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خربا ء يتحدثون لـ"الو�سط"

احلركة يف �سلك الوالة متوقعة و منطقية
 

.   ب�سري فريك : الزلت الكالمية لبع�ض الولة كان �سببا يف احلركة الأخرية
.   عبد الرحمان هادف: التغيري ر�سالة لكل امل�سوؤولني 

.   عبد العزيز بن طرمول : لبد من  تبني �سيا�سة رقابية �سارمة 
.   ح�سن �سالح : �سرورة اإعادة ال�سلطة اإىل املجال�ض املنتخبة

.   نا�سر حمدادو�ض: تكري�ض ثقافة النتخاب
اعترب نا�سطون و فاعلون يف ت�سريح خ�سوا به جريدة الو�سط باأن احلركة  اجلزئية يف �سلك 
الولة التي  قام بها  رئي�ض اجلمهورية كانت متوقعة ومنطقية ، لفتني اإىل اأن هذه اخلطوة 

ثمرة  الف�سائح التي طبعت ت�سيري ال�سوؤون الجتماعية للمواطن وتخلي املعنيني عن واجباتهم، ، 
فيما دعا اآخرون اإىل �سرورة  اإعادة النظر يف �سالحيات الوايل و �سروط و �سوابط تعيينه .

 اإميان لوا�ض

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأجرى 
والوالة  الوالة  �سلك  يف  جزئية  حركة  اليوم، 
من    كُلّ الوالة  مهام  اإنهاء  �سملت  املنتدبني، 
لب�سار؛حممد  واليا  ب�سفته  مباركي،  اأحمد 
عروة،  للجلفة، عي�سى  واليا  ب�سفته  عمر،  بن 
ب�سفته واليا ل�سكيكدة؛ عبد ال�سميع �سعيدون، 
ب�سفته واليا مل�ستغامن؛ ال�سيخ لعرجة، ب�سفته 
واليا للم�سيلة؛- حمفوظ زكريفة، ب�سفته واليا 
ب�سفته  مو�سى،  احلاج  لتي�سم�سيلت؛  عمر 
والية  ب�سفتها  رم�سان،  ن�سرية  لتيبازة؛  واليا 

لغليزان.
 

الوايل ال�سابق ب�سري فريك 
»زلت ل�سانية« كانت �سببا يف احلركة 

الأخرية
 

اإعترب الوايل ال�سابق ب�سري فريك باأن احلركة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  بها  قام  التي  االأخرية 
متوقعة  كانت  الوالة  �سلك  يف  تبون  املجيد 
النظر  اإعادة  على �رضورة  م�سددا  ومنطقية، 

يف �رضوط و�سوابط تعيني الوالة م�ستقبال.
ب�سري  وهران  لوالية  ال�سابق  الوايل  اأرجع 
»الو�سط«  به جريدة  ت�رضيح خ�س  فريك يف 
رئي�س  بها  قام  التي  االأخرية  احلركة  �سبب 
اجلمهورية عبد املجيد تبون يف �سلك الوالة 
الوالة يف معاملة  اإىل الزالت الكالمية لبع�س 
وخماطبة املواطنني يف خرجاتهم، باالإ�سافة 
اإىل عدم قدرتهم على مواكبة الو�سع اجلديد 
خا�سة فيما تعلق مبناطق الظل ومواجهة وباء 

كورونا.
و اأ�سار ب�سري فريك باأن :«  املميز هذه ال�سنة 
باأن حركة �سلك الوالة جاء بعد اأ�سبوعني من 
املبا�رض  التدخل  و  بالوالة،  احلكومة  لقاء 
يف  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�س 
حادة  مداخلة  الحظنا  اأين  الوالة،  اجتماع 
باأن هناك والة قاموا  وقا�سية نوع ما، و قال 
البع�س  و  التنموي،  املجال  كبري يف  مبجهود 
اجلديد  الو�سع  مواكبة  ي�ستطيعوا  مل     منهم 
و  الظل  مناطق  مبلف  تعلق  فيما  خا�سة 
مواجهة وباء كورونا، �سيما و �سالحيات كبرية 
منحت للوالة للت�رضف وفق ظروف واليتهم و 
املحلي  امل�ستوى  على  املطروحة  امل�ساكل 

.«
وثمن الوايل ال�سابق لوهران  » خطوة الرئي�س 
النظام  مع  قطيعة  واإحداث  التغيري  نحو 
النظر  اإعادة    �رضورة  على  م�سددا  ال�سابق، 
يف الن�سو�س التي تتحكم يف ت�سيري اجلماعات 
املحلية، معربا عن اأمله يف اأن يدرج هذا يف 
رئي�س  بها  وعد  الذي  التغيري  طريق  خارطة 

اجلمهورية عبد املجيد تبون.
اإعادة  �رضورة  على  املتحدث  و�سدد 
الوالة  تعيني  و�سوابط  النظر �رضوط 

الدورية،  التغيريات  هذه  منتقدا  م�ستقبال ، 
الدولة،  و ال يخدم  لي�س معقول  » هذا  قائال 
التنموية،  الزاوية يف احلملة  الوايل هو حجر 
عالقة  لهم  والة  هناك  اأن  اأعرتف  �سحيح 
بالف�ساد لكن على اأي اأ�سا�س تتم هذه احلركة 
يف  اأ�سا�سي  قانون  من  البد  لذلك   ، الدورية، 

�سلك الوالة ».
عن  االبتعاد  اإىل  الوالة  فريك  ب�سري    ودعا 
ال�سلوكات اال�ستعالئية ، الأن الوايل موجود يف 

خدمة املواطن و لي�س اال�ستعالء عليه«.
 

عبد الرحمان هادف
التغيري ر�سالة لكل امل�سوؤولني

 

عبد  املحلية  التنمية  يف  املخت�س  اعترب 
الرحمان هادف باأن احلركة االأخرية يف �سلك 
الوالة خطوة اإيجابية لت�سري ال�ساأن العام على 
ال�سعيد املحلي، داعيا كل الفاعلني لاللتفاف 
حول هذا امل�سوؤول الذي هو جزء من احلل ، 

وتبني   ثقافة ت�ساركية و عمل جمعوي.
و اأكد عبد الرحمان هادف يف ت�رضيح خ�س 
الوالة جاء  �سلك  التغيري يف  باأن  »الو�سط«  به 
للم�سوؤولني  جديدة  �سورة  اإعطاء  و  ملعاجلة 
العديد  اأ�سمائهم  يف  ارتبطت  الذين  املحلني 
من   ق�سايا الف�ساد ،  الفتا باأن الرئي�س  اأراد 
اإعطاء فر�سة للجدد الإثبات  كفاءتهم، للطاقم 
التنفيذي املحلي حتى يكون عمل جديد عمل 

ت�ساركي و ذهنيات جديدة.
باأن  االقت�سادية  التنمية  اأ�سار املخت�س يف  و 
تبعا  جاءت  الوالة  �سلك  يف  اجلزئية  احلركة 
خلطة عمل احلكومة الإر�ساء منظومة جديدة 
بعد  ذلك  و  املحلي  ال�سعيد  على  للحوكمة 
احلكومة  لقاء  خا�سة  انعقدت  التي  اللقاءات 
مع الوالة والتقارير التي اأعدت فيها ال�سياق، 
م�سيفا :« اجلانب االقت�سادي كان له دور كبري 
يف اإعداد القائمة، و اأي�سا االأهداف امل�سطرة 
خالل برنامج عمل احلكومة و ترجمتها على 
اأر�س الواقع  من خالل برامج عملية يتطلب 

اأن تكون فيه«.
واأ�ساف املتحدث:« هذا التغيري جاء الإعطاء 
ر�سالة لكل امل�سوؤولني اأنهم حتت طائلة التقييم 
امل�ستمر،  و هم  مطالبني بتج�سيد التو�سيات 
و التعليمات امل�سداة على ال�سعيد املركزي و 
امليدان  اأر�س  املتخذة يف  القرارات  ترجمة 
خا�سة فيما يتعلق بتنمية مناطق الظل و فيما 
املوجودة  الطاقة  لكل  الفر�سة  اإعطاء  يتعلق 

يف الواليات اإثبات كفاءتها »
واأبرز املتحدث باأن الوالة اجلدد �سنهم لي�س 
كبري ميلكون  قابلية يف التفاو�س والتحاور مع 
املواطنني و املجتمع املدين خا�سة ال�سباب، 
بعث  اإعادة  يف   احلكومة  عليهم  تعول  الذي 
جديدة  قواعد  اإر�ساء  خالل  من  االقت�ساد 
لثقافة املقاوالتية  و عدم االتكال على الدولة 

يف اإن�ساء  منا�سب ال�سغب ،و اإن�ساء ال�رضكات 
و املوؤ�س�سات خا�سة املوؤ�س�سات امل�سغرة

و قال املتحدث :« اليوم الدولة ت�سعى  بتجنيد 
كفاءات جديدة لديها طموح تثبت اإمكانيتها يف 
ت�سيري ال�ساأن العام خا�سة ال�ساأن العام  خا�سة 
 ترقيات  الحظنا  اأين   ، املحلي  ال�سعيد  عل 
اجلماعات  يف  اإطارات  و  عامني  اأمناء 
الذي  الوجوه  تغيري كبري يف  اأي�سا   و  املحلية 
املحلي  االإداري  الطاقم  يف   ، عليها  اعتدنا 

خا�سة على راأ�س الواليات ».

عبد العزيز بن طرمول 
البتعاد عن اأخطاء ال�سابق

 

بن  العزيز  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
جديدة  مرحلة  تعي�س  اجلزائر  باأن  طرمول 
يجب اأن تتميز بالواقعية وامل�سوؤولية ا�ستجابة 
اأن  علما  الكثري  ينتظر  اإىل  ال�سارع  ملطالب 
من  للتخفيف  االأ�سا�س  هي  املحلية  التنمية 
يكون  ال  حتى  باأنه  الفتا  املواطنني،  اأعباء 
يجب  ال�سابق  العهد  يف  �سابقيه  مثل  اللقاء 
�سارمة  رقابية   �سيا�سة  احلكومة  تواكب  اأن 
وتقدمي احل�سيلة واالبتعاد عن اأخطاء ال�سابق 
التي كلفت الدولة ما ن�سمع به اليوم من ف�ساد 

فاق كل التوقعات.
ت�رضيح   يف  طرمول  بن  العزيز  عبد  و�سدد 
اجلديدة  املرحلة  باأن  »الو�سط«  به  خ�س 
يجب ان تتميز بالواقعية وامل�سوؤولية ا�ستجابة 
اأن  الكثري علما  ينتظر  الذي  ال�سارع  ملطالب 
من  للتخفيف  االأ�سا�س  هي  املحلية  التنمية 
�ستكون  الدولة  باأن  معتربا  املواطنني،  اأعباء 
على  الوالة  ن�ساطات  لكل  ومراقبة  مرافقة 
اخل�سو�س وان التقييم �سيكون املعيار الوحيد 
طرف  من  امل�سطرة  لالأهداف  للو�سول 

احلكومة.
تبون  الرئي�س  باأن  املتحدث  ذات  واأ�سار 
�سعب  حتدي  اأمام  اجلديدة  واحلكومة 
ينطقون  م�سداقيتهم مما جعلهم  للدفاع عن 
ما  كل  من  وحمذر  ووا�سح  �سارم  بخطاب 
و  اجلديد،  للربنامج  معرقال  يكون  ان  ميكنه 
املحلية  اجلماعات  اإ�سكال  �سيطرح  �سيطرح 
جت�سيد  يف  دورها  حول  البلديات  وروؤ�ساء 
وقدراتها  املحلية  التنمية  دورها يف عمليات 
بقايا  من  اأنها  علما  االيجابية  امل�ساهمة  يف 

العهد البوتفليقي.
 »: املتحدث  اأ�ساف  مت�سل،  �سياق  ويف 
�سغرية  كل  عن  م�سوؤولون  الوالة  �سي�سبح 
وكبرية ملنطقة �سالحيتهم مما يتطلب منهم 
م�سوؤويل  كل  ملحا�سبة  �سلطتهم  ا�ستعمال 
�سمن  بهم  واالجتماع  املختلفة  القطاعات 
لالأخطاء  وم�سحح  ممنهج  عملي  برنامج 

والفراغات امل�سجلة«.

ح�سن �سالح : �سرورة اإعادة ال�سلطة اإىل  
املجال�ض املنتخبة

 

البناء  بحركة  االإعالم  ق�سم  اإعترب م�سوؤول 
االأخرية يف  التغيريات  باأن  �سالح  الوطني ح�سن 
�سلك الوالة هي من �سالحية رئي�س اجلمهورية، 
القوانني  يف  النظر  على �رضورة اإعادة  م�سددا 
�سدد   . املحلية  باجلماعات  تعلق  فيما  خا�سة 
ح�سن �سالح يف ت�رضيح خ�س به جريدة »الو�سط« 
املجال�س  اإىل  ال�سلطة  اإعادة  �رضورة  على 
املنتخبة ، الفتا بان من املفرو�س باأن اجلهاز 
له  ي�سطر  و  الوايل  اأداء  يتابع  الذي  الرقابي 
التنمية املحلية هي املجال�س املنتخبة، معتربا 
يف ذات ال�سدد بان هذه املجال�س انتزعت منها 
قادرة عبى  اأ�سبحت غري  ال�سالحيات حتى  كل 

اأداء دورها الرقابي .
 

نا�سر حمدادو�ض
النتقال من ثقافة التعيني اإىل ثقافة 

النتخاب

نا�رض  ال�سلم  جمتمع  حركة  يف  القيادي  علق 
رئي�س  بلها  قام  التي  احلركة  على  حمدادو�س 
من  البد   »: قائال   ، الوالة  �سلك  يف  اجلمهورية 
االنتقال من ثقافة التعيني و الذهاب اإىل تكري�س 
ثقافة االنتخاب خا�سة يف املوؤ�س�سات و املجال�س 
نا�رض حمدادو�س  و�سدد    . الرقابية  و  املحلية 
الوايل  النظر يف �سالحيات  اإعادة  على �رضورة 
، م�سريا بان الوايل له �سالحيات مطلقة يوازي 
الوالية، يف  اإقليم  بها �سالحيات اجلمهورية يف 
التي  االإدارية  البريوقراطية  من  تاأ�سف  حني 

عطلت التنمية املحلية ».
 

حممد بو�سياف
ف�سائح الت�سيري عواقبها وخيمة

بو�سياف  حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
ال�سوؤون  ت�سيري  طبعت  التي  الف�سائح  باأن 
للمواطن ف�سحت عجزا كبريا  االجتماعية 
عن  امل�سوؤولني  من  لكثري  وا�سح  وتخل 
ا�ستدراكه  الرئي�س  اأراد  ما  واجباتهم، وهو 
جمعه   الذي  االأخري  اللقاء  خالل  من 

بالوالة.
بو�سياف  حممد  ال�سيا�سي  املحلل  �سدد 
يف ت�رضيح خ�س به »الو�سط  على �رضورة 
برنامج  وطموحات  يتكيف   قانون  اإعداد 
على  امل�سوؤولني  يد  واطالق  احلكومة 
م�ستوى هذه املوؤ�س�سات يف تقدير وبرجمة 
املواطن  مع  بال�رضاكة  م�ساريع  وت�سيري 
بها،  يعي�س  التي  املناطق  لطبيعة  وفقا 
والتزاما بقواعد احلكومة التي �ستحول دون 
التالعب بالكالم والكذب على املواطن من 

خالل الوعود الكاذبة والتغرير به.
احلراك  باأن  بو�سياف  حممد  واأ�سار 
نوعية  لنقلة  اأ�س�ست  ال�سعبية  واالنتفا�سة 
بامل�سوؤولية  وربطته  الت�سيري  جمال  يف 
املحك  على  امل�سوؤول  فاأ�سبح  اجلزائية، 
وتو�سيحات ملا  تربيرات  بتقدمي  ومطالب 
واأمام اجلهات  اأوال  اأمام املواطن  به  يقوم 
ننتظر  قد   »: م�سيفا   ، ثانيا  الق�سائية 
اجلماعات  وقانون  الد�ستورية  التعديالت 
االإقليمية، ورمبا انتخابات حملية وت�رضيعية 
اجلهود،  هذه  تقييم  ميكننا  حتى  م�سبقة 
بيتها  ترتب  اليوم  اإىل  اجلديدة  فاجلزائر 
مواطنة  اىل  حتتاج  وقد  امورها  وت�سبط 

حية ليبداأ التحدي اجلزائري«.
 ال  املتحدث:«  قال  مت�سل،  �سياق  يف  و 
اجلماعات  ودور  اأحد حمورية  على  يخفى 
املحلية يف ت�سيري برامج التنمية والنهو�س 
موؤ�س�ستي  وتعترب   ، املواطن  بحاجيات 
القاعدية  الوحدات  والبلدية  الوالية 
العامة  ال�سيا�سات  تنفيذ  على  امل�سوؤولة 
على  تواجهها  التي  ال�سعوبات  رغم  للدولة 
الت�سيري  �سوؤون  يف  القانوين  الن�س  م�ستوى 
عن  ف�سال  الربجمة  يف  التقدير  وحرية 
هاته  تواجهها  التي  اجلمة  ال�سعوبات 
والثقافة  املناخ  حيث  من  املوؤ�س�سات 
واملال  بالف�ساد  واملطبوعة  ال�سائدين 
امل�سبوه والتع�سف ال�سلطوي و�سوء الت�سيري 
املوجهة  الرئي�س  ر�سائل  نفهم  ثم  ومن   ،
 رمز  اأنها  يفرت�س  التي  القواعد  لهذه 
تطبيق  يف  التام  واحلياد  العامة  اخلدمة 
املواطن،  مل�سلحة  واالنحياز  القانون 
اجلزائر  رهان  هما  والبلدية  الوالية  اإن 
احلوكمة  مقام  اإىل  تاأهلنا  متى  اجلديدة 
يف  املواطن  اإدماج  خالل  من  والر�ساد 
ت�سيري �سوؤونه من خالل مزيد من امل�سائلة 
املجتمع  من  ممثليه  طريق  عن  والرقابة 
التي  مل�ساكله  طرحه  خالل  ومن  املدين 
احللول  تقدمي  خالل  من  وكذلك  تعرت�سه 
وقد   ، ومطالبه  احتياجاته  تلبي  يراه  التي 
االإدارة  من  املواطن  تقريب  عملية  تكون 
الرئي�سي  املدخل  االأ�سا�س  هذا  على 
ال�سعب  بني  التعا�سد  وتعزيز  الثقة  لبناء 
يف  الف�ساد  حمور  اإن   ، الدولة  وموؤ�س�سات 
من  االإدارة   ج�سدته  ال�سابقة  املراحل 
التي  الو�سائط  و  الف�ساد  �سبكات  خالل 
يف  واالجتار  كالر�سوة  بالقانون  تعرتف  ال 
واملجتمع  الدولة  والعبث مبقدرات  العقار 

معا .
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بع�سهم ف�سل ميدانيا و�سبح العدالة يف الأفق

 �إنهاء مهام04  والة بالغرب
 وحتويل 03 �آخرين 

اأعلن رئي�س اجلمهورية   عبد املجيد تبون م�ساء اأول  اأم�س حركة جزئئه للولة وفقا  للمادة 
لف�سلهم  يف  �سوءا  اجلزائري   وذلك  بالغرب  ولة   03 مهام  اإنهاء  خاللها  مت  الد�ستور  من   92

ت�سيري �سوؤون الولية اأو ارتباطهم بق�سايا ف�ساد التي قد جترهم اإىل العدالة

حممد بن ترار

الحتجاجات تطيح بوايل ب�سار 
حممد مباركي 

قدفته  وايل  اأول  مباركي  حممد  يعترب  
خلفية  على  الإقالة   اإىل   التغيري   عجلة 
عرفتها  التي   الكبرية  الحتجاجات 
الولية منذ تن�سيبه على راأ�سها قادما من 
كاتبا  بها  �سغل  التي  متو�سنت  عني  ولية 
ذريعا  ف�سال  مباركي  �سجل  وقد   ، عاما 
ال�ساورة   بعا�سمة  التنمية  عجلة  دفع  يف 
كما قدم وعودا مل جت�سد منها الإعانات 
الولية  �سكان  بها  وعد  التي  الريفية 
الذين يزيد عددهم عن ال32 األف قطعة  
بطريق حلمر ، وهو  ما خلق احتجاجات 
كربى ، كما انهم مل يتمكن من فك اأزمة 
املياه على الولية  الأمر الذي انزل جلنة 
حتقيق  وزارية اىل  املنطقة ، هذا وقد 
مت  ا�ستقبل  �سكان ب�سار خرب اإقالة حممد 
مباركي بالزغاريد  والهتافات  طالبني من 
الوايل اجلديد حممد بلكاتب املعني على 
من  اإنقاذهم    ب�رضورة  الولية   راأ�س  
الولية   تعرفها  التي  املزرية  الو�سعية 
الوايل  خلفها  التي  النقائ�س  وا�ستدراك 
ال�سابق خا�سة يف جمالت ال�سكن  والري 

والتهيئة احل�رضية  .

الكورونا   تطيح بوايل تي�سم�سيلت  

اأعلن رئي�س اجلمهورية  م�ساء اأول اأم�س 
تي�سم�سيلت   ولية   وايل  مهام  اإنهاء  عن 
من  اأ�سهر   07 بعد   « زكريفة  »حمفوظ 
خالل  من  الولية   راأ�س   على  تن�سيبه 
اأزال  عني  دائرة  رئي�س  من  ترقيته 
تي�سم�سيلت  ، وكانت   اللى وايل  ب�سطيف 
حيث  اجلديد  الوافد  هذا  على   نقمة 
عدة  رفقة   الكورونا  بوباء  فيها   اأ�سيب 
اأع�ساء من املكتب التنفيذي  خالل �سهر 
م�ساريع  عرقل   ما    ، املا�سي  جويلية 
اإن  حيث   ، الفقرية  الولية  بهذه  التنمية 
يف  كانت  والتجربة  ال�سحية   الأو�ساع 
غري �سالح  وايل تي�سم�سيلت الذي عو�س 
الذي  بداوي   عبا�س  اجلديد  بالوايل 
يعرف املنطقة جيدا بحكم انه كان وايل 
  ، لتي�سم�سيت   املجاورة  املدية  بولية 
تنموية هامة من  التفاتة  اإىل  التي حتتاج 
كافة  يف  ت�سهده  الذي  العجز  لتدارك 

امليادين .
التحقيقات  تهدم عر�س ن�سرية  

براهيمي بغليزان 

والية  اإقالة   ينتظر  اأن اجلميع كان   رغم 
احلركة  خالل   براهيمي  ن�سرية  غليزان 
املراأة احلديدية متكنت  اأن  اإل  املا�سية 
اأ�سهر جديدة  التم�سك ملدة 07  من  من 
، رغم  غياب بوادر التنمية بولية غليزان 
الوالية  ان   حيث   ، الأطراف  املرتامية 
لدى  خا�سة  منها   املطلوب  حتقق  مل 
املناطق الريفية البعيدة على غرار عمي 
مو�سى ، القطار ، �سيدي احممد بن علي ، 
مازونة ، وارزان ...حيث اأن ولية  غليزان 
امل�ستوى  على  التنمية  ترتيب  تتذيل 
الوالية  تقع حتت  ان  ، كما تبني  الوطني 
امل�ساريع  بع�س  يف  حتقيقات   طائلة 

رفيعة  اأمنية  م�سادر  اأ�سارت  والتي 
امل�ستوى  اأن ا�سمها من �سمن امل�سوؤولني  
اأنها  ويبدوا   ، التحقيق  ي�سملهم  الذي 
عر�سها  بانهيار  عجلت  التي  الق�سية 
الذي مت�سكت به طويال ، ليخلفها الوايل 
اجلديد عطاء اهلل مولتي القادم من ولية 
واجلدية  ال�رضامة  عنه  واملعروف  تب�سة 
يف العمل ، و�سدة الرقابة  واحلر�س على 
امل�ساريع  وهو ما يعلق عليه الغليزانيون 

اأمال كبرية يف دفع عجلة التنمية.

دعاوي »ال�سيدة واملهند�س« تطيح 
بوايل م�ستغامن 

 الكل يتذكر الإهانة التي  قام وايل ولية  
�سعيدون يف حق  ال�سميع  عبد  م�ستغامن  
�سيدة  فقرية ومهند�س معماري مبنطقة 
�سريات اأمام اجلميع  وعلى املبا�رض بعدما  
وجه له انتقاذا للبا�سه ، كما اأهان املراأة   
انت�سار  وبعد   ، اإليها  ال�ستماع  عو�س 
الف�سيحة �سارع اىل كل القنوات لالعتذار 
وحماولة ال�سلح مع �سحاياه ، الذين حطم 
�سعيدون   حاول  وقد  هذا    ، معنوياتهم 
على   الت�سرت  ال�ستفزازية  الطريقة  بهذه 
ت�سيري  م�ساريع م�ستغامن وحل  ف�سله يف 
اأزمات البلديات التي  اأغلقت  عدة مرات 
 ، العام  الرقابة عن املال  وكذا ف�سله يف 
الت�سيري  كبرية ف  الذي ميلك خربة  وهو 
اإىل  بتلم�سان  ندرومة   دائرة  رئي�س  من 
التي  بق�سنطينة  فم�ستغامن   وايل ولية  
مل يتمكن  فيها بدفع عجلة التنمية وترك 
و�سمة عار مع امراأة فقرية وموظف كفئ 
خلفه   حني  يف   ، حياته  طوال  �ستالحقه 
اإيليزي  ولية  من  القادم  بوحلية  عي�سى 
راأ�سها  باحلدود اجلنوبية   التي كان على 
لتحريك  دواليب التنمية ب�سواحل حو�س 

املتو�سط.
املهند�س املعماري م�سعود جاري 

على راأ�س وهران 

ا�ستب�رض �سكان ولية  وهران خريا بتعني   
راأ�س  على  جاري  م�سعود   املهند�س 
الذي   جالوي  القادر  لعبد  خلفا  الولية 
امل�سيلة  ولية  اإىل  ال�سفة  بنف�س  حول 
اخلربة  اجلديد  الوايل  عن  واملعروف   ،
القرارات  تنفيذ  يف  وال�رضعة  والدقة 
وحل امل�ساكل ،عك�س �سابقه عبد القادر 
اأي�سا  مهند�سا  انه  من  بالرغم   ، جالوي 
اأنه  مل يتمكن مواكبة احلركية بولية  اإل 
وهران التي غزتها املافيا  وكذا �سعوبة 
الت�سيري فيها  بحكم كرثة امل�ساكل وترامي 

الرقعة ، وكرثة ال�سكنات الفو�سوية والآيلة 
لالنهيار  هذا وينتظر  من م�سعود جاري 
التحرك  بال�رضعة الق�سوى لفك العديد 
�سابقه على  التي عجز  القطاع   م�ساكل 
م�ساكل  مقدمتها  ويف  معها  التعامل 

العقار وال�سكن  والتنمية والبناء اله�س .

خل�سر �سدي�س على راأ�س ولية 
�سلف 

بالوايل  �سلف   ولية  �سكان   ا�ستب�رض 
خلالفة  خريا  �سيدي�س   خل�رض  اجلديد 
له  ي�سهد  الذي  جاري   م�سعود  �سابقه  
من  العديد  ومعاجلة  بال�رضعة   اجلميع 
م�ساكل  �سلف املرتاكمة ، هذا وينتظر 
من الوايل اجلديد  الذي �سبق  وان �سغل 
الإدارية  باملقاطعة  املن�سب   نف�س 
بولية  التنمية  عجلة  دفع  �سالح   لعني 
من  ملجموعة  حتتاج  لتزال  التي  �سلف 
القرى  م�ستوى  على  الهامة  امل�ساريع 
واملدا�رض التي حتتاج اإىل التفاتة تنموية 
 ، والزبابجة    ، الزبوجة  غرار   على 
الكرميية ، اأولد فار�س وغريها ، خا�سة 
جبال الظهرة  ومدا�رضها الفقرية  والتي 
للنهو�س  كبريين  ودعم  خربة  اإىل  حتتاج 
يف  ال�سلفاوة  ياأمله  وهو    ، باملنطقة 

�سخ�س الوايل خل�رض �سدي�س .

متو�سنت تودع لبيبة ويناز 
بالدموع 

متو�سنت  عني  ولية  �سكان  اأ�سيب 
باإحباط كبري بعد قرار رئي�س اجلمهورية 
ولية  اإىل  ويناز  لبيبة  الوالية  بتحويل 
تيبازة ، حيث مت توديعها بالدموع بحكم 
حققن  اللواتي  القالئل  الن�ساء  من  اأنها 
التنمية  عجلة  دفع  يف  كبريا  جناحا 
من  ال28  متو�سنت  عني  ولية  ببلديات 
خالل دعمها بالتهيئة احل�رضية ، ال�سكن 
اأن  حيث   ، العمومية  والنارة   ، الريفي 
اإنارة  تعميم  يف  رائدة   تعترب  متو�سنت 
اأحممد  الوايل اجلديد  ويعد  الالد، هذا 
مومن   من الولة املحظوظني  الطذي 
لباجي  الإدارية  املقاطعة  من   جاء 
اإىل  عليها  منتدبا  واليا  كان  التي  خمتار 
تنمية  ذات  ولية   ليجد  متو�سنت   عني 
ما  ناذرة  وم�ساكل  اأكرب   وم�ساريع  كبرية 
العقار  وف�ساد  عدا تلك املتعلقة بنهب 
امل�سوؤولني التي حتقق فيها العدالة ، كما 
اأنها الولية الوحيدة التي تقل فيها اأزمة 
ال�سكن والتنمية ما يجعله ا�سعد وايل يف 

هذه احلركة.

اأم�س  يوم  اأجرى  الد�ستور،  اأحكام  مبوجب 
لولة  جزئية  حركة  اجلمهورية  رئي�س 
جياليل  دوين  تعيني  عنها  ترتب  اجلمهورية، 
التنفيذي  اجلهاز  راأ�س  على  جديدا  واليا 
الذي  حممد  عمر  بن  ال�سابق  للوايل  خلفا 
واليا  جياليل  دومي  تعيني  مهامه.  اأنهيت 
ياأتي  اجللفة  ولية  م�ستوى  على  جديدا 
املواطنني  من طرف  لها  وانتظار  توقع  بعد 
ومتابعي ال�ساأن املحلي بعد تقييمهم ال�سلبي 
تلقى  مل  التي  عمر  بن  الوايل  ت�سيري  لفرتة 
العالقة  امللفات  كل  يف  ايجابية  عنا�رض  اأي 
الجتماعية  ال�سكنات  توزيع  ملفات  ل�سيما 
عنها  يفرج  مل  التي  الجتماعية  والتجزئات 
ال�سناعي  ال�ستثمار  ترقية  ملفات  حتى  اأو 
مطالب  تزل  مل  حيث  باملنطقة  والفالحي 
ال�سناعية  املناطق  لتطهري  املدين  املجتمع 
اأي  الولية  بلديات  مبختلف  املتواجدة 

ا�ستجابة من ال�سلطات الولئية.
وايل  طاولة  على  �سيكون  ال�سياق،  هذا  يف 
وحا�سمة  �سائكة  ملفات  اجلديدة  الولية 
يف  وامل�سداقية  لل�رضامة  وحتتاج  �سعبيا 

درا�ستها ومعاجلتها والف�سل فيها.
ال�سناعي  ال�ستثمار  تطهري  ملف  اأولها 
ولئية  جلنة  بت�سكيل  وال�سياحي  والفالحي 
وتفتي�س  ومراقبة  ملتابعة  ميدانية  خمت�سة 
وا�ستغالل  ال�سياحية  امل�ساريع  مدى جت�سيد 
تطبيق  ثمة  ومن  منحه  ل�رضوط  وفقا  العقار 
حق  منح  املت�سمن  ال�رضوط  دفرت  بنود 
ال�ستثمار. هذا الأمر �سيتيح ح�سب املراقبني 
م�ستغل  العقار غري  اإعادة  الولئية  لل�سلطات 
فعليا للدولة، طبقا لآليات ا�ستغاللها رغم اأن 
الإجراءات قد �ستطول اأكرث لبعدها الق�سائي 
ال�ستثمار  حق  منح  قرارات  باإلغاء  البحت 

التي  والت�رضيعات  للقوانني  وفقا  ق�سائيا 
حتكم وتنظم عمليات ال�ستثمار.

