اإعالميا 
الربامج والأركان ومن حيث اأي�صا 
الف�صاء  على  الفني  الإ�رشاف 
الذي  الثقايف  التفاعلي  الإعالمي 
قبل  من  هامة  مبتابعة  يحظى 

الفاعلني واملتابعني .

فكرة  جاءتك  •كيف  	
الإعالمي  املنرب  تاأ�سي�س 

التفاعلي ؟
بداية  منذ  الأمر  حقيقة  يف   
درا�صتي اجلامعية وخو�ص جتربة 
املوؤ�ص�صات  يف  املهني  الرتب�ص 
للقطاع  اأميل  واأنا  الإعالمية 
مكنوناته  يف  يحمله  مبا  الثقايف 
واأعراف  وتقاليد  ورموز  قيم  من 
�صامل متكامل  وتاريخ فهو قطاع 
اأي  اأولويات  يف  يكون  اأن  يجب 
يف  تبث  اإعالمية  حمتويات 
ثقايف  برتاث  تزخر  التي  بالدنا 
والن�رش  بالتعريف  بعد  يحظى  مل 
ومن  والأو�صع  املكثف  الإعالمي 
الإعالمي  للعمل  حتم�صت  هنا 
الثقايف الذي حاولت فيه تاأ�صي�ص 
عبارة  تفاعلية  اإعالمية  �صفحة 
تتخ�ص�ص  الكرتونية  اإذاعة  عن 
خدمة  وتقدم  الثقايف  ال�صاأن  يف 
اإخباري  طابعها  ثقافية  اإعالمية 
اهلل  بعون  جنحت  وقد  وتثقيفي 
ودعم الكثري من املتابعني يف هذا 
يح�صى  الذي  وامل�رشوع  امل�صار 
تزيدين  ومتابعة هامة  بدعم  الآن 
يف احلقيقة اإرادة لتحقيق الأف�صل 

م�صتقبال

املحتويات  هي  •ما  	
الإعالمية التي تعر�سها 

ال�سفحة الثقافية ؟
ال�صفحة الإعالمية الثقافية تعر�ص 
املواعيد  حركية  ت�صاير  اأركانا 

اأخرى  اإعالمية  واأعمال  الثقافية 
مع  �صوتية  ت�صجيالت  عن  عبارة 
وتغطي  وفنية  ثقافية  �صخ�صيات 
الثقافية  الأخبار  �صفحتنا  اأي�صا 
كل  تعر�ص  التي  الأجندة  عرب 
احلقيقة  ويف  وخمي�ص  احد 
املحتويات الثقافية متعددة وهي 
تركز على طابع الأخبار وهذا من 
اأركز  التي  العمل  ا�صرتاجتيات 
حتى  ال�صفحة  تقدم  كما  عليها 
ب�صور  مرف  مكتوبة  ن�صو�صا 
لالأخبار ثقافية ح�رشية وهو جهد 
ا�صتقطاب  اإىل  خالله  من  اأ�صعى 
للمجال  املتابعني  من  عدد  اكرب 
اأو�صع  اأن  وطموحي  الثقايف 
ليكون  الثقايف  الإعالمي  العمل 
التغطيات  حيث  من  تو�صعا  اأكرث 
الإعالمي  والتناول  الإعالمية 
التي  الثقافية  للق�صايا  العميق 

ميكن اأن تكون حمل نقا�ص .

•كيف ترى اخلرب الثقايف  	
يف ال�سحافة الوطنية ؟

�صوؤال عميق وهام اأعتقد اأن هناك 
عدد قليال من املنابر الإعالمية 
وال�صان  الثقايف  باخلرب  تهتم  التي 
يف  حركية  من  يرافقه  وما  الفني 
ال�صانحة  هذه  وا�صتغل  املجال 
بر�صالة  لتقدم  الإعالمية 
للقائمني على خمتلف املوؤ�ص�صات 
الهتمام  ب�رشورة  الإعالمية 
تذوب  التي  الثقافية  بالأق�صام 
لالأ�صف يف طابع التكليف الظريف 

والتغطيات املنا�صباتية لالأحداث 
الأق�صام  جعل  يجب  بل  الثقافية 
اأي�صا  اإعالمية  منابر  الثقافية 
وتن�صيط  الثقايف  امل�صهد  لإثراء 
اأ�صكاله ودعم  ب�صتى  الفني  الفعل 
القطاع  يف  الفاعلني  الإعالميني 
الثقايف يجب اأن يكون اأي�صا �صمن 
ن�صاط وزارة الثقافة التي ادعوها 
اإىل دعمنا  الإعالمي  من منربكم 
الثقايف  بالعمل  يهتم  ك�صباب 
والفني الراقي الذي يعرب عن ثراء 
قطاعانا الثقايف الرمزي واملادي 
فان  الثقايف  اخلرب  وبخ�صو�ص 
حمدودا  مازال  له  املتاح  احليز 
مراجعة  ي�صتوجب  وهذا  للغاية 
الإعالمية  واملقاربات  لالأداء 
الإعالم  يف  حاليا  املنتهجة 

موؤ�ص�صات  يف  �صواء  الثقايف 
الإعالم العمومية اأو اخلا�صة .

