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االأفاالن يعاين وتنتظر قرارات حا�سمة
.     اأطراف تريد �شيطنة احلزب وابعاده عن ال�شعب

اعرتف الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني  اأبو الف�شل بعجي  بالختاللت التي ليزال 
يعانيها احلزب العتيد موؤكدا اأن هذا الو�شع  قرارات حازمة مب�شاركة جميع اأبناء احلزب لتدارك 

الو�شع كما جدد العرتاف مب�شوؤوليِة حزبه يف ما�شي النظام ال�شابق وانتكا�شاته
باية.ع

الدورة  اأ�شغال  خالل  له  كلمة  يف 
للحزب  املركزية  للجنة  العادية 
بالعا�شمة ك�شف بعجي عن مراجعات 
الك�شف  مع  احلزب،  داخل  عميقة 
عرفها  التي  التحوالت  خمتلف  على 
االأمانة  �شوؤون  توليه  منذ  احلزب 
اأبرز  كما  الفارط  جوان  يف  العامة 
موقف وبعبارات متناق�شة  �رصح يف 
نف�س اخلطاب اأن احلزب قد  ا�شتعاد 
وم�شى  قواه،  وا�شرتجع  عافيته، 
الوطنية  ر�شالته  حتقيق  يف  جمددا 
اخلالدة املنبثقة عن بيان اأول نوفمرب 
1954 كما اأ�شار اإىل اأنه عمل على فتح 
اأبنائه وبناته،  اأمام كل  اأبواب احلزب 
وباعدت  االختالفات،  بلغت  مهما 
االأزمة  ت�رصيح  يف  املواقف  بينهم 
اإ�شقاط  منذ  احلزب  عا�شها  التي 
لرئي�شه  اخلام�شة  للعهدة  احلراك 

ال�شابق الرئي�س املخلوع عبد العزيز 
اأنه كما قال عمل على  بوتفليقة غري 
�رصعية  يف  ممثال  احمر  خط  و�شع 
اللجنة املركزية و�شيادتها موؤكدا اأنه 
من موقعه كاأمني عام للحزب يرف�س 
و  �شيدة  هيئة  كونها  عليها  التعدي 
ميكن  ال  موؤمترين،  بني  االأعلى  هي 
�شالحية،  اأو  قرار،  اأي  يف  جتاوزها 
ممنوحة لها بحكم القانون االأ�شا�شي 
للحزب . وفيما يخ�س م�رصوع تعديل 
املكلّفة  اللجنة  اأن  ك�شف  الد�شتور 
على  ا�شتغلت   احلزب  م�شتوى  على 
التي  امل�شاهمات  اآالف  تلخي�س 
مت  حيث  القواعد  من  اإليها  و�شلت 
رفع 101 مقرتحا اإىل اللجنة املكلّفة 
جوان،   29 يف   اجلمهورية  برئا�شة 
م�ّشت كل االأبواب والف�شول وعك�شت 
يتوفر  الذي  والقانوين  الفكري  الرثاء 
مع  لقاءات  جانب  اإىل  احلزب  عليه 
وتنظيم  ونقابة  جمعية   350 من  اأكرث 

�شباين باالإ�شافة اإىل منتخبني واأعيان 
الواليات  خمتلف  من  زوايا  و�شيوخ 
واتهم بع�س االأطراف دون اأي ي�شميها 
وحر�شها  احلزب  �شيطنَة  مبحاولة 
وفك  العام،  امل�شهد  من  اإبعاده  على 
ارتباطه بال�شعب كما اعرتف بت�شويه 
بعدما  باخلارج  العتيد  احلزب  �شورة 
و�شوتُها  نا�شعة  قال  كما  كانت 
على  تعريجه  ولدى   . م�شموعا  قويا 
اأولوياته على راأ�س احلزب ذكر بعجي 
املنا�شلني  �شمل  مل  على  بحر�شه 
وفتح االأبواب لل�شباب وتعزيز �رصعية 
على  والتفتُح  احلزب،  موؤ�ش�شات 
وتفعيل  املجتمع،  يف  احلية  القوى 
�شبكة  واإحياءُ  الدبلوما�شي  اجلانب 
عالقات احلزب يف اخلارج، وتاأ�شي�ُس 

�شبكة اإعالمية قوية
احلزب،  هياكل  ب�شعف  اعرتف  كما 
من  اأ�شابها  وما  واملركزية،  املحلية 
ت�شحيحها  اأن   مربزا  وهوان  �شعف 

ظل  يف  ح�رصيا  يتم  وتقوميها 
االأ�شا�شي  للقانون  الكامل  االحرتام 
االأطراف  لكل  ولل�شالحيات املخولة 
الأنه ال ميكن اأن نعالج اأو�شاعا �شيئة 

بقرارات غري  �رصعية.
م�شتقبال  اإ�شرتاتيجيته  اإىل  اأ�شار  كما 
على   ترتكز  ال�شيا�شي  العمل  يف 
التناف�شية واجلدوى خا�شة وان البالد 
مقبلة على  جملة من اال�شتحقاقات 
اجلزائر  بناء  م�شعى  �شمن  الوطنية، 
اجلديدة، التي تعود فيها اللحمة بني 
الثقة بني  وت�شود فيها  اأبنائها،  جميع 
ال�شعب وموؤ�ش�شات الدولة مو�شحا اأن 
حزبه �شيجعل من هذه اال�شتحقاقات 
عهد  يف  لالنطالق  منا�شبة  الوطنية 
بيد  احلزب  قرار  اأن  جديد،اأ�شا�شه 
ال�شلطة  كامل  لها  وموؤ�ش�شاته  اأبنائه 
يخدم  الذي  املوقف  تقدير  يف 

احلزب، ويلبي تطلعات ال�شعب.
االأحداث  بع�س  اإىل  بعجي  عاد  كما 

املا�شية   االأ�شابيع  يف  وقعت  التي 
وتندرج  ال�شبهات  اأثارت   اأنها  موؤكدا 
اجلزائر  ل�رصب  خمطط  �شمن 
اجلمهورية،  رئي�س  جهود  وتعطيل 
االنتباه  منا  ي�شتدعي  ما  وهو 
م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث  واليقظة 
الدولة،  جهود  يف  الت�شكيك  اأن   كما 
املكا�شب  من  والتقليل  با�شتمرار 
اأجندة  عن  كثريا  يبتعد  ال  املحققة 
التي  امل�شبوهة  احلمالت  اأ�شحاب 
ي�شوءها قيام جزائر جديدة، يت�شاوى 
فيها اجلميع اأمام القانون وتقف فيها 
موؤ�ش�شات الدولة على م�شافة واحدة 

من جميع املواطنني.
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واردات القمح 

فرن�سا تفقد ن�سف ح�ستها من ال�سوق اجلزائرية
حممد  الفالحني  احتاد  رئي�س  ك�شف 
عليوي« القطاع الفالحي �شجل ارتفاعا 
يف  امل�شاحات الزراعية امل�شتغلة هذا 
مقارنة  املائة  يف   20 بحوايل  العام 
الدعم  بف�شل  وذلك  املا�شية،  بال�شنة 
املايل الذي خ�ش�شته احلكومة للقطاع 
تقطع  فهو  الثاين  العامل  اأما  الزراعي، 
منذ  اأ�شهر   3 ملدة  االأمطار  ت�شاقط 
دي�شمرب . ويف ذات ال�شياق ك�شف مدير 
احلبوب  ديوان  يف  التجاري  الن�شاط 
ت�رصيحات  يف  عمار  بن  طاهر  حداد 
اأن  اجلديد«  العربي  »موقع  نقلها 
الفرن�شي  القمح  من  اجلزائر  »واردات 
بن�شبة  املا�شي  ال�شهر  حتى  تراجعت 
50 يف املائة، من 5.6 ماليني طن اإىل 
اأ�شباب  لعدة  وذلك  طن،  مليون   2.6

من  الفرن�شي  االإنتاج  تراجع  اأبرزها 
20.9 مليون طن يف العام 2019 اإىل 13 
مليون طن هذا العام، ح�شب ما و�شلنا 
للمناق�شات  طرحنا  بعد  معلومات  من 
»الرتاجع  هذا  القمح«.  ل�رصاء  االأخرية 
القمح  نحو  اجلزائر  توجه  اأي�شاً  مرده 
اإلينا  �شادراته  ارتفعت  الذي  الرو�شي 
بن�شبة 25 يف املائة يف الن�شف االأول من 
ال�شنة احلالية مقارنة بال�شنة املا�شية، 
ورغم ذلك نحاول تنويع املمونني اأكرث، 
بينها  من  اأخرى  دول  اإىل  نتوجه  بحيث 
علينا  عر�شت  التي  وبولونيا،  اأملانيا 
مقبولة  مبعايري  يتمتع  الذي  قمحها 

ومنا�شبة حلاجاتنا«.
حاجات  تقدر  ر�شمية،  تقارير  وح�شب 
 15 بنحو  باأنواعه  القمح  من  اجلزائر 

ا�شتوردت  حني  يف  �شنوياً،  طن  مليون 
قرابة 12 مليون طن يف 2019، ما جعلها 

من اأكرب امل�شتوردين عاملياً.
وحتتل اجلزائر املرتبة الثالثة عامليا يف 
ا�شترياد القمح، وتبلغ ن�شبة اال�شتهالك 
وهو  كيلوغرام   100 �شنويا  الفردي 
االحتاد  يف  امل�شجل  املعدل  �شعف 
املعدالت يف  اأ�شعاف  وثالثة  االأوروبي 
منطقة  وت�شتقطب  العامل،  دول  باقي 
ثلث  االأو�شط  وال�رصق  اأفريقيا  �شمال 
املنتظر  ومن  تقريباً.  القمح  م�شرتيات 
اأن ينتهي مو�شم احل�شاد يف اجلزائر يف 
املوؤ�رصات  يفوق وفق  باإنتاج   ، اأوت   31
وال�شعري،  القمح  من  طن  ماليني   5.3
للفالحني  العام  االحتاد  رئي�س  ح�شب 

اجلزائريني حممد عليوي.

اجلزائر تتحرك يف ال�شاحة املالية

لقاء مع  القيادة اجلديدة باأمر من الرئي�س تبون
.     اإطالق �شراح الرئي�س اإبراهيم اأبو بكر كيتا

قال وزير اخلارجية �شربي بوقادوم اإن 
بالن�شبة  االأهمية«  غاية  »يف  بلد  مايل 
البلد  هذا  يعني  ما  كل  واأن  للجزائر، 

اجلار »يعنينا اأي�شا«.
مبعوثا  اجلمعة،  باماكو،  بوقادوم  وزار 
تبون،  املجيد  عبد  الرئي�س  طرف  من 
يف  ال�شيا�شية  االأو�شاع  تطورات  لبحث 
والتقى  للجزائر  الغربي  اجلنوبي  اجلار 
الإنقاذ  الوطنية  اللجنة  اأع�شاء  بوقادوم 
القادة  �شكلها  التي  مايل،  يف  ال�شعب 
الع�شكريون بعد اإطاحة الرئي�س اإبراهيم 
بيان  به  اأفاد  ح�شبما  كيتا،  بكر  اأبو 
»الو�شع  اإىل  الطرفان  وتطرق  للوزارة، 

يف مايل و�شبل اخلروج من االأزمة«.
قناعة  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 
اأبناء  بني  »احلوار  ب�رصورة  اجلزائر 
الوحيد  ال�شلمي  ال�شبيل  باعتباره  البلد 
القادر على حتقيق م�شار حقيقي ي�شمح 
بتجاوز ال�شعوبات احلالية«وعرب اأع�شاء 
الزيارة  لهذه  »امتنانهم  عن  اللجنة 
امل�شتوى،  هذا  على  نوعها  من  االأوىل 
وت�شامن  �شداقة  عربون  تعترب  التي 
يف  »ثقتهم  عن  عربوا  كما  مايل«،  اإزاء 
جانب  اإىل  كانت  لطاملا  التي  اجلزائر 

ال�شعب املايل«.
رئي�س  من  باأمر  »قدمت  الوزير:  وقال 
االإن�شات  اأجل  من  اأوال  اجلمهورية 
النظر  وجهات  وتبادل  التحادث  ثم 
يت�شنى  حتى  مايل،  يف  الو�شع  حول 
لل�شعب املايل اأن يعي�س يف كنف ال�شلم 

والطماأنينة والوئام«.
اجلزائر  اأن  اخلارجية  وزير  واأو�شح 
يتقا�شمان حدودا  »بلدان جاران  ومايل 
تاريخية  عالقات  وجتمعهما  طويلة، 
الزيارة  و�شداقة«وتاأتي  وقبلية  وعائلية 
اأجراه  هاتفي  ات�شال  من  �شاعات  بعد 
اإميانويل  الفرن�شي  نظريه  مع  تبون 

ماكرون، لبحث االأو�شاع يف مايل.
اإىل  اجلمعة،  و�شل  قد  بوقادوم  كان  و 
اجلارة اجلنوبية مايل، والتي تعاين اأزمة 
ع�شكري  انقالب  خانقة جراء  �شيا�شية 
و�شل  اجلزائرية،  للخارجية  بيان  ووفق 
يف  باماكو،  العا�شمة  اإىل  بوقادوم 
واحدا،  يوما  ت�شتغرق  ر�شمية  زيارة 
املجيد  عبد  الرئي�س  من  كمبعوث 
“الزيارة  اأن  البيان  واأو�شح  تبون 
التاريخية  العالقات  اإطار  يف  تندرج 
دولة  مع  الدائم  والت�شامن  واالأخوية 

املطلق  اجلزائر  دعم  وتعك�س  مايل، 
لل�شعب املايل ومت�شك اجلزائر باالأمن 

واال�شتقرار يف هذا البلد”.
ع�شكريون  اعتقل  اأوت   18 ويف 
البالد  رئي�س  مايل  يف  متمردون 
الوزراء  ورئي�س  كيتا،  بكر  اأبو  اإبراهيم 
وعددا من كبار امل�شوؤولني احلكوميني، 
اأعلن كيتا، يف كلمة متلفزة  غداة ذلك 
البالد  رئا�شة  من  ا�شتقالته  مقت�شبة، 

وحل الربملان.
واخلمي�س، اأطلق املجل�س الع�شكري يف 
مايل �رصاح كيتا، عقب مفاو�شات بني 
االقت�شادية  واملجموعة  البالد  جي�س 
لدول غرب اإفريقيا “اإيكوا�س” وعقب 
اخلارجية  اأعلنت  االأحداث،  وقوع 
“رف�س  �شابق،  بيان  يف  اجلزائرية، 
اأي تغيري للحكم خارج الد�شتور مبايل، 
ودعت اإىل حتكيم العقل للخروج �رصيعا 
من االأزمة” واجلزائر اجلارة ال�شمالية 
لدولة مايل، وقادت و�شاطة دولية بني 
حكومة باماكو واملتمردين يف ال�شمال 
انتهت  و2015،   2014 عامي  خالل 
تراأ�س  من  وهي  لل�شالم  اتفاق  بتوقيع 

حاليا جلنة متابعة لتطبيق بنوده.

يف اإطار اتفاقيات التعاون الق�شائي

حتديد ممتلكات م�سوؤولني جزائريني يف فرن�سا
جملة  ن�رصته  اإعالمي  تقرير  ذكر 
“لوبوان” الفرن�شية عن اأحد م�شادرها 
“املعلومات  اإن  قوله  باري�س  يف 
اجلزائرية  ال�شلطات  من  املطلوبة 
ال�رصيبية  اجلوانب  من  بكثري  اأو�شع 
اأو�شحت  والذين  االأ�شخا�س”،  لهوؤالء 
عن  الك�شف  عدم  رغم  اأنه  املجلة 
اإال  امل�شتهدفني،  االأ�شخا�س  اأ�شماء 
يتعلق  االأمر  اأن  اأكدت  م�شادرها  اأن 
بنظام  مرتبطة  �شخ�شية  مئة  بنحو 
الرئي�س ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة.
الرئي�س  اإن  القول  “لوبوان”  وتابعت 
تبون  املجيد  عبد  احلايل  اجلزائري 
ملحاولة  منا�شب  الوقت  اأن  يعترب 
ا�شتعادة املكا�شب غري امل�رصوعة يف 
فرن�شا، وال يريد اأن تتدخل املنظمات 
ال�شفافية  غري احلكومية مثل منظمة 
يف ما تعتربه احلكومة اجلزائرية �شاأناً 

داخلياً.
 و كانت جملة “لوب�س” الفرن�شية  قد 
»هذه  لهابعنوان  حتقيق  يف  ك�شفت 

عدداً  اأن  اجلزائرية”،  االأوليغازو�شية 
االأعمال  من امل�شوؤولني ورجال  كبرياً 
اجلزائريني متكنوا من �رصاء عقارات 
خمتلفة  اأماكن  يف  ا�شتثمارات  وبعث 
خ�شو�شا  و  اتلفرن�شي  الرتاب  من 

العا�شمة باري�س
ومتكنت املجلة من و�شع قائمة طويلة 
االأوليغار�شيني  من  جمموعة  باأ�شماء 
و�شواحيها  باري�س  يف  اجلزائريني 
ال�شناعة  وزير  فيهم  مبن  الفاخرة، 
الذي  بو�شوارب،  ال�شالم  ال�شابق عبد 
ميتلك �شقة يف قلب باري�س التاريخي 
من  بالقرب  ال�شني  نهر  �شفاف  على 
م�شاحتها  تبلغ  نوتردام،  كاتدرائية 
 2006 يف  ا�شرتاها  مربعا،  مرتا   156
نقداً.  ن�شفها  يورو، دفع  مليون  بنحو 
ويقدر ثمنها اليوم بني 2.5 و3 ماليني 

يورو.
مدير  اأن  اأوب�س”  “نوفل  وك�شفت 
برئا�شة  ال�شابق  الت�رصيفات 
الذي عمل  اجلمهورية، خمتار رقيق، 

بوتفليقة  جانب  اإىل  عاماً   14 ملدة 
اأنه  واليته،  من  االأخري  اليوم  حتى 
 12 بالدائرة  �شغرية  �شقة  ميتلك 
البلدية،  مقر  من  بالقرب  لباري�س 
يف  عقارية  �رصكة  با�شم  ا�شرتاها 
يورو،  األف   320 مقابل  فرباير2018، 

دفعها نقداً.
وكان موقع “موندافريك” قد ن�رص يف 
2014 �شل�شلة حتقيقات عن م�شوؤولني 
جزائريني ”اتهمهم” بامتالك عقارات 
يف  مبا  بباري�س،  اليوروات  مباليني 
عام  اأمني  �شعداين،  لعمار  �شقة  ذلك 
حزب جبهة التحرير الوطني، يف حي 
نويي �شور �شان، الذي يعد اأحد اأرقى 
ا�شمه  ارتبط  الباري�شية، وقد  االأحياء 
نيكوال  ال�شابق  الفرن�شي  بالرئي�س 
للمدينة.  كان عمدة  الذي  �شاركوزي، 
واأي�شا حتدث املوقع وقتها عن �شقة 
للوزير ال�شابق عبد ال�شالم بو�شوارب، 
لنهر  املقابل  مونتيبيلو’  ‘كي  حي  يف 

ال�شني ولكاتدرائية ‘نوتردام’.

قال اأنه غري متخوف من حل املجال�س املنتخبة 

االأرندي قدم63 مقرتحا لتعديل الد�ستور
الوطني  للتجمع  العام  االأمني  اأكد 
الدميقراطي، الطيب زيتوين، باجلزائر 
يف  حزبه  انخراط  على  العا�شمة، 
وم�شاندته  اجلديدة  اجلمهورية  بناء 
مت�س  ال  توافقي  د�شتور  وثيقة  الأي 
م�شريا  اجلزائري،  ال�شعب  مبقومات 
امل�شاندة  اأنهى »عهد  التجمع  اأن  اإىل 
تخدم  التي  امل�شاريع  اإال  يدعم  وال 
م�شلحة الوطن«. وخالل اإ�رصافه على 
تكوينية  وطنية  ندوة  فعاليات  افتتاح 
على  االلكرتوين  باالت�شال  للمكلفني 
م�شتوى املكاتب الوالئية للحزب، قال 
ال�شيد زيتوين اأن حزبه »�شينخرط يف 
والتحول  اجلديدة  اجلمهورية  بناء 
ب  للت�شويت  و�شيدعو  الدميقراطي، 
اأي وثيقة د�شتور جزائري  )نعم( على 
 ،« ال�شعب  توافقي ال مت�س مبقومات 
من  باملائة   80 على  »نوافق  م�شيفا 

التمهيدي  امل�رصوع  وثيقة  حمتوى 
اقرتاحا   63 وقدمنا  الد�شتور  لتعديل 
بخ�شو�س بع�س امل�شائل التقنية التي 

در�شناها بكل روح م�شوؤولية«.
العام  االأمني  �شدد  ال�شياق،  ذات  ويف 
على اأن التجمع الوطني الدميقراطي 
اإال  يدعم  وال  امل�شاندة،  عهد  »اأنهى 

امل�شاريع التي تخدم البالد«.
�شخ�شا  الد�شتور  يخدم  اأن  نريد  »ال 
نطمح  بل  معينة  عهدة  اأو  معينا 
ال�شعب  يخدم  توافقي  د�شتور  اإىل 
اأن  اإىل  م�شريا  قال  كما  والوطن«، 
»اال�شتفتاء ال�شعبي حمطة فا�شلة يف 
جديدة  دولة  وبناء  اجلمهورية  حياة 
وحقوق  واحلداثة  التطور  مببادئ 
حول  �شوؤال  على  رده  االن�شان«ويف 
مرحلة ما بعد اال�شتفتاء على الد�شتور 
وحل املجال�س البلدية والوالئية، قال 

كغريه  »�شينخرط  حزبه  اإن  زيتوين 
جتديد  م�شعى  يف  االأحزاب  من 
خماوف  لدينا  ولي�شت  املجال�س، 
ل�شنا   )...( اخلطوة،  هذه  من 
التجديد و�شنناف�س بكل  خائفني من 
التكوينية  الندوة   وبخ�شو�س  قوة«. 
االلكرتوين،  باالت�شال  للمكلفني 
اإنها  احلزب  يف  االأول  امل�شوؤول  قال 
تاأتي يف اإطار اللقاءات التي با�رصها 
املوؤمتراالأخري  يف  الوطني  املكتب 
بعد انتخاب القيادة اجلديدة الإعادة 
بعدما  جديد  من  احلزب  بعث 
من  وذلك  االنتكا�شات،  بع�س  عرف 
االنخراط  باب  فتح  اإعادة  خالل 
وهيكلة احلزب، اإىل جانب ا�شرتجاع 
فيه   وعملت  اأ�ش�شته  التي  الطاقات 
من خالل تن�شيب جلان ت�رصف على 

هذه العملية.
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�ضيفا  نزوله  لدى  �رشيف  و�أو�ضح 
�أنه  �لثالثة  �لوطنية  �لإذ�عة  على 
�ل�ضلطة  رئي�س  من  على طلب  »بناء 
مت  لالنتخابات  �مل�ضتقلة  �لوطنية 
�إن�ضاء هذه �للجنة حت�ضبا لال�ضتفتاء 
�ملرتقب  �لد�ضتور  مر�جعة  على 
رده  �ملقبل«ويف  نوفمرب  �لفاحت  يف 
�لت�ضكيك  �إمكانية  حول  �ضوؤ�ل  على 
�لوطنية  �ل�ضلطة  ��ضتقاللية   يف 
�إن�ضاء  بعد  لالنتخابات  �مل�ضتقلة 
�لأمر  �أن  �رشيف  �أكد  �للجنة,  هذه 
جوهر  لأن  مادية  »مب�ضاعدة  يتعلق 
م�ضوؤوليتنا يتمثل يف حماية �لقرت�ع 
عن  �لتعبري  من  �ل�ضعب  لتمكني 
جمدد�  دميقر�طية«,  بكل  �ختياره 
�لتاأكيد على �أن »�للجوء �إىل م�ضاعدة 
مادية من خارج هيئته ل ميكن بحال 

��ضتقاللية   يجعل  �أن  �لأحو�ل  من 
�مل�ضتقلة  �لوطنية  �ل�ضلطة 

لالنتخابات حمل ت�ضكيك«.

�ل�ضلطة  ت�ضبح  وجه  »باأي  و�أ�ضاف: 
�أكرث  لالنتخابات  �مل�ضتقلة  �لوطنية 
ب�رش�ء  تتكفل  عندما  ��ضتقاللية 

�أو  موؤطريها  �إطعام  �أو  �لعو�زل 
كونه  عن  يعدو  ل  �لأمر  تنقلهم. 
�أن تخفف  �ضاأنها  جو�نب مادية من 
�لوطنية  �ل�ضلطة  جمهود�ت  من 
يجب  �لتي  لالنتخابات  �مل�ضتقلة 
عليها بالأحرى �لرتكيز على مهمتها 
مكاتب  تاأطري  �ضيما  ل  �لأ�ضا�ضية, 

�لنتخاب و�لفرز«.
وبخ�ضو�س عملية �لتح�ضري و�إجر�ء 
�ل�ضتفتاء, �أو�ضح �رشيف �أن �لد�ضتور 
�ل�ضتفتاء  �أن  على  ين�س  �حلايل 
عرب  مير  �لد�ضتور  مر�جعة  على 
و�أو�ضح  �لربملان يف جميع �حلالت 
يقول: »يجوز لرئي�س �جلمهورية �إما 
�لكتفاء  �أو  �ل�ضتفتاء  �إىل  �للجوء 
بالربملان«, م�ضدد� يف �ملقابل على 
�أن »�ملرور على �لربملان يظل و�جبا 
لأنه ل ميكن مر�جعة �لد�ضتور دون 

�ملرور على هذه �ملوؤ�ض�ضة«.

اأكد رئي�س ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات, حممد �شريف باجلزائر العا�شمة اأن اإن�شاء جلنة 
حكومية مكلفة مب�شاعدة ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات يف تنظيم ا�شتفتاء مراجعة 

الد�شتور جاء بناء على طلب منها.

حممد �شريف

جوهر مهمتنا حماية العملية االنتخابية
.    جلنة حكومية مل�شاعدة ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات

ت�شل مطار بريوت اليوم وعلى ومتنها وفد وزاري

اجلزائر توفد طائرة من 
امل�ساعدات الإعادة لبنان

رئي�س  �أن  مطلعة  م�ضادر  �أفادت 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
حتمل  طائرة  باإيفاد  �حلكومة  �أمر 
�ضحنة من �مل�ضاعد�ت ومو�د �لبناء 
�إىل لبنان من �جل م�ضاعدة �ل�ضعب 
ما  �إعمار  �إعادة  عملية  يف  �للبناين 
بد�ية  بريوت  مرفاأ  تفجري  دمره 
�أن  �ملزمع  ومن   , �جلاري  �أوت 
�ىل  �ليوم  �جلز�ئر  �لطائرة  ت�ضل 
لبنان وعلى متنها وفد وز�ري ممثال 

لرئي�س �جلمهورية .
وح�ضب نف�س �مل�ضادر مو��ضلة يف 
دعم �جلز�ئر للبنان يف جتاوز �أزمة 
�لدمار و�خلر�ب �لتي خلفها �نفجار 
مرفاأ بريوت �أمر رئي�س �جلمهورية 
باإفاد  �حلكومة  تبون  �ملجيد  عبد 
لبنان  �إىل  �أخرى  م�ضاعد�ت  طائرة 
ومو�د  �إن�ضانية  م�ضاعد�ت  حتمل 

كاخلر�ضانة  �ل�رشورية  �لبناء 
�حلديد و�ل�ضمنت و�أغر��س �أخرى  
�جلز�ئر  من  �أخرى  كم�ضاعدة 
حادثة  بعد  بريوت   �إعمار  لإعادة 
خلف  �لذي  بريوت  مرفاأ  �نفجار 
كارثية  ومادية  ب�رشية  خ�ضائر 
�مل�ضت�ضفيات  ببناء  ماتعلق  ل�ضيما 
�ملنازل  بناء  و�إعادة  و�ملد�ر�س 
�لتي �نهارت على وقع هذ� �لنفجار 
 , لبنان   تاريخ  يف  نوعه  من  �لأول 
�أن ت�ضل هذه �لطائرة  ومن �ملقرر 
�لتي �ضيكون على متنها وفد وز�ري 
تبون  �ملجيد  عبد  للرئي�س  ممثال 
بريوت   مطار  �لأحد  �ليوم  �ضباح 
طائر�ت  ت�ضل  �أن  �ملتوقع  ومن 
لبنان  �إىل  �جلز�ئرية  �مل�ضاعد�ت 

�ليوم �لأحد
عطار ب

البنك الوطني اجلزائري وال�شريفة الإ�شالمية

ا�ستعداد ال�ستقبال الطلبات  مهما كان حجمها 
�لوطني  للبنك  �لعام  �لأمني  �أكد 
باأن  بقاملة  متر�بط  �ضمري  �جلز�ئري 
»م�ضتعد  وكالته  مبختلف  �لبنك  هذ� 
ل�ضتقبال وتلبية طلبات �لزبائن �لر�غبني 
�ل�ضريفة  خدمات  من  �ل�ضتفادة  يف 

�لإ�ضالمية مهما كان حجمها« .
و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضوؤول يف ت�رشيح على 
خدمة  �إطالق  على  �إ�رش�فه  هام�س 
 816 رقم  بالوكالة  �ل�ضالمية  �ل�ضريفة 
باأن  بقاملة  �جلز�ئري  �لوطني  للبنك 
�لو�ضائل  كل  بتح�ضري  قام  �لبنك  هذ� 
�لإ�ضالمية  �ل�ضريفة  لإجناح  �لالزمة 
حيز  معلوماتي  نظام  و�ضع  ذلك  من 
�لت�ضالت  �ضبكة  جانب  �إىل  �خلدمة 
كل  تربط  �لتي  �أنرت�نات«   « �لد�خلية 
وكذ�  و�لوكالت  �جلهوية  �ملديريات  

�ضبكة �لإنرتنيت .