من جهة اأخري، يت�سدر ملف توزيع ال�سكنات 
ابرز  الجتماعية  والتجزئات  الجتماعية 
لولة  حركة  كل  يف  املواطنني  مطالب 
باأن  الأوىل  للوهلة  يبدوا  حيث  اجلمهورية، 
يف  ب�سالله  �سيلقى  الجتماعي  اجلانب 
تتوفر  وانه  خ�سو�سا  املواطنني  ان�سغالت 
وغري  املنجزة  ال�سكنية  احل�س�س  مئات 
انتهاء  منها  بالولية  بلديات  بعدة  م�سغولة 
ببلدية  �سكن   1300 ح�سة  اجناز  اأ�سغال 

اجللفة.
لو�سعية  بالن�سبة  ينطبق متاما  الإ�سكال  هذا 
اأ�سغال  التي مت اجناز  التجزئات الجتماعية 
و�سبكة  ال�رضب  مياه  ب�سبكة  وربطها  تهيئتها 
مل  لكن  بلديات،  عدة  يف  ال�سحي  ال�رضف 
تكن هناك نوايا للت�رضيع يف اإجراءات درا�سة 
ملفات اأ�سحاب طلبات ال�ستفادة منها ومن 

ثمة توزيعها على م�ستحقيها.
مياه  توزيع  يف  احلادة  الأزمة  ت�ستمر  فيما 
ال�رضب مبختلف اأحياء ولية اجللفة، �سيكون 
الوايل اجلديد امام م�سكل عوي�س وامتحان 
مياه  توزيع  اأزمة  ت�سوية  كيفية  يف  �سعب 
ال�رضب ون�رض رزنامة توزيعه �سهريا واللتزام 
بتنفيذه حرفيا، خا�سة و�سكان الولية يعي�سون 
على غرار وليات الوطن و�سع �سحي �سعب 

ب�سبب انت�سار وباء كورونا)كوفيد 19(.
الن�سغالت  اأبرز  من  امللفات  هذه  لتبقى 
الوايل  مكتب  على  فيها  الف�سل  يتم  مل  التي 
جياليل  دومي  الوايل  �سيحقق  فهل  اجلديد، 
اأن  اأم  الأيام  قادم  يف  الولية  �سكان  مطالب 

الأمر موؤجل ل�سنوات اأخري.
اجللفة : حممد �سبع

ال�سغل ، ال�سكن ونهب العقار 

ملفات ثقيلة تنتظر و�ليي
 مترن��ست وب�سار 

.   ولة منتدبون جدد بعني �سالح ، برج باجي خمتار 
وعني قزام لحتواء الحتقان

بوليتي  املحلي  لل�ساأن  املتابعون  و�سف 
الواليني  مهمة  ،اأن  ب�سار   ، مترنا�ست 
اذا علمنا  ، خا�سة  �ستكون �سعبة  اجلديدين 
انتظارهم  يف  الثقيل  العيار  من  امللفات  من 
تتعلق برتاكمات ال�سكن ، ال�سغل ونهب العقار 
براثن  يف  تتخبط  التي  التنمية  عن  ناهيك   ،
اأن  اثنان  عليه  يختلف  ل  مما   . التخلف 
 ، قرمي�س  م�سطفى  اجلديد  مترنا�ست  وايل 
التنفيذية  الهيئة  راأ�س  على  اجلديد  والوافد 
للولة  اإ�سافة   ، بلكاتب  حممد  ب�سار  لولية 
، عني  �سالح  بكل من عني  اجلدد  املنتدبني 
قزام ،برج باجي خمتار  ،ملزمني برفع حتدي 
املفقودة  الثقة  ا�سرتجاع  وهو  واحد  ورهان 
من  انطالقا  وذلك  الإدارة  و  املواطن  بني 
وتاأتي  �سابقيه  عن  ورثها  التي  الرتاكمات 
ال�سغل  �سوق  ال�سائكة  امللفات  مقدمات  يف 
ب�سبب التجاوزات واخلروق التي ظل م�سكوت 
من  الت�سغيل  قطاع  اختطاف  ب�سبب  عنها 
جذورها  متتد  التي  الإدارة  مافيا  طرف 
والعرائ�س  ال�سكاوى  بدليل   ، ال�سابق  للنظام 
املركزية  لل�سلطات  املرفوعة  الحتجاجية 
حتويلهم  تقرر  نافذين  م�سوؤولني  تتهم  التي 
لوليات اأخرى بالوقوف خلف عرقلة تر�سانة 
ل  املثال  �سبيل  وعلى  احلكومية  التعليمات 
احل�رض التعليمة ال�سادرة عن وزارة الداخلية 
ولئية  قطاعية  جلنة  لت�سكيل  الرامية 
العاملة  اليد  ملف  ت�سيري  على  لالإ�رضاف 

عمال  توظيف  غرار  على  التجاوزات  وردع 
بال�رضكات الوطنية القت�سادية من خارج تلك 
الوليات وهو ما يتنافى مع تعليمات احلكومة 
لفائدة  التوظيف  اأولوية  مبنح  تق�سي  التي 
اأبناء املنطقة بتطبيق مبداأ ح�سب الأولويات 
و الإمكانات املتاحة . من جهة ثانية يجمع 
باملناطق  وحقوقيون  جمعويون  ن�سطاء 
املذكورة اأن تطويق واحتواء احتقان اجلبهة 
الولة  هوؤلء  من طرف  املحلية  الجتماعية 
والولة املنتدبني  مير اأي�سا عن طريق ايجاد 
حلول جذرية للغمو�س الذي يكتنف احل�س�س 
وقطع  الجتماعي  الطابع  ذات  ال�سكنية 
دون   ، احل�رضي   للبناء  ال�ساحلة  الأرا�سي 
ن�سيان ور�سات الجناز التي تتخبط يف براثن 
الفو�سى و �سوء الت�سيري والغياب التام لالأدوات 
الرقابية . اأما فيما يتعلق بالتنمية فريى اأكرث 
الولة اجلدد  اأن   ، املو�سوع  من متحدث يف 
على  النقاط  بو�سع  ملزمون  املنتدبني  و 
احلروف مع املدراء التنفيذيني و الولئيني و 
املدراء املنتدبني وكذا املنتخبني خا�سة ما 
تعلق باملجال�س ال�سعبية التي تعي�س على وقع 
العام  للمال  ال�سارخ  والتبديد  الت�سيري  �سوء 
كل  على  ب�سعار   ، جمدية  غري  م�ساريع  على 
م�سوؤول حتمل م�سوؤولياته و الغري القادر على 
ذلك مطالب برتك من�سبه للم�سوؤول املنا�سب 

قبل وقوع الفاأ�س يف الراأ�س .
اأحمد باحلاج 

ما ينتظر وايل اجللفة اجلديد 

�لعقار �ل�سناعي، �ل�سكن و�أزمة
 مياه �ل�سرب !! 
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ك�ضفت م�ضادر ق�ضائية من املحكمة 
اأن  امل�ضت�ضارين املحققني يف  العليا 
اأم�س  اأول  نهار  با�رش  ملفات  الف�ضاد 
واملناجم  الطاقة  وزير  ملفات  فتح 
وزوجته  واملدعو  ال�ضابق  �ضكيب 
اإىل  تعود  خالل  التي  بجاوي 
من  حيث  وباأمر   ، �ضنة  2010 
بلقا�ضم  الأختام  حافظ  العدل  وزير 
ملفات  والتي  فتح06  زغماتي  مت 
الوزير  ب�ضاأنها  اأ�ضدر  واأن  �ضبق 
�ضكيب  حق  يف  بالقب�س  اأمرا 
ي�ضغل  نائبا  كان  ملا  خليل  الذي 
من  اأوت  �ضهر  خالل  للعا�ضمة  عاما 
اآنذاك  خليل  �ضكيب  وفر   2013 �ضنة 
اأنه  بحكم  اأمريكا  مت  اأوربا  نحو 
اأن  قبل  اجلن�ضية  الأمريكية  يحوز 
بالقب�س  الأمر  اإفراغ  ي�ضتفيد  من 
من طرف وزير العدل  ويدخل �ضكيب 
اأحمد  الوطن عرب مطار  اأر�س  خليل 
بالب�ضاط  وا�ضتقبل  بوهران  بلة  بن 
الأحمر ، وراح يطوف بالزوايا ل�رشاء 
�ضكوك الرباءة قبل اأن يفر من جديد 

بعد انطالق احلراك ال�ضعبي  .
من  مقربة  م�ضادر  وح�ضب   هذا 
املحكمة العليا فاإن �ضكيب خليل يواجه 
14 تهمة جنائية يف 06 ملفات  الأوىل 
 « لفالن  �ضي  اأن  »اأن  تخ�س  �رشكة 

اأند روث  »بروان  واأخرى مع �رشكات 
»اإيني  �رشكة   ،« ار�ضي  »«بي  كوندور 
»  وهي  �ضابيام  »�رشكة   « اليطالية 
ملف  اإىل  بالإ�ضافة   ، اإيني  من  فرع 
ف�ضائح  قيمة  وتبلغ   ، �ضوناطراك 
املربمة  خليل  وال�ضفقات  �ضكيب 
حني  تبلغ  يف   ، دولر  مليون  ال200 
اخلزينة  تكبدتها  التي  اخل�ضائر 
العمومية  ماليني الدولرات منها 250 
مليون دولر خ�ضائر �رشكة �ضوناطراك 
ويواجه  �ضكيب  هذا   ، لوحدها 
غري  مزايا  وزوجته  تهم  قبول  خليل 
اإبرام  خالل  من   ، عمدا  م�ضتحقة 
منح  امتيازات   ، بالرتا�ضي  �ضفقات 
�ضفقات  ،اإبرام  للغري  مربرة  غري 
اأموال  ،تبديد  للت�رشيع  خمالفة 
الوظيفة  ا�ضتغالل  ،�ضوء  عمومية 
الف�ضاد  عن  الناجتة  الأموال  ،تبي�س 
عمليات  عن  ناجتة  اأموال  ،حيازة 
املنتظر  ومن  هذا  اإجرامية....، 
�ضد  بالقب�س  دويل  اأمر  اإ�ضدار 
املتواجدين  وزوجته  خليل  �ضكيب 
 ، �رشكائهم  باأمريكا  وتوقيف 
بالإ�ضافة اإىل اإعادة النظر يف ملفات 
حقائق  لظهور  1و2و3  �ضوناطراك 

جديدة .
حممد بن ترار

الوطني  الت�ضامن  وزيرة  اأ�رشفت 
كوثر  املراأة،  وق�ضايا  والأ�رشة 
اإطالق  على  اأم�س،  كريكو، 
مب�ضاعدة  ت�ضمح  رقمية،  اأر�ضية 
البكالوريا  اجتياز  على  املقبلني 
من  املتو�ضط  التعليم  و�ضهادة 
اخلا�ضة،بطرح  الحتياجات  ذوي 
ال�ضغوطات  وجتاوز  ان�ضغالتهم 

النف�ضية ع�ضية المتحانات.
واأفادت كريكو، خالل زيارة تفقدية 
الأطفال  مدر�ضة  اإىل  قادتها 
اأن  بالرويبة،  �ضمعيا  املعاقني 
اللكرتونية،  اخلدمة  هذه  اإطالق 
الرقمية  الأر�ضية  اإطار  يف  يندرج 
لال�ضت�ضارات الأ�رشية التي اأطلقتها 
الوزارة يف اأفريل املا�ضي، معتربة 

والجتماعي  النف�ضي  اجلانب  اأن 
بغية  للتالميذ  بالن�ضبة  جدا  مهم 
اإجتياز  على  وم�ضاعدتهم  تهيئتهم 
المتحانات يف الظروف املالئمة.

املديرة  اأبرزت  جانبها،  من 
الفرعية لالت�ضال واأنظمة الإعالم 
وزارة  م�ضتوى  على  والت�ضال، 
مت  اأنه  جدي،  دوجة  الت�ضامن، 
على  جوارية  خلية   262 تخ�ضي�س 
عددا  مكنت  الوطني،  امل�ضتوى 
النف�ضيني  املخت�ضني  من  معتربا 
التالميذ  بالن�ضغالت  التكفل  من 
التي تتمحور اأ�ضا�ضا حول ال�ضغوط 
ع�ضية  تواجهه  التي  النف�ضية 

المتحانات الر�ضمية.
مرمي خمي�سة

عطار.ب 

يف  امل�رشي،  ال�ضكرتري   وقال 
مداخلته عرب اإذاعة مونتي كارلو 
ال�ضكوى  اأن  اأم�س،  اأول  الدولية 
رف�ضت لعدة اأ�ضباب منها حمتوى 
تقارير  مع  يتطابق  ل  ال�ضكوى 
منظمة حقوق الن�ضان باجلزائر، 
العري�ضة  على  املم�ضيني  وبع�س 
وجميع  عدلية،  �ضوابق  لهم 
املم�ضيني غري مقيمني باجلزائر 
ومقدمو  �ضنوات،   10 ملدة 
اجلن�ضية  مزدوجو  هم  العري�ضة 
اجلن�ضية  ميلك  ل  من  ومنهم 
اجلزائرية وهو دليل على حماولة 

البحار  زعزة ال�ضتقرار من وراء 
من طرف ل اأ�ضخا�س ل يعجيهم 

يف  اجلزائري  الداخلي  ال�ضاأن 
اأن  املحمدي  واأ�ضاف  �ضيء 

منظمة الأمم املتحدة ومنظمات 
امللفات  تدر�س  الن�ضان  حقوق 
دقيق  تقييم  بعد  وال�ضكاوي 
من  حقوقيني  طرف  من  عميق 
باملنظمة  مندوبني  دول  عدة 
على  تعتمد  املنظمة  اأن  كما 
تقارير فروعها بالدول ولي�س من 
املعار�ضة  احلركات  اأو  الأحزاب 
�ضاأن  نظامهم  مع  خالفهم  لأن 
داخلي وختم ال�ضكرتري ت�رشيحه 
ال�ضكوى  رف�س  اأن  على  بالتاأكيد 
�ضمن  اجلزائر  ت�ضنيف  يعك�س 
التي  العربية  الدول  �ضدارة 
وحماية  التعبري  حرية  تكر�س 

حقوق الإن�ضان.

 اأكد ال�سكرتري مبكتب النزاعات بالأمم املتحدة بجنيف, ع�سام املحمدي, بان ال�سكوى التي تقدم بها بع�ض 
الن�سطاء ال�سيا�سيني اجلزائريني �سد ال�سلطات اجلزائرية مت رف�سها بعد 24 �ساعة من اإيداعها ودرا�سة حمتواها 

من طرف املندوبني احلقوقيني باملكتب  لعدم تطابقها مع تقارير منظمة حقوق الإن�سان وكذا تقدميها من 
طرف بع�ض الأ�سخا�ض ل يحملون حتى اجلن�سية اجلزائرية

يف ق�سايا تبا�سرها املحكمة العليا قريبا  

�سكيب خليل يواجه 14 تهمة جنائية 
.    6 ملفات ثقيلة قد حتمل مفاجاآت

مع اإطالق هذه اخلدمة الرقمية اجلديدة

 262 خلية للتكفل النف�سي بذوي 
االحتياجات اخلا�سة

مكتب النزاعات بالأمم املتحدة 

رف�ض �سكوى مقدمة �سد اجلزائر
والتنمية  الفالحة  وزير  ك�ضف 
نهار  عمداين  احلميد  الريفية  عبد 
اأم�س  الثالثاء يف ت�رشيح �ضحفي  اأن 
ت�ضهيل  على  تعمل  الوزارية  دائرته 
جميع  واإزالة  امل�ضتثمرين  م�ضار 
العقبات التي قد يواجهونها من اجل 
الفالحي ورفع  بالقطاع  النهو�س 
الأقل  على  باملائة  ب30  يته  مردود 
املقبل  �ضنوات  الأربعة  خالل 
الذاتي  الكتفاء  حتقيق  بغية 
ال�ضترياد  التي  وتقلي�س  فاتورة 

اأنهكت خزينة الدولة  .
على  اأنه  امل�ضوؤول  ذات  اأ�ضار  هذا 
الق�ضاء  اجل  من  التعاون  اجلميع 
على التبعية الغذائية وتقلي�س فاتور 
ال�ضترياد للمواد الغذائية  التي اأثقلت 
ليتاأتى  ال  وذلك   ، الدولة  كاهل 
يف  ال�ضتثمار  ت�ضجيع  على  بالعمل 
موؤكدا  وا�ضح  ،  منهج  وفق  القطاع 
النهو�س  على  تعمل  م�ضاحله  اأن 

و�ضعت  لإ�ضرتاتيجية  وفقا  بالقطاع 
والتي  تقوم  الهدف  هذا  لتحقيق  ة 
وهي  هامة   اأ�ض�س  ثالثة  على 
القطاعات  يف  ال�ضتثمار  اإطالق 
والزيوت  كالقمح  الإ�ضرتاتيجية، 
زيادة  لالن   ، احلليب  وم�ضحوق 
مليار  من  اأكرث  �ضتوفر  القمح  اإنتاج 
دولر ، وزيت بذور اللفت، على وجه 
اخل�ضو�س، �ضتوفر حوايل 500 مليون 
دولر، ومن اجل هذا ي�ضتوجب دمج 
واملربني  املزارعني  امل�ضتثمرين 
يف  العاملني  جميع  اإىل  بالإ�ضافة 
على  الزراعي  والعمل  القطاع 
اإزالة  طريق  عن  ال�ضتثمار  تنظيم 
البريوقراطية من خالل اإن�ضاء مكتب 
الزراعية  ال�ضناعات  اإ�ضرتاتيجية 
ات�ضال  نقطة  مبثابة  والذي  �ضيكون 
فقط وهو ما يجعل القطاع الفالحي 
خلق  اإىل  منتجا  ويهدف  قطاعا   ،

الرثوة .

تقوم على ثالث اأ�س�ض 
ا�سرتاتيجة لرفع االإنتاج الفالحي 

ب40 باملائة 

الع�رشات  اأم�س  نهار  اأقدم 
بولية  فالحي  املحمدية  من 
اأمام  الحتجاج  على  مع�ضكر 
رئي�س  ومطالبة  فرقوق  �ضد 
اجلمهورية بفتح حتقيق معمق  يف 
الذي  ال�ضد  هذا  تهيئة  ملف 
بعدما  باجلفاف  مهددا  ا�ضبح 
فقد  م�ضاحات وا�ضعة منه التي 
الذي  اجلفاف الأمر  اجتاحها 
جعل  �ضهل هربة مهدد  بالزوال 
احلم�ضيات  حقول  فقد  بعدما 
منطقة  بها  ت�ضتهر  كانت  التي   ،
امل�ضتوى  املحمدية   على 
الدويل ، هذا وطالب الفالحون 
ال�ضد  ملف  هذا  بالتحقيق  يف 
األفالحي  القطاع  يهدد  الذي 

الغربية  بالناحية  �ضهل  باأكرب 
من   ، احلم�ضيات  اإنتاج  يف 
م�ضادر  جهة  اأخرى  ك�ضفت 
اأن  مع�ضكر  ولية  من  مقربة 
حتقيقات  با�رشت  قد  العدالة 
ال�ضد  هذا  ق�ضية  معمقة  يف 
ما  نهب  ا�ضتعمل  يف  الذي   ،
يف  �ضنتيم  مليار   160 عن  يزيد 
عملية  تهيئة �ضد فرقوق  واإعادة 
الفالحية  الأرا�ضي  اإىل  العتبار 
الق�ضية  هذه   ، مع�ضكر  بولية 
ولة   05 جر  �ضاأنها  من  التي 
هذا  يف  اإىل  العدالة  وزراء  و08 
اإجنازه  اأن  بحكم  امل�رشوع 
 ، املركزي  امل�ضتوى  على  مت 
والذي كان خالل العهدة  الثانية 

العزيز  امل�ضتقيل  عبد  للرئي�س 
مل  التج�ضيد  بوتفليقة  لكن 
الفالحني  الذي جعل  يتم  الأمر 
حول  العليا  ال�ضلطات  يرا�ضلون 
جت�ضدت  والذي  امل�رشوع  هذا 
�ضنة  مليون   114 مببلغ  درا�ضته 
درا�ضات  مكتب  قبل  2005  من 
مليار   84 مبلغ  كندي  وحدد 
تطهري  ال�ضد  اجل  �ضنتيم  من 
مكعب  ومت  مرت  ماليري   06 من 
التفاق مع �رشكة  اأجنبية »الديف 
�ضيالر«  لكنها مل تزل �ضوى 2.5 
مليون مرت مكعب ،  لتاأتي عملية 
�رشكة  جزائرية  مع  اأخرى 
العمل  ويرتفع  لنف�س  �ضورية 
املبلغ اإىل 160 مليار �ضنتيم لكن 

 ، ينجز  مل  امل�رشوع  اليوم  اإىل 
اجلمهورية  رئي�س  وقوف  رغم 
 08 اإىل  بالإ�ضافة  عليه  الأ�ضبق 
احلكومات  املتعاقبة  من  وزراء 
لكن حلد األن مل ينجز ما جعل 
الفالحني   يتحركون  لك�ضف 
اأعماق  الذي  يغو�س يف  الف�ضاد 
 1970 �ضنة  املنجز  فرقوق  �ضد 
ال�رشب  مياه  توفري  اأجل  من 
احلقول  �ضقي  و�ضمان  ملع�ضكر 
ال�ضمالية  للولية  وهو ما مل يتم 
، ليبقى القطاع الفالحي  ب�ضمال 
مع�ضكر مهدد بالزوال  وما بقي 
�ضهل  هربة  مهددة  حقول  من 

باجلفاف .
حممد بن ترار

اخلارجية،  ال�ضوؤون  وزير  قال 
الثالثاء،  اأم�س  بوقادوم،  �ضربي 
امل�ضتجدات  اإىل  »وبالنظر  اأنه 
اأن  الوا�ضح  من  مايل  دولة  يف 
ما  وننتظر  متوترة،  الأو�ضاع 
�ضيح�ضل م�ضتقبال.. لي�س لدينا 

اأي تعليق اأو اأي تقدير ملا يحدث 
الآن بدولة مايل«.

واأكد بوقادوم اأن »اجلميع هناك 
والتق�ضيم  الأمن  قلة  من  يعاين 
يف  حاليا  املوجود  ال�ضيا�ضي 
النقالبات  ب�ضبب  وذلك  مايل، 

دولة  موؤخرا..  ح�ضلت  التي 
وا�ضتقرارها  جدا  مهمة  مايل 
لزيادة  الينا  بالن�ضبة  مهم 

التفاقيات«.
»هناك  اأن  بوقادوم  واأ�ضاف 
املنطقة،  يف  لال�ضتثمار  حاجة 

تخ�ض�س  اأن  مايل  على  بالتايل 
تعي�ضه  مما  اأف�ضل  �رشوطا 
»نحن  بوقادوم:  الآن«وقال 
احلدودية،  املناطق  يف  نتواجد 
تهددنا  التي  الهجرة  وتوجد 

بالإ�ضافة اإىل دولة ليبيا«.

تعي�س اأ�ضواق العملة ال�ضعبة والعقار 
والذهب التهابا كبريا  خالل الأيام 
وليات  الوطن  الأخرية   بكافة 
ال01  جتاوز  �ضعر  حيث   ،
ال�ضوق  دج  يف  ال20  اأورو  �ضق 
ال�ضوداء ، كما جتاوز �ضعر  الغرام 
 ، ال8000دج  الذهب  من  الواحد 
ال�ضيء  ت�ضهده  العقارات  نف�س 
املهمة  من  املواقع  ذات  خا�ضة 
وذات  باملدن  التجارية  الناحية 
الفالحية  يف  الناحية  من  اجلودة 

الطلب  كرثة  بفعل  املزارع  وذلك 
على العقارات والذهب والورو .

ارتفاع  اأن  خمت�ضون  واأ�ضار  هذا 
توقف  رغم  الذهب  اأ�ضعار 
الزواج  عقود  اإبرام  عن  ال�ضلطات 
الأورو  اأ�ضعار  وارتفاع   ، جهة  من 
التنقل  احلدود  وحظر  غلق  رغم 
على  الإقبال  وكذا   ، �ضهور  منذ 
اأزمة  ظل  يف  العقارات  �رشاء 
تعي�ضها  املالية  التي  ال�ضيولة 
مرتبط   ، الربيد  ومراكز  البنوك 

ب�ضبكات تبي�س الأموال التي ت�ضعى 
من  اأموالها  خوفا  ا�ضتثمار  اإىل 
تغيري العمل ، حيث جند الع�رشات 
مربرة  الغري  الأموال  اأ�ضحاب  من 
التجارة  واأ�ضحاب  مهربني  من 
الف�ضاد  و�ضبكات   ، �رشعية  الغري 
وتهريب املخدرات هم اأول زبائن 
 ، ال�ضعبة  والعملة  والذهب  العقار 
بعد  العمل  تغيري  من  خوفا  وذلك 
رواج اأن م�ضالح املالية  ت�ضعى اإىل 
تغيري العملة والأوراق النقدية  مع 

ظل  ويف   ، املقبل  نوفمرب  بداية 
اأ�ضحاب  ال�ضبكات  عن  عجز 
اأموالهم  وخلق  تربير  م�ضدر 
و�ضعها  يف  خالل  من  ال�ضبهة 
اإىل  عملية  جلاأو  البنوك 
وعقارات  ذهب  حتويلها  اىل 
خلق  الذي  المر  �ضعبة  وعملة 
املوازية  ال�ضوق  يف  الطلب  زيادة 
وهو ما رفع  اأ�ضعارها  اإىل اأ�ضقف 

غري متوقعة.
حممد بن ترار

 العدالة تفتح امللف و08 وزراء و05 ولة  مطلوبون 

نهب 160 مليار يف م�سروع �سد فرقوق مبع�سكر

�سربي بوقادوم من تركيا

اجلزائر توؤكد موقفها الداعي حلل االأزمات �سلميا

خوفا من تغيري العملة نوفمرب املقبل  

رفع اأ�سعار الذهب، العقار  واالأورو  يف االأ�سواق

حممد بن ترار
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يفتح املجل�س ال�شعبي الوطني اليوم دورته 
العادية يف ظروف خمتلفة عما  الربملانية 
كانت عليه افتتاح الدورات ال�شابقة , حيث 
مناق�شة  على  بغرفتيه  املجل�س  �شيعكف 
برنامج  مل�رشوع  قوانني  م�شاريع  اأوىل 
مقدمتها  ويف  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
م�رشوع  اأهما  ولعل  العدالة  تخ�س  قوانني 
قانون لردع ع�شابات الأحياء الذي عر�شه 
وزير العدل حافظ الأختام بلقا�شم زغماتي 
يف اأخر اجتماع ملجل�س الوزراء اإىل جانب 
الطاقة  قطاعي  يف  قوانني  م�شاريع 
والقت�شاد , كما �شيكون الربملان بغرفتيه 

م�رشوع  حمطات  من  الأخرية  املحطة 
تعديل الد�شتور التي انطلق بت�شليم م�شودته 
الوطنية وفعاليات  وال�شخ�شيات  للأحزاب 
م�شاره  ينتهي  اأن  على  املدين  املجتمع 
بال�شتفتاء عليه وتقييمه من طرف ال�شعب 
يف الفاحت من نوفمرب القادم كما اأعلنت عنه 
الرئا�شية مطلع الأ�شبوع اجلاري , و�شيجد 
املجيد  عبد  للرئي�س  ال�شيا�شي  امل�رشوع 
تبون اأريحية تامة خلل مناق�شته بالربملان 
وان كان الإجراء �شكلي فقط مدام اأن الكلمة 
الأوىل والأخرية تعود لل�شعب اأي ال�شتفتاء 
بدليل ان غالبية الأحزاب ال�شيا�شية �رشعت 
مبكرا يف منح توجيهات لنوابها بامل�شادقة 
قبل  حتى  الد�شتور  تعديل  م�رشوع  على 
�شتنزل  التي  النهائية  م�شودته  الك�شف عن 

للربملان ثم ال�شارع حيث اأمر الأمني العام 
للتجمع الوطني الدميقراطي الطيب زيتوين 
نواب ت�شكيلته ال�شيا�شية بالعمل على مترير 
جبهة  حزب  اأن  يبدو  فيما   , الد�شتور 
غالبية  على  امل�شيطر  الوطني  التحرير 
مقاعد الربملان يتجه اإىل نف�س الإجراء مع 
نوابه وهي عادة من عادات هذين احلزبني 
اللذان كان خادمان مل�شاريع ال�شلطة التي 
من  �شنة   20 ال  خلل  البلد  ت�شيري  كانت 
العزيز  عبد  امل�شتقيل  الرئي�س  حكم 
بوتفليقة , وتتجلى اأريحية مترير الد�شتور 
على الربملان بغرفتيه يف ت�رشيحات رئي�س 
�شنني  �شليمان  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
ورئي�س جمل�س الأمة �شالح قوجيل اللذان 
رئي�س  م�شعى  يف  اأكد  انخراطهما  التام 

خلل  تبون  من  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ومتطلبات  يتلءم  للد�شتور  عميق  تعديل 
اجلمهورية اجلديدة. وبعد تعديل الد�شتور 
من املتوقع جدا ان يقدم رئي�س اجلمهورية 
على حل الربملان تاأكيدا لت�رشيحات اأدىل 
حيث  ال�شلطة  ا�شتلمه  بعد  مبا�رشة  به 
اأولوياته  من  لي�س  الربملان  حل  ان  ك�شف 
لكنه قد يقدم على هذه اخلطوة فيما بعد 
اأي بعد تعديل الد�شتور , خا�شة وان العديد 
من الأ�شوات يف مقدمتها احلراك ال�شعبي 
متت  الربملان التي  بحل  طالب  قد  كان 
النتخابات  يف  عرجاء  بطريقة  ت�شكيلته 
فيها  ا�شتعملت  والتي  ل2017  الت�رشيعية 
يف  القذر  املال  اآنذاك  احلاكمة  الأحزاب 

�رشاء الذمم وترتيب القوائم .

عطار.ب 

لأ�شاتذة  اجلزائرية  املنظمة  رئي�س  قال 
اأم�س,  �شيهوب,  حممد  بوجمعة  الرتبية, 
اأن نقابته توؤمن بالفعل ل بالقول, لأنها تتعامل 
بناءا على مع ما يح�شل يف امليدان, ولي�س بناءا 
على ت�رشيحات الو�شاية, معتربا اأن كلم وزير 
الرتبية, حممد واجعوط, لغاية اللحظة جميل 
وطموحاته اأجمل, خا�شة فيما يخ�س الق�شاء 
العميق  والإ�شلح  القدمية,  املمار�شات  على 
للمنظومة الرتبوية, لكن للأ�شف مل نرى له اأثرا 
يف الواقع, م�شريا اأن نقابته جديدة التاأ�شي�س, 
على �شبيل املثال ل احل�رش, قد طالبت مبقر 
ملزاولة ن�شاطها اإىل جانب مطالب اأخرى, لكن 
ول  بال�شلب  ل  اإجابة  تتلقى  مل  اللحظة  لغاية 

بالإيجاب, ق�س اإىل ما اأبعد من ذلك.

التخوف من » ممتحنني امل�سابني 
بكورونا«

هذا وتوقع �شيهوب يف ت�رشيح خ�س به جريدة 
نهاية  امتحانات  ت�شيري  يتم  اأن  »الو�شط«, 
ال�شنة يف الأيام املقبلة ب�شكل عادي, لفتا اأن 
امل�شكل الوحيد الذي يوؤرق اجلميع هو ر�شد 
اأعداد كبرية من امل�شابني بفريو�س كوفيد-19 

بني املمتحنني يف البكالوريا, على غرار �شهادة 
التعليم املتو�شط التي تعد اختيارية, والتي من 
قليل  فيها  املمتحنني  عدد  يكون  اأن  املتوقع 
البكالوريا,  �شهادة  جمتازي  مع  باملقارنة 
اأن  امل�شكل  اأن  نف�شه,  ال�شياق  يف  معتقدا 
ال�شلطات املعنية ل متتلك الإطارات الكافية 
للتلميذ  ونف�شية  �شحية  رعاية  ل�شمان 
كبرية,  باأعداد  وجدوا  حال  يف  امل�شابني, 
مل�شوار  م�شريي  امتحان  ح�شبه  »الباك«  لأن 
من  غريه  مع  مقارنة  الدرا�شة,  من  �شنة   14
نف�شية  بانهيار  يهدد  ما  الأخرى,  المتحانات 

التلميذ امل�شاب يف حال وجد.

