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للنظر يف الطعون املقدمة من قبل الغرفة اجلزائية 

فتح ملف طرطاق وتوفيق 
�ل�سعيد بوتفليقة وحنون 

ب13 والية بالغرب اجلزائري

�إيد�ع 10 روؤ�ساء بلديات 
و12 منتخبا �حلب�س �ملوؤقت 
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اأجل جمل�س ق�صاء اجلزائر العا�صمة اأم�س االحد 
جل�صة ا�صتئناف حماكمة  وزيري الت�صامن الوطني 

اال�صبقني جمال ولد عبا�س وال�صعيد بركات اإىل 
تاريخ  29 نوفمرب القادم.

ك�صفت م�صادر ق�صائية الغرفة اجلنائية لدى 
املحكمة العليا  قد جدولت  ملف الطعن بالنق�س 

الذي تقدم به كل من �صقيق الرئي�س ال�صابق  ال�صعيد 
بوتفليقة، واجلرنالني توفيق وطرطاق و لويزة حنون 
�صد احلكم ال�صادر عن املجل�س اال�صتئناف لدى 

املحكمة الع�صكرية بالبليدة

ك�صفت م�صادر ق�صائية اأن م�صالح االأمن قد اأحالت 
ع�رشات امللفات اخلا�صة مبنتخبني وروؤ�صاء بلديات 

اإىل التحقيق الق�صائي الذي با�رشعملية التحقيق 
يف ملفات مرتبطة خ�صو�صا يف التزوير وا�صتعمال 

املزور و�صوء ا�صتغالل الوظيفة.

كذبت املكلفة باالت�صال مل�صت�صفى م�صطفى با�صا  
جودي  االأخبار التي ثم تداولها حول غلق اأبواب 

امل�صت�صفى يف وجه املر�صى ، موؤكدة اأن  كل ما ثم 
تداوله حول املو�صوع جمرد اإ�صاعات  ال اأ�صا�س له 

من ال�صحة.
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العديد من امل�ستثمرات .
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ال�سفري الفل�سطيني اأمني مقبول يف حوار لـ"الو�سط":

نترباأ من بيان م�ساندة املغرب 
.     تبون دعم الق�سية الفل�سطينية و�سط اأجواء الرتاجع

.     دول عربية متواطئة مع الإدارة الأمريكية �سد فل�سطني
.      �سفقة القرن انتهت بعد �سقوط ترامب

اأكد ال�سفري الفل�سطيني يف اجلزائر اأمني مقبول يف حوار خ�ص به جريدة الو�سط اأن املوقف الر�سمي لل�سلطة الفل�سطينية حول ال�سراع 
القائم بني املغرب و ال�سحراء الغربية ت�سدره وزارة اخلارجية فقط ، موؤكدا اأن البيان الأخري الذي ثم تداوله حول اأن فل�سطني تدعم 

املغرب ل ميثل ال�سلطة الفل�سطينية، م�سددا اأن فل�سطني ترافع لال�ستفتاء وحل الأزمة بني البلدين يف اإطار �سلمي.

حاورته: اإميان لوا�ص

بداية، ما املوقف الر�سمي 
لل�سلطة الفل�سطينية اجتاه ما 

يجري يف ال�سحراء الغربية؟

و  ت�صدر  مل  الفل�صطينية  ال�صلطة 
حلد  ر�صمي  موقف  اأي  تعلن  مل 
بني  الأخرية  الأحداث  حول  الآن 
الغربية،  ال�صحراء  و  املغرب 
الأمن  نتمنى  عام  ب�صكل  ولكن 
املنطقة،  �صعوب  لكل  ال�صالم  و 
يف  الق�صية  هذه  حتل  اأن  نتمنى 
النزاع  من  نتاأ�صف  وقت،  اأ�رسع 
القائم بني الدولتني و بني الأ�صقاء 
ل�صالح  نرافع  ،  نحن  العربي 
يف  حتل  اأن  يف  الق�صية  حتل  اأن 
خالل  من  املتحدة  الأمم  اإطار 
الذهاب  اإىل  الت�رسيع  الذهاب 
خالله  من  يقرر  ا�صتفتاء  اإىل 
يف   ، ال�صحراوي  م�صريه  ال�صعب 
اختيار  حكم ذاتي ن اأو الن�صمام 

اأو تاأ�صي�س جمهورية م�صتقلة.
 ما ردكم بخ�سو�ص البيان 
دعم  حول  تداوله  مت  الذي 

فل�سطني للمغرب؟

الذي  البيان  هذا  من  نترباأ 
لل�صلطة  الر�صمي  املوقف  لميثل 

ل�س  املوقف  هذا  الفل�صطينية، 
اإحدى  من  �صادر  هو  و  ر�صمي 
لميثل  و  ال�صبابية  املنظمات 
نرافع  نحن  الفل�صطينية،  ال�صلطة 
لال�صتفتاء و ناأمل اأن حتل الق�صية 
اإطار �صلمي و توافقي، و نوؤكد  يف 
ا�صتقرار  و  اأمن  يخدم  لن  اأن 

املنطقة.

املوقف  على  تعليقك 
الق�سية  اجتاه  العربي 

الفل�سطينية؟
عن  تراجعت   ، العربية  الأنظمة 
التاأييد التاريخي املعروف للق�صية 
الفل�صطينية و ال�صعب الفل�صطيني، 
هناك بع�س الدول هرولت لإقامة 
عالقات مع الكيان ال�صهيوين عدو 
الأمر  هذا   ، الإ�صالمية  الأمة 
بهذا  نتفاجاأ  كنا  جدا،و  اأزعجنا 
الأنظمة  بع�س  قبل  من  املوقف 
العربية التي عرفت �صابقا لتاأييدها 
و دعمها لل�صعب ال�صحراوي، و لكن 
المريكية  الإدارة  هيمنة  اأن  يبدو 
كان  العربية  الأنظمة  بع�س  على 
العربية  الدول  ذلك، بع�س  �صبب 
للق�صية  تاأييدها  باأن  تعلن  تخ�صى 
تذكر  مل  خجولة  بياناتها  كما   ،
يف  �صارمة  تكون  اأن  نتوقع  كنا   ،
ي�صجع  ذلك  لالأ�صف  موقفها، 

التمادي  على  ال�صهيوين  الكيان 
اأكرث، بع�س الدول العربية  تاأمرت 
الأمريكية  الإدارة  مع  ومتواطئة 
ال�صعب  �صد  ال�صهيوين  الكيان  و 
خالل  والق�صية الفل�صطيني من 
كما   ، القرن  ل�صفقة  دعمها 
اأن ال�صمت الدويل على النتهاكات 
جديدا، هذا  لي�س  الإ�رسائيلية 
منذ  هو  بل  حديثا  لي�س  ال�صمت 
يزداد  يوما  �صنوات لكن  ال�صمت 
حتظى  فل�صطني  كانت   ، يوم  بعد 
تنديد  خالل  من  الدويل  بتاأييد 
لها  و  يح�صل  ملا  اإ�صتنكار  و 
لكن   ، تتلقى  امل�صاعدات  كانت 
والتاأييدات ،  امل�صاعدات  خفت 
امل�صالح  �صيا�صة  ذلك  ناجت عن  و 
الكيان  ميار�صه  الذي  التهديد  و 
المريكية،  الإدارة  و  ال�صهيوين 
�صيئة  حالة  الو�صع الفل�صطيني يف 
مل�صتقبله  انتظار  و  ترقب  حالة  و 
، رغم اأنها قد قدمت كل ما ميكن 
من اأجل ال�صالم القائم على اأ�صا�س 
ال�رسعية الدولية ،حتى انها تنازلت 
،ورغم املرونة مل ي�صتجيب الكيان 

ال�صهيوين لذلك .

اجلامعة  دور  تقيم   كيف 
الق�سية  يف  العربية 

الفل�سطينية؟

بيانات اجلامعة  العربية تراجعت، 
يتعلق  فيما  خا�صة  و  كبري  ب�صكل 
مب�صاألة التطبيع ، و مل توافق على 
هذا  التطبيع  يدين  بيان  اإ�صدار 
اأدى  اخلطورة، مما  غاية  اأمر يف 
اإىل ان�صحاب كبري و رف�س الدول 
جمل�س  رئا�صة  تتوىل  اأن  العربية 
العرب  ،  اخلارجية  الوزراء 
اجلامعة حم�صلة معدلة بني الدول 
الغربية الكربى الدول ذات النفوذ 
املايل و النفوذ  ال�صيا�صي ، نظام 
اجلامعة العربية يحتاج اإىل تغيري 
ميثل  فعال  ي�صبح  حتى  وتقومي 
لالأ�صف  اجلامعة  العربية،  الدول 
البيانات  على  اقت�رس  العربية 
العملي  الدور  هو  ما  لكن  فقط، 
الواقعي للجامعة العربية و الدولة 
دورها  ينح�رس  وهل  العربية، 
و  ال�صتنكار  بيانات  اإ�صدار  يف 

التنديد .

موقفك  على  تعليقك 
الق�سية  من  اجلزائر 

الفل�سطينية؟
بقى  التي  الدول  من  اجلزائر 
اجتاه  ثابت  و  �صامد  موقفها 
الق�صية الفل�صطينية بعد التداخل 
و التواطوؤ لبع�س الأنظمة العربية 
الأمريكية،  تاأييدها  الإدارة  مع 

اجلزائرية  الثورة  مبادئ  من  نابع 
الرئي�س  عنها  عرب   ، التحررية 
تبون  املجيد  عبد  اجلزائري 
لقاءته  خالل  وا�صح  ب�صكل 
يف  خطابته  يف  و  ال�صحفية 
املتحدة  العامة  لالأمم  اجلمعية 
ق�صية  الفل�صطينية  الق�صية  باأن 
يف  اإل  للق�صية  حل  اأن  و  مركزية 
فل�صطني  عا�صمتها  دولة  اإقامة 
رافعة  ي�صكل  ،وهذا  القد�س 
و  الفل�صطيني  لل�صعب  لدعم 
معنوياته، الدولة اجلزائرية  دولة 
لل�صعب  لدعمها  موا�صلة  عربية 
و  الحرتام  كل  الفل�صطيني 
،و  اجلزائري  لل�صعب  التقدير 
ثبت  الذي  اجلهورية  لرئي�س 
اجلزائري  التاريخي  موقف  على 
، اإن  الفل�صطينية  الق�صية  اجتاه 
ح�صن  كان  لطاملا  بلد  اجلزائر 
لثورتها  ومدر�صة  لفل�صطني  دائم 
اجلزائر  يف  نرى  نحن  وق�صيتها، 
الب�صمة  ودولتها  �صعبها  ويف 
وعدم  ال�صف  وحدة  وامل�صتقبل 
الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل 
على  الإ�رسار  وكذا  لالآخرين، 
عدم ال�صماح بالتدخل يف �صوؤوننا، 
ن�صالنا  اأ�صا�س  يف  كانت  قيم 
وا�صتلهمناها  وتفكرينا،  وعقلنا 
من اجلزائر وفقط، نثمن  جهود 

اإجتاه  الثابت  وموقفها  اجلزائر 
بلد  اجلزائر  للق�صية الفل�صطينية 
لطاملا كان ح�صن دائم لفل�صطني 
ومدر�صة لثورتها وق�صيتها، وعدم 
الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل 

لالآخرين.