�جليد  �لتح�ضري  باأن  كذلك  و�رشح  
مل�رشوع �ل�ضريفة �لإ�ضالمية بهذ� �لبنك 
�إطار�ت  تكوين  خالل  من  �أي�ضا  كان 
وكالة  كل  يف  �إطار�ت   3 مبعدل  �ضابة 
بنكية يف جمال نظم و تقنيات �ل�ضريفة 
�لإ�ضالمية وطرق �لنفتاح �أمام �لزبائن 
�ل�رشوحات  و  باملعلومات  تزويدهم  و 
�لو�فية حول ن�ضاط �ل�ضريفة �لإ�ضالمية 
و كيفيات �ل�ضتفادة من منتجاتها لي�س 
و�إمنا  �ضيارة  �أو  �ضكن  �قتناء  يف  فقط 

حتى يف جمال �ل�ضتثمار�ت.
�لنظام  باأن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أفاد 
ميكن  للعملية  �ملخ�ض�س  �ملعلوماتي 
خدمات  من  �ل�ضتفادة  يف  ر�غب  �أي 
�إجر�ء حماكاة  �لإ�ضالمية من  �ل�ضريفة 
مدى  ملعرفة  �لإنرتنيت  �ضبكة  عرب 
خمتلف  مع  �ل�ضتفادة  على  قدرته 

بكيفية  �ملرتبطة  �لأخرى  �لتفا�ضيل 
�ملخال�ضة , و�أ�ضار يف هذ� �ل�ضدد  �إىل 
و�حل�ضول  �مللفات  در��ضة  �آجال  �أن 
بني  ما  ترت�وح  �لنهائية  �ملو�فقة  على 
تقدير  كاأق�ضى  يوما   15 �إىل  �ضاعة   48
تدخل  تتطلب  �لتي  �لطلبات  حالة  يف 

�ملديرية �لعامة .
حول  حماكاة  �إجر�ء  �ملكان  بعني  مت  و 
مليون   8 بقيمة  �ضكن  �قتناء  كيفية 
�ضنة   40 �لعمر  من  يبلغ  ل�ضخ�س  دج 
حيث  �ضهريا,  دج  �ألف   80 ويتقا�ضى 
�لت�ضديد  �أق�ضاط  �أن  �لتجربة  �أظهرت 
�ضتكون مبعدل 35 �ألف دج �ضهريا ملدة 
40 �ضنة و�أكد �لأمني �لعام للبنك �لوطني 
�لإ�ضالمية  �ل�ضريفة  �أن  �جلز�ئري على 
ل تتعلق فقط بالتمويل و�إمنا ت�ضتهدف 
يف  �لزبائن  من  كبري  عدد  جلب  �أي�ضا 

كبرية  �أهمية  من  له  ملا  �لإدخار  جمال 
خمتلف  وكذ�  و�لبنك  للزبون  بالن�ضبة 
باأن  و�أبرز   �لبالد  يف  �لتنمية  جمالت 
�أمام  ي�ضع  �جلز�ئري  �لوطني  �لبنك 
�رش�ئحهم  مبختلف  �ملو�طنني  ت�رشف 
بالود�ئع  خا�ضة  منتجات  وفئاتهم 
وكذلك  و�ضيكات  جارية  ح�ضابات  من 
�لإ�ضالمية  لل�رشيعة  مو�فقة  متويالت 
و��ضتناد�  �ملهنية   ملتطلباتهم  وكذلك 
قاملة  وكالة  فاإن   , �مل�ضدر  لنف�س 
تعترب �لوكالة �لـ20 �لتي مت فيها �إطالق 
�لوطن  �لإ�ضالمية عرب  �ل�ضريفة  خدمة 
دخول  ت�ضتهدف  �أوىل  مرحلة  �ضمن 
نهاية  »قبل  وكالة  هذه �خلدمة عرب 30 
�ضبتمرب �ملقبل« ثم تعميم هذه �خلدمة 
�ملدن  وبع�س  �لوليات  كامل  عرب 

�لكربى يف مرحلة �أخرى. 

الثنني املقبل باجلزائر العا�شمة 

لقاء وزاري حول بدائل الوقود امللوث

ل�شالح املوؤ�ش�شات و اخلوا�س

ا�ستمرار تخفي�ض ن�سب 
الفوائد البنكية 

قبل 31 دي�شمرب املقبل

ت�سديد قيمة امل�سرتيات عرب 
الدفع االلكرتوين

جلنة الفتوى توؤكد 

جواز اإخراج الزكاة قبل حلول 
موعدها

م�رشوع  على  �حلكومة  �ضادقت 
كيفيات  يحدد  تنفيذي  مر�ضوم 
يف  �لعمومية  �خلزينة  ��ضتمر�ر 
على  �لفائدة  ن�ضب  تخفي�س 
طرف  من  �ملمنوحة  �لقرو�س 
لفائدة  �ملالية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لبنوك 
�لذين  و�خلو��س  �ملوؤ�ض�ضات 
جائحة  ب�ضبب  �ضعوبات  يو�جهون 
�أفاد  كورونا )كوفيد-19(, ح�ضب ما 

بيان مل�ضالح �لوزير �لأول.  
�ملر�ضوم  هذ�  م�رشوع  يندرج  و 
�حلكومة  عليه  �ضادقت  -�لذي 

�لوزير  برئا�ضة  �جتماعها  خالل 
�إطار  يف  جر�د-  �لعزيز  عبد  �لأول 
�لتد�بري �ملالية �ملتخذة من طرف 
�إىل  و�لر�مية  �لعمومية  �ل�ضلطات 
جائحة  تد�عيات  من  �لتخفيف 
على  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 
و�لأ�رش,  �لقت�ضاديني  �ملتعاملني 
�لالزمة  �ل�رشوط  توفري  خالل  من 
ل�ضتمر�ر �لن�ضاط �لقت�ضادي ودعم 
من  �ملمنوحة  �لقرو�س  �أ�ضحاب 
طرف �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية. 
ع.غ

لها  بيان  يف  �لتجارة  وز�رة  �أعلمت 
ت�رشف  حتت  و�ضع  باإلز�مية  �لتجار 
�لإلكرتوين  �لدفع  و�ضائل  �مل�ضتهلكني 
ق�ضد متكينهم من ت�ضديد م�ضرتياتهم 
�لربيدية  �أو  �لبنكية  ح�ضاباتهم  عرب 
�ملوطنة قانونا على م�ضتوى موؤ�ض�ضة 
�لبنكية  �ملوؤ�ض�ضات  �أو  �جلز�ئر  بريد 
دي�ضمرب   31 قبل  وذلك  �ملعتمدة, 

�ملقبل.
لأحكام  تطبيقا  �لقر�ر  هذ�  وياأتي 
ل�ضنة  �ملالية  لقانون   111 �ملادة 
و�ضع  باإلز�مية  تق�ضي  و�لتي   ,2020
حتت ت�رشف �مل�ضتهلك و�ضائل �لدفع 
بيان  يف  جاء  ما  ح�ضب  �لإلكرتوين, 
»كل  فاإن  �لإطار,  هذ�  يف  و  للوز�رة 
م�ضالح  من  للتقرب  مدعوون  �لتجار 

بريد �جلز�ئر و/�أو 
�لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �مل�رشفية لطلب 

بالو�ضائل  �لتجارية  ف�ضاء�تهم  جتهيز 
خدمة  تقدمي  �ضمان  ق�ضد  �لالزمة 
 TPE , QR Code (لدفع عن بعد�
يجب  و  �لبيان  يف  جاء  ما  ح�ضب   ,»)
على كل تاجر, ي�ضيف نف�س �مل�ضدر, 
»�لمتثال لهذه �لأحكام يف �أجل �أق�ضاه 
طلب  باإيد�ع  وذلك   2020 دي�ضمرب   31
�ملخت�ضة  �مل�ضالح  م�ضتوى  على 
و�لبنكية  �لربيدية  للموؤ�ض�ضات  �لتابعة 
�أعاله و�لتي ت�ضلم له و�ضال  �ملذكورة 
�لذين  �لتجار  بذلك«وبخ�ضو�س 
بهذه  ف�ضاء�تهم  جتهيز  عليهم  يتعذر 
كل   «  : �أن  �إىل  �لبيان  �أ�ضار  �لو�ضائل, 
بهذه  ف�ضاءه  جتهيز  عليه  تعذر  تاجر 
ميكنه  �ملحدد  �لتاريخ  يف  �لو�ضائل 
عمليات  عند  بالإيد�ع  �لو�ضل  تقدمي 
�لأعو�ن  طرف  من  �ملنجزة  �لرقابة 

�ملوؤهلني قانونا«.

�أم�س  للفتوى  �لوز�رية  �للجنة  �أكدت 
�ل�ضبت جو�ز تقدمي �لزكاة و �إخر�جها 
قبل حلول موعدها )�أي �حلول( ملا يف 
تعود  �لتي  �مل�ضلحة  حتقيق  من  ذلك 
�ل�ضعوبات  لتجاوز  �ملو�طنني  على 

�لتي �أفرزتها جائحة كورونا.
�لفتوى  جلنة  �أ�ضارت  لها,  بيان  ويف 
�لدينية  �ل�ضوؤون  لوز�رة  �لتابعة 
و�لأوقاف �إىل �أنه »يجوز تقدمي �لزكاة 

)�أي  موعدها  حلول  قبل  و�إخر�جها 
من  يخفى  ل  ما  ذلك  ويف  �حلول(, 
حتقيق �مل�ضلحة �لتي تعود على فئات 
و  مبر�فقتهم  وذلك  �ملو�طنني,  من 
�لتي  �ل�ضعوبات  جتاوز  يف  �إعانتهم 
يف  خ�ضو�ضا  كورونا,  جائحة  �أفرزتها 
�ملحرم, حيث  �ل�ضهر  من  �لأيام  هذه 
بهذه  زكاتهم  �إخر�ج  على  �لكثري  تعود 

�ملنا�ضبة«.

ابتداء من الفاحت نوفمرب القادم

ال�سريفة االإ�سالمية لفائدة املوؤ�س�سات ال�سغرية 
�لأول  �لوزير  لدى  �ملنتدب  �لوزير  �أعلن 
,ن�ضيم  �مل�ضغرة  باملوؤ�ض�ضات  �ملكلف 
�عتماد  �ضيتم  �أنه  ببومرد��س  �ضيافات, 
�لتمويل  �لقادم  �لفاحت نوفمرب  �بتد�ء من 
�أو �ل�ضريفة �لإ�ضالمية لفائدة �ملوؤ�ض�ضات 
�ملنتدب يف  �لوزير  �أو�ضح  و   . �مل�ضغرة 
ت�رشيح �ضحفي على هام�س زيارة تفقد 
و معاينة للولية , باأنه »�ضيتم �بتد�ء من 
�لفاحت نوفمرب �لقادم و ك�ضابقة �أوىل من 

نوعها وطنيا �عتماد �ل�ضريفة �أو �لتمويل 
�لإ�ضالمي لفائدة �ملوؤ�ض�ضات �مل�ضغرة و 
غريها �مل�ضتفيدة من دعم �أجهزة �لدولة 
�ملالية  �ملعاملة  هذه  �ضاأن  من  و   .«
,«�مل�ضاركة  �ضيافات  يوؤكد   , �جلديدة 
 « �حلكومة  هدف  حتقيق  ت�ضهيل  يف 
خالل  م�ضغرة  موؤ�ض�ضة  مليون  ب«�إن�ضاء 

�ل�ضنو�ت �لأربعة �لقادمة ».
رده  معر�س  يف  جدد  �أخرى  جهة  من 

»لن  باأنه  ,�لتاأكيد  �ل�ضحفيني  �أ�ضئلة  على 
يتم  �ضجن �ل�ضباب �للذين ��ضتفادو� من 
�لوكالة  طرف  من  مايل  دعم  و  قرو�س 
�لوطنية لدعم ت�ضغيل �ل�ضباب ممن بقيت 
على عاتقهم كديون غري م�ضرتدة �إىل حد 
�ليوم«  و لت�ضهيل ت�ضديد هذه �لديون من 
�للذين قامو� ببيع  �ل�ضباب خا�ضة  طرف 
 ( باأنهم  �لقطاع  م�ضوؤول  �أفاد   , عتادهم 
�ل�ضباب( �س«ي�ضتفيدون من �إعادة جدولة 

هذه �لديون لتمكينهم من ت�ضديديها على 
مد�ر 15 �ضنة ».

حق  لهم  �للذين  �ل�ضباب  حالت  �أما 
�أو  جزئي  �إعفاء  �أو  م�ضح  من  �ل�ضتفادة 
كلي للديون �ملرتتبة عليهم لدي جهاز ) 
من  كل  يف  )�حلالت(  فحددها  �أون�ضاج( 
�ل�ضباب �للذين هم يف حالة وفاة و �للذين 
جر�ء  موؤ�ض�ضتهم  ت�رشرت  �أو  تعر�ضو� 

كو�رث طبيعية كالزلزل و �لفي�ضانات .

�أعلن وزير �لنتقال �لطاقوي و�لطاقات 
�ملتجددة, �ضم�س �لدين �ضيتورعن عقد 
لقاء وز�ري م�ضرتك يوم �لثنني �ملقبل  
�لرتويج  حول  �لعا�ضمة,  باجلز�ئر 
�لبرتول  غاز  �ضيما  �لنظيف,  للوقود 
�ملميع و�لغاز �لطبيعي �مل�ضغوط, من 
�أجل �حلد من ��ضتخد�م �لوقود �مللوث 

)�لبنزين و�لغازو�ل و�لديزل(.
تفقدية  زيارة  خالل  �ضيتور  �أو�ضح  و 
�مل�ضغوط  �لطبيعي  �لغاز  ملحطة 
�لتابعة لنفطال و �لو�قعة مبدينة �لرويبة 

)�رشق �جلز�ئر(, �أن هذ� �للقاء �ضيجمع 
�لطاقوي  �لنتقال  وز�رة  جانب  �إىل 
قطاعات  ثالث  �ملتجددة,  و�لطاقات 
�لنظيفة,  �لطاقات  مبلف  معنية  �أخرى 
وهي وز�ر�ت �لطاقة, و�لنقل , و وز�رة 

�ل�رشكات �لنا�ضئة.
�ملحطة  هذه  »�أن  �إىل  �لوزير  و�أ�ضار 
�لطبيعي  �لغاز  لتعبئة  �لوحيدة 
�لوطني«,  �مل�ضتوى  على  �مل�ضغوط 
�ضبكة  تطوير  �رشورة  على  م�ضدد� 
�لبيئي  �لوقود  هذ�  لت�ضويق  حمطات 

�لوزن  ذ�ت  �ل�ضاحنات  يف  �مل�ضتخدم 
للديزل.  كبديل  �حلافالت,  و  �لثقيل 

وقال �أن »من 
��ضتخد�م  من  يحد  �أن  ذلك  �ضان 
قوله  �ضيتور  ,وتابع   �مللوثة«  �لطاقات 
�لإجر�ء�ت  على  �ضريكز  �لجتماع  �إن   ,
�لغاز  لرتقية  �تخاذها  يجب  �لتي 
�لطبيعي �مل�ضغوط و�لتقليل �لتدريجي 
من �لبنزين و�لبنزين و�لديزل, بالإ�ضافة 
�إىل برنامج حتويل 200.000 مركبة �إىل 
غاز �لبرتول �ملميع و �أ�ضار �لوزير يف هذ� 

�ل�ضدد, �إىل م�ضاركة 200 �رشكة م�ضغرة 
�إىل  �ملركبات  هذه  حتويل  برنامج  يف 
غاز �لبرتول �ملميع �ملقرر لعام 2021, 
مذكر�ً �أن تكلفة 200000 جهاز م�ضتورد 
 300 يورو مبعدل  مليون   60 �ضيقدر ب 

يورو لكل و�حد.
�ضتتحمل  �لدولة  فاإن  �ضيتور,  وبح�ضب 
�إىل  �ملركبات  حتويل  تكلفة  من   ?50
ذلك  مع  موؤكد�  �ملميع,  �لبرتول  غاز 
�ضيار�ت  ل�ضائقي  �ضتعطى  �لأولوية  �أن 

�لأجرة.
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�أحياء  �سكان  من  �لعديد  ي�ستكي 
�لإنارة  غياب  �مل�سيلة،من 
م�سابيح  �إ�سالح  وعدم  �لعمومية 
من  �ملعطلة،بالعديد  �لإنارة 
حي  غر�ر  �ملدينة،على  �أحياء 
جويلية   5 وحي  �جلديد،  �لقطب 
من  ،وغريها  مويلحة  وحي 
يغرقون  �لذين  �لبلدية،  �أحياء 
، عرب  مدة  منذ  د�م�س  يف ظالم 
من  �سو�رعها و�أحيائها،بالرغم 
بتثبيت  �لبلدية  م�سالح  قيام 
هذه  من  �لعديد  وتركيب 
مالحظ  ماهو  �أن  �لأعمدة،�إل 
�لأعمدة  هذه  �أغلب  باأن  يوحي 
مدة  بعد  تعمل  ل  �أ�سبحت 
�أثار  ما  ت�سغيلها،وهو  من  فقط 

يف  �لت�ساوؤلت  وطرح  ��ستياء 
�سكان  طرف  من  �لوقت  نف�س 
عدة  �لأحياء، وتعرف  هذه 
عدة  يف  باملدينة،�أعطابا  �أحياء 
يف  تغرق  جعلها  مما  �أعمدة، 
غياب  ب�سبب  د�م�س،وذلك  ظالم 
و�ملر�قبة،�ل�سكان  �ل�سيانة 
�لإنارة  توفري  �أن  على  �أكدو� 
،مطالبني  �ل�ساغل  �سغلهم  �أ�سبح 
ر�أ�سها  �ملحلية،وعلى  �ل�سلطات 
بالتدخل،لو�سع  �لبلدي  �ملجل�س 
�سبه  �لغياب  من  ملعاناتهم  حد 
ماز�د  �لعمومية،  لالإنارة  كلي 
�إىل  حتول  �لذي  معاناتهم،�لأمر 

هاج�س يوؤرق �ل�سكان.
عبدالبا�سط بديار

ت�ساقطت  �لتي  �لأمطار  ت�سببت 
بو�سعادة  مدينة  �أم�س،على  �أول 
زرع  يف  �مل�سيلة،  ولية  جنوب 
�خلوف و�لفزع يف نفو�س �ل�سكان 
�ل�سكنية  بالحياء  �ملقيمني 
�لأمطار  ك�سفت  �لقدمية،حيث 
�ملت�ساقطة ملدة 20 دقيقة،�لكثري 
و�سيا�سية  �لف�سائح  من 
تنتهجها  �لتي  »�لربيكولج« 
�إجناز  يف  �ملحلية  �ل�سلطات 
�مل�ساريع،وهو مايطرح ت�ساوؤلت 
عن جدوى م�ساريع حماية مدينة 
�لفي�سانات،�لتي  من  بو�سعادة 
غياب  وكذ�  �ملاليري  �لتهمت 
من  و�ل�سيانة  �لتنظيف  حمالت 
�ملحلية،حت�سبا  �ل�سلطات  قبل 
غمرت  �لطو�رئ،كما  هذه  ملثل 

ت�ساقطت  �لغزيرة،�لتي  �لأمطار 
على مدينة بو�سعادة، عدة �أحياء 
مياه  تر�كم  �إىل  �أدى  و�سو�رع،مما 
�لأمطار �لتي جرفت معها �لأتربة 
�ملو�طنون  وجد  و�لأوحال،حيث 
�أن  حما�رصين،بعد  �أنف�سهم 
�ملياه،وحول  من�سوب  �رتفع 
ومد�خل  �لطرق  م�سالك  معظم 
�أين  وبرك،  م�سابح  �إىل  �لأحياء 
تذمرهم  عن  �ملو�طنني  عرب 
تتكرر  �لتي  �لظاهرة  هذه  �إز�ء 
،وتاأخر  �لأمطار  تتهاطل  كلما 
�ملعنية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سلطات 
لت�سهيل  �لبالوعات  تنظيف  يف 
ت�رصب �ملياه،خا�سة بالن�سبة لهذه 

�ملدينة،�لتي تقع يف منخف�س.
عبدالبا�سط بديار  

حممد بن ترار

هذه �لعملية �لنوعية �لتي قام بها 
�لهجرة  مكافحة  فرقتي  عنا�رص 
و�لتدخل  و�لبحث  �ل�رصعية  غري 
بناء  متو�سنت  عني  ولية  لأمن 
��ستعالماتية  معلومات   على 
وح�سن ��ستغاللها ، و�لتي  تُوجت 
خمطط   وجود  عن  بالك�سف 
كانو�  �لأ�سخا�س  من  ملجموعة 
جمتمعني باإحدى �لقرى �ل�ساحلية  
�أخر  يف  وهم  ولها�سة  بد�ئرة 
عملية  لتنفيذ  �لتح�سري،  مر�حل 

�لإبحار �ل�رصي
�لق�سائية  �جلهات  �إ�رص�ف  حتت 
�إذن  على  وبناء  �ملخت�سة، 
بذ�ت  �مل�ساكن  لأحد  بالتفتي�س 
�سبط  مت  �ل�ساحلية،  �لقرية 
مر�سحني  ت�سعة  �أ�سخا�س 
من  �ل�رصية،  للهجرة  ومتاأهبني 
بينهم طفلني قا�رصين يبلغان من 
�لعمر �سنتني  و �أربعة �سنو�ت، كما 
�أ�سفرت �لعملية على حجز حمرك 

ح�سان   40 بقوة  بالقارب  خا�س 
�ل�سعبة.  �لعملة  من  مايل  ومبلغ 
بعد تو�سيع د�ئرة �لتحقيق بهدف 
�سبكة  عنا�رص  بقية  عن  �لك�سف 
�لتخطيط و�لتنظيم و بعد تكثيف 
عملية �لبحث و�لتحري، مت حتديد 
هوية وتوقيف �أربعة �أ�سخا�س من 

مابني  �أعمارهم  ترت�وح  �أفر�دها  
29 و 40 �سنة، يُ�ستبه �سلوعهم يف 
تنظيم رحالت بحرية غري �رصعية 
�لت�سال  برتتيب  وذلك  �سابقة، 
باملر�سحني للهجرة غري �ل�رصعية 
من خمتلف مناطق �لوطن، توفري 
�لالزمة  و�ملعد�ت  �لتجهيز�ت 

يف  �لنطالق،  مو�عيد  وحتديد 
حني يبقى �أحد �لعنا�رص �مل�ستبه 

فيها يف حالة فر�ر.
هذ� وقد تبني �أن عنا�رص �ل�سبكة 
قو�رب  �أحد  ي�ستغلون  كانو� 
�لنزهة جُمهز مبحرك كان ير�سو 
وبدون هوية مبرفاأ  بدون رخ�سة 
مهمته  متو�سنت،  بعني  بوزجار 
�ل�رصية  للهجرة  �ملر�سحني  نقل 
�ملتو�جدة  �لنطالق  نقطة  �إىل 
غري  يعقوب  �سيدي  ب�ساطئ 
�ملحرو�س بنو�حي بلدية ولها�سة، 
ت�ساري�سه،  ب�سعوبة  و�ملعروف 
معد�ت  بحجز  �لعملية  مكنت 
ت�ستعمل يف �لهجرة غري �ل�رصعية 
��ستكمال  وبعد   ، قاربان  منها 
تقدميهم  مت  �لتحقيق،  �إجر�ء�ت 
�أمام �ل�سيد وكيل �جلمهورية لدى 
�لعملية  هذه  �ساف،  بني  حمكمة 
�لتي تعد �لثانية  بعد تلك �لتي مت 
�لقيام بها  وتوقيف مغاربة �سمن 
�ملر�سحني  للهجرة غري �ل�رصعية 

خالل �ل�سهر �ملا�سي .

متكنت عنا�سر  اأمن ولية ولية عني متو�سنت من الإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب املهاجرين نحو اأوروبا عرب 
�سواحل  ولها�سة  غرب عني متو�سنت و اإحباط حماولة للإبحار ال�سري وتفكيك �سبكة وطنية خمت�سة يف 

التخطيط وتنظيم رحلت الهجرة غري ال�سرعية مقابل مبالغ مالية معتربة، انطلقا من ال�سواحل الغربية 
للوطن، مع توقيف خم�سة ع�سر 15�سخ�سا منهم طفلن وحجز جتهيزات ومعدات خا�سة بالإبحار، تتمثل يف 02 

قوارب النزهة، قارب النجدة ،06 حمركات قوارب،05براميل معباأة بالبنزين؛04  خزانات وقود، 03  مركبات 
�سياحية كانت ت�ستعمل يف تنقل اأفراد ال�سبكة، 03 عجلت مطاطية، 14 �سرتة جندة )من بينها �سرتتني 02 

للأطفال(،04 بنادق �سيد بحرية . بو�سلة، �سماريخ، - مبلغ مايل من العملة ال�سعبة يقدر بـ850 اأورو.

امل�سيلة

عدة اأحياء تغرق يف الظالم 

مل�سيلة

دقائق من الأمطار تغرق 
مدينة بو�سعادة

�سرطة عني متو�سنت

 �سل ن�ساط اأكرب  �سبكة لتنظيم الإبحار ال�سّري 
.     توقيف 15 �سخ�سا وحجز زورقني

ل يز�ل �سكان عديد قرى بلديات 
ولية بجاية يو�جهون �أزمة كبرية 
جر�ء نق�س �ملاء �ل�رصوب وهذ� 
منذ �سنو�ت عدة على �لرغم من 
�حلركات �لحتجاجية و�لند�ء�ت 
�ملعنية  �ل�سلطات  �إىل  �ملتكررة 
�إل �أن �لإ�سكال ل يز�ل مطروحا 
��ستفادت  �لولية  �أن  ورغم   ،
يتعلق  �لذي  و  هام  م�رصوع  من 
�لبلديات  من  كبري  عدد  بتزويد 
بالربط  لل�رصب  �ل�سالح  باملاء 
من �سد تي�سي حاف �إل �أن هذ� 
�ملو�طنني  للعديد من  ي�سفع  مل 
يف بع�س �لبلديات من معاناتهم 
بهذ� �مل�سكل �لعوي�س ، و هو ما 
وقفنا عليه خالل هذه �لأيام �أين 
�ملاء  �لفادح يف  �لنق�س  �سجلت 
تعاين منه  و هو  ما   ، �ل�رصوب  
قرى بلديات فرعون ، خر�طة ، 
بربا�سة   ، �أميزور   ، �لقايد  در�ع 
 ، وغريها   ... رزين  �أيت  و 
يرتددو�  مل  �ملو�طنني  �أن  حيث 
�حتجاجية  حركات  تنظيم  يف 
�أجل  من  �لأخرية  �لأيام  يف 
�ملادة  هذه  بتوفري  �ملطالبة 
�لهامة ، من جهتهم روؤ�ساء هذه 

حتججو�  ما  كثري�  �لبلديات 
�لتي  و�ملالية  �لأغلفة  ب�سعف 
�لرب�مج  �إطار  يف  لها  تر�سد 
معاجلة  ق�سد  للتنمية  �لبلدية 
ب�سفة  �ل�رصوب  �ملاء  م�سكل 
�لوقت  نف�س  يف  ونهائية  فعلية 
�ل�سكان  لقلق  تفهمهم  موؤكدين 
موجهني يف هذ� �ل�سياق دعو�ت 
�لري  وقطاع  �لولية  مل�سوؤويل 
�ل�سعبي  �ملجل�س  نو�ب  وكذ� 
تخ�سي�س  �أجل  من  �لولئي 
هذ�  يف  كبرية  قطاعية  بر�مج 
�لنائية  �لبلديات  لفائدة  �ل�ساأن 
من  �لذي  �لوحيد  �ل�سبيل  وهو 
�ساأنه �لتقليل من معاناة قاطني 
فاإن  وللتذكري   ، �لبلديات  هذه 
جاهدة  ت�سعى  �لولية،  م�سالح 
من �أجل حتريك عجلة �لتنمية، 
و�إعطاء قفزة نوعية يف خمتلف 
�مل�ساريع �لتنموية على م�ستوى 
بهدف  وهذ�   ،52 �لبلديات 
يف  �لكبري  �لتاأخر  ��ستدر�ك 
و�لتكفل  �مل�ساريع  �إجناز 
و�إنهاء  �ل�سكان  بان�سغالت 

معاناتهم.
حمفوط رمطاين

بجاية 

نق�ص فادح يف املاء ال�سروب 

�ملوؤ�س�سات  ترميم  م�ساريع  تز�ل  ل 
�ملد�ر�س  ر�أ�سها  وعلى  �لرتبوية 
ببجاية  باأدر�ج   عالقة  �لبتد�ئية 
�لعديد  عرب  �لعملية  �نتهاء  رغم   ،
من  فبالرغم  �لولية،  مد�ر�س  من 
�أن  �إل  �ل�سيفية  �لعطلة  �نق�ساء 
�أ�سغال عملية �لرتميم مل تنطلق بعد 
لبجاية  �لبلدية  �مل�سالح  �أن  ، حيث 
بالتن�سيق مع مديرية �لرتبية للولية 

قررت تخ�سي�س غالف مايل معترب 
�ملد�ر�س  بع�س  ترميم  �أجل  من 
خا�سة �لبتد�ئية منها و �لتي تعاين 
من بع�س �مل�ساكل �لتي جعلت �أولياء 
�لتالميذ ينا�سدون �مل�سالح �ملعنية 
�لالزمة  �ل�رصوط  توفري  ب�رصورة 
مبو��سلة  للتالميذ  ت�سمح  �لتي 
�لظروف.  �أح�سن  يف  در��ستهم 
مدر�سة    28 عن  يقل  ل  ما  توجد 

بجاية  بلدية  تر�ب  عرب  �بتد�ئية 
معنية بعملية �لرتميم و �لتي �ستكون 
جاهزة لالأ�سابيع �ملقبلة خا�سة �أن 
�ساق  و  قدم  على  جتري  �لأ�سغال 
من �أجل تفادي �لتاأخر كما �أن و�يل 
ملختلف  تعليمات  �أعطى  �لولية 
�لإ�رص�ع  ب�رصورة  �ملعنية  �مل�سالح 
للدخول  �ملد�ر�س  جتهيز  يف 
ترقيع  وعملية   ، �جلديد  �ملدر�سي 

بع�س �لأق�سام باملد�ر�س �لبتد�ئية 
تُ�رصف  بجاية  ولية  م�ستوى  على 
�لأ�سغال  ن�سبة  �إذ   ، نهايتها  على 
بلغت  �لأق�سام  هذه  م�ستوى  على 
��ستالمها  و�سيتم  متقدمة،  درجة 
وقد  �ملقبل  �ملدر�سي  �لدخول  مع 
م�َست �لأ�سغال بع�س �ملد�ر�س على 

م�ستوى مدينة بجاية
حمفوط رمطاين

باملدية  باتي  حي  �سكان  ي�ستكي 
ر�أ�سها  على  �لنقائ�س  عديد 
غياب �لتهيئة �حل�رصية عن حيهم 
ل�سنو�ت ، وندرة �لنقل �حل�رصي، 
رغم �ل�سكاوى �ملتكّررة لل�سلطات 
�ملحلية، �إل �أن �لأمر ير�وح مكانه 
لغاية �ليوم، ومل ي�سفع تو�جد هذ� 
�حلي �لعتيق بعا�سمة �لولية لينال 
يعاين  حيث   ، �لتنمية  من  حقه 
و�سيفا من  �ستاًء  �لويالت  �سكانه 

من  �أبنائهم  يحمي  ر�سيف  غياب 
يت�سارك  �إذ�  �ل�سيار�ت،  خطر 
طريقا  �ملركبات  مع  �ملارة 
 4 من  �أكرث  م�سافة  على  مهرتء� 
كلم تربط �حلي بو�سط �ملدينة، 
�حلديث  بات  �لذي  �لوقت  يف 
يف  �لأبجديات  من  �لتهيئة  عن 
للحي  �لز�ئر   �أن  �إل  قلب �ملدن، 
ومن  �لر�هنة،  حالته  ي�ستغرب 
�ل�سكان  رفعها  �لتي  �لنقائ�س 

�لنق�س  تذّمرهم،  حمل  وماتز�ل 
حيث  �حل�رصي،  �لنقل  يف  �حلاد 
ندرة  من  باتي  �سكان  يعاين 
�سيار�ت  جعل  ما  �لنقل،  و�سائل 
�لنقل  حمل  حتل  �ملو�زي  �لنقل 
�لعمومي �لذي يرف�س �لعمل بهذ� 
�خلط ب�سبب تدهور حالة �لطريق 
ل�سنو�ت،  �لتعبيد  �لذي غاب عنه 
حيث يتحول مبجرد �سقوط �أوىل 
زخات �ملطر �إىل برك مائية مما 

ي�سعب �لتنقل �سري� على �لأقد�م، 
�سعوبة  جتد  �ل�سيار�ت  وحتى 
وياأمل  عليه.  �ل�سري  يف  كبرية 
�لعاجل  �لتدخل  باتي  حي  �سكان 
لو�يل �ملدية، بغية برجمة م�رصوع 
لتهيئة �حلي و�لطريق �ملوؤدي �ليه 
توفري  مع  وقت ممكن،  �أقرب  يف 
�أجل حت�سني  للنقل، من  حافالت 

�لإطار �ملعي�سي لهم ولأبنائهم.
ر. بوخدميي 

من  �إنتاجا  ق�سنطينة  ولية  حققت 
�حلبوب بـ2 مليون و 172 �ألف قنطار 
قنطار� يف   24،25 يقدر ب  مبردود 
�لهكتار �لو�حد وذلك بر�سم �ملو�سم 
ما  ح�سب   ،2020-2019 �لفالحي 

للم�سالح  �ملحلي  �ملدير  به  �أفاد 
�لفالحية جمال �لدين بن �رص�ج.

