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رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني �سليمان �سنني

اأزمة ال�سیولة مبراكز الربيد مفتعلة 
ا�ستثنائيا �سيكون  •       الدخول االجتماعي 

رافع رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني �سليمان �سنني للخطاب اجلامع وثقافة التنازل وتوحيد الكلمة، 
م�سددا باأن بناء جبهة داخلية متما�سكة هي وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية قابلة ملواجهة كل 

التهديدات والتحديات والتقلبات االإقليمية والدولية.
 اإميان لوا�س

علق رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
كلمته  يف  اأم�س  �شنني  �شليمان 
العادية  الربملانية  للدورة  االفتتاحية 
مكاتب  كل  عرب  ال�شيولة  على اأزمة 
خمتلف  يف  البنكية  والوكاالت  الربيد 
اأزمة  باأن  الوطن، معتربا  واليات 
ال�شيولة و اأزمة تزويد بع�س املناطق 
من  هناك  واأن  مفتعلة  ال�رشب  مبياه 
مهما  اأنه  على  م�شددا  وراءها،  يقف 
اأن  اأنه يجب  اإال  االأطراف  تلك  كانت 
االأزمات  هذه  معاجلة  اإرادة  تكون 
من  االآجال  اأقرب  يف  واأقدر  اأكرب 
الثقة بني املواطن  اأجل تقلي�س هوة 

وموؤ�ش�شات دولته.
وتوقع رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
�شليمان �شنني باأن الدخول االجتماعي 
�شيكون ا�شتثنائيا مع ا�شتمرار جائحة 
التي  القرارات  ثمن  حني  يف  كورونا، 
اتخذها رئي�س اجلمهورية يف مواجهة 
االعتبار  بعني  واالأخذ  اجلائحة، 
واحلد  ملواجهته  الرامية  امل�شاعي 

من انت�شاره.
و�شدد رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
د�شتوريا  �رشيكا  يعترب  الربملان  باأن 
يف �شناعة ال�شيا�شات العامة ويف بناء 
العمل  وترقية  والقانون  احلق  دولة 
اال�شتقرار  تعزيز  ويف  الدميقراطي 
امل�شاركة  خالل  من  للدولة  الن�شقي 

الفاعلة واملنجزة يف اال�شتفتاء حول 
م�رشوع تعديل الد�شتور.

من جهة اأخرى، اعترب �شليمان �شنني 
موعدا  نوفمرب   1 تاريخ  حتديد  باأن 
االنطالقة  باأن  تاأكيد  لال�شتفتاء 
واالإلهام واملرجعية ال ميكن اأن تبتعد 
جمد  �شنع  الذي  التاريخ  هذا  عن 
من  ومكنه  وعزته  اجلزائري  ال�شعب 
اأعتى  على  خياراته  وفر�س  التحدي 
القوى واأوح�شها، يف حني توقع باأن اأن 
يت�شمن م�رشوع الد�شتور املقرتحات 
ال�رشكاء  خمتلف  من  عليها  املجمع 
من  وكل  واالأخ�شائيني  ال�شيا�شيني 

�شاهم يف النقا�س الوطني.
واأكد �شنني باأنه ال  ميكن احلديث عن 

نتوجه  :«اأن  دون  الد�شتورية  احلياة 
للجي�س  بالف�شل  واالعرتاف  بالتحية 
الوطني ال�شعبي، �شليل جي�س التحرير 
اجلمهورية  املوؤ�ش�شة  هذه  الوطني، 
التي يقدم اأفرادها واإطارتها وقيادتها 
والبذل  الت�شحية  يف  االأمثلة  اأروع 
واالن�شباط  وااللتزام  والعطاء 
كل  يف  لل�شعب  املتميزة  واخلدمة 
اىل  اإ�شافة  واالأحوال  الظروف 
حماية  يف  الد�شتورية  االلتزامات 
واملواطن،  الوطن  واأمن  احلدود 
االأمن  اأ�شالك  لكل  اأي�شا  والتحية 
رغم  ومثابرة  جهد  من  تبذل  ملا 
القدرية  والظروف  التحديات  كل 

املحيطة بنا«.

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ولفت 
اأن  لل�شعب  ميكن  ال  باأنه  الوطني 
با�شتمرار  دولته  بناء  يف  ينطلق 
والكيدية  احل�شابات  ت�شفية  منطق 
واملا�شي  احلا�رش  على  والتطاول 
االحتقان  زيادة  يف  واملناولة 
قدم  ما  بعد  وخا�شة  ال�شعبي، 
حراكه  عرب  اجلزائري  ال�شعب 
الت�شبث  يف  االأمثلة  اأروع  التاريخي 

بالوحدة وال�شلمية والت�شامح.
الذين  بالق�شاة  �شنني  واأ�شاد 

وجيزة  مدة  ويف  ا�شتطاعوا 
من  وا�شعا  قدرا  يحققوا  اأن 
اال�شتقاللية وااللتزام بدولة القانون 
احلركية  معتربا   ، قوله  حد  على 
القطاع  يعرفها  التي  واالإ�شالحات 
اال�شتقاللية  مبداأ  ال�شعب  وتبني 
الذي  والو�شع  بالظرف  امللتزمة 
يكون  اأن  �شاأنه  من  البالد  به  متر 
جماالت  خمتلف  يف  االأثر  كبري  له 
كيف  املتعددة،  والقطاعات  احلياة 

ال والعدل اأ�شا�س امللك

رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة

�سرورة مراجعة اإتفاقیة ال�سراكة 
مع اأوروبا 

�شدد رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر 
اإتفاقية  نتائج  تقييم  �رشورة  على  قرينة  بن 
تقومي  واإعادة  االأوربية  اجلزائرية  ال�رشاكة 
اإقامة �رشاكة حقيقية  بنودها مبا يدفع نحو 
اأ�شا�س مبداأ مراعاة امل�شالح املتبادلة  على 
وب�شكل يعيد التوازن يف العالقات اجلزائرية 
االأوروبية، ويحقق التقا�شم العادل واملتكافئ 
بدءا  االأطراف،  كل  بني  االقت�شادية  للمنافع 

برفع احلواجز التمييزية يف االتفاقية.
اأعاب رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر 
اجلزائرية  ال�رشاكة  اإتفاقية  على  قرينة  بن 
قد  هذه  االتفاقية  باأن  معتربا  االأوروبية، 
االقت�شادية  التبعية  من  اأ�شكاال  فعال  كر�شت 
حتقيق  من  اقت�شادنا  متكن  اأن  عو�س 
واملتو�شطي  ال�شعيد اجلهوي  االندماج على 
اأبرز عبد القادر بن  ف�شال عن ت�شهيل  اإن و 
قرينة باأن اجلزائر بدل اأن تتحول اإىل �رشيك 
طرفا  اأ�شبحت  االتفاقية  هذه  بعد  فعلي 
خا�رشا، وخا�شة بعد تن�شل االحتاد االأوروبي 
الواردات  ت�شجيع  يف  التزاماته  تنفيذ  من 
لل�شلع  ي�شمح  مل  اإذ  اأ�شواقه،  نحو  اجلزائرية 
نظًرا  باخرتاقها  اجلزائرية  واملنتجات 
تفر�شها  التي  االأوروبية  واملعايري  لل�رشوط 
اأ�شبحت  االأ�شواق  حيث  �شلعنا،  على 
ال�شلع  لت�رشيف  اأ�شواق  جمرد  اجلزائرية 
معتربا  جزءا  وامت�شت  االأوروبية،  والب�شائع 

من خمزوننا العمومي من العملة ال�شعبة.
يف  امل�شوؤولية  غياب  باأن  املتحدث  اعترب  و 
امللف  لهذا  اجلزائرية  ال�شلطات  متابعة 
تقييم  اإجراء  عن  الفرتة  تلك  يف  وتقاع�شها 
واملطالبة  االتفاقية،  هذه  لنتائج  �شامل 
على  �شلبية  نتائج  له  كان  بنودها  كل  بتنفيذ 
البناء  خمرجات االتفاق. ولفت رئي�س حركة 
الوطني اإىل اأن عدم التزام الطرف االأوروبي 
جزائري  توّجه  اأي  كبح  قد  االتفاقية  ببنود 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وترقية  الت�شنيع  نحو 
املوؤ�ش�شات  اك�شاب  عن  ف�شال  واملتو�شطة، 
اجلزائرية التكنولوجيا التي توؤهلها ملناف�شة 

نظرياتها االأوروبية
وقال املتحدث:« تنتهي اليوم الفرتة االنتقالية 
واالحتاد  اجلزائر  بني  ال�رشاكة  التفاقية 
وقد  15�شنة،  مدتها  قاربت  والتي  االأوروبي، 
كان من املنتظر اأن توؤدي هذه االتفاقية اإىل 
اإن�شاء منطقة حرة للتبادل التجاري احلر بني 
اإلغاء  اأن يتم  اجلزائر واالحتاد االأوروبي بعد 
ف�شال  الطرفني  بني  وال�رشائب  الر�شوم  كل 
عن متكني اجلزائر من حتقيق وثبة اقت�شادية 
توؤهل موؤ�ش�شتنا  بنية حتتية  اإن�شاء  من خالل 

لنا  ت�شمح  التي  للتناف�شية  االقت�شادية 
باالندماج يف االقت�شاد العاملي ثم بالع�شوية 

يف منظمة التجارة العاملية. »
ال�شديد،  :«ولالأ�شف  املتحدث  اأ�شاف  و 
وبعد كل هذه املدة من توقيع هذه االتفاقية 
�شاد  ما  ب�شبب  االقت�شادية  خ�شارتنا  تاأكدت 
للروؤية  غياب  ومن  ف�شاد  من  الع�شابة  فرتة 
وترهل يف ال�شيا�شات االقت�شادية وا�شطراب 
يف القوانني الناظمة مما كبد اجلزائر خ�شائر 
حالة  عك�شتها  كبرية،  ومالية  اقت�شادية 
التفكيك اجلمركي، وموجة توجه املتعاملني 
االقت�شاديني اجلزائريني نحو ا�شترياد ال�شلع 
االأجنبية، التي تباع بثمن بخ�س مقابل ارتفاع 
تكلفة ال�شلع الوطنية، كما عك�شها اأي�شا ج�شع 
ظاهرة  وا�شت�رشاء  وال�رشيع،  ال�شهل  الرتّبح 
مما  االأموال،  وتبيي�س  الفواتري،  ت�شخيم 
العمومية  الوطنية  ال�رشكات  على  �شلبا  اأثر 
واخلا�شة اجلادة، وقتل املوؤ�ش�شات النا�شئة، 
امل�شتفيد  هو  االأوربي  الطرف  كان  وقد 
ح�شاب  على  االختالل  هذا  من  الوحيد 

م�شاحلنا احليوية يف االقت�شاد والتجارة.«
هذه  مبراجعة  اجلزائرية  الدولة  قرار  وثمن 
التجاري  التعاون  اتفاقيات  وكذا  االتفاقية 
بتاأجيل  يق�شي  قرار  نحو  مدعما  االأخرى، 
بني  وال�رشائب  الر�شوم  من  تبقى  ما  رفع 
االحتاد االأوروبي واجلزائر، وبتجميد م�رشوع 
االحتاد  مع  حر  جتاري  تبادل  منطقة  اإن�شاء 
مبا  االتفاقية  مراجعة  غاية  اإىل  االأوروبي 
االقت�شادية  اال�شرتاتيجية  امل�شالح  يحقق 
على  املتحدث  واألح  للجزائر.  والتجارية 
االإنتاج  الأداء  وقائية  تدابري  و�شع  اأهمية 
املحلي وحلماية االقت�شاد الوطني، من خالل 
و�شع خطة لتقلي�س فاتورة الواردات، يف كل 
االتفاقيات  م�شاريع  اأو  اجلارية  االتفاقات 
امل�شتقبلية مبا ي�شمح برتقية املنتوج الوطني 
ويتيح للجزائر اأن تكون �رشيكا فعليا ومناف�شا 

قويا على قدم امل�شاواة مع اأي طرف كان.
اجلهاز  وتعبئة  حتريك  اإىل  قرينة  بن  دعا  و 
االقت�شاد  لتن�شيط  اجلزائري  الدبلوما�شي 
الرتويج  طريق  عن  التنمية  وحتقيق  الوطني 
عن  والبحث  اخلارج  يف  الوطنية  للمنتجات 
اأ�شواق جديدة وجذب اال�شتثمارات االأجنبية، 
والتنقل  النقل  �رشوط  يف  النظر  اإعادة  مع 
لالأ�شخا�س والتخفيف من اإجراءات احل�شول 
م�شكل  من  للتخفيف  )�شنغن(  تاأ�شريات  على 
الهجرة غري ال�رشعية وتداعياتها على االأمن 

امل�شرتك لدول البحر االأبي�س املتو�شط.
اإميان لوا�س  

قال اأن حل املجال�س من �سالحيات الرئي�س فقط

بعجي يفتح النار على حركة البناء الوطني
.     دعوت اإق�ساء االأفالن من امل�سهد ال�سيا�سي باطلة

الوطني بعجي على  التحرير  رئي�س جبهة  رد 
بن  القادر  عبد  الوطني  البناء  حركة  رئي�س 
االإ�شتفتاء  قبل  املجال�س  حل  حول  قرينة 
ال�شعبي حول الد�شتور ، م�شددا باأنه ال يحق 
يف�رش  اأو  يتفل�شف  اأن  �شيا�شي  حزب  الأي 
حل  وم�شاألة  له،  يحلو  كما  الرئي�س  برنامج 
املجال�س هي من �شالحيات الرئي�س فقط. 

بالكتلة  لقائه  خالل  اأم�س  بعجي  واأكد 
ي�شكل  الد�شتور  مراجعة  باأن ملف  الربملانية 
الكربى  امللفات  اأهم  اأحد  للحزب  بالن�شبة 
الفتا   ، الوطنية  االأجندات  يف  املطروحة 
باأنه ثم اإعطائه عناية كربى و ثم درا�شته بكل 
مقرتحات  تقدمي  ثم  اأين  مو�شوعية  و  جدية 

هامة و بناءة يف خمتلف اأبوابه و ف�شوله. 
للحزب  الربملانية  الكتلة  بعجي  ودعا 
م�رشوع  مناق�شة  يف  بفعالية  بامل�شاهمة 
دوركم  اإن  قائال:«   ، الد�شتوري  التعديل 
لكم  يتيح  اأ�شا�شي،  و  حيوي  للحزب  بالن�شبة 
الذي  االأمر   ، ل�شاحله  هامة  خدمات  اأداء 
و  التجنيد  يف  احلزب  مب�شاعدة  لكم  ي�شمح 

التوعية. 
الد�شتوري  التعديل  باأن  املتحدث  واأبرز 
يف  نوعي  اإنتقال  عنه  �شيرتتب  املرتقب، 
جمهورية  ميالد  عنه  ال�شيا�شي،ينبثق  النطام 
جديدة ، جمهورية التدير ظهرها ملا�شيها و 
�شيكون جلميع االأجيال مكانة مرموفة فيها ، 
جمهورية ي�شود فيها احلق و العدل و القانون، 
التقر ب�رشاع االأجيال و المتار�س التميز بني 
اأو جدد و ال  اأبناءها، �شواء كانو قدماء  كافة 

مكان فيها لالإق�شاء .

هوادة  دون  �شيعمل  باأنه  املتحدث  وتوعد 
دون  للعمل  املنا�شالت  و  املنا�شلني  رفقة 
هوادة على ا�شتئ�شال �شاأفة الف�شاد ، واقتالع 
ال  باأنه  اجلميع  ليعلم   ، احلزب  من  جذوره 
مكان للفا�شدين  و املتاجرين وراء املكا�شب 

و املغامن املادية. 
رئي�س  ر�شمه  الذي  التوجه  بعجي  وثمن 
بني  الف�شل  حول  برناجمه  يف  اجلمهورية 
املال و ال�شيا�شة ، يف اإعترب بعجي باأن الدورة 
�شحية  ظروف  يف  اأ�شغالها  تفتتح  الربملانية 
بها  �شعبة متر  اإجتماعية جد  و  اقت�شادية  و 
ب�شالم  تخطيها  و  جتاوزها  ي�شتلزم  البالد، 
تظافر جهود جميع املواطنات و للمواطنني ، 
الفتا باأن االإنعكا�شات ال�شلبية جلائحة كورونا 
التي  االآثار  و  كارثية،  الوطني  االإقت�شاد  على 
املوؤ�ش�شات  و  لالأ�رش  بالن�شبة  عنها  اجنرت 
انتهاج  يتعني  ولذلك  مكلفة،  جد  االإنتاجية 
و  احلزام  و�شد  �شارمة،  اقت�شادية  �شيا�شة 
هذه  وطاأة  من  التخفيف  بغر�س  التق�شف 

االإنعكا�شات. 
جبهة  حزب  اإق�شاء  دعوات  على  بعجي  رد 
حزب  اإق�شاء  دعوات  على  الوطني  التحرير 
جبهة التحرير الوطني من امل�شهد ال�شيا�شي 
التداول  من  �شحبه  اأو  املتحف  اإىل  اإحالته  و 
خابت  التي  اأمانيكم  تلك  قائال:«   ، ال�شيا�شي 
و �شتخيب ، فجبهة التحرير الوطني خالدة و 

باقية«
وخاطب رئي�س جبهة التحرير الوطني الكتلة 
الربملانية للحزب، معرتفا باأن احلزب العتيد 
يعاين اأزمة عميقة متعددة االأبعاد و اجلوانب، 

اأزمة �رشعية الهياكل النظامية التي مل تتجدد 
منذ مايزيد على 10�شنوات، م�شريا باأن الكثري 
بلجان  ت�شري  الق�شمات  و  املحافظات  من 
باأن  ذاته  ال�شياق  يف  الفتا  دائمة،  اإنتقالية 
نهائيا  الوجود  �رشعية  يفقد  ان  كاد  احلزب 

لوال جهود املنا�شلني يف اللجنة املركزية. 
جد  احلزب  و�شعية  باأن  املتحدث  و�شدد 
�شعبة ، الفتا باأن عالج هذه الو�شعية الإنقاده 
و اإبقاءه يف ال�شاحة يتطلب بذل جهود خارقة، 
موؤكدا اإلتزامه لق�شية ا�شتعادة و فر�س القيم 
احلزبية النبيلة، و حماربة كل اأ�شكال الغيبة و 
النميمة، واإ�شاعة الفرقة و الفنت بني املنا�شلني 
و االإطارات ، م�شددا باأنه لن يرتدد يف االإطالق 
يف تطبيق اأحكام االإن�شباط املن�شو�س عليها 
يف القانون االأ�شا�شي مبا يقت�شيه من �رشامة 
، لردع كل من ي�شعى لزرع الفنت واالإفرتاء على 

املنا�شلني و املنا�شالت. 
اإميان لوا�س 

رئي�س املجل�س الد�ستوري كمال فني�س

تكري�س رقابة الربملان على الن�ساط احلكومي
اأكد رئي�س املجل�س الد�شتوري، كمال فني�س، 
حتقيق  ي�شمن  الد�شتور  تعديل  م�رشوع  اأن 
رقابة »حرة« و »كاملة« للربملان على الن�شاط 
وعدالة  القانون  �شيادة  ظل  يف  احلكومي 

»حرة و م�شتقلة«.  
للر�شالة  الثاين  العدد  افتتاحية  كلمة  يف  و 
االإعالمية ملوؤمتر هيئات الرقابة الد�شتورية 
قال  باجلزائر-  مقره  -الكائن  االإفريقية 
الذي  الد�شتور،  تعديل  اأن  فني�س  ال�شيد 
الفاحت  يف  ال�شعبي  لال�شتفتاء  �شيعر�س 
نوفمرب، يقرتح نظاما »يتمتع فيه الربملان و 

ميار�س مهمته ب�شكل كامل وحرية يف مراقبة 
وتعرب  تعك�س  وبطريقة  احلكومي،  الن�شاط 
عن راأي ال�شعب و�شيادته«و تابع باأن »�شيادة 
اأ�شا�س  على  تقوم  اأن  يجب  هذه  القانون« 
�شمان  على  قادرة  وم�شتقلة«  حرة  »عدالة 
 ، وحرياتهم  اجلزائريني  املواطنني  حقوق 
اجلمهورية  رئي�س  التزم  الذي  »االأمر  هو  و 

بتحقيقه«.
و  اخلرباء  بلجنة  ال�شياق  هذا  يف  ذكر  و 
اأن�شاأها رئي�س اجلمهورية،  التي  الد�شتوريني 
الثاين من توليه  اليوم  عبد املجيد تبون، يف 

الرئا�شة، و التي �رشعت يف مراجعة الد�شتور، 
و  القانون  �شيادة  »الإحالل  تهدف  مبادرة  يف 
جمهورية جديدة تهدف اىل اأن تكون قوية من 
خالل موؤ�ش�شاتها«و قد انعك�شت هذه االإرادة 
ال�شيا�شية، ي�شيف ال�شيد فني�س، يف م�رشوع 
»يدعو  الذي  و  للد�شتور،  املعدل  القانون 
الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  تنظيم  اإعادة  اإىل 
نظام  يف  لل�شلطات  مرن  و  وا�شح  ف�شل  مع 
�شبه رئا�شي، يكون م�شبعا باأف�شل ممار�شات 
النظامني الرئا�شي و الربملاين الكال�شيكيني« 

و »يتوافق و ال�شياق اجلزائري«.
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حكيم مالك

الفيدرالية  اأن  اأولب�شري  اأكد  كما 
قد  الفندقة  مل�شتغلي  الوطنية 
بداية  املعنية   اجلهات  را�شلت 
ال�شياحة  ووزير  الداخلية   بوزير 
رئي�س  وحتى  الأول  والوزير 
اجلمهورية، وهذا من اأجل الأخذ 
اخل�شائر  حجم  العتبار  بعني 
خمتلف   تكبدتها  التي  املادية 
انت�شار  ب�شبب  الفنادق اجلزائرية 
والعامل  اجلزائر  يف   19 كوفيد 
نعي�س  جعلنا  ما  وهذا  باأ�رسه، 
فرتة  طيلة  حقيقة  معاناة  يف 
هذا الوباء،   مما ترتب عنه دفع 
لعمال  املادية  امل�شتحقات  كل 
الفنادق املتخرجني من املدر�شة 
لدفع    بالإ�شافة  لل�شياحة،   العليا 
تكاليف كراء املحالت واملطاعم 
الكهرباء  فواتري  م�شاريف   مع  

الدولة  نطالب   ولهذا  واملاء 
مادية   اإعانة  بتقدمي  اجلزائرية  
املت�رسرة  للفنادق    كتعوي�س  
مع الأخذ بعني العتبار حالة كل 

فندق ،داعيا يف ذلك اإىل  تخفيف 
مع  البنكية   والأعباء  ال�رسائب 
طرف   من  ت�شهيالت  تقدمي 
الدولة  ل�شمان حت�شني اخلدمات 

ال�شياحية.
ح�شول  اأولب�شري  اأحمد  ونفى 
تعوي�س  اأي  على  الفيدرالية 
للخ�شائر ب�شبب انت�شار الكورونا، 
يف حني مت توفري 75 فندقا لفائدة 
الرعايا اجلزائريني املرحلني من 
اخلارج اإىل اأر�س الوطن، اأين  مت 
ا�شتقبالهم  يف ظروف ح�شنة اأثناء 
املفرو�س  ال�شحي  احلجر  فرتة 
للوقاية  احرتازي  كاإجراء  عليهم 
م�شيفا    ، كورونا  جائحة  من  
كفيدرالية  اأننا   املتحدث  ذات 
قمنا بواجبنا الوطني كجزائريني 
منا�شلني، ولهذا فنحن نتمنى اأن 
كما  جديدة،  جزائر  هناك  تكون 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  بها  وعد 
انتظار  يف  ،وهذا  تبون  املجيد 
�شاغية  اآذانا  مطالبنا   تلقى  اأن 
لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه قبل فوات 

الأوان.

دعا رئي�س الفيدرالية  الوطنية مل�ستغلي الفندقة، اأحمد اأولب�سري يف ت�سريح خ�س به يومية 
»الو�سط« من ال�سلطات املعنية لتعوي�س مادي ملختلف املرافق ال�سياحية من فنادق  بعدما عرفت 

حالة من اجلمود منذ 12 فيفري 2020 مرورا  بفرتة فريو�س كورونا امل�ستجد الطويلة والتي   اأثرت 
�سلبا على الفندقة وال�سياحة يف اجلزائر .

رئي�س الفيدرالية الوطنية مل�ستغلي الفندقة، اأحمد اأولب�سري لـ " الو�سط"

نطالب الرئي�س باإنقاذ الفنادق املت�سررة 
رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، 

حممد �سريف:

انطالق احلملة الدعائية مبجرد 
اإ�سدار املر�سوم اال�ستدعائي 

بقاط بركاين ع�سو اللجنة العلمية ملتابعة 
تف�سي  فريو�س كورونا :

حان الوقت لعودة احلياة الطبيعية 

 م�سلحة الطب الداخلي مب�ست�سفى بعنابة  

معاقبة الطاقم الطبي واالإداري العامل

جامعة البويرة

تد�سني مقر وحدة الطب الوقائي

قال رئي�س ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة 
اأم�س،  �رسيف،  حممد  لالنتخابات، 
املزمع  الد�شتور  حول  ال�شتفتاء  اأن 
تنظيمه يف الفاحت من نوفمرب املقبل، 
الوطني،  الوفاق  لتدعيم  فر�شة  يعد 
من  الفاعلني  الأطراف  كل  واأن 
�شيا�شية  واأحزاب  املدين  املجتمع 

مدعون للم�شاهمة فيه.
بالقناة  ا�شت�شافته  لدى  �رسيف  واأورد 
ت�شطري  مت  باأنه  الثانية،  الإذاعية 
ربط  اإىل  يهدف  خا�س  برنامج 
الأحزاب  مع  ت�شاورية  ات�شالت 
القيام  اإىل  اإياها،  داعية  ال�شيا�شية، 
وتوعيتهم  املجتمع،  اأفراد  بتاأطري 

املوعد  لهذا  البالغة  بالأهمية 
باملنا�شبة  مو�شحا  النتخابي، 
لتح�شي�س  الفعلي  النطالق  اأن 
قانوين  ب�شكل  �شيكون  املواطنني، 
مبجرد اإ�شدار املر�شوم ال�شتدعائي 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  طرف  من 

املجيد تبون.
ال�شلطة  رئي�س  �شدد  الأخري،  يف 
اأهمية  على  لالنتخابات،  الوطنية 
الربوتوكول ال�شحي الذي مت تقدميه 
ال�شحة،  وزارة  لدى  العلمية  للجنة 
جهة،  من  املواطنني  حماية  بهدف 

واملوؤطرين من جهة اأخرى.
مرمي خمي�سة

ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�شو  ك�شف 
ور�شد تف�شي فريو�س كورونا، الدكتور 
الوقت  اأنه حان  اأم�س،  بركاين،  بقاط 
لعودة احلياة الدرا�شية والعلمية وحتى 
�رسوط  وفق  لطبيعتها،  الريا�شية 
الحرتام الكامل لالإجراءات الوقائية، 
من  املتخذ  ال�شحي  والربوتوكول 

طرف احلكومة.
»موقع  مع  حديثه  لدى  بقاط  وقال 
الو�شعية  اإن  العمومي«،  التلفزيون 
ا�شتقرارا  ت�شهد  اجلزائر  يف  الوبائية 

وذلك  الإ�شابات،  عدد  يف  وتراجعا 
التي  ال�شارمة  التو�شيات  بف�شل 
الظرف  يف  احلكومة،  بها  عملت 
الوبائي من خالل الربتوكول ال�شحي 
والإحلاح على اللتزام به، مو�شحا اأن 
اجتهت  التي  الوحيدة  لي�شت  اجلزائر 
بل  الطبيعية،  للحياة  العودة  نحو 
العديد من الدول التي عا�شت ظروف 
�شعبة بكثري وهي الآن حتاول التاأقلم 

والتعاي�س مع اجلائحة.
مرمي خمي�سة

وال�شكان  ال�شحة  وزارة  ك�شفت 
لها،  بيان  يف  امل�شت�شفيات،  واإ�شالح 
اأ�رسفت  الذي  التحقيق  اأن  اأم�س، 
عليه جلنة التفتي�س الوزارية، باملركز 
ر�شد«  »ابن  اجلامعي  الإ�شت�شفائي 
احلالة  اأ�شباب  اأن  اأثبت  قد  بعنابة، 
الطب  م�شلحة  م�شتوى  على  املزرية 
وتهاون  لإهمال  تعود  الداخلي، 

م�شوؤويل امل�شلحة،
على  بناء  باأنه  الوزارة،  بيان  واأ�شار 
الإجراءات  من  جملة  باتخاذ  ذلك، 
الطبيني  امل�شوؤولني  �شد  التاأديبية، 
بامل�شت�شفى،  العاملني  والإداريني 

موؤكدة يف ذات ال�شياق، باأنها �شتعمل 
التفتي�س،  عمليات  تكثيف  على 
املخالفات  اأنواع  كل  ردع  اأجل  من 

والتهاون ب�شتى اأ�شكاله.
ال�شحة  وزير  كان  فقد  للتذكري، 
وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات، عبد 
باإيفاد جلنة  اأمر  بوزيد،  بن  الرحمان 
الإ�شت�شفائي  للمركز  وحتقيق  تفتي�س 
اإثر  بعنابة،  ر�شد«  »ابن  اجلامعي 
التوا�شل  مواقع  عرب  فيديو  تداول 
املزرية  احلالة  يظهر  الجتماعي، 
لالإ�شت�شفاء مب�شلحة الطب الداخلي.
مرمي خمي�سة

موين  لطفي  الربوفي�شور  اأم�س  قام 
اأوحلاج«  حمند  »اأكلي  جامعة  مدير 
اجلامعة  اإطارات  رفقة  بالبويرة  
الوقائي  الطب  وحدة  مقر  بتد�شني 
املركزية  املكتبة  م�شتوى  على 

للجامعة.
ال�شحي  لل�شق  تنفيذا  جاء  والذي 
اخلا�س  اجلامعي  الربوتوكول  من 
والدخول  اجلامعية  ال�شنة  با�شتئناف 
بكافة  جمهز  وهو  املقبل  اجلامعي 
ب�شيارة  ومدعم  الطبية  اللوازم 
بالطلبة  التكفل  اأجل  من  ا�شعاف 
اجلامعة  الأ�رسة  مكونات  وباقي 
واملمر�شني  من  طاقم  عليه  ي�رسف 

اإىل  ال�شارة  وجتدر   ، والأطباء 
بالقطب  مماثل  مركز  يتواجد  اأنه 
لالإجراءات  تنفيذا  وذلك  اجلامعي 
تفاديا  والوقائية  الحرتازية  ال�شحية 
يف   19 كوفيد  فريرو�س  لنت�شار 
دخول  �شمان  مع  اجلامعي،  احلرم 
جامعة  ا�شتفادت  للطلبة.كما  �شحي 
البويرة من مركز الك�شف عن فريو�س 
كورونا على م�شتوى خمابر كلية علوم 
الطبيعة واحلياة �شيتم تد�شينه خالل 
اأ�شاتذة  عليه  وي�رسف  املقبلة  الفرتة 
باحثني واأطباء من م�شت�شفى »حممد 

بو�شياف«.
اأح�سن مرزوق

ا�شتنكرت النقابة الوطنية ملديري 
يف  اأم�س،  البتدائية،  املدار�س 
الرتبية  وزارة  ا�شتثناء  لها،  بيان 
من  البتدائية  املدر�شة  الوطنية، 
ال�شحي  الربوتوكول  اإجراءات 
 ،19 كوفيد  من  بالوقاية  اخلا�س 
الإداريني  التحاق  تاريخ  منذ 
»مقاطعتها  معلنة  والأ�شاتذة، 

لعملية بيع الكتاب املدر�شي«.
واأفاد بيان املكتب الوطني لنقابة 
الذي  الوقت  يف  اأنه  »�شنداب«، 
ت�شعى فيه النقابة الوطنية ملديري 
للم�شاهمة  البتدائية،  املدار�س 
يف اإيجاد حلول ملختلف امل�شاكل 

املدر�شة  منها  تعاين  التي 
اجلزائرية، يف ظل جتاهل الوزارة، 
�رسورة  على  باملنا�شبة،  م�شددة 
يف  املرفوعة  املطالب  حتقيق 
والرف�س   ،2020-10 رقم  البيان 
املطلق مل�رسوع اإن�شاء املوؤ�ش�شة 
العمومية للخدمات املدر�شية، مع 
املدر�شة  اإحلاق  مت�شكها مبطلب 
البتدائية بوزارة الرتبية الوطنية، 
التدري�س  من  املدير  واإعفاء 
طبقا للمر�شوم التنفيذي 315/08 

املعدل واملتمم ب240-12 .
النقابة  ك�شفت  ال�شياق،  ذات  ويف 
يف بيانها، عن مقاطعة بيع الكتاب 

املدر�شي لتعار�شه، مع ما ورد يف 
و240-12   315-08 املر�شومني 
املحددين ملهام مدير املدر�شة، 
ورف�س ما جاء يف املادة 21-و30 
 199-20 التنفيذي  املر�شوم  من 
املت�شاوية  باللجان  املتعلق 
جلنة  حل  جتيز  لأنها  الأع�شاء 
منتخبة، بوا�شطة قرار اإداري وهو 
ما اعتربته �شابقة خطرية، مطالبة 
مدير  ت�شنيف  باإعادة  الو�شاية، 
حجم  مع  يتنا�شب  مبا  املدر�شة 
املهام وامل�شوؤوليات امللقاة على 
عاتقه، داعية يف نف�س الوقت، اإىل 
هيكلة وتاأطري املدار�س البتدائية 

مهنيني  وعمال  اإداريني  باأعوان 
ال�شكنات  م�شاكل  وحل  دائمني، 
واإن�شاف  الإلزامية،  الوظيفية 
من  البتدائي  التعليم  اأ�شاتذة 
للمر�شوم  الفوري  التطبيق  خالل 

266/14 ، وباأثر رجعي.
الوطنية  النقابة  اأكدت  حني،  يف 
البتدائية،  املدار�س  ملديري 
الو�شاية،  رد  انتظار  يف  اأنها 
داعية الزمالء املن�شويني حتتها، 
لر�س ال�شفوف وال�شتعداد لكافة 
اأ�شكال الن�شال لفتكاك املطالب 

امل�رسوعة.
 مرمي خمي�سة

ال�شريفة  خدمة  اإطالق  مت 
تابعة  وكالة   27 عرب  الإ�شالمية 
عرب  اجلزائري  الوطني  للبنك 
اأم�س  عنه  اأعلن  ح�شبما  الوطن، 
املدير  بتي�شم�شيلت  الأربعاء 
التجاري  للتن�شيط  املركزي 
الرئي�س  ممثل  و  البنك  بذات 

املدير العام.
خالل  مراد،  �شاعد  اأو�شح  و 
هام�س  على  �شحفي  لقاء 
اإطالق  مرا�شم  على  اإ�رسافه 
الإ�شالمية  ال�شريفة  منتجات 
اجلزائري  الوطني  البنك  بوكالة 

اأنه  تي�شم�شيلت،  مبدينة   »277«
اإىل  و  اأوت  �شهر  مطلع  منذ  مت 
اإطالق  الأربعاء،  اليوم  غاية 
الإ�شالمية  املالية  اخلدمة  هذه 
مبختلف  للبنك  وكالة   27 عرب 
وليات الوطن«، م�شيفا باأن ذات 
منتجات  اليوم  اأطلق  قد  البنك 
وكالتني  الإ�شالمية عرب  ال�شريفة 
تي�شم�شيلت  بوليتي  بنكيتني 
باأن  امل�شوؤول  ذات  واأبرز  وتيارت 
املديرية  ت�شعى  الذي  »الهدف 
اجلزائري  الوطني  للبنك  العامة 
اإطالق  هو  اإليه  الو�شول  اإىل 

عرب  الإ�شالمية  ال�شريفة  خدمة 
بالوطن  بنكية  وكالة   30 من  اأكرث 
�شبتمرب  �شهر  نهاية  قبل  وذلك 
»�شيتم  اأنه  اإىل  م�شريا  اجلاري«، 
نهاية  خالل  اخلدمة  هذه  تعميم 
ال�شنة اجلارية عرب كامل وكالت 
البنك الوطني اجلزائري بوليات 
»خدمة  اأن  اإىل  الوطن«ولفت 
ت�شع  ت�شمع  الإ�شالمية  ال�شريفة 
زبائن  لفائدة  موجهة  منتجات 
البنك الوطني اجلزائري املتمثلة 
للودائع  الإ�شالمي  احل�شاب  يف 
اجلاري  واحل�شاب  الطلب  حتت 

التوفري  وح�شاب  الإ�شالمي 
التوفري  وح�شاب  الإ�شالمي 
»الق�رس«  لل�شباب  الإ�شالمي 
الإ�شالمي  ال�شتثمار  وح�شاب 
العقارية  واملرابحة  املقيد  غري 
واملرابحة للتجهيزات واملرابحة 

لل�شيارات وكذا لالإجارة«.
الهدف  باأن  �شاعد  ال�شيد  واأ�شار 
خدمة  اإطالق  وراء  من  الرئي�شي 
»الزيادة  هو  الإ�شالمية  ال�شريفة 
يف حجم ادخار الزبائن مبا ي�شمح 
القت�شادية  امل�شاريع  بتمويل 

املوجهة ل�شيما لفئة ال�شباب«.

