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الأربعاء 19  اأوت   2020  املوافـق  لـ 29 ذو احلجة   1441ه 24 �ساعة2
الرئي�س تبون يطلق حزمة حتفيزات 

تعليمة مل�سالح الأمن والعدالة لوقف الر�سائل املجهولة
.      تبديد تخوف امل�سريين وحترير املبادرة

.       رف�س ال�ستدانة من الأفامي ومن دول �سديقة و�سقيقة

ك�سف رئي�س اجلمهورية  عبد املجيد تبون الثنني عن قرار مراجعة بع�س القوانني لرفع التجرمي 
عن بع�س الن�ساطات التجارية لكن دون جرائم تبي�س وتهريب الأموال واأعلن عن تعليمة مل�سالح 

الأمن والعدالة لوقف الر�سائل املجهولة , جمددا رف�س اجلزائر لال�ستدانة اخلارجية من �سندوق 
النقد الدويل اأو من دول �سديقة و�سقيقة كما دعا اإىل �سرورة رفع ال�سادرات خارج املحروقات اإىل ما 
ل يقل عن 5 مليارات دولر يف نهاية 2021 للخروج من التبعية لعائدات املحروقات كما اأمر بالتقليل 

من ت�سدير املوارد اخلام كما �سدد على �سرورة م�ساهمة قوية للدبلوما�سية اجلزائرية يف ت�سجيع ولوج 
املنتجات اجلزائرية اإىل الأ�سواق الدولية .

باية ع

كلة  يف  تبون,  الرئي�س  اأبرز  و 
االقت�صادي  الطابع  عليها  غلب 
خالل افتتاح الندوة الوطنية حول 
االقت�صادي  االإنعا�س  خمطط 
اأن  جديد  اقت�صاد  بناء  اأجل  من 
ب�صفة  الوطني  االقت�صاد  اعتماد 
وعائدات  ريع  على  كلية  �صبه 
قاتل  هواعتماد  املحروقات 
على  موؤكدا  املبادرات  و  للذكاء 
ال�صادرات  قيمة  رفع  �رضورة 
�صنة  لتبلغ  املحروقات  خارج 
دوالر  مليارات   5 قيمته  ما   2021
حاليا و  دوالر  مليارات   2 مقابل 
ال�صنتني  من  ابتداء  انه  اأ�صاف 
االتكال  تقلي�س  �صيتم  القادمتني, 
اإىل  املحروقات  عائدات  على 
 98 مقابل  االأقل  على  باملائة   80
تقلي�س  اأن  م�صريا  حاليا  باملائة 
ملوارد  حماية  هو  ال�صادرات 

البالد كما �صدد على �رضورة بقاء 
بدعم  وتعهد  مفتوحة  املناف�صة 
االقت�صاديني  للمتعاملني  الدولة 
البنكية  القرو�س  طريق  عن 
من  الت�صدير  على  والت�صجيع 
خ�رضاء  اأروقة  ا�صتحداث  خالل 
وت�صهيالت  املنتجات  لبع�س 
نف�س  يف  ودعا  ال�رضائب  مع 
م�صاهمة  �رضورة  على  ال�صياق 
يف  اجلزائرية  للدبلوما�صية  قوية 
ت�صجيع ولوج املنتجات اجلزائرية 

اإىل االأ�صواق اخلارجية.
ظاهرة  تبون  الرئي�س  وانتقد 
يهدر  الذي  الع�صوائي  اال�صترياد 
انتقد  كما  للدولة  املالية  املوارد 
القطاعات  بني  التن�صيق  غياب 
امل�صدرة  املواد  بع�س  ماجعل 
وك�صف  الوطني  االإنتاج  تقتل 
الرئي�س اأنه �صيتم بداية من 2021 
التي  اخلام  املواد  ت�صدير  منع 
اأمواال  وتدر  حتول  ان  ت�صتطيع 

معتربة ويف مقدمتها قطاع الطاقة 
ان  التاأكيد  جمددا  اأعطيت  حيث 
الدولة لن تفرق بني القطاع العام 
 80 ي�صكل  الذي  اخلا�س  والقطاع 
باملائة من االقت�صاد الوطني كما 
اال�صتثمار  �صتدعم  الدولة  ان  اكد 
�رضوط  ثالثة  على  يتوفر  الذي 
واالدماج  وال�صدق  ال�صفافية 
 50 ن�صبته  ما  الوطني  االقت�صادي 
منا�صب  وخلق  باملائة   60 اىل 
تخفي�س  مقابل  جديدة  �صغل 
ال�رضائب بنحو 50 األف دينار عن 
كل عامل  وانتقد الرئي�س يف نف�س 
ال�صياق غياب �صناعة كهورمنزلية 
وقت  يف  جزائرية  باملائة   100
اجلزائرية  اجلامعات  فيه  تخرج 
دعا  كما   , �صنويا  االأدمغة  اأالف 
ت�صجيع  �رضورة  اإىل  احلكومة 
قطاع  يف  التحويلية  ال�صناعات 
القدمية  امل�صانع  �رضاء  الفالحة 
من اخلارج كما اأقره قانون املالية 

اإىل  م�صريا   2020 ل�صنة  التكميلي 
اأن الربح ال�رضعي م�رضوع لكن لن 
يقبل بالربح الذي ي�رض باالقت�صاد 
اأن  مربزا  الوطنية  وال�صيادة 
�صعب  مايل  و�صع  تعي�س  اجلزائر 
احتاطي  بوجود  قاتل  لي�س  لكنه 

�رضف 57 مليار دوالر

مراجعة الكثري من القوانني

التاأكيد  اجلمهورية  رئي�س  وجدد 
واجلزائر  م�صتهدف  الوطن  على 
االأطراف  بع�س  قرار  �صحية 
اأ�صعار البرتول لذلك فان  بخف�س 
اأمر  قال  كما  الدولة  بناء  اإعادة 
ال�صبابية  على  للق�صاء  �رضوري 
مراجعة  عن  واأعلن   , املفتعلة 
اجل  من  القوانني  من  الكثري 
االأعمال  بع�س  عن  التجرمي  رفع 
توجيهه  عن  وك�صف  التجارية 
وم�صالح  للعدالة  قريبا  تعليمة 
الر�صائل املجهولة  االأمن الإيقاف 

التحلي  �رضورة  اإىل  داعيا 
اجلزائر  وان  خا�صة  بال�صجاعة 
كما قال متلك 180 جريدة وو�صائل 
اأخرى وكل من يريد ف�صح  اإعالم 

اأي �صيء عليه بال�صجاعة .`
رف�س مطلق لال�ستدانة 

اخلارجية

اجلزائر  رف�س  جدد   كما 
من  �صواء  اخلارجية  لال�صتدانة 
�صندوق النقد الدويل اأو من بلدان 
الرئي�س  ويرى   , و�صقيقة  �صديقة 
ان  باإمكانها  اجلزائر  اأن  تبون 
اإقليمية  اقت�صادية  قوة  ت�صبح 
وال�صدق  االإرادة  توفر  حال  يف 
لديها  اجلزائر  الن  العمل  يف 
قطاعات  يف  كبرية  اإمكانيات 
وتوقع  وال�صكن  واملناجم  الطاقة 
نهاية  يف  دوالر  مليون   400 برفع 
دوالر  مليون  و800  احلالية  ال�صنة 

يف 2021

اجلمهورية,  اأو�صح  رئي�س  كما 
خمطط  حول  الوطنية  الندوة  اأن 
يف  تعقد  االقت�صادي  االإنعا�س 
فيه  تواجه  ا�صتثنائي  ظرف 
فر�صت  مزدوجة  اأزمة  اجلزائر 
انخفا�س  يف  واملتمثلة  عليها 
كوفيد-  وجائحة  النفط  عائدات 
اقت�صادات  اأقوى  اأهلكت  التي   19
العامل لكنها امتدادا لكل اخلطط 
يف  ميادين  الدولة  و�صعتها  التي 
اجتماعات  يف  والتقنني  التنظيم 
واملجل�س  للحكومة  متتالية 
رئي�س  الوطني  كما جدد  ال�صعبي 
االأمة  وتقدير  امتنان  اجلمهورية 
ال�صحة  مل�صتخدمي  جمعاء 
طبي  و�صبه  اأطباء  من  العمومية 
وعمال ال�صحة وخمتلف االأ�صالك 
ولكل  املدنية  واحلماية  االأمنية 
من �صاهم من قريب او بعيد وباأي 
مكافحة  يف  االأ�صكال  من  �صكل 

جائحة كوفيد 19

موؤ�سرات �سلبية بقطاعات التنمية ال�سغل ال�سكن 

احتجاجات ترهن م�سري ولة اأربع وليات
.     حتديد مناطق الظل يطرح الكثري من الت�ساوؤلت

اأدرار   , مترنا�صت   , ورقلة  واليات  تعي�س 
ب�صبب  �صاخن  �صفيح  وقع  على  وب�صار 
رئي�س  تعليمات  مع  ال�صلبي  التعاطي 
اللثام  باماطة  القا�صية  للوالة  اجلمهورية 
عن  ناهيك   , املزري  التنمية  واقع  عن 
بقطاعي  امل�صجلة  واخلروق  التجاوزات 
االأولية  املعطيات  ت�صري   . وال�صكن  ال�صغل 
قطاعات  اأن احتجاجات   , املتوفرة 
�صورة  منحت  والتنمية  وال�صكن  الت�صغيل 
الوالة  باأن  بالبالد  العليا  لل�صلطات  م�صغرة 
عاجزين  وب�صار  وادرار  ومترنا�صت  بورقلة 
الرتاكمات  حلحلة  يف  اخلط  طول  على 
مع  ال�صلبي  التعاطي  خلفية  على  وذلك 
للوالة  تعليمات رئي�س اجلمهورية املوجهة 
الداخلية  ووزير  االأول  الوزير  طريق  عن 
للميدان  بالنزول  باإلزامهم  القا�صية 
االجتماعية  اجلبهة  الن�صغاالت  واال�صتماع 
بلغة  ان�صغاالتهم  وحما�رضة  املحلية 
ال�رضاحة , اإ�صافة لتفعيل الغدوات الرقابية 
للق�صاء على مظاهر  االإدارة املحلية  على 
للمال  ال�صارخ  التبديد  البريوقراطية وعلى 
العام على م�صاريع مل حتقق النتائج املرجوة 
الت�صغيل  مللف  املتتبعني  اأجمع  حيث   .
فيهم  عا�صمة  مبا  املذكورة  بالواليات 
الوالية ورقلة والوالية املنتدبة عني �صالح 
ومديريات  العمل  ومفت�صيات  الوالة  ,اأن 
بهم  املنوط  الدور  من  يتمل�صون  الت�صغيل 

التزايد  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم  ما  ,وهو 
املقلق ملا اأ�صماه طالبي العمل بالتجاوزات 
واخلروق التي ظل م�صكوت عنها واملتمثلة 
طرف  من  العاملة  اليد  ملف  اختطاف  يف 
التوظيف  حاالت  تربره  ما  وهو  الع�صابة 
الواليات  تلك  خارج  من  لعمال  املبا�رض 
املرور  دون  النفطية  الوطنية  بال�رضكات 
على الوكاالت املحلية للت�صغيل وهو االأمر 
الذي يتنافى مع تو�صيات احلكومة الرامية 
ملنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء اجلنوب, 
حيث حذر املهتمني بذات امللف من مغبة 
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عما اأ�صموه 

ب�صيا�صة االلتفاف على مطالبهم  .
يكتنف  الذي  الغمو�س  يعترب  جهته  من 
يف  املوجودة  ال�صكنية  احل�ص�س  م�صري 
طور االجناز , من بني امللفات التي ت�صاف 
الوالة  فيهم  مبا  امل�صوؤولني  الإخفاقات 
واملجال�س ال�صعبية     الوالئية التي عجزت 
اأ�صغال  �صمن  القطاع  هذا  جدولة  عن 
التجاوزات  على  للوقوف  دوراتها  العادية 

واخلروق التي ظل م�صكوت عنها .
بالواليات  الظل  مناطق  بخ�صو�س  اأما 
قاطنيها  اأجمع  فقد   , ذكرها  ال�صالف 
الهادفة  اجلمهورية  رئي�س  تعليمات  اأن 
الإخراجها من دائرة التخلف التنموي بقيت 

جمرد حرب على ورق.
اأحمد باحلاج 

الأمني العام لإحتاد العمال �سليم لباط�سة

 قرارات الرئي�ش«�ستنع�ش« مناخ الأعمال 
.    الرقمنة لتكري�س ال�سفافية وال�سرعة يف املعامالت

اأكد االأمني العام لالإحتاد العام للعمال 
اأم�س  لباط�صة,  �صليم  اجلزائريني 
رئي�س  خطاب  اأن  باجلزائر,  الثالثاء 
ب�صاأن  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية, 
كان  االقت�صادي  االنعا�س  خمطط 
اإجراءات  وت�صمن  ومطمئنا«  »جريئا 
وقرارات »�صجاعة �صت�صاهم يف حترير 

وتنمية االقت�صاد الوطني«.
على  ت�رضيح  يف  لباط�صة  وقال 
خمطط  حول  الوطنية  الندوة  هام�س 
اأ�رضف  التي  االقت�صادي  االنعا�س 
اأ�صغالها  رئي�س اجلمهورية على افتتاح 
باملركز الدويل للموؤمترات,اأن اخلطاب 
التي  لالأزمة  نظرا  وقته«  يف  »جاء 
اأ�صعار  انخفا�س  جراء  البالد  تعي�صها 
واالآثار  العاملية  االأ�صواق  يف  النفط 
اإىل  م�صريا  كورونا,  جلائحة  ال�صلبية 
اأن االإجراءات والقرارات التي ت�صمنها 
»امل�صاهمة  �صاأنها  من  اخلطاب  هذا 
الوطني«.  االقت�صاد  وتنمية  حترير  يف 
النقابية  للمركزية  العام  االأمني  واأ�صار 
اقرتحها  التي  »الواقعية«  احللول  اإىل 
بخري«  »�صتاأتي  والتي  تبون,  الرئي�س 
يف  اأنه  م�صيفا  الوطني,  لالقت�صاد 
ال�صابق »كان يتم التطرق اإىل ملف تنمية 
االقت�صاد الوطني بطريقة نظرية وكان 
يتم اقرتاح حلول ال ميكن تطبيقها على 

الواقع«.

بحر�س  االإطار  هذا  يف  لباط�صة  ونوه 
رقمنة  على  اجلمهورية  رئي�س 
لتكري�س  االقت�صادية  القطاعات 
املعامالت,  يف  وال�رضعة  ال�صفافية 
ك�رضت  »البريوقراطية  اأن  اإىل  الفتا 
انت�صار  يف  وت�صببت  الوطني  االقت�صاد 
اأن  �صاأنها  من  الرقمنة  واأن  الف�صاد« 

»ت�صع حدا« لهذه الت�رضفات.
كما رحب ذات املتحدث بقرار رئي�س 
اجلمهورية رفع التجرمي عن اال�صتثمار 
موؤكدا  ال�صابقة,  القيود  من  وحتريره  
حترير  اإىل  حاليا  »بحاجة  اجلزائر  اأن 
اال�صتثمار الأن عجلة االقت�صاد متوقفة 
واالأزمة  النفط  �صوق  اأزمة  ب�صبب 
»كان  التجرمي  باأن  واأو�صح  ال�صحية« 
وامل�صريين  امل�صتثمرين  قدرات  يكبح 
جتميد  اإىل  بع�صهم  ا�صطر  الذين 
ملفات اقت�صادية كبرية وذلك خوفا من 

املحا�صبة وحر�صا على املنا�صب«, 
»طماأن  الرئي�س  اأن  بالقول  م�صتطردا 
لهم  و�صمن  وامل�صريين  امل�صتثمرين 

احلماية«.
رئي�س  باإعالن  لبطا�صة  اأ�صاد  كما 
املالية  املخ�ص�صات  عن  اجلمهورية 
ال�صنة  نهاية  قبل  منحها  �صيتم  التي 
هذا  اأن  موؤكدا  اال�صتثمار,  لت�صجيع 
منا�صب  »توفري  �صاأنه  من  االإجراء 
البطالة  ن�صبة  من  والتقلي�س  ال�صغل 

التي ارتفعت اإىل اأرقام كبرية«.
العام  لالحتاد  العام  االأمني  وك�صف 
للعمال اجلزائريني عن اأهم االقرتاحات 
االجتماعي  ال�رضيك  طرحها  التي 
»تربط  والتي  الندوة,  هذه  خالل 
اجلديدة  االقت�صادية  ال�صيا�صة  جناح 

باال�صتقرار االجتماعي«.
�رضورة  على  االإطار,  هذا  يف  و�صدد 
بطريقة  اجلمهورية  قوانني  »تطبيق 
ال  »القانون  اأن  اإىل  الفتا  �صليمة«, 
االأحيان,  بع�س  يف  يجب  كما  يطبق 
بالتالعبات  االأمر  يتعلق  خا�صة حينما 
النقابي  التمثيل  ب�صاأن  حتدث  التي 
القطاع  يف  �صيما  العمل  وعالقات 
النقابية  املركزية  تقرتح  اخلا�س«كما 
»اإدماج االقت�صاد املوازي يف االقت�صاد 
ال�صيولة  ا�صتغالل  خالل  من  املنظم 
املتعاملون  عليها  يتوفر  التي  الكبرية 

يف االقت�صاد  املوازي«.
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تعاين   ال  �سوناطراك  اأن  الوزير  واأكد 
من اأي عجز مايل ولكن الهبوط احلاد 
احتياجاتها  مقابل  النفط يف  الأ�سعار 
مب�ساريعها  اخلا�سة  الكبرية  املالية 
مالية  و�سعية  فر�ست  اال�ستثمارية, 

�سعبة تتميز ب�سعف التدفق النقدي.
ويف رده على �سوؤال بخ�سو�ص م�سفاة 
قامت  التي  اإيطاليا  يف  اأوغ�ستا 
اأكد   ,2018 يف  ب�رشائها  �سوناطراك 
اأمرها  يف  �ستنظر  ال�رشكة  اأن  عطار 
اإذا تبني وجود  حيث �ستحافظ عليها 
فائدة  يف هذا اال�ستثمار كما ميكنها 
بيعها اإذا تبني العك�ص و�رشح بالقول: 
ل�سوناطراك  ملك  االآن  هي  »اأوغ�ستا 
موجود,  الر�سيع  واقع.  اأمر  وهذا 
فاإنه  مري�سا  اأو  �سليما  ولد  و�سواء 
يجب االعتناء به. �سنحاول ا�ستخدام 

ما تنتجه 
حاجة  هناك  كانت  اإذا  امل�سفاة 
ملف  »بان  ي�سيف  اأن  قبل  ذلك«  اإىل 
بني  حاليا  يوجد  امل�سفاة  �رشاء 
فاإن  عامة,  العدالة«وب�سفة  يدي 
�سوناطراك  قد تلجاأ اإىل اإعادة هيكلة 
مع  »مو�سوعي«   ب�سكل  اأن�سطتها 

وهي  الرئي�سية  مهمتها  على  الرتكيز 
واإنتاجها  املحروقات  ا�ستك�ساف 

ونقلها وحتويلها وت�سويقها.
اال�ستقاللية  منح  ذلك,  يت�سمن  وقد 
الذي  للطريان«  »طا�سيلي  لـ�رشكة  
ين�سط يف جمال النقل اجلوي ح�سب 
ت�رشيحات الوزير يف معر�ص رده عن 
�سوؤال حول اإمكانية تخلي �سوناطراك 

عن هذا الفرع.
اإىل  عطار  لفت  ال�سياق,  نف�ص  ويف 

بها  اأمر  التي  اال�ستماع  جل�سات 
�رشكات  ت�سيري  بخ�سو�ص  الرئي�ص 
فيها  �رشع  التي  و  العمومية,  الطاقة 
للمالية  العامة  املفت�سية  طرف  من 
االإجراءات  »اتخاذ  �سيتم  اأنه  م�سيفا 

املالئمة   فور �سدور النتائج«.
لالإيفاء  القطاع  اإمكانية  وحول 
�سمان  يخ�ص  فيما  بالتزاماته 
اأكد  الوقود,  من  الذاتي  االكتفاء 
فعليا  �سيتج�سد  االأمر  باأن  الوزير 

بالن�سبة للبنزين مع مطلع 2021 واإىل 
غاية نهاية هذه ال�سنة بالن�سبة لوقود 
الديزل«توجيهات الرئي�ص وا�سحة وال 
للبنزين  بالن�سبة  تطبيقها.  يف  اإ�سكال 
هناك  يكون  لن   2021 بداية  مع  فاإنه 
م�سافينا  يف  املنتج  البنزين  �سوى 
الوزير  ت�رشيحات  ح�سب  الوطنية«, 
خطة  تطبيق  مع  ذلك  و�سيتزامن 
العام اجلاري  �سيعلن عنها قبل نهاية 
ي�سيف  الوقود,  ت�سيري  بخ�سو�ص 
خف�ص  اخلطة   وتت�سمن  املتحدث 
للبنزين,  بالن�سبة  االوكتان  موؤ�رش 
للديزل  بالن�سبة  امللون  وا�ستعمال 

بغر�ص مكافحة  الغ�ص.
الطبيعي  الغاز  ت�سدير  وبخ�سو�ص 
بوجود  الوزير  اعرتف   , اجلزائري 
مناف�سة حادة جدا يف االأ�سواق الدولية 
كورونا  اأزمة  تداعيات  اإليها  ي�ساف 
�سوناطراك  »اأجرب  مما  الطلب,  على 
العقود  لتقلي�ص  زبائنها  للتفاو�ص مع 
اجلديدة,  االأ�سعار  اأن  واالأ�سعار«غري 
ت�سمن تغطية كلفة االإنتاج مع هام�ص 
خف�سها  من  بالرغم  مقبول,  ربح 

ب�سكل حم�سو�ص, يوؤكد عطار.

ك�صف وزير الطاقة عبد املجيد عطار اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�صمة عن حمادثات مع وزارة املالية 
بهدف اإيجاد حلول ت�صاعد �صوناطراك على جتاوز م�صكلة التدفق النقدي التي تعاين منها واأو�صح عطار 

يف ت�صريحات �صحفية على هام�س الندوة الوطنية حول خمطط الإنعا�س القت�صادي, اأن هذه املحادثات 
تت�صمن على وجه اخل�صو�س اإمكانية اإعادة جدولة دفع ال�صرائب من جهة وكذا ا�صرتجاع املبالغ الناجتة 

عن فوارق الأ�صعار التي تتحملها �صوناطراك يف جمال حتلية املياه و البنزين.

وزير الطاقة بخ�صو�س م�صكلة التدفق النقدي 

�سوناطر�ك ال تعاين من �أي عجز مايل
.     حمادثات مع وزارة املالية بهدف اإيجاد حلول

.      اإمكانية اإعادة جدولة دفع ال�صرائب

يف  مبيلة  الثالثاء  اأم�ص  �رشع 
عملية هدم البنايات امل�سنفة من 
للمراقبة  الوطنية  الهيئة  طرف 
�سي«  تي  »�سي  للبناء  التقنية 
اأعقاب  يف  احلمراء  اخلانة  يف 
جراء  بها  القيام  التي مت  اخلربة 

الهزتني االأر�سيتني اللتني �رشبتا 
املنطقة يف 10 اأوت اجلاري ومت 
يف مرحلة اأوىل »ا�ستعجاليا« هدم 
بنايتني »2« اآيلتني لل�سقوط تقعان 
اأنهما  اعتبار  على  اخلربة  بحي 

تهددان حياة املواطنني.

ميلة

هدم �لبنايات �مل�سنفة يف 
�خلانة �حلمر�ء

وزارة الفالحة

تن�سيب خلية �إ�سغاء الن�سغاالت 
مهني �لقطاع 

اأ�رشف وزير الفالحة و التنمية 
حمداين  احلميد  عبد  الريفية, 
اأم�ص االثنني على تن�سيب خلية 
االإ�سغاء و التوجيه على م�ستوى 
الوزارة ملتابعة ان�سغاالت مهني 
ما  ح�سب  توجيههم,  و  القطاع 
من�سور  يف  الوزارة  اأو�سحت 
على  الر�سمية  �سفحتها  على 

الفي�سبوك.
يف  انه,  الوزارة  اأو�سحت  و 
و  البريوقراطية  حماربة  اإطار 
املهنيني  من  االإدارة  تقريب 
و  اال�سغاء  خلية  تن�سيب  مت 
الوزارة,  م�ستوى  على  التوجيه 
مهني  ان�سغاالت  ملتابعة 
يف  مبا   , توجيههم  و  القطاع 
املربني  و  الفالحني  ذلك 
خمتلف  و  امل�ستثمرين  و 
االقت�ساديني,  املتعاملني 

االجتماعيني  ال�رشكاء  وكذلك 
الباحثني  و  املدين  املجتمع  و 
املتدخلني  كافة  و  واجلامعيني 

يف القطاع.
-ح�سب  اخللية  هذه  و�ستتكفل 
درا�سة  و  با�ستقبال  الوزارة-  
اإىل  املوجهة  االن�سغاالت  كل 
طريق  عن  املركزية  االإدارة 
»ات�سل  املعلوماتي  التطبيق 
الر�سمي  بنا« من خالل املوقع 
http://madrp. للوزارة 

الوزارة  اأو�سحت  و    /gov.dz
االن�سغاالت  بهذه  التكفل  اأن 
�سيتم بكل »جدية و �سفافية من 
و  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  اجل 
الفعلية لالن�سغاالت املطروحة, 
و ذلك يف اطار االحرتام ال�سارم 
املعمول  التنظيم  و  للت�رشيع 

بهما«. 

وزير املالية, اأمين بن عبد الرحمان

�إعادة فتح �ملجال لتاأ�سي�س بنوك خا�سة
.     بنوك اأخرى �صتطلق منتجات ال�صريفة الإ�صالمية

عبد  بن  اأمين  املالية,  وزير  اأكد 
الرحمان, اأم�ص الثالثاء باجلزائر, اأن 
املرحلة  يف  حاليا  هو  املالية  قطاع 
الرامية  االإ�سالحات  من  النهائية 
منهجية  تغيري  و  احلوكمة  لتطوير 
العمومية  البنوك  و  امل�سارف  ت�سيري 
و البور�سة. واأو�سح بن عبد الرحمان, 
حول  الوطنية  الندوة  هام�ص  على 
من  االقت�سادي  االإنعا�ص  »خمطط 
جمعت  التي  جديد«,  اقت�ساد  اأجل 
االقت�ساديني  بال�رشكاء  احلكومة 
تعمل  الوزارة  اأن  واالجتماعيني, 
فعلية«,  ب�سفة  القطاع  »ع�رشنة  على 
م�سيفا اأن قطاع املالية هو حاليا يف 
االإ�سالحات  من  النهائية  »املرحلة 
تغيري  و  احلوكمة  لتطوير  الرامية 
امل�سارف  ت�سيري  طرق  و  منهجية 
البور�سة«,  و  العمومية  البنوك  و 
املتعاملني  روؤية  يف  اأمله  عن  معربا 
اجلزائريني يقتحمون جمال  ال�سريفة 
م�سارف  و  بنوك  اإن�ساء  طريق  عن 

خا�سة.

ور�سات  اإطالق  بعد  اأنه  الوزير  وذكر 
�سيتم  ال�رشيبي  االإ�سالح  تخ�ص 
اإ�سالح نظام م�سح  كذلك ال�رشوع يف 
نظام  و  الدولة  اأمالك  و  االأرا�سي 
اخلزينة  ت�سيري  نظام  حتى  و  البنوك 
العمومية, م�سريا اإىل اأن قطاع املالية  
تر�سيد  اإطار  يف  كبرية  اأ�سواطا  قطع 
من  امليزانية  و  العمومية  النفقات 
التطبيقية  الن�سو�ص  جت�سيد  خالل 
املت�سمنة يف القانون الع�سوي للمالية 

ال�سادر يف 2018.
املالية  »قطاع  اأن  الوزير  واأ�ساف 
و  املنتج  اال�ستثمار  على  متفتح 
ملنا�سب  امل�ستحدث  اال�ستثمار 
ال�سغل خا�سة اال�ستثمار الذي ي�سمح 
بديال   املحلي  املنتج  يكون  باأن 
اخلطوات  اإىل  م�سريا   ,« للواردات 
جمال  يف  بها  القيام  مت  التي  الكبرية 
حماربة البريوقراطية و امل�سي قدما 
يف مرافقة امل�ستثمرين و املواطنني 
و  �سفافة  تعامالت  يف  عامة  ب�سفة 
�رشيعة و جمدية لالقت�ساد الوطني«.

»حان  انه  الرحمان  عبد  بن  اأكد  كما 
اجلزائريني  املتعاملني  ملنح  الوقت 
باإن�ساء  ال�سريفة  لعامل  الولوج  فر�سة 
م�سريا  خا�سة«,  م�سارف  و  بنوك 
مهياأة  اجلزائرية  »القوانني  اأن  اإىل 
الإن�ساء بنوك خا�سة و هذا ما نرغبه 
حتى ندعم قطاعنا امل�رشيف و نعزز 
معامالت  هناك  تكون  و  التناف�سية 
جديدة و ن�ساعد امل�ستثمر اجلزائري 
ف�ساءات  نحو  لالنطالق  املواطن  و 

جديدة«.
التي  و حول �سوؤال يخ�ص االإجراءات 
متنع »تكرار ف�سائح مالية و اقت�سادية 
مع بنوك خا�سة« على غرار ف�سيحة 
بنك اخلليفة, قال الوزير اأن القوانني 
التي  الثغرات  جميع  �سدت  احلالية 
يف  الف�سائح  هذه  مثل  عنها  اجنرت 
ال�سابق و اأن الق�ساء �سيكون باملر�ساد 
لكل من يخرق اأو يتطاول على القانون 

لتكرار �سلوكيات املا�سي. 
من جهة اأخرى و بخ�سو�ص ال�سريفة 
االإ�سالمية, اأكد الوزير اأنه بعد البنك 

هناك  �ستكون  اجلزائري  الوطني 
بنوك اأخرى �ستطلق قبل نهاية ال�سنة 
كالقر�ص  املالية  املنتجات  هذه 
ال�سعبي اجلزائري و ال�سندوق الوطني 
هذا  يف  تابع  و  واالحتياط.  للتوفري 
االإ�سالمية  »ال�سريفة  يقول  ال�سدد 
يكون  اأن  قبل  اجتماعيا  مطلبا  كان 
مطلب اقت�سادي )..(  كل االإجراءات 
و�سعها الإجناح هذه  و املحفزات مت 
هذا  تطوير  يف  للم�ساهمة  ال�سيغة 
دعم   بالتايل  و  ال�سريفة  من  النوع 

االقت�ساد الوطني«, ح�سب الوزير.
بخ�سو�ص  �سوؤال  على  رده  يف  و 
عبد  اجلمهورية,  رئي�ص  ت�رشيح 
املجيد تبون, حول تخ�سي�ص 1.900 
توفري  اإمكانية  و  لال�ستثمار  دج  مليار 
اأكد  هذا املبلغ يف ظل �سح املوارد, 
متوفرة  املالية  املوارد   « اأن  الوزير 
 « اخلارجية  لال�ستدانة  نتوجه  لن  و 
م�سددا على �رشورة  اقبال املتعاملني 
على  اال�ستثمار املنتج و امل�ستحدث 

ملنا�سب العمل و التناف�سية«.

االأوىل  املرتبة  اجلزائر  احتلت 
االأكرث  العربية  الدول  بني 
م�رش  من  للنحا�ص  ا�ستريادا 
بقيمة 21.5 مليون دوالر خالل 
احلايل  العام  من  االأول  الن�سف 
الت�سديري  للمجل�ص  ووفقا 
جاءت  م�رش,  يف  البناء  ملواد 
بني  الثانية  املرتبة  يف  �سوريا 

م�رش  لها  �سدرت  التي  الدول 
النحا�ص خالل الفرتة املذكورة 

بقيمة 8.3 مليون دوالر.
االأردن  اأن  املجل�ص  واأ�ساف 
احتل املرتبة الثالثة بـ 4 ماليني 
من  لبنان  ا�ستورد  بينما  دوالر, 
م�رش نحا�سا بقيمة 3.3 مليون 

دوالر.

اأم�ص   – �سيال  �رشكة–  ك�سفت 
انقطاعا  م�ساحلها  ت�سجيل  عن 
باملياه  التزويد  عملية  يف 
القاطنني  زبائنها  لدى  ال�رشوب 
بيان  واأ�سار  عن  احلرا�ص  ببلدية 
لل�رشكة عن حدوث عطب داخل 
ح�سان  الهيدروليكي  املركب 
بلدية  م�ستوى  على  الواقع  بادي 

التزويد  عملية  لتعود  احلرا�ص, 
باملياه ال�رشوب  تدريجيا م�ساء 
�رشكة  و�سخرت  اليوم  ذات 
�سهاريج  ذات  �ساحنات  �سيال 
ل�سمان تزويد امل�ستخدمني ذوي 
اعتذارها  قدمت   كما  االأولوية 
الناجت  االإزعاج  عن  زبائنها  من 

من هذه االأ�سغال.