مقرتحات للدخول الجتماعي املقبل

اأن  مت�شل,  �شعيد  على  املتحدث,  اأ�شار  كما 
الظروف التي فر�شتها جائحة كورونا, قد األقت 
ب�شللها على قطاع الرتبية, مثله مثل غريه من 
الآن  الوزارة  اأن  مو�شحا  الأخرى,  القطاعات 
ل  والبكالوريا  الأهلية  للمتحانات  حت�رش 
�شيء اآخر, كا�شفا يف ال�شياق ذاته, اأنه قد بلغه 
من م�شادر مطلعة, اأن واجعوط قد �شكل جلنة 
وزارية, لتقدمي مقرتحات للدخول الجتماعي 

من  املقرتحات  هذه  له  قدمت  وقد  املقبل, 
الجتماعيني,  ال�رشكاء  من  اأي  اإ�رشاك  غري 
بالإ�شافة اإىل هذا مت اإلغاء م�شابقات التوظيف 
يوؤكد على  القوائم الحتياطية, مما  و اعتماد 
حد قوله اأن »الأحداث الأخرية ل جتزم اإن كان 
اأو  غربيط,  بن  تركة  اآثار  حمو  يحاول  الوزير 
بالكتب  تعلق  ما  تر�شيخها, خا�شة  ي�شتمر يف 
يف  جدل  الهوية  مواد  اأثارت  التي  املدر�شية 
كيف  باملنا�شبة,  م�شتغربا  ال�شابقة,  الفرتة 
مديريات  على  وتوزيعها  موؤخرا  طبعها  مت 
تعديل  اأدنى  دون  املحتوى  بنف�س  الرتبية, 
ال�شلطات  تقوم  اأن  يتوقع  اأنه  م�شيفا  يذكر, 
العليا خلل جمل�س الوزراء اأو غريه, مبناق�شة 
مثل هذه املقرتحات امل�شريية التي �شتحدد 
ظل  يف  املقبل,  الجتماعي  الدخول  ملمح 
�شلحيات  تتعدى  والتي  بعدها,  وما  كورونا 

الوزارة.
الو�شع �شيكون مفتوح على جميع الحتمالت

الوطنية  التن�شيقية  رئي�س  ذكر  حني,  يف 
خلل  �شابقا,  الإ�شلمية  العلوم  لأ�شاتذة 
يف  وعدهم  الوزير  اأن  »الو�شط«,  مع  حديثه 
اجتماع جمعه بهم اأواخر جوان الفارط, بعقد 

لقاء ثنائي بينهم, لطرح ان�شغالتهم ومناق�شة 
مل  اللحظة  لغاية  لكن  املطروحة,  مطالبهم 
اإن  الأمور  اأن  باملنا�شبة  منوها  بوعده,  يفي 
بقيت على حالها, ومل تقم الوزارة بفتح حوار 
للأ�شاتذة  بالن�شبة  خا�شة  و�شامل,  عميق 
البتدائي  التعليم  واأ�شاتذة  املتعاقدين 
املت�رشرين ب�شكل كبري من �شيا�شة بن غربيط 
اجتماعي  بدخول  ح�شبه,  ينظر  الأمر  فاإن   ,
اأن  خا�شة  كورونا,  بتداعيات  ومثقل  ملغم 
و�شيطالبون  ومفل�شون,  متذمرون  الأ�شاتذة 
ح�شبه ل حمال بحقوقهم املادية امله�شومة, 
على  مفتوح  �شيكون  الو�شع  اأن  منه  اإ�شارة  يف 

جميع الحتمالت.
املنظومة  مراجعة  ملف  يخ�س  فيما  اأما 
الرتبوية ككل, فقد اأف�شح �شيهوب اأن واجعوط 
املنظومة  هيكلة  اإعادة  م�رشوع  �شلمهم  قد 
الرتبوية, لتقدمي اقرتاحاتهم مثلهم مثل باقي 
كل  مبناق�شة  وعدهم  كما  الأخرى,  النقابات 
النهائي  الإعلن  قبل  ت�شوبه  التي  التفا�شيل 
النور,  يرى  عندما  امل�رشوع  اأن  موؤكدا  عنه, 

�شيت�شح كل �شيء, .
مرمي خمي�سة

تعد بلدية املطارفة التابعة لدائرة اأولد دراج 
البلديات املعروفة  , بولية امل�شيلة من بني 
بطابعها الفلحي وتربية املوا�شي, الدواجن 
احلياة  ومتطلبات  النقائ�س  وقع  على 
احلياة  عرقلة  يف  ت�شبب  مما  ال�رشورية, 
غياب  من  ا�شتكوا  الذين  ل�شكان  اليومية 
اأدخلت  التي  التنموية,  الربامج  من  العديد 
البلدية يف نفق مظلم ومعاناة مريرة يتخبط 
فيها ال�شكان دون ال�شتجابة لن�شغالتهم من 
موؤ�ش�شات  منها   , املعنية  ال�شلطات  طرف 
على  ال�شغط  لتخفيف  جديدة  تربوية 

املدار�س احلالية وتوفري الظروف املنا�شبة 
للتمدر�س, خا�شة يف بع�س الأحياء التي ت�شهد 
كثافة �شكانية عالية حيث ي�شتكي هوؤلء من 
غياب العديد من املرافق العمومية التي من 
�شاأنها ان ت�شاهم يف بعث التنمية واخلروج من 
البلدية منذ  تعي�شها هذه  التي  الركود  دوامة 
اأمد بعيد حيث جدد �شكان مطلبهم املتمثل 
عجلة  دفع  اإعادة  على  العمل  �رشورة  يف 
التنمية باملنطقة, وا�شتحداث فر�س التكوين 
ل�شيما  البّطال,  ال�شباب  لفائدة  والت�شغيل 
ال�شهادات,  وحاملي  اجلامعات  خريجي 

يف  ت�شاهم  جادة  ت�شيري  �شيا�شة  اإىل  داعني 
اإخراج املنطقة من دائرة الن�شيان والتهمي�س 
ويف ظل النقائ�س املطروحة, ينا�شد ال�شكان 
التغطية  تدعيم  ب�رشورة  املعنية  اجلهات 
البلدية  عيادة  وتعزيز  باملنطقة  ال�شحية 
من  املخت�شني  بالأطباء  اخلدمات  املتعددة 
الأّول  ال�شبح  البطالة  وتعترب  اأخرى,  جهة 
 , املنطقة  �شباب  على  يخيم  بات  الذي 
اقتحام  اإىل  الفئة  بهذه  دفع  ال�شغل  فانعدام 
عامل الآفات الجتماعية وذلك يف ظل غياب 
التي  اجلوارية  كاملركبات  ترفيهية  مرافق 

اليومية  معاناتهم  من  التخفيف  �شاأنها  من 
وملء اأوقات فراغهم ولو ب�شفة موؤقتة زيادة 
�شبكات  بتعميم  ال�شكان  طالب  ذلك,  على 
التطهري عرب جميع منازل البلدية حيث هناك 
عائلت ا�شتفادت من امل�رشوع فيما حرمت 
التقليدية  احلفر  اإىل  ويلجاأون  منه  اأخرى 
»املطمورات« والربط الع�شوائي الذي اأ�شبح 
ي�شكل خطرا على �شحتهم وياأمل ال�شكان من 
وايل ولية امل�شيلة انتفا�شة تنموية ببلديتهم 
التي تعي�س يف جملة يف امل�شاكل طفت على 

ال�شطح موؤخرا.

بوجمعة حممد �سيهوب لـ"الو�سط":

بلدية املطارفة بامل�سيلة

�حلل يف �لق�ضاء على �آثار بن غربيط

�ل�ضكان يطالبون بتح�ضني و�قعهم �لتنموي 

يفتح املجل�س ال�سعبي الوطني بغرفتيه اأ�سغال 

دورته العادية اليوم , حيث �ستخ�س�س بداية هذه 

الدورة ملناق�سة م�ساريع قوانني جديدة يف خمتلف 

القطاعات ل�سيما العدالة وقد تنتهي باإنهاء النقا�س 

حول م�سروع تعديل الد�ستور الذي �سيجرى 

ا�ستفتاء �سعبي حوله يف الفاحت من نوفمرب القادم , 

وقد تنهي مهمة الهيئة الت�سريعية احلالية بتعديل 

الد�ستور يف حال اإذا ماقرر رئي�س اجلمهورية 

عبد املجيد حل الربملان , كما يرتدد لدى العديد 

من الأو�ساط ال�سيا�سية , وطالب به اأي�سا احلراك 

ال�سعبي يف بداياته وكذا عدة اأحزاب �سيا�سية مبا يف 
ذلك التي لتزال ت�سارك فيه .

حله وارد جدا بعد تعديل الد�ستور  

�لربملان يفتتح دورته �لعادية �ليوم 
اأبوالف�سل بعجي

هناك نية مبيتة �ضد �لآفالن
العام  الأمني  ك�شف 
الآفلن,  حلزب 
بعجي,  الف�شل  اأبو 
اجلبهة  اإن  اأم�س, 
لهجمة  تعر�شت 
جهات  طرف  من 
معها  تتعار�س 
وبل  اإيديولوجيا, 
وتتعار�س مع مبادئ 
م�شيفا  نوفمرب, 

يف  الآفلن,  مي�س  اأن  ميكنه  �شخ�س  ل  اأن  باملنا�شبة, 
اإ�شارة منه اأن هناك نية مبيتة �شدهم.

واأكد بعجي يف ندوة �شحفية له, اأنه يف ا�شتفتاء الد�شتور 
�شيكون الفا�شل, بقوله »�شرتون بريق الآفلن«, موؤكدا اإن 

احلزب عازم على التغيري وطنيا وحمليا.
حل  هناك  يكون  لن  اأنه  املتحدث,  ذات  اأ�شار  حني  يف 
ت�رشيعيات  عن  حتدث  الرئي�س  اأن  مو�شحا  الربملان, 

م�شبقة, »ومن يناور نقول له ل تناور«.
مرمي خمي�سة

البويرة

ناقلون يفر�ضون زياد�ت 
غري قانونية 

على  البويرة  بولية  الفرتة  هذه  خلل  النقل  قطاع  يعي�س 
غري  الت�رشفات  خلفية  على  والفو�شى  ال�شطراب  وقع 
من  كثري  يف  الناقلني  بع�س  عليها  اأقدم  التي  القانونية 
والتي  الت�شعرية  يف  زيادات  فر�شهم  غرار  على  اخلطوط 
املعنية  اجلهات  من  الرتخي�س  دون  ال�شعف  حتى  و�شلت 
الأوىل  ال�شحية  يبقون  الذين  املواطنون  له  ا�شتاء  ما  وهو 
و�شيلة  باأي  للتنقل  ملثل هكذا ممار�شات كونهم ي�شطرون 
وعا�شمة  البلديات  خمتلف  يف  العمل  اأماكن  اإىل  للو�شول 
الولية , واإىل جانب هذا لحظ اجلميع عدم التزام الناقلني 
تف�شي  من  الوقائية  بالإجراءات  الن�شاط  ا�شتاأنفوا  الذين 
�شعة  من  باملائة   50 ب  العمل  غرار  على  كورونا  فريو�س 
املركبة وعدم توفري املعقمات واإلزام الزبائن على ارتداء 
الو�شية  اجلهات  لتعليمات  �رشبهم  يعني  ما  الكمامات 
مثل  الفريو�س يف  انت�شار عدوى  واحتمال  احلائط  عر�س 
هذه احلالت �شتكون واردة ح�شب الأطباء الذين ين�شحون 
ب�رشورة التباعد الجتماعي وارتداء الكمامات , هذا فيما 
الولية  عا�شمة  جتاه  خطوط  يف  الناقلني  بع�س  ليزال 
العمل  مقاطعة  يف  اأخري�س  وبرج  وامل�شدور  كم�شدالة 
يف  لهم  بال�شماح  اإل  عليهم  املفرو�شة  ال�رشوط  لرف�شهم 
زيادة الت�شعرية ليبقى املواطنني خا�شة فئة العمال يدفعون 
نا�شد  ال�شياق  ويف  والكارثية  املزرية  الو�شعية  هذه  ثمن 
والوايل  النقل  مديرية  الو�شية من  اجلهات  كافة  حمدثونا 
من  وتزيد  توؤرقهم  التي  الق�شية  هذه  يف  عاجل  للتدخل 

معاناتهم اليومية .
اأح�سن مرزوق

ريا�س الأطفال بالبويرة تهدد بالغلق

رف�ض �لعمل بدفرت 
�ل�ضروط �جلديد

بولية  الأطفال  ريا�س  وم�شريي  اأ�شحاب  اأم�س  �شدم 
حملها  التي  التعجيزية  بال�رشوط  و�شفوه  مبا  البويرة 
اأ�شهر   6 ملدة  غلق  بعد  ن�شاطهم  ا�شتئناف  اإعادة  قرار 
والغلق  الإفل�س  نحو  توجههم  ح�شبهم  تعني  والتي 
النهائي خا�شة ما تعلق ب 50 باملائة من العدد املعتاد 
من الأطفال وهو اأمر م�شتحيل تطبيقه ول ي�شاعد حتى 
كما   , قبل  من  به  املعمول  ال�شعر  رفع  حالة  الأولياء يف 
اأثارت يف ال�شياق م�شريات ريا�س الأطفال يف ت�رشيحاتهن 
ت�شمنها  التي  املعقولة  غري  البنود  من  »الو�شط«  ليومية 
جاء  والذي  عليهم  املفرو�س  اجلديد  ال�رشوط  دفرت 
تنظيمه  ولي�س  الن�شاط  نهائيا على هذا  ليق�شي  ح�شبهم 
بنربة �شخط  امل�شريات  اإحدى  قالت  لهم حيث  قيل  كما 
»اأحتدى اأي كان اأن يتقيد حرفيا بهذه البنود على اأر�س 
البنود  تلك  و�شعوا  حني  »هل  اأخرى  وت�شاءلت   « الواقع 
الريا�س والأولياء  اأ�شحاب  وال�رشوط فكروا يف م�شلحة 
اأم اأرادوا ال�شغط عليهم لقتل هذا الن�شاط ؟و اأ�شافت » 
األ يكفي توقفنا عن العمل 6 اأ�شهر وم�شاريف ال�رشائب 
والكراء ليزيدوا خنقنا ب�رشوط تعجيزية ؟ هذا وهددت 
املتحدثات بتنفيذ قرار الغلق اإذا مل جتد نداءاتهم اأذانا 

�شاغية من طرف اجلهات املعنية يف اأقرب الآجال .
اأح�سن مرزوق عبدالبا�سط بديار   
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 اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�صال 
مبديرية اأمن والية مترنا�صت كانت 
»الو�صط«ن�صخة  يومية  ت�صلمت  قد 
منه اأن الفرقة اجلنائية بامل�صلحة 
باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
فك  من  متكنت   مترنا�صت  والية 
بتاريخ  قا�رش  طفل  قتل  جرمية 
قد  كان  الطفل   ،  30/08/2020
 26/08/2020 بتاريخ  اإختطف 
ووجد ميتا باإحدى االإحاطات بحي 

اأنكوف والية مترنا�صت 
قيا�صي  و يف ظرف  االأمن  م�صالح 
الفاعل  هوية  حتديد  من  متكنت 
و  البحث  عملية  تكثيف  بعد 
اأمام  �صيقدم  الذي  و  التحري 

جهة  من   . الق�صائية  اجلهات 
العديد من �صكان  ثانية فقد �صدد 
تطبيق  ب�رشورة  مترنا�صت  والية 
اجلاين  حق  يف  اجلمهورية  قوانني 
وقوانني  اآليات  مراجعة  اإعادة  مع 
جرائم  جترم  حزم   اأكرث  ردعية 
عموما  اجلنوب  بواليات  القتل 
التي  احلدودية  مترنا�صت  ووالية 
اأخذت منحنى خطري ، حيث ربط 
املو�صوع  يف  متحدث  من  اأكرث 
القتل  جلرائم  املقلق  التزايد 
وترويج  تعاطي  مظاهر  بتف�صي 
اأنواعها  االآفات االجتماعية ب�صتى 

و اأ�صكالها . 
اأحمد باحلاج /�سيخ مدقن 

املا�صة  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
فرقة  متكنت  الوطني،  باالقت�صاد 
بامل�صلحة   )B.R.I( والتدخل  البحث 
باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
من  متفرقتني  عمليتني  يف  الوالية، 
معدة  البنزين  من  معتربة  كمية  حجز 

للتهريب 
واالت�صال  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة مبديرية امن والية  والعالقات 
»الو�صط«  يومية  ت�صلمت  مترنا�صت 
الق�صيتني  حيثيات  اأن  منه  ن�صخة 
تعود اإىل دوريات ا�صتطالعية لعنا�رش 
ملدينة  الرتابية  بامل�صالك  ال�رشطة 
العملية  يف  اأ�صفرت  حيث  مترنا�صت، 
االأوىل عن حجز كمية معترب من مادة 
البنزين تقدر بـ: 1200 لرتا من الوقود، 

الثانية مت حجز 2450  العملية  اأما يف 
حجز  اىل  باالإ�صافة  الوقود،  من  لرتا 
للمحجوزة  االإجمالية  الكمية  مركبة، 

تقدر بـ:3650 لرتا من البنزين. 
مت  االأمنية  التدابري  كل  اتخاذ  بعد  و 
وفتح  املقر  اىل  املحجوزات  حتويل 

حتقيق يف الق�صية.
فاإن  م�صادرنا  به  اأفادت  وح�صبما 
تندرج  النوعيتني  االأمنيتني  العمليتني 
ملخطط  ال�صارم  التطبيق  اطار  يف 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
احتالل  خمطط   لتج�صيد  الرامي 
امليدان لتطويق بوؤر االجرام وجتفيف 
منابع تهريب املواد الطاقوية حلماية 

االقت�صاد الوطني من االأ�رشار .
اأحمد باحلاج 

االحتياطية  القوائم  ا�صوات  تعالت 
وعون  االأ�صنان  جراحي  مل�صاعدي 
العمومية  لل�صحة  االطفال  رعاية 
من  دي�صمرب   21 و  اأفريل   27 دورتي 
تدخل  اجل  من   ، املا�صية  ال�صنة 
قوائمهم  ال�صتغالل  الو�صية  الوزارة 
 . الناجحني  قوائم  �صمن  وادراجها 
االحتياطية  القوائم  ا�صحاب  نا�صد 
وعون  اال�صنان  جراحي  مل�صاعدي 
العمومية  لل�صحة  االطفال  رعاية 
 27 دورتي  خالل  مترنا�صت  بوالية 
ال�صنة  من  دي�صمرب   21 و  اأفريل 
بالبالد  العليا  ال�صلطات  املا�صية، 
لدى  ال�صخ�صي  التدخل  ب�رشورة 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة 
ا�صتغالل  اجل  من   ، امل�صت�صفيات 
مع  واإدراجها  االحتياطية  القوائم 

اإذا علمنا  ، خا�صة  الناجحني  قوائم 
با�صتغالل  االأخرى  القطاعات  اأن 
اعادة  دون   ، االحتياطية  القوائم 
وذلك  جديد،  من  امل�صابقة  فتح 
من اأجل �صد النق�ص يف املوؤ�ص�صات 
اجلوارية  ال�صحة  و  اال�صت�صفائية 
خلفية  على  املطلب  هذا  وياأتي   ،
االحرتازية  واالإجراءات  التدابري 
التي  الدولة  طرف  من  املتخذة 
وتعطيل  التجمعات  مبنع  تق�صي 
العمل بامل�صابقة اخلا�صة بالتوظيف 
فريو�ص  جائحة  تف�صي  من  للوقاية 
كورونا . ويف انتظار تدخل جاد من 
باملطلب  للتكفل  الو�صية  اجلهات 
هوؤالء  على  لزاما  يبقى  املذكور 
غري  الأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة 

م�صمى.

�سرطة مترنا�ست 

�سرطة مترنا�ست 

ل�ستغالل قوائمهم بتمرنا�ست

فك لغز جرمية قتل الطفل القا�صر  

حجز 3650 لرتا من مادة 
البنزين معدة للتهريب  

 م�صاعدي جراحي الأ�صنان 
وعون رعاية الأطفال ينا�صدون 

املركبات  �رشقة  ظاهرة  ت�صهد 
بواليات اجلنوب ارتفاع حم�صو�ص  
، دفع بال�صكان ملطالبة ال�صلطات 
من  العاجل  بالتحرك  االأمنية 
القائم  بامل�صكل  التكفل  اأجل 
وحماية ممتلكاتهم من الع�صابات 

االجرامية  .
�صحايا  من  الع�رشات  نا�صد   
املخت�صة  االجرامية  الع�صابات 
مبختلف  املركبات  �رشقة  يف 
على  اجلنوب  بواليات  انواعها 

واأدرار  ،مترنا�صت  ورقلة  غرار 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  ، يف 
االأمن  م�صالح   ، يوميّة«الو�صط« 
التدخل  ب�رشورة   ، املخت�صة 
ال�صعبية  االأحياء  لتدعيم  العاجل 
احلديثة  ال�صكنية  والتجمعات 
وفرقة   اأمنية  مبراكز  الن�صاأة 
لو�صع  الوطني  للدرك  متنقلة 
االإجرامية  ال�صبكات  لن�صاط  حد 
املركبات  �رشقة  يف  املخت�صة 
وبيعها  وتهريبها  الدفع  الرباعية 

ليبيا،  غرار  على  اجلوار  بدول 
رمزية  مببالغ  النيجر   ، مايل 
االجرامية   اجلماعات  ل�صالح 
املمنوعات  تهريب  املخت�صة يف 

عرب القارات  .
اأحياء  هناك  اأن  هوؤالء   وقال   
قاطنوها   ي�صكو  بات  م�صبوها  
 ، االأمنية   التغطية  غياب  من 
تتحول مللجاأ   الذي جعلها  االأمر 
ال�صطو  يف  املخت�صة  للع�صابات 
واال�صتيالء على مركبات اخلوا�ص 

ك�صف  �صلة  ذي  �صياق  ويف   ،
االأجهزة  من  م�صوؤولة  م�صادر 
 ، املذكورة    بالواليات  االأمنية 
خالل  �صجلت  االأخرية  هذه  اأن 
ال�صنة  من  االول  ال�صدا�صي 
اجلارية  ما يزيد عن 20  �صكوى 
تعر�صت  مواطنون  بها  تقدم 
مركباتهم ل�رشقة  املو�صوفة مع 
�صبق اال�رشار و الرت�صد وفق ما 

اأوردت م�صادرنا  .
اأحمد باحلاج 

بعد اح�ساء  20�سكوى يف ال�سدا�سي الأوىل 

فيما توقيف18 دراجة نارية وحتويلها 

تف�صي ظاهرة �صرقة املركبات  بوليات اجلنوب 

اأمن اأدرار يعلن احلرب على اأ�صحاب الدرجات النارية 

 بلدية الروي�سات بورقلة 

غياب اإرادة حقيقية ملعاجلة الرتاكمات 
.    نهب العقار ،جت�سيد م�ست�سفى 60 �سريرا وا�ستكمال ال�سرف ال�سحي 

.   �سبح الكتظاظ والتهيئة احل�سرية 

اأحمد باحلاج 

ببلدية  اثنان  عليه  يختلف  ال  مما 
الفعلية  االنطالقة  اأن  الروي�صات 
اجلبهة  الن�صغاالت  اال�صتجابة  يف 
من  ينطلق  املحلية  االجتماعية 
نهب  ملف  ومعاجلة  بجدية  الفتح 
على  بال�صلب  اأثر  الذي  العقار 
برتاب  التنمية  وعلى  امل�صاريع 
جذري  ب�صكل  ومعاجلته  البلدية 
وغ�ص  املحاباة  �صيا�صة  دون 
وحما�صبة  البع�ص  عن  الطرف 
االأوعية  كل  وا�صرتداد  البع�ص 
املنهوبة  واالأرا�صي  العقارية 
االإقليمية  احلدود  يف  الواقعة 
فتح  مع  الروي�صات،   بلدية  لرتاب 
للوعاء  احلا�صل  النهب  حتقيق يف 
م�صت  التي  وال�صبهات  العقاري 
االإ�صتفادة من االأرا�صي الفالحية، 
�رشورة  على  هوؤالء  �صدد  كما 
مقر  اإ�صتعجايل  نحو  وعلى  توفري 
على  وجت�صيدها  املدنية  للحماية 
اأر�ص امليدان، اإذ من غري املعقول 
جتاوزت  ال�صكانية  كثافتها  لبلدية 
ال  غابية  ثروة  بها  ن�صمة  األف   90

ي�صتهان بها ال متلك وحدة للتدخل 
خا�صة باحلماية املدنية.   

�صاكنة  جدد  فقد  ثانية  جهة  من 
ب�رشورة  مت�صكهم   البلدية  هاته 
الفعلي  التج�صيد  يف  البدء 
�رشير   60 مل�صت�صفى  وامليداين 
حلد  ورق  على  حرب  بقي  والذي 
كتابة هاته االأ�صطر ، وذلك بهدف 
خمتلف  يف  االخ�صائيني  توفري 
دعم  مع   ، احل�صا�صة  املجاالت 
بالعتاد  ال�صحي   الهيكل  ذات 

الطبي الالزم ومن ثم انهاء معاناة 
التنقل  عناء  حتمل  يف  املر�صى 
عن  للبحث  اال�صافية  والتكاليف 
�صبل العالج مب�صت�صفيات عا�صمة 

الوالية .
اأما بقطاع الرتبية ببلدية الروي�صات 
فيجمع املهتمني بذات ال�صاأن على 
الزامية  الت�رشيع العملي يف اإجناز 
اإبتدائيات  و  ومتو�صطات  ثانويات 
للق�صاء على  ال�صاغرة  االأماكن  يف 
حاليا  الواقع  االكتظاظ  م�صكل 

مردودية  على  بال�صلب  اأثر  والذي 
اذا  التالميذ،خا�صة  ا�صتيعاب 
علمنا  اأن هناك موؤ�ص�صات تربوية 
كحد  تلميذ   500 ا�صتيعابها  طاقة 
اأق�صى االآن ت�صتقبل اأزيد من 1500 
تلميذ كل �صنة وعلى �صبيل املثال 
مع  وخا�صة  بوذراع  احل�رش   ال 

اإجراءات الوقاية من كورونا.
قاطني  ي�رش  اأخر  �صياق  ويف 
�رشورة  على  املذكورة  البلدية 
ا�صتكمال �صبكات ال�رشف ال�صحي 
و �صبكات الطرقات باالأحياء التي 
ال�رشف  ل�صبكات  تفتقر  تزال  ال 
عن  ناهيك  والطرقات  ال�صحي 
مثل  الكهربائية  واالأعمدة  االإنارة 
 192 وحي  البقي  القد�ص  حي 
ال�صيء فيما  ، نف�ص  اله�ص  م�صكن 
يتعلق  باإ�صتكمال احلواجز اجلانبية 
العمومية  واالإنارة  للطرقات 
الثقيل  الوزن  بطريق  اخلا�صة 
-حا�صي  ورقلة  بني  ما  الرابط 
م�صعود وجت�صيد حمور دوراين يف 
املكان الرابط املخ�ص�ص لدخول 

بو�صط بلدية الروي�صات.

تعالت اأ�سوات فعاليات مواطني وجمعيات وجمتمع بلدية الروي�سات التابعة لولية ورقلة ،من اأجل 
املطالبة بالإ�سراع يف حلحلة الرتاكمات امل�سجلة بقطاعات العقار ، ال�سحة ، الري واملوارد املائية وكذا 

قطاع الرتبية لتج�سيد مفهوم حت�سني امل�ستوى املعي�سي ل�ساكنة بلدية حتتوي 90 األف ن�سمة.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ص ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �صارع �صيلفان فورا�صييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ص  الهاتف:   
021737128 

ال�صهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�صهار 

با�صتور اجلزائر 
ت�صرتك يومية "الو�صط" ب�صكل قانوين
 يف خدمات وكالة االأنا�صول الرتكية

ال�صحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�صط�

املقر الرئي�صي: املنطقة ال�صناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�صخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �صورة ت�صل اجلريدة الترد اإىل 

ا�صحابها �صواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�صوؤول الن�رش

 �صفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

تنفيذا لتعليمات القيادية النا�صة 
على حماربة كل ما يخل بالنظام ا
لعام ويهدد ال�صكينة العامة، با�رش
ت قوات ال�رشطة بامل�صلحة الوال
ئية لالأمن العمومي حملة وا�صعة ا

لنطاق مبدينة ادرار، على م�صتوى 
مفارق وملتقيات الطرق، �صد م�صت
عملي الدراجات النارية املخالفني 
لالجراءات والقوانني املعمول بها،  
حيث مت مراقبة 37 دراجة نارية م

اثرها  على  ن خمتلف االأحجام مت 
توقيف 18 دراجة نارية وحتويلها اإل
ى حظرية اأمن الوالية الأ�صباب مخ
تلفة اأهمها اإ�صدار ال�صجيج واإزعا
ج املواطنني انعدام الوثائق وهذا ل

اتخاذ االإجراءات القانونية املنا
هذه العملية ال زالت م�صتمر �صبة. 
ة بهدف احلفاظ على �صكينة و �صل

امة املواطنيني بني حني واأخر.
اأحمد باحلاج 

 اأحمد باحلاج
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�أق�صى  �أن  يبني  �ليوم  و�قع  �أن  غري 
�أجهزة  بنائه  �إىل  �جلز�ئر  تو�صلت  ما 
خدمة  يف  �ل�صنني  مر  على  ظلت  دولة 
�لنفوذ  على  وتتناوب  تت�صارع  ع�صب 
بروز  دون  مرة  كل  يف  وحتول  و�لقر�ر 
�ل�صعبية  �لإر�دة  عن  نابعة  موؤ�ص�صات 
مطالب  من  �أ�صا�صيا  مطلبا  كانت  �لتي 
�حلر�ك �ل�صعبي باأن تفعل �أحكام كانت 
قائمة يف �لد�صتور �جلز�ئري منذ 1989 
مفادها �أن �ل�صيادة �لكاملة ملك لل�صعب 
موؤ�ص�صات  طريق  عن  ميار�صها  �لذي 
يختارها كما ورد يف �ملادتني 7  و 8 من 

�لد�صتور.
�أق�صى  �أن  �أي�صا  �ليوم  و�قع  لنا  يبني 
�إمنا  بنائه  �إىل  �جلز�ئر  تو�صلت  ما 
مبوؤ�ص�صات  �لورق  على  جمهورية  هو 
�ملجتمع  لو�قع  متت  ل  مزيفة  �صورية 
ظلت  بل  ب�صلة  �ل�صيا�صية  وطموحاته 
فيها  �متزجت  لتكتالت  �متد�د� 
د�خلية  تاأثري  لدو�ئر  بالولء  �مل�صالح 
وخارجية. لقد ورث جيل �ل�صتقالل يف 
فاإذ�  بالألغام  مليئا  �لأمر حقال  حقيقة 
ل  طائفية  خارطة  ورث  قد  لبنان  كان 
تز�ل تكبله �إىل �ليوم فاإن �جلز�ئر على 
قد  حديثا  ��صتقلت  �أخرى  بلد�ن  غر�ر 
ورثت بدورها قحطا موؤ�ص�صاتيا وفر�غا 
بناء  لتجربة  �لفتقار  عن  ناجما  رهيبا 
�لدولة ولتنظري �صيا�صي جز�ئري ممهد 

لقيام هذه �ملوؤ�ص�صات.