يف  طموحاتك  هي  •ما  	
الإعالمي  الف�ساء  هذا 

الثقايف ؟
اأن  هي  احلقيقة  يف  طموحاتي 
جهدنا  نوؤطر  اأن  فر�صة  يل  تتاح 
املتوا�صل اإعالميا عرب » �صفحة 
يوميات الثقافة اجلزائرية » التي 
ومرافقة  بدعم  اأن حت�صى  اأرجو 
الثقافة  وزارة  قبل  من  اي�صا 
اطمح  اأن  كما  الت�صال  ووزارة 
الإذاعة  منت�صبي  من  اأكون  اأن 
العمل  يف  متوا�صعة  خربة  لو�صع 
املوؤ�ص�صة  هذه  يف  الإعالمي 
كفاءاتها  من  العديد  احرتم  التي 

تت�صع  اأن  ونرجو  الإعالمية 
الثقافة  يوميات  �صفحة  خدمات 
اإعالميا  منربا  لتكون  اجلزائرية 
ال�صا�صعة  الثقافية  اجلزائر  لكل 
والتي مازالت حتتاج يف تقديري 
احلركية  ترافق  اإعالمية  ملنابر 
الثقافية وتغطي امل�صهد الثقايف 
وتك�صف اإبداعات هموم الفنانني 
الثقافة  على  ال�صوء  وت�صلط 
الكيان وما غاب فيها من مظاهر 
و�صلت  ر�صالتي  تكون  اأن  واأرجو 
اإىل امل�صوؤولني خا�صة عن قطاع 

الثقافة والت�صال 

للو�سط  ر�سالتك  هي  •ما  	
العالمي والثقايف ؟

اأدعو من » الو�صط » كل الفاعلني 
يف قطاع الثقافية اإىل الجتاه اإىل 
الثقايف وال�صتثمار  دعم الإعالم 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  يف 
الطاقات  ودعم  اجلديدة 
بخريجي  والهتمام  ال�صابة 
والت�صال  الإعالم  تخ�ص�ص 
من  بعد  ي�صتفيدوا  مل  الذين 
وممار�صة  التوظيف  يف  حقهم 
يف  كانت  �صواء  ال�صحافة  مهنة 
املجالت  او يف  الثقايف  املجال 
العامة الأخرى كما اأين اأرجو من 
وزارة الثقافة اأن توفر لنا الدعم 
الأخرى  احلوافز  املعنوي وحتى 
التي ميكن على اأ�صا�صها اأن اأطور 
اإىل  احلايل  الإعالمي  ف�صائي 

موؤ�ص�صة اإعالمية قائمة بذاتها .

املك�سيك

�فاة اأرملة الكاتب العاملي غار�سيا ماركيز 
يف  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
مر�صيد�ص  وفاة  املك�صيك، 
الروائي  وملهمة  اأرملة  بار�صا؛ 
غار�صيا  غابرييل  الكولومبي 
يوم  عاما،   87 عن  ماركيز، 
مك�صيكو  العا�صمة  يف  ال�صبت، 
قالت وزيرة الثقافة املك�صيكية، 
األيخاندرا فراو�صتو، يف تغريدة 
كبري  بحزن  »تلقيت  تويرت  على 
بار�صا«.  مر�صيد�ص  وفاة  نباأ 
احلارة«.ومل  »تعازينا  واأ�صافت 
التي  بار�صا  وفاة  �صبب  يك�صف 
مك�صيكو.  يف   1961 منذ  تقيم 