املجل�س الت�صديري ملواد البناء يف م�صر

�جلز�ئر �الأوىل عربيا يف
 ��ستري�د �لنحا�س 

ب�صبب خلل مبركب ح�صان بادي

�أحياء بلدية �حلر��س بدون ماء
 املديرية اجلهوية ملكتب الدرا�صات بامل�صيلة

رو�تب متاأخرة ل05 �أ�سهر وتهديد بف�سل �لعمال !! 
اجلهوية  املديرية  عمال  اأم�ص  اأقدم 
اأمام  االحتجاج  على   SECAUD
باجللفة منددين بظروف  مقر عملهم 
القا�سية  واالجتماعية  املهنية  عملهم 
املتخذة  والوعيد  التهديد  وب�سيا�سة 
ملكتب  العام  املدير  طرف  من 
ح�سب  بامل�سيلة  واالأبحاث  الدرا�سات 
االحتجاجية  الوقفة  بيان  يف  جاء  ما 
ن�سخة  الو�سط  جريدة  حتوز  الذي 

منه.  جاء يف البيان باأن مطالب عمال 
قوبلت  باجللفة  اجلهوية  املديرية 
اتخاذ  مت  باملقابل  ترقيعية  بحلول 
املدير  حق  يف  تع�سفية  اإجراءات 
اجلهوي باجللفة الذي مت عزله وباإيداع 
النقابي  الفرع  �سد  ق�سائية  �سكاوي 
وكذا تهديد العمال بف�سلهم عن العمل 
االحتجاجية.  الوقفة  تنفيذ  حالة  يف 
ال  االحتجاجي  البيان  ن�ص  وح�سب 

واالجتماعية  املهنية  املطالب  تزال 
االأبحاث  و  الدرا�سات  مكتب  لعمال 
بامل�سيلة املديرية اجلهوية باجللفة مل 
تلقى اأي ا�ستجابة من طرف املديرية 
العامة بامل�سيلة بالرغم من منا�سداتهم 
املتكررة حلل م�سكلة التاأخر يف �سب 
 05 قاربت  التي  ال�سهرية  املرتبات 
اأ�سهر وكذا �سب املردودية اجلماعية 
وم�ستحقات العمال من ارباح ال�سنوات 

ال�سابقة ناهيك عن م�ستحقات العمال 
امل�رشحني ب�سبب التقاعد واال�ستقالة 
واجتماعية  مهنية  و�سعية  والتوقيف. 
عمال  مطالب  يف  ماجاء  وفق  �سعبة 
SECAUD باجللفة, تنتظر التدخل 
الو�سية الإن�ساف  ال�سلطات  من طرف 
القانون  به  ماي�سمح  وفق  املت�رشرين 

والت�رشيعات املعمول بها. 
ق.واجللفة : حممد �صبع

ع.غ
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التزام  م�ستويات  معدل  بلغ 
امل�سدرة  الدول  منظمة  اأع�ساء 
يف  و�رشكائهم  »اأوبك«  للنفط 
ن�سبة  الإنتاجي,  اخلف�ض  اتفاق 
جويلية  �سهر  يف   باملائة   96
اأم�ض  به  افاد  ح�سبما  املا�سي, 
الثالثاء باجلزائر العا�سمة, وزير 

الطاقة, عبد املجيد عطار.
ت�رشيحات  يف  عطار  اأو�سح  و 
الندوة  هام�ض  على  �سحفية 
الإنعا�ض  خمطط  حول  الوطنية 
متابعة  نتائج  اأن  القت�سادي, 
اليوم  �ستعر�ض  التي  الإنتاج 
الجتماع  اأ�سغال  خالل  الأربعاء 
املتابعة  للجنة  ال�سهري 
»اأوبك+«,  ملجموعة  امل�سرتكة 
اأن كل الدول احرتمت  ت�سري اإىل 

عموما ح�س�سها.  
اأ�سعار  مبوا�سلة  ذلك  و�سمح 
يبلغ  حيث  لنتعا�سها  النفط 
حاليا حوايل 45 دولرا للربميل, 
يف  اأنه  موؤكدا  الوزير  ي�سيف 

اإىل  املعدل  هذا  ا�ستمرار  حال 
فاإن املعدل   ال�سنة اجلارية  اآخر 
ال�سنوي لالأ�سعار �سيكون بحدود 
هذا  على  و  للربميل  دولرا   40
النفط  مداخيل  فاإن  الأ�سا�ض, 
للجزائر  بالن�سبة  املتوقعة 
يف  دولر  مليار   24 �ستتجاوز 
و  عطار  ح�سب  اجلارية,  ال�سنة 
يتوقع  فاإنه   ,2021 لعام  بالن�سبة 
–وفقا للوزير- اأن يدفع انتعا�ض 
باملوازاة  الطاقوي  ال�ستهالك 
لالقت�ساد  التدريجي  التعايف  مع 
اأكرث  اإىل الرتفاع  باأ�سعار النفط 
»ولكن لي�ض لأكرث من 50 اإىل 55 

دولر للربميل«.
اأن  املمكن  »من  بالقول:  و�رشح 
ولكن ذلك غري  ال�سعر,  ينخف�ض 
مرجح. كل املوؤ�رشات تدل حاليا 
القت�سادي  الن�ساط  عودة  على 
اإىل  �سيتوا�سل  ما  وهو  وتعافيه 
غاية 2024 اأين يتوقع بلوغ �سعر 

الربميل 69 دولرا للربميل«. 

ع.غ/وكالت

حقق  البيانات,  اأحدث  ووفق 
الغاز  من  اجلزائري  الإنتاج 
الفرتة من 2010  الطبيعي منواً يف 
بالغاً   %11.3 بن�سبة   2019 اإىل 
العام  يف  مكعب  مرت  مليار   86.2
املا�سي. غري اأنه من املالحظ اأن 
م�ستوى اإنتاج العام املا�سي تقل�ض 
مرت  مليار   93.8 من   %8.1 بن�سبة 
قد  الذي  الأمر   ,2018 يف  مكعب 
ونق�ض  احلقول  تقادم  اإىل  يعود 
ال�ستثمارات, ف�ساًل عن التغيريات 
على  املوؤثرة  بالبالد  ال�سيا�سية 

قطاع الهيدروكربونات. 
خم�ض  اأكرب  �سمن  اجلزائر  وتقع 
اأو  الغازية  ب�سفته  للغاز  موردين 
جانب  اإىل  اأوروبا,  اإىل  ال�سائلة 
من  وغريها  والرنويج  رو�سيا 
الدول. ويف العام املا�سي, �سّدرت 
 21.4 نحو  اأوروبا  اإىل  اجلزائر 
خطوط  عرب  مكعب  مرت  مليار 
 15.2 اإىل  بالإ�سافة  الأنابيب, 
مليار مرت مكعب من الغاز امل�سال 
مرت  مليار   36.6 قدره  ومبجموع 
مكعب, اأو ما يوازي 6% من واردات 

اأوروبا من الغاز. 
الأ�سواق  كانت  الدوام  وعلى 
اإ�سبانيا  ذلك  يف  مبا  الأوروبية, 
وفرن�سا واإيطاليا, اإىل جانب تركيا, 
املحطات الرئي�سية ل�سادرات الغاز 
اجلزائرية وبن�سبة تقارب 85% من 
املنقول  الغاز  �سادرات  اإجمايل 
امل�سال,  اأو  الأنابيب  خطوط  عرب 
ويذكر اأن الغاز اجلزائري يتم نقله 
رئي�سيني  خطني  عرب  اأوروبا  اإىل 
»ميدغاز« وخط  اأنابيب  هما خط 
العربي- »املغرب  غاز  اأنابيب 

اأوروبا«.  
خمتلفة,  عوامل  �سوء  يف  ولكن 
خ�سارة  و�سك  على  اجلزائر  باتت 
العاملية  الأ�سواق  يف  موقعها 
هذا  وعلى  الأوروبية.  ول�سيما 
عبد  الطاقة  وزير  اأو�سح  النحو, 
الغاز  �سادرات  اأن  عطار  املجيد 
اإىل 26 مليار مرت مكعب  قد ت�سل 
بلغت  اأن  بعد   ,2025 يف  �سنوياً 
ذروتها يف 2005 عند 64 مليار مرت 

مكعب وفق التقديرات.

جناح  من  الرغم  على  هذا  وياأتي 
اجلزائرية  »�سوناطراك«  �رشكة 
خالل الأ�سهر املا�سية يف جتديد 
الطبيعي  الغاز  ت�سدير  عقود 
اإ�سبانيا  يف  عمالئها  مع  القدمية 
اإبرام  بجانب  وفرن�سا,  واإيطاليا 
عمالء  مع  جديدة  �سفقات 
لتوريد  وتركيا  الربتغال  يف  جدد 
الأمد  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز 
�سماناً  يوفر  ل  هذا  اإل  الطويل. 
كافياً ل�ستمرار تدفقات الغاز عرب 
خطوط الأنابيب اإىل اأوروبا بنف�ض 
املا�سي.  العقد  يف  امل�ستويات 
ومن الالفت اأن عدداً من الهيئات 
التنظيمية ل�سبكات الغاز يف اأوروبا 
بداأت متيل ل�سترياد الغاز امل�سال 

على ح�ساب الغاز الطبيعي. 
وبخ�سو�ض التحديات القائمة قال 
ذات امل�سدر اأن القدرة الت�سديرية 
للغاز اجلزائرية تعاين  من حتديات 
والدولية  الداخلية  البيئة  اإطار  يف 
بالنمو  اأولها,  يتعلق  املتغرية: 
من  املحلي  لال�ستهالك  ال�رشيع 
بزيادة  مدفوعاً  الطبيعي  الغاز 
ال�سناعات  يف  والتو�سع  ال�سكان, 
فقد  للطاقة.  ال�ستهالك  كثيفة 
يف  الغاز  ا�ستهالك  ت�ساعف 
ون�سف  مرة  من  باأكرث  اجلزائر 
اإىل  لي�سل  املا�سي  العقد  خالل 

45.2 مليار مرت مكعب يف 2019. 
نق�ض  اإىل  ثانيها,  وين�رشف 
لتطوير  الالزمة  ال�ستثمارات 
التحتية  البنية  وتد�سني  الإنتاج, 
الغاز  �سناعة  لتطوير  الالزمة 
ذلك  يف  مبا  عام  ب�سكل  الطبيعي 
ذلك  وياأتي  الغاز,  ت�سييل  حمطات 

تباطوؤ احلكومات املتعاقبة  و�سط 
مع  والتفاق  امل�ساريع  اإقرار  يف 
ب�ساأنها. وت�سعى  الأجانب  ال�رشكاء 
جديدة  مناذج  لتطبيق  اجلزائر 
النفط  قطاع  يف  ال�ستثمار  لعقود 
من  امل�ستثمرين  لت�سجيع  والغاز 
اجلديد  املحروقات  قانون  خالل 
الالئحة  اأن  غري   ,2019 لعام 
يجرى  مل  للقانون  التنفيذية 
اإقرارها بعد.  ويتمثل ثالثها, يف اأن 
ت�سويق الغاز اجلزائري يف الأ�سواق 
بات  اأوروبا(  )مثل  التقليدية 
منو  مع  قبل  ذي  من  �سعوبة  اأكرث 
الرو�سية  امل�سال  الغاز  اإمدادات 
الأوروبية  الأ�سواق  اإىل  والأمريكية 
الغاز  من  ن�سبياً  اأرخ�ض  وباأ�سعار 
تعد  وحالياً,  اجلزائر.  من  د  امُلوَرّ
م�سدر  اأكرب  املتحدة  الوليات 
اأوروبا,  يف  امل�سال  الطبيعي  للغاز 
ووفق  اأخرى.  ودول  رو�سيا  بجانب 
�رشكة »وود ماكينزي«, فاإن اأ�سعار 
عرب  املنقولة  اجلزائري  الغاز 
 2.5 بنحو  اأعلى  الأنابيب  خطوط 
حرارية  وحدة  مليون  لكل  دولر 
القيا�سية  الأ�سعار  من  بريطانية 

ملنطقة �سمال غرب اأوروبا.

اهتمام اإعالمي خليجي 
بامللف

اهتمت تقارير �سحفية كثرية اأم�ض 
الو�سيك  النهيار  بق�سية  الثالثاء 
املوجه  اجلزائري  الغاز  كمية  يف 
املوقع  ذات  تناقلت  و  للت�سدير 
ما  خليجية   اأغلبيتها  يف  وهي 
و�سفته  ت�رشيحات كبار امل�سوؤولني 
عن  اجلزائر  يف  الغاز  قطاع  عن 

احتمال تراجع �سادرات البالد من 
هذه املادة خالل ال�سنوات اخلم�ض 
الأو�ساط  داخل  الت�ساوؤم  املقبلة 
تعامل  تنتقد  التي  القت�سادية 
ال�سلطة مع اأزمة الطاقة يف العامل. 
امل�سبوق  غري  الرتاجع  ويهدد 
الدول  الغاز  على  العاملي  للطلب 
بالنهيار  املنتج  لهذا  امل�سدرة 
ن�ساطها  تراجع  التي  اجلزائر  مثل 
اأكرث  مت�سارعة  ب�سفة  القت�سادي 

من انت�سار الفايرو�ض نف�سه.
القت�ساد  اأن  التقارير  قالت  و 
اجلزائري يواجه »�رشبات متتالية« 
ب�سبب اعتماده ال�سديد على �سلعة 
الغاز,  �سادرات  وهي  وحيدة 
�سادرات  على  �سئيلة  وبدرجة 
الأخرى  هي  تتعر�ض  التي  النفط, 

اإىل تراجع العوائد.
ت�رشيحات  التقارير  ذات  ونقلت 
عطار  عبداملجيد  الطاقة  وزير 
من  اجلزائر  “�سادرات  اإن  قوله 
مليار   26 اإىل  �ستنخف�ض  الغاز 
من   2025 يف  �سنويا  مكعب  مرت 
45 مليارا يف 2020 واأ�ساف عطار 
و2030   2025 بني  ال�سادرات  اأن 
مرت  مليار  و30   26 بني  �ستدور 

مكعب �سنويا.

ركود الإنتاج وارتفاع 
ال�ستهالك املحلي

يرجع النخفا�ض ب�سكل رئي�سي اإىل 
ال�ستهالك  وارتفاع  الإنتاج  ركود 
ال�ستثمار.  كفاية  وعدم  املحلي 
وبلغت �سادرات اجلزائر من الغاز 
ذروتها يف 2005 عند 64 مليار مرت 
 51.4 ال�سادرات  و�سجلت  مكعب. 
مليار مرت مكعب يف 2018 وت�ستمد 
اجلزائر 95 يف املئة من اإيراداتها 
النفط  مبيعات  من  اخلارجية 

والغاز.
وت�سببت جائحة كورونا يف انخفا�ض 
الت�سخم  وارتفاع  الدينار  قيمة 
اإىل  العمل,  عن  ال�رشكات  وتوقف 

جانب انخفا�ض عائدات النفط.
وحذر خرباء القت�ساد من اأنه اإذا 
ملواجهة  اإجراء  اأي  اتخاذ  يتم  مل 
فاإن  وا�سع,  نطاق  على  الو�سع 
اخلارجية  ال�ستدانة  اإىل  اللجوء 

�سي�سبح اأمرا ل مفر منه.

نبه تقرير �سدر اأم�س عن مركز امل�ستقبل لالأبحاث والدرا�سات املتقدمة اأن القدرة الت�سديرية للغاز، 
الطبيعي وامل�سال، اجلزائري تواجه حتديات غري م�سبوقة يف الفرتة الأخرية تتمثل يف منو ال�ستهالك 

املحلي مع زيادة ال�سكان ومنو ال�سناعات الكثيفة للطاقة، و�سعف ال�ستثمارات ونق�س تطوير حقول 
الإنتاج، بالإ�سافة اإىل ت�ساعد حدة املناف�سة بني منتجي الغاز امل�سال لال�ستحواذ على ح�س�س اإ�سافية 

داخل الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية. وح�سب التقرير يقت�سي التغلب على هذه التحديات من احلكومة 
اجلزائرية الإ�سراع يف اإجراء حتديثات يف البنية التحتية ل�سناعة الغاز الطبيعي، بجانب تطوير عقود 

ت�سدير الغاز لكى تتالئم مع املتغريات الدولية اجلديدة، ف�ساًل عن تنويع اأ�سواق الت�سدير.   

الجتماع ال�سهري للجنة املتابعة
 ملجموعة »اأوبك+«

عر�ض تقديرات االلتزام 
باحل�س�ض اليوم

رغم جناح »�سوناطراك« يف جتديد العقود القدمية

�سرورة حتديث البنية التحتية ل�سناعة الغاز 
.     حملة اإعالمية خليجية حول امللف

نفط: 

ا�ستقرار اأ�سعار النفط يف حدود 45 دوالرا 
اأم�ض  النفط  اأ�سعار  حافظت 
بعد  ا�ستقرارها  على  الثالثاء 
اأن   + اأوبك  جمموعة  اأفادت  اأن 
تام  �سبه  التزاما  التزموا  الأع�ساء 
عليه  املتفق  الإنتاج  بتخفي�سات  
يف  تراجع  و�سط  الأ�سعار  لدعم 
جائحة  ب�سبب  الوقود  على  الطلب 

فريو�ض كورونا )كوفيد -19 (.
و انخف�ض خام برنت 18 �سنتا اأو ما 

يعادل 4ر0 باملائة لي�ستقر يف حدود 
19ر45 دولر للربميل , بعد اأن �سعد 
و  الثنني  اأم�ض  باملائة  3ر1  بن�سبة 
 26 الأمريكي  اخلام  تراجع  بدوره 
�سنتا اأو 6ر0 باملائة لي�سجل 63ر42 
بن�سبة  �سعود  للربميل, عقب  دولر 
و  ال�سابقة  اجلل�سة  باملائة يف  1ر2 
بلغت ن�سبة التزام بتخفي�سات اإنتاج 
اأوبك + حوايل 97 باملائة يف �سهر 

جويلية  املن�رشم,  ح�سب ما �رشح 
م�سدران يف التحالف و قل�ض منتجو 
تقلي�سا غري م�سبوق  الإنتاج  النفط 
يف  العاملية,  املخزونات  خلف�ض 
اجلائحة  جراء  الطلب  انهيار  ظل 
و �رشعت منظمة البلدان امل�سدرة 
ما  اأو  حلفاوؤها,  و  )اوبك(  للنفط 
يف  )اوبك+(,  مبجموعة  يعرف 
املتفق  النتاج  تخفي�سات  تقلي�ض 

عليها اىل 7ر7 مليون برميل يوميا, 
اعتبارا  التعديل  ذلك  تنفيذ  وجرى 
من ال�سهر اجلاري, عو�ض اخلف�ض 
الذي كان مقداره 9,7 مليون برميل 
مع  يتما�سى  مبا  ال�سابق,  يف  يوميا 
�سهر  اأبرم  الذي  املجموعة  اتفاق 
على  ين�ض  الذي  و  املا�سي  افريل 

خف�ض الإنتاج على مدار �سنتني. 
ع.غ

لل�سندوق  اجلزائر  وكالة  اأطلقت 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
اإعالمية  حملة  الأجراء  للعمال 
العطل  رقمنة  حول  وحت�سي�سية 

املر�سية, 
التي ميكن الت�رشيح بها عن بعد 
تكنولوجيات  على  اعتمادا  وذلك 
به  اأفاد  ح�سبما  املعلومات, 
العمومية  املوؤ�س�سة  لذات  بيان 
تلقت  بيان  يف  الوكالة  واأو�سحت 
حملة  تنظم  اأنها  منه  ن�سخة  واأج 
الت�رشيح  بخ�سو�ض  اإعالمية 
بالعطلة املر�سية عن بعد و ذلك 
الرابط:  عرب  الهناء  ف�ساء  عرب 
.http://elhanaa.cnas.dz

واأ�سافت اأنه »على غرار اخلدمات 
الف�ساء  هذا  بها  يتميز  التي 
خدمة  ال�سندوق  اأدرج  )الهناء(, 
باإمكانية  تتعلق  جديدة  رقمية 
املر�سية  بالعطلة  الت�رشيح 
تدوين  خالل  من  الأنرتنيت  عرب 
ون�سخ  الف�ساء  بهذا  املعلومات 
ورقمنة ال�سهادة املر�سية, وبذلك 
يكون قد �رشح بعطلته املر�سية 
دون عناء التنقل اإىل مركز الدفع, 
العناية  اإل  املري�ض  على  فما 
الراحة  اإىل  واخللود  ب�سحته 
لل�سفاء  متاثله  غاية  اإىل  التامة 
اإىل  واأ�سارت  عمله«  اإىل  والعودة 
خطوات  على  الطالع  »اإمكانه 
عرب  املر�سية  بالعطلة  الت�رشيح 

الدليل  طريق  عن  الهناء  ف�ساء 
عرب  ت�رشفه  حتت  و�سعناه  الذي 
»ال�سندوق  الفاي�سبوك  �سفحة 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
ولية  وكالة  الأجراء  للعمال 
اجلزائر وكذلك عرب ف�ساء الهناء« 
لل�سندوق  اجلزائر  وكالة  وذكت 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
»ملزم  اجتماعيا  له  املوؤمن  اأن 
العطلة املر�سية يف وقت  باإيداع 
ل يتعدى 48 �ساعة«, كما يتوجب 
مقره  عنوان  »تدوين  كذلك  عليه 
من  املر�سية  العطلة  خالل 
اإدارة  مع  م�سكل  اأي  تفادي  اأجل 
اأداء  اأثناء  الجتماعي  ال�سمان 

مهامها«. 
ال�سهادة  رقمنة  عملية  وتندرج 
نف�ض امل�سدر,  املر�سية, ح�سب 
يف اإطار يف اإطار حت�سني اخلدمة 
الإجراءات  وتب�سيط  العمومية 
الوثائق  وطلب  بالرقمنة  الإدارية 
على  اعتمادا  وذلك  بعد,  عن 
تكنولوجيات املعلومات وموا�سلة 
�سطره  الذي  الع�رشنة  لربنامج 
من   ,2020 �سنة  خالل  ال�سندوق 
بان�سغالت  والتكفل  التقرب  اجل 
اخلدمة  وحت�سني  املواطنني 
العمومية ومن جهة اأخرى اأفادت 
حوايل  �سجلت  اأنها  الوكالة  ذات 
خالل  مر�سية  عطلة   40763

ال�سدا�سي الأول لعام 2020.

وكالة اجلزائر لل�سندوق الوطني للتاأمينات 
الجتماعية 

حملة اإعالمية حول رقمنة 
ال�سهادة املر�سية 
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التي  الأر�ض  مالك  مت�سك 
�سيقام عليها م�رشوع امل�ست�سفى 
بـ  و�سفوه  ، مبا  بورقلة  اجلامعي 
اأكدوا  الذي   « العقار  » حقهم يف 
م�ستندات  مبوجب  موثق  اأنه 
ر�سمية م�سجلة مبحكمة ورقلة ، 
وعرفت الق�سية تطورات جديدة 
�سمتهم  عن  هوؤلء  خروج  عقب 
املحلي  العام  للراأي  وك�سفهم 

لعدد من احلقائق .
قال جمموعة من املواطنني الذين 
اأكدوا اأنهم اأ�سحاب الأر�ض التي 
�سيج�سد عيها م�رشوع امل�ست�سفى 
لي�سوا  اأنهم   ، بورقلة  اجلامعي 
الهام  امل�رشوع  هذا  اجناز  �سد 
تعرتف  اأن  ال�سلطات  على  ولكن 
منتلك  الذي  بالعقار  باأحقيتنا 
ملكيتنا  تبني  وم�ستندات  وثائق 
له ، م�سريين اإىل اأن هذه الوثائق 

م�سجلة مبحكمة ورقلة .
 ، املتحدثني  بع�ض  واأو�سح 
فيديو  ت�سجيل  اإىل  جلاأو  اأنهم 
الأمور  لتو�سيح  املكان  عني  من 
�سموها  ما  ل�سيما  العام  للراأي 
لها  روجت  التي  باملغالطات 
اجناز  رف�سهم  حول  ال�سلطات 
 «  : قائلني   ، امل�ست�سفى  م�رشوع 
امل�رشوع  هذا  اإقامة  �سد  ل�سنا 
تعرتف  اأن  ال�سلطات  على  ولكن 
الق�سية  بحقنا امل�رشوع يف هذه 

. «
وكان عدد من ورثة هذه الأر�ض 
ال�سلطات يف  نية  عن  ك�سفوا  قد 
لإطالق  العمومية  القوة  ت�سخري 
اأ�سغال اجناز م�رشوع امل�ست�سفى 
طاقة  تقدر  الذي  اجلامعي 
علما   ، �رشير   400 ا�ستيعابه 

عنه  رفع  قد  امل�رشوع  هذا  اأن 
التجميد منذ اأكرث من �سنة ، غري 
به  تنطلق  مل  الجناز  اأ�سغال  اأنه 
�سبب التاأخر يف �سبط الإجراءات 
التقنية مبا فيها درا�سة امل�رشوع 

.
امل�سجلة  التجاذبات  اأن  ومعلوم  
يف قطاع ال�سحة بالولية ل�سيما 
ال�رشورية  الإمكانيات  نق�ض 
مب�ست�سفى حممد بو�سياف ، قد 
م�سري  حول  وا�سعا  جدل  اأثارت 
اجلامعي  امل�ست�سفى  م�رشوع 
البع�ض  و�سفها  التي  وو�سعيته 
، ويقول متابعون  الغام�سة »  بـ » 
كورونا  وباء  اأزمة  اأن  للملف 
للقطاع  املزر  الوجه  ك�سفت 
خا�سة ق�سية جهاز ال�سكانري التي 
املخت�سني  بني  نقا�سات  فجرت 
وتاأكيد البع�ض على اأن املنظومة 

ال�سحية بالولية ه�سة  .
امل�ست�سفى  م�رشوع  ويعد 
الكربى  امل�ساريع  من  اجلامعي 
يف  الولية  منها  ا�ستفادت  التي 
طاله  وقد   ، الأخرية  ال�سنوات 
�سيا�سة  ب�سبب  التجميد  قرار 
النظام  اأقرها  التي  التق�سف 
تداعيات  لها  وكان  ال�سابق 
اأن  اإل  �سلبية على واقع التنمية ، 
الن�سال املتوا�سل لأحرار الولية 
يف  كاألوية  ق�سيته  طرحوا  الذين 
برفع  تكلل   ، املرات   من  كثري 
التجميد عنه يف انتظار جت�سيده 
على اأر�ض الواقع، ومنه ا�ستفادة 
ووليات  خ�سو�سا  الولية  �سكان 
اجلنوب عموما من خدمات هذا 

املرفق الهام .
اأحمد باحلاج 

مالك اأر�ض م�شروع امل�شت�شفى اجلامعي 
بورقلة ي�شرحون :

نحوز م�ستندات ر�سمية ول�سنا 
�سد اجناز املرفق 

الولئي  املكتب  قال 
للعمل  اجلزائرية  لالأكادميية 
الن�سان  وحقوق  الن�ساين 
من  ر�سمي  موفق  اأنه  بب�سار، 
بعد  بتن�سيبهم  املطالبة  اأجل 
رئي�ض  من  وعد  اأخذوا  اأن 
املدير العام ملوؤ�س�سة ال�ساورة 
التنظيم  ذات  وقال  ا�سمنت.  
ال�سبابي  اأن �سباب البطال بعد 
باجتماع بني كل من  اأن قاموا 
املدير العام ملوؤ�س�سة ال�ساورة 
اإ�سمنت ومدير الت�سغيل وممثل 
الولئي  ال�سعبي  املجل�ض 
العام  واملدير  الدائرة  ورئي�ض 

و  ا�سمنت  ال�ساورة  ملوؤ�س�سة 
ممثلني عن املحتجني و ممثل 
والتي   CBMI �رشكة  عن 
ومت  امل�سنع  باإجناز  قامت 
اللقاء  اأطراف  كل  بني  التفاق 
عقود  حتويل  �رشورة  على 
املحتجني  هوؤلء  كل  ادماج 
اإ�سمنت  ال�ساورة  موؤ�س�سة  اىل 
ح�سب  اإدماجهم  يتم  وبعدها 
يف  اإليهم  املوؤ�س�سة  حاجة 
هوؤلء  اأن  اإل  اأ�سبوع.   ظرف 
اإدارة  باأن   بعد  فيما  العمال 
كل  غلقت  اإ�سمنت   ال�ساورة 
واأ�سبح  معهم  احلوار  منافذ 

الرئي�ض املدير العام املدعوا 
من  يتهرب  جمال  حفيظ  بن 
م�سوؤولياته اجتاه هوؤلء ال�سباب 
قال  مت�سل  �سياق  ويف  البطال 
نف�ض املتحدث اأنه مت توظيف 
اإىل  اللجوء  دون  اآخرين  اأنا�ض 
كذلك  عليها  املتفق  القائمة 
موؤ�س�سة  مع  �سفقة  اإبرام  مت 
وظفت  بحيث  اأخرى  عمومية 
اأنا�ض اآخرين كعمال مناولة يف 
موؤ�س�سة ال�ساورة اإ�سمنت كذلك 
كان هذا خرق وا�سح وجتاهل 
مت  الذي  اللقاء  ملخرجات 

بح�سور ال�سلطات الولئية.

. ليبقى ال�سباب يطرح ت�ساوؤلت 
من وراء هذه التجاوزات وملاذا 
ما  اقل  بطريقة  اإق�ساءهم  مت 
يقال عنها تع�سفية ، مطالبا يف 
تقدمي  ب�رشورة  ال�سدد  ذات 
تو�سيحات حول  من يدفع لعدم 
ا�ستقرار املوؤ�س�سة ، خا�سة اإذا 
اأمامها  اأن هذه الأخرية  علمنا 
ال�سوق  ومناف�سني يف  حتديات 
هوؤلء  دفع  الذي  المر  وهو 
طيلة  الحتجاج  اىل  ال�سباب 
من  وبداية  املا�سي  الأ�سبوع 

هذا ال�سبوع.
اأحمد باحلاج 

املكتب الولئي لالآكادميية اجلزائرية للعمل الن�شاين  بب�شار : 

موؤ�س�سة ال�ساورة ا�سمنت نحو املجهول

مدير اخلدمات اجلامعية بورقلة عبد الروؤوف لوازن لـ"الو�شط"

�سبطنا ترتيبات اإمتام ال�سنة واإجناح 
املو�سم اجلديد

.     اأبوابنا مفتوحة اأمام اجلميع 
.    منحنا مدة اإ�شافية للطلبة ل�شرتجاع اغرا�شهم 

اأحمد باحلاج 

اخلدمات  مدير  وح�سب 
التي  التعليمات  فاإن  اجلامعية 
القامات  مل�سوؤويل  اأ�سداها 
تو�سيات  يف  اأ�سا�سا  تتعلق 
اخلا�سة  الو�سية  ال�سلطات 
الوقائية  الجراءات  بفر�ض 
تف�سي  من  للوقاية  املتبعة 
 ، كورونا  فريو�ض  جائحة 
املرافق  اأن  لوازن  واأ�ساف  
اخلدماتية قد خ�سعت لعمليات 
وفق  وتعقيم  وتطهري  تنظيف 
خمطط عمل مدرو�ض للت�سدي 

لهذه اجلائحة .
كما ك�سف الرجل الأول يف قطاع 
اأن جميع  اخلدمات اجلامعية ، 
الن�سغالت والنقائ�ض امل�سجلة 
قد مت احتوائها من اأجل متكني 
الطلبة عرب القامات اجلامعية 
مريحة  واأجواء  ظروف  من 
 ، اجليد  بالتمدر�ض  لهم  ت�سمح 
كانت  التي  امل�ساكل  اأن  م�سريا 
طرف  من  ومطروحة  م�سجلة 
الطالبية  التنظيمات  بع�ض 
قد  والإطعام  والإيواء  كالنقل 
والتكفل مبختلف  معاجلتها  مت 
النقائ�ض امل�سجلة ، ف�سال عن 
بعني  اأخذت  اأخرى  ان�سغالت 

العتبار .
اأبواب  اأن  امل�سوؤول  ذات  وقال 
اجلميع  اأمام  مفتوحة  مكتبه 

لال�ستماع لن�سغالتهم وال�سعي 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
والإمكانات  الأولويات  ح�سب 
هذا  يف  اأكد  حيث   ، املتاحة 
تن�سيبه  ومنذ  اأنه  ال�سياق 
رفقة  جلاأ  القطاع  راأ�ض  على 
الولئية  املديرية  اإطارات 
ومدراء  اجلامعية  للخدمات 
اإىل   ، اجلامعية  القامات 
يعاين  التي  امل�ساكل  حما�رشة 
اإيفاد  مت  حيث   ، القطاع  منها 
جلنة من املديرية اأوكلت اليها 
اجلامعية  الحياء  تفقد  مهمة 
جاهزية  مدى  على  للوقوف 
هذه املرافق للدخول اجلامعي 
اإجراءات  متابعة  وكذا  اجلديد 
ال�سحي  الربوتكول  تطبيق 
�سحة  على  احلفاظ  اأجل  من 

و�سالمة الطلبة املقيمني .
اطارات  اأن  املتحدث  وقال 
على  امل�رشفني  وكل  املديرية 
لتنفيذ  القطاع جمندون  هياكل 
ما  يف  ال�سلطات  تعليمات 
الوقاية  تدابري  بتوفري  يتعلق 
بالقامات  كورونا  فريو�ض  من 
اأن  حمدثنا  واعترب   ، اجلامعية 
واحلر�ض  املبذولة  اجلهود 
 ، ميدانيا  املطبق  ال�سديد 
اأنه  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدا 
للطلبة  ا�سافة  مدة  منح  مت 

ل�سرتجاع اأغرا�سهم .
املذكور  امل�سوؤول  وتعهد  
والنهو�ض  التحدي  برفع 
التطلعات  ومالم�سة  بالقطاع 
ال�سهر  خالل  من   ، املن�سودة 
توفري  و  ال�سعاب  تذليل  على 

داخل  املالئمة  الأجواء 
م�سيفا   ، اجلامعية  القامات 
ترفع  التي  الن�سغالت  كل  اأن 
اأو  الطلبة  طريق  عن  �سواء  له 
توؤخذ   ، املعتمدة  التنظيمات 
معاجلتها  ويتم  العتبار   بعني 
دون  املتاحة  لالإمكانيات  وفقا 

اأي تاأخري اأو مماطلة .
وبخ�سو�ض بع�ض الق�سايا التي 
 ، التنظيمات  من  عدد  اثارها 
جهود  هناك  اأن   ، الوازن  اأكد 
م�ساحله  تبذلها  م�سنية  
كورونا  وباء  تف�سي  من  للوقاية 
يف  العليا  ال�سلطات  واإعالن 
البالد حالة ال�ستنفار الق�سوى 
 ، الإطار  هذا  ويف   ، لحتوائه 
كل  اأن  على  املتحدث  �سدد 
القامات اجلامعية قد خ�سعت 
مبا  وتطهري  تعقيم  حلمالت 
فيها الغرف واملطاعم ، كما مت 
توفري معدات التطهري مبختلف 
الأجنحة واملرافق ، يف خطوة 
انت�سار  حما�رشة  اإىل  تهدف 

هذا الوباء.
ودعا مدير اخلدمات اجلامعية 
مبا  القطاع  يف  الفاعلني  كل   ،
فيها ال�رشيك الجتماعي وكذا 
واملعتمدة  الفاعلة  التنظيمات 
اجلهود  تكاتف  �رشورة  اإىل   ،
اجلامعي  املو�سم  لجناح 
متاهات  اي  عن  بعيدا  اجلديد 

قد ل تخدم القطاع . 