وبالفعل مل يتجاوز �حلو�ر �لذي ن�صطه 
بد�ية  منذ  �ل�صيا�صية  �حلركات  �أقطاب 
�لقرن �ملا�صي �إىل غاية �ل�صتقالل عام 
1962 عتبة �إ�صكالية �ملوقف �لأمثل من 
�إىل  �نق�صم  �لذي  �ل�صتعماري  �لنظام 
ومل  و�لر�ديكايل  �لندماجي  �لتوجهني 
ينتقل �إىل مرحلة �لبحث طبيعة موؤ�ص�صات 
�لدولة �ملن�صودة �إل يف عناوين مقت�صبة 
ت�صمنها بيان �أول نوفمرب ووثيقة موؤمتر 
�ل�صومام. و�إذ� حاولنا فهم هذ� �مل�صار 
يف  منه  جانبا  جند  فاإننا  ماآله  وتف�صري 
�لثورية  �لتجربة  ميزت  �لتي  �ل�رسية 
ف�صل  بعد  �نطلقت  �لتي  �جلز�ئرية 
�لعمل �ل�صيا�صي �لعلني و�لقانوين يف ظل 
مرحلة  من  لتنتقل  �ل�صتعماري  �لنظام 
مرحلة  �إىل  �ل�صيا�صية  �لختالفات 
يف  �لقيادية  �ملو�قع  على  �ل�رس�عات 
قلب �لثورة �لتحريرية حيث �أن �لأجهزة 
�لتي بنيت خالل �لثورة مل تكن يف �لغالب 
�إل �أدو�ت لهذه �ل�رس�عات �لتي تنامت 
مع تكوين �لع�صب �لتي �تخذت عناوين 
مقابل جماعة  �ل�صيا�صيني  مثل جماعة 
مقابل  �لد�خل  وجماعة  �لع�صكريني 
�ل�رس�عات  عن  ف�صال  �خلارج  جماعة 
هذه  من  جناح  كل  د�خل  �لقائمة 
ت�صكلت  �لتي  �لأجهزة  ولأن  �لأجنحة. 
لتمثل �لثورة على غر�ر �حلكومة �ملوؤقتة 
مل تكن �إل و�جهة ل�رس�عات قائمة ور�ء 
�ل�صتار فاإن من و�صع على ر�أ�صها  �أفر�د 

ما  مثل  �ل�رس�عات  بتلك  معنيني  غري 
يو�صف  بن  �أو  عبا�س  فرحات  حال  هو 

بن خده. 
عن  �ملوروث  �لو�صع  هذ�  �صكل  لقد 
�لرتكيبة  ميزت  �لتي  �ل�رسية  �لطبيعة 
يز�ل،  ول  �لتحريرية  للثورة  �لقيادية 
�لدولة  فوق  �لع�صب  �صلطة  ثقافة 
منها  نتخل�س  مل  �لتي  �لثقافة  وهي 
جديدة  دولة  �أنقا�صها  على  لنبني  لبعد 
جتد  ل  كنظرية  ولي�س  ملمو�س  كو�قع 
طريقها �إىل �لتنفيذ. ومن هنا يحق لنا 
ن�صعى  �لذي  �لد�صتور  �أن  ن�صتخل�س  �أن 
�لزمن  �أن  بدعوى  �ليوم  تغيريه  �إىل 
�لذي  هو  �لأمر  حقيقة  يف  هو  جتاوزه 
ن�صو�س  من  منلكه  فما  زمنه  جتاوز 
�أن  �ذ  �ملوؤ�ص�صاتي  و�قعنا  بكثري  جتاوز 
�لد�صتور  مع  �لتطابق  �إحد�ث  حماولة 
مل ينتج موؤ�ص�صات د�صتورية حقيقية بل 
و�لتزوير.  �لزيف  عمر  لتمديد  �أجهزة 
�لدولة  �أن  ذلك  يدل على  �أكرث ما  ولعل 
�صنو�ت  �صت  لأكرث من  قائمة  ��صتمرت 
وجمال�س  مقعد  برئي�س   )2019-2013(
�حلديث  دون  مزورة  وحملية  وطنية 
�لتي  و�لأمنية  �لق�صائية  �لأجهزة  عن 
غالبا ما كانت تخ�صع لأقوياء �للحظة، 
كما عا�صت �لدولة و��صتمرت يف �أحلك 
�لنتخابي  �مل�صار  وقف  منذ  ظروفها 
�أن  غري   1995 غاية  �إىل   1992 عام 
وجدت  بل  تنته  مل  �ل�صلطة  �رس�عات 

�أحيانا يف غياب �لأجهزة ميد�نا خ�صبا 
لتغذية تلك �ل�رس�عات �لتي �تخذت من 
�إىل  لإخر�جها  خ�صبا  جمال  �ل�صحافة 

�ل�صطح عند �ل�رسورة. 
�ليوم  نالحظ  �أن  �ل�صعب  من  ولي�س 
�حلر�ك  ر�صائل  بالرغم  �جلز�ئر،  �أن 
دورية  من  بعد  تتخل�س  مل  �ل�صعبي، 
دو�ئر  على  �لتد�ول  من  �لنمط  هذ� 
نعي�س  ونحن  �لقر�ر  و�صنع  �لتاأثري 
متر  كانت  �لتي  ذ�تها  �ل�صيناريوهات 
�ملت�صارعون  يقدر  عندما  دوريا  علينا 
من  �ل�صلطوي  �لتد�فع  �إخر�ج  وقت  �أن 
�ل�رس �إىل �لعلن قد حان. غري �أن �مللفت 
ن�صهده  �لذي  �لحتد�م  �أن  �ملرة  هذه 
�لنهائية  �ل�صيغة  ظهور  ع�صية  ياأتي 
لري�صل  �لد�صتورية  �لتعديالت  مل�رسوع 
�أن  ق�صد  دون  �أو  ق�صد  عن  ر�صائل 
�لد�صتور ل ميثل �إل �لدولة �لقائمة على 
�لورق و�أننا ل نز�ل يف و�قعنا �ل�صيا�صي 
�أن  �إذ  �لد�صتور،  قبل  ما  عهد  نعي�س 
�لد�صتور ل ميكن �أن يكون وظيفيا وحيا 
مو�زين  �صبط  على  قادر�  كان  �إذ�  �إل 
�إر�صاء  طريق  عن  �لدولة  د�خل  �لقوى 
للمناف�صة  وف�صاء�ت  متثيلية  موؤ�ص�صات 
مكان  �لفكري  و�لختالف  �ل�صيا�صية 
�ل�صيا�صية  و�لتنظيمات  �لأجهزة  جعل 
و�لجتماعية �أدو�ت توقد بها �رس�عات 
جمهولة �لن�صب لدى �ل�صو�د �لأعظم من 

�ملجتمع.

عهد ما قبل �لد�ستور 

بقلم اح�سن خال�ص   

�سيعود النقا�ص حول ال�سيغة 
النهائية للتعديالت الد�ستورية 

يف الأيام املقبلة غري اأنه وكما 
يف كل مرة �سيجد على ال�ساحة 

نقا�سا موازيا حول حرب طاحنة 
بني جماعات م�سترتة تتخذ من 

ال�سحافة والو�سائط الجتماعية 
ميدانا خ�سبا للتناو�ص ومن ق�سايا 
الف�ساد مادة خ�سبة لل�سراع ومن 

الإقالت والعتقالت اأدوات 
بط�ص الأقوى منها على الأ�سعف. 
يتكر�ص بهذا كله واقع يبعدنا اأكرث 
عن الطموح القائم منذ ال�ستقالل 

يف بناء موؤ�س�سات ل تزول بزوال 
الرجال، تلك العبارة ال�سحرية 

للرئي�ص هواري بومدين. 

من ال�سلطة اإىل الدولة

ما مل يرد يف م�سود لعرابة

رئي�س  ل�رسعية  �لأول  �لأ�صا�س  وهو 
يكفل  �لذي  �لأوحد  �ل�صبيل  وهو   ، �لدولة 
�ل�صوؤون  �إد�رة  �مل�صاركة يف  �حلق يف  لهم 
�لعامة للبالد ، و تغيري �ل�صلطة ، ومل يكن 
على  ح�رس�  �ملبد�أ  هذ�  على  �لتن�صي�س 
حتى  تناولته  بل  فقط  �لوطنية  �لد�صاتري 
�لإعالن  �لدولية كاملادة 21 من  �ملو�ثيق 
�صخ�س  )لكل   : �لإن�صان  حلقوق  �لعاملي 
�لعامة  �ل�صوؤون  �إد�رة  يف  �مل�صاركة  حق 
ممثلني  بو��صطة  �أو  مبا�رسة  �إما   ، لبلده 
هي  �ل�صعب  �إر�دة  و�أن   ، بحرية  يختارون 
مناط �صلطة �حلكم .( و نف�س �ملعنى �أتت 
به �لفقرة �لثانية من �ملادة 25 من �لعهد 

�لدويل للحقوق �ل�صيا�صية و �ملدنية .
يرت�صيه  �لذي  �لرئي�س  �ل�صعب  ينتخب 
وميثله  فنظمت �لد�صاتري و �لقو�نني طرق 
ومنها   ، �لدولة  رئي�س  �نتخاب  �رسوط  و 
وهو  �أغفل  �لذي   ، �جلز�ئري  �لد�صتور 
ب�صدد تناول حالت �صغور من�صب �لرئي�س 
و  �لوفاة  و  �ل�صتقالة  يف  ح�رسها  �لتي 
على  )�ل�صتفتاء  حالة   ، �ملانع  حدوث 
يعر�س  برملاين  كطريق   ، �لرئي�س(  ولية 
من خالله �قرت�ح عزل �لرئي�س من من�صبه 
قبل �نتهاء وليته ، على �ل�صعب لال�صتفتاء 
فيه ، وهذ� �لو�صع �لد�صتوري تناولته عدة 
�لأملاين  )فامير(  د�صتور  منها   ، د�صاتري 
ل�صنة 1919 وما جاء يف ن�س �ملادة 43 منه 
قبل  �لرئي�س  عزل  جو�ز  ت�صمنت  و�لتي   ،
)�لريخ�صتاغ/ من  باقرت�ح  عهدته  نهاية 
�ملجل�س �ل�صعبي( باأغلبية �أع�صائه )ثلثني( 
، �أو طلب عدد معني من �لناخبني ، ولهذ� 
خالله  من  يتم   ، ��صتفتاء  يجدي  �لغر�س 
�لالزم  �لن�صاب  �إذ� حتقق   ، �لرئي�س  عزل 
من �لأ�صو�ت يف �ل�صتفتاء ، بيد �أنه �إذ� مل 
، يعترب ذلك تعزيز� ل�رسعية  �لعزل  ينجح 
�لريخ�صتاغ  جمل�س  حل  يتم  و   ، �لرئي�س 

وجوبا و �نتخاب بديل له . 

ل�صنة  �لنم�صاوي  �لد�صتور  �أي�صا  جند  كما 
هذ�  د�صرت   ،  1929 �صنة  و�ملعدل   1920
�لتي   60 �ملادة  من   6 �لفقرة  يف  �لإجر�ء 
عزل  �قرت�ح   ، �لنو�ب  ملجل�س  �أباحت 
ن�صف  فيها  يلتئم  جل�صة  يف  �لرئي�س 
ثلثي �حل�صور ل�صالح  ، و ي�صوت  �أع�صائه 
�ل�صعب  �لقر�ر على  ليعر�س هذ�   ، �لعزل 
و  عام  ��صتفتاء  يف  �ل�صعب  �صوت  فاإذ�   ،
عن  �لرئي�س  عزل   ، �لعزل  على  مبا�رس 
، غري  �لرئا�صية  وليته  نهاية  قبل  من�صبه 
بف�صل  �لرئي�س  يف  �لثقة  جتديد  مت  �أنه 
�ل�صتفتاء يف عزله حل جمل�س �ل�صعب .  

ونحت �ملادة 82 من د�صتور ��صبانيا ل�صنة 
1931 نف�س �ملنحى ، حني ��صرتطت ثالثة 
�أخما�س �أع�صاء �ملجل�س �لنيابي ، لتمرير 
�قرت�ح عزل رئي�س �لدولة ، و�لتي �أ�صافت 
عن �صابق �لإجر�ء�ت ، �أن �لرئي�س يتوقف 
�صدور  مبجرد  مهامه  �أد�ء  عن  وجوبا 
�لهيئة  على  يعر�س  �لذي   ، �لعزل  �قرت�ح 
�ملجل�س  �أع�صاء  من  �ملكونة  �خلا�صة 
�لنيابي و عدد مماثل لهم ينتخبهم �ل�صعب 
 ، �لقرت�ح  تاريخ  من  �أيام   8 غ�صون  يف 
فاإذ�  �لعزل  �قرت�ح  �لت�صويت على  لإجر�ء 
و�فقت تلك �لهيئة عليه )�أع�صاء �ملجل�س 
�لنيابي ومثلهم منتخب من �ل�صعب( ، عزل 
�لرئا�صية  عهدته  ��صتكمال  قبل  �لرئي�س 
حل  �لرئي�س  عزل  على  ي�صوت  مل  و�إذ�   ،

�ملجل�س �لنيابي .  
 1999 ل�صنة  �لفنزويلي  �لد�صتور  جاء  كما 
�ملعدل �صنة 2009  بنف�س �لإجر�ء�ت �لتي 
�رس�حة  ن�صت  حيث   71 مادته  يف  بينها 
ذ�ت  �لق�صايا  تعر�س  �أن  )ميكن   : بقولها 
��صتفتاء  على  �خلا�صة  �لوطنية  �لأهمية 
�جلمهورية  رئي�س  من  مببادرة  ��صت�صاري 
�جلمعية  باتفاق  �و   ، �لوزر�ء  جمل�س  يف 
�أغلبية  بت�صويت  �مل�صدق  �لوطنية 
�أع�صائها �أو بطلب عدد ل يقل عن ع�رسة 

باملائة من �لناخبني �ملقيدين يف �ل�صجل 
�ملدين و �لنتخابي ...( ، رغم �أن �ملادة 
�لرئي�س  مل تت�صمن  �رس�حة م�صاألة عزل 
قبل نهاية عهدته ، �لآن �مل�رسع �لفنزويلي 
ذ�ت  �لوطنية  �لق�صايا.  قبيل  �عتربها من 
، و فعال مت تفعيل هذ�  �لأهمية �خلا�صة 
�ملعار�صة  طرف  من  �لد�صتور  �لإجر�ء 
ماليني  جمعت  حني   ،  2004 �صنة 
�صافيز(  )هيغو  �لرئي�س  لعزل  �لتوقيعات 
ف�صلت  �أنها  �إل   ، �لقانون  ح�صب موجبات 
يف ذلك ، فقد �أ�صفرت نتائج �ل�صتفتاء عن 

60% �صد �لعزل .
جند �أي�صا �أن �لد�صتور �لروماين ل�صنة 2003 
، �أقرت مادته 95 على تعليق مهام رئي�س 
خطرية  �فعال  �رتكابه  حالة  يف  �لدولة 
يتجاوز مت خاللها �أحكام �لد�صتور ، ويتم 
جمل�س  �أع�صاء  �أغلبية  بو��صطة  �لتعليق 
�ل�صيوخ جمتمعني يف جل�صة م�صرتكة ، غري 
جمل�س  و  �لنو�ب  �أع�صاء  ثلث  يكفي  �نه 
يبلغ  �لذي   ، �لتعليق  لقرت�ح  �ل�صيوخ 
و�إذ� ومتت �ملو�فقة على   ، للرئي�س فور� 
��صتفتاء  وجوبا  يجرى   ، �ملن�صب  تعليق 
�صعبي باإقالة �لرئي�س خالل 30 يوما على 

�أق�صى تقدير .   
�لد�صتوري  �لإجر�ء  هذ�  تنفيذ  مت  وقد 
�لربملان  علق  عندما   2009 �صنة  فعليا 
)تر�يان  �لرئي�س  من�صب  مهام  �لروماين 
على  �لقرت�ح  عر�س  ومت   ، با�صي�صكو( 
جنى  �لرئي�س  �أن  �إل   ، �ل�صعبي  �ل�صتفتاء 
توفر  عدم  ب�صبب   ، �لعزل  مق�صلة  من 
مل  �لذي    ، للم�صتفتني  �لقانوين  �لن�صاب 
ي�صل �إىل 50% من جمموع �لناخبني ، حيث 
45،95% مما  �إل  �ل�صتفتاء  ي�صارك يف  مل 

يعني ف�صل عزل �لرئي�س .   
وجاءت �إجر�ء�ت عزل �لرئي�س قبل نهاية 
 ، �إي�صلند�  د�صتور  يف  �لرئا�صية  عهدته 
من  �أرباع  ثالثة  �صوى  تتطلب  ل  ب�صيطة 

�أع�صاء �لربملان ليتم مترير �لقرت�ح على 
�ل�صتفتاء �ل�صعبي للعزل . 

�مل�رسي  �لد�صتوري  �ملوؤ�ص�س  ��صت�صعر 
، قبل  �لدولة  �إجر�ء عزل رئي�س  �أهمية    ،
�ل�صعبية  لالإر�دة  حمايًة   ، وليته  نهاية 
�لتاأ�صي�صية  �ل�صلطة  �صاحبة  باعتبارها 
فجاء  �لدميقر�طية.  للعملية  و�صونا 
�ل�صابقة  للد�صاتري  خالفا   2014 د�صتور 
ولية  على  �ل�صتفتاء  �إجر�ء  مت�صمنا   ،
�لرئي�س يف مادته 161 �لتي ن�صت : )يجوز 
من  �لثقة  �صحب  �قرت�ح  �لنو�ب  ملجل�س 
�نتخابات  �إجر�ء  و  �جلمهورية  رئي�س 
رئا�صية مبكرة ، بناء على طلب م�صبب من 
�أغلبية �أع�صاء جمل�س �لنو�ب على �لأقل ، 
و مو�فقة ثلثي �أع�صائه . ول يجوز تقدمي 
�لطلب لذ�ت �ل�صبب خالل �ملدة �لرئا�صية 
�إل مرة و�حدة ، و مبجرد �ملو�فقة على 
�صحب �لثقة ، يطرح �أمر �صحب �لثقة من 
�نتخابات  �إجر�ء  و   ، �جلمهورية  رئي�س 
مبكرة يف ��صتفتاء عام ، بدعوة من رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء ، فاإذ� و�فقت �لأغلبية على 
قر�ر �صحب �لثقة يعفى رئي�س �جلمهورية 
و   ، خاليا  �ملن�صب  يعد  و  من�صبه  من 
 ، �ملبكرة  �لرئا�صية  �لنتخابات  جتري 
نتائج  �إعالن  تاريخ  من  يوما  �صتني  خالل 
�ل�صتفتاء  نتيجة  كانت  �إذ�  و  �ل�صتفتاء 
و   ، �لنو�ب منحال  ، عد جمل�س  بالرف�س 
يدعو رئي�س �جلمهورية لنتخابات جمل�س 
جديد للنو�ب خالل ثالثني يوما من �حلل( 

.
تعترب هذه �ملادة ثمرة من ثمار �نتفا�صة 
�حلد  �لتي جنحت يف   ، �مل�رسي  �ل�صعب 
من تغول �لرئي�س ، و ��صتبد�ده باحلكم و 

ر�دع حقيقي عن �نتهاك �لد�صتور .
من  �لد�صتوري  �ملوؤ�ص�س  موقف  هو  فما 
هذ� ؟ وهل ت�صمنت م�صودة لعر�بة �إجر�ء 

عزل �لرئي�س قبل نهاية عهدته ؟ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية لعزل �لرئي�س

بقلم الوليد فرج

تتولد ال�سراعات حول ال�سلطة 
،  متى تبنت القوة كاأداة 

ل�سرعية رئي�ص الدولة ، التي 
تولد حتميا ال�سطهاد والف�ساد 

يف البالد ، فتدخل يف اأتون 
الفو�سى ، التي �سوف ترهقها 

، فتدفعها اإىل البحث عن 
اأ�ساليب اأخرى تنظم بها حياتها 
ال�سيا�سية ، لختيار رئي�ص لها 

، فلن تكون غري النتخابات 
و�سيلة لهذه العملية الرئي�سية 
التي يعرب من خاللها املواطنون 
عن اإرادتهم يف اختيار رئي�سهم.
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م�ستقبل اجلزائر مرهون بالنهو�ض 
بال�سياحة الداخلية

جديد  كوزير  حميدو  حممد  تن�صيب  ومنذ 
العائلي  والعمل  التقليدية  وال�صناعة  لل�صياحة 
اأعطى اأهمية بالغة لل�صناعة الداخلية باعتبارها 

والذي  اجلزائر  مل�صتقبل  حقيقيا  رهانا 
الب�رش  ن�صاطا مهما حلياة  تعترب  اأنها  اأكد 
املبا�رشة  غري  و  املبا�رشة  باآثارها 
املمتدة اإىل خمتلف امليادين االجتماعية 
اأهم  اأحد  فهي  واالقت�صادية،  والثقافية 
للجزائر  ميكن  التي  التنموية  البدائل 
م�صتقبال االعتماد عليها باعتبارها كباعث 
ال�صياحة  ت�صكل  اإذ  وا�صتمرارها،  للتنمية 
الداخلية يف اجلزائر رمزا للهوية وعن�رشا 
اأ�صا�صيا لذاكرتها، التي حتمل مبادئ و قيم 
متلكه  ما  ذلك  اإىل  باالإ�صافة  اأ�صالفنا،  
وب�رشية  طبيعة  وموارد  اإمكانيات  من 
النهو�ض  ا�صتعجال  وجب  لذا  وتاريخية، 
ي�صهم  النا�صب، ملا قد  بهذا املورد غري 
اأن  �صاأنها  من  واإيرادات  مداخيل  من  به 
تعزز عملية التنمية االقت�صادية كما يجب 
اال�صتفادة من التجارب دولية خا�صة دول 

اجلوار التي لي�ض بها موؤهالت �صياحية مثل التي 
متتلكها اجلزائر ، وبالرغم من ذلك فقد �صبقتها 

باأكرث من عقد من الزمن يف هذا املجال.
 

من اأجل تنفيذ خمطط النهو�ض 
بال�سياحة الداخلية

التقليدية  للمنتوجات  عر�ض  اأجنحة  خلق 
املحلية بالفنادق العامة واخلا�صة 

توؤكد تعليمات وزير ال�صياحة وال�صناعة التقليدية 
والعمل العائلي »حممد حميدو« منذ توليه على 
راأ�ض الوزارة حر�صه ال�صديد على �رشورة اإعطاء 
عناية خا�صة لل�صناعات التقليدية حيث مت اإلزام 
اأجل  من  والعامة  اخلا�صة  الفنادق  اأ�صحاب 
منتجاتهم  وت�صويق  لعر�ض  اأجنحة  تخ�صي�ض 
عالقة  لها  الداخلية  ال�صياحة  اأن  باعتبار   ،
اأهداف  واأحد  االقت�صادية  التنمية  ببعث  وثيقة 
اأفاق  ال�صياحية  للتهيئة  التوجيهي  املخطط 
اأهمية اقت�صادية  اأنها توفر  2030 وهو ما يعني 
خمتلف  توفرها  التي  املداخيل  خالل  من 
ال�صياحة  جماالت  يف  العاملة  االإنتاج  عنا�رش 
يف  ت�صاهم  كما  التقليدية،  ال�صناعات  خا�صة 
يف  ت�صاهم  اأي�صا  و  متنوعة،  عمل  فر�ض  توفري 
ترقية ال�صياحة وجعلها عامل جذب للعديد من 

ال�صياح.
اأما من الناحية االجتماعية فهي توؤدي اإىل رفع 
حت�صني  و  الوطني  باالنتماء  ال�صعور  م�صتوى 
الداخلية،  باملناطق  االأفراد  معي�صة  م�صتوى 
املنطقة  بثقافة  والتعريف  عمل  فر�ض  واإتاحة 
و  ال�صياح  بني  واحتكاك  اأخوة  ج�صور  وخلق 
�صكان املنطقة، ومن ناحية االأهمية البيئية فهي 
مع  الداخلية  بال�صياحة  االهتمام  تفر�ض عملية 
مالئم  حميط  توفري  و  البيئي  اجلانب  مراعاة 
الثقايف  لل�صياح، وتبقى اهمية اجلانب  و جذاب 
متمثلة يف اإي�صال وتبادل الثقافات و العادات و 

التقاليد بني اأبناء الوطن.

اأهمية الهياكل الفندقية يف ا�ستقطاب 
ال�سياح

اأزيد من 200 فندق يف طور الجناز 
وتخ�سي�ض عمليات ترميم وا�سعة 

النطاق

             ويف هذا االإطار ك�صف وزير ال�صياحة 
»حممد  العائلي  والعمل  التقليدية  وال�صناعة 
يف  موجودة  فندق   200 مايقارب  اأن  حميدو« 
�صياحية  هياكل  اىل  باالإ�صافة  االجناز،  طور 
اأخرى ا�صتفادت من عملية التهيئة، وهذا كله من 
فر�صة  واإعطاء  ال�صياحي،  اجلذب  حتقيق  اأجل 

لالأجانب لتعرف على اجلزائر وما تزخر به من 
مكنوزات �صياحية، م�صريا اىل اأن قطاع ال�صياحة 
ويبقى  وزارة،   23 فيه  ت�صارك  اأفقي  قطاع  هو 
اإبراز مكانة اجلزائر على  الهدف االأ�صا�صي هو 
امل�صتوى العاملي والعمل على ا�صرتجاع مكانتها 

ووجهتها كما كانت عليه من قبل.

اأن  ال�صياحة  وزير  حميدو«  »حممد  اأكد  كما 
جهود  بتكاثف  مرتبطة  الرهانات  هذه  جت�صيد 
اجلمعيات  مقدمتهم  ويف  ال�رشكاء  جميع 
الدور  اىل  باالإ�صافة  املنظمات،  و  ال�صياحية 
االأ�صا�صي واملهم للوكاالت ال�صياحية التي تبقى 
وظيفتها  خالل  من  بال�صياحة  االرتقاء  مهمتها 

ال�صاميةالتي حددها القانون.

هذه هي اإ�سرتاتيجية الوزير اجلديد« 
حممد حميدو« للنهو�ض بال�سياحة 

الداخلية 
توجهات اجلزائر �ستكون من اأجل حتقيق 

التنوع القت�سادي و �سناعة التميز يف 
اجلزائر

خرباء  من  اجلزائرية  ال�صياحة  متتبعي  يراهن 
و �رشكاء اأن االإ�صرتاتيجية اجلديدة التي تبنتها 
اهتماماتها  كل  �صلطت  والتي  موؤخرا  الوزارة 
وت�صجيعه  الب�رشي  العامل  يف  اال�صتثمار  اجتاه 
و  الداخلية  بال�صياحة  والرقي  النهو�ض  على 
االهتمام بال�صناعات التقليدية والرتاث املادي 
وغري املادي الذي تزخر به واليات الوطن من 
فهي  وتقاليد،  عادات  من  الطبوع  تنوع  خالل 

الهدف  حتقق  اأن  باإمكانها  موؤ�رشات  كلها 
املخطط  هذا  تنفيذ  اأجل  ومن  امل�صطر، 
تخ�ض  متعددة  مبادرات  اىل  الوزارة  �صعت 
التنويع  عملية  منها  اال�صتعجالية  االأجندة 
مابني جميع امل�صاريع القطاعية، متمثلة يف 
يف  ال�صياحية   للتهيئة  التوجيهي  املخطط 
التوجهات  يج�صد  والذي   2030 اآفاق  حدود 
تتوفر  التي  االإمكانيات  تثمني  اىل  الرامية 
يف  االإمكانيات  هذه  وو�صع  اجلزائر،  عليها 
خدمة ال�صياحة بغية حت�صن �صورة ال�صياحة 

الداخلية وتثمني تراثها يف اجلزائر .
ثروة  تنفيذ املخطط خلق  ومن م�صتمالت 
احلفاظ  اأجل  من  جديدة  �صغل  ومنا�صب 
على املوروث الثقايف ويكون ذلك من خالل 
لوجهة  �صورة  وبناء  اجلزائر  وجهة  تقومي 
حقيقية ت�صاهم يف جذب ال�صياح، مع ابتكار 
ال�صياحي،  املنتوج  �صنع  من  تكون  عالمة 

مع تطوير االأقطاب والقرى ال�صياحية املميزة 
اأقطاب  تنمية  تركز  خالل  من  ذلك  ويكون 
اجلزائرية  ال�صياحية  القدرات  على  االمتياز 
�صياحة  بعث  و  املنتوج  تنمية  مثل  املتعددة 
ال�صياحة  االأعمال،  �صياحة  املائية،  اال�صتجمام 
ال�صحراوية، �صياحة التجوال، ال�صياحة الثقافية 

و الدينية .
ولتحقيق االأهداف امل�صطرة يجب و�صع �رشاكة 

جملة  لتحقيق  اخلا�ض  و  العام  القطاع  بني 
ال�صياحي  القطاع  على  تعود  التي  املنافع  من 
اىل  ال�رشيع  الو�صول  ت�صهيل  منها   بالفائدة 
املناطق ال�صياحية و القرى املتميزة، باال�صافة 
اأجل  من  للتمويل  عملياتي  خمطط  تنفيذ  اىل 
ما  وهو  الكبار  امل�صتثمرين  وحماية  جذب 
قالئل  اأيام  منذ  الوزارة  اليه  �صارعت 

ما�صية.

بعدما ا�سبحت ال�سياحة الداخلية 
كاأولوية وطنية

ابرام اتفاقيات  هامة مع وزارة 
الت�سامن والنقل والربيد 

واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية

اإبرام اتفاقيات هامة مع وزارتي الت�صامن 
وزارة  وعزم  رغبة  على  يدل  والنقل، 
بال�صياحة  النهو�ض  اأجل  من  ال�صياحة 
اأولوية   « ت�صكل  اأ�صبحت  التي  الداخلية 
ت�صجيع  اإىل  تهدف  مبادرة  يف  وطنية“، 
وذلك   ، بلدهم  اكت�صاف  على  اجلزائريني 
متنوعة  واآليات  م�صادر  توفري  خالل  من 
التنوع  حتقيق  يف  ت�صاهم  اأن  �صاأنها  من 

االقت�صادي و �صناعة التميز.
خمتلف  بني  اجلهود  تن�صيق  م�صاعي  و�صمن 
القطاعات وترقية الن�صاطات احلرفية و العمل 
امل�صغرة،  امل�صاريع  اإن�صاء  ت�صجيع  و  العائلي 
ال�صياحة  وزارة  بني  اإطار  اتفاقية   اإبرام  مت 
ووزارة  العائلي،  العمل  و  التقليدية  وال�صناعة 
املــراأة  ق�صايـا  و  واالأ�صـرة  الوطني  الت�صـامن 
الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  من  كل  بح�صور 
ن�صيم   « امل�صغرة  باملوؤ�ص�صات  مكلف  االأول 
االأول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  و  �صيافات، 
وليد،  املهدي  يا�صني  املعرفة  باقت�صاد  مكلف 
حيث تهدف هذه االتفاقية اأ�صا�صا اإىل ترقية و 
احلرف  و  التقليدية  ال�صناعة  ن�صاطات  تطوير 
عمل  طريق  عن  العائلي  العمل  ن�صاطات  و 
حتت  املوؤ�ص�صات  و  االإدارتني  بني  م�صرتك 

و�صاية الوزارتني.
اإطار  اتفاقيتني  على  التوقيع  مت  كما          
معدنية  وحمامات  و�صياحة  فندقة  جممع  بني 
ال�صياحيني  واملتعاملني  ال�رشكاء  وخمتلف 
اإعادة  على  لالإ�رشاف  جلنة  اإن�صاء  اىل  تهدفان 
انتهاء  بعد  ما  الن�صاطات ال�صياحية  بعث 
كورونا  وباء  عن  الناجمة  ال�صحية  املخاطر 
احلديدية  بال�صكك  النقل  اإدراج   اىل  باالإ�صافة 

حيث  الداخلية،  ال�صياحة  تعزيز  جمال  يف 
اأهمية  حميدو«  »حممد  ال�صياحة  وزير  اأبرز 
جمال  يف  احلديدية  بال�صكك  النقل   اإدراج 
اأهمية  اىل  م�صريا  الداخلية،  ال�صياحة   تعزيز 
»اإعداد اتفاقية �رشاكة وتعاون بني املوؤ�ص�صات  
وقطاع  ال�صياحة  لقطاع  التابعة  االقت�صادية 
االجتماعيني املعنيني  ال�رشكاء  وخمتلف  النقل 
ال�صياحة اجلزائرية وجعلها ت�صاهم يف  بتطوير 

االجتماعي«. والرقي  الوطني   االقت�صاد  تنويع 
وثالث اتفاقية اأبرمتها وزارة ال�صياحة كانت مع 
وزارة الربيد واملوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية. 
وتتمثل يف اتفاقية تعاون ومتويل بني ات�صاالت 
التقليدية،  لل�صناعة  الوطنية  والغرفة  اجلزائر 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  تلتزم  االتفاقية  وعن فحوى 
ات�صاالت اجلزائر مبوجبها بامل�صاركة يف متويل 
التقليدية يف م�صاريع  لل�صناعة  الوطنية  الغرفة 
اإن�صاء 56 ور�صة ووحدة اإنتاج خم�ص�صة ل�صناعة 
املعدات واللوازم احلرفية املوجهة لدعم جهود 

الدولة يف الت�صدي لتف�صي وباء كوفيد 19.