بعد ا�ستثناء االبتدائيات من الربوتوكول ال�سحي 

نقابة »�سنداب« تقاطع بيع الكتاب املدر�سي

البنك الوطني اجلزائري 

ال�سريفة االإ�سالمية عرب 27 وكالة عرب الوطن 

وزارة الرتبية الوطنية:

اإلزام املتقاعدين بالتعهد بعدم الرتاجع عن القرار 
وجهت وزارة الرتبية الوطنية، اأم�س، 
مديريات  اإىل  م�شتعجلة  مرا�شلة 
الرتبية، اأمرتهم من خاللها بال�رسوع 
يف اإح�شاء موظفي الرتبية، املولودين 
اإحالتهم  ق�شد   ،1965 اأوت   31 قبل 
على التقاعد، باعتبار اأنهم بلغوا �شن 
الـ 60 �شنة، حمددة تاريخ 31 اأكتوبر 

اآخر اأجل لتقدمي ملفاتهم.
اأن  الوزارة يف مرا�شلتها،  كما ذكرت 
�شتكون  التقاعد  ملفات  اإيداع  فرتة 
 31 اإىل  �شبتمرب   1 من  الفرتة  خالل 
حيث  اجلارية،  ال�شنة  من  اأكتوبر 
�شهادات  باإر�شال  املعنيني  طالبت 
على  الإحالة  وطلبات  ميالدهم، 

مع  الآجال،  اأقرب  يف  التقاعد 
تقدمي تعهد بعدم الرتاجع عن قرار 

التقاعد.
الأمر  اأن  امل�شدر،  نف�س  واأ�شار 
يتعلق باملوظفني الذين �شن 60 �شنة 
الن�شاء  وكذا  املا�شي،  اأوت   31 قبل 
 55 �شن  و�شلن  الالئي  العامالت 

للعاملة  �شنة  و52  اأطفال  بدون  �شنة 
بالإ�شافة  اأطفال،  ثالث  لديها  التي 
�شنة   53 �شن  بلغت  التي  العاملة  اإىل 
ولديها طفلني، و54 �شنة للعاملة التي 
لديها طفل واحد، ولديها اأقدمية يف 

من�شبها ملدة 15 �شنة.
مرمي خمي�سة
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حتقيقات  �أن  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
�حلبوب  بدو�وين  �نطلقت  كربى 
و�لبقول �جلافة يف ق�صايا ف�صاد، ونهب 
�حلبوب يف �لعديد من �لواليات ، حيث 
�إطار� ما   50 �أكرث من  �إىل  �لعدد  و�صل 

بني حمبو�س  وقيد �لتحقيق .
�لتحقيقات  التز�ل  تلم�صان  والية  ففي 
11  قنطار  من  �أكرث  نهب  يف  جارية 
�لتفريغ  مبيناء  مركز  من  �حلبوب  من 
على  �هتز  و�ن  �صبق  �لغزو�ت  �لذي 
�لبحري  �ل�صيد  وزير  �بن  ف�صيحة 
من  �لقناطري  �آالف  نهب  �لذي  �ل�صابق 
يف  بالتالعب  له  �رشكاء  رفقة  �لقمح 
ورغم   ، �خلروج  و�صند�ت  �ملو�زين 
�إفر�غ  �الأمر  من  ��صتفاد  �الأدلة  ثبوت 
�ملوؤ�ص�صة  �إىل  �لدخول  بالقب�س  دون 
�لعقابية بتو�طوؤ مع �لطيب لوح  �صديق 
للعدل  وزير�  ي�صغل  كان  �لذي  و�لده 
عقوبة  من  ��صتفاد  �أنه  كما   ، �آنذ�ك 
�لديو�ن  يف  يعو�س  موقوفة  ومل 
�صنتيم  �ملليار  جتاوزت  �لتي  �خل�صائر 
يجري  �لذي  �مللف  �الآن وهو  حلد 
�لتحقيق فيه من جديد من قبل م�صالح 

�لدرك �لوطني .
من جهة �أخرى مت �إيد�ع مدير تعاونية 
�حلبوب و�لبقول �جلافة لتب�صة �ل�صابق 

�ملن�صب  نف�س  حاليا  ي�صغل  و�لذي 
تعاونية  من  �إطار�ت   5 رفقة  بعنابة 
تب�صة �حلب�س �ملوؤقت يف ق�صايا ف�صاد 
، من جانب  �آخر مت حتويل: 20موظف 
بوالية  �حلب�س  �إىل  �حلبوب  تعاونية  يف 
قا�صي  �لدفلى  �أمر  وبعني  ميلة  ، 
مليانة  خمي�س  حمكمة  لدى  �لتحقيق 
مدر�ء   4 بينهم  من  �صخ�س   16 باإيد�ع 
باخلمي�س  �حلبوب  ديو�ن  على  تعاقبو� 
�لتحقيقات عن �ختال�س  حيث ك�صفت 
خالل  مليار  �آالف  ثمانية  قيمته  ما 
جانب  من   ،  2019 حتى  �صنو�ت2013 
بديو�ن  �إيد�ع  �إطار�ت  مت  �آخر 
�حلب�س  تيارت  رهن  بوالية  �حلبوب 
�إطار�ت  مع  �لتحقيق  واليز�ل  �ملوؤقت 
وعني  بلعبا�س  �صيدي  واليات  من  بكل 
�لتفريغ  ومركز  ووهر�ن  متو�صنت 
مب�صتغامن  على خلفية �كت�صاف حتويل 
كميات كربى من �حلبوب  �إىل �ملو�لني 
�لوقت  يف  فيها  كاأعالف  و�لبزن�صة 
تكون  �صمن  �أن  �ملفرو�س  من  �نه 
فاتورة  رفع  ما  وهو  �جلز�ئريني  غذ�ء 
�إىل  �لدولة  ت�صعى  �لذي  �ال�صتري�د 
تقلي�صه ، وتقوم بقايا �لع�صابة  بتحطيم 

هذ� �مل�صعى وحتقيق �أرباح خا�صة.
حممد بن ترار

باجلز�ئر  �حممد  �صيدي  حمكمة  �أجلت 
�لعا�صمة، �صبيحة  �أم�س �الأربعاء حماكمة 
من  و�لعديد  وزير�  و15  كونيناف  �الإخوة 
�ل50  عددهم  جتاوز  �لذين  �الإطار�ت 
�إىل  ف�صاد  ق�صايا  يف  �إطار�  �ملتابعني 
��صتجابة  لطلب  �جلاري  �صبتمرب   9 يوم 
بفحوى  �ملتهمني  دفاع  هيئة  من 
�لوثائق  � على بع�س �مللفات و  �الطالع 
�ل�صري  �رشورية  يرونها  بامللف  �لتي 
على  �لقا�صي  للمحاكمة.وو�فق  �حل�صن 
�لطلب لتمكني هيئة �لدفاع من �حل�صول 
على هذه �لوثائق �ملوجودة �صمن   �مللف 
م�صبوهة  �صفقات  �ل�صخم  �لذي  يحوي 
يف �لعديد من �لقطاعات �حل�صا�صة على 

�لعمومية  �الأ�صغال   ، �لربيد   ، �لري  غر�ر 
فيه  �لتحقيق  �لذي جرى  �مللف  .... يف 
و  �حممد  ل�صيدي  �لتحقيق  قا�صي  بني 
�ملحكمة �لعليا  نظر� لوجود متهمني يف 
�مللف  ، حيث مت �إيد�ع �الإخوة كونيناف 
رهن  �لقادر  وعبد  ر�صا   ، طارق   ، كرمي 
�أفريل 2019 بعد  �حلب�س �ملوؤقت يف 24 
ملحكمة  �جلمهورية  وكيل  �أمام  مثولهم 
لهم  عدة  توجيه  بعد  �حممد  �صيدي 
 ، �لنفوذ  ��صتغالل  على ر�أ�صها  تهم 
�لوفاء  وعدم  و�متياز�ت  عقار�ت  حتويل 
�جناز  عند  �لتعاقدية  بااللتز�مات 

م�صاريع عمومية.
حممد بن ترار

باية.ع/بن ترار.م

ولد  جمال  �بن  ��صكندر  فجر  حيث   
�لثقيل  �لعيار  من  ف�صيحة  عبا�س  
يف  بوتفليقة  �ل�صعيد  حتكم  تخ�س 
 ، منفذ  جمرد  �أباه  و�أن  �الأمور  زمام 
و�أن  وجماعته  �ل�صعيد  يد  يف  ولعبة 
من �عد �لقو�ئم هم نور �لدين بدوي، 
 ، لوح  و�لطيب  �صالل،  �ملالك  عبد 
يعطي  كان  بوتفليقة  �ل�صعيد  و�أن 
�لهاتف وهو يف  لو�لده عرب  �الأو�مر  
له  �لتهم �ملوجهة  ، نافيا  حالة �صكر 
كا�صفا  �الأمو�ل،  بتبيي�س  تعلق  فيما 
به  �لعثور  مت  منزله  تفتي�س  عند  �أنه 
�صنتيم  مليون  و800  ماليري   4 على 
كابر  و�نه  باالأورو،  �آخر  ومبلغ  نقد�، 
ما  وكل   ، �ملال  يحتاج  وال  يف �خلري 
�نه طلب منه  بالنائب طليبة   يربطه 
جاف  ميناء  �إن�صاء  يف  م�صاعدته  
فوق  خ�رشة  كان  �أباه  �أن  م�صري�   ،
طعام الغري و�أن طليبة هو من يتمتع 
ك�صف  ك�صف  جهته  من   . بالنفوذ 
 ، �لدين طليبة  بهاء  �لربملاين  �لنائب 
و�ملوؤ�مرة  �لف�صاد  عن   �أبلغ  من  �أنه 
�لتي كانت حتاك �صد جبهة �لتحرير 
�لوطني من خالل  بيع روؤو�س قو�ئم 

�لرت�صح باإ�صم جبهة �لتحرير �لوطني 
للت�رشيعيات وقد و�صل ر�أ�س �لقائمة 
�إىل 07 ماليري �صنتيم  طلبها منه ولد 
عبا�س وجنليه  وعر�صا عليه خمطط 
�الأمر  �النتخابية،  �حلملة  لتمويل 
�لذي جعله  يتحلى بال�صجاعة ويتوجه 
�إىل رئي�س جهاز �ملخابر�ت  ب�صكوى 
�لعد�لة  باإبالغ  كلفه  و�لذي  طرطاق  
جمال  �أكد  جهته  من  بالتجاوز�ت، 
ولد عبا�س  ق�صية بيع روؤو�س �لقو�ئم 

تعر�س  لالأفالن،و�أنه  �النتخابية 
�لعملية  الإمتام  �لع�صابة  من  ل�صغوط 
�لرئي�س  ب�صقيق  �ت�صاله   كا�صفا 
بوتفليقة،  �صعيد  وم�صت�صاره،  �ل�صابق 
جنليه  توقيف  بخرب  علمه  مبجرد 
�للذ�ن كلفا بالعملية ، مدعما كالمه 
كل  تو�جد  عليه  فر�س  �ل�صعيد  بان 
من �لوزير �الأول �الأ�صبق عبد �ملالك 
�لدين  نور  �لد�خلية  ووزير  �صالل، 
لوح،  �لطيب  �لعدل  ووزير  بدوي، 

تفر�س  ومل   ، �لقو�ئم  �إعد�د  �أثناء 
معينة   حاالت  يف  �إال  �لقو�ئم  روؤو�س 
ر�أ�س  على  �أ�صال  يكن  مل  طليبة  و�أن 
قائمته، خامتا كالمه باأن �إنهاء مهامه 
ب�صبب  كان  �حلزب  ر�أ�س  على  من 
تلقى  و�أنه  �لعملية،  يف  تعاونه  عدم 
مكاملة من �ملر�دية ال�صتدعائه على 
�أنه رف�س  �أنه  �ل�صابعة �صباحا ورغم 
�ال�صتقالة، لكن مت �إنهاء مهامه، هذ� 
وطليبة   عبا�س  ولد  حماكمة  والتز�ل 
و�لك�صندر قائمة يف حني يبقى �لو�يف 

ولد عبا�س يف حالة فر�ر .

التما�س 10 �سنوات �سجنا  
لطليبة وا�سكندر ولد عبا�س 
حمكمة  لدى  �لعام  �لنائب  �لتم�س 
 10 عقوبة  �الأربعاء  �أحممد  �صيدي 
ب8  وغر�مة  نافذة  �صجن  �صنو�ت 
�لنائب  حق  يف  غر�مة  دينار  مليون 
بهاء �لدين طليبة وهي نف�س �لعقوبة 
و�أق�صى  عبا�س  ولد  �إ�صكندر  حق  يف 
�لو�يف  �لفار  �صقيقه  حق  يف  عقوبة 
حق  يف  �صنو�ت   7 �لتما�س  مت  فيما 
ومليون  �صنو�ت  و3  بو�صناق  خالدي 
مع  حب�صي  حق  يف  مالية  غر�مة 

م�صادرة جميع �أمالك �ملتهمني .

عا�ست  �سبيحة اأم�س حمكمة اجلنح ب�سيدي اأحممد بالعا�سمة مناو�سات �ساخنة ما بني النائب   بهاء 
الدين طليبة  والأمني العام جلبة التحرير الوطني ال�سابق  جمال ولد عبا�س وجنليه ، حيث ك�سفت 

املحاكمة الأطراف التي كانت تقف وراء اإعداد قوائم الأفالن.

اختال�سات تبديد لالأموال والبزن�سة بالأعالف  
حتقيقات معمقة يف دواوين 

احلبوب والبقول اجلافة 

 املحامون برروا طلبهم بالطالع على امللف ال�سخم

تاأجيل ق�سية كونيناف و15 وزيرا 

مواجهة �ساخنة بني طليبة وولد عبا�س  

تفا�سيل بيع روؤو�س قوائم الأفالن  
.     �سعيد بوتفليقة كان ي�سري اجلبهة بالهاتف وهو خممور

.       راأ�س القائمة ب 07 ماليري �سنتيم  
.      طليبة:  اأبلغت املخابرات باملوؤامرة 

.     ولد عبا�س: �سالل بدوي ولوح  متورطون

بواليات  �لف�صاد  ملفات  فتح  يرتقب 
�جلنوب �لكبري �ملتعلقة ب�صوء �لت�صيري 
و تبديد �ملال �لعام متورط فيها مدر�ء 
تنفيذيني و �أميار خالل �لعهدة �ل�صابقة 
خمالفة  �صفقات  بابر�م  و�حلالية 
ميز�نية  تكر�ر  عن  ناهيك   ، للت�رشيع 

�ل�رشف على م�صاريع غري جمدية .
�أفادت م�صادر مطلعة بعدد من واليات 
 ،  « »�لو�صط  ليومية   ، �لكبري  �جلنوب 
�ملعنية  �الخت�صا�س  دو�ئر  توجه  عن 
�صو�ء  م�صوؤولني  مع  حتقيق  لفتح 
�لبلدية  �ل�صعبية  باملجال�س  منتخبني 
كال�صحة  �لتنفيذية  �ملديريات  �أو 
�لرتقية  ،ديو�ن  �ل�صكن   ، �لرتبية   ،
و�ملو�رد  �لري   ، �لعقاري  و�لت�صيري 
�أخرى  وقطاعات  �لفالحة   ، �ملائية 
��صتفادت من م�صاريع تبني  الحقا �أنها 
 ، ملتوية  بطرق  �أجنزت  �أو  مغ�صو�صة 
ي�صتبه تورطهم يف �صوء �لت�صيري وتبديد 
�لعمالقة  �مل�صاريع  غر�ر  على  �ملال 
ما  »، خا�صة  »�لقرن  ��صم  �لتي حملت 
�ل�صحي  بتاأهيل �صبكات �ل�رشف  تعلق 
، تزويد جتمعات �صكنية كربى باملياه 
عمليات  كذ�  و   ، لل�رشب  �ل�صاحلة 
وطنية  �صبكات طرقات  وترميم  تاأهيل 
تعترب �رشيان �حلياة بني واليات جنوب 
 ، و�لغرب  و�ل�رشق  و�لو�صط  �لوطني 
�أن  �ملتوفرة  �ملعطيات  ت�صري  حيث 

�أجنزت  �لتنموية  �لعمليات  تلك  غالبية 
عن  وبعيد�  للقانون  خمالفة  بطرق 
�ملعايري �لتقنية و�لقانونية �ملعمول بها 
�لتكفلة  �ملاليري  مئات  �لتهامها  رغم 
�ملر�صودة الجنازها لكن جدوى . من 
�أن  م�صادرنا  �أ�صافت  فقد  ثانية  جهة 
�صتطال  تنفيذيها  �جلاري  �لتحقيقات 
وحاليني  �صابقني  م�صوؤولني  �ي�صا 
على  بالتنازل  متهمون  �لعقار  بقطاع 
للدولة  ملك  �صا�صعة  عقارية  �أوعية 
�أ�صحاب  لفائدة  �لرمزي  وبالدينار 
�ملال و �لنفوذ ، حيث �أن هذ� �لتجاوز 
�لذي ظل م�صكوت عنه ل�صنو�ت طويلة 
م�رشوع   2000 من  �أكرث  جت�صيد   رهن 
باأثر  �صاهم  �لذي  �الأمر  وهو   ، تنموي 
بدليل  �لتنموي  �لتخلف  يف  �صلبي 
�حلركات  ملعدالت  �ملقلق  �لتز�يد 
و�قع  بتح�صني  �ملطالبة  �الحتجاجية 

�لتنمية �ملزري .
ومعلوم �أن رئي�س �جلمهورية قد تعهد 
�الأخري  باحلكومة  �لوالة  لقاء  خالل 
بال�رشب بيد من حديد كل من ت�صول 
له نف�س خرق �لقانون �صو�ء تعلق �الأمر 
ب�صوء �لت�صيري �أو تبديد �ملال �لعام  يف 
�أذناب �لع�صابة  �أن  ��صارة و��صحة منه 
ركب  ويحاولون  �لهدوء  يخدمهم  ال 

�الأحد�ث من �ملقعد �خللفي
اأحمد باحلاج 

بعد اإعالن الرئي�س احلرب على الف�ساد
مديرون تنفيذيون و اأميار

 باجلنوب مهددون 
.    التنازل على عقار الدولة يرهن م�سري 2000 م�سروع

رفيعة  ق�صائية  م�صادر  ك�صغف 
�مل�صتوى �أن �إقالة عدة مديري للري 
مبلفات  مرتبط  �لغربية  بالواليات 
�لتحقيق  تخ�س  ق�صايا  مت  �صخمة 
�لدرك  م�صالح  طرف  من  فيها 
�ملال  بنهب  عالقة  �لوطني  لها 
لتزويد  م�صاريع  غطاء  �لعام  حتت 
و��صتحد�ث  �ل�رشب  مبياه  �ل�صكان 
�مل�صقية  و�ملتورط  �ملحيطات 
كوليناف  �الإخوة  موؤ�ص�صتي  فيها 
من  حد�د  وجمموعة  وكذ� 
�ل�رشكات �الأجنبية �لتي �صبق للقيادة 
�لوطني  بفتح  للدرك  �جلهوية 
�صفقات  من  حتقيقات  �لع�رش�ت 
تبني  �لغرب  و�لتي  بواليات  �لري 
يف  �ملاليري  من  �ملئات  تبديد 
فا�صلة  و�أخرى  وهمية  م�صاريع 
و�ملو�رد  للري  وزر�ء   03 عهد  يف 
�ملائية  على ر�أ�صها حمطات ت�صفية 
متو�صنت  تلم�صان  من  بكل  �ملياه 
و�لتي  ،م�صتغامن  و�صلف  وهر�ن   ،
مكنت  ترقيعية  بطرق  متت  �غلبها 
�أن  �الأجنبية  �ل�رشكات  �لع�رش�ت من 
�ملاليري مبعية  من  �لع�رش�ت  تنهب 
كونيناف وحد�د  �الإخوة  موؤ�ص�صات 
�الأجنبية  للموؤ�ص�صات  �صمحت  �لتي 
�جلز�ئر  مع  �ملتعة  زو�ج  �أن تتزوج 
ملفات  �لرتميم  لتظهر  ق�صايا  يف 
�أكرب و�خطر الن لها عالقة مبا�رشة 
للمو�طن �الأمر  �ملبا�رشة  باحلياة 

�لري  باإ�صقاط  مدر�ء  عجل  �لذي 
بلعبا�س  �صيدي   ، تلم�صان   ، لواليات 
،�لنعامة  غليز�ن   ، متو�صنت  عني   ،
وتي�صم�صيلت  و�ملدير  ،�صعيدة 
�أول  لوهر�ن  نهار  بالنيابة  �لوالئي 

�أم�س.
�لتطرق  �صبق  �لذي  هذ� �مللف 
يعد  �لو�صط  جريدة  قبل  من  �إليه 
�لعام  للمال  نهبا  �مللفات  �أثقل  من 
حيث  يعترب   ، ه�صة  م�صاريع  يف 
م�رشوع دعم �جلهة �ل�رشقية لوهر�ن 
�نطالقا  لل�رشب  �ل�صاحلة  باملياه 
قدر  مايل  بغالف  �صلف  و�دي  من 
�أكرب  �إحدى  دج  هو  مليار  ب23 
نهب  مت  بعدما  خا�صة  �مللفات 
�الأمو�ل يف حني التز�ل وهر�ن تعي�س 
مبدير  �أطاح  �لذي  �لعط�س �الأمر 
وبغليز�ن �صقط  بالنيابة  ،  �لري 
مدير �لري يف م�رشوع ربط �ملدينة 
يعترب �إحدى  من  م�صتغامن  �لذي 
�لتحقيق  يجري  �لتي  �مللفات  �أكرب 
�إىل  �إطار�ت  عدة  جتر  فيها وقد 
�لعد�لة �أكرث من هذ� فان �كرب م�رشوع 
هو تهيئة �صد فرقوق مبع�صكر بغالف 
مايل قدر ب160 مليار دج وهو ما مل 
يتم حيث �أن �لغالف �ملايل ��صتهلك 
�ل�صلطات  بد�أت  �لذي  �لوقت  يف 
�صكاوي  كرثة  بعدما  �لتحقيق  يف 
�جلمعيات  و�حتجاج �لفالحني  نهار 
�أم�س ما ��صقط مدير �لري و�إحلاقه 

مو�طنو  �أ�صبح  بالتحقيق  ،بعدما 
مع�صكر يعانون �لعط�س و�صهول هربة 
باجلهة �ل�صمالية مل ت�صقى بعد ، من 
�آخر التز�ل عملية جر �ملياه  جانب 
�صمال  لدعم  �لغربي  من  �ل�صط 
وبلعبا�س  تلم�صان  وجنوبي  �لنعامة 
حني  باملائة يف   100 جت�صد  مل 
و�إحدى  حد�د  �رشكة  ��صتنزفت 
من  �ملاليري  �الأجنبية  �ل�رشكات 
�لذي  فائدة �الأمر  دون  �لدينار�ت 
ملثلث  للري  مدر�ء   03 �أ�صقط 
بلعبا�س  وتلم�صان  �لذي   ، �لنعامة 
من  بكثري  �أ�صو�أ  حالته  تكون 
باقي  �ملدر�ء الرتباطه بعدة ملفات 
�أخرى  منها  �ل�صهل �مل�صقي ملدينة 
ي�صكل �حد  �ل�صاحلية  �لذي  مغنية 
�لف�صاد  �لذي  ملفات  �كرب 
�لذي  وهو  فيه  اليز�ل  �لتحقيق 
من  دج  مليار   4000 مبلغ  ��صتنزف 
حمام  �صد  من  �ملياه  جر  �أجل 
700هكتار  �صقي  ل�صمان  بوغر�رة 
مل  ما  وهو  و��صني  بني  �صهول  من 
�ل�صيء  ونف�س   ، �إىل  �ليوم  يتج�صد 
ملدينة  �مل�صقى  �ملحيط  ي�صهده 
بدون  هيكل  بقي  و�لذي  م�صتغامن 
��صتهالك �ملاليري  روح  يف حني مت 
عن  بعيد  وغري   ، حق  وجهة  بدون 
�إبعاد  هذه �مل�صاريع اليز�ل م�رشوع 
ببلعبا�س  مكرة  و�دي  في�صانات 
�لتي  �لفا�صلة  �مل�صاريع  �كرب  �حد 

�الأخرية  �لو�دي  في�صانات  ك�صفتها 
و�لياب�س  �الأخ�رش  جرفت  و�لتي 
بطرق  يتم  مل  �مل�رشوع  �أن  يوؤكد  ما 
الغري  �الأمو�ل  فيه  تقنية  وبدرت 
بتلم�صان  متعلق  �الأكرب  ، كما �مللف 
مبلغ   100  و�رشف  �لري  بق�صية 
منحتها  �صنتيم  �لتي  مليار 
للق�صاء  �ملا�صية  �ل�صنة   �حلكومة  
غربية  بلدية  ب21  �لعط�س  على 
م�رشوع  ف�صل  خلفية  بتلم�صان  على 
�لثالثة  ب�صوق  �لبحر  ت�صفية  حمطة 
�لذي غطت �ل�صلطات على �ل�صفقة 
و�إحدى  كونيناف  لالإخوة  �لفا�صلة 
�الأجنبية  وهو  �ملبلغ  �ملوؤ�ص�صات 
�لذي ��صتهلك يف �لوقت �لذي التز�ل 
�ل�صكانية  �لتجمعات  من  �لعديد 
تبقى  �آخر  جانب  �لعط�صمن  تكابد 
�لعديد من �مل�صاريع �لتي ر�صد لها 
�أمو�ل باهظة لتحويل جماري �الأودية 
�لنائمة غري منجزة يف كل من تلم�صان 
وم�صتغامن و�صعيدة  وجنوب بلعبا�س 
بوحنيفية  و�دي  وتهيئة  و�لبي�س 
�أكرب  مبع�صكر وتي�صم�صيلت �إحدى 
�لري ،  قطاع  يف  �لف�صاد  ملفات 
وزر�ء   03 �صيجر  �لذي  �الأمر  وهو 
و�يل  و12  �لري  وز�رة  على  تعاقبو� 
�إىل  �ملقالني  �ملدر�ء  على رفقة 
يف  �لعد�لة �الأقل  �إىل  �لق�صاء 

ق�صايا ف�صاد باملاليري .
حممد بن ترار

بعد ت�سجيل جتاوزات يف نهب املال العام

اإقالة عدة مديرين للري بالغرب
.     تبديد مئات املاليري دون الق�ساء على العط�س 



اخلمي�س 03 �سبتمرب 2020  املوافـق  لـ 15 حمّرم   1442ه 5

ا�ستقبال 8770 مرت�سحا يف الطورين 
وت�سخري 3555 موؤطرا 

هذ� و�أكد مدير �لرتبية عبد �لقادر �أوبلعيد 
�أنه مت ت�سخري �أزيد من  )3555( م�ؤطر� كما 
مت ر�سد )66( مركز الحت�سان �ملر�سحني 
لالمتحانات مع ��ستقبال 8770 مرت�سحا يف 
كال �لط�رين �ملت��سط و�لثان�ي باالإ�سافة 
طاقم  رفقة  مركز  نائب  ��ستحد�ث  �إىل 
عمال  و  و�د�ريني  طبيب  من  متك�ن  كامل 

من �أجل تنفيذ بروت�ك�ل �سحي �سارم.
 24 مت تخ�سي�ص  ذكره  مت  ملا  وتف�سيال 
�سهادة  مرحلة  بامتحانات  متعلق  مركز� 
 4385 فيه  ميتحن  �ملت��سط،  �لتعليم 
�إناثا  و2257  ذك�ر�   2128 منهم  مرت�سحا 
ي�ؤطرهم  1673  حر�،  مرت�سحا   297 و 

�أ�ستاذ. 
�المتحانات  مر�كز  عدد  بلغ  حني  يف 
�لبكال�ريا  ل�سهادة  �ملخ�س�سة 
مرت�سحا   4385 فيها  22  مركز�  ميتحن 
�ناثا  و2164  ذك�ر�   2221 بينهم  من 
ت�سخري  مت  حيث  حر�،  مرت�سحا  و1977 

1882م�ؤطر� . 