اأكد مدير اخلدمات اجلامعية بورقلة عبد الروؤوف لوازن اأن كل الرتتيبات ال�شرورية من اأجل 
ت�شجيل دخول جامعي قد مت �شبطها لمتام ال�شنة اجلامعية 2020-2019 وكذا ال�شنة اجلامعية 

اجلديدة 2021-2020 ، حيث اأعطى تعليمات ملدراء القامات اجلامعية بتهيئة الأجواء لو�شع 
الطلبة يف اأح�شن الظروف.

متكنت عنا�رش الأمن احل�رشي 
الرابع باأمن الولية، من توقيف 
�سخ�سني يبلغان من العمر )24 
ال�رشقة  ق�سية   يف  �سنة(  و34 
بالك�رش من داخل حمل م�سكن. 
اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
م�سالح  اىل  ال�سحية  تقدم 
�سكوى  تقييد  ق�سد  ال�رشطة 
بالك�رش  لل�رشقة  تعر�سه  نتيجة 
من  العائلي  منزله  داخل  من 
م�ستوى  على  جمهولني  طرف 
من  قالدة  طالت  الوئام  حي 
حا�سوب  الأ�سفر،  املعدن 
ومبلغ  نقال  هاتف  حممول، 
ال�سكوى  تلقي  وفور  مايل، 
قامت عنا�رش ال�رشطة بتكثيف 
لتوقيف  والتحريات  الأبحاث 
نتائجها  اأثمرت  اأين  الفاعلني، 

عن توقيف اأحد امل�ستبه فيهم، 
اعرتف  معه  التحقيق  وعند 
رفقة  املن�سوبة  بالأفعال 
تكثيف  مت  اأين  اآخر،  �رشيك 
التي  والتحريات  الأبحاث 
اأف�ست اإىل اإيقاف هذا الأخري، 
مت  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
اجلهات  اأمام  الأطراف  تقدمي 
الق�سائية املخت�سة بتمرنا�ست 
امل�ستبه  حق  يف  اأ�سدرت  التي 
حب�ض  �سنة   01 الأول حكم  فيه 
مالية  وغرامة  نافذة  غري 
وامل�ستبه  دج،   50.000 قدرها 
فيه الثاين �سدر يف حقة عقوبة 
01 �سنة حب�ض نافذة مع اليداع 
وغرامة مالية قدرها 100.000 

دج.
�شيخ مدقن 

يف اطار مكافحة اجلرمية 

الإطاحة مبحرتيف ال�سرقة 
بتمرنا�ست 
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الكرمي  للقراآن  ومدر�سا  اإماما  اأبوه  فكان 
رحمه  بوكرو�سة  احلاج  ال�سيخ  يده  على  تتلمذ 
وم�سايخ  اأئمة  منهم  الطلبة  من  املئات  اهلل  
اطروا الع�رشات من امل�ساجد داخل م�ستغامن 
بوكرو�سة  �سي  الفقيه  العالمة  وخارجها جمع 
اإطارا  فكان  والدينا  الدين  علوم  بني  حممد 
وخبري  متمكن  الفالحة  قطاع  اإطارات  من 
اإداريا  تقاعده  ومنذ  االخت�سا�ص  هذا  يف 
وتدري�ص  األقرائني  التعليم  بر�سالة  ا�ستغل 
بكل  اهلل  كتاب  وحفظة  للطلبة  ال�رشيعة  علوم 
من بلديات »بن عبد املالك رم�سان , �سيدي 
خل�رش , �سيدي علي » وله حمبون كرث يزورن 
ابتالء  يف  وهو  خل�رش  ب�سيدي  بيته  اليوم 
والديني  العلمي  م�ساره  جناح  يرافق  املر�ص 

الذي �سخره يف �سبيل اهلل

بداية امل�شوار

ولد ال�سيخ العالمة الفقيه »حممد بوكرو�سة » 
وت�سعمئة  افريل عام واحد وخم�سني  يف �سهر 
مئة واألف حفظ كتاب اهلل على يده اأبوه االإمام 
ال�سيخ »احلاج بوكرو�سة » رحمه اهلل الذي كون 
كتاب اهلل مبنطقة  الطلبة وحفظة  املئات من 
»الظهرة » منهم طلبة م�سافرون وقد اأمت ال�سيخ 
العالمة »بوكرو�سة حممد » حفظ كتاب اهلل يف 
�سن احلادية ع�رش من العمر والتحق باملدر�سة 
ببلدية �سيدي خل�رش ثم  االبتدائية عام 1958 
التكوين االأ�سلي مبدينة وهران �سنتني  مبعهد 
بعد جناحه يف م�سابقة  اال�ستقالل وهذا  بعد 
االلتحاق ليدر�ص به مدة اأ�سهر ويلتحق بعدها 
مما�ص  ب«حا�سي  الفالحي  التكوين  مبدر�سة 
�سهادات  على  حت�سل  م�ستغامن  بوالية   «
بلعبا�ص  �سيدي  معهد  من  وتكوين  اخت�سا�ص 
يف تخ�س�ص الفالحة وا�ستغل كتقني �سامي يف 

الفالحة مب�ستغامن  التحق مبعهد  ثم  الفالحة 
بن  احلميد  عبد  جلامعة  حاليا  التابع  »ايتا« 
اأربع  بادي�ص مب�ستغامن وتلقى فيه تكوينا مدة 
�سنوات لينخرط يف م�سار مهني كتقني �سامي 
يف الفالحة ثم رئي�سا للق�سم الفرعي للم�سالح 
�سيدي  لدائرة  اإداريا  التابع  بحجاج  الفالحية 
خل�رش اإىل اأن تقاعد عام 2008 در�ص العالمة 
بارزين  » عند علماء  بوكرو�سة  ال�سيخ »حممد 
منهم »ال�سيخ العالمة » »البارودي » الذي اأر�سى 
عامل  وهو  علي  �سيدي  ببلدية  ن�ساطه  دعائم 
وفقيه كون العديد من االأئمة والطلبة وم�سهود 
حممد  »ال�سيخ  در�ص  كما  والعلم  بالعطاء  له 
منهم  اآخرون  وم�سايخ  علماء  » عند  بوكرو�سة 
اإذ در�ص ر�سالة   « »ال�سيح احمد بن �سي يحي 
»ابن اب زيد القريواين , واالأجرومية كما در�ص 
على يد ال�سيخ العالمة »البارودي » رحمه اهلل 
مبنطقة  والفقه  العلم  ركائز  من  يعترب  الذي 
الظهرة اهلل »األفية ابن مالك » وخمت�رش »�سي 
واأ�سول   « »التوحيد  املالكي وجوهرة  اخلليل« 
 « بلقرد  ال�سيخ »�سي  يد  الفقه كمن اخذ على 
وقد   « الظهرة  م�سايخ  اأبرز  ومن  عالمة  وهو 
بوكرو�سة  حممد  �سي   « العالمة  ال�سيخ  كان 
اإىل  يبادرون  الذين  والزال  العلماء  ابرز  من   «
تدري�ص خمتلف علوم ال�رشعية يف اأي م�سجد 
يف  التطوع  عنه  وعرف  الوالية  م�ساجد  من 
تكوين االأئمة والطلبة امل�سافرين الذين كانوا 
�سيدي خل�رش   « قرية  بيته يف  على  يتوافدون 
فكانت  بالبلدية  منزله  يوميا ويف   « بن خلوف 
عالقته بالطلبة واالأئمة خا�سة ونال بها حمبة 
التقدير  كل  له  يكنون  الذين  االأئمة  الكثري من 
ونبل  والعلم  التوا�سع  فيه  واالحرتام فقد كون 
بال�سفاء ال  له  دعواتهم  االآن يف  وهم  االأخالق 

تنقطع زياراتهم عنه

خمت�ص يف علوم الفقه واملرياث

معهم   توا�سلت  الذين  االأئمة  من  عدد  يقول 
العالمة  عن   « »البورتري  هذا  نعد  ونحن 
ال�سيخ »حممد بوكرو�سة » اأن م�ساره الرثي يف 
التدري�ص وتاأطري جل�سات الفقه وال�رشيعة جعله 
اجلزائري  الغرب  يف  الهامة  املرجعيات  احد 
الذين ي�سهد لهم بغزارة العلم واخلربة وااللتزام 
من  تالميذته  من  العديد  في�سهد  بالفتوى 
اأنه  اجلزائري  اجلنوب  وحتى  والو�سط  الغرب 
�سيخ عامل جمدد يف الدعوة يحتكم للمرجعية 
كما انه �سليع بعلوم الفقه املتعددة واملرياث 
فجمع يف م�ساره العديد من اخلربات العلمية 
واطر الع�رشات من جل�سات العلم منها اإ�رشافه 
 « املنطق  علم   « من  حلقات  تدري�ص  على 
ممن  كنت   « خليل  �سي   « وخمت�رش  ح�رشتها 
العديد  وقاد  �سنوات   فيها  يده  على  تتلمذ 
والعرو�ص  العائالت  بني  ال�سلح  اأعمال  من 
الفقيه  العامل  بوكرو�سة  حممد  ال�سيخ  فك�سب 
قلوب النا�ص و�سكان منطقة �سيدي خل�رش بن 
للتربك  اأ�سبوع  كل  بيته  يزورون  الذين  خلوف 
العظيمة يف خدمة بيوت  وا�ستح�سار م�سريته 
من  عدد  ويقول  ال�رشيعة  علوم  وتدري�ص  اهلل 
ال�سيخ  اأن  يده  على  تتلمذوا  الذين  ال�سباب 
بتوا�سعه  معروف   « بوكرو�سة  »حممد  الفقيه 
ال�سباب فال  اأفكار  وانفتاحه يف احلديث على 
قوية  حجة  �ساحب  ولكنه  لراأي  متع�سبا  جتد 
اأن ثقافته يف املطلق نوعية  واأدلة دامغة كما 
ت�ستقطب امل�ستمع لكالمه وتدخالته يف تنوع 
من موا�سيع للراهن فالكل يعلم على حد تعبري 
بع�ص االأئمة قوته يف تفكيك م�سائل »املرياث 
فافتك  دقائق  يف  يحلها  كان  التي  املعقدة   «
املنطقة  وعلماء  النا�ص  حمبة  الفقيه  ال�سيخ 

واحلكمة  والتب�رش  بالعلم  له  ي�سهدون  الذين 
وباخل�سوع فهو ال ي�ستح�رش اآية اأو حديثا نبويا 
ذرفت  اإال  وال�سالم  ال�سالة  عليه  للم�سطفى 
من  العديد  يف  هذا  حدث  وقد  الدموع  عيناه 
التي  والتدري�ص  واملوعظة  الذكر  جل�سات 
بوكرو�سة  الفقيه »حممد  ال�سيخ  ا�رشف عليها 
قاهر  امل�سلح  املجاهد  اأحفاد  من  وهو   «

االأ�سبان » �سيدي خل�رش بن خلوف »

مبادر يف خدمة بيوت اهلل

من اأهم ما عرف عن » العالمة �سي بوكرو�سة 
اماما  بيوت اهلل  ن�ساطه يف  » �سفاه اهلل  حممد 
خطيبا ومدر�سا واأ�ستاذا كون العديد من االأئمة 
فكانت جل�ساته اخلا�سة باالأئمة والطلبة التي 
 « قدور  اأوالد   « دوار  مب�سجد  �سواء  يوؤطرها 
والية  �رشق  رم�سان  املالك  عبد  بن  ببلدية 
و�سط   « مب�سجد  اأخرى  وجل�سات  م�ستغامن 
اأخرى  وجل�سات  خل�رش  ب�سيدي   « املدية 
اللهعنه  ر�سي   « ال�سديق  بكر  اأبي   « مب�سجد 
كلها  اجلل�سات  هذه  كانت  علي  �سيدي  ببلدية 
لتدري�ص الفقه وال�سرية النبوية وعلوم ال�رشيعة 
حممد  العالمة  ال�سيخ  ترك  وقد  االإ�سالمية 
بوكرو�سة اأثرا طيبا يف كل هذه امل�ساجد التي 
الذين  واالأئمة  امل�سافرين  الطلبة  فيها  كون 
ريف  البارع  والتمكن  العلم  بغزارة  له  ي�سهدون 
�سي  العالمة  ال�سيخ  قال  وطاملا  التدري�ص 
حممد بوكرو�سة اأن من نعم اهلل عليه اأن اأتاح له 
املجال للن�ساط يف بيوت اهلل واإعمارها بالطلبة 
وحفظة كتاب اهلل وهي الر�سالة التي يعي�ص من 
اجلها وهو االآن مع ابتالء املر�ص الذي يخ�سه 
اهلل خلا�سة قومة من ال�ساحلني يدعو ان يكون 
ال�سند يف ميزان  عمله وجهده االأ�سيل مت�سل 

احل�سنات 

 �لعالمة" حممد بوكرو�سة " فقية �سخر حياتة للعلم وحفظة كتاب �هلل

بقلم د.حممد مرواين

�شخر حياته يف التدري�ص والإمامة 
وهو اإطار من اإطارات قطاع الفالحة 

انه ب�شهادة الأئمة وحفظة كتاب اهلل 
من خمتلف وليات الوطن احد ركائز 
الفقه وال�شريعة وابرز علماء منطقة 

الظهرة احد الذين �شخروا حياتهم 
يف تدري�ص القرءان الكرمي وعلوم 

ال�شريعة واملنطق والنحو انه ال�شيخ 
العالمة حممد بوكرو�شة الذي ينحدر 
من قرية الويل ال�شالح املجاهد �شيدي 

خل�شر بن خلوف  طيب اهلل ثراه 
ترعرع يف منبت اأ�شيل 

الربامج  خمتلف   « ال�سياحية  التنمية  ومتثل 
امل�ستقرة  الزيادة  حتقيق  اىل  ت�سعى  التي 
وتعميق  ال�سياحية  املوارد  يف  املتوازنة  و 
بالتايل  و  ال�سياحي  القطاع  اإنتاجية  وتر�سيد 
فهي تنطوي على االرتقاء و التو�سع باخلدمات 
يتطلب  الذي  االأمر  احتياجاتها,  و  ال�سياحية 
ر�سم برامج تخطيط, حيث ت�ستهدف حتقيق 
باأقل  ال�سياحي  النمو  من  ممكن  معدل  اأكرب 
وتعرف  متاح,  زمن  اأق�رش  يف  ممكنة  تكلفة 
اأي�سا باأنها »هي التي تلبي احتياجات ال�سياح 
وتوفري  جانب حماية  اىل  امل�سيفة  واملواقع 

الفر�ص للم�ستقبل«. 
فاعلية الإعالم ال�شياحي يف ترقية 

وتنمية ال�شياحة 

اأ�سكال االإعالم   اأحد  ال�سياحي  يعترب االإعالم 
املتخ�س�ص الهادف اإذ يعرف على انه: » كافة 
اأوجه الن�ساط االت�سايل املخطط وامل�ستمر 
ومتخ�س�سون  اإعالميون  ميار�سها  التي 
احلقائق  بكافة  اجلمهور  تزويد  بهدف 
واالأخبار واملعلومات ال�سحيحة عن الق�سايا 
االأمور  وامل�سكالت وجمريات  واملو�سوعات 
املتعلقة بال�سياحة بطريقة مو�سوعية وبدون 
االت�سال  واأ�سكال  و�سائل  طريق  عن  حتريف 
لالإقناع  الفنية  االأ�ساليب  وبكافة  املختلفة 
والتاأثري من اجل تنمية الوعي ال�سياحي لدى 
اأكرب  اإجتداب  اأجل  ومن  ناحية  من  اجلمهور 
موطن  عن  بعيدا  لالإقامة  االأفراد  من  عدد 

اإقامتهم �سواء داخل البالد اأو خارجها«. 
كما مت تعريفه على انه:« اأحد اأ�سكال االإعالم 
احلديث واملوجه لقطاع ال�سياحة با�ستخدام 
اإعالم وات�سال ع�رشية حديثة ويوفر  و�سائل 
االأن�سطة  كافة  عن  والبيانات  املعلومات 
ت�رشف  التي  الدولة  يف  تقام  التي  ال�سياحية 
تن�سيط  بق�سد  االإعالم  ذلك  تقدمي  على 

ال�سائحني وجرهم على �سلك جتربة ال�سياحة 
اأنه«  على  اأي�سا  عرف  و  جتربتها«,   وتكرار 
ت�سليط ال�سوء على ما يحتويه البلد من معامل 
�سياحية �سواء اأكانت طبيعية اأم اأثرية تاريخية 
من  جمال  اأو  اآخر  مظهر  اأي  اأو  فندقية  اأم 
با�ستخدام  وذلك  ال�سياحي  اجلذب  جماالت 
كافة الو�سائل االإعالمية واالت�سالية املتطورة 
من اأفالم واإعالنات قادرة على جذب ال�سياح 
فاالإعالم  وبالتايل  البلد,  ومواطني  االأجانب 
لل�سناعة  وحمورية  الزمة  �سفة  ال�سياحي 

ال�سياحية« 

الدور التوجيهي لالإعالم ال�شياحي و 
البيئي 

حتكم التنمية ال�سياحية عدة اعتبارات وذلك 
من خالل الدور التوجيهي الذي يلعبه االإعالم 
يف  اإبرازها  ميكن  التي  و  والبيئي  ال�سياحي 

مايلي : 
املتاحة  ال�سياحية  للموارد  اجليد  اال�ستغالل 

من خالل دور االإعالم يف هذه العملية . 
تنمية  تعرت�ص  قد  التي  امل�ساكل  حتديد 
ال�سياحية و معاجلتها و جتنبها من  ال�سناعة 

خالل و�سع خطط بديلة . 
كل  وو�سع  املحلية  ال�سياحية  ال�سوق  درا�سة 

الرتاتيب الالزمة . 
البلد  داخل  املختلفة  ال�سيا�سات  تن�سيق 

ال�سياحي الرتباط ال�سياحة باأن�سطة اأخرى. 
العالقة بني االإعالم و ال�سياحة البيئية 

ال يخفى على اجلميع اأن علم ال�سياحة و علم 
االإعالم هما من العلوم احلديثة التي ظهرت 
العاملية  احلرب  بعد  دقيق  ب�سكل  تبلورت  و 
الثانية و على مدى العقود اخلم�سة املا�سية 
ال�سياحة  و  االإعالم  بني  العالقة  كانت  قد  و 
فاالإعالم  منهما  لكل  اأ�سا�سية  تبادلية  عالقة 
وهو  للجمهور  الرتفيه  يقدم  وظائفه  كاأحد 

املواد  بث  خالله  من  ي�ستخدم  اأن  ميكن  ما 
كما  املختلفة,  ال�سياحية  باالأن�سطة  املتعلقة 
تزدهر  و  تتطور  اأن  ميكن  ال  ال�سياحة  اأن 
لل�سياح  فكيف  بالعامل,  االت�سال  عن  مبعزل 
ال�سياحية  املواقع  على  ويتعرفوا  يعلموا   اأن 
فاالإعالم  املختلفة,  االت�سال  و�سائل  بدون 
واالأجنع  االأ�رشع  الو�سيلة  فهو  الرتويج  هدفه 
ال�سياحي  التثقيف  و  التوعية  ن�رش  جمال  يف 

لدى املجتمعات امل�ست�سيفة لل�سياحة. 
البالد  داخل  اجلمهور  خماطبة  من  انطالقا 
عقلية  و  مو�سوعية  خماطبة  خارجها  و 
يف  الت�سويق  و  اجلذب  عوامل  با�ستخدام 
تقدمي املنتج ال�سياحي بق�سد اإقناع اجلمهور 
فوائدها  و  ال�سياحة  باأهمية  اهتمامه  واإثارة 
على  التعرف  على  وت�سجيعه  للدولة  و  للفرد 
الوعي  و ذلك بهدف ن�رش  ال�سياحة  مقومات 
ال�سياحي بينهم , و ح�سن معاملة ال�سائحني و 

معاونتهم فيما يحتاجونه. 
العمل  وهو  ال�سياحي  االإعالم  من  والهدف 
املرتقبني  ال�سائحني  جمهور  خماطبة  على 
و ت�سجيعهم على الزيارة وجذبهم و ت�سويقهم 
للمنتج ال�سياحي املتوفر واملتنوع , وت�سجيع 
الزيارات, واالهتمام  و تكرار  للبالد  قدومهم 
باإقناع ال�سياح املرتقبني ب�سيا�سات ال�رشكات 

و اجلهات ال�سياحية و اجتاهاتها . 

الإعالم البيئي و م�شاهمته يف تنمية 
ال�شياحة 

هذا واأوىل امل�رشع اجلزائري مبداأ االإعالم و 
امل�ساركة مكانة هامة يف قانون حماية البيئة 
يف اإطار التنمية امل�ستدامة, حيث اعتربه من 
القانون  هذا  يرمي  التي  االأ�سا�سية  االأهداف 
لبلوغها, من خالل ن�ص الفقرة ال�ساد�سة من 
املادة 2 من القانون 03-10 و التي تن�ص على 
م�ساركة  و  التح�سي�ص  و  االإعالم  تدعيم   «

تدابري  يف  املتدخلني  خمتلف  و  اجلمهور 
حماية البيئة ». 

يف  مركزيا  دورا  االإعالم  و�سائل  تلعب  كما 
العام  اجلمهور  لدى  البيئي  الوعي  ت�سكيل 
الكاملة  باملعلومات  تزويده  يف جمال  �سواءا 
و ال�سحيحة عن ق�سايا البيئة , اأو يف ت�سكيل 
و  الق�سايا  هذه  املواقف جتاه  و  االجتاهات 
كافة  على  البيئية  االأولويات  اأي�سا يف حتديد 
الدولية,  و  االإقليمية  و  املحلية  امل�ستويات 
اخلطوة  مبثابة  البيئي  الوعي  يعترب  حيث 
التي  البيئية  االجتاهات  تكوين  يف  االأوىل 
االإعالم  يعترب  و  الفرد,  �سلوك  يف  تتحكم 
البيئي اأحد اأهم اأجنحة التوعية البيئية و هو 
اأداة اأح�سن ا�ستثمارها كان لها مردود ايجابي 
ال�سليم  البيئي و ن�رش االإدراك  للرقي بالوعي 
يف  البيئي  االإعالم  يعمل  و  البيئية,  للق�سايا 
تف�سري و فهم و اإدراك املتلقي لق�سايا البيئة 

املعا�رشة. 
» و عليه من خالل ما مت عر�سه فان االإعالم 
ال�سياحي و البيئي من ناحية دورهما يف حتقيق 
من  تكامل  هناك  اإن  ن�ستنتج  ال�سياحة  تنمية 
ناحية االأداء و التوجيه نحو االرتقاء ب�سناعة 
و  االقت�سادي  لدى  بارز  دورهما  و  ال�سياحة 

ال�سيا�سي و ال�سائح و غري ذلك«. 
يعدان  البيئي  و  ال�سياحي  االإعالم  من  فكل 
االإعالم  درا�سات  يف  احلديثة  املجاالت  من 
العلوم  اأن هناك تكامال بني  ومما ال�سك فيه 
االإعالم  وعلوم  ال�سياحية  الدرا�سات   و 
من  فن  ميثالن  كالهما  اأن  اأ�سا�ص  على 
الثقايف  والتقارب  واالنتقال  االت�سال  فنون 
واملجتمعات  ال�سعوب  بني  واحل�ساري 
ال�سياحي  االإعالم)  ي�ساهم  حيث  املعا�رشة, 
يف  موؤثر  وجود  ذو  ن�ساط  باعتباره  والبيئي( 
اأهداف  ال�سياحة ويحقق  املجتمع يف خدمة 

التنمية امل�ستدامة. 

دور �لإعالم �ل�سياحي و�لبيئي 

ي�شاهم كل من الإعالم ال�شياحي و 
البيئي يف تنمية ال�شياحة و حتقيق 
زيادة متوازنة و م�شتمرة يف املوارد 
ال�شياحية، حيث يبقى الإن�شان يف 

هذه العملية املحور الأ�شا�شي و مبثابة 
الأداة لتحقيق هذه املهمة، و تبداأ 

التنمية ال�شياحية مع تقدير الإن�شان 
لأهمية ال�شياحة و اأي�شا مهام و�شائل 
الإعالم ملرافقة ال�شياحة  التي تعترب 
بديال للمحروقات، و من اأبرز م�شاكل 
التنمية ال�شياحية عدم القدرة على 

ا�شتخدام و ا�شتغالل الطبيعة و املواقع 
ال�شياحية يف عملية التنمية ، اإذ من 

املفرت�ص اأن تركز جهود التنمية 
ال�شياحية على املنتج ال�شياحي بحد 

ذاته، و تبقى تنمية الن�شاط ال�شياحي 
بحاجة اىل تعاون خمتلف العنا�شر 

والإمكانيات و اجلهود العاملة يف 
احلقل ال�شياحي ،من خالل عملية 

تنمية و تطوير ال�شياحة و التي يجب 
اأن تكون بجرد امل�شادر التي ميكن 

ا�شتخدامها يف ال�شناعة. 

حمددات الدور

من اأبرز علماء م�شتغامن

بقلم الأ�شتاذ: اإبراهيم �شالمي  
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ومعه  يو�سف  زيروت  القائد  اأن  غري 
قادة املنطقة الثانية راأوا اأن الوقت قد 
قوية  تكون  واحدة  ب�رضبة  للقيام  حان 
متعددة  اأهدافا  معها  حت�سد  بحيث 
الأوىل  املنطقة  عن  اخلناق  فك  اأولها 
قواته  جل  الفرن�سي  اجلي�ش  وجه  التي 
التفرغ  قبل  هناك  الثورة  لإخماد  اإليها 
امل�ساعدة  وثانيها  الأخرى،  للمناطق 
على طرح الثورة اجلزائرية عرب و�سائل 
باهتمام  تظفر  لعلها  العاملية  الإعالم 
وثالثها  الدولية  املجموعة  لدى  اأكرب 
�سو�ستال  خطة  اإف�سال  على  امل�ساعدة 
ال�سمال  فهجمات  حدث،  ما  وهو 
اأوت   20 يف  حدثت  التي  الق�سنطيني 
التخلي  �سو�ستال  على  فر�ست   1955
عن �سيا�سة البحث عن املعتدلني واجته 
نحو تعزيز �سيا�سة القمع ال�سامل معيدا 
واأف�سح  بدايته  اإىل  الثورة  عداد  بذلك 
اجلزائروعلى  مدينة  لقيادة  املجال 
القوى  لإدماج  عبان  رم�سان  راأ�سها 
العمل  يف  عنها  حتدثنا  التي  املعتدلة 
اأو تردد.  الثوري دون رجعة  الراديكايل 
�سحايا  من  الكبري  العدد  من  وبالرغم 
الوح�سية  الفرن�سي  اجلي�ش  فعل  ردة 
من  األفا   20 بلغ  وقد  الهجمات،  على 
اإىل  النف�ش  اأعادت  اأنها  اإل  املدنيني، 
من  يقرب  ما  بعد  امليدان  يف  الثورة 
العمل  ون�سطت  والتيه  الريبة  من  عام 
امل�سلح يف مناطق اأخرى منها املنطقة 
اخلام�سة التي تزودت بال�سالح، ودفعت 
للتفكري  املناطق  كل  يف  الثورة  قادة 

اإف�سال  مرحلة  من  النتقال  يف  جديا 
�سيا�سة ال�ستعمار اإىل البحث عن خلق 
الن�رض  �رضوط  ومن  الن�رض.  �رضوط 
من  اخلارجي  الوفد  مع  ال�سلة  توطيد 
غياب  ب�سبب  انقطعت  اأن  بعد  جديد 
اأغلب القادة الأوائل الذي �سعب مهمة 
 1955 عام  من  �سبتمرب  ففي  بو�سياف، 
من  �سل�سلة  فى  عبان  رم�سان  �رضع 
املرا�سالت مع الوفد بالقاهرة وك�سف 
كتابه:  يف  بلحو�سني  مربوك  عنها 
واخلارج،  الداخل  بني  املرا�سالت 
و1956.   1954 بني  اجلزائر-القاهرة 
حدة  بينت  ما  بقدر  املرا�سالت،  هذه 
وطابعها  و�رضاحتها  الثورية  اللهجة 
عن  اللثام  اأماطت  فقد  الدميقراطي 
الظروف التي كانت �سائدة قبل انعقاد 
قادة  اأن  كيف  بينت  ال�سومام،  اجتماع 
اأمام  الزمن  مع  �سباق  يف  كانوا  الثورة 
تطور عمليات القمع وحاجة الثورة اإىل 
قادر  متطور  وبتنظيم  بال�سالح  التزود 
التي  الفرن�سية  القوات  مواجهة  على 
بالتحاق   1955 منذ  عددها  ت�ساعف 
ال�سباط الدمويني الذين ف�سلوا يف الهند 
ال�سينية واأرادوا الثاأر لعزتهم وجربوتهم 
يف اجلزائر.  ومل تقف ات�سالت رم�سان 
عبان عند الوفد اخلارجي فح�سب، وهو 
الذي وجد نف�سه بحكم الو�سع القيادي 
ال�سيا�سية  والأهمية  للثورة  اجلديد 
بني  املن�سق  موقع  يف  اجلزائر  ملدينة 
واخلارج،  الداخل  يف  الثورية  القيادات 
الداخل  قادة  ات�سالت مع  بل �رضع يف 

فقد اأر�سل يف البداية عمارة ر�سيد اإىل 
يف  الو�سع  ل�ستطالع  زيروت  يو�سف 
ال�سمال الق�سنطيني والت�ساور يف �سوؤون 
وبن طوبال  زيروت  كان من  فما  الثورة 
اإل اأن بعثا بدورهما بر�سالة مع حمفوظ 
الذهاب  عليه  يقرتحان  عبان  اإىل  بنون 
وهو  وطني.  موؤمتر  عقد  نحو  عاجال 
الوفد  اإىل  عبان  من  مرا�سلة  اأكدته  ما 
على  "نحن  فيها:  جاء  وقد  اخلارجي 
مع  التقينا  ق�سنطينة.  مبنطقة  ات�سال 
امل�سوؤولني وننوي اأن نعقد يف مكان ما 
يف اجلزائر اجتماعا هاما لكبار م�سوؤويل 
ووهران.  واجلزائر  ق�سنطينة  مناطق 
�سيء  كل  اإعداد  ننتهي من  ما  ومبجرد 
اأو  ممثل  اإر�سال  منكم  نطلب  �سوف 
اثنني لأن قرارات هامة �سوف تتخذ." 
مل  عبان  اأن  الفقرة  هذه  يف  املالحظ 
الأوىل،  املنطقة  م�ساركة  اإىل  ي�رض 
اأورا�ش النمام�سة، التي مل تتاأكد ب�سبب 
�سعوبة الت�سال بها الناجم عن احل�سار 
القيادية  وم�سكالتها  عليها  امل�رضوب 
يف غياب بن بولعيد ب�سجن الكودية قبل 
اأن يفر منه يف خريف 1955. وهنا يذكر 
املوؤرخ خالفة معمري �سهادة نقلها عن 
�سعد دحلب الذي اأر�سله عبان يف اأفريل 
للت�ساور  الورا�ش  منطقة  اإىل   1956
اجتماع  حول  بولعيد  بن  م�سطفى  مع 
اإىل  طريقه  ويف  املنتظر،  الثورة  قادة 
زيروت  عند  دحلب  توقف  الورا�ش 
املنطقة  قائد  لي�ساأله عن حال  يو�سف 
قد  يكون  الرجل  اأن  زيروت  عليه  فرد 

ي�ساعده على موا�سلة  اأن  وله  ا�ست�سهد 
فعاد  الأمر  من  ليتاأكد  اإليه  الطريق 
دحلب اأدراجه اإىل مدينة اجلزائر تاركا 
املنطقة  و�سع  ا�ستفهام حول  عالمات 
الأوىل. لقد كان حر�ش قادة الثورة على 
م�ساركة منطقة الورا�ش �سديدا بالنظر 
لأهميتها وريادتها يف الكفاح متاما مثل 
الثورة  تنطلق  ل  اأن  على  حر�سهم  كان 
يف 1954 دون م�ساركة منطقة القبائل، 
لكن �سعوبة متثيل املنطقة كما �سرنى 

لحقا حالت دون م�ساركتها. 
لعام 1956 حافال  الأول  ال�سدا�سي  كان 
بالأحداث التي �ساهمت ب�سكل كبري يف 
ر�سم معامل الجتماع الكبري القادم فقد 
مبدينة  الوطني  التحرير  جبهة  اجتهت 
الفئات  خمتلف  تنظيم  نحو  اجلزائر 
العام  الحتاد  ميالد  فكان  الجتماعية 
للعمال اجلزائريني بقيادة ايدير عي�سات 
تاله  ثم  خده  وبن  عبان  من  وباإ�رضاف 
واحلرفيني  للتجار  العام  الحتاد  اإن�ساء 
التنظيم  عدوى  وامتدت  اجلزائريني 
العام  اأ�س�سوا الحتاد  الذين  الطلبة  اإىل 
ودخل  اجلزائريني  امل�سلمني  للطلبة 
الثانويون يف اإ�رضاب عن الدرا�سة قبل 
ارت�سم  وبهذا  الثورة.  مبعاقل  اللتحاق 
وجهها  ليع�سد  للثورة  املدين  الوجه 
نوفمرب  به يف  انطلقت  الذي  الع�سكري 
الواحدة،  الثورة  عملة  ليكّونا   1954
ثورة ال�سعب اجلزائري الذي توجه اإليه 

النداء الأول.
يتبع

بد�ية �الإجماع على عقد �الجتماع

بقلم اح�سن خال�ص   
مل يكن انعقاد اجتماع ال�سومام 

غاية يف ذاته، بل و�سيلة من الو�سائل 
ال�سرورية على طريق الن�سر بعد 

اأن بداأت الريبة وال�سك يزولن من 
قلوب املجاهدين وهم يرون الثورة 

تتعزز بان�سمام منا�سلني من التيارات 
ال�سيا�سية الأخرى وباأن �سيا�سة 

جاك �سو�ستال بداأت تت�سح حدودها 
ولبد من اإف�سالها وهو الذي زار مدير 
ديوانه مونتاي يف �سجن بربرو�ص كال 

من بن خده وكيوان من املركزيني 
ومولي مرباح ووقواق من املي�ساليني 

وا�ستقبل بنف�سه ال�سيخ خري الدين 
من جمعية العلماء و�سر�سايل من 

املركزيني ون�سحهم باإن�ساء "جتمع 
وطني �سرعي معقول" ت�ستطيع 

احلكومة الفرن�سية اأن تتحدث معه. 