و�عترب ذ�ت �مل�سوؤول يف ت�رصيح �أن 
�ل�سنة »جيد« مق�سم بني  �إنتاج هذه 
قنطار   200 و  �ألف   413 و  مليون   1

من �لقمح �ل�سلب و 501 �ألف و 52 
قنطار� من �لقمح �للني و 230 �ألف 
و�لباقي  �ل�سعري  من  قنطار   585 و 
خرطال، م�سري� �إىل �أن بلديات بني 
حميد�ن و�بن بادي�س وديدو�س مر�د 

�ملناطق  �أهم  بني  من  عبيد  عني  و 
مردود�  �ل�سنة  هذه  حققت  �لتي 
�إجمالية  م�ساحة  خالل  من  جيد� 

حمروثة تقدر بـ 90 �ألف و 270 
هكتار.

حت�سبا للدخول املدر�سي ببجاية

توا�سل عملية ترميم املدار�ص 

املدية 

حي باتي يعاين انعدام التهيئة وغياب النقل

ق�سنطينة 

اإنتاج اأزيد من 2 مليون قنطار من احلبوب 
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بوغفالة  غر�س  قرية  �سكان  طالب 
ال�سلطات   ، بورقلة  اأنقو�سة  ببلدية 
النقل  �سبكات  بتدعيم  املحلية 
من  الأمر  يبقى  الذي  و   ، باملنطقة 
على  وجب  التي  الأولويات  �سمن 
اجلهات املعنية توفريها بقدر يكفي 
و حاجيات الكثافة ال�سكانية بها ، من 
بق�ساء  عنهم  احل�سار  تفك  اأن  اأجل 
الو�سول  عليهم  ت�سهل  و  حوائجهم 
لعا�سمة الولية دون اأدين م�سقة كتلك 

التي يكابدونها يوميا .
 و تزداد معاناة بع�سهم كونهم عمال 
الوظائف  خمتلف  يف  موظفني  و 
الذي  الأمر  هو  و   ، الولية  بعا�سمة 
يوؤرقهم و ينغ�س عي�ستهم ، فيما عرب 
اإ�ستيائهم  ال�سكان عن   الع�رشات من 
اإ�ستغالل  نتيجة  الو�سع  حيال 
و  الكلوندي�ستان  اأ�سحاب  من  الو�سع 
فر�س  اأجل  من   اخلا�سة  ال�سيارات 
ت�سعريات خيالية يت�ساربون فيها لنقل 
كيلومرتات  ب�سع  امل�سافرين مل�سافة 
حجم  من  عمق  الذي  الأمر  هو  و   ،
 ، جيوبهم  كاهل  اأثقل  و  معاناتهم 
ذوي  للمواطنني  بالن�سبة  خا�سة  و 
يجدون  الذين    ، ال�سعيف  الدخل 
قيمة  دفع  على  جمربين  اأنف�سهم 

املرتني  تفوق  متكررة  ب�سفة  التنقل 
يف الأ�سبوع الواحد .

الع�رشات  قال   ، اأخرى  جهة  من 
غر�س  بقرية  القاطنني  ال�سكان  من 
ت�رشيحات  جممل  يف   ، بوغفالة  
متفرقة لهم لـ«الو�سط  » ، باأن الو�سع 
الراهن عمق اإىل حد بعيد من معاناتهم 
لكون اأن املنطقة تقع يف جهة منعزلة 
بحالة  ي�سعرون  جعلهم  ما   ، متاما 
جل  من  الإق�ساء  و  التهمي�س  من 
الأخرية  هذه   ، التنموية  امل�ساريع 
اأزمة  على  حم�سورة  تبقى  مل  التي 
الطني  زاد  ما  هو  و   ، فح�سب  النقل 
بلة ، جعلهم يت�ساءلون عن ح�ستهم يف 
فيها  كذلك  لهم  يبقى  التي  و  التنمية 
هائلة  ميزانية  و   ، منها  معينة  ن�سبة 
خا�سة بها ترمي اأ�سا�سا اإىل النهو�س 
املجالت  كل  يف  باملنطقة  التنموي 
النقل   بقطاع  الإهتمام  يعترب  اأين   ،
واحد من الأولويات ، لأهميته البالغة 
املواطنني  العزلة عن  يف فك ح�سار 
�سعوبة  من  يعانون  يزالون  ل  الذين 
لعدم  نتيجة  الولية  لعا�سمة  التنقل 
 ، النقل  الالزم حلافالت  العدد  توفر 

لتتحول اإىل هاج�س يوؤرقهم .
اأحمد باحلاج 

قرية  غر�س بوغفالة بورقلة

ال�سكان يطالبون بحافالت 
النقل العمومي 

امل�ستقبل  حي  �سكان  طالب 
لبلدية  اإداريا  التابع  اجلنوبي ، 
ال�سلطات  ورقلة  بولية  تقرت 
املحلية عرب » الو�سط  » ،  اإدراج 
بحيهم  احل�رشية  للتهيئة  م�ساريع 
املرتدية  الأو�ساع  اأ�سحت  بعدما 
عنهم  تنغ�س  فيها  يعي�سون  التي 

حياتهم اليومية .
اأبدت  م�سكلهم  اأن  من  بالرغم   
ال�سديد  املعنية حر�سها  اجلهات 
املح�سوب  و   ، به  الإهتمام  على 
التهيئة  قطاع  على  الأ�سا�س  يف 
اأفادته  الذي  هو  و   ، احل�رشية 
جهات م�سوؤولة مطلعة بالأمر ، و 
املحلية  لالجتماعات  طبقا  ذلك 
التي يتم عقدها على الأقل مبعدل 
الوقوف  اأجل  من  ذلك  و   ، �سنوي 
على حجم تطور املنطقة و تقدم 
اأجل  من   ، بها  التنموية  الأ�سغال 
على  الوقوف  و  النقائ�س  ج�س 
ذلك  ي�سب   ، بها  التخلف  حجم 
يف قالب خلق ميكانيزمات جديدة 

ل�سد ثغرات النق�س الكائنة .
و قد اأ�ساف الع�رشات من قاطني 
باأن   ، اجلنوبي  امل�ستقبل  حي 
احلي الواقع مبخرج بلدية تقرت ، 
اإىل  و حتديدا يف الجتاه املوؤدي 
اجللفة ،  بولية  م�سعد  مدينة 
املقومات  من  الكثري  اإىل  يفتقد 

ال�رشورية للعي�س الكرمي .
 كما طالب ال�سكان يف �سوء ذلك 
ال�ساحلة  املياه  توفري  يف  بحقهم 

حد  على  ذلك  يحدث   ، لل�رشب 
من  الرغم  على  لنا  ت�رشيحاتهم 
اإل   ، ذاته  باحلي  املياه  توفر 
اإطالقا  لل�رشب  �ساحلة  غري  اأنها 
اأو حتى لال�ستعمال  لل�رشب  �سواء 
املنزيل ، و ذلك راجع يف الأ�سا�س 
ب�سبب اختالطها بالأتربة و وجود 
الذي  الأمر   ، بها  ترابية  تر�سبات 
حال دون �سالحيتها لال�ستهالك ، 
يف حني اأن الو�سع العالق اإنعك�ست 

 ، ال�سكان  عي�سة  على  �سلبياته 
على  احل�سول  �سبيل  يف  ذلك  و 
حاجتهم  لق�ساء  كافية  جرعات 
ال�سالح  املاء  من  اليومية 
العديد  اأجربهم   ، لال�ستهالك 
ب�سهاريج   ال�ستعانة  اإىل  منهم 
اأثقلت  التي   ، املتنقلة  املياه 
للدلء  حملهم  ناحية  من  كاهلهم 
للثمن  و كذلك   ، املعباأة من جهة 
الذي يدفعونه و الطي كلفهم غاليا 

مقابل ب�سع لرتات من املاء .
ال�سلطات  اأن  بالذكر  جدير   
الولئية تلقت �سكاوى   من �سكان 
احلي �سالف الذكر   ،يطالبون من 
خاللها وايل ولية ورقلة   ب�سفته 
اجلهاز  على  الأول  امل�سوؤول 
لهم  برجمة  اأجل  من   ، التنفيذي  
زيارة ميدانية للوقوف على اأمهات 
نتيجة  يكابدونها  التي  امل�ساكل 
العي�س  �رشوريات  اأدنى  غياب 

الكرمي  .
اأحمد باحلاج 

حي امل�ستقبل اجلنوبي بتقرت  

ال�سكان يطالبون بالتهيئة احل�سرية

طالبوا بتدخل وايل مترنا�ست 

طالبو العمل بعني �سالح متم�سكون بالت�سعيد
.    حذروا من عواقب اللتفاف وجتاهل مطالبهم امل�سروعة   

اأحمد باحلاج 

قال طالبي العمل منظمي الوقفة 
اأمام  ال�سلمية  الحتجاجية 
�سالح  عني  الدارية  املقاطعة 
على  جاء  لل�سارع  خروجهم  اأن 
خلفية ا�ستنفاذهم جلميع احللول 
الودية املمكنة من اجل املطالبة 
لتعليمة  ال�سارم  بالتطبيق 
اولوية  على  التي حتث  احلكومية 
�رشط  املنطقة  لأبناء  التوظيف 
الأولويات  ح�سب  مبداأ  تطبيق 

والإمكانات املتاحة .
نا�سد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
ولية  وايل  �سالح  عني  بطالو 
اللجنة  رئي�س  ب�سفته  مترنا�ست 
من  للت�سغيل  الولئية  القطاعية 
ال�رشكات  مع  لقاء  عقد  اأجل 
العاملة باملنطقة لعل من ابرزها 
للتنقيب  الوطنية  املوؤ�س�سة 
موؤ�س�سة   ، الآبار  يف  ،الأ�سغال 
نفطال و املجمع النفطي العمالق 
�سوناطراك من اأجل النقاط على 
العمل  اإ�سافة ملفت�س   ، احلروف 
�سالح  بعني  الت�سغيل  ومكتب 

بخ�سو�س  م�سوؤولياتهم  لتحمل 
ظل  التي  واخلروق  التجاوزات 
مبلف  يتعلق  فيما  عنها  م�سكوت 

اليد العاملة .
اأكد البطالني  من جهة ثانية فقد 
ولية  لوايل  موجهة  ر�سالة  يف 
»الو�سط«  يومية  حتوز  مترنا�ست 
ب�رشورة  منها  ن�سخة  على 
البطال  ال�سباب  دمج  ال�رشاع يف 
عن  البحث  مع  عمل  منا�سب  يف 

ال�رشكات  احدى  يف  جذري  حل 
املناولة  وال�رشكات  الوطنية 
اخلا�سة  والفروع  حتتها  العاملة 
بهم  تعود  ل  لكي  ا�ستثناء  بدون 
مرة  الت�سغيل  منظومة  لدوامة 

اأخرى .
اأجمع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بالولية  ال�سغل  ل�سوق  املتتبعون 
معر�س  يف  �سالح  عني  املنتدبة 
باأنه  التاأكيد  على  معنا  حديثهم 

الكم  هذا  كل  املعقول  غري  من 
الوطنية  ال�رشكات  من  الهائل 
ل�سنوات  يعاين  املنطقة  و�سباب 
وهو   ، البطالة  �سبح  مع  طويلة 
تو�سيات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
اجلمهورية  رئي�س  وتوجيهات 
عبد املجيد تبون املوجهة للولة 
 ، الأخري باحلكومة  لقائهم  خالل 
للميدان  النزول  على  حثهم  اأين 
مع  البناء  احلوار  قنوات  وفتح 
املحلية  الجتماعية  اجلبهة 
وال�سعي  لن�سغالتهم  لال�ستماع 
احتواء  بهدف  بها   التكفل  خلف 
الجتماعية  اجلبهة  احتقان 
اجتماعي  دخول  لتفادي  املحلية 
مت�سنج . ومعلوم اأن ملف الت�سغيل 
بعني �سالح يعترب من بني امللفات 
ال�سلطات  عجزت  التي  ال�سائكة 
ايجاد حلول جذرية  العمومية يف 
لها ب�سبب تفاوت الدوات الرقابية 
التجاوزات  عديد  ت�سجيل  مقابل 
املتعلقة بالتوظيف املبا�رش دون 
القانونية  الليات  على  املرور 
وفق  املنطقة  خارج  من  لعمال 

املعلومات الأولية املتوفرة .

هدد طالبي العمل بالولية املنتدبة عني �سالح ، مبوا�سلة وقفاتهم الحتجاجية ال�سلمية اأمام 
املقاطعة الدارية من اأجل تدخل وايل مترنا�ست لعقد لقاء مع ال�سركات الوطنية النفطية لو�سع 

النقاط على احلروف مع و�سع لتجاوزات واخلروق التي ظل م�سكوتا عنها .

املحلي  املجتمع  يف  فاعلون  حذر 
العواقب  مغبة  من  الكبري  باجلنوب 
الوخيمة التي قد تنجر عن التقارير 
حول  والوزارات  للولة  املرفوعة 
واقع التنمية املزرية ، وربط هوؤلء 
التقارير بال�سبب املبا�رش يف تكري�س 
مطالب  و�سط   ، الداري   العجز 
من  والولة  الوزراء  حميط  بتطهري 
اأ�سحاب امل�سالح ال�سيقة .  مما ل 
اثنان بوليات اجلنوب  يختلف عليه 
النفطية و ال�سياحية واحلدودية على 
وتف�سي  التنموي  التخلف  ا�سباب  ان 
متعددة  الإداري  الإرهاب  مظاهر 
بذلك  املهتمني  عديد  يجمع  لكن   ،
املرفوعة  املغلوطة  التقارير  باأن 
يف  مبا�رش  �سببا  والوزراء   للولة 
حقيقية  اإرادة  غياب  ب�سبب  ذلك 
ا�سالح  يف  امل�سوؤولني  بع�س  لدى 
اإذا  خا�سة   ، الدهر  اأف�سده  ما 
واملتعاملني  املواطنني  باأن  علمنا 
واحد  راأي  على  يجمعون  اخلوا�س 
املرفوعة  التقارير  جل  اأن  وهو 
مركزيا  اأو  حمليا  الو�سية  للجهات 
املخزي  التنموي  الواقع  مع  تتنافى 
وذلك جراء املعاناة املتوا�سلة منذ 
القطاعات  ال�ستقالل مبعظم  فجر 

املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
امل�رشوعة  مبطالبه  املتم�سك 
العدالة  بتحقيق  د�ستوريا  املكفولة 
جهات  خمتلف  بني  الجتماعية 
الوطن  بباقي  يعرف  وما  الوطن 

»اجلنوب ».
كما اثار عدد من الن�سطاء احلقوقيون 
نقط  الوليات  بهاته  اجلمعويون  و 
التقارير  هوؤلء   ربط  حيث  مهمة 
باملحيط  و�سفه  مبا  املغلوطة 
الذين  بالولة  املحيط  املتعفن 
الرهاب  لتكري�س  جاهدا  ي�سعى 
الداري امل�ستمد من نظام الع�سابة 
الحتقان  تاأجيج  ثم  ومن   ، ال�سابقة 
�سواء على م�ستو ى الهياكل الدارية 
خا�سة  الجتماعية  اجلبهة  لدى  اأو 
ما تعلق بحالت الفو�سى التي تخيم 
بقطاعات  التنموية  امل�ساريع  على 
والري  ال�سكن  و  والرتبية  ال�سحة 
يف  تنجز  التي   املائية  واملوارد 
معظم البلديات بالوليات املذكورة 
بعيدا عن املعايري التقنية والقانونية 
املعمول بها ناهيك عن عدم احرتام 
عليه  تن�س  ما  ووفق  الت�سليم  اجال 

دفاتر  ال�رشوط .
اأحمد باحلاج 

كبدت اخلزينة خ�سائر فادحة 

  تقارير مغلوطة حول 
التنمية باجلنوب 

.     مطالب بتطهري حميط الولة والولة املنتدبني 
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 فرن�سا وتركيا واإيران 
ورو�سيا وال�سني يف حراك 
حمموم لحتالل املواقع يف 

بالد العرب ومالأ الفراغ بعد 
ان�سحابات اأمريكا.. فهل 
يعني هذا بداية حروب 
جديدة على بلداننا بني 
القوى املتناف�سة؟ واأين 

العرب مما يجري يف ليبيا 
ويف بحر اإيجة ويف اأكرث من 

موقع حيث الت�سادم بني 
طموحات الالعبني اجلدد 

يف البحر املتو�سط ودول 
املغرب العربي؟ انت�سار 

التدخل الفرن�سي يف احلزام 
الإفريقي للدول العربية 
وتدخلها ال�سافر يف ال�ساأن 
الليبي والتون�سي واملايل 
وال�ساحل وانتقال فرن�سا 
اإىل بريوت هل يعني اإن 

فرن�سا جتد فر�ستها للتحرك 
باأريحية يف املنطقة لتجدد 
تاريخها ال�ستعماري؟ هل 

هناك اأدوات حملية لالعبني 
الدوليني؟

حذاري

نهاية �لأوهام �لأمريكية.. من �مل�ستفيد؟
اأوهام اأمريكا:

ما مل تدركه الإمرباطورية الأمريكية الدرو�س 
الإمرباطوريات  �سرية  تركتها  التي  الكبرية 
الأمريكان  يتباهى  التي  الرومانية  ل�سيما 
منها..  اأعظم  اإمرباطورية  �سنعوا  اأنهم 
يتمثل  الإمرباطوريات  تاريخ  درو�س  واأول 
تت�سم  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  حقائق  اأن  يف 
ال�رصاع  �سيظل  ولذلك  الدميومة،  بطابع 
املثالية  النزعة  اأ�سحاب  اأنف  رغم  قائما 
اأواره  يخبو  قد  ذلك،  غري  يتمنون  الذين 
اأهم  اأحد  وهو  يندلع  ما  �رصيعا  لكنه  حينا 
هنا  ومن  الإمرباطوريات..  انهيار  اأ�سباب 
حتت  عامل  وبناء  الت�سيد  اإ�سرتاتيجية  تظهر 
اأنها اخلنجر الذي يفت  الإ�رصاف الأمريكي 

يف ع�سد الإمرباطورية الأمريكية.  
اأوردت  جملة »فورين اأفريز« الأمريكية قبل 
املجلة  هوية  من  اأهميته  تاأتي  مقال  اأ�سبوع 
العالقات  جمل�س  عن  �سهر  كل  ت�سدر  التي 
اخلارجية، وهو خلية تفكري م�ستقلة متخ�س�سة 
يف ال�سيا�سة اخلارجية بعنوان نهاية الأوهام 
الأمريكية.. ومما جاء يف املقال: »يجب على 
وا�سنطن البدء بجرد ح�ساب للنظام العاملي 
الباردة،  احلرب  اأعقب  الذي  املتداعي 
اإن�سافا  اأكرث  م�ستقبل  نحو  م�سار  ور�سم 
الفر�سيات اجلديدة  اأن ترتكز  واأمنا.. يجب 
لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية. وعلى النقي�س 
انهيار  اأعقبت  التي  املتفائلة  التوقعات  من 
الحتاد ال�سوفيتي،  فاإن وا�سنطن لن ت�ستطيع 
بب�ساطة العودة اإىل تبني الفر�سيات القدمية. 
الواحد”  القطب  “حلظة  جتاوز  قد  فالعامل 
التي ات�سمت بها حقبة ما بعد احلرب الباردة، 
املتبادل  العتماد  قوامه  ع�رصا  ليدخل 
والتناف�سية الذي ي�ستوجب �سيا�سات واأدوات 
اأن  املتحدة  الوليات  على  »لهذا  خمتلفة«.. 
تتجاوز  واأن  القدمية،  اأوهامها  عن  تتخلى 
واأن  الليربالية،  الأممية  النزعة  “تخاريف” 
النظام  طبيعة  حول  روؤاها  يف  النظر  تعيد 
لل�سني  ال�سماح  الأخطاء  »فمن  العاملي«.. 
�سنة  العاملية  التجارة  منظمة  يف  الدخول 
يف  نية  لديها  تكن  مل  ال�سني   اأن  ال   2001
ال�سيوعي  فاحلزب  الغرب.  مع  التقارب 
ال�سيني مل ينِو قط اللتزام بقوانني الغرب بل 
كان م�سمما على التحكم بالأ�سواق بدل من 
الإبقاء على �سعر �رصف  فتحها، وذلك عرب 
ب�سكل م�سطنع، ومنح  عملة بالده منخف�سا 
امل�ساريع واملوؤ�س�سات اململوكة للدولة مزايا 
بوجه  تنظيمية  حواجز  واإقامة  عادلة،  غري 
ا�ستفادت  لطاملا  ال�سينية..  غري  ال�رصكات 
بني  القت�سادي  الرتباط  ميزة  من  ال�سني 
الدول فطورت اقت�سادها وعملت على تقوية 
م�ساوئ  ظهرت  اآخر  �سعيد  وعلى  جي�سها.. 
املتحدة  الوليات  بها  ب�رصت  التي  العوملة 
ال�ستثمارات  وهروب  الوظائف  انعدام  يف 
املتحدة.«..  الوليات  خارج  اإىل  املالية 
يف  تقف  الجتاهات  كل  من  التحديات  ان 
تواجه  حيث   املتحدة..  الوليات  مواجهة 
حتديات  حاليا  الأمريكية  الع�سكرية  الهيمنة 
يف كل جمال تقريبا بعد هزائمها املجلجلة 
من  عنها  نتج  وما  واأفغان�ستان  العراق  يف 

خ�سائر فادحة. 
اأمريكا والتحدي:

المربيالية  امل�سرية  لتدارك  حماولة  يف 
العربية  املنطقة  من  الأمريكان  ين�سحب 
العراق  يف  يفعلون  هكذا  مبا�رص  ب�سكل 
يف  بالبقاء  ويكتفون  و�سورية  واأفغان�ستان 
رمزية  لها مهمات جت�س�سية وحماية  قواعد 
املنطقة  يف  الأمريكان  �سديقة  لالأنظمة 
لكنهم  ان�سحبوا  �سخمة..  اأموال  مقابل 
ي�سعرون اأنهم يديرون املنطقة عن بعد وان 

اأمام حتديات  لهم  اأ�سا�سية  املنطقة بحاجة 
اإقليمية عديدة.. هكذا يتوقعون..

 فمن املهم الرجوع خطوة اىل الوراء لتذكر 
ع�سية  املتحدة  الوليات  عليه  كانت  ما 
و�سعت  اأن  وبعد  ال�سرتاكية  الكتلة  �سقوط 
احلرب الباردة اأوزارها حيث ا�ستبدت ب�سناع 
النظام  ب�ساأن  الأوهام  الأمريكية  ال�سيا�سة 
يتمنون  كما  العامل  يرون  فاأ�سبحوا  العاملي، 
ل كما هو يف واقع الأمر.. واعتقدوا ملرحلة 
طويلة ان اأي نظام يتحرك ويزول بجرة قلم 
من�سجم  جزء  هي  اإمنا  الدول  �سيا�سات  وان 
مع التوجهات الأمريكية الأمنية والقت�سادية 
اأي  يف  الأمريكي  ال�سفري  واأ�سبح  العاملية 
ال�سامي  كاملندوب  واإ�سالمي  عربي  بلد 
القت�سادي  التنني  خرج  وفجاأة  متاما.. 
وخرج  وب�رصعة  وطموحا  مرعبا  ال�سيني 
الدب الرو�سي من وهدة النحدار ال�سوفيتي 
دور  عن  البحث  يف  منهمكا  متما�سكا  قويا 
عاملي.. وبالقرب من اخلطرين جتيء كوريا 
ال�سمالية.. هنا ح�سل ال�سطراب لدى �سانع 
التوازن بني  ال�سيا�سة الأمريكية ويف حماولة 
والكتلة  ال�سوفيت  �سقوط  حلظة  ال�سعور 
القت�ساد  مترد  نحو  وال�سعور  ال�سرتاكية 
عاملي..  دور  عن  رو�سيا  وبحث  ال�سيني 
وهنا ح�سلت الأخطاء القاتلة و�سياع اأجندة 
الأولويات وعدم القدرة على حتديد اخلطوة 

القادمة.
اأوباما  منذ عهد  الأمريكية  الإدارة  اكت�سفت 
خطورة ما ح�سل ولطاملا �رصح بذلك وجاء 
ترمب ليمعن يف التاأكيد بان دخول العراق خطاأ 
وحرب اأفغان�ستان خطاأ واجته لتحويل الروؤية 
اىل التنفيذ.. واأ�سبح من ال�رصورة اأن يتوجه 
الأمريكان اإىل موقع هو الأخطر هناك حول 
وين�رصوا  ال�سواريخ  فين�سبوا  ورو�سيا  ال�سني 
وهناك  الغول  القت�ساد  فهناك  الفرقاطات 
اأهون  فاملنطقة  هنا  اأما  اخلطري  ال�سالح 
فلقد  بثقلهم  فيها  الأمريكان  يلقي  اأن  من 
ك�سفت حربهم على العراق عن غباء ال�سا�سة 
حينها  املرجتلة  وح�ساباتهم  الأمريكان 
مهدود  بلد  �سد  عمالقة  لقوة  واإقحامهم 
منهك فكانت النتيجة خ�سارة عدة تريليونات 
اآلف اجلنود  من الدولرات ومقتل ع�رصات 
الأمريكان وتعميق العداء لل�سيا�سة الأمريكية 
من  الآن  الأمريكان  يخرج  املنطقة  يف 
تتحكم  لآليات  املهمة  وي�سلمون  املنطقة 
اأنظمة  من  فيها  التخلف  وتاأبيد  اإنهاكها  يف 
وانف�سالية  اأيديولوجية  وقوى  ومعار�سة 
وجود  يف  هذا  امل�ستمر  بالت�سارع  حمكومة 
-الكيان  املنطقة  يف  متقدمة  نوعية  قوة 
�سخمة  نريان  بقوة  املزودة  ال�سهيوين- 
هي  هذه  متطورة..  فتاكة  �سالح  وبنوعية 
العربية..  املنطقة  يف  الأمريكية  ال�سيا�سة 
على  خطريا  منهجيا  عوارا  تظهر  وهي 
ا�سرتاتيجيا  وخطاأ  الأمريكية  الإمرباطورية 
ل ين�سا اإل عن احل�سابات الآنية املجتزاأة.. 
ا�سطرابا  هناك  ان  بو�سوح  يعني  هذا  ان 
اللياقة  واإنها فقدت  العاملي  النظام  يف فهم 
مع  والعالقة  ل�سيما  العامل  على  للت�سيد 
املتحدة  للوليات  الطبيعي  احلليف  اأوروبا 
ك�سفت ان تكاليف الفرتة الزمنية بعد احلرب 
الكتلة  �سقوط  اىل  و�سول  الثانية  العاملية 
اأمريكا  ولكن  اجلميع  على  كانت  ال�سرتاكية 
العاملية  احلرب  من  الأكرب  امل�ستفيد  هي 
الثانية ومن �سقوط الكتلة ال�سرتاكية.. وهنا 
الت�سدع يف كيان احللف الأطل�سي الذي  بداأ 

يبدو اأنه يف اآخر مراحله..
 ال�سعف الأمريكي:

ال�سعف الأمريكي بالأ�سا�س يكمن يف العجز 
القت�سادي والديون املرتاكمة على اخلزينة 
احلادة  الداخلية  الأزمات  يف  كما  الأمريكية 

ال�ستفادة  عن  املتحدة  الوليات  عجز  ويف 
يف  ف�سلت  حيث  الواحد  القطب  مرحلة  من 
دلئل  ومن  جديد..  عاملي  نظام  �سياغة 
�سيا�سة  يف  نالحظه  ما  الأمريكي  العجز 
جتروؤ  فعندما  اخلارجية  املتحدة  الوليات 
من  عليه  هي  ما  وهي  الفل�سطينية  ال�سلطة 
�سعف ورغبة عميقة بالتوا�سل مع الأمريكان  
على رف�س �سفقة القرن والت�سدي ال�سيا�سي 
والدبلوما�سي لل�سيا�سة الأمريكية والتحري�س 
الدولية  واملوؤ�س�سات  املنطقة  يف  �سدها 
الإمالء  رف�س  على  البحرين  جتروؤ  وعندما 
بوجهها  الريا�س  ت�سيح  وعندما  الأمريكي 
الأمريكية لكي  ا�ستقبال وزير اخلارجية  عن 
وعندما  التطبيع  ملف  يف  معه  تتناق�س  ل 
وعندما  املو�سوع  فتح  عن  ال�سودان  يعتذر 
يخرج املغرب علنا باأنه لن يقبل التطبيع قبل 
ان ينال ال�سعب الفل�سطيني حقوقه فان هذا 
بال�سبط  لي�س  الأ�سدقاء  مع�سكر  ان  يعني 
اأخرى يف  قوة  هناك  وان  اأمريكا  تريده  كما 
اخل�سوع  من  منعته  توازنا  اأحدثت  امل�سهد 
لالإمالء الأمريكي رغم احلاجة الكبرية للدعم 
ا�سمه من  لرفع  فال�سودان بحاجة  الأمريكي 
حلماية  بحاجة  والبحرين  الإرهاب  قائمة 
بحاجة  وال�سعودية  اإيران  من  الأمريكان 
للتعاون مع الأمريكان اأمام حتديات اإقليمية 
املوقف  لك�سب  بحاجة  واملغرب  خطرية 
هذه  وكل  املتعددة..  ق�ساياه  يف  الأمريكي 
والتوا�سل  التطبيع  من  بع�سا  متار�س  الدول 
فما  جتاريا   اأو  اأمنيا  ال�سهيوين  الكيان  مع 
لالنطالق  جماحها  يكبح  الذي  العن�رص  هو 
اإىل ما انتهى بحكام الإمارات.. انه بال�سك 
الأداء  ب�سعف  املنطقة  اإح�سا�س  عن  يعرب 
على  قادرين  غري  الأمريكان  وان  الأمريكي 
يجدوا  اأن  قادرين  وغري  اأ�سدقائهم  حماية 

حال لأي م�سكلة يف ال�رصاع..