مناطق  باإحدى  جديد  مركز  فتح  مت  كما 
 95 ي�سم  خليل  بن  عني  ببلدية  �لظل 
مرت�سحا حيث مت ت�سخري 65 م�ؤطر� لهم. 

الأطوار  جميع  يف  تلميذ  األف   70
�سيلتحقون خالل املو�سم املدر�سي 

اجلديد 
�أكد  �جلديد  �لدر��سي  للم��سم  حت�سبا 
�لقادر  عبد  �لنعامة  ل�الية  �لرتبية  مدير 
�أوبلعيد �أن �لقطاع �سي�سهد �نطالقة ن�عية 
�ملر�فق  عدد  خالل  من  �مل��سم  هذ� 
�مل�ج�دة  تلك  خا�سة  منها  ��ستفاد  �لتي 
�أجل  من  و�ملعزولة  �حلدودية  باملناطق 
م��كبة وحت�سني ظروف متدر�ص �لتالميذ 
حيث مت �لتكفل بها �إذ يرتقب ��ستقبال 70 
�ألف تلميذ يف �الأط��ر �لتعليمية �لثالث يف 
�لدخ�ل �ملدر�سي �جلديد ، منها 39 �ألف 
تلميذ يف �لط�ر �البتد�ئي، و21 �ألف تلميذ 
يف  تلميذ  و10�أالف  �ملت��سط  �لط�ر  يف 

�لط�ر �لثان�ي. 
�إ�سرت�تيجية �لقطاع �جلديدة �لتي  و�سمن 
تركز على �سمان متدر�ص مريح للتالميذ 
من �جل حتقيق �ملزيد من �لنجاحات يف 
و�سعيا  �ملدر�سية.،  �ل�طنية  �المتحانات 
على  �ل�سغط  تخفيف  �أجل  من  منها 
�البتد�ئيات  خا�سة  �ملدر�سية  �الأق�سام 

�سملت  عمليات  عدة  مبا�رشة  مت 
م�ص82  �البتد�ئي  �لذي  �لت��سيع  للط�ر 
 2827 يقارب  ما  �سيحت�سن  و�لذي  ق�سم 
تلميذ� للتمدر�ص، ويهدف هذ� �الإجر�ء �إىل 
حت�سني ظروف �لتمدر�ص  بالدرجة �الأوىل 
�لدو�مني  نظام  على  و�لق�ساء  للتالميذ 
للتح�سريي  جديدة  �أق�سام  فتح  وكذ� 
خا�سة يف مناطق �لظل، باالإ�سافة �إىل فتح 
د�ل يف عا�سمة  �لن�ع  جممع مدر�سي من 
فتح16مطعم  جانب  �إىل  �لنعامة.  �ل�الية 
مدر�سي على م�ست�ى �ل�الية لهدف تقدمي 
خالل  �لتالميذ  جلميع  �ساخنة  وجبات 

ف�سل �ل�ستاء . 

هياكل تربوية جديدة لتقريب 
التلميذ من م�سكنه 

ظروف  يف  �لتالميذ  متدر�ص  ل�سمان 
برجمة  مت  �سكناتهم  من  وقريبة  جيدة 
�ل�سكانية  �لتجمعات  هياكل ترب�ية بجميع 
�لتي  �لكربى  باملدن  خا�سة  �مل�ستحدثة، 

عرفت ت��سعات عمر�نية، حيث  
�سيتم فتح ثالث مت��سطات جديدة و�حدة 
�مل�رشية  �لت��سع  مبنطقة  ق6  بامل�رشية 
�ل�سفر�ء ق6  بالعني  �جلديدة ومت��سطتني 
بكل من حي �حلي �جلديد �ل�سلعة و حي 
�إ�ستفادة  جانب  �إىل  باحلمار  م�سكن   800

�ل�سفر�ء  بالعني  �ل�سبع  �ل�سهد�ء  مت��سطة 
من 6 �أق�سام للت��سيع. 

�إما يف �لط�ر �لثان�ي �سيتعزز قطاع �لرتبية 
مقعد  ل1000  تت�سع  جديدة  ثان�ية  بفتح 
تت�سع ل800  و�أخرى  بيد�غ�جي بامل�رشية 
عبد  لثان�ية  تع�ي�ص  بيد�غ�جي  مقعد 
�ل�سفر�ء،�إىل  بالعني  بادي�ص  بن  �حلميد 
جانب فتح ق�سمني للت��سيع بثان�ية �سدوق 
�حلاج بالنعامة و 04�أق�سام �أخرى للت��سيع 
بامل�رشية  عزوزي  �الإخ�ة  بثان�ية  �أي�سا 
كبري�  �سغطا  ت�سهد  �لتي  �مل�ؤ�س�سة  هذه 

منذ �سن��ت. 
مبناطق   والتهيئة  للتو�سيع  ق�سما   40

الظل 

�لنعامة  ب�الية  �لرتبية  مديرية  و�سعت 
لعدة  �العتبار  الإعادة  خا�ص  برنامج 
�لظل  مبناطق  م�ج�دة  ترب�ية  م�ؤ�س�سات 
فتح  �سيتم  حيث  �حلدودية،  بالبلديات 
�ل�سفي�سفة  �لدفلىببلدية  حا�سي  مدر�سة 
تهيئتها  مع  ملدة  مغلقة  ظلت  �لتي 
وجتهيزها ال�ستقبال �سكان �لقرية وجميع 

�لتالميذ من �لبدو �لرحل  
بالغ�يبة  جديدة  مدر�سة  ��ستالم  مع 
مبغر�ر،كما ��ستفادت مناطق �لظل خا�سة 
بالبلديات  و�مل�ج�دة  �ملعزولة  تلك 

من  للت��سيع  ق�سما   40 �حلدودية  من 
مطعم   16 ق�سما،ت�فري   82 جمم�ع  بني 
مدير  �أكد  كما  جاهزة،  �ستك�ن  مدر�سيي 
�لقطاع على �أنه �سيتم فتح �ف��جا جديدة 
�ملناطق  هذه  عرب  �لتح�سريي  الأق�سام 
لتمدر�ص عدد كبري من �لتالميذ خا�سة يف 

�ملناطق �لنائية. 

دورات تكوينية جلميع اأ�ساتذة 
الأطوار الثالثة 

دور�ت  عدة  �لرتبية  مديرية  با�رشت 
باالإ�سافة  �جلدد  �الأ�ساتذة  م�ست  تك�ينية 
�لرتب  وبع�ص  و�ملدر�ء  �ملفت�سني  �إىل 

�الأخرى، حيث فاق عدد �الأ�ساتذة وبع�ص 
لدور�ت  خ�سع��  �لذين  �الأخرى  �لرتب 
عملية  و�ست�ستمر  �أ�ستاذ�،  تك�ينية   133 
�لقطاع  مدير  ت�رشيحات  ح�سب  �لتك�ين 
مرفق  يك�ن  و�لذي  م�سطر  برنامج  وفق 

بربوت�ك�ل �سحي �سارم. 
هذ� و�أ�سار مدير �لقطاع �أن والية �لنعامة 
�ل�سنتني  خالل  ن�عية  قفزة  �سجلت  �لتي 
�مل�ست�ى  على  �لنتائج  يف  �الأخريتني 
�ل�طني بف�سل جميع �الأ�ساتذة و�الإد�ريني 
�ستك�ن  �لتلميذ  خدمة  على  �ل�ساهرين 
يف  �هلل  �ساء  �ن  كلمتها  �لنعامة  ل�الية 

�المتحانات �ملقبلة. 

النعامة: ابراهيم �سالمي 

بعد تن�سيبه �أم�ص على ر�أ�ص والية �ملدية 
للم�سات  ب�سغف  �ملد�ين  �ل�سارع  يتطلع   ،
 « لـ  خلفاً  م��ص«  »جهيد  �جلديد  �ل��فد 
بد�وي عبا�ص »�لذي �سي�سغل نف�ص �ملهام 
�الأمني  �سي��جه  حيث  ت�سم�سيلت،  ب�الية 
وب�مرد��ص  قاملة  ب�الية  �ل�سابق  �لعام 
�لكربى  و�لتحديات  �لعقبات  من  جملة 
على ر�أ�ص �جلهاز �لتنفيذي ، كما �سيك�ن 
وجها ل�جه �أمام ملفات ثقيلة تنتظره تاأتي 
يف �لدرجة �الأوىل من �الن�سغاالت �مللحة 
للم��طن كملف �ل�سكن �الجتماعي ، �أزمة 
�ملياه و�لكثري من �مللفات �لتي �أ�سبحت 
حمط �أنظار �لعديد من �ملتابعني للتنمية 

�ملحلية بال�الية.

ح�س�س �سكنية جاهزة تنتظر 
التوزيع 

يعرف قطاع �ل�سكن طلبات متز�يدة على 
ياأمل  ب�الية �ملدية حيث  �ل�سيغ  خمتلف 
�ل�سكنية  �حل�س�ص  زيادة  يف  �مل��طن�ن 
و�الجتماعي،  �اليجاري  �ل�سكن  خا�سة 
بال�سكل  �ل�الية  منه  ت�ستفد  مل  �لذي 
�لكايف يف ظل �لكثافة �ل�سكانية �لكبرية ، 
كما ياأمل �سكان �ملدية مبختلف �لبلديات 
�ل�سيغ  �جلديد حتريك  �ل��يل  من 
�ل�سكن  بيع  ك�سيغة  �الأخرى  �ل�سكنية 
�ملدعم،  �لرتق�ي  و  باالإيجار“عدل” 
و�لبناء  �لريفي  �ل�سكن  دعم  �إىل  �إ�سافة 
�لذ�تي �لذي ��ستفادت منه �ل�الية، يبقى 
�لطلب  ظل  يف  كايف  غري  �لكثريين  لدى 

�لكبري عليه. 

حل اأزمة املياه... اأولوية 
ق�سوى 

�ملدية  والية  بلديات  من  �لعديد  تعرف 

منذ  لل�رشب  �ل�ساحلة  باملياه  تزود  �أزمة 
يف  كربى  م�ساريع  غياب  ظل  يف  �سن��ت 
�ملد�ين  �مل��طن  وينتظر  �ملجال،  هذ� 
تغنيهم  ناجعة  حل�ال  �جلديد  �ل��يل  من 
�حلي�ية،  �ملادة  بهذه  �لتزود  معاناة  عن 
م�ساكل  عدة  �ل�الية  هذه  تعرف  حيث 
�لنقل من �سد  �أهمها �سعف وقدم �سبكة 
ي�ؤدي د�ئما الأعطاب  غريب خا�سة، مما 
و�نك�سار على م�ست�ى �لكثري من �لقن��ت، 
بهذ�  �لربيك�الج  رهينة  �مل��طن  ليبقى 

�لقطاع �حل�سا�ص. 

حت�سني �سبكة الطرقات وتطوير 
البنية التحتية حتدي اآخر 

�سمال  �ل�سيار  �لطريق  ��ستثنينا  ما  �إذ� 
�لعم�مية  �الأ�سغال  قطاع  فان  جن�ب 
من  للكثري  بحاجة  يبقى  �ملدية  ب�الية 
�لدعم يف ظل �حت�سام �مل�ساريع �مل�ستفاد 
و  �لبلدية  طرقات  �سبكة  �أن  كما  منها، 
كبرية  جله�د  بحاجة  و�ل�طنية  �ل�الئية 
�سيانة  �أو  م�ساريع جديدة  با�ستالم  �إما   ،
م�ستخدمي  �أمن  ل�سمان  م�ج�د  ماه� 
�لتنمية  �حتياجات  لتلبية  وكذ�  �لطرقات، 
حلركة  �لكبري  �لتز�يد  ظل  يف   ، باملدية 
�لد�خلية  �لطرق  م�ست�ى  على  �ملرور 
�لبنى  �سعف  �إىل  �إ�سافة  و�خلارجية، 
�لتحتية للطرقات �ملنجزة، رغم �مليز�نية 
�الأ�سغال  قطاع  بها  يحظى  �لتي  �لكبرية 

�لعم�مية بال�الية. 

»املدية 2020 » بحاجة اإىل 
م�ست�سفى جامعي

قطاع �ل�سحة باملدية، ��ستد عليه �ملر�ص 
يعرف  فلم  �الأخرية،  �ل�سن��ت  خالل 
م�ساريع  ت�سجيل  �أو  ��ستالم  �لقطاع  هذ� 

طم�حة ،ت�ساف �إىل هذ� �لقطاع �حلي�ي، 
و�لكثري  �ملر�سى  حالة  عن  �حلديث  دون 
و�لف��سى  بال�الية،  �ل�سحية  �ملر�فق  من 
�لتي ت�رشب خا�سة م�سالح �ال�ستعجاالت 
حممد  م�ست�سفى  عجز  ظل  يف  �لطبية، 
من  �لكبري  �لعدد  ��ستقبال  عن  ب��سياف 
�ملر�سى �ملت��فدين من كل �لبلديات وه� 
ما يتطلب �إعادة �لنظر يف خارطة �لقطاع 
مل�ست�سفى  �ملدية  حاجة  ظل  يف  ككل 
جامعي يزيل �لكثري من �مل�ساكل �ل�سحية 
�لكبري النطالق  �لتاأخر  �أن  كما   ، بال�الية 
يثري  بات  و�لطفل  �الأم  م�ست�سفى  م�رشوع 
�لت�ساوؤالت ،يف ظل تعاقب عدد من �ل�الة 

دون �نطالقه حلد �ل�ساعة. 

املدار�س حتت رحمة املجال�س 
ال�سعبية البلدية

خالل  ي�سهد  �نه  ورغم  �لرتبية  قطاع 
م�ساريع  عدة  ��ستالم  �الأخرية  �ل�سن��ت 
�لذي  �ل�سغط  تخفيف  يف  �سببا  كانت 
�لرتب�ية،  �مل�ؤ�س�سات  من  �لكثري  تعي�سه 
مطروحا  يبقى  �الأكتظاظ  م�سكل  �أن  �إال 
�لدو�ئر �لكربى، كما  خا�سة على م�ست�ى 
�ن �لعديد من �ملد�ر�ص �البتد�ئية ب�الية 
�ملدية تعاين من �نعد�م �لتدفئة ونق�سها 
كعدم  متعددة  الأ�سباب  �الآخر  �لبع�ص  يف 
تركيب  وعدم  �لطبيعي  بالغاز  �لربط 
بع�سها،  �لبع�ص منها وف�ساد  �ملد�فئ يف 
بع�سها  يطال  �لذي  �الإهمال  �إىل  �إ�سافة 
�ملجال�ص  من  �لكثري  �لتز�م  عدم  ب�سبب 
�جتاه  مب�س�ؤولياتها  �ملنتخبة  �ل�سعبية 
�أن  ينتظر  �الإطار  هذ�  ويف   ، �لتالميذ 
جهيد  لل��يل  �مليد�نية  �لزيار�ت  تك�سف 
�البتد�ئيات  تالميذ  معاناة  حقيقة  م��ص 
ظل  يف  �ل�الية  بلديات  خمتلف  عرب 
مديرية  طرف  من  ترفع  �لتي  �لتقارير 

�لرتبية �ل�طنية مع كل م��سم در��سي.

�مللف الذي اأتعب كل الولة 
ال�سابقني

و�أبرز  �أهم  �أحد  �ال�ستثمار  ملف  يعد 
�مللفات �لتي ترفع حجم �لتنمية �ملحلية 
�ل�قت  ففي   ، �س��ء  حد  على  و�ل�طنية 
��ستحد�ث  �ل�طن  واليات  ت�سهد  �لذي 
�ملدية  تبقى   ، جديدة  �سناعية  مناطق 

�لكلمة  مبعنى  �سناعية  منطقة  �أي  دون 
�ل�سابقني  �ل�الة  من  عدد  حماوالت  رغم 
لبعثها لكن ذلك دوما ما ي�سطدم مب�ساكل 
�الإد�رية  كالعر�قيل  حت�سى  وال  تعد  ال 
�لكثرية  و�لتعقيد�ت  و�لبريوقر�طية 
وعلى  �الإد�رية،  �الإجر�ء�ت  جمال  يف 
�لعقارية  �لبنكي و�لت�س�ية  �لنظام  م�ست�ى 
�خل���ص  �مل�ستثمرون  منها  ي�ستكي  �لتي 
ملف  �أن  �أي�سا  ي�ؤكد  ما  هذ�   ، بال�الية 
كبري�  حتديا  و�سي�سكل  �سائك  �ال�ستثمار 
مطالب  �لي�م  فه�   ، م��ص  جهيد  لل��يل 
�مل�ستثمرين،  �أمام  �ملجال  وفتح  بت�فري 
�ل�سناعي  �لعقار  ت�فر  ظل  يف  خا�سة 

بال�الية.

النقل... فو�سى حتتاج اإىل 
نظام والرتامواي حلم �سكان 

املدية
باحلديث عن قطاع �لنقل، فان ما ت�سلمه 
قطاع �لنقل باملدية يع�د ل�سن��ت م�ست، 
وعمليات �سجلها والة �سابق�ن على غر�ر 
، وما دون  �لربية  حمطة نقل �مل�سافرين 
حيث   ، �ملاأم�ل  عن  بعيد�  يبقى  ذلك 
�س�د�ء  نقاط  عدة  ي�سهد  �لقطاع  بات 
بال�الية،  �ملجال  هذ�  يف  �لتنمية  ترهن 
�ملقدمة  �ل�س�د�ء  �لتقارير  غر�ر  على 
بخ�س��ص  �لروؤية  لت��سيح  وتكر�ر�  مر�ر� 
�لتي تعي�ص على وقعها  �لكارثية  �ل��سعية 
حمطات �لنقل �حل�رشي بال�الية، وطريقة 
عليها  �لقائم�ن  �أثبت  ما  بعد  ت�سيريها، 
�ل��سع،  يف  �لتحكم  على  �لكبري  عجزهم 
ت�سهده  �لذي  �لكبري  �الإختناق  �إىل  �إ�سافة 
تنظيم ملخطط  �إعادة  يتطلب  ما  �ملدية 
�ملدية  �سكان  حلم  و�سيبقى   . �لنقل 
بعيد  ع�رشية  نقل  و�سائل  با�ستعمال 
�ملنال يف ظل رف�ص �ل��ساية مللف خط 
�لذي   ) �ل�سمار  ذر�ع   * وزرة   ( �لرت�م��ي 
م�سكل  حل  يف  جناعته  �لدر��سة  �أثبتت 
 ، �لتيطري  بعا�سمة  �ملروري  �الزدحام 
�جلديد  �ل��يل  عاتق  على  �سيك�ن  حيث 
�لنقل  لتغيري خارطة  �إيجاد حل�ل �رشيعة 

�لعام بال�الية.

قطاع يعاين رغم الإمكانيات 
الكبرية

�الأر��سي  وكر�ء  �لفالحي  �لعقار  م�سكلة 
من  �لعقار،  نقل  وكذ�  للزر�عة  �ل�ساحلة 
�لفالحني  ت��جه  �لتي  �مل�ساكل  �أهم 
بال�الية، �لذين ��ستك�� عر�قيل وتالعبات 
�لعقار  بت�سيري  �خلا�سة  بالق��نني  كربى 
بال�الية،  �لقطاع  مديريات  يف  �لفالحي، 
باالأر��سي  �خلا�سة  �مل�ساكل  عن  ناهيك 
تز�ل  ال  و�لتي  للمجم�عات،  �لتابعة 
و�لقي�د  بعد،  و�سعيتها  ت�س�ى  معلقة ومل 
�ملغطاة،  �مل�ساحات  على  �ملفرو�سة 
مما يعيق �ال�ستثمار يف �ملجال �لفالحي، 
ناهيك عن هكتار�ت م�ستغلة بدون �سند 
م��ص  جهيد  �ل��يل  فاإن  وعليه  قان�ين، 
�لفالحني  �مل�ستثمرين  بلقاء  مطالب 
�مليد�نية  �لزيار�ت  تكثيف  مع  بال�الية 
لفتح  �لفالحية  و�مل�ستثمر�ت  لالأر��سي 
وت�سهيل  �مل�ستثمرين  وج�ه  يف  �الأب��ب 
�أقرب  يف  �مل�ستثمر�ت  ملفات  در��سة 

�الآجال.

املفارغ العمومية بني الوعود 
والواقع املر

�ل�الية  مناطق  مبختلف  �لبيئي  �ل��سع 
ينتظر �ل��يل �جلديد، خا�سة و�أن �لكارثة 
جر�ء   ، �مل��طنني  و�سحة  �سالمة  تهدد 
وبقايا  �ملنزلية  للنفايات  كبري  كم  ت��جد 
�الإر�دة  غياب  ظل  يف  �لكيميائية،  �مل��د 
�جلمايل  �ل�جه  على  للحفاظ  �حلقيقية 
للمناطق �حل�رشية، ولعل م�ساألة �ملفارغ 
جهيد  �أول�يات  �إحدى  �ستك�ن  �لعم�مية 
م��ص ، فمفرغة ذر�ع �ل�سمار باتت تهدد 
 ، وبلديات حربيل  �ل�الية  عا�سمة  �سكان 
جند  كذلك  و�مري...،  ب�عي�س�ن   ، وزرة 
و�سعها  ير�سي  لن  �لتي  تابالط  مفرغة 
�أن  ينتظر  ما  �أبرز  وهي   ، �ل�الية  و�يل 
�مليد�نية،  زيار�ته  �ل��يل خالل  فيه  يبث 
من جهة �أخرى فاإن و�سع م�ؤ�س�سة تيطري 
ظل  يف  كبري  ب�سكل  معقد�  بات  نظافة 
جعل  ما  �الأج�ر،  وتاأخر  �لت�سيري،  �س�ء 
يق�م�ن  �لعم�مية   �مل�ؤ�س�سة  هذه  عمال 
باإ�رش�ب  يتبع  قد  �أ�سب�ع  منذ  باإ�رش�ب 
ملطالبهم  �ال�ستجابة  عدم  ظل  يف  �آخر 
�الأج�ر  ملف  بت�س�ية  �أ�سا�سا  �ملتمثلة 
ظروف  حت�سني  ،وكذ�   19 ك�فيد  ومنحة 
ه�ؤالء  �أمل  �مل�ؤ�س�سة،ليبقى  بهذه  �لعمل 

من  �ل�الية  ر�أ�ص  على  �الأخري  �لتغيري  يف 
�أجل حت�سيل حق�قهم �مل�رشوعة. 

مطالب بدعم احلركة 
اجلمعوية 

يلتفت  �أن  م��ص  �ل��يل جهيد  من  ينتظر 
�لذي  �ل�قت  ففي   ، �جلمعيات  �إىل 
�ل��يل  مع  �ملرتقبة  �للقاء�ت  �ستك�سف 
حقيقة �لعمل �جلمع�ي بال�الية ، �سيك�ن 
�أمام و�يل �ملدية �جلديد �كت�ساف معاناة 
بال�الية  �لن�سطة  �جلمعيات  من  �لكثري 
وعملها يف ظروف �سعبة رغم ما تقدمه 
خمتلف  يف  للم��طن  جليلة  خدمات  من 
�ملجاالت �ل�سحية ، �لثقافية �أو �لريا�سية 
�جلمعيات  من  �لكثري  �أمل  ويبقى   ،
من  متكينهم  �أجل  من  �ل��يل  على  معلقا 
�لتي  بامل�سلى  �جلمعيات  بد�ر  �لن�ساط 
�لن�ساط  مديرية  طرف  من  �إد�ريا  ت�سغل 

�الجتماعي.

قطاعا الثقافة وال�سياحة 
ي�ستحقان التفاتة 

عديد  ي�سهد  جهته  من  �لثقايف  �لقطاع 
ظل  يف  خ�س��ساً  باملنطقة  �لنقائ�ص 
 ، و�لفنية  �مل�رشحية  للفرق  �لدعم  غياب 
وعدت  �لذي  �جله�ي  �مل�رشح  يبقى  كما 
به وز�رة �لثقافة �سابقا حرب�ً على ورق..
�أما �لقطاع �ل�سياحي فه� ي�سهد حالة تدٍن 
كبري� خا�سة و�ن �ل�الية تزخر باملناطق 
�أ�سري  غر�ر  على  و�لتاريخية  �ل�سياحية 
 ... �حلمد�نية   ، �لعي�ساوية   ، ر�بيدي�ن   ،
��ستقطاب  عدم  هناك  �أن  �إال   ، وغريها 
على  �حل�س�ل  يف  �لر�غبني  للم�ستثمرين 
�مل�جه  �ملخطط  �إطار  يف  �أر�سية  قطع 
لل�سياحة من �أجل بعثها باملنطقة ومتكني 
�ل�س��ح من �لتعرف �أكرث على ما تزخر به 

�ل�الية .
فالكثري  �مللفات،  كل  ح�رش  ميكن  وال 
من �مل�ساريع �لتنم�ية يف �ل�الية �ستك�ن 
حتت �أنظار �ل��يل �جلديد وه� �ملطالب 
ببعث عجلة �لتنمية لالأمام، يف ظل �آمال 
وتطلعات �سكان �ملدية �لذين يتمن�ن �أن 

يرتك »جهيد م��ص« ب�سمته بـ 64 بلدية.

ر/ بوخدميي

على راأ�س ولية املدية

ملفات ثقيلة تنتظر الوايل » جهيد مو�س« 

ا�ستكملت مديرية الرتبية لولية النعامة جميع الإجراءات ال�سرورية ل�ستقبال امتحانات 

�سهادة التعليم املتو�سط و�سهادة البكالوريا بكل اأريحية، وهذا من خالل جتند جميع عمال 

قطاع الرتبية من اأ�ساتذة واإداريني وعمال مهنيني. 

مدير الرتبية  لولية النعامة عبد القادر اأوبلعيد

اإمكانيات �سخمة الإجناح االمتحانات والدخول املدر�سي
24 �ساعة
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امل�س�ؤولني  باقي  غرار  على 
احتياجات  تلبية  يف  املتهاونني 
مت  الزيبان  بعا�سمة  امل�اطنني 
اجلزائرية  �رشكة  مدير  تنحية 
فعل  كرد  ب�سكرة،  ل�الية  للمياه 
ح�ل  العليا  ال�سلطات  جانب  من 
ق�سية انقطاع املياه املفتعلة التي 
اأرهقت امل�اطنني كثريا خالل اأيام 
ت�جيهات  رغم  احلالية.  ال�سائفة 
القا�سية  وتعليماتها  احلك�مة 
امل�اطنني  ان�سغاال  تلبية  ب�رشورة 
يف ما يخ�ص التزود باملياه ال تزال 
اأحياء مدينة ب�سكرة تعاين ال�يالت 
ب�سبب انقطاع هذه املادة احلي�ية، 
لعل حي جنان بن يعق�ب اأحد تلك 
حادة  ندرة  ت�سهد  التي  االأحياء 
اأين  عديدة،  اأيام  منذ  املياه  يف 
اأعرب ال�سكان عن امتعا�ص �سديد 
ورغم  حيث  االإ�سكال،  هذا  ب�سبب 
اجلزائرية  مل�سالح  منا�سدتهم 
بال��سعية  واإخطارها  للمياه 

املزرية التي يعي�سها احلي املذك�ر 
اإال اأنهم مل يجدوا ا�ستجابة حقيقة 
اأر�ص ال�اقع حلد كتابة هاته  على 
االأ�سطر، اإىل جانب هذا فقد ات�سح 
لل�ساكنة ثقب يف االأنب�ب الرئي�سي 
املم�ن للحي مما اأدى اإىل ت�رشب 
كميات هائلة من املاء يف ال�س�ارع 
النقطاع  الرئي�سي  ال�سبب  وكان 
اأخطر  اأين  راأيهم،  ح�سب  التزود 
وال  املخت�سة  اجلهات  امل�اطن�ن 
هذا  اإ�سالحه،  ينتظرون  يزال�ن 
ال�سكان  طالب  ال�سياق  نف�ص  ويف 
باالأمر  املعنية  ال�رشكة  اإدارة 
ب�رشورة معاينة االأ�رشار وتع�ي�ص 
امل�اطنني �ساعات التزود ال�سائعة، 
ال�سيما واأن اأغلبهم ا�سرتى املاء من 
�سهاريج بيع املاء ال�سالح لل�رشب، 
اإىل جانب حما�سبة املتقاع�سني يف 
التي ت�سدرت  ال�رشكة  حل م�ساكل 
االأيام  ال�الية  عا�سمة  يف  االأخبار 

املا�سية.