متابعة م�ستمرة للفنادق امل�سخرة للحجز 
ال�سحي

وزارة ال�سياحة �سباقة يف اعتماد 
بروتوكول �سحي للوقاية من الفريو�ض 

التاجي »كوفيد -19-
       اتخذت وزارة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية 
والعمل العائلي اجراءات �صارمة من اأجل ال�صهر 
على تنفيذ قرارات ال�صلطات العمومية الرامية 
تدريجية  ب�صفة  ال�صحي،  احلجر  من  للخروج 
اأ�صا�ض  على  واملعدة  واحد،  اآن  يف  ومرنة 
العلمية  اللجنة  طرف  من  الـمقدمة  التو�صيات 
لر�صد ومتابعة انت�صار جائحة فريو�ض كورونا، 
للقواعد ال�صحية  اإعداد دليل  والتي تن�ض على 
قطاع،  لكل  بالن�صبة  بها،  االمتثال  يتعني  التي 
وكذا على و�صع نظام معزز للمراقبة ال�صحية، 
الفندقية  الهياكل  من  كبري  عدد  وان  خا�صة 
اجلالية  لفائدة  ال�صحي  للحجر  ت�صخريها  مت 
خارج  كانوا  الذين  وامل�صافرين  اجلزائرية 
اجلزائر.  ويف هذا ال�صاأن قامت وزارة ال�صياحة 
باإعداد  العائلي،  والعمل  التقليدية  وال�صناعة 
الفريو�ض  من  للوقاية  اإلزامي  �صحي  بروتوكول 
ال�صياحية،  لالأن�صطة   »19 »كوفيد  التاجي 
واالأفراد  الزبائن  �صحة  وحماية  وقاية  ق�صد 
الفندقية،  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  العاملني 
ويف الف�صاءات املخ�ص�صة لالأن�صطة ال�صياحية، 
ا�صتئناف  كيفيات  حتديد  اىل  يهدف  حيث 
الوقائية،  ال�صحية  للقواعد  وفقا  االأن�صطة 
وتعزيز تدابري الوقاية والتعقيم للحد من خطر 
انتقال الفريو�ض يف جميع املرافق، والعمل على 
تطوير وتعميم املعلومات من اأجل زيادة الوعي 
قدر االإمكان للعاملني يف قطاع ال�صياحة وكذلك 
الزبائن. ويت�صمن هذا الربوتوكول اأي�صا قواعد 
مواجهة  يف  ال�صحية  والوقاية  للنظافة  عامة 
والتعقيم  الوقاية  اإجراءات  وكذا   ،»19 »كوفيد 
بوكاالت  اال�صتقبال  والتباعد وطريقة 
وموؤ�ص�صات  واالأ�صفار،  ال�صياحة 
احلموية  واالأن�صطة  ال�صياحي،  االيواء 
مبياه  واملعاجلة  اللياقة  واإعادة 
والدليل  ال�صياحية،  واملطاعم  البحر، 

ال�صياحي، واالأن�صطة احلرفية.
وباالأخ�ض  اجلزائر  رهانات  وتبقى   
خالل  من  قائمة  ال�صياحة  وزارة 
اعتمادها على خيار ال�صياحة الداخلية 
بطبوع  الغني  ما�صيها  بعث  الإعادة 
متعددة  خا�صة جنوبها ال�صا�صع حيث 
املادي  للرتاث  خزان  اجلزائر  تعترب 
الطبيعية  املوارد  خا�صة  الالمادي  و 
اىل  حتويلها  يف  االإن�صان  تفنن  التي 
خدمات  و  �صلع  اإىل  و  اإنتاج  عنا�رش 
و اإىل اأفكار يتم تبادلها و ا�صتخدامها 
يبقى  و  ال�صياحي  اجلذب  لتحقيق 
التنويع  يكمن يف  املعادلة  الثاين يف هذه  ال�صق 
االقت�صادي الذي يعترب عن�رشا اأ�صا�صيا و الذي 
ميول  و  الوطني  الدخل  يدعم  اأن   �صاأنه  من 
اأن  �صاأنه  من  والذي  ال�صعبة،  بالعملة  اخلزينة 
ي�صاهم يف التقليل من ظاهرة البطالة وتخفيف 

العبء على القطاعات االقت�صادية االأخرى .
اعداد: ابراهيم �سالمي 
........�سبتمرب2020

اأعطت وزارة ال�سياحة 
وال�سناعة التقليدية والعمل 

العائلي يف الآونة الأخرية 
اأهمية ق�سوى ل�سياحة 

الداخلية يف اجلزائر، بعدما 
ظلت ل�سنوات مهملة وبعيدة 

كل البعد عن التطلعات 
املرجوة، ب�سبب الرتكيز على 

القطاع النفطي، ولتدارك 
الأمر و�سعت الوزارة املعنية 

جملة من الإجراءات ذات 
طابع ا�ستعجايل للنهو�ض 

بها من خالل توفري م�سادر 
واآليات متنوعة للتمويل عن 
طريق اإ�سرتاتيجية احلكومة 

يف هذا املجال وانتهاج 
الر�سادة يف �سناعة التميز 
لل�سياحة املحلية من خالل 
اإبرام عدة اتفاقيات تخ�ض 
دعم احلرفيني وتدعيمهم، 
خا�سة واأن اجلزائر متتلك 

خمزونا تراثيا وثقافيا 
عريقا، يجعل منها مراآة 

عاك�سة ملا�سيها وحا�سرها 
وم�ستقبلها،  وهو ما يوؤهلها 

باأن تكون مناطقها الداخلية 
املتنوعة وجهة لتحقيق 

اجلذب ال�سياحي وحتقيق 
الرهانات.

حممد حميدو الوزير اجلديد يعلن عن خمطط ا�ستعجايل لالرتقاء بال�سياحة

رهانات و�إ�سرت�تيجية وز�رة �ل�سياحة 

بقلم الأ�ستاذ : اإبراهيم �سالمي /
جامعة احلاج خل�سر - باتنة 1-- 

وزارتي  مع  هامة  اتفاقيات  " اإبرام 
الت�سامن والنقل، يدل على رغبة 

وعزم وزارة ال�سياحة من اأجل 
النهو�ض بال�سياحة الداخلية التي 

اأ�سبحت ت�سكل » اأولوية وطنية“، يف 
مبادرة تهدف اإىل ت�سجيع اجلزائريني 

على اكت�ساف بلدهم ، وذلك من 
خالل توفري م�سادر واآليات متنوعة 
من �ساأنها اأن ت�ساهم يف حتقيق التنوع 

القت�سادي و �سناعة التميز "

ال�سياحة  وزارة  "  اتخذت 
وال�سناعة التقليدية والعمل 

العائلي اجراءات �سارمة من اأجل 
ال�سهر على تنفيذ قرارات ال�سلطات 

العمومية الرامية للخروج من 
احلجر ال�سحي، ب�سفة تدريجية 
ومرنة يف اآن واحد، واملعدة على 

اأ�سا�ض التو�سيات الـمقدمة من طرف 
اللجنة العلمية لر�سد ومتابعة 
انت�سار جائحة فريو�ض كورونا "

.    ال�سياحة الداخلية اأولوية وطنية لتحقيق اجلذب ال�سياحي

.    اأفاق ال�سياحة اجلزائرية كبرية وتبقى مرتبطة بال�ستثمار يف العامل الب�سري املنتج

.    حان الوقت للك�سف عن كل مكنوزات وتراث اجلزائر املادي والالمادي

.    فتح ف�ساءات اإجبارية يف الفنادق لرتويج ال�سناعات التقليدية وت�سويقها
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احل�سود الع�سكرية الفرن�سية: 

لقد ح�سدت ال�سلطات اال�ستعمارية كل ما 
عددا  ومتفوقة  مدربة  جيو�ش  من  متلك 
جي�ش  على  للق�ساء  الثورة  على  وعدة 
منطقة  حتولت  وقد  الوطني،  التحرير 
فرن�سية  ع�سكرية  منطقة  اإىل  تب�سة 
ق�سنطينة  �رشق  العمليات  منطقة  ت�سمى 
متركزت  وقد  تب�سة،  ومركزها   ZOEC
على  املوزعة  اال�ستعمارية  القوات  بها 

الوحدات الع�سكرية االآتية: 
- 20 فيلقا للم�ساة. 

- 03 جمموعات مدرعة. 
- 04 �رشايا للدرك املتحركة.

اال�ستعماري  اجلي�ش  قيادة  وانتهجت 
املتواجدة يف تب�سة ا�سرتاتيجية ع�سكرية 
الع�سكرية  العمليات  اأ�سلوب  على  قائمة 
جي�ش  قوات  متابعة  اإىل  تهدف  التي 
جبال  يف  املنت�رشة  الوطني،  التحرير 
موؤلفة  قوات  فيها  وت�سارك  املنطقة، 
من عدد من فرق امل�ساة املدعومة من 
فرق املخزن، وبدعم جوي من الطائرات 
على  بناءا  تتحرك  التي  احلربية، 
االإدارية  امل�سالح  �سباط  يعدها  تقارير 
املخت�سة SAS، وقد اأدت هذه العمليات 
يف  االأوىل  حربيتني  معركتني  ن�سوب  اإىل 
الذيب  �سعبة  والثانية يف  اجلديدة،  وادي 

قرب بئر العاتر.
عملية قنتي�ش-اجلديدة 17 ماي 1956م: 

�سبق هذه املعركة حترك ثالث كتائب من 
القوات اال�ستعمارية يوم 11 ماي 1956م، 
للقيام بعملية مراقبة كربى وعملية تفتي�ش 
انتهت  التي  ق�سا�ش،  قرب  الرمت  جلبل 
م�ستبها  واأربعني  وثمانية  مائة  بتوقيف 
مركز  اإىل  نقلوا  وقد  الثورة  دعم  بحجة 
كبري  عدد  وا�سرتجاع  ال�رشيعة،   SAS
جبهة  عن  ال�سادرة  املهمة  الوثائق  من 
التحرير الوطني، يف مقابل افالت خم�سة 
ع�رش ثائرا من رقابة القوات اال�ستعمارية 

على االح�سنة.
معركة  وقعت  1956م،  ماي   17 يوم  ويف 
جنوب  كلم   20 بعد  على  اجلديدة  وادي 

ثالث  فيها  �ساركت  التي  قنتي�ش، 
اال�ستعمارية،  القوات  من  كتائب 
الفرن�سي،  بالطريان  مدعومة 
من  ع�سكرية  وحدة  بها  والتحقت 
مركز الزوي، لكنها وقعت يف كمني 
الوطني،  التحرير  جي�ش  لقوات 
املوايل  لليوم  املعركة  للتوا�سل 
18 ماي 1956م يف ت�ساري�ش �سعبة 
القوات  قوبلت  حيث  ومعقدة، 
وروح  عنيفة  مبقاومة  الفرن�سية 
قوات جي�ش  قبل  عالية من  قتالية 
التحرير الوطني، مما اأرغم القوات 
لقطع  حماولة  على  اال�ستعمارية 
املعركة،  ملكان  املوؤدية  الطرق 

ف�سلت  وقد  قواتها،  تق�سيم  طريق  عن 
هذه اخلطة، اأما املقاومة املنظمة التي 
وقد  التحرير،  جي�ش  جنود  ينفذها  كان 
اأ�سلوب  اتباع  الفرن�سية  القوات  حاولت 
التطويق، لكنه التمركز اجليد للمجاهدين 
يف االأماكن حم�سنة و�سخرية وامتالكهم 
من  ومتكنوا  اأف�سله،  جيد  لت�سليح 
القوات  ب�سفوف  كبرية  خ�سائر  احلاق 
املعركة  ا�سفرت هذه  وقد  اال�ستعمارية، 

عن ا�ست�سهاد 08 جماهدين.  

عملية �سعبة الذيب بئر العاتر 25 
ماي 1956م: 

معركة  فاإن  الفرن�سية  التقارير  ح�سب 
�سعبة الذيب جاءت بناء على تقرير �سابط 
معلومات  ت�سمن  الذي  العاتر،  بئر   SAS
جي�ش  قوات  من  وحدة  حترك  حول 
التحرير الوطني ال يتعدى عددها ثالثني 
اأوتوماتيكية،  باأ�سلحة  م�سلحني  جماهدا 
يف املكان امل�سمى �سعبة الذيب، مما دفع 

القوات اال�ستعمارية اإىل القيام بعملية 
التي  1956م،  ماي   25 يوم  ع�سكرية 
انطلقت على ال�ساعة الثانية زواال وكان 
تعداد القوات اال�ستعمارية م�سكال من 
جنديا  �ستني  من  اأكرث  بهما  فرقتني 
اأربعة �سباط، وفرقة من  على راأ�سهم 
املخزن Maghzens بقيادة املالزم 

اأرموند.
املعركة  فاإن  التقرير  ذات  وح�سب 
دارت يف ت�ساري�ش �سعبة للغاية وكانت 
القوات الفرن�سية مدعومة بغطاء جوي 
�ساركت  حيث  الربية  القوات  لدعم 
نوع:  من  طائرتان  اجلوي  الق�سف  يف 
اإىل  باالإ�سافة   733  MORANES
 ،AS ا�ستخدام و�سائل ات�سال من نوع

ولكنها تعطلت اأثناء املعركة. 
اال�ستعمارية مبقاومة  القوات  ا�سطدمت 
جنود  طرف  من  عنيف  وت�سدي  �رش�سة 
القوات  ا�ستدعى  مما  التحرير  جي�ش 
GOF، و بالفيلق  اإىل االت�سال  الفرن�سية 
 ،RSM6 رقم  التدخل  وقوات   ،CPLT
وقد  الدعم،  من  مزيد  تقدمي  اأجل  من 
اأثبت جنود جي�ش التحرير الوطني خالل 
بالقوات  اأدى  مما  ب�سالتهم،  املعركة 
بقولها  هزميتها  تاأكيد  اإىل  اال�ستعمارية 
نظرا للرد العدواين العنيف، مما اأ�سطرها 
القوات  من  اأخر  دعم  عن  تبحث  اأن  اإىل 
املتواجدة يف �سوكيا�ش، التي مل تتمكن من 
تقدمي الدعم االزم نظرا لعددهما القليل، 
املتواجدة  القوات  من  دعم  و�سلها  وقد 
الرابعة  ال�ساعة  ويف  الع�ش،  راأ�ش  يف 
اال�ستعمارية  القوات  ت�ستطع  مل  م�ساءا 

عن  البحث  يف  فبداأت  املعركة  موا�سلة 
تلقيها  بعد  خا�سة  منها  لالن�سحاب  األية 
التحرير  جي�ش  قوات  من  قوية  ل�رشبات 
ا�سابة طائرتان  التي جنحت يف  الوطني، 
وقتل  �سباحي  جندي  وجرح  فرن�سيتني، 
نوع  من  �سالحا  ا�سرتجعت  بينما  اأخر، 

طام�سون ومائة وخم�سون طلقة.

العملية الع�سكرية الفرن�سية 
بالدكان 03 �سبتمرب 1956م: 

بعملية  اال�ستعماري  اجلي�ش  قوات  قامت 
قوات  الدكان، ومتكنت  دوار  ع�سكرية يف 
واأمني  كاتب  اعتقال  من  النظام  حفظ 
الطالب  �سماعلي،  بن علي  �سالح  منطقة 
حمفظة  يحمل  وكان  اهلل،  حفظ  اهلل  عبد 
الوثائق  من  العديد  وحتتوي  القائد 
واأهم  واملر�سالت،  بالتقارير  املتعلقة 
ال�سلطات  عليها  حت�سلت  التي  الوثائق 

اال�ستعمارية نذكر: 
الوطني  التحرير  جي�ش  قيادة  تنظيم   -

وبلدية  املختلطة  تب�سة  )بلدية  للنمام�سة 
مر�سط(. 

الوطني  التحرير  جي�ش  ن�ساط   -
للنمام�سة. 

- ن�ساط جي�ش التحرير بتب�سة. 
- احلركة يف تون�ش. 

عمليات املراقبة ونتائجها على 
�سكان تب�سة: 

تب�سة  مبنطقة  ا�ست�سهد  الفرتة  هذه  يف 
ومت  واحد،  واأ�سيب  �سهيدا  ع�رش  �ستة 
ال�سلطات  ا�سرتجعت  كما  اثنان،  اأ�رش 
الفرن�سية بندقية ر�سا�سة، وبندقية �سيد، 
وحوايل األفي طلقة، كما قامت ال�سلطات 
و123  �سخ�ش،   3614 مبراقبة  الفرن�سية 

�سيارة.
وتوؤكد التقارير الفرن�سية على اأنه بالرغم 
اأوت  �سهر  ال�سديدة يف  احلرارة  من 
الفرن�سية  القوات  فاإن  1956م، 
ن�سبت عدة كمائن بالقرب من �سفوح 
البدو  من  القريبة  واملناطق  اجلبال 
ع�سكرية  بعملية  قامت  كما  الرحل، 
يف واد هالل وذلك من اأجل الق�ساء 
على جنود جي�ش التحرير باملنطقة 
و�سخرت لها القوات الفرن�سية عتاد 
العملية  حتقق  ومل  كبري  ع�سكري 

النجاح املطلوب.
ومتيز �سهر اأوت بن�ساط كبري جلي�ش 
و�سجلت  تب�سة،  مبنطقة  التحرير 
التقارير الفرن�سية اأنه بتاريخ 08 اأوت 
مت اإ�سقاط طائرة بجبل الزورة، كما 
ال�سيف  جبل  يف  فرن�سيان،  جنديان  قتل 
تب�سة  بلدية  �سهدت  كما  التاريخ،  بنف�ش 
العا�رشة  ال�ساعة  على  التاريخ  نف�ش  يف 
ليال هجوما بالقرب من حمطة البنزين، 
وا�ستمر اإطالق النار بني القوات الفرن�سية 
غاية  اإىل  الوطني  التحرير  جي�ش  وجنود 
�سباحا،  دقيقة  واأربعني  وخم�ش  الثانية 
ويف يوم 10 اأوت 1956م مت قطع الطريق 
ويف  واجلرف،  قنتي�ش  بني  املعبد  غري 
يوم 15 اأوت 1956م عرفت تب�سة عمليات 

اإطالق نار وت�سفية لبع�ش املتعاونني مع 
ال�سلطات الفرن�سية، ويف يوم 17 اأوت مت 
كما  اليهودي،  قارة  يف  طائرة  اإ�سقاط 
بها  قام  تخريبية  عمليات  تب�سة  �سهدت 
جنود جي�ش التحرير �سد ممتلكات العدو 

يومي 17 و18 اأوت 1956م.
ا�سقاط  مت  1956م  اأوت   08 يوم  ويف 
طائرة فرن�سية بجبل فوة ومتكن الطريان 
الفرن�سي من قتل ثالث مدنني وع�رشين 
حمار بالقرب من جبل الزورة، كما قامت 
التاريخ  بنف�ش  الفرن�سية  ال�سلطات 
�سيارة،  و18  �سخ�سا   790 مبراقبة 
ويف يوم 08 اأوت جرت معركة بجبل 
�سبعة  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت  ال�سيف 
وجرح  التحرير  جي�ش  من  جنود 
واحد واأ�رش اثنان وا�سرتجاع ثالثة 
 F.M P.M نوع  من  �سالح  قطع 
1956م  اأوت   09 يوم  ويف  وكارابني، 
متكن �سالح الطريان الفرن�سي من 
قتل ح�سانني و�ستة بغال على بعد 
10 كلم �سمال اجلرف وكان االعتقاد 
اأنها قافلة �سالح، ويف نف�ش التاريخ 
بتب�سة  �سخ�ش   343 مراقبة  مت 
 10 يوم  ويف  �سيارة،   12 وكذلك 
اجلو  �سالح  متكن  1956م  اأوت 
الفرن�سي من الق�ساء على قافلة �سالح، 
اأوت بداأت القوات الفرن�سة  ويف يوم 10 
عملية ع�سكرية كربى انطالقا من اجلبل 
االأبي�ش نحو وادي هالل، كما قام �سالح 
اجلو الفرن�سي بعملية قنبلة لالأ�سخا�ش 
املحرمة،  املناطق  يف  واحليوانات 
 12 يوم  الفرن�سية  القوات  قامت  كما 
و10  �سخ�ش   296 مبراقبة  1956م  اأوت 
مراقبة  مت  املوايل  اليوم  ويف  �سيارات، 
641 �سخ�ش و17 �سيارة ويف 15 اأوت مت 
مراقبة 583 �سخ�ش و22 �سارة، ويف يوم 
16 اأوت 1956م، وقعت معركة بني القوات 
الفرن�سية وقوات جي�ش التحرير الوطني 
دائما  اأوت   18 يوم  ويف  اليهودي،  بقارة 
و12  �سخ�ش   268 مراقبة  عملية  متت 
�سيارة، ويف 19 اأوت 1956م، بوادي هالل 
عرثت القوات الفرن�سية على ثالث جثث 
جلنود جي�ش التحرير وا�سرتجعت ثالث 

قنابل م�سنوعة يدويا واألب�سة واأدوية. 

 العلميات الربية �سد فرق جي�ش 
التحرير الوطني:

م�سلحة  عن  ال�سادرة  التقارير  اأكدت 
اال�ستعالمات اأن القوات الفرن�سية قامت 
منها:  نذكر  عديدة  ع�سكرية  بعمليات 
 Hirondelle �سميت  ع�سكرية  عملية 
اأفريل 1956م، واأ�سفرت  ما بني 04 و05 
ا�ست�سهاد ثالثة جنود من جمموعة  عن 
�سعيد  بن  عثمان  بن  حمة  فرحي 
قامت  كما  عثمان،  بن  حمة  املدعو 
�سد  ع�سكرية  بعملية  الفرن�سية  القوات 
جمموعة فرحي حمة بن زروال، و�سميت 
ا�ست�سهاد  عن  واأ�سفرت   chamois
التحرير  جي�ش  قوات  من  جنود  خم�سة 
الفرن�سية  القوات  وقامت  الوطني، 
 charbon �سميت  ع�سكرية  بعملية 
�ستة  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت  مر�سط  بناحية 
كما  الوطني،  التحرير  جي�ش  من  جنود 
جوان   18 يف  الفرن�سية  القوات  قامت 
1956م بعملية ع�سكرية على بعد 30 كلم 

جنوب ال�رشيعة. 

 �سن�ستعر�ش يف هذا العدد 
من جريدة الو�سط، ردود 

الفعل املتبعة من قبل 
ال�سلطات ال�ستعمارية 

الفرن�سية، لأجل حماولة 
احلد من الن�ساط الع�سكري 

جلي�ش التحرير الوطني 
مبنطقة تب�سة، واأهم 
الو�سائل املتبعة لهذا 

الغر�ش، يف ظل النجاح الذي 
حققته الثورة يف جميع 
الأ�سعدة والتي متكنت 

من فر�ش �سيطرتها على 
جمالت وا�سعة. 

الن�ساط الع�سكري جلي�ش التحرير الوطني

ردود فعل �ل�سلطات �ال�ستعمارية على مبنطقة تب�سة

بقلم فرحاين طارق عزيز.

على  الفرن�سية  التقارير  " توؤكد 
اأنه بالرغم من احلرارة ال�سديدة 
يف �سهر اأوت 1956م، فاإن القوات 

الفرن�سية ن�سبت عدة كمائن 
بالقرب من �سفوح اجلبال واملناطق 

القريبة من البدو الرحل، كما 
قامت بعملية ع�سكرية يف واد هالل 

وذلك من اأجل الق�ساء على جنود 
جي�ش التحرير باملنطقة "

 " ح�سدت ال�سلطات 
ال�ستعمارية كل ما متلك من 

جيو�ش مدربة ومتفوقة عددا 
وعدة على الثورة للق�ساء على 

جي�ش التحرير الوطني، وقد 
حتولت منطقة تب�سة اإىل منطقة 
ع�سكرية فرن�سية ت�سمى منطقة 
 ZOEC العمليات �سرق ق�سنطينة

ومركزها تب�سة "



القبائل  �شبيبة  نادي  با�رش 
الكروي  للمو�شم  التح�شري 
وانطلق   2021/2020 اجلديد 
الذي  التح�شريي  الرتب�ص  يف 
بجاية،  يف  اأقبو  مبدينة  يجريه 
النادي  اإدارة  اختارت  بعدما 
من  حت�شرياتها  بداية  خو�ص 
فنادق املدينة، حيث رفعت  اأحد 
العمل  يف  البدء  وقررت  التحدي 
واال�شتعداد للمو�شم اجلديد رغم 
بعد  متنح  مل  العليا  ال�شلطات  اأن 
يف  لالنطالق  االأخ�رش  ال�شوء 
االحتادية  واأن  خا�شة  التدريبات، 
اجلزائرية لكرة القدم مل تعلن عن 
االأندية  بانطالق  يتعلق  تاريخ  اأي 
يف التدريبات والتح�شري النطالق 

املو�شم الكروي اجلديد، رغم اأنه 
�شبتمرب  �شهر  منت�شف  اقرتاح  مت 
الالعبني  عودة  اأجل  من  املقبل 
اإىل جو التدريبات ومنت�شف �شهر 
نوفمرب النطالق البطولة الوطنية. 
�رشيف  الرئي�ص  اإدارة  وف�شلت 
مالل اخلروج عن الن�ص عن طريق 
اخل�شوع  اإىل  العبيها  ا�شتدعاء 
اإىل  اخل�شوع  خالل  من  للتجمع 
فحو�شات كورونا، قبل اأن يلتحقوا 
اأطالنطي�ص  بفندق  اأم�ص  اأول 
اجلدي  العمل  يف  اأم�ص  وانطلقوا 
الالعب  رفقاء  خو�ص  خالل  من 
تدريبية  اأول ح�شة  اأرزق يحمرون 
مقر  من  القريبة  املالعب  باأحد 
اإقامتهم والتي كانت حتت اإ�رشاف 

كعروف  مراد  امل�شاعد  املدرب 
احلرا�ص  مدرب  �شاعده  والذي 
البدين  واملح�رش  حمناد  مراد 
املدرب  غاب  اأين   ، امل�شاعد 
الزلفاين  معني  التون�شي  الرئي�شي 
عن احل�شة ب�شبب تواجده يف بالده 

وتوا�شل غلق احلدود الربية، حيث 
البدين  اجلانب  على  العمل  تركز 
فرتة  يف  الالعب  تواجد  ظل  يف 
والتدريبات  املناف�شة  عن  توقف 

ما يقارب �شتة اأ�شهر كاملة.
عي�شة ق.

عن  بلوزداد  �شباب  فريق  اإدارة  اأعلنت 
�شفوفه  من  امل�رشحني  الالعبني  قائمة 
والذين  احلايل  ال�شيفي  املركاتو  خالل 
البطولة  لقب  حامل  رفقة  مغامرتهم  تنتهي 
املعني  التعداد  �شمن  يكونوا  ولن  الوطنية، 
الكروي  املو�شم  خالل  الغامرة  بخو�ص 
خم�شة  تواجد  القائمة  و�شمت  اجلديد، 
ا�شم  اإدراج  �شّكل  اأين  �شفوفها،  يف  العبني 
باعتباره  مفاجاأة  قا�شمي  اأحمد  املهاجم 
االأمامي  اخلط  يف  الالعبني  اأف�شل  اأحد 
بالبطولة الوطنية، اإال اأن عدم بروزه الالفت 
مع ت�شكيلة الفريق البلوزدادي عجل برحيله 
مع  مو�شم  من  اأقل  ق�شى  بعدما  �رشيعا 
�شائفة  ب�شفوفه  التحاقه  اإثر  على  النادي 

العام املا�شي قادما من فريقه ال�شابق ن�رش 
ح�شني داي.

اأبناء  ت�شكيلة  م�شوؤويل  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
الالعب  برحيل  اأي�شا  عجلوا  "العقيبة" 
معهم  اأم�شى  الذي  زرارة  توفيق  املغرتب 
اأقل من �شتة اأ�شهر بعدما تعاقدت معه اإدارة 
الرئي�ص �رشف الدين عمارة خالل املركاتو 
رفقة  طويال  يعمر  مل  لكنه  الفائنت  ال�شتوي 
بطل اجلزائر ورحل �رشيعا، اإىل جانبه ف�شل 
املدرب الفرن�شي دوما التخلي عن خدمات 
الالعب ال�شاب نوفل ولد حمو ومت ت�رشيحه 
اإىل  باإمكانياته،  االقتناع  ب�شبب عدم  ر�شميا 
جانبهم فاإن الالعب املخ�رشم حممد خثري 
زيتي �شهد نف�ص امل�شري من خالل ت�رشيحه 

زميله  جانب  اإىل  الفريق  من  االآخر  هو 
القطب  مدير  وا�شتدعى  �شيف،  بن  اإ�شالم 
املعنيني  الالعبني  قري�شي  توفيق  التناف�شي 
ت�شوية  اتفاق  اإىل  معهم  التو�شل  اجل  من 

ف�شخ العقود.
النادي  اإّدارة  تقرتب  منق�شل،  �شياق  يف 
بارادو  حار�ص  �شفقة  اإمتام  من  البلوزدادي 
اتفق معها على كافة  الذي  توفيق مو�شاوي 
تفا�شيل العقد، حيث مل يتبق �شوى التوقيع 
ال�شفقة، حيث ال  واالإعالن عن  العقد  على 
عاما   29 البالغ  احلار�ص  �شكون  ان  ي�شتبعد 
اإىل  املر�شح  مرباح  غايا  احلار�ص  بديل 

الرحيل خالل املركاتو احلايل.
عي�شة ق.

يت�شّدر نادي بارادو قائمة االأندية االأعلى ت�شويقا 
يف  االنتقاالت  فرتة  خالل  الالعبني  حيث  من 
العا�شمي  النادي  يت�شدر  اأين  الوطنية،  البطولة 
وذلك  اأورو  مليون   12.95 قيمته  القائمة مببلغ 
مثلما ك�شف عنه موقع "تران�شفري ماركت" الذي 
و�شع بارادو يف �شدارة االأندية اجلزائرية االأكرث 
اأن  قيمةو لالعبيها يف �شوق االنتقاالت يف ظل 
خري  ال�شقيقني  ي�شريه  الذي  االأكادميية  نادي 
اهتمامه  عنه  معروف  زط�شي  وح�شان  الدين 
اأوروبا  نحو  مريكاتو  كل  خالل  العبيه  بتحويل 
مثلما حدث مع العبني جنحوا يف ت�شجيل بداية 
من  كل  غرار  على  االحرتاف  عامل  يف  موفقة 
يو�شف عطال، رامي بن �شبعيني، ه�شام بوداوي 

وفريد املاليل.
وجاء نادي �شباب بلوزداد يف املركز الثاين من 
بلغت  اأين  امل�شدر،  نف�ص  ن�رشه  الذي  اجلدول 
مليون   9.03 مبلغ  لالعبيه  الت�شويقية  القيمة 
اأورو، يليه نادي احتاد العا�شمة الذي جاء ثالثا 
مولودية  اجلار  ثّم  اأورو،  مليون   7.78 بقيمة 
اجلزائر يف املرتبة الرابعة بقيمة 7.63 مليون 
 7.45 بقيمة  خام�شا  القبائل  و�شبيبة  اأورو 

مليون اأورو، بينما حّل وفاق �شطيف يف املركز 
املركز  اأما  اأورو،  مليون   7.25 بقيمة  ال�شاد�ص 
ق�شنطينة  �شباب  فريق  اإىل  عاد  فقد  ال�شابع 
بقيمة 6.50 مليون اأورو، ومولودية وهران ثامنا 
اأورو، �شبيبة ال�شاورة 4.95  بقيمة 5.85 مليون 
اإىل  عاد  فقد  العا�رش  املركز  اأما  اأورو،  مليون 
وذكر  اأورو،  مليون   2.18 �شكيكدة مببلغ  �شبيبة 
للبطولة  املالية  القيمة  اأن  االلكرتوين  املوقع 

الوطنية تبلغ مبلغ 108.40 مليون اأورو.
اآدم  بارادو  نادي  العب  متوقع  املقابل،  يف 
اأغلى الالعبني  االأول جلدول  زرقان يف املركز 
�شوق  يف  قيمته  تبلغ  اأين  الوطنية  البطولة  يف 
التحويالت مبلغ 2.70 مليون اأورو، وهو املر�شح 
اأوروبا، خا�شة واأنه  اإىل االنتقال لالحرتاف يف 
الناخب  دعوة  تلقى  بعدما  دوليا  العبا  اأ�شحى 
اخل�رش  �شفوف  اإىل  بلما�شي  جمال  الوطني 
حت�شبا  املن�رشم  لعام  من  نوفمرب  �شهر  خالل 
للعب مقابلتي بوت�شوانا وزامبيا اللتان تندرجان 
اإفريقيا  كاأ�ص  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات  �شمن 

لالأمم بالكامربون.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

االأن�شطة  ا�شتئناف  اإمكانية  ب�شاأن 
ودون  تدريجية  ب�شورة  الريا�شية 
اإ�شدار  خالل  من  وذلك  جمهور 
بروتوكول �شحي �شارم يتوافق ح�شب 
خ�شو�شيات كل ريا�شة على حدى من 
اأجل عودة امل�شهد الريا�شي والكروي 

ما  مدار  على  الغائب  وهو  جديد  من 
يقارب �شتة اأ�شهر كاملة. لالإ�شارة، �شبق 
اأن منحت هيئة خالدي ال�شوء االأخ�رش 
فيما  التدريبات  عن  احل�رش  لرفع 
بالتح�شري  بالريا�شيني املعنيني  يتعلق 
االأوملبية  االألعاب  يف  للم�شاركة 
او  طوكيو  يف   2022 العام  املقررة 
يتناف�شون  يزالون  ال  الذين  الريا�شيني 

االأوملبياد،  اإىل  التاأهل  تاأ�شرية  حول 
�شارمة  �شحية  اإجراءات  وفق  وذلك 
جميع  على  الوزارة  خاللها  اأ�رشت 
فحو�شات  اإىل  اخل�شوع  الريا�شيني 
طبية دورة على م�شتوى املركز الوطني 
اإمكانية  للك�شف حول  الريا�شي  للطب 
وينتظر  كورونا.  لوباء  حاالت  تواجد 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  تعلن  اأن 

اإىل  الالعبني  عودة  تواريخ  عن  القدم 
وتاريخ انطالق  التدريبات جمددا  جو 
 2021/2020 اجلديد  الكروي  املو�شم 
بعد  وذلك  املقبلة،  الفرتة  خالل 
واالنتهاء  الو�شية  الوزارة  مع  الت�شاور 
من و�شع الربوتوكول ال�شحي من اأجل 
تطبيقه ب�رشامة على جميع االأندية يف 

خمتلف اأق�شام البطوالت الوطنية.

