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مكتب �ضيا�ضي باأكرث من 30 ع�ضوا

قيادة �الأفاالن ترتقب مرحلة ما بعد29 �أوت
 اقرتاح ع�ضوية بع�ض اأن�ضار بلخادم و�ضعداين 

 
.

اأجلت القيادة اجلديدة حلزب جبهة التحرير كافة م�ضاريعها ال�ضيا�ضية والتنظيمية اإىل مابعد 
اجتماع اللجنة املركزية املقرر يوم 29 اوت القادم , ب�ضبب عدم و�ضوح الروؤية وا�ضتقرار الآراء على 
ت�ضكيلة املكتب ال�ضيا�ضي الذي �ضيقود هذه امل�ضاريع , حيث تراوحت القرتاحات ب�ضاأن املكتب ح�ضب 

مانقلته م�ضادر عليمة ل" الو�ضط " مابني مناف�ضني �ضابقني لبعجي على من�ضب الأمني العام ,وهم 
جمال بن حمودة وح�ضني خلدون ووجوه تاريخية يف حماولة ا�ضتمالة القواعد الن�ضالية التي لتزال 

غا�ضبة منذ فر�ض العهدة اخلام�ضة للرئي�ض ال�ضابق عبد العزيز بوتفليقة .

باية ع

الوطني  التحرير  جبهة  حزب  اليزال 
القريب  املا�ضي  دوامة  يف  يتخبط 
برئا�ضة عبد العزيز بوتفليقة واالأمناء 
ذلك  ويتجلى   , ال�ضابقون  العامون 
ال�ضاحة  كلي عن  �ضبه  بغيابه  بو�ضوح 
اأي  الفارط  جوان  منذ  ال�ضيا�ضية 
التي  االأخرية  املركزية  اللجنة  خالل 
الف�ضل  اأبو  احلزب  خاللها  من  زكى 
ومنذ  لالأفاالن  عاما  اأمينا  بعجي 
ذلك التاريخ اإىل اليوم مل ي�ضهد بروز 
�ضيا�ضي للحزب العتيد با�ضتثناء ندوة 

�ضحفية واحدة لالمني العام للحديث 
التي  املركزية  اللجنة  خمرجات  عن 
عثمان  للمجاهد  زيارته  وكذا  زكته 
بلوزداد وبيانات مل تتعدى يف جمملها 

ع�رشة بيانات .
يعي�ضها  التي  اال�ضتقرار  حالة  وتبدو 
عن  االإعالن  عدم  يف  العتيد  احلزب 
االآن  حلد  ال�ضيا�ضي  املكتب  قائمة 
التحرير  وهي �ضابقة يف تاريخ جبهة 
مكتبها  عن  تعلن  كانت  التي  الوطني 
تقدير  اأقل  على  اأيام   3 يف  ال�ضيا�ضي 
بعد انتخاب اأو تزكية القيادة اجلديدة 
م�ضادر  ك�ضفت  اخل�ضو�ص  وبهذا 

ال�ضيا�ضي  املكتب  قائمة  اأن  الو�ضط 
اجتماع  يف  للتزكية  �ضتعر�ص  التي 
اللجنة املركزية يفوق عدد اأع�ضائها 
30 ع�ضوا وقد مت رفع العديد من اجل 
�ضم اأكرب عدد من االأع�ضاء املمثلني 
ملختلف االأجنحة , حيث ت�ضم ح�ضب 
املناف�ضني ال�ضابقني لبعجي على راأ�ص 
االأمانة العامة وهم النائب ال�ضابق عن 
والية برج بوعريرج جمال بن حمودة 
باالإ�ضافة اإىل ع�ضو املكتب والربملاين 
ال�ضابق ح�ضني خلدون وع�ضو جمل�ص 
االأمة ال�ضحفي فوؤاد �ضبوتة كما ت�ضم 
العديد من االأ�ضماء املح�ضوبني على 

العزيز  عبد  ال�ضابق  العام  االأمني 
االأ�ضبق  العام  االأمني  وكذا  بلخادم 
عمار �ضعداين الذي ميثله االأمني العام 
احلايل اأبو الف�ضل بعجي , وهي حيلة 
اهتدت اإليها القيادة اجلديدة من اجل 
واالن�ضقاقات  ال�ضدع  راأب  حماولة 
من  �ضغري  عدد  اقرتاح  مت  كما   ,
التي  تللك  خا�ضة  التاريخية  الوجوه 
ال�ضابق  الرئي�ص  توجهات  عار�ضت 
غرار  على  الوطني  التحرير  بجبهة 
ا�ضتمالة  اأجل  من  عبادة  الكرمي  عبد 
اإىل يومنا  الغا�ضبة  الن�ضالية  القواعد 
عن احلزب ب�ضبب م�ضوؤوليتها الكبرية 

للعهدة  املخلوع  الرئي�ص  تر�ضيح  يف 
احلراك  بها  يطيح  اأن  قبل  اخلام�ضة 
 2019 فيفري   22 من  بداية  ال�ضعبي 
اخلا�ضة  املقرتحات  اأن  ورغم   .
قد  الد�ضتور  تعديل  مبقرتحات 
االأحزاب  جلل  املا�ضي  من  اأ�ضبحت 
اجلديدة  القيادة  اأن  اإال  ال�ضيا�ضية 
االجتماع  يف  امللف  هذا  اأدرجت 
مت  كما  املركزية  للجنة  القادم 
التنظيمية  امللفات  من  عديد  اإدراج 
احلزب  وانت�ضار  هيكلة  اإعادة  منها 
بالق�ضمات واملحافظات والعمل على 

ا�ضتقطاب عنا�رش جديدة خا�ضة يف 
�ضعبة  مهمة  وهي  ال�ضباب  �ضفوف 
الذي  العتيد  احلزب  لتاريخ  نظرا 
ال�ضابق  الرئي�ص  �ضري اغلب حكومات 
ال�ضورة  وكذا  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ال�ضابقة  قيادتها  تركتها  التي  ال�ضلبية 
احلرا�ص  ب�ضجن  غالبها  املتواجدة 
ملفات  من  عد  يف  ق�ضائيا  ملتابعتها 
الوظيفية  ا�ضتغالل  و�ضوء  الف�ضاد 
التحرير  جبهة  تنجح  فهل  العمومية 

الوطني يف العودة .

رئي�ص  لدى  امل�ضت�ضار  ك�ضف 
اجلمهورية املكلف باالأر�ضيف الوطني 
�ضيخي,  املجيد  عبد  الذاكرة,  وملف 
العا�ضمة,  باجلزائر  االثنني  اأم�ص 
الوطنية  الذاكرة  برنامج  اإطالق  عن 
تكوين  يف  اأ�ضا�ضيا  »جزءا  يعد  الذي 
املواطن ال�ضالح وخطوة نحو تاأ�ضي�ص 
�ضيخي,  واأكد  اجلديدة«.  اجلمهورية 
ندوة  فعاليات  على  اإ�رشافه  خالل 
القطاعات  بعد عقدت مع مدراء  عن 
املحلية  اجلماعات  وممثلي  الوالئية 
مبقر  املدين  املجتمع  وجمعيات 
املحلية,  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
اأن برنامج الذاكرة الوطنية هو »عملية 
بذكرى  مرتبطة  وغري  املدى  طويلة 
اإىل  م�ضريا  وطنية«,  منا�ضبة  اأو  معينة 
اأ�ضا�ضي يف  جزء  الوطنية  »الذاكرة  اأن 

تكوين املواطن ال�ضالح وامل�ضوؤول«.

ويف ذات ال�ضياق, �ضدد امل�ضت�ضار لدى 
»تاأ�ضي�ص  اأن  على  اجلمهورية  رئي�ص 
�ضهال  لي�ص  اجلديدة  اجلمهورية 
قطاعات  جماعية يف  جهودا  ويتطلب 
فيها  التاريخ  يجد  اأن  البد  كثرية 
وهذا  املواطن,  اإىل  لي�ضل  منعطفا 
يعتمد على التوعية بالقيمة التاريخية 
لرتاثنا اجلزائري«.  وباالإعالن ر�ضميا 
الوطنية  الذاكرة  برنامج  انطالق  عن 
»�ضتنطلق  �ضيخي--  --ي�ضيف 
املحلي  امل�ضتويني  على  امل�ضاورات 
الإطالق  ورقة طريق  لو�ضع  واملركزي 
هذه العملية مب�ضاركة 12 قطاعا وزاريا 
الت�ضورات  من  جمموعة  لهم  اأعطيت 
املجتمعي  جمعيات  جانب  اإىل 
اأن  االإطار  هذا  يف  واعترب  املدين«.  
»العمل �ضمن برنامج الذاكرة الوطنية 
»مب�ضاهمة  اأنه  مربزا  �ضاقا«,  �ضيكون 

املجتمع  وجمعيات  القطاعات  كل 
مر�ضية  نتائج  اإىل  �ضن�ضل  املدين, 
هذا  يف  الرتكيز  قريب«ومت  وقت  يف 
لديها  التي  القطاعات  على  الربنامج 
على  اجلمهور,  مع  مبا�رش  احتكاك 
العايل  التعليم  الوطنية,  الرتبية  غرار 
الداخلية  اإىل جانب  والتكوين املهني, 

وال�ضياحة وال�ضوؤون الدينية.
ويف هذا ال�ضاأن, اأكد �ضيخي على الدور 
الكبري للخطاب الديني وامل�ضجدي يف 
تر�ضيخ الذاكرة الوطنية لدى املواطن 
اإىل  ووا�ضح,  ب�ضيط  خطاب  باعتماد 
التي  املدين  املجتمع  جانب جمعيات 

متلك امتدادا يف عمق املجتمع.
با�ضم  �ضفحة  على  االعتماد  مت  كما 
التوا�ضل  موقع  على  الوطنية  الذاكرة 
متاحة  �ضتكون  فاي�ضبوك  االجتماعي 
اأكرب  لتم�ص  يومني  ظرف  يف  للجميع 

عدد ممكن من املواطنني من جانبهم, 
عن  املتدخلني  الوالة  من  عدد  اأكد 
هذا  �ضمن  للعمل  »ا�ضتعدادهم 
ال�ضوء  ت�ضليط  من  فيه  ملا  الربنامج 
هو  الذي  الوطني  تاريخنا  على 
ال�ضعب  خا�ضه  مقد�ص  جهاد  ثمرة 
م�ضددين  اأطيافه«,  بكل  اجلزائري 
بطوالت  من  »اال�ضتفادة  �رشورة  على 
ال�ضعب  وحدة  على  للحفاظ  االأجداد 
احلا�رش  يف  الوطن  م�ضلحة  وتغليب 
من  جملة  الوالة  قدم  وامل�ضتقبل«كما 
الربنامج  هذا  اإطار  يف  املقرتحات 
يجب  التي  القطاعات  بع�ص  تخ�ص 
الرتكيز عليها كقطاع الرتبية من خالل 
خالل  من  العايل  والتعليم  املدر�ضة 
يف  كبري  دور  من  لهما  ملا  اجلامعة 

تر�ضيخ الذاكرة الوطنية لدى االأجيال 
املتعاقبة.

م�ضت�ضار رئي�ض اجلمهورية املكلف بالأر�ضيف

�إ�سر�ك 12 قطاعا يف برنامج ل�سيانة �لذ�كرة �لوطنية
.     تعويل على دور املجتمع املدين

م�ضت�ضار الرئي�ض املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية نزيه برم�ضان

�إن�ساء فيدر�ليات ت�سم �جلمعيات وممثلي �ملجتمع �ملدين
اجلمهورية  رئي�ص  م�ضت�ضار  اأكد 
واجلالية  اجلمعوية  باحلركة  املكلف 
الوطنية باخلارج نزيه برم�ضان اأم�ص 
العمل  يجري  باأنه  تب�ضة  من  االثنني 
على الو�ضول اإىل دميقراطية ت�ضاركية 
خمتلف  بني  جتمع  للتنمية  خدمة 
وموؤ�ض�ضات  فعاليات املجتمع املدين 
االأف�ضل  تقدمي  اأجل  »من  الدولة 

للمواطن والوطن.«
جمعه  لقاء  خالل  برم�ضان,  واأو�ضح 
املحلية  اجلمعوية  احلركة  مبمثلي 
بقاعة املوؤمترات ال�ضهيد عباد الزين 
اللقاءات  »�ضل�ضلة  باأن  تب�ضة,  مبدينة 
التي يعمل على عقدها مع اجلمعيات 
النا�ضطة يف خمتلف املجاالت تهدف 
املجتمع  فعاليات  وتاأطري  تنظيم  اإىل 
املدين بهدف الو�ضول اإىل دميقراطية 
ت�ضاركية متكن من تبادل اخلربات بني 

اجلميع.«

واأ�ضاف يف ذات ال�ضياق باأنه »يتوجب 
يف  املحلي  امل�ضتوى  على  التفكري 
اإن�ضاء فيدراليات ت�ضم كل اجلمعيات 
من  متكن  املدين  املجتمع  وممثلي 
انتظار  يف  اجلمعوي  العمل  تاأطري 
التي  القانونية  واالأطر  احللول  توفري 
�ضيتم االإعالن عنها الحقا.« كما اأفاد 
املكلف  اجلمهورية  رئي�ص  م�ضت�ضار 
باحلركة اجلمعوية و اجلالية الوطنية 
هذه  من  االنتهاء  »فور  باأنه  باخلارج 
على  لقاءا   50 ب  املقدرة  اللقاءات 
امل�ضتوى الوطني مع ما ال يقل عن 100 
األف جمعية �ضتنبثق عنها جمموعة من 
�ضيتم  التي  والتو�ضيات  االقرتاحات 
لتنظيم احلركة  االعتبار  بعني  اأخذها 
اجلمعوية وامل�ضاهمة يف بناء اجلزائر 
اجلديدة وفقا ال�ضرتاتيجية م�ضتقبلية 
متكنها من تاأدية دورها االأ�ضا�ضي يف 
التي  القرارات  �ضتمكن  كما  التنمية.« 

»تاأطري  من  الحقا  اتخاذها  �ضيتم 
اجلمعوية  واحلركة  املدين  املجتمع 
القطاعني  ترافق  ثالثة  قوة  لت�ضبح 
بناء  يف  ت�ضارك  و  واخلا�ص  العام 
اأ�ض�ص  على  املبنية  اجلديدة  اجلزائر 
قوية �ضحيحة وهو ما يلح عليه رئي�ص 
خالل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
االإعالم.«   و�ضائل  الدورية مع  لقاءاته 
تنظيم  »يتوجب  باأنه  برم�ضان  وقال 
وتبادل  واملرافقة  للتكوين  دورات 
املجتمع  تاأهيل  بهدف  اخلربات 
املدين ب�ضكل جيد ليكون قوة داعمة 
تقدمي  اأجل  من  الدولة  ملوؤ�ض�ضات 
االأف�ضل للمواطن والوطن«, مثمنا دور 
اجلمعيات ومكونات املجتمع املدين 
ومرافقتها لل�ضلطات العمومية خا�ضة 
خالل فرتة احلجر ال�ضحي املفرو�ص 
اإثر تف�ضي جائحة كورونا وم�ضاهمتها 
يف مد يد العون للعائالت املعوزة عرب 

اأفراد  وب�ضاأن  الظل.  مناطق  كامل 
باخلارج,  املقيمة  اجلزائرية  اجلالية 
»�رشورة  على  امل�ضوؤول  ذات  �ضدد 
وتبادل  خرباتهم  من  اال�ضتفادة 
املجاالت  خمتلف  يف  املعارف 
مقرتحات  اإيجاد  على  والعمل 
اخل�ضو�ص  وجه  على  للنهو�ص 
مد  اإىل  اإ�ضافة  الوطني,  باالقت�ضاد 
هذا  وكان   « للجزائر.  امل�ضاعدة  يد 
اللقاء فر�ضة لال�ضتماع اإىل اقرتاحات 
روؤ�ضاء  من  احل�ضور  وان�ضغاالت 
املدين  املجتمع  ممثلي  و  جمعيات 
حول  جمملها  يف  متحورت  التي  و 
»ت�ضهيل  و  اجلمعيات«  قانون  »تعديل 
التعامل مع اجلهات الر�ضمية«, اإ�ضافة 
اإىل »اإ�رشاكهم ب�ضفة فعالة يف خمتلف 
الن�ضاطات لتكون اجلمعية همزة و�ضل 

بني االإدارة واملواطن.« 
ع.غ

وزير العدل على هام�ض الدورة الأوىل ل�ضنة 2020 

�ملجل�س �الأعلى للق�ساء 
�سامن ال�ستقاللية �لعد�لة

.     تعيني قا�ضيني واإحلاق 8 واإنهاء اإحلاق 4 
للق�ضاء  االأعلى  املجل�ص  �ضادق 
 8 واإحلاق  اثنني  قا�ضيني  تعيني  على 
واأي�ضا  ق�ضاة    4 اإحلاق  واإنهاء  ق�ضاة 
اال�ضتيداع  على  االإحالة  طلبات  على 
بينما  قرر اإبقاء دورته العادية االأوىل 

مفتوحة
زغماتي,  العدل,بلقا�ضم  وزير  اأكد 
املجل�ص  اأن  على  االثنني,  اأم�ص 
يف  كثريا  عليه  »يعول  للق�ضاء  االأعلى 
بف�ضل  الق�ضاء«  ا�ضتقاللية  جت�ضيد 
الدور الذي من املرتقب اإ�ضناده له يف 

الد�ضتور املقبل.
رئي�ص  با�ضم  اإ�رشافه,  خالل  و 
االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  اجلمهورية, 
االأوىل  الدورة  افتتاح  للق�ضاء,على 
لفت  املذكورة,  للهيئة   2020 ل�ضنة 
زغماتي اإىل اأن هذا املوعد يجري يف 
فرتة »كرث فيها الكالم عن دور املجل�ص 
االأعلى للق�ضاء«, م�ضريا اإىل اأن »هذه 
املوؤ�ض�ضة الد�ضتورية املحورية معول 
ا�ضتقاللية  جت�ضيد  يف  كثريا  عليها 
الق�ضاء بف�ضل الدور و املهمة اللذان 
منحهما  الد�ضتوري  املوؤ�ض�ص  يعتزم 

اإياه يف الد�ضتور املرتقب«.
و اأ�ضار يف هذا ال�ضدد اإىل اأن املجل�ص 
االأعلى للق�ضاء »�ضيبقى االأعلى موقعا 
و �ضاحب  الق�ضائية  ال�ضلطة  يف هرم 
االخت�ضا�ص االأول يف تاأطري و متابعة 
بف�ضل  للق�ضاة«,  املهني  امل�ضار 
الت�ضور اجلديد الذي خ�ص به �ضمن 
تدابري م�رشوع التعديل الد�ضتوري كما 
�ضدد على اأنه »يظل الفاعل االأ�ضا�ضي 
ال�ضامن للحقوق و احلريات و فر�ص 
بقي  »طاملا  ذلك  و  القانون«,  �ضلطة 
من  احليز  هذا  يف  مهامه  يوؤدي 

االخت�ضا�ص«. 
اإىل  بالنظر  و  اأنه  العدل  وزير  يرى  و 
الثقل الذي حتظى به هذه املوؤ�ض�ضة 
الطبيعي  من  »كان  فاإنه  الد�ضتورية, 
اأكرث  الوزن  بهذا  هيئة  حتظى  اأن 
االآراء  تبادل  و  بالنقا�ص  غريها  من 

واملهتمة  املخت�ضة  االأو�ضاط  يف 
�ضعيد  على  للبالد«و  العامة  بال�ضوؤون 
ال�ضق  عند  زغماتي  توقف  �ضلة,  ذي 
املتعلق بالرتكيبة الب�رشية و هيكلة و 
منط ت�ضيري املجل�ص االأعلى للق�ضاء 
�ضلب  يف  تاأتي  التي  امل�ضائل  هي  و 
االقرتاحات املندرجة �ضمن م�رشوع 
تعديل القانون االأ�ضمى للبالد, معربا 
يف  الغالب  االجتاه  لكون  ارتياحه  عن 
اإ�ضفاء  على  »حري�ص  االآراء  هذه 
واال�ضتقاللية  املناعة  من  املزيد 
مكانتها  وتوطيد  الق�ضائية  لل�ضلطة 
بناء  يف  الكامل  بدورها  لال�ضطالع 

اجلزائر اجلديدة«.
و يف ذات ال�ضياق, اأ�ضار الوزير اإىل اأن 
»اأو�ضاع  يف  ياأتي  الدورة  هذه  انعقاد 
تتزاحم  متميز  �ضياق وطني  و  خا�ضة 
فيه االأولويات و تتعدد فيه الرهانات« 
العدالة  قطاع  على  فيه  تفر�ص  التي 
املوؤ�ض�ضات  مقدمة  »يف  يكون  اأن 
التغيري  حتقيقي  يف  عليها  يعول  التي 

املن�ضود«.
و جتدر االإ�ضارة اإىل اأن جدول اأعمال 
اأ�ضغالها  تتوا�ضل  التي  الدورة  هذه 
العديد من  يت�ضمن  يف جل�ضة مغلقة, 
�ضبق  ق�ضاة  بتعيني  اخلا�ضة  امللفات 
و  النظري  تكوينهم  اأكملوا  اأن  و  لهم 
التاأهيلي و الف�ضل يف طلبات االإحالة 
جتديدها  رغبات  اأو  اال�ضتيداع  على 
تتعلق  اأخرى  م�ضائل  اإىل  باالإ�ضافة 
باالإحلاق و نهاية االإحلاق طبقا للمادة 
و  للق�ضاة  االأ�ضا�ضي  القانون  من   76
اأحيلوا  ق�ضاة  و�ضعيات  ت�ضوية  كذا 
من  ي�ضتفيدوا  مل  و  التقاعد  على 
املجل�ص  يعكف  كما  اخلدمة   متديد 
اأي�ضا على درا�ضة ق�ضايا اأخرى تت�ضل 
يف  تتمثل  للق�ضاة,  املهني  بامل�ضار 
نوعية  ق�ضائية  وظائف  يف  التعيينات 
اجلزائر  ق�ضاء  م�ضتوى جمل�ضي  على 

و تيبازة.
ع.غ

ع.غ
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الإذاعة  اأمواج  على  له  مداخلة  يف  و 
اللقاء  اأن هذا  الوزير  الوطنية, �رصح 
القت�صادي  الإنعا�ش  خمطط  حول 
و   18 يومي  املقرر  الجتماعي  و 
الدويل  باملركز  اجلاري  اأوت   19
اإىل  التطرق  �صاأنه  من  للموؤمترات 
و�صع توجه اقت�صادي جديد بالت�صاور 
مع منظمات اأرباب العمل و النقابات 
و كذا مع اخلرباء و املخت�صني يف علم 

الجتماع .
قائال  الوزير  اأ�صاف  ال�صاأن  هذا  يف 
مثل  ثالثي  بلقاء  الأمر  يتعلق  ل   «
بت�صاور  بل  �صابقا  املنظمة  اللقاءات 
بالإ�صغاء  للحكومة  �صي�صمح  حقيقي 
الآراء  تبادل  و  الجتماعيني  لل�رصكاء 
لهوؤلء  الدعوة  �صتوجه  حيث  معهم 
اأهداف  و  طموحات  على  لالطالع 
التنمية  جمال  يف  التنفيذية  الهيئة 

القت�صادية و الجتماعية«.
 « ب  اللقاء  هذا  و�صفه  لدى  و 
جل�صات« تخ�ص�ش ملخطط الإنعا�ش 
اأعلن  القت�صادي و الجتماعي, فقد 
فرحات اآيت علي بهذه املنا�صبة عن 
ثلثهم  م�صارك   300 من  اأكرث  ح�صور 
�صخ�صيات م�صتقلة اإ�صافة اإىل خرباء 
وطنيني مقيمني يف اجلزائر و اخلارج 
ال�صناعة  وزير  اأكد  ال�صاأن  هذا  يف 
يف  �صتجري  اللقاء  هذا  اأ�صغال  اأن 
ترتكز  متميزة  ور�صات  خم�ش  �صكل 
 « و  هيكلي«   « خمطط  اإعداد  حول 
اأن احلكومة  اقت�صاد جديد« مطمئنا 
الطويل,  املدى  على  ر�صم  تعتزم 

اإىل  التو�صل  اأجل  من  جديدا  طريقا 
اقت�صادي جديد«.

الوطنية  ال�صناعة  و�صع  بخ�صو�ش  و 
القطاع   هذا  و�صعية  علي  اآيت  انتقد 
»املنكوب« من حيث الت�صيري » البايل« 
»كاذبة«  مناف�صة  اأمام  املتطور  و 

للمنتوجات غري اخلا�صعة للر�صوم.
انخفا�ش  حول  �صوؤال  على  وردا 
م�صاهمة الن�صاط ال�صناعي يف الناجت 
5باملائة,  بـ  املقدرة  اخلام  الداخلي 
الرقم  هذا  اأن  ال�صناعة  وزير  اأجاب 
يعود اإىل عام 1992 عندما كان الناجت 
دولر,  مليار   30 يبلغ  اخلام  الداخلي 
اأما الآن فاإنه يناهز 200 مليار دولر.

اآيت  فان  املعطى,  هذا  على  وبناًء 
من  امل�صار«  »تغيري  على  يوؤكد  علي 
حيث الت�صيري �صواء بالن�صبة مل�صريي 
املجمعات العمومية واخلا�صة, داعياً 

واإعداد  »عقالين«  ت�صيري  تكامل  اإىل 
خمططات »اإنعا�ش حقيقي« و »لي�صت 
خمططات تنمية مبنية على النفقات 
واملرتبطة  تنفيذها  يتعني  التي 

مب�صاعدة الدولة«.
التي  ال�صناعية  القطاعات  بني  ومن 
اأ�صار   , حا�صما  دوراً  تلعب  اأن  ميكن 
وزير ال�صناعة اإىل ال�صناعات الغذائية 
التي ميكنها, ح�صب قوله, اأن ت�صاعف 
قيمتها امل�صافة ثالثة مرات, وميكن 
ومن  �صنوياً  دولر  مليار   70 تبلغ  اأن 
على  علي,  اآيت  اأكد  املنظور,  هذا 
الإنتاج  لتنظيم  �صيا�صة  و�صع  �رصورة 
تربيد  �صال�صل  واإن�صاء  الزراعي 
هذه  من   , للخروج  الفائ�ش  لتخزين 
انتظام  عدم  من  املفرغة«  »احللقة 

الإنتاج.
املقبول  غري  انه«من  قائال  اأكد  كما 

معجون  ا�صترياد  يف  ال�صتمرار 
ل  املزارعني  اأن  حني  يف  الطماطم, 
ما  وغالبًا  اإنتاجهم  بيع  من  يتمكنون 
الطبيعة«,  يف  رميها  اإىل  ي�صطرون 
ومل ي�صتبعد اللجوء اإىل فر�ش التموين 
مل�صنعي  الوطنية  ال�صوق  من  فقط 
املدخالت  ا�صترياد  وحظر  التحويل 

الزراعية املتوفرة حملًيا.
قانون  مراجعة  مل�رصوع  بالن�صبة  اأما 
املتحدث  ك�صف  فقد  ال�صتثمار, 
التي  التغيريات  اأهم  عن  النقاب 
م�صريا   ,2016 ن�ش  على  اأدخلت 
خا�صة اإىل اإلغاء منح املزايا اجلمركية 
)الإعفاءات من الر�صوم اجلمركية( يف 
بداية امل�صاريع ال�صتثمارية والو�صوح 
يف الإجراءات وحتديد مواعيد نهائية 
وكذلك  امللفات  معاجلة  يف  �صارمة 
التي  امل�صاريع  انتقاء  معايري  حتديد 

تعترب ا�صرتاتيجية.
كما اأ�صار اإىل اأن قاعدة 49/51 امل�صرية 
لال�صتثمار الأجنبي مع �رصيك حملي 
ل ميكن تطبيقها اإل على القطاعات 
املتعلقة  تلك  مثل  الإ�صرتاتيجية 
والبنى  الطبيعية  املوارد  با�صتغالل 
التحتية العمومية الكربى, مع التاأكيد 
اأن ح�صة الأجانب يف جمالت الفنادق 
التحويلية ميكن  ال�صناعية  والأن�صطة 

اأن ت�صل اإىل 100?.
مراجعة  كذلك  �صيتم  اأنه  واأ�صاف 
ال�صناعي  العقار  على  احل�صول 
يقوم  وطني  ديوان  اإن�صاء  خالل  من 
ت�صتحق  و  »موؤهلة«  م�صاريع  باختيار 

»الختيار«.

اأعلن وزير ال�صناعة فرحات اآيت علي براهم اأم�ش االثنني اأن اللقاء حول خمطط االإنعا�ش االقت�صادي و 
االجتماعي املقرر يومي الثالثاء و االأربعاء القادمني باجلزائر �صيتمحور حول اإعداد » توجه اقت�صادي 

جديد« بالت�صاور مع ال�صركاء االجتماعيني و اخلرباء املاليني و االجتماعيني .

وزير ال�صناعة فرحات اآيت علي

املجال ال�سناعي قطاع منكوب يف اجلزائر
.     قرار باإن�صاء ديوان وطني خا�ش بالعقار ال�صناعي

ارتفعت اأ�صعار النفط اأم�ش الثنني 
عقب اأنباء باأن ال�صني تعتزم جلب 
الأمريكي  اخلام  من  كبرية  كميات 
اأثر  اأبطل  , مما  و�صبتمرب  اأوت  يف 
بواعث القلق حيال تباطوؤ يف تعايف 
الطلب بعد جائحة فريو�ش كورونا 

وزيادة يف الإمدادات.
كانت  النفط  على  الطلب  بيانات 
الأ�صبوع  كبرية  بدرجة  اإيجابية 
الطلب  ارتفع  اإذ  املا�صي, 
البنزين  على  املفرت�ش  الأمريكي 
اإىل م�صتوى يقل 3.5 باملئة فقط 
فريو�ش  قبل  ما  م�صتويات  عن 
اخلام  النفط  رقم  وبلغ  كورونا 
قيا�صيا يف  لل�صني مرتفعا  املعالج 

يوليو متوز.
برميل  ماليني  ثمانية  زاد  الطلب 
الأربعة  الأ�صهر  مدى  على  يوميا 
الأخرية اإىل 88 مليون برميل يوميا 

– لكنه يظل دون م�صتواه قبل عام 
بواقع 13 مليون برميل يوميا هذا 
مملوكة  نفط  �رصكات  بداأت  وقد 
ناقالت  حجز  ال�صينية  للحكومة 
مليون   20 عن  يقل  ل  ما  جللب 
يف  الأمريكي  اخلام  من  برميل 
ح�صبما   , و�صبتمرب  اآب  اأغ�صط�ش 
اأوردته رويرتز اأم�ش اجلمعة, لتزيد 
بكني م�صرتيات الطاقة واملنتجات 
لتفاق  مراجعة  قبيل  الزراعية 

التجارة املربم مع وا�صنطن.
بواردات خام  النفط  اأ�صعار  تدعم 
غري م�صبوقة لأكرب م�صرت يف العامل 
كوفيد- مكافحة  قيود  وتخفيف 
تدعم  اأن  الطبيعي  من  عامليا   19
الأ�صعار على املدى القريب , لكن 
موجة جديدة من اإ�صابات فريو�ش 
كورونا يف عدة دول من املتوقع اأن 

تكبح ال�صتهالك جمددا.