كولومبية  اإعالم  و�صائل  لكن 
من  تعاين  كانت  اأنها  ذكرت 
غار�صيا  وكان  تنف�صية  م�صاكل 
نوبل  بجائزة  املتوج  ماركيز، 
يف  وولد   ،1982 يف  لالأدب 
اأراكاتاكا يف كولومبيا يف 1927، 
تويف يف 2014 يف مك�صيكو وعرب 
الرئي�ص الكولومبي اإيفان دوكي 
عن تعازيه للعائلة. وكتب »اليوم 
التي  بار�صا  مر�صيد�ص  توفيت 
كانت حب حياة مواطننا احلائز 
غار�صيا  غابرييل  نوبل  على 
�رشوط«،  بال  ورفيقته  ماركيز 

مع  كولومبيا  »ت�صامن«  موؤكدا 
»موؤ�ص�صة  وقالت  عائلتهما. 
الراحل،  الروائي  لقب  غابو« 
»موؤ�ص�صة  الكامل  وا�صمها 
ماركيز  غار�صيا  غابرييل 
الأمريكية  الإيربية  لل�صحافة 
بار�صا  مر�صيد�ص  اأن  اجلديدة« 
»توفيت يف منزلها يف مك�صيكو 
يف  غابو  مع  ا�صتقرت  حيث 
ماركيز  غار�صيا  وكان   1961
يف  تزوجا  بار�صا  ومر�صيد�ص 
وفاة  حتى  معا  وعا�صا   1958
الكاتب ومر�صيد�ص بار�صا التي 

م�رشيني،  ملهاجرين  ولدت 
ماغانغوي  يف  وعا�صت  ولدت 
والدها  كان  حيث  كولومبيا  يف 
غار�صيا  وكان  �صيدلية.  ميلك 
الطفولة  منذ  يعرفها  ماركيز 
والده  مع  يتنقل  كان  عندما 
قرية  اإىل  قرية  من  اأدوية  لبيع 
اأحدهما  بابنني  الزوجان  ورزق 
والثاين  ر�صام  وهو  غونزالو 
ومنتج  خمرج  وهو  رودريغو 
واأثارت  وتلفزيوين  �صينمائي 
ردود  بار�صا  مر�صيد�ص  وفاة 
التوا�صل  و�صائل  على  فعل 

الجتماعي يف الأو�صاط الأدبية 
وكتبت  وال�صيا�صية  والثقافية 
كالوديا  مك�صيكو  بلدية  رئي�صة 

مبعرفة  »ت�رشفت  �صينبوم 
م�صيدة  بار�صا«  مر�صيد�ص 

»ب�صيدة عظيمة وجميلة«.
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سريــن الق�سائييـــــــــــــــــــن 

اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممــــــــــــــــــد 
حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمـــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساءاجلزائــــــــــــــــر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهــــــــــــاتــــــــف 023.37.76.23 /023.37.76.32 
 scp_boudif@yahoo.fr