اختيار  يف  راأيك  ما   
للرئي�ص  فل�سطينية  موؤ�س�سة 

تبون �سخ�سية العام 2020؟
بكل فخر و اعتزاز اأن  يتم اختيار 
تبون  اجلزائرية  الدولة  رئي�س 
�صخ�صية العام و هو فعل ميثل بكل 
عاملية  نقلت  �صخ�صية  جدارة 
مرحلة،  اإىل  مرحلة  من  اجلزائر 
الفل�صطينية  الق�صية  دعم  تبون 
و  مرتاجعة  عربية  اأجواء  و�صط 
الكيان  نحو  للهرولة  ،وندد  هزيلة 
ال�صهيوين و التطبيع ، ي�صتحق كل 

التكرمي ...

ما م�سري �سفقة القرن ؟
�صقوط  بعد  انتهت  القرن  �صفقة 
الق�صية  لت�صفية  �صفقة  ترامب، 
احلقوق    �صلب  و  الفل�صطينية، 
و  الالجئني  مو�صوع  اإنهاء  و 
�صهيوين  م�رسوع  القد�س،هي 
على  فر�صوه  و  ال�صهاينة  �صاغوه 

الرئي�س الأمريكي ترامب.

اختري �سخ�سية العام  2020 

غر�س �سجرة زيتون يف القد�س با�سم الرئي�س تبون
الأر�س  �صيدة  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
الذكرى  ع�صية  الفل�صطينية، 
قيام  لإعالن  والثالثني  الثانية 
اأمنائها  جمل�س  اأن  فل�صطني  دولة 
اأكد بالإجماع على اختيار الرئي�س 
املجيد  عبد  احلايل  اجلزائري 
 2020 العام  �صخ�صيًة  ليكون  تبون 
مئات  من  ا�صطفاًء  ال�صيا�صية 
املنا�رسة  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 
للق�صية الفل�صطينية املر�صعة على 
التكرميية  للدورة  الرت�صيح  قائمة 
�صمن  وذلك  ع�رس،  الثالثة 
الذي  ال�صنوي  للحفل  حت�صرياتها 
يوم  فل�صطني  اأر�س  على  تقيمه 
دي�صمرب  من  والع�رسين  اخلام�س 
2020 لتكرمي ال�صخ�صيات الوطنية 
الفل�صطينية،  للق�صية  الداعمة 
�صتزرع  التكرمي  هذا  على  وبناًء 
�صجرَة  ال�رسيف  القد�س  تراب  يف 

زيتوٍن با�صم )عبد املجيد تبون(.
و�رسح الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
اهلل  رام  يف  الفل�صطينية  الأر�س 
لقاء  يف  احل�صيني  كمال  الدكتور 

يوم  وليلة  ال�صبت  م�صاء  �صحفي 
الرئي�س  اختيار  اأن  ال�صتقالل؛ 
املجيد  عبد  احلايل  اجلزائري 
ال�صيا�صية  العام  ل�صخ�صيًة  تبون 
املوؤ�ص�صة  اختيار  لي�س   2020
فل�صطيني  اختياٌر  بل هو  وح�صب؛ 
جاء تقديراً واإعالًء ملوقف الرئي�س 
اجلزائري ال�صخ�صي جتاه الق�صية 
ب�صالبة  �صمخ  حيث  الفل�صطينية 

�صد الجنرار وراء موجة التطبيع، 
الأمة  حتتاجه  وطنياً  وعياً  واأثبت 
والروحي  الفكري  لال�صتنها�س 
واأ�صاف  الع�صيبة،  الفرتة  هذه  يف 
تبون  الرئي�س  تكرمي  اأن  احل�صيني 
لهذا العام جاء اأي�صاً ا�صتحقاقاً يف 
�صخ�صه ملوقف اجلزائر التاريخي 
الفل�صطينية  الق�صية  عن  املدافع 
احلكومة  وخلفه  وكرر  اأعلن  حيث 

الق�صية  اأن  اجلزائري  وال�صعب 
مقد�صة  ق�صية  هي  الفل�صطينية 
ال�رسق  يف  الق�صايا  اأم  وهي 
حل  ل  واأنه  وجوهرها  الأو�صط 
دولة  فل�صطني  عن  بالإعالن  اإل 
القد�س  عا�صمتها  م�صتقلة، 
اأن  احل�صيني  و�رسح  ال�رسيف، 
ر�صمياً  بنون  الرئي�س  اختيار  ليوم 
 2020 للعام  �صيا�صية  �صخ�صيًة 
اإعالن  كون  للبلدين  عالية  رمزية 
 15 بتاريخ  فل�صطني  دولة  قيام 
بالعا�صمة  مت  قد   1988 نوفمرب 
األقى  حيث  اجلزائر،  اجلزائرية 
الرئي�س  الدولة  اإعالن  خطاب 
الفل�صطيني الراحل يا�رس عرفات.  
ر�صمياً  الدعوة  توجه  و�صوف 
عرب  كلمة  تبون  الرئي�س  ليلقي 
الحتفال  يف  ال�صناعية  الأقمار 
اهلل،  رام  يف  �صيقام  الذي  ال�صخم 
الحتفال  قاعة  �صتزهر  حيث 
لأ�رسى  لوحة  مبائة  العام  هذا 
العامل،  ولأحرار  فل�صطينيني 
بري�صة  التحرر  طعم  �صيذوقون 

جت�صيدهم  على  تناف�صوا  فنانني 
للحرية  تاريخياً  م�صهداً  لي�صنعوا 
تنطلق  كبري  فل�صطيني  عر�ٍس  يف 
تلك  من  ن�صٌخ  عليها  بالونات  فيه 
فوق  من  لرتتفع  وال�صور  اللوحات 
يا�رس  الراحل  الزعيم  قرب  وحول 
عرفات، وحتلق باجتاه القد�س يف 
اإ�صارة اإىل اأن بو�صلة احلرية ت�صري 

دوماً اإىل اأوىل القبلتني. 
�صيدة  ملوؤ�ص�صة  اأن  املعلوم  ومن 
الثالثة  ذات  الفل�صطينية  الأر�س 
اأن�صطة وطنية عاملية  ع�رس ربيعاً 
الفل�صطينية  الهوية  فيه  توؤكد 
الثوابت  جتذير  اإىل  وت�صعى 
امل�صهد  يف  الفل�صطينية  الوطنية 
من  الدويل  وال�صيا�صي  الثقايف 
خالل الأن�صطة الثقافية والفكرية 
والفنية، وهي �صاحبة اأكرث من مائة 
وع�رسين مبادرة يف هذا املجال، 
�صخ�صيات  كرمت  اأن  و�صبق 
للق�صية  داعمة  م�صهورة  عاملية 

الفل�صطينية.

رئا�سة اجلمهورية 

الرئي�س تبون
 اأنهى الربوتوكول 

العالجي 
اجلمهورية  لرئا�صة  بيان  ك�صف 
املرافق  الطبي  الفريق  ياأن 
بروتوكول  اأنهى  قد  لرئي�س 
العالج املو�صى به، ويتلقى حاليا 
بعد  ملا  الطبية  الفحو�صات 

الربوتوكول
اجلمهورية  لرئا�صة  بيان  اأفاد  و 
للرئي�س  ال�صحية  الو�صعية  حول 
رئي�س  لتعليمات  تنفيذا   »: تبون 
املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية 
على  العام  الراأي  باطالع  تبون 
يوؤكد  ال�صحية،  حالته  تطور 
لرئي�س  املرافق  الطبي  الفريق 
اجلمهورية  عبد املجيد تبون اأن 
الأخري اأنهى الربوتوكول العالجي 
ويتلقى حاليا الفحو�صات الطبية 

ملا بعد الربوتوكول«.
اإميان لوا�ص
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حماكمة اخلليفة بنك

اإدانة عبداملومن خليفة ب18 �سنة �سجنا
اأ�سدرت حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�ساء البليدة م�ساء اأم�س الأحد اأحكاما ترتاوح ما بني 18 
�سنة �سجنا نافذا و الرباءة يف حق املتهمني ال12 يف ق�سية بنك اخلليفة املتابعني بتهم تتعلق 
بالف�ساد كال�سرقة املو�سوفة و خيانة الأمانة وتزوير حمررات و الر�سوة و ا�ستغالل النفوذ.

ق.و

املدير  الرئي�س  الرئي�سي,  املتهم  واأدين 
ال�سابق ملجمع خليفة, عبد امل�ؤمن  العام 
احلب�س  رهن  ي�جد  الذي  خليفة,  رفيق 
غرامة  و  نافذا  حب�سا  �سنة  ب18  حاليا, 
مالية قدرها 1 ملي�ن دج و م�سادرة اأمالكه 
املحج�زة و ه� نف�س احلكم الذي نطقت 
به املحكمة اجلنائية لنف�س املجل�س �سنة 

.2015
العام  املدير  املحكمة  اأدانت  كما 
�سابقا,  الأمن  و  ال�قاية  ل�رشكة  امل�ساعد 
املتهم �سا�س�ة عبد احلفيظ و مدير وكالة 
ك�ساد  بلعيد  �سابقا,  بالبليدة  اخلليفة  بنك 
مالية  غرامة  و  نافذا  �سجنا  �سن�ات  ب8 
املتهم  فيال  و حجز  دج  األف   500 قدرها 
فيما  املحج�زة  �سا�س�ة  احلفيظ  عبد 

امل�ساعد  العام  املدير  �سقيقه  على  حكم 
ببنك اخلليفة  بالتجهيزات �سابقا  املكلف 
حب�سا  �سن�ات  باأربعة  �سا�س�ة  الدين  بدر 
األف دج غرامة مالية نافذة و  نافذا و 20 

م�سادرة ال�سقة املحج�زة.
املحلية  التنمية  بنك  وكالة  مدير  واأدين 
اإيدير,  اإي�سري  مراد  �سابقا,  ب�سطاوايل 
ب5 �سن�ات �سجنا نافذا, فيما حكم على 
لعب كرة القدم �سابقا, مزيان اإيغيل علي, 
بثالث �سن�ات �سجنا نافذا و غرامة مالية 
الفيال  م�سادرة  و  دج  األف   500 قدرها 
مدر�سة  مدير  على  حكم  فيما  املحج�زة 
عدة,  فداد  �سابقا,  البنيان  بعني  ال�رشطة 
بثالثة �سن�ات حب�سا نافذا و غرامة مالية 