منحت احلكومة اجلزائرية ر�شميا ال�شوء الأخ�شر اإىل وزارة ال�شباب والريا�شة من اجل ا�شتئناف الأن�شطة 
الريا�شية ب�شفة تدريجية بعد غياب الريا�شة عن امل�شهد الوطني منذ منت�شف �شهر مار�س املنق�شي ب�شبب انت�شار 
جائحة كورونا والذي اأوقفت كافة الن�شاطات الريا�شية، واأدت على اإنهاء املو�شم الكروي 2019/2020 قبل الأوان 

ب�شبب عدم اإمكانية موا�شلته على اإثر التف�شي للوباء، ويف هذا ال�شدد ذكر بيان الوزارة الأوىل اأنه مت تكليف 
وزير ال�شباب والريا�شة �شيد علي خالدي من اأجل الت�شاور رفقة جميع الحتاديات الريا�شية 

كّلفت خالدي بالت�شاور مع الحتاديات الريا�شية لتح�شري بروتوكول �شحي

احلكومة ترّخ�ص با�ضتئناف الأن�ضطة الريا�ضية تدريجيا ودون جمهور

20 اأكتوبر اآخر مهلة ملنح الحتادات الكروية هوية الأندية

الكاف حت�ضر 4 �ضيناريوهات لتحديد الأندية امل�ضاركة يف مناف�ضاتها
اأعلن االحتاد االأفريقي لكرة القدم اخلطوات 
املتبعة لت�شجيل االأندية امل�شاركة يف ن�شخة 
االأبطال  دوري  بطولتي  من  املقبل  املو�شم 
اأحمد  امللغا�شي  هيئة  وقال  الكاف،  وكاأ�ص 
احمد يف بيان ر�شمي اإن ت�شجيل االأندية يبداأ 
يف الفرتة من 1 �شبتمرب حتى 20 اأكتوبر اآخر 
االأندية  الكروية  االحتادات  جميع  ملنح  اأجل 
القاريتني  املناف�شتني  يف  امل�شاركة  املعنية 
االأول  ال�شيناريو  االآتية،  لل�شيناريوهات  وفًقا 
اخلا�ص بالدول التي اأنهت الدوري يف بالدها، 
للنظام املعروف م�شبًقا  وفًقا  االأندية  تتاأهل 

واملعلن عنه يف املادتني 2 و3 الف�شل 4 من 
التي  بالدول  خا�ص  الثاين  ال�شيناريو  اللوائح، 
اأنهت الدوري يف بالدها ب�شبب كورونا دون اأن 
يكتمل، لكنها و�شعت ت�شنيًفا وترتيبًا للفرق يف 
امل�شابقة غري املكتملة، يتم تاأهل الفرق منها 
كما جاء يف املادتني 2 و3 الف�شل 4 من اللوائح، 
اأما ال�شيناريو الثالث بالن�شبة للدول التي األغت 
به  الفرق  ترتيب  تعتمد  ومل  احلايل،  املو�شم 
�شيتم تاأهل نف�ص الفرق التي تاأهلت املو�شم 
الو�شع  مع  االأفريقية،  للم�شابقات  املا�شي 
للت�شنيف،  وفًقا  االعتبار ح�شة كل احتاد  يف 

ال�شيناريو الرابع بالن�شبة للدول التي مل تكمل 
املو�شم حتى االآن، ولن تتمكن من اإكماله قبل 
اأحد  لتنفيذ  املوعد املحدد، �شيتم تخيريها 

املعايري الثالثة ال�شابقة.
اجلزائر خام�س مركز يف ت�شنيف 

الكاف

يف املقابل، ت�شدرت اأندية املغرب الت�شنيف 
خالله  من  يتم  والذي  "الكاف"،  من  املعلن 
يف  دولة  لكل  املمثلة  االأندية  عدد  معرفة 
بطولتي دوري االأبطال وكاأ�ص الكونفيدرالية، 

دولة  كل  اأندية  نتائج  على  الت�شنيف  ويعتمد 
االأفريقية،  البطوالت  يف  �شنوات   5 اآخر  يف 
كما يهدف اإىل ال�شماح الأول 12 دولة باإ�رشاك 
االأبطال  دوري  بطولتي  من  كل  يف  فريقني 
اأندية  وت�شدرت  الكونفيدرالية،  وكاأ�ص 
املغرب الت�شنيف بر�شيد 180 نقطة، مقابل 
املركز  يف  جاءت  التي  مل�رش  نقطة   147
الثاين، بفارق 7 نقاط فقط عن تون�ص الثالث 
املركز  يف  اجلزائر  حلت  بينما  نقطة،   140

اخلام�ص بر�شيد 81 نقطة.
ع.ق./وكالت

زرقان اأغلى الالعبني بقيمة حتويل 2.70  مليون اأورو

بارادو الأعلى ت�ضويقا لالعبني يف البطولة الوطنية
مو�شاوي يقرتب من التوقيع

�ضباب بلوزداد يعلن قائمة امل�ضرحني

الالعبون يركزون على اجلانب البدين خالل ترب�شهم يف بجاية

الكناري يبا�ضر التدريبات رغم عدم رفع احلظر
مر�شح ملناف�شة برناوي يف اجلمعية النتخابية للهيئة الريا�شية

حماد يودع غدا ملف الرت�ضح لرئا�ضة الكوا
للجنة  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  يودع  اأن  ينتظر 
ملف  غدا  الرحمان  عبد  اجلزائرية  االأوملبية 
للهيئة  االنتخابية  باجلمعية  اخلا�ص  الرت�شح 
�شبتمرب   12 بتاريخ  انعقادها  املقرر  الكروية 
اجلزائري  البطل  يتوجه  حيث  املقبل، 
اإىل  الرت�شح  نحو  العايل  القفز  يف  واالإفريقي 
من�شب رئي�ص "الكوا" خلفا للرئي�ص امل�شتقيل 
قبل  املن�شفة  رمى  الذي  برياف  م�شطفى 
انق�شاء العهدة االأوملبية، جعل اأع�شاء اجلمعية 
يعينون  اجلزائرية  الريا�شية  للهيئة  العامة 
اللجنة  ت�شيري  اأجل  من  مريجة  حممد  نائبه 
النعقاد  والتح�شري  موؤقتة  ب�شفة  االأوملبية 
من  الدعم  حماد  ويجد  االنتخابية،  اجلمعية 

اجلزائري  العداء  �شورة  يف  اأوملبيية  اأبطال 
توفيق خملويف من اأجل الرت�شح والفوز برئا�شة 
اجلمعية  اأع�شاء  من  عدد  جانب  اإىل  الكوا، 
اأكرب  اإىل ك�شب  االنتخابية، حيث يعول املعني 
برئا�شة  الفوز  اأجل  من  االأ�شوات  من  عدد 

الهيئة الريا�شية. 
ملفات  ثاين  �شاحب  حماد  يكون  اأن  وينتظر 
االأوملبية  للجنة  االنتخابية  للجمعية  الرت�شح 
ال�شباب  وزير  اعلن  اأن  �شبق  بعدما  اجلزائرية 
عن  برناوي  الروؤوف  عبد  االأ�شبق  والريا�شة 
ملف  ر�شميا  وقدم  الكوا،  لرئا�شة  تر�شحه 

الرت�شح لدخول معرتك اجلمعية االنتخابية.
عي�شة ق.
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حاوره: جودي ن.

�أف�ضل  »�لو�ضط«  جريدة  يف  �ضيفنا  يعترب 
وحتى  و�لعربية  �جلز�ئرية  للريا�ضة  �ضفري 
 30 خالل  متكن  �لرجل  لأن  �لفريقية، 
�لو�جهة  �إىل  فيها  ظهر  �لتي  �لأخرية  �ضنة 
�ل�ضاحة  يف  جلية  ب�ضورة  ب�ضمته  ترك  من 
�لربان  مبثابة  فاأ�ضبح  �لعاملية،  �لريا�ضية 
�ملحنك �لذي جنح يف قيادة �ضفينة �لنز�هة 
بعدما  �لأمان  بر  �إىل  �لعاملية  �لريا�ضية 
كانت على و�ضك �لغرق، مز�ر �بن 58 ربيعا 
�لعاملية، فهو  �ل�ضاحة  بارزة على  �ضخ�ضية 
�لب�رشية و�لأمنية،  خبري دويل يف �لعالقات 
وتاأمني  �لتحري  �خت�ضا�ضاته  �أهم  ومن 

�ملنا�ضبات �لكربى، ميلك خربة كبرية 
وكذ�  و�لقت�ضاد  �لأعمال  جمال  يف 
�لعمل �لنقابي، حيث �ضبق و �أن تر�أ�س 
�لحتاد �لفريقي لالعبني �ملحرتفني 
طيلة 13 �ضنة، كما كان م�ضري� لعديد 
�لفرن�ضية،  ليون  منطقة  يف  �لنو�دي 
�جلز�ئرية  �لأو�ضاط  يف  مز�ر  وعرف 
�لوطني  للمجل�س  تر�أ�ضه  خالل  من 
�جلز�ئريني  �ملحرتفني  لالعبني 
تر�أ�س  كما   ،1993 �ضنة  منذ  باأوروبا 
ريا�ضي يف �جلز�ئر  ناد  �أعرق  و  �أكرب 

�ضباب ق�ضنطينة«.
ميلك مز�ر جذور يف �ملجال �لكروي 

معركة  خو�س  ور�ء  كان  حيث  �لعاملي، 
يعتقد  ما  عك�س  �لبهما�س  قانون  �إ�ضد�ر 
�لبع�س، جللب �لالعبني مزدوجي �جلن�ضية 
ت�ضكيل  له  ويح�ضب  �لوطني،  �ملنتخب  �إىل 
�لأزمة  ملف  ومتابعة  لدر��ضة  خا�ضة  خلية 
�لأمن  منظمة  عقدت  �أن  بعد  �لليبية، 
مار�س  �ضهر  يف  �لف�ضاد  ملكافحة  �لعاملية 
�لفارط موؤمتر �ل�ضباب �لليبي لل�ضلم و�لبناء 
�لدولية  �ملنظمة  مع  بالتعاون  تون�س  يف 
من  �ضخ�ضا   125 بح�ضور  �ل�ضباب  حلماية 
كافة �لقطر �لليبي �ل�ضقيق و�لذي �ختتمت 
�أ�ضغاله بتو�ضيات جد مهمة من بينها �لعمل 
على حتقيق �لأمن و�ل�ضالم يف ليبيا، �إ�ضافة 
�إىل دفاعه �مل�ضتميت عن �لريا�ضيني �ل�ضبان 
عرب �لعامل لدى �لهيئات �لريا�ضية �لدولية، 
�لنو�دي يف  ��ضتغاللهم من قبل  يتم  و�لذين 
باأ�ضخا�س  ياأتون  مزعومون  ووكالء  �أوروبا 

حتت �ضن �لر�ضد. 

�سن�سن حربا م�ستمرة �سد كل اأنواع 
الف�ساد واجلرمية 

ك�ضف مر�د مز�ر يف هذ� �حلو�ر باأن مهمته 
�لعاملية  �لأمن  منظمة  ر�أ�س  على  �لأوىل 
مكانة  بتعزيز  �ضتكون  �لف�ضاد،  ملكافحة 
ومنحها  �لدولية  �ل�ضاحة  على  �ملنظمة 
�أكرب، من خالل �ضن حرب  قوة وم�ضد�قية 
و�جلرمية،  �لف�ضاد  �أنو�ع  كل  �ضد  م�ضتمرة 
و�أو�ضح مز�ر باأنه ب�ضدد �إعادة هيكلة منظمة 
بطريقة  �لف�ضاد  ملكافحة  �لعاملية  �لأمن 
�أكرث �حرت�فية، م�ضري� �أن فل�ضفته �جلديدة 
كانت  بعدما  �لعلن  �إىل  ترتكز على �خلروج 

�ملنظمة تف�ضل �لعمل يف �خلفاء، وقال يف 
هذ� �ل�ضدد: »لقد حان �لوقت للخروج �إىل 
�أكد  �لعلن وعدم �لبقاء يف �خلفاء”، و�لذي 
و�لف�ضاد  �لنتهاكات  باأن هيئته �ضتندد بكل 
�لذي تالحظه �أو تكت�ضفه و�ضتكون لها كلمة 

م�ضموعة م�ضتقبال.

على احلكومات فر�ض ال�سفافية 
والدميقراطية على م�ستوى الهيئات 

الريا�سية 

يف �إطار برنامج عمله يف �ملرحلة �لقادمة 
�لعاملية  �لأمن  منظمة  رئي�س  �أو�ضح 
�لريا�ضي  �لف�ضاد  ومنها  �لف�ضاد  ملكافحة 

باأنه �ضيقوم بحملة حت�ضي�ضية عاملية �جتاه 
�لتن�ضيق  �ضيتم  �لتي  �حلكومية،  �لهيئات 
معها ملحاربة �لف�ضاد �لريا�ضي: ”�ضنتعاون 
�أكد  بلد”  كل  يف  �لر�ضمية  �ل�ضلطات  مع 
مر�د مز�ر، م�ضيفا باأن هيئته �ضتطالب من 
و�لدميقر�طية  �ل�ضفافية  فر�س  �حلكومات 
معترب�  �لريا�ضية،  �لهيئات  م�ضتوى  على 
عو�مل  �أهم  �إحدى  تعد  �لدميقر�طية  �أن 
حماربة �لف�ضاد، كما �أكد مر�د مز�ر، �لذي 
يعترب �أول جز�ئري وعربي و�إفريقي ينتخب 
�لف�ضاد  ملحاربة  �لدويل  لالحتاد  رئي�ضا 
�لريا�ضي قبل �دماج هاته �لهيئة يف منظمة 
�لأمن �لعاملية ملكافحة �لف�ضاد، باأن مهمته 
تتمثل يف مكافحة �لف�ضاد �أينما كان ومتابعة 
�ملجرمني يف كل مكان، معترب� باأن �لف�ضاد 

�أ�ضبح جرمية منظمة. 

املجتمع املدين حلقة مهمة يف 
مكافحة الف�ساد 

يعد حلقة  �أن �ملجتمع �ملدين  �عترب مز�ر 
مهمة يف �لعمل و�لتن�ضيق مع منظمة �لأمن 
�أنه  �عتبار  �لف�ضاد، على  �لعاملية ملكافحة 
بطريقة �أو باأخرى باإمكانه تقفي �أثر �لف�ضاد 
يف كل �ملجالت مبا فيها �ملجال �لريا�ضي، 
وهو �لأمر �لذي جعله يفكر يف �إ�رش�كه يف 
�لتو��ضل  خطوط  فتح  خالل  من  �لعمل 
�لربيد  عرب  �ملنظمة  م�ضتوى  على  معه 
�لت�ضال  جمالت  خمتلف  وكذ�  �لإلكرتوين 
على  �لق�ضاء  يف  ي�ضاهم  ما  وهو  �حلديثة، 
�لأول  �لهدف  يعد  �لذي  تدريجيا،  �لف�ضاد 

و�لأخري للمنظمة. 

�لف�ساد يف املجال الريا�سي العاملي 
يقدر مببالغ خيالية 

�ملجال  يف  �لف�ضاد  حجم  حمدثنا  قدر 
مببالغ  �لعاملي  �مل�ضتوى  على  �لريا�ضي 
�لتي  و�جلماهريية  �ل�ضعبية  جر�ء  خيالية، 
�لتكنولوجيا  و�نت�ضار  �لريا�ضة  بها  تتمتع 
»لهذه  و�أ�ضاف  �لتلفزيوين،  �لنقل  و�ضهولة 
�لأ�ضباب جمتمعة دخلت �جلرمية �ملنظمة، 
�لريا�ضية  �لدولية  �لحتاد�ت  �أن  ووجدت 
�لتنظيمية  �لقانونية  بنيتها  يف  �ضعيفة 
ول  و�ل�ضفافية  �ملالية  �لرقابة  ناحية  من 
�أن  ت�ضتطيع  ول  �حلماية،  و�ضائل  متتلك 
غ�ضل  مثل  عمليات  فبد�أت  نف�ضها،  حتمى 
�لأمو�ل، وهي عملية تتم ب�ضكل كبري 
�ملقابل،  ويف  �لريا�ضي،  �ملجال  يف 
�لدول و�حلكومات ماز�لت مقتنعة يف 

لوعيها �أن �لريا�ضة ق�ضية هو�ة«. 

�سنفتح ملفات ف�ساد ريا�سية 
بالتن�سيق مع ال�سرطة الدولية 

�ضتفتح  هيئته  �أن  حمدثنا  ك�ضف 
ملفات ف�ضاد تخ�س �حتاد�ت ريا�ضية 
عاملية وقارية وكذ� �أندية وم�ضريين، 
كورنا  فريو�س  من  �لعامل  �نتهاء  بعد 
جريدة  �ضيف  و�أو�ضح  �مل�ضتجد، 
“�لو�ضط” باأن �لتحقيقات و�خلطو�ت 
�لتي �ضيقوم بها على م�ضتوى منظمة �لأمن 
بالتن�ضيق  �ضتتم  �لف�ضاد  ملكافحة  �لعاملية 
�ملعنية  �لأخرى  �لدولية  �لهيئات  باقي  مع 
�ل�رشطة  منظمة  بينها  ومن  بالق�ضية، 
و�لأفريبول«  �لأوروبول  “�لأنرتبول،  �لدولية 

وخا�ضة حمكمة �جلنايات �لدولية. 
�لف�ضاد  �أ�ضبح  �أن  بعد  مز�ر  وقال 
�لدول  ج�ضم  يف  ي�ضت�رشي  �رشطانا 
ومثله  لقيمه  �ملجتمع  فقد�ن  نتيجة 
ولعدم تكري�س �لقانون وفر�س �حرت�مه 
مفهوم  ن�رش  وعدم  �جلميع  على 
�ملو�طنة وغياب ثقافة حقوق �لإن�ضان، 
ونتيجة لهذ� ي�ضتحيل �أن يكون �ملجتمع 
�لفا�ضد قويا وعادل ومتح�رش� وي�رشد 
كانت  �إمرب�طوريات  هناك  �أن  �لتاريخ 
و�ختفت  �ضقطت  و�لب�رش  �ل�ضمــع  متالأ 
بفعل �لف�ضاد بكافة �أ�ضكاله وم�ضتوياته، 
ومكافحته  �جلميع  ق�ضية  فالف�ضاد 

ن�ضاط يعني �جلميع �أي�ضا وهو بهذ� �ملعنى 
و�جب �رشعي ووطني و�أخالقي فقد �أقرت 
موؤ�ض�ضات دولية كالبنك �لدويل وهيئة �لأمم 
و�أن  عاملي  حتدي  �لف�ضاد  باأن  �ملتحـدة 
مكافحته ل تكون �إل بت�ضافر جهود �جلميع 
�تفاقيات،  وعقدت  �آليـات  لذلك  وو�ضعت 
وعلى هذ� �لأ�ضا�س ل بد لكل هيئات �لدولـة 
جمعيات  طريق  عن  �ملجتمع  و�رش�ئح 
�ضفا  تقف  �أن  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات 
ل  و  و�ملف�ضدين،  �لف�ضاد  لدرء  مرت��ضا 
بل  ملكافحته،  �لردعية  �لقو�نــني  تكفي 
يجب و�ضع ��ضرت�تيجية من�ضجمة ومتكاملـة 
وحتديد  للف�ضاد  و��ضح  مبفهوم  تاأخذ 

�لقيم  ن�رش  على  و�لرتكيز  و�أ�ضبابه  عو�مله 
حفظ  يف  �لدول  دور  وتفعيل  �لعليا  و�ملثل 
�لرغيد  و�لعي�س  �لكر�مة  يف  �ملو�طن  حق 
مبا يحفظـه ويجعله مو�طنا �ضاحلا يف �ضتى 

مر�تب �مل�ضوؤولية. 

اجلزائر �ستكون عا�سمة مكافحة 
الف�ساد يف 2021 

من جهة �أخرى، وبالرغم من تاأ�ضفه �ل�ضديد 
ملا حدث للرئي�س �ل�ضابق »للفيفا« جوزيف 
�لهيئة  طال  �لذي  �لكبري  وللف�ضاد  بالتري 
من�ضفا  مز�ر  مر�د  كان  �لعاملية،  �لكروية 
�إنه  قال  �لذي  �ل�ضابق،  �لفيفا  رئي�س  �جتاه 
كانت تربطه به عالقة طيبة و�حرت�م متبادل 
يعود لالأيام �لتي كان فيها �ل�ضوي�رشي �أمينا 
�جلز�ئر  �ختيار  �ضبب  وعن  للفيفا،  عاما 
�ملجتمع  دور  حول  دولية  ندوة  لتنظيم 
�ملدين يف مكافحة �لف�ضاد �ضنة 2021، �أكد 
هذ�  مثل  لتنظيم  �جلز�ئر  �ختيار  �أن  مز�ر 
�أ�ضا�ضا على   �رتكز  �لكبري،  �لعاملي  �حلدث 
قدرتها على ذلك، بف�ضل �لبنى �لتحتية �لتي 
مبادئها  �إىل  بالإ�ضافة  متتلكها،  �أ�ضحت 
�لنز�هة  تعزيز  يف  �لد�ئمة  و�لتز�ماتها 
وحماربة  �لف�ضاد يف �ملجال �لريا�ضي، وهو 
�جلمهمورية  رئي�س  به  �لتزم  �لذي  �لأمر 
عبد �ملجيد تبون يف عهد �جلز�ئر �جلديدة 
با�ضم  �لبالد  لرئا�ضة  تر�ضح  و�أنه  خا�ضة 
�أن  و�أدرك  و�ل�ضباب،  �ملدين  �ملجتمع 
�لبالد،  معاناة  يف  �لرئي�س  �ل�ضبب  �لف�ضاد 
حتى  طويالاً  وجاهد  �أولاً  نف�ضه  على  فثار 
ا  رئي�ضاً و�أ�ضبح  بيده،  �ملبادرة  زمام  م�ضك 
ليحقق ما مل ي�ضتطع حتقيقه غريه، فالع�ضا 
�ل�ضحرية �ضارت بيده، و�لتغيري �إىل �لأف�ضل 

ل حمالة، �ضيكون بيده. كما �أكد يف �أكرث من 
�لذي  �أهمية �ملجتمع �ملدين  منا�ضبة على 
ينبغي ي�ضتعيد زمام �لأمور يف بعث �حليوية 
على  �ضيو�فق  وباأنه  �ملجتمع،  �أو�ضاط  يف 
�ملدنية،  �جلمعيات  من  عدد  �أكرب  �إن�ضاء 
�لعامة  �ملنفعة  طابع  لها  �ضيكون  حيث 
هذه  �أن  و�أ�ضار  �مليز�نية،  من  ون�ضيب 
على  �ملجالت  جميع  �ضت�ضمل  �جلمعيات 
�مل�ضاريع  وحاملي  و�لطلبة  �ل�ضحة  غر�ر 
جميع  د�عيا  �حلياة،  نو�حي  من  وغريها 
خالل  من  نف�ضها  تنظيم  �ىل  �لفئات  هذه 

هذه �جلمعيات. 

يجب اإعادة النظر يف �سيا�سة متويل 
الريا�سة اجلزائرية 

ومتنى ماز�ر من �ل�ضلطات �لعليا عن طريق 
قو�نني  جت�ضيد  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وز�رة 
وتطبيقها  و�لكرة  �لريا�ضة  تخ�س  جدية 
يتطلب  لكن ب�رش�مة، وهذ�  بوجوه جديدة 
ما  لأن  �لف�ضاد،  لوجوه  �جلماعي  �لرحيل 
�ضوؤون  ت�ضري  �لتي  �لع�ضابة  �ضببه  يحدث 
�رشيا،  �أمر�  لي�س  وهذ�  �ضنني،  منذ  �لكرة 
و�ل�رش�ء  �لبيع  ظاهرة  ��ضتفحال  ظل  يف 

و�لبزن�ضة. 
كما طلب من �ل�ضلطات �لعليا للبالد �إعادة 
�لنظر يف �ضيا�ضة متويل �لريا�ضة �جلز�ئرية 
�ملرحلة  يف  و�لعمل  �لقدم،  كرة  يف  خا�ضة 
�أجل  من  بخطو�ت  �لقيام  على  �حلالية 
�لإنعا�س، ومن  �لكرة �جلز�ئرية من  �إخر�ج 
�لو�ضعية �ملتعفنة �لتي تعي�ضها، �لأمر �لذي 
حتى  جديد  من  �لقدم  كرة  هيكلة  يتّطب 
على  جديدة  ب�ضيا�ضة  �لقاعدة  من  ننطلق 
هذ�  من  �خلروج  �أجل  من  �لتكوين،  وقع 
�لحرت�ف �لذي يعد مبثابة �نحر�ف، بدليل 
باأمو�ل  و�لتالعب  و�ل�رشقة  �لنهب  مظاهر 
�ملاليري  �آلف  �لدولة  خزينة  كلفت  طائلة 
�أن  �ل�ضعب، ولذلك يجب  �أمو�ل  هي مبثابة 
وبوجوه جديدة،  �ضيا�ضة جديدة  ننطلق يف 

ناهيك عن �رشورة حما�ضبة �جلميع. 

دافعت عن اجلزائر ومل اأدافع عن 
الف�ساد يف اجلزائر 

»�جلز�ئر كانت معر�ضة لعقوبة قا�ضية بعد 
من  فوتبال  وفر�ن�س  �ضي”  بي  “بي  تقرير 
“كان  �أبو�ب  على  حينها  كنا  وقد  �لفيفا، 
�ملنتخب  بها  توج  �لتي   ”2019
“بي  على  تدخلت  وقد  �لوطني، 
بي �ضي” ود�فعت عن �جلز�ئر ومل 
�أد�فع عن �لف�ضاد يف �جلز�ئر، وقد 
كرة  د�خل  �لف�ضاد  باأن  حينها  قلت 
�لعامل،  ربوع  كل  يف  موجود  �لقدم 
بتحريات  م�ضاحلي  قامت  وبعدما 
له  كان  �ملذكور  �مللف  �أن  وجدنا 
هدف �ضيا�ضي، حيث �أن ور�ءه �أنا�س 
يخططون  بالريا�ضة  لهم  عالقة  ل 
خللق فو�ضى كبرية يف �جلز�ئر، ما 
جعلني �أحبط هذ� �مللف، قلت هذ� 
�لكالم حتى يعرف �جلميع ما قام به 

مز�ر من �أجل �جلز�ئر«. 

ثقتي كبرية يف رئي�ض اجلمهورية 
و�سن�سانده يف حربه �سد الف�ساد 

»لدينا ثقة كبرية يف رئي�س �جلمهورية عيد 
�أهم  لأن  باأ�رشه،  �لعامل  �أمام  تبون  �ملجيد 
�أن  هو  �نتخابه  وبعد  قبل  �أكدها  نقطة 
نحن  ولهذ�  �أولوية،  يعد  �لف�ضاد  مكافحة 
على ر�أ�س منظمة �لأمن �لعاملية ملكافحة 
�لف�ضاد ن�ضكر رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد 
ن�ضانده  و�ضوف  �ملوقف  هذ�  على  تبون 

عامليا يف هذه �حلرب �ضد �لف�ضاد«. 

جمرد البحث عن ا�سم مراد مزار عرب ال�سبكة العنكبوتية تبدو 
للوهلة الأوىل اأنك اأمام �سخ�سية خمتلفة كلية عن الكثري من 
ال�سخ�سيات العربية والفريقية، فا�سمه – يف عناوين الأنباء 

املتدفقة- ياأتي يف الأغلب مرتبًطا بـمكافحة الف�ساد وبدرجة 
اأكرث الف�ساد الريا�سي وتبيي�ض الأموال من خالل تروؤ�سه 
مدة 5 �سنوات الحتاد الدويل ملكافحة الف�ساد الريا�سي، 

قبل اأن ينتخب �سهر فيفري املا�سي رئي�سا ملنظمة الأمن 
العاملية ملكافحة الف�ساد عقب اجتماع اجلمعية العامة 

املنعقد بجنيف ب�سوي�سرا، اجلزائري مراد مزار قرر 
مواجهة الف�ساد والفا�سدين، يلقبه حمبوه وي�ستهر يف 

الأو�ساط الإعالمية بـقاهر »مافيا الف�ساد«. 

مراد مزار رئي�ض منظمة الأمن العاملية ملكافحة  الف�ساد يف حوار مع "الو�سط"

ملفات ف�ضاد ريا�ضية دولية وقارية �ضتفتح بعد �أزمة كورونا
جديدة  يكون بوجوه  اأن  يجب  اجلزائر  يف  الريا�سي  الف�ساد  •  حماربة 

الف�ساد تبون ملكافحة  الرئي�ض  يف  كبرية  •  ثقتنا 

كانت معر�سة لعقوبة  " اجلزائر 
قا�سية بعد تقرير “بي بي �سي” 
وفران�ض فوتبال من الفيفا، وقد 

كنا حينها على اأبواب “كان 2019” 
التي توج بها املنتخب الوطني، 
وقد تدخلت على “بي بي �سي” 

ودافعت عن اجلزائر ومل اأدافع عن 
الف�ساد يف اجلزائر "

الف�ساد �سرطانا  اأ�سبح  اأن  " بعد 
ي�ست�سري يف ج�سم الدول نتيجة 

فقدان املجتمع لقيمه ومثله 
ولعدم تكري�ض القانون وفر�ض 

احرتامه على اجلميع وعدم ن�سر 
مفهوم املواطنة وغياب ثقافة 

حقوق الإن�سان "
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تقرير:  علي �سمودي- اعالمى واأ�سري 
حمرر

من حياته
قبل 47 عاماً، ولد �لأ�سري �إ�سالم يف مدينة 
جنني، يف عائلته �ملكونة من 3 �أنفار. وتقول 
�سقيقته: » ن�ساأ وتربى وعا�ش و�سط عائلتنا 
ومنت  زرعت  �لتي  و�مللتزمة،  �ملحافظة 
و�لدين  و�ل�سالح  و�لخالق  �لقيم  كل  فيه 
�لو�لدين  برب  متيز  �سغره،  ومنذ  و�لعطاء، 
قلب  �ساحب  وهو  و�حلنان،  �لعائلة  وحب 
ون�ساليه  وطنية  بروح  ومتتع  وطيب،  كبري 
مع  ومميزة  وطيدة  بعالقة  و�رتبط  عالية، 
مربي  و�لدنا  من  �لكثري  وتعلم  �لو�لدين، 
�لأجيال و�ل�ساعر و�لكاتب �لذي كتب �لكثري 
وم�ساعر  �لغياب  و�أوجاع  فر�قه  �أمل  عن 
وثبات  ب�سمود  و�لعتز�ز  و�لفخر  �حلنني 
فلذة كبده ».وت�سري �إىل �أنه »تعلم يف مد�ر�ش 
بنجاح،  �لعامة  �لثانوية  �أنهى  حتى  جنني 
دي�ش،  �أبو  �لقد�ش  جامعة  �إىل  و�نت�سب 
وح�سل  ريا�سيات،  فرع  كمبيوتر  تخ�س�ش 
مربيا  وعمل  �لبكالوريو�ش،  �سهادة  على 
برقني  �حلكومية يف  �ملد�ر�ش  لالجيال يف 
وجنني، كما متيز بقدر�ته �لدبية و�لثقافية 
�سنو�ت  خالل  و��ستثمرها  طورها  �لتي 

�عتقاله بالكتابة و�لإبد�ع.

مطاردة واعتقال
عندما �ندلعت �نتفا�سة �لأق�سى، لبى �إ�سالم 
و�مل�سري�ت  �لفعاليات  يف  و�سارك  �لند�ء 
�سمن  ��سمه  �أدرج  �لذي  �لحتالل  وحتدي 
قيادة  �لع�سوية يف  بتهمة  �ملطلوبني  قائمة 
حركة »حما�ش »، لكنه مترد ورف�ش ت�سليم 
رفيقه  مع  �لن�سايل  م�سو�ره  و�أكمل  نف�سه 
حتى متكن  �لهيجاء  �أبو  �ل�سيخ جمال  دربه 
خا�سة  بعملية  �عتقالهما  من  �لحتالل 
 .2002/8/26 بتاريخ  جنني  خميم  يف 
�لحتالل  يتوقف  »مل  �سقيقته:  وتقول 
�لكمائن  ون�سب  ومالحقته  ��ستهد�فه  عن 
�لدبابات  �قتحمت  �ليوم،  ذلك  ويف   ، له 
وفر�ست  جنني  خميم  �لدوريات  وع�رش�ت 
�لطائر�ت،  مب�ساندة  عليه  للتجول  حظر�ً 
و�سن �جلنود حمالت دهم وتفتي�ش يف حي 
�حلي  �سكان  �جلنود  وجمع  عز�م،  �هلل  عبد 
�إ�سالم  عن  بحثاً  لال�ستجو�ب  و�أخ�سعوهم 
�ملنازل  حمتويات  ودمرو�  جمال،  و�ل�سيخ 
من  متكنو�  حتى  عديدة  مر�ت  وفت�سوها 

�كت�ساف �ملخباأ، و�عتقلوهما.