زوال تدريجي لبواعث القلق حيال
 الطلب العاملي

ارتفاع اأ�سعار النفط بدعم
 من عوامل موؤقتة؟

يف جمال التنقيب عن املحروقات

مذكرة تفاهم جزائرية اأملانية 

م�صتغال تذكرة من اجلوية الفرن�صية

منع ابن علي حداد من مغادرة 
الرتاب الوطني

اأم�ش  »�صوناطراك«  اأعلنت 
مع  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع 
»وينرت�صال  الأملانية  ال�رصكة 
اإمكانيات  درا�صة  اأجل  من  ديا«, 
عن  التنقيب  جمالت  يف  التعاون 
واإنتاجها  وتطويرها  املحروقات 
يف اجلزائر وعلى ال�صعيد الدويل 
تعزيز  اإىل  املذكرة  هذه  وتهدف 
�صوناطراك  بني  القائمة  ال�رصاكة 

عن  والبحث  ديا  وينرت�صال  و 
فر�ش تعاون جديدة, ح�صب نف�ش 

امل�صدر. 
تن�صط  ديا«  »وينرت�صال  اأن  يذكر 
 2002 عام  منذ  اجلزائر  يف 
مع  بال�رصاكة  �صاهمت  اأنها  كما 
م�رصوع  تطوير  يف  �صوناطراك, 
دخوله  منذ  وهذا  رقان-�صمال, 

حيز الإنتاج يف عام 2017.

علي  اإبن  اأم�ش  ال�صلطات  منعت    
الوطني  الرتاب  حداد من مغادرة 
ملغادرة  ي�صتعد  كان  املعني 
اأن  ي�صار  باري�ش  نحو  اجلزائر 

�صادرة  حداد   ابن  �صفر  تذكرة 
عن اجلوية الفرن�صية ,املعني منع 
والن�صف  الثانية  يف  املغادرة  من 

ظهرا .

موقع �صبوتنيك 

ر�سد قذائف »كرا�سنوبول« الرو�سية يف اجلزائر
اأن  الرو�صي  �صبوتنيك  موقع  ذكر 
من  تفيد  متوفرة  كثرية  موؤ�رصات 
على  ن�رصت  التي  ال�صور  خالل 
اجلزائرية  املدفعية  اأن  الإنرتنت 
رو�صية  مدفعية  بقذائف  م�صلحة 

من عيار 155 ملم »كرا�صنوبول«.
لتدمري  الذخرية  هذه  ت�صميم  مت 
املختلفة,  امليدانية  التح�صينات 
املدرعة,  املركبات  من  وعينات 

القتال  دبابات  ذلك  يف  مبا 
الرئي�صية. يف الوقت نف�صه, ل يتم 
اإ�صابة الأهداف الثابتة فقط بثقة, 

ا الأهداف املتحركة. ولكن اأي�صً
بالإ�صافة اإىل املنتجات امل�صنوعة 
تقليدية  وهي  ملم,   152 عيار  من 
ا  اأي�صً هناك  املحلية,  للمدافع 
اأنواع خمتلفة من »مناذج الناتو« - 
155 ملم, والتي ميكن ا�صتخدامها 

يف جميع اأنظمة املدفعية الأجنبية 
وجود  املعروف  من  تقريبًا. 

تعديلني كي155 و55اإم.
قد ح�صن اخل�صائ�ش  الأخري  هذا 
التقنية. وزنه 54.3 كغم, ت�صل كتلة 
الراأ�ش احلربي اإىل 22.5 كغم,  و11 
كغم املتفجرات. الطول  1200 مم. 
 26000 النار  لإطالق  مدى  اأق�صى 
من  اأهداًفا  القذائف  ت�رصب  مرت 

وت�رصب,  فيها,  وتغو�ش  الأعلى, 
يف  الدبابات  املثال,  �صبيل  على 
حجرة  منطقة  يف  اأو  الربج  �صقف 
الأكرث  الأماكن  يف  اأي  املحرك, 
ت�صتخدم  للتقارير,  وفًقا  �صعًفا 
ذاتية  املدافع  يف  »كرا�صنوبول« 
احلركة PLZ 45 ومدافع هاوتزر

PLL01  اجلزائرية.

طالبوا بتوظيفهم

اإحتياطيو قطاع الرتبية بالبويرة يحتجون
الع�رصات  الإثنني  اأم�ش  �صبيحة  نظم 
من الأ�صاتذة الحتياطيني و الأ�صالك 
مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  الإدارية 
للمطالبة  بالبويرة  الرتبية  مديرية 
باأحقيتهم يف التوظيف وكذا ال�صفافية 
يف  الحتياطية  القوائم  حترير  يف 
كافة امل�صابقات ال�صابقة ون�رصها يف 
وخمتلف  للمديرية  الر�صمية  ال�صفحة 

اجلداريات املخ�ص�صة لهذا الغر�ش , 
ا�صتنكر ممثلو املحتجني  ال�صياق  ويف 
يف ت�رصيحاتهم لنا و�صعيتهم الغام�صة 
الوليات  باقي  يف  يحدث  ما  عك�ش 
القطاع  م�صوؤويل  على  �صددوا  حيث 
املنا�صب  عدد  عن  الإعالن  بالولية 
ح�صب  الحتياطية  وقوائم  ال�صاغرة 
درجة ال�صتحقاق اخلا�صة مب�صابقتي 

واملتو�صط  الثانوي  اأ�صاتذة  توظيف 
م�صابقة  و   2017 ل�صنة  املواد  جميع 
توظيف اأ�صاتذة البتدائي ل�صنة 2018 
لالأ�صالك  الحتياطية  القوائم  وكذا 
الإدارية والمتحانات املهنية املنظمة 
ال�صفافية  اإ�صفاء  اأجل  من   2019 �صنة 
والنزاهة عن العملية بعيدا عن الطرق 
حمدثونا  ح�صب  وامللتوية  امل�صبوهة 

توظيف  قرار  ب�صدة  رف�صوا  الذين 
يف  الت�صغيل  قبل  ما  عقود  اأ�صحاب 
ذلك  يف  اأحقيتهم  موؤكدين  منا�صبهم 
امل�صابقات  خارج  توظيف  ل  مبنطق 
التدخل  املعنية  اجلهات  من  اآملني 
موعد  قبل  ق�صيتهم  حلل  العاجل 

الدخول املدر�صي املقبل .
اأح�صن مرزوق

بالوكالة  موظف  اأم�ش  اأقدم 
الجتماعية  للتاأمينات  الولئية 
على   , بورقلة  الأجراء  للعمال 
مكتبه  داخل  من  انتحار  حماولة 
بالطابق الثاين , عندما عمدا  اإىل 
يف  املكتب  نافذة  زجاج  تك�صري 
حماولة لرمي نف�صه قبل اأن تف�صل 
بع�ش  تدخل  عندما  خطوته 

زمالئه الذين منعوا الكارثة .
غري اأن املعني تعر�ش اإىل جروح 
اأين   , يديه  م�صتوى  على  خطرية 
تدخل  تطلب  حاد  لنزيف  تعر�ش 
طب العمل من  اأجل اإ�صعافه , اإل 
ا�صتدعت  احلرجة  له  احلالة  اأن 
اإىل  ال�رصعة  جناح  على  نقله 
بو�صياف  حممد  م�صت�صفى 
بورقلة , حيث مت اإخ�صاعه لعملية 

جراحية م�صتعجلة .
فاإن  املتوفرة  املعطيات  وح�صب 
يعمل يف  الذي  املوظف املذكور 
تعر�ش  الكربى  الأخطار  م�صلحة 

ل�صغوط  مل يتحملها مما ا�صطره 
اإىل الإقدام على حماولة النتحار 
الوقت  يف   , بالف�صل  باءت  التي 
الذي مل تت�رصب فيه اي تفا�صيل 
التي  الواقعة  هذه  حول  اإ�صافية 
على  نوعها  من  الأوىل  تعترب 

م�صتوى املرفق املذكورة .
حلالة  متابعة  م�صادر  وذكرت 
اأن   , العقد اخلام�ش  املوظف يف 
ما  بعد  م�صتقرة  ال�صحية  حالته 
العناية  م�صتوى  على  اإ�صعافه  مت 
بامل�صت�صفى  املركزة  الطبية 
حممد  ورقلة  لولية  املركزي 

بو�صياف  .
اأن املعني معروف  بالذكر  جدير 
بالكفاءة املهنية واأخالقه الطيبة 
فيما   , اأمرا�ش  اأي  من  يعني  ول 
املخت�صة  الأمن  م�صالح  با�رصت 
مالب�صات  ملعرفة  حتقيقا 

احلادثة .
اأحمد باحلاج 

االأ�صباب غام�صة وم�صالح االأمن حتقق
 يف احلادثة

حماولة انتحار موظف
 بكنا�ص ورقلة

املجمع العمومي لل�صناعات املحلية »ديفاندو�ش«

م�سعود زموري رئي�سا مديرا عاما 
عني وزير ال�صناعة فرحات اآيت علي 
راأ�ش  على  زموري,  م�صعود  براهم,  
املجمع العمومي لل�صناعات املحلية 
»ديفاندو�ش« »  Divindus «, خلفا 

م�صعود  تعيني  وجاء  �صارب,  لنا�رص 
العامة  اجلمعية  انعقاد  عقب  زموري 
تراأ�صها  التي  للمجمع  ال�صتثنائية 
بو�صمة,  حممد  للوزارة,  العام  الأمني 

وكذا  ال�صناعة,  وزير  من  بتفوي�ش 
هذا  ويندرج  اإدارته.  جمل�ش  اجتماع 
الرامية  ال�صيا�صة  اإطار  يف  التغيري 
جديدة  وديناميكية  دفع  لإعطاء 

وقد  العمومي  ال�صناعي  للقطاع 
ال�صناعة  لوزارة  العام  الأمني  اأ�رصف 
للرئي�ش  الر�صمي  التن�صيب  على 
املدير العام اجلديد لـ »ديفاندو�ش«.
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قاربت ن�سبة ا�ستهالك االعتمادات 
يف  واملر�سدة  املوجهة  املالية 
التي  واالإ�ستثمار  التجهيز  ميزانية 
بومردا�س  والية  منها  ا�ستفادت 
باملائة,   30 األ   2019 �سنة  خالل 
»ال�سعيفة  ب  و�سفت  ن�سبة  وهي 
تقرير  يف  جاء  ح�سبما  جدا«, 

للمجل�س ال�سعبي الوالئي.
وورد يف تقرير اأعدته جلنة املالية 
ال�سعبي  باملجل�س  واالإقت�ساد 
االإداري  احل�ساب  حول  الوالئي 
دورة  يف  مناق�سته  مت   2020 ل�سنة 
باأنه  االحد,  اأم�س  للمجل�س  عادية 
املالية  االعتمادات  جمموع  من 
 2019 املالية  لل�سنة  املر�سدة 
يتم  تتجاوز 14 مليار دج »مل  والتي 
ا�ستهالك اإال ما يزيد عن 4 ماليري 
و�سعيفة  »موؤ�سفة  ن�سبة  وهي  دج«, 
امل�ساريع  عدد  اإىل  بالنظر   « جدا 
وورد  االإطار  يف  امل�سجلة  التنموية 
يف نف�س التقرير باأن امل�ساريع التي 
ا�ستهالك  ومت  كليا  اإجنازا  عرفت 
املوجهة  املالية  االعتمادات  كل 
خم�سة  يتجاوز  ال  »عددها  لها, 
 100 يناهز  مايل  بغالف  م�ساريع 

مليون دج«.
االعتمادات  ن�سف  نحو  ويتعلق 
اإ�ستنادا  امل�ستهلكة,  غري  املالية 
واإي�سال  باإجناز  التقرير,  نف�س  اإىل 
املجمعات ال�سكنية, خا�سة اجلديدة 
اأما  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  منها, 
الثاين(  )الن�سف  اأخرى  االإعتمادات 
اإجنازات  و  اأ�سغال  ملتابعة  موجهة 
بلديات  عرب  احل�رضي  التح�سني 
اأ�سباب  التقرير  واأرجع  الوالية 
ا�ستهالك  يف  امل�سجل  ال�سعف 
املر�سودة  املالية  املوارد 
من  عدة  عوامل  اإىل  املذكورة 
البريوقراطية  »الت�رضفات  اأهمها 
الناجمة عن �رضاعات بني خمتلف 
امليزانيات  هذه  ب�رضف  االآمرين 

وا�سح«  تعيني  و«عدم  وال�رضكاء« 
العمليات  لهذه  بال�رضف  لالآمرين 
التنموية �سواء كانت مديرية االإدارة 
التقنية  االإدارات  وخمتلف  املحلية 

املعنية.
كما اأرجعت اللجنة التي اأعدت هذا 
التقرير ال�سعف املذكور اإىل عامل 
املراقب  م�سوؤولية«  تو�سيح  »عدم 
املايل فيما تعلق بالرقابة املبدئية 
و�سحة التعهدات املالية واإىل »عدم 
ما  حدود  يف  امل�ساريع«  اإختتام 
واإىل  مالية  اأر�سدة  من  عليه  تتوفر 
لهذه  مف�سلة  و�سعية  اإعداد  »عدم 

امل�ساريع«.
ت�ساوؤالت  على  رده  معر�س  ويف 
يحي  الوايل,  رف�س  املنتخبني, 
ا�ستهالك  ت�سنيف  يحياتن, 
املذكورة  املالية  االعتمادات 
كبريا  »جزء  باأن  موؤكدا  بال�سعيفة, 
باملائة(   53( االعتمادات  هذه  من 
ما يعادل نحو �سبعة مليارات دج هي 
قيد االإجناز حاليا«, داعيا امل�سالح 
املعنية اإىل �رضورة »تطهري وحتيني 
العمق«  مدونة امل�ساريع للوالية يف 
حتى  املغلقة  العمليات  �سطب  و 

تت�سح ال�سورة يف املجال.
كما ا�سدى الوايل تعليمات مل�سوؤويل 
بالوالية,  التقنية  االإدارية  امل�سالح 
جلان  مع  العمل  »تن�سيق«  ب�رضورة 
خا�سة  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س 
يف  التقنية  باجلوانب  تعلق  فيما 
وحتليل  و�سبط  ومراقبة  اإعداد 

ميزانيات الوالية.
العادية  الدورة  هذه  وت�سمنت 
درا�سة  الوالئي,  ال�سعبي  للمجل�س 
االقت�ساد  جلنة  تقرير  مناق�سة  و 
حول  للمجل�س  التابعة  املالية  و 
و   2019 ل�سنة  االإداري  احل�ساب 
امليزانية االإ�سافية ل�سنة 2020 اإىل 
جانب التطرق اإىل خمتلف الق�سايا 
التنموية بعد فتح املجال للنقا�س .

الوطني  قال مكتب غرداية لالحتاد 
له  بيان  يف   , الباحثني  و  للدكاترة 
ترتيبات   , كبري  باهتمام  يتابع  اأنه 
اخلا�س  الربوتوكول  واإجراءات 
للظروف  ونظرا  اجلامعي  بالدخول 
اأبدى  حيث  ال�سعبة,  ال�سحية 
اجلهود  بتكاتف  مت�سكه  االحتاد 

وو�سع اجلامعة فوق كل اعتبار .
ودعا نف�س البيان الذي حتوز يومية 
كل   , منه  ن�سخة  على   « »الو�سط 
غرداية  بوالية  اجلامعية  االأ�رضة 
وو�سع  النظرة  وتوحيد  للتكاتف 
م�سلحة اجلامعة فوق كل اعتبار من 
خالل تفعيل من�سة التعليم عن بعد 

بت�سحيح بع�س االإ�سكاالت القانونية 
االإجراءات  وتب�سيط  التقنية 
مع  للمن�سة  للولوج  بها  املعمول 
التجاوب  ب�رضورة  الطلبة  حت�سي�س 
الدرو�س املو�سوعة  والتفاعل , مع 
لالغتنام  االأ�ساتذة  مع  والتوا�سل 
للحيز  الزمني  والفعال  اجليد 
املقرتح ح�سب الربوتوكول, مع عقد 
افرتا�سية  لتح�سي�س  علمية  ندوات 
الربوتوكول  مب�سامني  الطلبة 
املقرتح وتعريفهم به قبل االلتحاق 
ملن�سات  اجليد  واال�ستغالل 
والف�ساء  االجتماعي  التوا�سل 

االلكرتوين لتحقيق ذلك .

االحتاد  اأبدى  فقد  ثانية  جهة  من 
بوالية  والدكاترة  للباحثني  الوطني 
العون  يد  مد  �رضورة  على  غرداية 
للطلبة املقبلني  وتكثيف امل�ساعدة 
يجدون  والذين  التخرج  على 
نظرا  اإمتام مذكراتهم  �سعوبات يف 
لقلة املراجع ب�سبب اإغالق املكتبات 
ال�سابقة وا�ستحالة القيام  يف الفرتة 
بالدرا�سات امليدانية , حيث اقرتح 
تنظيم  دورات  تنظيم  االحتاد 
ور�سات وجل�سات مبا�رضة للمرافقة 
طرف  من  لهم  البيداغوجية 
االأ�ساتذة املوؤطرين والقائمني على 
فروع املكتبة اجلامعية ,ناهيك عن 

ال�سالمة  اإجراءات  توفري  اإلزامية 
يف  عليها  املن�سو�س  والوقاية 
الطلبة  ممثلي  باإ�رضاك  الربوتكول 
املتابعة  يف  واالحتاد  واالأ�ساتذة 
واملراقبة اجلادة وال�سارمة لتفادي 
حتمد  ال  قد  تهاون  اأو  اختالل  اأي 

عقباها .
ويف مو�سوع مت�سل فقد دعا االحتاد 
اخلدمات  قطاع  على  ال�ساهرين 
ل�سبط  جهود  تكثيف  اإيل  اجلامعية 
بالنقل,االإيواء  اخلا�س  الربوتوكول 
من  انزالقات  اأي  لتفادي  واالإطعام 

�ساأنها تعكري الدخول اجلامعي .
اأحمد باحلاج 

جتمهر اأم�س جمع غفري من مواطني 
 , احتجاجية  وقفة  يف  اأدرار  مدينة 
اأمام مقر الدائرة  تنديدا بالتجاوزات 
عنها  م�سكوت  ظل  التي  واخلروقات 
االأرا�سي  قطع   , ال�سكن  بقطاعات 
الع�رضات  اأعرب   . الت�سغيل  وملف 
مقر  اأمام  املحتجني  املواطنني  من 
الدائرة باأدرار , اأنهم متم�سكني بخيار 
بتحرير  للمطالبة  ال�سلمي  االحتجاج 
املختطف  وال�سغل  ال�سكن  قطاعي 
بامل�سوؤولني  اأ�سموهم  من  قبل  من 
املحتجني  رفع  حيث   , الفا�سدين 
اأبرزها  من  لعل  ال�سعارات  عديد 
,التنمية ت�ساوي العي�س الكرمي »العمل 

وال�سك, اأما بخ�سو�س قطع االأرا�سي 
ب�رضورة  هوؤالء  اأبدى  فقد  املدعمة 
االأخذ بعني االعتبار ح�سة ال�سباب مع 
التي  الوخيمة  العواقب  من  التحذير 
قد تندرج عن التدخالت العك�سية يف 
حتديد قوائم امل�ستفيدين ويق�سدون 

هنا املنتخبني غري املرغوب فيهم .
املحتجني جملة  رفع  ثانية  من جهة 
من املطالب التي ينتظر منها تطهري 
منظومة الت�سغيل من الفا�سدين وتاأتي 
جلنة  ت�سكيل   , املطالب  مقدمة  يف 
وايل  طرف  من  التوظيف  ملراقبة 
تكون  حتى  ال�سباب  ومرافقة  الوالية 
لها م�سدقية والئية للق�ساء على من 

و�سفوهم بل�سو�س الت�سغيل.
ال�سباب  حذر  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
امل�سجلة  الرتاكمات  املحتج  من 
بيوميات  �سلة  لها  التي  بالقطاعات 
كل  با�ستغالل   اأ�سموه  ما  املواطن 
ح�س�س  من  اأدرار  لوالية  ياأتي  ما 
وعرو�س  فالحية  واأرا�سي  �سكنية 
ل�ساحلهم  عمل من طرف املنتخبني 
كحملة انتخابية م�سبقة, ويف مو�سوع 
املحلي  لل�ساأن  متابعون  قال  مت�سل 
كانت  اأدرار  �ساكنة  انتفا�سة  اأن 
يف  تاأتي  اأ�سباب  لعدة  وذلك  منتظرة 
من  حقيقية  اإرادة  غياب  مقدمتها 
حلحلة  يف  املحلية  ال�سلطات  طرف 

يتنافى  الذي  االأمر  وهو  الرتاكمات 
اجلمهورية  رئي�س  تو�سيات  مع 
الرامية الإلزام  بالبالد  االأول  القا�سي 
للنزول  املعنية  االخت�سا�س  دوائر 
الن�سغاالت  واال�ستماع  للميدان 
التكفل  خلف  وال�سعي  املواطنني 
اجلبهة  احتقان  احتواء  بهدف  بها 
اأن  ومعلوم   . املحلية  االجتماعية 
والة  حذر  قد  كان  اجلمهورية  رئي�س 
باحلكومة  لقائهم  خالل  اجلمهورية 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
تنجر عن ما اأ�سماه ب�سيا�سة الت�سويف 

يف معاجلة الرتاكمات .
اأحمد باحلاج

اجللفة : حممد �سبع

التي  الت�سوية  الإجراءات  وت�رضيعا 
اأعدت  فقد  كبريا,  تباطئا  تعرف 
والت�سغيل  العمل  وزارة  موؤخرا 
نظام  االجتماعي  وال�سمان 
للوزارات  قدم  جديد  معلوماتي 
ت�سوية  يف  �سعوبة  تعاين  التي 
هذا  �سيمكن  حيث  االإدماج  ملف 
االإدارات  املعلوماتي  الربنامج 
وترية  يف  الت�رضيع  من  العمومية 
االإدماج املهني من جهة, �سدرت 
مذكرة من م�سالح وزارة الداخلية 
لهم  ترخ�س  اجلمهورية,  للوالة 
ورتب جديدة  منا�سب  ا�ستحداث 
ملف  ت�سوية  ت�رضيع  اأجل  من 

بحل  ما�سي�سمح  املهني  االإدماج 
التقنية  عراقيل  من  كبري  جزء 
بهذا  التكفل  دون  حتوز  التي 

اإعادة  اإمكانية  امللف, ال�سيما مع 
املهني  االإدماج  عمال  توزيع 
االإدارية  العمومية  امل�سالح  على 

واجلماعات املحلية حيثما تتوفر 
مع  تتوافق  �ساغرة  مالية  منا�سب 
يذكر  العلمية  و�سهاداتهم  رتبهم 
باأن النائب �ساوي الطاهر قد اأ�سار 
التي جمعته يف  العمل  بعد جل�سة 
باأن  العمل  وزير  مع  �سابق  وقت 
اأحرزت  قد  القطاعات  بع�س 
االإدماج  ملف  ت�سوية  يف  تقدما 
ووزارة  ال�سحة  كوزارة  املهني 
االإ�رضايف  الدور  وباأن  الت�سامن. 
النائب  ي�سيف  العمل  لقطاع 
فعليا  انتهى  قد  �ساوي  الطاهر 
حتديد  يف  القطاعات  دور  وبقي 
االحتياجات بدقة مبرافقة وزارة 
حتديد   على  �ستعمل  التي  املالية 

املنا�سب املالية.

نظرا للتاأخر الكبري يف عملية الإدماج املهني وتعطل اإجراءات ت�سويته ملا يقارب 09 اأ�سهر كاملة ب�سبب 
عدم توفر منا�سب مالية �ساغرة تكفي لإدماج الدفعة الأوىل لعمال الإدماج املهني ذو اخلربة اأكرث من 

08 �سنوات اإ�سافة اإىل اأن �سبب عدم حترك امللف على امل�ستوى الوطني يرجع اإىل اأن جمموع عمال الإدماج 
املهني ي�سكالن يف قطاعي الداخلية و الرتبية معا مان�سبته  68 % اأما باقي القطاعات الأخرى فتحوز 

مان�سبته 32 % من تعداد عمال الإدماج املهني وطنيا.

املجل�س ال�سعبي الولئي لبومردا�س

ا�ستهالك ن�سبة 30 باملائة 
من اعتمادات التجهيز

احتاد الدكاترة والباحثني بغرداية 

تفعيل من�سة التعليم عن بعد وت�سحيح اإ�سكاالت قانونية

اأدرار

اإحتجاجات لع�سرات املواطنني ب�سبب ال�سكن  

68 % من عمال الدماج املهني بقطاعي الداخلية و الرتبية

نظام معلوماتي لت�سريع وترية االدماج املهني

املدية

ندرة احلليب املدعم ترفع �سعره اإىل 35دج
املدية  والية  بلديات  خمتلف  تعرف 
اأزمة حادة يف التزود باحلليب املدعم 
, االأمر الذي خلف ا�ستياء من طرف 
اإىل  منهم  بالكثري  واأدى  املواطنني 
اأجل  من  الأخرى  بلدية  من  التنقل 
اأزمة  عز  يف  حليب  بكي�س  الظفر 
جائحة كورونا, ويبقى �سعر هذه املادة 
الت�ساوؤالت,  يثري  توفرت  اأن  احليوية 
مع  التجارة  وزير  حتركات  فرغم 

القطاع  راأ�س  على  تن�سيبه  بداية 
للحد من امل�ساربة, اال ان �سعر كي�س 
بني  يرتاوح  باملدية  املدعم  احلليب 
30 و 35 دج ما جعل معاناة املواطن 
ا�ستطالعية  جولة  وخالل  تت�ساعف, 
“الو�سط” اإىل بع�س املحالت  قادت 
اأبدى   , الوالية  بعا�سمة  التجارية 
ا�ستياءهم  املواطنني  من  العديد  لنا 
هذه  ندرة  من  ال�سديدين  وتذمرهم 

املادة ال�رضورية من يومياتهم , االأمر 
يواجهون طوابري طويلة  الذي جعلهم 
اأمام املحالت التجارية يف عز تف�سي 
وباء “كوفيد 19” الذي يتطلب التباعد 
اجل�سدي, كما اأكد لنا العديد منهم يف 
هذا ال�سياق اأن غياب حليب االأكيا�س 
اأدى بهم اإىل اال�ستعانة بحليب البودرة 
, االأمر الذي اأثقل كاهل ذوي الدخل 
مت�سائلني   , وال�سعيف  املتو�سط 

مادة  الأزمة  احلقيقية  االأ�سباب  عن 
ال�سلطات  تدخل  منتظرين  احلليب, 
العليا من اأجل و�سع حد لهذه االأزمة 
االأكيا�س  حليب  توفري  طريق  عن 
م�ساعفة  خالل  من  كبرية  بكميات 
جميع  لتكفي  املدية  والية  ح�سة 
البلديات  خمتلف  �سكان  احتياجات 

التي تعاين النادرة منذ �سنوات.
ر. بوخدميي 

�سيالفن  قرية  مواطني  اأم�س  اأقدم 
 , �سالح  بعني  الزوى  فقارة  ببلدية 
بال�سال�سل  البلدية  مقر  غلق  على 
على  احتجاجا  العمال  دخول  ومنع 
ما ا�سموه بالتهمي�س واالإق�ساء الذين 
يتعر�سون . قال �سكان قرية �سيالفن 
باملقاطعة  الزوى  فقارة  ببلدية 
لوالية  التابعة  �سالح  عني  االإدارية 
 , لل�سارع  خروجهم  باأن   , مترنا�ست 
جلميع  ا�ستنفاذهم  خلفية  على  جاء 
احللول الودية املمكنة يف ظل غياب 
اإرادة حقيقية من ال�سلطات املحلية 
املتفرج  دور  لعب  ف�سلت  التي 
جذرية  حلول  عن  البحث  عو�س 
يف  تاأتي  والتي   , القائمة  للم�ساكل 
مقدمتها , �رضورة البحث عن حلول 
يف  املتمثل  القائم  للم�سكل  جذرية 
باجتاه  الرمال  زحف  ظاهرة  تف�سي 
التجمعات ال�سكنية , اإ�سافة لتم�سك 
التم�سك  مع  الطرق,  تعبيد  مبطلب 
الكبري مبطلب رفع احل�س�س ال�سكنية 
ال�سكن  ح�س�س  تعلق  ما  خا�سة 
االأمر  وهو  االأرا�سي  ,  و  الريفي 
رئي�س  تو�سيات  مع  يتنافى  الذي 
االأول  الوزير  وتعليمات  اجلمهورية 
املوجهة لوالة اجلمهورية والقا�سية 
اال�ستماع  و  للميدان  بالنزول 
خلف  �سعيا  املواطنني  الن�سغاالت 

احتقان  احتواء  بهدف  بها   التكفل 
اجلبهة االجتماعية املحلية .

من جهة ثانية فقد اأبدى املحتجني 
املنتدب  الوايل  قدوم  �رضورة 
اإليهم  �سالح  االإدارية عني  للمقاطعة 
لال�ستماع الن�سغاالتهم وال�سعي خلف 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 

االأولويات واالإمكانات املتاحة   .
املدين  املجتمع  اأن ممثلي  ومعلوم 
ببلدية  �سيالفن  واملنتخبني  بقرية 
قد  مترنا�ست  بوالية  الزوى  فقارة 
واجلماعات  الداخلية  وجه  لوزير 
الطابع  حملت  ,ر�سالة  املحلية 
ت�سلمت  قد  اال�ستعجايل  كانت 
اأين   , , ن�سخة منها  »الو�سط«  يومية 
اإق�سائهم  تاأ�سفهم  على  اأبدى هوؤالء 
للتنمية  اال�ستعجايل  املخطط  من 
لفائدة  رئي�س اجلمهورية  اأقره  الذي 
تعلق  ما  خا�سة   , الظل  مناطق 
�سجل  اأين   , الريفي  البناء  بربنامج 
مل  الذي  ال�سباب  من  كبري  عدد 
املوجهة  الدولة  اإعانات  من  ي�ستفد 
 , اإطار عمليات االإ�سكان  لل�سكان يف 
وذلك نظرا للح�سة القليلة جدا التي 
تتح�سل عليها البلدية يف كل منا�سبة 
, دون ن�سيان انت�سار البيوت الطينية 

واخلرب التي ت�سوه وجه القرية .
اأحمد باحلاج 

قرية �سيالفن بتمرنا�ست

ال�سكان يغلقون مقر البلدية 
بال�سال�سل
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واملهتمني  املتبعني  دق 
خا�صة  الفردية  بالريا�صة 
الإدارية  باملقاطعة  دو  الكارتي 
 ، اخلطر  ناقو�س  �صالح  بعني 
التهمي�س  تبعات  من  حمذرين 
الرابطة  طرف  من  الإق�صاء  و 
نا�صد   . بتمرنا�صت  الولئية 
دو  الكارتي  ريا�صة  ممار�صي 
باملقاطعة الإدارية عني �صالح ، 
من  وفعلي  جاد  تدخل  ب�رضورة 
طرف اجلهات الو�صية لاللتفاتة 
اجلادة لهذه الريا�صة امل�صتهدفة 
 ، معينة  جمموعة  طرف  من 
م�صادرنا  به  اأفادت  وح�صبما 
فاإنه منذ �صنة 2004 مت تهمي�س 
دو  الكراتي  جمعية  لعبي 
الرابطة  طرف  من  �صالح  بعني 
غاية  اإىل   ، بتمرنا�صت  الولئية 
جمعيات  اإن�صاء  مت   2011 �صنة 
على  بقيت  لقمان  دار  لكن 
حالها ، حيث كانت املوؤ�ص�صات 
ال�صبانية مغلوقة يف وجهها كما 
الوحيدة  الريا�صية  القاعة  اأن 

باملركب الريا�صي اجلواري .
من  املت�رضرين  اخت�رض  وقد 
يف  التهمي�س  القائم  امل�صاكل 
غياب متابعة التنظيم باجلمعيات 
والنا�صطات والرتب�صات وما اإىل 
ذلك ، ومما زاد الطني بلة فقد 
والريا�صة  ال�صباب  م�صوؤويل 
ما  اأنهو  التيديكلت  بعا�صمة 
ال�صبانية  املوؤ�ص�صات  بغلق  بقي 
ّ، ناهيك عن توفر قاعة ريا�صية 
القاعات  حتى   ، الريا�صة  لهذه 
رغم   ، التعليمية  باملوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  بني  اتفاقية  وجود 
با�صتغالل  وال�صبانية  التعليمية 

القاعات لكن دون جدوى .
عامة  الفردية  الريا�صة  لتبقى 
والكاراتي على وجه اخل�صو�س 
ب�صبب   ، الن�صيان  طي  يف 
عك�س  املعنية  اجلهات  جتاهل 
والغناء  الرق�س  مهرجانات 
من  الأ�صد  ح�صة  اأخذت  التي 

الهتمام والدعم املادي.
اأحمد باحلاج 

الرابطة الوالئية بتمرنا�ست متهمة 
بالتهمي�ش واالإق�ساء 

ريا�صة الكارتي دو بعني �صالح 
مهددة باالندثار 

القاطنني  الع�رضات من  ا�صتكى   
اخلدمة  تدين  من   ، بورقلة 
بريد  طرف  من  املقدمة 
اجلزائر جراء التذبذب احلا�صل 
يف توفري ال�صيولة النقدية ، وكذا 
من  مفهومة  الغري  التعطالت 
ما  وهو  ال�صحب  اأجهزة  طرف 
كبريين  ا�صتياء  و  �صكوك  اأثار 
 ، اجلزائر  بريد  زبائن  لدى 
اإىل تغيري وجهتهم  يدفعهم ذلك 
اأخرى  بريد  مراكز  مكاتب  اإىل 

 ، الولية  تراب  على  متوزعة 
هائل  عدد  اأدراجهم  يعود  حيث 
�صب  اأيام  خا�صة  و  الزبائن  من 
يتزامن  الذي  و  ال�صهري  راتبهم 
عدة  من  عمال  رواتب  �صب  و 
التي  الظاهرة  هذه   ، قطاعات 
اأزمة  تخلق  اأن  و  �صاأنها  من 
الكتظاظ يف مراكز بريد اأخرى 
و التي تعد اأ�صا�صا جمرد فروع ل 
�صكان  لإ�صداء حاجة غري  تت�صع 

املنطقة املتواجدة بها .