قدرها 20 األف دج.
و اأ�سدرت املحكمة �سد كل من املتهمني 
مراد  ايدير  اإ�سري  و  امل�ؤمن  عبد  خليفة 

احلفيظ  عبد  �سا�س�ة  و  ك�ساد  بلعيد  و 
اأحكاما بعق�بات تكميلية تتمثل يف احلجر 
ال�طنية  القان�ين و حرمانهم من احلق�ق 
و املدنية ملدة ثالثة �سن�ات وحكم على 
مدير ال�رشكة الإ�سبانية اجلزائرية للتغذية 
�سابقا, املتهم م�سطفى بن مهدي, بعامني 
حب�سا م�ق�ف النفاذ و غرامة مالية تقدر 

ب20 األف دج و عاما حب�سا
رئي�س  من  كل  حق  يف  النفاذ  م�ق�ف 
للتقاعد  ال�طني  ال�سندوق  اإدارة  جمل�س 
�سابقا علي مزياين, و املدير العام ال�سابق 
غرم  الذي  ع�ن  علي  �سيدال  ملجمع 
من  كل  الرباءة  من  وا�ستفاد  دج  ب5000 
ال�طني  لل�سندوق  ال�سابق  العام  املدير 
بلقا�سم,  اآيت  حمرز  البطالة,  عن  للتاأمني 
تربطه  الذي  �سدراتي,  م�سع�د  املتهم  و 
يف  الرئي�سي  املتهم  مع  م�ساهرة  عالقة 

طالبي  زهري  العام  النائب  وكان  الق�سية. 
امل�ؤبد  ال�سجن  ت�سليط عق�بة  التم�س  قد 
يف حق املتهم الرئي�سي عبد امل�ؤمن رفيق 
الأمالك  جميع  م�سادرة  كذا  و  خليفة 
الق�سية  ذمة  على  حجزها  و  به  اخلا�سة 
حق  يف  �سن�ات  اأربعة  و  ال20  بني  ما  و 
باقي املتهمني املتابعني مبا فيهم املتهم 
و  اأ�رشار  جمعية  تك�ين  بتهم  الرئي�سي 
و  الأمانة  خيانة  و  امل��س�فة  ال�رشقة 
الر�س�ة  و  م�رشفية  حمررات  يف  التزوير 
و اإ�ستغالل النف�ذ و الإفال�س بالتدلي�س و 

التزوير يف حمررات ر�سمية.

وقد انطلقت جل�سة حماكمة املتهمني يف 
املا�سي  الأحد  ي�م  بنك  اخلليفة  ق�سية 
بعد قب�ل املحكمة العليا لطلب النق�س يف 
ق�ساء  ملجل�س  اجلنائية  املحكمة  اأحكام 
امل�من  عبد  و�سلم   2015 ل�سنة  البليدة 
ال�سلطات  طرف  من  للجزائر  خليفة 
طبقا  دي�سمرب2013  يف  الربيطانية 
املعاهدة  واأحكام  القان�نية  لالإجراءات 
املتحدة  واململكة  الق�سائية بني اجلزائر 
اإثر  التنفيذ �سنة 2007 و  التي دخلت حيز 
نفاذ جميع الطع�ن لدى الق�ساء الربيطاين 

والق�ساء الأوروبي.

ب13 ولية بالغرب اجلزائريللنظر يف الطعون املقدمة من قبل الغرفة اجلزائية 

بتهمة ت�سجيل وبث مكاملة لعقيد من املخابرات

حمكمة بئر مراد راي�س

فتح ملف طرطاق وتوفيق ال�سعيد 
بوتفليقة وحنون 

اإيداع 10 روؤ�ساء بلديات و12 منتخبا احلب�س املوؤقت 
.    اأكرث من 80 رئي�س بلدية ومنتخبا مهددون باحلب�س يف ق�سايا ف�ساد

اإدانة اأني�س رحماين ب5 �سنوات �سجنا نافذا 

 اإدانة حداد ربوح بعامني حب�سا نافذا

ق�سائية الغرفة  م�سادر  ك�سفت 
املحكمة  لدى  اجلنائية 
الطعن  جدولت  ملف  العليا  قد 
من  كل  به  تقدم  الذي  بالنق�س 
ال�سابق  ال�سعيد  الرئي�س  �سقيق 
ت�فيق  واجلرنالني  ب�تفليقة, 
حلزب  العامة  والأمينة  وطرطاق 
احلكم  �سد  حن�ن  ل�يزة  العمال 
ال�ستئناف  املجل�س  عن  ال�سادر 
بالبليدة  الع�سكرية  املحكمة  لدى 
بعد غد الربعاء امل�افق لي�م 18 
ن�فمرب اجلاري للف�سل يف الطع�ن 
املقدمة يف جمال تطبيق القان�ن 

ان  املحكمة  بحكم  عدمه  من 
ولي�ست  العليا هي حمكمة  قان�ن 
احد  دفاع  واأ�سار  وقائع,  حمكمة 
بال��سط  اأن  ات�سال  يف  املتهمني 
وفقا  قان�نا  م�ؤ�س�س  م�كله  طعن 
الإجراءات  قان�ن  500 من  للمادة 
وان  3و04  الفقرتني  اجلزائية 
العليا  املحكمة  يف  كبرية  ثقتهم 
القرار  واإحالة  م�كله  يف  للطعن 
جمل�س  الق�سية  على  واإطراف 
وج�د  بحكم  جديد  ع�سكري 
خروقات  قان�نية يف القرار حمل 

الطعن.

ق�سائية  م�سادر  ك�سفت 
اأحالت  الأمن قد  اأن م�سالح 
امللفات اخلا�سة  ع�رشات 
بلديات  وروؤ�ساء  مبنتخبني 
الذي  الق�سائي  التحقيق  اإىل 
ملفات  يف  با�رشعملية التحقيق 
التزوير  يف  خ�س��سا  مرتبطة 
وا�ستعمال املزور و�س�ء ا�ستغالل 
العام  املال  وتبديد   , ال�ظيفة 

واإبرام �سفقات م�سب�هة .

امل�سادر  ذات  واأ�سارت   هذا 
 101 باإيداع  كانت  البداية  اأن 
�سلف  من  بكل  بلديات  روؤ�ساء 
وتلم�سان  ,وهران  عني مت��سنت 
برفقة  امل�ؤقت  احلب�س  رهن 
عامني  كتاب  و05  منتخبني   12
عن  يزيد  ما  ي�جد  حني  يف   ,
الرقابة  نظام  منتخبا  حتت   30
الق�سائية , واغلبهم مت�رطني يف 
مقاولينت  مع  م�سب�هة  �سفقات 

ورجال اعمال  او تزوير حمررات 
وليتي  ت�جد  حيث   , ر�سمية 
�سلف ومت��سنت وتلم�سان رائدة 
يف عدد الق�سايا املطروحة على 
الق�ساء متب�عة ب�سيدي بلعبا�س 
 , وتيارت  والنعامة  و�سعبيدة 
غليزان  على  ناهيك  ووهران 
 80 اح�ساء  مت  وتيارت,  حيث 
بني  ما  امللفات  هذه  يف  متهما 
بلدية  وبع�سهم  ورئي�س  منتخبا 

من  باأكرث  النيابة  من  تتابعه 
اخر  جانب  ملفات  من   03
انه  امل�سادر  ذات  ا�سارت 
امللفات  الع�رشات  من  لتزال 
ال�لئية  التي  املفت�سيات  لدى 
باجلملة  جتاوزات  على  وقفت 
التحقيق  بعد على  التي مل حتل 
التحقيق  انتهاء  الق�سائي  بعد 

الداري .
حممد بن ترار

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  اأدانت 
النهار  جممع  مدير  اأم�سالثنني 
�سن�ات  ب5  رحماين  اأني�س 
�سجنا وغرامة مالية قدرها 10 
ماليني �سنتيم ملتابعته بجرمية 
ت�سجيل  مكاملة متت بينه وبني 
املدع�  الأمن  جهاز  يف  عقيد 
تلفزي�ن  عرب  وبثه  اإ�سماعيل 

النهار دون رخ�سة
قد  العام  احلق  ممثل  وكان 
الفارط  عق�بة  التم�س الأ�سب�ع 
�سن�ات  النافذ ملدة 10  ال�سجن 
 100 قدرها  مالية  غرامة  مع 

حق  يف  جزائري  دينار  األف 
النهار اني�س مقدم  جممع  مدير 
عن  املدع� اني�س رحماين 
هاتفية  مكاملة  ت�سجيل  جرمية 
الأمن  م�سالح  يف  لعقيد 
النهار  تلفزي�ن  عرب  ون�رشها 
فيها  مت  التي  املحاكمة  وخالل 
النهار  جممع  مدير  ا�ستج�اب 
بالقليعة  العقابية  امل�ؤ�س�سة  من 
تقنية  طريق  تيبازة  عن  ولية 
ال�سحية  دفاع  اأكد  التحا�رش 
مرافعته  يف  اإ�سماعيل  العقيد 
ارتكب  النهار  جممع  مدير  اأن 

عالقة  لها  لي�س  خطري  جتاوز 
واملمار�سة  ال�سحافة  بحرية 
بث  خالل  من  الإعالمية 
لطار  هاتفية  مكاملة  وت�سجيل 
ترخي�س  دون  ال�طني  باجلي�س 
م�سبق  اذن  على  احل�س�ل  ودون 
من ال�سحية كما اأبرز  ان جممع 
باللغة  ومن خالل م�قعه  النهار 
 «  24 الفرن�سية  »اجلزائر 
م��س�ع  يف  خطرية  اأم�ر  تناول 
م�سالح  خالله  من  ن�رش  طالب 
حلل  بالتدخل  الع�سكري  الأمن 
ال�سعبي  املجل�س  رئا�سة  اأزمة 

خالفات  اثر  ن�سبت  التي 
ال�سابق  الربملان  رئي�س  بني 
من  ون�اب  ب�حجة  ال�سعيد 
جبهة  حلزب  الربملانية  الكتلة 
�سنة  ربيع  يف  ال�طني  التحرير 
2018 م�سريا اىل ان تدخل هذه 
قان�ين  غري  الإعالمية  ال��سيلة 
ب�سلة  ميت  ول  د�ست�ري  وغري 
للمار�سة الإعالمية التي تقت�سي 
�سالحيات  يف  التدخل  عدم 
للبالد  الد�ست�رية  امل�ؤ�س�سات 
للراأي  الأحداث  بنقل  والكتفاء 

العام

اجلزائر  ق�ساء  جمل�س  اأجل 
جل�سة  الحد  اأم�س  العا�سمة 
ا�ستئناف حماكمة  وزيري الت�سامن 
ال�طني ال�سبقني جمال ولد عبا�س 
 29 تاريخ   اإىل  بركات  وال�سعيد 