يف الطريق اإىل ال�سومام 

و   ، الأيديولوجية  املغايرة  الغالب  يف 
يكون   ، ال�سيا�سي  الفكري  الختالف 
عامل تنفري عن توحيد الروؤى و املبادرات 
ال�سيا�سية ، و حمفز مناف�سة و تدافع ، 
ل عامل توافق و التئام ، ناهيك املوانع 
بع�ش  عنها  قفزت  التي   ، القانونية 
انخرطت  حني  اجلمعيات  و  النقابات 
يف عمل �سيا�سي وا�سح املالمح بجانب 
الوبائي  الظرف  اأما   ، �سيا�سية  اأحزاب 
�سمن  فياأتي  اليوم  نعي�سه.  الذي  احلاد 
عليها  يوؤ�س�ش  التي  الأخالقية،  البوائق 
اأي فعل �سيا�سي دون حرج ، فعلى مدار 
ن�سف عام و النا�ش متوت مل ن�سمع اأي 
مبادرة من هوؤلء ليخرجوا على ال�سعب 
بقناع القوى التي ت�سعى اإىل الإ�سالح ، و 

حالهم كال�سكايف احلايف .

اآليات التحول الدميقراطي ال�سليم ،  اإن 
وعرب   ، ال�سفافية  اأطر  يف  تتم  اأن  لزاما 
ات�ساق  على  موؤ�س�ش   ، عقالين  خطاب 
يختار  و  املخاطب  يحرتم   ، حجاجي 
 ، اأخالقي  كفر�ش  الن�ساط  توقيت 
بعيدا عن اأي حماولة متوقع ، فالن�ساط 
ال�سيا�سي يف منعطفات التحولت ، ياأتي 
و  م�ساريع  يحمل  تاأ�سي�سيا  الغالب  يف 
�س�سة  َموؤْ و  الدميقراطية  لإر�ساء  اآليات 
و  رقابة  باآليات  جتهيزها  و  الدولة 
يكون  اأن  ل   ، حما�سبة  ميكانيزمات 
ي�سعى للتموقع و املناورة من اأجل ماآرب 

�سخ�سية �سيقة .
الد�ستور  ل�سياغة  الإعداد  عملية  تعترب 
يف  الرئا�سة  انتهجته  الذي   ، اجلامع 

ال�سليمة  النية  عن  تنم   ، �سيا�سة  �سابقة 
بعد  الإ�سالحات،  يف  قدما  امل�سي  يف 
يف  ال�سرتاك  باب  فتح  جدية  ثبوت 
الرئا�سة  توزيع  عرب  التنقيح  و  الإثراء 
اجلميع  على  الد�ستور  م�رضوع  لن�سخة 
املقرتحات  ل�ستقبال  الباب  فتح  و   ،
لكل من يرغب يف ذلك ، مع وعد بن�رض 
املقرتح و اجلهة التي اأر�سلته ، مل ن�سهد 
حول   ، الإ�سالح  قوى  لقاء  اأو  اجتماع 
م�ساألة �سناعة الد�ستور ، على رغم اأنها 
تعترب امل�ساألة الأ�سا�ش الكربى الأوىل ، 
وق�سية مف�سلية و واحدة من اخليارات 
حتول  اأي  يف  احلا�سمة  ال�سيا�سية 
مبثابة  الد�ستور  �سياغة   . دميقراطي 
لتحقيق  النظري  منقطعة  مبكرة  فر�سة 
لطبيعة  روؤية  على  النطاق  وا�سع  توافق 

الدولة وعالقتها بال�سعب .
تو�سح التجارب ال�سابقة اأن و�سع د�ستور 
جديد اأو تعديل الد�ستور احلايل لهو اأمر 
يف غاية الأهمية لو�سع اللبنة الأ�سا�سية 
حماية  وتعزيز  الدميقراطي  للحكم 

احلريات املدنية
القواعد  من  وغريها  الإن�سان  وحقوق 
جتفيف  و   ، والحرتام  التقدير  حمل 
حول  ل�سيما  اللغط  و  ال�سقاق  موارد 
ال�ستغالل  من  وقايتها  و  الهوية 
ال�سيا�سية  النعرات  اإثارة  و   ، ال�سيا�سي 
باأي  ن�سمع  ومل  نقف  مل  ذلك  رغم  و 
هوؤلء  من  جماعية  �سيا�سية  مبادرة 
القوى الإ�سالحية . مع علمهم اأن و�سع 
العملية  لالأغرا�ش  اأي�سا  مهم  الد�ستور 
لتعزيز  ا�ستخدامه  وميكن  الفورية، 

عملية التحول الدميقراطي الناجح عن 
م�سادر  كل  واإبعاد  الآراء  توحيد  طريق 

الإف�ساد املحتملة. 
ومل نر لقوى الإ�سالح الوطني تن�سيق اأو 

اجتماع !
وثيقة  مراجعة  اأو  اأعداد  اأن  رغم 
الد�ستور من اأهم م�سائل بدايات التحول 
ن�ساط  اأي  ن�سهد  فلم   ، الدميقراطي 
هذه  م�ستوى  يف   ، بال  ذا  منظم  حزبي 

الوثيقة و ح�سا�سيتها .
املثال،  �سبيل  على  اإ�سبانيا،  يف 
كاأداة  الد�ستور  و�سع  عملية  ا�ستخدمت 
النتقال  لعملية  التوافقي  النهج  لتعزيز 
النهج  اأن الرئا�سة انتهجت هذا  ، ورغم 
عن  اأبانت  ال�سيا�سية  الطبقة  اأن  اإل   ،
 ، املو�سوع  يف  كبري  �سيا�سي  اإفال�ش 
على  التفاق  مت  الأرجنتني،  يف  وجند 
تاأثري  عدم  ل�سمان  د�ستورية  تعديالت 
يف  املحتملني  ال�سيا�سيني  املف�سدين 

عملية النتقال.
الد�ستور  و�سع  عملية  اأن  التنويه  يجدر 
الآراء(  )توافق  غر�ش  فقط  تخدم  قد 
اأن  من  التاأكد  على  احلر�ش  حالة  يف 
حتظى  �ست�ستخدم  التي  الإجراءات 
بتاأييد وا�سع ، عندما ل يتم الإ�رضاع يف 
الظروف،  من  كثري  ويف  العملية.  تنفيذ 
املوؤقتة  الد�ستورية  الرتتيبات  تظل  قد 
اأي  دون  الزمن  من  طويلة  لفرتة  �سارية 

اآثار �سلبية.
املنطق  نف�ش  و  ال�سيا�سيات  نف�ش  اإن 
ال�سيا�سي ، و نف�ش الفاعل ، لن تنتج اإل 
و   ، املعلول  تتبع  فالعلة   ، النتائج  نف�ش 

البديهيات و امل�سلمات التي تنطلق منها 
التي   ، اجلديدة  الوطني  الإ�سالح  قوى 
الف�ساد  زمن  يف  مهاون  البارحة  كانت 
اأو  تغيري  اأي  عن  تبعث  لن   ، الوطني 

اإ�سالح اأو انتقال اأو حتول دميقراطي.
العمل  �سعف  و  احت�سام  يكون  قد 
وثيقة  م�ساألة  يف   ، التوافقي  ال�سيا�سي 
التعامل  منهج  اإثارة  عن  يغني  الد�ستور 
و  اأنواعه  ب�ستى  الف�ساد  ق�سايا  مع 
طريقة  يف  البحث  و  الق�سائية  امل�ساألة 
احلكومة  بعد  ما  احلكومة  تعامل 

الفا�سدة. مع هذه امللفات ؟ 
اإ�سبانيا و�سلت  اإن  ال�سدد  جند يف هذا 
عن  المتناع  عن  توافقي  قرار  اإىل 
الربتغال  عك�ش   ، املا�سي  ملفات  فتح 
اإىل  فيه  املحا�سبة  عملية  و�سلت  الذي 
املالحقات الق�سائية و النفي من البالد 
، و تطهري كبري يف القطاع اخلا�ش و العام 
النتقالية  املرحلة  و�سلت  وعندما   ،
ا�ستقرارا،  اأكرث  حالة  اإىل  الربتغالية 
الر�سمي  النهج  امل�ساحلة هي  اأ�سبحت 

امل�سيطر على املوقف .
اجلهود  �سعف  فكان  الفلبني،  يف  اأما 
عن  املحا�سبة  متابعة  يف  املبذولة 
عهد  اأثناء  وقعت  التي  النتهاكات 
التغري  �سحالة  على  دلياًل  ماركو�ش 
ظل  فقد  ال�سيا�سية،  احلياة  طال  الذي 
ال�سابقون ملاركو�ش ميار�سون  املوالون 

ال�سوؤون ال�سيا�سية
مبا يف ذلك املنا�سب رفيعة امل�ستوى، 
النهاية  يف  فازا  وابنه  زوجته  اإن  بل 

مبنا�سب قائمة على النتخاب.

لكم در�س �الأرجنتني و �إ�سبانيا و�حذرو� �لفلبني 

 اأثار اللقاء الأخري ملا ي�سمى 
قوى الإ�سالح الوطني ، الذي 

جمع بع�ص الأحزاب ال�سيا�سية 
، و النقابات ، و ن�سطاء احلركات 
اجلمعوية و فواعل جمتمع مدين 
، الكثري من اللغط ، حول توقيت 

هذه املبادرة و الداعي اإليها 
، مع مالزمة بع�ص امل�ساركني 

واإ�سرارهم باحلديث با�سم احلراك 
ال�سعبي ،و بعد اأن انتف�ص جمل�سهم 

مت ا�ستقبال نقباء منهم من 
طرف رئي�ص اجلمهورية ،تزامن 
هذا اللقاء مع بروز ن�ساط كبري 

توا�سلي منظم يف ميادين التوا�سل 
الجتماعي ، تروم اإىل ا�ستقطاب 

و هيكلة احلركة اجلمعوية ، و 
املجتمع املدين ، كمالمح ا�ستعداد 

ملنا�سبة جماهرية .

ال�سكايف احلايف و قوى الإ�سالح 

اجلزء 03 

بقلم الوليد فرج
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لقد كان لن�شاط الجتاه 
ال�شتقاليل جهود م�شنية 

يف بلورة الكفاح امل�شلح منذ 
نهاية ثالثينيات القرن 

املا�شي ونتيجة لذلك كللت 
م�شاعيه مبيالد املنظمة 

اخلا�شة �شنة 1947والتي 
�شعت يف تن�شيط العمل 

الع�شكري من خالل تلك 
العمليات التي قامت بها قبل 

اأن يتم اكت�شاف اأمرها من 
طرف ال�شلطات ال�شتعمارية 

الفرن�شية.

اإ�شاءات تاريخية

�ملنظمة �خلا�شة من �لن�شاأة �إىل �الكت�شاف 
البوادر الوىل لبدايات العمل ال�شبه 

ع�شكري:

الزبريي  العربي  امل�ؤرخ  كتابات  اأ�شارت 
بداياته  كانت  الع�شكري  العمل  بروز  اأن 
عقده  عند  اجلزائري  ال�شعب  حزب  مع 
باإجماع  تقرر   1938/07/24 ي�م  م�ؤمترا يف 
احل�ش�ر على تاأ�شي�س جلنة خا�شة بالتك�ين 
اخل�رضاء(  )اللجنة  عليها  اأطلق  الع�شكري 
اإفريقيا  �شمال  جلنة   ( ك�نت  بدورها  والتي 
للعمل الث�ري ( حيث اختارت جمم�عة من 
الأع�شاء على راأ�شهم حممد طالب و اأر�شلته 
ا�شتعمال  على  التدرب  ق�شد  برلني  اإىل 
من  املجم�عة  هذه  ا�شتقبلت  الأ�شلحة 
عناية  لها  واأولت  الملانية  ال�شلطات  طرف 
كبرية لكنها اأرجاأت البت يف م��ش�ع الت�شليح 
اىل ما بعد احلرب العاملية ، وبذلك ف�شلت 
وجهتها  .ليت�يل  معها  العالقة  انهاء  اللجنة 
اكرث  م�قفها  يكن  مل  التي  ايطاليا  نح� 
افريقيا  �شمال  حترير  م�شاألة  مع  التزاما 
ورغم كل ذلك الإ اأن بع�س م�ش�ؤويل اللجنة 
ف�شل�ا  و�شي جياليل  راجف  بلقا�شم  امثال 
ال�شتمرار يف املحاولة وال�شتفادة من دول 
املح�ر رغم معار�شة رئي�س احلزب م�شايل 
واإقدامه  الأملان  مع  التعاون  لفكرة  احلاج 
اللجنة  اأع�شاء هذه  وه� �شجني على ف�شل 
مبنظمة  �شميتا  منظمتان  ظهرت  كما   .
ال�شباب و منظمة اجلي�س الثامن اللتان كانتا 
تدع�ان اىل عدم اللتحاق ب�شف�ف اجلي�س 
الفرن�شي قبل ان تت�شافر جه�دها لتاأ�شي�س 
ل�اء  منظمة ع�شكرية تك�ن قادرة على رفع 
حممد  �شهادة  على  وبناء   ، امل�شلح  الكفاح 
بلك�ر  �شباب  منظمة  تاأ�ش�شت  فقد  ي��شفي 
�شنة 1942_1943وذلك بتحري�س من حممد 
بل�زداد وقد امتازت بقدرة التنظيم والهيكلة 
للم�شطهدين  الآمن  امللجاأ  اعتربت  و 
ال�شيا�شيني واملمر الف�شل الذين �شيقاوم�ن 
املنا�شلني  ه�ؤلء  بني  من  وكان  ال�شتعمار 
�رض�شايل  ،احلاج  ر�شيد  :اأوعمارة  من  كل 
؛حم�دة  ي��شفي  ،احممد  حم�شا�س  ،احمد 
العديد  �شمت  اأنها  كما   . واخرون  لعراب 
من التنظيمات كمنظمة الن�شاء اجلزائريات 
والريا�شية  امل�رضحية  الفرق  و  للمالجئ 
الإ�شالمية  الك�شافة  اأما  وامل��شيقية 
لها  ،وكانت  وطاقتها  ر�شيدها  كانت  فقد 
�شحيفتني �شحيفة �شهرية و ن�رضة ا�شب�عية 
اخلا�شة  ال�شدام  وحدة  كلفت  ذلك  لأجل  و 
بالطبع  خا�شة  اجهزة  على  بال�شتالء  بها 
من دور الطباعة بالعا�شمة ومع حل�ل �شنة 
1944 قرر قادة هذا التنظيم ال�شتالء على 
املع�شكرات  من  اخلفيفة  الأ�شلحة  بع�س 
من  كل  مب�شاركة  _المريكية  الجنليزية 
احمد حم�شا�س و حممد ي��شفي كللت هذه 
م�شد�شات  على  وال�شتالء  بالنجاح  العملية 
وقنابل يدوية وعدد من الر�شا�شات ونفذت 
ال�شرتداد  بعملية  �شميت  اخرى  عملية 
ح�شلت فيها املنظمة على �شاحنة امريكية 

قادها املنا�شل حممد خمي�شة .
تاأ�شي�س املنظمة اخلا�شة 

1947 16فيفري 

 وبخ�ش��س هذه امل�شاألة وبناءا على ما ورد 
يف كتابات امل�ؤرخ حممد حربي فاإن التاأ�شي�س 
عن  املنبثقة  القرارات  اىل  يع�د  الفعلي 
امل�ؤمتر الول حلزب حركة انت�شار للحريات 
1947،ومنذ  فيفري    16 يف  الدميقراطية 
مبعية  بل�زداد  حممد  رئي�شها  با�رض  ذلك 
المني دباغني و ح�شني ايت احمد و ب�قادوم 
العمل يف تهيئة البنى الأ�شا�شية لهذا التنظيم 
للمنظمة  اجتماع  اول  عقد  لذلك  ونتيجة 
اخلا�شة بح�ش�ر ثمانية اع�شاء وهم بل�زداد 
،ايت اخمد ،بلحاج حياليل ،ب��شياف رقيمي 
خالله  من  حددت  وقد  ،ماروك  ،حم�شا�س 
وهيكلة  الع�شكري  لتك�ين  الع�ش�ية  خطة 

،وح�شب  عملها  برنامج  وت�شطري  املنظمة 
املنظمة  هيكلة  فاإن  ك�شيدة  عي�شى  �شهادة 
اخلا�شة كانت مبثابة عنق�د العنب اذ كانت 
،والف�شيلة  افراد  ثالثة  ت�شم  جمم�عة  كل 
كل  ،وت�شكل  ت�شم ثالث جمم�عات  بدورها 
عن  ،اما  املفرزة  ي�شمى  مبا  ف�شائل  ثالث 
التنظيم القيادي للمنظمة اخلا�شة يف البداية 
وبناء على ما ذكره م�شطفى ه�شماوي فقد 
كانت كالتايل : حممد بل�زداد املفت�س العام 
وكلف  ع�شكري  مدرب  اجلياليل  وباحلاج 
والر�شال  الت�شالت  بق�شم  ي��شفي  حممد 
للمنظمة اخلا�شة  الداخلية  البنية  اأما عن   .
كانت  اأنها  على  حم�شا�س  اأحمد  فيذكر 
ل�رضوط  وفقا  والدقة  ال�رضامة  تق�شي 
اجتماع  اأول  عن  انبثقت  التي  واملبادئ 

الأركان  قيادة  عرفت  وقد  الأركان.  لهيئة 
ا�شا�شية  تعديالت  ثالثة  ال�رضية  للمنظمة 
اىل غاية  بل�زداد  القائد حممد  تغيري  بفعل 
ليخلفه  به املر�س  ا�شتد  ماي 1948 عندما 
ما  ب�شبب  عزل  الذي  احمد  ايت  ح�شني 
عرف بالأزمة الرببرية �شنة 1949 من طرف 
اىل  بلة  بن  اأحمد  التنظيم  ليرتاأ�س  احلزب 
اأما عن  اكت�شاف تنظيمها �شنة 1950.  غاية 
اخلا�شة  للمنظمة  الع�شكرية  ال�شرتاتيجية 
اأيت  وبناء على ما ت�شمنته مذكرات ح�شني 
ماي  احداث  »بعد  فيها  يذكر  والتي  اأحمد 
1945ا�شتبعدنا م�رضوع النتفا�شة ومل يبقى 
حلرب  اللج�ء  ه�  واحد  طريق  �ش�ى  لنا 
املقاومني التي �شتك�ن لها ا�شكالها اخلا�شة 
يف الأرياف واملدن ، وبعد اأن اأ�شبحت ع�ش� 
يف هيئة اركان املنظمة اخلا�شة حملت كل 
وثائقي واأخذتها عند بلحاج جياليل وكان من 
باحلرب  اخلا�شة  الكتب  من  بينها جمم�عة 
لكالو�س  احلرب  يف  -كتاب  اأهمها  الث�رية 

ويتز ،ا�شافة اىل مقتطفات من كتب 
احلزب  بن�رضها  قام  واإنغلز  مارك�س 
اأمريكي  وكتاب  الفرن�شي،  ال�شي�عي 
نقدي وهجائي عن حرب الع�شابات 
النتفا�شة  ح�ل  قدمي  كتاب  وكذلك 
اليرلندية ، واآخر ح�ل ف�شل حماولة 
الثالثينات  يف  ال�شينية  الهند  ث�رة 
من  جمم�عة  ال�ثائق  �شمن  وكانت 
اجلرائد واملجالت وف�شال عن ذلك 
كان اأحمد مزغنة ي�شلمني با�شتمرار 
عليها  يتح�شل  كان  التي  ال�ثائق  كل 
ال�طني  الدفاع  نائب يف جلنة  بك�نه 
كل  بتمعن  اأقرا  كنت   . الربملان  يف 

الع�شكرية  امليزانية  ح�ل  عالقة  له  ما 
الع�شكرية  بالعمليات  اخلا�شة  واملحا�رض 
الكتب  هذه  خالل  ومن  ال�شينية  الهند  يف 
وال�ثائق قمنا بتح�شري كتاب ع�شكري يخ�س 
واملبارزة  واملتفجرات  ال�شالح  ا�شتعمال 
الفردية و بع�س املبادئ يف التكتيك احلربي 
.وبناء  والغارات  الطرق  كغلق  للع�شابات 
قدمه  الذي  اأحمد  اأيت  ح�شني  تقرير  على 
املركزية  للجنة  امل��شع  الجتماع  اأثناء 
بزدين فقد ات�شمت ال�شرتاتيجية الع�شكرية 
على  العتماد  ب�رضورة  اخلا�شة  للمنظمة 

اأ�شل�ب احلرب الث�رية يف الكفاح امل�شلح.
بناءا على هذه ال�شرتاتيجية فقد قامت قيادة 
العمليات  من  العديد  بتنفيذ  الأركان  هيئة 

اأهمها  من  كان  ال�اقع  اأر�س  على  ج�شدتها 
:الهج�م الذي قام به �ش�يداين ب�جمعة على 
منجم الرخام يف فلفلة ب�شكيكدة ،كما متت 
مهاجمة بريد وهران يف 05اأفريل1949 اين 
و170األف  3ماليني  مبلغ  على  ال�شط�  مت 
الأخرى  العملية  اما   . قدمي  فرن�شي  فرنك 
لالأمري  التذكاري  الن�شب  تفجري  يف  متثلت 
احلاكم  �شيده  الذي  مبع�شكر  القادر  عبد 
و  ي��شفي  حممد  كل  نفذها  نايجالن  العام 
حممد اأعراب ،بالإ�شافة اىل تنفيذ عمليات 
ال�شتعمارية  الإدارة  اع�ان  م�شت  اأخرى 

الفرن�شية . 

الإرها�شات الأوىل لكت�شاف املنظمة 
اخلا�شة :1948-1950 

الكتابات  دونته  ما  على  بناء 
التاريخية املتن�عة فقظ تباينت 
اكت�شاف  ق�شية  ح�ل  الآراء 
يرى  حيث  اخلا�شة  املنظمة 
على  ع�دة  بن  عمار  املجاهد 
لكت�شافها  الأوىل  البدايات  ان 
الفرن�شية  املخابرات  طرف 
ترتبط بعملية �ش�يداين ب�جمعة 
الرخام  منجم  فيها  هاجم  التي 
التحق  لذلك  ونتيجة  ب�شكيكدة 
يف  النظام  من  الأخ�ة  بع�س 
حتى  باجلبل  و�شكيكدة  عزابة 
اأما  القب�س  عليهم  يلقى  ل 
اأحمد بن بلة وحممد ي��شفي في�ؤكدان على 
بريد  عملية  اىل  تع�د  الكت�شاف  حقيقة  اأن 
وهران حيث ا�شتعمل منفذوا الهج�م حقيبة 
كانت  �شغرية  قطعة  منها  �شقطت  قدمية 
الذين جمع�ها  الباحثني  لدى  الدليل  مبثابة 
م�ا�شلة  مت  لذلك  ،ونتيجة  اإثبات  ك��شيلة 
ال�رضطة  اأحد �شباط  التحقيقات حيث عرث 
الق�شائية خالل حملته التفتي�شية ملنزل اأحد 
منا�شلي احلزب على حقيبة قام مب�شادرتها 
،ويف حماولته لفتحها وجد �شع�بة اعرت�شته 
تذكر  وبذلك  الزر  قطعة  غياب  يف  متثلت 
و�شيلة الإثبات التي ا�شتغل عليها قبل �شه�ر 
ليتاأكد اأن العملية قد دبرت من طرف حزب 
حركة النت�شار للحريات الدميقراطية » اأما 
ب�داود فيذهب عك�س ذلك حيث يرى  عمر 
اخلا�شة  للمنظمة  الع�شكري  املدرب  اأن 
بك�شف  قام  من  ه�  جياليل  القادر  عبد 
وح�شب   1950 �شنة  المنية  لالأجهزة  ذلك 
�شهادة الطيب م�شلم قائد املنظمة اخلا�شة 

ال�هاب  عبد  الباحث  نقلها  التي  تب�شة  يف 
ن�شاط  اكت�شاف  مت  »فانه  كتابه  يف  �شاليل 
وذلك  ب�شكيكدة  باحلرو�س  ع�شكري  �شبه 
اجلهة  تلك  منا�شلي  عقده  اجتماع  خالل 
كرا�شة  م�شم�ن  لتدار�س  القرية  مقربة  يف 
التدريب ال�شبه ع�شكري فخرج عليهم فجاأة 
فروا  ان  اإل  منهم  كان  فما  فرن�شي  �رضطي 
من اأمامه تاركني الكرا�شة التي حتت�ي على 
وكيفية  الع�شابات  حرب  عن  وافيا  �رضحا 

تطبيقها«.

وقائع وجمريات اكت�شاف املنظمة 
اخلا�شة 18_مار�س 1950 

يف  اخلا�شة  املنظمة  اكت�شاف  حيثيات  اأما 

الطيب م�شلم  في�شيف  تب�شة 18مار�س 1950 
انه التقى مع ديدو�س مراد ب�شارع بني ميزاب 
بتب�شة وطلب منه اإلغاء عملية اختطاف عبد 
القادر خياري لكنه رف�س ب�شب ف�ات الأوان 
فاملجم�عة املتك�نة من )من عمار بن ع�دة 
، اإبراهيم عجامي ،عبد الباقي بك��س ، حممد 
بن زعيم( قد ن�شبت له مبعية رفيقه املنا�شل 
ا�شتدراجه  مت  اين  و  كمينا  م�ش�ي  الهادي 
با�شم  يعرف  فرن�شي  تذكاري  ن�شب  عند 
مير  م�شلكا  به  اجتاز  بعدما  احلرب  �شحايا 
القادر  عبد  تعر�س  املجم�عة حيث  مبكمن 
ثم  ت�ازنه  اأفقدته  حادة  باآلة  ل�رضب  خياري 
�رضعان  لكنه  ال�شيارة  اىل  املجم�عة  جرته 
كان  انه  �شيما  لهم  وت�شدى  وعيه  ا�شرتد  ما 
الفر�شة  رحيم  فا�شتغل  املالكة  فن  يح�شن 
تخذيره  وحاول�ا  به  حلق�ا  لكنهم  للفرار 
ال�شيطرة  يف  ف�شل�ا  لكنهم  كل�روف�رم  مبادة 
املعمرين  اأحد  �شاهد  هذا  خ�شم  ويف  عليه 
وملا  ال�شيارة  ل�ح  رقم  بتدوين  فقام  العراك 
راآه رحيم �شاح انق�ش�ين )بالفرن�شية (خافت 
على  وان�شحبت  امرها  يكت�شف  ان  اجلماعة 
جناح ال�رضعة اىل �ش�ب قرية وادي الزناتي 
عرب طريق عني البي�شاء وملا و�شل�ا اأختباأوا 
عند اأحد م�ش�ؤويل التنظيم املحليني ويف اأثناء 
ال�شيارة  ف�شاهدت  ل�رضطة  دورية  مرت  ذلك 
املبلغ عنها من طرف اأمن تب�شة ليتم ت�قيفهم 
الذي ظل يف املنزل  با�شتثناء ديدو�س مراد 
ومل يربحه. واأثناء التحقيق معهم ك�شف�ا عن 
من  كل  يف  اخلا�شة  املنظمة  رجال  ا�شماء 
عبد  وبنجاة  الزناتي  ووادي  ،عنابة.  تب�شة 
حمافظة  اىل  مبا�رضة  اجته  خياري  القادر 
قائد  �ش�اعي  الدين  ن�ر  وي�شري   ». ال�رضطة 
بتب�شة  اخلا�شة  املنظمة  اأف�اج  لأحد  �شابق 
ال�شتقالل  بعد  القادر خياري  �شاأل عبد  انه 
»اأنه  قائال  فاأجابه  ل�رضطة  به  �رضح  ما  عن 
وانه  هاجم�ه  جمه�ل�ن  انا�شا  ان  اأخربهم 
يف  ورد  ما  اما   « والغثيان  بالدوران  اح�س 
ال�شتعالمات  ل�رضطة  المني  التقرير 
خياري  القادر  عبد  ال�شيد  :فاإن  باجلزائر 
بعد  تب�شة  ل�رضطة  �رضح  رحيم  املدع� 
ال�شعافات  وتلقيه  امل�شت�شفى  من  خروجه 
عن  ،دافع  امل�قف  قدر  بعدما  »انه  الأولية 
�شيقتل  اأنه  ظن  حيث  طاقته  اخر  اىل  نف�شه 
�شك  دون  من  واعترب  خمتطفيه  قبل  من 
اأنهم ينتم�ن حلزب م�شايل » كما اأكد ال�شيد 
التي  اأحمد �شاو�س يف �شهادته  ال�شع�د  �شعد 
»باأنه قام  ال�هاب �شاليل  الباحث عبد  نقلها 
بعد  خياري  الرحيم  عبد  با�شتف�شار 
ال�شتقالل ب�شاأن ق�شية تب�شة فاأخربه » 
انه طلب الن�شمام اإىل �شف�ف املنظمة 
ق�بل  طلبه  ،لكن  ن�شاأتها  عند  اخلا�شة 
لأنه  كثريا  ذلك  من  فاغتاظ  بالرف�س 
ق�شم  يف  �شكريتري  مبهمة  ي�شطلع  كان 
وملا  باملدينة  النت�شار  حركة  حزب 
اأن  اأخربوه  رف�شه  �شبب  عن  اأ�شتف�رض 
ذلك ب�شبب �شعف ب�رضه حيث كان ي�شع 
بن  ال�شيد عمار  وي�ؤكد   « نظارات طبية 
اأقرا  قد  وعجامي  زعيم  بن  باأن  ت�مي 
للتعذيب  واإخ�شاعهما  اعتقالهما  بعد 
بكل ما يعرفانه من وقائع و اأكد بن زعيم 
عن  اعرتافات  لك��شت  ملحافظ  قدم  انه 
اعتقالت  بتنفيذ  له  �شمح  اخلا�شة  املنظمة 
وا�شعة النطاق عرب الرتاب ال�طني و بناء على 
قدمها  التي  التاريخية  وال�شهادات  الكتابات 
كل من عمار ت�مي و الطيب م�شلم ون�ر الدين 
عبد  وت�رضيح  ال�شع�د  �شعد  وال�شيد  �ش�اعي 
ال�شتعالمات  �رضطة  ملكتب  خياري  القادر 
ن�شتنتج ان عبد القادر خياري املدع� رحيم 
للمنظمة  انتماء  واأي  عالقة  اأي  له  تكن  مل 
اأنه  �ش�ى  اكت�شافها  بق�شية  ول  اخلا�شة 
اأدىل بت�رضيحات �شد حزب حركة النت�شار 
م�قف  اتخذ  لأنه  الدميقراطية  للحريات 
مماثل مل�قف د. الأمني دباغني �شد �شيا�شة 

م�شايل احلاج وا�شتقال مثله �شنة 1949

بقلم الطالب جالب ح�شني/ 
جامعة العربي التب�شي 

تب�شة. 