ببع�ص  القاطنة  العائالت  ت�سك� 
الن�رش  بحي  �سكنية  التجمعات 
على  وال�اقع  باخلفجي  املعروف 
بعد ح�ايل 07 كلم عن مقر عا�سمة 
بالعا�سمة  املعروفة  ورقلة  ال�الية 
من  ال�رشقي  باجلن�ب  املركزية 
الدعارة  لبي�ت  املقلق   االنت�سار 
و  ال�سكان  اأربك  الذي   ، ال�رشية 
 ، و�سطهم  الذعر  من  حالة  خلف 
منطقة  يف  احلي  اأن  اأ�سا�ص  على 
بالقيم  بت�سبثها  معروفة  حمافظة 
يقطنه  و   ، االإ�سالمية  املبادئ  و 
حيائها  يخد�ص  حمرتمة  عائالت 
، يف حني قال البع�ص باأن الدعارة 
�سبه  ت�سكل  �سارت  اخلفجي  بحي 
تت��سع  راحت   ، حقيقية  مافيا 
اأ�سحت  حتى  الآخر  ي�م  من 
املافيا ت�سيطر على حركية بع�ص 

التجمعات ال�سكنية  .
الع�رشات  اأن  اأ�سا�ص  على  ذلك  و   
من العائالت �سارت متتنع اأو تقلل 

من احلركة داخل احلي ، يف حني 
مل يتحمل العديد منهم احلالة التي 
اآل اإليها احلي و فكروا بالتخلي عن 
ت�س�ن  اأماكن  عن  بحثا   ، منازلهم 
بات  اأين   ، عر�سهم  و  كرامتهم 
العي�ص  عن  البحث  يف  تفكريهم 
تقليدي  عائلي  حميط  و�سط 
حمافظ ، اأكرث من تفكريهم بن�عية 
تلك ال�سكنات و قدرة كفايتها ، و ما 
الع�رشات  ح�سب  القلق  على  بعث 
ذكره  ال�سالف  احلي  قاطني  من 
لـ«ال��سط  ت�رشيحاتهم  خ�سم  يف 
» باأن ال��سع بقي عالق على حاله 
فيه  حترك  مل   ، ط�يلة  فرتة  منذ 
 ، �ساكنا  املحلية  املعنية  اجلهات 
تاركة اإياهم يتخبط�ن مع امل�سكل 
دون اأن وعد منها بالنظر و التكفل 
يتعدى  ال  الذي   ، القائم  بامل�سكل 
ك�نه اأخالقي يهدد املجتمع ب�سفة 

عامة .
اأحمد باحلاج 

اجلزائرية للمياه تتعاطى �سلبا مع امل�سكل

بعدما دقت احلالة ناقو�س اخلطر

حي بن يعقوب يعاين 
العط�ش بب�سكرة

�سكان حي اخلفجي بورقلة 
ي�سكون من انت�سار بيوت الدعارة 

القارة  حي  طرقات   ت�سهد    
و�سعية   ، ورقلة  ببلدية  ال�سمالية  
امل�ساكل  لعديد  نتيجة  كارثية 
كالت�سققات التي ت�سهدها  ما نتج 
و�سحية  بيئية  ع�اقب  عدة  عنها 
االنارة   �سبكة  غياب  عن  ،ناهيك 
و  الغليان  من  حالة  ولد  االأمر  
االوا�سط  يف  ال�سديدين  ال�سخط 
املحلية . طالب  �سكان  حي القارة 
ال�سمالية ال�اقع على مرمى حجر 
من  مقر ال�الية ورقلة، ال�سلطات 
املحلية ب�رشورة اإيجاد حل عاجل 
ت�سهده  الذي  الكارثي  لل��سع 
و  ت�سققها  نتيجة  احلي  طرقات 
منها  اأطراف  وحتطم  اإهرتائها 
علما اأنها اأجنزت منذ فرتة ط�يلة 
، هذا  تهيئتها   اإعادة  يتم  ان  دون 
ما ولد الياأ�ص يف نف��ص امل�اطنني 

املركبات   اأ�سحاب  �س�اء  باحلي 
نتيجة  مركباتهم  حتطمت  الذين 
احلفر املنت�رشة هنا وهناك ،مما 
زاد من معاناتهم و الذين �رشح�ا 
معاناتهم  اأن  »ال��سط«  لـ  بدورهم 
تزال قائمة ما مل تقم اجلهات  ال 
املعنية بالدور املن�ط بها الإعادة 
�سالف  احلي  طرقات  كامل  تهيئة 
ع�اقب  عنها  نتج  حيث   ، الذكر 
بيئية و�سحية وخيمة نتيجة الغبار 
املت�ساعد من هذه الطرقات مما 
بامل�اطنني  �سحية  اأ�رشار  خلف 
كاإنت�سار احل�سا�سية والرب� ،اإ�سافة 
للحي  اجلمايل  الطابع  ت�س�يه  اإىل 
�سف اإىل ذالك  ال�رشر الذي حلق 
اأ�سبح  حتى  وحتطمها  باملركبات 
يف  اأم�الهم  تذهب  م�ستعمل�ها 
منها  ت�رشرت  التي  الغيار  قطع 

الطرقات  هذه  ان  مركباتهم،كما 
باملياه  تعم  اأ�سبحت   – –ح�سبهم 
�سكل  يف  املتجمعة  القدرة 
م�ستنقعات يف خمتلف االماكن يف 
هذه الطرقات والتي لعل من اأهم 
اأ�سبابها ظاهرة �سع�د املياه التي 
امل�ساكل  احدى  من  االأخرى  هي 
التي تع�سف باحلي، كما اأن م�سكل 
لي�ص  وت�سققها  الطرقات  اهرتاء 
واإمنا  احلي  هذا  على  مقت�رش 
ه� م�سكل عام تعاين منه خمتلف 
اأ�سبحت  والتي  البلدية  اأنحاء 
املعروفة  املظاهر  اأحد  من 
جهات  عدة  طرحت  ،لذلك  بها 
خمت�سة يف ال�ساأن املحلي العديد 
امل�ساريع  واقع  ح�ل  االأ�سئلة  من 
جانب  منها  املنطقة  يف  التنم�ية 
اخل�س��ص  وجه   على   الطرقات 

، مع العلم اأن ال�الية ا�ستفادت من 
مل�ساريع  ر�سدت  �سخمة  ميزانية 
يف  معاملها  تظهر  بداأت  عدة 
االآونة االأخرية ، لكن يبقى امل�سكل 
املطروح  ه� املتعلق بحال طرقات 
عا�سمة الذهب االأ�س�د الذي ظل 
اأي  ،فاىل  امل�اطنني  منها  يعاين 
على  الطرقات  هذه  �ستبقى  متى 
 . حمدث�نا  يت�ساءل  احلال  هذا 
�ساكنة  جدد  فقد  ثانية  جهة  من 
احلي مت�سكهم مبطلبهم امل�رشوع 
احلي  �س�ارع  دعم  يف  املتمثل 
ب�سبكة االنارة العم�مية النت�سالهم 
من  حمذرين  الظالم  �سبح  من 
تعاطي  كتف�سي  ال�خيمة  ع�اقبه 
ب�ستى  وترويج االفات االجتماعية 

ان�اعها وا�سكالها .
اأحمد باحلاج  

حي  القارة ال�سمالية بورقلة

حي املخادمة اجلنوبية بورقلة 

ال�سكان يغرقون يف الظالم 

�سباب  يقومون بحملة تنظيف وت�سجري للم�ساحات وبناء نفورات 

غالبية احل�س�س املوجودة يف طور االجناز غري معروفة العدد 

ال�سكن االجتماعي لغز حمري بواليات اجلنوب 
.    طلبات جتاوزت الع�سر �سنوات حبي�سة االأدراج الأ�سباب واهية 

اأحمد باحلاج 

املر�سحني  من  الع�رشات  نا�سد 
ال�سكن االجتماعي  لال�ستفادة من 
االإيجاري العم�مي ب�اليات ورقلة 
، مترنا�ست ، اأدرار ، ب�سار ، ب�سكرة 
وايليزي يف ت�رشيح لهم مع ي�مية 
ب�رشورة  االأول  ال�زير   ،« »ال��سط 
دوائره  لدى  العاجل  التدخل 
ال�زارية املعنية ل��سع حد حلجم 
الف��سى التي تتخبط فيها خمتلف  
التي  ال�سكنات  اجناز  ور�سات 
كبري  تاأخر  ا�سغالها  وترية  تعرف 
وذلك لعدة اأ�سباب تاأتي يف مقدمة 
ناهيك   ، الرقابية  االدوات  تفاوت 
عن النق�ص الفادح يف اليد العاملة 
امل�ؤ�س�سات  عجز  وكذا  امل�ؤهلة 
باالجناز  املكلفة  املقاوالتية 
القان�نية  املعايري  احرتام  يف 

عدم  مع  بها  املعم�ل  التقنية  و 
املن�س��ص  الت�سليم  اأجال  احرتام 
عليها يف دفاتر ال�رشوط ، ي�ساف 
يكتنف  الذي  الغم��ص  ذلك  اىل 
يف  امل�ج�دة  ال�سكنية  احل�س�ص 
ط�ر االجناز ، مما اأجج االحتقان 

لال�ستفادة  يف �سف�ف املر�سحني 
الذين  ال�سكنية  ال�سيغة  هذه  من 
معنا  حديثهم  معر�ص  يف  حذروا 
من تبعات الع�اقب ال�خيمة التي 
بتبعات  اأ�سم�ه  ما  عن  تنجر  قد 
مطلبهم  على  وااللتفاف  ال�سمت 

االأحقية  يف  املتمثل  ال�رشعي 
وه�  �سكن  من  اال�ستفادة  يف 
ت�جيهات  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
بالرفع  ال�الة  تلزم  التي  احلك�مة 
و  االجناز  ا�سغال  وترية  من 
الق�ائم  اال�رشاع يف االفراج على 
ثم  ومن  للم�ستفيدين  اال�سمية  
اجلاهزة  �سكنات  املفاتيح  ت�زيع 
ن�سب  بها  بلغت  التي  تلك  اأو 

االجناز مراحلها االأخرية  .
فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
قطاع ال�سكن بال�اليات املذك�رة 
قد  تراكمات  وقع  على  يعي�ص 
غياب  ظل  يف  الزمن  جتاوزها 
ال�سلطات  من  حقيقية  اإرادة 
امللف  هذا  الإخراج  ال��سية 
الزجاجة  عنق  من  ال�سائك 
خا�سة اذا علمنا اأن جلان ال�سكن 

باملجال�ص ال�سعبية ال�الئية.

حمل املتابعون لل�ساأن املحلي بواليات جنوب البالد الكبري ال�سلطات العمومية م�سوؤولية تبعات الفو�سى 
و�سوء الت�سيري يف اإجناز احلظائر ال�سكنية االجتماعية االإيجارية العمومية ، ومما زاد الطني بلة 

املعطيات املوؤكدة التي توؤكد اأن معظم احل�س�س املوجودة يف طور االجناز غري معروفة العدد .
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اجلن�بية  املخادمة  حي  �سباب  اأخذ 
اعمال  عاتقهم  على  ورقلة  ببلدية 
وت�سجري  تنظيف  يف  تتمثل  تط�عية 
نف�رات  وبناء  اخل�رشاء  امل�ساحات 
واآبار بل�ن العلم اجلزائري يف �ساحات 
م�ساعي  اإطار  يف   ، للبلدية  ملك 
حقيقية لتح�سني ال�جه اجلمايل للحي 
ال�سعبي املذك�ر . بادر جمم�عة من 

�سباب حي خمادمة اجلن�بية بعا�سمة 
من  التكثيف  يف   ، ورقلة  ال�الية 
م�ساحات  وت�سجري  التنظيف  حمالت 
خ�رشاء وبناء نف�رات واأبار بل�ن العلم 
ا�ستح�سنه  جمايل  منظر  يف  ال�طني 
مثل  باأن  اأكدوا  الذين  احلي  �ساكنة 
الت�سجيع  ت�ستحق  مبادرات  هكذا 
من  ال�سدد   ذات  يف  مطالبني   ،

الدعم  لهم  ت�فري  ب�رشورة  اخلرييني  
يف  ه�ؤالء  جنح  بعدما  ان�اعه  ب�ستى 
الذين  املحليني  امل�س�ؤولني  دور  لعب 
حت�سني  يف  اخلط  ط�ل  على  عجزوا 

واقع احلي املذك�ر .
م�اطني    دعا  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
االأحياء املجاورة اىل تعميمها ، خا�سة 
ورقلة  ال�الية  م�اطني  اأن  علمنا  اإذا 

ال�رشقي  اجلن�ب  بعا�سمة  املعروفة 
املبادرات  عديد  جت�سيد  يف  جنح�ا 
وتزيني  ال�س�ارع  تنظيف  من  اخلريية 
الإ�سالح  جاهدين  حماولني  املحيط 
عجز  ب�سبب  الدهر  اأف�سده  ما 
من  انت�سالهم  يف  العم�مية  ال�سلطات 

براثن التخلف التنم�ي .
اأحمد نا�سرياأحمد باحلاج 
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املنظومة  عن  ماكرون  يخرج  ومل 
الأوىل  زيارته  ميزت  التي  الرمزية 
لغتني،  بني  كالعادة  خطابه  تراوح  فقد 
ال�ستعمارية  والهيمنة  الو�ساية  لغة 
بني  اللبنانيني  امل�سوؤولني  ت�سع  ولغة 
منهم  وتطلب  مر  اأحالهما  اأمرين 
واحد  اختيار  "دميقراطية"  ب�سيغة 
كما  الختيار.  عواقب  وحتّمل  منهما 
والديبلوما�سي  ال�سيا�سي  �سلوكه  اتخذ 
فرن�سي  رئي�س  وجه  متقابلني  وجهني 
جاء للقاء لبنانيني دون و�سيط �سيا�سي 
بل ف�سل زيارة الفنانة اللبنانية القديرة 
لبنان  رموز  رمزا من  التي متثل  فريوز 
جموعا  وجد  وقد  العميقة  التاريخية 
منزل  اأمام  انتظاره  يف  اللبنانيني  من 
حتمل  يد  الوجه  هذا  مقابل  الفنانة. 
�سيا�سية  طبقة  بالبط�س  يتهدد  ع�سا 
الإذعان ملنطق جديد  اإل  لها  ل خيار 
الحتاد  ورائها  ومن  فرن�سا  تفر�سه 
اإقليمية  قوى  ح�ساب  على  الأوروبي 
اأدوار  لعب  اعتادت على  ودول جماورة 
متنافرة غذت العنف ورفعته اإىل درجة 
 15 من  اأكرث  دامت  اأهلية  حرب  ت�سيري 
ماأ�ساة  تغذي  اآثارها  وا�ستمرت  �سنة 

اللبنانيني اإىل اليوم. 
لقد خال املجال اليوم لفرن�سا التي تريد 
ال�سيا�سية  القوى  جميع  مع  تتعامل  اأن 
على قدم امل�ساواة بعد اأن ف�سلتها عن 
الإقليمية مبا فيها حزب اهلل  اأجنداتها 
ملجرى  حمت�سمة  مقاومة  يبدي  الذي 
الرياح لكنها ل تعدو كونها خطابا يجرت 

ال�سيا�سية  للطبقة  اجلماعية  الهزمية 
ماكرون  قيادييه  اأحد  و�سف  فقد 
الو�سي  اللبنانية  اجلمهورية  مبر�سد 
على خارطة طريق ق�سرية املدى بعد 
بريوت  يف  ملحدثيه  ماكرون  منح  اأن 
وتوعد  املن�سود  للتغيري  اأ�سهر   3 مهلة 
ال�سنة  نهاية  قبل  اأخرى  مرة  بالعودة 
ودعاهم للقاء تقييمي يف باري�س ال�سهر 
يف  الفرن�سي  الزمن  هو  هذا  املقبل. 
لبنان بعد ان�سحاب ال�سعودية املن�سغلة 
�سوريا  وان�سغال  اليمن  يف  بحربها 
بحربها الأهلية وعزلة اإيران واهتمامها 

بال�ساأن ال�سوري والعراقي.
ول يتوقف تف�سري هذا الربوز ال�سمويل 
ال�ساحة  على  لفرن�سا  ال�ستبدادي 
التاريخية  العوامل  على  اللبنانية 
الذي  الفرن�سي  النتداب  و�رشعية 
ول  اللبنانية  الفئات  بع�س  به  طالبت 
التقليدية  الإقليمية  القوى  تخلف  على 
بل  لبنان  يف  التدخل  على  املعهودة 
تختلف  اللبنانية  الأزمة  مقاربة  لأن 
فهي  ال�سابقة  املقاربة  املرة عن  هذه 
مواقع  حرب  اأو  اأمنية  مقاربة  متثل  ل 
اخالقي  عمقها  اأن  بل  جيو�سيا�سية 
املالية  بالأزمة  يتعلق  واقت�سادي 
وقد  البلد  هذا  بها  مير  التي  اخلانقة 
الواجهة  اإىل  قبل غريها  فرن�سا  قفزت 
املالية  امل�ساعدات  جمع  حملة  لتقود 
اإذ  ذلك  توا�سل  تزال  ول   2018 منذ 
عقدت موؤمترا جديدا للمانحني خالل 
ثالث  ملوؤمتر  وت�ستعد  املا�سي  ال�سهر 

فرن�سا يف  فقد �سارت  املقبل.  ال�سهر 
ا�سرتطت  اأنها  العاملني عليها غري  فئة 
لالفراج عن امل�ساعدات الهامة اإطالق 
اإ�سالحات فورية واإجراء فح�س الت�سيري 
اأن ل  اأنها قررت  املايل العمومي، كما 
مير جزء من امل�ساعدات العاجلة على 
جراء  فيها  الثقة  لعدم  الدولة  قنوات 

�سبهات الف�ساد التي اعرتتها.
طماأنه  اأن  بعد  بريوت  ماكرون  غادر 
ال�سيا�سيون اللبنانيون املخ�رشمون منهم 
واجلدد اأنهم ما�سون يف تنفيذ خارطة 
�رشع  فقد  وبالفعل  الفرن�سية.  الطريق 
اأديب  م�سطفى  اجلديد  الوزراء  رئي�س 
الذي و�سعت فيه فرن�سا ثقتها ووعدته 
باأن ت�سع بني يديه الو�سائل للنجاح كما 
للقوى  اأ�سبوعني  مهلة  فرن�سا  منحت 
زمن  وهو  احلكومة  لت�سكيل  ال�سيا�سية 
قيا�سي اإذا ما قارناه باملدة التي كان 
ي�ستغرقها ت�سكيل احلكومة قبل هذا. 
كما ا�سرتطت فرن�سا اأن تتكون حكومة 
كفاءات بعيدة عن الأطياف ال�سيا�سية 
املهام  حمددة  اأجندة  �سمن  وتعمل 
اإ�سالحات  اإجراء  يف  اأ�سا�سا  تتلخ�س 
دعم  على  احل�سول  مقابل  عاجلة 
دويل. وبنربة �سارمة بعث ماكرون من 
باري�س  اإىل  عائدة  تقله  التي  الطائرة 
ر�سالة مفادها اأنه مل يقدم �سيكا على 
بيا�س وهدد القوى ال�سيا�سية بعواقب 
بالتن�سيق  عقوبات  هناك  تكون  وقد 
مع الحتاد الأوروبي اإذا مل تف القوى 

ال�سيا�سية بالوعود.

لقد ن�سب ماكرون نف�سه متحدثا با�سم 
ب�رشا�سة  مدافعا  وحماميا  اللبنانيني 
عن م�ساحلهم جتاه قادتهم املتهمني 
مطار  يغادر  وهو  قالها  وقد  بالف�ساد 
هذه  ووراء  عنكم.  اأتخلى  لن  بريوت: 
فرن�سا  رغبة  تكمن  ال�سحرية  العبارة 
ال�سيا�سي  النظام  على  الإبقاء  يف 
قبل  لبنان  يف  و�سعته  الذي  القائم 
حيث  يخدمها  و�سع  منه.  خروجها 
يتيح لها ت�سيري التوازنات الطائفية يف 
ماكرون  فرن�سا  �ستذهب  البلد.  هذا 
الواجهات  تغيري  حد  اإىل  لبنان  يف 
اقت�سادي  اإ�سالح  واإىل  ال�سيا�سية 
املوؤ�س�سات  خالله  من  تتمكن 
ال�ستحواذ  من  الفرن�سية  القت�سادية 
يف  ال�ستثمارات  من  ح�سة  اأكرب  على 
جمال اخلدمات دون اأن مت�س بالنظام 

الطائفي املد�سرت. 
ت�رشف  لبنان  يف  فرن�سا  تت�رشف 
الأب الذي يعاقب ولده عقابا �سديدا 
منه،  مل�سلحته  اأعرف  اأنه  بدعوى 
اإليه من  ينظر  ل  الذي  لبنان  هذا هو 
ال�سفقة  بعني  اإل  الدولية  املجموعة 
وهو ما جت�سد بدعاء البابا باأن يحمي 
الأزمة.  البلد ويخل�سه من  الرب هذا 
اأنها  تفعل فرن�سا ما تفعله وهي تعلم 
متهالكة  مهتلكة  �سيا�سية  طبقة  اإزاء 
عجلة  �سارت  �سواء  النهيار  م�سريها 
الإ�سالحات كما خطط لها اأم تعرثت. 
جميع  على  مفتوح  لبنان  وم�ستقبل 

الحتمالت.

زمن فرن�سا يف لبنان

بقلم اح�سن خال�س   

كما وعد اأو توعد، نزل ماكرون 
ببريوت يف الفاحت من �سبتمرب 

ليقف على مدى التزام الأطراف 
ال�سيا�سية مبا تعهدت به يف بداية 

ال�سهر املن�سرم بعد انفجار مرفاأ 
بريوت. الزيارة التي اأرادها 

الرئي�س الفرن�سي مزدوجة املغزى 
والهدف جاءت لتاأكيد الو�ساية 

الفرن�سية التي ل تزال قائمة على 
بالد الأرز فقد اأحيى ماكرون با�سم 
ال�سيادة الفرن�سية الذكرى املئوية 

لتاأ�سي�س لبنان الكبري كما وقف 
على روؤو�س قادة القوى ال�سيا�سية 

اللبنانية لالطالع على مدى تنفيذ 
ب�ساأن  لهم  اأعطاها  "الأوامر" التي 
اإجراء اإ�سالحات هيكلية عميقة 
على النظام القت�سادي اللبناين 

املتعفن واملوبوء بالف�ساد من راأ�سه 
اإىل اأخم�س قدميه. 

و�ساية يف ثوب حماية

ما مل يرد يف م�سودة لعرابة 

اإىل  العادي  الق�ساء  حماكم  تتفرع 
، يعترب الخت�سا�س  عدة اخت�سا�سات 
ول   ، العام  النظام  من  فيها  النوعي 
  ، اجلزائري  الق�ساء  �سمن  يوجد 
ق�ساء مايل م�ستقل على غرار الق�ساء 

التون�سي .
 ، اجلزائر  �سهدته  ما  تفاقم  اإن 
جميع  على  انحطاط  و  تراجع  من 
ال�سابق  النظام  عهد  يف  امل�ستويات 
مل  جراأة  ولد   ، الأخالقي  خا�سة   ،
النهب  يف  اجلزائري  املجتمع  يعرفها 
املال  على  م�رشوع  الغري  ال�ستيالء  و 
الدولة  هددت  م�ستويات  بلغ   ، العام 
بالفال�س رغم الو�سع والب�سطة املالية 
متكن  فبعد   ، البالد  عا�ستها  التي 
 ، ال�سيا�سيني  املراهقني  من  ع�سابة 
على  العمومية  اخلزينة  اأبواب  فتح  مت 
م�رشاعيها ، اأمام عبث مرتزقة ، دون 
ح�سيب اأو رقيب ، وما مت الك�سف عنه 
من اأرقام فلكية مهولة للمبالغ املنهوبة 

، مل ي�سدقه عاقل .
 ، املقرتفة  املالية  اجلرائم  حجم  اإن 
من طرف جمعية الأ�رشار التي متكنت 
من نهب ثروة ال�سعب ، تك�سف على اأن 
ج�سم اجلرائم و املبالغ التي مت ال�سطو 
ال�سترثاء  بدافع  تكن  مل    ، عليها 
املافيا  اأن خمطط هذه  بل   ، فح�سب 
لوبيات  �سك عن خلق  دون  يبحث  كان 
مال �سيا�سي ، ي�سيطر من خاللها على 
معاي�س ال�سعب ، و يخلق اأثقال �سيا�سية 
جديدة و موازين قوة ، من خالل خلق 

عموم  معاي�س  يف  تتحكم  ثرية  طبقة 
على  ال�سيطرة  يف  ي�ستغلها   ، ال�سعب 
دواليب احلكم ، وهذا ما يعك�سه بروز 
موؤ�س�سات  يف  انخرطوا   ، جدد  اأثرياء 
التاأثري على  اإىل حد  بلغوا  بل   ، الدولة 
القرار ال�سيا�سي ، من خالل التعيني و 
العزل يف اأدنى هرم الإدارة اإىل قمته . 
خلقته  الذي   ، الأزموي  الرتكيم  اإن 
خلق  الذي  الكربى،  املالية  اجلرائم 
اجلزائري   ال�سعب  لدى  لالأمل  تاآكل 
التنموي  النهو�س  فر�سه  بت�سييعه 
�سهدتها  التي  املالية  البحبوحة  بعد 
 ، ت�سهدها مثلها من قبل  اجلزائر ومل 
البع�س يف طوابري  بع�سه  ي�ساهد  وهو 
 ، لأطفالها  حليب  كي�س  تنتظر  طويلة 
بينما مقدرات البالد املالية تتقا�سمها 
�رشذمة قليلة ، خلقها النظام ، من اأجل 
 ، تفقريه  و  ال�سعب  اأموال  ال�سطو على 
كل هذه اجلنايات مل جتد لها رادعا ل 
�سيا�سيا ول �سعبيا ول موؤ�س�ساتيا ، اإىل 
غاية انفجار انتفا�سة ال�سعب يف الثاين 

و الع�رشين من �سهر فرباير .  
لعل الدر�س كان قا�سيا بجميع عنا�رشه 
بكل  فادحة  كانت  الأزمة  و  اأطواره   و 
القائمني  على  حري  لذلك،   ، اأبعادها 
على ال�ساأن العام اأن يفكروا مرتني قبل 
اأي خطوة يخطونها قد حتدد وم�سري 

هذا الوطن .
باملال  املرتبطة  املالية  اجلرمية  اإن 
من  تعترب   ، اأ�سنافها  ب�ستى   ، العام 
ملقومات  لتهديدها   ، اجلرائم  اأخطر 

القت�ساد ، و ما يعنيه يف بعده الوطني 
و ال�سعبي ، لذا خ�س�ست الدولة داخل 
اأول  باعتبارها  الق�سائية  ال�سبطية 
البتدائي(  )التحقيق  التحقيق  مراحل 
باجلرائم  تخت�س  حتقيق  فرقا 
القت�سادية و املالية ، غري هذه الفرق 
ل يوجد ما يقابلها يف موؤ�س�سة الق�ساء 
�سمن  املالية  الق�سايا  بقيت  حيث   ،

ق�سايا احلق العام . 
من  عا�سته  بعدما  اليوم  اجلزائر  اإن 
 ، ال�سعد  �ستى  على  مالية  كوارث 
اأكرث   ، اإىل ق�ساء مايل م�ستقل  بحاجة 
من اأي وقت م�سى ، بعد ف�سل جمل�س 
املحا�سبة ، و حمدودية دوره ، فاليوم 
و  التحقيق  و  الرقابة  تكون  اأن  يجب 
واحدة  جهة  اأمام  اجلزاء  و  املحا�سبة 

م�ستقلة اإداريا و ماليا . 
الق�ساء املايل نظام ، اعتمدته الكثري 
من الدول ، و تعترب تون�س القريبة منا 
و�سعا و مو�سعا ، اح�سن مثال ، فلقد 
تبنت تون�س نظام الق�ساء املايل وهذا 
ما ن�ست عليه املادة 117 من د�ستورها 
من  املايل  الق�ساء  يتكون   : بقولها 
هيئاتها  مبختلف  املحا�سبات  حمكمة 
. تخت�س حمكمة املحا�سبات مبراقبة 
، وفقا  العام  الت�رشف يف املال  ح�سن 
ملبادئ ال�رشعية والنجاعة و ال�سفافية 
املحا�سبني  ح�سابات  يف  تق�سي  و 
و  الت�رشف  طرق  تقيم  و   ، العموميني 
تزجر الأخطاء املتعلقة به ، و ت�ساعد 
ال�سلطة الت�رشيعية و ال�سلطة التنفيذية 

على رقابة تنفيذ قوانني املالية و غلق 
امليزانية . 

تقريرا  املحا�سبات  حمكمة  تعد 
�سنويا ، عاما حتيله اإىل كل من رئي�س 
نواب  جمل�س  رئي�س  و  اجلمهورية 
رئي�س  و  احلكومة  رئي�س  و  ال�سعب 
ن�رشه  ويتم   ، للق�ساء  الأعلى  املجل�س 
عند  املحا�سبات  حمكمة  تعد  كما   .
ميكن  خ�سو�سية  تقارير  القت�ساء 

ن�رشها .
من   ، املايل  الق�ساء  ا�ستقاللية  اإن 
املحا�سبات  حمكمة  ا�ستحداث  خالل 
تتجاوز  التي   ، �سالحياتها  وتو�سيع   ،
حماية املال العام ، و الرقابة الإدارية 
و  الت�رشيعية  ال�سلطة  م�ساعدة  اإىل   ،
امليزانية  ت�سيري  يف  التنفيذية  ال�سلطة 
العام من خالل اآراء ملزمة ، قد يكون 
ل�سفافية  و�سيلة  اأجنع  و  �سمانة  اأكرب 
�رشف  يف  العمومي  املرفق  ت�سيري 
امليزانيات ، كما اأن تدقيق الخت�سا�س 
لتعلق رقابة   ، الرقابة  يزيد من تعميق 
الن�ساط املايل باأمور تقنية حما�سبتية 

بحتة .
من  عا�سته  ما  بعد  الآن  اجلزائر  لعل 
 ، العمومي  الت�سيري  يف  رهق  و  ت�سيب 
بني  الثقة  يف  انخرام  من  خلقه  ما  و 
يجب  ما  فاأول   ، امل�سوؤول  و  ال�سعب 
الد�ستوري  املوؤ�س�س  فيه  يفكر  اأن 
اإعادة  �ساأنه  الن�س على كل ما من  هو 
 ، ردمها  اأو  ال�سحيقة  الهوة  جت�سري 

ومنها حماكم املحا�سبات .   

�لق�ساء �ملايل و حمكمة �ملحا�سبات 

بقلم الوليد فرج

ينق�سم الق�ساء اجلزائري اإىل 
ق�ساء عادي ، يرتافع اأمامه 
املواطنون ، اأو يكون املواطن 

اأحد اأطراف خ�سومة ، طرفها 
الآخر �سخ�س من اأ�سخا�س 

القانون العام ، و ق�ساء اإداري 
يخت�س بالنظر يف الق�سايا التي 

تكون الإدارة طرفا فيها ، ل 
�سيما ق�سايا التعوي�س اأو جتاوز 
ال�سلطة والتي يكون حمورها 

قرارا اإداريا م�سروعا . ت�ستاأنف 
قراراته اأمام جمل�س الدولة ، 
بينما ت�ستاأنف اأحكام الق�ساء 

العادي اأمام املجال�س الق�سائية 
و ُيطعن فيها بالنق�س اأمام 

املحكمة العليا .
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مل يكن الت�سابه فقط يف 
ا�سميهما.. ففي امل�سرق 

واملغرب ا�ستجاب التاريخ 
لرجلني من طراز فريد 

ت�سابها يف الروؤية والدور 
واملهمة والإ�سرتاتيجية 

فبواأهما ذروة املجد، اأحدهما 
يو�سف بن تا�سفني بن 

اإبراهيم ال�سنهاجي الذي 
واجه ال�سليبية يف املغرب 

والأندل�س، والآخر يو�سف 
بن اأيوب التكريتي الذي 

واجه ال�سليبية يف امل�سرق 
وفل�سطني.. 

تاريخنا

�شالح �لدين و�بن تا�شفني.. هكذ� يكون ردنا
الأمة  يف  احلر  الدم  ب�ضخ  الرجالن  قام 
وبعث روح النت�ضار والإنعتاق من الهزمية 
واأ�ضبابها فاأوقفا النهيار و دحرا الهزمية 
الكبريين  النت�ضارين  غاية  اإىل  انبعثا  و 
والأندل�س  املغرب  بتوحيد  اأحدهما 
الدفق  وا�ضتئناف  ال�ضليبيني  وهزمية 
امل�رشق  بتوحيد  الثاين  و  احل�ضاري، 
وبرفع الآذان يف الأق�ضى بعد 80 �ضنة من 
لقد  اأجل  ال�ضليبيني..  وبهزمية  احتالله 
وكانت  واملغرب،  امل�رشق  عمالقي  كانا 
كبريين  عنوانني  و«حطني«  »الزلقة« 

لنت�ضار الأمة م�رشقا ومغربا.

بانوراما امل�سهد: 

نعر�س جلزء من امل�ضهد الأكرث اإثارة يف 
يف  الكبري  النت�ضار  حيث  القائدين  حياة 
اخلارجي،  العدو  مع  املحتدمة  املعركة 
اأن هناك ميادين للمعركة  واإن كنا نعتقد 
فيها  النت�ضار  كان  الرجالن  خا�ضها 
جزء  يف  فوزهما  لتحقيق  موؤ�ض�ضا 
املواجهة الع�ضكرية مع ال�ضليبيني.. فلقد 
بداأ التفكري اجلدي يف املمالك ال�ضليبية 
الق�ضاء  ب�رشورة  لالأندل�س  املجاورة 
بدفع  وذلك  املختلف  النموذج  هذا  على 
واجلهل  بالتع�ضب  املتلب�ضة  الأحقاد  من 
الإ�ضالمية  احل�ضارة  نور  من  واخلوف 
طاملا  التي  ومعارفها  وفنونها  بفل�ضفتها 
ال�ضتعباد  اأ�ضنام  تك�ضري  اإىل  دعت 
من  الأوربية  ال�ضعوب  على  املفرو�ضة 

الكني�ضة والإقطاع..
بداأ الهجوم ال�ضليبي على بالد امل�ضلمني 
النطالق  نقطة  الأندل�س  من  متخذا 
يف  النت�ضارات  بع�س  اإحراز  من  ومتكن 
الأندل�س  يف  الإمارات  توزعت  مرحلة 
ملك  منها  لكل  مملكة  اأو  اإمارة   22 اإىل 
مرحلة  املرحلة  تلك  على  اأطلق  وقد 
فكانت  املت�ضارعة..  الطوائف  ملوك 
املمهدة  ال�ضليبيني،  �ضبيل  التجزئة  حالة 
بعد  واحدة  الأندل�س  ممالك  لإ�ضقاط 
كثرية  اأحيانا  ال�ضليبيون  ووجد  الأخرى 
بع�ضهم  امللوك على  بع�س  م�ضاعدة من 
هيمنة  حتت  ممالك  �ضقطت  الآخر.. 
ترفع  جزية  عليها  وفر�ضت  ال�ضليبيني 
»األفون�ضو  امللك  ال�ضليبيني  قائد  اإىل 
ال�ضاد�س« ملك ق�ضتالة وليون.. فا�ضتنجد 
الأندل�ضيون باملرابطني الذين مل يرتددوا 
مكنوا  و  املغرب  بالد  وحدوا  ان  بعد 
لدولتهم فيها وكان عبورهم اإىل الأندل�س 
فقد  ممالكها  لتوحيد  جولت  وخا�ضوا 
ر�ضالًة  الطوائف  ملوك  من  عدد  اأر�ضل 
لقيادة  فيها  ي�ضتدعونه  تا�ضفني  لبن 
اجلهاد �ضد األفون�ضو ال�ضاد�س، وا�ضتجاب 

لهم وكان ابن 70 عاماً من عمره..
ا�ضتمّر ح�ضد اجليو�س من اجلانبني، ان�ضم 
بع�س ملوك الطوائف لبن تا�ضفني، ومن 
ي�ضتدعي  األفون�ضو  اأر�ضل  اأخرى  ناحية 
الفا�ضلة  للمعركة  ز  للتجُهّ جيو�ضه  كامل 
واأحلق  الأندل�س،  تاريخ  �ضتغرِيّ  التي 
يو�ضف بن تا�ضفني الهزمية بال�ضليبيني يف 
الزلقة  موقعة  يف   1086 عام  من  اأكتوبر 
بالد  وحدة  اىل  ال�ضبيل  وكانت  ال�ضهرية 
الطوائف  ملوك  مرحلة  واإنهاء  الأندل�س 
للمغرب  و�ضمها  عليها  �ضيطرته  وفرد 
وغرب اإفريقيا التي دالت لالإ�ضالم، ودحر 
الأندل�س  �ضقوط  اأخر  وبذلك  ال�ضليبيني 

اأربعة قرون..
ال�ضليبني  ف�ضل  من  قليلة  �ضنوات  وبعد   
نف�ضها  مب�ضاعرهم  توجهوا  الأندل�س  يف 
وبحقدهم التاريخي اىل امل�رشق العربي 
وبالد  املقد�س  بيت  لينتزعوا  مبا�رشة 
ال�ضام من الفاطميني يف 1099 م�ضتفيدين 

يف  لهم  توفرت  التي  ال�رشوط  نف�س  من 
حيث  الأندل�س  على  هجومهم  مرحلة 
وامل�ضلمني  العرب  بالد  بني  التجزئة 
متاما مبا ي�ضبه ملوك الطوائف.. جت�ضم 
�ضالح الدين مهمة حماربة ال�ضليبيني بعد 
وفاة »نور الدين زنكي«، وكان قد عينه نور 
م�رش  لنجدة  للجند  قائدا  زنكي  الدين 
واإغراقها  الفاطمية  الدولة  �ضعف  حيث 
يف الف�ضاد وبعد ان ت�ضدى لل�ضليبيني يف 
قلوب  اإليه  جمع  انت�ضارا  وحقق  دمياط 
لتوحيد  دم�ضق؛  اإىل  انطلق  امل�رشيني 
فر�س  من  متّكن  وقد  م�رش  مع  ال�ضام 
عامي  يف  واملو�ضل  حلب  على  نفوذه 
الرابع من  التوايل. يف  1176 و1186 على 
الدين  �ضالح  ا�ضتطاع   1187 عام  متوز 
حٍد  اإىل  ال�ضليبّي  اجلي�س  على  الق�ضاء 
كبري يف معركة جطنب حيث حاكم القد�س 
حاكم  الثالث  ورميوند  اآنذاك،  ال�ضليبي 
نقطة  املعركة  هذه  وكانت  طرابل�س، 

حتّول كبرية يف تاريخ احلروب ال�ضليبّية.
العديد  توحيد  من  الدين  �ضالح  متّكن    
وال�ضام  م�رش  ذلك  يف  مبا  الدول  من 
وجزء  العراق،  واأعايل  واليمن،  واحلجاز، 
والنوبة. ليبيا،  من  واأجزاء  تركيا،  من 

الكبرية،  النت�ضارات  من  العديد  وحّقق 
الأيوبي يف  الدين  ل�ضالح  الف�ضل  يعود  و 
تاأ�ضي�س دولة قوية وعظيمة ومّهد الطريق 
لإعادة النا�س اإىل �ضفاء الإ�ضالم والق�ضاء 
على خرافات الفاطميني، واأ�ض�س مدار�ضا 
تهيئ العلماء والوعاظ وكان يق�ضي وقته 
يف مناق�ضة العلماء يف امل�ضائل الدينية.. 
وكما حاز �ضالح الدين على تاأييد العلماء 
بن  يو�ضف  اأمر  كان  فكذلك  له  ودعمهم 
كتابه  الأثري يف  ابن  ي�ضفه  تا�ضفني حيث 
حليما  »كان  باأنه:  التاريخ  يف  الكامل 
العلم والدين  اأهل  كرميا دّينا خرّيا يحب 
اإكرام  يف  ويبالغ  بالده،  يف  ويحّكمهم 

العلماء والوقوف عند اإ�ضارتهم«
البالغ  الثر  تا�ضفني  بن  كان ملوقف  لقد 
اأربعة  الأندل�س  عن  ال�ضليبيني  �ضد  يف 
قرون، وحمى املغرب واإفريقيا من الغزو 
راية  العثمانيون  ا�ضتلم  حتى  ال�ضليبي 
اإفريقيا.. كما  الدفاع عن معظم ال�ضمال 
عديدة  قرونا  ال�ضليبيني  الأيوبيون  �ضد 

عن بالد ال�ضام وم�رش والعراق..