ن�فمرب القادم.
الق�سية  يف  التاأجيل  قرار  وجاء 
ال�سابقني  ال�زيرين  فيها  املتابع 
واختال�س  بتبديد  تتعلق  بتهم 
�سفقات  اإبرام  عم�مية,  اأم�ال 
ا�ستعمال  �س�ء   , للت�رشيع  خمالفة 
ال�ظيفة »بناء على طلب هيئة دفاع 

املتهمني«.
البتدائية  املحكمة  كانت  للتذكري 
جمال  اأدانت  قد  احممد  ل�سيدي 
ولد عبا�س و �سعيد بركات بعق�بات 
 4 و  �سن�ات   8 ب  نافذة   �سجن 
�سن�ات على الت�ايل و غرامة مالية 

كما  منهما  لكل  دج   قدرت مبلي�ن 
ال�سابق  العام  الأمني  ادانة  متت 
ب��سناق  ال�طني,  الت�سامن  ل�زارة 
نافذ  �سجن  �سن�ات  ب3  خالدي 
دج,  ملي�ن  قدرها  مالية  غرامة  و 
جل�يل  الت�رشيفات,  مدير  كذا  و 
نافذا  �سجنا   )2( ب�سنتني  �سعيد 
غرامة  و  نافذة  غري  �سنة  منها 
اأدين  كما  دج  ملي�ن  قدرها  مالية 
بذات  ال�سابق  العام  الأمني  اأي�سا 
ال�زارة, ا�سماعيل بن حبيل�س ب�سنة 
قدرها   مالية  غرامة  و  نافذ  �سجن 
ولد  جمال  جنل  اأما  دج   500.000
حالة  يف  امل�ج�د  ال�ايف  عبا�س, 
اإدانته ه�  باخلارج فقد متت  فرار 
اأي�سا  ب10 �سن�ات �سجنا نافذا و 
بغرامة  مالية قدرها ملي�ن دج , مع 

ا�سدار اأمر دويل بالقب�س عليه. 

جمل�س ق�ساء اجلزائر

تاأجيل جل�سة ال�ستئناف يف ق�سية 
ولد عبا�س و بركات 

ببئر  اجلنح  حمكمة  اأدانت 
حداد  رب�ح  الثنني  راي�س  مراد 
ملنتدى  ال�سابق  الرئي�س  �سقيق 
حداد  علي  امل�ؤ�س�سات  رووؤ�ساء 
نافذا  حب�سا  عامني  بعق�بة 

األف   20 بقيمة  مالية  وغرامة 
غري  التجمهر  تهمة  عن  دينار 
وامل�سا�س  والتحري�س  امل�سلح 
عمر  ويتابع  ال�طنية.  بال�حدة 
ق�سية  يف  رب�ح  املدع�  حداد 

فيها  املتابع  بالف�ساد  �سلة  ذات 
ال�زراء  من  وعدد  علي  �سقيقه 
قد  وكان  ال�سابقني  وامل�س�ؤولني 
ا�ستفاد من قبل الغرفة اجلزائية 
ملجل�س ق�ساء العا�سمة بالرباءة 

ان  قبل  الأخري  قبل  ما  الأ�سب�ع 
هذا  العامة  النيابة  ت�ستاأنف 
احلكم يف انتظار برجمة الق�سية 

من جديد الأيام القليلة القادم
ع.ب 

.     5�سنوات للمتهم �سا�سوة عبداحلفيظ

حممد بن ترار

باية ع 
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حكيم مالك

 وحتدث درار عن و�شعية الك�شف ال�شامل 
اجتاه فريو�س كورونا،  قائال اأنه البد من 
ا�شرتاتيجية  و  االأ�شا�شي  الهدف   معرفة 
الك�شف عن   هذا الوباء اأوال، وياأتي هذا 
عن طريق  عزل االأ�شخا�س الذين لديهم 
ب�شفتهم  ـ   19 لكوفيد  موؤكدة  اأعرا�س 
فهوؤالء  حميطهم   يف  للفريو�س  ناقلني  
لياأتي   ، الت�شخي�س  يف  االأولوية  ميتلكون 
يعانون  الذين  االأ�شخا�س  اإىل  بعد  فيما 
ال�شكري  كمر�س  مزمنة  اأمرا�س  من 
للحالة  املبا�رش  املحيط  يف  والقلب 
ال�شخ�س  بعد  فيما   وياأتي  املوؤكدة 
املر�س  مع  �شلة  اأي  لديه  لي�س  الذي 
ويقوم باإجراء الك�شف عن كورونا ، فهذا 
التحقيقات  يف  ولكن  اأويل  هدف  لي�س 
الوبائية ممكن اأن نتعر�س لهذا يف اإطار 
يف  الكورونا  ثقل  ملعرفة  املرحلة   هذه 
ن�شتطيع  ال  ،حيث  اجلزائري  املجتمع 
ت�شخي�س جميع املواطنني يف ظل وجود 

بوؤر املر�س يف عائلة باأكملها.
قدرات  املتحدث  اأن  ذات  اأبرز  كما 
كورونا   لفريو�س  اليومية  الك�شف  
با�شتور  معهد  طرف  من  املعتمدة 
و�شعية  تطور  مع  وتتالءم  تتما�شى 
التي  العينات  طريق  عن  املر�س  هذا 
كبري  منحنى  �شعود  بعد  وهذا  تاأتي، 
املعهد  يف  امل�شتقبلة  العينات  عدد  يف 
االأيام  يف  عينة  و1300   مبعدل  1200 
طيلة  اأكرث  ارتفاعها  االأخرية  مرجحا 
االأ�شبوع ،  نهاية  يف  ليقل  االأ�شبوع  اأيام 
للمخابر  امل�شاكل  من  البع�س  وجود  مع 
ناحية  من  تعطلت  التي  اال�شت�شفائية 
االأمور،  بع�س  اقتناء  ناحية  من  الك�شف 
م�شريا اأن هذه االأ�شياء حتدث يف مراحل 
وبائية عاملية مثل فريو�س كورونا، وعليه 
مراكز  لت�شتغل  جاهدين  �شنعمل  فنحن 
يحتاج  وهذا  باملائة  مائة  الت�شخي�س 

نوعا ما البع�س من التن�شيق .
 

فريو�س كورونا يف* وارتفاع 
م�ستمر

 
 واأ�شار  الربوفي�شور درار ،اإىل اأن فريو�س 
كورونا يف �شريان وارتفاع  م�شتمر وهذا 
والتطور  العلمية  املعلومات  ح�شب 
ذلك  يف  داعيا   ، الفريو�س  لهذا  احلايل 

اإىل اتخاذ كافة  االإجراءات  التي ت�شمح 
يف   19 كوفيد  انتقال  �شل�شلة  بك�رش 
املدن الكربى، م�شريا اأن هذا االأمر كان 
متوقعة،  تكن  مل  �رشعته  ولكن  منتظرا 
املناخ  ال�شتاء  ف�شل  قروب  مع  ولكن 
الفريو�س  هذا  النت�شار  منا�شبا  �شيكون 
ال�شريان وعلى هذا  ،اإذ �شريتفع م�شتوى 
للحد  باليقظة   فالبد  التحلي  االأ�شا�س 
من حدة �شريان فريو�س كورونا احلايل  ، 
يف  التنف�شية  الفريو�شات  اأن  حيث 
كبريا  ارتفاعا  �شت�شهد  القادمة  املرحلة 
يت�شم  الذي  ال�شتاء  بف�شل  مرتبط  وهذا 
فيما  االأ�شخا�س  يجتمع  الذي  بالربودة  
بينهم يف الداخل ولهذا البد من التحلي 
منع  طريق  عن  اأكرث  والتوعية  باليقظة 
االحتكاك مع االأ�شخا�س لكي ال يت�شاعف 
ب�رشعة  ينطلق  كورونا  الذي  فريو�س 
ال�شيف،  كف�شل  لي�س  الف�شل  هذا  يف 
اأكرث   اإجراءات  تطبيق  من  فالبد  ولهذا 
منحنى  تك�شري  اأردنا  اإذا  وقوة   �رشامة 
ينتمي  الذي  احلايل  كورونا  الفريو�س 
تغري  تتغري  التنف�شية   الفريو�شات  اإىل 
طفيف بانتظام ولكن ما يحدث يف اأوروبا 
انت�شار  ال�رشعة  هو  اجلنوبية  واإفريقيا 
هذا الفريو�س الذي حاليا يف موجة ثانية 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  وحاليا 
يتم احلديث عن موجة ثالثة لكوفيد 19، 
ال�شحة  حتدثوا  خرباء  منظمة  ولهذا 
�شهر  اأواخر  يف  ممكنة  موجات  عن 
مالئما  املناخ  كان  اإذا   2020 دي�شمرب 
االأ�شا�س  هناك  هذا  لالنت�شار.وعلى 
جدا  متقدمة  خمابر  مع  3  مفاو�شات 
اأكد  وبع�شها  الثالثة،  املرحلة  اأواخر  يف 
على هذه النتائج املتعلقة بلقاح لكورونا 

للملف  تقدمي  اجلزائر  مع   فريو�س، 
العاملية  املنظمة  تعطي  اأن  انتظار  يف 
امللفات  لهذه  لل�شحة االأهمية  البالغة 
بعني  االأخذ  يف  الفي�شل  �شتكون  فهي 

االعتبار لهذا التلقيح.
 

اال�سرتاتيجية املتخذة ملحاربة 
كورونا ت�سوبها بع�س االختالالت

 
با�شتور،  ملعهد  العام  املدير  واأو�شح 
يف  املتخذة  اال�شرتاتيجية  اإىل  اأن 
بع�س  كورونا  ت�شوبها  وباء  حماربة 
االختالالت لكونه مر�س عاملي مفاجئ 
ب�رشعة  معها  التعامل  ماي�شتوجب  وهذا 
الإ�شالحها مع وجود م�شاكل يف املوجة 
يف  �شارعنا  اأننا  اإال  كورونا  من  االأوىل 
ت�شتغل يف  تكن  االعتماد على خمابر مل 
اخلوا�س  خمرب  اإىل  باالإ�شافة  ال�شابق، 
الذي قدم اإعانة جيدة، داعيا اإىل تنظيم 
اخلا�شة  املخابر  خمتلف  مع  جل�شة 
يف  الك�شف PSR ليكون  �شعر  ل�شبط 

متناول اجلميع .
 