الطموح الرتكي:

يف  بالربوز  الرتكي  الدور  بداأ   2011 منذ 
مع  الأمريكية  الإدارة  به  �سمحت  فراغ  ملء 
م�رصوع اأوباما عندما وجه اىل الن�سحاب من 
املنطقة والتوجه اىل حيث التحدي اخلطري 
يف مواجهة ال�سني وكوريا ال�سمالية.. ووجدت 
تفاهمات  �سمن  املواتية  الفر�سة  تركيا 
الربيع  اندلع  اإبان  الأمريكان  مع  عميقة 
وافريقية  عربية  دول  يف  وحتركت  العربي، 
اأ�سا�سية  ولكن الف�سل الذي منيت به حلقات 
اأوقع يف يدي تركيا واأجل  من الربيع العربي 
فوائد  ان  مع  ال�سيا�سي  م�رصوعها  تنفيذ 
واحلياة  الرتكية  اخلزينة  على  درت  كبرية 
الوا�سعة  الهجرة  نتيجة  الرتكية  القت�سادية 
من �سورية والعراق وم�رص وما حملته الهجرة 
من  متعلمة  ب�رصية  وكتلة  ومن�ساآت  ثورة  من 
من  امل�ستحقة  الدولرات  ومليارات  جهة 
تركيا  يف  الالجئني  مو�سوع  ملعاجلة  اأوربا 

ومنعهم من الن�سياح اإىل اأوربا..
املوؤهل ملواجهة  هي  تركيا  اإن  اأمريكا  ترى 
طموح رو�سيا اجلامح يف التمدد يف املنطقة 
يف  الرو�سي  اجلي�س  دخل  ان  بعد  ل�سيما 
اخطر املواقع �سورية واأقام قواعد ع�سكرية 
ويكاد يكون �سيطر على مرافق البلد الأمنية 
يد  اإطالق  من  لبد  كان  هنا  من  متاما.. 
وعلى  حمفل  من  اأكرث  يف  ودعمهم  الأتراك 
اأكرث من م�ستوى ليفر�سوا واقعا �سيا�سيا يف 
مواجهة التمدد الرو�سي ورغم اإن �سوء تفاهم 
طائرة  والأتراك حول  الأمريكان  بني  ح�سل 
اإف 35 وذهاب تركيا اىل الرو�س ل�رصاء اإ�س 
400 املنظومة ال�ساروخية الأرقى يف العامل 
الرتكية  العالقات  ي�سب  مل  كله  هذا  رغم 
الأمريكية �رصر.. ويتجلى الآن الأمر يف دعم 
تركيا يف مواجهة فرن�سا واليونان والإمارات 
الطموح  يبدو  لي�س  وهنا   .. اإيجة  بحر  يف 

انه  رغم  بالتال�سي  عليه  حمكوما  الإيراين 
ا�ستفحل يف العراق بعد الحتالل الأمريكي 
فهو حما�رص �سعبيا بفعل قوى حملية وا�سعة 
كما يجري الآن يف العراق ولبنان واليمن حيث 

يثور النا�س �سد التدخل الوجود الإيراين.
الطموح الفرن�سي:

عجز  ظل  يف  باملنطقة  فرن�سا  ترتب�س 
الدولة  وا�سمحالل  يجتاحها  اقت�سادي 
عملية  بدقة  فرن�سا  وتراقب  الفرن�سية 
دومنا  املنطقة  من  الأمريكي  الن�سحاب 
تفاهمات عميقة مع الأوربيني يف كيفية ملء 
ت�رصيحات  اأوربا  قيادات  تن�سى  ول  الفراغ 
اأوربا  اأوباما وترمب حول  الأمريكان ل�سيما 
الفرن�سيون  وحاول  لالأوربيني..  وازدرائهم 
الإ�سارة اىل الأمريكان باأن احللف الأطل�سي 
قد مات �رصيريا.. وحاول الفرن�سيون اإيجاد 
يف  اأملانيا  مع  ل�سيما  م�سرتكة  اأوربية  قوة 
تف�سري اآخر بان الحتاد الأوربي اأ�سبح عبئا 
كفرن�سا  املتقدمة  ال�سناعية  الدول  على 

واأملانيا..
الآن  للفرن�سيني  حمموما  ن�ساطا  جند  لذلك 
املنطقة  يف  ح�سا�سة  مواقع  اإىل  للو�سول 
يف  الفرن�سيني  فوجود  حولها..  او  العربية 
خريطته  ترتيب  وحماولة  اللبناين  امل�سهد 
ت�سغط  حيث  ليبيا  يف  كذلك  و  ال�سيا�سية 
احلل  مرجعية  ت�سبح  لكي  بقوة  فرن�سا 
عند  يقف  ل  والأمر  ليبيا  يف  والتوافقات 
الذي  والدهب  نفطها  و�رصكات  ليبيا  حدود 
الن�ساط  جند  بل  الليبي  اجلنوب  من  ي�رصق 
وت�ساد  مايل  اإىل  ي�سل  الأمني  الفرن�سي 
والنيجر واملغرب وتون�س يف حماولة للتحكم 
باملنطقة وهنا تلوح اإ�سارة اخلطر من الدور 
وفق  فرن�سا  تنجر  فقد  م�ستقبال  الفرن�سي 

ح�سابات خاطئة خلطوات خطرة.
يكون  ان  الفرن�سي  املوقف  حاول  هنا  ومن 
مقتل  فمنذ  الليبية  امل�ساألة  مرجعية  هو 
القذايف اأيام �رصكوزي وفرن�سا تعمل جاهدة 
على و�سع يدها على ثروات ليبيا.. وال�سلوك 
نف�سه جتاه امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي حيث 
يجد اأ�سخا�س بعينهم اهتماما بالغا من قبل 
قوى  تتحالف  تون�س  ويف  الفرن�سية  الإدارة 
للوقوف  وا�سح  ب�سكل  وال�سيوعية  الليربالية 
م�ستقبل  تخفى خطورتها على  ل  يف خطوة 
باأ�سكال  فرن�سا  ل�ستقدام  والتمكني  النا�س 

اأكرث و�سوحا.
قادرا  الناتو  حلف  يعد  مل  اأخرى  جهة  من   
هنا  ومن  فيه..  العام  املزاج  حماية  على 
جند اأمريكا تقف مع تركيا يف ملف ليبيا ويف 
الفرن�سي  للموقف  ملف بحر ايجة وتت�سدى 
الدول  من  كثري  يف  ال�سيني  واملوقف 

الإفريقية والرو�سي يف ليبيا.

اأين نحن:

الت�سيد  يف  املتحدة  الوليات  طموح  انهيار 
لكن  حا�سل  حت�سيل  اأ�سبح  العامل  على 
امل�سكلة اأن العرب خارج اإدراك ما يتم الآن 
ان  فرغم   .. اخلرائط  على  تر�سيمات  من 
يف  �سفهم  ليوحدوا  متاما  مواتية  الفر�سة 
�سيغ �سيا�سية واقت�سادية واأمنية مللء الفراغ 
الآن.. اإل اأنهم يف هذه املرحلة اأ�سبحوا اأكرث 
عر�سة للتمزيق بني �سيا�سات النفوذ الدويل.

مرة  ال�سمال  ا�ستعمار  من  كله  اخلوف 
جديدة، فهاهو يغر�س اأنيابه يف ليبيا وكذلك 
يف تون�س ومايل وت�ساد وال�ساحل وعينه على 
يف  �سيقف  �سيء  فال  اإ�سرتاتيجية..  اأهداف 
�سيغادرون  الأمريكان  بان  اأح�س  وقد  وجهه 
املنطقة.. ولعل الإ�سارة تغني عن الت�رصيح 

وان اهلل غالب على اأمره

بقلم: �سالح عو�ض
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الألفني  �سنوات  خالل  املخاوف  كانت 
احلركة  ت�ستاأنف  اأن  من  الأوىل 
خا�سة  ن�ساطها  املطلبية  الجتماعية 
خالل  وال�سحة  الرتبية  قطاعي  يف 
وغالبا  منتظر  اجتماعي  دخول  كل 
للخرباء  اجلدية  التحذيرات  كانت  ما 
�سعب  اجتماعي  دخول  من  واملحللني 
وارتفاع  الت�سخم  موؤ�رشات  واأن  ل�سيما 
الأ�سعار وازدياد املطالب وات�ساع دائرة 
وارتفاع عدد  والبطالة  والتهمي�ش  الفقر 
الأفق  �سيق  ي�سطرهم  الذين  ال�سباب 
اإىل املغامرة بالهجرة ال�رشية كانت كلها 
املتعاقبة  احلكومات  هم  كان  حمراء. 
وهي  هادئ  اجتماعي  دخول  �سمان 
العقبة املوؤرقة التي اإذا ما مت جتاوزها 
بقية  ت�سري  اأن  احلكومات  لهذه  ميكن 
يف  كبري  حد  اإىل  وتتحكم  ب�سالم  العام 

ال�سطرابات الجتماعية.
كان  املا�سي  العام  من  �سبتمرب  يف 
بامتياز  انتقاليا  الجتماعي  الدخول 
امل�ساألة  جعل  احلراك  واأن  ل�سيما 
الأخرى  امل�سائل  على  تتقدم  ال�سيا�سية 
تواجه  تكن  مل  احلكومة  واأن  خا�سة 
قبل  من  واجتماعية  اقت�سادية  �سغوطا 
انطالقا  املطلبية  الجتماعية  احلركة 
ولأن  ب�سيء  اأ�سال  تلتزم  مل  كونها  من 
ت�رشيف  كحكومة  النتقايل  و�سعها 
املناورة  هام�ش  يف  حمدودة  اأعمال 
القرارات  اتخاذ  على  قادرة  جعلها غري 
ياأتي  اأن  بعد  بها  اللتزام  ل ميكن  التي 
كان  لذا  دي�سمرب.  يف  اجلديد  الرئي�ش 
الدخول الجتماعي العام املا�سي خاليا 

من اأي رهانات تتعلق بقطاعات الن�ساط 
جرت  كما  والجتماعي  القت�سادي 

العادة يف ال�سنوات الأخرية. 
الجتماعي  الدخول  �سيكون  كيف  تُرى 
هذا العام؟ لبد اأنه �سيكون اأكرث تعقيدا 
وهناك  ال�سابقة  احلكومات  األفته  عما 
من حتدث عن قنابل موقوتة ومن اأنذر 
بانفجار كبري كما اأن هناك من و�سع الثقة 
الكاملة يف احلكومة احلالية للمرور اإىل 
بر الأمان ب�سالم. وياأتي هذا التعقد كما 
قد ل يخفى عن اأحد من تراكم الأزمات 
 2014 منذ  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
للمرحلة  املتوا�سل  النتقايل  والطابع 
اأن حكومة  ويبدو  الأ�سعدة.  على جميع 
جراد قد فتحت ملفات متعددة وطرحت 
الذي  ذاته  الوقت  يف  مت�سعبة  اإ�سكالت 
الأزمة  قهرته  الذي  املواطن  ينتظر  ل 
ال�سحية اإل حلول ترقيعية اآنية ول ينظر 
من  اإل  الر�سى  بعني  احلكومة  هذه  اإىل 
عاجلة  حلول  اإيجاد  على  قدرتها  نافذة 
والعجز  املرتاكمة  اليومية  مل�سكالته 
الذي تعرفه الإدارة يف التعامل باإيجابية 

مع هذه امل�سكالت. 
يبدو اأن احلكومة اكت�سفت اأن طموحاتها 
املعلنة وغري املعلنة ل ميكن اأن تن�سجم 
مع الواقع املوؤ�س�ساتي املوروث فالنظام 
من  لعقود  ممار�سات  تراكم  هو  الذي 
الثقيلة  املاكنة  تلك  اإل  لي�ش  الزمن 
النوايا  جميع  اأمام  طبيعيا  تقف  التي 
ميكن  فال  للتغيري.  اإرادة  وكل  احل�سنة 
كانت  مهما  حكومة  اأي  ت�ستنفر  اأن  اإذا 
طموحاتها وكفاءتها وقدرتها على ت�سور 

احللول اأجهزة هامدة مبنية على ذهنية 
الف�ساد  م�ستنقع  يف  مرتعرعة  الريع 
عالج  يف  لالنطالق  م�ساعي  اأي  لتنجح 
فتح  عن  ف�سال  امل�ستعجلة  امل�سكالت 
امللفات الكربى مثل امللف القت�سادي 
النعا�ش  ندوة  تو�سيات  بتطبيق 
بتقدمي  ال�سيا�سي  امللف  اأو  القت�سادي 
املراجعة الد�ستورية اجلديد لال�ستفتاء 

العام. 
ومع ذلك يظل رهان احلكومة حاليا هو 
التدريجية  العودة  اإجناح  على  احلر�ش 
بوقاية  والتعاي�ش  الطبيعية  احلياة  اإىل 
حالة  بعد جتاوز  كورونا  وباء  مع  وحذر 
اجتماعي  ذكاء  ون�سوء  نف�سيا  اخلوف 
جعل  ما  وهو  الفريو�ش  مع  التعامل  يف 
جمالت  فتح  على  تتجراأ  ال�سلطة 
مطلبا  كانت  متعددة  وخدمات  ن�ساط 
املتعاملني  من  وا�سعة  لقطاعات  ملحا 
بالكورونا  املوت  باأف�سلية  طالبوا  الذي 
احلكومة  �ست�سعى  جوعا.  املوت  على 
قبل  من  "موؤامرات"  من  ا�ستكت  التي 
اأطراف جمهولة وفتحت حتقيقات حول 
غياب ال�سيولة النقدية يف مراكز الربيد 
والنقطاعات املتكررة للمياة والكهرباء 
التي عرفتها فرتة  الكثيفة  النريان  وكذا 
ال�سيف، �ست�سعى اإىل بث خطاب التفاوؤل 
يف  يثق  يعد  مل  مواطن  جتاه  والتهدئة 
اأن  ميكن  ل  التي  والوعود  اخلطابات 
الإرادة  توفر  لعدم  فقط  لي�ش  تنجز 
ال�سيا�سية بل لعوامل مو�سوعية مرتبطة 

بالوهن الذي اأ�ساب موؤ�س�سات الدولة.
�سبيل  يف  �ستجتهد  احلكومة  اأن  لبد 

اأف�سل للدخول املدر�سي  توفري ظروف 
�سارة  اأخبارا  �ستزف  واأنها  واجلامعي 
�سد  اللقاح  من  معتربة  كميات  بتواجد 
ا�ستوردتها  قد  تكون  كورونا  فريو�ش 
�سيبث  الذي  اخلرب  وهو  رو�سيا  من 
الطماأنينة يف النفو�ش، �ستجتهد للتب�سري 
باطنية  اإمكانات  وتوفر  اأف�سل  بغد 
واإنهاء  بقوة  الإقالع  من  اجلزائر  متكن 
اليوم.  فيها  تعي�ش  التي  اجلمود  حالة 
�سينطق ل�سان احلكومة بخطاب التب�سري 
القرارات  اتخاذ  اإىل  القدرة  واإظهار 
اإىل  موجهة  �ستكون  عينها  لكن  اجلريئة 
و�سفهم  ممن  وهناك  هنا  "املتاآمرين" 
امل�سادة  الثورة  مبع�سكر  تبون  الرئي�ش 
وقد  ملواجهته،  ال�سلطة  تتاأهب  الذي 
اجلديد  الد�ستور  مترير  قرار  يدخل 
على ال�ستفتاء العام مبنا�سبة عيد الثورة 
القوى  ال�ستباقية �سد  يف خانة احلرب 
بوجهة  ذاته  النظام  داخل  املحافظة 
نظر ال�سلطة احلالية قبل اأن تكون حربا 
�سد املعار�سة املوؤ�س�ساتية التي تعي�ش 
اأطرها مثل الربملان واملجال�ش املحلية 
حالة ركود وخمول وهي تنتظر جتديدها 

مع بداية العام املقبل. 
مت�سارعة  �ستكون  التطورات  اأن  يبدو 
تزامن  من  انطالقا  ومكثفة  املرة  هذه 
ب�سبب  امل�سطرب  الجتماعي  الدخول 
الرتاكمات التي خلفها الوباء مع الدخول 
د�ستورية  مراجعة  بتحقيق  ال�سيا�سي 
ومع  ال�سلطة  بها  وعدت  كما  كبرية 
الدخول الديني بافتتاح م�سجد اجلزائر 

الأعظم.

�لدخول �الجتم�عي بني �لتف�وؤل و�لت�آمر 

بقلم اح�سن خال�ص   

على بعد اأيام قليلة ندخل �سهر 
�سبتمرب مبا يحمله من اأجندات 
تتمحور حول تاأهب احلكومة 

واملوؤ�س�سات واملجتمع املدين لإجناح 
الدخول الجتماعي. وباملنا�سبة، 

مل يخل دخول اجتماعي يف اأي �سنة 
من �سنوات ال�ستقالل من خماوف 

لدى احلكومة وكافة الفاعلني 
القت�ساديني والجتماعيني من 

�سعوبة الظرف حتى يف الفرتات التي 
كانت اجلزائر تتوفر فيها على اإمكانات 

مالية هائلة متكن ال�سلطة من �سراء 
ال�سلم الجتماعي. 

تراكمات تعقد مهمة احلكومة

مقاربات

املمنهج  التمييع  من  م�سار  بعد  وهذا 
بع�سها  الت�سق  التي  اجلمعيات  لن�ساط 
ومتوقعات  فئوية  �سيقة  مب�سالح 
افتقدت  واأخرى  انتخابية  لإغرا�ش 
والأداء  العمل  وا�سرتاجتيات  للروؤية 
العناوين  من  هاما  تعدادا  اأن  والبارز 
تفتقر  اجلمعوية  ال�ساحة  يف  املوجودة 
قابل  اجلمعوي  العمل  توؤطر  لقيادات 
العديد  التحاق  فرغم  للقيا�ش  اأدائها 
بالعمل  ال�سباب  من  اجلامعيني  من 
وهذا  الوطني  امل�ستوى  على  اجلمعوي 
م�سهد بارز للعيان اإىل اأن غياب مقومات 
وببعد  اأعمق  بروؤية  توؤطر  هامة  وركائز 
ا�سرتاجتي املجتمع املدين يف اجلزائر 
�ستات   " ا�سميه  ما  اإىل  امل�سهد  اأحال 
تراجع   ، املنا�سباتي  الأداء   ، جمعوي 
اجلمعوي  العمل  يف  التخ�س�ش  ثقافة 
الفعل  تواجه  حقيقية  مع�سالت  وكلها 
اجلمعوي ويجب النتباه اإىل اأن ال�ساحة 
الكيف  فيها  يغيب  بالكم  ثرية  اجلمعوية 
املبدعة  اجلمعوية  للطاقات  ميكن  ول 
املجال  يف  نوعي  باأداء  متتاز  والتي 
اجلمعوي اأن ت�سنع اإيقاعا خارج ال�سورة 
النمطية احلالية اإل اإذ مت تطهري ال�ساحة 
و  املتحزبة  اجلمعيات   " من  اجلمعوية 
الن�ساط  ب�سطحية  التي متار�ش  الأخرى 
تعزز  اإ�سرتاجتية  لأهداف  اإ�سناده  دون 
الفاعل اجلمعوي  من قوة القرتاح لدى 

.

مفهوم القيادة اجلمعوية 

اأكرث املعطيات اأهمية يف حتريك امل�سار 
التطلعات  م�ستوى  يف  ليكون  اجلمعوي 
ب�سكل  واملجتمع  الدولة  تن�سدها  التي 
القيادة  وثقافة  بفكر  الهتمام  هي  عام 

مبا  تقا�ش  اجلمعية  فكفاءة  اجلمعوية 
متلكه من " قيادات " قادرة على التاأطري 
وبناء  والتخطيط  والتاثري  والإقناع 
وال�سلطات  الإدارة  مع  ات�سال  لغة  حتى 
عن  اجلمعوي  الدور  ف�سل  على  قائمة 
فالقيادة  فئوية  اأو  �سيا�سية  كيانات  اأي 
توؤمن  كفاءات  خطاب  ت�سكل  اجلمعوية 
باأهداف اإ�سرتاجتية هامة يف بناء الدولة 
واإثراء العمل العام ولعل اخللل املوجود 
وا�سع  قطاع  يف  اجلمعوية  القيادة  يف 
التي يقودها لالأ�سف من  من اجلمعيات 
يحيل  ول  �سيئا  العام  العمل  يف  يفقه  ل 
اإىل م�سار قابل للتامل والنقا�ش  ن�ساطه 
اجلمعيات  روؤ�ساء  فبع�ش  والتقييم 
علمية  م�ستويات  املوجودون ل ميلكون 
اجلمعوي  العمل  وميار�سون  مقنعة 
يتم  الذي   " التجاري  ال�سجل  ب"ثقافة 
اأ�سا�سه جني م�سالح مع ال�سلطات  على 
وال�سغط  امل�ساومة  اأو  وامل�سوؤولني 
ولي�ست  خا�سة  معينة  مطالب  لتحقيق 
ال�سياق  هذا  يف  نعمم  اأن  دون  عامة 
فجزء من هذه املمار�سات التي لميكن 
واأف�سدت  ميعت  باجلمعوية  اعتبارها 
ال�ساحة اجلمعوية وجعلت حتى ال�سلطات 
تتعامل  املحلي  امل�ستوى  على  والإدارة 
النوع من اجلمعيات لعتبارات  مع هذا 
غري مهنية ول موؤطرة بل لتحقيق توزنات 
يف ال�ساحة املحلية ثم الوطنية من حيث 
اإيقاع  جعل  الذي  وهذا  املنابر  ن�ساط 
تقاليد  ويف  العام  العمل  يف  اجلمعيات 
مبوؤ�س�سات  اجلمعوي  الفاعل  وعالقات 

الدولة باهتا .

اأخالقيات العمل اجلمعوي 

يخ�ش  لالأخالقيات  ميثاق  اأي  اإن غياب 

العمل اجلمعوي يف البالد ويوؤطر امل�سار 
املن�سودة  والغاية  املطلوب  بامل�ستوى 
انعزال  اأكرث  اجلمعوي  امل�سهد  جعل 
القيم والأعراف واملبادئ واأ�سحت  عن 
حركة  فر�ستها  التي  املمار�سة  قواعد 
الو�سع  على  تاأثريا  اأكرث  ال�سخو�ش 
تركماته  له  الذي  احلايل  وامله�سد 
كانت  ملمار�سات  حتيل  التي  املتتالية 
اأكرث   " انتخابية  "اأداة  اجلمعيات  فيها 
من منرب لالقرتاح وممار�سة دور رقابي 
الدميقراطية  من  اأي�سا  يعزز  معنوي 
ال�رشوري  من  اأ�سحى  وقد  الت�ساركية 
للمجتمع  اأخالقي  ميثاق  اإىل  الجتاه 
املنابر  ثقافة  ينظم  البالد  يف  املدين 
امل�سار  اأعمق  بروؤية  ويوؤطر  اجلمعوية 
اجلمعوي  "التمييع  ثقافة  متاما  ويزيل 
ل�سيا�سة  البارز  العنوان  كان  الذي   "
اجلمعوية  الفواعل  ا�ستغل  �سابق  نظام 
و�سيا�سات  انتخابية  عهدات  لتمرير 
فا�سلة واأنتجت واجهة من الدخالء على 
اإل  لهم  هم  ل  الذين  اجلمعوية  ال�ساحة 
وحتقيق  والتموقع  اخلا�سة  امل�سالح 
قطاع  حتويل  بعد  النتخابية  الأغرا�ش 
انتخابي  وعاء  اإىل  اجلمعيات  من  وا�سع 
وفعاليته  دوره  من  متاما  الكيان  اأخرج 
الإف�ساد  هذا  تبعات  جنني  الآن  ونحن 
البالد  يف  اجلمعوي  العمل  طال  الذي 
ميثاق  اإىل  الجتاه  الآن  وي�ستوجب 
املجتمع  ودور  ن�ساط  يوؤطر  اأخالقي 

�سمن احلقوق والواجبات .

التخ�س�ص اجلمعوي

م�سهدنا  يف  تغيب  التي  التقاليد  من 
التي  الكثرية  الختالت  نتاج  اجلمعوي 
غياب  اجلمعوي  العمل  و�سلت  ا�سابت 

�سح  اإن  اجلمعوي  التخ�س�ش  ثقافة 
من  وا�سع  فقطاع  والتو�سيف  القول 
العناوين اجلمعوية املوجودة يف ال�ساحة 
الكافية  املوؤهالت  ميلك  ل  اجلمعوية 
ال�رشورية لتقيم اأداء قطاع وهذه م�سالة 
ثقافة  اأن  كما  اإليها  النتباه  يجب  هامة 
على  تطغى  الظريف  املنا�سباتي  العمل 
الأداء اجلمعوي منذ �سنوات ول نرى ال 
اهتماما �سئيال بثقافة " امللفات " التي 
ميكن على اأ�سا�سها اأن تتقدم اجلمعيات 
والتمثيل  التواجد  ذات  منها  خا�سة 
خمتلف  يف  نوعية  مب�ساريع  الوطني 
املجالت جتعل من اجلمعية طرفا فاعال 
يف اأي م�سار تنموي اأو جمال لدمقرطة 
العمل  ثقافة  وتكري�ش  التنموية  العملية 
لكل  ملزمة  كالية  تغيب  التي  الت�ساركي 
الطراف يف الوليات لعتبارات عديدة 
امل�سوؤولني  من  العديد  "ذهنيات  اأهمها 
املحليني اجتاه اجلمعيات مثال املحلية 
م�سبقة  واأحكام   .. الن�سطة  خا�سة 
وامل�سوؤول  اجلمعية   " الطرفني  بني 
�سياق  �سمن  الأحيان  من  الكثري  يف   "
التخ�س�ش  ثقافة  اأن  واعتقد  التعامالت 
م�سار  اأي  �سمن  هامة  اأولوية  اجلمعوي 
يف  املدين  املجتمع  لتاأطري  ر�سمي 
احلياة  يف  ودوره  مكانته  وترقيته  البالد 
ال�ستغال  يجب  ما  وهو  املوؤ�س�ساتية 
عليه خا�سة بعد انطالق ور�سات وطنية 
ي�رشف عليها م�ست�سار رئي�ش اجلمهورية 
املدين  واملجتمع  باجلالية  املكلف 
حول  هام  وطني  نقا�ش  فتح  تت�ستهدف 
يف  املن�سود  اجلمعوي  والدور  الأداء 
لبناء  هامة  وحمطات  م�سارات  القادم 

الدولة اجلديدة ..

�حلركة �جلمعوية ... قر�ءة يف �لكي�ن و�الأد�ء 

بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

من املهم ال�ستغال على تاأطري 
املجتمع املدين وتنظيم هذا الكيان 

بارتكاز على القيم والأعراف 
التي ي�ستند اإليها الفعل اجلمعوي 
الذي يعترب اأحد خمرجات الدولة 

احلديثة فاملتاأمل يف جتربة 
امل�سار اجلمعوي يف البالد يرى 

مدى الختاللت العديدة التي 
طالت العمل اجلمعوي يف خمتلف 

املجالت
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يف  الآخذة  الإعالمية  للفجوة  ترياقاً  فهي 
الت�ساع يف  املجتمعات التي اأخذت فيها و�سائل 
يف  واملذاعة-  -املطبوعة  التقليدية  الإعالم 
على  الأخري  العقد  ميز  ما  اأهم  و  الرتاجع  
م�ستوى الإعالم ظهور �سكل جديد من  اأ�سكال 
املمار�سات ال�سحافية غري املهنية واملتمثلة 

يف ال�سحافة الت�ساركية ، وا�ستطاعت 
لها  مكانة  اأن حتجز  وجيز  يف ظرف 
حيث  اجلديدة،  التحولت  �سمن 
وال�سحافة  املواطن  �سحافة  تبقى  
هي  املقدم  واملحتوى  الت�ساركية 
القراء  اإ�رشاك  اإىل  مفاهيم  تدعوا 
التقارير  اإعداد  يف  وامل�ساهدين 

ون�رش الأخبار .  

لغة ال�شحافة الت�شاركية 

بلغة  الت�ساركية  ال�سحافة  تتميز 
العامية  بني  ما  ممزوجة  خا�سة  
اإدراج  و  الف�سحى  العربية  واللغة 
اأداة  بع�ض الكلمات الأجنبية، م�سكلة 
الآخرين  مع  والتوا�سل  التفاعل  يف 
لتعبريعن  متعددة  وظائف  وموؤدية 
نحو  والآراء  والجتاهات  امل�ساعر 

املو�سوعات املختلفة، كما اأنها توؤدي وظيفة 
اأداة  فهي  املعرفة،  لكت�ساب  ا�ستك�سافية 
التعبري  عملية  خالل  من  الواقع  من  للهروب 

عرب ف�ساءات التوا�سل الجتماعي. 
بالإ�سافة اإىل ذلك فهي توؤدي وظيفة اإخبارية 
الآخرين،  �سلوك  يف  والتاأثري  املعلومات  لنقل 
خالل  من  الرمزية  وظيفتها  ذلك  على  زيادة 
حيث  الأ�سياء.  على  للدللة  اللغة  ا�ستخدام 
باللغة  اأفكاره  عن  يعرب  العادي  الإن�سان  جند 
وظيفة  العملية  هذه  تعترب  حيث  املتاحة 
يتقنها  التي  اللغة،  ا�ستخدام  فيتم   ، ات�سالية 
�سواء كانت مركبة من العامية وبع�ض الكلمات 
من اللغات الأجنبية الأخرى لإي�سال فكرته اإىل 

املتلقي املق�سود . 
مفتاح   « الهجينة   « اللغة  هذه  اأ�سبحت  لقد 
دائرة  �سمن  اأو�سع  نطاق  ويف  الذات  لتحقيق 

وجودها الجتماعي. 
موقف قانون الإعالم اجلزائري من 

ال�شحافة الت�شاركية 

اعتمادا  ال�سحفي   اجلزائري  امل�رشع  عرف 
القانون  من   76 و    74 و   73 املادة  ن�ض  على 
على  بالإعالم  املتعلق   05-12 رقم  الع�سوي 
ال�سحفي املحرتف مبوجب  تثبت �سفة   « اأنه 
ت�سدرها  املحرتف،  لل�سحفي  وطنية  بطاقة 
جلنة حتدد ت�سكيلتها و تنظيمها و �سريها عن 

طريق التنظيم » . 
الإعالم  قانون  من   67 املادة  اأ�سارت  و 
اللكرتونية  بال�سحافة  يق�سد  اأنه  اجلزائري 
يف مفهوم هذا القانون الع�سوي  » كل خدمة 
ات�سال مكتوب عرب النرتنت موجهة للجمهور 
قبل  من  مهنية  ب�سفة  ين�رش  و  منه،  فئة  اأو 
للقانون  يخ�سع  معنوي  اأو  طبيعي  �سخ�ض 
 « الفتتاحي  يتحكم يف حمتواها  و  اجلزائري 
 12 يف  املوؤرخ   05-12 رقم  الع�سوي  )القانون 

يناير 2012 املتعلق بالإعالم (. 
وبغ�ض  باأنه  نرى  املقدم  الطرح  خالل  من  و 
ركز  القانون  اإن  امل�ستعملة  اللغة  عن  النظر 
على مفهوم ال�سحافة و ربطها بعامل املهنية 
اللكرتونية   ال�سحافة  �سكل  اأخذت  ولو  حتى 

مع اإخ�ساعها لقانون  وتنظيم خا�ض . 
يف حني اعتمدت جلنة حقوق الإن�سان التابعة 
ملنح  نظام  كل  اأن  معتربة  املتحدة  لالأمم 
لل�سحفيني  الإلزامي  الت�سجيل  اأو  الرتاخي�ض 
غري �رشعي مبوجب القانون الدويل الذي ين�ض 
وا�سعة  طائفة  تتقا�سمها  ال�سحافة   « اأن  على 
املرا�سلون  فيها  مبا  الفاعلة،  اجلهات  من 
واملحللون املحرتفون واملتفرغون ف�سال عن 
ممن  وغريهم  اللكرتونية  املدونات  اأ�سحاب 

ي�ساركون يف اأ�سكال الن�رش الذاتي املطبوع اأو 
على �سبكة النرتنت.  