عرب الع�رضات من قا�صدي مراكز 
الربيد بورقلة للمرة الثالثة على 
التوايل ، عن تردي اأداء اخلدمة 
التي يقدمها لهم بريد اجلزائر ، 
بعد اأن حتدثوا يف حديث لهم  مع 
جريدة » الو�صط  » و الذي كانت 
قد تناولته اجلريدة يف اأعدادها 
م�صاكل  عن  تتمحور  ال�صابقة 
تعرقل  ب�رضية  اأخرى  و  مادية 
ال�صري احل�صنة خلدمة املواطنني 
، على غرار قلة الكفاءة املهنية 

اليوم  لتقف   ، العديد منهم  لدى 
على حالتني تتعلقان يف الأ�صا�س 
اخللل  و   ، النقدية  بال�صيولة 
م�صتوى  على  احلا�صل  امل�صتمر 
اأجهزة ال�صحب  املغناطي�صي  ، 
حيث طالب الزبائن بالتكفل بها 
عاجال من اأجل ق�صاء م�صاحلهم 
بها يف فرتة وجيزة كما هو احلال 
مع بقية مراكز الربيد املتواجدة 

بالولية .
اأحمد باحلاج 

تعطل اأجهزة ال�سحب و تذبذب ال�سيولة 

زبائن بريد اجلزائر بورقلة �صاخطون 

عجزوا عن حلحلة الرتاكمات ب�سبب القرارات االرجتالة واالنفرادية 

18 مدير تنفيذي ووالئي بـ04 واليات 
جنوبية عاجزون

اأحمد باحلاج 

فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ل  مما 
هاته الوليات تعي�س تراكمات منذ 
اإرادة  غياب  ب�صبب  طويلة  �صنوات 
حقيقية من امل�صوؤولني لإخراجها 
تعترب  حيث   ، الزجاجة  عنق  من 
ال�صحة ،البيئة ، ال�صكن ، الفالحة ، 
ال�صباب والريا�صة ، البناء والتعمري 
وكذا  العمومية  لالأ�صغال  اإ�صافة 
وكذا  املائية   واملوارد  الري 
هذه  تزال  ل  حيث  الت�صغيل، 
براثن  يف  تتخبط  القطاعات 
الع�صوائية و ال�رضاعات  القرارات 
حال  الذي  الأمر  وهو   ، الداخلية 
املرجوة  نتائج  حتقيق  دون 
حتت�رض  ال�صحة  اأن  باعتبار   ،
املطلوبة  ال�رضوريات  ب�صبب 
والبعيدة  النائية  باملناطق  خا�صة 
وجد  التي  احلدودية  ذلك  يف  مبا 
على  مرغمني  اأنف�صهم  قاطنها 
عن  للبحث  بعيدة  م�صافات  قطع 
للعيادات  بالإ�صافة   ، العالج  �صبل 
متعددة اخلدمات وقاعات العالج 
التي تفتقر للمناوبة الطبية ، وهو 
ال�صحية  امل�صاعفات  من  زاد  ما 
املذكورة  املناطق  ملر�صى 

 ، الليلية  الفرتة  خالل  خا�صة 
غياب  هو  تاأزما  الو�صع  زاد  ومما 
ما  املناوبة  ال�صيدليات  اأي�صا 
عناء  يتحملون  املواطنني  جعل 
التنقل وم�صقة  ال�صفر للبحث عن 

الأدوية.
 اأما فيما يخ�س قطاع ال�صكن فال 
خمتلف  يكتنف  الغمو�س  يزال 
احلقيقية  الأرقام  و  الربامج 
املوجودة  احل�ص�س  بخ�صو�س 
تعلق  ما  خا�صة  الجناز  طور  يف 
بتلك ال�صيغ املوجهة لفائدة الفئة 

على  املحلي  املجتمع  من  اله�صة 
غرار ال�صكن الجتماعي الإيجاري 
العمومي ، قطع الأرا�صي ال�صاحلة 
وغري  املدعمة  احل�رضي  للبناء 
الريفي  للبناء  اإ�صافة  املدعمة  
ال�رضاعات  ذلك  اإىل  ي�صاف   ،
ومن  امل�صتفيدين  بني  اخلفية 
يدعون مالك تلك الأرا�صي بوثائق 
عرفية ، ومما زاد الطني بلة رف�س 
ال�صلطات البحث عن حلول جذرية 
لهاته املع�صلة بعدما ف�صلت لعب 

دور املتفرج .

الري   ، الفالحة  بقطاعات  اأما 
واملوارد املائية  ، التعمري والبناء 
والبيئة    ، العمومية  والأ�صغال 
املبذولة  املجهودات  تزال  فال 
هذه  على  القائمني  طرف  من 
م�صتوى  عن  بعيدة  القطاعات 
، حيث طالب  املواطنني  تطلعات 
التي  الفو�صى  من  املت�رضرين 
اأدخلت معظم امل�صاريع املح�صوبة 
من  املذكورة  القطاعات  على 
جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
الوزارية لأحداث  الدوائر  خمتلف 
ميكن  ما  واإنقاذ  حقيقية  �صورة 
اإنقاذه قبل وقوع الفاأ�س يف الراأ�س 

.
ظاهرة  ت�صهد  ذلك  جانب  اإىل 
الوليات  وبلديات  بدوائر  البطالة 
رهيب  تف�صي  ذكرها   ال�صالف 
مت�صك  قابلها   ،التي   للظاهرة 
بال�رضكات  بالعمل  البطالني 
املديرية  حتت  العاملة  الوطنية 
يحدث   ، ل�صوناطراك  العامة 
اإرادة حقيقية  هذا يف ظل  غياب 
للتكفل  املحلية  ال�صلطات  من 

بامل�صكل القائم  .

اأجمع املتابعون لل�ساأن املحلي بواليات ورقلة ، مترنا�ست ، اأدرار وب�سار ، اأن 18 مدير تنفيذي 
ووالئي عجزوا عن حتقيق النتائج املرجوة  ، ب�سبب اختالط احلابل بالنابل ليكون بذلك املواطن 

�سحية تدين اخلدمات بتلك القطاعات .

نا�صدت اأندية اجلنوب ال�رضقي 
الق�صام  مبختلف  النا�صطة 
مترنا�صت   ، ورقلة  بوليات 
رئي�س   ، والغواط  اإيليزي   ،
العاجل  بالتدخل  اجلمهورية 
العمالق  النفطي  املجمع  لدى 
اإلزام  اأجل  من   ، �صوناطراك 
ال�رضكات النفطية بتوفري الدعم 
الأندية  تلك  لفائدة  املايل 
لتمكينها من جت�صيد طموحاتها 
. تعاين معظم اأندية كرة القدم 
بهاته الولية من �صح يف �صيولة 
من  الذي  الأمر  وهو   ، املالية 
�صاأنه اأن يحول دون متكينها من 
وحتى  امل�صتوى  يف  انتدابات 
التح�صري  يف  ال�صلبي  التاأثري 
 2020 القادم  الكروي  للمو�صم 
يزال  ل  الأخري  هذا   ،  2021-
يف  الغمو�س  من  الكثري  يكتنفه 
التي متر  ال�صعبة  الو�صعية  ظل 
تف�صي جائحة  البالد جراء  بها 

فريو�س كورونا .
فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
الأندية  روؤ�صاء  من  عدد  ذهب 
الق�صمني  من  بكل  النا�صطني 
يف  والثاين  الأول  اجلهوي 
يومية  مع  حديثهم  معر�س 
ذلك  من  ابعد  اإىل  الو�صط 
اجلمهورية  رئي�س  مبنا�صدة 
بالتدخل  تبون  املجيد  عبد 
لدى م�صالح الوزير الأول ووزير 

ووزير  الريا�صة  و   ال�صباب 
العامة  املديرية  وكذا  الطاقة 
للمجمع النفطي العمالق لإلزام 
يف  العاملة  الوطنية  ال�رضكات 
بالوليات  النفطية  ال�صناعات 
املايل  الدعم  لتوفري  املذكورة 
الأق�صام  جميع  يف  لالأندية 
حقوق  ت�صديد  من  لتمكينها 
الكروي  املو�صم  يف  امل�صاركة 
تكاليف  تغطية  وكذا  املقبل 
التح�صري لذات املو�صم ، حيث 
�صاهمت  املزرية  الو�صعية  اأن 
بلوغ  عدم  يف  مبا�رض  �صكل  يف 
الأهداف من طرف تلك الندية 
واملتمثلة يف ال�رضاع على ورقة 

ال�صعود لالأق�صام املتقدمة .
قال  مت�صل  مو�صوع  ويف 
ال�صاحرة  بخبايا  عارفون 
ال�صالف  بالوليات  امل�صتديرة 
متلك  الأخرية  هذه  اأن  ذكرها 
من اخلامات الكروية ال�صاعدة 
الفادح  النق�س  اأن  اإل  والواعدة 
يف الهياكل الريا�صية وكذا لعبها 
دون  حال  الدنيا  الأق�صام  يف 
مكبوتاتها،  تفجري  من  متكينها 
 ، ال�صمال  بوليات  مقارنة 
�رضق وغرب الوطن التي تتوفر 
اأنديتها على جميع ال�رضوريات 
من هياكل ودعم مادي منقطع 

النظري  .
اأحمد باحلاج 

للتدخل لدى ال�سركات البرتولية 

اأندية اجلنوب ال�صرقي
 تنا�صد الرئي�س  

من  نقاط خمتلفة  مواطنوا  ندد   
القاطنني  غرار  على  ورقلة  ولية 
يف كل من عا�صمة الولية و تقرت 
حميطهم  بو�صعية  احلجرية  و 
ذلك  و   ، املتدهور  الجتماعي 
كلي  ال�صبه  الغياب  خلفية  على 
املحلية  التنمية  اأ�صكال  جلميع 
الهياكل  و  الأ�صا�صية  املرافق  و 
العمومية و الرتفيهية التي يتطلع 

لها املواطن و �صباب املنطقة .
اإلتفاتة  �رضورة  يتطلب  مما   

عاجلة من لدن ال�صلطات املحلية 
 ، ذاته  ال�صياق  يف  داعني   ، اإليهم 
التدخل ال�صخ�صي للم�صوؤول الأول 
على راأ�س الهيئة التنفيذية بولية 
ورقلة   ، يف حال دعت ال�رضورة 
اإىل ذلك  ، حيث عرب ال�صباب عن 
حاجتهم املا�صة للمرافق ال�صالف 
ذكرها ، و التي ترمي اإىل �صقل و 
تنمية مواهبهم ب�صكل مهيكل من 
كذا حمايتهم من خطر  و   ، جهة 
قبلتهم  تزال  ل  التي  ال�صوارع 

الوحيدة حلد كتابة هذه الأ�صطر 
، و ذلك يف ظل  غياب البديل عن 
ذلك  من مرافق الرتفيه و الت�صلية 
ال�رضيحة  تلك  لفائدة  املوجهة 

الهامة من املجتمع  .
ا�صتنكر   ، اأخرى  جهة  من 
املناطق  مواطني  من  الع�رضات 
منهما  خا�صة  و   ، الذكر  ال�صالفة 
عن  احلجرية  و  تقرت  مدينتي 
�صبب �صعف التنمية املحلية بهما 
املرافق  توفري  يف  النق�س  و   ،

الأ�صا�صية ، و ال�صح فيها الذي ل 
ينح�رض ح�صبهم يف مرافق الرتفيه 
الأخرى  للمرافق  لتتعداه  فح�صب 
، و ذات املالحظة  الأكرث حاجة 
للنفع  املوجهة  الهياكل  تعرفها 
العام ، فيما جدد ال�صكان مطلبهم 
و   ، تلبية مطالبهم امل�رضوعة  يف 
التي ل تتعدى م�صاريع تندرج يف 
الركب  يواكبوا  كي  التنمية  اإطار 
مع البلديات الأخرى املتقدمة يف 

هذا املجال .

ال�سوارع  والكثبان وجهة اأبنائهم وقت الفراغ

املواطنون يطالبون مبرافق ترفيهية مبدن والية ورقلة

اأحمد باحلاج 
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منذ عقود طويلة والدولة 
العربية تتخبط يف مواجهة 

ا�ستحقاقات ال�سيادة 
والنه�سة، ال تكاد تنه�ض 
من وهدة حتى ت�سقط يف 
م�ستنقع؟ تنجح يف عن�سر 
وتخفق يف عنا�سر، حتى 

عدنا وكاأننا يف متاهة ندور 
يف �سوؤالنا املتكرر من اأين 
نبداأ؟.. منتلك اإمكانات 

التقدم واحلياة الكرمية.. 
وقد ا�ستودعنا االأجداد 
جغرافيا مذهلة جبلوها 

بدمهم وبقيمهم وثقافتهم 
واأ�ستاذيتهم فكانت تاريخا 

من التجارب الناجحة 
واالنت�سارات مئات ال�سنني.. 

فلماذا تنتك�ض دولنا رغم 
كل هذا؟ كل بلد من بلداننا 

ي�سقط يف نوع من االإرتكا�ض: 
فمرة لتهور ال�سيا�سة اأو 

ا�سمحالل لياقتها، ومرة 
بفو�سى االإدارة وع�سوائيتها، 

ومرة بغياب احلار�ض 
والراعي واملراقب.. 

فاأ�سبحت كل اإمكاناتنا بال 
قيمة وعر�سة للتلف يف 

غياب احلكمة يف ال�سيا�سة 
واالإحاطة يف االإدارة واحلزم 

يف الرقابة.

تقدم

�سروط �لدولة.. �ل�سيا�سة و�لإد�رة و�لرقابة  
اأزمة منهجية:

عانى املثقف العربي املوزع على التيارات 
نوع  اإىل  االن�شداد  من  والفكرية  ال�شيا�شية 
من ال�رصاع العبثي الذي افقده القدرة على 
الرتكيز على املطلوب ال�رصوري للمجموع 
واملق�شود هنا الدولة الرا�شدة التي عليها 
والدولة  والنه�شة،  واملعي�شة  االأمن  توفري 
االأمة  م�شالح  تنعقد  عليها  املعنى  بهذا 
ا�شتبدلنا  اأننا  اإال  طموحاتها،  تتحقق  وبها 
بال�شعارات  وامل�رصوع  واخلطة  الروؤية 
حتدي  مواجهة  يف  االيدولوجيا  و�رصاع 
اإىل  العقيم  بناء الدولة ونقلنا هذا ال�رصاع 
بع�شنا  فظن  لدولنا..  االأ�شا�شي  الهيكل 
باالإ�شالم،  مرة  الدولة  تلوين  من  البد  اأنه 
وهكذا..  بالقومية  ومرة  بال�شيوعية،  ومرة 
ويف هذا كله اأغرقنا يف التيه فلم ننب دوال 
ومل نن�رص فكرة.. هنا ال نتحدث مب يحتكم 
له  اآخر  مو�شوع  فذلك  بينهم  فيما  النا�س 
القانون الذي  النا�س حول  عالقة برتا�شي 
باأن  االإدراك  ينبغي  ولكن  اإليه،  يحتكمون 
وال  دولة  ينجز  ال  القانون  وجود  جمرد 
نعود  وهنا  �شعبا..  يوؤمن  وال  نه�شة  يحقق 
حتقق  التي  الرا�شدة  الدولة  عن  للحديث 
واالمة،  لل�شعب  العزيزة  الكرمية  احلياة 
ومرجعيتها  قوانينها  لون  عن  النظر  بغ�س 

الثقافية.
اأمثلة النجاح:

اأخبار  اأتابع  واأنا  اأيام  قبل  اأذهلني  لقد 
انتكا�شاتنا خرب عن حجم مدخرات ال�شعب 
رقعة  يف  وهو  ن�شمة«  مليون  البلجيكي«11 
خم�س  تون�س  م�شاحة  من  اأقل  جغرافية 
والبرتول  كالغاز  ثروات طبيعية  بال  مرات، 
البنك  اأعلن  فلقد  واليورانيوم..  والدهب 
مليار   291 بلغت  املدخرات  اأن  البلجيكي 
اجتماعي  بنظام  البالد  تتمتع  فيما  يورو 
باملائة   5 عن  تزيد  ال  بطالة  ون�شبة  راق 
تتوفر لهم معي�شة وطبابة كرمية، مع وجود 
�شيا�شية  وحريات  وم�شت�شفيات  جامعات 
و�شحفية وحقوق اإن�شان من اأرقى ما يتمتع 

به اإن�شان..
ميكننا  مثاال،  �شنغافورة  جتربة  وهناك 
والتحليل،  الت�رصيح  طاولة  على  و�شعها 
ومن ثم الو�شول اإىل فهم  كيفية العبور بهذا 
ال�شعب ال�شغري من حافة الفقر املدقع اإىل 
م�شتوى ال�شعوب املتفّوقة، لدرجة اأن الفرد 
ال�شنغافوري بلغ ثالث اأعلى دخل يف العامل 
الرنويج  �شعوب  على  متفوقا   ،2018 ل�شنة 
كيف  وغريها،  واأمريكا  وفرن�شا  واأملانيا 

حدث هذا؟
العربية  دولنا  يف  مثاال  جند  لن  �شحيح 
من  وهنا  للطموح..  يرتقي  واالإ�شالمية 
الرتكي  و  املاليزي  النموذج  اأن  الوا�شح 
من  فيها  ح�شل  ما  كل  رغم  الباك�شتاين  و 
النموذج  اإىل  بعد  ت�شل  مل  اأنها  اإال  تطور 
تتوفر  بحياة  االإن�شانية  يقنع  الذي  املثال 
يف  االإن�شان  اأخوه  عليه  يتح�شل  ما  على 
الغربية حيث يعاين كل منها مبزيد  الدولة 
من التعرث والتخبط اأو التيب�س يف احد زوايا 
اأو  االإدارة  اأو  ال�شيا�شة  يف  الدولة  ممار�شة 
الرقابة لذا فانه من ال�رصورة اإن ن�شتح�رص 

جتربتنا احل�شارية.. 
اإن ا�شتنجادنا باملثال التاريخي له مربرات 
ل�شنا  اإننا  ندرك  نحن  وعملية..  اأخالقية 
العامل  دول  اأعظم  فاإن  ذلك  يف  ن�شازا 
االأوربية  والدول  املتحدة  الواليات  اليوم 
االإمرباطورية  تاريخ  دوما  ي�شتح�رصون 
بنينا  احل�شاري  تاريخنا  ففي  الرومانية.. 
وحلقها  �شبقها  ما  كل  عن  متيزت  دولة 
اكرب  ا�شتيعاب  على  وقدرتها  مبرونتها 

مل  اجلغرافيا  من  وم�شاحة  ب�رصية  كتلة 
تبلغها دولة اأخرى ويف ظلها تنامت قدرات 
االإن�شان وتفتقت عبقريته وذابت الفروقات 
املعارف  وانتقلت  والعرقية  االجتماعية 
بني الب�رص بجهود عمالقة من الرتجمة كما 

تطورت كل فنون احلياة..
االإدارة:

يف تاأمل التجارب الب�رصية ن�شتطيع بو�شوح 
لبناء  االأ�شا�شية  النجاح  عنا�رص  تلم�س 
اإال  دولة  بناء  ميكن  ..فال  واالأمم  الدول 
عندما تتوافر منظومة اإدارية متطورة فهي 
االأمم  حترزه  تقدم  اأي  يف  الزاوية  حجر 
اأ�شار  وكما  ال�شغرية،  اأو  الكبرية  وال�شعوب 
اإدارة  مالك بن نبي رحمه اهلل انه البد من 
اأ�شخا�شنا وثرواتنا واأفكارنا..وهنا البد من 
التاأكيد من خالل درا�شتنا للنماذج العربية 
والقوة  اال�شرتاتيجي  واملوقع  الرثوة  ان 
الع�شكرية و�شوى ذلك من املزايا ميكن ان 
اأو  االإدارة �شيئة  يتم هدرها يف حال كانت 

متخلفة.
تتحقق النماذج الناجحة لالأمم وال�شعوب بـ 
)قادتها( االإداريني املمتازين ويف املقدمة 
منهم قادة ال�شيا�شة �شواء كانوا يف احلكومة 
بوجود  التحجج  عن  وبعيدا  االأحزاب..  اأو 
الناجح  االإداري  فان  هناك  اأو  هنا  ثغرات 
هو من يتحرك من واقعه نحو هدفه بكفاءة 
وخطة وروؤية وتوظيف لكل االإمكانات.. يف 
معبَّدة  الطريق  يجد  مل  القائد  �شنغافورة 
اأمامه كي يحقق النجاح، بل كان هذا البلد 
ومع  الف�شاد،  من  عميقة  بوؤرة  يف  يغو�س 
ذلك جنح القائد ومعاونوه يف انت�شال هذا 
البلد من �رصنقة الف�شاد، حتى بلغ املرتبة 

التي تليق به من بني بلدان العامل.
يحتاج  ال  الغربية  الدولة  يف  نالحظه  ما 
بان  ننتهي  لكي  التدبر  من  مزيد  اإىل 
يف  االإداري  بالت�شيري  بالغا  اهتماما  هناك 
تقاليد حتمي  واأن هناك  الدولة  موؤ�ش�شات 
احرتام التعليمات وتنفيذها وهناك مراقبة 
�شتى  يف  االإدارة  جلعل  �شارمة  ومتابعة 
والت�شتت  التكل�س  من  متحررة  الفروع 
اآليات جلعل  اأوجدت  اأن الدولة  والت�شيب و 
الفرد  بني  او  الدولة  دواليب  بني  احلركية 
واملوؤ�ش�شة ان�شيابية وتتحرك دوما يف حالة 
االأعلى  االأرقى  امل�شتوى  لتحقيق  متطورة 

يف االأداء الوظيفي للفرد واملوؤ�ش�شة. 
يواجه  ما  اخطر  ان  قلنا  ان  نتجاوز  ال 
الدولة العربية هو فو�شى االإدارة اإما ب�شبب 
احلديثة  النظم  من  اال�شتفادة  عن  تخلفها 
اأو ب�شبب غياب اآلية و�شع الرجل املنا�شب 
غياب  ب�شبب  اأو  املنا�شب  املكان  يف 
الالزم  التدريب  وعدم  ال�شخ�شية  الكفاءة 
مق�شود  غري  اأو  مق�شود  ف�شاد  ب�شبب  اأو 
الإف�شال الدولة اأو لتحويلها اإىل مرتع ريعي 

ملجموعة من االأفراد..
م�شكالت  االإدارة  فو�شى  على  ويرتتب 
و�شيا�شية  واأمنية  واقت�شادية  اجتماعية 
ثقافة  تكوين  يف  جميعها  ت�شرتك  معقدة 
االإ�شالح  اإمكانية  يف  والت�شكك  الالمباالة 
ي�شلح  ال  االإدارة  �شوء  ظل  ويف  والتقدم.. 
وعظ وال �شعر وال اأمنيات وال ن�شاط حزبي 
بانتخابات  امل�شئولني  مواقع  تغيري  اأو 
اإنها  لي�شت هنا..  وا�شتفتاءات.. فامل�شكلة 
القاعدة  من  اإدارية  هيكلة  ببناء  هناك 
واملتابعة  القانون  بقوة  حممية  القمة  اىل 

امل�شتمرة لتطويرها.
الدموية  كالدورة  بال�شبط  هي  االإدارة 
ج�شد  كبري  حد  اإىل  ت�شبه  التي  الدولة  يف 
باالأك�شجني  حمملة  تتحرك  فهي  االإن�شان 
بال  اجل�شم  اأجزاء  كل  اإىل  لت�شل  والغذاء 
تعطل، ويف اأي جزء يحدث تعطل يعني ذلك 

اإن حاجـة دولنا  اإننا نواجه جلطة دموية.. 
اإلـى االإدارة تفـوق حاجـة الـدول املتقدمـة 
اإليهـا.. ويف م�شمون االإدارة البد من توفر 
عنا�رص النجاح االأ�شا�شية بتحقيق االهتمام 
االإن�شان  واحرتام  االإن�شانية  بالعوامل 
على  املوؤ�ش�شة  يف  ال�شورى  واقع  وتكري�س 
اأو�شع نطاق مع االهتمام بالنظام، واحلر�س 
على حتديد امل�شوؤوليات، واحرتام ال�شلطة 

والتنظيمات الر�شمّية، والهيكل التنظيمّي
باالإ�شافة  االإدارة علم  اإن  القول  وغني عن 
بن  عمر  ا�شتند  فكما  ال�شخ�شية  للكفاءة 
ترتيب  يف  الفر�س  دواوين  اىل  اخلطاب 
عن  متحجرا  يقف  ومل  دولته  ملفات 
الب�رصية  التجارب  عطاءات  من  اال�شتفادة 
االإدارات  جتارب  على  ننفتح  اإن  فينبغي 
اآليات  لو�شع  وال�رصق  الغرب  يف  الناجحة 
التطور  مع  املتنا�شبة  احلديثة  االإدارة 

العلمي والتكنولوجي واملعريف.
اأهداف  توافر  اأن  التاريخ  اأظهـر  لقـد 
و�شيا�شات وا�شحة للدولة ال يكفي لنجاحها، 
يتوقف  اإمنا  والف�شل،  النجاح  اأن معيار  بـل 
القائمـة  االإدارة  قدرة  علـى  بعيـد  حـد  اإىل 

على تنفيذ هذه االأهداف وال�شيا�شات. 

ال�سيا�سة:

وامل�شالح  العالقات  اإدارة  هي  ال�شيا�شة   
على امل�شتوى اخلارجي فلئن كانت االإدارة 
و�شع  حتتاج  الداخلي  امل�شتوى  على 
االأو�شاع  وتطوير  الطاقات  لتوظيف  اآليات 
واال�شتفادة من االإمكانات املتاحة الإحداث 
تقدم م�شطرد فان ال�شيا�شة اإدارة للعالقات 
اخلارجية مبا يحقق توفري املناخ املنا�شب 
ل�شالمة االإدارة وتوفري االإمكانات املنا�شبة 

لتطوير االإدارة داخليا..
وكما اإن االإدارة بكل م�شتوياتها على ال�شعيد 
يف  الكبرية  امل�شئولية  تتحمل  الداخلي 
االأفكار  وترتيب  القدرات  توظيف  مو�شوع 
وامل�شاريع وتنمية االإمكانات فان ال�شيا�شة 
م�شئولية  تتحمل  اخلارجي  ال�شعيد  على 
للبالد  املعنوية  الهوية  على  احلافظ 
يرتتب  ما  اأهم  ومن  احل�شارية  ووجهتها 
عليها اإدارة عالقاتها مبا يجنب البالد من 
يفقد  ا�شتنزاف  او  �رصاعات  يف  االنزالق 
ذلك  فحني  وا�شتقرارها  ثرواتها  البالد 

تهدر ال�شيا�شة ما جمعته االإدارة.
ال�شيا�شة بالن�شبة لدولتنا العربية عبارة عن 
�شري يف حقل األغام قد زرعه االأعداء و هي 
جمال اخلطر الذي يتم فيه ا�شتدراج دولنا 
من حني اىل اآخر الإ�شقاطها كما ح�شل يف 

العراق..
عملية  ال�شيا�شية  العملية  ت�شبح  وهنا 
عن  البحث  تقت�شي  متاما  دقيقة  علمية 
عنا�رص القوة لتح�شني املجتمع واالنطالق 
حتدد  ان  ي�شتوجب  وهذا  اإمكاناته  من 
ولعنا  اأولوياتها..  العربية  الدولة  �شيا�شات 
و�شلنا  واالأخطاء  التجارب  م�شل�شل  بعد 
العدو  ا�شرت�شاء  ان  مفادها  نتيجة  اىل 
لعله  بل  املطلوبة،  االأولويات  من  لي�س 
االأجنبي يف  التدخل  من  الباب ملزيد  فتح 
ال�شاأن الداخلي، او و�شع قيود على احلركة 
امكانات  من  البلد  يحرم  مما  اخلارجية، 

النهو�س والتنمية..
اإذا مل ت�شتطع الدولة العربية ان تتخذ كل 
ما هو مطلوب اأخالقيا جتاه ق�شايا العرب 
وامل�شلمني و العامل فلي�س اأقل من ال�شكوت 
املو�شوعية  ال�رصوط  حت�شني  انتظار  يف 
التوازن  اإحداث  من  البد  وهنا  والذاتية.. 
و  وعواطفه  ال�شعب  رغبات  بني  املطلوب 
واأولويات  ال�شيا�شية  وروؤيته  البلد  وقدرات 

عمله ال�شيا�شي.
على الدولة العربية اأن تعيد ترتيب اأولوياتها 

لن  والتي  اخلا�شة  امل�شلحة  اأ�شا�س  على 
فال  العامة..  امل�شلحة  �شمن  اإال  تكون 
م�شلحة لدولة عربية ميكن حتقيقها بعيدا 
تفرد  اأي  واإن  العربي،  الوطن  م�شلحة  عن 
امل�شريية  الق�شايا  جتاه  �شيا�شي  ب�شلوك 
�شينتهي اإىل ما انتهت اإليه م�رص من تراكم 
الديون وان�شداد احلياة بكل اأنواعها.. وهذا 
يتحقق بت�شكيل منظمات اإقليمية و�رصاكات 
بني  التوا�شل  تعمق  وموؤ�ش�شات  �شيا�شية 
كل  يف  امل�شرتكة  اللجان  وتفعيل  الدول 

املنا�شط.
ال�شيا�شة  جناح  اإن  القول  عن  الغني  ومن 
اخلارجية يعتمد على الوعي اال�شرتاتيجي 
املوقف  تقدير  وح�شن  املتميز  واالأداء 
القدرة  بني  امل�شتمر  التوازن  واإحداث 
هناك  اأن  الوا�شح  من  لعله  و  واملوقف 
دوال ال متتلك كثريا من االإمكانات الذاتية 
حيوية  خالل  من  ح�شورا  حتقق  ولكنها 
واإدارتها  ومواقفها  ال�شيا�شي  ن�شطاها 
مب�شالح  لها  يرجع  مبا  اخلارجية  مللفاته 

كبرية.
اأن  اإال  العربية  الدولة  �شيا�شة  اأمام  لي�س 
تبداأ  التي  ال�شالمة  اأولويات  وفق  تتحرك 
واالإ�شالمية  العربية  البالد  نحو  باالمتداد 
�شيا�شيا  البينية  العالقة  اأوا�رص  وتقوية 
وهذا يحتاج اإىل روح ت�شاحلية على ال�شعيد 
واجلماعات  االأقطار  بني  الداخلي  العربي 
املتنازعة.. و تكري�س جهد كبري لي�س على 
اإمنا  واملندوبني  ال�شفراء  عمل  طريقة 
واملنطقة  االإقليم  يف  عميقة  بتفاهمات 
واالأمن  اال�شتقرار  دائرة  تو�شع  والعامل 
ال�شيا�شات  تر�شم  و  واالإ�شالمي..  العربي 
والتكامل  ال�شيا�شي  التعاون  خريطة 

االقت�شادي بني دول العرب وامل�شلمني.
الرقابة:

لعل الرقابة يف بلداننا العربية هي الغائب 
االأكرب، غياب عن االأداء االإداري وال�شيا�شي 
اأنتج  وال�رصيبي مما  والثقايف  واالجتماعي 
نعود  وهنا  احلياة  جماالت  كل  يف  تعفنا 
ل�رصب مثالني االأول: جناح الدول االأوربية 
من  �شبق  ما  على  الرقابة  مو�شوع  يف 
ول�رصوحاته  للقانون قيمة  واأ�شبح  عناوين، 
املال  تقدي�س  مت  الرقابة  ومع  اأهمية 
االإدارة  يف  النا�س  كرامات  �شيانة  و  العام 
وخارجيا  داخليا  الدولة  الإيقاع  �شبط  و 
تنفيذية  اأو  ت�رصيعية  اأما  هنا  والرقابة 
وحتا�شب  وزراء  ت�شقط  اجلانب  مهابة 
على  للغاية  مهم  اآخر  ومثال  حكاما.. 
الدولة  به  متتعت  ما  ذلك  الرقابة  م�شتوى 
ال�شيما  الرا�شدين  اخللفاء  ظل  يف  العربية 
عمر بن اخلطاب الذي يرجع له الف�شل يف 
تاأ�شي�س الدولة ولقد انتبه عمر بن اخلطاب 
اإىل اأهمية تنمية الرقابة والنقد واملحا�شبة 
حماية  يف  يرتدد  ومل  النا�س..  اأو�شاط  يف 
حق املعرت�شني واملنتقدين واملت�شائلني.. 
الرقابة  لتنمية  م�شتمرا  حتري�شه  وكان 

املجتمعية على �شلوك االإدارة واحلكومة.
ان  يعني  دولنا  يف  املراقبة  غياب  ان 
اأخرى  اأ�شعدة  على  مكت�شباتنا  كل  ت�شبح 
على  البناء  وانه ال ميكن  الريح..  مهب  يف 
فقط  لي�شت  والرقابة  خطة..  ح�شب 
تعميم  من  حتتية  لبنية  حتتاج  اإنها  قرارا 
املجال�س  يف  وانتخابات  وتربوي  اإعالمي 
يف  رقابية  اأجهزة  وتكوين  ب�شفافية  كلها 
الق�شائي  ال�شلك  تن�شيط  ويتم  اإدارة  كل 
قيمة  رفع  و�رصورة  املتهتكني  ملالحقة 
بحيث  وماديا  معنويا  وال�رصيبة  الغرامة 
ت�شبح رادعا �رصوريا للت�شيب والتلهي هذه 
الرقابة التي تغيب متاما من حياتنا.. واهلل 

غالب على اأمره.