 التحديات املت�سابهة:

من  كال  تدرج  لقد  والتكوين:  الن�ضاأة 
ويو�ضف  الكردي  الأيوبي  الدين  �ضالح 
من  اجلهاد  يف  ال�ضنهاجي  تا�ضفني  بن 
والإ�ضالمية  اجلهادية  الرتبية  خالل 
منهما  كال  تفرد  حتى  اجلادة  ال�ضافية 
املناقبية  ب�رشوطها  مكتمال  بالقيادة 
بعد  قيادته  الأول  توىل  فلقد  والعملية 
القائد الفذ الذي اوجد  نور الدين زنكي 
لنطالق  والعملية  الفكرية  القاعدة 
قيادته  الثاين  وتوىل  الأيوبي  امل�رشوع 
بعد اأبو بكر بن عمر اللمتوين ال�ضنهاجي 
دولة  وتاأ�ضي�ضه  للمرابطني  الكبري  القائد 
املرابطني يف موريتانيا وال�ضنغال واأجزاء 
بلدان  و  واجلزائر  الأق�ضى  املغرب  من 
اإفريقية عديدة.. ولقد واجهت التحديات 
نف�س  لهما  وكان  الرجلني  املت�ضابهة 
التعامل معها.. وهنا يذهب  الطريقة يف 
على  الذاتية  التحديات  عن  احلديث 
واخل�رشان،  الهزمية  �رشوط  اأنها  اعتبار 
توفري  مبثابة  لها  الت�ضدي  يكون  وهكذا 

اأهم �رشوط النت�ضار.
التجزئة:

امل�ضلمني  تفرقة  الأول  التحدي  كان 
الأمة على طوائف  راأيهم ومتزق  وت�ضتت 

امل�رشق   يف  احلال  كان   فكما  واإمارات 
مكونا من اإمارات يف بالد ال�ضام والعراق 
املغرب  وبالد  الأندل�س  يف  كذلك  كان 

وديار الإ�ضالم يف اأفريقيا.
يف مواجهة هذه املع�ضلة اأدرك الرجالن 
ب�ضبب  بامل�ضلمني  وقعت  الهزمية  اأن 
على  يتجروؤوا  مل  ال�ضليبيني  وان  فرقتهم 
يف  وجدوهم  عندما  اإل  امل�ضلمني  بالد 
الرجالن  واأدرك  وتناحر..  متزق  حالة 
اأن  فقط  تعني  ل  والتجزئة  التناحر  اأن 
بقية  عن  بنف�ضه  يناأى  اأمري  اأو  ملك  كل 
بالعدو  النت�ضار  اىل  ي�ضري  اإمنا  الأمة 
اأخيه  �ضد  بقوته  وال�ضتقواء  ال�ضليبي 
اجلبهة  توحيد  فكان  الآخر..  امللك 
لإحداث  عقيدتهما  يف  اأ�ضا�ضيا  �رشطا 

بيئة النت�ضار.
الدين  �ضالح  معارك  اأهداف  كانت 
الوا�ضحة احلا�ضمة يف بالد ال�ضام والعراق 
اإمنا هي لتوحيد الإمارات بالقوة بعد ان 
حقق انت�ضارات معتربة على ال�ضليبيني يف 
م�رش واأنتجت تلك احلروب على التجزئة 
وحدة بالد ال�ضام وم�رش والعراق..  وبعد 
ذلك توجه ثانية اإىل م�رش بجيو�س من كل 
اأجزاء الأمة ملواجهة �ضليبيني جاءوا من 

كل اأوربا..
بن  اتخذه  اأن  �ضبق  نف�ضه  املوقف 
والبالد  املغرب  بالد  توحيد  يف  تا�ضفني 
الإفريقية املجاورة وتكوين جي�س مدرب 
لالأندل�س  توجه  وعندما  منظمة  ودولة 
وحقق  باجلبهة  باللتحاق  ممالكها  اأمر 
اأن  اأهلته  ال�ضليبيني  على  انت�ضارات 
لينزع  املمالك  كل  على  الوحدة  يفر�س 
ولة  منهم  بدل  ويعني  امللوك  طبقة 
اأمام  �ضمود  يف  والعباد  بالبالد  ينه�ضون 

العدوان اخلارجي.
 النحرافات املذهبية:

وبعرثة  الأمة  لتفريق  معقدة  طريقة  هي 
النحرافات  مواجهة  كانت  لهذا  �ضفها 
وثقافة الطائفية والفرق تتم بقوة وبطريقة 
منهجية لدى كليهما، ففي الغرب اجته بن 
الفرق  اإنهاء  اإىل  املرابطون  و  تا�ضفني 
ال�ضالة من راف�ضة م�ضعوذة وحمرفة ومن 
ال�ضواب  جادة  اإىل  واإرجاعهم  مبتدعة 
وقد انت�رشت فيما قبل ذلك فرق تعر�س 
طريقة  على  الدين  من  م�ضوهة  اأمناطا 
الزندقة حترم حالل وحتل حراما فاجته 
ابن تا�ضفني اإىل ن�رش العلوم الدينية وبناء 
ون�رش  العربية  تعلم  وتو�ضيع  املدار�س 
امل�ضلمني  وعقيدة  املالكي  املذهب 

ال�ضافية من اخلزعبالت.
غماره  الدين  �ضالح  خا�س  نف�ضه  الأمر 
يف م�رش وبالد ال�ضام حيث راأى يف الفرق 
والطوائف خذلنا كبريا اأو خيانة وموالة 
يف  ووجد  املراحل  بع�س  يف  لل�ضليبيني 
�ضحيح  عن  وانحرافا  ثقافة  منها  كثري 
الإ�ضالم ل �ضيما الفاطميني الذين حكموا 
م�رش واأ�ض�ضوا ملذهبهم مدار�ضا وجامعة 
لهذا  الدين  �ضالح  فت�ضدى  الأزهر.. 
النحراف و قد بنى مدار�ضا لتعليم الدين 
ال�ضحيح وقرب اإليه العلماء ون�رش تعاليمه 
اأن  الأزهر  ا�ضتطاع  حتى  العربية  واللغة 
واجلماعة  ال�ضنة  لأهل  معقال  ي�ضبح 
الطائفية  الفرق  تام  ب�ضكل  اأنهى  وقد 

بانحرافاتها وخزعبالتها من م�رش.

الوحدة ال�سيا�سية:

املوقف من وحدة الأمة ال�ضيا�ضية لنظام 
يتجلى  وهنا  ومغربا  الأمة م�رشقا  يجمع 
احل�ضابات  يتجاوز  وعي  عن  الرجالن 
ما  اىل  الواقعية  والتربيرات  ال�ضغرية 

اأ�ضمل  و  اإدراكا  واأعمق  روؤية  اأبعد  هو 
اإمكانات  توفر  رغم  العامة  للم�ضلحة 
رف�س  واأ�ضماء..  باألقاب  باحلكم  التفرد 
القائدان الكبريان اإغراءات الأتباع بذلك 
كل  اأر�ضل  الوحدة  رمزية  على  وللحفاظ 
املنهك  العبا�ضي  اخلليفة  اإىل  منهما 
بالفا�ضدين  واملحا�رش  بغداد  العاجز يف 
ببيعته  بالتزامهما  امل�ضينة  والخرتاقات 
خليفة للم�ضلمني جميعا مبن فيهم من هم 

حتت حكمهما..
قد كان انت�ضار الزلقة دافعا للمرابطني 
ت�ضمية  تا�ضفني  ابن  زعيمهم  اإىل مطالبة 
وقد  ل�ضيما  للموؤمنني،  اأمريا  نف�ضه 
والوعاظ  العلماء  من  ر�ضائل  و�ضلته 
واأويل احلظوة من املجتمعات الإ�ضالمية 
ما  لهم  وحقق  الأندل�س  بنجدة  يقوم  اأن 
ذلك  رف�س  تا�ضفني  ابن  لكن  يريدون 
والولء  اخل�ضوع  واأعلن  قاطعا،  رف�ضا 
لقى  وقد  بغداد،  يف  العبا�ضي  للخليفة 
وال�ضلطة  العلماء  اإكبار  املوقف  هذا 
عليه  فخلعوا  �ضواء  حد  على  العبا�ضية 
بطون  يف  ذكره  وخلدوا  الإكبار  نيا�ضني 

الكتب ودواوين التاريخ.
الأمر نف�ضه يتجدد يف موقف �ضالح الدين 
الكبرية  انت�ضاراته  حقق  الذي  الأيوبي 
الفاطميني  حكم  واأنهي  ال�ضليبيني  على 
وبالد  القد�س  �ضقوط  يف  ت�ضببوا  الذين 
ال�ضام بيد ال�ضليبيني، ودفنه مع دفن اآخر 
ي�ضمي  اأن  رف�س  انه  اإل  فاطمي  حاكم 
نف�ضه اأمريا للموؤمنني اأو خليفة للم�ضلمني 
يف  الأيوبية  الدولة  منابر  كل  وكانت 
م�رش وال�ضام واحلجاز وتهامة واليمن ل 
تخطب اإل با�ضم اخلليفة ويف ظل الراية 
الأيوبي  الدين  �ضالح  عالج  العبا�ضية. 
ويو�ضف بن تا�ضفني ق�ضية الوحدة وقمع 
وق�ضية  وال�ضيا�ضية،  الطائفية  التفرقة 
امل�رشوعية  وق�ضية  العدو  �ضد  اجلهاد 
وحققا  وجدية  ووعي  بحنكة  ال�ضيا�ضية 
فاأ�ضبح  اجلبهات  كل  على  انت�ضارات 
الغرب الإ�ضالمي وال�رشق الإ�ضالمي كله 
ي�ضري وفق الإ�ضالم منزها من النحراف 
ال�ضليبيني  والت�ضتت وقد متكنا من دحر 

وتاأخري �ضقوط الأمة قرون.. 
بن  ويو�ضف  الأيوبي  الدين  خا�س �ضالح 
والغرب  ال�رشق  الأمة يف  تا�ضفني معركة 
اإل  منهج  ول  الإ�ضالم  اإل  لهما  راية  ل 
وحدة الأمة ول هدف اإل النت�ضار ودحر 
الغزاة فحقق الرجالن ما اأرادا و�ضجلهما 

التاريخ يف مكانة تليق بهما.
الدر�س املفيد:

الأمة  تواجه  حتديات  هناك  اأن  �ضحيح 
العناوين  تلك  على  تقت�رش  ل  اليوم 
الرجالن  واجهها  التي  الأ�ضا�ضية 
تفوق  نواجه  نحن  فالآن  الكبريان.. 
النخب  وجدان  وت�ضتت  التكنولوجيا 
الثقافية وال�ضيا�ضية وغياب طبقة العلماء 
النجباء و�ضلطانهم ونواجه كذلك حتدي 
النف�ضال  روح  تف�ضي  يف  يكمن  خطري 
الذي  الأمر  والعرقية  القطرية  وثقافته 
الكردي  الكبريين  الرجلني  عن  غاب 
دللته  له  الدر�س  ولكن  وال�ضنهاجي.. 
ترتقيان  وحطني  الزلقة  ولعل  الكبرية 
الريموك  يف  الأوىل  معاركنا  م�ضتوى  اإىل 
التوجه  �ضفاء  حيث  من  والقاد�ضية 
النت�ضار  و�ضنن  املوؤمنني  وعزمية 
الكبريتني  التجربتني  تدبر  ولعل  البينة.. 
يك�ضف لنا ال�رشوط الذاتية واملو�ضوعية 
التي تتحرك فيها انت�ضاراتنا نحو الأمام 
و�ضنظل بدون ذلك نكرر م�ضل�ضل التجارب 

والأخطاء واهلل غالب على اأمره.

بقلم: �سالح عو�س
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لإ�صالح  هنا  التدخل  واجبنا  من  اأن  ومبا 
ول  البع�ض،  يرتكبها  التي  الأخطاء  بع�ض 
ندري اإن كان ذلك عن ق�صد اأو غري ق�صد، 
اإىل  الثابتة ل حتتاج  الوقائع  واأن  خ�صو�صا 
كتابة  اأردت  لذلك  تذكري،  اإىل  بل  ت�صحيح 
هذه الأ�صطر تعقيبا عن نقطة وجدتها يف 
مقال ن�رش اليوم يف اإحدى اجلرائد الوطنية 
عبا�ض  »ال�صهيد  �صرية  كاتبه  فيه  يتناول 

لغرور«.
وكان  هذا  لأجل  اأ�صباب  عدة  دفعتني  وقد 
ال�صهيد  �صرية  باأن  الرا�صخ  العتقاد  اأولها 
عبا�ض لغرور ورفاقه من املجاهدين ملك 
التزوير  اأحب  ل  وثانيا  الوطنية  للذاكرة 
مترير  لأجل  البع�ض  عليه  يعتمد  الذي 
حتى  ال�صيقة،  واإديولوجياتهم  توجهاتهم 
اأبطال  تاريخ  على  القفز  ذلك  اقت�صي  واإن 

الثورة التحريرية.
من جهتي �صاأعقب على ذلك واأ�صحح هذا 
ما  على  اعتمدا  املقال  يف  الوارد  اخلطاأ 
اهلل  حفظ  الدكتور  الأ�صتاذ  كتاب  يف  ورد 
تب�صة  الع�صكرية مبنطقة  )التطورات  بوبكر 
بروفان�ض(  اأون  اإك�ض  اأر�صيف  خالل  من 
اهلل  ن�رش  فريد  الأ�صتاذ  دكتوراه  واأطروحة 
التحريرية  للثورة  الع�صكرية  )التطورات 
تاريخ  يف  خمت�صان  اأنهما  باعتبار  بتب�صة( 

باع  ولهما  الأوىل  بالولية  التحريرية  الثورة 
كبري فهي هذا املجال، وما ورد يف مذكرات 
مما  ن�صتفيد  حتى  بيجار  مار�صيل  العقيد 
كتباه ونفيد به، وتعم الفائدة بني اجلميع اإن 

�صاء اهلل وهذا هو ق�صدي بالأ�صا�ض. 
�صاحب  اأذكر  اأن  اأردت  املنطلق  فمن هذا 
املقال، اأن معارك وادي اجلديدة – وادي 
م�صحالة – جبل اآرقو الكربى 18/07 جوان 
1956م، قد وقعت ف�صول هذه املواجهات 
الوطني والقوات  التحرير  بني قوات جي�ض 
ال�صتعمارية يف الفرتة املمتدة من يوم 07 
وقد  1956م،  جوان   18 اإىل  1956م،  جوان 
ال�صتعماري  اجلي�ض  قيادة  عليها  اأطلقت 
اجلديدة  وادي  عملية  مت�صية  الفرن�صية 
 Opération Djedida –( م�صحالة 
Mellago( التي رافقتها عمليات مت�صيط 
على ثالث حماور وفقا جلدول زمني معد 

لهذا الغر�ض: 
1. من يوم 07 اإىل 09 جوان، عملية مت�صيط 

وادي اجلديدة.
مت�صيط  عملية  جوان،   16 اإىل   10 من   .2

وادي م�صحالة. 
3. من يوم 17 اإىل 19 جوان، عملية مت�صيط 

وادي م�صحالة باجتاه جبل اآرقو.
عبا�ض لغرور اكتفى بقيادة معركة اجلديدة 

اأن حلقت بافراد  وان�صحاب بعد ذلك، بعد 
فوجه خ�صائر كبرية يف الأرواح، ومل ي�صارك 
بذلك يف معركة اأرقو الكربى، وميكن العودة 

هنا اإىل مذكرات الرائد عثمان �صعدي. 
جبل  معركة  خالل  اأ�صيب  بيجار  العقيد 
اأفراد  مع  فيها  اأقحم  وقد  الكربى،  اأرقو 
التم�صيط  عملية  يف  �صاركوا  الذين  كتيبته، 
ال�صتعماري  اجلي�ض  وحدات  �صنتها  التي 
الفرن�صي، حيث اأن الكتيبة الثالثة حممولة، 
والتي يقودها العقيد بيجار كانت متمركزة 
الثاين  الفوج  من  وامل�صكلة  فركان،  يف 
ن�صف   + حممولة  الثالثة  )الكتيبة  والثالث. 

الفيلق الثالث ع�رش للفيف الأجنبي(.
مدعومة  �صخمة  قوات  اإىل  اإ�صافة    
بالأ�صلحة الثقيلة والطائرات والدبابات من 
التحرير  جي�ض  وحدات  على  الق�صاء  اأجل 
القوات  هذه  ت�صكلت  وقد  بتب�صة،  الوطني 

من: 
التي   .2éRPC حممولة  الثانية  الكتيبة   •
يقودها العقيد �صاتو جوبري، املتمركزة يف 
يقودها  اأفواج  من  وامل�صكلة  فنتي�ض  مركز 

كل من: 
- الفوج الأول بقيادة النقيب داتي. 

- الفوج الثاين بقيادة النقيب فولكمان.
بيجار  العقيد  ي�صف  الإطار  هذا  ويف 

ال�صخ�صية  مذكراته  يف  املعركة  جمريات 
ي�صطدم  اللفيف  �صباحا  »اخلام�صة  بقوله: 
حطت   06 ال�صاعة  وعلى  الفالقة،  ببع�ض 
الطائرات ال�صمتيه يف قيادتي على املوقع 
اأ�رشف على ال�صاحة م�صتعمال  1280 حيث 
طائرات  من  دورية  ات�صال.  راديو  اأجهزة 
طائرة  وفجاأة  عموديا،  تغري  راحت   2T6
اأمرت باإنقاذ  منها ت�صاب فتهوي حمرتقة، 
الطيار الذي قفز باملظلة. وبداأت امل�صاألة 
�صيئة، نحن ن�صيع الوقت، ل بد من النتهاء 
ب�رشعة، اإنهم حتت قب�صتنا. وعلى ال�صاعة 
رغم  باأنه  يخربين  اللفيف  نقيب   12:30
ملواقعهم  لزمون  الفالقة  فاإن  ق�صفنا 
القتحام  واأن  الأ�صلحة،  كل  من  ويطلقون 
طرت  اللحظة  نف�ض  يف  م�صتحيال.  �صار 
اللفيف  وحدة  بالقرب  حطت  ب�صمتيه 
ومل  بالهجوم،  �صائحا  اأمرت  الأجنبي، 
اأعط اأمرا اآخر فقد لفحني �صوط كبري يف 
�صدري، خرج الدم من فمي، �صقطت راأ�صي 
ر�صا�صة  نفذت  لقد  امللتهبة:  الرمال  يف 
من  وخرجت  واحد  ب�صنتمرت  القلب  فوق 
الوقوف،  حاولت  الهواء  ا�صتن�صقت  الظهر، 
اأنا واع لكن يف وعي ثانوي، وبحذر �صديد 
�صليات  و�صط  اأقلعت  التي  لل�صمتيه  حملت 

الر�صا�صات.

وقفات مع �سرية �لبطل عبا�س لغرور

اأ�سبح اجلميع اليوم يكتب يف 
التاريخ وفقا ملا يجده يف �سفحات 
التوا�سل االجتماعي، ويفعلون 

هذا دون حتر للحقائق التاريخية 
اأو العودة الأهل االخت�سا�س 

الأخذ املعلومة ال�سحيحة منهم. 

ت�سحيحا لبع�س املعلومات

»قلب الذيب« او اجلهل بالتاريخ

دعم  اأّن  هذه  بحوثنا  يف  اأثبتنا  وقد 
على  كان  اجلزائرية  للثورة  التون�صيني 
ففي  والر�صمي  ال�صعبي  امل�صتوى 
امل�صتوى الأول كان هناك في�ض ت�صامني 
مع املقاومة اجلزائرية وم�صاهمة فعلية 
حتى  قبل  منذ  اإذ  احلربية  اأحداثها  يف 
اأ�صلحتهم  التون�صيون  »الثوار«  ي�صع  اأن 
من  منهم  املئات  هّب   1954 دي�صمرب  يف 
احلزب  قيادة  من  باإيحاء  اأو  ذاتهم  تلقاء 
الثورة  لن�رشة  اجلديد  الد�صتوري  احلّر 
بها  امللتحقني  اأ�صهر  وكان  اجلزائر  يف 
القائدين الطاهر ل�صود ولزهر ال�رشايطي 
املقاوم بني جماهدي  اللتحام  كان  كما 
الع�صابات  »زمن  �صّميناه  ما  يف  البلدين 
الثانية«  »الثورة  اإطار  يف  اأي  امل�صرتكة« 
بدفع  العربي«  املغرب  حترير  »جي�ض  و 
وقيادة  يو�صف  بن  �صالح  من  واإ�رشاف 
تكّونت  حيث  ل�صود  الطاهر  من  ميدانية 
اأكرث من 20 »ع�صابة« على كامل احلدود 
الو�صط  يف  وخا�صة  التون�صية  اجلزائرية 
الفرن�صية  القوات  تناو�ض  واجلنوب 
وعمالء  خونة  تعتربهم  ملن  وتتعّر�ض 

لفرن�صا.
التلقائية  املقاومة  لهذه  دعم  اأكرب  وكان 
التي دامت من اأواخر 1955 حتى �صائفة 
لثّوار  ال�ّصالح  ت�رشيب  هو  تقريبا   1957
طرابل�ض  من  تنطلق  �صبكة  اجلزائر عرب 
قاب�ض  وحامة  اجلنوبية  باحلدود  مرورا 
الأورا�ض  جبال  نحو  قف�صة  وجبال 

والنمام�صة.
اجلزائريني  مع  الت�صامن  كذلك  جتلّى 
عن  للتعبري  اإ�صافة  ال�صعبي  امل�صتوى  يف 
التظاهرات  خمتلف  وح�صور  امل�صاندة 
وخا�صة  بالترّبعات  الإ�صهام  الداعمة يف 
لجئ  األف   140 من  اأكرث  احت�صان  يف 
العائالت  اآوتهم  منهم  الكثري  جزائري 
التون�صية  الدولة  رعتهم  اأو  التون�صية 
القومية  املنظمات  خمتلف  وم�صاهمة 
هنا  ونذكر  امل�صاند  اجلهد  ذلك  يف 
العام  الإحتاد  يف  الطلبة  ن�صاط  خا�صة 
لطلبة تون�ض ودور الإحتاد العام التون�صي 
للعّمال  العام  »الحتاد  بعث  يف  لل�صغل 
بالق�صّية  التعريف  وخا�صة  اجلزائريني« 

املحافل  يف  عنها  والّدفاع  اجلزائرية 
الدويل  واملكتب  ال�صيزل  ولدى  الّدولية 

لل�صغل.
التون�صيون  املهاجرون  كذلك  اأ�صهم  وقد 
خا�صة يف فرن�صا من عّمال وطلبة يف دعم 
املقاومة اجلزائرية وتعّر�ض الكثري منهم 
اأو  اأموال  للّتتبعات وحتى ال�ّصجن لتقدمي 

�صند لوج�صتي »لرفاق الّن�صال«.
الّر�صمي وعلى عك�ض  اأّما على امل�صتوى 
ي�صيعه  وما  الكتابات  بع�ض  ترّوجه  ما 
»قدماء اليو�صفّيني« من اأّن بورقيبة »خان 
لنا  ثبت  »خذلها«  اأو  اجلزائرية«  الثورة 
فقط  لي�ض  النا�صئة  التون�صية  الّدولة  اأن 
دّعمتها  بل  اجلزائرية  الثورة  مع  وقفت 
امل�صلحة  املقاومة  جهد  يف  و�صاهمت 
وفر�صت  اجلزائرية  بالق�صّية  ودفعت 

تدويلها بقدر جهدها.
وقيادة جبهة  بورقيبة  بني  العالقات  لكن 
من  فعال  تخل  مل  اجلزائرية  التحرير 
فرتات تاأّزم خا�صة واأّن احلكومة التون�صية 
بني  اجلزائرية  الثورة  فرتة  طيلة  كانت 
دعم  واجب  بني  وال�ّصندان،  املطرقة 
وواجب  ال�صتعمار  يقاوم  �صقيق  �صعب 
على  �صيادتها  تب�صط  اأن  حاجة  يف  دولة 
خا�صة  فيها  الأمن  وت�صمن  اأرا�صيها  كّل 
من  والعديد  التحرير  جبهة  عنا�رش  واأّن 
كانت  اجلزائري  التحرير  جي�ض  وحدات 
تت�رّشف يف البالد)يف املناطق احلدودية 
ثم  مفتوحة«  »اأر�ض  يف  وكاأنها  خا�صة( 
حتت �صغط فرن�صا التي مل تقبل مبوقف 
ل  والتي  النا�صئة  الدولة  هذه  تون�ض 
لالإعانة  حاجة  ويف  رحمتها  حتت  تزال 
املالية والفّنية منها. ثم اأّن حكم بورقيبة 
اأخطار   1962 حتى  تتهّدده  كانت  ذاته 
داخلية من انعدام الأمن وتدهور الو�صع 
اليو�صفية  املعار�صة  وفلول  الجتماعي 
جزائرية  قيادية  عنا�رش  تخفي  ل  التي 
خدة،  بن  )بو�صوف،  معها  تعاطفها 
اآتية  اأخرى خارجّية  واأخطار  دّباغني...( 
من املغالني من ال�صتعمارّيني الفرن�صيني 
من ال�ّصيا�صيني اأو الع�صكريني الذين كانوا 
ينوون »العودة اإىل الوراء« وب�صط ال�ّصلطة 
ل�رشب  تون�ض  على  جديد  من  الفرن�صية 

الفرن�صي  الوجود  يهّدد  الذي  اخلطر 
التي  املقاومة  لهيب  واإطفاء  باملغرب 

كانت جتتاحه.
الثورة  مع  تعامله  يف  بورقيبة  كان  لذا 
هذه  بكل  ياأخذ  اأن  يحاول  اجلزائرية 
عبة ويعمل اإىل جّر القيادة  املعادلت ال�صّ
تقوم  التي  �صيا�صته  تبّني  اإىل  اجلزائرية 
على مبداإ »خذ وطالب« واملرحلّية لبلوغ 
اجلزائر«  »ثوار  ذراع  يّل  لكّن  الهدف 
جي�ض  ع�صاكر  واأّن  خا�صة  هّينا  يكن  مل 
تون�ض  يف  عددهم  يناهز  كان  الّتحرير 
لوحدها ثمانية اآلف مقابل ب�صعة اآلف 
اإّل يف  يتكّون  مل  والذي  تون�ض  جي�ض  يف 
ال�ّصيا�صي  للّدعم  اإ�صافة   1956 جوان 
اجلزائريون  يلقاه  كان  الذي  والإعالمي 
من جمال عبد النا�رش وال�صورة التي كان 
املعار�صة  كذلك  وترّددها  اإعالمه  يبثها 
اإل  يغتل  مل  يو�صف  بن  )�صالح  اليو�صفية 
يف 11 اأوت 1961( من »خيانة بورقيبة« و 
»عمالته لال�صتعمار« والتي كان لها وقعها 

يف الراأي العام التون�صي.
العالقة  يف  البحث  بنا  و�صل  كّل  على 
بورقيبة  نظام  اأّن  اإىل  الطرفني  بني 
املقاومة  وّفى  قد  ر�صمّي  م�صتوى  وعلى 
الت�صامن مع »�صعب  اجلزائرية حّقها يف 
�صقيق« اإذ �صمحت الّدولة النا�صئة – واإن 
كانت مغ�صوبة على اأمرها يف الأول- اأن 
جلي�ض  خلفّية  قاعدة  اإىل  تون�ض  تتحّول 
بغار  قيادته  ومركز  اجلزائري  التحرير 
الّتدريب  مراكز  من  ومتكينه  الدماء 
الترّبعات  وجمع  وال�صت�صفاء  والّتعليم 
-يف  القيام  وحتى  ب�صهولة  والتنقل 
يف  �رشيعة  ب�رشبات  الأوىل-  ال�صنوات 
الرتاب اجلزائري �صّد القوات الفرن�صية.

يف  الّدولة  قّدمتها  خدمة  اأكرب  وكانت 
ال�ّصماح  هي  اجلزائرية  للثورة  تون�ض 
ال�رشق  من  القادمة  الأ�صلحة  بت�رشيب 
ديقة«  ال�صّ »الدول  اأو  اأ�صا�صا(  )من م�رش 
)اأوربا ال�رشقية( اأو املهّربة اإىل الوحدات 
احلدود  عرب  اجلزائر  يف  املقاومة 
اجلي�ض  �صاحنات  يف  واأحيانا  التون�صية 
دار�صو  يقّدر  اإذ  الوطنيني.  واحلر�ض 
اأّن  التاريخ الع�صكري للحرب يف اجلزائر 

اجلزائر  دخلت  التي  الأ�صلحة  من   %80
مّرت بتون�ض.