 اإعــالن عن بيـــــع منـــاب قـــــا�سر
باملزاد العلني  

املادة 750-749 من قانـون الإجـراءات املدنيـةوالإداريــة
 نحـن �لأ�ضتـاذ/ �ضيف �هلل ر�ضيد حم�رش ق�ضائي  لدى حمكمة بئر مر�د ر�ي�س �خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئـر �رشيك يف �ل�رشكة �ملدنيـة �ملهنيــة �ملذكـورة �أعاله 
و �لو��ضـع ختمه و توقيعــه �أدناه.لفائدة/�ل�ضيدة قاديري �أمال �أرملة قاديري يف حق �بنتها �لقا�رش قاديري جازية مالك و �ملت�رشف نيابة عنهما �ل�ضيد قاديري 
يو�ضف مبوجب وكالة خا�ضة حمررة من طرف �ل�ضتاذ �ضايب حممد-موثق ببئرمر�د ر�ي�س- بتاريــــخ2015/08/13. �ل�ضاكـن بحـي غابـة ديكــار03 رقم91 د�يل �بر�هيم 
�جلز�ئر.بنـــاء على/ قائمة �ضــروط �لبيـع �ملودعة لدى حمكمة بئر مر�د ر�ي�س و �ملـوؤ�ضـر عليـها  بتاريـخ 2019/07/10  حتـت رقـــم :5404 و ذلــك ق�ضــد �لبيـع بـاملـز�د 
�لعلـــني. نعلن للجمهور باأنــه �ضيــ�رشع فـي �لبـيــع باملـز�د �لعـلــني ملنـاب �لقا�رش قاديري جازية مالك 69120/2448 جـزء فـي �ل�ضيوع من قطعة �أر�س م�ضيدة عليها 
بناية �ضكنية  ل�ضالـح �أعلى و �آخـر مز�يد يوم 2020/08/27 عـــلى �ل�ضــاعة �لو�حدة زو�ل )13:00�ضا(  مبحكمـة بئر مر�د ر�ي�س .�لتعييــن :حقوق عقارية متمثلة يف  
69120/2448 جزء يف �ل�ضيوع من قطعة �أر�س م�ضيدة عليها بناية �ضكنية  كائنة ببلدية �لبيار، ولية �جلز�ئر، �ضارع يحي �رشيف عبد �لعزيز، حتمل رقم09/07 
تقــدر م�ضاحتها ب282م2 ت�ضكل جمموعة ملكية 43  ق�ضم05 من خمطط م�ضح  �لر��ضي.مببلــغ �إفتتــاحي يقــدر بـ  1.774.433.82دج)مليون و �ضبعمائة و �ربعة 
و �ضبعون �لف و �ربعمائة  و ثالثة وثالثون دينار جز�ئري و �ثنان و ثمانون �ضنتيم( �رشوط �لبيــع/ �إ�ضافة �إىل �ل�رشوط �لو�ردة يف قائمة �رشوط �لبيع �ملودعة لدى 
كتابة �ضبـط �ملحكمـة تـــحـــت رقــــم 5404  فـاإن �لـر��ضــي عليـه �ملـز�د يتحمــل �لأعبـــاء �لقـانونية مبا فيها دفع حال �إنعقــــاد �جلل�ضة 5/1 من �لثمـن و�مل�ضاريـــف 
و �لر�ضوم �مل�ضتحقــة و يدفــع �ملبلـغ �لباقـي يف �أجــل 08 �أيـــام �ملو�ليـــة لر�ضو �ملـز�د.فعــلى �جلمهـور �لـر�غــب يف �ملــز�يـدة �لإطالع على قائمة �رشوط �لبيع لدى 
كتابـــــــة �ضبط حمكمة ببئر مر�د ر�ي�س   �أو بديــــو�ن  �ملح�ضــر �لق�ضائي �لكـائن مكـــتبــه بالعنـو�ن �ملـذكـور �أعــاله.وعليه/��ضتناد� ملقت�ضيات �ملادة 749- 750 من 

قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لد�رية قمنا بتعليق هذ� �ملح�رش بجريدة يومية وطنية.  
اخلتـم    املح�سر الق�سائي

الو�سط:2020/08/17 الو�سط:2020/08/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة

اعالن
�ىل  �جللفة  لبلدية  �لبلدي  �ل�ضعبي  �ملجل�س  رئي�س  ينهي 
حتقيق  باجر�ء  خا�س  �ضجل  فتح  عن  �ملو�طنني  كافة 
�لتخزين  و  �لتربيد  ��ضتيد�ع  م�رشوع  �جناز  يف  عمومي 
»لفائدة  �ل�ضتهالكية  �لغذ�ئية  �ملو�د  و  �لفالحية  للمو�د 
�ل�ضيد/بارة  �لبا لند »مل�ضريها  م �ضن  م  ذ  �ملوؤ�ض�ضة �س 
رم�ضان »�لكائنة باملنطقة �ل�ضناعية رقم :44-45 ببلدية 
�جللفة وعلى كل �ضخ�س له �عرت��س �و مالحظة �لت�ضال 
�ل�ضاعة  من  يوم  �ملركزية(كل  )�لبلدية  �لتقنني  مب�ضلحة 
08:00 �ىل 12:00 ومن 13:00�ىل 16:30 ما عد� �يام �لعطل 
�لر�ضمية و ذلك ملدة خم�ضة ع�رش يوما )15( �بتد�ء� من 

ن�رش �لعالن يف �ل�ضحف �ليومية .
�جللفة يف :12 �وت 2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
�حلكم:  تاريخ   20/01429 �لفهر�س:  رقم   20/00448 �جلدول:  رقم 