بقلم: �سالح عو�ض
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ال�سيما �سمن احللقات التي مل ت�ستكمل 
اأن  للثورة  يتاح  اأن  راأ�سها  وعلى  بعد 
واجتماعية  �سعبية  امتدادات  لها  يكون 
جتعلها ثورة �ساملة غري مقت�رصة فقط 
اأكده  ما  وهو  امل�سلحة  املواجهة  على 
بجبهة  اأناط  الذي  نوفمرب  اأول  بيان 
اآن  يف  مهمتني  اإجناز  الوطني  التحرير 
واحد وهما املهة الداخلية عن طريق 
وميدان  ال�سيا�سي  امليدان  يف  العمل 
العمل املح�ض واملهمة اخلارجية وهي 
جعل الق�سية اجلزائرية واقعا يف العامل 
ولكونهم  االأوائل،  الثورة  قادة  كان  كله. 
انت�سار  حركة  يف  �سيا�سيني  منا�سلني 
اأن  يدركون  الدميقراطية،  احلريات 
اأن  ح�رصيا  لتدعي  تكن  مل  الثورة 
جناحها مرتبط بتحقيق ن�رص ع�سكري 
بحت على القوة اال�ستعمارية املدججة 
املدعومة من احللف االأطل�سي الأن اأي 
لها  واأد  مبثابة  هي  ع�سكرية  هزمية 
اإىل  مداركهم  تو�سعت  لذا  املهد،  يف 
�رصورة تزويدها بتنظيم اأقوى وبح�سد 
يف  وال�سيا�سية  االجتماعية  للقوى  اأكرب 
الداخل وبدعم دويل وا�سع، حيث نقراأ 
الثاين  البند  ويف  نوفمرب  اأول  بيان  يف 
"جتميع  الداخلية:  االأهداف  فقرة  من 
لدى  ال�سليمة  الطاقات  جميع  وتنظيم 
النظام  لت�سفية  اجلزائري  ال�سعب 
اال�ستعماري"، هذا النظام اال�ستعماري 
متعددة  مواقع  حرب  يف  �رصع  الذي 
يف  الثورة  اهتمام  م�ستغال  اجلبهات 
عن  املح�ض،  امل�سلح  بالعمل  بدايتها 

الع�سابات،  حرب  ي�سمى  ما  طريق 
لنف�سه  ليظفر  ال�سيا�سي  املجال  لغزو 
جبهة  ليعزل  الداخل  من  بحلفاء 
قوى  ويجند  �سيا�سيا  الوطني  التحرير 
يف  الوطني  التحرير  جلي�ض  مناوئة 
التحرير  جبهة  على  كان  لذا  امليدان. 
بفتح  الو�سع  تتدارك  اأن  الوطني 
واجتماعية  �سيا�سية  الأطراف  اأبوابها 
بني  املعادية،  املواقف  من  بالرغم 
املتحفظة واملرتددة والراف�سة للكثري 
اأن بع�سها  منها الندالع الثورة اإىل حد 

و�سفها باأعمال تخريبية.
ال�سجن  من  عبان  رم�سان  خروج  كان 
الرقابة  يف جانفي 1955 وو�سعه حتت 
بالتوقيع  تلزمه  كانت  التي  الق�سائية 
لدى جندرمة االأربعاء ناث براثن كل 15 
يوما، مبثابة منعطف هام �ساعد على 
الطاقات  وتنظيم  جتميع  مهمة  اإمتام 
ويوؤكد  الوطني.  التحرير  جبهة  حول 
عن  نقلها  ب�سهادة  معمري  خالفة 
املنا�سل عبد اهلل فا�سل اأن بيطاط كان 
اأول من ات�سل بعبان يف بيته بعزوزة حيث 
حمل بيطاط فا�سل ر�سالة تدعو عبان 
يريده  بيطاط  وكان  بالثورة  لاللتحاق 
خ�سو�سية  اإىل  بالنظر  لديه  م�ساعدا 
التي يوجد فيها مقر  الرابعة  املنطقة 
العمل  و�سعوبة  الفرن�سي  العام  احلاكم 
على  بها  ال�سيا�سي  العمل  ولغلبة  فيها 
اإال  عبان  من  كان  فما  امل�سلح.  العمل 
اأن طلب مهلة اأيام لال�سرتاحة من عناء 
ال�سجن قبل اأن يتخذ القرار. ومل مت�ض 

اأوعمران  جاءه  حتى  قليلة  اأ�سابيع  اإال 
الدعوة  له  ليجدد  كرمي  بلقا�سم  موفد 
بعد  ف�سل  عبان  لكن  جانبه  اإىل  للعمل 
نقائ�ض  على  والوقوف  دوره  مناق�سة 
ببيطاط  يلتحق  اأن  التنظيمية  الثورة 
ليكون له م�ساعدا لتنظيم العمل مبدينة 
اأوعمران قيادة  اأن يتوىل  اجلزائر على 
معاقل  يف  الوطني  التحرير  جي�ض 

املنطقة الرابعة باملتيجة وما حولها.
كان  اإذ  لبيطاط طويال  رفقته  تدم  ومل 
توقيف هذا االأخري ايذانا بدور جديد 
لعبان الذي كان قد اأتى به بلقا�سم كرمي 
كلفه  حيث  خل�رص  رباح  املنا�سل  اإىل 
عمله.  �رصوط  وتوفري  بايوائه  مكلفا 
رباح  �سهادة عن  ويذكر خالفة معمري 
خل�رص مفادها اأن كرمي طلب من رباح 
خل�رص اأن يلبي له جميع ما يطلب دون 
اأن ي�ساأله عما يقوم به، وقد عرب كرمي 
بهذه الكلمات عن طبيعة �سخ�سية عبان 
امل�سارات  على  تاأثري  اأميا  اأثرت  التي 
عن  تقل  ال  ملدة  الثورة  اتخذتها  التي 
ق�ساها  التي  املدة  كانت  �سهرا   30
رم�سان  ي�رصع  الثورة.   زمن  من  عبان 
اأفريل 1955 يف عمل طويل  عبان منذ 
لتدارك تاأخر جبهة التحرير الوطني يف 
عملية احل�سد والتاأطري ال�سيا�سي الذي 
جميع  �سم  البداية  يف  منه  يبتغي  كان 
القوى الوطنية املوؤمنة باال�ستقالل يف 
الكثري  ال�سيما  الوطني  التحرير  جبهة 
احلريات  انت�سار  حركة  منا�سلي  من 
هام�ض  على  ظلوا  الذين  الدميقراطية 

�سئموا  الذين  من  اأو  مرتددين  العمل 
انت�سار  حركة  انق�سامات  من  منهم 
كان  ما  وفق  الدميقراطية  احلريات 
اأن  غري  نوفمرب.  اأول  بيان  يف  م�سطرا 
�رصوع جاك �سو�ستال باأمر من مندي�ض 
املركزيني  مع  لقاءات  يف  فران�ض 
وال�سيوعيني  واملنتخبني  والعلماء 
قوة  بغية خلق  وحركة فرحات عبا�ض، 
موازية للتفاو�ض على و�سع ما للجزائر، 
جعل عبان، بدل اأن يندد بها اأو يحاربها، 
يتحرك هو االآخر جتاه هذه االأطراف 
اإىل  ان�سمامها  منع  ق�سد  ال�سيا�سية 
معه  التعامل  اأو  الكولونيايل  املع�سكر 
وكان هدفه الذي اأ�رصرّ به لزوجته عزة 
العمل  لفرن�سا. وكان  �سيئا  اأن ال يرتك 
دوؤوبا يف �سبيل ذلك حيث ات�سل بجميع 
باالن�سمام  وطالبها  االأطراف  هذه 
وحل  الوطني  التحرير  جلبهة  الفردي 
با�ستثناء  اأراد  ما  له  فكان  تنظيماتها 
عمليات  اأطلق  الذي  ال�سيوعي  احلزب 
مايو  هانري  بوا�سطة  موازية  م�سلحة 
الوطني  التحرير  جي�ض  يناوئ  اأن  دون 
مل ما فعل املي�ساليون بل كان له �سندا 

يف بع�ض االأحيان. 
كان  التي  االأطراف  هذه  �ست�سبح 
اال�ستعمار يعدها لتكون �سندا له القوة 
العمال  جانب  اإىل  اجلديدة  ال�ساربة 
احل�سد  من  ثانية  كمرحلة  والطلبة 
ل�سد  التنازيل  العد  بدء  قبل  والتنظيم 

الرحال اإىل ال�سومام.
يتبع

منعطف جديد يف �لعمل �لثوري

بقلم اح�سن خال�ص   

والأن الثورة مل تندلع اإال لت�ستمر اإىل 
غاية حتقيق الن�سر ونيل اال�ستقالل 
املن�سود والأنها ملك لل�سعب اجلزائري 

كله واإن كان الف�سل للبادئني 
واملبادرين يف نوفمرب 1954، والأن 
من املبادئ التنظيمية للثورة منذ 
اندالعها مبداأ القيادة اجلماعية 

فاإنه من الطبيعي بعد اأن مل يبق على 
اأر�ص املعركة يف الداخل اإال بلقا�سم 

كرمي بعد غياب ديدو�ص وبن بولعيد 
وبيطاط وبو�سياف وبن مهيدي 

بني �سهيد و�سجني وملتحق بالوفد 
اخلارجي، اأن ت�سلم الثورة نف�سها 

لقيادات جديدة توا�سل الكفاح �سمن 
الربنامج النوفمربي امل�سطر.

يف الطريق اإىل ال�سومام

االإنفاق   ، ال�سباق  النظام  يترّخذ  فبينما 
االجتماعي من خالل دعمه لبع�ض املواد 
ت�سقي  التي  املزاريب  كاأحد   ، الغذائية 
على  املوؤ�س�سة   ، م�رصوعيته  ا�ستمرار 
التوظيف  يت�سمن  �سمني  اجتماعي  عقد 
وا�سعة  املواد  لدعم  للراأ�سمال  احلكومي 
نطاق  على  اله�سة  للطبقة  اال�ستهالك 
وا�سع ، فا�ستفاد منه حتى من هو لي�ض اأهل 
له ، مما ا�سعف م�رصوعية هذه ال�سيا�سية،  
فلم يعد لهذا  الدعم مفعول ، بعد طغيان 
الف�ساد املايل ، داخل موؤ�س�سات الدولة ، 
و انت�سار الر�سا و الف�ساد على �سعيد وا�سع 

مع ظهور اأثرياء �سيا�سيني جدد . 
مع تظافر عدة عوامل داخلية و خارجية 
زاد    ، كورونا  جائحة  راأ�سها  على  تاأتي   ،
بثت   ، االقت�سادية  التحديات  تفاقم  من 
احلراك  اعقب  التي  ال�سيا�سية  التغيريات 
رئي�ض  و�سول  مع  �سيما  ال   ، االجتماعي 
االأو�ساع  حت�سن  يف  االأمل   ، منتخب 
اإىل  �سيا�سيا  يدفع  مما   ، االقت�سادية 

احلاجة اإىل اإدارة هذه التوقعات.
 ، االقت�سادية دور حموريا  االأو�ساع  لعبت 
يف العديد من الدول التي �سهدت حتوالت 
�سيا�سية ،  فكثريا ما كان اال�ستياء اجلمعي 
 ، املزرية  االقت�سادية  للظروف  الراف�ض 
املتولدة من الف�ساد ، مع وفرة املقدرات 
جاء  لذا   ، املالية  املوارد  و  االقت�سادية 
الراأي  ا�ستياء  و   ، حاد  ال�سعبي  العتاب 
العام املت�سكل عرب اآليات و و�سائل توا�سل 
ال�سيرباين  الف�ساء  من  اتخذت  حديثة 
الرقمي  االأفقي  التداول  و من  لها  ميدانا 
بال�سيولة  يت�سم  الرقابة  من  متفلت  �سالح 

الفائقة و التدفق ال�سيرّال .
هزال  و  الربامج  �سعف  قو�ض  كما 

االأداءات االإقت�سادية ، ال�رصعية ال�سيا�سية 
الدول  يف  اال�ستبدادية  لالأنظمة  اله�سة 
العديد  عانت  كما  ال�رصقية.  االأوروبية 
اقت�سادية  �سغوط  من  اإفريقيا  دول  من 
مما  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  اأوائل  يف 
اإىل  اف�ست  عارمة  احتجاجات  اإىل  اأدى 
يف  ال�سطحية  و  ال�سكلية  التغيريات  بع�ض 
املع�سالت  اأدت  اإندوني�سيا،  ويف  النظم. 
االأزمة  عن  الناجتة  احلادة  االإقت�سادية 
اأدى  االآ�سيوية عام 1997 الحتقان  املالية 
�سقوط  يف  عجلت  �سعبية،  ال�سطرابات 

نظام �سوهارتو .
، عامال رئي�سيا  العامل االقت�سادي  يعترب 
اأن  اإال   ، الدميقراطي  التحول  �سيا�سة  يف 

التجربة اثبتت اأنه لي�ض عامال حا�سما  
عا�ست منغوليا �سعوبات اقت�سادية حادة  
ف�سال اقت�ساديا موؤملا  اأثناء عملية التحول 
الدميقراطي الناجحة ، كما عانت اإ�سبانيا 
تغيري  بعد  حاد  اقت�سادي  تدهور  من 
النظام، ولكن م�سار الدميقراطية ا�ستمرت 
بدعم �سعبي قوي. ويف االأرجنتني، تطلب 
تغيري  وقت  املرتدي  االقت�سادي  الو�سع 
اجلديدة  املدنية  احلكومة  من  النظام 
اأدى  وحينها  للتق�سف؛  برنامج  اعتماد 
ا�ستقالة  اإىل  القوي  ال�سعبي  الفعل  رد 
مل  ذلك  ولكن  حكمه  بداية  يف  الرئي�ض 
يعرقل عملية االنتقال الدميقراطي . ويف 
�ساعد  الالتينية،  اأمريكا  اأخرى يف  اأماكن 
عن  ال�سعبي  االنقبا�ض   و  الر�سا  عدم 
يف  امل�ستمرة  االقت�سادية  امل�ساواة  عدم 
و�سول حركات �سعبية �سبه ا�ستبدادية اإىل 
ال�سلطة )يف فنزويال وبوليفيا واالإكوادور(.  
اإىل  التجارب  هذه  اإ�سارة  رغم  عموما، 
قيادة  تربك  االقت�سادية  امل�سكالت  اأن 

احلكومة، اإال اأنها ال ت�سكل عاماًل حا�سما 
يف م�سار التحول الدميقراطي.

وعليه ال تعترب جودة االأو�ساع االقت�سادية 
،  الزمة وجود  النمو  موؤ�رصات  وا�ستقرار 
يف م�سار التحول الدميقراطي ، بل تبقي 
قواعد  اإر�ساء  يف  م�ساعد  عامل  جمرد 
يف  تاأ�سي�سها  ميكن  التي   ، الدميقراطية 
لكن   ، كان  اقت�سادي  و�سع  اأو  ظرف  اي 
املريحة  االقت�سادية  الو�سعية  تبقى 
بل   ، مريح  دميقراطي  لتحول  �سامنة 
يعترب هذا االأخري مبعثا تدريجيا للتح�سن 
فقد  املثال،  �سبيل  على   . االقت�سادي 
ب�سكل  االإندوني�سي  االقت�ساد  قوة  زادت 
عزز  مما  ب�سوهارتو،  االإطاحة  بعد  ثابت 

التحول الدميقراطي.
الدميقراطي  التحول  عمليات  لعل  
ثورات  عرفت  التي  العربية  الدول  يف 
اأكرث  اأو  ه�سة  حتوالت  تعترب  بي�ساء. 
من  اأكرث  االقت�سادية  لالإجهادات  عر�ض 
االآثار  مراعاة  ويجب   . املا�سي  مناذج 
بالتزامن  االقت�سادية  للعوامل  املحتملة 
معها  يجب   . اأخرى  ديناميكيات  مع 
و   ، ال�سعبية  احلا�سنة  دعم   ا�ستمرار 
الثوري  املكت�سب  حول  التفافها  �سيانة 
قد  التي  املخاطر  �سد  مناعة  كو�سيلة   ،
على  اثره  و  االقت�سادي  ال�سعف  يخلفها 
ن�سب  و�سع  يجب  كما   ، التحول  م�سار 
و  االإقليمية،  البيئة  ال�سيا�سي  النظر 
املقاومة القوية الإر�ساء الدميقراطية بني 
ال�سابقة  احلكم  انظمة  بقايا  من  العديد 
النتقال  جذاب  قطب  وجود  عدم  مع 
ناجح كما كانت عليه التجربة ،  يف حاالت 
االحتاد االأوروبي، تبدو الظروف يف الدول 
بالتجارب  مقارنة   ، مواتية  اأقل  العربية 

اإ�سافة  الالتينية.  اأمريكا  اأو  االأوروبية 
يف  االإ�سالمية  االأيدلوجية  اإن  ذلك،  اإىل 
لالأيدلوجية  مناف�سة  العربية  الدول  بع�ض 
الليربالية، وال�سوؤال احلا�سم  الدميقراطية 
هو ما اإذا كانت االإحباطات االقت�سادية اأو 
غريها من خيبات االأمل القادمة مع ثمار 
االإ�سالمي  البديل  جاذبية  �ستعزز  الثورة 
على  نعتمد  اأن  املحتمل  ومن  ؟  ال  اأم 
جنحت  حيث  وتون�ض،  م�رص  يف  االأمثلة 
انتخابيا،  االإ�سالمية  االأحزاب  بالفعل 
يعدون  كانوا  القادة  هوؤالء  اأغلب  ولكن 
اإىل  االأخري  يف  انتهى   ، معتدل  مب�سار 
ففي   ، التقليدية  ال�سيا�سية  القوى  ت�سادم 
ال�سعبية  االإرادة  على  االلتفاف  مت  م�رص 
االنتخابات  نتائج  على  الع�سكر  انقلب  و 
زج  رئي�ض مدين  انتخاب  اإىل  اأف�ست  التي 
به يف ال�سجن و فيه مات . و تون�ض ت�سهد 
حلكم  املناوئني  ي�سعى  �سيا�سية  م�سادات 
�سحب  اىل  االإ�سالمي  احلزب  النه�سة 
الذي  الغنو�سي  رئي�سها  الب�ساط من حتت 
يعترب هو رئي�ض الربملان املنتخب �سعبيا 
، ويبقى ال�سيد امل�سي�سي املكلف بت�سكيل 

حكومة برواح ات�ساالته . 
تبقى امل�ساألة االقت�سادية ركنا ركني ، يف 
م�سار التحول الدميقراطي تتطلب تثويرا 
�سعبيا ، عرب برامج وو�سيا�سات اقت�سادية 
مدرو�سة بدقة و ان�سباط ، بوا�سطة نخبة 
حقيقة تكتنز على راأ�سمال علمي و عمليا 
مبجال  العارفني  امل�ستثمرين  من  ثلة  و 
االأعمال  حتميهم اإرادة �سيا�سية مناه�سة 
للف�ساد و اقت�ساد الريع ، و توفر لهم بيئة 
نهو�ض  اإىل  للو�سول    ، لال�ستثمار  �سحية 
اقت�سادي ، يكون دعامة قوية لدعم اإر�ساء 

نظام دميقراطي .

�مل�صاألة �القت�صادية و �لتحول �لدميقر�طي

اإن االنقبا�ص االجتماعي املتولد 
من االأزمات االقت�سادية ال �سيما 
تلك املرت�سمة وعلى نطاق وا�سع  

من خالل الت�سورات لعدم امل�ساواة 
، قد تكون دافع من دوافع اندالع 

احلراك ال�سعبي .

املركزية االقت�سادية الفا�سلة

اجلزء 02 

بقلم الوليد فرج
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لقد كانت ثورة اأول نوفمرب 
1954م مبثابة املفاجاأة 
التامة لدى ال�سلطات 

اال�ستعمارية الفرن�سية، 
جعلتها تتخذ العديد من 

االجراءات القمعية للق�ساء 
عليها يف مهدها، ونتيجة 
لذلك �سعت قيادة الثورة 

ملجابهتها على خمتلف 
اأ�سعدتها خا�سة الع�سكرية 

منها، فكانت هجومات 20 
اأوت 1955م دليال وا�سحا 

على ذلك وتاأكيدا على 
�سالبة وقوة جبهة وجي�ش 

التحرير الوطني وحمطة 
حا�سمة لبداية نهاية 

اأ�سطورة اجلزائر الفرن�سية. 

بني الدالالت التاريخية والبعد الثوري 

هجومات �ل�سمال �لق�سنطيني 20�أوت 1955م 
الدوافع الظرفية للهجومات 20 اأوت 

التاريخية ودالالته  1955م 

مطلع  اجلزائرية  التحريرية  الثورة  �شهدت 
كانت  التي  الأحداث  من  العديد  1955م  �شنة 
واخلطورة  الأهمية  غاية  يف  حا�شما  منعطفا 
الكتابات  من  للعديد  وا�شتنادا  م�شارها،  على 
املرحلة  تلك  ظروف  متيزت  فقد  التاريخية 
بجملة من التطورات كان اأهمها: -قيام حكومة 
بتعيني جاك �شو�شتال حاكما  مندي�س فران�س 
ا�شتعادة  مبهمة  وكلفته  اجلزائر  على  جديدا 

ال�شلم والق�شاء على الثورة يف مهدها. 
-ح�شول وزير الداخلية فران�شوا ميرتان على 
اجلي�س  على  �شهلت  �شخمة  حربية  تعزيزات 
م�شت  مت�شيطية  بعمليات  القيام  الفرن�شي 
النمام�شة«  »الأورا�س  منطقة  اوىل  بدرجة 

واحلدود ال�رشقية املتاخمة لتون�س.
- ا�شت�شهاد كل من ديدو�س مراد يف 18 جانفي 
1955م واعتقال كل م�شطفى بن بولعيد يف 11 
مار�س   23 يف  بيطاط  ورابح  1955م  فيفري 

1955م.
الرامية  �شيا�شتها  تطبيق  يف  فرن�شا  -�رشوع 
قانون  تطبيق  خالل  من  الثورة  على  للق�شاء 

حالة الطوارئ يف 03 اأفريل 1955م. 
- م�شاركة وفد جبهة التحرير الوطني باخلارج 
اأفريل  يف18    باإندوني�شيا  باندونغ  موؤمتر  يف 
1955 اين عر�شت الق�شية اجلزائرية لأول مرة 

على م�شتواها الدويل
ونتيجة لهذه الظروف والأ�شباب فقد اختمرت 
الق�شنطيني  ال�شمال  بهجومات  القيام  فكرة 
لدى خمططها الأول زيغود يو�شف الذي بدوره 
نقلها اإىل نوابه ملحا على �رشورة الإ�رشاع يف 

التح�شري والإعداد لها.

التح�سري واالإعداد لهجومات 
1955م اأوت   20

طوبال  بن  خل�رش  من  كل  ل�شهادات  ا�شتنادا 
التح�شريات  هذه  مرت  فقد  كايف  وعلي 

ب�شل�شلة من الجتماعات كان اأهمها: 

-اجتماع د�سرة الزمان ب�سكيكدة من 
1955م:  جويلية   01 اإىل  25جوان 

�شكيكدة  ب�شواحي  املنعقد  الجتماع  هذا  يف 
من  الثانية  املنطقة  نواحي  قادة  دعوة  متت 
التفاق  مت  اأين  يو�شف  زيغود  القائد  طرف 

املدن  يف  �شامل  هجوم  �شن  على  فيه 
كطليعة  ال�شعب  م�شاركة  مع  والقرى 
ملدة  وذلك  الوطني  التحرير  جلي�س 
ال�شبت 20  اأيام تكون بدايتها يوم  ثالثة 

اأوت 1955م.

-اجتماع الكدية بق�سنطينة: 

بدوار  حتديدا  الجتماع  هذا  انعقد 
اإ�رشاف  حتت  بالكدية  املجاجدة 
النواحي  قادة  وبح�شور  يو�شف  زيغود 
ومرافقيهم الذين كان من بينهم كل من: 
بوبنيدر، علي  خل�رش بن طوبال، �شالح 

العربي  بوعلي،  م�شعود  بوقالز،  عمار  كايف، 
عودة...  بن  عمار  دخلي،  خمتار  رجم،  بن 
جمموعة  على  التفاق  مت  اأ�شغاله  نهاية  ويف 
اأهداف  خاللها  من  حددت  القرارات  من 
التي  الع�شكرية  وا�شرتاتيجيتها  الهجومات 

�شت�شري وفقها هذه العمليات ملدة ثالثة اأيام.
لهجومات  واخلارجية  الداخلية  الأهداف 

20اوت 1955م.

اأن  على  التاريخية  الكتابات  اأجمعت خمتلف   
وحددت  ر�شمت  قد  الثانية  املنطقة  قيادة 
اأملته  ملا  وفقا  الهجومات  هذه  اأهداف 
م�شتواها  على  الثورة  بها  التي مرت  الظروف 

الداخلي واخلارجي، نذكر من بينها:

-التاأكيد على �شمولية و�شعبية الثورة التحريرية 
واأ�شالتها.

جاك  العام  احلاكم  م�رشوع  �شوكة  -ك�رش 
ثالثة  قوة  خلق  اإىل  يهدف  الذي  �شو�شتال 

وزعزعة الثورة من الداخل.
لها  تروج  التي  الإعالمية  الدعاءات  -تكذيب 
�شمعة  لت�شويه  الرامية  ال�شتعمارية  ال�شلطات 

الثورة.
التحرير  جي�س  قوة  على  -التاأكيد 
خالل  من  تنظيمه  ودقة  الوطني 
والربهنة  الهجومات  توقيت  اختيار 
على مدى ا�شتعداده للمواجهة يف كل 

الظروف والأوقات.
الإدارة  وعمالء  اخلونة  كل  -اإعدام 

ال�شتعمارية الفرن�شية.
املغاربية  الوحدة  على  -التاأكيد 
مع  ت�شامنا  اأوت   20 تاريخ  باختيار 
املغربي  امللك  لنفي  الثانية  الذكرى 

حممد اخلام�س.
الوطنية  احلركة  رواد  -ا�شتقطاب 
ودعوتهم  الثورة  ركب  املتخلفني عن 

اإىل الن�شمام اليها.
العاملي  العام  الراأي  انتباه  -لفت 
والهيئات الدولية للق�شية اجلزائرية.

اال�سرتاتيجية الع�سكرية 
لهجومات ال�سمال الق�سنطيني

فقد  الع�شكري  ال�شعيد  على  اأما   
حتكيما  الثانية  املنطقة  قيادة  تبنت 
عمليات  خمتلف  لت�شيري  ا�شرتاتيجيا 
الهجوم ل�شتهداف املواقع الع�شكرية 

وممتلكات  القت�شادية  املوؤ�ش�شات  وخمتلف 
املعمرين متثلت يف :

عرب  ل�رشبه  هدفا   39 يقارب  ما  حتديد   -  
تراب منطقة ال�شمال الق�شنطيني.

واختيار  الأ�شلحة  وتخزين  ونقل  -جمع 
امل�شاركني يف ظروف مالئمة.

والأرياف  اجلبال  من  ال�شاخنة  احلرب  -نقل 
اإىل املدن والقرى لتخفيف ال�شغط املفرو�س 

على الريف 
الع�شكري  ال�شغط  من  التخفيف  -حماولة 
الثورية  املناطق  على  املفرو�س  الفرن�شي 

الأخرى.
العدو  �شفوف  يف  الالاأمن  فر�س  -اإلزامية 

واملعمرين وغالة امل�شتعمرين.
وجت�شيدا لهذه الإ�شرتاجتية حددت ثالثة اأيام 

كاأق�شى حد للهجومات وخ�ش�س لكل يوم منها 
جمموعة من الأهداف كانت كالآتي:

اليوم الأول 20 اأوت: القيام بن�شب كمائن لقوات 
العدو وتنفيذ العمليات الفدائية وتطبيق اأحكام 

الإعدام على عمالء الإدارة ال�شتعمارية.
مزارع  ا�شتهداف  اأوت:   21 الثاين  اليوم 

املعمرين وحرقها.
اليوم الثالث 22 اأوت: اإ�رشام النريان يف جميع 

م�شالح قطاعات الإدارة ال�شتعمارية.
 م�شاركة املنطقة الأوىل »الأورا�س النمام�شة« 
يف دعم وت�شليح هجومات ال�شمال الق�شنطيني

املجاهد  يقول  الق�شية  هذه  وبخ�شو�س   
تراأ�س  1955م  جوان  �شهر  »يف  قتال:  الوردي 
القائد �شيحاين ب�شري اجتماعا بالقلعة الواقعة 

عجول،  عاجل  من  كل  اجلديدة ح�رشه  بجبل 
حني،  �شيدي  �شو�شان،  الباهي  لغرور،  عبا�س 
عمر البوڤ�شي، لزهر �رشيط، جياليل ال�شويف 
الثانية  املنطقة  مبعوث  اإىل  اإ�شافة  واأنا 
طرف  من  اأر�شل  الذي  الق�شنطيني  الطاهر 
والت�شليح،  الدعم  لطلب  وذلك  يو�شف  زيغود 
فقرر القائد �شيحاين ب�شري تلبية النداء وطلب 
لختيار  اأ�شلحتهم  و�شع  املجاهدين  كل  من 

�شالح  قطعة   36 عددها  بلغ  حيث  اأف�شلها 
تعود لكمني قاده كل من عبا�س لغرور والباهي 
�شو�شان، ومت اختيار عدد من املجاهدين لنقل 
الق�شنطيني فقد  ال�شمال  اأما مبعوث  ال�شالح، 
حمله الب�شري �شيحاين ر�شالة يوؤكد له فيها على 
لرجاله  امل�شاعدة  وتقدمي  احلر�س  �رشورة 
اأثناء عودتهم، لكن املوؤ�شف اأنه بعد ت�شليمهم 
لل�شالح تعر�شوا لكمني فرن�شي يف وادي غرغر 
اأ�شفر على ا�شت�شهاد اأغلبهم«، وي�شيف الطاهر 
الزبريي يف مذكراته قائال: »اأن قيادة املنطقة 
الأوىل الأورا�س النمام�شة اأر�شلت جمموعة من 
للم�شاركة  الق�شنطيني  لل�سمال  املجاهدين 
يف هجومات 20 اأوت 1955م، حيث ا�شطحب 
الطاهر الق�شنطيني 24 جماهدا معه كما قاد 
عي�شى عبد الوهاب 12 جماهدا من الأورا�س 
اأ�رشف  اأنه  بوبنيدر  �شالح  يل  واأكد 
الأورا�س  جماهدي  عبور  على  بنف�شه 

اإىل ال�شمال الق�شنطيني ».