زيادة حدة االإنفلونزا يف مطلع 
جانفي 2021

 
،قال  املو�شمية  االإنفلونزا  حدة  وب�شاأن 
درار اأنها  مل ت�شعد بعد يف حاالت نادرة 
ولكننا نحن معروفني يف اجلزائر اأن وباء 
بداية  يف  احلدة  يف  ينطلق  االإنفلونزا  
ال�شنوات  يف  اأنه  موؤكدا  جانفي،  �شهر 
الق�شوى  احلدة   كانت  املا�شية  االأربع 
�شهر  من  اأ�شبوع  اأول  يف  الوباء  وذروة 
لليقظة  نلجاأ  اأن  فعلينا  وبالتايل  فيفري، 

واأن نكون م�شتعدين لكي ال ن�شتقبل وباء 
الكوفيد19، مقدما  وباء  زيادة على  اآخر 
يف ذلك مثال عن ف�شل ال�شتاء يف اجلزء 
كان  وهذا   االأر�شية،  الكرة  من  اجلنوبي 
واالإجراءات   ال�شديدة  الوقاية  من جراء 
اإنفلونزا  ظهور  من  منعت  التي  الوقائية 
يكون  لو  وعليه  املنطقة،  هذه  يف  حادة 
االأدوات   ناحية  من  كبري  وعي  هناك 
اأخذ  مع  االجتماعي  كالتباعد  الوقائية 
كل  االحتياطات للوقاية من هذا املر�س 
فمن املمكن عدم ظهوره متاما، حيث اأن 
االإجراءات املتخذة �شد فريو�س  كورونا 
�شتكون فعالة لعدم ظهور االإنفلونزا لو مت 

التم�شك بها واحرتامها.
 

 توفري مليون و800 األف جرعة 
مرتقبة للقاح االإنفلونزا 

املو�سمية
 

كما اأرجع   فوزي درار �شبب التاأخري يف  
لغلق  املو�شمية  االإنفلونزا  لقاح  توفري 
املطارات واخلطوط اجلوية لبلدان كثرية 
حيث  واحدة  وهلة  يف  بالتلقيح  ياأتي  مل 
موؤقتة،  وب�شفة  تدريجية  بطريقة  نوفره 
ال�شيدليات  عند  متوفرا  �شيكون  ولكنه 
مت  اأنه  كا�شفا  االأ�شبوع،  هذا  بداية  منذ 
ا�شتقبال اإىل حد االآن حوايل تقريبا مليون 
جرعة اأين مت توزيع العديد من اجلرعات 
�شد االأنفلونزا يف 14 من نوفمرب اجلاري 
القيام  مع  اخلوا�س،  لل�شيادلة  خ�شو�شا 
لن�شل  االأ�شبوع   نهاية  يف  اآخر  بتوزيع 
قبل  من  كانت  التي  الطلبات  �شبط  اإىل 
الأنه  رفع  فيه  كان  اإذا  م�شتعدين  ونحن 
مرتقبة  جرعة  األف  و800  مليون  لدينا  
اإىل حد االآن ، ونحن يف ات�شال دائم مع 
طلب  هناك  كان  اإذا  الرئي�شي  املمول 
زيادة،  وعلى هذا ف�شيتم  اقتناء جرعات 
مت  واإجماال  القادمة  االأ�شابيع  يف  اأخرى 
توزيع مليون جرعة من هذا اللقاح وعلينا 
االأنفلونزا ال  اأن لقاح �شد  اأن نعي جيدا 
كورونا  فريو�س  من  ال�شخ�س  يحمي 
يجرى  اأن  جدا  ال�رشوري  فمن  وبالتايل 
واملراأة  امل�شنني  لالأ�شخا�س  التلقيح 
ال�شكري  مبر�س  وامل�شابني  احلامل 
امل�شاكل  من  يعانون  والذين  والقلب 
وكذلك  املر�شى  واالأطفال  التنف�شية 
املعنيني  هم  فهوؤالء  الطبي  ال�شلك 

بالتلقيح �شد االأنفلونزا  املو�شمية.

اأكد املدير العام ملعهد با�ستور، الربوفي�سور فوزي درار اأن معهد با�ستور باعتباره �سلطة تقنية �سيعمل على تعزيز قدراته عن 
طريق اقتناء ماكنات جديدة والتي كان فيها تاأخر بع�س ال�سيء، كا�سفا اأنه يف هذا االأ�سبوع �سيتم حل هذا امل�سكل عن طريق توفري 

اأجهزة   الك�سف PcR  ، حيث كان مرتقبا  اأن نتلقى 10 اآالف  كا�سف كدفعة اأوىل ، م�سريا ذات املتحدث اأن هدفنا هو اقتناء اأكرب 
عدد ممكن من الكوا�سف لتخفيف ال�سغط  مع التفكري يف جلب الكوا�سف التي ت�سخ�س مبا�سرة مكون من مكونات فريو�س كورونا .

مر�سى ال�سكري و خطر كورونا

وزارة ال�سحة تزيل اللب�س و تو�سح

 الربوفي�سور فوزي درار:

"PcR " معهد با�ستور« �سيتعزز قريبا بـ 10 اآلف كا�سف«
 

املو�سمية االإنفلونزا  للقاح  األف جرعة  و800  مليون  •       توفري 

املكلفة باالت�سال مب�ست�سفى م�سطفى با�سا لـ"للو�سط":

امل�ست�سفى يعمل ب�سفة 
عادية وي�ستقبل املر�سى 

.    ما ثم تداوله اإ�ساعات ال اأ�سا�س لها من ال�سحة 

وايل امل�سيلة

 تعليمات للتعامل بحزم للت�سدي 
لفريو�س كورونا 

بفريو�س كورونا يف غليزان  

مطالب بالتكفل اجلّدي  مب�سابي 
القطاع الرتبوي   

باالت�شال  املكلفة  كذبت 
با�شا   م�شطفى  مل�شت�شفى 
تداولها  ثم  التي  االأخبار  جودي  
يف  امل�شت�شفى  اأبواب  غلق  حول 
كل  اأن   موؤكدة   ، املر�شى  وجه 
املو�شوع  حول  تداوله  ثم  ما 
له من  اأ�شا�س  اإ�شاعات  ال  جمرد 

ال�شحة.
خ�شت  ت�رشيح  يف  جودي  فندت 
االأخبار  »الو�شط«  جريدة  به 
التي ثم تداولها حول وجود قرار 
بغلق م�شت�شفى م�شطفى با�شا اأو 
ال�شغط  ب�شبب  م�شاحله  اإحدى 
الذي �شببه ارتفاع عدد امل�شابني 

بفريو�س كورونا.
باالت�شال  املكلفة  واأكدت 
با�شا جودي  مل�شت�شفى م�شطفى 
با�شا  م�شطفى  م�شت�شفى  اأن 
عادي،  ب�شكل  املر�شى  ي�شتقبل 
من  م�شلحة  اأي  غلق  يتم  مل  و 
م�شالح امل�شت�شفى اأمام املر�شى 
و ا�شتطردت يف هذا ال�شياق اأنه مل 
يتم حتويل امل�شالح املخت�شة من 
الطارئة  احلاالت  ا�شتقبال  اأجل 

املتعلقة بفريو�س كورونا.
م�شت�شفى  اأن  جودي  و�شددت 
ب�شفة  يعمل  با�شا  م�شطفى 
عادية وي�شتقبل املر�شى، م�شرية 
اإدارة  تقوم  الوقت  نف�س  يف  اأنه 
جديدة  م�شالح  بفتح  امل�شت�شفى 
التي  االكتظاظ  حلاالت  حت�شبا 

االأوقات  بع�س  يف  ت�شهدها 
امل�شالح املختلفة .

وزارة ال�سحة تنفي خرب 
غلق امل�ست�سفى 

و  ال�شحة  جهتها   وزارة  من 
امل�شت�شفيات  اإ�شالح  و  ال�شكان 
نفت خربغلق م�شت�شفى م�شطفى 
ترويجه   مت  اأن ما  با�شا، موؤكدة 
الأبوابه  امل�شت�شفى  غلق  خلرب 
كورونا، ال  مر�شى  �شغط  حتت 

اأ�شا�س له من ال�شحة.
لي�س  ال�شحة اأنه  وزارة  �شددت  و 
و�شعية  اأو  لديها  نية  اأية  هناك 
من  م�شلحة  اأية  غلق  نحو  تدفع 
االإ�شت�شفائي  املركز  م�شالح 
موؤكدة  با�شا،  م�شطفى  اجلامعي 
بطريقة  ت�شري  امل�شالح  كل  اأن 
ال�شحية  خدماتها  وتقدم  عادية 
املوؤ�ش�شة.  بذات  ملرتفقيها 
اجلامعي  االإ�شت�شفائي  املركز 
معلمية  موؤ�ش�شة  با�شا،  م�شطفى 
ال  االأول،  امل�شاف  يف  رائدة 
ميكنها يف اأي حال من االأحوال اأن 
تتوقف عن العمل حتت اأي طائل 

كان«.
الطبية  الطواقم  اأن   « واأ�شافت 
املوؤ�ش�شة  لذات  الطبية  و�شبه 
على  ت�شهر  وجمندة،  جاهزة 

مواجهة اي طارئ«.
اإميان لوا�س 

والية  واإيل  اأ�شدي 
جالوي،  امل�شيلة،عبدالقادر 
جملة من التوجهات والتعليمات 
من  الوقاية  اإجراءات  حول 
كورونا،  فريو�س  انت�شار 
للجهاز  االأول  وتطرق امل�شوؤول 
االجتماع  خالل  التنفيذي، 
الذي مت عقده ملتابعة  الطارئ 
تطور الو�شعية الوبائية لفريو�س 
تطور  امل�شتجد، اإىل  كورونا 
والتي  للوالية  الوبائية  الو�شعية 
الذي  االأمر   ، مقلقة  اأ�شبحت 

وجدية  بحزم  التعامل  ي�شتدعي 
امل�شتجدات  هذه  مع  اأكرب 
، وموا�شلة عمليات التعقيم على 
وال�شوارع  االأحياء  كافة  م�شتوى 
دون  ال�شكانية  والتجمعات 
ا�شتثناء مع �رشورة اإ�رشاك كافة 
الفاعلني يف امليدان مع اعطاء 
الدوائر  لروؤ�شاء  التعليمات 
بالتعامل ب�رشامة مع املخالفني 
ال�شحي  الربوتوكول  الإجراءات 

للوقاية من فريو�س كورونا .
عبدالبا�سط ب

اأمني بن لزرق / غليزان 

الأ�شاتذة  الوالئية  اللجنة  طالبت 
املن�شوية  االبتدائي  التعليم 
لوالية  االينيباف،   لواء  حتت 
تفعيل  ب�رشورة  غليزان،  
الوقائي  الربوتوكول  اإجراءات 
قيا�س  جهاز  توفري   ( الوباء  �شد 
احلرارة ، لوازم الوقاية و التعقيم 
حفاظا   ) ...اإلخ  الكمامات   ،
والطاقم  التالميذ  �شالمة  على 

الرتبوي معا.
الوالئية  للجنة  بيان  واأفاد 
منه  ت�شخة    « الو�شط  ا�شتلمت« 
توفري  ال�رشوري   من  بات  اأنه 
لالأ�شاتذة  بالن�شبة  االإيواء  هياكل 

العاملني بعيدا عن مقر �شكناهم 
هذه  يف  خا�شة  غليزان   بوالية 

الظروف االإ�شتثنائية.
وجوب  على  امل�شدر،  واأ�شاف   
القطاع  التكفل اجلّدي  مب�شابي 
على  والعمل  كورونا،  وباء  جراء 
تالميذ  اإبقاء  يف  النظر  اإعادة 
ال�شاعة  غاية   اإىل  االأول  الطور 
15:30 م�شاء  و يف خ�شم مواجهة 
اللجنة   ذكرت  كورونا،   جائحة 
اخلا�شة  و  العالقة  باملطالب 
االإبتدائي  التعليم  باأ�شاتذة 
الرئا�شي  املر�شوم  تطبيق   (
املذكرات  توحيد   ،  266/14
و  امل�شبق  التقاعد   ، التح�شريية 

الن�شبي ...اإلخ (.