ال�شحافة الت�شاركية كف�شاءات بديلة 

ال�سحافة   « ظهور  يف  التكنولوجيا  �ساهمت 
العنكبوتية  ال�سبكة  خالل  من   « الت�ساركية 

مل�ساحات تعبري ل حدود لها ، حيث اأ�سبحت 
 . �سواء  حد  على  والأ�سوء  الأف�سل  جت�سد 
بقواعد  يلتزم  ل  الو�سط  هذا  يف  فال�سحفي 
ويتقيد  وحتليلها  الأخبار  نقل  يف  �سحفية 
تعترب  حيث   ، اللغة  ت�سري  التي  بالقوانني 
فيه  تتج�سد  جمال  الت�ساركية  ال�سحافة 
التقليدي على  الإعالم  يجراأ  التي ل  احلقائق 

عر�سها و طرحها . 
جاءت   : املعلوماتية  والثورة  التوا�سل  لغة 
ال�سحافة الت�ساركية كحركة اإعالمية اإ�سالحية 
 Habermas هيبارما�ض   « تاأكيد  ح�سب 
العمومي  الف�ساء   « لنظرية  بتطوير  قام  الذي 
اأن  للمواطنني  ميكن  باأنه  اعرتف  والذي   «
عمومية  ف�ساءات  باإن�ساء  الهيمنة  يقاوموا 
العمومي  الف�ساء  ليتو�سع  حمتكرة  غري  بديلة 
لي�سمل جميع الأماكن الفرتا�سية التي ت�سمح 

مبناق�سة الأفكار و الآراء.  
باللغة  املتعلقة  التوا�سل  مناذج  خالل  من  و 
املكتوبة نرى ان هناك توا�سل بلغة خمت�رشة و 
األفاظ بـ » الدارجة » اأي العامية وبع�ض الكلمات 
الجنليزية،  اأو  والفرن�سية  العربية  باللغة 
رقابية،  بدون حواجز  و  �سفافية  بكل  متداولة 

لت�سبح اإحدى دعامات املجتمع املدين. 
التوا�سل  عملية  يف  ت�ساركي  دور  تاأدية 
لغة  متثل  مركبة  وكلمات  ب�سيط  :باأ�سلوب 
�سبكة  مواقع   توا�سل  اأذاه  يف   املخاطب 
التوا�سل  الجتماعي، حيث تلعب ال�سحافة 
الت�ساركية دور ا فعال يف نقل وتلقي املعلومة 
ظهور  ذلك  عن  جنم  حيث  متبادل،  ب�سكل 
اأ�سكال جديدة من الت�سال، ويف هذا ال�ساأن 
بخ�سو�ض   « رودريغر  كليمن�سون    « تقول 
التغيري الثقايف عاملي يف امل�سهد الإعالمي 
و�سائل  م�ستخدمو  خالل  من   « اأ�سبح  باأنه 
الدميقراطية  يعك�ض  مما  منتجني  الإعالم 
الإعالم  لو�سائل  اأف�سل  وولوج  الت�ساركية 
اإىل  مواطن  من  البث  و  ال�سبكات  من خالل 

مواطن.  
مواقع  رواد  مع  متداولة  لغة  وبا�ستعمال 
على  يعتمدون  الذين  الجتماعي  التوا�سل 

نهج ت�ساركي يف اإثراء التنوع يف وجهات النظر 
و الآراء، حيث تقوم �سحافة » املواطن » بدور 
على  ال�سحافة  تقت�رش ممار�سة  ل  اإذ  البديل، 
ت�سارك  بل  فقط  وامل�ساكل  الأحداث  نقل 
للحياة  الإعالمية   التغطية  يف  املواطنني 
مفهوما  ت�سكل  لذا  والجتماعية  ال�سيا�سية 
  David Cohn املواطنة وذهب   اأو�سع من 

اإىل اأن ال�سحفيني املواطنني هم حرفيون.  
م�ستخدمي  لدى  املف�سلة  ال�ستخدام  لغة 
اأ�سفله  املو�سح  اجلدول  يو�سح   : الفاي�سبوك 

الت�سنيف التنازيل ح�سب ن�سبة م�ستخدمي اللغة 
العربية والجنليزية والفرن�سية، حيث جند يف 
الكثري من الأحيان اأن غالبية م�ستخدمي مواقع 

التوا�سل يلجاأون اإىل ا�ستخدام لغة هجينة . 
التوا�سل  �سبكات  يف  الت�ساركية  ال�سحافة  لغة 
لغة  ت�ساهم  للخرب:  كم�سدر  الجتماعي 
ال�سحافة الت�ساركية مبختلف مواقع التوا�سل 
الإعالمية  الر�سالة  اإي�سال  على  الجتماعي 
و  للخرب   م�سدر  اإىل  وتتحول  املتلقي  اإىل 
هنا يجب الإ�سارة انه ل يوجد ف�سل ما بني  
كالهما  اأن  و   ، متلقيها  و  املعلومة  مر�سل 

ي�ستطيع اأن ي�سارك يف ال�سحافة . 
لتقنيات  انعكا�سا جليا  اأن هناك  امل�سجل  و 
ال�سحافة الت�ساركية على خ�سائ�ض اجلمهور 
و طبيعة املمار�سة الإعالمية من خالل هذه 
الت�سالية  العملية  كانت  ما  فبعد  الو�سيلة 
الو�سيلة،  الر�سالة،  املر�سل،  ت�سمل) 
احلدود  اختلفت  ال�سدى(  رجع  امل�ستقبل، 
للمادة  منتج  اجلمهور  واأ�سبح  الفا�سلة 
هجينة  لغة  با�ستعمال  املقدمة  الإعالمية 
اأطلق عليه املتخ�س�سون بظاهرة »  وهو ما 

املواطن ال�سحفي » . 
و بالرغم من اأن ال�سحافة احلديثة املتمثلة 
لها  �سبح  اأ   « الت�ساركية  ال�سحافة   « يف 
واملواقع  ال�سحف  من  العديد  وبداأت  مكانة 
خمتلف  يف  املعتمدة  الإخبارية  اللكرتونية 
الأخبار  ن�رش  يف  عليها  العتماد  العامل  دول 
اإىل  ون�سبها  للخرب  كم�سدر  واملعلومات 
املوؤ�س�سة  تتحملها  تكلفة  دون  من  �ساحبها 

الناقلة للمعلومة . 
الت�ساركية  ال�سحافة  ولغة  التقليدي  الإعالم 
التلفزيونية  القنوات  من  العديد  :بداأت 
الراهن  الوقت  يف  تتجه  العريقة   وال�سحف 
من  الت�ساركية  ال�سحافة  رواد  ا�ستقطاب  يف 
الأخبار  ل�ستقبال   ات�سال  روابط  فتح  خالل 
والفيديوهات،  وال�سور  للحوادث  والتغطيات 
بحجة التو�سع يف اخلدمات انطالقا من اأمرين 
اأنها فكرة غري مكلفة حتتاج  اأولهما  اأ�سا�سيني 
ال�سياغة  باإعادة  يقومون  حمررين  اإىل  فقط 
يحقق  وبالتايل  املواطنني  القادمة  للر�سائل 
هذا النوع من ال�سحافة  دميقراطية الت�سال.  
واملالحظ اأن غالبية الأخبار املتداولة يعتمد 
اأ�سحابها على لغة مركبة، تغلب عليها اللهجة 
بع�ض  بالآنية  جند  اأنها متتاز  و مبا  العامية، 

القنوات تعتمد عليها لالنفراد باخلرب . 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  مواقع  دور 

مواقع  ظهور  اأدى  الهجينة:  اللغة  انت�سار  يف 
تغيريات  اإدخال  اإىل  الجتماعي  التوا�سل 
املجالت  من  العديد  م�ستوى  على  وا�سحة 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، 
الأخبار  وتبادل  التوا�سل  ت�سهيل عملية  ب�سبب 
�سيوعا  الأكرث  اللغة  اأن  ومبا  فائقة،  ب�رشعة 
التوا�سل   �سبكات  يف  واجلزائر  العامل  دول  يف 
فهي مهددة باخلطر يف ظل ظهور التكنولوجيا 
مما ي�ستدعي التدخل العاجل باعتبار اأن اللغة 
يف  الأ�سا�سية  املكونات  اإحدى«  هي  العربية 

التي  الوحيدة  الو�سيلة  اللغة  وتعترب  الثقافة 
ت�ستطيع ترجمة ما يجول يف ذهن الإن�سان من 

اأفكار وخواطر عن طريق الكالم ».  
املجال  على  الهجينة  اللغة  تداعيات  خطورة 
ال�سحافة  انت�سار  ظل  يف  احلال  الت�سايل 
ومواكبة  التطور  : يف ظل معطيات  الت�ساركية 
التقدم التكنولوجي يف البالد العربية، اأ�سبحت 
ب�سبب  ال�سمحالل  اإىل  تتعر�ض  العربية  اللغة 
العربية يف مواقع  اللغة  انت�سار ظاهرة تهجني 
الأخرية  هذه  و�ساهمت  الجتماعي،  التوا�سل 
فقدت  حيث  العربية،  الهوية  فقدان  يف 
بني  ما  امتزجت  و  الأ�سلية  معاملها  كل  اللغة 
امل�سطلحات العربية والغربية وما بني العامية 
العد  بداأ  و  الكلمة  معنى  نعرف  نعد  مل  حتى 
التنازيل لنقرا�ض اللغة العربية وهو ما �ساعد 

على متييع اللغة العربية وفقدان بريقها . 
ولالندماج يف هذا املجال الت�سايل احلال يف 
ال�سباب  جلاأ  الت�ساركية  ال�سحافة  انت�سار  ظل 
التالعب  منها  لغة  هجينة جديدة  ابتكار  اإىل 
بالأحرف الالتينية مكان الأحرف العربية مثل 
ا�ستعمال حرف » ح » اإىل رقم »7« و حرف » ع » 

اىل رقم » 3 » و احلرف »خ » اإىل الرقم »5«.  
يف  املنجزة  الدرا�سات  جميع  اأظهرت  و 
من  باملائة   65 ن�سبة  اأن  الخت�سا�ض  هذا 
وو�سائل  العنكبوتية  ال�سبكة  م�ستخدمي 
دقوا  اأين  بها  يكتبون  الجتماعي  التوا�سل 
الظاهرة،  هذه  جتذر  ب�سبب  اخلطر  ناقو�ض 
هذه  ا�ستخدام   « اإبراهيم  ف�سة   « وتعار�ض 
اللغة لأنها توؤدي اإىل طم�ض واإ�سعاف اللغة . 

مواقع  يف  العربية  اللغة  فم�ستقبل  منه  و 
التوا�سل الجتماعي مهدد بخطر وا�سح. 

للمحافظة  اإ�سرتاتيجية  و�سع  من  بدا  ل  لذا 
عليها يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، فاللغة 

تتاأثر بقوة و �سعف اأهلها. 
يف حتقيق  دورها  و  الت�ساركية  ال�سحافة  لغة 
ال�سحافة  حققت   : الإعالمية  الر�سالة 
الت�ساركية بلغتها الهجينة الأهداف املطلوبة 
الر�سالة الإعالمية من خالل نقل  يف حتقيق 
على  معتمدة  م�سداقية  و  اأمانة  بكل  احلدث 
وبدون  الإر�سال ومن موقع احلدث  الآنية يف 
تهديد  وجيز من  حواجز، ومتكنت يف ظرف 
ال�سلطة التقليدية لالإعالم الر�سمي، حيث اأكد 
دان غيلمورDan Gillmor  اإن » الأخبار مل 

تعد حما�رشة، بل اأ�سبحت حمادثة ». 
يف  احلا�سلة  التكنولوجية  الثورة  اأن  يبدوا  و 
عامل الت�سال قد مكنت اجلمهور من تاأ�سي�ض 
واأنها  خا�سة  به،  خا�ض  اإعالم 
دوائر  من  اأق�سيت  ق�سايا  تطرح 
وما  الر�سمي،   الإعالم  اهتمام 
مثل  التوا�سل  مواقع  يف  نلم�سه 
الفاي�سبوك وتويرت و .....الخ، اللغة 
ا�ستخدامها  وطريقة  امل�ستعملة 
وامل�ستوى  الأفراد  ثقافة   ب�سبب 
هذه  كل  اأن  اإل  لهم،  التعليمي 
اإ�سعاف  يف  �ساهمت  التي  العوائق 
عملية  من  حتد  مل  العربية،  اللغة 

التوا�سل.  
م�ساهمة  من  وبالرغم  اخلتام  يف 
الأخبار  نقل  يف  ال�سحافة  لغة 
اإل  راق  باأ�سلوب  اجلمهور  واإعالم 
بلغة  النرتنت  �سحافة  ظهور  اأن 
باملوجة  عليها  يطلق  مبا  هجينة، 
من  العادي  اجلمهور  اأفراد  مكنت  الثالثة 
تعددت  جديدة  �سحافية  نظم  تاأ�سي�ض 
اأ�سماءها بني ال�سحافة الت�ساركية اأو �سحافة 
اأو �سحافة اجلمهور والتي �ساهمت   املواطن 
من جهة يف حتقيق الر�سالة الإعالمية، لكنها 
طم�ض  و  اإ�سعاف  اإىل  اأخرى  جهة  من  اأدت 
وتاريخ  حا�رش  ت�سكل  والتي  العربية  الهوية 
بها،  ع�سفت  التي  املتغريات  ب�سبب  الأمة 
مما انعك�ض �سلبا على اللغة يف �سورتها �سوتا 

وحرفا وتركيبا. 

تعترب ال�شحافة الت�شاركية 
من بني املفاهيم البارزة 

حديثا خالل الفرتة الراهنة 
يف اأو�شاط و�شائل الإعالم ، 

خا�شة الفاي�شبوك متجاوزة 
الو�شائل وامل�شادر التقليدية 

يف جمع وبث املعلومات، 
حيث يعتمد هذا الإعالم 
على ثقافة ال�شورة ون�شر 

الفيديوهات، فهي ي�شار 
اإليها باأنها ذلك النوع من 

»ال�شحافة احلديثة التي 
تعتمد على العامة غري 
املتخ�ش�شني، الذين قد 
ت�شمح لهم وظائفهم اأو 

مواقعهم يف العمل اأو حتركهم 
دوافع الرغبة يف اإي�شال 

�شوتهم اىل املجتمع و التعبري 
عن م�شكالتهم  » . 

�شبكات التوا�شل الجتماعي كم�شدر للخرب

خطورة وتد�عيات �للون �جلديد لل�شحافة �لت�شاركية 

بقلم الأ�شتاذ: اإبراهيم �شالمي /
كاتب واإعالمي 

  " تتميز ال�شحافة الت�شاركية بلغة 
خا�شة  ممزوجة ما بني العامية واللغة 
العربية الف�شحى و اإدراج بع�ض الكلمات 

الأجنبية، م�شكلة اأداة يف التفاعل 
والتوا�شل مع الآخرين وموؤدية وظائف 
متعددة لتعبريعن امل�شاعر والجتاهات 

والآراء نحو املو�شوعات املختلفة، كما 
اأنها توؤدي وظيفة ا�شتك�شافية لكت�شاب 

املعرفة، فهي اأداة للهروب من الواقع 
من خالل عملية التعبري عرب ف�شاءات 

التوا�شل الجتماعي"  

 "يبدوا اأن الثورة التكنولوجية 
احلا�شلة يف عامل الت�شال قد مكنت 
اجلمهور من تاأ�شي�ض اإعالم خا�ض به، 

خا�شة واأنها تطرح ق�شايا اأق�شيت 
من دوائر اهتمام الإعالم الر�شمي،  

وما نلم�شه يف مواقع التوا�شل مثل 
الفاي�شبوك وتويرت و .....الخ، اللغة 
امل�شتعملة وطريقة ا�شتخدامها ب�شبب 

ثقافة  الأفراد وامل�شتوى التعليمي لهم، 
اإل اأن كل هذه العوائق التي �شاهمت 

يف اإ�شعاف اللغة العربية، مل حتد من 
عملية التوا�شل "  
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نحو  ال�سعي  نعم  عليه  متفق  هذا  االن  حلد 
االف�سل خ�سو�سا حني يتعلق االمر باالأطفال 
ظالم  يف  املنرية  بال�سموع  الناعمة  بالرباءة 
اأُخذت  اأ�سا�س  اأي  على  لكن  احلالك  واقعنا 
اأخذوا  ماذا  و  اجلديد  ال�رشوط  دفرت  بنود 
اأخذ  مت  هل  التطبيق  قرار  اأثناء  كمعايري 
بعني  للطفل  احل�سي  و  النف�سي  اجلانب 
االأطفال  ريا�س  م�ساركة  مت  هل  و  االعتبار 

اأثناء كتابته  ؟؟؟
تعليمية  موؤ�س�سات  هي  االأطفال  فريا�س 
والتعليم  الرتبية  منهج  على  تقوم  وتربوية 
لالأطفال بعمر يبداأ من 03 اأ�سهر اىل اخلم�س 
�سنوات ، وهي موؤ�س�سات منهجية تقوم بتعليم 
االأطفال وتاأهيلهم للخروج للعامل االأخر بعيداُ 
اأنه يعترب مكماًل  عن حميط املنزل  ، حيث 
اأ�رشته   التي يعي�سها الطفل مع  لنمط احلياة 
عند  بحياته  املفاجئ  باالنتقال  ي�سعر  كي 
دخول املرحلة االبتدائية و ينتقل من العامل 
ال�سغري الذي ي�سمى اال�رشة اىل العامل الكبري 
و هو املجتمع اأطفال جدد ال يعرفهم اأنا�س 
جدد اإمراأة اأخرى تعتني به غري اأمه التي تعود 
مبادئ  تعلم  الطفل يف  تبداأ رحلة  هنا  عليها 

اال�ستقاللية .
�سمان  على  االأطفال  ريا�س  اأي�سا  تعمل   
اأ�سا�سيات التعليم بطريقة ممتعة ومرحة  اأي 
التعليم باللعب كما حثنا ر�سول اهلل �سلى اهلل 
اأطفالكم و هم يلعبون  و  عليه و �سلم علموا 
هذا ما اأكده علم النف�س احلديث و الدرا�سات 
و املناهج احلديثة املعتمدة يف دور االأطفال 
ادماج  اىل  تهدف  كلها  مثال  كاملنتي�سوري 
الطفل و تكيفه  ليتمكن من تقبل العامل االأخر 
والن�ساطات  االكت�ساف  له  تتيح  اأنها  حيث 
ب�سكل مميز  الرتفيهية   و  احلركية املختلفة 
التي  العقلية  وقدراته  ميوله  ادراك  ليتم 
ت�ساعده على اكت�ساب املواهب والقدرة على 
والتعامل  اخلارجي  اجلو  مع  والتاأقلم  التعلم 
مع اأ�سخا�س جدد بعيداُ عن حميط املنزل.

التعامل  يتم  االأطفال  ريا�س  مرحلة  يف   
املربيات  من  طاقم  قبل  من  االأطفال  مع 
نف�سانيني  اأخ�سائيني  املخت�سات يف املجال 
�سمان  اأجل  من  اأي�سا  اأرطوفونيني  اأحيانا 
و احلركي  وحتفيزهم  ال�سليم  النمو احل�سي 

اجلماعي  والعمل  وامل�ساركة  للتعاون 
املحيط  عن  ايجابية  فكرة  وتكوين 
مبناهج  االلتزام  ويتم    ، اخلارجي 
االكت�ساف  حتفيز  على  تعمل  تعليمية 
والقدرات  الفنية  واملهارات  الذاتي 
وحتثه  العقل  تن�سط  التي  العقلية 
على التفكري الدائم وامل�ستمر باإيجاد 
تواجه  اأن  ميكن  التي  لالأمور  احللول 
الطفل ،  لذلك ي�ستوجب دائما االمر 
توفر اأخ�سائيني نف�سانيني يف املجال 

لتحقيق النقاط املذكورة .
يف  املهمة  املراحل  من  االأطفال  فريا�س 
حياة الطفل حيث اأنها تعك�س احلياة التعليمية 
له بامل�ستقبل وحتببه بها وتدفعه للو�سول ملا 
مراكز  لتحقيق   للتعلم  ت�سجيعه  ويتم  يحب 
على  االأطفال  ريا�س  مرحلة  تقوم  ال   ، عليا 
بالدور  االهتمام  قدر  على  االأكادميي  الدور 
واالإ�ستك�سايف يف خمتلف جماالت  التجريبي 

احلياة 
هذا من اجلانب البيداغوجي اأما من اجلانب 
لالأم  �سمنت  االأطفال  فريا�س  االجتماعي 
االآمن  املكان  اأي�سا  العاملة  غري  و  العاملة 
لتواجد فلذات اأكبادها و اأي�سا �سمنت الرتبية 
كل  و  االأ�رشية  للرتبية  املكملة  البيداغوجية 

هذا يكون حتت املراقبة امل�ستمرة للمراقبني 
التابعني لوزارة الت�سامن و منظمة التجارة و 
العمل  جو  مراقبة  اأجل  من  العمل  مفت�سية 
ب�سفة م�ستمرة و حماربة كل انواع التجاوزات 
و الغ�س �سد الطفولة منها مراقبة النظافة و 
االكل و املراقد و كل �سغرية و كبرية داخلها 
بداية من ملفات املربيات اىل عدد االطفال 

و تاأمينهم 
هذه  الن  عليه  نتفق  كلنا  و  جيد  امر  هذا 
اأجل  من  و  الطفولة  �سالح  يف  االجراءات 

تختبئ  التي  الطفولة  اأعداء  حماربة 
اجلمعيات  و  االأطفال  دور  ا�سم  وراء 
م�سدر  يوما  يكن  مل  املراقبني  فعمل 
و  بنزاهة  يعملون  للذين  بالن�سبة  خوف 
احل�سانات  جميع  بالعك�س  مهني  �سمري 
مهني  ب�سمري  تعمل  تقريبا  اجلزائر  يف 
خ�سوعها  ذلك  على  الدليل  و  نزاهة  و 
ا�ستمرارية  و  امل�ستمرة  للمراقبة 
اأن  قد  اوال  االن�ساين  لن�ساطها  مزاولتها 

يكون اجتماعي .
�شروط قانونية

دار  اأي  فتح  اأجل  من  اأنه  يعلم  فاجلميع 
لوزارة  تابع  اأطفال  ريا�س  و  ح�سانة 
الت�سامن و ب�سفة قانونية البد من توفر 

جميع ال�رشوط املوجودة يف دفرت ال�رشوط و 
االعتماد   البنود املن�سو�س عليها يف  تطابق 
اجلهة  من  عليه  agrémentاملتح�سل 
نف�سها على املنزل املعتمد كرو�سة و ياأخذ 
بعني االعتبار امل�ساحة عدد الغرف التهوية و 
توفر كل املتطلبات اال�سا�سية ل�سمان الرتبية 

النف�سية البيداغوجية و الراحة للطفل 
هذا يعني ان امل�سادقة و القبول كانت على 
حت�سلوا  االطفال  دور  كل  و  اال�سا�س  هذا 
على االعتماد القابل للتجديد كل 05 �سنوات 
التي  لل�رشوط  ا�ستنادا  للجدد  بالن�سبة 
و  املدراء  كل  عند  ثبت حتققها  و  و�سعوها 
غري قابل للتجديد بالن�سبة الأ�سحاب املجال 

القدامى 
ب�رشورة  جديد  قرار  اإ�سدار  يتم   اإذا  كيف 
تطبيق املر�سوم التنفيذي رقم 19253 املوؤرخ 
اأين معظم  بنوده مبهمة  يف 16/ 09/ 2019 

اإدارة  كل  جعل  مما  تاأويالت  عدة  حتتمل  و 
تطبقها على ح�سب فهمها للمادة خا�سة انه 
اأبدا دعمه بدليل التطبيق على االأقل  مل يتم 
كل  يف  تطبيقه  اجبارية   على  ين�س  الذي  و 
الغلق احلتمي و كذلك  اإال  ريا�س االأطفال و 
   agrémentالكلي لالعتماد التغيري  �رشورة 
القدمي من اجل ا�ستمرارية مزاولة املهنة و 
هذا حتى لالأ�سخا�س اجلدد الذين مل تنتهي 
و   03 بعد  اي  بعد  اعتمادهم  �سالحية  مدة 
04 و 02 �سنوات اأي وجدوا انف�سهم جمربين 
على تغيريه و هو مازال �ساري املفعول و اأما 
بالن�سبة للقدامى و اأ�سحاب االعتماد القدمي 
agrément  مت و�سعهم حتت  االأمر الواقع 

مع العلم اأن ترخي�س االعتماد اخلا�س بهم ال 
يحتوي على اأي بند ين�س على تغيري االعتماد 

و جتديده .
دفرت ال�شروط اجلديد

�رشوطا  يحتوي  اجلديد  ال�رشوط  دفرت 
انعدام  حني  يف  بالتعجيزية  اجلميع  �سماها 
اأدنى اأنواع الت�سهيالت من اأجل تطبيقه و هل 
دفرت ال�رشوط هذا مت عر�سه على اأ�سحاب 
املجال املخت�سني يف الطفولة ملعرفة مدى 

اأم  البيداغوجي  و  النف�سي  اجلانب  مراعاته 
انه يركز فقط على اجلانب التقني ؟؟؟؟

الرو�سة على غرفة كاملة  : ان حتتوي  مثال 
مل  الرو�سة  يف  الطفل  ان  العلم  مع  كمكتبة 
بعد  االنفرادية  القراءة  م�ستوى  اىل  ي�سل 
كل  و  الركن  بهذا  تتكفل  التي  املربية هي  و 
لالأطفال  تروى  التي  احلكايات  و  الق�س�س 
ميكن اأن تكون يف حيز و اأدراج خا�سة بركن 
كاملة  غرفة  ذلك  ي�ستوجب  ال  و  الق�س�س 

خم�س�سة لذلك 
مع  الطبيب  و  باملمر�سة  خا�س  مكتب  و   
القانون  يف  الرو�سات  ا�سحاب  كل  ان  العلم 
الداخلي للموؤ�س�سة تقريبا ين�س على �رشورة 
ترك االطفال يف املنزل يف احلالة املر�سية 
اي�سا  و  العدوى  تفادي  اجل  من  ما�سابه  و 
لل�سالمة القانونية ال �سمح اهلل يف حالة تفاقم 
هنالك  اخرى  جهة  من  الطفل  على  احلالة 
للحاالت  اال�ستعجاالت  علبة  دائما 
الطفل  لها  يتعر�س  قد  التي  الطفيفة 
قبل  من  الع�س  و  الطفيف  كاجلرح 
زمالئه مثال و احيانا االرتفاع املفاجئ 
للحمى اي التدابري الفورية يف احلاالت 
و  باالأولياء  االت�سال  قبل  االإ�ستعجالية 
�سمح  ال  خطري  �سيء  حدوث  حني  يف 
اهلل ينقل مبا�رشة اىل امل�ست�سفى او يتم 

االت�سال بوالديه .
و الطبيب يكون متفق مع الرو�سة على 
زيارات �سهرية للفح�س الكلي لالأطفال 
و ذلك ح�سب ما كان عليه االتفاق مع املدير 
فماذا  فيه  مبالغ  االأمر  روؤية  ميكن  لذلك 
ميكن للممر�سة اأو الطبيب فعله يوميا داخل 

الرو�سة ؟؟؟؟؟؟ 

اجلانب التقني

اجلانب  على  تركز  بنود  اأخرى  ناحية  من 
التقني كليا و عدة فراغات قانونية يف املواد 
املن�سو�س عليها يف املادة  رقم 04 و جاء مع  
اإلغاء كل ما مت مع اللجنة املعاينة قبل العقد  
يعني  هذا  اجلديد  ال�رشوط  بدفرت  العمل  و 
فكرة  مع  اجلميع  اإدارة  اإىل  الرو�سة  حتويل 
خدمات  تقدمي  اأجل  من  العمل  و  التح�سني 

االمكانيات  ت�سخري جميع  و  اأح�سن  و  اأف�سل 
املمكنة لتحقيق العمل املثايل مثل كامريات  
املراقبة و امل�ساحات اخل�رشاء و النظافة و 
الطفل لكن ب�رشط ان ال يكون  كل ما يخدم 
ذلك على ح�ساب امكانيات الرو�سة و تطبيق 
راأ�س  يتطلب  قيا�سي  وقت  يف  �رشوط  دفرت 

مال الباأ�س به .
دور  جلميع  الكبرية  اخل�سائر  يدرك  الكل  و 
احل�سانات  ب�سبب جائحة كورونا و االفال�س 
للبع�س  الكلي  الغلق  حتى  و  الأغلبها  املحتم 
و  اأ�سهر   06 ال  جتاوزت  مدة  نعم 
ريا�س االأطفال يف غلق تام مع توا�سل 
يف  املتمثلة  امل�ساريف  و  النفقات 
العامالت  اأجور  و  ال�رشائب  و  الكراء 
هذا  يف  الدفرت  تطبيق  ميكن  فكيف 

التوقيت بالتحديد ؟؟؟؟؟  .
خ�شائر باجلملة

عن  يقل  ال  ما  ي�ستدعي  االأمر  هذا 
عام على االأقل بداية من تاريخ عودة 
الن�ساط اىل جميع القطاعات االخرى 
جهة  من  هذا  املقبل  العام  نهاية  اىل 
الدفرت  تطبيق  فان  اخرى  جهة  من 
�سيجرب معظم مدراء االطفال اىل رفع 
اال�سعار لتعوي�س كل النفقات الباهظة 
االولياء  ابدا  تنا�سب  ال  بطريقة  املعدلة 
باملائة   99 و  املتو�سط  الدخل  ا�سحاب 
الأمها  التكاليف   حتمل  ي�ستطيعوا  لن  منهم 
باأ�سعار خيالية ال تخدم ميزانيتهم .  �ستكون 
فاملو�سوع �سي�سح عام بعد ان كان خا�س و 
املت�رشر االأول و االأخري دائما �سيكون الطفل 
التطبيق  و  احلتمي  و  التام  الغلق  حالة  يف 
بني  مرميا  نف�سه  �سيجد  هنا  فالطفل  الكلي 
العدد  بني  حم�سورا  اأو  ال�سندان  و  املطرقة 
التي  و  �ستبقى  التي  الرو�سات  من  القليل 

تتطابق اإمكانياتها مع ال�رشوط اجلديدة .
ريا�س الأطفال لي�س ترفا

اأ�سحاب  على  حكرا  يوما  تكن  مل  الرو�سة 
رافقت  بل  املرتفع  الدخل  و  الرب�ستيج 
املواطن الب�سيط و �ساعدته يف تربية ابناءه 
اأثناء  هذا  االأمر  مراعاة  من  فالبد  دائما  
اال�سعار  جعل  ي�ستوجب  �رشوط  دفرت  و�سع 
نارية لتحقيقه و بالتايل تكون الرو�سة حكرا 
النبيلة  املهنة  هذه   . ال�سكارة  اأ�سحاب  على 
التعب  كل  رغم  االأوىل  بالدرجة  االن�سانية  و 
و  الوظيفي  االحرتاق  و  النف�سي  و  اجل�سدي 
امل�سوؤولية العظيمة على عاتق املربيني البد 
من النظر اليهم و ادراك حالة االفال�س التي 
االأمور  ت�سهيل  و  الفريو�س  ب�سبب  بهم  حلت 
عليهم من اأجل �سمان خدمات اأح�سن تخدم 
الربنامج  كتح�سني  االوىل  بالدرجة  الطفل 
و  النف�سية  الكفالة  توفري  و  عليها  املعتمد 
و  ال�سحي  و  ال�سليم  االأكل  و  االأرطوفونية 
الن�ساطات املتنوعة و ادخال تقنيات حديثة 
للتعامل مع الطفل و توفري جو الطفولة بكل 
املقايي�س مبا يف ذلك االلعاب و امل�ساحات 

املخ�س�سة لذلك 
ال�رشوط  دفرت  يف  جنده  مل  ما  لالأ�سف  هذا 
ريا�س  مدراء  جميع  يقدم  فلذلك   ، اجلديد 
رئي�س  اإىل  املنرب  هذا  من  نداء  االأطفال 
الوزيرة  و  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
اإيقاف  الطفل   و  االأ�رشة  باأمور  املكلفة 
يتنا�سب مع  تعديله مبا  اأو  املر�سوم اجلديد 
م�سلحة الطفل و املربي اأو اإيقاف العمل به 

اإىل غاية اإعادة النظر يف بنوده .