اإنطالق هجومات 20 اوت 1955 
وجمرياتها 

التح�شريية  الجتماعات  نهاية  بعد 
كانت  باأ�شبوع  اأوت   20 يوم  وقبل 
يف  متمركزة  الكومندو�س  وحدات 
زيغود  وجه  حيث  املحددة  مواقعها 
�رشورة  ت�شمنت  تعليمات  يو�شف 
وامل�شبلني  واجلنود  الفدائيني  توزيع 
الوقت املحدد ل�شمان جناح  واملر�شدين يف 
الهجومات، وبذلك توجه كل م�شوؤول لناحيته 
العمليات  اأهداف  و�رشح  التنفيذ  لإعداد 
ل�شنع  تعليمات  وتقدمي  الأ�شلحة  وتوزيع 
القنابل واملتفجرات وبحلول املوعد املحدد 
مبا�رشة  متت  1955م،  اأوت   20 ال�شبت  يوم 
خمتلف  �شهدت  حيث  الع�شكرية  العمليات 
الق�شنطيني  ال�شمال  الثانية  املنطقة  نواحي 
التحرير  جي�س  بني  طاحنة  وعمليات  معارك 
من  بكل  وذلك  الفرن�شي،  ال�شتعمار  وقوات 
احلرو�س، امليلية، عني عبيد، وادي الزناتي، 
�شكيكدة  من  املمتد  وال�رشيط  ال�شمندو 
اأما  واخلروب،  ق�شنطينة  اإىل  و�شول  والقل 
ال�شاذيل  فيقول  اهرا�س  �شوق  ناحية  عن 

بوڤالز  عمار  تعليمات  »و�شلتنا  جديد:  بن 
تنظيمها  مت  وقد  الهجومات  عمليات  لتنفيذ 
احلديدية  ال�شكة  �شمال  الواقعة  املنطقة  يف 
املنطقة  وتركت  وعنابة  الونزة  بني  الرابطة 

ال�رشقية اآمنة لالن�شحاب اإليها.«
هذه  اأن  العمري  مومن  الباحث  وي�شيف 
الهجومات قد عرفت م�شاركة مكثفة لل�شعب 
والإمكانات  الو�شائل  مبختلف  حمملني 
والع�شي  كالفوؤو�س  لديهم  املتوفرة 
م�شتهدفني  وغريها،  واخلناجر 
والأمنية  الع�شكرية  املراكز 

لال�شتعمار الفرن�شي.
الفرن�شية  الفعل  ردود  عن  اأما 
في�شري  الهجومات  هذه  على 
اأن  ازغيدي  حل�شن  حممد  الباحث 
واجهت  قد  ال�شتعمارية  ال�شلطات 
كان  اإذ  وح�شية  بكل  العمليات  هذه 
املدن  كل  يف  �شديدا  النتقام 
والقرى الثائرة بال�شمال الق�شنطيني 
امل�شتوطنون  نظم  ما  و�رشعان 
هيئة  على  اأنف�شهم  الأوربيون 
حر�س غري نظامي وفتكوا بالأهايل 
جمازر  ذكرى  بذلك  معيدين  العزل 
اأكده  ما  وهذا  1945م«  ماي  الثامن 
نقله  يف  الزبريي  العربي  املوؤرخ 
الفرن�شيني  اجلنود  اأحد  ل�شهادة 
الذي  القمع  عملية  يف  امل�شاركني 
نطلق  �رشعنا  »اأننا  قائال:  �رشح 
الر�شا�س على اجلميع بدون تفريق 
الأوامر  يجددون  قاداتنا  ...وكان 
با�شتهداف كل العرب الذين نلقاهم 
ن�شمع  ل  �شاعتني  مدة  ...و�شللنا 
تقذف  الوتوماتيكية  الأ�شلحة  �شوت  غري 
اأوامر  جاءت  ذلك  بعد  اجلمهور،  على  النار 
الغد على  الأ�رشى ويف  تق�شي بجمع  جديدة 
املدافع  �شطرت  �شباحا،  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
وبعد  الر�شا�س.  اأطلق  ثم  اأمامهم  الر�شا�شة 
ع�رش دقائق انتهى كل �شيء وكانت اأعدادهم 
هائلة اإىل درجة اأن دفنهم ا�شتوجب ا�شتعمال 

اجلرافة.«
ما  ح�شب  القمع  هذا  ح�شيلة  بلغت  وقد 
�شفوف  يف  �شهيدا   12000 كايف  علي  ذكره 

اجلزائريني.

نتائج هجومات 20 اأوت 1955 
وتداعياتها على م�سار الثورة:  

هجومات  بها  قوبلت  التي  الوح�شية  رغم 
ال�شتعمار  طرف  من  الق�شنطيني  ال�شمال 
جمموعة  على  اأ�شفرت  اأنها  اإل  الفرن�شي 
الثورة  �شالح  يف  كانت  الهامة  النتائج  من 

التحريرية من بينها:
الرامية  الفرن�شية  املخططات  -اأف�شلت 

لزعزعة الثورة وواأدها يف املهد.
يف  ج�شيمة  وب�رشية  مادية  خ�شائر  -اأحلقت 

�شفوف الحتالل الفرن�شي.
-اأكدت على اأن جبهة التحرير الوطني املمثل 

ال�رشعي والوحيد للق�شية اجلزائرية.
موؤيدي  بني  ونهائي  فا�شل  حدا  -و�شعت   
احلركة  اأحزاب  و�شعت  كما  واأعدائها  الثورة 

الوطنية اأمام الأمر الواقع لالن�شمام للثورة.
 -ق�شت على فكرة الإدماج وخلق القوة الثالثة 
التي كان يدعو اإليها جاك �شو�شتال كما فككت 
واحدثت �رشخا يف �شفوف جماعة 61 داخل 
من  جعل  الذي  الأمر  اجلزائري،  املجل�س 
التي  النتخابات  اإجراء  عن  ترتاجع  فرن�شا 

كانت مقررة يوم 02 جانفي 1956م. 
الو�شع  ب�شاأن  الفرن�شي  العام  الراأي  -ت�شدع 

امل�شتقر يف اجلزائر.
اجلمعية  يف  اجلزائرية  الق�شية  -ت�شجيل 
العا�رشة  دورتها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة 

بتاريخ 30 �شبتمرب 1955م.
الفرن�شية  الإعالمية  الدعاءات  -ف�شحت 
الثورة  لت�شويه  ال�شاعية  لالأكاذيب  املروجة 

اجلزائرية.

بقلم الطالب فرحاين 
عادل/ جامعة العربي 

التب�سي تب�سة 

التحريرية  الثورة  " �سهدت 
اجلزائرية مطلع �سنة 1955م 

العديد من االأحداث التي كانت 
منعطفا حا�سما يف غاية االأهمية 

واخلطورة على م�سارها، وا�ستنادا 
للعديد من الكتابات التاريخية فقد 
متيزت ظروف تلك املرحلة بجملة 

من التطورات "

نهاية االجتماعات  " بعد 
التح�سريية وقبل يوم 20 اأوت باأ�سبوع 

كانت وحدات الكومندو�ش متمركزة 
يف مواقعها املحددة حيث وجه زيغود 

يو�سف تعليمات ت�سمنت �سرورة 
توزيع الفدائيني واجلنود وامل�سبلني 
واملر�سدين يف الوقت املحدد ل�سمان 
جناح الهجومات، وبذلك توجه كل 

م�سوؤول لناحيته الإعداد التنفيذ و�سرح 
اأهداف العمليات وتوزيع االأ�سلحة 

وتقدمي تعليمات ل�سنع القنابل 
واملتفجرات وبحلول املوعد املحدد يوم 
ال�سبت 20 اأوت 1955م، متت مبا�سرة 

العمليات الع�سكرية حيث �سهدت 
خمتلف نواحي املنطقة الثانية ال�سمال 
الق�سنطيني معارك وعمليات طاحنة "



الثالثاء 18  اأوت   2020  املوافـق  لـ 28 ذو احلجة   1441ه �أقالم9

ملحة عن حياة الأ�ستاذ اأحمد 
توفيق املدين:

احمد  بن  حممد  بن  توفيق  اأحمد  هو 
جزائري  وزير  اجلزائري،  الغرناطي 
الثانية  جمادى   24 مواليد  من  وموؤرخ، 
عائلة  من  وهو  تون�س.  يف  ولد  1899م، 
حممد بن اأحمد هو والد املوؤرخ اأحمد 
وتلقى  اجلزائر  يف  ولد  وقد  املدين 
يف  ومدر�سني  علماء  يد  على  علومه 
بن  اأحمد  فهو  اأما جده  الكبري،  اجلامع 
كان  ال�رشيف(  الغرناطي  )القبي  حممد 

من الأمناء باجلزائر.
قام  للجزائر  الفرن�سيني  احتالل  بعد 
با�سطحاب  )جده(  حممد  بن  اأحمد 
واأ�ستقر  تون�س  اإىل  اجلزائر  من  عائلته 
عام  حتى  جرجرة  تدعى  مبدينه 
ال�سيخ  بقيادة  الثورة  فقامت  )1870م(، 
من  كل  قام  وقد  واملقداين  احلداد 
اجلد والأب مب�ساركة الثورة حتى انتهت 
التي  الوح�سية  الأ�ساليب  ب�سبب  الثورة 
وانتهى  الفرن�سيني،  ي�ستخدمها  كان 
لجئني  اأ�سبحوا  اأن  اإىل  املطاف  بهم 
توفيق  اأحمد  بدايات  وكانت  تون�س.  يف 
وهو يف  الكتاتيب  دخل  تون�س حيث  يف 
)1909م(  عام  ويف  عمره،  من  اخلام�سة 
انتقل اأحمد توفيق اإىل مدار�س الأهلية 
التحق  )1913م(  عام  ويف  القراآنية، 
بجامعة الزيتونة باجلامع الأعظم وكان 
وخ�سو�ساً  الّدرا�سة  حمّبي  من  اأحمد 

التاريخ.
بداأ يف  تون�س حيث  يف  مبكراً  ن�ساله  د 
عام)1918م( يف اأحداث احلرب العاملية 
الأوىل اإذ كّون هو ورفاقه الطالب خلية 
للم�ساركة بثوره �سد الحتالل الفرن�سي 
، وقد مت القب�س عليه يف عام )1915م( 
، وقد اأدخل ال�سجن حتى عام )1918م( 
وقد تعّرف املوؤّرخ اأثناء ن�ساله على عبد 
الوطنية  احلركة  زعيم  الثعالبي  العزيز 
اأحمد توفيق  ، وكان  اأ�سل جزائري  من 
من موؤ�ّس�سي احلزب الّد�ستوري الّتون�سي 
للقلم  اأمني عام م�ساعد  تعيينه  وقد مت 

الأمر  يدم  مل  ولكن   ، العربي 
على  احلزب  انهار  حتى  طوياًل 
وقد  الفرن�سي  ال�ستعمار  يد 
قاموا با�ستبعاد اأحمد توفيق من 
بلده اجلزائر وح�سل  اإىل  تون�س 

هذا يف عام 1925م.
نادي  تاأ�ّس�س  )1926م(  عام  يف 
من  جمموعة  يد  على  الرتّقي 
توفيق  اأحمد  ومنهم  املثقفني 
واآخرين،  املوهوب  وعمر 
الّنادي  فعالّيات  من  وكان 
املحا�رشات  واإلقاء  احلفالت 
املثقفني  والتقاء  وامل�سامرات 

ويف  العربي.  الوطن  اأنحاء  جميع  من 
اللجنة  تكونت  الرتقي  نادي  مقر 
العلماء  جمعية  لتاأ�سي�س  التح�سريية 
هذه  كاتب  كان  اجلزائريني،  امل�سلمني 
اجلنة هو اأحمد توفيق املدين ورئي�سها 
جمعية  فتاأ�س�ست  اإ�سماعيل.  عمر 
 05 يف  اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
توفيق  لأحمد  وكان  1931م  �سنة  ماي 
املدين دور هام يف ت�سكيلها وتنظيمها، 
ورئي�س  العام،  اأمينها  من�سب  فتقلد 
حترير جريدة الب�سائر ل�سان حالها اإىل 

غاية �سنة 1956م. كما كان قد ان�سم اإىل 
ل�ساحبها  ال�سهاب  جريدة  فريق حترير 

عبد احلميد بن بادي�س.
يف �سنة 1956م، �سافر مع رفيقه ال�سيخ 
القاهرة  اإىل  احل�سني  ال�سيخ  بن  عبا�س 
الب�سري  حممد  ال�سيخ  يقيم  كان  حيث 
ان�سمام  ر�سميا  فاأعلنوا  الإبراهيمي 
اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء  جمعية 
بجبهة التحرير الوطني والتحاقها ب�سفة 
ع�سواً  فعني  اجلزائرية.  بالثورة  تامة 
التحرير  لـجبهة  اخلارجي  الوفد  يف 
الوطني  املجل�س  يف  وع�سوا  الوطني، 
ع�سواً  �سار  ثم  اجلزائرية،  للثورة 
اأ�سندت  حيث  املوؤقتة،  احلكومة  يف 
يف  الثقافية  ال�سوؤون  وزارة  حينئذ  اإليه 

ت�سكيلتها الأوىل.
اأحمد  عنّي  اجلزائر  ا�ستقالل  وعند 
توفيق وزير لالأوقاف وال�سوؤون الدينّية 
يف اجلزائر وعني �سفري ووزير يف اأكرث 
توفيق  اأحمد  وتويف  اإ�سالمي.  بلد  من 
اأكتوبر   12 بتاريخ  اجلزائر  يف  املدين 

1983م.

اأعمال الأ�ستاذ اأحمد توفيق 
املدين:

املدين  توفيق  اأحمد  الأ�ستاذ  كتب 
جمعية  جرائد  مبختلف  مقالت  عدة 
العلماء امل�سلمني اجلزائريني كالب�سائر 
من  جمموعة  اأي�سا  واألف  وال�سهاب 

الكتب التاريخية واأهم اأعماله نذكر:
-          مذكرات احلاج اأحمد �رشيف 
الوطنية  املوؤ�س�سة  )حتقيق(.  الزهار 

للن�رش والتوزيع، اجلزائر، 1985 م.
-          حياة كفاح )مذكرات(. املوؤ�س�سة 
 3 م،   1988 اجلزائر،  للكتاب،  الوطنية 

اأجزاء.
-          حرب الثالثمئة �سنة بني اجلزائر 
للطباعة،  الوطنية  املوؤ�س�سة  واإ�سبانية. 

اجلزائر، 1984م، ط 3.
-          حممد عثمان با�سا داي اجلزائر 
اأعماله،  حروبه،  �سريته،   :1791-  1766

عهده.  يف  العامة  واحلياة  الدولة  نظام 
املكتبة امل�رشية، القاهرة، 1937م.

-          تقومي املن�سور، وقد قام الحتالل 
الفرن�سي مب�سادرته يوم 24 رجب 1344 
/ 8فرباير 1926 م ومنع تداوله يف جميع 

بلدان املغرب الإ�سالمي.
-          كتاب اجلزائر: تاريخ اجلزائر 
الطبيعية  وجغرافيتها  هذا  يومنا  اإىل 
املطبعة  �سكانها.  وعنا�رش  وال�سيا�سية 

العربية، 1931م.
-          هذه هي اجلزائر، مكتبة النه�سة 

امل�رشية، القاهرة، 1956 م.
-          امل�سلمون يف جزيرة �سقلية 
ال�ستقامة،  مكتبة  اإيطاليا.  وجنوب 

تون�س، 1365، ط 01.

موقفه من موؤمتر ال�سومام:
توفيق  اأحمد  يذكر  املوؤمتر  ب�ساأن 
الثورة اجلزائرية  »اجتمع رجال  املدين 
�سفوف  واخرتقوا  عظيم  خطر  حتت 

الأعداء ال�ساهرين .... واأخرجوا الثورة 
اجلزائرية منذ ذلك اليوم من عهد ميكن 
اأن يو�سف ب�سيء من الرتباك يف القيادة 
وال�سطراب يف ال�سيا�سة اإىل عهد نظام 
امل�سوؤولية  وحتديد  ووحدة  وا�ستقرار 

.»....
نبذ  املوؤمتر  اأن  املدين  يرى  وكذلك 
على  الفردية  ال�سلطة  �رشيح  ب�سكل 
القرارات  خالل  من  امل�ستويات  جميع 
تر�سيخ  التي متخ�ست عنه، فعمل على 
مبداأ القيادة اجلماعية، وهذا لقناعاتهم 
جتنب  اجلماعية  الإرادة  باأن  ال�سديد 
الأخطاء  يف  الأخطاء  يف  الوقوع 
ويوؤكد  الفردية،  والزعامات  ال�سخ�سية 
ال�ساعة  تلك  منذ   « بقوله  ذلك  املدين 
 .... امل�سوؤول  من  نعرف  اأ�سبحنا 
واحدة  مركزية  ل�سلطة  خ�سع  فاجلميع 
واأ�سبحنا يف القاهرة نعلم من نحن .... 
ونعرف خ�سو�سا  وظيفتنا  ماهي  ونعلم 
اأمامنا  وو�سحت  تابعون،  نحن  ملن 

معامل الطريق.
غري اأن هناك راأي خمالف عما ذهب 
ال�سومام،  موؤمتر  ب�ساأن  املدين  اإليه 
ويتج�سد ذلك الراأي يف نظرة اأحمد 
املوؤمتر  اأن  اعترب  الذي  بلة،  بن 
الثورة اجلزائرية،  طعنة يف خا�رشة 
الذي  التمثيل  مل�سكل  راجع  وذلك 
ال�ستفهامات،  من  العديد  طرح 
اأعتقد  كنت   « بلة  بن  يذكر  حيث 
للجماعة  وكتبت  �ساعت،  الثورة  اأن 
األ  منهم  طلبت  اجلزائر  داخل  يف 
يعلنوا هذه املقررات، لأن الجتماع 
مل ي�سم جميع الوليات .... واأعتقد 
�سحب  هدفه  كان  ال�سومام  موؤمتر  اأن 
اأن  اأ�ستطيع  لذا  اأقدامنا  من  الب�ساط 
انحراف  بداية  كان  املوؤمتر  اإن  اأقول 

للثورة اجلزائرية.
الأ�ستاذ  ذكر  اخلالفات  مو�سع  ولإبراز 
اأحمد توفيق املدين قائال: نحن اأولوية 
مراكز  ويف  الع�سكري،  على  ال�سيا�سي 
الع�سكري  القائد  على  يتعني  القيادة 
التوازن  على حفظ  ي�سهر  اأن  ال�سيا�سي 
بني جميع فروع الثورة » وب�سبب تداخل 
و�سعوبة  والع�سكري  ال�سيا�سي  العمل 

)اإن  دحلب  �سعد  يذكر  بينهما  الف�سل 
�سوء  وعلى  �سيا�سة  كانت  م�سكلتنا 
يوا�سل  دوما  كان  ال�سيا�سية،  الأهداف 
يثبت  مما  الع�سكري  العمل  يوقف  اأن 
مرة اأخرى احلقيقة يف اأن رئي�س الولية 
كان �سيا�سيا ع�سكريا، ومن هنا فلم يكن 

لهذا النزاع الوهمي اأن يوجد(.
ذهبوا  الع�سكريني  بع�س  اأن  حني  يف 
راأ�سهم  وعلى  املبداأ  هذا  ب�ساأن  بعيدا 
علي الكايف الذي يرى باأن الذين 
�سعوا اإىل تكري�سه، كان هدفهم 
الأول والأخري هو الق�ساء على 
الثوريني احلقيقيني ويف طليعتهم 
التحرير، وتكري�س فكرة  جي�س 
عبان  اأن  العلم  مع  التفاو�س، 
رم�سان هو الذي اقرتح فرحات 
عبا�س وال�سيخ عبا�س بن ال�سيخ 
املجل�س  يف  ع�سوين  احل�سني 
باأن  وي�سيف  للثورة  الوطني 
التيار  هذا  من  عنا�رش  غطاء 
الوحدة  غطاء  ا�ستعملت 
ل�ستقطاب  �سعيا  الوطنية، 
التيارات،  خمتلف  من  حمرتفني  �سا�سة 
الكفاح  اإىل  تدريجيا  العودة  وبالتايل 

ال�سيا�سي وموا�سلة طريق التفاو�س.
حول  الآراء  يف  التباين  لهذا  ونظرا 
املوؤمتر  و�سعها  التي  الهامة  املبادئ 
اأن  املدين،  ذكره  ما  خالل  من  يت�سح 
منطلقة  اإل  تكن  مل  املبادئ  هذه  كل 
اإذ  اجلزائرية،  الثورة  واقع  �سميم  من 
اأن احلكم الفردي وعبادة ال�سخ�سية قد 
اأولوية القيادة ال�سيا�سية  مت رف�سها اأما 
على الع�سكرية فاإن الثورة ذات اأهداف 
الع�سكري  والعمل  وا�سحة،  �سيا�سية 
غايته تقريب الهدف ال�سيا�سي، واأولوية 
الداخل على اخلارج يوؤكد على اأن الثورة 
بالدرجة  نف�سها  على  تعتمد  اجلزائرية 
داخل  امل�سلح  الكفاح  واأما  الأوىل، 

اجلزائر وحده كفيل بتحرير البالد.
احلالة  ذكر  اإىل  املدين  عرج  كما 
من خاللها  نوه  التي  الراهنة  ال�سيا�سية 
بن�ساط جي�س التحرير الوطني كما جاء 
على ل�سانه قائال: )فمن الأمور التي ل 
التحرير  جي�س  ن�ساط  اأن  اأحد  يذكرها 
يف  ال�سيا�سي  اجلو  قلب  قد  الوطني 
اأن  يت�سح  ذلك  خالل  ومن  اجلزائر(. 
ال�سومام  ملوؤمتر  ال�سيا�سية  الوثيقة 
كانت مبثابة الد�ستور الذي نظم �سوؤون 
ال�سعب وثورته و�سبط ال�سا�سة الداخلية 
الوطني،  التحرير  جلبهة  واخلارجية 
الوطنية  الق�سية  تدويل  يف  و�ساهم 

لك�سب العرتاف الدويل بها.
ال�سومام  موؤمتر  اأن  تقدم  مما  يت�سح 
املدين،  توفيق  اأحمد  لالأ�ستاذ  بالن�سبة 
اخلطوط  وو�سع  لتقييم  �رشورة  كان 
امل�سلح،  الكفاح  ملوا�سلة  العري�سة 
اأجل  من  ال�سلمي  للحل  والتخطيط 
كان  كما  الوطنية،  ال�سيادة  ا�سرتجاع 
بقيادة  الثورة  لتزويد  حتميا  اجراء 
النظام  وتوحيد  موحدة،  وطنية 
التي  املنطلقات  وحتديد  الع�سكري، 
وتوجيهها،  املعركة  م�سار  يف  تتحكم 
من  اجلزائرية  الثورة  ا�ستطاعت  وبهذا 
خالل موؤمتر ال�سومام اأن ت�رشع ميثاقا 
من  عنه  نتج  عما  النظر  بغ�س  حقيقيا 

تداعيات وتباين يف املواقف.

اإن فكرة عقد موؤمتر 
وطني ب�ساأن تنظيم الثورة 

التحريرية ، كانت فكرة 
جمموعة ال�ستة املفجرة 

للثورة التحريرية، يف اآخر 
اإجتماع لهم يف اجلزائر 

العا�سمة بتاريخ 23 اأكتوبر 
1954م ونظرا للظروف 

ال�سعبة التي مرت بها الثورة 
تاأجل هذا العمل، لكن هذه 

الفكرة مت طرحها من جديد 
من طرف زيغود يو�سف 
�سنة 1955م و�سعى اإىل 

حتقيقها، حيث قام باإعداد 
ر�سالة �ساملة يقرتح فيها 

عقد موؤمتر وطني حت�سره 
خمتلف املناطق، واقرتح 
منطقة �سبه جزيرة القل 

لحت�سانه ، ولكن يف الأخري 
مت التفاق على اأن يكون 
ذلك يف منطقة ال�سومام 
باملنطقة الثالثة ، وهو ما 

حدث فعال مبنطقة اإيفري 
ببجاية يف 20 اأوت 1956م. 

مع احلدث

موقف �أحمد توفيق �ملدين من موؤمتر �ل�صومام

بقلم الأ�ستاذ: طارق 
عزيز فرحاين

املدين  توفيق  اأحمد  " يذكر 
»اجتمع رجال الثورة اجلزائرية 

حتت خطر عظيم واخرتقوا �سفوف 
الأعداء ال�ساهرين .... واأخرجوا 
الثورة اجلزائرية منذ ذلك اليوم 

من عهد ميكن اأن يو�سف ب�سيء من 
الرتباك يف القيادة وال�سطراب يف 

ال�سيا�سة اإىل عهد نظام وا�ستقرار 
ووحدة وحتديد امل�سوؤولية ....«. "

موؤمتر  اأن  تقدم  مما  " يت�سح 
ال�سومام بالن�سبة لالأ�ستاذ اأحمد 

توفيق املدين، كان �سرورة لتقييم 
وو�سع اخلطوط العري�سة ملوا�سلة 

الكفاح امل�سلح، والتخطيط للحل 
ال�سلمي من اأجل ا�سرتجاع ال�سيادة 

الوطنية،كما كان اجراء حتميا 
لتزويد الثورة بقيادة وطنية 

موحدة، وتوحيد النظام الع�سكري "



املدير  كومان،  رونالد  فجر 
الفني ملنتخب هولندا، حالة من 
مدينة  يف  ظهر  بعدما  اجلدل، 
وذكرت  الأحد  اأم�س  بر�شلونة، 
هو  كومان  اأن  "ماركا"،  �شحيفة 
املهمة  �شيتوىل  الذي  الرجل 
لكيكي  خلًفا  لرب�شلونة،  الفنية 
احلايل،  الفني  املدير  �شيتني 

والقريب من الإقالة.
واأ�شارت اإىل اأن كومان مت ت�شويره 
الأحد،  اأم�س  بر�شلونة  مطار  يف 
خرجت  التي  ال�شائعات  ليغذي 
وقالت اإنه املر�شح الأول خلالفة 
اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت  �شيتني 
اجتماًعا  عقد  الكتالوين  النادي 
البار�شا،  م�شتقبل  ملناق�شة  اأم�س 

�شيتني،  اإقالة  قرار  اأن  مو�شحة 
كومان،  اأن  يذكر  ر�شمًيا  �شدر 
يناف�س ماوري�شيو بوكيتينو املدير 
الفني ال�شابق لتوتنهام، على تويل 
وودع  لرب�شلونة  الفنية  املهمة 
بر�شلونة، دوري اأبطال اأوروبا من 
ربع النهائي، بعد اخل�شارة املذلة 

2-8 اأمام بايرن ميونخ.

توفيق  اجلزائري  العداء  نعى 
خملويف، البطل الأوملبي والعاملي 
رجيمي،  علي  مرت،   1500 ل�شباق 
م�شاء  تويف  الذي  الأول  مدربه 
بفريو�س  باإ�شابته  متاأثرا  الأحد 
يف  �شببا  كان  اأنه  موؤكدا  كورونا، 

كل ما حتقق يف م�شريته.
تغريدة  يف  خملويف  وو�شف 

ال�شابق  مدربه  تويرت،  عرب 
الطيب  بـ"الرجل  رجيمي،  علي 
فيه  زرع  الذي  لوطنه"  املخل�س 
ويعد  طفولته  منذ  البطل  روح 
عمر  عن  رحل  الذي  رجيمي، 
اكت�شف  من  اأول  عاما،   52 ناهز 
خملويف، وكان ذلك يف عام 2002، 

وظل مدربه 6 �شنوات.

وتوج خملويف ب�شباق 1500 مرت يف 
اأوملبياد لندن 2012، كما على نال 
ذهبية �شباقي 1500 مرت و800 مرت 
 2016 جانريو  دي  ريو  باأوملبياد 
مرت   1500 �شباق  ف�شية  نال  كما 
ا�شت�شافتها  التي  العامل  ببطولة 

الدوحة العام املا�شي.

عقد عبد النا�رص اأملا�س، رئي�س جمل�س اإدارة 
بكافة  مغلقا،  اجتماعا  اجلزائر،  مولودية 
الأع�شاء، لتو�شيح الروؤى، وو�شع حد لل�شائعات 
التي اأثريت حول جلنة ال�شتقدامات يف الآونة 
قد  التقارير،  من  العديد  وكانت  الأخرية. 
اأع�شاء  بني  قوية  حتدثت عن وجود خالفات 
جلنة ال�شتقدامات، الأمر الذي دفع بالبع�س 
النادي  وقال  اللجنة  من  ان�شحابه  اإعالن  اإىل 
على  الر�شمي  ح�شابه  بيان عرب  العا�شمي يف 
"في�شبوك": "يف خ�شم ت�شارع الأحداث داخل 
اجتماعا  اأملا�س  اجلزائر، عقد  مولودية  بيت 

مغلقا ملجل�س الإدارة، بح�شور كل الأع�شاء، 
علي  و�شيد  با�شطا،  اأنور  الثنائي  فيهم  مبا 
كثرية  اإ�شاعات  حولهما  اأثريت  اللذان  عوف، 
النادي"وطالب  اإدارة  مع  مب�شتقبلهما  تتعلق 
اليد يف  و�شع  ب�رصورة  الأع�شاء  كافة  اأملا�س 
اليد، والتفكري يف م�شلحة النادي قبل كل �شيء 
وختم البيان " كما تبادل الأع�شاء احلديث عن 
م�شتجدات النادي، ومت التطرق لعديد النقاط 
عملية  اإنهاء  �رصورة  غرار  على  املهمة، 
الإ�شتقدامات بكل قوة لت�شكيل فريق يتما�شى 

وفق طموحات ع�شاق العميد".
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ق.ر

وقال مبوحلي، يف ت�رصيحات لربنامج 
 :"SBC" الدوري مع وليد"، عرب قناة"
مهاجم  وجه  املباراة  "لالأ�شف خالل 
لوالدتي  اإهانة  رومارينيو  الحتاد 
فهذا  باإهانتي  قام  ولو  اهلل..  رحمها 
ل يهم، لكن عندما وجهها لوالدتي مل 

اأتقبل الأمر".
واأ�شاف: "عقب اإطالق احلكم �شافرة 
الحتاد  مهاجم  نحو  اجتهت  النهاية، 
وانتظرت  ذلك؟  فعلت  ملاذا  لأ�شاأله 
ا�شتفزين  لكنه  العتذار،  منه 
"كان  وا�شتهزاأ بي ومعه زميله"وتابع: 
يل..  بالن�شبة  يحتمل  ل  اأمرا  ذلك 

واأحتاج  دائما،  هادىء  �شخ�س  واأنا 
عندما  لكن  فريقي،  قائد  لأين  لذلك 
لعائلتك  الإهانات  هذه  مثل  حت�شل 
مبوحلي:  الهدوء"وختم  ت�شتطيع  ل 
لهم،  مهم  فوز  لالحتاد،  "مربوك 
لكن  اأي�شا..  لالنت�شار  نحتاج  وكنا 
جانبه،  القدم"ومن  كرة  حال  هذا 
الوحدة  قائد  اللحياين  �شلطان  علق 
احلار�س  ت�رصيحات  على  ال�شابق، 
مبوحلي  "اأحيي  بقوله:  اجلزائري، 
ويجب  بالعتذار،  الحرتافية  على 
على كل لعب اأن يت�رصف مبا يخدم 
فريقه، واأن يكون م�شوؤول واأكرث خربة 
يحدث  قد  �شيء  فاأي  امللعب،  داخل 
التحكيمي،  اجلانب  يخ�س  له"وفيما 

قال اخلبري فهد املردا�شي: "اإذا �شمع 
بالبطاقة  فيعاقب  ال�شباب  احلكم 
احلمراء، واإذا كان جمرد نقا�س قوي 
بني الالعبني، فالعقاب بطاقة �شفراء 

فقط".
املحياين،  مو�شى  ك�شف  جهته،  ومن 
اإداري النادي الأهلي ال�شابق، راأيه يف 
�شد  �شكوى  ورفع  التفاقي،  التحرك 
بع�س لعبي الحتاد، ب�شبب جتاوزهم 
"اإذا كانت هناك  �شد مبوحلي وقال: 
اإثباتات �شيعاقب الالعبون، واأنا اأقدر 
متاما و�شع مبوحلي، نظرا ملا حدث 
له، لكن ت�رصفه كان خاطئا.. كل ناٍد 
ويف  ميتلكها،  التي  الإثباتات  يقدم 
النهاية العقوبة �شتطال كل خمطىء".