يد  الأ�صلحة يف  �صقوط  وفعال خوفا من 
�صّده  تعلّة  ت�صبح  اأن  اأو  الّنظام  اأعداء 
القيادة  بني  اتفاق  وقع  الفرن�صيني  من 
التون�صية والقيادة اجلزائرية على تنظيم 
اأحمد  املنا�صل  وكلّف  الأ�صلحة  تهريب 
اأّن  املالحظ  مع  املهّمة  بهذه  التليلي 
تون�ض  �صفارة  وخا�صة  ال�ّصفارات  بع�ض 
يف روما كانت اأي�صا خمباأ لأ�صلحة جبهة 

التحرير.
دعم  كان  ال�ّصيا�صي  امل�صتوى  ويف 
كان  اإذ  كذلك  جلّيا  اجلزائرية  املقاومة 
الهيكلة  حتى  وقبل  اجلزائريون  القادة 
ومام )20 اأوت-19 �صبتمرب  يف موؤمتر ال�صّ
والتنفيذ«  التن�صيق  »جلنة  واإن�صاء   )1956
فة الدبلوما�صية  )C.E.E( يتمّتعون بال�صّ
الثورة  »عا�صمة  اأ�صبحت  التي  تون�ض  يف 
املوؤقتة  احلكومة  بانتقال  اجلزائرية« 
 1958 نوفمرب  يف  اإليها  اجلزائرية 
 20( بها  التون�صية  احلكومة  واعرتاف 
احلكومة  تهديد  رغم   )1958 �صبتمرب 
بفتح  الإعالمي  للّدعم  اإ�صافة  الفرن�صية 
العربية«  ال�صقيقة  »اإذاعة �صوت اجلزائر 
ب�صدور جريدة  وال�ّصماح   )1956 )جويلية 
 1957 منذ  بتون�ض  »املجاهد«  الثورة 

والّدعم يف ال�صحف الوطنية.
يو�صف  �صيدي  �صاقية  اأحداث  وكانت 
للّدبلوما�صية  فر�صة   )1958 فيفري   8(
التون�صية لفر�ض تدويل الق�صية اجلزائرية 
الأمريكي  املوقف  حتويل  يف  و�صاهمت 

جتاه هذه الق�صية نحو تفّهم اأكرب.
لكن يف املقابل اإن دفع التون�صيون غاليا 
دعمهم للثورة يف اجلزائر )�صحايا كثريين 
وتعّديات واإهانات يف حق �صّكان احلدود 
وحتى  الفرن�صي  اجلي�ض  من  خا�صة 
اجلزائري(، و�صّعبت عليهم مهّمة ا�صتتمام 
العالقات  بتعقيد  وطنهم  على  �صيادتهم 
مع فرن�صا فاإن الثورة يف اجلزائر عّجلت 
مبنح تون�ض ا�صتقاللها التام يف 20 مار�ض 
من  الثانية«  »الثورة  واإّن جماهدي   1956
لهم  خ�صّمها  يف  قاموا  الذين  التون�صيني 

»ف�صلهم« التاريخي يف ذلك اأي�صا.

�لتون�سيون يف دعم �جلز�ئريني يف حرب �لتحرير

بقلم االأ�ستاذ عمريه
 علّيه ال�سغرّي«

اإّن الق�سية اجلزائرية طيلة 
حرب التحرير )1962-1954( 

كانت حا�سرة وفاعلة يف حياة 
التون�سيني كمجتمع وكدولة 

بحكم الّتاريخ واجلغرافيا 
حيث اأّن اجلزائر وتون�س بلدان 
متجـاوران -كما هو معلوم- وال 

تف�سلهما اأي حواجز طبيعّية 
والعالقات التاريخية والب�سرية 

وال�سكانية بينهما اأقدم من 
اال�ستعمار وهي كذلك معروفة 
لذاك كانت تون�س فعال قاعدة 
خلفّية للثورة اجلزائرية وهذا 

ما تثبته امل�سادر االأر�سيفية 
الفرن�سية واجلزائرية وعديد 

الكتابات و�سهادات املقاومني 
والّدبلوما�سّيني التي كّنا اأّول من 
ا�ستغلها وبتوا�سع واأّول من كتب 

فيها كذلك.

بقلم فرحاين طارق عزيز.



جّدد الالعب اجلزائري ايوب عزي العقد 
ملدة  القطري  �صالل  اأم  ناديه  اإدارة  مع 
عامني، بعد انتهاء العقد الذي كان وّقعه 
خالل مطلع العام اجلارب قادما من ناديه 
ال�صابق مولودية اجلزائر، اأين اأم�صى �صتة 
اأ�صهر ناجحة مع ت�صكيلة فريق اأم �صالل 
والتي  بامكانياته  النادي  اإدارة  واأقنع 
ف�صلت جتديد العقد معه بعدما كان وقع 
على �صتة اأ�صهر فح�صب، حيث �صيوا�صل 

النادي  مع  امل�صوار  وهران  مدينة  ابن 
القطري وهو الذي كان له دورا كبريا يف 
حتقيق النادب البقاء يف دوري جنوم قطر، 
تفادي  على  يلعبون  كانوا  واأنهم  خا�صة 
الأخرية من  اجلولت  غابة  اإىل  ال�صقوط 
اأم  اإدارة  جددت  جانبه  واإىل  املناف�صة، 
ال�صوري  لعبها  مع  اأي�صا  العقد  �صالل 

حممود املوا�س ملو�صم واحد.
عي�شة ق.

اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  يوا�صل 
اأجل  من  وجهة جديدة  البحث عن  اأونا�س 
النتقال اإىل فريق ين�صط يف �صفوفه حت�صبا 
للمو�صم الكروي املقبل، وهو الذي ل يدخل 
املخططات التكتيكية للطاقم الفني لناديه 
نابويل اليطايل، الأمر الذي يجعله ملزما 
بالبحث عن فريق جديد للتوقيع معه وهو 
النادي  مع  بعقد  مرتبطا  ليزال  الذي 
اإ�صافيني، وك�صف موقع  اليطايل مو�صمني 
ميدان  متو�صط  اأن  مريكاتو"  "كالت�صيو 
يف  البقاء  نحو  يتوجه  الوطني  املنتخب 
بعدما  هناك  واللعب  اليطايل  الدوري 
خا�س جتربة املو�صم املا�صي يف الدوري 
اإىل  اإعارة  �صكل  على  ني�س  رفقة  الفرن�صي 
مل  والذي  وبوداوي  عطال  مواطنيه  جانب 

يقم بتفعيل بند �رشاء العقد.
بفريقي  اونا�س  يرتبط  ال�صدد،  هذا  ويف 
�صا�صولو وكالياري من اأجل اللتحاق ب�صفوف 
حلايل،  ال�صيفي  املركاتو  خالل  اأحدهما 
املفاو�صات  يف  طرفا  اأونا�س  ويتواجد 
�صا�صولو  واإدارة  نابويل  فريقه  جتمع  التي 
بوغبا  الأخري جريميي  انتقال لعب  ب�صاأن 
اإىل نادي اجلنوب اليطايل مقابل قيمة 25 
مليون اأورو بالإ�صافة اإىل اإدراج ا�صم اأونا�س 

م�صوؤويل  فاإن  املقابل  يف  ال�صفقة،  يف 
لالعب  نهائي  حتويل  اإىل  ي�صعون  كالياري 
ال�صابق لفريق بوردو الفرن�صي اإىل �صفوفهم 
غلى  ي�صعون  اأينم  احلالية،  ال�صائفة  خالل 
تقدمي وعود بخ�صو�س منحه اأكرث وقت من 
اللعب والبقاء يف املناف�صة عك�س ما حدث 
املو�صم  ني�س  ونادي  نابويل  رفقة  معه 
اأين كان خارج ح�صابات املدرب  املن�رشم 
بامكانياته  يقتنع  مل  الذي  فيريا  باتريك 
ورف�س �رشاء عقده، وح�صب نف�س امل�صدار 
فاإن الالعب اجلزائري لن يتنقل اإىل فريقه 
اجلديد بقيمة تقل عن مبلغ 12 مليون اأورو 

بالإ�صافة اإىل املكافاآت.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

الت�صكيلة  ترب�س  يجري  اأن  ويرتقب 
الأوروبية،  الدول  اأحد  يف  الوطنية 
تلك  اقرب  وفرن�صا  النم�صا  تبقى  اين 
جتميع  على  بلما�صي  يعول  التي  الدول 
الرتب�س  خو�س  اأجل  من  هناك  اأ�صباله 
التح�صريي الأول لهم بعد مدة 11 �صهرا 
من الغياب، خا�صة واأنه ي�رش على القيام 
الت�صفيات  ل�صتئناف  حت�صري  باأف�صل 
 2022 لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 

بالكامريون والتي يحتل �صدارة جمموعته 
الت�صفوية بانت�صارين اأمام منتخبي زامبيا 
تفادي  اإىل  بلما�صي  وي�صعى  وبوت�صوانا، 
القيام برتب�س طويل املدى حيث يح�رش 
لربجمة ترب�س ق�صري يجمع خالله رفقاء 
القيام  اجل  من  حمرز  ريا�س  القائد 
الرتب�س  يتخلل  ان  وينتظر  بالتح�صريات 
خو�س اخل�رش مباراة ودية هناك وبن�صبة 
اإفريقي  اأمام منتخب  كبرية �صوف جتري 
من اأجل التح�صري لنطالق ت�صفيات الكان 
حيث  واحد،  ب�صهر  تليها  التي  املقبلة 

الرتب�س  هذا  ي�صهد  �صوف  كبرية  بن�صبة 
ا�صتدعاء لعبني جدد اإىل املجموعة من 
اجل منح الفر�صة جلميع املتاألقني حلمل 

الألوان الوطنية.
تواريخ  عن  اأعلنت  قد  الكاف  وكانت 
بني  ما  متتد  والتي  املنتخبات،  اأجندة 
فرتة خريف العام 2020 اإىل �صيف 2021، 
املقبل  اأكتوبر  �صهر  ي�صهد  �صوف  حيث 
تواريخ الفيفا والتي �صوف متتد ما بني 5 
و13 من نف�س ال�صهر �صوف يتمكن خالله 
لعبو املنتخب الوطني من خو�س مباراة 

ودية بينما ت�صم فرتة ما بني 9 و17 نوفمرب 
القادم برجمة جولتني من ت�صفيات كاأ�س 
اخل�رش  يالقي  اأين  املقبلة،  اإفريقيا 
اجلولتني  حل�صاب  زميبابوي  نظريهم 
بينما  الت�صفيات،  من  والرابعة  الثالثة 
حتدد تاريخ 21 و30 مار�س 2021 موعدا 
خلو�س الرتب�س اجلديد، والذي مت برجمة 
اخلام�صة  اجلولتني  مباراتي  لعب  خالله 
املقبلة  الكان  ت�صفيات  من  وال�صاد�صة 

والتي يالقي خاللها املنتخب الوطني كل 
من منتخبي زامبي وبوت�صوانا.

اإىل جانب ذلك فاإن هيئة امللغا�صي اأحمد 
اأحمد برجمت انطالق الت�صفيات املوؤهلة 
من  ابتداء  قطر  يف   2022 العامل  لكاأ�س 
والتي   ،2021 جوان  و15  ماي   31 الفرتة 
�صباق  يف  اخل�رش  انطالقة  ت�صهد  �صوف 
عن  غاب  الذي  املونديال  اإىل  التاأهل 

طلعته ال�صابقة العام 2018 يف رو�صيا.

ينتظر اأن يعود املنتخب الوطني اإىل اجواء التح�شري حت�شبا للمواعيد التي تنتظره وذلك من خارج 
الوطن، حيث ذكرت م�شادر من بيت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اأن اأ�شبال الناخب الوطني �شوف 

يخو�شون اأول ترب�س حت�شريي بعد عام من الغياب عن التجمعات ب�شبب انت�شار وباء كورونا الذي 
انت�شر ب�شكل �شريع منذ �شهر مار�س املنق�شي عرب �شائر دول العامل وذلك خالل �شهر اأكتوبر املقبل اأين 

�شيندرج �شمن تواريخ الفيفا

ا�شتدعاء مرتقب لوجوه جديدة ابتداء من الرتب�س املقبل

اخل�ضر يرتب�ضون اأكتوبر املقبل بفرن�ضا اأو النم�ضا

جدولة املناف�شتني القاريتني ير�شح لتكرار املوا�شم ال�شابقة 

مدوار وزط�ضي يورطان نف�ضيهما بربجمة جهنمية
املحرتفة  الرابطة  رئي�س  يجد 
القدم  لكرة  اجلزائرية  والحتادية 
الدين  وخري  مدوار  الكرمي  عبد 
زط�صي على التوايل نف�صاهما اأمام 
ورطة حقيقية قبل انطالق املو�صم 
الكروي اجلديد 2021/2020 فيما 
املباريات  رزنامة  بت�صطري  يتعلق 
اجلدل  حمل  تكون  �صوف  والتي 
الكرويتني  والهيئتني  الأندية  بني 
املناف�صة  �صيغة  ظل  يف  خا�صة 
الفاف  اعتمدتها  التي  اجلديدة 
اإذا  القادم،  باملو�صم  يتعلق  فيما 
علمنا اأنها قررت رفع عدد الأندية 
املحرتفة  الرابطة  يف  النا�صطة 
الثانية من خالل  الأوىل والرابطة 
مبجموع  اأوىل  رابطة  اعتماد 

تلعب  �صوف  بينما  فريقا،   20
ت�صم  مبجموعتني  الثاين  الدرجة 
ي�صتبعد  ل  فريقا   18 منهما  كل 
الأندية  بني  ال�رشاع  يحتدم  اأن 
فيما  والفاف  املحرتفة  والرابطة 
التي  اجلهنمية  بالربجمة  يتعلق 
تنتظر الفرق خا�صة منها الأندية 
املناف�صة  يف  بامل�صاركة  املعنية 
القارية من خالل لعب اأربعة اأندية 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  م�صابقتي 
الحتاد  ورط  اأين  الكاف،  وكاأ�س 
الكروية يف  الهياأة  للعبة  الإفريقي 
اأم�س عن  اأول  اأعلن  بالدنا بعدما 
تواريخ انطالق املناف�صة القارية، 
الفرتة  والتي �صوف جتري ما بني 
 2020 نوفمرب  �صهر  منت�صف  من 

 2021 جويلية  منت�صف  اإىل 
التمهيدية  الأدوار  خو�س  عرب 
مباراة  بلوغ  قبل  والإق�صائية 
زط�صي  ميلك  ل  حيث  النهائي، 
اأخذ  اآخر �صوى  ومدوار من خبار 
اجتاه  و�صارمة  ردعية  قرارات 
الأندية من اأجل لعب اجلولت يف 
البطولة  مناف�صتي  �صواء  تاريخها 
اإىل  اجلمهورية،  وكاأ�س  الوطنية 
لتوقف  فرتات  تواجد  جانب 
الفيفا  تواريخ  ب�صبب  البطولة 
الوطني  للمنتخب  ت�صمح  والتي 
تعودنا  الدولية.  مبارياته  خو�س 
من  ال�صابقة  التجارب  مدار  على 
بني  عديدة  �صدامات  ح�صور 
م�صوؤويل الأندية والهيئات الكروية 

امل�صريين  رف�س  بخ�صو�س 
اأكرث من مباراة واحدة يف  خو�س 
تاأجيل  على  والإ�رشار  الأ�صبوع 
الرابطة  يجعل  ما  املواجهات 
بخ�صو�س  ورطة  يف  مو�صم  كل 
الوطنية  البطولة  مباريات  اإنهاء 
يف ميعادها، وهي التي كان لديها 
ت�صهيل  اأجل  من  اآخرين  خيارين 
برجمة  مواجهة  وتفادي  الأمور 
جهنمية من خالل خو�س مرحلة 
اأو تق�صيم  واحدة بلعب 18 مباراة 
اأندية  بع�رشة  فوجني  اإىل  الأندية 
 18 جمموع  وخو�س  منهما  لكل 
كل  مت�صدر  يلتقي  ان  قبل  مباراة 
لتحديد  نهائي  مباراة  يف  فوج 

هوية البطل.

مقرتح مع االأول �شمن �شفقة ا�شتقدام بوغبا

�ضا�ضولو وكالياري مهتمان 
با�ضتقدام اأونا�س

عزي يجدد العقد رفقة ام �ضالل ملو�ضمني

رجراج مر�شح للعودة اإىل ت�شيري النادي

اأن�ضار �ضبيبة بجاية يطالبون بوجللود بالرحيل
ي�صعى بع�س م�صاهمو ال�رشكة الريا�صية 
الفريق  تدعيم  بجاية  �صبيبة  لفريق 
الكروي  للمو�صم  حت�صبا  جدد  مب�صريين 
بخدمات  ال�صتعانة  خالل  من  اجلديد 
رجراج  ر�صيد  ال�صابق  العام  املناجري 
و  ال�صابقة  الأخطاء  تدارك  اأجل  من 
حتقيق ال�صعود اإىل الرابطة الأوىل حيث 
خالل  النادي  حققه  الذي  امل�صوار  اأن 
 2020/2019 املا�صي  الكروي  املو�صم 
اين �صمن  التطلعات  يكن يف م�صتوى  مل 
البطولة  توقيف  قرار  بف�صل  البقاء 
خالل  الفيدرايل  املكتب  اتخذه  الذي 

الأن�صار  اأن  كما  الأخرية  الأ�صابيع 
يطالبون برحيل الرئي�س احلايل ملجل�س 
ف�صل  الذي  بوجللود  الكرمي  الإدارة عبد 
ب�صبب  الأمان  بر  اإىل  الفريق  قيادة  يف 
ال�صبيبة  حققتها  التي  الكارثية  النتائج 
قام  ولقد  املا�صي.  املو�صم  خالل 
ال�رشكة  يف  الفاعلني  امل�صاهمني  بع�س 
اأين  رجراج  بر�صيد  بالت�صال  الريا�صية 
اإىل  جمددا  العودة  فكرة  عليه  عر�صوا 
اإىل  التطرق  يتم  ان  دون  القلب  فريق 
بالأمر  املعني  اأن  الوقت  يف  التفا�صيل 
يف  العر�س  هذا  بخ�صو�س  مهتما  بدى 

الأيام  املفاو�صات خالل  تر�صيم  انتظار 
القادمة. وي�صعى الأن�صار من جهتهم اإىل 
يف  خا�صة  بالعودة  رجراج  ر�صيد  اقناع 
�صل الو�صعية التي مير بها النادي خالل 
من  يتمكن  مل  حيث  الأخرية  املوا�صم 
منذ  الأوىل  الرابطة  اإىل  ال�صعود  حتقيق 
2013/2012، يف  مو�صم  مغادرتها خالل 
من  بوجللود  الرئي�س  �رشع  الذي  الوقت 
من  اجلديد  املو�صم  حت�صري  يف  جهته 
اأجل  من  الالعبني  ببع�س  ات�صاله  خالل 

جتديد العقود.
حمفوظ رمظاين

      عي�شة ق.
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اإبرام  من  جوفنتو�س  نادي  اقرتب 
الثقيل  العيار  من  هجومية  �صفقة 
ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 
اجلارية، عرب التعاقد مع االأوروغوياين 
ووفًقا  بر�صلونة،  جنم  �صواريز  لوي�س 

�صبورت«،  ديللو  »الغازيتا  ل�صحيفة 
فاإن جوفنتو�س اأمت اتفاقه مع �صواريز 
عقد  من  مقربة  على  يجعله  مما 
الربتغايل  النجم  مع  هجومية  �رشاكة 
كري�صتيانو رونالدو يف املو�صم املقبل، 
وياأتي ذلك بعدما اأبلغ الهولندي رونالد 
كومان مدرب البار�صا، الالعب البالغ 
فور  ح�صاباته  من  بخروجه  عاًما   33
للفريق  الفني  املدير  من�صب  توليه 
واأ�صارت  املنق�صي،  املو�صم  بنهاية 
التفاق  اليويف  تو�صل  اإىل  ال�صحيفة 
اجتماعهما  بعد  �صواريز  ممثلي  مع 
املا�صية،  ال�صاعات  يف  الثانية  للمرة 
املهاجم  ح�صول  على  االتفاق  ون�س 
جنيه  ماليني   9 على  املخ�رشم 
اإ�صرتليني كراتب �صنوي، وبذلك، قطع 
جوفنتو�س الطريق على االأندية التي 
اأرادت الظفر بتوقيع مهاجم بر�صلونة، 
اأجاك�س  ال�صابق  ناديه  راأ�صها  وعلى 

اأم�صرتدام وباري�س �صان جريمان.

قال توين كرو�س العب ريال مدريد 
املحتمل  الرحيل  اإن  االإ�صباين 
مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني  للنجم 
�صي�صب يف  بر�صلونة  عن �صفوف 
واأ�صاف  امللكي،  النادي  م�صلحة 
توين كرو�س يف مقابلة مع �صقيقه 
فيليك�س كرو�س يف اأحدث مدونة 
لوبن«  »اإينفاخ مال  �صوتية مبوقع 
العب  يعد  مل  »لو  اأم�س:  ن�رشت 
مناف�س،  ل�صفوف  ينتمي  كهذا 
هذا  نرى  ال  اأننا  ا�صتنتاج  فيمكن 
رحيل  اأن  واأ�صاف  �صيئا«،  �صيئا 
اأن  يعني  بر�صلونة  عن  مي�صي 
الفريق الكتالوين �صيفتقد �صالحا 
ريال  بني  ال�رشاع  ويدور  مهما، 

الدوري  يف  وبر�صلونة  مدريد 
وت�صري  عقود،  منذ  االإ�صباين 
من  يقرتب  مي�صي  اأن  تقارير 
�صيتي  مان�ص�صرت  اإىل  االن�صمام 
جمددا  بذلك  ليلعب  االإجنليزي 
حتت قيادة بيب غوارديوال مدربه 

ال�صابق يف بر�صلونة. وكان مي�صي 
الرحيل  يف  رغبته  اأيام  قبل  اأعلن 
الثالثاء عن  وغاب  بر�صلونة،  عن 
تدريبات الفريق لليوم الثاين على 
تدريبات  ثاين  يف  وذلك  التوايل، 
لرب�صلونة حتت قيادة مديره الفني 
ا�صتعدادا  كومان  رونالد  اجلديد 
توين  وو�صف  اجلديد،  للمو�صم 
املنتخب  مع  املتوج  كرو�س، 
 2014 العامل  كاأ�س  بلقب  االأملاين 
من  واحد  باأنه  مي�صي  النجم 
االإطالق،  على  الالعبني  اأف�صل 
الربتغايل  النجم  اأن  يرى  بينما 
ال�صابق  زميله  رونالدو  كري�صتيانو 

بريال مدريد هو االأف�صل.

االأنباء  لوكالة  ت�رشيحات  يف 
االأوروبي  االحتاد  قال  االأملانية 
ب�صكل  العمل يجري  اإن  القدم  لكرة 
لكرة  املجري  االحتاد  مع  وثيق 
ال�صوبر  كاأ�س  مباراة  الإقامة  القدم 
املجر  اإغالق  رغم  االأوروبية 
اأن  على  »اليويفا«  واأكد  حلدودها، 
بالن�صبة  اأولوية  هي  اجلميع  �صالمة 
اإليه، لدى اإقامة املباراة بني بايرن 
االحتاد  واأ�صاف  واإ�صبيلية،  ميونيخ 

االأوروبي، اإن التن�صيق ي�صمل �رشوط 
دخول املجر لدى االإعالن عن فتح 
تزايد  ب�صبب  االآن  املغلقة  احلدود 
اأعداد امل�صابني بفريو�س كورونا يف 
االحتاد  ل�صماح  اإ�صارة  ويف  البالد،ة 
ما  بح�صور  القدم  لكرة  االأوروبي 
ن�صبته ثالثون باملائة من اجلماهري 
ب�صالمة  يغامر  لن  اأنه  اليويفا  اأكد 
�صمان  على  و�صيعمل  اجلماهري 

التزامهم بالربوتوكول الطبي.

املنتخب  م�صوؤول  اأعلن 
دي  كيفن  اأن  اأم�س  البلجيكي 
املباراة  عن  يغيب  قد  بروين 
االأمم  لدوري  االفتتاحية 
ب�صبب  املقبل  ال�صبت  االأوروبية 
ا�صتعداد زوجته لوالدة طفلهما 
بروين  دي  ين�صم  ومل  الثالث، 
منتخب  يف  زمالئه  باقي  اإىل 
بلجيكا  يف  جتمع  الذي  بالده، 
اول اأم�س لال�صتعداد ملواجهة 

يوم  كوبنهاغن  يف  الدمنارك 
بروك�صل  يف  اأي�صلندا  ثم  ال�صبت، 
املتحدث  واأ�صاف  الثالثاء،  يوم 
دي  اأن  البلجيكي،  االحتاد  با�صم 
للبقاء  اإذن  على  ح�صل  بروين 
م�صاركته  و�صتعتمد  عائلته،  مع 
الوالدة،  موعد  على  الفريق  مع 
بالفعل  بلجيكا  ت�صكيلة  وتاأثرت 
ديفوك  املهاجم  بان�صحاب 
فان  هندريك  واحلار�س  اأوريجي 

املدافعني  ف�صال عن  كرومربوج، 
كوبو  واإليا�س  بوياتا  ديدريك 
ال�صاذيل  نا�رش  الو�صط  والعب 
لالإ�صاب،. كما مل يتمكن املدافع 
من  ال�صفر  من  فرمايلني  توما�س 
املفرو�صة  للقيود  نظرا  اليابان، 
كوفيد-19،  جائحة  ب�صبب  هناك 
وا�صتدعى روبرتو مارتينيز مدرب 
مرمى  حار�س  احلمر  ال�صياطني 

جنت، دايف روف كبديل.

ق.ر

ب�صبب  طويلة  وتوقف  غياب  فرتة  بعد 
كورونا  بفريو�س  االإ�صابات  تف�صي  اأزمة 
روزنامة  اإىل  احلياة  تعود  امل�صتجد، 
اأ�صبوع  خالل  من  الدولية  املباريات 
افتتاح  يف  املثرية  باملباريات  حافل 
بطولة  من  الثانية  الن�صخة  فعاليات 
ويرفع  القدم،  لكرة  اأوروبا  اأمم  دوري 
الن�صخة  اليوم عن فعاليات هذه  ال�صتار 
االأوىل  اجلولتني  مباريات  تقام  كما 
للبطولة  املجموعات  دور  يف  والثانية 
املقبلة،  ال�صتة  االأيام  مدار  على 
ن�صاطه يف  االأملاين  املنتخب  وي�صتاأنف 
البطولة ب�صيغة خمتلفة عما كان متوقعا 
يواخيم  الفني  مديره  يخو�س  حيث  له 
اأمام  للفريق  املقبلتني  املباراتني  لوف 

وال�صوي�رشي  اليوم  االإ�صباين  املنتخبني 
بايرن  جنوم  غياب  �صبتمربيف   6 يف 
الراحة  لوف  ومنح  االأملاين،  ميونخ 
موؤخرا  م�صاركتهم  بعد  بايرن  لالعبي 
يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا الذي فاز 
جريمان  �صان  باري�س  على  الفريق  فيه 
املو�صم  انتهاء  لتاأخر  نظرا  الفرن�صي 
االأوروبي ب�صبب اأزمة كورونا، ومع و�صول 
التدريبي يف  اإىل مع�صكره  اأم�س  الفريق 
�صتوتغارت، و�صلت االأنباء ب�صلبية جميع 
للك�صف  الفريق  اأجراها  التي  الفحو�س 
عن االإ�صابات بفريو�س كورونا قبل بدء 
ا�صتعدادات الفريق ملباراتيه املرتقبتني 
اأمام اإ�صبانيا و�صوي�رشا، ورغم هذا ، لن 
بورو�صيا  العب  ت�صولز  نيكو  ي�صارك 
هاتني  يف  املان�صافت  مع  دورمتوند 
ربطة  يف  االإ�صابة  ب�صبب  املباراتني 

عن  غاب  ت�صولز،  وبخالف  ال�صاق. 
الالعب  املان�صافت  تدريبات  بداية 
مباراة  خا�س  فالد�صميت،الذي  لوكا 
ودية مع فريقه اجلديد بنفيكا الربتغايل 
عن  الرئي�صية  الغيابات  لكن  االأحد، 
العبي  يف  تتمثل  املان�صافت  �صفوف 
املرمى  حار�س  وهم  االأربعة  بايرن 
كيميت�س  جو�صوا  من  وكل  نوير  مانويل 
.كما  نابر،  و�صريجي  جوريت�صكا  وليون 
كلو�صرتمان  لوكا�س  الالعبني  لوف  منح 
اليبزيج  جنمي  هال�صتنربج  ومار�صيل 
فريقهما  خا�س  حيث  اأي�صا  راحة 
االأبطال  دوري  يف  النهائي  قبل  الدور 
فقط،  اأ�صبوعني  نحو  قبل  االأوروبي 
ورغم الراحة التي منحها لوف لالعبي 
الفريق  �صيكون  املرحلة  بايرن يف هذه 
املان�صافت  قائمة  يف  ممثال  البافاري 

من  وذلك  املرتقبتني  املباراتني  خالل 
ونيكال�س  �صاين  لريوى  الالعبني  خالل 
اإ�صابة  من  التعايف  بعد  العائدين  �صويل 
لوف  مينح  وقد  ال�صليبي،  الرباط 
فر�صة امل�صاركة االأوىل مع املان�صافت 
الأوليفر باومان حار�س مرمى هوفنهامي 
نيوهاو�س  فلوريان  من  لكل  وكذلك 
وروبن  مون�صنجالدباخ  بورو�صيا  العب 
واأعرب  االإيطايل.  اأتاالنتا  جو�صني جنم 
االأملاين  االحتاد  مدير  بريهوف  اأوليفر 
املان�صافت  لقدرة  ارتياحه  عن  للعبة 
واأو�صح  ن�صاطه جمددا،  ا�صتئناف  على 
»اإيه  ل�صبكة  ت�رشيحات  يف  بريهوف 
»اإذا  التلفزيونية:  االأملانية  دي«  اآر 
يعني  فهذا  دولية  مباريات  نخ�س  مل 
االأملاين  لالحتاد  كبرية  مالية  خ�صائر 
اقت�صدنا  »لقد  واأ�صاف:  القدم«،  لكرة 

ومثل  لهذا  املا�صي،  يف  جيد  ب�صكل 
بحاجة  نكن  مل  رمبا  ال�رشكات،  بع�س 
نعي�س  اأن  مالية، ميكننا  مبالغ  �صخ  اإىل 
عاما اأو عامني حتى و�صط ال�صعوبات ، 
ولكن االأمر كان �صعبا«، يرغب لوف يف 
بجدية  االأمم  دوري  بطولة  مع  التعامل 

الن�صخة  املهني يف  الفريق  �صقوط  بعد 
من  املبكر  واخلروج  ناحية  من  االأوىل 
دور املجموعات يف بطولة كاأ�س العامل 
الفريق  خا�صها  والتي  برو�صيا   2018
للدفاع عن لقبه العاملي الذي اأحرزه يف 

2014 بالربازيل من ناحية اأخرى.

�أملانيا تعود �إىل �ملناف�ضة باختبار ناري �أمام �إ�ضبانيا

م�ضاركة دي بروين يف ترب�ص بلجيكا مهددة

كرو�ص: رحيل مي�ضي �ضي�ضب يف م�ضلحة �لريال

ك باإقامة �ل�ضوبر يف �ملجر »�ليويفا« متم�ضّ

تر�وري قد يغيب 
عن �إ�ضبانيا 

ب�ضبب كورونا
لكرة  االإ�صباين  االحتاد  قال 
قد  اإ�صبانيا  منتخب  اإن  القدم 
تراوري  اأداما  جهود  يفتقد 
جناح ولفرهامبتون يف مباراتيه 
اأمام  االأوروبية  االأمم  بدوري 
اإ�صابته  بعد  واأوكرانيا  اأملانيا 
وخ�صعت  كورونا،  بفريو�س 
ت�صكيلة املدرب لوي�س اإنريكي 
الو�صول  فور  كورونا  لفحو�س 
روزا�س،  ال�س  مع�صكر  اإىل 
ومن املقرر اأن يجري تراوري 
الحق  وقت  يف  اآخر  فح�صاً 
االأول،  االختبار  نتيجة  لتاأكيد 
�صيتم  االإ�صابة  تاأكدت  واإذا 
من  البالغ  تراوري  ا�صتبعاد 
الت�صكيلة  من  عاماً   24 العمر 
ال�صحية  للربوتوكوالت  تطبيقاً 
التي و�صعها االحتاد االأوروبي، 
وتراوري ثاين العب يف منتخب 
بعد  بالعدوى  ي�صاب  اإ�صبانيا 
ويحل  اأويارزابال،  ميكيل 
على  �صيفاً  اإ�صبانيا  منتخب 
وي�صت�صيف  اليوم  اأملانيا 
يف  االأحد  يوم  اأوكرانيا 

املجموعة الرابعة.  