 " تباينت الآراء حول ق�شية 
اكت�شاف املنظمة اخلا�شة حيث يرى 

املجاهد عمار بن عودة على ان البدايات 
الأوىل لكت�شافها طرف املخابرات 
الفرن�شية ترتبط بعملية �شويداين 

بوجمعة التي هاجم فيها منجم الرخام 
ب�شكيكدة ونتيجة لذلك التحق بع�س 
الأخوة من النظام يف عزابة و�شكيكدة 
باجلبل حتى ل يلقى عليهم القب�س "

يف كتابات  ما ورد  على  " بناءا 
املوؤرخ حممد حربي فاإن التاأ�شي�س 

الفعلي يعود اىل القرارات املنبثقة عن 
املوؤمتر الول حلزب حركة انت�شار 

للحريات الدميقراطية يف 16  فيفري 
حممد  با�شر رئي�شها  1947،ومنذ ذلك 
بلوزداد مبعية المني دباغني و ح�شني 
ايت احمد و بوقادوم العمل يف تهيئة 

البنى الأ�شا�شية لهذا التنظيم "
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 مولد ون�ساأة الأ�ستاذ اإبراهيم مزهودي: 

مزهودي  –ال�شيخ-اإبراهيم  الرائد  يقول 
البادية  بني  »ولدت  مولده:  عن  اهلل  رحمه 
واحلا�رضة، ون�شاأت وترعرعت يف ديار الأمازيغ 
امُل�شتَعَرِبني، ب�رضق الوطن، يف قبائل النمام�شة، 
فقد ُولدت يف يوم التا�شع من اأوت عام 1922م، 
عن  البعيدة  غري   « »احلمامات  يوك�س  بقرية 
ن�شيبا  ريفيني، حفَظت  اأبوين  من  تب�شه  مدينه 
القراآن الكرمي يف م�شقط راأ�شي، وانتقلت  من 
مبدنية  والبنات  البنني  تهذيب  مدر�شة  اإىل 
ال�شيخ  افتتحها  عندما  1931م  �شنة  يف  تب�شة 
العربي التب�شي يف اأوائل الثالثينيات من القرن 
مدار�س  من  كغريها  كانت  التي  الع�رضين. 
احلركة الإ�شالحية تعلم الدين والل�شان العربي 

الف�شيح، النتماء الوطني ال�رضيح. 
بهذه  مزهودي  ابراهيم  الفتى  ت�شبع  حيث 
بعدما  و�شعى  قلبه،  يف  حبها  واأ�رضب  الأمور 
هنا  قومه  لبني  فعلمها  �شبيلها،  يف  اأ�شده  بلغ 
الفرن�شي  العدو  اأر�س  يف  وهناك  اجلزائر،  يف 
ــــ  ازفته  اأزفت  عندما  ــــــــ  ال�شالح  حمل  كما 
ال�شوربون  جامعه  اإىل  انتقل  ثم  اأجلها.   من 
من  تزوج  1954م  �شنة  منها  وتخرج  باري�س  يف 
ولدا  منها  واأجنب  امليلي  مبارك  ال�شيخ  ابنة 
»اأمال،  بنات  وخم�س  املبارك،  اهلل  عبد  ا�شمه 
وفاء، عفاف، امينه، فاطمة«. وكان له اأخ وحيد 
الرائد  زوجة  توفيت  ثم  الطيب.  حممد  هو 
مبارك  ال�شيخ  ابنة  –ال�شيخ-اإبراهيم مزهودي 
بالل  �شليحة  احلاجة  ذلك  بعد  وتزوج  امليلي 

ال�شطايفية لكنها مل تنجب منه اأولد. 
تعليمه وان�سمامه اإىل جمعية العلماء 

امل�سلمني: 

اإبراهيم مزهودي ب�شع �شنني يف  بعدما ق�شى 
تب�شة  مبدينة  والبنات  البنني  تهذيب  مدر�شه 
1936م  �شنة  التون�شي  القطر  اإىل  الرحال  �شد 
وبال�شبط اإىل جامع الزيتونة ملوا�شلة درا�شته 
منت�شف  يف  تب�شة  اإىل  عاد  اأمتها  اأن  وبعد 
تعلّم  التي  املدر�شة  بنف�س  ُمعِلّما  الأربعينيات 

بها. 
يف  العايل  تعليمه  با�شتكمال  همته  وتعلقت 
الذين  الزمالء  ببع�س  اأ�شوة  العربي،  امل�رضق 
اهلل  عبد  الدكتور  ومنهم  هناك  اإىل  �شبقوه 
�رضيط–رحمه اهلل عليه-، فلم يتي�رض له احل�شول 

على جواز �شفر من ال�شلطة الفرن�شية 
اإىل باري�س يف �شنة   باجلزائر، فانتقل 
هناك،  رغبته  يُحقق  علّه  1947م 
باري�س  يف  فبقي  تتحقق،  مل  ولكنها 
على  الوقت  نف�س  ويُ�رضف يف  يدر�ُس 
بعد  اجلزائرية،  اجلالية  اأبناء  تعليم 
التب�شي،  العربي  ال�شيخني:  ا�شت�شارة 
بن  احلميد  عبد  الإمام  معهد  مدير 
الإبراهيمي،  الب�شري  وحممد  بادي�س، 
يف  الخري  هذا  فر�شه  وجود  ا�شتغل 
واأطال  بها  فات�شل  للعالج  فرن�شا 
يف  اجلمعية  لتمثيل  فانتدباه  اقامته 
الوقت  يف  بالتعليم  القيام  مع  باري�س 
�شنوات  خم�س  املهمة  ودامت  نف�شه، 
ثم عاد اإىل اجلزائر مع ال�شيخني بعد 
التي  املتحدة  الأمم  ندوة  ح�شورهم 

بالعا�شمة  1952م  �شنة  خالل  العام  يف  ُعقدت 
رئي�س  طرف  من  ليُكلَّف  باري�س،  الفرن�شية 
مدار�شها  يف  التفتي�س  مبهمة  العلماء  جمعية 
حيث ا�شتغل مفت�شا ون�شط يف حتت لواء جمعية 
العلماء امل�شلمني اجلزائريني، معلما، ومف�شا، 

وواعظا. 

الرائد-ال�شيخ-اإبراهيم  يقول  الإطار  هذا  ويف 
مطلع  يف  بداأت  اأين  اإىل  »اأ�شري  مزهودي: 
مبدار�س  التفتي�س  مهنة  ممار�شة  اخلم�شينات 
وكان  اجلزائريني،  امل�شلمني  العلماء  جمعية 
جمال ن�شاطي هذا ي�شمل منطقة �رضق البالد 
اإىل  التنقل  بحرية  يل  �شمح  الو�شع  هذا  كلها، 
حد ما، كما وفر يل اأ�شباب الحتكاك والت�شال 
وغريهم  الرتبية  رجال  من  بالعديد  املبا�رض 
وت�شورهم  وروؤيتهم  اأفكارهم  على  والطالع 
ملا كان يجري عرب الرتاب الوطني من ن�شاط 

�شيا�شي وتعبوي«. 

رد فعل الأ�ستاذ اإبراهيم مزهودي من 
تفجري الثورة التحريرية: 

مزهودي  اإبراهيم  ال�شيخ  مكن  الو�شع  هذا 
من الطالع وب�شكل جيد على ما كان يجري 
على م�شتوى ال�شارع ال�شيا�شي، من �رضاعات 
ال�شيا�شية  احلركات  بني  متمايزة  وتناق�شات 
وبحكم  امليدان،  يف  تن�شط  كانت  التي 
ت�شوراته للحلول املمكنة للماأزق الذي تتخبط 
فيه اجلزائر تو�شل الأ�شتاذ اإبراهيم مزهودي 
اإىل  �شبيل  ل  باأنه  تفيد  را�شخة  قناعة  اإىل 
تتخبط  كانت  الذي  الو�شع  هذا  من  اخلروج 
اإىل الهدف املن�شود لن  فيه البالد، والو�شول 
يكون اإل بالعمل الوحدوي واملتمثل يف اللجوء 

وا�شرتجاع  الن�رض،  لفتاك  الثوري  العنف  اإىل 
تدعمت  القناعات  وهذه  الوطنية.  ال�شيادة 
نف�شها  وتفر�س  تالزمه  وظلت  الوقت،  مبرور 
عليه اإىل غاية اندلع الثورة اخلالدة يف ليلة اأول 
نوفمرب املجيدة. حيث يقول دائما يف �شهادته 
حول رد فعله من تفجري الثورة التحريرية: »مل 
باعتباري  املباركة،  الثورة  بانطالقة  اأتفاجاأ 
كامل  ا�شتعداد  وعلى  لها،  نف�شيا  متهيئا  كنت 
الظروف  توفرت  متى  ب�شفوفها  لاللتحاق 

ذلك«.
ال�سيخ العربي التب�سي يكلف الأ�ستاذ 

اإبراهيم مزهودي بالت�سال مبجاهدي 
ناحية تب�سة: 

يف  وبالتحديد  1955م  عام  �شنة  بداية  خالل 
املجاهدين  ات�شل  فيفري  اأو  جانفي  �شهر 
الذين كانوا ين�شطون على م�شتوى ناحية تب�شة 
التب�شي  العربي  ال�شيخ  بف�شيلة  )النمام�شة( 
والذي كان يومها ي�شغل من�شب مدير مدر�شة 

يطلبون  تب�شة،  مبدينة  والبنات  البنني  تهذيب 
املكانة  بحكم  واملعنوية  املادية  م�شاعدته 
�شكان  و�شط  بها  يحظى  كان  التي  الدينية 

اجلهة، ويف غريها من الرتاب الوطني. 
بذلك  مزهودي  اإبراهيم  الأ�شتاذ  علم  وملا 
معه  وتناق�س  التب�شي  العربي  ال�شيخ  اإىل  ذهب 

اإىل طريقة  يف هذا املو�شوع، فاهتدى بعدها 
اأخرى حتى يذهب مكان ال�شيخ العربي التب�شي 
برر  قد  وقد  املجاهدين،  مع  الجتماع  لأجل 
بقوله:  هذا  موفقه  مزهودي  اإبراهيم  الأ�شتاذ 
اجلزائر  بها  متر  كانت  التي  للظروف  نظرا 
اآنذاك بفعل الغمو�س الذي كان يكتنف الو�شع 
على  وخوفا  والأمنية،  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على 
حياته و�شالمته ال�شخ�شية طرحت عليه وجهة 
لذلك،  �شخ�شيا  يذهب  األ  ورجوته  نظري 

واأوحيت له با�شتعدادي للقيام مبهمة الت�شال 
بالإخوة املجاهدين ملعرفة ماذا يريدون منه 
مدينة  من  تنقلت  الغر�س  ولهذا  بالتحديد، 
تب�شة بعد اأن زودين بتوجيهاته، اإىل دوار تازبنت 
هناك  والتقيت  تب�شة  مدينة  جنوب  الواقع 
مبجموعة من املجاهدين وعلى راأ�شهم القائد 
لزهر �رضيط، فتحدثنا يف املو�شوع الذي جئت 
التب�شي،  العربي  ال�شيخ  من  مبعوثا  اأجله  من 
من  املجاهدون  طلب  م�شتفي�س  نقا�س  وبعد 
ال�شيخ اإبراهيم مزهودي اأن يقوم بتبليغ ال�شيخ 

العربي التب�شي بطلباتهم املتمثلة يف: 
تقدمي  اإىل  التب�شي  العربي  ال�شيخ  ي�شعى  اأن 

م�شاعدته املادية واملعنوية. 
داخل  اأمنة  مراكز  عن  بالبحث  ال�شيخ  قيام 
املجاهدين  من  اجلرحى  لإيواء  تب�شة  مدينة 
لأن املجاهدين يف حاجة  لهم  العالج  وتقدمي 

ما�شة لها. 
اأن ي�شعى اإىل الت�شال ببع�س الأطباء املقيمني 
يقرتح  واأن  فيهم  املوثوق  من  تب�شة  مبدينة 
جلبال  اخلروج  باإمكانهم  كان  اإذا  عليهم 
اجلرحى  لعالج  ال�رضورة  عند  املنطقة 
من  للم�شابني  الأولية  الإ�شعافات  وتقدمي 

املجاهدين ميدانيا. 
والأدوية  التموين  جلب  على  العمل 
نظارات  وذلك  ال�رضورية  الأجهزة  وبع�س 

امليدان. 
متويل  م�شادر  عن  البحث  اإىل  ي�شعى  اأن 
لأجل  تب�شة  مدينة  جتار  عند  من  كافية 
ال�رضورية  املجاهدين  احتياجات  تغطية 
ول�رضاء الأ�شلحة احلربية والذخرية احلية. 
وبعد ذلك غادر الأ�شتاذ اإبراهيم مزهودي 
تب�شة، حيث  اإىل مدينة  تازبنت وعاد  دوار 
لل�شيخ  املهمة  هذه  عن  حال  عر�س  قدم 
تقبل هذه  الذي  التب�شي رحمه اهلل  العربي 
املجاهدين  من طرف  املقدمة  املطالب 
ب�شدر رحب وباعتزاز، وقد �رضع فورا يف تنفيذ 

ما طلب منه. 
اإبراهيم مزهودي فقد قام مبهام  الأ�شتاذ  اأما 
بعدها  املجاهدين  مع  بالت�شال  وكلف  كثري 
لت�شمل  تدريجيا  تو�شعت  حيث  مرات،  عدة 
فيما بعد مناطق اأخرى من الرتاب الوطني بدءا 

دائما  وهذا  الق�شنطيني  ال�شمال  ثم  بالأورا�س 
بتكليف وبطلب من ال�شيخ العربي التب�شي. 

العربي  وال�شيخ  رم�شان  عبان  بني  الت�شال 
التب�شي: 

يقول الرائد اإبراهيم مزهودي يف �شهادته: ُكلف 
عبد الرحمان بوقادوم مبهمة اجراء الت�شالت 
بني عبان رم�شان وال�شيخ العربي التب�شي، والتي 

وقعت بالتحديد يف ربيع �شنة 1955م. 
يف  ودوره  مزهودي  اإبراهيم  الأ�شتاذ  مهام 

التح�شري ملوؤمتر ال�شومام: 
فقد  مزهودي  اإبراهيم  الأ�شتاذ  اأما 
مبهمة  1955م  �شنة  نهاية  يف  قام 
التحرير  جبهة  نظام  مع  الت�شال 
الوطني بالعا�شمة والذي كان يتوىل 
كان  حيث  رم�شان.  عبان  قيادته 
مكلفا  مزهودي  اإبراهيم  الأ�شتاذ 
الت�شالت بني  بالقيام مبهمة ربط 
الثورة يف عدة مناطق كنت  قيادات 
وينقل التعليمات واملنا�شري وغريها 

مما له عالقة مبا�رضة بالثورة. 
قبلها  اأو  1956م  �شنة  بدايات  ويف 
ات�شالت  على  وبناء  قليلة  بفرتة 
اأن  العا�شمة  نظام  مع  م�شبقة 
مزهودي  اإبراهيم  الأ�شتاذ  رافق 
دحلب  و�شعد  ر�شيد  عمارة  من  كل 
اللذان كانا يف مهمة ربط الت�شال مع قيادة 
لأجل  الق�شنطيني  ال�شمال  الثانية  املنطقة 
للموؤمتر،  الإعداد  �شبل  لبحث  معها  التن�شيق 
ورافقهم على انفراد حيث رافق عمارة ر�شيد 
يف البداية ثم رافق بعد ذلك �شعد دحلب من 
املنطقة  قيادة  مقر  اإىل  ق�شنطينة  مدينة 
الثانية بناحية بني �شبيح قرب مدينة امليلية، 
اأيام  اأربعة  اأو  ثالثة  املهمة  هذه  دامت  وقد 

يف كل زيارة.
ناحية  اختيار  تقرر  اخلم�س  املناطق  قيادة 

بني �شبيح كمكان لعقد املوؤمتر: 
�رضد  دائما  مزهودي  اإبراهيم  الرائد  يوا�شل 
انعقاد  �شبقت  التي  الظروف  حول  �شهادته 
التي  الت�شالت  بعد  بقوله:  ال�شومام  موؤمتر 
من  كان  اخلم�س  املناطق  بني  اجراءها  مت 
بني  ناحية  يف  املوؤمتر  عقد  يتم  اأن  املقرر 

�شبيح، وهذا لعدة اعتبارات هي: 
ت�شاري�س  على  تتوفر  التي  الناحية  موقع 

ت�شاهم يف توفري احلماية الأمنية. 
للوفد  بالن�شبة  البالد  و�شط  تقع  الناحية 
اخلارجي جلبهة التحرير الوطني على م�شتوى 
وحت�شري  اإعداد  مت  فقد  والتنظيم،  العداد 
الو�شائل املادية والأدبية الالزمة لعقد ملتقى 
لإطارات الثورة على هذا امل�شتوى يف ظروف 

ح�شنة للغاية. 
اخلارجي  الوفد  اأع�شاء  ل�شتقبال  مهمة  يف 

للثورة اجلزائرية: 
يف �شياق التح�شري لعقد املوؤمتر    
بن  عمار  مع  مزهودي  اإبراهيم  ال�شيخ  �شافر 
اإىل  1956م  ماي  اأو  اأفريل  �شهر  خالل  عودة 
وبالتحديد  التون�شية  اجلزائرية  احلدود 
الوفد  اأع�شاء  ل�شتقبال  �شالح  بني  لناحية 
والذي  الوطني  التحرير  جلبهة  اخلارجي 
ي�شم كال من: اأحمد بن بلة، حممد بو�شياف، 
ح�شني اآيت اأحمد، حممد خي�رض، وبعد فرتة 
من الوقت ق�شوها يف انتظار قدومهم علموا 
مبعوث  و�شول  بعد  ح�شورهم،  بعدم  هناك 
من طرف القائد زيغود يو�شف قائد املنطقة 
طلب  والذي  الق�شنطيني،  ال�شمال  الثانية 
الثانية  املنطقة  قيادة  مقر  اإىل  العودة  منهم 

املتواجد ب�شبه جزيرة القل. 

تزامنا مع الذكرى املزدوجة 
لليوم الوطني للمجاهد 

�سننقل يف هذا العدد من 
جريدة الو�سط جزء من 

�سهادة الرائد اإبراهيم 
مزهودي اأحد الوجه الفاعلة 

التي اأدت دورا يف التح�سري 
والعداد ملوؤمتر ال�سومام، 

حتى نو�سح من خاللها بع�ض 
اجلوانب اخلفية والتي 

ظلت جمهولة عند عموم 
اجلزائريني حول اجلهود 
التي مت بذلها من قيادة 

الثورة التحريرية لأجل 
عقد املوؤمتر. 

يف ذكرى اليوم الوطني للمجاهد 

�لر�ئد �إبر�هيم مزهودي و�صهادته حول موؤمتر �ل�صومام

بقلم :طارق عزيز فرحاين

 "يف �سياق التح�سري لعقد املوؤمتر 
�سافر ال�سيخ اإبراهيم مزهودي مع عمار 

بن عودة خالل �سهر اأفريل اأو ماي 
1956م اإىل احلدود اجلزائرية التون�سية 
وبالتحديد لناحية بني �سالح ل�ستقبال 
اأع�ساء الوفد اخلارجي جلبهة التحرير 
الوطني والذي ي�سم كال من: اأحمد بن 

بلة، حممد بو�سياف، ح�سني اآيت اأحمد، 
حممد خي�سر، وبعد فرتة من الوقت 

ق�سوها يف انتظار قدومهم علموا هناك 
بعدم ح�سورهم "

 "خالل بداية �سنة عام 1955م 
وبالتحديد يف �سهر جانفي اأو فيفري 

ات�سل املجاهدين الذين كانوا ين�سطون 
على م�ستوى ناحية تب�سة )النمام�سة( 
بف�سيلة ال�سيخ العربي التب�سي والذي 
كان يومها ي�سغل من�سب مدير مدر�سة 
تهذيب البنني والبنات مبدينة تب�سة، 

يطلبون م�ساعدته املادية واملعنوية 
بحكم املكانة الدينية التي كان يحظى 
بها و�سط �سكان اجلهة، ويف غريها من 

الرتاب الوطني "
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العامة  اجلمعية  �ستنعقد 
الأوملبية  للجنة  النتخابية 
والريا�سية اجلزائرية مطلع �سهر 
علمته  ح�سبما  املقبل،  �سبتمرب 
املكتب  لدى  الثنني  يوم  "واأج" 
الأوملبية  للهيئة  التنفيذي 
التنفيذي  املكتب  ع�سو  ،واأكد 
"�ستعقد  قائال:  بوعريفي  رابح 
النتخابية  العامة  اجلمعية 
�سبتمرب.  �سهر  بداية  مبدئيا 
حيث �سيجتمع املكتب التنفيذي 
هذا  عن  للحديث  الأربعاء  يوم 
املو�سوع ور�سم خارطة الطريق. 

�سيتم  الرت�سح  ملفات  اإيداع 
انعقاد  تاريخ  قبل  اأيام  ثمانية 

النتخابات".
م�سطفى  ا�ستقالة  وعقب 
املوؤقتة  بالرئا�سة  ُكلّف  براف، 
للنظام  الأوملبية -تطبيقاً  للجنة 
الأ�سا�سي للهيئة-  حممد مريجة، 
مع التح�سري للجمعيتني العامتني 

العادية والنتخابية املقبلتني.
ي�سغل  الذي  بوعريفي  واأو�سح 
الحتادية  رئي�س  من�سب  كذلك 
"�ستكون  ال�سلة:  لكرة  اجلزائرية 
على  القادم  الرئي�س  مهمة 

ا�ستكمال  الأوملبية  جلنة  راأ�س 
الأوملبية  العهدة  من  تبقى  ما 
الألعاب  اإىل ما بعد  التي �ستمتد 
ليتم  بطوكيو-2021،  الأوملبية 
بعدها تنظيم النتخابات العامة 
لولية  جديد  رئي�س  لنتخاب 

جديدة".
للجنة  التنفيذي  املكتب  وكان 
اجلزائرية،  والريا�سية  الأوملبية 
على  الفارط  ماي   12 يف  وافق 
ا�ستقالة الرئي�س م�سطفى براف 
نائبه  بتعني  وقام  من�سبه،  من 
كرئي�س  مريجة،  حممد  الأول، 

بالنيابة.
يراأ�س  الذي  براف  اأبقى  وقد 
الوملبية  اللجان  جمعية  اأي�سا 
الرتقب  على  الإفريقية،  الوطنية 
ا�ستقالته  بعد  اأ�سابيع،  لعدة 
هيئة  اأعلى  رئا�سة  من  "�سفهياً" 
اإخطار  دون  جزائرية،  ريا�سية 
اأع�ساء  وكان  كتابيا.  املعنيني 
رف�سوا  قد  التنفيذي  املكتب 
تغيري  وحاولوا  ال�ستقالة  هذه 
راأيه. لكن براف اأكد اأنه "متعب" 
�سده  املتكررة"  "الهجمات  من 

و�سد "عائلته".

اأكد عنرت يحيى، املدير الريا�سي 
اأن هدفه  العا�سمة،  احتاد  لنادي 
الواجهة،  اإىل  الفريق  اإعادة  يبقى 
على امل�ستويني املحلي والقاري، 
على  املناف�سة  اأن  اإىل  م�سرًيا 
تتطلب  مو�سم،  كل  يف  الألقاب 

جدية كبرية، وم�رشوعا طموًحا.

ت�رشيح  يف  يحيى،  عنرت  وقال 
على  الر�سمية  الحتاد  ل�سفحة 
العا�سمة  "احتاد  "في�سبوك": 
فريق عريق يف اجلزائر، وميتلك 
الأمر  وهذا  كبرية،  اإمكانيات 
يدفعنا اإىل العمل لتطوير م�ستوى 
تناف�سي  فريق  وتكوين  النادي، 

نكون  حتى  مميزين  بالعبني 
مناف�سني جديني على امل�ستويني، 
"ل  والإفريقي"وتابع:  املحلي 
ميكن لأي فريق اأن ينجح �سدفة، 
بال�سدفة،  مرة  تفوز  اأن  ميكنك 
ولكن الأمر ل ينجح دائما، فكرة 
القدم تعرتف بالواقع فقط، وهذا 
متوا�سال،  عمال  يتطلب  الأمر 
التتويج  من�سات  اإىل  لل�سعود 
الرتجي  فعل  مثلما  �سنة  كل 

التون�سي".
�رشيحا،  اأكون  "حتى  ووا�سل: 
لديه  القدم  كرة  يف  النجاح 
وهذا  الوقت،  هو  واحد  عدو 
مدرب  انتداب  اإىل  دفعنا  الأمر 
واثق  واأنا  جيدا،  عمله  يعرف 
اليد،  يف  اليد  بو�سع  جناحنا  من 
عنرت  اأكد  اجلهود"كما  وت�سافر 

انتداب  على  حري�س  اأنه  يحيى، 
تقدمي  على  قادرين  لعبني 
م�سددا  وفقط،  للنادي  الإ�سافة 
لعب  م�سطلح  نبذ  �رشورة  على 
كرة  يف  مغرتب،  ولعب  حملي، 

القدم اجلزائرية.
كثريا  اأغ�سب  "�سدقوين،  واأكمل: 
هذا  يقول  البع�س  اأرى  عندما 
ل  حملي،  وهذا  مغرتب،  لعب 
جميعهم  الفريق،  هو  اأين  اأعلم 
جزائريون، ول يهمنا �سوى اختيار 
بينهم"وختم:  الأف�سل  الالعبني 
متكامل،  م�رشوع  و�سع  "هدفنا 
خربتي  توظيف  على  و�ساأعمل 
وحتى  تناف�سي،  فريق  لتكوين 
على  �سنعمل  وا�سحا،  اأكون 
انتداب اأف�سل الالعبني، لكننا لن 

ن�سمح برحيلهم جماًنا".

برئا�سة  القبائل،  �سبيبة  اإدارة  جمل�س  عقد 
عمل  اجتماع  الثنني،  اأم�س  مالل،  �رشيف 
موعد  وحتديد  الو�سع،  م�ستجدات  لبحث 
ملبا�رشة التح�سريات ملو�سم )2021/2020( 
و�سهد الجتماع ح�سور كل العاملني بالنادي، 
عيبود،  مولود  الر�سمي،  الناطق  جانب  اإىل 
واملدير  مقبل،  مليك  الإداري،  واملدير 

الريا�سي، كمال عبد ال�سالم.
تتعلق  نقاط  عدة  الأعمال  جدول  وتناول 
ال�ستعدادات  �سيما  ل  النادي،  مب�ستجدات 
تعقيم  اإىل  اإ�سافة   ،)2021/2020( ملو�سم 

والفئات  الأكابر  فرق  و�سبط  املن�ساآت 
عدة  باتخاذ  الجتماع  وانتهى  ال�سبانية 
يوم  بالالعبني  الت�سال  بينها  من  قرارات، 
اإقامة  مبقر  لالجتماع  اأوت/اأغ�سط�س،   27
اإعدادي،  مع�سكر  يف  الدخول  قبل  النادي 
يوم 29 من ذات ال�سهر جتدر الإ�سارة اإىل اأن 
وزارة ال�سبيبة والريا�سة اجلزائرية، با�رشت 
ال�سحية،  بال�سلطات  اجتماعاتها  فرتة  منذ 
الن�ساط  ل�ستئناف  نهائي  موعد  لتحديد 

الريا�سي والتدريبات اجلماعية.
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ق.ر

العديد  تناولت  اجلل�سة  اأن  واأو�سح 
تقدمي  جرى  حيث  النقاط،  من 
تو�سيحات مل�سوؤويل وفاق �سطيف، 
من  الكرة  احتاد  مبادرة  بخ�سو�س 
والت�سيري  املراقبة  مديرية  خالل 
املحرتفة  الأندية  ملرافقة  املايل 

وتاأهيلها على امل�ستوى الإداري.
وفاق �سطيف  اإدارة  تقوم  اأن  وتقرر 
على  املقبلة،  الأيام  يف  بالتوقيع 
الحتاد  مع  الثالثية  التفاقية 
املراقبة  ومديرية  اجلزائري 
خربة  ومكتب  املايل  والت�سيري 
خالل  التطرق  مت  كما  الإدارة  يف 
املايل  الو�سع  اإىل  الجتماع 

للفريق، والقرارات الأخرية لالحتاد 
باملو�سم  املرتبطة  اجلزائري 
�سطيف  اإدارة  وكانت  اجلديد. 
اجلزائري  الكرة  احتاد  هاجمت 
الأحق  هو  فريقها  اأن  بداعي 
املحرتفني  دوري  و�سافة  باحتالل 
الن�سخة  يف  امل�ساركة  وبالتايل 
اأفريقيا،  اأبطال  دوري  من  املقبلة 

على  التوقيع  رف�سها  اأعلنت  كما 
احتاد  واختار  الثالثية.  التفاقية 
للم�ساركة  اجلزائر  مولودية  الكرة، 
الأحق  واعتربه  الأبطال،  دوري  يف 
اإعالن  عند  الثاين  املركز  باحتالل 
من  جولت   8 قبل  املو�سم  نهاية 
مباراة  ميلك  كان  لكونه  اخلتام، 

موؤجلة مقارنة بوفاق �سطيف.

طوت اإدارة نادي وفاق �صطيف، �صفحة اخلالف مع احتاد الكرة ، بعد فرتة من التوتر وفتور 
حاد يف العالقات وذكر الحتاد اجلزائري، اأن رئي�صه خري الدين زط�صي ا�صتقبل اأم�س الأحد، 
مبقر الحتاد، م�صوؤويل وفاق �صطيف بقيادة رئي�س جمل�س الإدارة، عز الدين اأعراب، ورئي�س 

اللجنة املوؤقتة للنادي، جابر زغال�س

بعد توتر وفتور حاد يف العالقات

وفاق �ضطيف يطوي �ضفحة اخلالف مع الفاف

بطولة اإفريقيا لكرة ال�صلة2021 )ت�صفيات(:

 املنتخب اجلزائري يف ترب�ص حت�ضريي �ضهر �ضبتمرب املقبل
لكرة  اجلزائري  املنتخب  ي�ستاأنف 
عن  -املتوقف  )رجال(  ال�سلة 
املا�سي-  جانفي  منذ  الن�ساط 
املقبل،  �سبتمرب  �سهر  يف  اخلدمة 
بخو�س ترب�س حت�سريي من املقرر 
حت�سبا  عنابة،  مدينة  يف  تنظيمه 
للمرحلة الثانية من ت�سفيات بطولة 
من  علم  ح�سبما  اإفريقيا-2021، 
ال�سلة.  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
"خالل اللقاء الذي عقد الأحد بني 
املدير الفني الوطني واملدير العام 
والريا�سة  ال�سباب  بوزارة  للريا�سة 

اإىل مو�سوع ا�ستئناف  ، مت التطرق 
املواعيد  �سوء  ويف  التدريب. 
املقبلة، اتخذنا قرارا ب�ساأن حتديد 
رمبا  للمنتخب  تدريب  فرتة  موعد 
يف منطقة �رشايدي )عنابة( حت�سبا 
مايل"،  يف  الثانية  التاأهيلية  للدورة 
ح�سب ت�رشيحات رئي�س الحتادية 
 18 اأقل من  منتخب  اأن  اأ�سار  الذي 
خالل  برتب�س  اأي�سا  معني  �سنة 
جميع  تعليق  ومت  الفرتة  نف�س 
مار�س   16 منذ  الريا�سية  الأن�سطة 
فريو�س  كورونا  جائحة  ب�سبب 

)كوفيد -19(.    واأ�ساف امل�سوؤول 
لبداية  عنابة  اإىل  التنقل  "قبل   :
الالعبني  جمع  �سيتم   ، الرتب�س 
�سويدانية  مبركز  امل�ستدعني 
لختبارات  للخ�سوع  )اجلزائر( 
و�سين�سم  فريو�س  كورونا  فح�س 
الذين  الريا�سيون  الرتب�س  اإىل 
�ستكون نتائجهم �سلبية،  بينما �سيتم 
اإخ�ساع اأولئك الذين ثبتت اإ�سابتهم 
واعرتف  ال�سحي".  احلجر  لفرتة 
الوطني  "اخلما�سي  اأن  بوعريفي 
ال�ستعداد  يف  �سعوبة  �سيواجه 

املقبل  نوفمرب  بحلول  جيد  ب�سكل 
 ، الودية  املباريات  ، يف ظل غياب 
�سببها  التي  الطويلة  التوقف  وفرتة 
الحتاد  يراجع  اأن  امتنى   الوباء. 
البطولة  ويوؤجل  الرزنامة  الإفريقي 

املقررة يف مايل حتى 2021 ".
�سيخو�س   ، التاأهل  حال  ويف   
تاأهيلية  بطولة  املنتخب اجلزائري 
نهائية يف فرباير 2021 ، قبل الدورة 
النهائية لبطولة اإفريقيا املقررة يف 
اأغ�سط�س   24 من  )رواندا(  كيغايل 
 ، اإىل ذلك  اإىل 5 �سبتمرب.بالإ�سافة 

ال�سباب  وزارة  طلبت الحتادية من 
للمجمع  "ال�سماح  والريا�سة، 
التدريب  با�ستئناف  البرتويل 
من  العادي  املو�سم  يف  مل�ساركته 
لكرة  الإفريقية  الرابطة  بطولة 
يف  مقررا  كان  الذي   ، ال�سلة" 
، ولكن  البداية من مار�س املا�سي 
املقبل  العام   بداية  اإىل  تاأجيله  مت 

ب�سبب جائحة كورونا.
للريا�سة  العامة  املديرية  و�رشعت 
والريا�سة،  ال�سباب  لوزارة  التابعة 
بداية من يوم الأحد، يف �سل�سلة من 

املحادثات مع خمتلف الحتاديات 
القدم،  كرة  بينها  من  الريا�سية 

حت�سبا ل�ستئناف التدريبات.
هذه  خالل  من  الوزارة  وت�سعى 
انتظار  الوقت يف  اإىل ربح  املبادرة 
تلقي ال�سوء الأخ�رش من ال�سلطات 
قرار  اتخاذ  اأجل  من  املخت�سة 
والن�ساطات  التدريبات  ا�ستئناف 
خمتلف  فتح  واإعادة  الريا�سة 
)مالعب،  الريا�سية  املن�ساآت 
الريا�سات،  متعددة  قاعات 

م�سابح...(.