 20/05/21
�لأ�رشة علنيا ح�ضوريا  �ضوؤون  ق�ضت �ملحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا 
�ملو�ضوع:  يف  �لدعوى.  يف  �ل�ضري  �عادة  قبول  �ل�ضكل:   يف  �بتد�ئيا. 
�حلال  حمكمة  عن  �ل�ضادر  �ملو�ضوع  يف  �لف�ضل  قبل  �حلكم  �إفر�غ 
بتاريخ:2020/01/02 رقم فهر�س: 20/0020 و�عتماد �خلربة �ملنجزة 
من طرف �خلبري �لطبي �ضعيد�ين عامر �ملودعة بتاريخ: 2020/01/22 
جيدل  عليه  �ملدعى  على  باحلجر  �لق�ضاء  وبالنتيجة   20/28 فهر�س 
وخلفاوي  بوبكر  �بن  �جللفة  ببلدية   1981/07/16 مو�ليد  من  بلقا�ضم 
�لزهرة. وتعيني �ملدعي �ضقيقه جيدل عطية من مو�ليد 1983/08/03 
باجللفة �بن بوبكر وخلفاوي �لزهرة مقدما عليه مع �لأمر بن�رش هذ� 
ب�ضهادة  بذلك  و�لتاأ�ضري  لالإعالم.  �ليومية  �ل�ضحف  �حدى  يف  �حلكم 
ميالد �ملحجور عليه ب�ضجالت �حلالة �ملدنية. بذ� �ضدر هذ� �حلكم 
و�ل�ضنة  و�ل�ضهر  �ليوم  يف  �ملنعقدة  �لعلنية  �جلل�ضة  يف  به  و�أف�ضح 

�ملذكورين �أعاله، ول�ضحته �أم�ضيناه نحن �لقا�س و�أمني �ل�ضبط.
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Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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احتجاجا على تف�شي املخدرات وامل�شروبات الكحولية

�ضكان حي النزلة بالوادي ينتف�ضون
جتمهر بحر الأ�شبوع اجلاري �شكان حي النزلة ببلدية الوادي اأمام مقر املركز الربيدي ، يف وقفة 

احتجاجية تنديدا مبا اأ�شموه بتف�شي ظاهرة بيع وا�شتهالك املخدرات وامل�شروبات الكحولية التي 
ربطها املحتجني بالتزايد املقلق جلرائم القتل .

رمي نواري

املواطنني  ع�رشات   انتف�ض 
العمرية  ال�رشائح  خمتلف  من 
التابع  النزلة  بحي  القاطنني 
مكتب  اأمام  الوادي،  لبلدية 
الربيد  ،وذلك على خلفية  تنامي 
و  بالوالية  القتل  جرائم  ظاهرة 
ترويج بع�ض االأ�شخا�ض القاطنني 
الرذيلة،خا�شة  اأنواع  لكل  بينهم 
معروفة  املنطقة  اأن  علمنا  اإذا 
يف  ال�شاربة  وتقاليدها  بعاداتها 
عمق التاريخ. ويف مو�شوع مت�شل 
امل�شكل  من  املت�رشرين  قال 
القائم اإن الو�شع الذي تعي�ض على 
وقعه ناحيتهم اأخذ منحى خطري 

هوؤالء  قلقهم  يخفي  مل  كما   ،
اخرى  جرائم  تف�شي  اإمكانية  من 
ناهيك عن التاأثري غري االأخالقي 
، ويف �شياق  اأبنائهم وذويهم  على 
ذي �شلة نا�شد حمدثونا ال�شلطات 

و  العاجل  بالتحرك  املعنية 
التدخل لردع مثل هكذا جتاوزات 

وخروق ظل م�شكوت عنها .
�شدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
االحتجاجية  وقفتهم  يف   ، هوؤالء 

حترك  �رشورة  على  املذكورة 
حرب  ل�شن  املعنية  اجلهات 
و  مروجي  على  النطاق  وا�شعة 
االجتماعية  االآفات  م�شتهلكي 
وما ينجر عنها من تبعات �شلبية 
واملجتمع  ،وهو  الفرد  على 
االأمر الذي يتما�شى مع تعليمات 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الرامية لتج�شيد خمطط احتالل 
االإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 
ويف   . واأ�شكالها  اأنواعها  ب�شتى 
انتظار تدخل جاد من ال�شلطات 
�شاكنة  على  الزما  يبقى  املعنية 
قبة  االألف  بعا�شمة  النزلة  حي 
املتاأزم  الو�شع  معاي�شة  وقبة 

الأجل غري م�شمى .

املجلة اجلزائرية لل�شياحة و ال�شفر العدد 4
جازي 

عر�ض اأنرتنت جديد للعمل عن بعد 

املدر�شة الع�شكرية متعددة التقنيات بربج البحري 

تخرج الدفعة ال47 من ال�ضباط املهند�ضني 

قامت جازي بالتعاون مع ال�رشكة 
التكنولوجية العاملية »�شي�شكو«  
بت�شميم عر�ض »جازي مكتبي« 
خم�ش�شة  باقة  يف  املتمثل 
للمحرتفني  بعد  عن  للعمل 
من  املزيد  يريدون  الذين 
مع  التكيف  و  اال�شتقاللية 
من  املمكنة.  الظروف  جميع 
مكتبي«  »جازي  عر�ض  خالل 
ال�رشكة  مع  املتعامل  ،اجتمع 
التكنولوجية  للحلول  امل�شنعة 
من اأجل اإعادة ابتكار العمل عن 
اأف�شل  تطوير  خالل  من  بعد 
ا�شتمرارية  ل�شمان  االأدوات 