القرين: من حق مبوحلي اأن 
يغ�ضب

مرمى  حار�س  القرين  فواز  ك�شف 
مع  م�شاكله  حقيقة  الحتاد،  فريق 
التفاقيني، وراأيه فيما حدث للحار�س 
مبوحلي لفريق التفاق راي�س مبوحلي 
عقب مباراة احتاد جدة �شمن اجلولة 
يف  القرين  فواز  وقال  للدوري   25
وليد  مع  الدوري  لربنامج  ت�رصيحات 
ب�شكل  "ظهرنا   :SBC ف�شائية  عرب 
نقاط   3 وحققنا  التفاق،  اأمام  جيد 
مباريات  ولدينا  بالدوري،  مهمة 
فيها  للظهور  ن�شعى  مهمة  متبقية 

بامل�شتوى املاأمول".
منها  "مررنا بظروف �شعبة  ووا�شل: 
ب�شبب  الالعبني  من  عدد  توقف 
فريو�س كورونا، ومل يحدث التجان�س 
اأعقبت  التي  املباريات  يف  املنتظر 
التفاق  �شد  عدنا  لكننا  التوقف، 
حدث  ممتازة"وعما  ب�شورة  وظهرنا 
مع احلار�س التفاقي راي�س مبوحلي 
عقب املباراة، اأ�شاف: "مبوحلي يقول 
اإنه اأحد الالعبني �شب والدته )رحمها 
تعر�س  اإن  يغ�شب  اأن  له  ويحق  اهلل(، 

اأوفر  "حظ  ال�شتم"وتابع:  اأو  لل�شب 
قوية،  مباراة  كانت  فقد  لالتفاقيني، 
�شهدت حما�شا كبريا واأ�شياء عديدة، 
وحقيقة لي�س لدي م�شكلة معهم واأكن 
لهم كل تقدير واحرتام، واإذا بدر منا 
اأي خطاأ نحن اآ�شفون، ونعتذر لراي�س 
مبوحلي ونادي التفاق"واأكمل القرين، 
بقوله: "الظروف وال�شغط علينا كبري 
ب�شدة  ونفتقد  املقبلة،  املرحلة  يف 
اجلماهري يف املدرجات، ون�شعر مبا 

ي�شعر به جمهور الحتاد".

ف�ضر راي�س مبوحلي، حار�س مرمى االتفاق، غ�ضبه ال�ضديد عقب انتهاء مباراة فريقه مع 
االحتاد )1-0(، �ضمن اجلولة الـ25 من الدوري ال�ضعودي للمحرتفني، اجلمعة املا�ضي.

مبوحلي

مهاجم احتاد جدة اأهان والدتي

احتاد العا�ضمة

عنرت يحيى يبا�ضر مهامه
اجتمع عنرت يحي، املدير الريا�شي 
باأع�شاء  العا�شمة،  احتاد  لنادي 
"�شريبور"،  جممع  اإدارة  جمل�س 
خارطة  لر�شم  للنادي،  املالك 
م�شتجدات  ودرا�شة  الطريق، 

الو�شع.
اأن  خا�شة،  م�شادر  من  وعلم 
ال�شوء  لت�شليط  جاء  الجتماع 
على عدة ق�شايا، واخلطوات التي 
الريا�شي  املدير  عليها  �شيقدم 
مبا  املقبلة،  املرحلة  اجلديد، يف 

يف ذلك ق�شية ال�شتقدامات.
اأهم  اإىل  الجتماع،  تطرق  كما 
اأن ت�شاعد  التي من �شانها  النقاط 
اإجناح  على  اجلديدة،  الإدارة 
يعترب  الذي  التكوين،  م�رصوع 
جتدر  للمالك  الأول  الهدف 
الإ�شارة اإىل اأن هذا الجتماع، يعد 
الأول بني مالك النادي العا�شمي، 
�شهر  تعيينه  منذ  يحي،  وعنرت 
املدير  من�شب  املن�رصم، يف  ماي 

الريا�شي.

خليفة مفتاح
الريا�شي  يوا�شل عنرت يحيى، املدير 
حتركاته  العا�شمة،  لحتاد  اجلديد 
ال�شيف  هذا  النادي،  �شفوف  لتدعيم 
اأن  خا�شة،  م�شادر  من  كووورة  وعلم 
مع  نهائي  لتفاق  تو�شل  يحيى  عنرت 
فتحي عا�شور، مدافع احتاد بلعبا�س، 
ال�شفقة  اإعالن  يتم  اأن  املرتقب  ومن 
نف�س  القادمة  القليلة  ال�شاعات  يف 
الريا�شي  املدير  اأن  اأكدت  امل�شادر 
على  كثرًيا  يعول  العا�شمة،  لحتاد 

املخ�رصم  الالعب  لتعوي�س  عا�شور، 
عن  التخلي  مت  الذي  مفتاح،  ربيع 
خدماته بنهاية املو�شم، ب�شبب تقدمه 
يف ال�شن و�شيوقع فتحي عا�شور، على 
النادي  مع  مو�شمني  ملدة  ميتد  عقد 
العا�شمي ويعد عا�شور )26 عاًما( من 
تخرجوا  الذين  املدافعني  اأبرز  بني 
اجلزائري  الحتاد  اأكادميية  من 
اإمكانيات  وميتلك  القدم،  لكرة 
الدفاع  يف  كبرية  بقوة  وميتاز  رهيبة، 

واملواجهات الفردية.

اإدارة مولودية اجلزائر جتتمع 
لدح�ض ال�ضائعات

خملويف ناعيا مدربه رجيمي

وطني خمل�ض زرع يّف روح البطل

موؤ�ضر على اقرتاب كومان من بر�ضلونة

نادي  اأن  اإيطايل،  �شحفي  تقرير  اأكد 
اإمكانية  يدر�س  يونايتد،  مان�ش�شرت 
فرتة  خالل  يوفنتو�س،  جناح  مع  التعاقد 
قبل  الفريق  لتدعيم  ال�شيفية،  النتقالت 
�شبكة  وذكرت  اجلديد  املو�شم  بداية 
مان�ش�شرت  اأن  اإيطاليا"،  �شبورت  "�شكاي 
و�شلبيات  اإيجابيات  بتقييم  حالًيا  يقوم 
دوغال�س  ل�شم  حقيقي  عر�س  تقدمي 

كو�شتا، جنم ال�شيدة العجوز.
ال�شياطني احلمر حاولوا  اأن  اإىل  واأ�شارت 
ال�شنوات  يف  قبل  من  الالعب  �شم 
�شجل  من  قلقون  اأنهم  اإل  املا�شية، 

يف  الربازيلي  منها  يعاين  التي  الإ�شابات 
الفرتة الأخرية وختمت ال�شبكة باأن كو�شتا 
عانى   2017 ليوفنتو�س يف  ان�شمامه  منذ 
ع�شلية  معظمها  اإ�شابات خطرية،   8 من 
وان�شم كو�شتا اإىل يوفنتو�س يف عام 2017 
بلغت  �شفقة  يف  ميونخ  بايرن  من  قادًما 
قيمتها 46 مليون يورو، بينما يرتبط بعقد 
مع البيانكونريي حتى عام 2022 و�شارك 
بقمي�س  مباراة   101 يف  الربازيلي  النجم 
�شاهم  امل�شابقات،  جميع  يف  يوفنتو�س 
فيها بت�شجيل 10 اأهداف وقدم 21 متريرة 

حا�شمة.

8 اإ�ضابات تقلق يونايتد قبل 
خماطبة يوفنتو�ض

لوفاق  العام  املدير  حلفاية،  فهد  و�شع 
اجلزائر،  مولودية  نادي  جنوم  اأحد  �شطيف، 
خالل  معه  للتعاقد  طلباته  لئحة  راأ�س  على 
وعلم  اجلارية  ال�شيفية  النتقالت  فرتة 
عبد  مع  بالتعاقد  للغاية  مهتم  حلفاية  اأن 
املولودية،  األعاب  �شانع  بوردمي،  الرحمن 

ذات  احلايل  املريكاتو  كاأولوية خالل  وو�شعه 
لبوردمي  �شيقدم  حلفاية  اأن  اأكدت  امل�شادر، 
الوفاق،  اإىل  بالن�شمام  لإقناعه  خياليا  راتبًا 
مفاو�شات  تعرث  ا�شتغالل  يريد  واأنه  خا�شة 
التجديد بني الالعب واإدارة مولودية اجلزائر، 
ويتجه  بخدماته  للظفر  املايل،  ال�شق  ب�شبب 

العا�شمي،  بالنادي  اإنهاء عالقته  اإىل  الالعب 
بعد اأن بلغت مفاو�شات جتديد عقده طريقا 
تخفي�س  عدم  على  اإ�رصاره  ب�شبب  م�شدوًدا، 
راتبه ال�شهري. وان�شم بوردمي )26 عاًما( اإىل 
�شفوف املولودية، يف مو�شم 2018 قادًما من 

�شبيبة ال�شاورة، مقابل 300 األف يورو.

حلفاية �ضيقدم راتًبا خياليا القناعه

وفاق �ضطيف ي�ضتهدف النجم عبد الرحمن بوردمي
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الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  فريق  حول 
يف  النهائي  قبل  الدور  يف  خ�سارته 
اأن  اإىل �سبه عادة بعد  الكروية  البطولت 
القدم  الأوروبي لكرة  الدوري  ودع بطولة 
بهدف  الإ�سباين  اإ�سبيلية  اأمام  بخ�سارته 
مان�س�سرت  خ�رس  فقد  هدفني  مقابل 
للمرة  النهائي  قبل  الدور  يف  يونايتد 
الثالثة هذا املو�سم، حيث خرج من الدور 
وكاأ�س  الإجنليزي  الحتاد  كاأ�س  يف  ذاته 
يف  ليخ�رس  الأحد  م�ساء  وعاد  الرابطة، 

الدور نف�سه اأمام اإ�سبيلية.
اأمام  يونايتد  مان�س�سرت  خ�سارة  وجاءت 
ذلك  البطولة  هذه  يف  املف�سل  الفريق 
الرقم  �ساحب  الفريق  هو  اإ�سبيلية  اأن 
األقاب   5 بر�سيد  امل�سابقة  يف  القيا�سي 
نقاط  ثمن  الإجنليزي  الفريق  ودفع 
وكذلك  والهجوم،  الدفاع  يف  ال�سعف 
املغربي  اإ�سبيلية،  مرمى  حار�س  تاألق 
يا�سني بونو  فقد تاألق يا�سني بونو واأنقذ 
مرمى اإ�سبيلية من عدة حماولت خطرية 
وماركو�س  فرنانديز  برونو  من  كل  من 
وت�سبب  مار�سيال.  واأنطوين  را�سفورد 
والأخطاء  املرمى  اأمام  للح�سم  الفتقار 
النقاط  من  العديد  �سياع  يف  الدفاعية 
على يونايتد يف بداية الدوري الإجنليزي 
يوم  اأ�سبيلية،  اأمام  تكرر  ما  وهو  املمتاز 
لربونو  مبكر  بهدف  التقدم  رغم  الأحد، 
 9 مرور  بعد  جزاء  ركلة  من  فرنانديز 
دقائق من البدايةوحاول املحلل الكروي، 
يونايتد  مان�س�سرت  مدافع  فرديناند،  ريو 
ال�سابق، الذي توج بلقب الدوري 6 مرات 

خالل   ،2008 اأوروبا  اأبطال  وبدوري 
األيك�س  حقبة ذهبية حتت قيادة املدرب 

فريغ�سون، تلخي�س معاناة الفريق.
تويرت  يف  ح�سابه  على  فرديناند  وكتب 
»عندما ل ت�ستغل الفر�س، تتم معاقبتك. 
ل  معاقبتك.  تتم  بقوة  تدافع  ل  عندما 
ناحيته،  الليلة«من  مباراة  لتحليل  حاجة 
قال هاري مغواير مدافع يونايتد احلايل، 
الذي انتقل العام املا�سي من لي�سرت �سيتي 
ل�سبكة  اإ�سرتليني،  مقابل 80 مليون جنيه 
»ا�ستقبلنا  التلفزيونية:  �سبورت«  »بي.تي 
�سيء  وهو  عر�سيتني  كرتني  من  هدفني 
غري جيد.. اخل�سارة غري مقبولة. الو�سول 
اإىل قبل النهائي فقط غري مقبول. يجب 
كرتني  التالية«وبف�سل  اخلطوة  نقطع  اأن 
اأ�سبيلية  �سجل  اجلانبني،  من  عر�سيتني 
اإىل  بهدف  تاأخره  وحول  املنا�سبتني  يف 
قبل  التعادل  هدف  �سو�سو  و�سجل  فوز 
النت�سار  هدف  يونغ  دي  لوك  يحرز  اأن 
ليندلوف  فيكتور  رقابة  من  اأفلت  بعدما 
للت�سجيل  وامل�ساحة  الوقت  على  وح�سل 

من مدى قريب يف ال�سوط الثاين.
رائعة  مباراة  اأدينا  »لقد  فرنانديز  وقال 
كرة  يف  لكن  الفر�س  من  الكثري  و�سنعنا 
القدم هذا لي�س كافيا، حيث اأهدرنا كثريا 

اأمام املرمى«.
وكانت وقعت م�سادة بني فرنانديز وزميله 
ما  وهو  يونغ،  دي  هدف  بعد  ليندلوف 
خل�س الليلة ال�سيئة ليونايتد، الذي اأهدر 
يف  ال�سهلة  الفر�س  من  العديد  اأي�سا 

اجلانب الآخر من امللعب.

بر�سلونة  اأن  اإ�سبانية،  تقارير  ك�سفت 
فتح الباب اأمام رحيل جميع لعبيه هذا 
اأربعة لعبني، وذلك  ال�سيف، با�ستثناء 
على خلفية خ�سارة الفريق املهينة اأمام 
الأبطال  دوري  يف   8-2 ميونيخ  بايرن 
هناك  اأن  »�سبورت«،  �سحيفة  وذكرت 
التخلي  الكتالوين  النادي  قرر  لعبني 
يف  ياأتي  ال�سيف،  هذا  بالفعل  عنهم 
�سامويل  الفرن�سي  املدافع  مقدمتهم 
اأومتيتي، الذي غاب عن معظم مباريات 
الفريق هذا املو�سم ب�سبب معاناته من 
اإ�سابة يف الركبة كما يتوقع بيع جونيور 
تبقى  الذي  راكيتيت�س  واإيفان  فريبو، 

�سنة واحدة يف عقده ويرف�س الرحيل 
هذا ال�سيف، والأمر نف�سه ينطبق على 
بر�سلونة  �سيتخلى  كما  فيدال.  اأرتورو 
اإعارته  متت  الذي  رافينيا،  عن  اأي�سا 
الذي  بريثويت،  ومارتني  مرات،  ثالث 
ان�سم للفريق يف �سهر فرباير املا�سي 
و�سيحاول  تذكر،  اإ�سافة  اأي  يقدم  ومل 
فيليبي  من  اأي�سا  التخل�س  النادي 
اآرتور  بيع  بالفعل  مت  كوتينيو، يف حني 

ميلو ليوفنتو�س مقابل 80 مليون.
لن  بر�سلونة  اأن  »�سبورت«،  واأكدت 
يتم�سك بحر�سه القدمي اإن قرر اأحدهم 
الرحيل واإنهاء جتربته يف ملعب »كامب 

املخ�رسمني،  عن  هنا  واحلديث  نو«، 
بو�سكيت�س،  و�سريجيو  �سواريز،  لوي�س 
واأ�سارت  األبا  بيكي، وجوردي  وجريارد 
�سيدر�س  بر�سلونة  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
لأنطوان  �ستقدم  التي  العرو�س  اأي�سا 
ونيل�سون  دميبيلي،  وعثمان  غريزمان، 
�سيميدو و�سددت على اأن اأربعة لعبني 
هذا  بر�سلونة  فيهم  يفرط  لن  فقط 
ال�سيف، ول ميكن امل�سا�س بهم، وهم 
واحلار�س  مي�سي،  ليونيل  الأ�سطورة 
الو�سط  ولعب  �ستيغن،  تري  اأندريه 
اأقل،  وبدرجة  يونغ،  دي  فرينكي 

املدافع كليمون لونغليه.

خ�سارة  ف�سيحة  تداعيات  تزال  ل 
بايرن  اأمام   8-2 الإ�سباين  بر�سلونة 
دوري  نهائي  ربع  يف  الأملاين  ميونيخ 
املا�سي،  اجلمعة  اأوروبا  اأبطال 
م�ستمرة وتت�ساعد ب�رسعة كبرية داخل 
اأرجاء النادي الكتالوين ويبدو اأن الأمور 
لن تتوقف عند حد اإقالة الإ�سباين كيكي 
اأو الإطاحة  �سيتني من تدريب الفريق، 
من�سب  من  اأبيدال  اإيريك  بالفرن�سي 
ا�ستقالة  حتى  اأو  الريا�سي،  املدير 
جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س النادي، 
وفقا ملا ت�سري تقارير اإ�سبانية اإىل قرب 
لكن  املقبلة،  ال�ساعات  خالل  حدوثه 

الأمور قد متتد لأكرث من ذلك.
الريا�سي  ال�سحفي  اأعلنه  ملا  ووفقا 
مي�سي،  فاإن  بي�سلر،  مار�سيلو  املوثوق 
بر�سلونة  نادي  عن  فورا  الرحيل  طلب 
عقده  نهاية  اإىل  النتظار  وعدم 

النجم  اأن  بي�سلر،  وذكر  املقبل  العام 
الهزمية  بعد  قراره  اتخذ  الأرجنتيني، 
يف   2-8 ميونيخ  بايرن  اأمام  التاريخية 
ومل  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  ربع 
منذ  ر�سمي  ب�سكل  مي�سي  يتحدث 
اخل�سارة اأمام البايرن، وهو ما زاد من 
اأن  خا�سة  م�ستقبله،  ب�ساأن  التكهنات 
عقده �سينتهي عام 2021، وهو ما يجعل 

حتمية  اأمام  الكتالوين  النادي  اإدارة 
من  لال�ستفادة  رحيله  على  املوافقة 
�سفقة انتقاله بدل من خ�سارته جمانا 
ال�سيف املقبل. من جانب اآخر، ذكرت 
�سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، 
ات�سال  اأي  تتلق  مل  بر�سلونة  اإدارة  اأن 
من مي�سي اأو حميطه، ونقلت ال�سحيفة 
عن  الكتالوين  النادي  من  املقربة 
م�سادر قولها، اإن مي�سي مل يتوا�سل مع 
رئي�س الفريق جو�سيب ماريا بارتوميو، 
اأو  اأو�سكار غارو،  التنفيذي  الرئي�س  اأو 
واأكدت  اأبيدال  اإريك  الريا�سي  املدير 
ال�سحيفة اأنها توا�سلت مع مقربني من 
الالعب، ولكنها مل حت�سل على نفي اأو 
اإعالمية  تقارير  وترجح  للخرب  تاأكيد 
ميالن  اإنرت  اإىل  مي�سي  ينتقل  اأن  عدة، 
اأو مان�س�سرت �سيتي، يف حال رحيله عن 

»البار�سا«.

الأوروبي  للدوري  العا�سق  اأ�سبيلية،  تاأهل 
اأخرى  مرة  النهائي  اإىل  القدم،  لكرة 
ال�سباك  يونغ  دي  لوك  البديل  هز  بعدما 
الإ�سباين  الفريق  ليمنح   78 الدقيقة  يف 
وبدا  يونايتد  مان�س�سرت  على   1-2 الفوز 
يونايتد، الذي خ�رس يف الدور قبل النهائي 
الأندية  وكاأ�س  الإجنليزي  الحتاد  لكاأ�س 
املحرتفة، يف طريقه لك�رس نح�سه عندما 

ركلة  من  الت�سجيل  فرنانديز  برونو  افتتح 
جزاء يف الدقيقة التا�سعة.

اأدرك  ال�سابق  ليفربول  لعب  �سو�سو  لكن 
الفريق  واأظهر   26 الدقيقة  يف  التعادل 
البطولة  يف  املعتادة  براعته  الإ�سباين 
املباراة  يف  يونايتد  �سغط  مع  للتعامل 
بونو  يا�سني  وتاألق  كولونيا  يف  املقامة 
خارت  وعندما  مرات  عدة  اأ�سبيلية  واأنقذ 

الفوز  هدف  يونغ  دي  خطف  يونايتد  قوى 
�سد  كولونيا  النهائي يف  اأ�سبيلية يف  ويلعب 
دونيت�سك  و�ساختار  ميالن  اإنرت  من  الفائز 
انتزاع  الإ�سباين  الفريق  �سيحاول  حيث 
لقبه ال�ساد�س يف البطولة منذ 2006 وبينما 
الإ�سبانية،  الكرة  وجه  ماء  اأ�سبيلية  حفظ 
جاءت هزمية يونايتد لتنهي املو�سم ال�سيء 
القاريتني  البطولتني  يف  الإجنليزية  للفرق 

النهائيتني  املباراتني  على  �سيطرت  بعدما 
يف  الأوروبي  والدوري  الأبطال  لدوري 

املو�سم املا�سي.
وكان يونايتد الفريق الإجنليزي الوحيد يف 
القاريتني  البطولتني  يف  النهائي  قبل  الدور 
�سيتي  مان�س�سرت  خروج  بعد  املو�سم  هذا 
اأمام اأوملبيك ليون من دور الثمانية بدوري 

الأبطال.

ق.ر

ح�سم رئي�س نادي بر�سلونة، جو�سيب 
�سيتني،  كيكي  اأمر  بارتوميو،  ماريا 
مدربا  يعد  مل  الأخري  اأن  باإعالنه 
نقلت عنه  ما  وذلك بح�سب  للفريق، 

اإذاعة »كوبي« الكتالونية.
عن  بارتوميو  اأجاب  الإذاعة،  ووفق 
مع  �سيتني  م�ستقبل  ب�ساأن  �سوؤال 
الفريق بعد اخلروج املذل من دوري 
التاريخية  باخل�سارة  اأوروبا  اأبطال 
بايرن  يد  على  املا�سي  اجلمعة 
اأ�سبح  »�سيتني   :8-2 الأملاين  ميونخ 

عرب  الإذاعة  النادي«وك�سفت  خارج 
جويغو«،  دي  »تييمبو  برناجمها 
مع  دقيقتني  ملدة  حتدثت  اأنها 
عقده  اجتماع  بعد  بر�سلونة  رئي�س 
نو«،  »كامب  يف  النادي  مكاتب  يف 
النادي  و�ساأله مرا�سلها عن م�ستقبل 
مبكرة،  انتخابات  اإجراء  واإمكانية 
وطالب  ال�سوؤال  هذا  عن  يجب  فلم 
جمل�س  اجتماع  لنتهاء  بالنتظار 
الثنني،  اليوم  �سيعقد  الذي  الإدارة 
ولكن عند �سوؤاله عن ا�ستمرار �سيتني 
خارج  اأ�سبح  اأنه  اأجاب  الفريق،  مع 

النادي.

بر�سلونة  تلقي  األ مير  متوقعا  وكان 
منذ  الأوىل  للمرة  اأهداف  ثمانية 
عام   8-0 اإ�سبيلية  اأمام  اخل�سارة 
الإ�سبانية،  الكاأ�س  1946 يف م�سابقة 
النادي  اإدارة  عند  الكرام  مرور 
الكتالوين التي كانت تبحث اأ�سال عن 
�سيتني ل�سيما  بدل من  يحل  مدرب 
بعد التنازل عن لقب الدوري املحلي 

ل�سالح الغرمي ريال مدريد.

من �سيقود عملية التغيري يف 
بر�سلونة؟

الأرجنتيني  ت�سم  لئحة  ومن 

واأ�سطورة  بوكيتينو،  ماوريت�سيو 
حتى  اأو  هرنانديز،  ت�سايف  بر�سلونة 
األيغري،  ما�سيميليانو  الإيطايل 
الإ�سبانية  الإعالم  و�سائل  و�سعت 
كاأبرز  كومان،  رونالدو  الهولندي 
قيادة  يف  �سيتني  خلالفة  املر�سحني 
�سفوفه  يف  تاألق  الذي  الفريق، 
كالعب بني 1989 و1995، و�سغل فيه 
 1998 بني  املدرب  م�ساعد  من�سب 

و2000.
على  عاما،  الـ57  ابن  وي�رسف 
بعقد  الهولندي منذ 2018  املنتخب 
لأربعة اأعوام ون�سف عام، لكنه ك�سف 

بالده  احتاد  مع  عقده  اأن  �سابقا 
اإىل  بالرحيل  له  ي�سمح  بندا  يت�سمن 
اأوروبا  كاأ�س  نهائيات  بعد  بر�سلونة 
2020 التي اأرجئت لعام حتى ال�سيف 
املقبل ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا. 
كالعب  توج  الذي  كومان،  وكان 

الدوري  بلقب  الكتالوين  النادي  مع 
اأبطال  ودوري  مرات  اأربع  الإ�سباين 
اأوروبا مرة واحدة، اأدىل بت�رسيح يف 
قال  كاتالونيا«،  لـ«راديو  �سابق  وقت 
هو  حلمي  باأن  يعلم  »اجلميع  فيه: 

تدريب بر�سلونة«.

رئي�س بر�سلونة يعلن اإقالة �سيتني 

و�ضائل اإعالم تك�ضف هوية املدرب اجلديد

اأ�ضبيلية يطيح مان يونايتد ويبلغ نهائي يوروبا ليغ

با�ستثناء اأربعة
بر�ضلونة يعر�ض جميع العبيه للبيع 

قرار عاجل ملي�ضي يزلزل بر�ضلونة

يوفنتو�ض يحدد 
�ضعر رونالدو 

متهيدا لبيعه

اأفادت �سحيفة »موندو ديبورتيفو“، 
ا�ستنادا لتقارير اإعالمية اإيطالية، 
اأن اإدارة يوفنتو�س، ل متانع رحيل 
جنم الفريق، الربتغايل كري�ستيانو 
مقابل  ال�سيف،  هذا  رونالدو، 
لل�سحيفة  ووفقا  يورو  مليون   60
الإ�سبانية، فاإن يوفنتو�س يرغب يف 
التخل�س من راتب رونالدو الكبري، 
يورو  مليون  لـ30  ي�سل  والذي 
الرواتب  حجم  لتقلي�س  �سنويا، 
يف الفريق وفتح املجال ل�سفقات 
جديدة. وكانت تقارير اإعالمية، 
حتدثت يف وقت �سابق، عن عر�س 
رونالدو على عدة اأندية من بينها 
باري�س �سان  يبقى  لكن  بر�سلونة، 
املر�سح  الفرن�سي،  جريمان 
الأكرب ل�سم النجم الربتغايل البالغ 
رونالدو  وان�سم  عاما   35 عمره 
ريال  من  قادما  يوفنتو�س  اإىل 
اأجل  من   ،2018 العام  يف  مدريد 
دوري  بلقب  للتتويج  اليويف  قيادة 
يف  ينجح  مل  لكنه  اأوروبا،  اأبطال 

ذلك حتى الآن.