كلنا �شمعنا عن عبارة " 
التغيري اجلذري يف و�شائل 

النتاج " فهي عبارة الثورة 
ال�شناعية الهادفة اىل 

التغيري نحو الأف�شل نعم 
ل احد يرف�س العي�س يف 
ظروف اأح�شن و م�شتوى 

معي�شي اأرقى لكن هذا المر 
لن يتم �شوى بالت�شيري 

العقلين و املنطقي للأمور 
و ل ميكن اأبداأ اأن يكون 

التغيري فوق قاعدة ه�شة 
هذا بال�شبط ما يحدث 

اليوم مع ريا�س الطفال 
اين اأ�شبحوا كبا�س الفداء 

من اأجل ما �شمي بالتجديد و 
ال�شعي نحو الف�شل 

ريا�س الأطفال 

م�سري ت�أجل و بر�ءة بني �ملطرقة و �ل�سند�ن 

الأخ�شائية النف�شانية : 
هابط ملعيد

يحتوي  اجلديد  ال�شروط  " دفرت 
�شروطا �شماها اجلميع بالتعجيزية يف 
حني انعدام اأدنى اأنواع الت�شهيلت من 
اأجل تطبيقه و هل دفرت ال�شروط هذا 

مت عر�شه على اأ�شحاب املجال املخت�شني 
يف الطفولة ملعرفة مدى مراعاته اجلانب 
النف�شي و البيداغوجي اأم انه يركز فقط 

على اجلانب التقني ؟ "

الأطفال هي موؤ�ش�شات  " ريا�س 
تعليمية وتربوية تقوم على منهج 

الرتبية والتعليم للأطفال بعمر يبداأ 
من 03 اأ�شهر اىل اخلم�س �شنوات ، وهي 

موؤ�ش�شات منهجية تقوم بتعليم الأطفال 
وتاأهيلهم للخروج للعامل الأخر بعيدُا 

عن حميط املنزل  ، حيث اأنه يعترب 
مكمًل لنمط احلياة التي يعي�شها الطفل 
مع اأ�شرته  كي ي�شعر بالنتقال املفاجئ 
بحياته عند دخول املرحلة البتدائية 
و ينتقل من العامل ال�شغري الذي ي�شمى 

ال�شرة اىل العامل الكبري "



�سطيف،  وفاق  نادي  اإدارة  جمل�س  طالب 
فريقه  مبنح  القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
اأبطال افريقيا، بعد  تاأ�سرية امل�ساركة يف دوري 
�سدور قرار املحكمة الريا�سية، بخ�سم النقاط 
املحكمة  وق�ست  اجلزائر،  مولودية  ر�سيد  من 
الريا�سية، اأول اأم�س باإعادة نقاط مباراة الداربي 
العا�سمي الحتاد العا�سمة، وخ�سم 3 نقاط من 
ر�سيد مولودية اجلزائر والتي اخذها بدون وجه 

حق، لي�سبح ر�سيده 34 نقطة بدال من 37 نقطة، 
وقال النادي، يف بيان عرب ح�سابه الر�سمي على 
"في�سبوك": "تطالب اإدارة وفاق �سطيف، االحتاد 
الريا�سية،  املحكمة  قرار  بتطبيق  اجلزائري، 
اجلزائر"،  مولودية  ر�سيد  من  النقاط  بخ�سم 
�سطيف  وفاق  باإعالن  تطالب  "كما  واأ�ساف: 
�ساحب املرتبة الثانية، التي ت�سمح له بامل�ساركة 
يف دوري اأبطال اأفريقيا"، واأ�سار اإىل اأن االإدارة 

ال�سبل  كامل  و�ستتبع  مطالبها،  عن  تتخلى  لن 
"نحذر  واأمت:  الوفاق،  حق  ال�ستعادة  القانونية 
من اأي خرق جديد للقوانني، الأن تطبيق القوانني 
كما جاء يف بيان الفاف، مت اللجوء اإليه للتفريق 
بني املولودية والوفاق، ب�سبب الت�ساوي بينهما يف 
املوجهة  التعليمة  واالعتماد على  النقاط،  عدد 

يوم 2 اأوت، للتفريق بني الفرق املت�ساوية". 
جودي.ن 

تلقت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم �سدمة 
ح�سام  الالعب  ا�ستقر  اأن  بعد  موؤخرا،  قوية 
خالل  الفرن�سي  املنتخب  متثيل  على  عوار 
الفرتة املقبلة، بدال من اجلزائر، واأكد م�سدر 
القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  داخل  من 
على  احل�سول  اأجل  من  حترك  االأخري  باأن 
مدر�سة  خريجي  اأحد  غويري  اأمني  خدمات 
اإىل  موؤخرا  املنتقل  الفرن�سي،  ليون  اأوملبيك 
وقت  يف  اأكدت  عوار  والدة  ني�س،  �سفوف 
تكلف  مل  اجلزائرية  االحتادية  باأن  �سابق 
ال�سنوات  طوال  بنجلها  االت�سال  عناء  نف�سها 
املا�سية، ويبدو اأن خري الدين زط�سي ا�ستفاق 
الديوك،  ملنتخب  الالعب  متثيل  �سدمة  من 
االحتادية  م�سئويل  ليدفع  عوار  رحيل  وجاء 
حميط  مع  ات�ساالت  خطوط  لفتح  اجلزائرية 
ت�سري  االأمور  اأن  يبدو  والذي  غويري،  اأمني 
اإال يف حالة حدوث  معه يف الطريق ال�سحيح، 
مفاجاأة غري �سارة خالل الفرتة املقبلة، وكانت 

اجلزائر  يف  تعالت  قد  االأ�سوات  من  العديد 
بال�سعي  زط�سي  الدين  خري  مطالبة  موؤخرا، 
اجلن�سية،  مزدوجة  املواهب  بع�س  خلطف 
لتدعيم �سفوف املنتخب الوطني يف امل�ستقبل 
بلما�سي  جمال  اأ�سبال  اأن  و  خا�سة  القريب، 
مقبلون على حتديات عديدة يف الفرتة القادمة، 
خا�سة واأن الالعب قد ا�ستدعي موؤخرا لقائمة 
�سنة،   23 بفئة  اخلا�سة  الفرن�سي  املنتخب 
حيث اأعلن مدرب املنتخب الفرن�سي لالآمال، 
�سيلفان ريبول، عن قائمة الالعبني امل�ستدعاة 
ملباراتي جورجيا واأذربيجان �سمن الت�سفيات 
القائمة  �سهدت  و  اأوروبا،  اأمم  لكاأ�س  املوؤهلة 
تواجد الالعب الفرانكو جزائري اأمني غويري، 
اأبرز  من  يعترب  والذي  ربيعا،  الـ20  �ساحب 
املواهب الفرن�سية واملهاجم الذي يعول عليه 
ني�س كثريا هذا املو�سم يف الدوري الفرن�سي، 
خا�سة بعد ت�سجيله لهدفني يف اأول جولة اأمام 
الن�س، ويخو�س املنتخب املتوج موؤخرا بطال 

لقارة اأفريقيا، فاإن الت�سفيات املوؤهلة لنهائيات 
جمموعة  حتتاج  والتي   ،2022 العامل  كاأ�س 
العايل،  امل�ستوى  ذوي  الالعبني  من  �سخمة 
من اأجل التاأهل اأوال وحتقيق م�ساركة تاريخية 
ثانيا، ال ياأتي بالتحرك املفاجئ من هيئة خري 
الدين زط�سي من اأجل اأمني غويري من العدم، 
االإحتادية  رئي�س  من  رد  مبثابة  اأي�سا  جاء  بل 
وبني  بينه  املقارنات  على  احلايل  اجلزائرية 
�سلفه حممد روراوة الذي جنح م�سبقا يف �سم 
والتي  اجلن�سية،  مزدوجة  االأ�سماء  من  العديد 
ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سية  لركائز  بعد  فيما  حتولت 
وريا�س  مبوحلي  وهاب  راي�س  مثل  اخل�رض، 
واإ�سماعيل بن نا�رض، ولهذه اال�سباب ،  حمرز 
من  جبارة  يبذل جمهودات  حاليا  زط�سي  فاإن 
م�ستوى  له  العب  و�سم  املوقف  تدارك  اأجل 
اأجل الرد على امل�سككني يف قدراته  كبري من 
كم�سري حمنك مثلما كان عليه حممد روراوة. 
جودي.ن 
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جودي.ن 

الداربي  قاطع  قد  االحتاد  وكان 
املا�سي،  اأكتوبر  �سهر  يف  العا�سمي 
يف  للمباراة  الرابطة  برجمة  بعد 
الذي  الوقت  يف  "الفيفا"  تواريخ 
مع  الالعبني  بع�س  فيه  يتواجد  كان 
الع�سكري والعبه املحرتف  املنتخب 
موؤيد الاليف مع املنتخب الليبي، فبعد 
من  رف�سه  مت  اأول،  لطعن  تقدميه 
طرف جلنة اال�ستئناف للفاف، اأكدت 
حمكمة التحكيم اجلزائرية قرار جلنة 
و   )0-3( االحتاد  بخ�سارة  االن�سباط 
خ�سم 3 نقاط من ر�سيده، وتابع عبد 
اأو�سح  اأن  "اأود  قائال:  الهادي  الغني 
باأنه لي�س لنا اأي م�سكل مع املولودية 
اإنها  الوطنية،  الكروية  الهيئات  بل مع 
بالذهاب  التزمنا  حيث  مبداأ،  ق�سية 

املوىل،  ون�سكر  املطاف،  نهاية  حتى 
وكان  حقوقنا"،  ا�سرتجعنا  لقد 
املجتمع  للفاف،  الفيدرايل  املكتب 
نهاية �سهر جويلية املا�سي يف جل�سة 
طارئة قد قرر توقيف البطولة نهائيا 
فريو�س  كورونا  جائحة  تف�سي  ب�سبب 
عن  معلنا  )كوفيد-19(  امل�ستجد 
البطولة  بلقب  بلوزداد  �سباب  تتويج 
اأما   ،2020-2019 للمو�سم  الوطنية 
النقاط  ا�ستعاد  الذي  العا�سمة  احتاد 
يف  املناف�سة  ينهي  املخ�سومة، 
نقطة   32 مبجموع  ال�سابع  املركز 

بالت�ساوي مع جمعية عني مليلة. 
الفاف والرابطة مطالبتان بدفع اأموال 

كبرية كتعوي�سات ل�سو�سطارة  
االحتادية  �ستكون  اأخرى،  جهة  من 
اجلزائرية لكرة القدم ومعها الرابطة 
الوطنية املحرتفة امام حتمية تقدمي 

العا�سمة  احتاد  الدارة  كبرية  اموال 
الق�سية  م�ساريف  على  كتعوي�سات 
العا�سمة  النادي  ادارة  رفعتها  التي 
وك�سفت  امله�سوم،  حقها  ال�سرتجاع 
اأمرت  قد  "التا�س"  باأن  اأم�س  م�سادر 
ترتبت  التي  امل�ساريف  كافة  بدفع 
املحامي  اتعاب  ومنها  الق�سية  عن 
ح�سب  تفوق  والتي  الق�سية،  وتكاليف 
نف�س امل�سادر 40 األف اورو، وهو مبلغ 
 800 اجلزائري  بالدينار  يعادل  كبري 
باأن هيئة مدوار  ويبدو  �سنتيم،  مليون 
�سابق  الق�سية  هذه  يف  تعنتت  التي 
عنادها  نظري  غاليا  الثمن  �ستدفع 
الداربي، حيث  ق�سية  من  موقفها  يف 
مدوار  هيئة  اأن  اىل  اال�سارة  جتدر 
اللقاء  برجمة  على  ا�رضت  التي  هي 
رغم مطالبة ادارة �سو�سطارة بتاأجيل 
اللقاء وتهددها باملقاطعة لتزامنه مع 

تواريخ "الفيفا". 
ملعب  تهيئة  اإعادة  اأ�سغال  انطالق 

عمر حمادي هذا االأ�سبوع  
العام  املدير  اأعلن  اآخر،  �سياق  ويف 
الغني  عبد  العا�سمة  احتاد  لنادي 
ملعب  تهيئة  اإعادة  اأ�سغال  باأن  هادي 
باجلزائر  بولوغني  يف  "عمر حمادي" 
العا�سمة �ستنطلق هذا االأ�سبوع، وقال 
الر�سمية  لل�سفحة  ت�رضيح  يف  هادي 
"الفاي�سبوك"  على  العا�سمي  للنادي 
االإدارة:  جمل�س  اجتماع  نهاية  عقب 
"�سحيح اأننا تاأخرنا يف اإطالق االأ�سغال 
املقررة مبدئيا يف بداية �سهر جويلية 
عقد  جتديد  تاأخر  ب�سبب  الفارط، 
واأ�ساف:  بولوغني"،  بلدية  مع  الكراء 
حاليا  االأمور  جميع  �سبط  مت  "لكن 
اإعادة  البدء يف  قادرين على  و�سنكون 
بداية  االأ�سطوري  امللعب  هذا  تهيئة 

وخ�س�س  اجلاري"،  االأ�سبوع  من 
العا�سمة  اإدارة احتاد  اجتماع جمل�س 
الريا�سية  ال�سيا�سة  على  للم�سادقة 
التي  االإجراءات  وكذلك  واالإدارية 
التي  امل�ساريع  الإجناز  اإتباعها  يجب 
امل�ساهم  "�سريبور"،  بها جممع  يقوم 
بني  ومن  �سو�سطارة،  نادي  يف  االأكرب 
جممع  يعتزم  التي  الكربى  امل�ساريع 

بناء مركز تكوين  "�سريبور" تنفيذها، 
املقر  وجتديد  البنيان،  عني  يف 
وا�ستغالل  العا�سمة  الحتاد  التاريخي 
مع  يتما�سى  مبا  القدم  كرة  ملعب 
اأنه  حيث  االحتاد،  وطموحات  مكانة 
الدويرة  ملعب  يكون  اأن  املحتمل  من 
اإن�ساء قطب جتاري خم�س�س  وكذلك 

ملنتجات النادي. 

اأن�صفت املحكمة الريا�صية الدولية "التا�س" اأول اأم�س، احتاد العا�صمة يف ق�صية الداربي العا�صمي اأمام مولودية 
اجلزائر ح�صب ما علم لدى اإدارة النادي العا�صمي، و�صرح املدير العام لحتاد العا�صمة، عبد الغني الهادي قائال: 
الرابطة  و ت�صليط عقوبة على  املخ�صومة،  الثالثة  النقاط  اإرجاعنا  التا�س، بقرار  اأن�صفتنا  لنا، لقد  انت�صار  "انه 
املحرتفة و الحتادية اجلزائرية لكرة القدم"، واأ�صاف: "لقد اعرتفت حمكمة التحكيم الريا�صي، باأن الهيئتني 

الكرويتني خرقتا القوانني، و مل تن�س التا�س يف قرارها على �صرورة اإعادة اللقاء املحلي"

احتاد العا�صمة  

هادي: لقد ا�ضرتجعنا حقوقنا وم�ضكلتنا لي�ضت مع مولودية اجلزائر  

مولودية اجلزائر 

اإدارة العميد تطمئن ال�ضناوة بخ�ضو�ص امل�ضاركة يف دوري الأبطال  
باأنها  اجلزائر،  مولودية  اإدارة  اأكدت 
بكل  فريقها  حق  عن  للدفاع  جاهزة 
الطرق القانونية الالزمة، بعد �سدور 
بخ�سم  الريا�سية  املحكمة  قرار 
ب�سبب  النادي،  ر�سيد  من  النقاط 
عدم �رضعية قرار الرابطة املحرتفة، 
مباراة  العا�سمة  احتاد  بخ�سارة 
الداربي، وق�ست املحكمة الريا�سية، 
اأول اأم�س اجلمعة، باإعادة ثالثة نقاط 
لفريق احتاد العا�سمة، وخ�سم 3 نقاط 

لي�سبح  اجلزائر،  مولودية  ر�سيد  من 
نقطة،   37 بدال من  نقطة  ر�سيده 34 
عرب  بيان  يف  العا�سمي،  النادي  وقال 
"فيي�سبوك":  على  الر�سمي  ح�سابه 
"بعد قرار املحكمة الريا�سية الدولية 
العا�سمة  احتاد  مباراة  بخ�سو�س 
بخ�سم  القا�سي  اجلزائر،  ومولودية 
ثالث نقاط من ر�سيد نادينا، تطمئن 
وتابع  اأن�سارها"،  جميع  العميد  اإدارة 
املركز  يف  �سيبقى  "الفريق  البيان: 

مناف�سة  بلعب  له  ي�سمح  الذي  الثاين، 
رابطة اأبطال اإفريقيا املو�سم املقبل، 
باعتبار اأن الفاف اعتمدت موؤخرا يف 
الذي  املعامل،  نظام  على  ح�سابها 
الرتتيب،  و�سافة  لفريقنا  ي�سمن 
اأ�سل  من  فقط  مباراة   20 لعب  كونه 
"توؤكد  العا�سمي:  النادي  واأمت   ،"22
عن  �ستدافع  باأنها  املولودية  اإدارة 
القانونية  الطرق  بكل  النادي،  حق 

الالزمة".

اأملا�س : قرار املحكمة الريا�صية 
لن يوؤثر علينا 

رئي�س  اأملا�س،  النا�رض  عبد  اأكد 
اجلزائر،  مولودية  نادي  اإدارة  جمل�س 
الدولية  الريا�سية  املحكمة  قرار  باأن 
الداربي  مباراة  باإعادة  "تا�س"، 
العا�سمة،  احتاد  �سد  العا�سمي، 
يف  امل�ساركة  من  فريقه  يحرم  لن 
اأملا�س  وقال  اأفريقيا،  اأبطال  دوري 
على  معلقا  �سحفية  ت�رضيحات  يف 

الريا�سية  "املحكمة  اجلديد:  القرار 
وهذا  الداربي،  مباراة  اإعادة  قررت 
فاالحتاد  اأبدا،  علينا  يوؤثر  لن  االأمر 
يف  مب�ساركتنا  قرارا  اتخذ  اجلزائري 
نظام  على  باالعتماد  االأبطال،  دوري 
املعامل"، واأ�ساف: "مولودية اجلزائر 
متاأخرتني مقارنة  مباراتني  االآن  لديه 
يوؤثر  لن  االأمر  وهذا  �سطيف،  بوفاق 
اأننا منتلك  على النتيجة النهائية، مبا 
املعامل"،  بنظام  دائما  االأف�سلية 

تغيري  على  اأبدا  نوافق  "لن  وتابع: 
للم�ساركة  حتويلنا  اأو  املعامل،  نظام 
يف مناف�سة اأخرى، فقرار اإ�رضاكنا يف 
دوري االأبطال جاء يف ظرف ا�ستثنائي، 
ومت اتخاذه بالنظر اإىل عدد املباريات 
"اليوم  اأملا�س:  واأمت  خ�سناها"،  التي 
االحد  و�سنت�سل هذا  نحن يف عطلة، 
عن  لال�ستف�سار  اجلزائري  باالحتاد 
من  املزيد  على  واحل�سول  الق�سية، 

التو�سيحات". 

مل يكد ي�صتفيق من �صفعة ح�صام عوار 

زط�ضي يف ورطة بعد ا�ضتدعاء غويري للمنتخب الفرن�ضي لأقل من 23 �ضنة 
تربير توا�صل غيابه عن تدريبات الفريق 

باليلي ير�ضل لإدارة الأهلي 
ال�ضعودي اإجازة مر�ضية  

اأ�سباب  عن  �سعودية  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
الدويل  النجم  غياب  توا�سل  اىل  اأدت  جديدة 
الفريق  باليلي عن �سفوف  يو�سف  اجلزائري 
ال�سعودي،  االأهلي  بالنادي  القدم  لكرة  االأول 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  باليلي،  وغادر 
ب�سبب  الريا�سي  الن�ساط  توقف  فرتة  خالل 
متجها  امل�ستجد،  "كورونا"  فريو�س  تف�سي 
اإىل اجلزائر، ومل يعد منذ ذلك الوقت، ب�سبب 
اإدارة االأهلي،  توقيف حركة الطريان، وقامت 
منذ اأ�سبوع تقريبا بتوفري طائرة خا�سة الإعادة 
اأن الالعب قد تغيب  اإال  اإىل اململكة،  باليلي 

يعاين  امل�سادر  لنف�س  ووفقا  امتطائها،  عن 
اإدارة االأهلي،  باليلي، من مر�س، واأر�سل اإىل 
ما يثبت ذلك، واأ�سارت ال�سبكة اإىل اأن باليلي 
مر�سية  اإجازة  االأهلي  م�سئويل  من  طلب  قد 
اململكة  اإىل  العودة  قبل  اأ�سبوعني  ملدة 
لالن�سمام اإىل الفريق االأول لكرة القدم، جدير 
االأهلي  النادي  اإىل  ان�سم  باليلي  اأن  بالذكر 
الرتجي  �سفوف  من  قادما   2019 �سيف  يف 
الريا�سي التون�سي، حيث لعب مع الفريق االأول 
لكرة القدم 18 مباراة ر�سمية، �سجل خاللها 5 

اأهداف، و�سنع 3 اآخرين. 

وفاق �صطيف 

اإدارة الوفاق حتذر "الفاف" وتطالبها بالإ�ضراع يف تطبيق قرارات "التا�ص"

لزيو مهدد بفقدان �ضفقة اجلزائري 
حممد فار�ص 

اأ�سبح فريق الزيو مهددا بفقدان �سفقة الدويل 
اجلزائري حممد فار�س جنم فريق �سبال، بعد 
اأن دخل مناف�سه يف بطولة الدوري االإيطايل اإنرت 
االأخرية،  اللحظات  يف  املفاو�سات  يف  ميالن 
حيث مل ي�ستفق الزيو من �سدمة �سياع �سفقة 
اتفق مع  اأن  االإ�سباين ديفيد �سيلفا، بعد  النجم 
املخ�رضم،  �سيتي  مان�س�سرت  فريق  لعب  �سانع 
االنتقال  االأخرية  اللحظات  يف  اختار  لكنه 
�سحيفة  وك�سفت  �سو�سيداد.  ريال  فريق  اإىل 
الزيو  اأن  االإيطالية  �سبورت"  ديلو  "الغازيتا 
تو�سل التفاق مع فار�س بالفعل، لكنه مل يح�سم 

اتفاقه مع �سبال الذي يطالب بـ10 ماليني اأورو. 
يجيد  الذي  فار�س  �سم  يف  رغبته  اإنرت  وجدد 
من  قو�سني  قاب  كان  اإذ  وجناح،  كظهري  اللعب 
يف  قوية  الإ�سابة  يتعر�س  اأن  قبل  معه  التعاقد 
الركبة العام املا�سي. وتخرج فار�س )24 �سنة( 
ناديه  و�سيح�سل  فريونا،  هيال�س  اأكادميية  من 
اأو  اإىل الزيو  �سواء  بيعه  ن�سبة من  االأ�سبق على 
اإنرت، ولهذا يتم�سك �سبال بعدم تخفي�س املبلغ، 
حتقيق  من  �سيتمكن  فار�س  اأن  اجليد  واالأمر 
حلمه بامل�ساركة يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا 

مع اأي من الفريقني. 

جودي.ن 

ق.ر 

ق.ر 



جمال  الوطني  املدرب  يح�رض 
حت�سبا  كبرية،  بجدية  بلما�سي 
بعد  الدولية،  املباريات  ا�ستئناف 
فريو�س  اأزمة  نتيجة  طويل  توقف 
نادي  مدرب  امل�ستجد،  كورونا 
ب�سكل  عمله  وا�سل  ال�سابق  الدحيل 
جاد على مدار الأ�سهر املا�سية ومل 
الريا�سي  التوقف  يتوقف رغم فرتة 
الذي �سهده العامل كله تقريبا ب�سبب 
وك�سف م�سدر مقرب  كورونا،  ازمة 
قد  الخري  باأن  الوطني  الناخب  من 

الدين  خري  مع  مطول  حديثا  عقد 
زط�سي، رئي�س الحتادية اجلزائرية 
عودة  خارطة  لو�سع  القدم،  لكرة 
اأخرى،  مرة  امل�ستوى  بنف�س  لعبيه 
الدويل،  التوقف  فرتة  انتهاء  بعد 
خو�س  زط�سي  من  بلما�سي  وطلب 
خارج  الودية  املباريات  من  العديد 
املقبلة،  املرحلة  خالل  اجلزائر 
من  الكبرية  ال�ستفادة  بعد  ل�سيما 
رفقا  ح�سمه  الذي  كولومبيا،  لقاء 
بغداد بوجناح بفوز �ساحق بثالثية يف 

مدينة ليل الفرن�سية، بلما�سي طلب 
الديار،  خارج  مباريات  عدة  خو�س 
اجلزائر،  يف  اللعب  �سعوبة  ب�سبب 
نتيجة توقف الن�ساط الريا�سي حلني 
يعتزم  بلما�سي  وكان  اآخر،  اإ�سعار 
يف  الدول  اأحد  يف  لعبيه  مالقاة 
اأوروبا عرب جتمع خا�س خالل �سهر 
الحتاد  قرار  لكن  املقبل،  اأكتوبر 
اخلا�س  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل 
باإلغاء اأي مباريات دولية خالل هذا 
ال�سرب  بلما�سي على  ال�سهر �ستجرب 

لتجمع  جديد  موعد  حتديد  قبل 
لعبي بطل افريقيا 2019 مب�رض. 

جودي.ن 

نادي  حار�س  زغبة،  م�سطفى  منح 
�سمك ال�سعودي لكرة القدم، موافقته 
اجلزائر  لاللتحاق مبولودية  املبدئية 
-2020 مو�سم  يف  األوانه  وتقم�س 

  .2021
بيت  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
تغيز،  لنبيل  اأكد  زغبة،  اأن  العميد 
ا�ستعداده  اجلزائر،  مولودية  مدرب 
لاللتحاق بالفريق، بعد انتهاء م�سواره 
القليلة  الأ�سابيع  يف  �سمك  نادي  مع 
زغبة  التحاق  تر�سم  واإذا  املقبلة.   
الفني  الطاقم  رغبة  فان  باملولودية، 
كان  الذي  وهو  حتققت  قد  تكون 
املرمى  حرا�سة  تدعيم  عن  يبحث 
ويعد  �سعال.    فريد  لرحيل  حت�سبا 
اأف�سل  من  عاما   29 الـ  �ساحب  زغبة 
الوقت  يف  اجلزائريني  احلرا�س 
اأمل  نادي  يف  م�سريته  وبداأ  احلايل، 
احتاد  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  مروانة 
احلرا�س يف �سيف 2015 وا�ستمر معه 
الأندية  لأعرق  انتقل  ثم  ومن  �سنتني 
تاألق  الذي  �سطيف  وفاق  اجلزائرية 
وح�سد  اأكرب  ب�سكل  وبرز  خالله  من 

لقب الرابطة املحرتفة اجلزائرية يف 
بجائزة  زغبة  وتوج   ،17/2016 مو�سم 
اأف�سل حار�س لعام 2018. وتلقى زغبة 
الفرتة  خالل  العرو�س،  من  عددا 
الحتاد  نادي  من  اأبرزها  املا�سية، 

ال�سعودي بالفرتة ال�ستوية.  
امل�سيلة،  ولية  ابن  اأن  بالذكر  جدير 
 2020 جانفي  يف  �سمك  اإىل  انتقل 
قادًما من �سفوف الوحدة، حيث لعب 
مع الفريق 9 مباريات، ا�ستقبل خاللها 
12 هدًفا، يف الوقت الذي حافظ فيه 

على نظافة �سباكه مرتني.  
جودي.ن 

الأحد 30  اأوت   2020  املوافـق  لـ 11 حمّرم   1442ه ريا�ضة11
ال�صحافة الزميبابوية عادت لتثري اجلدل بخ�صو�ص ملعب املباراة  

مواجهة اخل�ضر لزميبابوي قد تلعب خارج الديار  
عاد اجلدل جمدداً لُيثار جمددا، ِبخ�صو�ص ملعب مباراة املنتخب الوطني اجلزائري وم�صّيفه فريق 

زميبابوي. وُيفرت�ص اأن ُترى هذه املباراة ِبزميبابوي يف منت�صف نوفمرب املقبل، ِل�صاب اجلولة 

الّرابعة من ت�صفيات كاأ�ص اأمم اإفريقيا 2022 )ن�صخة الكامريون لن ُتلعب يف 2021 كما هو معلوم(.  

جودي.ن 

ونقلت تقارير �سحفية حملية، اأم�س 
م�سوؤويل  اأحد  ل�سان  على  ال�سبت، 
قوله  القدم،  ِلكرة  زميبابوي  احتاد 
اإن هيئته مازالت تنتظر رّد “الكاف” 
ِب�ساأن حتديد تاريخ اإيفاد جلنة معاينة 
ِلتفّقد املن�ساآت الريا�سية  املالعب، 

ِبزميبابوي.  
“الكاف”  بعثة  زيارة  اأن  واأ�ساف 
تنظيم  ِبخ�سو�س  حا�سمة،  �ستكون 
خارج  اأو  ِببالده  اجلزائر  مواجهة 

الوطن.  
وا�ستنادا اإىل نف�س تقارير ال�سحافة، 
�سلبية  نقاطا  دّونت  “الكاف”  فاإن 
رداءة  بينها:  زميبابوي،  مالعب  عن 
غرف  واهرتاء  الطبيعي،  الب�ساط 
حفظ املالب�س وحجرات ال�ستحمام 
قاعات  توفر  وعدم  واملراحي�س، 
للموؤمترات ال�سحفية،  طبية، واأخرى 
واأي�سا عدم وجود حّيز يف املدرجات 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  ِلفئة 
ال�رضورية  املرافق  من  وغريها 

للمقابالت الدولية الّر�سمية.  