املهنية  االأن�شطة  واإنتاجية 
ال�شحية.  االأزمة  خالل  خا�شة 
الباقة  ت�شميم هذه  ، مت  وعليه 
لتلبية جميع اأنواع االحتياجات: 
جلميع  حمدودة  غري  مكاملات 
بايت  جيغا   25 و  ال�شبكات 
ال�رشيحة  على  االإنرتنت  من 
الرئي�شية و 15 جيغا بايت على 
جمانية  و  الثانوية  ال�رشيحة 
التي  اجلماعية  املكاملات 
ت�شمح باالت�شال مع 4 اأ�شخا�ض 
يف نف�ض الوقت اإ�شافة الدخول 
جماين اإىل من�شة اللقاءات عرب 
اك�ض«،  ويب  الفيديو«�شي�شكو 

ب�شعر  مودم  جهاز  واأخرًيا، 
جازي  �رشكة  ت�شع  تف�شيلي  
ت�رشف  حتت  العر�ض  هذا 
جتهيز  يف  الراغبة  املوؤ�ش�شات 
ب�شعر  بُعد  للعمل عن  موظفيها 
3000 دينار يف ال�شهر فقط مع 

التزام ملدة 12 �شهًرا.
!فنظًرا  �شيء  كل  لي�ض  هذا  و 
لرغبة جازي يف تلبية احتياجات 
ممكن،  �شكل  باأف�شل  زبائنها 
اإثراء  على  املتعامل  يعمل 
خدمات  باإ�شافة  العر�ض  هذا 
القريب  يف  مكيفة  و  جديدة 

العاجل.

الع�شكرية  الناحية  قائد  اأ�رشف 
االأوىل، اللواء �شيدان علي، اأم�ض 
االأحد، على مرا�شم حفل تخرج 
الدفعة ال47 لل�شباط املهند�شني 
والدفعة ال5 من �شهادة التكوين 
باملدر�شة  للما�شرت  التكميلي 
التقنيات  متعددة  الع�شكرية 

طالب«  الرحمن  عبد  »ال�شهيد 
العا�شمة(  )�رشق  البحري  بربج 

لل�شنة الدرا�شية 2020-2019 .
املتخرجة  الدفعات  وت�شم 
ال�شباط  من  ال47  الدفعة 
طالبا(   253( املهند�شني 
جمهورية  من  طلبة   07 منهم 

من  ال5  والدفعة  الكامريون 
 71( ما�شرت  التكويني  التكوين 
تابعني  وهم  مرتب�شا(  �شابطا 
ملختلف اأ�شلحة اجلي�ض الوطني 
هند�شة  تخ�ش�شات  يف  ال�شعبي 
والكيمياء  وامليكانيك  الكهرباء 

واالإعالم االآيل .

اإح�ضائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

بكورونا.   جديدة  اإ�شابة   450   .
اإىل:  اإ�شابات كورونا  اإجمايل  ارتفاع 

38583
بكورونا  وفيات   10 ت�شجيل     .

رحمهم اهلل
.  ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا اإىل: 

1370
.  حالت ال�شفاء اجلديدة : 373

ال�شفاء  حالت  اإجمايل  ارتفاع    .
اإىل: 27017

العناية  يف  املتواجدة  احلالت    .
املركزة:40

اأمن ولية امل�شيلة

257 خمالفة اعدم ارتداء القناع 
�شهادة الباكالوريا باجللفة

نائب ينتقد �ضوء توزيع املرت�ضحني الأحرار 
والية  اأمن  م�شالح  اأوقفت 
االإجراءات  اإطار  امل�شيلة،يف 
الوقائية  والتدابري  القانونية 
املخالفني  االأ�شخا�ض  �شد 
ال�شحي،خالل  احلجر  الإجراء 
ثبت  �شخ�شا  اأيام،103  ثالثة 
احلجر  باإجراءات  التزامهم  عدم 
وحتويل 11 �شيارة و23 دراجة نارية 
البلدية،باالإ�شافة  املحا�رش  اإىل 
تتعلق  خمالفة   257 حترير  اإىل 
الواقي،وكذا  القناع  ارتداء  بعدم 
البيع  اأجل  من  خمالفتني  حترير 
ال�شالمة  بقواعد  االلتزام  دون 
)التباعد(، و�شبط 17 خمالفة لعدم 
التباعد  االأمان  مب�شافة  االلتزام 