حتقيق وحكم
�أقبية  يف  طويلة  لفرتة  �إ�سالم  �حتجز 
�ملحاكم،  بني  معاناة  رحلة  وبعد  �لتحقيق، 
 7 لـ  �إ�سافة  مر�ت   9 �ملوؤبد  بال�سجن  حكم 
و�لنتماء  �لحتالل  مقاومة  بتهمة  �أعو�م، 
حلركة »حما�ش ».وتقول �سقيقته: »مل يكن 
من  عانينا  فقد  لالحتالل،  كافياً  �حلكم 
عقوبات �لتنقل بني �ل�سجون و�حلرمان من 
روؤيته. وبعد عامني من �عتقاله ح�سلنا على 
وقد  جلبوع،  �سجن  لزيارته يف  ت�رشيح  �أول 
�سمد �سقيقي ومل ينل �حلكم من معنوياته، 
 ، �لق�سبان  خلف  �لعطاء  م�سرية  و�كمل 
وحظي  �لأ�رشى  خلدمة  حياته  فكر�ش 

باحرت�م وتقدير كبري بينهم.

فاجعة الرحيل

�لو�لدة  و�ظبت  و�ملر�ش،  �ل�سن  كرب  رغم 
رجاء »�أم حممد »، على زيارة �إ�سالم، حيث 
تقول �سقيقته: » بكت �أمي كثري�ً خالل فرتة 
وبعدما  �عتقاله،  بد�ية  يف  �لمني  �ملنع 
يف  يوماً  تتاأخر  مل  ت�رشيح  على  ح�سلت 
كانت  فم�ساهدته  معنوياته،  ورفع  زيارته 
منها  نالت  حتى  و�لعزمية  �لقوة  متنحها 
�لمر��ش و�أ�سبحت عاجزة عن حتمل م�ساق 
و�لدتي  متنت  طاملا   « �ل�سفر«.وت�سيف: 
كانت  وطاملا  وعناقه،  لأح�سانها  عودته 
�أملها  ليحقق  �لعاملني  لرب  �لدعو�ت  تردد 
�لوحيد بحريته، وقد �نهارت �سحة و�لدتي 
ب�سبب مر�ش �ل�رشطان �لذي �سارعته على 
مد�ر 3 �سنو�ت، وحظيت باآخر زيارة حلبيب 
قلبها بو��سط �ل�سليب �لأحمر قبل 4 �سهور 

من رحيلها عام 2016 ».

ونزل  �سدمة  وفاتها  نباأ  »�سكل  وتتابع: 
كال�ساعقة على �إ�سالم �لذي بكى كثري�ً، وبقي 
يردد يف كل زيارة )خ�رشت برها ودعو�تها(، 
لكنها رحلت وهي تدعو له بالر�سا و�حلرية 

وتو�سيني بزيارته ومتابعته.

درا�سة وتاأليف
�عتقاله،  �سنني  �إ�سالم  �لأ�سري  ��ستثمر 
على  فح�سل  �لحتالل،  وحتدي  بالتعليم 
در��سات  تخ�س�ش  يف  �ملاج�ستري  درجة 
�لأ�سري  و�إ�رش�ف  برعاية  ��رش�ئيلية  �سوؤون 
وكانت  �لكثري،  كتب  كما  �لربغوثي،  مرو�ن 
عن  �لطيار«،  »ن�رش  كتاب  موؤلفاته،  �آخر 
وجنله  جر�ر  ن�رش  �لقائد  �ل�سهيد  حياة 

�ل�سهيد �أحمد.

حمطات اأخرى

�لوحيد  �لز�ئر  عمر«،  »�أم  �ل�سقيقة  وتعترب 
»�أ�سبحت  وتقول:  �لق�سبان،  خلف  لإ�سالم 
�ليوم ، و�لدته و�سقيقته و�سديقته و�لوحيدة 
�لتي تزوره وتتابع �أموره يف غياهب �ل�سجون، 
فو�لدي �لت�سعيني مل يعد قادر�ً على حتمل 
�سقيقي  بينما  �إي�سيل،  ل�سجن  �ل�سفر  م�ساق 
كند�«.وت�سيف:  يف  ويعي�ش  تزوج  حممد 
�سقيقي  ب�سخ�سية  و�عتز�ز  بفخر  »�أ�سعر 
و�إر�دته  �لعالية  �ملعنوية  وروحه  �لقيادية 
�لفولذية، فما ز�ل �ساحب عزمية ومل يفقد 
�لأمل، ويف كل زيارة يرفع معنوياتي ويزرع 
يف �أعماقي �لآمال �لكبرية، ولكن ما يوؤملنا، 
ل  �أبناء  ل�ستة  وخال  عماً  �أ�سبح  �إ�سالم  �أن 
يعرفونه �إل عن طريق �ل�سور، لكننا ننتظر 

عودته و�جتماع �ل�سمل.

�سقيقة الأ�سري اإ�سالم جرار:

رحلت والدتي وهي بانتظاره ووالدي 
يعجز عن عد م�ؤبداته الت�سعة

رحلت والدتنا وقلبها ينب�ض بحبه وا�سمه وتو�سينا به، ويعجز والدي الت�سعيني عن �سني 
حكمه، قالت ن�سرين جرار »اأم عمر«، يف م�ستهل حديثها لـ »القد�ض«، مبنا�سبة ذكرى اعتقال 
�سقيقها املربي والكاتب اإ�سالم �سالح حممد جرار، ودخوله العام الـ 19 خلف الق�سبان. وقالت 
خماطبة �سقيقها القابع يف �سجن اإي�سيل »والدك يا اإ�سالم بانتظار عودتك، طّوع اأّعنة الَكِلم، 
فان�ساق ق�سيداً يحكي ق�سة احلنني لبن خطفه القيد من حجر والده، وان�سد ق�سائد ترجو 

عودة الأ�سري، وتتغنى باحلرية، وترثي �سمائر الأمة التي نامت اأعينها وعني الأ�سري ل 
تنام«.واأكملت: »اإن َغّيب الرثى والدَتك قبل اأن ينري بدرك ليل غيابك احلالك، فوالدك 

يا اإ�سالم ما انفك يبتهل للموىل اأن ير�سف �سهد لقائك، واأن ي�ستم عطر قمي�سك، واأن يعانق 
نب�ض قلبك، واأن ت�سرق �سم�سك فتنري لنا الدروب.

الذكرى ال�سنوية 

انطالق احلملة ال�طنية ال�سرتداد 
جثامني ال�سهداء

 كتب : ن�ساأت الوحيدي
 

مفو�سية  با�سم  �لناطق  �لوحيدي  ن�ساأت   . د  �أكد 
�لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى  و�لأ�رشى  �ل�سهد�ء 
حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  �لعليا 
و�لإ�سالمية  �لوطنية  للقوى  �لأ�رشى  جلنة  يف  فتح 
�حلائط  عر�ش  ي�رشب  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �أن 
وبكل  و�لأديان  و�لأخالق  �ل�سماوية  �ل�رش�ئع  بكافة 
و�لإن�سانية  �لدولية  و�لتفاقات  و�ملو�ثيق  �لأعر�ف 
يف �ختطاف و�حتجاز جثامني �ل�سهد�ء �لفل�سطينيني 
�أماكن  و�عتقالها يف  و�سيوخا  ون�ساًء  �أطفال  و�لعرب 
وثالجات ويف حفر مهينة لكر�مة �لإن�سان بعد موته 
تعرف مبقابر �لأرقام �لإ�رش�ئيلية دون �إطالع �أهايل 
�ل�سهد�ء على �أماكن �حتجازها �أو �ل�سماح لهم باإلقاء 

نظرة �لود�ع �لأخرية على جثامني �أحبتهم .
�لوطنية ل�سرتد�د  �لوحيدي ع�سو �حلملة   . د  وقال 
�ملفقودين  م�سري  عن  و�لك�سف  �ل�سهد�ء  جثامني 
مبنا�سبة �ليوم �لوطني لنطالق �حلملة يف 27 / 8 / 
2008 �أن �لحتالل �لإ�رش�ئيلي قام منذ �ندلع �لهبة 
باحتجاز   2015 �أكتوبر  �أول  يف  �لفل�سطينية  �ل�سعبية 
فل�سطينيني  ل�سهد�ء  تعود  �لتي  �جلثامني  ع�رش�ت 
معظمهم من �ملقد�سيني ول يز�ل يحتجز 66 جثمانا 
من  �لعن�رشية  �لأ�ساليب  �أب�سع  يف  �لتاريخ  ذلك  منذ 
و�لقيادة  �ل�سعب  على  و�ل�سغط  �مل�ساومة  �أجل 
و��ستقطاب  �سيا�سية  مكا�سب  لتحقيق  �لفل�سطينية 
�ملقاومة  �أ�رش  ظل  يف  خا�سة  �لإ�رش�ئيلي  �ل�سارع 

�لفل�سطينية لعدد من �جلنود �لإ�رش�ئيليني .
�لوطنية  �حلملة  �أن  �لوحيدي،  ن�ساأت   . د  و�أفاد 
م�سري  عن  و�لك�سف  �ل�سهد�ء  جثامني  ل�سرتد�د 
للم�ساعدة  �لقد�ش  ومركز  فل�سطني  يف  �ملفقودين 
توثيق  �أجل  من  جهودهم  ق�سارى  يبذلون  �لقانونية 
تعتقل  �لذين  و�لعرب  �لفل�سطينيني  �ل�سهد�ء  �أ�سماء 
طويلة  �سنو�ت  منذ  �لطاهرة  جثامينهم  �إ�رش�ئيل 
�لكلي  �لعدد  �أن  مبينا  �لإ�رش�ئيلية  �لأرقام  يف مقابر 
�ملوثق حاليا هو 320 �سهيد� من �سكان فل�سطني �أو 
من �أبطال �لدوريات وهو على �لنحو �لتايل ) 254 ( 
�لوطنية ل�سرتد�د جثامني  لدى �حلملة  ��سما موثقا 
مقابر  يف  طويلة  �سنو�ت  منذ  �ملحتجزين  �ل�سهد�ء 
جلثامني  موثقا  ��سما   66  + �لإ�رش�ئيلية  �لأرقام 
من   2015 �أكتوبر  �أول  هبة  منذ  �ملحتجزة  �ل�سهد�ء 
بينها عدد 5 جثامني ل�سهد�ء �لنفق يف �رشق حمافظة 
 /  11  /  3 تاريخ  غزة يف  قطاع  بجنوب  يون�ش  خان 
�لتي  �لعودة  م�سري�ت  ل�سهد�ء  جثمانا   11  +  2017
�نطلقت يف �رشق قطاع غزة بتاريخ 30 �آذ�ر 2018 + 
12 جثمان ل�سهد�ء ق�سو� نحبهم يف �رشق قطاع غزة 
�ل�رش�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  من  مبا�رش  نار  باإطالق 
�لعام  �أنه مت ��سرتد�د 38 جثمانا يف نهاية  . و�أو�سح 
تكتمل  مل  �أ�سماء  وهناك   2014 �لعام  وبد�ية   2013
 119 بوجود  �عرتفت  �إ�رش�ئيل  �أن  حني  يف  بياناتها 
جثمانا ول تز�ل متاطل يف �إعادتها حتت ذريعة وحجة 
�ل�سعب  ن�سالت  �أن  على  م�سدد�   D.N.A فح�ش 
�لفل�سطينية  �لقيادة  وجهود  و�ملقاومة  �لفل�سطيني 
و�حلملة �لوطنية ل�سرتد�د جثامني �ل�سهد�ء و�لك�سف 
للم�ساعدة  �لقد�ش  ومركز  �ملفقودين  م�سري  عن 
 5  /  30 يف  جثمانا   91 ل�سرتد�د  �أدت  قد  �لقانونية 
طلب  م�سهور  �ل�سهيد  جثمان  ول�سرتد�د   2012  /
عو�ش �سالح �لعاروري يف 12 / 8 / 2010 ) من قرية 
عارورة ب�سمال ر�م �هلل وهو من مو�ليد 1956 ( �لذي 
كان حمتجز� يف مقابر �لأرقام �لإ�رش�ئيلية ملدة 35 
عاما منذ 18 / 5 / 1976 وجثمان رفيقه يف عملية 
�أبو  ح�سني  حممد  حافظ   ( �لفد�ئية  �لنابل�سي  لينا 
و�لذي   1954  /  5  /  24 نابل�ش يف  مو�ليد  من  زنط 
كان حمتجز� يف نف�ش �لتاريخ 18 / 5 / 1976 وكانا 
�ل�سهيدين قد نفذ� عملية فد�ئية بطولية مع رفيقهم 
خالد �أبو زياد يف منطقة �جلفتلك بغور �لأردن ومبينا 
�أجريت  كانت   D.N.A وفح�ش  �سحب  عملية  �أن 
ب�سمانات من �للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر يف يوم 

�أنور  �لبطل  �ل�سهيد  2017 جلثمان   /  7  /  30 �لأحد 
حممد عطية �سكر من مو�ليد حي �ل�سجاعية يف 10 
/ 12 / 1972 وبلدته �لأ�سلية بيت جرجا و�لذي نفذ 
�سالح  ورفيقه  �أخيه  مع  ليد  بيت  يف  بطولية  عملية 
 /  1  /  22 �لأحد  يوم  �سباح  يف  �ساكر  �حلميد  عبد 
جلثمان   D.N.A فح�ش  عملية  جانب  �إىل   1995
�ل�سهيدة هنادي جر�د�ت من جنني و�أجري �لفح�ش 
ولكن  لذويهما  �لطاهرين  �جلثمانني  �إعادة  �أجل  من 

�لحتالل �لإ�رش�ئيلي مياطل يف �إعادتهما .
و�أ�سار د . �لوحيدي مبنا�سبة �ليوم �لوطني لنطالقة 
�حلملة �لوطنية ل�سرتد�د جثامني �ل�سهد�ء يف 27 / 8 
/ 2008    �إىل �أن �لحتالل �لإ�رش�ئيلي ل يز�ل يعتقل 
تاريخ  منذ  �ملغربي  �سعيد  دلل  �ل�سهيدة  جثمان 
�ل�سهد�ء  جثامني  يعتقل  يز�ل  ول   1978  /  3  /  11
منفذي عملية دميونا �لبطولية ب�سحر�ء �لنقب يف 7 
حممد   – عي�سى  �لقادر  عبد  ) حممد   1988  /  3  /
�لتي   ) – عبد �هلل عبد �ملجيد كالب  خليل �حلنفي 
يف  وحطمت  جهاد  �أبو  �ل�سهد�ء  �أمري  عليها  �أ�رشف 
حينها قاعدة �لأمن و�ل�ست�سعار �لإ�رش�ئيلية وجثمان 
�ملحتجز  قلقيلية  من  دولة  حممود  �أني�ش  �ل�سهيد 
منذ 30 / 8 / 1980 وجثمان �ل�سهيد �سعدي يو�سف 
 15 يف  �إيالت  يف  �لبطولية  �لعملية  منفذ  �لعي�ش  �أبو 
/ 7 / 1979 و�سهد�ء عملية �لوهم �ملتبدد �لبطولية 
حممد عزمي فرو�نة وحامد مو�سى �لرنتي�سي �لذين 
�ل�سهيدين  �إىل جانب   2004  /  6  /  25 ��ست�سهد� يف 
�سامل  زهري  وحممود  م�سعود  �إبر�هيم  نبيل  �لبطلني 
�لذين ��ست�سهد� يف عملية نوعية مبيناء �أ�سدود يف 14 
/ 3 / 2004 و�ل�سهيدين موؤمن نافذ �مللفوح وح�سني 
�لبطولية  �لعملية  يف  ��ست�سهد�  �لذين  �له�سي  ب�سري 
وكوكبة   2004  /  6  /  24 يف  غزة  ب�سمال  �مل�سرتكة 
رحمهم  �لعظماء  �لفل�سطينيني  �ل�سهد�ء  من  طويلة 
�لحتالل  �أن  ومذكر�  جناته  ف�سيح  و�أ�سكنهم  �هلل 
�لإ�رش�ئيلي كان قد تعهد يف 13 يوليو 2015 بالإفر�ج 
عن 119 جثمانا لل�سهد�ء �لفل�سطينيني ولكن �إ�رش�ئيل 
مل تلتزم وتن�سلت كالعادة من تعهد�تها �ساربة عر�ش 
�حلائط بكل �لأعر�ف و�لتفاقات �لدولية و�لإن�سانية 
مفو�سية  با�سم  �لناطق  �لوحيدي  ن�ساأت   . د  وندد   .
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى  و�لأ�رشى  �ل�سهد�ء 
يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
بالقانون  و�لإ�سالمية  �لوطنية  للقوى  �لأ�رشى  جلنة 
�لعن�رشي �لإ�رش�ئيلي �لذي �سادقت عليه ما ت�سمى 
 7 �لأربعاء  يف  �لإ�رش�ئيلي  للكني�ست  �لعامة  بالهيئة 
قدمه  وكان  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءتني   2018  /  3  /
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  دولة  يف  �لد�خلي  �لأمن  وزير 
�ل�سهد�ء  جثامني  باحتجاز  ويق�سي  �أرد�ن  جلعاد 
ت�سييع  على  �رشوط  وفر�ش  و�لعرب  �لفل�سطينيني 
ومنع  وهويتهم  �مل�ساركني  عدد  وحتديد  جناز�تهم 
�جلنازة  م�سار  وحتديد  معني  �سخ�ش  م�ساركة 
وموعدها حيث ياأتي هذ� �لقانون يف م�سل�سل �حلرب 
دولة  متار�سها  �لتي  و�ملفتوحة  �مل�سعورة  �لإرهابية 
�ل�سعب  �أبناء  �سد  تاريخيا  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 

�لفل�سطيني �أحياًء و�أمو�ت .
جرمية  ترتكب  �إ�رش�ئيل  �أن  �لوحيدي،  و�عترب 
�ل�سهد�ء  جثامني  �حتجاز  يف  �لإن�سانية  �سد  حرب 
ودفنهم ب�سكل مهني يف حفر �سغرية ل تليق بكر�مة 
�لإن�سان وكاأن �لحتالل �لإ�رش�ئيلي يخ�سى من عودة 
�مل�ستويات  كل  على  حر�كا  ي�ستدعي  ما  �ل�سهد�ء 
و�ملنابر �لعربية و�لدينية و�لدولية و�لإن�سانية لوقف 
�جلاد  و�لعمل  �ملفتوح  �لد�مي  �لفل�سطيني  �جلرح 
�حتجاز  يف  �إ�رش�ئيل  جر�ئم  وف�سح  مالحقة  يف 
�ل�سعب  حق  على  موؤكد�  �ل�سهد�ء  جثامني  و�عتقال 
�حلرية  ويف  �لحتالل  من  �لتخل�ش  يف  �لفل�سطيني 
و�لكر�مة و�ل�ستقالل وعلى حق �ل�سعب �لفل�سطيني 
جثامينهم  وت�سييع  �سهد�ءه  جثامني  ��سرتد�د  يف 
ح�سب �ل�رشيعة �لإ�سالمية مبا يليق بت�سحياتهم �لتي 
قدموها لأجل حرية �سعبهم ومقد�ساتهم و��ستقالل 

وطنهم �حلبيبة فل�سطني.



الأربعاء 02 �سبتمرب 2020  املوافـق  لـ 14 حمّرم   1442ه 13
اأدباء جزائريون يجمعون ليومية "الو�سط "

جائحة كورونا... نقمة على الكتاب والنا�شرين 
�سكل خرب اإلغاء فعاليات معر�ض اجلزائر الدويل للكتاب �سدمة األيمة للم�سهد الأدبي والثقايف ب�سكل عام يف بالدنا ، حيث اأننا لحظنا يف الآونة 

الأخرية �سدور باقة هائلة من الإ�سدارات لأدباء جزائريني من اجليلني القدمي واجلديد على حد �سواء والذين تاأهبوا  للم�ساركة يف هذا العر�ض 
الأدبي الذي يحتفي بخري جلي�ض األ وهو الكتاب، اإل اأن جائحة كورونا  كانت  حجرة عرثة يف طريق   مبدعي القلم ال�سيال  والتي منعت من  حتقيق 

اأهدافهم بلقاء قرائهم ،  ولهذا تقربت يومية« الو�سط » من العديد من الأ�سماء الأدبية الالمعة يف اجلزائر  ملعرفة راأيهم حول هذا الإلغاء  وماذا 
�سيرتتب عنه خ�سو�سا اأننا حاليا يف فرتة  الدخول الأدبي ل�سنة 2020 ، ولهذا توقفنا  يف هذه احللقة اخلا�سة  عند املن�سات الرقمية الفرتا�سية 

التي عرفت ن�ساطا منقطع النظري يف فرتة احلجر ال�سحي ، والذي  مكن الكثري من الكتاب والنقاد والأكادمييني من امل�ساركة يف حما�سرات عن بعد 
والتي  �ساهمت ب�سكل كبري يف تبادل الآراء ووجهات النظر مع اأدباء عرب واأجانب ، تطرقوا يف �سياق حديثهم  ملختلف الق�سايا الأدبية والثقافية 

التي تعنى املثقف الكوين بالدرجة الأوىل .  

حكيم مالك

في�سل الأحمر:
 الدخول الأدبي اجلديد �سيكون 

اأكرث ن�ساطا مما كان عليه من 
قبل

والأكادميي  الكاتب   اأو�ضح 
والناقد   في�ضل الأحمر اأن الدخول 
اأكرث  �ضيكون   2020 ل�ضنة  الأدبي 
ن�ضاطا مما كان عليه من قبل. ولي�س 
قرار اإلغاء  املعر�س الدويل للكتاب 
الغريب  ،  التنبوؤ  هذا  عن  ببعيد 
الذي  ال�ضحي  م�ضريا  اأن  احلجر 
الرهيبة  اجلائحة  اأعقاب   يف  جاء 
»كورونا » التي اجتاحت العامل على 
تن�ضيط الذهن الب�رشي الباحث عن 
من  �ضبيله  يعرت�س  ما  لكل  حلول 
يف  البقاء  ل�رشورة  نتيجة  عقبات؛ 
البيت ن�ضطت متاما مواقع التوا�ضل 
العامل  ووجدنا   ... الجتماعي 
حتى  عاجزا  �ضيا�ضيا  بدا  الذي 
بكمامات  امل�ضت�ضفيات  تزويد  عن 
الكايف  الأوك�ضيجني  وتوفري  �ضحية 
نف�ضه  العام  هذا  اأن  للمر�ضى،  كما 
�ضبل  خلق  يف  جدا  ن�ضطا  بدا 
النا�س، وجنح يف قهر  التوا�ضل بني 
هذا  لإن�ضان   املتوح�ضة  الفردانية 
وعودة  ت�ضامن  روح  لفائدة  الزمن 
املكثف  والتوا�ضل  للتاآزر  حممودة 
ملواجهة  الجتماعي  والتنظيم 
كل  فيظل  واملوت  العزلة  �ضبحي 
هذا  ولحظنا الن�ضاط الكبري لفعل 
القراءة و�ضخ�ضيا مل ت�ضهد اأعمايل  
�ضدور  منذ  عليها  اإقبال  الروائية 
�ضهدته  كما   ،2003 يف  الأول  عملي 
لهذا  الأخرية،  ال�ضتة  الأ�ضهر  يف 
اجليد  الو�ضع  بتنبوؤ  لنف�ضي  ا�ضمح 
الذي �ضيكون لفعل القراءة ولل�ضحة 
اجليدة للكتاب يبقى اأن النا�رشين لن 
اإلغاء املعر�س  ي�ضعدوا كثريا بقرار 
ل�ضبب   2020 �ضيال  للكتاب  الدويل 
منا�ضبة  املعر�س  اأن   هو  ب�ضيط 
هامة جدا للقيام بثالثة اأمور هامة 
البيع  الكتاب:  حلياة  بالن�ضبة  جدا 

القوية  والدعاية   ، اجليد  والت�ضويق 
املثمر  باللقاء  وال�ضماح  للكتب، 
دائما بني الأطراف الفاعلة يف حياة 
الكتاب: الكاتب والقارئ والإعالمي 

وحتى النا�رش...
 

املحا�سرة عن بعد... طريقة 
مكنتنا منها الأجهزة الذكية

 
الأحمر   اأخرى  قال  جهة  من 
عند  مطول  الوقوف  اأنه  ميكننا 
ع�رش  لتجاوز  �ضيوعا  الأكرث  احلل 
العامل  اأ�ضاب  الذي  والتنقل  ال�ضفر 
 ...2020 هذا:  عامنا  حلول  منذ 
واملق�ضود طبعا هو تقنية التحا�رش، 
وهي  بعد...  عن  املحا�رشة  اأو 
طريقة مكنتنا منها  الأجهزة الذكية 
التي هي الع�ضب احل�ضا�س للتوا�ضل 
الت�ضوير  �ضهولة  فلول  الجتماعي 
من  كنا متكنا  امل�ضاهدة ملا  وي�رش 
و�ضخ�ضيا  الفعال  التوا�ضل  هذا  كل 
ما  منها  اأن�ضطة  عدة  يف  �ضاركت 
ما  ومنها  قدمتها  حما�رشات  هو 
ومنها  جماعية  لندوات  تن�ضيط  هو 
جماعي   عمل  يف  م�ضاركة  هو  ما 
ا�ضتدعاء  �ضكل  على  كان  ما  ومنها 
بع�س  على  للتعليق  �رشف  م�ضيف 
اأن  والظاهر  الأن�ضطة...وغريها. 
ب�ضبب  للجميع  راق  قد  احلل  هذا 
اختيار  مع  كلفته  وانعدام  حيويته 
الوا�ضع  للجمهور  منا�ضبة  �ضاعات 
حرج  دون  التدخل  امكانيات  ومنح 
واإحداثيات  واملواجهة  الظهور 
اأخرى كثرية  و كل ذلك حرك عامل 
وغري  كبري  ب�ضكل  والكتب  القراءة 

متوقع متاما.
علينا اإحلاق منظوماتنا املالية  

البنكية والقت�سادية عموما 
بعامل الدفع عن بعد

  واأكد �ضاحب رواية »اأمني العلواين 
»  التي تنتمي للخيال العلمي بالقول 
احلالة  تاأملنا  اإذا  ثالثة  يد  على 
العاملثالثية  �ضوف  اأو  اجلزائرية 

عائقا  البنكي  النظام  تخلف   جند 
ففي  القراء  من  وا�ضعة  زمرة  اأمام 
فرن�ضا  من  ح�ضلت  الأ�ضبوع  ف�ضاء 
على كتاب �ضدر منذ اأ�ضابيع   قليلة 
هو 15 در�ضا م�ضتخل�ضا من كورونا 
 ، موران  اإدغار  احلكيم  للفيل�ضوف 
كلفني الأمر ت�ضعة يوروات مت دفعها 
بفرن�ضا عن طريق بطاقة« فيزا كارد 
»وقراأت الكتاب على جهاز/ اأر�ضية 
فهذه  املعروفة  وعليه  كيندل 
بتدخل  يل  حتدث  مل  لو  الأ�ضياء  
متكنت  ملا  بفرن�ضا  اأ�ضدقاء  من 
ال�ضوؤال  يبقى  نحن  عندنا  منها 
الكتاب  على  احل�ضول  كيفية  عن 
،وهنا  جدا  مقرف  ب�ضكل  مطروحا 
اجلدي  التفكري  �رشورة  اإىل   اأ�ضري 
يف اإحلاق منظوماتنا املالية البنكية 
الدفع  بعامل  عموما  والقت�ضادية 
التخل�س  وحماولة  هذا  بعد  عن 
اأ�ضبحت  التي  الورقية  العملة  من 
للمر�س  ن�ضعر م�ضدرا  من حيث ل 
اإىل   اإ�ضافة   وهذا  اأي�ضا،  واملوت 
كحل  ثقلها  هو  الذي  الأهم  ال�ضبب 
القراءة  لفعل  واإعاقتها  للتخلي�س 
 2020 عام  يف  الإن�ضان  يعي�ضه  ،كما 
وعلى م�ضارف زمن جديد هو زمن 
جميع  يقول  الذي  الكورونا  بعد  ما 
�ضيكون  باأنه  احلداثيني  املالحظني 

خمتلفا اختالفا جذريا.
حممد كاديك : 

 اإلغاء معر�ض اجلزائر الدويل 
للكتاب، قرار حكيم

حممد  اجلزائري  الكاتب  وو�ضف    
كاديك اإلغاء معر�س اجلزائر الّدويّل 
كان  واإن  احلكيم،  بالقرار  للكتاب، 
موعد  اأهّم  من  اجلزائريني  يحرم 
ما  اأّن  ذلك  الإطالق؛  على  ثقايف 
تداركه،  ميكن  مواعيد  من  يفوت 
خطر  مع  التهاون  ميكن  ل  بينما 
ولقد  �ضّحته،  يف  الإن�ضان  يتهّدد 
األغيت ن�ضاطات عديدة لها اأهميتها 

فلي�س  اأخرى،  حيوية  جمالت  يف 
الكتاب؛  معر�س  �ضيئا جتاوز  ي�ضري 
ترت�ضد  كورونا  جائحة  واأن  خا�ضة 
من�ضة  منها  وتّتخذ  الّتجمعات، 
لنت�ضار وا�ضع، وهذا �رشر اأكرب من 
من  احلرمان  ي�ضببه  الذي  ال�رشر 
هناك  حقيقة..  الكتاب..  معر�س 
املعر�س  نرتقب  كنا  جيدة  اأعمال 
كتاب  ومنها  نقتنيها،  كي  ب�ضوق 
واحلداثة«  التاريخ  الهالة،  »اللغة، 
وكتاب  بومنري،  كمال  للدكتور 
اإىل  ال�ضفاهي  من  الن�س:  »مفاتيح 
عا�ضور،  عمر  للدكتور  الرقمي« 
واأدباء  لنقاد  الكتب  من  وغريها 
احلرمان  لعل  مرموقني..  وروائيني 
اإحباط  حلظة  ميثل  الكتاب  من 
ما  مبثل  معا،  والكاتب  للقارئ 
الن�رش؛  لدور  فادحة  خ�ضارة  ميثل 
النا�رشين  من  كثريا  فاإن  هذا،  ومع 
و�ضاروا  امل�ضكلة،  هذه  مع  تعاملوا 
الربيد  عرب  الكتاب  توفري  يعر�ضون 
لكل القراء.. اأي نعم، �ضيكون ال�رشر 
ولكن  للنا�رشين،  بالن�ضبة  فادحا 
املعر�س  فكرة  تخفف  اأن  ناأمل 
اخل�ضارة،  وطاأة  من  الفرتا�ضي 
فهي �ضت�ضمح ـ على الأقل ـ بالطالع 
العام،  هذا  املطابع  ثمرات  على 
يتخرّي  كي  للقارئ  �ضانحة  وتكون 
من الكتب ما ي�ضاء مبنتهى الراحة، 
معي  تالحظ  ولعلك  داره؛  يف  وهو 
كلها(  �رشا  كانت  )واإن  اجلائحة  اأن 
باأ�ضلوب  الثقايف  الفعل  حركت 
التاأ�ضي�س  يف  �ضببا  وكانت  خمتلف، 
من  اجلائحة  ت�ضّد  نرّية،  لأفكار 
جهة  من  القارئ  حترم  ول  جهة، 
دينامية  فيه  اأرى  ما  وهذا  اأخرى، 

واقعية للفكر.
املن�سات الرقمية �سارت مراكز  

ثقافية مفتوحة على العامل

الدرا�ضة  موؤلف   عاد  كاديك    و 
�ضيف  امللك  ق�ضة  الأجنا�ضية  » 

امللتقيات  فكرة  التيجان«،  اإىل 
ن�ضاطاتها  حركت  التي  الفرتا�ضية 
و�ضارت  امللتقيات،  تعطيل  بعد 
 ، زووم  مثل  الرقمية،  املن�ضات 
العامل،  ثقافية مفتوحة على  مراكز 
اأكرث  اأ�ضلوبا  للملتقيات  و�ضمنت 
حني  اأعمالها  ن�رش  يف  �ضال�ضة 
مبجرد  اجلميع  متناول  يف  �ضارت 
ملتقيات  ح�رشت  ولقد  زر؛  كب�ضة 
يف خمتلف التخ�ض�ضات، ومل اأفوت 
كرة  ملدربي  الدرا�ضية  الأيام  حتى 
القدم، وا�ضتفدت كثريا من خمتلف 
يف  يكن  مل  الفرتا�ضية  اللقاءات 
منها  اأفيد  اأو  اأح�رشها  اأن  و�ضعي 
عّممت  التي  الفرتا�ضي  فكرة  لول 

فوائدها.
الروائية �سارة حممد معري�ض :   

كان من املتوقع اإلغاء �سيال 2020 

حممد  �ضارة   الروائية   واأكدت 
اإلغاء  املتوقع  من  كان  اأنه  معري�س 
الظروف  ب�ضبب    2020 �ضيال 
وباء  تف�ضي  يف  املتمثلة  العاملية 
الدويل  اأن املعر�س  كوفيد19، ذلك 
داخلية  موا�ضالت  بيئة  ي�ضتلزم 
اأحد  على  يخفى  فال  وخارجية 
ال�ضلل الذي حلق باملطارات وحتى 
ناهيك  الوليات  بني  التنقل  منع 
من  الهائل  الب�رشي  التجمع  على 
يكن  مل  وبالتايل  و�ضوب،  حدب  كل 
قرار اإلغاء املعر�س يحمل يف طياته 
عن�رش املفاجاأة فرغم اأن �ضيال هي 
كاتب  لكل  املنتظر  الثقايف  العر�س 
ولكل قارئ ولكل ناقد، اإل اأنه يبقى 
مقارنته  مت   ما  اإذا  الكماليات   من 
من  ويبقى   ... العامة  بال�ضحة 
اجلماليات اإذا ما مت و�ضعه يف ميزان 
مع فطرة الإن�ضان يف حب البقاء قد 
كل  نف�ضية  على  �ضلبا  هذا  ينعك�س 
اأو  بعمل  �ضواء  انتظاره  يف  كان  من 
للح�ضول  اأو  املف�ضل  كاتبه  بلقاء 
عليه  ي�ضعب  كتاب  من  ن�ضخة  على 

الدويل  املعر�س  غري  يف  اإيجاده 
للكتاب .. لكن القارئ احلق هو من 
اأن  ويعلم  املزايا،  قبل  الزرايا  يرى 
لقاء موؤجل مع كتاب خري من فراق 
يقول  وقد  عزيز  �ضخ�س  مع  دائم 
من  حرم  من  ال�ضباب  من  اإن  قائل 
عي�س حلمه ذلك اأن �ضيال 2019 كان 
،حيث  اأوىل  بدرجة  �ضبابي  معر�س 
فهل  املوؤلفات  من  العديد  �ضهد 
قطعا  الإ�ضدارات؟.  هذه  �ضت�ضيع 
حياته  فالكتاب  ت�ضيع...  لن   ... ل 
ل  والكلمات  موؤلفه  حياة  من  اأطول 
تفنى ول متوت حتى مبوت �ضاحبها 
بل وهناك اأعمال مل تن�رش حتى بعد 
موت موؤلفها وحققت جناحا وخلودا 
 ... ملكيافيلي  »الأمري«   كتاب  مثل 
�ضنوات  اأربع  بعد  موؤلفه  ن�رش  حيث 
ملو�ضوليني  مرجعا  وكان  موته  من 
جودة  فقط   .. حكمهم  يف  وهتلر 
لكن  ذلك،  حتقق  من  هي  العمل 
بداية مل�ضوار طويل  العمل  كان  اإذا 
يرقى  ل  قد  اأنه  �ضاحبه  ويعلم 
اأن  ي�رشه  جتربة  هي  واإمنا  للخلود 
 .. فاأب�رش  فيها  ويغو�س  يخو�س 
ولهذا فاإلغاء �ضيال 2020 ل مينع من 
امل�ضاركة يف املعر�س العام القادم 
بالتوقيع  البيع  �ضواء  العمل  بنف�س 
اأو من  فيها  ن�رش  التي  ن�رش  دار  مع 
يخ�ض�ضها  التي  امل�ضاحات  خالل 
القدم..  للكتاب  �ضنة  كل  املعر�س 
ميكنه  القادم  العام  بعد  وحتى 
نهاية  ميلك  ل  فالكتاب  ذلك  فعل 

�ضالحية.
ارتفاع ا�ستخدام تطبيق  

»زووم« يف فرتة احلجر ال�سحي

ولقد علقت  �ضاحبة رواية » جرعة 
زائدة »  على ارتفاع ا�ضتخدام تطبيق 
اإىل  200  ماليني  »زووم »من  10 
ال�ضحي  احلجر  فرتة  مليون   يف 
ب�ضكل  ي�ضتخدم  اأ�ضبح  حيث   ،
العادية  املكاملات  يف  �ضواء  يومي 
والجتماعات  املحا�رشات  اأو 
فرغم  وغريها  بالعمل  اخلا�ضة 
التطبيق  لها  تعر�س  التي  امل�ضاكل 
من  الجتماعات  اقتحام  اأزمة  من 
غري  حمتوى  وعر�س  غريب  طرف 
اإتهام  من  اأمنية  م�ضاكل  اأو  لئق 
�رشقة البيانات  ال�ضخ�ضية وغريها، 
عامة  ب�ضفة  التكنولوجيا  اأن  اإل 
الف�ضل  لها  خا�ضة  ب�ضفة  والتطبيق 
الن�ضاطات  وجماد  ركود  عدم  يف 
القطاعات  بقية  ركود  الثقافية مثل 
من  فالعديد   ، الفعلي  الواقع  يف 
يف  �ضاهمت  الفرتا�ضية  امللتقيات 
على  اأو  الثقايف  الإنتاج  ا�ضتمرارية 
لتنظيم   والتخطيط  حت�ضينه  الأقل 
اجتماعات ثقافية يف حالة ا�ضتمرار 

الوباء ل قدر اهلل.