الأخرية  ال�سنوات  يف  للخ�رض  و�سبق 
مواجهة منتخبات اإفريقية يف مالعب 
العامل  كاأ�س  ت�سفيات  ففي  حمايدة، 
يف الربازيل يف دور املجموعات كان 
هو  اخل�رض  يناف�س  منتخب  اأقوى 
ب�سبب  دياره  خارج  لعب  الذي  مايل 
الأو�ساع الأمنية يف هذا البلد، وجاء 
خيار مايل على البلد املجاور بوركينا 
فا�سو، والغريب اأنهم فازوا على اأ�سبال 
فيغويل  رفقاء  كان  حيث  غوركوف، 
�سليماين  اإ�سالم  من  بهدف  متفوقن 
قبل اأن يخ�رضوا بهدفني، ومن ح�سن 

مايل  على  فازوا  اأنهم  اخل�رض  حظ 
ت�سلل،  و�سعية  من  بهدف  البليدة  يف 
وتعرث مايل بعد ذلك على اأر�سه، واإل 
كانوا قد غابوا عن مونديال الربازيل 
ملعب  يف  ليبيا  واجهوا  كما   ،2014
حمايد واأي�سا ب�سبب الأو�ساع الأمنية 
ت�سفيات  يف  ال�رضقية  اجلارة  لدى 
الكان، واختارت ليبيا، املغرب وكانت 
رفقاء  ل�سالح  املباراة  يف  الغلبة 
�سوداين  اإم�ساء  من  بهدف  فيغويل 
باأ�رضارها  تبح  مل  مثرية  مباراة  يف 
مبعنى  الأخرية،  اللحظات  يف  اإل 

املالعب  تختار  التي  املنتخبات  اأن 
تقوم  بلدها،  دون  فيها  ت�ستقبل  التي 
املناف�س يف  املنتخب  ي�سع  باختيار 
املناخ  �سواء  �سعبة  ظروف  مواجهة 
اجلمهور  اأم  مايل،  مع  حدث  كما 
يف  لليبيا  �سندا  املغاربة  كان  حيث 

تلك املباراة.  
�سي�ستقبل  اجلزائري  املنتخب 
يف  الأوىل  املباراة  يف  زميبابوي 
وبعد  املقبل،  نوفمرب  يف  اجلزائر 
اإىل جنوب  اأيام يطري  اأربعة  اأو  ثالثة 
القارة الإفريقية يف رحلة �ساقة، ولكن 
�سي�سمن  الأوىل  املباراة  يف  الفوز 
للخ�رض تاأهلهم مما يعني اأن املباراة 
بلما�سي  للمدرب  متنح  قد  الثانية 
عن  يبحثون  لعبني  جتريب  فر�سة 
ونا�س  اآدم  �سورة  يف  اأ�سا�سية  مكانة 
بالن�سبة  رحمة  بن  �سعيد  وخا�سة 
خلط الهجوم، وتبقى املواجهة التي 
ذا  �سالح  حمايدة  اأر�س  يف  �ستلعب 
الذي  القارة،  لبطل  بالن�سبة  حدين 
اخل�سارة،  فيه  يرف�س  �سعارا  رفع 
البلد  اأو  املناف�س  ا�سم  كان  مهما 

الذي تلعب فيه املباراة.  

الإ�سباين،  مدريد  ريال  نادي  جدد 
اجلزائري،  الدويل  ب�سم  اهتمامه 
ميالن  لعب  نا�رض،  بن  اإ�سماعيل 
فرتة  خالل  ل�سمه  حت�سبا  الإيطايل، 
بالنظر  اجلارية،  ال�سيفية  التحويالت 
عنها  ك�سفت  التي  للم�ستجدات 
ال�سحافة الإ�سبانية، فيما يتعلق مبلف 
جنم »اخل�رض« الذي ل يزال مطروحا 
على طاولة »املرينغي«. ويبدو اأن ريال 
مدريد م�رضا على ح�سم �سفقة النجم 
هذا  نا�رض  بن  اإ�سماعيل  اجلزائري، 
فيما  تطورات  ظهرت  حيث  ال�سيف، 
يتعلق بنوايا العمالق الإ�سباين، ووفقا 
الإ�سبانية،  �سنرتال«  »ديفن�سا  ل�سبكة 
للموافقة  م�ستعد  مدريد  ريال  فاإن 
على اإعارة اإبراهيم دياز، لعب و�سط 
املو�سم  خالل  ميالن  اإىل  املرينغي، 
اأن ريال مدريد  اإىل  واأ�سارت  املقبل، 
املحادثات  من  لال�ستفادة  يخطط 
اأولوية  لطلب  دياز،  ب�ساأن  ميالن  مع 

بن  )اإ�سماعيل  الفريق  لثالثي  ال�رضاء 
لياو(،  باكيتا ورافائيل  ولوكا�س  نا�رض 
اأي  بيع  قرر  اإذا  ميالن  اأن  واأو�سحت 
�سيكون  م�ستقبال،  الثالثي  من  لعب 
اأي  مطابقة  يف  احلق  مدريد  لريال 
كما  الإيطايل،  للنادي  يقدم  عر�س 
ريال  اإن  الإ�سبانية  ال�سبكة  قالت 
مدريد كان يتابع الالعبني الثالثة منذ 

فرتة، ولديه تقارير جيدة عنهم. 
ق.ر 

ريال مدريد يجدد اهتمامه 
بالدويل اجلزائري بن نا�ضر 

الإيطايل  فيورنتينا  فريق  دخل 
الدويل  الالعب  انتداب  �سباق 
اجلزائري اإ�سالم �سليماين، يف �سوق 

الإنتقالت ال�سيفية احلالية.  
فيورنتينا  نادي  م�سوؤولو  وا�ستغّل 
ران  فريق  يف  نظرائهم  ترّدد 
اإ�سالم  جلب  ِبخ�سو�س  الفرن�سي، 
�سليماين. كما ذكرته جملة “فران�س 

فوتبال”، اأول اأم�س اخلمي�س.  
ويتفاو�س م�سوؤولو فريق ران جِللب 
الفرن�سي  اأميان  فريق  مهاجم 
والإيفواري  غريا�سي،  �سريهو 
ميدان  متو�سط  بوغا  جريمي 
كبرية.  ِبدرجة  الإيطايل،  �سا�سولو 
ثم �سليماين يف املقام الثاين. بينما 
تكرار  فيورنتينا  نادي  اإدارة  تُريد 
بعد  اجلزائريني،  الالعبني  جتربة 
يف  غزال  ر�سيد  املهاجم  انتداب 
مِلّدة  ُمعارا  املا�سي،  ال�سيف 

مو�سم واحد.  
وي�سرتط م�سوؤولو نادي لي�سرت �سيتي 
الإجنليزي ا�ستالم مبلغ 10 ماليني 
هذه  �سليماين  ت�رضيح  نظري  اأورو، 
�سليماين  اإ�سالم  وتاألق  ال�سائفة.   
ب�سكل لفت هذا املو�سم مع موناكو 
رغم م�ساركته يف 19 مقابلة فقط، 

 7 وقدم  اأهداف   9 خاللها  �سجل 
ثنائيا  و�سكل  حا�سمة،  متريرات 
الفرن�سي  الدويل  مع  قويا  هجوميا 
اإ�سالم  ويحلم  يدر.     بن  و�سام 
اإىل  اخل�رض  مع  يعود  باأن  �سليماين 
كاأ�س العامل يف قطر 2022، ولو يف 
مقاعد  على  اأو  املو�سعة  الت�سكيلة 
اأمم  يف  ال�ساأن  كان  كما  الحتياط، 
حيث  م�رض  يف  ال�سابقة  اإفريقيا 
�سجل هدفا و�سنع اثنني يف املباراة 
اأمام  كاأ�سا�سي  لعبها  التي  الوحيدة 
تانزانيا.    ويرتبط املهاجم اإ�سالم 
نادي  اإدارة  مع  �سنة(   32( �سليماين 
ِبعقٍد،  الإجنليزي  �سيتي  لي�سرت 
جوان  من   30 الـ  يف  مّدته  تنق�سي 

  .2021

فيورنتينا الإيطايل يدخل 
�ضباق انتداب �ضليماين  

رغبة منه يف اإعادة اخل�صر اإىل م�صتواهم القوي  

بلما�ضي يريد العديد من املباريات الودية  

غوارديول غري م�ضتعد للتخلي عن خدمات ريا�ض حمرز 
حول  حتدثت  التي  التقارير  بعد 
بع�س  �سيتي،  مان�س�سرت  اإدارة  عر�س 
ومن  مي�سي،  ليونيل  مقابل  الالعبني 
بينهم الدويل اجلزائري ريا�س حمرز، 
اأن  اإجنليزية،  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
م�ستعد  غري  غوارديول  بيب  املدرب 
»اخل�رض«.  جنم  خدمات  عن  للتخلي 
ال�سحايف  بالغيو  غيليوم  وحتدث 
»�سكاي  �سبكة  يف  ال�سهري  الإ�سباين 
ك�سف  اأين  الأنباء،  هذه  عن  �سبورت« 
مان�س�سرت  اأن  اخلا�سة  مل�سادره  وفقا 
�سيتي غري م�ستعد للتنازل عن خدمات 
ريا�س حمرز لأنه يعترب لعبا مهما يف 

خطط املدرب بيب غوارديول للمو�سم 
جي�سو�س  غابريال  حال  وهو  املقبل 
الوقت ذاته  وبريناندو �سيلفا، لكنه يف 
خدمات  عن  ال�ستغناء  يف  ميانع  ل 
ل�سالح  وغار�سيا  اأنخيلينيو  الثنائي 
اخلرب  نف�س  وهو  »الكتالوين«،  النادي 
�سحيفة  ال�سبت،  اأم�س  اأوردته  الذي 
»ذي »ال�سن« الربيطانية، حيث اأ�سارت 
اإىل اأن مان�س�سرت �سيتي ا�ستبعد الثالثي 
ريا�س حمرز وبرناردو �سيلفا وغابرييل 
جي�سو�س من دخول ال�سفقة التبادلية، 
من  كال  لرب�سلونة  �سيقدم  بينما 
اأجنيلينو واإريك غار�سيا، واأو�سحت اأن 

اإدارة مان�س�سرت �سيتي ترى اأن جي�سو�س 
امل�سا�س  ميكن  ل  وبرناردو  وحمرز 
بهم، كجزء من حماولة النادي ا�ستعادة 
لقب الدوري الإجنليزي املمتاز خلال 
ذلك،  مقابل  يف  اجلديد.  املو�سم 
اإمكانية  من  موقفه  بر�سلونة  ح�سم 
مان�س�سرت  مع  تبادلية  �سفقة  اإجراء 
الالعبني  بع�س  ت�سمل  �سيتي، 
حيث  مي�سي،  »الربغوث«  مقابل 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  ك�سفت 
الكتالونية، اأم�س ال�سبت، اإن الالعبني 
فيما  اأ�سمائهم  تداول  مت  الذين 
املحتملة،  التبادلية  بال�سفقة  يتعلق 

حمرز،  ريا�س  �سيلفا،  برناردو  هم 
غار�سيا،  اإريك  جي�سو�س،  غابرييل 
اأن  اإىل  اأ�سارت  اأنها  غري  اأجنيلينو، 
حال  يف  باأن  وا�سحة،  بر�سلونة  اإدارة 
فتح باب املفاو�سات على بيع مي�سي، 
يف  لعبني  اأي  ت�سمني  رف�س  �سيتم 
»البلوغرانا«  �سيطلب  حيث  ال�سفقة، 
اأ�سطورته،  الأموال فقط نظري رحيل 
واحد، م�سيفة  بعام  نهاية عقده  قبل 
مع  للتعاقد  الأموال،  يريد  النادي  اأن 
رونالد  املدرب  طلب  اآخرين  لعبني 

كومان �سمهم، ل�سد الثغرات. 
ق.ر 

جودي.ن 

احلار�ض زغبة يف طريقه اىل 
مولودية اجلزائر  

�صبيبة القبائل 

الأن�ضار يف حرية بعد ف�ضخ عقد الالعب مهدي فراحي 
تفاجاأ اأن�سار �سبيبة القبائل بعد قرار 
امل�ستقدم  عقد  بف�سخ  الفريق  اإدارة 
اأنها  خا�سة  فراحي،  مهدي  اجلديد 
جاءت بعد اأيام قليلة فقط من توقيع 
عقده. وك�سف م�سدر مقّرب من اإدارة 
»الكناري« اأّن الرئي�س �رضيف مالل هو 
من طالب بف�سخ عقد الظهري الأي�رض 
امل�سوؤول  رف�س  بعدما  القبة  لرائد 
الأول امل�ساومة التي قام بها الالعب. 

وكان فراحي قد طالب بت�سبيق ثالثة 
�سّخ  الرئي�س  اأّن  غري  �سهرية،  رواتب 
اأجرتني �سهريتني فقط، اأي 140 مليون 
�سنتيم، لكن الالعب غ�سب وطالب بـ 
210 مليون �سنتيم، واأّكد ملالل اأّن هذا 
املبلغ ميّثل راتباً �سهريا واحدا فقط 
يف بع�س الأندية، هذا الكالم اأغ�سب 
عقد  ف�سخ  يقّرر  وجعله  مالل  كثريا 
التي  الأموال  باإعادة  فراحي ويطالب 

�سّخت يف احل�ساب البنكي لالعب. 
اأعلنت  املريكاتو  يخ�س  فيما  ودائما 
اإدارة ال�سبيبة عن اإىل جانب ا�ستقدام 
ببوجالل  الأمر  يتعلق  �سبان  لعبني 
حممد اأيوب البالغ من العمر 18 �سنة 
وقع  الذي  بوعريرج  برج  من  والقادم 
اجلديد  بفريقه  يربطه  عقد  على 
كما  �سنوات،   5 ملدة  القبائل  �سبيبة 
قلب  من�سب  يف  ين�سط  لعب  وقع 

مدينة م�رضية  فريق  قادم من  هجوم 
يون�س،  الأمر ب�رضيفي حممد  ويتعلق 
عمره 20 �سنة، بعقد ميتد لـ 3 �سنوات، 
املحوري  املدافع  يخ�س  ما  يف  اأما 
عقده  جدد  فقد  مكيدا�س  ن�سيم 
تو�سله  بعد  ملو�سمني  ال�سبيبة  مع 
وافقت  التي  النادي  اإدارة  مع  لتفاق 
مرتبه  رفع  يف  املتمثل  مطلبه  على 

جودي.ن ال�سهري. 
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الأ�سري املحرر اأمين 
ال�سراونة 

ن�شاط  الريا�شة فهي  وبخ�شو�ص 
للياقة فلم اقعد يوم واحد  يومي 
اأُمار�ص  اأن  دون  ال�شجن  يف 
الريا�شة واالأ�شري الذي ال ميار�ص 
ويهرم  بالكاآبة  ي�شعر  الريا�شة 

ويتغري �شكله.
العذاب،  من  قطعة  »البو�شطة« 
�شيارة  عن  عبارة  البو�شطة 
من  االأ�رسى  تنقل  م�شفحة 
اإىل  ال�شجن  من  اأو  الآخر  �شجن 
يف  كثرياً  تنقلت  لقد  املحكمة، 
االأ�رسى  مع  اأو  وحيدا،  البو�شطة 
، كانوا يدفعونا بداخل البو�شطة  
على  والرجلني  اليدين  مقيدي 
املتعبة  احلديدية  الكرا�شي 
اإدارة  اأن  االأمر  يف  والغريب 
�شجون االحتالل تتعمد اأن تطول 
لو  حتى  النقل  اأثناء  امل�شافة 
فالهدف  قريبة،  امل�شافة  كانت 
وتعذيبهم  االأ�رسى  على  الت�شييق 
ممكن  طبعاً  نقلهم،  فرتة  خالل 
اأثناء  والقمع  لل�رسب  نتعر�ص 
منع   ، للتبول  منع  هناك  النقل، 

لتناول الطعام اأو ال�رساب ..
من االأ�شياء ال�شعبة التقييد اأثناء 
فياأتي  الزنزانة،  من  اخلروج 
اأعلى  من  فتحة  يفتح  احلار�ص 
ويطلب  ا�شمها)ال�شنافة(   الباب 
اأن اأمد يدي فيقيدها ويفتح فتحة 
قدمي  ويطلب  الباب  اأ�شفل  من 
التقييد  التاأكد من  وبعد  ليقيدها 
اإىل  ويطلعني  الزنزانة  باب  يفتح 

�شاحة الفورة.
اأن  مرات  عدة  معي  حدث  لقد 
اليدين  مقيد  للفورة  اأخرجوين 
القيد  يفكون  واأحياناً  والرجلني، 
حتى  الفعل  هذا  يفعلون  هم   ،

يُكّرهون االأ�شري بالفورة ، فالفورة 
م�شلحة  لكن  ا�شرتاحة  مبثابة 
ال�شجون تفعل امل�شتحيل لكي ال 
اذكر   ، لالأ�رسى  راحة  اأي  يتوفر 
 5 عا�ص  عي�شى  حممود  االأ�شري 
هو  مقيداً،  للفورة  يخرج  �شنوات 
اخلروج  يريد  ال  كان  جانبه  من 
جحيم   يعتربها  الأنه  للفورة 
اأ�شعة  لريى  م�شطراً  يخرج  لكنه 

ال�شم�ص على االأقل.
التي  املجابهة   ق�ش�ص  ومن 
قبل  اأنه  عنها  احلديث  ميكن 
اأرادوا   ، االأحرار  وفاء  �شفقة 
مقيدين  ال�شجون  من  ينقلونا  اأن 
ن�رسب  و�رسنا  ذلك،  فرف�شنا 
ونهلل  ونُكرب  االأبواب  على 
للدموع   امل�شيل  الغاز  ف�رسبوا 
بالتحدي  اأنه  ر�شالة  اأو�شلنا  لكن 
وال�شمود نرف�ص كل اأ�شكال الذل 

والهوان.
�شاركت يف العديد من االإ�رسابات 
عام  اإ�رساب  منها  الطعام  عن 
2004  ملدة 19 يوماً متتالية حيث 
نُفذ االإ�رساب يف جميع ال�شجون 
املاأمول،  يحقق  مل  لالأ�شف  لكن 
�شاركت  التي  االإ�رسابات  ومن 
 2012 عام  اإ�رساب  هو  فيها 
اأثناء اعتقايل الثاين حيث ا�شتمر 
وهذا  متتالية،  يوما   28 مدة 
وانت�شار  اإجنازاً  كان  االإ�رساب 
من  مت  حيث  االأ�شرية  للحركة 
خالله حتقيق هدفني هما اإخراج 
وال�شماح  املعزولني  االأ�رسى 
الأهايل قطاع غزة بزيارة اأبنائهم 
لفرتة  انقطاع  بعد  ال�شجون  يف 

طويلة.
لقد حتررت مبوجب �شفقة  وفاء 
  2011/10/18 بتاريخ  االأحرار 
 ، اخلليل  يف  بيتنا  اإىل  وعدت 
قوات  اأعادت  يوماً   90 بعد  لكن 

جديد  من  اعتقايل  االحتالل 
�شلطات  اأن  ذلك   من  واالأدهى 
احلكم  تعيد  اأن  قررت  االحتالل 
�شفقة  قبل  يل  مقرراً  كان  الذي 
احلكم  وهو  االأحرار،  وفاء 
واإزاء  عاماً،    38 ملدة  بال�شجن 
هذا اجلربوت والظلم االإ�رسائيلي 
جمابهة  قررت  املواجهة  قررت 
عن  االإ�رساب  فاأعلنت  ال�شجان 
يف  ا�شتمريت  حيث  الطعام  
متتالية  يوما   61 مدة  االإ�رساب 
وحتررت  املنى  حتقق  اأن  اإىل 
لقد  مت االإفراج عني واإبعادي اإىل 
 2013/3/17 بتاريخ  غزة  قطاع 
وكان ذلك انت�شاراً مهماً وانت�شارا 

للحركة الوطنية االأ�شرية.
كان  بل  نزهة  االإ�رساب  يكن  مل 
املاء  طويلة  اأيام  وتعب،  م�شقة 
�شعري  يت�شاقط  كان  وامللح، 
يف  اأالم  املعدة،  يف  تعب   ،
املفا�شل، اأمل يف النظر ، اأوجاع، 
اإن�شان  اأنا يف النهاية  تعبت الأنني 
 114 االإ�رساب  قبل  وزني  كان   ،
كيلو جرام واآخر يوم يف االإ�رساب  
نزل  لقد  جرام،  كيلو  �شار54 
االإ�رسابات  من  كيلو.   60 وزين 
عن  االإ�رساب  خ�شتها  التي 
اأ�شعب  من  وهذا  املاء  تناول 
اقرتب  كنت  حيث  االإ�رسابات  
من املوت، �شاهدت املوت ، كان 
االأمل وال�شعف والهزال  يزيد يف 

ج�شمي ب�شكل كبري.
كان  فاالإ�رساب  ذلك  رغم  لكن 
ن�شاالً وجهاداً �شد املحتل ، كان 
و�شرب  وحتدي  وعزمية  اإ�رساراً 
لتحقيق هدف وحلم احلرية وقد 
لكن  لغزة  اأُبعدت  �شحيح   ، حتق 
غزة مثل اخلليل مثل باقي مدن 

وخميمات وقرى فل�شطني.
عن  االإ�رساب  بداأت  اأن  منذ 

ي�شعى  كان  االحتالل  الطعام، 
ب�شتى  االإ�رساب  اأوقف  الأن 
ومن  للتهديد،  وتعر�شت  ال�شبل، 
اعرف  ال  �رست  االإ�رساب  اآثار 
اإىل  اخرج  �رست  اأم�شي،   اأن 
الفورة  متحرك،  بكر�شي  الفورة 
مدتها  40 دقيقة، اذكر هددوين 
املتحرك  الكر�شي  مب�شادرة 
وبالفعل  االإ�رساب،  اأوقف  حتى 
الكر�شي  و�شحبوا  التهديد  نفذوا 
ا�شتطيع  ال  �رست   ، املتحرك 
اأن  ا�شتطيع  وال  للفورة  اخلروج 
من  بالرغم  و  لل�شم�ص  اخرج 
ب�رسورة  ن�شحوا  االأطباء  اأن 
توقيع  وعقب  ال�شم�ص،  روؤية 
لغزة  واالإبعاد  التحرر  اتفاقية 
باأن  يريدون  كان جنود االحتالل 
حتى  فرف�شت  االإ�رساب  اك�رس 
للتقييد  تعر�شت   . لغزة  و�شلت 
باالأ�شالك احلديدية على �رسير 
�شوركا  م�شت�شفى  يف  املر�ص 
اخلطرية  االنتهاكات  من  وهو 
اإرادتي  املر�شى،  االأ�رسى  بحق 
لقد   ، االحتالل  من  اأقوى 
�شمدت وحتملت ومل اأتوقف عن 
االإ�رساب اإال عندما دخلت لغزة.

عندما  وال�رسور  بالفرح  �شعرت 
و�شلت لغزة ، �شاهدت اجلماهري 
هذه  بعد  ال�شتقبايل  هبت  التي 
املحتل  مع  ال�رس�شة  املعركة 
عن  الطويل  االإ�رساب  وفرتة 

الطعام التي انتهت بهذا الن�رس.
التحيات  كل  نر�شل  النهاية  يف 
اهلل  وندعو  املحررين  لالأ�رسى 
كرب  جميع  يفرج  اأن   وجل  عز 
االحتالل   �شجون  يف  االأ�رسى 
اهلل  وندعو   ، احلرية  ويتن�شمون 
عز وجل  اأن تتحقق اأماين �شعبنا 
والعودة  احلرية  يف  الفل�شطيني 

وحترير فل�شطني والقد�ص. 

�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية

التجربة الن�شالية للأ�شري املحرر اأمين ال�شراونة
يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى، حيث 

ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر يف �سفقة وفاء الأحرار اأمين ال�سراونة من 
اخلليل واملبعد عن اأ�سرته اإىل قطاع غزة .

اأبو علي ُم�شطفى يف �شجن اجللمة
بقلم: دعاء اجليو�سي.

خا�س مركز حنظله للأ�سرى 
واملحررين

م�شطفى  علي  اأبو  بقامة  لرجل 
ب�شمة يف كل �شاحات الن�شال... من 
املواقف  اأالف  �شي�رسد  عنه  �شاألته 
واالأردن... عرابة  يف  الرجل  عن 
ال�شحراوي...يف  اجَلفر  معتقل  يف 
َحل... وحيثما  الع�شكرية  القواعد 
فيها  تربز  ن�شال  �شاحات  وكلها 
معادن الب�رس و�شفافية اأرواحهم بال 
االأ�شد  الن�شال  �شاحة  �شك...ولكن 
�رساوة هي ال�شجون واأنا �شاأحدثكم 
مع  وجتربتي  ولقائي  معرفتي  عن 

اأبا علي داخل �شجون االحتالل.
ليلة ال�شاد�ص من حزيران عام األفني 
واإثنني اإعتقلتني قوات االحتالل من 
بيت عائلتي يف طولكرم ومن هناك 
اإقتادوين  قا�شية  تنكيل  رحلة  وبعد 
هذه  حتى  اجللمة  معتقل  اإىل 
اللحظة كانت معرفتي باأبي علي ال 
اأي ع�شو يف اجلبهة  تتعدى معرفة 
ال�شعبية به واإن كان ملعرفتي بع�ص 
جهاز  يف  ُمقاتلة  فاأنا  اخل�شو�شية 

كفاحي يحمل اإ�شمه.
اإىل  و�شلت  التايل  اليوم  �شبيحة 
يف  يدور  وما  اجللمة  حتقيق  مركز 
ت�شعف  اأال  يجب  فدائية  اأين  ذهني 
املحققني  اأُرَي  اأن  ُم�شممة  ُكنت 
باأ�شاً وجلداً يليق بفدائية كنعانية...
يظهروا  اأن  م�شممون  هم  وكانوا 
روحي  على  النازية  علوم  كل 

وج�شدي...
كنت  حزيران  من  ع�رس  الثالث  يف 
بداأ  زنزانة  جدار  اإىل  م�شبوحة 
واأالم  �شاعدي  ي�رسب  اخلدر 
يدي  اأ�شابع  ت�شتد...باتت  الظهر 
زرقاء ُم�شودة...ال نوم وال طعام...
اإىل  نقلوين  ال�شبح هذا  ومن حائط 
�ُشبحت  اأي�شاً  وعليه  �شغري  مقعد 
ُم�شتيقظة  للخلف...كنت  ويداي 
متاماً ج�شدي مرهق ولكن حوا�شي 
�رسي  يف  اأحتدث  كنت  ُمتحفزة 
طوياًل  بُ�شكار..واأبت�شم  اأ�شامة  مع 
عندما اأذكر حديثه االأخري على باب 
�شوت  كان  )نتانيا(  خالد  اأم  �شوق 
اأذين  اإىل  يت�شلل  ال�شوق  انفجار 
مقطوعات  من  �شمعت  ما  كاأجمل 
مو�شيقية يف حياتي....وبعد حديث 
اأخذتني  اأ�شامة  مع  للعهد  وجتديد 
ج�شدي  لبى  رمبا  اأدري  ال  اإغفاءة 
اإغماءة  تكون  قد  اأو  للنوم  حاجته 
على  القيت  ما  بفعل  اإنتابتني 
و  اأنني  اإ�شبوع كامل....املهم  مدار 
باب  �رسير  �شمعت  اإغفائتي  اأثناء 
ي�شع يف  نوراً  راأيت  الثقيل  الزنزانة 
من  زنزانتي...زالت  وزوايا  قلبي 
الرطوبة...�شممت  رائحة  اأنفي 
عبري برتقال يافا وغ�شل رذاذ البحر 
منتع�شة...كان  فا�شتفقت  وجهي 
اأق�شى  يف  يقف  كث  ب�شارب  رجل 
كتفه مارتينة قدمية..  الغرفة على 
يرتديه  كالذي  قروياً  زياً  يرتدي 
اإبت�شم  كور  قرية  يف  عائلتي  �شيوخ 

م�شح  مندياًل  جيبه  من  واأخرج 
قومي....دعاء  يل  وقال  وجنتي 
هذا...هذا  من  منديل  اأتعلمني 
منديل حاكته الجئة يف خميم �شربا 
جورج  يد  اإىل  �شاتيال  عرب  وهربته 
خذيه  اإيَل  و�شل  عنده  ومن  حب�ص 
يديك  يف  القيد  اأوغل  كلما  اأبِت  يا 
اأو داهمك التعب اإم�شحي جراحك 
لدي  لي�ص  اأبت  يا  به...اإعذريني 
يف  ماء  يبقى  ومل  لك  اأقدمه  طعام 
وما  قلبي  الع�شكرية...لدي  قربتي 
تبقى من حلم كتفَي هال اأخذتيه...
من  ولكن  الرجل  و�شاألت  تب�شمت 
تهبني مندياًل  باإ�شمي  تناديني  اأنت 
اأكتافك  وحلم  قلبك  علي  وتعر�ص 
وقعت  كلما  عيناك  وتدمع  طعاماً 
املتورمة...�شمت  اأ�شابعي  على 
خجاًل  وجهه  اإحمر  طوياًل  الرجل 
اإ�شمي  تعرفني...حتملني  اأال  وقال 
الفا�شي�شت...تهدمينها  قالع  اإىل 
على روؤو�شهم وتوؤكدي اأن هذا جزء 
املذبوحون  واأبنائي  اأنا  ثاأري  من 
من كفر قا�شم اإىل غزة وال تعرفني 
علَي  �شكلي...اأتتذاكني  وال  اإ�شمي 
اأ�شول  من  هذه  اأن  اأم  دعاء  يا 
يف  تعلمتموها  التي  ال�رسي  العمل 
قبل  �شاأخرج  �شيق  غيبتي...وقتي 
امٌلقاتل  الفا�شي�شت...اأنا  ياأتي  اأن 
علي  اأبا  اأنا  الزبري  على  م�شطفى 

يا دعاء....
بدا ال�شوت مـاألوفاً ولكن الوجه لي�ص 
كذلك فوجه اأبا علي اأعرفه جيداً....
قلُت اأيا عم �شوتك ك�شوت اأبا علي 
كذلك...نورانية  لي�ص  وجهك  ولكن 
االأر�ص كلها.... ن�شف جمال الدنيا 
وكل هيبتها...عطر �شماوي اأاأنت اأبا 
علي حقاً.... قال يا اأـبِت اأال تعلمني 
نغت�شل  �شهداء  ن�شعد  عندما  اأننا 
بدمنا وبه نتزين فنبدو كما ترين...
اأنا  عموماً   ، ال�شهادة  جمالية  اإنها 
�شاأخرج بالطريقة التي اأتيت بها...
عندما ت�شعرين اأنك بحاجتي �شوف 
�شجن  اإىل  ذاهب  االآن  اآتي...اأنا 
هناك  اأن  يل  قالوا  فقد  ع�شقالن 
من هم بحاجتي �شوف اأزورهم ومن 
وعدت  علي  اأبا  اأغادر....غادر  ثم 
ال�شبح...وظللت  وجدار  لقيدي 
الدامون  يف  يزورين  عهد  على  معه 
وال�شارون و الرملة زارين يف طولكرم 
يوم  لقاءاتنا  اأخر  وغزة...وكان 
الغ�شاريف..اأتى  اآالم  علَي  اإ�شتدت 
بالدخول  ا�شتاأذن  جم  باأدب  للبيت 
وقال  ركبتيه  على  اأطفايل  اأجل�ص 
قتلني... من  جدي  يا  اأتعلمون  لهم 
قالوا  هذا  كل  باأمكم  �شنع  ومن 
العدو  الوح�ص..  اإنه  من...قال 
بحب  قلوبنا...تزودوا  على  القابع 
على  اأطمئن  قريباً  �شاآتيكم  االأر�ص 
عندما  تقاتلونه  كيف  واأدلكم  اأٌمكم 
علي  اأبا  �شواعدكم...خرج  ت�شتد 
وال زال ِطفلي علي وحممد ي�شاأالن 
وعدهما  الذي  الثالث  جدهما  عن 
ببنادق وبزات ع�شكرية ورحلة قتال 
تتاأخر  ن�شيب...فال  فيها  لهم  يكون 

يا اأبِت اإننا يف االنتظار.