�ضبيبة القبائل يحدد موعد 
ا�ضتئناف التدريبات

عنرت يحيى املدير الريا�صي لنادي احتاد العا�صمة

هدفنا اإعادة احتاد العا�ضمة اإىل الواجهة

اللجنة الأوملبية والريا�صية اجلزائرية

اجلمعية العامة االنتخابية يف مطلع �ضبتمرب

قدم احتاد العا�سمة، لعبيه اجلديدين �سعدي 
ر�سواين، من وفاق �سطيف، وفاحت عا�سور، من 
احتاد بلعبا�س و�سهد حفل التقدمي ح�سور كل 
جلول،  عا�سور  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  من 
واملدير  هادي،  الغني  عبد  العام،  واملدير 
الريا�سي، عنرت يحيى. وجنح احتاد العا�سمة 
يف خطف الالعبني، رغم املناف�سة القوية من 

بع�س اأندية الدرجة الأوىل، التي كانت مهتمة 
باحل�سول على خدماتهما اأي�سا وكان ر�سواين 
قاب قو�سني اأو اأدنى من الن�سمام اإىل مولودية 
اجلزائر، مع فتح نافدة التحويالت ال�سيفية، 
قبل اأن يقرر التخلف عن جل�سة املفاو�سات 
يف اآخر حلظة، بعدما تلقى مكاملة من املدير 

الريا�سي لحتاد العا�سمة، عنرت يحيى.

احتاد العا�ضمة يقدم العبيه اجلديدين

�ضباب بلوزداد يتحول خلطة بديلة
لتعوي�س  بديلة  خطة  بلوزداد،  �سباب  و�سع 
ف�سله يف اإبرام �سفقة دفاعية من نادي وفاق 
ال�سيفية  النتقالت  �سوق  خالل  �سطيف، 
القطب  مدير  اأن  "كووورة"  وعلم  اجلارية 
توفيق  بلوزداد،  �سباب  بنادي  التناف�سي 
قري�سي، مهتم ب�سم حممد عبد العايل قمرود، 
�سفوفه،  لتدعيم  مليلة،   عني  جمعية  مدافع 
وفاق  مدافع  بخدمات  الظفر  يف  ف�سله  بعد 

النادي  وارتبط  ر�سواين  �سعدي  �سطيف، 
البلوزدادي موؤخًرا بالتعاقد مع ر�سواين، قبل 
من  العا�سمة  احتاد  نادي  م�سئولو  يتمكن  اأن 

خطفه يف اآخر حلظة.
قرار  لتخاذ  بلوزداد،  �سباب  م�سئولو  ويحتاج 
نهائي بنهاية الأ�سبوع، لتحديد موقف النادي 
اأعمال  وكيل  مع  ر�سمية  حمادثات  دخول  من 

الالعب، للح�سول على خدماته.



الأربعاء 19  اأوت   2020  املوافـق  لـ 29 ذو احلجة   1441ه ريا�ضة11

�أن  �إيطالية،  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
رونالدو،  كري�صتيانو  �لربتغايل 

والعب  يوفنتو�س  فريق  جنم 
طلب  �ل�صابق،  مدريد  ريال 
مع  �لتعاقد  ناديه  �إد�رة  من 
للريال،  �حلايل  �ملهاجم 

�لفرن�صي كرمي بنزميا.
ل�صحيفة  ووفقا 

 ،»Sportitalia«
رونالدو  فاإن 

م�صاهدة  يريد 
بنزميا بقمي�س 

 ، �س فنتو يو
ح  قرت � و
على  بالفعل 
فريق  �إد�رة 
ة  ل�صيد � «

 » ز لعجو �
ل�صمه  �لتحرك 
فرتة  خالل 
ت  ال نتقا ال �
�حلالية  �ل�صيفية 
و�أ�صار �مل�صدر �إىل 

يوفنتو�س  �إد�رة  �أن 
مهتمة بالتعاقد مع 

بنزميا �لبالغ عمره 32 عاما وتز�مل 
مدريد  ريال  وبنزميا يف  رونالدو 
�لعامني  بني  ما  �لفرتة  خالل 
ثنائيا  و�صكال  و20018،   2009
�صاربا يف خط هجوم �لفريق 
تتويجه  يف  و�صاهما  �مللكي، 
لقب  �أبرزها  �ألقاب،  بعدة 
�أوروبا  �أبطال  دوري  م�صابقة 

يف �أربع منا�صبات.
يوفنتو�س  وكان 
تعاقد مع رونالدو 
�لعام  �صيف  يف 
ريال  من   2018
مقابل  مدريد، 
مليون   117
وذلك  يورو، 
�أجل  من 
قيادة �لفريق 
بلقب  للفوز 
ي  ر و د
ل  بطا الأ �
�لغائب عن 
ئنه  � خز
�لعام  منذ 

.1996

�إ�صبانية،  �إعالمية  تقارير  فجرت 
خالل  �لثقيل  �لعيار  من  مفاجاأة 
باإعالنها  �ملا�صية،  �لقليلة  �الأيام 
مي�صي،  ليونيل  �الأرجنتيني  �لنجم  �أن 
وز�د  بر�صلونة  عن  �لرحيل  طلب 
�لتز�م مي�صي و�ملقربني منه �ل�صمت 
�لتكهنات حول  �الإ�صاعات،  �إز�ء هذه 
مع  يرتبط  �لذي  »�لربغوث«،  م�صري 
بر�صلونة بعقد ميتد حتى �صيف �لعام 

�ملقبل.
�إذ�عة »كادينا �صري« �الإ�صبانية،  ولكن 
عن  يتحدث  مل  مي�صي  �أن  �أكدت 
�حلب  بد�فع  �الآن  حتى  م�صريه 

لديه  �لذي  �لكتالوين،  �لفريق  جتاه 
�ل�صاخنة  �مللفات  من  �لعديد  حاليا 
بر�صلونة  �أن  و�أو�صحت  طاولته  على 

يت�صمن  ال  مي�صي  عقد  �أن  مطمئن 
�أي ثغر�ت، بعدما �نتهت �ملهلة �لتي 
ت�صمح له بالرحيل جمانا هذ� �ل�صيف 
�لوحيدة  �لو�صيلة  �أن  بر�صلونة  ويرى 
ت�صديد  هي  مي�صي،  لرحيل  حاليا 
و�لبالغ  عقده  يف  �جلز�ئي  �ل�رشط 
�إىل  �الإ�صارة  جتدر  يورو  مليون   700
خ�صارته  خلفية  وعلى  بر�صلونة  �أن 
�لعري�صة �أمام بايرن ميونخ )2-8( يف 
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا، مقبل 
كانت  وقد  �صفوفه،  يف  ثورة  على 
باإقالة  �الثنني،  �أم�س  �لقر�ر�ت  �أوىل 

�ملدرب كيكي �صيتني.

يف  �ملناف�س  �صو�صيد�د  ريال  �أعلن 
لكرة  �الإ�صباين  �الأوىل  �لدرجة  دوري 
�صفقة  يف  ر�صميا  تعاقده  �لقدم، 

د�فيد  �الإ�صباين  مع  جماين،  �نتقال 
�صيتي  مان�ص�صرت  العب  �صيلفا، 
�لنادي  وقال  �ل�صابق  �الإجنليزي 
موقع  يف  ح�صابه  عرب  �لبا�صكي 
»تويرت«: »ي�صعدنا �الإعالن عن توقيع 
�صيلفا عقد� يد�فع مبوجبه عن �ألو�ن 

�لفريق حتى 30 جو�ن 2022«.
�ل�صابق  �الإ�صباين  �لدويل  وكان 
عن  رحل  عاما،   34 �لعمر  من  �لبالغ 
�ملو�صم  نهاية  مع  �صيتي  مان�ص�صرت 
ح�صد  �صنو�ت  ع�رش  بعد  �ملن�رشم، 
�أربعة  منها  كبري�،  لقبا   11 خاللها 
�ألقاب يف �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، 
ونال جائزة العب �ل�صهر يف �لدوري 

رغم  فقط،  و�حدة  مرة  �الإجنليزي 
ثباتا  »�ل�صيتي«  العبي  �أكرث  من  �أنه 
كثري�  ين�صغل  ال  لكنه  �مل�صتوى،  يف 

باجلو�ئز �لفردية.
�صيتي  مان�ص�صرت  �إىل  �ن�صمامه  ومنذ 
فالن�صيا  من  قادما   2010 �لعام  يف 
�الإ�صباين، خا�س �صيلفا �أكرث من 300 
 64 و�صجل  »�ل�صيتي«  بقمي�س  مبار�ة 
قدم  �صو�صيد�د  ريال  �أن  يذكر  هدفا 
يف �ملو�صم �ملا�صي �أد�ء ر�ئعا، حيث 
جدول  يف  �ل�صاد�س  �ملركز  �حتل 
ترتيب �لدوري �الإ�صباين، وبلغ �ملبار�ة 
�لنهائية لكاأ�س �إ�صبانيا �لتي مل يتحدد 

حتى �الآن موعد �إقامتها.

ك�صفت �صحيفة »Le10Sport« يف تقرير 
�لهولندي  ي�صعى  �صفقة  �أول  عن  لها 
�ملتوقع  �لفني  �ملدير  كومان  رونالد 
فرتة  خالل  الإبر�مها  بر�صلونة،  لفريق 
بر�صلونة،  و�أعلن  �ل�صيفية  �النتقاالت 
�إقالة  مدربه  ر�صميا  �الإثنني،  يوم  م�صاء 
كيكي �صيتني من من�صبه، ويكثف �لنادي 
�لكتالوين مفاو�صاته مع كومان الإعالن 
�ملقبلة  �لقليلة  �ل�صاعات  تعيينه خالل 
مدرب  ��صم  يك�صف  �صحفي  تقرير 

بر�صلونة �جلديد و�أوىل �صفقاته
فاإن  �لفرن�صية  لل�صحيفة  ووفقا 

فان دي  يريد �صم مو�طنه دوين  كومان 
�أياك�س  فريق  و�صط  خط  العب  بيك، 
بقوة  ��صمه  �رتبط  �لذي  �أم�صرتد�م 
ولكن  مدريد  ريال  �لتقليدي  بالغرمي 
�لفرن�صي زين �لدين زيد�ن �ملدير �لفني 
بول  مو�طنه  �صم  يف�صل  مدريد،  لريال 
على  يونايتد،  مان�ص�صرت  العب  بوغبا 
�لفريق  يح�صم  مل  لذلك  بيك،  دي  فان 
�الآن ومن جهتها،  �ل�صفقة حتى  �مللكي 
قالت �صحفية »�آ�س« �الإ�صبانية يف تقرير 
لها �أن وفد� من نادي بر�صلونة �صافر يوم 
�الثنني �إىل هولند� حل�صم م�صاألة �لتعاقد 

�ملدير  من�صب  لتويل  كومان  رونالد  مع 
لكيكي  خلفا  �لكتالوين  للفريق  �لفني 
�صيوقع  كومان  �أن  �مل�صدر  وذكر  �صيتني 
ينتهي  �أن  على  عامني،  ملدة  عقد  على 
يف عام 2022، مع �إمكانية تقلي�صه حتى 
جو�ن 2021 فقط، بعد �إجر�ء �النتخابات 

�لرئا�صية.
وو�فق رونالدو كومان بدوره على مغادرة 
هولند�،  ملنتخب  �لفني  �ملدير  من�صب 
كاأ  نهائيات  يطمح يف خو�س  كان  �لذي 
�الأمم �الأوروبية »يورو 2020« معه، ولكن 
ب�صبب  �لعام �ملقبل  �إىل  تاأجلت  �لبطولة 

تف�صي جائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد. 
يف  بر�صلونة  �ألو�ن  عن  كومان  ود�فع 
�لفرتة ما بني عامي )1989 و1995(، وتوج 
�لدوري  �أبرزها:  �الألقاب،  بجميع  معه 
�الإ�صباين 4 مر�ت متتالية، وكاأ�س �أوروبا 
رونالد  �أوروبا«و�صوهد  �أبطال  »دوري 
كومان يف مطار بر�صلونة ب�صكل مفاجئ 
تدريبه  �إمكانية  حول  �لباب  فتح  مما 
للفريق �لكتالوين، و�لتقطت بع�س �ل�صور 
للمدير �لفني �حلايل ملنتخب هولند� يف 

مطار بر�صلونة، حيث عاد �إىل هولند�.

ق.ر

قالت �صحيفة »�آ�س« �الإ�صبانية �إن وفد� 
�الثنني  �صافر،  �الإ�صباين  بر�صلونة  من 
�لتعاقد  �إنهاء  يف  وجنح  هولند�،  �إىل 
مع رونالد كومان لتويل من�صب �ملدير 
�صيتني،  لكيكي  خلًفا  للفريق،  �لفني 
�ملقال وجاءت �خلطوة بعد �أيام قليلة 
بدوري  »�ملذلة«  �لفريق  هزمية  من 
ميونيخ  بايرن  يد  على  �أوروبا  �أبطال 
�ل�صحفي  وكان  بنتيجة 8-2  �الأملاين، 
رومانو،  فابريت�صيو  �ل�صهري  �الإيطايل 
�ل�صابق  �ختار العبه  بر�صلونة  �أن  �أكد 

ب�صكل  �لفريق  تدريب  لتويل  كومان، 
فوري.

�ملدير  �أن  »�آ�س«  موقع  ذكر  بينما 
ر�فق  �لذي  غر�و،  �أو�صكار  �لتنفيذي 
م�صاء  �ل�صفقة  �أنهى  �لنادي،  بعثة 
�ملوقع  وح�صب  �أم�صرتد�م  يف  �ليوم 
عقد  على  كومان  رونالد  �صيوقع 
تقلي�صه  �إمكانية  مع  مو�صمني،  ملدة 
�إجر�ء  بعد  فقط   2021 جو�ن  حتى 

�نتخابات رئا�صة �لنادي.
وو�فق كومان بدوره على �لرحيل عن 
ملنتخب  فنيا  مدير�  �حلايل  من�صبه 
قيادته  كان يطمح يف  و�لذي  هولند�، 

تتاأجل  �أن  قبل   ،2020 يورو  ببطولة 
�إىل �لعام �ملقبل ب�صبب تف�صي جائحة 
كورونا ووفقا ملوقع »�آ�س«، فقد �صبق 
�لتعاقد مع  �إد�رة بر�صلونة  �أن حاولت 
كومان يف يناير �ملا�صي بعد �الإطاحة 
لكن  من�صبه،  من  فالفريدي  باإرن�صتو 
موؤكد�  �آنذ�ك  �لعر�س  رف�س  كومان 
�لطو�حني«،  »منتخب  بقيادة  �لتز�مه 
�لتيقن  وعدم  �ليورو،  تاأجيل  �أن  �إال 
يكون  قد  �ملقبل  �لعام  �إقامتها  من 
�إىل  بالعودة  لقر�ره  كومان  ور�ء ح�صم 

�لعمالق �لكتالوين.
 6 بر�صلونة  مع  لعب  كومان  �أن  يذكر 

و1995،   1989 بني  �لفرتة  يف  �أعو�م، 
�أبطال  دوري  لتحقيق  �لفريق  وقاد 
�صهري من  بهدف  مو�صم 1992  �أوروبا 
�صباك  �أطلقها يف  �صاروخية  ت�صديدة 

�صامبدوريا يف �ملبار�ة �لنهائية.
فتفاوتت  �لتدريب،  جمال  يف  �أما 
جتارب كومان بني �لفا�صلة و�لناجحة، 
حيث �أخفق مع فالن�صيا �الإ�صباين عام 
عام  �الإجنليزي  �إيفرتون  ومع   2008
2017، لكنه جنح بعدها بقيادة منتخب 
 ،2020 �أوروبا  لكاأ�س  للتاأهل  هولند� 

باأد�ء مقنع وت�صكيلة �صابة قوية.

�سحيفة »اآ�س« الإ�سبانية

�ضفقة اإنقاذ بر�ضلونة اكتملت.. وكومان وافق ل�ضبب واحد

ا�ضم مدرب بر�ضلونة اجلديد واأوىل �ضفقاته

طريقة وحيدة للتعاقد مع مي�ضي هذا ال�ضيف ؟

�ضيلفا يعود اإىل الدوري الإ�ضباين

فينغر ي�ضتعد للعودة 
اإىل جمال التدريب 

لنادي  �الأ�صطوري  �ملدرب  �أبدى 
�أر�صنال، �ملخ�رشم �أر�صني فينغر، 
��صتعد�ده لتدريب منتخب هولند� 
نقلته  ملا  ووفقا  �لقدم  لكرة 
�لربيطانية،  ميل«  »ديلي  �صحيفة 
�لبالغ  �لفرن�صي  �ملدرب  فاإن 
عمره 70 عاما، تقدم بالفعل �إىل 
�لقدم،  لكرة  �لهولندي  �الحتاد 
تدريب  يف  رغبته  عن  له  و�أعرب 
منتخب »�لطو�حني« خلفا لرونالد 
يغادر  �أن  يرجح  �لذي  كومان، 
تدريب  م�صوؤولية  لتويل  من�صبه 
�إعالم  و�صائل  وجتمع  بر�صلونة. 
�إ�صبانية وهولندية على �أن كومان، 
�ملقبل،  بر�صلونة  مدرب  �صيكون 
منتخب  مع  عقده  و�أن  ال�صيما 
له  ي�صمح  بند�  يت�صمن  هولند�، 
بالرحيل لتدريب �لفريق �لكتالوين 
وكان بر�صلونة �أقال �أم�س �الثنني، 
مدربه كيكي �صيتني، وعر�س على 
فينغر تدريب �لفريق، لكن �الأخري 
من  فينعر  ويعد  ذلك  رف�س 
وحقق  �لقدم،  كرة  مدربي  �أ�صهر 
جناحات كبرية مع نادي �أر�صنال، 
�لذي �أ�رشف عليه ملدة 22 عاما 
)من 1996 حتى 2018(، وعني يف 
رئي�س  من�صب  يف   2019 نوفمرب 
�لعاملية  �لقدم  كرة  تطوير  �إد�رة 

لدى »�لفيفا«.

رونالدو يطالب اإدارة يوفنتو�س 
بالتعاقد مع بن زمية
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خو�ض  املعتقلون  قرر   1992 عام  يف 
اإ�رضاب عن الطعام يف كافة املعقالت 
لتح�سني ظروف االعتقال ، كنت يف تلك 
االإ�رضاب  قبل  وعادة   ، مري�ض  الفرتة 
وبيوم  باملطالب  االإدارة  اإعالم  يتم 
االأ�رضى  بنقل  االإدارة  فتقوم  البدء، 
املر�سى اإىل غرفة منف�سلة ، ومت نقلي 
اأنني يف  اإال   ، اأ�رضى مر�سى  مع ثالثة 
اليوم الثالث مل اأحتمل اأن اأتناول الطعام 
واإخوتي االأ�رضى يخو�سون االإ�رضاب ، 
معار�سة  رغم  االإ�رضاب  دخول  قررت 
ال�سحية  حالتي  على  خوفا  االأ�رضى 
من  الكثري  الفرتة  تلك  يف  وكان   ،
التجربة يف  ال�سباب حديثي  املعتقلني 
اأنهم  وكانت هناك خ�سية من   ، االأ�رض 
االإ�رضاب  موا�سلة  ي�ستطيعون  ال  قد 
 ، التحدي  قدر  على  كانوا  اإنهم  اإال 
حتقيق  مت  يوما  ع�رض  ثمانية  وبعد 
باإدخال  و�سمح   ، جميعها  املطالب 
العينية  واملواد  والدخان  املالب�ض 
احتياجات  بع�ض  والزعرت  الزيت  مثل 
باخلرز  تتعلق  التي  اليدوية  االأعمال 
ومن   ، واألوانه  اإ�سكاله  بكافة  واجلوخ 
يومها احرتفت ت�سكيل لوحات  اخلرز 
يحيى  ا�سمه  جنني  من  اآخر  اأ�سري  مع 
مئات  اأجنزت  وقد   ،  ) احلنك   ( �سبح 
للمعتقلني  هدايا  غالبيتها  اللوحات 
الإهدائها اإىل اأهلهم وذويهم يف اخلارج 
حياة  عن  تعبريا  اللوحات  ومعظم   ،
الوطنية  احلالة  عن  وتعبريا  االعتقال 
والرموز   ، الفل�سطيني  لل�سعب  العامة 
الدينية والوطنية ، والطبيعة واالأطفال، 
االأ�رضى  من  العديد  بتعليم  قمنا  وقد 
هذا النوع من الفن وانت�رضت الفكرة يف 
منعت  وبعدها ُ  1999 لغاية  املعتقالت 
من قبل اإدارة ال�سجون ، وبعد خروجي 
من االأ�رض وحتديدا عام 2014 �ساركت 
ملدة  ال�سنوي  زيت  بري  مهرجان  يف 
املوجودة  االأعمال  وعر�ست  اأ�سبوع 
االأ�رضى  اإبداعات  جناح  حتت  لدي 
ومنذ   ، االإ�رضائيلية  املعتقالت  يف 
موؤ�س�سة  بعمل  اأفكر  واإنا  الوقت  ذاك 
لالأجيال  الفني  االإبداع  تعلم هذا  فنية 
ال�سابة على اعتبار ان هذا االإبداع هي 
الفل�سطينيني  املعتقلني  اأبدعها  فكرة 
عن  االإ�رضاب  اإىل  اأخرى  مرة  عدنا 
الطعام عام 1995، وقد تغريت الرتكيبة 
اأ�سبح  فقد  املعتقل  يف  الف�سائلية 
اجلهاد  وحركة  حما�ض  حلركة  وجودا 
منظمة  ف�سائل  اإىل  اإ�سافة  االإ�سالمي 
ت�سوء  بداأت  الفرتة  هذه  ويف  التحرير، 
اإىل  اإ�سافة   ، املعتقل  داخل  الظروف 
، فقرر  ال�سيا�سي  الو�سع  التحوالت يف 
املعتقلون خو�ض اإ�رضاب عن الطعام ، 
ت�سمن ال�سق اأملطلبي حلركتي حما�ض 
ال�سيا�سي  ال�سق  وكذلك  واجلهاد 
للمطالبة  التحرير  منظمة  لف�سائل 
اعتبار  على  االأ�رضى  �رضاح  بالطالق 
عام  يف   . �سيا�سي  اتفاق  هناك  ان 

1995 اُغلق معتقل جنيد املركزي ومت 
توزيع املعتقلني على املعتقالت داخل 
االأر�ض املحلة عام 48 ، وقد نقلت اإىل 
ع�سقالن  يف  واأنا   . ع�سقالن  معتقل 
عام  اأخرى  مرة  االإ�رضاب  اإىل  عدنا 
اأيام وكان هذا االإ�رضاب  1998 ملدة 8 
�سيا�سي والذي اأعلن حينها يو�سي بيلن 
وزير العدل االإ�رضائيلي ب�رضوة االإفراج 
 ،  1999 عام  قبل  ما  االأ�رضى  كافة  عن 
اأن ذلك مل يتم  اإال  وتبيي�ض املعتقالت 
. يف بداية العام 2000 ازداد عدد حركة 
حما�ض يف املعتقالت بعد اأن اأفرج عن 
 ، التحرير  منظمة  اأ�رضى  من  دفعات 
الطعام  عن  اإ�رضابا  املعتقلني  دخل 
بقيادتها ، وقد كان من �سمن املطالب 
مطلبية  وق�سايا  التلفوين  االت�سال 
اأخرى  ، وافقت على فك االإ�رضاب بناء 
بعد  ال�سجون  ادراة  من  وعودات  على 
اإدارة  اأن  اإال   ، يوما  ع�رض  اأربعة  م�سي 
وعودها  نكثت  االإ�رضائيلية  ال�سجون 
بعد   . �سوءا  اأالعتقايل  الو�سع  وازداد 
اندالع انتفا�سة االأق�سى بداأ يزداد عدد 
املعتقلني باالآالف لدرجة بان االأ�رضى 
القدامى مل يعد با�ستطاعتهم ا�ستيعاب 
م�سلحة  وقامت  الهائل  الكم  هذا 
القدامى  االأ�رضى  بتوزيع  ال�سجون 
تثريهم  واأ�سبح  املعتقالت  كافة  على 
ذلك  بعد   . حمدود  النظام  �سبط  يف 
الهاتف  تهريب  فكرة  بداأت  االإ�رضاب 
، كرد فعل على  اإىل املعتقالت  النقال 
بال�سماح  بوعدها  ال�سجون  اإدارة  نكث 
هاتفيا  بذويهم  االت�سال  لالأ�رضى 
املخابرات  اكت�سفت   2003 العام  ،ويف 
بتنفيذ  جمموعة  قيام  االإ�رضائيلية 
عرب  املعتقل  من  بتوجيه  عمليات 
الوزراء  رئي�ض  فا�سدر   ، نقال  هاتف 
بتنظيف  امرا  الوقت  ذلك  يف  �سارون 
،وعلى  النقالة  الهواتف  املعتقالت من 
اإثرها مت �سحب العديد من االمتيازات 
التي حققها املعتقلون بن�ساالتهم �سد 
اإدارة ال�سجون االإ�رضائيلية ، ومت �سحب 
اإدارة املطبخ من املعتقلني ال�سيا�سيني 
 ، اجلنائيني  ال�سجناء  اإىل  وت�سليمه 
واأحيانا  العاري  التفتي�ض  نظام  وفر�ض 
،والفح�ض  اجلماعي  العاري  التفتي�ض 

الغرامات  وفر�ض  الليلي  االأمني 
املالية على املخالفات داخل املعتقل 
اإىل  الكالب  واإدخال  ال�رضب  و�سيا�سة 
الدائمة  والتنقالت  االأ�رضى  غرف 
والكثري من  والكرا�سات  الكتب  و�سحب 
االجنازات التي حققتها احلركة ال�سرية 
مت  كما  املا�سية  ال�سنوات  مدار  على 
الزيارة  اأثناء  االإ�ساءة الأهايل املعتقلني 
اإىل  �سارية  ال�سيا�سة  تلك  زالت  وما   ،
هذا اليوم وتزداد �سوءا. خالل تنقالتي 
معتقل  يف  �سهور  عدة  مكثت  للعالج 
هناك  وكان   ،  2003 عام  يف  الرمل 
وكنا  اجلرحى  االأ�رضى  من  العديد 
، وبرغم  نقوم على خدمتهم ورعايتهم 
اأح�ض  كنت  واملتوا�سل  الطويل  اجلهد 
عزيل  مت  اأن  اإىل  خدمتهم  يف  مبتعة 
اأعيد  وبعدها  خدمتهم  من  وحرماين 
العام  يف   . ع�سقالن  معتقل  اإىل  نقلي 
2004 خ�ست االإ�رضاب يف �سجن جلبوع 
، حيث اأ�رضبت كل املعتقالت با�ستثناء 
من  العديد  ي�سم  لكونه  الرملة  معتقل 
اال�سطراب  وا�ستمر  املر�سى  االأ�رضى 
13 يوما اإال انه مل وكعادة اإدارة ال�سجون 
اال�سطراب  يحقق  ومل  بالوعود  نكثت 
يف   .2000 عام  ح�سل  كما  مطالبه 
عام  نفحة  معقل  اإىل  نقلت   2005 عام 
وبعدها   2009 لغاية  فيه  ومكثت   2005
مت  اأن  اإىل  رميون  معقل  اإىل  نقلي  مت 
االأحرار  وفاء  �سفقة  يف  عني  االإفراج 
. بدون ادين �سك اأثرت حالة االنق�سام 
االأ�رضى  على  الفل�سطيني  الفل�سطيني 
املعتقالت، وحاولت بع�ض القيادات يف 
حالة  اإدخال  لعدم  جهدها  املعتقالت 
االنق�سام اإىل حياة االأ�رضى ، ويف �سجن 
لقيادات  اجتماع  2007عقد  عام  نفحة 
حتدث  وقد  نفحة  معتقل  يف  الف�سائل 
اأبو حمدية الذي ا�ست�سهد  االأخ مي�رضة 
ونا�سد  الطبي  االإهمال  نتيجة  الحقا 
االنق�سام  حالة  اإدخال  بعدم  اجلميع 
اإىل حياة االأ�رضى ، اإال اأن تلك النداءات 
اإدارة  وقامت  الرياح  ارداج  ذهبت 
ال�سجن بعزل ا�سىرى حما�ض يف غرف 
منف�سلة واأ�رضى فتح يف غرف منف�سلة 
اأخرى وبداأت اإدارة ال�سجون تلعب على 

التناق�سات وتراجعت حالة االأ�رضى .

الإفراج :

اأين   مقتنع  واإنا  االعتقال  بداية  منذ 
نهاية  يف   ، االأ�رض  من  اأحترر  �سوف 
اخلارج  من  ر�سالة  و�سلت   1989 عام 
مفاو�سات  بوجود  تفيد  االأ�رضى  اإىل 
بالطيار  تتعلق  تبادل  �سفقة  حول 
ذاك  ومنذ   ، راد  اأرون  االإ�رضائيلي 
اأبدا  يفارقني  ال  االأمل  كان  الوقت 
مل  دائما  متفائال  كنت   ، بالتحرر 
بداأت   ، نف�سي  اإىل  الياأ�ض  يت�سلل 
املفاو�سات حول تبادل �سفقة تبادل 
االأ�رضى ) وفاء االأحرار( ، كان قدامى 
 ، ب�سغف  ذلك  يتابعون  املعتقلني 
من  ا�سمي  اأين  معلومات  و�سلتني 
على  الإدراجها  املقرتحة  االأ�سماء 
نور  بداية  ذلك  كان   ، ال�سفقة  تلك 
حقيقة  اإىل  �سيتحول  الذي  االأمل 
االأ�رض  اأربعة وع�رضون عاما من  بعد 
بتاريخ   بالفعل  ال�سفقة  متت  لقد   ،
من  ا�سمي  وكان   ،2011/10/18
، طلبت  االأ�سماء املفرج عنها  �سمن 
منا اإدارة املعتقل اأن ن�ستعد للخروج 
مكان  يف  النقب  معتقل  يف  لتجميعنا 
املعتقل  اإدارة  لنا  و�سمحت   ، واحد  
ان نودع زمالئنا االأ�رضى قبل اخلروج 
فرتات  ام�سوا  اأ�رضى  هناك  كان   ،
تكن  ومل  عاما،   30 اإىل  ت�سل  طويلة 
االأ�سماء  قائمة  �سمن  اأ�سمائهم 
املرور  ا�ستطع  مل   ، عنهم  املفرج 
من  خجال  كنت  ووداعهم  عليهم 
مواجهتهم كيف يل اأن اأغادر املعتقل 
واتركهم خلفي ، وعندما خرجت من 
بوابة املعتقل اأخذت جانبا واأجه�ست 
بالبكاء ، مت نقلنا وجتميعنا يف مكان 
واحد ، وبعد اأن و�سلنا معتقل النقب 
اأق�سام  ثالثة  اإىل  االأ�رضى  توزيع  مت 
والقد�ض  الغربية  ال�سفة  اأ�رضى   ،
للذين  وق�سم  غزة  الأ�رضى  وق�سم 
بح�سور  الوطن،  خارج  عنهم  �سيفرج 
ال�سفري امل�رضي يف ال�سلطة وال�سفري 
من  وطاقم  اإ�رضائيل  يف  امل�رضي 
جهاز املخابرات امل�رضي على مدار 
حافالت  اأح�رضت  وبعدها   ، يومني 
اإىل  نقلنا  ومت  ليال  النوافذ  معتمة 
يف  نقلنا  هناك  ومن  عوفر  معتقل 
املقاطعة  اإىل  اأقلتنا  اأخرى  حافالت 
ا�ستقبالنا  يف  كان   ، اهلل  رام  يف 
والقيادة  مازن  اأبو  والرئي�ض  االآالف 
انتهاء اال�ستقبال  ، وبعد  الفل�سطينية 
واإثناء عودتي اإىل اخلليل كلما مررنا 
على  م�سطفني  النا�ض  كان  ببلدة 
الزهور  موكبنا  على  يلقون  ال�سوارع 
واحللوى . وعندما و�سلنا اإىل حلحول 
كان النا�ض بع�رضات باالآالف ي�سطفون 
يف ا�ستقبال االأ�رضى، �سعرت اأن هذا 
اال�ستقبال عو�سني عن فرتة االعتقال 
التي دامت اأربعة وع�رضون عاما ، يف 
م�سهد يوؤكد بان �سعبنا وفيا لالأ�رضى 
. وبعد  خروجي من املعتقل تزوجت 
ورزقت بثالثة اأطفال هم �سارة وعبد 

اهلل ومرمي .

�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

اأ�سرياتنا...قهرن ال�سجان
 الكاتب ال�سحفى : جالل ن�سوان

�سالل من الت�سحيات والعذابات التى  
الفل�سطينية من  االأ�سرية  لها  تعر�ست 
الذين ال  �سجانى املحتل االإ�رضائيلى 
قلوب  والرحمة.  االإن�سانية،  يعرفون 
قوته  فى  ال�سخر  تفوق  ق�سوتها  تكاد 
انت�رضن  ذلك  كل  ورغم  وجربوته 
ال�سمود  مناذج  اأروع  و�رضبن  عليهم 
والتحدى وحولن ال�سجون اإىل مدار�ض 
ثقافية وتنظيمية وفكرية .... لنحلق  
للوطن ونقرتب  االنتماء  فى ف�ساءات 
لن�ساهد  واعتزاز  وغبطة  ب�سموخ 
من  االإن�سانية  عرفت  ما  ا�سمى 
جتارب  واإخال�ض،  وتفاين  اإبداع 
الالئي  املنا�سالت  ،ال�سرياتنا  رائدة 
املرير  ال�رضاع  من  جزء  اأ�سبحن 
جنب  اإىل  جنبا  وقاتلن  املحتل،  مع 
الن�سال  عمالقة  اال�رضى  اأبطالنا  مع 
...تلك التجارب التى اأ�سحت جتارب 
عظيمة ونربا�سا  اجلميع... مل تردعها  
التقاليد االجتماعية ومل تثنها اأ�ساليب 
،بل  والقمعية  الالاإن�سانية  اجلالد 
اإرادتها   و�سالبة  بعزميتها  انطلقت 
الوطن  جبني  على  ب�سماتها   لت�سيف 
وا�سعة باعتبارها اأنه ال حياة االأ  بك 
العودة  الغرباء  ...وعلى  فل�سطني  يا 
االأ�سريات  ع�رضات  اأتوا...  حيث  من 
ومريرة  قا�سية  ظروف  فى  يقبعن 
كالعزل  �سارخة  النتهاكات  ويتعر�ض 
والعديد  الطبي  واالإهمال  االنفرادي 
مع  تتنافى  التى  املمار�سات  من 
الدولية  واالأعراف  املواثيق  اأب�سط 
املاجدات  تعر�سن  ،لقد  واالإن�سانية 
اأ�سناف  ل�ستى  الأ�ساليب  االأ�سريات 

بهدف  والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب 
وحتويلهن  وا�ست�سالمهن  تركيعهن 
اأثناء  و�سعيفات   ن�ساء حمطمات  اإىل 
االعتقال على يد املجرمني ال�سجانني 
بعزمية  اأنهن خرجن  ،اإال  وال�سجانات 
اأقوى وبتجارب ن�سالية اأ�سافت الكثري 
للحركة  الوطنية  الفل�سطينية ،اإحدى 
واأربعون اأ�سرية  مازلن معتقالت حتى 
يومنا هذا ،ثمانية اأ�سريات حمكومات  
بني  ما  احلكم  يرتاوح  عالية  باأحكام 
ع�رضة �سنوات واأكرث،لقد اأكدت جتربة  
وكثافة  عمق  املنا�سالت  االأ�سريات 
االأ�سرية  خا�ستها  التى  التجربة  هذه 
على  لتحافظ  النف�سية  مكوناتها  لكل 
ون�ساالتها،لت�سيف  وهويتها  كرامتها  
عظيما  وطنيا  اإرثا  جمعاء  لالإن�سانية 
تدر�سه االأجيال. لقد جتلت كل معانى 
�ساخمة  تقف  وهى  والفداء  البطولة 
،قائدة،  تدافع عن الوطن بكل كربياء 
و�سموخ،منطلقة من قناعتها الرا�سخة 
باأن الوطن يحتاج ن�ساالتها جنبا  اإىل 
جنب مع زوجها واأخيها وابنها الرجل، 
املحتلني  نظريات  كل  فاأ�سقطت 
املجرمني  ا�ستخدموها  الذين  الغزاة 
املنظم  اال�سطهاد  مار�سوا   الذين 
�سجاعة  ،فغدت  الرتكيع  واأ�ساليب 
كل  احرتام  نالت  ،عظيمة  مقاتلة 
اإن   . العامل  فى  وال�رضفاء  االأحرار 
وال�سمود  العطاء  من  الزخم  هذا  
بها  نرتقى  لكى  كثريا  نفكر   يجعلنا 
ونحفظ حقوقها  لت�سارك  فى معركة 
التحرير والبناء،وهذه م�سوؤولية وطنية 
على اجلميع ان ي�سع اخلطط الوطنية 
لت�رضيع  القوانني التى جتعلها  مواطنة 

لها حقوق وعليها واجبات ..

اجلزء 02 

الأ�سري الزعانني يعانى من 
تهتك يف الأوتار والأع�ساب

طالبت هيئة �سوؤون االأ�رضى واملحررين 
اإطار  يف  اجلنوبية  املحافظات  يف 
االأ�رضى  حياة  واإنقاذ  لن�رضة  حملتها 
االإن�سانية  املوؤ�س�سات  املر�سى 
والعربية  الفل�سطينية  واحلقوقية 
االحتالل  على  لل�سغط  والدولية 
حممد  ح�سام  لالأ�سري  العالج  لتقدمي 
من   ،  1985 مواليد   ، الزعانني  جمعة 
بال�ّسجن  �سمال قطاع غزة،  وحمكوم 
العام  منذ  واملعتقل   ، عاماً   )17( لـ 
2013، خالل مروره عرب حاجز »ايرز« 
والذى  للعالج،  القد�ض  اإىل  غزة  من 
يعانى من تهتك يف االأوتار واالأع�ساب 
وم�ساعفات اإ�سابة كان قد تعّر�ض لها 

يف كتفه ويده يف العام 2006. وطالبت 
الهيئة املوؤ�س�سات الدولية وعلى راأ�سها 
االأحمر  وال�سليب  املتحدة  االأمم 
الدوىل بال�سغط على االحتالل ملتابعة 
وال�سماح  املر�سى،  االأ�رضى  اأحوال 
لالطالع  الطبية  الطواقم  باإدخال 
على اأو�ساعهم ، والقيام بالفحو�سات 
املخربية الدورية لهم، وااللتزام مبواد 
وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة 
والقانون الدوىل االن�سانى فيما يتعلق 
واالن�سانية  االأ�سا�سية  بحقوقهم  
والرعاية  العناية  مو�سوع  يف  وخا�سة 
واملتابعة  العالجات  وتقدمي  ال�سحية 

الطبية. 

بلغوا غزة مني ال�سالم
بع�ض من ن�ض ر�سالة موؤثرة اأبرقها اأحد 
هامات احلركة الوطنية االأ�سرية و�سلت 
الدائرة  اإىل  االأ�رضى،و�سلت  مفو�سية 
االإعالمية مبفو�سية ال�سهداء واالأ�رضى 
ق�سرية  ر�سالة  فتح  بحركة  وابجرحى 
وقامات  عمداء  اأحد  من  ومقت�سبة 
اأم�سى  والذي  االأ�سرية  الوطنية  احلركة 
اأكرث من ربع قرن داخل �سجون االإحتالل 
وحمكوم بال�سجن املوؤبد االأ�سري نا�رض 
بيت  من  عايدة  خميم  من  �رضور  اأبو 
اأ�سدقائي  اأحبائي  ن�سها:  هذا  حلم 

اإخواين اأ�سواتكم ال زالت متلىء الزاوية 
الزمن  هذا  تزين  اجلدارية  و�سوركم 
الطويل يا اهلل ما اجملكم وانتم تعي�سون 
احالمكم. كربت زنزانتي بكم وكرب قلبي 
وليت  واكرث  ت�ستحقون  واهلل  باأفراحكم 
بلغوا  وم�ساكنكم  قلوبكم  يعمر  احلب 
وال�ساطىء  بحرها  ال�سالم  مني  غزة 
ما  تنجب  فل�سطني  عادت  ما  ورجال 
زلن  ال  التعب  رغم  ون�ساء  ي�سبههم 

يذكرننا بفل�سطني اأحبكم جميعاً.
اأخوكم الأ�سري  نا�سر اأبو �سرور
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ق.د/وكالت

ويف خ�شم تلك التحديات التي متوج بها 
البيئة النتخابية، ما زال يلوح يف الأفق 
وب�شدة خطر التدخل الأجنبي يف مو�شم 
�شابقة  م�شتدعًيا  النتخابية،  احلمالت 
الرئا�شة  انتخابات  يف  الرو�شي  التدخل 
مت  حني  ويف   .2016 لعام  الأمريكية 
توجيه اللوم ل�شناع القرار وقادة الأجهزة 
املعلومات  ن�رش  لعدم  ال�شتخباراتية 
اخلا�شة بتلك الأن�شطة التي تهدف اإىل 
الرئا�شية علًنا،  التاأثري على النتخابات 
اجلديد  الأمريكي  الأمن  مركز  فاإن 
يف  ال�شادر  تقريره  خالل  من  يتناول 
»ال�شفافية  بعنوان   2020 يوليو   23
الأجنبية  والتهديدات  ال�شتخباراتية 
كورديرو«،  »كاري  اأعده  لالنتخابات« 
ا�شتباق  باإمكانيات  اخلا�ش  الطرح 
ال�شفافية من  تفعيل  الأحداث و�رشورة 
جانب الأجهزة ال�شتخباراتية يف توعية 
الراأي العام الأمريكي، واإحداث التوافق 
و�شناع  ال�شتخبارات  جمتمع  بني 
بتوقعات  يتعلق  فيما  واجلمهور  القرار 
اخلارجية  التهديدات  حول  ال�شفافية 
لالنتخابات الأمريكية القادمة.  يو�شح 
بها  ت�شطلع  التي  امل�شوؤوليات  التقرير 
مقابل  ال�شتخباراتية  الأجهزة  تلك 
حتقيق  عليها  ينطوي  التي  املخاطر 
الورقة  وتختتم  اأكرب.  �شفافية  درجة 
مت  التي  التو�شيات  من  مبجموعة 
ال�شتخبارات  لكل من جمتمع  تقدميها 
حول  ال�شفافية  لتفعيل  والكوجنر�ش 

التهديدات اخلارجية لالنتخابات.

م�سوؤوليات الأجهزة 
ال�ستخباراتية 

مل�شوؤوليات  التقليدية  النظرة  تك�شف 
ت�شطلع  اأنها  ال�شتخباراتية  الأجهزة 
اأبرزها  يتمثل  التي  املهام  مبجموعة 
يف اإْطالع �شانعي ال�شيا�شات على كافة 
املعلومات ال�شتخباراتية، حتى يتمكنوا 
من اتخاذ القرارات امل�شتنرية التي توؤثر 
وال�شيا�شة  والدفاع  القومي  الأمن  على 
جمتمع  ويقوم  للدولة.  اخلارجية 
املعلومات  بتوفري  ا  اأي�شً ال�شتخبارات 

املخابرات،  وعمالء  الع�شكرية  للقوات 
لدعم خططهم وعملياتهم الع�شكرية.

الرقابة  تتم  العملية،  الناحية  ومن 
ميكن  ما  خالل  من  ال�شتخبارات  على 
خالل  من  الأفقية  بامل�شاءلة  و�شفه 
والت�رشيعية  التنفيذية  الثالثة  ال�شلطات 

والق�شائية. 
وتتمثل اأبرز اجلهات التي يدعمها جمتمع 
ال�شتخبارات ب�شكل مبا�رش يف �شخ�ش 
الرئي�ش. كما اأنه مبوجب القانون، يتعني 
الأمريكي  ال�شتخبارات  جمتمع  على 
كامل  »ب�شكل  الكوجنر�ش  اإبالغ  ا  اأي�شً
خالل  من  العملية  هذه  وتتم  وفوري«؛ 
الأجهزة  داخل  ال�شتخبارات  جلان 
املمثل  وظيفة  توؤدي  والتي  الت�رشيعية، 
يتعني  والتي  للكوجنر�ش  الد�شتوري 
اإحاطتها باأن�شطة ا�شتخباراتية حمددة. 
ال�شيق  الإدراك  اأن  التقرير  اأو�شح  كما 
ال�شتخبارات  جمتمع  بني  للعالقة 
اللجان،  تلك  على  تن�شب  واجلمهور، 
فقط  لي�ش  وكالء،  مبثابة  تعد  حيث 
للجمهور  ولكن  الكوجنر�ش،  لأع�شاء 

ا.  اأي�شً

مع�سلة ال�سفافية ال�ستخباراتية 

لقواعد  مف�شاًل  حتلياًل  التقرير  قدم 

املبا�رش  بالتوا�شل  اخلا�شة  ال�شفافية 
واملواطنني،  ال�شتخبارات  جمتمع  بني 
ال�شنوات  مدى  على  اأنه  اأو�شح  حيث 
جمتمع  طور  املا�شية،  العديدة 
املخابرات  مدير  بقيادة  ال�شتخبارات 
الوطنية )DNI(، اإطاًرا عاًما ملبادرات 
ذلك  يف  مبا  الإف�شاح،  يف  ال�شفافية 
اأن�شطة  ملواجهة  احلكومة  جهود 
النتخابات.  يف  الأجنبي  التدخل 
على  ا  رًدّ املبادرات  تلك  جاءت  وقد 
الت�رشيبات التي بداأها »اإدوارد �شنودن« 
الأمن  وكالة  مع  ال�شابق  -املتعاقد 
القومي واملوظف لدى وكالة املخابرات 
املركزية الأمريكية- للكثري من الوثائق 

ال�رشية الأمريكية يف عام 2013. 
مدير  مكتب  اأ�شدر   ،2015 عام  ويف 
ال�شتخبارات الوطنية »مبادئ ال�شفافية 
و«اخلطة  ال�شتخبارات«  ملجتمع 
التنفيذية لتلك املبادئ«، والتي تت�شمن 

مبادئ ال�شفافية الأربعة وهي:
لتعزيز  املنا�شبة  ال�شفافية  توفري   -１

فهم اجلمهور ملجتمع ال�شتخبارات.
１- الأداء ال�شتباقي والوا�شح يف اإتاحة 

املعلومات للجمهور.
عند  العامة  امل�شلحة  مراعاة   -１
مب�شادر  املتعلقة  املعلومات  حماية 

ال�شتخبارات واآليات احل�شول عليها.
ال�شتخبارات  جمتمع  اأدوار  توجيه   -１
لدعم  و�شيا�شاته  وعملياته  وموارده 

تنفيذ قواعد ال�شفافية.
التهديدات  فر�شت  مت�شل،  �شياق  ويف 
احلاجة  النتخابية  للعملية  اخلارجية 
بني  ال�شفافية  من  املزيد  اإر�شاء  اإىل 
جمتمع ال�شتخبارات واملواطنني، وهي 
من  �شديدة  حالة  اأثارت  التي  الق�شية 
اإىل  الآراء  معه  اإنق�شمت  حيث  اجلدل، 
النحو  على  وذلك  اأ�شا�شيني،  اجتاهني 

التايل:
ال�شفافية  يدعم  الأول:  الجتاه 
مع  التعامل  يف  ال�شتخباراتية 
املواطنني، وذلك وفًقا لنظرية »الواجب 
التحذيري«، حيث اإنه يف اإطار �شيا�شات 
يتعني على اجلهات  واإجراءات حمددة، 
املعلومات  عن  الإف�شاح  املعنية 
املعلومات  جمع  فيها  يك�شف  التي 
معني،  تهديد  وجود  عن  ال�شتخباراتية 
قد يت�شبب يف اإحلاق الأذى بالأ�شخا�ش 
اأو الأمن القومي للدولة.  ويف عام 2018، 
اعتمدت وزارة العدل الأمريكية �شيا�شة 
جديدة، تت�شمن »الإف�شاح عن عمليات 
بنًدا  تت�شمن  والتي  الأجنبي«،  التاأثري 
»تفوق  عندما  العام،  بالإخطار  يتعلق 
يف  الوطنية  اأو  الفيدرالية  امل�شالح 
الإف�شاح العام اأي اعتبارات تعوي�شية«. 
وي�شتند موؤيدو هذا الجتاه يف �رشورة 
جمتمع  بني  املبا�رش  التوا�شل  زيادة 
اأحد  باعتباره  واجلمهور  ال�شتخبارات 
اأجهزة الدولة، والذي ل يختلف عن اأي 
دوره  يوؤدي  اآخر  فيدرايل  كيان حكومي 
الأمريكي،  القومي  الأمن  حماية  يف 
ال�رشائب  دافعي  قبل  من  متويله  ويتم 
م�شوؤول  فهو  وبالتايل  الأمريكيني، 
امل�شوؤولية  من  اإطار  يف  اجلمهور  اأمام 

امل�شرتكة بني املواطنني واحلكومة.
لذلك  امل�شاد  الآخر  الجتاه  اأما 
جمتمع  بني  املبا�رش  التوا�شل 
اأن  فريى  واملواطنني:  ال�شتخبارات 
جمتمع ال�شتخبارات يعد م�شوؤوًل فقط 
اأمام �شانعي ال�شيا�شات، الذين بدورهم 
يعدون هم املخولني بالتوا�شل املبا�رش 

مع املواطنني. 

يتزامن اإجراء النتخابات الرئا�سية الأمريكية لعام 2020 يف ظل ظروف ا�ستثنائية يواجهها العامل 
اأجمع نتيجة لتداعيات انت�سار جائحة كوفيد-19، هذا ف�سلاً عن البيئة ال�سيا�سية امل�سحونة يف 

ا اأكرب موجة من موجات النق�سام الداخلي بعد  الداخل حيث تواجه الوليات املتحدة الأمريكية حالياًّ
الحتجاجات ال�سعبية التي خرجت يف اأعقاب مقتل املواطن الأمريكي من اأ�سل اإفريقي »جورج فلويد«، 

ف�سلاً عن التحديات القت�سادية التي جاءت نتيجة للجائحة، ومن اأبرزها ارتفاع معدلت البطالة 
مل�ستويات غري م�سبوقة.

ال�سفافية ال�ستخباراتية:

التهديدات الأجنبية لنتخابات الرئا�شة الأمريكية
اجلي�ش يحقق بالواقعة

 اقرتاب »درون« من طائرة 
ترامب

اأنه  الأمريكي  اجلو  �شالح  اأعلن 
طائرة  حتليق  عن  تقريرا  يراجع 
طائرة  قرب  »درون«  م�شرية 
اأثناء  ترامب،  دونالد  الرئي�ش 
قاعدة  قرب  يومني  قبل  هبوطها 
وقال  ماريالند  ولية  يف  اأندروز 
يف  ح�شابه  على  ال�شحفيني  اأحد 
�شيئا  �شاهد  اإنه  الثنني،  »تويرت«، 
ي�شبه الطائرة امل�شرية، واإن طائرة 
الرئي�ش حلقت »مبا�رشة فوق ج�شم 
�شغري«واأ�شار �شالح اجلو الأمريكي 
الطائرة هبطت ب�شالم من  اأن  اإىل 
دون وقوع اأي حادث قبل ال�شاد�شة 
م�شاء مبا�رشة يوم الأحد، وفق ما 

ذكرت وكالة »رويرتز«.
وكانت الطائرة امل�شرية، التي بدت 
باللونني الأ�شفر والأ�شود على �شكل 
�شليب، تطري قرب اجلانب الأمين 
و�شاهدها  ترامب،  طائرة  من 
قبل وقت ق�شري  متنها  ركاب على 
�شيبا�شتيان  وقال  الهبوط  من 
�شميث، املرا�شل املخت�ش ب�شوؤون 
بر�ش«،  لـ«فران�ش  الأبي�ش  البيت 
الأمريكي  الرئي�ش  طائرة  اإن 
متنها،  على  كذلك  هو  كان  الذي 

م�شرية  بطائرة  ت�شطدم  اأن  كادت 
ح�شابه  على  �شميث  وكتب  �شغرية 
دونالد  »هبط  قائال:  »تويرت«  يف 
ترامب الآن يف مطار اآندروز على 
قليل،  قبل  الرئا�شية.  طائرته  منت 
طرنا  للهبوط،  ن�شتعد  كنا  وبينما 
اأنه  بدا  مما  جدا  قريب  ب�شكل 

طائرة بدون طيار«.
املدنية  الطائرات  معظم  وتزن 
كيلوغرامات،  ب�شعة  طيار  بدون 
طائرة  اإ�شقاط  ميكنها  ل  ورمبا 
اأن  اإىل  ت�شري  الأبحاث  لكن  نفاثة، 
ال�رشر  من  اأكرب  يكون  قد  ال�رشر 
الذي يحدثه طائر باحلجم بنف�شه، 
بح�شب وكالة »بلومربغ« الأمريكية.

وكان ترامب يحلق على منت طائرة 
املعدلة،   »757 كو  »بوينغ  نوع  من 
اأ�شطول  بني  من  كانت  التي 
»اإير  با�شم  املعروف  الطائرات 
فور�ش وان«، وهو اأ�شطول الطريان 
الطريان  اإدارة  وتتلقى  الرئا�شي 
�شنويا  التقارير  اآلف  الفيدرالية 
طيار  بدون  لطائرات  حالت  من 
اأخرى،  بالقرب من طائرات  حتلق 

اأو تعمل يف مناطق حمظورة.

بينهم قتيل و«خمتفون«

 من هم املتهمون باغتيال 
رفيق احلريري؟

املحكمة  ت�شدر  عاما   15 بعد 
الثالثاء،  بلبنان،  اخلا�شة  الدولية 
رئي�ش  اغتيال  ق�شية  يف  حكمها 
احلريري،  رفيق  الأ�شبق  الوزراء 
اآخرين  �شخ�شا   21 مع  رحل  الذي 
يف تفجري هز بريوت يف 14 فرباير 
املحكمة  اأعلنت   2011 ويف   2005
يف  اهلل  حزب  اأع�شاء  من   4 اتهام 
وربطت  الغتيال،  بعملية  التورط 
عري�شة التهام بينهم وبني الهجوم 
باأدلة ظرفية اإىل حد كبري م�شتقاة 
مت  فيما  هاتفية،  �شجالت  من 
يف  خام�ش  لع�شو  التهام  توجيه 

احلزب عام 2012.
اأول املتهمني يعترب »العقل املدبر 
بدر  م�شطفى  وهو  للجرمية«، 
عام  �شوريا  يف  قتل  الذي  الدين 
الع�شكري  القائد  وهو   ،2016
يف  وجاء  اهلل،  حلزب  ال�شابق 
مذكرة توقيفه اأنه خطط للجرمية 
واأ�رشف على تنفيذها وفيما توجد 
الدين،  بدر  عن  وافرة  معلومات 
املتهمني  عن  املعلومات  تقت�رش 
قدمته  ما  على  الآخرين  الأربعة 
يعرف  ل  كما  الدولية،  املحكمة 

مكان تواجدهم حاليا.
عيا�ش،  �شليم  هو  الثاين  واملتهم 
م�شوؤول ع�شكري يف حزب اهلل جاء 
امل�شوؤول  اأنه  توقيفه  مذكرة  يف 
عملية  نفذت  التي  اخللية  عن 
واأنه �شارك �شخ�شيا يف  الغتيال، 
املحكمة  له  وجهت  كما  التنفيذ 

هدفها  موؤامرة  و�شع  تهم  الدولية 
با�شتعمال  اإرهابي  عمل  ارتكاب 
اأداة متفجرة، وقتل احلريري و21 
با�شتعمال  عمدا  اآخرين  �شخ�شا 
 226 قتل  وحماولة  متفجرة،  مواد 
املحكمة  اتهمت  كما  �شخ�شا. 
بامل�شاركة  عني�شي  الدولية ح�شني 
يف عملية الغتيال با�شتعمال مواد 
متفجرة، ويف مار�ش 2018 رف�شت 
قال  بعدما  بتربئته  املحكمة طلبا 
اأدلة  يقدم  مل  الدعاء  اإن  حماموه 
املحكمة  وبررت  لإدانته  كافية 
من  يكفي  ما  يوجد  باأنه  رف�شها 
كان  عني�شي  اأن  توؤكد  التي  الأدلة 
اغتيال  خطة  بطبيعة  م�شبقا  يعلم 
احلريري، وب�شكل خا�ش ا�شتخدام 

عبوة نا�شفة يف مكان عام.
اأما املتهم الرابع فهو اأ�شد �شربا، 
ووجهت له املحكمة الدولية التهم 
نف�شها املوجهة اإىل عني�شي، وهي 
عمل  ارتكاب  جرمية  يف  التدخل 
متفجرة  اأداة  با�شتعمال  اإرهابي 
رفيق  قتل  جرمية  يف  والتدخل 
مواد  با�شتعمال  عمدا  احلريري 
متفجرة واملتهم اخلام�ش والأخري 
وقررت  مرعي،  حبيب  ح�شن  هو 
�شنوات  قبل  مالحقته  املحكمة 
ق�شية  اإىل  ق�شيته  �شمت  كما 
وجهت  حيث  الآخرين،  املتهمني 
يف  بالتدخل  اتهامات  اأي�شا  له 
جرمية ارتكاب عمل اإرهابي وقتل 

احلريري والآخرين عمدا.

ت�شارف م�شاورات ت�شكيل احلكومة 
النتهاء،  على  اجلديدة  التون�شية 
اأن  مطلعة  م�شادر  توؤكد  حيث 
ه�شام  املكلف  احلكومة  رئي�ش 
امل�شي�شي يقرتب من حتديد قائمة 
رئي�شة  واأكدت  حكومته  وزراء 
عبري  احلر  الد�شتوري  احلزب 
مو�شي عقب لقاءها بامل�شي�شي، اأن 

اعالن تركيبة احلكومة �شيتم نهاية 
اأن  مو�شي  واأ�شافت  الأ�شبوع  هذا 
امل�شي�شي متم�شك بحكومة كفاءات 
م�شتقلة وم�شغرة ت�شمل دمج بع�ش 
بحكومة  مت�شكه  ومع  الوزارات 
اأن  حمللون  يرى  م�شتقلة  كفاءات 
ذاته  الوقت  يف  ي�شعى  امل�شي�شي 
�رشاع  يف  حكومته  تكون  األ  اإىل 

مفتوح مع الأحزاب ال�شيا�شية التي 
احلكومة  هذه  عرقلة  باإمكانها 
كذلك اأكدت م�شادر مطلعة اعتزام 
من  بعدد  الحتفاظ  امل�شي�شي 
امل�شتقيلة  الفخفاخ  حكومة  وزراء 
باأن  توقعات  ظل  يف  ذلك  وياأتي 
حتظى حكومة امل�شي�شي اجلديدة 
بتزكية جمل�ش نواب ال�شعب، الذي 

حل  يف  م�شلحة  يرى  ل  اأنه  يبدو 
الربملان واإعادة النتخابات.

م�شاوراته  من ختام  القرتاب  ومع 
معادلة  اأمام  امل�شي�شي  يبدو 
ال�شتغناء عن  بني  للموازنة  تدفعه 
الأ�شماء احلزبية يف حكومته، وبني 
نيل تزكية الأحزاب ال�شيا�شية لهذه 

احلكومة ودعمها.

تون�ش

 م�شاورات ت�شكيل احلكومة »قرب النتهاء«
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كتاب و مبدعون جزائريون يتحدثون لـ "الو�سط"

التطبيع الثقايف ال يقل خطًرا عن التطبيع ال�سيا�سي
اأعلنت دار »�سمة« للن�سر والتوزيع عن مقاطعتها الثقافية للإمارات وان�سحابها من اجلائزة العاملية للرواية العربية »بوكر«، وذلك بن�سر بيان عرب 
�سفحتها الر�سمية على الفي�سبوك وقرار �سحب م�ساركة رواية »رعاة اأركاديا« للكاتب »اأحمد فتيليه« ال�سادرة عن الدار، وجاء هذا ال�سحب بطلب 

ر�سمي من الكاتب تعبرًيا عن املوقف الراف�ض للتطبيع والذي يرى »اأن التطبيع الثقايف ل يقل خطرا عن التطبيع ال�سيا�سي بل وقد يكون اأخطر« 
وعلى  هذا ال�سياق اأخذنا اآراء كتاب جزائريني حول مو�سوع املقاطعة الثقافية  للإمارات:

حمجوبة عبديل

عبدالفتاح بو�سندوقة )مدير 
دار �سمة للن�سر والتوزيع(

التزمنا  الأمر  بادئ  �ضّمة  يف  نحن 
موقف احلياد يف م�ضاألة �ضحب الرت�ضح 
كالبوكر،  اأدبية  م�ضابقة  ومقاطعة 
الر�ضمي  الكاتب  طلب  بعد  لكن 
الذي  امل�ضابقة  من  تر�ضحه  ب�ضحب 
رف�ضه  عن  التعبري  خالله  من  اأراد 
الن�ضحاب  على  اأ�رص  حيث  للتطبيع 
يقل  ل  الثقايف  التطبيع  اأن  يرى  لأنه 
ال�ضيا�ضي وهذا  التطبيع  خطورة عن 
عرب  املن�ضور  البيان  يف  جاء  ما 
كان  فما  الفي�ضبوك،  على  �ضفحتنا 
الذي  الكاتب  قرار  مباركة  اإل  لنا 
قراره  هذا  يبقى  والأخري  الأول  يف 
وتبقى حيلته الوحيدة يف التعبري عن 
ال�ضهيوين،  بالكيان  العرتاف  رف�ضه 
املقاطعة  فاإن  نظري  وجهة  ومن 
ولو  حاّل  ولي�س  للتعبري  و�ضيلة  تعترب 
لكان  وان�ضحب  �ضارك  كاتب  كل  اأن 
رف�س  عن  والتعبري  اأقوى  الحتجاج 

العرتاف بهذا الكيان اأكرب.

حممد دادي عدون )كاتب 
ومدير للعاملني للن�سر والتوزيع(

اأحرتم  اأيّن  اأقول  اأن  اأريد  البداية  يف 
اأو  املناق�ضة  �ضواًء  الآراء  كل 

مقاطعتها  عدم  اأرى  واأنا  املوافقة، 
توّفر  الإمارات  لأّن  اأف�ضل،  ثقافّيا 
للعرب الكثري من امل�ضابقات الأدبّية 
قد  اجلزائريني  الكتاب  من  والكثري 
ولول  الإماراتّية،  تاألقوا يف املحافل 
تلك امل�ضابقات واجلوائز ملا �ضمعنا 
خا�ضة  املبدعة  الأ�ضماء  بتلك  رمبا 
يف �ضوء عدم اإطالق الدولة م�ضابقة 
ظّل  يف  وكذلك  جزائرّية،  عاملية 
للكتاب  الكايف   الّدعم  تواجد  عدم 
توفر  اجلوائز  فهذه  للكتابة  للتفرغ 
للمبدع الدعم املادّي لال�ضتمرار يف 
اإبداعه ن�ضتطيع الفوز واأخذ اجلوائز 
نكتب  الوقت  نف�س  ويف  الإماراتّية 

�ضد �ضيا�ضتها.
يحيى مدقن )ال�ساعر ومدير 
دار فوا�سل للن�سر والإعلم(

املقاطعة �ضيء جميل والأجمل منه 
اأن تكون امل�ضاركة وبعد الفوز تكون 
واأجدى  اأقوى وقعا  املقاطعة، وهذا 
راأيي، اأحتدث  نفعا واأ�ضمع �ضوتا يف 
من جانب امل�ضابقات لكن املعار�س 
من  امل�ضاركة  تكون  اأن  يجب  ل 
اأقل �ضيء ميكن  الأ�ضا�س، املقاطعة 

اأن نقدمه لفل�ضطني احلبيبة.

�سياء الدين بورزق )�سحفي 
وكاتب(

حال،  لي�ضت  يل  بالن�ضبة  املقاطعة 
توجه  وفق  احلدث  تاأريخ  واإمنا 
الكاتب مبا ل ينايف مبادئ الإن�ضانية 
ون�رصة ال�ضعوب املظلومة هو احلل.

حممد اأمين حمادي )كاتب 
روائي(:

عالقات  اأي  تربطني  ل  البداية  يف 
ثقافية مع الإمارات وهذا اأمر عادي 
بداية امل�ضوار،  �ضاب يف  لكاتب  جدا 
م�ضابقة  اأي  ول يف  لالآن  اأ�ضارك  ومل 
لكن  ذاتها..  الدولة  رعاية  حتت 
الذين  الأ�ضدقاء  من  العديد  راأيت 
والذين  الكتابة  هم  ي�ضاركونني 
تنظيم  من  م�ضابقات  اإىل  تر�ضحوا 
واأعلنوا  ن�ضو�ضهم   �ضحبوا  الإمارات 
ذلك على مواقع التوا�ضل الجتماعي، 
وذلك يخ�س قناعاتهم وهم اأحرار يف 

ذلك. 
ملا  �ضاركت  كنت  لو  �ضخ�ضيا  لكنني 
كنت �ضحبت ن�ضي وذلك اأين اأرى وقع 
ِلـ  )�س(  النبي  قال  كما  اأ�ضد  الثقافة 
><ح�ضان بن ثابت >< عن ال�ضعر: )  
اإن ال�ضعر اأ�ضد عليهم من وقع النبل(، 
تعني  ل  م�ضابقة  يف  امل�ضاركة  واأن 
�ضيا�ضة  موافقة  تعني  ول  التطبيع 
الدولة يف ما تفعله مثلما يقوم العديد 
باللغة  يكتبون  الذين  اجلزائريني  من 
لنيل  اأنف�ضهم  وير�ضحون  الفرن�ضية 
الغونكور وغريها من اجلوائز  جوائز 
التي هي حتت رعاية الدولة الفرن�ضية، 
والذي بيننا وبني فرن�ضا تقريبا ي�ضابه 
ما بني اإ�رصائيل وفل�ضطني هي م�ضاألة 

اغت�ضاب لالأر�س.
ال�ضهاينة  مع  التطبيع  اأقبل  اأنا  طبعا 
اأرى  لكنني  الأ�ضكال،  من  �ضكل  باأي 
باأنه يجب األ نقطع عالقاتنا الثقافية 
مع الإمارات لأنه يف املقابل �ضتتوطد 
الكيان  وبني  بينها  الثقافية  العالقات 
ال�ضهيوين و�ضتكون فيه حركة لرتجمة 
الكتب والتبادل الثقايف... اإلخ،  وبهذا 
اإىل  �ضيا�ضي  من  اأكرث  نفوذها  يقوى 
ثقايف، وي�ضتغلون هذه الثغرة التي اأرى 
اإىل  اأنها لن تطول كثريا وتعود املياه 
�ضابقا  مع م�رص  كما ح�ضل  جماريها 
وغريوا مقر جامعة الدول العربية اإىل 
مل  �ضيئا  وكاأن  الو�ضع  عاد  ثم  تون�س 
مع  �ضيحدث  ما  هذا  اأن  واأظن  يكن، 
اإذا كانت فيه ردود فعل  اإل  الإمارات 

العربية..  احلكومات  من طرف  قوية 
حلق  بع�ضها  لالأ�ضف  نرى  واأننا  اإل 
بركب الإمارات وبارك هذه اخلطوة.