االأخطاء الدفاعية وراء خ�ضارة 
مان�ض�ضرت يونايتد
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�سرية وم�سرية 

حممود  احمد  عامر  املحرر  الأ�سري 
القوا�سمي من مواليد احلادي والع�رشين 
من حزيران عام 1966 يف مدينة اخلليل، 
املعروفة  الوطنية  الكوادر  من  وهو 
�سجون  يف  طويلة  ن�سالية  جتربة  وله 
وقد  وخارجها،  الإ�رشائيلي  الحتالل 
روى ملركز اأبو جهاد جتربته الن�سالية . 
اأنا الأ�سري املحرر عامر احمد حممود 
بداأت   ، اخلليل  مدينة  من   ، القوا�سمي 
وقد  القد�س  مدينة  يف  العملية  حياتي 
مدينة  ع�سقت   ، البالط  يف  عملت 
يف  التحقت   ، فيها  وا�ستقريت  القد�س 
للرتاث  القد�س  بفرقة  القد�س  مدينة 
املنا�سبات  يف  ن�سارك  وكنا  ال�سعبي 
ع�سوا  كنت  كما  الوطنية  والفعاليات 
التطوعي  العمل  احتاد جلان  فاعال يف 
اجلبهة  ن�ساطات  �سمن  تعمل  وهي 
نقوم  وكنا   ، فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
بالأعمال التطوعية يف مدينة القد�س ، 
كما تطوعت يف اجلمعية العربية لحتاد 
املعاقني يف بيت جال لغاية اعتقايل  . 
قبل اعتقايل بفرتة ق�سرية حدث اإ�رشاب 
مع  متوا�سال  وكنت   1987 عام  الأ�رشى 
الفعاليات لدعم ال�سطراب يف القد�س، 
تعرفت خالل تلك الن�ساطات على خالد 
طه الذي كان قائدا ملجموعة ع�سكرية 
�سمني لها، وكان خالد على توا�سل مع 
قيادة اجلبهة ال�سعبية يف اخلارج ، كلفني 
الرفيق خالد بتنظيم فتاة ووقع اختياري 
على  كنت  التي  دحو  اأبو  رول  على  
معرفة بها من خالل التعاون امل�سرتك 
بني فرقة القد�س للرتاث ال�سعبي وفرقة 
التي ت�سارك فيها  �رشية رام اهلل الأوىل 
الرفيقة رول ، وكانت املجموعة تتكون 
من كل من يا�سني اأبو خ�سري و�سامر اأبو 
من  خليل  ونائل   األعبيدي  وجهاد  �سري 
رام اهلل . قبل اأن اأكلف بالعمل الع�سكري 
ا�ستخدام  يف  خربة  اأي  لدي  تكن  مل 
تفكري  هناك  كان   ، زلت  وما  ال�سالح 
 ، التدريب  اإىل الأردن من اجل  للخروج 
ال�سفر،  من  يحدث ملنعي  ذلك مل  لكن 
اأكتوبر  ويف م�ساء ليلة العا�رش من �سهر 
تعليمات  خالد  يل  ا�سدر   ،  1987 عام 
م�سد�س وطلب  واأعطاين  بتنفيذ عملية 
عند  امل�سد�س  اأّمان  اإنزال   فقط  مني 
لرول  امل�سد�س  ا�سلم  اأن  على  التنفيذ 
امل�سد�س  كان   ، العملية  بعد  و�سامر 
مكان  على  اتفقنا   ، لالإطالق  جاهزا 
نلتقي يف منطقة قناطر خ�سري لت�سلمهم 
امل�سد�س ، مل يكن لديهم اأية فكرة عن 
العملية ، انطلقت بامل�سد�س ما�سيا يف 
خان  باب  منطقة  ويف  القد�س،  �سوارع 
وال�سواح،  النا�س  اكتظاظ  حيث  الزيت 
اأمامي  ي�سريون  اأ�سخا�س  اأربعة  كان 
اأنهم  من  تاأكدت  العربية  ويتحدثون 
انتزعت   ، ال�سهاينة  امل�ستوطنون  من 
نقطة  من  ر�سا�سة  واأطلقت  امل�سد�س 
بالفرار  ولذت  احدهم  راأ�س  يف  �سفر 
اإىل  و�سلت  خ�سري  قنطر  اإىل  متجها   ،
بانتظاري  كانا  اللذان  و�سامر  رول 

ب�رشعة  وخرجت  امل�سد�س  واأعطيتهم 
اإغالق  مت  التي  القدمية  البلدة  من 
 ، ال�ساهرة  باب  بعدما جتاوزت  اأبوابها 
وحتدثت الأخبار عن مقتل �سابط طيار 
ذلك  قبل   . القد�س  مدينة  ع�سكري يف 
وجهاد  خ�سري  اأبو  يا�سني  من  كل  كان 
العبيد قد طعنوا جنود بنف�س املنطقة 
الت�سال  من  حذرا  اأكرث  جعلنا  وهذا   ،
دي�سمرب  �سهر  يف   . البع�س  بع�سنا  مع 
النتفا�سة  اندلعت   1987 عام  من 
الأوىل انتفا�سة احلجارة وانخرط فيها 
مقدمتهم  ويف  الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء 
ثاين  كانون  �سهر  ويف   ، القد�س  مدينة 
اجلمعة  اأيام  اإحدى  ويف  العام  ذلك  من 
جتمع املنتف�سون يف �سارع �سالح الدين 
و�سيطروا على ال�سارع متاما ومت تك�سري 
احلكومية  املقرات  من  الكثري  واإتالف 
ال�رشطة وحر�س احلدود  ، ومل ت�ستطع 
�ساعات،كان  ملدة  عليهم  ال�سيطرة 
بارزا  ال�سعبية  اجلبهة  �سباب  ح�سور 
حملة  اإىل  اأدى  والذي  احلادثة  تلك  يف 
اجلبهة  �سفوف  يف  وا�سعة  اعتقالت 
�سمن  من  وكان   ، ال�سعبية  ومنظماتها 
 ، واآخرين  طه  خالد  من  كل  املعتقلني 
التحقيق مع املعتقلني  وخالل عمليات 
ال�سابط  مقتل  حول  التحقيق  ا�ستمل 
الطيار ، واأخريا ح�سلت املخابرات على 
اعرتافات تفيد ب�سلوعي يف مقتل ذلك 
�سعرت  ال�سباب  اعتقال  بعد   ، ال�سابط 
كي  اخلليل  اإىل  وعدت  اعتقايل  بقرب 
ا�سلم على والدَيّ ، ومت اعتقايل يف ليلة 
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التحقيق :
كان التحقيق معي على خلفية اعرتافات 
مدينة  يف  ال�سابط  مقتل  حول  �سدي 
القد�س ، مل يكن التحقيق عاديا بل كان 
ج�سمي  كان   ، والتنكيل  القمع  ذروة  يف 
ال�رشب  نتيجة  بالكدمات  م�سبوغا  كله 
املربح ، اإ�سافة التعذيب النف�سي ، لقد 
ا�ستخدم املحققون اأ�سلوب ال�سبح على 
معتقل  يف  الثالجة  غرفة  يف  كر�سي 
معتمة  �سغرية  غرفة  وهي   ، اخلليل 
يتم   ) )كند�سن  هوائي  مرّبد  فيها 
حيث  عروقي،  تتجمد  حتى  ت�سغيله 
مكث يف الثالجة ما يزيد عن الع�رشون 
�ساعة ، لقد ادخلوا اإىل زنزانتي عمالء 

اإنني  اإل  معتقلني  �سخ�سية  انتحلوا 
ا�ستطعت اكت�سافهم ، نقلت اإىل مركز 
التحقيق يف اخلليل ، كانت اإبهامي قد 
ازرَقّ بفعل �سغط الكلب�سات على يدي 
ق�سم  اإىل  اإدخايل  اأعيد  اخلليل  ويف 
معي  يجدي  مل  ذلك  اأن  ،اإل  العمالء 
كرا�سات  اطلعت على  كنت قد  ، فقد 
جتارب  عن  ال�سجون  يف  كتابتها  مت 
املواجهة  فل�سفة   « مثل  التحقيق، 
عن  يزيد  ما  وبعد   ،  « الق�سبان  وراء 
مواجهتي  مت  التحقيق  من  ا�سبوعني 
بتفا�سيل العملية من خالل اعرتافات 
يل  اتهام  لئحة  توجيه  ومت   ، �سدي 
احد  قتل  اأبرزها  التهم  من  بعدد 
�سابط من قوات الحتالل اإ�سافة اإىل 
ال�سعبية  اجلبهة  تنظيم  اإىل  النت�ساب 
اآخرين  وتنظيم  فل�سطني  لتحرير 
 . الوطنية  الفعاليات  يف  وامل�ساركة 
اإخراجي  مت  يوما  ع�رش  ثالثة  بعد 
يف  لأ�سابيع  توقيفي  مت  الزنازين  من 
نقلت  ذلك   وبعد  امل�سكوبية  غرف 
اإىل مركز �رشطة ع�سقالن ، وكان معي 
 ، الأ�سبال  من  جمموعة  البو�سطة  يف 
مكثت فيه عدة اأيام ، مت نقلي بعدها 
مع  خمتلط  وهو   ، الرملة  معتقل  اإىل 
بحيث   ، اليهود  اجلنائيني  ال�سجناء 
نلتقي معهم يف فورة ال�سجن ) �ساحة 
يف  عنهم  مف�سولني  لكن   ) ال�سجن 
الغرف ، التقيت فيه مع جمموعة من 
بقوارب  ت�سللت  قد  كانت  فتح  حركة 
مطاطية عرب البحر بقيادة الأخ في�سل 
اأبو �رشخ وكان يف املجموعة عدد من 
اللبنانيني والعرب ، مكثت يف املعتقل 
من �سهر �سباط اإىل  ال�سابع ع�رش من 
ويف  الفل�سطيني  الأ�سري  يوم  ني�سان  

نف�س اليوم مت حماكمتنا غيابيا.

املحكمة :
بعدم  املجموعة  يف  قرارا  اأخذنا 
يوم  ويف   ، للمحكمة  الوقوف 
1988/4/17 مت اإح�سارنا اإىل املحكمة 
الع�سكرية يف مدينة اللد املحتلة عام 
وقف  الق�ساة  دخل  وعندما   ،  1948
اجلميع وبقينا جلو�س ، غ�سب الق�ساة 
ومت اإخراجنا من املحكمة ، ويف نف�س 
باملوؤبد  غيابيا  علينا  احلكم  مت  اليوم 
واإنا  �سري  اأبو  و�سامر  طه  خالد  لكل 

حكم  فقد  خ�سري  اأبو  يا�سني  اإما   ،
عاما.   25 عبدوا  وجهاد  عاما   28
فقد  خليل  ونائل  دحوا  اأبو  رول  اأما 
وفقد   ، منف�سلة  جل�سات  يف  حوكموا 
ونائل  عاما   25 رول  الرفيقة  حكمت 
20 عاما ،وجتدر الإ�سارة اإىل انه وبعد 
التحقيق معنا اكت�سفنا ع�سوين اآخرين 
اأبو خ�سري  يف املجموعة هما ح�سني 
و�سعيد اأبو خ�سري وحكموا عدة �سنوات 
اأما رول فقد بقيت يف  واأفرج عنهم ، 
كان  حيث   ،  1997 عام  حتى  املعتقل 
جميع  عن  الإفراج  يتم  اأن  املفرت�س 
اإل   ، اخلليل  اتفاقية  �سمن  الأ�سريات 
خم�سة  عن  الإفراج  رف�ست  اإ�رشائيل 
اأبو دحوا  الرفيقة رول  اأ�سريات منهن 
قتل  يف  �ساركن  اأو  قتلن  اأنهن  بحجة 
�سهاينة ، اإل اأن الأ�سريات ت�سامن مع 
اإل  اخلروج  ورف�سن  البع�س  بع�سهن 
جمتمعات يف حالة نادرة من الت�سامن 
اإىل اأن اأفرج عنهن جميعا ، واأفرج عن 
يف  حما�رشة  اليوم  تعمل  التي  رول 
جامعة بريزيت . نقلُت بعد املحاكمة 
اإىل معتقل جنيد يف مدينة نابل�س اأما 
اأبناء جمموعتي فقد نقلوا اإىل معتقل 
 ، املعتقل  دخويل  وفور   ، ع�سقالن 
حاول مدير ال�سجن وهو درزي ا�سمه 
مفيد عبا�س ونائبه وهو يهودي ا�سمه 
مت  فقد   ، اإرادتي  من  ينال  اأن   ، يودا 
ب�سكل  ال�سجن  زنازين  يف  و�سعي 
ومت   ، يوما  ع�رش  احد  انفرادي ملدة 
تهديدي باأنه اإذا اأحدثت اأية اإ�سكالت 
يف املعتقل فاأنني �سوف اق�سي عمري 
كله يف الزنازين والعزل النفرادي . يف 
العتقال  ظروف  كانت  جنيد  معتقل 
يف اأف�سل حالتها ، كان املعتقل عبارة 
العالقات  كانت   ، ثورية  مدر�سة  عن 
كانت   ، حالتها  اأف�سل  يف  الف�سائلية 
الف�سائل املوجودة يف تلك الفرتة هي 
ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية ، 
كان هناك نظام ثقايف وتعليمي م�ساغ 
الفل�سطينية  الثورة  بتوافق كل ف�سائل 
يف  الن�سالية  اخلطوات  كل  وكان   ،
وطني  باإجماع  من�سقة  املعتقل 
وبتوافق مثايل ، طبعا كل ذلك حتقق 
مراحل  يف  الأ�رشى  ن�سالت  عرب 
الأ�رشى  ا�ستطاع  والذي  العتقال 
بف�سلها حتويل املعتقالت من مقابر 
ثورية  اإىل جامعات ومدار�س  لالأحياء 
تخرج الأبطال واملنا�سلني واملفكرين 
اجلل�سات  كانت   ، املجتمع  وقيادات 
للجميع  واإجبارية  يومية  التنظيمية 
التي  الجنازات  �سمن  من  وكان   ،
التلفزيون  اإدخال  املعتقلني  حققها 
اإل  امتياز  انه  وبرغم   ،1984 العام  يف 
م�ساهدة  اأوقات  حدد  التنظيمات  اأن 
الكافية  امل�ساحة  ليعطوا  التلفزيون 

من الوقت للعلم والثقافة والتوعية .

�سفحات من ن�سال احلركة الوطنية الأ�سرية

الأ�سري املحرر عامر احمد حممود القوا�سمي
ي�ستمر مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س بن�سر جتارب الأ�سرى، حيث ين�سر بحلقة 

هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر عامر احمد حممود القوا�سمي من مدينة اخلليل

»اأجمد«.. كن كما عرفناك 
دومًا، قويًا �سلبًا ومتفائاًل

كتب : عبد النا�سر فروانة:  

املحرر  لالأ�سري  بال�سفاء  دعواتكم 
جمعة  علي  العزيز/  وال�سديق 
الدوريات  اأ�رشى  من  »اأجمد«، 
�سباح  �سيخ�سع  والذي  العرب. 
جراحية  لعملية  )ال�سبت(  اليوم 
يف  �رشطاين  ورم  ل�ستئ�سال 
يف  »الر�سيد«  م�سفى  يف  املعدة 
»دم�سق«.  ال�سورية  العا�سمة 
على  اأم�س،  ليلة  اخلرب  قراأت 
اأبو  اأحمد  ال�سديق  �سفحة 
ال�سعود، فانزعجت كثرياً و�سعرت 
بالت�سال  ف�سارعت  بال�سدمة، 
بالإرادة  التمتع  لديه  فتلم�ست  به 
كما  العالية،  واملعنويات  والقوة 
و�سعه  �رشاحة  لكن  دوما.  نعرفه 
وكلماته  كثرياً،  اأوجعني  ال�سحي 
املوؤثرة زادت من وجعي، وحاولت 
اأن اأخفي وجعي واأملي اأمامه واأن 
احلزينة.  م�ساعري  له  اأظهر  ل 
ففي ال�سام اأنت يا �سديقي وقلوبنا 
م�سفى  اأ�رشة  وعلى  معاك،  دوما 
اإجراء  بانتظار  الر�سيد ترقد الآن 
عملية ا�ستئ�سال الورم ال�رشطاين، 
منلك  ل  فل�سطني  يف  هنا  ونحن 
اأن  اإل الدعاء لك بال�سفاء ونتمنى 
يُكتب  واأن  بالنجاح  العملية  تكلل 
باإذن  والعاجل  التام  ال�سفاء  لك 
�سفاء  ل  ال�ّسايف،  اأنت  اللهم  اهلل. 
اإّل �سفاوؤك، �سفاًء ل يغادر �سقماً. 
بيدك  الّنا�س،  رّب  الباأ�س  اأذهب 
يا  اأنت  اإّل  له  كا�سف  ول  ال�ّسفاء، 

رّب العاملني، اآمني. 
كما  »اأجمد«  اأو  جمعة«  »على 
با�سمه  مناداته  لأ�سدقائه  يحلو 
اجلن�سية  �سوري  هو  احلركي، 

اإىل  جاءنا  الع�سق،  وفل�سطيني 
فل�سطني �سبال مقاتال من �سوريا، 
تنتمي  مقاتلة  جمموعة  �سمن 
ما  اأو   ،1988 عام  ال�سعبية  للجبهة 
يُطلق عليهم »الدوريات«، فتخطى 
احلدود  وعرب  اجلبال  رفاقه  مع 
فا�سطدمت  فل�سطني،  باجتاه 
الحتالل  بقوات  املجموعة 
معهم،  وا�ستبكت  الإ�رشائيلي 
ونقل  اعتقل  و  »اأجمد«  فاأ�سيب 
ال�سجون الإ�رشائيلية، ليم�سي  اىل 
متوا�سلة.  �سنة  ع�رش  اثنا  فيها 
ا�سمه،  م�سامعنا  على  فرتدد 
عليه  وتعرفنا  واأحببناه،  فحفظناه 
حقاً.  رائعاً  فكان  خ�ساله،  وعلى 
وبعد حترره عاد اإىل �سوريا، وتزوج 
وكون اأ�رشة، وا�ستمر وفياً للق�سية 
الدفاع  يف  ونا�سطاً  الفل�سطينية 
واملعتقلني  الأ�رشى  ق�سية  عن 
وا�ستمرت  الحتالل.  �سجون  يف 
معه  فتوا�سلت  به،  عالقتي 
حترره  بعد  مراراً  والتقيته  كثرياً 
اأم�س  ليلة  وهاتفته  ال�سجن،  من 
مطمئنا على �سحته. »علي جمعة« 
وكنيته »اأبا اأجمد«.. كن كما �سمعنا 
التقيناك يف  وكما  مرة،  اأول  عنك 
دوماً،  عرفناك  كما  كن  مرة.  كل 
مني  ولك  ومتفائاًل.  �سلباً  قوياً 
من  وكافة  حمبيك  كل  ومن 
�سجون  يف  وعاي�سوك  التقوك 
مليون  �سعبنا  وعموم  الحتالل 
حتية و�سالم. فما زال لدينا الكثري 
تعود  باأن  والأمل،  التفاوؤل  من 
اإىل  معافى  م�سافى  �سديقي  يا 
ن�ساطك  واإىل  وحمبيك،  اأ�رشتك 
والق�سية  الأ�رشى  لأجل  املعهود 

الفل�سطينية، باإذن اهلل.

اجلزء 01 

الأ�سري املري�ض يو�سف مقداد 
بحاجة ملتابعة طبية

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  طالبت 
املحافظات  يف  واملحررين 
لن�رشة  حملتها  اإطار  يف  اجلنوبية 
املر�سى  الأ�رشى  حياة  واإنقاذ 
واحلقوقية  الإن�سانية  املوؤ�س�سات 
والدولية  والعربية  الفل�سطينية 
لإنقاذ  الحتالل  على  لل�سغط 
حياة الأ�رشى املر�سى يف ال�سجون 
الأ�سري  اأن  م�سيفة   ، ال�رشائيلية 
حمدان  م�سطفى  يو�سف  املري�س 
مقداد )54 عاما( من �سكان مدينة 
غزة ، واملعتقل منذ 2003/11/14،  
عدة  من  يعاين  عام   21 واملحكوم 
م�ساكل �سحية يف �سجون الحتالل 
نتيجة  الظهر  يف  اآلم  من  وي�ستكي 
املتابعة  وعدم  القا�سى  للتحقيق 
املعدة  يف  م�ساكل  وكذلك  الطبية، 
طبيب  على  للعر�س  نقله  دون 

خمت�س . واأكدت الهيئة اأن الأ�رشى 
اجراء  عدم  من  يعانون  املر�سى 
الدورية  املخربية  الفحو�سات 
عدم  ومن   ، الأ�سعة  ب�سور  والقيام 
من  معاجلة  طبية  طواقم  وجود 
اإدخال  منع  ظل  يف  ال�سجون  اإدارة 
من  املتخ�س�سة  الطبية  الطواقم 
وعدم  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة 
تقدمي العالجات الالزمة اأو اإجراء 
 . لالأ�رشى  اجلراحية  العمليات 
الإن�سانية  املوؤ�س�سات  وطالبت 
والعربية  الفل�سطينية  واحلقوقية 
الحتالل  على  لل�سغط  والدولية 
الفل�سطينيني  الأ�رشى  حياة  لإنقاذ 
الإ�رشائيلية،  ال�سجون  يف  املر�سى 
اتفاقيات  وبنود  مبواد  واللتزام 
والقانون  والرابعة  الثالثة  جنيف 

الدوىل الإن�سانى .
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دويل

ق.د/وكاالت

موقف  ال�شعودّية،  العربّية  اّتخذت 
امت، وامُلتجاهل حول ما يجري  ال�شّ
واإقدام  الإمارات،  �شقيقتها  يف 
و�شامٍل  كامٍل  �شالٍم  على  الأخرية 
مع اإلحتالل، وهو ما طرح ت�شاوؤلت 
يعني  قد  والذي  هذا،  �شمتها  حول 
اأي�شاً،  رف�شها  يعني  وقد  ُموافقتها، 
التي  اجلّيدة  العالقات  من  بالرغم 
جتمعها مع الإمارات، مل ي�شدر حتى 
ي�رشح  اململكة،  عن  ُمقت�شب  بيان 
بعيد موقفها من هذا  اأو  قريب  من 

التطبيع الإماراتي- الإ�رشائيلي.
املوقف  ينتظر  �شك  بال  اجلميع 
ولي�ش  التفاقّية،  ال�شعودي من هذه 
فقط موقفها، بل حتى اإقدامها من 
حيث  ذاتها،  اخلطوة  على  عدمه 
يرى البع�ش اأّن اإقبال الإمارات على 
ال�شيء،  بع�ش  �شادماً  كان  التطبيع، 
نظًرا لأن دعوات التطبيع الإعالمّية، 
كانت �شعودّيًة باملقام الأّول، وبع�ٌش 
اآخر يرى اأّن ال�شعودّية، قّررت خو�ش 
التجربة من خالل الإمارات، والبناء 

عليه، ورّدات الفعل.
غاريد  الأمريكي  الرئي�ش  م�شت�شار 
مو�شع  اّتخذ  وكاأّنه  بدا  كو�شرن، 
ال�شعودّية  احلكومة  با�شم  الناطق 
وقال  الأخرية متاماً،  يف ظل �شمت 
العالقات  تطبيع  اإّن  التاأكيد،  ب�شيغة 
“اأمر  وال�شعودّية،  اإلحتالل،  بني 
دونالد  م�شت�شار  ويتحّدث  حتمي”، 
ترامب اأي�شاً، عن دول اأخرى ُمهتّمة 
يُ�شري  وهنا  قدماً،  بامُل�شي  ا  جًدّ
ال�شالم  يف  ترغب  دول  اإىل  كو�شرن 
مع اإ�رشائيل، يُقّدر ُمعلّقون اأن تكون 
البحرين، ال�شودان، ويجري احلديث 

عن املغرب اأي�شاً.
�شمتت اململكة اأي�شاً، ومل تُعلّق على 
احلتمي  ب�شالمها  كو�شرن  تاأكيدات 
مع اإلحتالل، ل بالتاأكيد، اأو بالنفي، 

وهو ما يطرح ت�شاوؤلت حول حقيقة 
مع  ال�شالم  من  ال�شعودي  املوقف 
هي  بالنهاية،  فال�شعودّية  اإلحتالل، 
�شاحبة امُلبادرة العربّية التي اأطلقها 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الراحل 
دولة  قيام  على  تن�ش  والتي  العزيز، 
من  اإلحتالل  وان�شحاب  فل�شطينّية، 
جميع الأرا�شي العربّية امُلحتلّة ُمنذ 
عربي  اعرتاف  ُمقابل   ،1967 العام 

وتطبيع عالقات مع اإلحتالل.
امُلبادرة  من  �شطر  اأي  يتحّقق  مل 
ال�شهيوين،  العدو  ذهب  بل  العربّية، 
لل�شّفة  الأخرية  ال�شم  خّطة  اإىل 
وحّولت  الأردن،  وغور  الغربّية، 
ممّرات،  اإىل  الفل�شطينّية  الدولة 
يقول  الإمارات  ال�شالح،  ومنزوعة 
امُلنا�رشون خلطوتها، وكاأنها قّدمت 
مبادرة جديدة، متنع خّطة ال�شم اأو 
قّدمه  ما  وهو  بالأحرى،  جتّمدها 
الإجناز،  الإماراتي، مبثابة  الإعالم 
ال�شعودّية  تبقى  هل  ال�شوؤال،  ليبقى 
اأّن  اأم  العربّية،  مُببادرتها  ُمتم�ّشكًة 
يف ُجعبة قيادتها اجلديدة ُمفاجاآت 
جتمع  و�شط  حلول  اأو  جديدة، 

مع  بالتفاق  الإماراتي  الراأي  بني 
له،  الفل�شطيني  والرف�ش  اإ�رشائيل، 
الوقوف  للمملكة،  امُلعلن  فاملوقف 
الفل�شطينيني”،  “الأ�شّقاء  بجانب 
امُل�شتقلّة،  دولتهم  قيام  حتى 

وعا�شمتها القد�ش ال�رشقّية.
حاولت الإمارات فيما يبدو، الإيحاء 
على  اّتخذ  التطبيعي  قرارها  باأّن 
“قرار  اأنه وليد  اأّكدت  انفراد، حني 
جتنيب  على  وحر�شت  �شيادي”، 
اإنه  قالت  حني  الإحراج،  ال�شعودّية 
مل يتم الت�شاور حوله مع ال�شعودّية، 
ما  وهو  الأخرى،  امُلجاورة  والدول 
تقول  التي  الفر�شّيات  ين�شف  قد 
لالإمارات،  تابع  ال�شعودّية  قرار  اإن 
حوله،  امُلثار  واجلدل  العك�ش،  اأو 
اأنباء  من  يرتّدد  عّما  عدا  هذا 
وجود �شغوطات اأمريكّية على دولة 
خليجّية اأخرى مثل الكويت للتطبيع، 
وتو�شيحها  كويتّياً،  نفيها  جرى 
�شيادي  القرار  اإّن  بالقول  اأمريكّياً، 

ويعود للقيادة الكويتّية.
بنيامني  وزرائه  ورئي�ش  اإ�رشائيل، 
الأوراق  خلط  حاولوا  نتنياهو، 

الأخرية  بّررت  حني  الإماراتّية، 
الدولة  مع  اتفاقها  وتكراًرا  مراًرا 
حمله  ما  رغم  التطبيعي،  العربّية 
من �شفة “قرار �شيادي”، فنتنياهو 
دفع  الذي  امُلرّبر  لن�شف  �شارع 
مل  اإنه  وقال  للتطبيع،  الإمارات 
فيما  ال�شم،  خّطة  عن  يتنازل 
الإ�رشائيلّية،  ال�شحافة  تتحّدث 
وبع�ش من امل�شوؤولني الفل�شطينيني، 
عن  الإ�رشائيلي  التخلّي  عن 
حتى  وقبل  اأمريكي،  بدافع  ال�شم، 
الأقل  على  الإماراتي،  الّتفاق 
النتخابات  نتائج  ُظهور  حتى 
�شفقة  اإجناز  وا�شتبدال  الأمريكّية، 
ال�شالم  بتحقيق  لرتامب،  القرن 
وهو  ناخبيه،  اأمام  الإمارات  مع 
العاجز يف جميع امللّفات الداخلّية، 

واخلارجّية.
الأق�شى،  امل�شجد  زيارة 
الأمور  من  واحدة  وامُلقّد�شات، 
يف  الإماراتّيون،  اإليها  اندفع  التي 
حيث  اإ�رشائيل،  مع  التطبيع  تربير 
بني  للرحالت  ي�شمح  التفاق،  هذا 
البلدين، وكان الأمر جلّياً، و�رشيعاً، 
القنوات  مُلرا�شلي  �ُشِمح  حني 
دبي،  يف  الت�شوير  الإ�رشائيلّية، 
وخلفهم برج خليفة ال�شهري، وحديث 
وهو  �ُشعوره،  عن  امُلرا�شلني  اأحد 
اأمام اأحد اأهم معامل دولة الإمارات 
القوّية، هذا امل�شهد كان قد ح�شل 
يف العا�شمة ال�شعودّية الريا�ش، حني 
ال�شعوديني،  الن�شطاء  اأحد  ا�شتقبل 
زيارة  وهي  منزله،  يف  اإ�رشائيليني 
حول  اجلدل،  من  الكثري  اأثارت 
ال�شلطات  ر�شا  ومدى  ُظروفها، 
تهيئًة  كانت  واإن  عنها،  ال�شعودّية 

لل�شالم القادم بني البلدين.
ال�شعودّية اليوم بُحكم الواقع، اأمامها 
الكثري من العقبات التي قد متنعها 
ال�شالم،  خطوة  على  الإقدام  من 

على عك�ش الإمارات .

ما خلف �صمت ال�صعودّية على تطبيع االإمارات العالقات مع الكيان اال�صهيوين؟ وملاذا 
يتحّدث كو�صرن بالنيابة عنها عن “�صالمها احلتمّي” مع الدولة العربّية؟.. هل لتهديدات 

اإيران بتغيري التعامل مع اأبو ظبي وحرق تركيا �صفارتها يف ليبيا اأي تاأثري يف قرارها؟ وماذا 
يعني التنويه باأّن القرار االإماراتي اّتخذ على انفراد و�صيادّيًا؟

ملاذا حتدث كو�صرن نيابة عنها؟

ما �شر �شمت ال�شعودية على تطبيع الإمارات
تركيا 

تو�شيع عمليات ال�شتك�شاف 
�شرقي املتو�شط

الدولية  التحذيرات  اأنقرة  حتدت 
عمليات  نطاق  تو�شيع  واأعلنت 
يف  الغاز  عن  والتنقيب  ال�شتك�شاف 
من  وحذرت  املتو�شط،  البحر  �رشق 
اأطل  فقد  املنطقة  من  القرتاب 
اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ش 
بت�شعيد جديد، وقال يف خطاب، نقله 
لن  اإنه  الر�شمي،  الرتكي  التلفزيون 
بالتهديد ولغة  اأ�شماه  اأمام ما  يرتاجع 
العقوبات.  واأعلن اأي�شا ا�شتمرار بالده 
بالتوغل �رشقي املتو�شط، م�شريا اإىل 
�شت�شتمر  التنقيب احلالية  اأن عمليات 
ال�شهر  من  والع�رشين  الثالث  حتى 
بحري«  اأمني  »اإنذار  ويف  اجلاري 
NAVTEX، قالت البحرية الرتكية، 
الغاز  عن  للتنقيب  »يافوز«  �شفينة  اإن 
التي مت ن�رشها قبالة �شواحل قرب�ش 
خالل  باأن�شطتها  �شتقوم  اأ�شهر،  منذ 
الأيام املقبلة، داعية اإىل البتعاد عن 
�شاعات  بعد  وذلك  التنقيب،  منطقة 
فقط على انتهاء اجتماع لدول الحتاد 
الأوروبي دعا اإىل خف�ش الت�شعيد يف 
ت�شاعد  التوتر  كان  املتو�شط  البحر 
ب�شكل خطري الأ�شبوع املن�رشم عقب 

اإر�شال �شفن حربية  اإقدام تركيا على 
ملرافقة �شفينة م�شح تنقب عن النفط 
عليها  املتنازع  املنطقة  يف  والغاز، 
وزراء  وو�شف  واليونان.  تركيا  بني 
التحركات  الأوروبي  الحتاد  خارجية 
بعد  وخطرية،  عدائية  باأنها  الرتكية 
التي  اأثينا،  من  بطلب  عقد  اجتماع 
ملمو�شة  تدابري  اتخاذ  اإىل  دعت 
لقاء  عقد  الجتماع  واأقر  اأنقرة  لردع 
ال�شهر اجلاري ملتابعة  نهاية  اآخر يف 
فرن�شا،  وكانت  وتطوراته  الو�شع 
توترا  تركيا  مع  عالقتها  ت�شهد  التي 
متقدما  موقفا  اتخذت  مت�شاعدا، 
�رشقي  الع�شكري  ح�شورها  فعززت 
�شمته  ما  على  للحر�ش  املتو�شط 
الدويل«،  القانون  »احرتام  باري�ش 
من  مقاتلتني  طائرتني  اأر�شلت  حيث 
الفرقاطة  اإىل  بالإ�شافة  رافال  طراز 

»لفاييت« اإىل املنطقة.
وتقول م�شادر يونانية، اإن ا�شتفزازات 
عالقاتها  عقدت  املتو�شط  يف  تركيا 
اإىل  وعلقت  الأوروبي،  الحتاد  مع 
اأجل غري م�شمى م�شاعيها بالن�شمام 

للمجموعة الأوروبية.