اأمن  م�شالح  االجتماعي،وتعكف 
والية امل�شيلة،منذ بداية اجلائحة 
على غر�ض وتكري�ض ثقافة ارتداء 
بالطريق  ال�شيما  الواقي  القناع 
الف�شاءات  وخمتلف  العام 
خالل  والتجارية،من  العمومية 
الردع وحترير املخالفات كاإجراء 
انت�شار  تداعيات  كبح  �شاأنه  من 
امل�شالح  كورونا،ودعت  فريو�ض 
�رشورة  اإىل  املواطنني  ذاتها 
والتدابري  باالإجراءات  االلتزام 
و�شحة  �شحتهم  على  حفاظا 
تف�شي  من  واحلد  عائالتهم 

فريو�ض كورونا.
عبدالبا�شط بديار

دعا النائب براهيمي خل�رش باملجل�ض 
ال�شعبي الوطني للمجموعة الربملانية 
دائرة  عن  ال�شلم  جمتمع  حركة 
حتوز  ر�شالة  يف  باجللفة  االنتخابية 
موجهة  منها  ن�شخة  الو�شط  جريدة 
للوزير االأول بالتكفل التام مبرت�شحي 
دورة  البكالوريا  �شهادة  امتحانات 
ملعاناة  نظرا  وهذا   ،  2020 �شتمرب 
�شهادة  لنيل  االأحرار  املرت�شحني 
مقرات  خارج  املوزعني  البكالوريا 
والية  بلديات  خمتلف  عرب  �شكناهم 
باأن  املعطيات  ت�شري  حيث  اجللفة، 
اأكرث من 100 كلم  هناك من �شيقطع 
ذهابا فقط من اأجل اجتياز االمتحان 
االإقامات  على  تتوفر  ال  مبناطق 

يف  و  االإطعام  و  االإيواء  مراكز  و 
معظمها ال متتلك خطوط نقل ب�شكل 
م�شاألة  يطرح  االإ�شكال  هذا  يومي. 
معايري انتقاء مراكز االمتحانات الأن 
اعتبار  دون  �شنة  كل  يتجدد  امل�شكل 
لظروف املرت�شحني االأحرار ل�شهادة 
�شوء  من  ي�شتكون  الذين  الباكالوريا 
بعيد  االمتحانات  ملراكز  توجيههم 
غري  بطريقة  �شكناهم  مقرات  عن 
مدرو�شة و خا�شة لفئة االإناث الذين 
يجدون �شعوبات يف التنقل و االإقامة 
خارج بلدياتهم ال�شيما خالل الو�شع 
ال�شحي ال�شعب التي متر به البالد يف 

ظل انت�شار وباء كورونا كوفيد 19.
اجللفة : حممد �شبع

الرئي�ض تبون ي�ضتقبل 
ال�ضفري الأمريكي 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  ا�شتقبل 
املتحدة  الواليات  �شفري  االأحد  اأم�ض  تبون 
زيارة  له  اأدى  الذي  ديرو�شيه  جون  االأمريكية 
ح�رش  و  اجلزائر  يف  مهامه  انتهاء  اثر  وداع 
اجلمهورية  رئا�شة  مبقر  جرى  الذي  اللقاء 

مدير ديوان الرئا�شة نور  الدين بغداد دايج. 

تي�شم�شيلت

45 حريقا منذ مطلع جوان
تي�شم�شيلت  بوالية  اندلع  حريقا   45 ت�شبب 
منذ بداية جوان املا�شي واىل غاية يوم اأم�ض 
ال�شبت يف اإتالف اأزيد من 226 هكتار، ح�شبما 
الغابات  حمافظة  االأحد  اليوم  به  اأفادت 
قد  احلرائق  هذه  باأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
اأ�شجار  من  هكتار   138 من  اأكرث  على  اأتت 
من  هكتار   81 من  واأزيد  احللبي  ال�شنوبر 
االأدغال و25ر4 هكتار من احل�شائ�ض الياب�شة 

وثالثة هكتارات من اأ�شياء اأخرى.