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  اأكد 
الرحمان  الربوف�شورعبد  امل�شت�شفيات، 
بن بوزيد اأم�س االأحد باجلزائر العا�شمة 
اأن »اأكرث احلاالت احلادة اأو الوفيات لدى 
امل�شابني بداء ال�شكري الذين يتعر�شون 
اإىل االإ�شابة بفريو�س كورونا ت�شجل لدى 
الفئة العمرية البالغة 65 �شنة فما فوق«. 

واأو�شح الوزير خالل لقاء علمي مبنا�شبة 
داء  ملكافحة  العاملي  اليوم  احياء 
ال�شكري امل�شادف ل 14 نوفمرب من كل 
املكلف  املنتدب  الوزير  وبح�شور  �شنة  
الربوف�شور  امل�شت�شفيات  باإ�شالح 
»ال  ال�شكري  داء  اأن  م�شباح  ا�شماعيل 
يزيد من خطر االإ�شابة بكوفيد-19 لكنه 
تطور  اأخطار  من  يزيد  اأن  املحتمل  من 
حالة  يف  وم�شاعفات  حادة  اأعرا�س 

تعر�س املري�س اىل هذا الفريو�س«.
و�شدد بن بوزيد  باملنا�شبة على »�رشورة 
التي  الوقائية  باالإجراءات  التح�شي�س 
االإ�شابة  اىل  التعر�س  بتفادي  ت�شمح 
بالفريو�س لدى هذه الفئة من املر�شى«، 
باأهمية  التح�شي�س  »�رشورة  اىل  داعيا 

املراقبة الدقيقة« ملر�س ال�شكري و اإىل 
ال�شكر  لن�شبة  الدقيقة  املراقبة  »تعزيز 
الطبيب  ا�شت�شارة  الدم واالأ�شيتون مع  يف 
االإجراءات  بدء  اأجل  من  وقت  اقرب  يف 
باالإ�شابة  االإ�شتباه  حالة  يف  الت�شحيحية 

بكوفيد-19 ».
واأعترب الربوف�شور بن بوزيد  اأن »التحكم 
اجليد  يف ن�شبة ال�شكر يف الدم م�شبقا، من 
�شاأنه اأن ي�شاعد على التحكم يف االإ�شابة 
بكوفيد-19 ب�شكل اأف�شل«، م�شريا اىل ان 
الفريو�س  لتف�شي  اال�شتثنائية  املرحلة 
وموا�شلة  »توطيد  قال-  ت�شتدعي-مثلما 
االإجراءات املتخذة »من خالل االإ�رشاك 

الدائم للحركة اجلمعوية.
القوافل  دور  اأخر  جانب  من  ثمن  كما 
التي  االخت�شا�شات  متعددة   الطبية 
لبع�س  الظل  مناطق  �شكان  »ا�شتهدفت 
للرعاية  انقطاعا  �شهدت  والتي  الواليات 
كوفيد-19  وباء  تف�شي  ب�شبب  ال�شحية 
+نحو  املتنقلة  العيادة  مع  بالتعاون 
طريق الوقاية+ مب�شاهمة جمعية ال�شبكة 
ال�شحة  ومديريات  لل�شباب  اجلزائرية 

ال�شكري  عن  املبكر  والك�شف  لتح�شي�س 
هذه  اىل  العالج  وتو�شيل  جهة  من 

املناطق من جهة اأخرى«.
�شامية  الربوف�شور  قدمت  جانبها   من 
الداخلي  الطب  يف  خمت�شة  زكري، 
للموؤ�ش�شة  التابعة  كحال  اأرزقي  بعيادة 
طرارية  لبئر  العمومية  اال�شت�شفائية 
وعالقته  ال�شكري  داء  حول  عر�شا  
هذين  وا�شفة  كوفيد-19  بفريو�س 
املر�شني ب«بالثنائي اخلطري«على �شحة 
حاملي داء ال�شكري �شيما املتقدمني يف 

ال�شن. 
ال�شكري   بداء  امل�شابني  حماية   بغية  و 
اىل  التعر�س  من  وقايتهم  و�شمان 
االإ�شابة بفريو�س كورونا دعت املخت�شة 
اإىل »احلر�س على ا�شتقرار ن�شبة ال�شكر 
من  تعاين  التي  الفئة  لدى  �شيما  الدم  يف 
عدة اأمرا�س يف نف�س الوقت ، على غرار 
�شغط  وارتفاع  القلب  وامرا�س  ال�شمنة 

الدم ال�رشياين واالختناق عند النوم«.
امل�شابني  باأن   املخت�شة  ذات  واأكدت 
و  مر�شهم  يجهلون  الذين  ال�شكري  بداء 

بفريو�س  االإ�شابة  اىل  تعر�شهم  مبجرد 
لديهم  يت�شبب   االخري   هذا  فاإن  كورونا 
ال�شكر  ن�شبة  توازن  يف  »اختالالت  يف 
باملنا�شبة  م�شرية  واالأ�شيتون«،  الدم  يف 
هذه  لدى  اأعرا�س«  »عدة  ظهور  اإىل 
اأ�شابع  باأمل  ال�شعور  غرار  على  الفئة، 
بال�شم  واالإ�شابة  باالأزرق  وتلوينها  القدم 
احلاجة  اجلانب  اىل  ال�شعر  و�شقوط 
بالنظر  و  االأن�شولني«.   مادة  اىل  امللحة 
الناجم عن  ال�شعب  ال�شحي  الظرف  اىل 
املخت�شة،   دعت  كورونا،  فريو�س  تف�شي 
»االحتفاظ  اىل  املر�شى  من  الفئة  هذه 
و�شائل  و  االأن�شولني  مادة  من  مبخزون 
ل�شمان  الدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  قيا�س 

احلماية بهذه املواد ال�رشورية«.
اأ�شفها  عن  اخرى  جهة  من  عربت  كما 
اىل  التنقل  عن  املر�شى«  »لعزوف 
من  اال�شتفادة  ق�شد  امل�شت�شفيات 
مما  كورونا  فريو�س  من  »خوفا  العالج 
احلركة  قلة  ب�شبب  تعقيدا«  �شحتهم  زاد 
واالإقبال على التغذية غري ال�شليمة  وكذا 

املعاناة من االإرهاق واالنهيار الع�شبي.
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حممد بن ترار

و�لتي �أ�صبح �أ�صحابها يطالبون باحلماية 
وتدخل مديرية من �أجل حماية �ملردود 
للزيتون و�حلو�م�ض �لذين   � �لعام لهذه 
خلقت  �لتي  �ملنطقة  و  بهم  ت�صتهر 
�للذين  للفالحني  و�ن�صغاال  م�صكال 
�لفالحي  ر�أ�صمالهم  �صياع  ي�صكون 
زر�عة  �إىل  عودة  �لفالحني  خا�صة بعد 
من  �لعديد  و�لربتقال وغر�ض  �لزيتون 
�مل�صاحات بعد جتفيف منابع �لتهريب 
ما �أرغم �لعديد من �صكان �حلدود على 
وزر�عة  �لفالحي  �لن�صاط  �إىل  �لعودة 
و�لزوية  مغنية  مبناطق  خا�صة  �لزيتون 
، و�صيدي مبارك و�ل�صو�ين وباب �لع�صة 
، و�لربتقال ب�صهول مغنية وعلى �صفاف 

و�دي تافنة .
يف  �نتاج  �لزيتون  �صعبة  �صهدت  هذ� 
كبري�  تو�صعا  �الأخرية  �صنو�ت  �لع�رشة 
بوالية تلم�صان وذلك من خالل �الإقبال 
على غر�ض �الأ�صجار باجلهات �ل�صاحلية 
و �حلدودية �لغربية و �جلنوبية باالإ�صافة 
و  �ل�صمالية  و  �ل�رشقية  �إىل  �ملناطق 
�له�صاب  جبال  �أغلبيتها   يف  متثل  �لتي 

�صيوخ  زيادة  و�صبعة  وتر�رة  �لعليا 
�ل�صهبية   و�لتي  �ملناطق  على 
ب402804  �لفالحة   م�صالح  قدرتها 
على  �أقيمت  �أ�صجار  ،و�أكرثها  هكتار 
��صتفادت من  �لتي  �لبورية  �مل�صاحات 
عملية ��صت�صالح �الأر��صي و تدعمت يف 
معظمها باالأ�صجار من م�صالح �لفالحة 
و�لغابات و�لتي ت�صعى �ىل تو�صيع زر�عة 
�لزيتون �صمن خمطط �حلكومة �لر�مي 

�لتي  �لفالحة  و  على  �العتماد  �ىل 
�ملا�صية  مردود�  �ل�صنو�ت   �أنتجت 
�أين   2017 �صنة  �صجلته  ما  بدليل  هاما 
 179 من  �أزيد  �إىل  �ملنتج  حجم  و�صل  
قنطار   2298400 يقابل  باملائة  مبا 
�حلو�م�ض  م�صاحة  �نتاج  تو�صعت  كما 
و�د  و�صهول  ومغنية  �لرما�صة  ب�صهول 
تافنة ما رفع �النتاج  حيث تتوقع �إنتاج 
�ملنتجة  بامل�صاحة  �ملتو�صط  فوق 

 40 مبعدل  �أي  هكتار  12�ألف  �لبالغة 
�لو�حد  �لهكتار  يف  قنطار   50 �إىل 
ينتظرون  �لزيتون  لزيت  بالن�صبة  و 
لرت�  ع�رشون  �أو  18لرت�  على  �حل�صول 
�حل�رشة  هذه  ظهور  �لقنطار �إال �أن  يف 
�النتاج  على  �لتاأثري  �صانه  �لغريبة  من 
حبات  ت�صاقط  بفعل  و�ملردودية 
هذه  �ن  و�إتالفها  بحكم  �لزيتون 
�ىل  �حلبة وحتولها  قلب  تنخر  �حل�رشة 
دقيق قبل �أن تعود للحاء ، حيث ت�صببت 
يف خ�صائر كبرية، �المر �لذي من �صاأنه 
رفع �صعر �لكيلوغر�م �لو�حد منه �إىل ما 
�لو�حد  150دج  للكيلوغر�م  و   120 بني 
�حلو�م�ض  حقول  ت�صهد  حني  ،  يف 
حبة  باإتالف  تقوم  غريبة  لذبابة  غزو 
�لربتقال و�لليمون قبل ن�صجها وحتولها 
منها  على  يخرج  �البي�ض  �ىل  �للون 
�إىل  �حلبة  �صوف  وتتحول  �صكل 
�الأمر   ، ت�صقط  �أن  قبل  عفن  �أخ�رش 
خ�صائر  يف  �لت�صبب  �صاأنه  من  �لذي 
كبرية للفالحني �لذين عجزو عن �يجاد 
بتدخل  �مل�صكل  ويطالبون  لهذ�  حلوال 
وز�رة  ر�أ�صها  وعلى  �لعليا  �ل�صلطات 

�لفالحة  .