الإ�صالح ما اأف�صده وزير خارجية بالده معها

قائد اجلي�س الباك�شتاين 
ي�شل ال�شعودية 

الريا�ش،  باك�شتان يف  �شفارة  اأعلنت 
قمر  اجلرنال  اجلي�ش  قائد  اأن 
لل�شعودية  و�شل  باجواه،  جاويد 
�شيا�شي  خالف  حلل  اليوم  فجاأة 
يهدد  بالده  دبلوما�شيي  كبري  بداأه 
حياة  �رشيان  ي�شكل  �شعوديا  متويال 

لباك�شتان.
و�شاب التوتر العالقات الوطيدة بني 
ال�شعودية وباك�شتان، بعد انتقاد حاد 
وجهه كبري الدبلوما�شيني الباك�شتانيني 
وزير اخلارجية �شاه حممود قري�شي 
للمملكة ب�شاأن ك�شمري وكان قري�شي، 
انتقد، يف مقابلة متلفزة، يوم 5 اأوت 
ال�شعودية  العربية  اململكة  اجلاري، 
الهندية  الت�رشفات  اإدانتها  »لعدم 
منظمة  بدعوة  وهدد  ك�شمري،  يف 
املو�شوع  لبحث  الإ�شالمي  املوؤمتر 
التحالف  خارج  اجتماع  وعقد 

الإ�شالمي لبحث الق�شية«.
واأ�شارت وكالة »بلومبريغ« الأمريكية 

اإىل اأن اململكة مل تعقب ر�شميا على 
قائد  زيارة  لكن  قري�شي،  موقف 
اجلي�ش الباك�شتاين ت�شتهدف تطويق 
اخلارجية،  وزير  موقف  تداعيات 
حملية  تقارير  من  اإ�شارات  و�شط 
اإىل اأن اململكة بداأت ب�شحب الدعم 

املايل من باك�شتان.
رئي�ش  اإن  ع�شكري،  م�شدر  وقال 
الباك�شتانية  الداخلية  املخابرات 
باجواه  يرافق  حميد  فائز  اجلرنال 
زيارته  خالل  �شيجري  الذي 
امل�شوؤولني  كبار  مع  م�شاورات 

الع�شكريني واملدنيني يف ال�شعودية.
املحطة  ال�شعودية  تكون  ما  وعادة 
امل�شوؤولني  زيارات  يف  الأوىل 
والع�شكريني  املدنيني  الباك�شتانيني 
الذي  الأمر  منا�شبهم،  توليهم  عند 
ومتانة  عمق  مراقبني  براأي  يعك�ش 
التي  والأهمية  الثنائية،  العالقات 

توليها اإ�شالم اآباد جتاه الريا�ش.

ال�شيا�شية  الأمنية  الهيئة  رئي�ش 
عامو�ش  ال�شابق  »الإ�رشائيلية« 
جلعاد يقول اإن التفاق مع الإمارات 
الكني�شت عوزي  لن يحميها، وع�شو 
مقابل  لي�ش  ال�شالم  اأن  يوؤكد  ديان 
الأرا�شي. قال رئي�ش الهيئة الأمنية 
الأمن  وزارة  يف  ال�شابق  ال�شيا�شية 
ملركز  احلايل  الرئي�ش  الإ�رشائيلية 
لقناة  جلعاد،  عامو�ش  »هرت�شيليا« 
ع�شو  مع  م�شرتك  لقاء  يف  »كان«، 

ونائب  الليكود  حزب  عن  الكني�شت 
ديان،  عوزي  ال�شابق  الأركان  رئي�ش 
مثل  لي�ش  ظبي  اأبو  مع  »ال�شالم  اإن 

ال�شالم مع م�رش«.
املربم  التفاق  اأن  جلعاد  واأ�شاف 
بني »اإ�رشائيل« والإمارات »ل يحمي 
الإماراتيني من اإيران اأبداً، ولي�ش له 
عالقة بذلك، فهل اجلي�ش الإ�رشائيلي 
�شي�شل اإىل هناك؟«واأ�شار جلعاد اإىل 
اأن »ال�شعودية لن تن�شم اإىل التفاق، 

هائل،  تغيري  فهو  هذا  ح�شل  واإذا 
الدول  مثل  ولي�شت  كبرية  دولة  فهي 

ال�شغرية«.
الكني�شت  ع�شو  قال  جهته،  من 
مع  »ال�شالم  اإن  ديان،  عوزي 
�رشوط،  دون  من  هو  الإمارات 
�شالم  ولي�ش  �شالم،  مقابل  و�شالم 
رئي�ش  اأرا�شي«بدوره،  مقابل 
املو�شاد ال�شابق اأفرامي هليفي لقناة 
مع  »عالقاتنا  الإ�رشائيلية  »كان« 

دول اخلليج )الفار�شي( لي�شت وليدة 
عاماً«.   50 منذ  قائمة  بل  ال�شاعة 
البحرين  زرت  بنف�شي  »اأنا  واأ�شاف 

قبل 20 عاماً والتقيت حاكمها«.
»اإ�رشائيلية«،  اإعالم  و�شائل  وذكرت 
اأن وزيرة ال�شتات عومر ينكلوفيت�ش، 
الفيديو،  عرب  اجلمعة  يوم  حتدثت 
الذين  اليهودية  اجلالية  اأفراد  مع 
�شاعات  بعد  الإمارات،  يف  يعي�شون 

على توقيع اتفاق التطبيع.

»�صالم مقابل �صالم«

 اأول �شفعة من »ا�شرائيل« على وجه حكام »املطبعني«

تك�صا�س

اإطالق نار وجرحى يف �شفوف 
ال�شرطة الأمريكية

»�شيدار  منطقة  يف  ال�رشطة  قالت 
بولية  اأو�شنت  مدينة  قرب  بارك« 
رجال  من   3 اإن  الأمريكية،  تك�شا�ش 
بعد  بجروح،  اأ�شيبوا  ال�رشطة، 
جمهول  م�شلح  رجل  حت�شن  اأن 
النار  باإطالق  وبداأ  �شكني  بناء  يف 
ن�رشته  بيان  يف  ال�رشطة،  واأ�شافت 
اأنه  نوؤكد  اأن  »ميكننا  »تويرت«:  على 
اأ�شيب ثالثة من عنا�رش  الآن،  حتى 
ناجمة  بجروح  بارك  �شيدار  �رشطة 

م�شت�شفى  يف  وهم  نارية.  اأعرية  عن 
حملي يف حالة م�شتقرة«.

تعتقل  اأنها مل  اإىل  ال�رشطة  واأ�شارت 
بعد الرجل الذي بادر باإطالق النار. 
اأية  الآن  باأنه مل يطرح حتى  ونوهت 
جمهولة  دوافعه  تزال  ول  مطالب، 
ال�شكان  املدينة  اإدارة  وطالبت 
يقبع  حيث  البناء،  قرب  املقيمني 
وجتنب  القرتاب  بعدم  املجرم، 

الظهور يف املنطقة.



الثالثاء 18  اأوت   2020  املوافـق  لـ 28 ذو احلجة   1441ه 14سياحة�
بعد ابرام اتفاقية بني وزارة ال�سياحة ووزارة النقل

الداخليةال�سياحةلبعثرهانات
ال�سياحياجلذبوحتقيق

         تعترب ال�سياحة الداخلية اأحد اأهم البدائل التنموية التي ميكن للجزائر م�ستقبال االعتماد عليها باعتبارها كباعث للتنمية 
وا�ستمرارها، اإذ ي�سكل املوروث الثقايف رمزا للهوية وعن�سرا اأ�سا�سيا لذاكرتها يحمل مبادئ و قيم اأ�سالفنا و ينقلها اإىل االأجيال 

القادمة، فهو ي�سمل كل ما خلده االإن�سان من �سواهد روحية، حيث تعمل املجتمعات وال�سعوب يف جميع اأنحاء العامل على احلفاظ 
على املوروث الثقايف واحل�ساري كونه ي�سكل جزءا من تاريخها و�سخ�سيتها االجتماعية والثقافية 

بقلم االأ�ستاذ/ ابراهيم �سالمي

جزءا ال  اأ�صبح  املوروث  هذا  اإن  بل 
االإن�صاين  املوروث  من  يتجزاأ 
الذي  و  بال�صحراء  العاملي املوجود 
يحتاج اإىل لفتة خا�صة، و لعل من اأبرز 
اجلزائر  تطمح  التي  ال�صياحة  اأنواع 
يعرف  ما  هو  تفعيلها  و  تطويرها  اإىل 
بال�صياحة ال�صحراوية اإذ متلك اجلزائر 
املقومات الالزمة لقيام هذه ال�صياحة 

االآمنة.  
اجلزائر  ومتلك               هذا 
ثقايف  وتراث  ثرية  �صياحية  اإمكانيات 
عامليا  م�صنف  مادي  وغري  مادي 
يجعل  ما  املقومات  من  ولديها 
للمحروقات، ومن بني  ال�صياحة بديال 
اأنواع ال�صياحة جند ال�صياحة الداخلية 
عليها  من�صب  االهتمام  اأ�صبح  التي 
تعترب مطلبا  االأخرية، حيث  االآونة  يف 
اقت�صاديا حلفز اال�صتثمار يف االأماكن 
الداخلية باجلزائر والتي جتمع ما بني 

عراقة التاريخ وروعة الطبيعة. 

ماهية ال�سياحة الداخلية  

حركة  هي  الداخلية        ال�صياحة 
ال�صياحية  الدولة  حدود  داخل  ال�صياح 
الزيارات  عن  عبارة  فهي   ، ال�صيا�صية 
املواطنون  بها  يقوم  التي  التنقالت  و 
تن�صاأ  حيث  دولتهم،  حدود  داخل 
للعمل  لي�س  و  الراحة  على  للح�صول 
اإقامة دائمة  اإىل  توؤدي  اأن  واإمنا يجب 
وتنفق  �صاعة،   24 من  الأقل  تكون  وال 

فيها عملة حملية. 
 « الداخلية  ال�صياحة  ت�صمل         كما 
حملة  من  املواطنني  ال�صياح  حركة 
جن�صية البلد داخل حدود البلد وت�صري 
ما  اأن  على  العاملية  ال�صياحة  منظمة 

يرتاوح  الداخلية  ال�صياحة  على  ينفق 
اإجمايل  من  باملائة   90 و   80 بني  ما 
ويختلف  العاملي  ال�صياحي  االإنفاق 

هذا املعدل من بلد الأخر« . 
التي  ال�صياحة   « اأي�صا  بها  يق�صد  و 
دولتهم  داخل  الوطن  اأبناء  ميار�صها 
املناطق  زيارة  من  متكنهم  حيث 
واالرتباط  عليها  والتعرف  ال�صياحية 
ببالدهم  املواطنني  ربط  بهدف  بها 

وزيادة الوعي ال�صياحي لديهم ». 
على  الداخلية  ال�صياحة  تعمل  كما 
»خلق لدى االأفراد ال�صعور باالنتماء و 
االعتزاز بالرتاب الوطني و اأح�صن نوع 
هي  الداخلية  ال�صياحة  ميثل  �صياحي 

ال�صياحة االجتماعية 
 

 املوروث الثقايف و دوره يف حتقيق 
اجلذب ال�سياحي  

     متثل املغريات واملوارد وعنا�رص 
اجلذب ال�صياحي الالمادية و املتمثلة 
اإىل  باالإ�صافة   ، الثقايف  املوروث  يف 
الطبيعية،  االأثرية،  الدينية،  العنا�رص 
االأ�صا�صية  الركائز  اإحدى  والعالجية 
وكل  دولة،  اأي  يف  ال�صياحي  للعر�س 
يحدد  خاللها  من  عنا�رص  تعترب  هذه 
ال�صائح مكان الزيارة املق�صود، ولذلك 
تختلف هذه العنا�رص تبعا لطبيعة كل 
فرد حيث يتاأثر الطلب ال�صياحي بها،

ال�صياحي  اجلذب  عنا�رص  وتت�صمن 
الرئي�صية يف املواقع االأثرية والتاريخية 
املحلية  التقليدية  وال�صناعات 
املتنوعة والفنون واملو�صيقى عالوة 
على املتاحف والن�صاطات امل�صابهة 
ويعترب  ال�صائح،  اهتمام  تثري  التي 
الثقايف من عادات وتقاليد  املوروث 
والرق�س من عنا�رص  �صعبية  واأكالت 

الرئي�صة،  ال�صياحي  اجلذب 
عملية  تكون  اأن  ويجب 
عليها من خالل  املحافظة 
واالإبقاء  التح�صينات  اإدخال 
بقدر  االأ�صلية  حالتها  على 
االإمكان حيث اأن املحافظة 
على هذه العادات تزيد من 
الوعي باخللفيات التاريخيــة 
الزوار من  والثقافية ومتكن 
احلافل  البالد  ما�صي  فهم 

وتطورها التاريخي.  
 

اأهمية النقل يف �سناعة 
ال�سياحة واكت�ساف 

املناطق الداخلية 

النقل  و�صائل          ت�صاهم 
جعل  ما  ال�صياحة  وهو  �صناعة  يف 
وزارة ال�صياحة موؤخرا تربم اتفاقية ما 
بينها وبني وزارة النقل من اأجل اعادة 
واكت�صاف  الداخلية  ال�صياحة  بعث 
ومن  اجلزائر،  يف  ال�صاحرة  املناطق 
واالأ�صفار  الداخلية  ال�صياحة  �صاأن 
التي تعد من اأهم القطاعات الباعثة 
هذا  ي�صتوعب  حيث  العمل،  لفر�س 
مليون   100 عن  يزيد  ما  القطاع 
بالذكر  واجلدير  العامل،  �صخ�س عرب 
واملتو�صطة  ال�صغرى  املوؤ�ص�صات  اأن 
ت�صهم هي االأخرى يف اإحداث منا�صب 
بالن�صاط  عالقة  لها  �صغرية  �صغل 
ال�صياحي، وقد بينت االأبحاث يف هذا 
ال�صغل  فر�س  منو  وترية  اأن  املجال 
النمو  ن�صبة  تتجاوز  القطاع  هذا  يف 
الن�صاط  جماالت  باقي  يف  امل�صجلة 
الدول  يجعل  الذي  االأمر  ال�صناعي، 

تتمتع  منوا  االأقل  والبلدان  النامية 
لكثافة  نظرا  هامة  تناف�صية  مبيزة 
يف  اإحداثها  يتم  التي  ال�صغل  فر�س 

هذا القطاع. 
         وتتجه العناية عادة اإىل املناطق 
باال�صتثمارات  للقيام  ال�صعيفة 
مت�صك  خالل  من  وذلك  ال�صياحية، 
الثقايف  باملوروث  املناطق  هذه 
فر�س  خلق  اىل  ذلك  حيث  يوؤدي 
ال�صغل يف املجال ال�صياحي وت�صجيع 
من  واحلد  اال�صتقرار  على  ال�صكان 
املدن  اإىل  الثقافية  املناطق  هجرة 

املكتظة بال�صكان. 
ال�صياحي  العمل  ي�صتوجب          لذا 
ا�صتثمارات  ال�صناعي  مبفهومه 
ت�صهم  التي  التحتية  البنية  يف  كبرية 
احلياة  ظروف  حت�صني  يف  بدورها 
اأ�صباب  وتوفر  للمواطنني  اليومية 

لل�صياح،  الراحة 
امل�صاريع  وتتعلق 
يف  التنموية 
ال�صياحي  املجال 
وحت�صني  بتطوير 
لتي  ا ت   قا لطر ا
العن�رص  تعد 
بعث  يف  االأ�صا�صي 
الداخلية  ال�صياحة 
النقل،  وتوفري 
على  والعمل 
املعامل  ترميم 
واملتاحف  االأثرية 
واملواقع الطبيعية 
اجلذب  لتحقيق 

ال�صياحي. 
       يف االأخري يبقى االأمل معلقا على 
بعد  الداخلية   ال�صياحة  بعث  اإعادة 
االتفاق الهام بني الوزارتني ال�صياحة 
متلك  اجلزائر  اأن  باعتبار  والنقل، 
والب�رصية،  الطبيعية  املوؤهالت  كل 
فهي  متعددة  بطبوع  غني  وما�صيها 
واملوارد  الالمادي  للرتاث  خزان 
مرور  عرب  االإن�صان  تفنن  الطبيعية، 
اإنتاج  اإىل  اإبداعاته  بف�صل  االأزمنة 
مواد واأفكار يتم تبادلها و ا�صتخدامها 
لتحقيق اجلذب ال�صياحي، فال�صياحة 
الداخلية لها انعكا�صات على املوروث 
الثقايف، فهي تدعم الدخل الوطني و 
كما  ال�صعبة،  بالعملة  اخلزينة  متول 
ت�صاهم يف التقليل من ظاهرة البطالة 
تخفف  اأنها  االيجابية  اآثارها  من  و 
االقت�صادية  القطاعات  على  العبء 

االأخرى. 
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اجلمعية العلمية الفـلكـية ـ البوزجـاين باملدية

اخلمي�س 20اأوت اجلاري �سيكون غرة حمرم
يرتقب العديد من امل�سلمني عرب العامل غرة حمرم املوافق لبداية العام الهجري1442، الرتباطه بذكرى 
هجرة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وبداية عام هجري جديد وفق التقومي القمري الذي يتعلق بدورة 

القمر حول االأر�ض التي تقدر فلكيا ب29يوما ون�سف تقريبا، مع ما يت�سمنه ذلك من منا�سبات دينية 
واجتماعية. لذا تكون مدة ال�سهر القمري اإما 29 اأو30 يوما كما جاء يف احلديث النبوي ال�سريف.

ق.و

الفلكي  االقرتان  يحدث 
ال�شم�س  بني  اجليومركزي، 
هذا  م�شاء  اهلل،  بحول  والقمر 
 1441 احلجة  ذي   29 االأربعاء 
املوافق لـ19اأوت2020 ـ وهو نف�س 
هالل  لتحري  املخ�ش�س  اليوم 
وجل  بالدنا  العام يف  لهذا  حمرم 
الدول العربية واالإ�شالمية ـ  على 
و42دقيقة  الثانية �شباحا  ال�شاعة 
العاملي  بالتوقيت   )02:42(
�شتغرب  حيث  )اجلزائر:+1�شا(، 
ال�شم�س يف مدن املديـة والبليدة 
واجلزائر العا�شمة حوايل ال�شاعة 
و36دقيقة)19:36( م�شاء  ال�شابعة 

يغرب  بينما  املحلي،  بالتوقيت 
تقريبا  ب41دقيقة  بعدها  القمر 
اأي على ال�شاعة الثامنة و17دقيقة 
17�شاعة  وعمره   )20:17(

مما  ال�شطحية،  باالإحداثيات 
يجعل روؤية الهالل ممكنة ومتاحة  
ولكنها  التل�شكوب،  با�شتعمال 
�رشط  املجردة  بالعني  �شعبة 

�شفاء جيد لل�شماء .
وبناء على ما�شبق ذكره، فاإن يوم 
�شيكون  اجلاري  20اوت  اخلمي�س 
بالن�شبة  العام  لهذا  حمرم  غرة 
للدول التي تعتمد احل�شاب الفلكي 
البلقان  ودول  تركيا  مثل  مطلقا 
ف�شال عن تلك الدول التي تعتمد 
فر�شة  اإنها  الفلكي.    الر�شد 
ل�رشورة  عام  كل  تتكرر  ودعوة 
اعتماد احل�شابات الفلكية الدقيقة 
والرزنامات  توقيتها  ل�شبط  
احلياة  لت�شهيل  م�شبقا   ال�شنوية 
وحتى  واالقت�شادية  االجتماعية 
الدينية للنا�س،وتبقى جلان االأهلة 
لتحديد  املوؤهلة  هي  دولنا  يف 

بداية االأ�شهر ..

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4

متعاملون اأوروبيون

اجلزائر تطرح مناق�سة عاملية ل�سراء القمح

ات�ساالت اجلزائر

اتفاقية رعاية مع  والغرفة الوطنية لل�سناعة 
التقليدية واحلرف

اإن  اأوروبيون  متعاملون  قال 
اجلزائري  املهني  الديوان 
عاملية  مناق�شة  طرح  للحبوب 
للتوريد  الطحني  قمح  ل�رشاء 
من منا�شئ خيارية. تن�س وثائق 
املناق�شة على طلب 50 األف طن 
لكن اجلزائر غالبا ما ت�شرتي اأكرث 

من االأحجام اال�شمية الواردة يف 
النهائي  واملوعد  مناق�شاتها. 
لتقدمي العرو�س هو 18 اأوت على 
اأن تظل �شارية حتى التا�شع ع�رش 
منه. تطلب اجلزائر �شحن القمح 
التوريد  دول  من  فرتتني  على 
واخلام�س  االأول  بني  الرئي�شية، 

ال�شاد�س  وبني  اأكتوبر  من  ع�رش 
منه.  والثالثني  واحلادي  ع�رش 
اأمريكا  من  التوريد  حالة  ويف 
الالتينية، يكون ال�شحن بني االأول 
واخلام�س ع�رش من �شبتمرب وبني 

ال�شاد�س ع�رش والثالثني منه.

قام م�شاء اليوم االثنني وزير الربيد 
والال�شلكية  ال�شلكية  واملوا�شالت 
بومزار مبعية وزير  ابراهيم  ال�شيد 
التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة 
حممد  ال�شيد  العائلي  والعمل 
مرا�شيم  على  باال�رشاف  حميدو 
موؤ�ش�شة  بني  رعاية  اتفاقية  توقيع 
ات�شاالت اجلزائر والغرفة الوطنية 
واحلرف.  التقليدية  لل�شناعة 
ان�شاء  اىل  االتفاقية  هذه  تهدف 
الوقائية  االقنعة  النتاج  56وحدة 
على م�شتوى دور ال�شناعة التقليدية 
واحلرف عرب كامل الرتاب الوطني 

القدرة  رفع  يف  �شت�شاعد  والتي 
من  النوع  هذا  لتوفري  الوطنية 
املنتجات ال�شحية . اندرجت هذه 
اجلهود  تكاثف  اطار  يف  االتفاقية 
بني القطاعات ودعم جهود الدولة 
كوفيد19  وباء  لتف�شي  الت�شدي  يف 
االتفاقيةاعطاء  هذه  ت�شمنت   .
لكل  الوقائية  االقنعة  منح  اولوية 
باجتياز خمتلف  املعنيني  التالميذ 
خالل  املربجمة  االإمتحانات 
ب�شفة  املقبل  االجتماعي  الدخول 

جمانية .
ات�شاالت  موؤ�ش�شة  قامت  كما 

وتزامنا  املنا�شبة  بذات  اجلزائر 
الوطني  اللقاء  انعقاد  مع 
االنعا�س  ملخطط  املخ�ش�س 
تخفي�شات  باقرار  االقت�شادي 
فئة  من  مغرية  انرتنت  وعرو�س 

4و8و20و100ميغابايت .
للحرفيني  خ�ش�شت  وقد  هذا 
وامل�شغرة  النا�شئة  واملوؤ�ش�شات 
يف  متثلت  لهم  خا�شة  عرو�س 
ت�شميم وا�شت�شافة مواقع الكرتونية 
االلكرتوين  املتجر  يف  واعالنات 
ل�رشعة  ا�شافة  اجلزائر  الت�شاالت 
االنرتنت ومكاملات هاتفية جمانية

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�سابة   442 ت�سجيل     .
بكورونا

كورونا  اإ�سابات  اإجمايل  ارتفاع     .
اإىل: 39025

اهلل. رحمهم  بكورونا  وفيات   9  .
كورونا  وفيات  اإجمايل  ارتفاع     .

اإىل: 1379
.   حاالت ال�سفاء اجلديدة : 330

ال�سفاء  حاالت  اإجمايل  ارتفاع     .
اإىل: 27347

العناية  يف  املتواجدة  احلاالت     .
املركزة: 40

مبدر�سة �سباط ال�سف للدرك الوطني ب�سطيف

تخرج الدفعة الـ 60 لأعوان 
ال�سرطة الق�سائية 

و�سط تدابري واإجراءات  وقائية �سارمة

م�سجد عمر بن اخلطاب ب�سعيد 
عتبة بورقلة يفتح اأبوابه 

للدرك  اجلهوي  القائد  اأ�رشف 
مرا�شم  على  بق�شنطينة،  الوطني 
الأعوان   60 الـ  الدفعة  تخرج 
ال�رشطة الق�شائية مبدر�شة �شباط 
ب�شطيف،  الوطني  للدرك  ال�شف 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب 
امل�شدر  واأو�شح  الوطني  الدفاع 
حملت  التي  الدفعة  هذه  اأن  ذاته 
»تلقت  رابح  لعبيدي  ال�شهيد  ا�شم 
ملدة �شنتني تكوينا بدنيا وع�شكريا 
ومهنيا متوازنا ومتكامال بالتوازي 
مع التكوين التخ�ش�شي الذي ي�شمل 

والتطبيقي«  النظري  اجلانبني 
الدفعات  اأن  البيان  واأ�شاف 
االأهلية  »دفعة  �شملت  املتخرجة 
 )02( درجة  املهنية  الع�شكرية 
الع�شكرية  االأهلية  دفعة  اإدارة، 
دفعة  اإدارة،   )01( درجة  املهنية 
رقم  املهنية  الع�شكرية  ال�شهادة 
اإدارة ودفعة �شباط ال�رشطة   )02(
حفل  مرا�شم  الق�شائية«واختتمت 
ال�شهيد  عائلة  بتكرمي  التخرج 
لعبيدي رابح الذي ت�رشفت الدفعة 

املتخرجة بحمل ا�شمه.

فتح  اجلاري  االأ�شبوع  مطلع  مت 
بحي  اخلطاب  بن  عمر  م�شجد 
امام   ، ورقلة  ببلدية  عتبة  �شعيد 
كل  اتخاذ  مت  حيث   ، امل�شلني 
الوقائية  واالإجراءات  التدابري 
فريو�س  جائحة  لتف�شي  للت�شدي 
على  اأ�رشفت  وقد   . كورونا 
مل�شجد  الدينية  اللجنة  العملية 
عمر بن اخلطاب بحي �شعيد عتبة 
،  مبعية جمموعة من املتطوعني 
كبرية  جمهودات  بذلوا  الذين 
تتمثل يف تنظيف وتعقيم امل�شجد 

لتعليمات  ا�شتجابة   ، املذكورة 
عرب  حيث  الو�شية  ،  ال�شلطات 
لظروف  ارتياحهم  عن  امل�شلني 
للتدابري  واملحكم  اجليد  التنظيم 
وفقا  تتما�شى  التي  الوقائية 
حيث   ، ال�شحية  اللجنة  لتعليمات 
�شهد اليوم االأول من فتح امل�شاجد 
توفري بع�س املعدات الوقائية من 
وكذا  احلرارة  قيا�س  جهاز  بينها 
و  الكمامة  بو�شع  امل�شلني  تقيد 

التباعد اجل�شدي .
اأحمد باحلاج 

ات�ساالت اجلزائر

حتفي�سات لأ�سعار النرتنت
.  حتفي�شات مهمة جدا الأ�شعار االنرتنت من 

ات�شاالت اجلزائر بداية من غدا 18 اوت 
. �شعر تدفق 8 ميغا بـ 2599 دج/ال�شهر عو�س 

3599 دج/ال�شهر
اأ�شبح 4999 دج/ال�شهر  . �شعر تدفق 20 ميغا 

عو�س 7900 دج/ال�شهر
. يف حني �شعر تدفق 100 ميغا اأ�شبح 9999 دج/

ال�شهر عو�س 24500 دج/ال�شهر

ق�سنطينة

جمع   72 ر1 مليون قنطار 
من احلبوب 

مت جمع  72ر1 مليون قنطار من احلبوب من 
طرف تعاونية احلبوب و البقول اجلافة بوالية 
الدر�س  و  احل�شاد  حملة  بر�شم  ق�شنطينة 
للمو�شم احلايل ح�شب ما علم من مدير هذه 
اأو�شح  ت�رشيح  يف  و  بوزاهر  ح�شني  التعاونية 
اإح�شاوؤه  مت  الذي  االإنتاج  باأن  امل�شوؤول  ذات 
اإىل حد ال�شاعة يتكون من 27 ر1  مليون قنطار 
من القمح ال�شلب و 438 األف و 470 قنطار من 
و   ال�شعري  من  قنطار  ر707   50 و  اللني  القمح 

80ر 530 قنطار من ال�شوفان.

املدر�سة التطبيقية للنقل 
واملرور بتلم�سان

تخرج �سبع دفعات 
اأ�رشف قائد الناحية الع�شكرية الثانية بالنيابة، 
اللواء حاج لعرو�شي جمال ،على مرا�شم تخرج 
للنقل  التطبيقية  املدر�شة  من  دفعات  �شبع 
الرائد  املدعو  لواج حممد  »ال�شهيد  واملرور 

فراج« لتلم�شان )الناحية الع�شكرية الثانية(.

ال�سلف
احلرائق تتلف 1800 

هكتار من الغابات
اأح�شت م�شالح احلماية املدنية بال�شلف منذ 
 93 احلرائق  ومكافحة  الوقاية  حملة  انطالق 
بوؤرة حريق اأتت على اأزيد من 1800 هكتار من 
اليوم االثنني  الغابية، ح�شبما علم  امل�شاحات 
باالإعالم  املكلف  وك�شف  امل�شالح  ذات  لدى 
عن  م�شاعدية  يحي  النقيب  اجلهاز،  بذات 
الوقاية  حملة  انطالق  منذ  م�شاحله  ت�شجيل 
جوان  �شهر  من  الفاحت  يف  احلرائق  ومكافحة 
واإىل غاية 15 من �شهر اأوت اجلاري، 93 بوؤرة 
حريق اأدت الإتالف اأزيد من 1800 هكتار من 

امل�شاحات الغابية.

بكتاب اأدبي جامع

اأدباء يطلقون مبادرة 
ت�سامنية مع اجلي�س الأبي�س       
اأطلقت دار الن�رش »اأعجبني للن�رش والتوزيع« 
مع  للت�شامن  وثقافية  حت�شي�شية  مبادرة 
اجلي�س االأبي�س الذي يواجه على مدار �شهور 
تواجههم  التي  املخاطر  رغم  كورونا  وباء 
يف  االأفراد  عديد  فقدان  اإىل  اأدت  والتي 
م�شاهد حزينة اأثرت على ال�شعب اجلزائري 
ق�شائد  يحوي  كتاب  طبع  طريق  عن  وذلك 
وحتفيز  ت�شجيع  عن  تعرب  وق�ش�س  �شعرية 
االأطباء يف هذه الظروف احل�شا�شة والع�شيبة 
، ويف ال�شياق ك�شفت امل�رشفة على املبادرة 
الكاتبة »اإميان �شيباين« يف ت�رشيحها ليومية 
التح�شي�شية  املبادرة  تزال  ال   « »الو�شط« 
اأنه  الثقافية جتري وفق ما بداأت عليه، كما 
اأمام كل  اأبواب امل�شاركات مفتوحة  تزال  ال 
�شيبقى  كتاب جامع  اأجل  �شاعر ومثقف من 

ب�شمة خالدة .
اأح�سن مرزوق

�سحيفة »نيويورك تاميز«

خرباء ين�سحون باأخذ 
لقاح الأنفلونزا املو�سمية

ما زال العامل يرتقب لقاحا م�شادا لفريو�س 
كوفيد- لوباء  امل�شبب  امل�شتجد،  كورونا 
مع  امل�شابني  زيادة  من  خماوف  و�شط   ،19
اأ�شخا�شا كثريين  اأن  حلول اخلريف، ال�شيما 
ي�شابُون اأي�شا باالأنفلونزا املو�شمية، وهو ما 
يعني اأن امل�شت�شفيات قد ت�شبح حتت �شغط 

رهيب، يف كثري من البلدان.
واأعلنت رو�شيا، موؤخرا، ت�شجيل لقاح م�شاد 
خطوة  لكن  ر�شمي،  ب�شكل  كورونا  لفريو�س 
مو�شكو قوبلت ب�شكوك دولية، من جراء عدم 
ا�شتكمال التجارب ال�رشيرية املطلوبة، فيما 
و�شلت ع�رشات اللقاحات االأخرى يف العامل 
املرجح  ومن  ومتقدمة،  نهائية  مراحل  اإىل 
اجلاري  العام  نهاية  قبل  جاهزة  تكون  اأن 
فاإن  تاميز«،  »نيويورك  �شحيفة  وبح�شب 
عددا من خرباء ال�شحة يف العامل، ين�شحون 
العام  يف  املو�شمية،  االإنفلونزا  لقاح  باأخذ 
باملر�س،  االإ�شابة  تفادي  الأجل  احلايل، 

ال�شيما اأنه متاٌح منذ فرتة طويلة.
يف  تدهور  اإىل  املو�شمية  االأنفلونزا  وتوؤدي 
�شحة الكثريين، يف كل �شنة، كما يفارق بع�س 
امل�شابني احلياة من جراء هذا املر�س الذي 
يقوم  اأن  االأف�شل  من  ولذلك،  ب�شيطا،  يبدو 
حتى  احلايل،  العام  يف  اللقاح  باأخذ  النا�س 

ي�شتمر الرتكيز على مر�شى الوباء.



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 
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