ثقايف
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الكتاب اجلديد للعقيد املتقاعد" اأحمد عظيمي"

�سهادة "خيانة وطن" ب�سجاعة ع�سكري

وقفة وفاء يف اأربعينية الأ�ستاذ الباحث حممد مت�سبا�ش

اأ�سدر الدكتور والعقيد ال�سابق يف اجلي�ش الوطني ال�سعبي "اأحمد عظيمي" عن دار »وطن اليوم« للن�سر والتوزيع كتاًبا ِبعنوان �ساهد على 
خيانة وطن«، وهو عبارة عن اعرتاف علني بحقيقٍة تاريخية موثقة، تناول فيه مرحلة مهمة  �سهدتها اجلزائر منذ ا�سرتجاع ال�سيادة 

الوطنية، ومن موقع �ساهٍد حتدث عن النظام الفا�سد والأخطاء القاتلة والفر�ش ال�سائعة يف بناء الدولة واإحداث التغيري، وكذا عن 
الف�ساد الطاغي يف اجلامعات واخلدمات اجلامعية.

منذ اأربعني يوما ،غادرنا و اإىل الأبد  املربي الفا�سل ،و الباحث يف تاريخ و تراث  منطقة جبل اأحمر 
خدو الأ�ستاذ حممد مت�سبا�ش ،بعد معاناته الطويلة مع وباء كورونا ،حيث ق�سى قرابة ال�سهر 

مب�ست�سفى احلكيم �سعدان بب�سكرة ،حتى اأ�سلم اأنفا�سه الأخرية يوم 22 جويلية 2020  ،و مت دفنه 
مبقربة بلدية مزيرعة ،بجوار اأفراد عائلته و ع�سريته .

حمجوبة عبديل

الكتاب يحمل بني طياته �شهادة يف 256 
يبداأها  مذكرات  �شكل  على  �شفحة 
اجلي�ش  من  خروجه  من  »عظيمي« 
يف 15 جويلية عام 2003  بعد 28 �شنة 
املدنية  احلياة  اإىل  وانتقاله  خدمة، 
وعودته للتعليم العايل واجلامعة، وكذا 
مرروه من ديوان اخلدمات اجلامعية 
حيث خ�ش�ش ف�شال كامال  للحديث 
ف�شاد  على  »�شاهٌد  عنوان  حتت  عنه 

بديوان اخلدمات اجلامعية«.
فوجئت  فقد  �شهلة،  بداية  تكن  مل   »
حيث  كاجلامعات،  لي�شت  بجامعة 
كنت  الذي  املجال  اأن  اأكت�شف  بداأت 
اأحلم بالعمل فيه ملوث وم�شوه وفا�شد 

«
واأ�شباب  اإىل حالة اجلامعة  بالإ�شافة 
التقهقر كما و�شفها يف الف�شل الثالث 
من كتابه اإذ حتدث عن تدين م�شتوى 
اأ�شباب  و�شح  و  اجلزائرية  اجلامعة 
الذي  الف�شاد  اإىل  وتطرق  تراجعها 
كان طاغًيا فيها، وكذا دور املنظمات 
الطالبية التي حولت كما قال »اجلامعة 
اإىل م�شاحات نفوذ تتقا�شمها بتواطوؤ 
موؤ�ش�شات  حولوا  الذين  امل�شوؤولني 
يف  م�شاندة  جلان  اإىل  العلمي  البحث 
الجتماعي  ال�شلم  لك�شب  حماولة 
ال�شلطة«،  يف  ال�شتمرار  مقابل 

وخ�ش�ش اأي�شا م�شاحة تكلم فيها عن 
عهد الدرا�شات  جتربته يف التدري�ش بمِ
علوم  ومعهد  للجي�ش  التابع  الأمنية 

الإعالم والت�شال.
�شد  الدنيئة  املمار�شات  بني  «من    
�شخ�شي: جريدة النهار )6 اأوت 2014( 
تتهمني بالتطبيع مع الكيان ال�شهيوين، 
يف نف�ش الفرتة التي كنت اأن�شط فيها 
اجلزائرية  ال�شعبية  اللجنة  �شمن 
التي كانت تراأ�شها �رشفيا  لدعم غزة 
ويتوىل  بوحريد«  »جميلة  املجاهدة 
املجاهد  �شديقي  الفعلية  رئا�شتها 

»�شي خل�رش  بورقعة« »
التعاون  يف  جتربته  على  عرج  كما 
كمحلل  اإعالمية  موؤ�ش�شات  عدة  مع 
»جنم  من  حتول  وكيف  �شيا�شي 
عليه  »مغ�شوب  اإىل  ال�شا�شات« 
اإىل  راجع  وذلك  قال،  كما  اإعالميا« 
والنظام  الرابعة  للعهدة  معار�شته 
اإىل  يتعر�ش  جعله  ما  البوتفليقي، 
، كما تناول  �شغوطات من طرف معنينّ
منزله  اإحراق  حماولة  حادث  اأي�شا 
التي اعتربها مدبرة  ال�شيارة  وحادث 

يف اإطار حماولة ت�شفيته.
ال�شور  من  الكثري  كتابه  يف  فند  وقد 
واملغالطات التي يحملها الراأي العام 
اإذ  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  رجال  عن 
للجي�ش  املنت�شبني  اأن  النا�ش  يعتقد 
يعي�شون الرثاء الفاح�ش، ويف احلقيقة 
يجدون  ل  قال  كما  اأغلبهم  اأن 

يتقاعدون  عندما  بهم  خا�شا  �شكنا 
وذلك  الوظيفية،  امل�شاكن  ويغادرون 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  نظام  اإىل  راجع 
على  والن�شباط  الرقابة  وفر�ش 

املنت�شبني اإليها.
واأ�شار اأي�شا اإىل الطريقة التي يتعامل 
ظهور  مع  اجلزائري  ال�شارع  بها 
متقاعدي اجلي�ش يف و�شائل الإعالم 

عقيد  برتبة  كمتقاعد  جتربته  عرب 
عند  توقف  كما  دكتوراه،  وبدرجة 
قانون امل�شتخدمني الع�شكريني الذي 
اجلي�ش  متقاعدي  تدخل  اأطر  يحدد 
يف احلياة العامة واحلديث اإىل و�شائل 
من  قانون  اأنه  اعتربه  والذي  الإعالم 

اأجل اإ�شكاته.
 «األيت على نف�شي، منذ عودتي للحياة 

جمعية  لأية  الن�شمام  عدم  املدنية، 
عالقة  ول  بحتة  عملية  كانت  اإذا  اإل 
يف  اأي�شا  اأنخرط  ل  واأن  بالريع،  لها 
اأي حزب �شيا�شي مهما كان اجتاهه، 
م�شطرا  نف�شي  وجدت  اأنني  غري 
رفاقي  لطلبات ملحة من  لال�شتجابة 

ال�شابقني يف اجلي�ش»
وخ�ش�ش الف�شل ال�شاد�ش حتت عنوان 

الناق�شة<<  التجربة  ><التحزب.. 
تاأ�شي�ش  يف  جتربته  حول  فيه  وتكلم 
�شار  الذي  احلريات«  »طالئع  حزب 
عنه  وان�شحب  با�شمه  ر�شميا  ناطقا 
اأخطاأت  اأين  “يبدو  قائال  بعد  فيما 
العنوان، فلي�ش هذا هو احلزب الذي 

�شاركت يف تاأ�شي�شه”.
وتطرق اأي�شا يف كتابه اإىل »بن فلي�ش« 
التي  الرئا�شيات  يف  الأخري  وتر�شحه 
لأنه ل ميلك  »عظيمي« خطاأ  اعتربه 
لو  ف�شل  »اإنه  وقال  الفوز،  فر�ش 
ان�شحب بن فلي�ش من �شباق الرئا�شة 
على اأن يخو�ش معركة يعلم جيدا اأنه 
ال�شارع  خ�رش  بذلك  وهو  يربحها  لن 

واحلراك والرئا�شة«.
اجلزائري  ال�شعبي  احلراك  اأخذ  كما 
تناول  اإذ  الكتاب،  هذا  من  ن�شيبه 
اجلزائري  ال�شارع  حراك  »عظيمي« 
اأحداث  من  تاله  وما  فيفري   22 يف 
عرفته  ملا  حتمية  نتيجة  واعتربها 
متت  مغيب  رئي�ش  زمن  يف  البالد 

تزكيته.
هذا  وطن«  خيانة  على  »�شاهد 
العنوان ياأخذنا اإىل بداية الت�شعينيات 
اإىل  وبالتحديد  املا�شي  القرن  من 
وكتابه  بورقعة«  »خل�رش  املجاهد 
اغتيال  على  »�شاهد  ـ  بمِ املو�شوم 
الثورة«، �شهادتان خمتلفتان يف زمنني 
والوطن  الح�شا�ش  ولكن  خمتلفني 

واحد.

بقلم: اأ/ الأخ�سر رحموين 

اإلقاء  هي  له  م�شاهمة  اآخر  كانت  و 
املنا�شل  �شخ�شية  حول  مداخلة 
بثانوية  املكي  �شباح  امل�رشحي 
جانفي   12 الأحد  يوم   مزيرعة 
ال�شنة  براأ�ش  احتفال  خالل   2020
الأمازيغية  يناير 2970 املنظمة من 
طرف جمعية كبا�ش للثقافة و اإحياء 
مزيرعة  بلدية  ب�شاهمة  و  الرتاث 
،حيث اأبرز جانب التحدي و الإ�رشار 
اأبناء  من  املحنك  ال�شيا�شي  لهذا 
و  الفرن�شيني  احلكام  �شد  املنطقة 
حادثة  عند  مطول  توقف  ،و  القياد 
اأمر  الذي  قانة  ابن  العرب  �شيخ 
ب�شجن �شباح املكي وتعذيبه  م�شيا 

على الأقدام م�شافة 100 كلم .
�سباح املكي

اأجل  من  اخلريين  مع  ي�شعى  كان  و 
املغيبة  ال�شخ�شية  هذه  تكرمي 
ب�شكرة  م�رشح  على  ا�شمه  باإطالق 
اجلهوي .و حدثني يف اآخر لقاء معه  
حول  درا�شي  يوم  تنظيم  عزمه  عن 
�شباح املكي و اإبراز اأعماله الن�شالية 
خطة  على  اتفقنا  و   ، امل�رشحية  و 
لكن   ، امل�شاركة  الأ�شماء  و  العمل 

مر�شه  ثم  بالوباء  املبكرة  اإ�شابته 
املبادرة  هذه  موا�شلة  دون  حال 
ت�شتمر  اأن  الأعماق  من  اأمتنى  ،و 
هذا  جت�شيد  اأجل  من  اجلهود  كل 
النبيل   الهدف  و  املن�شود  املبتغى 
مع  ،خا�شة  اجلهود  بت�شافر  قريبا 
و  الثقافة  قطاع  على  امل�رشفني 
امل�رشح اجلهوي بالولية ،و اأن تقوم 
جمعية اأكبا�ش للثقافة و الراحل من 
ذكرى  ،باإحياء  البارزين  اأع�شائها 
بعد  الأ�شتاذ  حممد مت�شبا�ش  وفاة 
فتح  و  طبيعتها  اإىل  احلياة  عودة 
ال�شعي  مع  الثقايف  الن�شاط  جمال 

لطبع كتبه املخطوطة .
رحلة حياة

حممد  الأ�شتاذ  ،فاإن  لالإ�شارة 
مت�شبا�ش بن ابراهيم و رقية كبايري 
بنت عبد الرحمان  من مواليد �شنة 
تاجموت  دوار  الكرمة  بعني   1949
الوادي  زريبة  دائرة  مزيرعة  بلدية 

من ولية ب�شكرة .
بعد درا�شته الأوىل يف كتاب قريته و 
حفظ القراآن الكرمي ،وا�شل تعليمه 
�شيدي  ببلدة   1957 �شنة  البتدائي 
اأكملها  ال�شتقالل  بعد  و  عقبة 
الرحمان  عبد  ال�شهيد   بدر�شة 

بركات بدينة ب�شكرة .
مدر�شة  اىل   1965 �شنة  انت�شب 
حتى  بباتنة  املعلمني  تر�شيح 
مع  م�شاعد  معلم  برتبة  منه،  تخرج 
الأهلية خالل  احل�شول على �شهادة 

املو�شم الدرا�شي  68/ 69
كمعلم  الرتبوي  احلقل  يف  ا�شتغل  
خالل  طولقة  بدينة  مرة  لأول 

املو�شم الدرا�شي 70/69
الوطنية  اخلدمة   واجب  اأداء  بعد 
على  حت�شل  حتى  درا�شته  ،وا�شل 
�شهادة الباكالوريا �شمن التعليم العام 

و التعليم الأ�شلي �شنة 1975 . 
من  بب�شكرة  الرتبية  انتدب بديرية 

�شنة 1975 اإىل غاية �شنة 1979 .
مت تعيينه يف من�شب مدير باملدر�شة  
العرايف   رحاب  ال�شهيد  البتدائية 

ببلدة ليوة �شنة 1979 .
بدر�شة  املن�شب  نف�ش  توىل  كما 
عبد  طنجاوي  بدر�شة  و  �شتمة 
–،ثم  �شابقا  املمرات   – الرحمان 
بالعالية  امللعب   حي  بدر�شة 
على  حت�شل  منها  و   . بب�شكرة 

التقاعد �شنة 2006 .
ال�شتحقاق  و�شام  على  متح�شل 

الرتبوي �شنة 2001.

بوزارة  الوطنية  اللجنة  يف  ع�شو  و 
الرتبية لدرا�شة املواد  .

اكبا�ش  فرغو�ش  جمعية  عام  اأمني 
لبلدية مزيرعة . 

اأول  بجمعية  العام  الكاتب 
نوفمرب1954 حلماية و تخليد املاآثر 

التاريخية   لولية ب�شكرة . 
معد ومقدم برامج ) وقفات تربوية( 

باإذاعة اجلزائر من ب�شكرة .
معد و مقدم ح�شة )عادات و تقاليد 
بنطقة الأورا�ش ( باللهجة ال�شاوية 

باإذاعة اجلزائر من باتنة .
الأغنية  غنائية حول  اأوبريات  اأخرج 
�شنة     الأورا�ش  بنطقة  الثورية 

. 2004
من اأعماله املطبوعة : 

* كتاب ) بحوث من اأعماق اأحدات 
�شدر   /  )  1954 التحريرية  الثورة 
زيد  بن  علي  دار  عن   2013 �شنة 
للطباعة و الن�رش بب�شكرة .و يقع يف 

264 �شفحة .
الثورة  لندلع  التاريخية  املعامل   *
 1954 نوفمرب  اأول  ليلة  التحريرية 
بدينة ب�شكرة / �شدر عن دار علي 
بب�شكرة  الن�رش  و  للطباعة  زيد  بن 

�شنة 2018 .و يقع يف 56 �شفحة .

اجلزء 02 

ثقايف

الو�سط:2020/09/02

الو�سط:2020/09/02

اإ�سهار

Avis de création
 Une unité de production

 de soda a été créée à

 Arafou, commune de

 Chorfa par

la SARL SPROTRAP
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الرئي�س التون�صي الأ�صبق حممد املن�صف املرزوقي:

الإمارات يف حماية الكيان ال�سهيوين
كتب الرئي�س التون�صي الأ�صبق  حممد املن�صف 

املرزوقي يف �صفحته الر�صمية على الفاي�صبوك  
اأن اجلدل احلا�صل يف الآونة الأخرية  حول 
تطبيع الإمارات العربية املتحدة مع الكيان 

ال�صهيوين  قائال اأن التطبيع  يتم بعودة 
العالقات الطبيعية بني دولتني متحاربتني من 
نف�س الوزن  ، مقدما يف ذلك مثال التطبيع بني 

فرن�صا واأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية .

حكيم مالك

 : قائال  املرزوقي  وت�ساءل    ،
عالقات  لالإمارات  كانت  متى 
ال�سهيوين  الكيان  مع   طبيعية 
من  اأو  حرب  يف  كانتا  ومتى  ؟ 
و�سيا�سيا  ع�سكريا  الوزن  نف�س 
خطاأ  اإذن  ثمة  اقت�ساديا؟  وحتى 
هو  الآن  يحدث  ما  تو�سيف  يف 
حماية  ولي�س  تطبيع وب�سفة اأدق 
حماية معلنة بعد اأن كانت مقنعة 
املتحدث  ذات  موؤكدا  ل�سنوات  
ف�ساعدا  الآن  من  الإمارات   اأن  
تلحق  اأمريكية  �سهيونية  حممية 
الإيرانية  املحمية  ب�سوريا 
املحمية  وال�سعودية  الرو�سية، 

واحلبل  لبنان...  وغدا  الأمريكية 
انهيار  اإطار  يف  اجلرار  على 
العربي وعودة زمن ملوك  النظام 
الطوائف يف الأندل�س الذين كانوا 
حتت   املتهالكة  ممالكهم  ي�سعون 
ملجرد  الإ�سبان  ملوك  حماية 
من  فرتة  اأطول  ق�سورهم  �سكنى 

الزمان.
كتاب  �ساحب  ك�سف  كما 
حكم  حتت  الدعاية  »  منظومة 
الأ�سود   »  الكتاب  علي-  ابن 
احلماية  طلب  يف  اأن  ال�سبب 
واإ�سهاره هو اخلطر املتعاظم من 
اإيران التي قد ل جتد حال لتفاقم 
ح�سارها غري حرب اإقليمية تكون 
وجاء  الأوىل   �سحيتها  الإمارات 

اأبو  حاكم  �سعور  هذا  نتيجة 
الربيع  لتدمري  وكالته  بتعثرّ  ظبي  
ا�ستنزاف  و�سع  يف  وهو  العربي 
امل�رصي  النقالب  لدعمه  مايل 
وا�ستنزاف ع�سكري ومايل لدعمه 
ليبيا  يف  واملتمردين  النقالبني 
وقد  �سيا�سي  وا�ستنزاف  واليمن 
كره  حملرّ  ونظامه  هو  اأ�سبح 
اخلليج  اإىل  املحيط  من  وا�سع 
املراهنة  خطورة  تكمن  وهنا 
وجتاهل  الأجانب  احلماة  على 
فال  �رصورة  احلقيقية   اأهدافهم 
فقط  القدمي،  للتاريخ  للعودة 

التي  ولالإ�سرتاتيجية  للثمانينات 
هرني  و�سوح  بكل  عنها  عبرّ 
كي�سنجر واأتت اأكلها: ا�رصب اإيران 
بالعراق والعراق باإيران وكل الربح 
ال�سياق:  نف�س  يف  اليوم  لنا، نحن 
و�رصب  باإيران  العرب  �رصب 
اإيران بالعرب وكل الربح لل�سهاينة 
، وت�ساءل  املرزوقي من �سيوقف 
على  ال�سيطاين   ال�سيناريو  هذا 
حد و�سفه على الأقل حلماية دولة 
و�سعب الإمارات من نزيف املال 
وال�رصف ورمبا من حرب مدمرة 

ل ناقة لهم فيها ول جمل؟ .

�صوق الثنني ببجاية

حمتجون يغلقون الطريق
 الوطني رقم 43  

املواطنني �سبيحة  اأقدم عدد من 
الطريق  غلق  على  الثالثاء  اأم�س 
بني  الرابط   43 رقم  الوطني 
وليتي بجاية وجيجل على م�ستوى 
املعنية  ال�سلطات  للمطالبة  ملبو  
منحهم  يف  للتعجيل  التدخل 
ل�سنوات  انتظروها  التي  �سكناتهم 
الكبري  التاأخر  على  ويحتجون   ،
ن�رص  طالبون  الذين   ، امل�سجل 
للم�ستفيدين  النهائية  القائمة 
واحل�سول على قرارات ال�ستفادة 
وعلى مفاتيح �سققهم، بحيث اأنهم 
ينتظرون ن�رص القائمة النهائية التي 
ت�سمل 60 م�سكن منذعدة �سنوات  
تذمرهم  عن  املحتجني    وعب   ،
يف  امل�سجل  التماطل  من  الكبري 

هذا ال�ساأن ، موؤكدين على اإلزامية 
الأمور  لإعادة  ال�سلطات  تدخل 
لن�سابها ، مطالبني يف هذا ال�سدد 
ب�رصورة الإ�رصاع يف وترية الإجناز 
من اأجل ت�سلرّم �سكناتهم ، واأعربت 
العائالت املت�رصرة عن امتعا�سها 
  ، لن�سيانهم  ال�سديدين  وا�ستيائها 
و�سعية  يعي�سون  اأنرّهم  هوؤلء  واأكرّد 
عائالتهم  ت�ستت  نتيجة  مزرية 
الأقارب،  وال�سكن عند  الكراء  بني 
ب�سبب متاطل ال�سلطات يف منحهم 
الأ�سغال  تاأخر  ب�سبب  �سكناتهم 
املخت�سة  اجلهات  مطالبني  بها، 
حد  و�سع  اأجل  من  التدخل 

ملعاناتهم املختلفة.
حمفوظ رمظاين

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

اإ�صابة   339 ال�صحة:  وزارة     .
جديدة بكورونا 

.   ارتفاع اإجمايل اإ�صابات كورونا 
اإىل: 44833

وفاة  حالت   08 ت�صجيل      .
جديدة بكورونا رحمهم اهلل

.   ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا 
اإىل 1518

.   حالت ال�صفاء اجلديدة: 249
.   ارتفاع اإجمايل حالت ال�صفاء 

اإىل 31493
.    احلالت املتواجدة يف العناية 

املركزة: 38

�صاطئ تي�صي ببجاية

انت�سال جثة غريق 

النقل املدر�صي

توزيع 650 حافلة على 22 ولية

املدنية  احلماية  عنا�رص  متكنت 
على  الثالثاء  اأم�س   ، بجاية  لولية 
ال�ساعة 8 و 40 دقيقة ، من انت�سال 
 ، تي�سي  �ساطئ  من  غريق،  جثة 
من  خا�سة  فرقة  مع  بالتن�سيق 
الغطا�سني. وح�سب م�سادر م�سوؤولة 
فاإن جثة البالغ من العمر 66 �سنة ، 

والذي ينحدر من منطقة من �سيدي 
جثة  نقل  ومت  ب�سكرة،  ولية  عقبة 
الغريق  نحو م�سلحة حفظ اجلثث. 
وح�سيلة الغرقى بولية بجاية ت�سل 
لغاية  اأوت   15 منذ  غرقى   10 اإىل 

اليوم 1 �سبتمب
حمفوظ رم�صاين

واجلماعات  الداخلية  وزير  ك�سف 
كمال  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
للنقل  حافلة   650 توزيع  عن  بلجود، 
اأكد  حيث  ولية   22 على  املدر�سي 
بلجود، وفق ما ن�رصه موقع التلفزيون 
كل  تهيئة  مت  قد  اجلزائري،اأنه 

املقبل  املدر�سي  للدخول  الظروف 
النقل  خ�سو�سا   ،  2021  –  2020
»مناطق  يف  ل�سيما  املدر�سي، 
توزيع  برنامج  �سمن  الظل«وتندرج 
3500 حافلة على كل بلديات الوطن.
مرمي خمي�صة

وزارة ال�صناعة ال�صيدلنية

تن�سيب اأمينة عامة 
جديدة

الدكتور  ال�سيدلنية،  ال�سناعة  اأ�رصف وزير 
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اأم�س 
تن�سيب خودير  الوزارة، على  الثالثاء مبقر 
عامة  كاأمينة  اجلديدة  مهامها  يف  ظريفة 

للوزارة .

�صوق اأهرا�س
احلرائق تتلف 454 

هكتارا من الغابات 
�سوق  بولية  اندلعت  التي  احلرائق  اأتلفت 
غاية  اإىل  املا�سي  جوان  مطلع  منذ  اأهرا�س 
اأم�س الثنني 454 هكتارا من الغابات والأدغال 
من  الثالثاء  اليوم  علم  ح�سبما  والأحرا�س، 
عبد  الغابات  والإعالم  بالت�سال  املكلف 

الوهاب حمامدية.
واأو�سح ذات امل�سوؤول باأن هذه امل�ساحة التي 
ت�رصرت بعد اندلع 90 حريقا 80 باملائة منها 
اأغ�سط�س الأخري تتوزع على  وقع خالل �سهر 
199 هكتارا من اأ�سجار البلوط الفليني وبلوط 
الزان وال�سنوبر احللبي و108 هكتارات اأدغال 

ف�سال عن 147 هكتارا من الأحرا�س.

بلدية مغرار جنوب ولية 
النعامة 

اإحباط تهريب قنطار 
من الكيف املعالج 

يف عملية جديدة م�سرتكة ما بني م�سالح اأمن 
الإقليمية  املجموعة  ووحدات  النعامة  ولية 
عملية  اإحباط  اأم�س  يوم  مت  الوطني  للدرك 
على  املعالج  الكيف  من  معتبة  كمية  اإدخال 
بني  من  تعد  التي  مغرار  دائرة  اإقليم  م�ستوى 
 98.5 بـ  الإجمايل  وزنها  قدر  الظل،  مناطق 
كلغ، ومبا�رصة بعد ا�ستكمال جميع التحقيقات 

اأحيل امللف على حمكمة العني ال�سفراء. 
ابراهيم �صالمي 

تي�صم�صيلت
تذبذب يف التموين 

باملياه بثالث بلديات  
تي�سم�سيلت  بولية  بلديات  ثالث  �ستعرف 
»تذبذبا«  املقبلني  واخلمي�س  الأربعاء  يومي 
يف التموين باملاء ال�رصوب ب�سبب اأ�سغال تهيئة 
ملن�ساأتني مائيتني، وفقا ملا ورد اأم�س الثالثاء 

يف بيان للوحدة الولئية للجزائرية للمياه.

النت  تباطوؤ  اأن م�سكلة   ، الكثري منكم  قد يظن 
لتزايد  القالقل،  اإثارة  اأجل  من   ، مفتعلة   ،
بعامل  منا  الكثري  ولرتباط  النرتنت  ا�ستخدام 
النت ، ا�ستغال و توا�سال ، وحتى تعطيل بع�س 

امل�سالح التي �سارت ت�سوى وتنفذ بالنت . 
عب  التوا�سل  وعرقلة  تعطيل  من  املغزى  اإن 
�سيما  ل   ، لالت�سالت  التكنولوجية  الو�سائل 
ال�سجب  و  النقد  ت�سليط  غر�سه   ، الأنرتنت 
فمنذ   ، اجلزائر  على   ، الدولية  املنظمات 
اأكتوبر 2012 ا�سدر جمل�س حقوق الإن�سان قرار 
النرتنت  ت�سمن حماية احلق يف  الذي   16/21
األزم  ال�سلمي . الذي  التجمع  و تعزيز احلق يف 
و  املعلومة  تكنولوجيات  على  القيود  فك  اىل 
الت�سالت ، وينبغي اأن يكون املعيار العام هو 

ال�سماح با�ستخدام منفتح وحر لالنرتنت . 
تو�سيات  ال�سدد  هذا  يف  اخلا�س  املقرر  قدم 
اأن ت�سمن كل الدول   (  : مما جاء فيها �رصورة 
على  النرتنت  �سبكة  ا�ستخدام  اإمكان  توا�سل 
الدوام مبا يف ذلك خالل فرتات ال�سطرابات 
الفقرة   HRC  /27/12 )الوثيقة   . ال�سيا�سية( 
79( و وجوب اأن تتوىل �سلطة ق�سائية خمت�سة 
اأو  �سيا�سي  تاأثري  لأي  خا�سعة  غري  هيئة  اأو 
مهمة  م�رصوع  غري  اآخر  تاأثري  اأي  اأو  جتاري 
اتخاذ اأي قرار ب�ساأن م�سمون املواد املن�سورة 
على املواقع اللكرتونية الذي يعني منه )الفقرة 

 . )70
 ، عندنا  النرتنت  �سبكة  ا�ستهدف  من  فهل 
يعلم بهذه احلماية القانونية الدولية ل�ستعمال 

النرتنت ، اأم اأن هدفه تافه مثل م�ساعيه ؟

قلم جاف

احلماية الدولية 
ل�ستغالل النت

الوليد فرج
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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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