نا�سد الع�سرات من فالحي احلدود الغربية  ال�سلطات العليا بالتدخل العاجل لإنقاذ حقولهم من 
الزيتون واحلوام�ض من جراء الف�ساد على خلفية ظهور ح�سرة غريبة ت�سبه الذبابة التي متكنت 

من الق�ساء على العديد من امل�ستثمرات .

خ�سائر فادحة يف املنتوج  قبل موعد اجلني 

ذبابة غريبة تهدد حقول  الزيتون  واحلوام�ض   

حادث انقالب �ساحنة لنقل املحروقات ب�سكيكدة

ا�سرتجاع ما يقارب 18 األف لرت من الوقود 

وزارة التجارة تذكر خمابر حتليل اجلودة 

اإيداع ملفات العتماد عرب الربيد اللكرتوين

داخل حديقة الت�سلية مبع�سكر

العثور على رفات م�ستوطن فرن�سي 

لوالية  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  متكنت 
�لوطنية  �ل�رشكة  �أعو�ن  رفقة  �صكيكدة 
�الأحد  �إىل  �ل�صبت  ليلة  �لربي  للنقل 
لرت  �ألف   13 من  �أكرث  ��صرتجاع  من 
�لبنزين  من  لرت�   4970 و  �ملازوت  من 
حادث  �إثر  �ن�صكابها  بعد  ر�صا�ض  دون 
ذ�ت  �صاحنة  �نقالب  ثم  �نحر�ف 
�صهريج خا�صة بنقل �ملحروقات م�صاء 
لبلدية  �لتابعة  �أم�ض مبنطقة �صفي�صفة 

رم�صان جمال )جنوب �صكيكدة(، ح�صب 
ما علم من �حلماية �ملدنية.

مرو�ين،  �إميان  �أول،  �ملالزم  �أو�صح  و 
م�صتوى مديرية  باالإعالم على  �ملكلفة 
باأن  �صكيكدة،  لوالية  �ملدنية  �حلماية 
يف  ممثلة  �ملدنية  �حلماية  م�صالح 
�لثانوية رم�صان جمال مدعمة  �لوحدة 
�لوحدة  و  �صكيكدة  �لثانوية  بالوحدة 
تدخلت  قد  �لقطاع  لذ�ت  �لرئي�صية 

فور وقوع �حلادث حيث مت �تخاذ كافة 
�لالزمة  �الأمنية  �لوقائية  �الإجر�ء�ت 
حت�صبا الأي طارئ لغاية و�صول �لر�فعة 
جمال  رم�صان  بلدية  مل�صالح  �لتابعة 
�لتي قامت باإجناز حفرة الحتو�ء �لوقود 
�إىل  �النت�صار  من  منعه  و  �ملت�رشب 

�الأر�ض �لزر�عية �ملجاورة.
�ملن�صكبة  �لكمية  ��صرتجاع  مت  قد  و 
�صهريج  ذ�ت  �أخرى  �صاحنة  طرف  من 

�لربي،  للنقل  �لوطنية  لل�رشكة  تابعة 
باأنه  �أ�صاف  �لذي  �مل�صدر  ذ�ت  ح�صب 
بعد و�صول �لر�فعة مت رفع �ل�صهريج و 
�ل�صاحنة و و�صعها يف �لو�صعية �ل�صليمة 
ت�صم �صهريجا  كانت  �ل�صاحنة  �أن  علما 
بخز�نني �صعتهما �الإجمالية 27 �ألف لرت 
من �لوقود )18 �ألف لرت من �ملازوت و 9 

�آالف لرت بنزين(. 

�أنه  لها  بيان  يف  �لتجارة  وز�رة  �أفادت 
باإمكان خمابر جتارب و حتليل �جلودة 
�لربيد  عرب  �العتماد  ملفات  �يد�ع 
�اللكرتوين �لذي خ�ص�صته لهذ� �لغر�ض 
م�صددة على �رشورة �اللتز�م بال�رشوط 
�ملطلوبة يف هذ� �الطار بغر�ض حماية 

�مل�صتهلك. 

ن�رشته  �لذي  �الإعالن  يف  وجاء 
�لتو��صل  مبوقع  �صفحتها  عرب  �لوز�رة 
وز�رة  تنهي   « في�صبوك  �الجتماعي 
�لتجارة �ىل علم كافة �ملخابر مقدمي 
�ملر�صوم  مبوجب  �ملرخ�صة  �خلدمات 
 2014 �أبريل  يف  �ملوؤرخ   135-14 رقم 
�لذي يحدد �رشوط فتح خمابر جتارب 

�أنه  ��صتغاللها   و  �جلودة  حتليل  و 
�العتماد  لطلب  ملفات  �يد�ع  باإمكانهم 

ح�صب تخ�ص�صاتها ».
�أن  يجب  �أنه  على  �لوز�رة  �أكدت  كما 
تت�صمن ملفات طلب �العتماد ، �لوثائق 
 5 �ملادة  �أحكام  يف  عليها  �ملن�صو�ض 
 302  -13 رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم  من 

يحدد  �لذي   2013 �صبتمرب   يف  �ملوؤرخ 
�رشوط و كيفيات �عتماد �ملخابر ق�صد 
�لوز�رة  خ�ص�صت  �مل�صتهلكوقد  حماية 
اليد�ع  للمتعاملني  �اللكرتوين  عنو�ن 
dgcef.lab@ �العتماد   ملفات طلب 

  commerce.gov.dz

لوالية  �الأمن  م�صالح  با�رشت 
ق�صية  يف  معمقة  حتقيقات  مع�صكر 
�لعثورعلى رفات هيكل عظمي د�خل 
خلف  �لكائنة  �لت�صلية  حديقة  ف�صاء 
موؤ�ص�صتني تربويتني يف مع�صكر ي�صتبه 

�أنه ملعمر فرن�صي كان يقيم باملنطقة 
.

�ملحلية  �ل�صلطات  و�أ�صارت    هذ� 
على  �لعثور  مت  مع�صكر،�أنه  لوالية 
عظام  ي�صم   ب�رشي  عظمي  هيكل 

د�خل  ل�صخ�ض  و�جلمجمة  �الأطر�ف 
�ىل  باالإ�صافة  �لعمومية   �حلديقة 
لوحة خ�صبية مدون عليها �صنة 1902 
تبليغ  قبل  �الأطفال  بع�ض  طرف  من 
قرب  �أنها  يعتقد  ،و  �المن  م�صالح 

يعود مل�صتوطن فرن�صي  كان م�صتقر� 
هناك ، هذ� وتنقلت م�صالح �حلماية 
�ملدنية لوحدة �ملحمدية، �لتي تولت 

نقل �لرفات، �إىل �جلهات �ملخت�صة.
حممد بن ترار

وزير �سوؤون الأرا�سي املحتلة ال�سحراوي

املخابرات املغربية تنكل 
باملدنيني يف املدن املحتلة

ك�صف وزير �صوؤون �الر��صي �ملحتلة 
و�جلاليات �ل�صحر�وية، حممد �لويل 
�الحتالل  ،�ن  �الأحد  �أم�ض  �عكيك، 
�ملغربي يو��صل » حمالته �لعدو�نية 
�ل�رش�صة«  با�صتخد�م �لقوة �ملفرطة  
�صد �ملدنيني �ل�صحر�ويني يف �ملدن 
الإخماد  منه  م�صعى  يف  �ملحتلة  
�صوت �ملقاومة وهذ� يف ظل فر�ض 
ح�صار �إعالمي للتعتيم على حقيقة 

�الو�صاع .
�عكيك،  �ل�صيد  قال  ت�رشيح  ويف 
�ملحتلة  �الر��صي  يف  �الو�صاع  �ن 
تختلف متاما على �الو�صاع يف �صائر 
بعد  �ملحررة  �ل�صحر�وية  �الر��صي 
�ملغربي  �لع�صكري  �لعدو�ن  �ندالع 
على �ملتظاهرين �ل�صلميني �جلمعة 
يف  �لكركر�ت  منطقة  يف  �ملا�صي 
�لنار  �طالق  لوقف  �صارخ  �نتهاك 
�ملوقع بني طريف �لنز�ع )�ملغرب - 

جبهة �لبولي�صارية( يف 1991.
مل  �أنه  �ل�صحر�وي  �مل�صوؤول  و�أبرز 
ت�صلم �أي من �ملدن �ملحتلة من قمع 
مبدينة  �صو�ء  �ملغربية  �ل�صلطات 
وحتى  �صمارة  �و  �لد�خلة  �أو  �لعيون 
�الحتالل  �ن  مو�صحا   ، بوجدور 
من  كبري�«  »تخوفا  �بدى  �ملغربي 
فئة  �صيما  ال  �ملو�طنني  فعل  ردة 
ما  �ملناطق  بهذه  منهم  �ل�صباب 
و�أمنية  ع�صكرية  بتعزيز�ت  دفع 

وخمابر�تية .
�مل�صوؤول-  –ي�صيف  �لغر�ض  ولهذ� 
مع  �ملدن  كل  وعرب  �لقو�ت  ن�رشت 
�لرتكيز على مدينة �لعيون �ملحتلة ، 
مكافحة  وو�صائط  �لو�صائل  خمتلف 
وقو�ت  �ملياه  خر�طيم  من  �ل�صغب 
خا�صة من �جلي�ض و�ل�رشطة و�لدرك 
�لتي وجعت لها �و�مر با�صتخد�م كل 
�صوت  الإخماد  �لقمعية  �ال�صاليب 

�ل�صحر�ويني .
وطيلة �اليام �لثالثة مل تتوقف قو�ت 
��صتخد�مها  يف  �ملغربية  �الحتالل 
�ل�صباب  �صد  �ملفرطة  للقوة 
�ملطارد�ت  خالل  من  �ل�صحر�وي 
�صعبي  جتمهر  �ي  ملنع  �ل�صو�رع  يف 
�عتقال  حمالت  �صن  عن  ناهيك 
مو�طنني  خم�صة  و��رش  و��صعة 
باالإ�صافة  هذ�  �لعيون   مدينة  يف 
مت  �لذين  �ل�صحر�ويني  �عد�د  �ىل 
ليطلق  معهم  و�لتحقيق  �عتقالهم 
رمي  مت  بينما  بعد  فيما  �رش�حهم 
بعد  و�لعر�ء  �خلالء  يف  �آخرين 