اجلزء 02 
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احلاكمون  ال�ضباط  ي�رش  ومل 
الأ�ضا�ضي«  »القانون  هذا  اإىل 
ومل  بعده،  اأو  ن�رشه  قبل  �ضواء 
ال�ضحفيني  اأ�ضئلة  على  يردوا 
خلفه  يقفون  كانوا  اإذا  عما 
توقيت  ب�ضبب  اللتبا�س  وازداد 
ملجموعة  قمة  ع�ضية  ن�رشه، 
اإفريقيا التي حت�س  دول غرب 
الع�ضكريني على ت�ضليم ال�ضلطة 
انقالب  بعد  ملدنيني،  �رشيعا 

18 اأغ�ضط�س.
املجل�س  با�ضم  املتحدث  لكن 
اإ�ضماعيل  الكولونيل  الع�ضكري 
اأن  اجلمعة،  م�ضاء  اأكد  واغيه 
هذا  »رعاة  هم  الع�ضكريني 
الفراغ  اإىل  لفتا  القانون«، 
غياب  يف  القائم  الد�ضتوري 
وطنية  جمعية  اأو  حكومة 
الوطني:  للتلفزيون  و�رشح 
»ل�ضمان ا�ضتمرار الدولة، يجب 
للدولة.  رئي�س  هناك  يكون  اأن 
هذا القانون يتيح اعتبار رئي�س 

املجل�س الوطني رئي�ضا للدولة، 
مما ي�ضمح له ب�ضمان ا�ضتمرار 
للعملية  والتح�ضري  الدولة 
اإىل  ي�ضري  النتقالية«وكان 
املجل�س الوطني لإنقاذ ال�ضعب 
الذي �ضكله الع�ضكريون، وي�ضكل 
اأ�ضا�ضا  الأ�ضا�ضي  القانون 
القانون على  له وين�س  قانونيا 
املجل�س  يوؤمن  اأن  وجوب 
رئي�س  يرتاأ�ضه  الذي  الوطني 
»ا�ضتمرار  الع�ضكري  املجل�س 
الدولة يف انتظار اإقامة الهيئات 

النتقالية«.
رئي�س  اأن  اأي�ضا  القانون  واأورد 
»يتوىل  الوطني  املجل�س 
الدولة«،  رئي�س  مهمات 
الوطنية«،  الوحدة  و«يج�ضد 
الوطني  ال�ضتقالل  و«ي�ضمن 
واحرتام  الأرا�ضي«،  ووحدة 
عن  ف�ضال  الدولية،  التفاقات 
كونه يعني امل�ضوؤولني املدنيني 
و«يوقع  الكبار  والع�ضكريني 
ي�ضدرها  التي  املرا�ضيم« 
املجل�س ويتلقى اأوراق اعتماد 

كذلك،  الأجانب  ال�ضفراء 
املجل�س  رئي�س  منح  ميكن 
حني  ا�ضتثنائية«  »�ضالحيات 
ووحدة  املوؤ�ض�ضات  تكون 
باللتزامات  والوفاء  الأرا�ضي 
الدولية »مهددة يف �ضكل خطري 
وفوري«وكان الع�ضكريون اأعلنوا 
يف وقت �ضابق اإرجاء الجتماع 
كان  الذي  الأول  الت�ضاوري 
املنظمات  مع  ال�ضبت  مقررا 
�ضاأن  يف  واملدنية  ال�ضيا�ضية 

ت�ضليم مقبل لل�ضلطات.
موعد  اإىل  الجتماع  واأرجئ 
ذات  »لأ�ضباب  لحقا  يحدد 
حركة  تنظيمي«وكانت  طابع 
يونيو-جتمع  من  اخلام�س 
اعرت�ضت  الوطنية  القوى 
اإىل  دعوتها  عدم  على  ب�ضدة 
اأنها  علما  الجتماع،  هذا 
احلركة  اأ�ضهر  طوال  قادت 
اأن  كيتا قبل  الحتجاجية �ضد 

يطيحه اجلي�س يف 18 اأوت.

اأكد املجل�س الع�سكري الذي توىل احلكم يف مايل بعد اإطاحة الرئي�س اإبراهيم اأبو بكر كيتا، اأن 
رئي�سه الكولونيل عا�سمي غويتا اأ�سبح رئي�سا للدولة ون�سر اخلمي�س يف اجلريدة الر�سمية يف 

مايل »قانون اأ�سا�سي« بهذا املعنى، يعد مبثابة ن�س د�ستوري وفق معديه، لكنه اأثار التبا�سا.

مايل

رئي�س �ملجل�س �لع�صكري �أ�صبح 
رئي�س �لدولة

دويل

اخلم�س”  “العيون 

حتالف ��صتخبار�تي تقوده بريطانيا لإنهاء �لهيمنة �ل�صينية
اأعمق  عالقة  بريطانيا  تكّون 
ال�ضتخباريني  �رشكائها  مع 
“العيون اخلم�س”،  يف حتالف 
وهو حتالف ا�ضتخباراتي ي�ضم 
ونيوزيلندا  وكندا  اأ�ضرتاليا 
والوليات  املتحدة  واململكة 
التحالف  و�ضي�ضهد  املتحدة، 
يف  �ضخمة  ا�ضتثمارات 
عليها  تهيمن  التي  املجالت 
التكنولوجيا  مثل  ال�ضني، 
هي  الدول  وهذه  والبحوث، 
 UKUSA اأطراف يف اتفاقية
وهي  الأطراف،  املتعددة 
امل�ضرتك  للتعاون  معاهدة 
الإ�ضارات،  ا�ضتخبارات  يف 
وي�ضرتك التحالف يف جمموعة 
واحدة  يف  الذكاء  من  وا�ضعة 
املتعددة  الرتتيبات  اأ�ضد  من 

الأطراف بالعامل.
اململكة  وزراء  رئي�س  وك�ضف 
جون�ضون،  بوري�س  املتحدة 
النقاب عن التغيري يف ال�ضيا�ضة 
لإنهاء  امل�ضممة  اخلارجية 
العتماد على بكني يف اجتماع 
ملجل�س الأمن القومي الأ�ضبوع 
املا�ضي، كما ك�ضف اأي�ضاً عن 
حكومته”،  قمة  يف  “�ضْدع 
وخ�ضعت خطة “�ضّد الثغرات” 
يف قطاعات املهارات الغربية 
وكندا  اأ�ضرتاليا  جانب  اإىل 
والوليات املتحدة  ونيوزيلندا 
لـ”مناق�ضة حيوية” يف اجتماع 
ال�ضتخبارات  وروؤ�ضاء  الوزراء 

الثالثاء املا�ضي.
جمل�س  اأع�ضاء  كبار  وحّذر 
ري�ضي  فيهم  مبن  الوزراء، 
“جدار  اإقامة  �ضوناك، 
اأكرب  ثاين  مع  اقت�ضادي” 

اقت�ضاد بالعامل، لكن جون�ضون 
�ضبط  “اإعادة  على  م�ضمٌم 
واإ�ضالحها”،ويف  العالقات 
جائحة  مع  بكني  تعامل  �ضوء 
حّذرت   ،″19 “كوفيد 
�ضرتيت،  داوننغ  �ضخ�ضيات 

“ح�ضاب احلكومة ال�ضينية”.
اأون  ميل  �ضحيفة  وعلمت 
التي  اخلطط  اأن  �ضنداي، 
الأمن  جمل�س  يف  نوق�ضت 
البحث  تت�ضّمن  القومي 
غربي  “حّل  عن  عاجل  ب�ضكل 
يف  اخلربة  لنق�س  فقط” 
اخلام�س  اجليل  تكنولوجيا 
واأثار  ال�رشعة.  الفائقة   5G
الذين  الأمريكيون  امل�ضوؤولون 
يف  املتحدة  اململكة  زاروا 
فكرة  الثاين(  )كانون  يناير 
الغرب  من  املدعوم  التكتل 
با�ضتخدام  لربيطانيا،  بدياًل 
ال�ضيني  التكنولوجيا  عمالق 
ا�ضتبعاد  لكن جرى  “هواوي”، 
وقتاً  �ضي�ضتغرق  لأنه  ذلك، 

طوياًل لإن�ضائه.

اإنهاء العتماد الغربي 
على ال�سني

يف  م�ضادر  اأكدت  ذلك،  ومع 
بووايتهول  الوزراء  جمل�س 
جون�ضون  اأن  لل�ضحيفة، 
املوقف،  هذا  عن  “ابتعد” 
اأن  بريطانيا  من  ويريد 
يف  عاملياً  رائداً  “دوراً  تلعب 
على  الغربي  العتماد  اإنهاء 

ال�ضني”.
يف  كبري،  م�ضدر  وقال 
فقدنا  “لقد  وي�ضتمن�ضرت، 

الأ�ضواق  ع�رشات  يف  اخلربة 
التكنولوجيا  مثل  الكربى، 
دخلنا  ال�ضبب  ولهذا  والعلوم، 
لقد  )هواوي(.  فو�ضى  يف 
لي�س من  للتو،  ال�ضينيون  غرق 
بريطانيا  تت�رشف  اأن  الواقعي 
لي�س  التوعك  وهذا  مبفردها، 
من  فريدة  بريطانية  م�ضكلة 
عرب  حم�ضو�س  اإنه  نوعها، 
الغرب، لذا �ضن�ضاعد �رشكاءنا 
التي  الفجوات  �ضّد  على 

ي�ضتغلها ال�ضينيون حالّياً”.
كانت   ، الجتماع  قبل  وحتى 
تعطي  ال�ضينية  احلكومة 
معادية  حتذيرات  بريطانيا 
البتعاد  بعدم  متزايد  ب�ضكل 
الدبلوما�ضية  العالقات  عن 
احلالّية،  الوثيقة  والتجارية 
مر�س  تف�ضي  فاإن  ذلك،  ومع 
“كوفيد 19” والو�ضع يف هونغ 
كونغ عززا ت�ضميم “10 داوننغ 
�ضبط  اإعادة  على  �ضرتيت”، 

التوازن،  واإعادة  العالقات 
ودفع بع�س الوزراء امل�ضاركني 
اإ�ضالح  نحو  الجتماع  يف 

�ضامل للعالقات.
وزير  حّذر  ذاته  الوقت  يف 
اخلزانة الربيطاين ري�ضي �ضون، 
اأن “اإقامة جدار اقت�ضادي” من 
�ضاأنه اأن يعرقل الناجت املحلي 
وتباطوؤ  لربيطانيا  الإجمايل 
امل�ضادر  وتزعم  النتعا�س. 
الربيطاين  الوزراء  رئي�س  اأن 
دفعا  �ضون،  اخلزانة  ووزير 
“حالة مبا�رشة” لال�ضتثمارات 
ال�ضينية امل�ضتمرة يف جمموعة 
ذلك  يف  مبا  القطاعات،  من 
والفولذ  النووية  الطاقة 
املفهوم  ومن  والت�ضالت. 
بريتي  الداخلية  وزيرة  اأن 
باتل، ووزير الدفاع بن وال�س، 
ووزير اخلارجية دومينيك راب 
دفعوا باجتاه خط اأكرث �رشامة 

يف العالقات ال�ضينية.

من ناحية اأخرى، زعم م�ضدر 
ترو�س  ليز  التجارة  وزيرة  اأن 
بالعالقات،  الإ�رشار  حّذرت 
لكن م�ضادر اأخرى اأ�رّشت على 
اأنها دعت بريطانيا اإىل الرتكيز 
اأو�ضع،  اآ�ضيوية  اأ�ضواق  على 
وقال امل�ضدر لل�ضحيفة: “من 
الوا�ضح اأن الدوائر القت�ضادية 
ميزانياتها،  ب�ضاأن  قلقة  كانت 
كان ري�ضي يقراأ من ن�س وزارة 
علينا  حمكوم  اأننا  اخلزانة 
كما  ذلك  نفعل  اإذا مل  بالف�ضل 

يقولون”.
بوري�س  حليف  ري�ضي  واأ�ضاف 
رئي�س  “يحاول  جون�ضون: 
معتدل  م�ضار  توجيه  الوزراء 
يف  ال�ضينيني  املتع�ضبني  بني 
واأولئك  اخللفية  املقاعد 
الرتاجع  ب�ضاأن  يقلقون  الذين 
القت�ضادية”.  العزلة  اإىل 
يف  ال�ضينية  ال�ضفارة  وقالت 
لندن: “ناأمل اأن تظل اململكة 
التجارة  ملتزمة  املتحدة 
بيئة  احلرة والنفتاح، وت�ضمن 
وغري  وعادلة  مفتوحة  عمل 

متييزية لل�رشكات ال�ضينية”.

العيون اخلم�س

توقفت بريطانيا فرتة وجيزة عن 
تبادل املعلومات ال�ضتخبارية 
حول  املتحدة  الوليات  مع 
اأن  بعد  مان�ض�ضرت،  تفجري 
اأمريكيون  م�ضوؤولون  �رّشب 
تطّور  وهو  املعلومات، 
ملحوظ بني دولتني من “خم�س 
عالقات  اأعمق  لها  عيون” 
ال�ضوء  و�ُضلّط  ا�ضتخباراتية. 

مرات  عدة  املجموعة  على 
هذا العام، مبا يف ذلك عندما 
�ضعر �رشكاء الوليات املتحدة 
باأنهم م�ضطرون لدعمها علناً 
و�ضط تقارير تفيد باأن الرئي�س 
ترمب  دونالد  الأمريكي 
“�ضارك معلومات �رشية للغاية 

مع رو�ضيا”.
نظرة على ماهية  يلي  ما  ويف 
اخلم�س،  العيون  ترتيبات 
تبادل  �ضفقات  تربز  وملاذا 
ال�ضتخبارية  املعلومات 
اإذ  العامل.  حول  الأخرى 
متعددة  اأخرى  ترتيبات  توجد 
املعلومات  لتبادل  الأطراف، 
داخل  مثل  ال�ضتخباراتية، 
الناتو، لكن يُجرى تبادل مزيد 
العيون  بني  املعلومات  من 
جزئياً  ترتبط  التي  اخلم�س، 
من  وعقود  م�ضرتكة  بلغة 

الثقة.
املتحدة  الوليات  وحتافظ 
تبادل  عالقات  على  اأي�ضاً 
مع  ال�ضتخباراتية  املعلومات 
واأملانيا  فرن�ضا  مثل  احللفاء، 
عدد  مع  وكذلك  واليابان، 
اأو�ضطية،  ال�رشق  الدول  من 
املتحدة  الوليات  تتبادل  اإذ 
املعلومات ب�ضكل ر�ضمي وغري 
البلدان  من  عديد  مع  ر�ضمي 
“داع�س”  �ضد  احلرب  يف 
الإرهابية  واجلماعات 
العيون  اأع�ضاء  لكن  الأخرى. 
ببع�س  يحتفظون  اخلم�س 
الأ�ضياء لأنف�ضهم، وي�ضاركونها 
كل  اأ�ضا�س  على  الآخرين  مع 

حالة على حدة.
ق.د/وكالت
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ب�سم اهلل الرحمان الرحيم

تعزية
�إثر �مل�صاب �جللل �لذي �أمل بعائلة بر�ح بفقد�نها 4 من �أبنائها يف حادث مرور 
�أليم ،تتقدم �ل�صيدة �صفيقة �لعرباوي مديرة ن�رش يومية" �لو�صط" باأحر �لتعازي 

لذوي �ملتوفني ر�جية من �هلل عز وجل �أن يلهم ذويهم جميل �ل�صرب و�ل�صلو�ن.
)�للَّهَمّ �غِفْر لهم و�رَحْمهم و�عُف عنهم و�أكِرْم منزلَهم و�أو�ِصْع ُمدَخلَهم و�غ�ِصلْهم 

ن�ِس  ى �لثوُب �لأبي�ُس ِمن �لَدّ هم ِمن �خلطايا كما يُنَقّ باملاِء و�لثَّلِج و�لرَبِد ونِقّ
و�أبِدلْهم د�ًر� خرًي� ِمن د�ِرهم و�أهًل خرًي� ِمن �أهِلهم و�أدِخلْه �جلنََّة و�أِعْذهم ِمن 

�لنَّاِر وِمن عذ�ِب �لقرِب(

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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درا�صة �صينية حديثة

كورونا قد يدخل بيتك "بطريقة ل تخطر على بال"
ك�صفت درا�صة �صينية حديثة اأن فريو�س كورونا قد ينتقل اإىل البيوت من خالل اأماكن 

ل تخطر على بال الكثريين، الأمر الذي يدق ناقو�س اخلطر ب�صاأن اإمكانية ال�صيطرة على 
الوباء وذكرت الدرا�صة اأن فريو�س كورونا ميكن اأن ينتقل داخل البيوت وعرب ال�صقق من 

خالل املراحي�س واأنابيب ال�صرف ال�صحي التي تت�صاركها اأكرث من �صقة، خ�صو�صا يف املباين 
ال�صكنية ذات الطوابق املتعددة.

ع.غ/وكالت

ن�رشت  التي  الدرا�سة،  وركزت 
»�ساين�س  موقع  يف  نتائجها 
املعروف،  العلمي  دايركت« 
كورونا  فريو�س  اكت�ساف  على 
غوانزو  مدينة  �سقة يف  يف حمام 
وجود  عدم  رغم  ال�سني،  جنوبي 
مر�سى بها واأ�سارت الدرا�سة اإىل 
ال�سقة  دخل  رمبا  الفريو�س  اأن 
ال�ساد�س ع�رش  الواقع يف الطابق 
اأنابيب  اأو  املرحا�س  خالل  من 
اآثار  اكت�ساف  مت  وقد  ال�رشف، 
الفريو�س على احلو�س وال�سنبور 
اكت�ساف  ومت  الد�س  ومقب�س 
كورونا،  بفريو�س  امللوث  احلمام 
اأفراد،   5 توؤوي  كانت  �سقة  فوق 

تاأكدت اإ�سابتهم باملر�س.
الباحثون  اأجرى  وبعد االكت�ساف، 

ملعرفة  التتبع«  حماكاة  »جتربة 
اأن  ميكن  الفريو�س  كان  اإذا  ما 
ينت�رش عرب االأنابيب عرب جزيئات 

اأو  الهواء،  يف  حممولة  �سغرية 
بقوة  غالبا  ينتج  الذي  »الهباء« 
بالفعل  ومت  املرحا�س  تدفق 

وقد  »الهباء«  هذا  على  العثور 
انتقل اإىل 12 م�ستوى فوق املكان 
االأفراد  فيه  يعي�س  كان  الذي 
وقال  كورونا  بفريو�س  امل�سابون 
تاأكيد  »مت  اإنه  الدرا�سة  موؤلفو 
عرب  اجلوي  الهباء  نقل  اإمكانية 
بعد  ال�سحي  ال�رشف  اأنابيب 
�سطف املرحا�س يف دورة املياه 
من  ع�رش،  اخلام�س  الطابق  يف 
يف  التتبع  حماكاة  جتربة  خالل 

املوقع«.
العثور  مت  اأنه  املتابعة  واأظهرت 
دورات  يف  اجلوي  الهباء  على 
يف  الواقعة  ال�سقق  يف  املياه 
والع�رشين  اخلام�س  الطابق 
ومع  والع�رشين  ال�سابع  والطابق 
انتقال  ا�ستبعاد  ميكن  ال  ذلك، 
الفريو�س من خالل م�سعد املبنى 

امل�سرتك، بح�سب الدرا�سة.

املجلة اجلزائرية لل�صياحة و ال�صفر العدد 4

بعد اإختفائها بتيكجدة

  العثور على املالكمة "اإميان خليف" 

اأمن ولية امل�صيلة

توقيف اأ�سخا�ص بتهمة اإن�ساء حمل الف�سق 

العثور  ال�سبت  اأم�س  مت �سبيحة 
الوطني  املنتخب  مالكمة  على 
�سنة   19 البالغة  خليف«  »اإميان 
تيارت  والية  من  واملنحدرة 
اأول  م�ساء  منذ  اإختفائها  بعد 
اأم�س بقرية التل االأحمر النابعة 
لبلدية العجيبة ، وتعود تفا�سيل 
عنا�رش  عودة  اإىل  احلادثة 
للمالكمة  الن�سوي  املنتخب 
مبركز  مغلق  برتب�س  املتواجد 
بتيكجدة  والريا�سية  الت�سلية 
 2021 طوكيو  الأملبياد  حت�سريا 

من ح�سة تدريبية باأعايل جبال 
غياب  الحظوا  حيث  املنطقة 
هذه الالعبة ما ا�ستدعى تدخل 
التي  املدنية  احلماية  عنا�رش 

االأمنية  امل�سالح  رفقة  �رشعت 
النطاق  وا�سعة  بحث  حملة  يف 
على م�ستوى املنطقة ول�سعوبة 
تدعيم  مت  املنطقة  ت�ساري�س 
الكالب  بفرقة  البحث  فرق 
ويف  ال�سبنوتقنية  املدربة 
عليها  املوايل عرث  اليوم  �سباح 
التل  بقرية  مواطن  طرف  من 
االأحمر التي تبعد ب 16 كلم عن 
مقر  اإىل  اإرجاعها  ومت  تيكجدة 

الرتب�س وهي ب�سحة جيدة .
اأح�صن مرزوق

التابعة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
باأمن  الرابع  احل�رشي  لالأمن 
والية  باأمن  بو�سعادة  دائرة 
امل�سيلة ،من توقيف خم�سة )05( 
اأ�سخا�س ) 04 ن�ساء ورجل واحد( 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 28 و 50 
الف�سق  حمل  اإن�ساء  بتهمة  �سنة 
املخذرات  والدعارة،وحيازة 
العقلية،حيثيات  واملوؤثرات 

عنا�رش  تلقي  اإىل  تعود  الق�سية 
ملعلومات  احل�رشي  االأمن  ذات 
من  جمموعة  قيام  مفادها 
اإحدى  با�ستغالل  االأ�سخا�س 
كوكر  بو�سعادة  مبدينة  ال�سقق 
مع  بالتن�سيق  ليتم  للدعارة، 
و  ال�سقة  تفتي�س  املحلية  النيابة 
مع  فيهم،  م�ستبه  خم�سة  توقيف 
حجز كمية من املخدرات قدرت 

بـ4،3 غ، باالإ�سافة اإىل 29 قر�س 
ملفات  اإجناز  ليتم   ، مهلو�س، 
فيهم  امل�ستبه  �سد  ق�سائية 
اأمام وكيل اجلمهورية  وتقدميهم 
الذي  بو�سعادة،  حمكمة  لدى 
اأحالهم على جل�سة املثول الفوري 
اأين �سدر اأمر باإيداعهم مبوؤ�س�سة 

اإعادة الرتبية بامل�سيلة.
عبدالبا�صط بديار

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

اإ�صابة  حالة   379 ت�صجيل     .
جديدة

اإىل  امل�صابني  عدد  ارتفاع     .
43781

.   ت�صجيل 8 حالة وفاة جديدة 
ب�صبب كورونا

اإىل  الوفيات  عدد  ارتفاع     .
1491

�صفاء  حالة   281 ت�صجيل     .
جديدة

حالت  اإجمايل  ارتفاع     .
ال�صفاء اإىل 30717

م�صتغامن 

هالك 6 اأ�سخا�ص غرقا 
تيبازة

الإطاحة بع�سابة خمت�سة يف الجتار
 باملوؤثرات العقلية 

مبناطق  غرقا  اأ�سخا�س   6 هلك 
ب�سواحل  ال�سباحة  ممنوعة 
علم  ح�سبما  م�ستغامن  والية 
للحماية  الوالئية  املديرية  من 
اأن  امل�سدر  واأو�سح  املدنية 
حاالت الغرق ال�ستة مت ت�سجيلها 
يف يوم واحد على م�ستوى �ساطئ 

 4( م�ستغامن  ببلدية  املطربة 
هذا  ال�سباحة  ممنوع  حاالت( 
امليناء  �ساطئ  و�رشق  املو�سم 
خل�رش  �سيدي  ببلدية  ال�سغري 
�ساطئ  و�رشق  واحدة(  )حالة 
بحارة ببلدية اأوالد بوغامل )حالة 

واحدة(.

تيبازة  �رشطة  م�سالح  اأطاحت 
االإجتار  يف  خمت�سة  بع�سابة 
 4259 حجز  و  العقلية  باملوؤثرات 
قر�س مهلو�س،  ح�سب ما اأفاد به 
اأم�س اجلمعة بيان لذات امل�سالح و 
على اإثر معلومة وردت اإىل م�سالح 
را�سد  �سيدي  مبدينة  ال�رشطة 

يحوزان  �سخ�سني  بوجود  تفيد 
على و�سفة طبية »�سورية« القتناء 
�سيدلية،  من  مهلو�سة  اأقرا�س 
الق�سائية  ال�رشطة  �سباط  تدخل 
على  مت  اأمنية،  خطة  اعداد  بعد 
وفقا   ، ال�سخ�سني  توقيف  اإثرها 

لنف�س  البيان.

النعامة
46  مركزا لمتحاين 
املتو�سط والبكالوريا

النعامة  لوالية  الرتبية  مديرية  خ�س�ست 
التعليم  �سهادتي  امتحاين  الإجراء  مركزا   46
توفري  مع   )2020 )دورة  والبكالوريا  املتو�سط 
كافة االإمكانيات التي يتطلبها الربتوكول ال�سحي 
بذلك  اأفاد  كما   ، كورونا  فريو�س  من  للوقاية 

االأمني العام لذات الهيئة .

ت�صاقط الأمطار بولية 
النعامة 

تهيئة الأحياء 
املت�سررة ببلدية تيوت 

االأحياء  لتهيئة  دج  مليون   290 تخ�سي�س  مت 
لها  تعر�ست  التي  الفي�سانات  بفعل  املت�رشرة 
جوان  �سهر  مطلع  النعامة(  )والية  تيوت  بلدية 
املوارد  مديرية  به  اأفادت  ح�سبما  الفارط 
الإجناز  املايل  الغالف  هذا  �سيوجه  و  املائية 
من  املنخف�س  اجلزء  باخلر�سانة حلماية  جدار 
»�سيدي لكبري« املحاذي للوادي و الق�رش القدمي 
�رشف  و  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة  تهيئة  واإعادة 
مياه االأمطار عرب االأحياء املت�رشرة من ال�سيول 

بذات اجلماعة املحلية  .
يف  �ستنطلق  التي  االأ�سغال  هذه  وت�ستهدف 
»القريب« بعد اإمتام االإجراءات التقنية و االإدارية 
النقل  تاأمني  �ساأنها  من  جديدة  قنوات  و�سع 
اإىل  االأمطار  مياه  اأو  امل�ستعملة  للمياه  ال�رشيع 
خارج حدود املنطقة املت�رشرة من الفي�سانات 

نحو امل�سب الرئي�سي للبلدية .

الديوان الوطني للخ�صر و 
الفواكه واللحوم 

تعيني بولفراخ مديرا 
عاما بالنيابة  

مت تعيني عز الدين  بولفراخ مديرا عاما بالنيابة 
و  للخ�رش  امل�سرتك   املهني  الوطني  للديوان 
حلو،  لكرمي  خلفا  )اأونيالف(،  اللحوم  و  الفواكه 
بيان ن�رشته على  والوزارة  يف  اعلنته  ح�سب ما 
االجتماعي  التوا�سل  ب�سبكة  الر�سمية  �سفحتها 
ان�ساأ  الذي  الديوان  دور  يتمثل   »فاي�سبوك«و 
خالل 2009 يف  �سبط وتاأمني االإنتاج الفالحي 
واملحافظة  الغذائي  االأمن  لتحقيق  ال�سوق  يف 
للمواطن  ال�رشائية  القدرة  الوقت على  نف�س  يف 
من خالل ما ي�سمى ب »املخزون االأمني« الذي 
كما  وعموميون  خوا�س  متعاملون  فيه  ي�ساهم 
طريق  عن  ال�سعب  تنظيم  على  الديوان  يعمل 
املنتخب  املجل�س  منها  املهنية  املجال�س 
البي�ساء  للحوم  املنتخب  واملجل�س  للبطاطا 
عالوة على كل املتعاملني العموميني واخلوا�س 
من اأجل �سبط كافة املنتجات وحتقيق وفرتها 

يف ال�سوق.

عندما نتحدث عن معار�سة �سيا�سية ، فنحن 
نعني ح�رشا تلك الربامج و االأفكار ال�سيا�سية 
تطبيقها  اأجل  من  تنا�سل  و  حتملها  التي   ،
اأ�سخا�س  اأو   ، �سيا�سية  ، جمعيات  نفاذها  و 
اأو  الربامج  تُتخذ هذه  الغالب  ، يف  م�ستقلني 
ال�سلطة  على  لال�ستيالء  كو�سيلة  االأفكار، 
 ، املجتمع  داخل  تبثه  خطاب  خالل  من   ،
الهم  مع  بتماهيها  مربوط  جناحها  ويبقى 
و  ال�سعب  مع طموحات  ، وحتاقلها  اجلمعي 
البدائل االإجرائية .  اآماله، من خالل تقدمي 
مرت علينا �سل�سلة من االأحداث ال�سيا�سية و 
االجتماعية، تعترب منا�سبات حقيقة المتحان 
للمعار�سة  احلقيقي  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
حول  احلا�سلة  بالتجذابات  منها  نكتفي   ،

م�ساألة الد�ستور .
هل قدمت املعار�سة ال�سيا�سية روؤيا د�ستورية 

حقيقية ؟ 
و  املعار�سة  ن�ساط  يف  الب�سيط  املتاأمل 
خطابها ، يقف على الركود املزري ، لعقلها 
فمازالت   ، القدمي  خطابها  داخل  ال�سيا�سي 
 ، القدمية  ال�سيا�سية  كة  الربرِ نف�س  تتعاوم يف 
لغة  و  الدمياغوجي  بني اخلطاب  املرتاوحة 
الفلني، فلم جند اأي مبادرة خالقة اأو اجتهاد 
فكري حقيقي حول مو�سوع الد�ستور ن�سا ، 
،و  الوالدة  حلظة  تربح  مل  كاأنها   ، اأو خطابا 
ما االجتماع االأخري ملا �سمي بقوى االإ�سالح 
الذي جمع ما ال يجمع ، خري دليل على ذلك ، 
رغم حماوالت التن�سل من طابعه ال�سيا�سي .

قبل احلديث اأو انتقاد �سعف اأداء احلكومات 
التي  املنظومة  اأن  نعلم  اأن  ف�سلها،علينا  اأو 
فيها  تكون  التي  البيئة  و  الوزير  منها  يخرج 
ال�سيا�سي  منها  تخرج  التي  نف�سها  هي   ،
عمليات  اأ�س�س  و  فمنطلقات  املعار�س، 

العقل ال�سيا�سي الفكري �سيان . 

قلم جاف

الأمر �سيان .. 
الوليد فرج

اإ�سدار جديد 
مل�سطفى خياطي

يف  خياطي  م�سطفى  الربوفي�سور  يتطرق 
ر�سا  »علي  موؤخرا  ال�سادر  اجلديد  كتابه 
�سخ�سيتني  مل�سار  طرابل�س«  حاكم  اجلزائري 
يف  برزتا  ال19  القرن  من  فذتني  جزائريتني 
اخلارج يف جمال احلكم والدبلوما�سية والقيادة 

الع�سكرية.



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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