يف  الفاعلني  اأدعو   الأخري  يف  واإنني 
احلقل الثقايف اأن يتقربوا من الثقافة 
اأكرث  عليها  نتعرف  حتى  ال�ضهيونية 
لأنه ل ميكننا جمابهة عدو جنهله وهو 

يعرفنا ويعرف رمبا عنا كل �ضيء.
للت�ضاوؤل  يدعوين  الذي  ال�ضيء  ولكن 
هو كيف �ضتوؤثر هذا القطيعة الثقافية 
الأ�ضدقاء  من  البع�س  ميار�ضها  التي 
واملثقفني الآن على العالقة الإمارتية 
جواب  هناك  كان  فاإذا  الإ�رصائيلية؟ 
يف  اأنا  اأخطاأت  قد  اأكون  رمبا  مقنع 

تقديري..
اآمال ب�سمة عريف )كاتبة (: 

يف راأيي اإّن موقف املقاطعة م�رّصفة 
الذين  العرب   املثّقفني  من  للعديد 
»عبد  اأمثال:  ان�ضحابهم  اأعلنوا 
زهرة  املغربية  جريان،  الرحيم 
�ضليم،  اأبو  اأحمد  الفل�ضطيني  رميج، 
بو�ضوح  تعرِبّ  طه...«،  يو�ضف  اأبو 
ال�ّضعراء  هوؤلء  بو�ضلة  �ضوابّيِة  عن 
والأدباء والُكّتاب والفّنانني وانتمائهم 
فُهم  الفل�ضطينّية  للق�ضّية  احلقيقي 
عليها  تتك�رّص  التي  خرة  ال�ضّ مبثابة 
والّرامية  الهادفة  املحاولت  كاّفة 
كاّفة  العربّية  ال�ّضعوب  وعي  لتزييِف 

وت�ضميمه للقبول بهذا الكيان.
هذه امُلقاطعة براأيي قْد حملت نربًة 
يف  ارتباكا  ت�ضّكل  اأن  ويُتوّقع  عاملّية 
هيكل املوؤ�ّض�ضات الّثقافّية الإماراتّية 
فهي ت�ضحُب الب�ضاط من حتِت اأقدام 
الّتعاون  م�ضتوى  على  الإماراتّيني 
اإمّنا  �ضيء  على  دّل  اإن  وهذا  العَربي 
موؤّثرة  املقاطعة  حملة  اأَنّ  على  يدّل 
موجعة  اإبٍر  وخزات  مبثابة  وهي 
الّت�ضامن  واأن  ة  خا�ضّ لالإمارات، 
امُلثّقفني  اأو�ضاِط  يف  الّنطاق  وا�ضع 
دعًما  العرب  والفّنانني  وامُلفّكرين 
�ضياِق  يف  ياأِتي  املقاطعة  يف  للحق 
اأمٌر  وهذا  الَكيان  مع  الّتطبيع  رف�س 
من  لنا  بُّد  ول  عربّي  لكل  م�رّصف 

الّدعوة اإىل احَلذو حذوهم.

قويدر ميموين )روائي(

الأموال  كمية  اأن  �رصاً  يعد  مل   
جوائز  يف  �ضخت  التي  ال�ضخمة 
تكن  مل  �ضنني  طيلة  معروفة  اأدبية 
جلان  منظومة  رافقتها  البتة،  بريئة 
لتبيي�س  منهجية مف�ضوحة  تعمل يف 
عرب  املرتاكمة  ال�ضهيونية  �ضواد 
التاريخ، ول�ضناعة حا�ضية من مثقفني 
منبطحني.  اإنه من املوؤ�ضف اأن يطل 
باعوا  ممن  »الكتَبة«  بع�س  علينا 
الق�ضية واقتاتوا على فتات املوائد، 
يكن  مل  اإن  زائف،  بربيق  وملعوا 
�ضهامهم  فليوجهوا  التطبيع،  ليربروا 
ال�ضهام  تلك  وال�ضحايا،  الأبرياء  اإىل 
بالعدو  الأمر  تعلق  ما  اإذا  الرخوة 
احلقيقي.  لكن ق�ضية الولء لفل�ضطني 
والقد�س، وبغ�س ال�ضهيونية املقيتة، 
�ضتبقى ال�رصاط الذي ل حميد عنه 

اأبداً، اإل بو�ضمة عار ل متحى.

بلل لوني�ض )روائي(

اإ�رصائيل  مع  الإماراتي  التطبيع  اإن   
العربية  لالأمة  عظمى  خيانة 
الذي  الوقت  يف  جاء  الإ�ضالمية، 
وتتحد   وتت�ضامن  تتكاتف  اأن  يجب 
وتنا�ضل  بينها  فيما  العربية  الدول 
التي  الفل�ضطينية  الق�ضية  اأجل  من 
ولي�ضت  باأكملها،  اأمة  ق�ضية  هي 
ل  التخاذل  وهذا  واحد،  بلد  ق�ضية 
بل  فقط  ال�ضيا�ضي  اجلانب  مي�س 
على  الأخرى  اجلوانب  اإىل  يتعداه 
هذا  �ضد  ككاتب  واأنا  الثقايف،  غرار 
الن�ضاطات  التطبيع ومع مقاطعة كل 
التابعة  والثقافية  الأدبية  واجلوائز 

لدولة الإمارات.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
مكتب ال�ستاذ/ن�سر الدين تيغزة

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
العنوان:طريق فوكة الطابق الر�سي
خلف املحكمة-القليعة ولية تيبازة 

الهاتف :69 63 36 024  
06  73  83  51  03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 4 /412 و612 من قانون الجراءات املدنية والدارية 

بتاريخ ال�ساد�س ع�رش من �سهر اوت �سنة الفني وع�رشون 16 /08 /2020
نحن املوقع ادناه اال�ستاذ/�سباب �سفيان م�ستخلف لال�ستاذ/ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اعاله مبوجب 

ترخي�س با�ستخالف �سادر عن ال�سيد النائب العام لدى جمل�س ق�ساء تيبازة بتاريخ:13 /07 /2020 حتت رقم:6510 /ن ع /20 الغائب ب�سبب العطلة
بطلب من :البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات ا�سهم املمثل من طرف مديره وكالة القليعة رمز 441

العنوان:�سارع ارن�ستو �سي غيفارا اجلزائر مقره ب�سارع �سويداين بوجمعة القليعة
�سد ال�سيد:�سياد بن يو�سف 

ال�ساكنب:�سارع بوناطريو جلول القليعة تيبازة
بعد االطالع على املواد 612 .613و625 من قانون االجراءات املدنية واالدارية وعمال باحكامه.

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ09 /01 /18 حتت رقم الفهر�س 00226 /18 رقم اجلدول 05879 /17 واملمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة 
القليعة بتاريخ 28 /10 /2019 حتت رقم 1782 /2019 

بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي .تكليف بالوفاء ت�سليم تكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم  RR 003 089 846 42 بريد مدينة القليعة بتاريخ 05 /02 /2020
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي التكليف بالوفاء ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ27 /02 /2020

بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي التكليف بالوفاء ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق ببلدية القليعة بتاريخ 27 /02 /2020
ومبوجب االمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 04 /08 /2020 حتت رقم الرتتيب :00883 /20 والذي يرخ�س للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش التكليف بالوفاء على احدى 

اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لن�س املادة 412 /4 من ق ا ج م ا
كلفنا ال�سيد :�سياد بن يو�سف ال�ساكن ب:�سارع بوناطريو وجلول القليعة تيبازة بان ي�سدد بني ايدينا مبلغ مليونني ومائة وخم�سة وع�رشون الف وثمانية وع�رشون دينار جزائري واربعة وخم�سون �سنتيم 

)2.125.028.54دج( والذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اليه اتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي 
ونبهنا ال�سيد:�سياد بن يو�سف  بان له اجل خم�سة ع�رش يوما للوفاء ي�رشي ابتداءا من تاريخ ن�رش م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة واال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني لال�ستاذين 

حفيان احمد وحفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان  

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء  تيبازة الكائن مقرها بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعالن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء 
لفائدة ال�سيد :بخو�س من�سور 

ال�ساكنب:بلدية �سفيان دائرة نقاو�س والية باتنة 
�سد:ال�سيد بوطة عز الدين 

ال�ساكنب:الطريق الوالئي رقم 113 بابا ح�سن اجلزائر 
بناءا على القرار اجلزائي ال�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة الغرفة :اجلزائية بتاريخ :09 /12 /19 

رقم امللف :05875 /19 رقم الفهر�س :09781 /19 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ :22 /06 /2020
بناءا على حم�رش تكليف بالوفاء وحم�رش ت�سليم التكليف بالوفاء وحم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي املوؤرخني يف :25 /06 /2020 بوا�سطة ر�سالة م�سمنة 

وبناءا على حم�رش التكليف بالوفاء وحم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ :16 /07 /2020 
وبناءا على امر باالذن بن�رش م�سمون التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 10 /08 /2020 رقم :02846 /20

والذي ياذن مبوجبه للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون التكليف بالوفاء املوؤرخ يف 25 /06 /2020 املتعلق بال�سند التنفيذي ال�سادر بتاريخ 09 /12 /19 رقم امللف 
:05875 /19 فهر�س رقم :09781 /19 عن الغرفة اجلزائية مبجل�س الق�ساء تيبازة يف جريدة يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون االجراءات املدنية 

والدارية والقا�سي:الزام املدين ان يدفع للمدعي مبلغ 3.000.000.00دج ثالثة ماليني دينار جزائري 
كلفنا نحن اال�ستاذ حفيان احمد حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة املم�سي ا�سفله ال�سيد:بوطة عز الدين ال�ساكن ب:الطريق الوالئي رقم 113 
التنا�سبية مببلغ 192.870.00دج  و احلقوق  :6798.00دج  التنفيذ  اىل م�ساريف  باال�سافة  مبلغ 3.000.000.00دج  للمدعي  ت�سديد  اجل  بابا ح�سن اجلزائر من 

املجموع:3.199.668.00 دج 
ونبهناه بان له مدة 15 يوما للوفاء  ابتداء من تاريخ هذا الن�رش يف اجلريدة وبعد انق�ساء االجال �ستتخذ كافة االجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني لال�ستاذين 

حفيان احمد وحفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان  

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء  تيبازة الكائن مقرها بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعالن عن ن�سر م�سمون حكم ابتدائي ح�سوري اعتباري 
لفائدة:�رشكة ذات ال�سخ�س الوحيد ذات امل�سوؤولية املحدودة موؤ�س�سة الريان م�ساعدة املمثلة من طرف مديرها العام 

العنوان :حي علي عمران قطعة رقم 03 برج الكيفان اجلزائر
�سد:املجمع ترافوكو فيا ايبيكا�س Travocovia ipekas املمثل من طرف مديره العام ال�سيد م�سيطة ح�سني 

العنوان :مركز القد�س الطابق 05 ال�رشاقة اجلزائر 
بناءا على احلكم االبتدائي احل�سوري االعتباري ال�سادر عن حمكمة :ال�رشاقة بتاريخ:03 /02 /20 الق�سم:التجاري/البحري رقم اجلدول :05022 /19 رقم 

الفهر�س :01133 /20
بناءا على حم�رش تبليغ حكم ابتدائي ح�سوري اعتباري املحرر بتاريخ:09 /02 /2020 بوا�سطة ر�سالة م�سمنة 

بناءا على حم�رش تبليغ حكم ابتدائي ح�سوري اعتباري عن طريق التعليق يف املحكمة والبلدية بتاريخ:24 /02 /2020
تنفيذا لالمر املوقع من قبل ال�سيد رئي�س حمكمة :ال�رشاقة بتاريخ :10 /08 /2020 رقم :02847 /20 وعمال باحكام الفقرة الرابعة من ن�س املادة 412 من ق ا م و 
ا التي تن�س :اذا كانت قيمة االلتزام تتجاوز خم�سمائة الف دينار جزائري )500.000دج( يجب ان ين�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية باذن 

من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ 
    TRavocovia قمنا بن�رش حمتوى احلكم االبتدائي احل�سوري االعتباري املذكور اعاله املت�سمن مايلي :الزام املدعى عليه جممع ترافوكوفيا -ايبيكا�س
�سخ�س  يف  ممثلة  م�ساعدة  الريان  املحدودة  امل�سوؤولية  وذات  الوحيد  ال�سخ�س  ذات  ال�رشكة  للمدعية  يدفع  بان  العام  مديره  طرف  من  ممثل   ipekas
م�سريها:مبلغ خم�سة ماليني ومائتي واثنني و�ستون الف ومائة وت�سعة وع�رشون دينار جزائري وثمانية و�ستون �سنتيم )5.262.129.68دج( قيمة الدين الذي يف 

ذمتها مبلغ مائة الف دينار جزائري )100.000دج( كتعوي�س عن اال�رشار الالحقة بها 
مع حتميل املدعى عليه امل�ساريف الق�سائية و املقدرة بثالثة االف وخم�سمائة دينار جزائري )3500دج(

كما اعلمناه بان اجل الطعن باال�ستئناف حمدد ب�سهر واحد ت�رشي ابتداءا من تاريخ التبليغ اذا كان لل�سخ�س ذاته وميدد اجل اال�ستئناف اىل �سهرين اذا مت التبليغ 
يف موطنه احلقيقي او املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون االجراءات املدنية واالدارية .

الو�سط:2020/08/19الو�سط:2020/08/19

مكتب التوثيق ال�ستاذة كعبا�س امال 
اجلزائر  ولية  املرادية  القادر  عبد  �سارع   49

تا�سي�س �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وامل�سماة 
»ماريبكو«

مبوجب عقد تلقاه مكتبنا يف تاريخ 13 /08 /2020 مت تا�سي�س 
�رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة حتمل املوا�سفات التالية الت�سمية 
بومردا�س  بوالية  كائن  االجتماعي  املقر  ماريبكو   م  م  ذ  :�س 
بلدية اوالد مو�سى �سيدي �سامل �سمال  ق�سم 02 جمموعة  ملكية 
دينار  الف  مائة  االجتماعي  املال  را�س   153 رقم  و   152 رقم 
جزائري 100.000.00دج املو�سوع االجتماعي 602-604 �سحن 
وتفريغ الب�سائع 604-604 تخزين ال�سلع 007-603 كراء معدات 

وادوات للبناء و اال�سغال العمومية 
تركيب  و  �سيانة  ت�سليح   613-237 الب�سائع  نقل   604-105
احلاويات مدة  �س ذ م م :99 �سنة امل�سري :عني ال�سيد راف�س  
كمال  عجال  بن  ال�سيد  عني  م�سريا ملدة غري حمدودة  يو�سف 
كمحافظ ح�سابات لل�رشكة و الذي ر�سي باملهمة امل�سندة اليه 
مت االيداع القانوين لدى املركز الوطني لل�سجل التجاري لوالية 

اجلزائر بتاريخ ............حتت رقم .........
لالعالن املوثق

تهنئة عيد ميالد
مدللة  ميالد  عيد  حلول  مبنا�سبة 

العائلة ال�سغرية " خديجة   حنايف "
عمرها  �سموع  من  �سمعة  واإطفائها 

اجلميل نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا
اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   « كرمية   « روحها  وتواأم  اختها 
�سعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل 

لنا واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .
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جامعة وا�شنطن

باحثون يزفون »خربا �سارا« للمتعافني من كورونا
ك�شف بحث طبي �شدر حديثا، اأن الأ�شخا�س الذين اأ�شيبوا بفريو�س كورونا امل�شتجد وظهرت عليهم 

اأعرا�س خفيفة فقط، يتمتعون مبناعة طويلة الأمد، بعد التماثل لل�شفاء ب�شكل تام.

ق.و/وكالت

الأج�سام  اأن  الباحثون  وك�سف 
ج�سم  يف  املوجودة  امل�سادة 
ت�ستطيع  املتعايف  ال�سخ�ص 
بعد  الفريو�ص  على  التعرف 
اأ�سهر من التماثل لل�سفاء وجرى 
احلديث هنا عن اأ�سهر فقط، لأن 
الفريو�ص ظهر يف اأواخر 2019، 
اأقل من عام، ومن املحتمل  اأي 
اأن تدوم هذه املناعة وقتا اأطول 
اخلال�سات  هذه  �ساأن  ومن 
العلمية اأن تبدد خماوف �سحية 
اإ�سابة  احتمال  ب�ساأن  �سابقة، 
بع�ص املتعافني جمددا، بح�سب 

موقع »فوك�ص نيوز«
علم  املخت�ص يف  الباحث  وقال 
وا�سنطن،  بجامعة  املناعة 
ماريون بيرب، وهو امل�رشف على 
اأحد الدرا�سات، اأن من يتعافون 
مبناعة  يتمتعون  الفريو�ص  من 
اأنهم  الباحثون  واأكد  واقية 

املناعي  اجلهاز  تفاعل  در�سوا 
فريو�ص  مع  الإن�سان  ج�سم  يف 
ي�سبب  الذي  امل�ستجد  كورونا 
فوقفوا   »19 »كوفيد  مر�ص 
وو�سفت  م�سجعة  نتائج  على 
الباحثة يف علم املناعة بجامعة 
هذه  اأير،  �سميثا  كاليفورنيا، 

اإنها  قائلة  بالواعدة،  النتائج 
تدعو اإىل التفاوؤل ب�ساأن املناعة 
اأو ما يعرف بـ«مناعة  اجلماعية 
»املناعة  مبداأ  القطيع«ويقوم 
النا�ص  ترك  على  اجلماعية« 
ينقلوه  حتى  بالفريو�ص  ي�سابُون 
نطاق  على  البع�ص  بع�سهم  اإىل 

يتماثلوا  اأن  هو  والهدف  وا�سع، 
وي�سبحوا حم�سنني  منه  لل�سفاء 
لن  لأنهم  العدوى  �سد  مناعيا 
اأن  ومبا  اأخرى  مرة  ي�سابُوا 
الفريو�ص يوؤثر ب�سدة على بع�ص 
ومن  ال�سن  كبار  مثل  الفئات 
ال�سحية  ال�سطرابات  يعانون 
هذه  اأ�سحاب  يحث  املزمنة، 
الفئات  حماية  على  النظرية 

الأكرث عر�سة لالإ�سابة.
جدل  املتعافني  مناعة  وتثري 
وا�سعا، منذ اأ�سهر، و�سط دعوات 
اأكرب  ب�سكل  املجال  اإف�ساح  اإىل 
لأنهم  وتعافوا  اأ�سيبوا  ملن 
الإ�سابة  من  ماأمن  يف  �ساروا 
حتظى  ل  »الطماأنة«  هذه  لكن 
الطبي،  الو�سط  يف  بالإجماع 
جديدا،  يزال  ما  الوباء  لأن 
ال�سعب  ومن  الباحثني،  بح�سب 
اأن يكون ثمة جزٌم ب�ساأن املناعة 
وما  املتعافني،  لدى  املوجودة 

اإذا كانت تدوم طويال.

املجلة اجلزائرية لل�شياحة و ال�شفر العدد 4

املدية 

جتار »م�سمكة ال�سوق« يوجهون نداءا للوايل 

وهران

تذبذب يف التموين بالكهرباء

والتجزئة  اجلملة  جتار  وجه 
املدية  بلدية  �سوق  مل�سمكة 
بغية  الولية  لوايل  نداءا 
التدخل واإعادة النظر يف قرار  
غلق هذا الف�ساء التجاري منذ 
كورونا،  جائحة  اأزمة  بداية 
باإ�سدار  هوؤلء  يطالب  حيث 
مزاولة  من  ميكنهم  قرار 
ن�ساطهم مع تطبيق كافة �رشوط 
اجل�سدي  والتباعد  النظافة 
للوقاية من فريو�ص كوفيد 19 ، 

اأحد التجار للو�سط بكل  وعرب 
التي  املعاناة  حرقة عن حجم 
يتكبدونها منذ غلق امل�سمكة، 
اأين اأكد اأن اأغلب التجار هم يف 
عن  مت�سائال  اإجبارية،  عطلة 
الو�سع  ظل  يف  رزقهم  م�سدر 
والجتماعي  القت�سادي 
هذه  �ساحب  الذي  ال�سعب 
احلياة  وتكاليف  الأزمة، 
غرار   على  املرتاكمة  اليومية 
واملاء  والغاز  الكهرباء  فواتري 

الدواء،  وم�ساريف  والكراء 
وهو ما حتم على البع�ص منهم 
م�سطرا  املهنة  هذه  مزاولة 
على  قانونية  غري  بطريقة 
الأر�سفة ، ليبقى القرار الأخري 
رخ�ص  الذي  الولية  وايل  بيد 
من  عدد  بعث  باإعادة  موؤخرا 
الن�ساطات على غرار املقاهي 
العمومي ما  والنقل  واملطاعم 

بني البلديات. 

ر. بوخدميي 

�ست�سهد مناطق ب�ست بلديات بولية 
وهران انقطاع اأو تذبذب يف التموين 
اأ�سغال  ب�سبب  الكهربائية  بالطاقة 
تغيري املعدات وربط بال�سبكة ببع�ص 
اأم�ص  اأ�ستفيد  ح�سبما  املناطق، 
الثالثاء لدى م�سالح الولية وقد مت 
اأم�ص الثالثاء قطع التموين بالطاقة 
الكهربائية بحي 454 م�سكن ببلدية 
عني البية وجزء من منطقة بريدية 
وذلك  م�رشغني  ببلدية  و�سافا 
الواحدة  اإىل  �سباحا  ال�سابعة  من 
تغيري  اأ�سغال  لتوا�سل  نظرا  زوال، 

ببع�ص  بال�سبكة  وربط  املعدات 
مناطق الولية، كما �ستعرف منطقة 
ومنطقة  بطيوة  ببلدية  »عرار�سة« 
»�سيخ حمي الدين �سليماين« ببلدية 
�سيدي ال�سحمي انقطاع يف التموين 
الأربعاء  اليوم  الكهربائية  بالطاقة 
الواحدة  اإىل  �سباحا  ال�سابعة  من 
تذبذب  اأو  انقطاع  وينتظر  زوال 
م�ستوى  على  بالكهرباء  التزويد  يف 
ببلدية  عثمان«  »العقيد  منطقة 
من  وذلك  القادم  الأحد  يوم  اأرزيو 
زوال  الواحدة  اإىل  �سباحا  ال�سابعة 

منطقة  من  جزء  �سي�سهد  وبدوره 
اين�ص«  بوتليلي�ص  علي  »�سيدي 
بوتليلي�ص  ببلدية  و«مونتي�سيلي« 
و27   23 واخلمي�ص   الأحد  يومي 
تذبذب  اأو  انقطاع  الجاري  اأوت 
الكهربائية  بالطاقة  التموين  يف 
اإىل  �سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  من 
التزود  و�سيعود  زوال  الواحدة 
اإىل ما كان عليه فور  الطاقة  بهذه 
اأ�سغال تغيري املعدات  النتهاء من 
وربط بال�سبكة، مثلما متت الإ�سارة 

اإليه. 

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�شابة   419 ت�شجيل    .
بكورونا

كورونا  اإ�شابات  اإجمايل  ارتفاع    .
اإىل: 39444

اهلل رحمهم  بكورونا  وفيات   12  .
.  ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا اإىل: 

1391
.  حالت ال�شفاء اجلديدة : 306

ال�شفاء  حالت  اإجمايل  ارتفاع    .
اإىل: 27653

العناية  يف  املتواجدة  احلالت    .
املركزة:46

وحدات احلماية املدنية

70 عملية حت�سي�سية عرب 10 ولية
غرداية

توزيع 320 �سكن لوكالة عدل
املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
كافة  عرب  الفرتة  نف�ص  خالل 
عملية   70 بـ  الوطني  الرتاب 
 39  ( ولية   10 عرب  حت�سي�سية 
بلدية( لفائدة املواطنني عرب كافة 
على  وتذكرهم  حتثهم  الوليات 
احلجر  قواعد  اإحرتام  �رشورة 
ال�سحي وكذا التباعد الإجتماعي، 
عملية   67 بـ  القيام  اإىل  بالإ�سافة 
تعقيم عرب 14 ولية )45 بلدية(، من 
وخا�سة  عمومية  وهياكل  من�ساآت 

وال�سوارع،  ال�سكنية  املجمعات 
العامة  املديرية  خ�س�ست  اأين 
العمليتني  لهتني  املدنية  للحماية 
مبختلف  مدنية  حماية  عون   303
 49 و  اإ�سعاف  �سيارة   46 الرتب، 
�ساحنة، بالإ�سافة اإىل و�سع اأجهزة 
لالإقامة  اأماكن   12 لتغطية  اأمنية 
موجهة للحجر ال�سحي للمواطنني 
بـ 05 وليات  الذين مت اإجالئهم : 
 ، ،بومردا�ص  ق�سنطينة  اجلزائر،  

عنابة وولية  م�ستغامن . 

مت توزيع ح�سة ت�سم 320 وحدة 
بالإيجار  البيع  ب�سيغة  �سكنية 
لتح�سني  الوطنية  للوكالة  تابعة 
اأم�ص  )عدل(  وتطويره  ال�سكن 
اإطار  يف  بغرداية،  الثالثاء  
الوطني  باليوم  الحتفالت 

للمجاهد.
ال�سكنية  الوحدات  وتتواجد 
اأ�سغالها  املنتهية  ال320 
برنامج  �سمن  واملندرجة 

على  ي�ستمل  اجنازه  جاري 
البيع  ب�سيغة  �سكن   1.166
بلديات  خمتلف  عرب  بالإيجار 
على  توزيعها  مت  حيث  الولية 
خالل  منها  امل�ستفيدين 
بوعالم  الوايل  تراأ�سه  حفل 
الحتفال   مبنا�سبة  عمراين 
للثورة  مميزين  حدثني  بذكرى 
ال�سمال  )هجومات  اجلزائرية 
الق�سنطيني وموؤمتر ال�سومام(.

املوظف يف حالة �شحية جيدة

تو�سيح بخ�سو�ص حماولة 
انتحار بكنا�ص ورقلة

للتاأمينات  الولئية  بالوكالة  عيان  �سهود  اأفاد 
بورقلة  يف  الأجراء  للعمال  الجتماعية 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�سط »، اأن املوظف 
اليد  بحركة  قام  بل  النتحار  يحاول  مل 
لت�سطدم بزجاج النافذة ، موؤكدين اأنه تعر�ص 
 ، حت�سن  يف  ال�سحية  وحالته  ب�سيطة  جلروح 
ت�سعى لال�سطياد  اأطراف  اأن  اأ�ساف هوؤلء  و 
الوكالة  ا�ستقرار  ل�رشب  العكرة  املياه  يف 
الولئية للتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء 
بورقلة التي حققت اأرقام جيدة جعلتها حتتل 
ك�سفت  جهتها  من   ، وطنيا  الأوىل  املراتب 
اأبواب الوكالة مفتوحة اأمام  اأن  خلية الإ�سغاء 
الأ�رشة الإعالمية املحلية لرد على ت�ساوؤلتهم 

جناة ،ح فيما يتعلق بواقع و اأفاق القطاع .

وهران 

جلنة لإعالم وتوجيه 
امل�ستثمرين 

املحلية  اللجنة  تن�سيب  وهران  بولية  مت 
امل�ساريع  وحاملي  امل�ستثمرين  وتوجيه  لإعالم 
القت�سادي،  الن�ساط  بعث  اأجل  من  ومرافقتهم 
ح�سبما علم لدى م�سالح الولية وقد اأ�رشف وايل 
اأم�ص الثنني  القادر جالوي م�ساء  وهران، عبد 
بقطاع  املعنيني  املدراء  مع  اجتماع  خالل 
ال�ستثمار على تن�سيب اللجنة املحلية املكلفة 
امل�ساريع  وحاملي  امل�ستثمرين  اإىل  بالإ�سغاء 
م�سعى  اإطار  يف  وذلك  ومرافقتهم  وتوجيههم 

بعث الن�ساط القت�سادي.

امل�شيلة

رئي�ص بلدية اأولد ما�سي 
يقدم ا�ستقالته 

اأولد  لبلدية  ال�سعبي  اأم�ص،رئي�ص املجل�ص  قدم 
بولية امل�سيلة،واملنتمي حلزب الحتاد  ما�سي 
الوطني من اأجل التنمية ،ا�ستقالته ب�سفة ر�سمية 
لأ�سباب  ذلك  ،مرجعا  املجل�ص  رئا�سة  من 
الرئي�ص  املجل�ص،فان  بيان  �سحية،وح�سب 
لالجتماع  املجل�ص  اأع�ساء  دعا  امل�ستقيل 
قرار  على  امل�سادقة  ق�سد  طارئة  جل�سة  يف 
طريق  عن  ال�ستقالة  هذه  ال�ستقالة،وتثبيت 
ا�ستقالة  وت�سبح  الولية  وايل  اإىل  تر�سل  مداولة 
�سارية املفعول  البلدي  ال�سعبي  رئي�ص املجل�ص 
ا�ستقالة  ا�ستالمها،وجاءت  تاريخ  من  ابتداء 
،خري الدين غ�سبان،ب�سبب حالته ال�سحية،والتي 
�سوؤون  ت�سري  موا�سلة  على  قدرته  دون  حالت 
ما�سي  لأولد  البلدي  املجل�ص  البلدية،و�سيقوم 
لحق  وقت  يف  ع�سوا   13 من  يتكون  الذي 

با�ستخالف رئي�ص البلدية امل�ستقيل.
عبدالبا�شط .ب

املحكمة الدولية 

اإدانة الع�سو بحزب اهلل �سليم 
عيا�ص باغتيال احلريري

الثالثاء  بلبنان  دان ق�ساة املحكمة اخلا�سة 
الذي   2005 عام  تفجري  الرئي�سي يف  املتهم 
اأودى بحياة رئي�ص وزراء لبنان الأ�سبق رفيق 
لحق  قرار  �سدور  ينتظر  فيما  احلريري، 
بالعقوبات وقال القا�سي ديفيد ري وهو يتلو 
�سفحة   2600 يف  جاء  الذي  للحكم  ملخ�سا 
اإن �سليم جميل عيا�ص اأدين بالقتل وارتكاب 
عمل اإرهابي فيما يت�سل بقتل احلريري و21 
اآخرين، واأو�سح: »تعلن غرفة الدرجة الأوىل 
عيا�ص مذنبا مبا ل يرقى اإليه ال�سك، بو�سفه 
لرفيق  املتعمد  القتل  تنفيذ  يف  م�ساركا 
احلريري«. وقالت املحكمة اخلا�سة بلبنان، 
اإن الأدلة ت�سري اإىل تورط عيا�ص يف موؤامرة 
الغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفرتة التي 
اإثباتات  اأنه »ل يوجد  اأ�سافت  �سبقته، لكنها 
ب�ساأن من وّجه عيا�ص والآخرين« لقتل رئي�ص 

الوزراء الأ�سبق.

الإنعا�ص القت�سادي ، لزاما يجب اأن ي�سبقه 
ت�سخي�ص  و   ، القت�سادي  للخلل  ت�سخي�ص 
اخللل القت�سادي ، لزاما يقوم به خمت�سون 
كله  وهذا   ، عملي  و  علمي  راأ�سمال  ذوو 

تعززه اإرادة �سيا�سية بالدعم و التج�سيد .
ورثنا عن احلكومة الفا�سدة ،  اأدوات فا�سدة 
و منظومة اإدارية بريوقراطية ، معطلة ، و 
ت�سخم قانوين ل جدوى ول فائدة منه ي�سي 
بالتيه الت�رشيعي ، و كوادر اإدارية حملية ل 

حول ول قوة لها .
و  املادية  املقدرات  و  املوارد  وفرة  يف 
القت�سادي  لالإنعا�ص  يتطلب  ل   ، املالية 
و   ، اخلالقة  ال�سعبية  الإرادة   ، الإرادة  اإل 
�سلطة  طرف  من  الكرامة  بواعث  تثوير 
�رشعية لالنعتاق من التبعية و حتقيق الذات 

القت�سادية و الأمن الغذائي .
كاإرادة  يتحرك  لن  عاطفي  �سعب  نحن 
باجلزائر  الأمر  تعلق  اإذا  اإل  جماعية 
�سادق  خطاب  يحركه  قد  و  ت�سكننا  التي 

ي�ستنه�ص الهمم .

قلم جاف

الإنعا�ص ال�سعبي
الوليد فرج



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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