جوفنتو�ص يتو�ضل التفاق نهائي
 مع �ضو�ريز

�أر�ضنال يتعاقد مع �لرب�زيلي غابرييل
الدوري  يف  املناف�س  اأر�صنال  اأعلن 
االإجنليزي املمتاز لكرة القدم تعاقده 
مع قلب الدفاع الربازيلي غابرييل من 
ليل الفرن�صي بعقد طويل االأمد، ومل 
النادي عن التفا�صيل املالية  يك�صف 
لل�صفقة لكن و�صائل اإعالم بريطانية 
 27 قرابة  دفع  اأر�صنال  اأن  ذكرت 
يعادل  ما  ا�صرتليني  جنيه  مليون 
على  للح�صول  دوالر  مليون   36.29
خدمات الالعب البالغ من العمر 22 
مباراة   34 غابرييل  وخا�س  عاما، 
املو�صم  ليل  مع  امل�صابقات  كل  يف 
املا�صي ليحتل الفريق املركز الرابع 
الفرن�صي،  االأوىل  الدرجة  دوري  يف 
كما �صبق له اللعب على �صبيل االإعارة 
زغرب  ودينامو  الفرن�صي  تروا  مع 
مع  �صنوات  ثالث  خالل  الكرواتي 
مدرب  اأرتيتا  ميكيل  وقال  ليل، 

اأر�صنال يف بيان: »ميلك قدرات كبرية 
�صتعزز خط الدفاع والفريق باأكمله«، 
مع  الكبرية  اإمكانياته  »اأثبت  وتابع: 
بقمي�س  مل�صاهدته  ونتطلع  ليل 

اأر�صنال«.  



الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  طالبت 
واملحررين يف املحافظات اجلن�بية 
واإنقاذ  لن�رسة  حملتها  اإطار  يف 
امل�ؤ�ش�شات  املر�شى  الأ�رسى  حياة 
الفل�شطينية  واحلق�قية  الإن�شانية 
على  لل�شغط  والدولية  والعربية 
الأ�رسى  حياة  لإنقاذ  الحتالل 
ال�رسائيلية  ال�شج�ن  يف  املر�شى 
زامل  املري�ض  الأ�شري  اأن  م�شيفة   ،
م�اليد 1983م،   ، �شل�ف  �شامل  عاهد 

غزة  قطاع  �شمال  حان�ن  بيت  من  
م   2008/3/25 منذ  واملعتقل   ،
من  يعانى   ، عام   15 واملحك�م   ،
اآثار  ومن   ، القلب  نب�شات  يف  هب�ط 
منذ  القلب  دقات  لتنظيم  جهاز  زرع 
2008/8/8م ، ك�نه يعاين من م�شاكل 
�شديد  �شعف  منها  عديدة  �شحية 
الفقري  العم�د  واآلم حادة يف  وهزل 
قبل  �شري  حلادث  �شه  تعُرّ نتيجة 
�شعف  اإىل  بالإ�شافة  هذا  العتقال، 

اإىل  ت�شل  والتي  الدم  ق�ة  يف  �شديد 
7 درجات يف بع�ض الحيان، وترف�ض 
خا�ض  طعام  ت�فري  ال�شج�ن  اإدارة 
الدم،واأكدت  تق�يه  يف  للم�شاعدة  له 
يعان�ن  املر�شى  الأ�رسى  اأن  الهيئة 
من عدم اجراء الفح��شات املخربية 
، ومن  الأ�شعة  والقيام ب�ش�ر  الدورية 
من  معاجلة  طبية  ط�اقم  وج�د  عدم 
اإدخال  منع  ظل  يف  ال�شج�ن  اإدارة 
من  املتخ�ش�شة  الطبية  الط�اقم 

وعدم  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة 
اجراء  اأو  الالزمة  العالجات  تقدمي 
العمليات اجلراحية لالأ�رسى . وطالبت 
واحلق�قية  الإن�شانية  امل�ؤ�ش�شات 
والدولية  والعربية  الفل�شطينية 
حياة  لإنقاذ  الحتالل  على  لل�شغط 
يف  املر�شى  الفل�شطينيني  الأ�رسى 
ال�شج�ن الإ�رسائيلية، واللتزام مب�اد 
وبن�د اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة 

والقان�ن الدوىل الإن�شانى .

�لأ�شري �ملري�ض �أبو �شلوف 

هبوط فى نب�ضات القلب
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بقلم: د.�ض.

واأكد د . ال�حيدي اأن احلملة ال�طنية 
والك�شف  ال�شهداء  جثامني  ل�شرتداد 
ي�م  يف  قامت  املفق�دين  م�شري  عن 
مركز  عرب   2013  /  6  /  18 الثالثاء 
بت�شليم  القان�نية  للم�شاعدة  القد�ض 
ملفق�دين  ا�شما   65 ت�شم  قائمة 
الدولية  اللجنة  اإىل ممثلي  فل�شطينيني 
القد�ض  مدينة  يف  الأحمر  لل�شليب 
م�شريهم  عن  بالك�شف  للمطالبة 
كان�ا  اإن  احتجازهم  مكان  ومعرفة 
واأ�شاف   . �شهداء  اأو  احلياة  قيد  على 
با�شم  الناطق  ال�حيدي  ن�شاأت   . د 
مف��شية ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
والإ�شالمية  ال�طنية  للق�ى  الأ�رسى 
جثامني  ل�شرتداد  ال�طنية  احلملة  اأن 
م�شري  عن  والك�شف  ال�شهداء 
املفق�دين الفل�شطينيني قامت بت�ثيق 
ال�شعب  اأبناء  اأ�شماء  من  الع�رسات 
اآثارهم على  الفل�شطيني الذين فقدت 
العام  منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل  يد 

1967 وما قبل العام 1967 .
ل�شان  على  م�ثقة  اإفادة  بح�شب  وقال 
يا�شني  حمم�د  خالد  املحرر  الأ�شري 
من م�اليد نحف بق�شاء مدينة عكا يف 
العربي  املنا�شل  اأن  تفيد   1944 العام 
يحيى حممد علي �شكاف ل يزال حيا 
يف ال�شج�ن الإ�رسائيلية حيث كان تردد 
اأ�رسى  ل�شان  على  ع�شقالن  �شجن  يف 
حترروا يف عملية التبادل يف عام 1985 
الأ�رسى  اأحد  املعتقل  داخل  بقي  اأنه 
واإ�شابة  اأمرا�ض  من  ويعاين  اللبنانيني 
يف الراأ�ض ومل يكن اأحد يف حينها يعلم 
واأفاد د .   . اأنه الأ�شري يحيى ا�شكاف 
�شكاف  يحيى  املنا�شل  اأن  ال�حيدي 
ال�شاحل  عملية  منفذ  ه�   ) اأعزب   (
التي   1978  /  3  /  11 يف  البط�لية 
وه�  املغربي  دلل  ال�شهيدة  قادتها 
من م�اليد منطقة تقع بالقرب من نهر 
ا�شمها  لبنان  ب�شمال  والبداوي  البارد 
قرية بحنني املنية يف 15 / 12 / 1959 

– اأحمد  اأ�شقاء هم ) م�شطفى  وله 6 
– اآمنة  – خديجة  – فاطمة  - جمال 
( وكان والده قد فارق احلياة يف 1987 
يحيى  املنا�شل  والدة  رحلت  حني  يف 
عن احلياة يف 2 / 8 / 2004 ( . واأو�شح 
با�شم  الناطق  ال�حيدي  ن�شاأت   . د 
مف��شية ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
والإ�شالمية  ال�طنية  للق�ى  الأ�رسى 
خالد  املحرر  الأ�شري  اإفادة  بح�شب 
حق�قية  وم�ؤ�ش�شات  يا�شني  حمم�د 
اأخرى اأنه كان قد اعتقل على يد ق�ات 
الحتالل الإ�رسائيلي يف 9 ني�شان 1973 
بعد م�شاركته يف عملية عني زيف التي 
انطلقت من القطاع الأو�شط – عناتا 
يف جن�ب لبنان مع اجلبهة الدميقراطية 
�رساحه  اأطلق  وقد  فل�شطني  لتحرير 
التقى  قد  وكان   1987  /  8  /  20 يف 
بال�شهيد احلي املنا�شل يحيى ا�شكاف 
مرتني الأوىل كانت يف �شجن ع�شقالن 
يف  كانت  الثانية  واملرة   1985 عام 
اأنه  م�شريا   1987 عام  اجللمة  معتقل 
ق�اه  بكامل  وه�  �شهادته  بت�ثيق  قام 
�ش�ى  يبغي  ل  واأنه  والبدنية  العقلية 
اإن�شاف اإن�شان منا�شل يقبع يف زنازين 
ال�شنني  ع�رسات  الإ�رسائيلية  العزل 
اإ�شافة  اأ�رسه يف 11 / 3 / 1978  منذ 
حمم�د  خالد  املحرر  الأ�شري  اأن  اإىل 

يا�شني كان قد ا�شتعد لتقدمي �شهادته 
واإفادته اأمام املراجع املعنية وجهات 
ر�شالة  هناك  اأن  م�ؤكدا  الخت�شا�ض 
القائد  مكت�بة بخط يده خاطب فيها 
القا�شم  حمم�د  عمر  ال�شهيد  الأ�شري 
و�شدد   . ا�شكاف  يحيى  الأ�شري  ح�ل 
والإن�شاين  الدويل  املجتمع  دور  على 
الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة  اإلزام  يف 
ال�رسية ومقابر  ال�شج�ن  بالك�شف عن 
ومكانا  عددا  الإ�رسائيلية  الأرقام 
الحتالل  دولة  واإلزام  ال�شج�ن  وعن 
م�شري  عن  بالك�شف  الإ�رسائيلي 
والعرب  الفل�شطينيني  املفق�دين 
خا�شة واأن دولة الحتالل الإ�رسائيلي 
ال�رسي  ال�شجن  كانت اعرتفت ب�ج�د 
1391 الذي يقع يف املنطقة املجاورة 
 1967 العام  قبل  من  الغربية  لل�شفة 
يف  ا�شمنتية  بناية  عن  عبارة  وه� 
و�شط كيب�ت�ض اإ�رسائيلي تابع لإحدى 
القرى التعاونية ال�شتيطانية وحماطا 
ن�شاأت   . د  . وو�شف  باأ�شجار حرجية 
مف��شية  با�شم  الناطق  ال�حيدي 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى  ال�شهداء 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
والإ�شالمية  ال�طنية  للق�ى  الأ�رسى 
بح�شب م�شادر   1391 ال�رسي  ال�شجن 
مرتفعة  ال�شجن  جدران  اأن  خمتلفة 
جدا ويحده برجان للمراقبة واحلرا�شة 

ح�له م�شددة ويقع يف �شل�شلة املناطق 
الع�شكرية املغلقة لدى دولة الحتالل 
البناية  اأن  اإىل  م�شريا  الإ�رسائيلي 
بناه  للناظر وكاأنها مركز �رسطة  تبدو 
الربيطاني�ن يف الثالثينات وقد قامت 
الأخرية  ال�شن�ات  يف  الحتالل  دولة 
ت�شري  التي  الرقمية  اليافطات  باإزالة 
وت�عدت  ال�رسي  ال�شجن  وج�د  اإىل 
الإبعاد  بعق�بة  والباحثني  الإعالميني 
ح�ل  معل�مات  عن  الك�شف  حال  يف 
اإىل  واأ�شار   . ال�رسية  ال�شج�ن  تلك 
عن  يزيد  ما  ب�ج�د  تفيد  معل�مات 
لل�رسطة  كمراكز  ت�شتخدم  بناية   70
الربيطاين  النتداب  كان  الإ�رسائيلية 
دولة  ت�شتخدمه  ما  ومنها  �شيدها 
�رسية  ك�شج�ن  الإ�رسائيلي  الحتالل 
قاعدة  وكان  �رسفند  �شجن  مثل 
باراك  و�شجن  عكا  و�شجن  بريطانية 
تلك  زنازين  واأن  وكي�ش�ن  وا�شم�ريت 
اإىل  الأ�ش�د  بالل�ن  مطلية  ال�شج�ن 
الربيطاين  النتداب  كان  �شجن  جانب 
باأق�شى  ع�شل�ج  منطقة  يف  اأقامه 
لت�شفية  وا�شتخدم  غزة  قطاع  جن�ب 
مل  الذين  الفدائيني  من  كبري  عدد 
واعترب   . الي�م  حتى  م�شريهم  يعرف 
با�شم  الناطق  ال�حيدي  ن�شاأت   . د 
مف��شية ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى 
فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف 
ال�طنية  للق�ى  الأ�رسى  جلنة  يف 
املفق�دين  ق�شية  اأن  والإ�شالمية 
الق�شايا  اأبرز  من  هي  الفل�شطينيني 
نافذة  وهي  وال�شيا�شية  ال�طنية 
ال�شعب العربي الفل�شطيني نح� اإعادة 
العتبار للق�شية الفل�شطينية والذاكرة 
واله�ية  باجلذور  والت�شبث  الن�شالية 
العمل  ويجب  الفل�شطينية  ال�طنية 
الطبيعي  مكانها  تاأخذ  اأن  اأجل  من 
ال�رساع  يف  ورئي�شي  اأ�شا�شي  كجزء 
مع الحتالل الإ�رسائيلي م�شددا على 
يف  والإن�شاين  الدويل  املجتمع  دور 
بالك�شف  الإ�رسائيلي  الحتالل  اإلزام 
الفل�شطينيني  املفق�دين  م�شري  عن 

والعرب .

مفو�شية �ل�شهد�ء و�لأ�شرى تدعو لإطالق حملة فل�شطينية دولية

اإلزام اإ�ضرائيل بالك�ضف عن م�ضري املنا�ضل يحيى �ضكاف
كتب د . ن�شاأت �لوحيدي �لناطق با�شم مفو�شية �ل�شهد�ء و�لأ�شرى و�جلرحى بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة فتح يف 

قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة �لأ�شرى للقوى �لوطنية و�لإ�شالمية �أن هناك �ملئات من �أبناء �ل�شعب �لفل�شطيني 
�لذين فقدت �آثارهم على يد �لحتالل �لإ�شر�ئيلي مندد� بالت�شريحات �لتي تطلقها �أل�شنة �لنخبة �حلاكمة يف دولة 
�لحتالل �لإ�شر�ئيلي حول �جلنود �لإ�شر�ئيليني �لأ�شرى لدى �ملقاومة �لفل�شطينية يف حني يتنكرون لوجود قافلة 

طويلة من �ملفقودين �لفل�شطينيني و�لعرب وجثامني �ل�شهد�ء �لتي حتتجزها دولة �لحتالل �لإ�شر�ئيلي .

�لأ�شري رمزي عبد �لرحمن جرب �شالح 

م�ضارعة املر�ض يف �ضجون االحتالل
بقلم : �شامي �إبر�هيم فودة

ال�شاخمة  القامات  ح�رسة  يف 
القاب�شني  وال�شم�د  ال�شرب  جرنالت 
قالعها  واملتخندقه يف  اجلمر  على 
كالط�د ال�شامخ، اإنهم اأ�رسانا الب�ا�شل 
املاجدات  واأ�شرياتنا  الأبطال 
ال�شج�ن وخلف  القابعني يف غياهب 
تنحني  الغا�شم  الحتالل  زنازين 
واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�ض  الهامات 
اأمام عظمة �شم�دهم وحتمر ال�رود 
خجاًل من عظمة ت�شحياتهم، اإخ�تي 
رفاق  املاجدات  اأخ�اتي  الأماجد 
الثابتني  ال�شابرين  ال�شامدين  دربي 
اأعزائي  الأ�رس،  املتمر�شني يف قالع 
اأنا  فما  الأفا�شل  اأحبتي  القراء 
يف  ال�ش�ء  ت�شليط  ه�  الي�م  ب�شدده 
املت�ا�شلة  الإعالمية  احلملة  اإطار 
يف اإبراز ملف اأخطر حالت الأ�رسى 
بالأمرا�ض  امل�شابني  املر�شي 
والتي  الحتالل  �شج�ن  يف  املزمنة 
بيئة  الظالمية  ال�شج�ن  تلك  تعترب 
والأوبئة،  الأمرا�ض  لنت�شار  خ�شبة 
والذين يعان�ن ال�يالت من �شيا�شات 
تتعمد  التي  العن�رسية  الإدارة 
القيام  دون  بامل�شكنات  عالجهم 
ومعاناتهم  حلالتهم  �شليم  بت�شخي�ض 
امل�شتمرة مع الأمرا�ض لرتكه فري�شة 
ينه�ض  البطيء  وامل�ت  لالأمرا�ض 
املري�ض/  والأ�شري  اأج�شادهم،  يف 
ابن  �شالح  جرب  الرحمن  عبد  رمزي 
اأحد  ه�  ربيعاً  والثالث�ن  ال�شابعة 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �شحايا 
بحقه  ال�شج�ن  اإدارة  متار�شها  التي 
املر�ض  مطرقة  بني  يعي�ض  والذي 
جتاهل  و�شندان  حياته  يهدد  الذي 
حالياً  والقابع  ملعاناته  الحتالل 
اإىل  ان�شم  والذي  رمي�ن(  )�شجن  يف 
قائمة ط�يلة من ا�شماء املر�شى يف 
وقد  ودياجريها،  ال�شج�ن  غياهب 
خلف  ع�رس  اخلام�ض  عامه  اأنهى 
الق�شبان ودخل عامه ال�شاد�ض ع�رس 
الحتالل  �شج�ن  يف  الت�ايل  على 
حكماً  يق�شي  فه�  ال�رسائيلي 
حتى  منها  اأم�شى  بال�شجن18عاماً، 

الآن 15 عاماً.
عبد  رمزي  املري�ض:-  الأ�شري   -

الرحمن جرب �شالح
اجلمعة  امليالد:-  تاريخ   -

1983/12/9
- احلالة الجتماعية:- اأعزب

- البلدة الأ�شلية:- برير
- مكان ال�شكن:- خميم جباليا بل�ك 
ناجي  كمال  ال�شهيد  منطقة   »8«

»بج�ار مدر�شة اأب� ح�شني للبنات
عائلة  تتك�ن  الفا�شلة:-  العائلة   -
�شباب   5( اأفراد  ثمانية  من  الأ�شري 
وياأتي  والأم  الأب  فيهم  مبا  بنت(   +

الأ�شري رمزي يف الرتتيب الأول.
يف  ودر�ض  العلمي:-  امل�ؤهل   -
تعليمه  واأنهى  جباليا  خميم  مدار�ض 
بن  عبيدة  اأب�  مدر�شة  يف  الثان�ي 
ب�شبب  درا�شته  يكمل  ومل  اجلراح 
�ش�ء الأو�شاع املعي�شية وكان ي�شاعد 
والده يف اإعالة الأ�رسة واأكمل درا�شته 
الثان�ية العامة )�شجن نفحة( ويدر�ض 

حاليا بالنت�شاب اإىل جامعة الأق�شى 
تخ�ش�ض مادة التاريخ

يف  نا�شط  اإليه:-  امل�جة  التهمه   -
جمم�عات  الأق�شى  �شهداء  كتائب 
ومقاومة  ثابت  �شامل  ال�شهيد 

الحتالل
- مكان العتقال:- �شجن رمي�ن

- تاريخ العتقال:- 2005/12/19م
- احلكم:- 18 عاما

- كيفية اعتقاله:- رمزي �شالح
داخل  ال�شهي�ين  العدو  اعتقله   -
الأرا�شي املحتلة عام 1948م خالل 
ا�شت�شهادية  عملية  لتنفيذ  ت�جهه 
خ�شع  وقد  2005/12/19م،  بتاريخ 
و�شعبة،  قا�شية  حتقيق  جل�لت 
واأ�شدرت املحكمة ال�شهي�نية بحقه 
عاماً،  ع�رس  ثمانية  بال�شجن  حكماً 
مقاومة  اأعمال  يف  امل�شاركة  بتهمة 
ال�شهي�ين،  الحتالل  ق�ات  �شد 
وه� ينتمي حلركة اجلهاد الإ�شالمي 
اأهله  زيارة  من  وحرم  فل�شطني،  يف 
ا�شتثناء والدته التي تزوره بعد احلكم 
عليه، وه� �شقيق الأ�شري �شعيد �شالح 
والذي  )25( عاماً  بال�شجن  املحك�م 
الحتالل  ق�ات  قبل  من  اعتقل 
2004/04/05م،  بتاريخ  ال�شهي�ين 
يف  والع�ش�ية  النتماء  بتهمة 
وجناحها  الإ�شالمي  اجلهاد  حركة 
وامل�شاركة  القد�ض  الع�شكري �رسايا 
ق�ات  �شد  للمقاومة  عمليات  يف 
الحتالل ال�شهي�ين، ويقبع الأ�شريان 
يف  حالياً  و�شعيد  رمزي  ال�شقيقان 

�شجن رمي�ن.

- احلالة ال�شحية لالأ�شري املري�ض:- 
رمزي �شالح

الكلى  يف  حادة  التهابات  من  يعاين 
امل�شي  يف  و�شع�بة  بالنظر  و�شعف 
ب�شبب الأم يف القدمني نتيجة �شيا�شة 
من  العديد  وخا�ض  الطبي،  الهمال 
الأ�رسى  مع  اخلاوية  الأمعاء  معارك 
على  ال�شج�ن،من  يف  الب�ا�شل 
كافة  اإىل  ندائي  اأوجه  �شط�ر مقايل 
امل�ؤ�ش�شات والهيئات الدولية وخا�شة 
وال�شليب  العاملية  ال�شحة  منظمة 
حدود  بال  اأطباء  ومنظمة  الحمر 
بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأ�شري 
لالإفراج  �شالح  رمزي  املري�ض/ 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه 
ال�شج�ن- احلرية كل احلرية لأ�رسانا 
املاجدات-  واأ�شرياتنا  الب�ا�شل 
امل�شابني  للمر�شى  العاجل  وال�شفاء 
احلرية  كل   - خمتلفة  باأمرا�ض 

لأ�رسانا واأ�شرياتنا املاجدات.
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عن دار اأدلي�س للن�سر والرتجمة والتوزيع

املهند�س املعماري ب�شري باردو يعيد العتبار ملنطقة الأورا�س
�سي�سدر قريبا عن دار اأدلي�س للن�سر والرتجمة والتوزيع كتاب جديد للمهند�س املعماري ب�سري 

باردو حتت عنوان » اأورا�س.. هوية.. عمارة ...�سياحة«  ، ولقد  اأراد موؤلف هذا الكتاب اأن يعيد 
العتبار ملنطقة الأورا�س مبعاملها الرتاثية والأثرية بغية اإدراجها �سمن الرتاث العاملي كغريها 

من املعامل الأثرية املوجودة يف اجلزائر لأنها ت�ستحق ذلك .

حكيم مالك

الأورا�س اأبهرت الغربيني 
مبعاملها الرتاثية والأثرية 

والفنية
املعماري  املهند�س  ك�شف  ولقد 
هذا  تقدميه  خالل  باردو   ب�شري 
مبعرفته  ارتاأى  اأنه  امل�ؤلف  
املحدودة وقناعة منه مبا تزخر 
معامل  من  اأورا�س  منطقة   به 
يف  تتجلى  وفنية  واأثرية  تراثية 
على  اأبهرت  التي  عمارتها  فن 
فاقتب�ش�ا   ، الغربيني  ق�له  حد 
اأن  واملحري  الكثري،  اأفكارها  من 
ه�ؤالء الغربيني ا�شتفادوا من خربة 
من  ا�شت�شغرنا  ونحن  اأجدادنا 
الفكري احل�شاري  قيمة م�روثنا 
الذي اقتب�شه العامل، لكن ال نعلم 
اأننا نحن من اأنتجه ومن ثم قدمه 
مقدما    ، العامل  اإىل  الغربي�ن 
عمارة  عن  مثاال  املتحدث  ذات 
الرتاث  يف  امل�شنفة  ميزاب  بني 

من  خا�س  مكتب  ولها  العاملي، 
عليها،  باحلفاظ  يق�م  الي�ن�شك� 

والتعريف بها .

»اأورا�س« ت�ستحق اأن تكون 
�سمن الرتاث العاملي

 كما اأكد باردو اأن اأورا�س متتلك 
اأن  ي�شتحق  واإنه  ذلك،  من  اأكرث 
العاملي  الرتاث  �شمن  يك�ن 
والقرى  وقالعه،  باأهرامه،  اأي�شا 
الرتاثية واملدن االأثرية، م��شحا 
من  املثالية  اأورا�س  عمارة  اإنها 
اإىل  ذلك  يف  داعيا  اجل�انب  كل 
واحلفاظ  بها  االهتمام  �رضورة 
عليها.  م�شتدال يف ذلك امل�ؤلف  
عق�ن  العربي  االأ�شتاذ  بق�ل 
االأمازيغ   « كتابه  مقدمة  يف 
التاريخ  ميتلئ   »:  « التاريخ  عرب 
بالكثري  واجلامعي  املدر�شي 
مق�ش�د،  بع�شها  املغالطات  من 
وبع�شها �شاذج مثل تقدمي �شعب 

اأنه  على  امل�شتعرب  االأمازيغ 
�شعب عربي -  باملعنى العرقي - 
م�شت�طن يف هذه البالد ، وبذلك  
التاريخ عند  اأهم حلقات  حتذف 
االأمازيغ ، وبذلك حتذف الثقافة 
وكل ما اأنتجه اجلزائري�ن من هذا 
التاريخ »ولهذا اأردا الكاتب ب�عي 
ت�شحيح هذه املغالطات  منه يف 
ارتاأى  ولهذا  اجلزائري   لل�شعب 
جمال  يف  القليل  ول�  يظهر  اأن  
فكر  عن  الغبار  لنف�س  تخ�ش�شه 
االإن�شان اجلزائري خا�شة  اأنتجه 
يك�ن  لعله  االأورا�س  منطقة  يف 
اللبنة االأوىل لت�شحيح االأذهان يف 
املتحدث  ذات  م�ؤكدا  االأورا�س  
احلادي  القرن  يف  العامل   اأن 
فائقة  ب�رضعة  ي�شري  والع�رضين 
ويتقدم نح� االأمام يتخطى بذلك 
الفكر  مبفه�م  التخلف  عقبات 
م�شدر  ه�  واالإن�شان  لالإن�شانية 
ل�ن  اأي  من  يهم  فال  معل�مة  كل 
اأو جن�س كان ، ونحن الزلنا ن�شري 

بخطى االإق�شاء والفكرة ال�شم�لية 
حتى  املركزية  واأمر   ، ال�احدة 
اأ�شبح االإن�شان يف اأورا�س مقتنعا 
اأنه مل ينتج ح�شارة وال فكرا وال 
اأوهاما  يعي�س  يزال  وال   ، ثقافة 

غر�شت يف ذهنه .

املهند�س املعماري ب�سري 
باردو يف �سطور ...

مهند�س  ب�شري  باردو  ويعد    
  1970 م�اليد  من  معماري 
اأورا�س  جن�ب  من   ، بب�شكرة  
امزيرعة  بلدية  اأكبا�س  منطقة 
 ، بب�شكرة  ال�ادي  زريبة  دائرة 
مهند�س  �شهادة  على  متح�شل 
دولة يف الهند�شة املعمارية �شنة 
نا�شط  ب�شكرة،  1997 من جامعة 
الرتاث  باإحياء  يهتم  جمع�ي 
يتعلق  ما  اأورا�س خا�شة  ملنطقة 
والل�شان  املعماري  بالرتاث 
متغري  يف  تامازيغت   اللغ�ي 

نت�شاويث ، وه� نا�شط يف جمعية 
الرتاث  واإحياء  للثقافة  اأكبا�س 
بلدية امزيرعة ، له عدة ح�ش�س 

وخن�شلة  ب�شكرة  باإذاعة  اإذاعية 
الرتاث  ح�ل  تلفزي�نية  وح�ش�س 

املعماري يف االأورا�س.

ملوؤ�س�سها ونا�سرها ال�ساعر اجلزائري اأزراج عمر

بريطانيا: �شدور العدد الأول من جملة "مثاقفات"
االأول  العدد  بريطانيا  يف  �شدر 
من جملة »مثاقفات«، وهي جملة 
ف�شلية تعنى ،كما جاء يف تعريفها، 
والفن�ن  الثقافات  ودرا�شة  بـ«فهم 
واالأجنبية  الغربية  واالأفكار 

االأخرى وقيمها احل�شارية«.
تقدمي  يف  املجلة  هدف  ويتمثل 
اأبرز واأهم امل�شتجدات يف حق�ل 
والفن�ن  والفل�شفات  االآداب 
الدميقراطية  ال�شيا�شية  واالأفكار 
اأفريقيا  �شمال  قراء  اإىل  العاملية 
مهاجري  واإىل  االأو�شط،  وال�رضق 
الغرب  اأوروبا،  يف  البلدان  هذه 
واملهاجر االأجنبية االأخرى، وذلك 
لتفعيل وتخ�شيب املثاقفة واحل�ار 
الفكري ال�شلمي، بح�شب املجلة. 
ه�  ونا�رضها  املجلة  وم�ؤ�ش�س 
عمر،  اأزراج  اجلزائري  ال�شاعر 
ب�شيخ،  فتيحة  حتريرها  وتراأ�س 
و�شمن قائمة م�شت�شاري التحرير 
من  والنقاد  الكتاب  من  عدد 
خمتلف البلدان العربية، ومنهم د. 
فتحي الرتيكي )ت�ن�س(، وال�شاعر 
حامت  ود.  )العراق(،  فائق  �شالح 
ال�شكر )العراق(، وخلدون ال�شمعة 
ميه�ب  اآيت  ود. حممد  )�ش�ريا(، 
النجار  خالد  وال�شاعر  )ت�ن�س(، 

)ت�ن�س(، واآخرون.
و�شم العدد االأول درا�شات واأبحاثاً 
وكذلك  كثرية،  واأدبية  فكرية 
الراحل  ال�شاعر  مع  ح�اراً مط�الً 
باري�س  يف  اأجراه  �شتيتية،  �شالح 

اجلزائري ب�عالم رم�شاين.
وف�ك�  »اأنا  جاء  املقاالت  ومن 
الرتيكي،  فتحي  لـد.  والفل�شفة« 
الت�ن�شي  الرئي�س  اأن  ويك�شف فيه 

قد  ب�رقيبة  احلبيب  الراحل 
قرطاج،  ق�رض  يف  ف�ك�  ا�شتقبل 
للفل�شفة، وطلب  اأ�شتاذاً  حني عني 
منه تدري�س الطلبة ديكارت »حتى 

يتعلم�ا ق�اعد التفكري«.
رمبا  اأي�شاً،  الكاتب  ويك�شف 
ف�ك�  ح�ل  كيف  االأوىل،  للمرة 
ب��شعيد  �شيدي  يف  �شكنه 
الطلبة  الجتماعات  مقر  اإىل 
ب�رقيبة، وكيف  املعار�شني حلكم 
اإىل منزله لكتابة  مت نقل الطابعة 
املنا�شري وت�زيعها، بل ذهب -كما 
من  اأبعد  املقال-  كاتب  يق�ل 
ذلك، فكان ينقل اأحد الطالب يف 
�شيارته كل ليلة يف حدود منت�شف 
الليل، لي�زع هذا الطالب املنا�شري 

يف اأنحاء كثرية من ت�ن�س.
وي�شتنتج كاتب املقال اأن التجربة 
فل�شفة  على  اأثرت  قد  الت�ن�شية 

ف�ك�، وجعلتها اأقرب لل�اقع.
طريفاً  مقاالً  املجلة  وتناولت 
للكاتب �ش�ن غينت�س، ترجمه عبد 

احلكيم بليليطة، عن ق�شات ال�شعر 
عند الفال�شفة منذ �شقراط حتى 

بداية القرن الع�رضين.
ويف ال�شعر، ترجم ال�شاعر العراقي 
�شالح فائق 14 ق�شيدة من ال�شعر 
ما  ل�شعراء  املعا�رض  الربيطاين 
املا�شي  القرن  �شتينيات  بعد 
تاأثرهم  ب�شبب  اإليهم  مييل  الذين 
ح�شلت  التي  ال�شعرية  بالتح�الت 
يف تلك الفرتة يف اأمريكا وفرن�شا، 
وحيث اإن ق�شائدهم ق�شرية ب�شكل 

عام ووا�شحة.
دوغال�س  ال�شعراء:  ه�ؤالء  ومن 
وفيليب  �شتيفن�ش�ن،  واآن  دون، 
ويب،  وهاري  هي�ز،  وتيد  الركن، 

وغريهم.
جلاك  فرتجم  حمادة،  جميل  اأما 
التحليل  »اأخالقيات  عن  مقاالً  اآر 
ديب  اأب�  فادي  وترجم  النف�شي«، 
عن  ت�شيي�شا  لل�رنزو  درا�شة 
جاك  منظ�ر  من  الكالم  »وظيفة 

الكان«.
ال�شاعر  ترجم  ال�شعر،  ويف 
ق�شائد  النجار  خالد  الت�ن�شي 
لل�شاعر الفرن�شي كري�شتيان ب�بان 
حذر،  يف  احلد�س  »يتبع  الذي 
ويدفع الكلمات على ال�رق، وتت�ىل 
ال�ا�شحة  معانيها  منحك  هي 

العميقة«.
كتب  االأخرى،  امل�شاهمات  ومن 
النقد  عن  م��ش�عاً  عمر  اأزراج 
العربية،  الثقافة  يف  النف�شي 
حامت  د.  العراقي  الناقد  وتناول 
من  ال�شعرية  املثاقفة  ال�شكر 