وفاة املجاهدة راتول غنو
غنو  راتول  املجاهدة  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت 
لرجام  مبدينة  العائلي  مبنزلها  االأحد  اأم�ض 
اثر  �شنة   92 ناهز  عمر  عن  )تي�شم�شيلت( 
املتحف  لدى  علم  ح�شبما  ع�شال،  مر�ض 
التي  الراحلة  التحقت  وقد  للمجاهد  الوالئي 
ب�شفوف  لرجام  ببلدية   1928 �شنة  ولدت 
الثورة التحريرية املجيدة �شنة 1957 مبنطقة 
امل�شدر  ذات  اأو�شحه  ح�شبما  الون�رشي�ض، 
و�شتوارى الفقيدة الرثى بعد ظهر اليوم االأحد 
مبقربة دوار »احلوابي« ببلدية لرجام، ا�شتنادا 

اإىل نف�ض امل�شدر.

جمل�س ق�شاء اجلزائر 

الإفراج املوؤقت لعون حماية 
مدنية �ضريف لربا�ض

ا�شتفاد عون احلماية املدنية بوحدة بولوغني 
كانت  و  املوؤقت  االإفراج  من  �رشيف  لربا�ض 
بعام  املعني   اأدانت  قد  الوادي  باب  حمكمة 
�شجنا نافذا مع االإيداع يف الق�شية التي رفعها 
اإثر  العا�شمة  م�شت�شفيات  باأحد  طبيب  �شده 
املدنية  احلماية  نقل  بعد  بينهما  �شجار 
الأحد املر�شى لنف�ض امل�شت�شفى، و قام عدد 
اأمام �شجن  من  زمالء املعني من االحتجاج 
احلرا�ض ليلة اخلمي�ض للجمعة مطالبني برفع 

ما و�شفوه بالظلم الذي تعر�ض له زميلهم.

قد مينح املرء عينا ثاقبة ، وب�شرية نافذة 
غور  �شرب  و  االأ�شياء  كنه  اإىل  تنفذ  حذقة 
و   ، الفرا�شة  بني  فتكون   ، املوجودات 
مثل   ، كله  ذلك  اأو جتمع  الذكاء  و  النباهة 
�شليم  بني  موايل  اأحد  ال�شقاء  بن  )احل�شن 
اأحرز منه  اأحذق و  ،  فلم يكن يف االأر�ض 
فيها  ما  فيحرز  ال�شفينة  يف  ينظر  كان   ،
االأ�شياء   لكل  حرزه  وكان   ، يخطئ  فال 
للمكيول و املعدود و املوزون ...( فال يرى 
ال�شيء اإال عرف متامه و وزنه ، و عدده ، 
ذلك  اأورد  كما   . اجلن  له  تنقله  كاأن خربه 
�شاحب ق�ش�ض العرب .   واليوم كم نحن 
ع�شى   ، ال�شقاء  بن  احل�شن  ل�شبيه  بحاجة 
ان يطلعنا عن خبايا بع�ض �رشائر ال�شا�شة 
تعج  ،التي  النخب  و  االإعالم  اأوجه  و   ،
والوفاء  الطهر  تظهر  و  و اخلبث  باخليانة 
العلني  اخلروج  فبعد   ، الرئي�شية  للق�شايا 
لدولة االإمارات للتطبيع ال�شامل مع الكيان 
ممن  الكثري  اأن  اأجزم  اأكاد   ، ال�شهيوين 
املطبعون  اأول  هم  االإجراء  هذا  �شجبوا 
الثوار  من  والكثري   . الطاولة  حتت 
التوا�شل  مواقع  يف  ت�شدقوا   ممن  اجلدد 
و  بالطبع  �شفلة  خونة  هم   ، االجتماعي 
اخليانة كل ال يتجزاأ . و البع�ض ممن يحن 
اإىل بني �شهيون قد بداأ يقرتب من معاين 

التطبيع يف كالمه ، م�شتحي اأو خائف .  
اك�شفوا حقيقتكم ، و ت�شهينكم ، فال يوجد 

بيننا اليوم مثل اإبن وال�شقاء .

قلم جاف

بني �ضهيون و احل�ضن 
بن ال�ضقاء

الوليد فرج

وفاة ال�ضقيق الأ�ضغر 
للرئي�ض الأمريكي

وفاة  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  اأعلن 
�شقيقه االأ�شغر روبرت عن عمر 72 عاما، يف 
يف  ترامب  وقال  نيويورك  مبدينة  م�شت�شفى 
يكن  مل  روبرت  اإن  ال�شبت،  م�شاء  ن�رشه،  بيان 
�شقيقه فح�شب، بل كان اأي�شا اأف�شل اأ�شدقائه 
ما  يوما  ولكن  كثريا،  »�شنفتقدك  واأ�شاف 

�شنلتقي جمددا«.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