ال�رضقات اإىل التاأثر«.
وكالت 

بيع 950 األف ن�شخة من كتاب ابنة �شقيق ترامب 
يف اليوم الأول ل�شدوره

ن�شخة  األف   950 من  اأكرث  بيع 
الرئي�س  عن  جديد  كتاب  من 
كتبته  ترامب  دونالد  االأمريكي 
االأول  الي�م  يف  �شقيقه  ابنة 
ال�اليات  اأ�ش�اق  يف  طرحه  من 

املتحدة.
ويقدم كتاب »ت� مات�س اأند نيفر 
اإناف« )اأكرث مما ينبغي وغري كاف 
اأبداً: كيف �شنعت عائلتي اأخطر 
�شتن�رض  الذي  العامل؟(  يف  رجل 
اأكت�بر،  يف  الفرن�شية  ن�شخته 
مري�س  اأنه  على  ترامب  دونالد 

بالكذب و�شخ�شية نرج�شية.
وتّتهم م�ؤلفة الكتاب ماري ترامب 
الرئي�س  نف�شية،  طبيبة  وهي 
االأمريكي باأنه �شاهم يف اإ�شعاف 
ج�ني�ر  ترامب  فريد  والدها 

�شقيق دونالد ترامب.
وت�يف فريد، وه� ال�شقيق االأكرب 
 1981 العام  يف  ترامب،  لدونالد 
بعد  عاماً   42 يبلغ  كان  عندما 
ربطتها  قلبية  لن�بة  تعر�شه 
منذ  الكح�ل  باإدمانه  عائلته 

ع�رض �شن�ات.
حتت  يعي�س  ج�ني�ر  فريد  وكان 
�شغ�ط اأ�رضته التي دفعته للعمل 
مع والده يف تط�ير العقارات يف 
ي�شبح  اأن  اإىل  يطمح  كان  حني 

طياراً.
غري  و�شف  اأول  الكتاب  ويعد 
قبل  من  للرئي�س  بالن�شبة  م�ؤات 
�شخ�س من عائلته. وبيعت الن�شخ 
الـ950 األفاً يف ي�م واحد مبا فيها 
اإىل  باالإ�شافة  امل�شبقة  الطلبات 

والرقمية،  ال�ش�تية  االإ�شدارات 
الن�رض  لدار  قيا�شي  رقم  وه� 
ما  وفق  �ش��شرت«،  اأند  »�شامي�ن 
االأربعاء.  بيان  يف  الدار  اأعلنت 
الكتاب  االأبي�س  البيت  وو�شف 
تغذيه  باالأكاذيب«  »مليء  باأنه 

»مزاعم« ال اأ�شا�س لها.
اأن روبرت ترامب، �شقيق  ويذكر 
القان�ن  اإىل  جلاأ  للرئي�س،  اآخر 
دون  لكن  الكتاب،  ن�رض  ملنع 
ن�شخ  طبع  الدار  وطلبت  جدوى. 
الن�شخ  عدد  �شيجعل  ما  اإ�شافية 
لل�ش�ق  ملي�ن   1.15 املطب�عة 
ويت�شّدر  وحدها.  االأمريكية 
م�قع  مبيعات  قائمة  الكتاب 

»اأمازون« يف كندا واأ�شرتاليا.
وكالت 

لعام 2020

فوز الهولندية ماريكه لوكا�س رينيفيلد بجائزة 
البوكر الدولية

رينيفيلد،  ل�كا�س  ماريكه  اله�لندية  الكاتبة  فازت 
بجائزة الب�كر الدولية لعام 2020 لالأدب املرتجم عن 

روايتها »ذا دي�شك�مف�رت اأوف اإيفينينغ«.
هات�شي�ش�ن  مي�شيل  ومرتجمتها  رينيفيلد  وتقا�شمت 
اأحداثها ح�ل  تدور  التي  االأوىل  روايتها  اجلائزة عن 
فتاة تبلغ من العمر 10 اأع�ام، ترتعرع يف مزرعة األبان 

ه�لندية مع عائلتها املتدينة.
واأ�شاد تيد ه�دجكين�ش�ن، رئي�س جلنة التحكيم للعام 

اجلاري، بـالرواية التي و�شفها بـ« املذهلة«.
 وكالت 
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و لهذه الأ�سباب
علنيا  اال�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 

ح�ش�ريا يف اأول درجة 
يف ال�شكل : قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى بعد اخلربة 

يف امل��ش�ع : اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال ق�شم �ش�ؤون 
االأ�رسة بتاريخ 2019/03/11 و احلامل لرقم فهر�س 19/00441 ، و 
منه اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الدكت�ر خليفي حمم�د 
2019/12/01 حتت  بتاريخ  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  امل�دعة  و 
املدعى  على  احلجر  و  التقدمي  افتتاح  بالنتيجة  و   ،  19/203 رقم 
ببلدية عني   1983/09/23 امل�ل�د  رابح  �شماحي  االرجاع  عليه يف 
املدعية  تعيني  و  ع�ش�رة  و عدوان  ت�مي  ابن  اجللفة  والية  و�شارة 
القيام  و  لرعايته  عليه  مقدما  عا�ش�رة  عدوان  والدته  االإرجاع  يف 
الرجل  ت�رسف  مكانه  يف  الت�رسف  و  القان�نية  و  االإدارية  ب�ش�ؤونه 
احلري�س مع مراعاة اأحكام املادتني 99، 100 من قان�ن االأ�رسة مع 
وج�ب ن�رس هذا احلكم لالإعالم باإحدى اجلرائد ال�طنية و تعليق 

ن�شخة منه على ل�حة اإعالنات املحكمة و اأخرى ببلدية ميالده .
بافتتاح  بالتاأ�شري  املخت�شة  للبلدية  املدنية  احلالة  �شابط  اأمر  مع 
هام�س  على  االإرجاع  يف  عليها  املدعي  على  احلجر  مع  التقدمي 
عقد ميالدها لالإ�شهار ب�شعي من النيابة العامة و جعل امل�شاريف 

الق�شائية على عاتق املدعية يف االإرجاع .
بذا �شدر هذا احلكم و اأف�شح به جهارا اأمام املالأ باجلل�شة العلنية 

املنعقدة بالتاريخ املذك�ر اأعاله .

الو�سط:2020/09/03

الأ�ستاذ/حمريط كمال املح�سر الق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء بومردا�س

 الكائن مكتبه ب:مقابل املحكمة - خمي�س اخل�سنة -الهاتف:0771620306

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر املادة 412/4 ق ا م ا
لفائدة: ال�رسكة دات اال�شهم حمطة احل�س ازرو املمثلة من طرف مديرها العام العن�ان:كاف ازرو 

-بلدية املهري -والية برج ب�عريرج
ومبقت�شى احلكم ال�شادر عن حمكمة خمي�س اخل�شنة :الق�شم التجاري /البحري بتاريخ:2019/07/11

بتاريخ  امل�شلمة  التنفيدية  بال�شيغة  املمه�ر   19/01974: اجلدول  رقم   19/02501: الفهر�س  رقم 
:2019/12/24 حتت رقم :2019/466

رقم  حتت   2020/07/02: بتاريخ  اخل�شنة  خمي�س  حمكمة   عن  ال�شادر  بالن�رس  ادن  على  بناءا 
20/00951

كلفنا ال�شيد حليمي احمد العن�ان :�شارع عمريات عبد القادر -بلدية اوالد م��شى -والية ب�مردا�س 
بت�شديد مبلغ الدين 2.956.179.47دينار جزائري

قيمة الدين الدي يف دمته و تع�ي�شها  عن الك�شب الدي فاتها و عن اال�رسار التي حلقتها مببلغ مائتي 
الف دينار جزائري و حتميله امل�شاريف الق�شائية املثبتة يف احلال و قدرها 6.356 دينار جزائري

املح�سر الق�سائي

الو�سط:2020/09/03الو�سط:2020/09/03

الو�سط:2020/09/03

تهنئة عيد ميالد
مدللة  ميالد  عيد  حلول  مبنا�سبة 

العائلة ال�سغرية " حنان بختي   "
عمرها  �سموع  من  �سمعة  واإطفائها 

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

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

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .

ق.د/وكالت

مدينة  يف  ال�رسطة  واأعلنت 
ال�شمال  اإىل  تقع  التي  ه�يري�نغ 
من ك�ريا ال�شمالية على احلدود 
اأي  »�شتقتل  اإنها  ال�شني،  مع 
من  امل�شافة  هذه  على  �شخ�س 
عن  النظر  ب�رسف  احلدود، 
هناك«وح�شب  وج�ده  �شبب 
هذه  تطبيق  يتم  احلرة«،  »اآ�شيا 
احلدود  ط�ل  على  ال�شيا�شة 
البالغ ط�لها نح� 1400 كيل�مرت 
ملحاولة  ال�باء«،  ينتهي  »حتى 
من   »19 »ك�فيد  انتقال  منع 
من  باأ�شخا�س  االت�شال  خالل 

ال�شني.
رغم  التعليمات  تلك  وتاأتي 
اأعداد  يف  امللح�ظ  الرتاجع 
يف  امل�شجلني  ك�رونا  مر�شى 

االأخرية،  االأ�شهر  خالل  ال�شني 
الفريو�س  مهد  كانت  اأن  بعد 

القاتل.
واأر�شلت حك�مة ك�ريا ال�شمالية 
للم�شاعدة  ال�رسطة  اإىل  ذخرية 

اجلديدة،  ال�شيا�شة  تنفيذ  يف 
لق�اتها،  طماأنة  ر�شالة  م�جهة 
مفادها اأنه يف حال اأطلقت النار 
على اأي اأحد يقرتب من احلدود 
لن تتحمل امل�ش�ؤولية عن  فاإنها 

ك�ريا  بني  احلدود  وظلت  قتله 
ال�شمالية وال�شني مليئة بالثغرات 
اإحكامها،  حماوالت  رغم 
الك�ري  االقت�شاد  يعتمد  حيث 
يتم  التي  الب�شائع  ال�شمايل على 
وظلت  ال�شني  واإىل  من  تهريبها 
تدعي  الأ�شهر  ال�شمالية  ك�ريا 
اإ�شابات بك�رونا  اأي  عدم ر�شد 
حالة  اأعلنت  لكنها  البالد،  يف 
الط�ارئ قبل اأ�شابيع مع ت�شجيل 

االإ�شابة االأوىل على اأرا�شيها.
وقال االإعالم الر�شمي اإن »العدو 
عرب  الفريو�س  اإر�شال  يحاول 
ال�شني،  اإىل  اإ�شارة  يف  احلدود« 
احلاجة  على  امل�ش�ؤول�ن  و�شدد 
نظام  واإن�شاء  ال�عي  زيادة  اإىل 
غري  ن�شاط  اأي  عن  لالإبالغ 
بني  الفا�شل  اخلط  قرب  معتاد 

البلدين.

اأمرت ال�سلطات يف كوريا ال�سمالية جنود اجلي�س وال�سرطة، باإطالق النار على اأي �سخ�س 
يقرتب مب�سافة ن�سف ميل )800 مرت( من حدود البالد مع ال�سني، بهدف وقف انت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد وقالت اإذاعة »اآ�سيا احلرة« اإن تعليمات بيونغيانغ اجلديدة دخلت حيز التنفيذ 
منت�سف ليل اخلمي�س املا�سي.

»اقتلوهم«

 �أو�مر خميفة يف كوريا �ل�شمالية ملنع 
�نت�شار كورونا

دويل
ملاذا رف�ستها اأمريكا؟

مبادرة دولية لتطوير
 »لقاح كورونا«.. 

رف�شها  املتحدة  ال�اليات  اأكدت 
عاملية  مبادرة  يف  امل�شاركة 
لفريو�س  م�شاد  لقاح  لتط�ير 
ك�رونا امل�شتجد، تق�دها منظمة 
تتهمها  التي  العاملية  ال�شحة 
واخل�ش�ع  بالف�شاد  وا�شنطن 
وا�شنطن  وت�شري  ال�شني.  لتاأثري 
مبادرة  وهي  »ك�فيك�س«،  اإىل 
العاملية  ال�شحة  منظمة  ط�رتها 
من  الدول  ع�رسات  مع  بالتعاون 
بهدف  االأوبئة،  مكافحة  اأجل 
ت�رسيع تط�ير واختبار اللقاحات 
العامل  يف  ت�زيعها  على  والعمل 
�شحيفة  ونقلت  بالت�شاوي. 
االأمريكية عن  ب��شت«  »وا�شنطن 
االأبي�س،  البيت  با�شم  متحدث 
يف  بالده  م�شاركة  عدم  اإعالنه 
»اإن  املتحدث  وقال  املبادرة 
جمال  يف  والتط�ير  االأبحاث 
والعالجات  اللقاحات  تط�ير 
تعقيها  وال  ب�رسعة،  تتقدم 
احلك�مية«وتابع:  البريوقراطية 
يف  م�شتمرة  املتحدة  »ال�اليات 
الدوليني  �رسكائها  مع  االنخراط 
نك�ن  لن  لكن  ك�رونا،  لهزمية 
مقيدين بهيئات متعددة االأطراف 
العاملية  ال�شحة  مبنظمة  تتاأثر 
ماي  وال�شني«ويف  الفا�شدة 

ترامب  اإدارة  اأعلنت  املا�شي، 
ال�شحة  منظمة  من  ان�شحابها 
ب�شبب  مت�يلها،  ووقف  العاملية 
وخ�ش�عها  »ف�شلها  اعتربه  ما 
اأكرب  من  ال�اليات  لل�شني«وتعترب 
لها  تدفع  اإذ  املنظمة،  مم�يل 

نح� 450 ملي�ن دوالر �شن�يا.
العاملية  ال�شحة  منظمة  وكانت 
اأن  املا�شي،  اأوت  يف  ذكرت 
العامل  ح�ل  دولة   170 من  اأكرث 
املنظمة  مع  حمادثات  جتري 
مبادرة  اإىل  االن�شمام  اأجل  من 

»ك�فيك�س«.
العامة  ال�شحة  يف  خرباء  وقال 
ترف�س  املتحدة  ال�اليات  اإن 
الأنها  املبادرة،  يف  امل�شاركة 
العقار  تط�ير  على  تراهن 
الدول  وت�شجع  بها،  اخلا�س 
مما  ذلك،  فعل  على  االأخرى 
من  مزيد  تخزين  اإىل  ي�ؤدي  قد 
وبالتايل  اللقاح  من  كبرية  كميات 

ارتفاع اأ�شعاره.
مدير  وه�  م�ن،  �ش�يري  وذكر 
يف  للمنظمة  تابع  بحثي  مركز 
جنيف، اأن عدم م�شاركة ال�اليات 
مبثابة  املبادرة  يف  املتحدة 
»�رسبة حقيقية« للجه�د العاملية 

لتاأمني لقاح �شد »ك�فيد 19«.
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العدد الأخري للجريدة الر�سمية

�سدور مر�سوم جائزة الرئي�س للأدب الأمازيغي
�سدر بالعدد الأخري للجريدة الر�سمية 

مر�سوم تنظيمي يت�سمن تاأ�سي�س جائزة رئي�س 
اجلمهورية للأدب واللغة الأمازيغية وتاأتي 

هذه اجلائزة التي اأقرها رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون يف اإطار »ت�سجيع البحث والإنتاج 
يف الأدب واللغة الأمازيغية وترقيتهما �سواء 

كانت اأعمال موؤلفة باللغة الأمازيغية اأم 
مرتجمة اإليها«.

ع.غ

وتهدف هذه �جل�ئزة �إىل »مك�ف�أة 
�لتي  و�لأعم�ل  �لأبح�ث  �أح�سن 
من  كل  يف  �مل�س�ركون  ينجزه� 
عنه  �ملعرب  �لأدب  و  �لل�س�ني�ت 
�إليه�  و�ملرتجم  ب�لأم�زيغية 
�لثق�يف  �لرت�ث  يف  �لأبح�ث  و 
ب�لإ�س�فة  �مل�دي  �لأم�زيغي غري 
�إىل �لأبح�ث �لعلمية �لتكنولوجية 

و�لرقمنة«.
تقدمي  »يجب  �ملر�سوم  ومبوجب 

�لرت�ث  و�لبحث يف  �لأدبي  �لعمل 
�لأم�زيغية  ب�للغة  �مل�دي  غري 
»يجب  حني  يف  �إليه�«  مرتجم  �أو 
�لل�س�ني�ت  حول  �لعمل  تقدمي 
و�لتكنولوجي�ت  �لأم�زيغية 
وعند  ب�ل�أم�زيغية  و�لرقمنة 
�أن  على  �أخرى«  بلغ�ت  �لقت�س�ء 
و�أ�سيلة  »موثقة  �لأعم�ل  تكون 
�ملنهجية  قو�عد  على  وموؤ�س�سة 
قبل  من  ن�رشه�  يتم  ومل  �لعلمية 
�أو �سبق ون�ل به� �س�حبه� ج�ئزة 

�أو �سه�دة علمية«.

وت�سرتط �مل�دة 13 يف �ملرت�سحني 
جز�ئرية  جن�سية  من  يكونو�  �أن 
و�أن ل تقل �أعم�رهم عن 20 ع�م� 
و�أن يثبتو� �إنت�جهم لعمل يف �إحدى 
فئ�ت �جل�ئزة و�أن ي�س�ركو� بعمل 
�أن  وميكن  و�حدة,  فئة  و�حد يف 
جم�عي�  �أو  فردي�  �لرت�سح  يكون 
فئة  كل  يف  �لف�ئزون  و�سيمنح 
م�لية  ومك�ف�أة  تقديرية  �سه�دة 

تقدر مبليون دين�ر )1.000.000 
وخم�سم�ئة  �لأول  للف�ئز  دج( 
للف�ئز  �ألف دين�ر )500.000 دج( 

�لث�ين 
دين�ر  �ألف  وخم�سون  وم�ئت�ن 
�لث�لث  للف�ئز  دج(   250.000(
مبن��سبة  �جل�ئزة  ت�سلم  �أن  على 
�لحتف�ل بر�أ�س �ل�سنة �لأم�زيغية 

»�أمنزو ن ين�ير«.

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�سابة  ت�سجيل325      .
بكورونا

.   ارتفاع اإجمايل اإ�سابات كورونا 
اإىل: 45158

وفاة  حالت   07 ت�سجيل      .
بكورونا رحمهم اهلل

.   ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا 
اإىل 1523

.   حالت ال�سفاء اجلديدة: 253
.   ارتفاع اإجمايل حالت ال�سفاء 

اإىل 31746
.    احلالت املتواجدة يف العناية 

املركزة: 35

بعد اإ�ستثنائهم من منحة 
كوفيد

مبدعون ينا�سدون 
وزيرة الثقافة 

وكذ�  و�سعر�ء  كت�ب  من  �لأدب�ء  عديد  �أبدى 
فن�نون ت�سكليون �سخطهم �ل�سديد بعد ��ستثن�ئهم 
من منحة كورون� �لتي �قت�رشت �ل�ستف�دة منه� 
من  و�ملو�سيقيني  �ملمثلني  و  �ملغنيني  على 
ديو�ن حقوق �ملوؤلف و�حلقوق �ملج�ورة  طرف 
, حيث �أكد لن� هوؤلء �لكت�ب �أنهم ك�نو� ينتظرون 
�ل�ستف�دة من هذه �ملنحة كونهم يحوزون على 
ي�ستغلون  �لكثري منهم ل  �ملوؤلف وهن�ك  بط�قة 
يف جم�لت �أخرى ويطبعون �أعم�لهم من نفقتهم 
�خل��سة لكن خ�ب �أملهم بعد قيل لهم �أنهم غري 
معنيني بهذه �ملنحة , ويف �ل�سي�ق ن��سد حمدثون� 
وزيرة �لثق�فة »مليكة بن دودة« من �أجل �إن�س�فهم 
�لظروف  هذه  مثل  يف  خ��سة  �إليهم  و�للتف�تة 
�خل��سة مط�لبني �إي�ه� ب�إع�دة �لعتب�ر للفن�نني 
فنية  و�أعم�ل  موؤلف�ت  ميلكون  �لذين  �حلقيقيني 
و�لدخالء  �لطفيليني  �لثق�يف من  �لو�سط  وتنقية 
ق�نون  �سن  مع  ب�لثق�فة  �سلة  تربطهم  ل  �لذين 

يحمي حقوق �لفن�ن .
اأح�سن مرزوق

ال�سلف
احلرائق تتلف 1900 

هكتار من الغطاء الغابي 
�سجلت م�س�لح حم�فظة �لغ�ب�ت ب�ل�سلف ن�سوب 
خالل �سهر �أوت �ملن�رشم زه�ء 58 بوؤرة حريق, 
�لغط�ء  من  هكت�ر   1900 يفوق  م�  على  �أتت 
ذ�ت  لدى  �لأربع�ء  �أم�س  علم  ح�سبم�  �لغ�بي, 
ب�لني�بة, حممد  �لغ�ب�ت  و�أو�سح حم�فظ  �لهيئة 
حملة  �إط�ر  يف  �أح�ست  »م�س�حله  �أن  بوغ�لية, 
�سهر  خالل  �لغ�ب�ت,  حر�ئق  ومك�فحة  �لوق�ية 
�أتى على  �أغ�سط�س �ملن�رشم, ن�سوب 58 حريق� 

1905 هكت�ر من �لغط�ء �لغ�بي«.

اكت�ساف مذهل 
» �سر« علج �سرطان 

قاتل وعدواين!
�كت�سفت در��سة �رشيرية �أن �ملركب�ت �ملوجودة 
يف  ت�س�عد  �أن  ميكن  �لع�سل  نحل  �سم  د�خل 
�لثدي  �رشط�ن  من  �لعدو�نية  �لأ�سك�ل  مع�جلة 

دون تعري�س �خلالي� �ل�سليمة للخطر.
�لغربية  �أ�سرت�لي�  ج�معة  من  خرب�ء  و��ستخدم 
و�أ�سرت�لي�  �سم� من 312 نحلة, وجدت يف بريث 
�لبحث  من  كجزء  و�إجنلرت�,  و�إيرلند�  �لغربية 
,و�خترب �لفريق �آث�ر �ل�سم على �أنو�ع خمتلفة من 
�رشط�ن�ت �لثدي, �لتي له� عالج حمدود, ووجدو� 
�ل�رشط�نية  و�خلالي�  �لأور�م  ب�رشعة  تدمر  �أنه� 
وقبل هذه �لدر��سة, مل يقم �أحد مبق�رنة ت�أثري�ت 
�سم نحل �لع�سل, �أو �أحد مكون�ت �ل�سم �مل�سمى 
ميليتني, على �أنو�ع �خلالي� �ل�رشط�نية و�لع�دية.

من  ق�ئمة  و  مب�رشد  �لد�ستور  ي�أتي   قد 
ن�س�أة  منذ  ق�نون  يعرفه�  مل   , حقوق 
�خلليقة , وقد يُ�رّشع �ملوؤ�س�س �لد�ستوري 

ملوؤ�س�س�ت تنظم مم�ر�سة هذه �حلقوق . 
و  طر�ئق  يت�سمن  د�ستوري  ن�س  دون 
�سبل  و   , �حلقوق  هذه  حتمي  �إجر�ء�ت 
هذ�  يعترب   , �نته�كه�  ح�ل  يف  �لنت�س�ف 
 , �حلقوق  هذه  على  �لد�ستوري  �لن�س 

مكي�ج على جثة .
جل  يف  �ملكفولة  �لأ�س��سية  �حلقوق  �إن 
 , د�ستوري  م�رشع  ب�أي  حري   , �ل�رش�ئع 
�حلم�ية  �إجر�ء�ت  �لد�ستور  ن�س  ت�سمني 
لهذه  حم�ية   , بذلك  �ملخت�سة  �جله�ت  و 
�حلقوق  من  �لكثري  �أن  رغم   , �حلقوق 
�أن جمموع  , غري  �لق�نون  حممية مبوجب 
�حلقوق �مل�سكلة. للحري�ت �لع�مة و ملبد�أ 
�مل�س�و�ة و تك�فوؤ �لفر�س يجب �أن ي�سمن 
على  �لن�س  خالل  من  �لد�ستور  حم�يته� 

طر�ئق حم�يته� , و زجر �نته�كه� . 
منظومة  فيه�  �سقطت  �لتي  �ل�سكالنية  �إن 
�حلقوق , �لتي ت�سمنته� �لد�س�تري �ل�س�بقة 
 , حم�سود  حقل  يف  فز�عة   , منه�  جعلت 
ل  حذفه�  و  فر�غ�  ميالأ  ل  عليه�  �لن�س 
هذ�  ��ستدر�ك  وجب  لذ�   , ثغر�  يحدث 

�لعور �لد�ستوري .     

قلم جاف

فزاعة يف حقل 
حم�سود 

الوليد فرج
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بلدية وادي فراغة بقاملة

حريق مهول مب�سنع الدهون 

غرداية

اإعادة فتح اأزيد من 100 م�سجد اأمام امل�سلني

�أم�س  ن�سب  مهول  حريق  ت�سبب 
مبنطقة  �لدهون  مب�سنع  �لأربع�ء 
فر�غة  و�دي  ببلدية  بو�رشوة 
�أجز�ء  �إتالف  يف  ق�ملة  بولية 
ه�مة من �مل�سنع, وفق م� ورد يف 
ح�سيلة �أولية, قبل �لتحكم �لنه�ئي 
ت�سجيل  دون  من  �حلريق  يف 
خ�س�ئر ب�رشية,  ح�سبم� �ف�دت به 

�ملديرية �ملحلية للحم�ية �ملدنية 
�مل�لك  عبد  �أول  �ملالزم  و�أو�سح 
�لوق�ية  م�سلحة  رئي�س  من�يعية 
ب�لني�بة بذ�ت �ملديرية ب�أن عملية 
منت�سف  غ�ية  �إىل  �لحريق  �إطف�ء 
نه�يته�,  على  ت�رشف  �ليوم  نه�ر 
م�سري� �إىل �أن �حلريق ن�سب �سب�ح 
�لإنت�جية  �لوحدة  بهذه  �ليوم  

�خل��سة �لتي تقع على بعد 50 كلم 
�رشق ع��سمة �لولية.

�خل�س�ئر  ف�إن  �مل�سدر,  وح�سب 
يف  تتمثل  �لأن  حلد  �مل�سجلة 
�إتالف م�ستودع �لإنت�ج وم�ستودع 
�لتخزين وكذ� بر�ميل مو�د �أولية 
تز�ل  ل  فيم�  �لدهون  ل�سن�عة 

عملية 

 )105( وخم�سة  م�ئة  فتح  �أعيد 
حتى  غرد�ية  ولية  م�س�جد عرب 
�لآن بعد غلقه� لعدة �أ�سهر �سمن  
وب�ء  من  �لوق�ئية  �لجر�ء�ت 
�أم�س  علم  ح�سبم�  كوفيد-19, 
�ل�سوؤون  مديرية  من  �لأربع�ء 

�لدينية و�لأوق�ف.
�لتدريجي  �لفتح  �إع�دة  و�سبقت 
دقيقة  در��س�ت  �لعب�دة  لدور 
تطبيق�  وتعقيم,  ترميم  وعملي�ت 
�لعمومية  �ل�سلط�ت  لتوجيه�ت 
وب�ء فريو�س  �حتو�ء  �إىل  �له�دفة 
م�  ح�سب  �لوطن,  غرب  كورون� 

�أكده مدير �لقط�ع �حل�ج حممد 
�أن  �ىل  �أ�س�ر  و  �لق�در  عبد  �مري 
غلق �مل�س�جد يف �إط�ر مك�فحة 
فر�سة  ك�ن  كوفيد-19  ج�ئحة 
وتطهري   جتديد  عملية  لإطالق 
�لدينية  �ملر�فق  جلميع  �س�ملة  
ح�سب  �لولية,   �أنح�ء  جميع  يف 

ذ�ت �ملتحدث.
وفر�س على �مل�سلني �لق��سدين 
�لمتث�ل  جمدد�  �مل�س�جد 
�أد�ء  �سيم�  ل  وق�ئي  لربوتوكول 
و��ستعم�ل  �ملنزل  يف  �لو�سوء 
�سج�دة �ل�سالة �ل�سخ�سية و�رتد�ء 

�حرت�م  �ىل  ب�لإ�س�فة  �لكم�م�ت 
�ملدير  و�سدد  �جل�سدي  �لتب�عد 
�لتجمع�ت  جتنب  �رشورة  على 
��ستخد�م  وعدم  �مل�س�جد  �أم�م 
وو�سع  و�لتهوية  �لتكييف  �أنظمة 
متن�ول  يف  �لتعقيم  م�ستلزم�ت 
�مل�سلني   و�أكد مدير �لقط�ع �أن 
تطهري 144 م�سجًد� و 356 م�سلى 
يتم  ز�وية و600 ق�سم قر�آين  و37 
وكذلك  م�ستمر  و  منتظم  ب�سكل 
�لت�بعني  �لإ�سالميني  �ملعهدين 
�لإب��سي  �ملذهب  تعليم  لقط�ع 

�لو�قعني يف قر�رة وغرد�ية.

مدينة البويرة

رمي ع�سوائي للكمامات يف ال�سوارع
احلملة مازالت متوا�سلة

16 فرقة ملكافحة بعو�س 
النمر بالعا�سمة �لأي�م  هذه  �ملتجول  يالحظ 

ظ�هرة  �نت�س�ر  �لبويرة  مبدينة 
�لو�قية  للكم�م�ت  �لع�سو�ئي  �لرمي 
خمتلف  عرب  كورو�س  فريو�س  من 
للمدينة  �لرئي�سية  و�ل�سو�رع  �لأحي�ء 
و  �إل  �س�رع  �أو  بحي  متر  ل  حيث   ,
مرمية  �لكم�م�ت  من�ظر  ت�س�دفك 
�لوجه  ت�سوه  �سور  يف  وهن�ك  هن� 
م�  ع�دة  �لتي  للمدينة  �جلم�يل 
�لفرت�ت  معظم  يف  فيه�  تتكد�س 
طينة  �لكم�م�ت  لتزيده�  �لقم�مة 
بلة يف ظ�هرة ل تعك�س �لوعي �لذي 

�نت�س�ر  بد�ية  خالل  �ملو�طن  �أبرزه 
�جل�ئحة يف عملي�ت تعقيم وتنظيف 
حل�له�  �لأمور  لتعود  �لنط�ق  و��سعة 
�لآونة �لأخرية ,هذ� وعرب بع�س  يف 
عن  منهم  تقربن�  �لذين  �ملو�طنني 
غري  �لت�رشف�ت  هذه  من  �سخطهم 
�أ�سخ��س غري و�عيني  �مل�سوؤولة من 
خ��سة و�أن �جله�ت �ل�سحية �أو�ست 
يف  ��ستعم�له�  بعد  �لكم�م�ت  برمي 
�سلة �ملهمالت نظر� مل� ت�سكله من 

خطورة على �ل�سحة �لعمومية .
اأح�سن مرزوق

�لنظ�فة  موؤ�س�سة  �أعلنت 
لولية  �لبيئة  وحم�ية  �حل�رشية 
حملة  �إطالق  عن   , �جلز�ئر  
�ل�سك�ن  لتح�سي�س  جو�رية, 
�ملحليني بخطورة بعو�س �لنمر, 
�لوق�ئية  �لإجر�ء�ت  وتلقينهم 
هذه  �أ�رش�ر  مو�جهة  �أجل  من 
يف  �نت�رشت  �لتي  �حل�رشة 

�ملن�طق �ل�س�حلية.

و�أف�دت �ملوؤ�س�سة, عرب �سفحته� 
�أنه�  �لف�ي�سبوك,  على  �لر�سمية 
لتخفي�س  �إ�سرت�تيجية  و�سعت 
خالل  من  �نت�س�ره�,  ن�سبة 
يف  خمت�سة  فرقة   16 تخ�سي�س 
للقي�م  �لنمر,  بعو�سة  حم�ربة 
�لكيمي�ئي  �ملبيد  ر�س  بعملية 

طيلة ف�سل �ل�سيف, 
مرمي خمي�سة

العراق

وفاة ال�ساعر جبار 
ر�سيد 

تويف م�س�ء �لثالث�ء �ل�س�عر �لعر�قي جب�ر 
على  �أي�م  بعد  دم�غية  بجلطة  �لر�سيد 
دخوله �مل�ست�سفى وت�أكد خرب وف�ة ر�سيد 
ح�لته  تدهور  بعد  �س�عة  من  �أقل  قبل 
�ليومني  خالل  �مل�ست�سفى  يف  �ل�سحية 
�أبرز  �أحد  هو  ر�سيد  وجب�ر  �مل��سيني 
�ل�سعر�ء �ل�سعبيني يف �لعر�ق ويعمل مقدم� 
�سبه  �لعر�قي  �لإعالم  �سبكة  يف  للرب�مج 

�لر�سمية, و�سدرت له دو�وين عديدة.
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