تعري�صهم ل�صتى �أنو�ع �لتعذيب.
�خلطط   « كون  �عكيك  وتاأ�صف 

�ملحتل  ي�صتخدمها  �لتي  �جلهنمية 
حما�رشة  على  تقت�رش  مل  �ملغربي 
�ل�صو�رع  �ل�صباب يف  ومتابعة  �ملدن 
بلغت  بل  وخارجها  و�الأزقة 
حرمة  و�نتهاك  ح�صار  حد  �ىل 
و�ملنا�صالت  �ملنا�صلني  منازل 
�ملعروفني من  خالل  �ل�صحر�ويني 
فر�ض ح�صار مطبق عليهم و ت�صليط 
حر��صة مبا�رشة ول�صيقة ومتابعة كل 
منازلهم  �ىل  الإعادتهم  حتركاتهم 

ومنعهم من �خلروج«.
ونظر� » للتعتيم �العالمي �ملفرو�ض 
من  ت�صل  فلم  �ملحتلة  �ملدن  على 
�مل�صايقات  وال  �ملطارد�ت  هذه 
�إال �لقليل جد� من �لفيديوهات �لتي 
�لنو�فذ  من  خل�صة  ت�صويرها  يتم 
�عكيك  ��صار  كما  و�ل�رشفات«، 
مل  �ل�صحر�وي،   �لوزير  وح�صب 
ي�صلم من هذه �ملمار�صات �ل�صجناء 
�الحتالل  زنازين  يف  �ل�صحر�ويون 
�ملغربية وخا�صة جمموعة �ال�رشى 
�ملدنيني �كدمي �يزيك �لتي تتعر�ض 
�ل�صجون  مبختلف  كبري  ل�صغط 

�ملغربية �لتي تتو�جد بها .
�ن »عائالت �ملعتقلني  �لوزير  وقال 
جهتهم  من  تعر�صو�  �ل�صيا�صيني 
�ملخابر�ت  قبل  من  هجمات  �إىل 
�ملغربية �لتي عمدت �إىل قطع  كل 
�الت�صاالت بعائالتهم وهددتهم بعدم 
�الإدالء باأي ت�رشيحات �أو تو�صيحات 

حول �أو�صاع �الأ�رشى .
وبالرغم من كل ما تقدم �صدد �لوزير 
�عكيك �ن �ل�صحر�ويني يف �ملناطق 
بالتم�صك  »ملتزمون  �ملحتلة  
باملطالبة بالتنديد بوقف �الحتالل 
»بالرغم  �نه  »مربز�  و�ال�صتقالل 
�لتي  �لقمعية  �الجر�ء�ت  كل  من 
و�نو�ع  �ملغربي  �ملحتل  ميار�صها 
بالقوة  ي�صتعملها  �لتي  �لو�صائل 
يبتكرون  �ملنا�صلني  فان  و�لعنف 
�خلروج  �أجل  من  وطرق  ��صاليب 
و�لتعبري عن رف�صهم  لهذ� �الحتالل 

وممار�صاته ».

24 �ساعة
تخ�ض التزوير احل�سول على قرو�ض مالية 

وتهريب روؤو�ض اأموال

 فتح ملفات ف�ساد كربى مع 
رجال اأعمال ب�سيدي بلعبا�ض

والية  من  ق�صائية  م�صادر  ك�صفت 
ملفات  فتح  بلعبا�ض عن  �صيدي 
معروفني  �أعمال  رجال  ثقيلة  تخ�ض 
خالل  �صيتهم  د�ع  �لذين  �لوالية  يف 
من  ومتكنو�  �ملا�صية  �لع�رشية 
م�صبوهة  �صفقات  على  �حل�صول 

تخ�ض �ال�صتري�د و�لت�صدير .
�أورد  �لتي  �مل�صادر  و�أ�صارت  هذ� 
رجال �الأعمال �ملعنيني  �إن  �خلرب 
خالل  من  كبرية  ثروة  حققو� 
م�صبوهة  على  قرو�ض  ح�صولهم 
�جلز�ئر ومعامالت  بنكية  بنك  من 
عنا�رش  من  بتو�طوؤ  قانونية  غري 
يف  �لتحقيق  تبني  و  �لع�صابة،  من 
�لوثائق  �لعديد من  �أن هناك  ملفاتها 

�لكاذبة ،  �ملزورة و�لت�رشيحات 
�ال�صتري�د  جمال  دخلو�  �أنهم  كما 
تبني  قانونية  و�لت�صدير  بطريقة غري 
ما  ملفاتها  كبري يف  تالعب  هناك  �أن 
�أدى �ىل �كت�صاف تهريب �ملاليري من 
بتو�طوؤ  �خلارج  �إىل  �الأمو�ل  روؤو�ض 
باجلز�ئر  بنوك  وممثلي  �إطار�ت 
يطيح  �أن  �لتحقيق  �صاأن  من  ، حيث 
�لذين  من كبار�مل�صوؤولني  بالعديد 
�لذي  �مللف  هذ�  يف  يد  لهم  كان 
جتري  �لتحقيقات فيه منذ حو�يل 06 
�أ�صهر على م�صتويات عليا بفعل كرثة 
و�ملعامالت  �ملهربة  �المو�ل  روؤو�ض 

�ملالية �لبنيكية �مل�صبوهة .
حممد بن ترار

ال�سلطات اأرادت توزيع �سكنات بها حتفظات ودون غاز

�سكان بريزينة بالبي�ض يقطعون الطريق 
بلدية   لع�رش�ت منمو�طني   � قدم، �أ
على  قطع  �لبي�ض  بريزينة  جنوب 
�ملر�فق  �نعد�م  ب�صبب  �لطريق  وهذ� 
على  �حلياة  متطلبات  و  �ل�رشورية 
على  توزيع  �ل�صلطات  ��رش�ر  خلفية 
�أو رفع  بالغاز  �لربط  بدون  800 م�صكن 
�لتقنية  �للجنة  �لتي قدمتها  �لتحفظات 
�حرت�م  عدم  بفعل  �الجناز  حول 

حتاول  �ل�صلطات  �ن  �إال   ، �ملعايري 
وتوزيع  �ملقاول  عيوب  على  �لت�صرت 

�ل�صكنات  حلمايته .
هذ� و�كد �ل�صكان �ن موؤ�ص�صة �لكهرباء 
و�لغاز لوالية �لبي�ض رف�صت ربطت هذه 
�لتحفظات  هذه  بفعل  بالغاز  �ل�صكنات 
خا�صة   ، �النفجار�ت  وتكر�ر  �صيناريو 
و�ن �خلربة �لعقارية رف�صت ت�صليم هذه 

�ل�صكنات  �لتي تنعدم فيها �رشوط �المان 
جعل  ما  �ملو�طن  وهو  حياة  وتهدد 
بتدخل  يطالبون  بربيزينة  �ملو�طنني 
يف  �لتحقيق  �جل  �لعليا  من  �ل�صلطات 
دو�فع  ديو�ن �لرتقية و�لت�صيري �لعقاري 
�ل�صكنات  هذه  توزيع  على  �الحلاح  يف 
�ملو�طن   وخدمة  ب�صحة  �ملباالة  دون 
ي�صتبه  و�نه  خا�صة   ، �ملقاول  مل�صالح 

ظل  يف  ف�صاد  خ�صو�صا  ق�صايا  وجود 
�لنقائ�ض  عقارية  توؤكد  خربة  وجود 
�صونلغاز  رف�ض  وكذ�  �مل�رشوع  يف 
بالغاز  وهو  �مل�رشوع  يف  ربط  �لبي�ض 
يف  خا�صة  �صكناته  بتوزيع  الي�صمح  ما 
بالربودة  ت�صتهر  �لتي  �لبي�ض  منطقة 

�لقار�صة .
حممد بن ترار
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اأخبار اجلنوب

هدد جمموعة البطالني املحتجني 
بطريق املطار ببلدية عني البي�شاء 
بورقلة مبوا�شلة الت�شعيد من لهجة 
احتجاجهم للمطالبة باأحقيتهم يف 

العمل بال�رشكات النفطية .
املحتجني  البطالني  ممثلي  قال 
البي�شاء  عني  مطار  من  بالقرب 
اأن  معنا  حديثهم  يف  بورقلة  

جلوئهم خليار الدخول يف احتجاج 
لأزيد من �شهرين للمطالبة باحلق 
خلفية  على  جاء   ، العمل  يف 
الودية  احللول  جلميع  ا�شتنفاذهم 
ان�شغالهم  يجد  بعدما مل  املمكنة 
طرف  من  �شاغية  اذانا  القائم 
ف�شلت  التي  املعنية  ال�شلطات 
التحرك  لعب دور املتفرج عو�ش 

عن  للبحث  ال�شعدة  جميع  على 
حلول جذرية ملطلبهم .

وقد هدد هوؤلء مبوا�شلة حركتهم 
غاية  اىل  املفتوحة  الحتجاجية 
الذي  مطلبهم  مع  اجلاد  التجاوب 

و�شفوه  بامل�رشوع .
الول  الوزير  حكومة  اأن  ومعلوم 
الزمت  قد  جراد  العزيز  عبد 

امل�شوؤولني على جميع امل�شتويات 
بالنزول  الوطن  وليات  مبختلف 
للميدان و فتح قنوات احلوار البناء 
و ال�شتماع لن�شغالت املواطنني 
بتطبيق  بها  التكفل  وال�شعي خلف 
مبداأ ح�شب الأولويات والإمكانات 

املتاحة .
رمي نواري 

يف اإطار املجهودات التي تبدلها 
قوات ال�رشطة باأمن ولية اأدرار 
للحد من انت�شار فريو�ش كورونا، 
القناع  ارتداء  الزامية  اطار  ويف 
كورونا  جائحة  ملواجهة  الواقي 
تطبيق  ال�رشطة  قوات  توا�شل 
للت�شدي  الوقائية  التدابري 
بالتن�شيق  وهدا  كورونا  لفريو�ش 
مع العديد من اجلمعيات الفاعلة 
خالل  من  املدين  املجتمع  يف 
املواطنني  وتوعية  حت�شي�ش 
م�شتوى  على  املتواجدين 
العمومية  والماكن  ال�شاحات 
واملوؤ�ش�ش�شات  ،واأمام امل�شاجد 
م�شتوى  على  وكدا  الرتبوية 
امل�شافرين  نقل  حمطات 
واحلواجز  الداخلية  للخطوط 

المنية .
العالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�شال 
كانت  اأدرار  ولية  اأمن  مبديرية 
قد حت�شلت يومية »الو�شط«على 
احلمالت  هذه  اأن  منه  ن�شخة 
من  العديد  م�شت  التح�شي�شية 
خالل  من  احل�شا�شة  النقاط 
توزيع الكمامات وكدا ق�شا�شات 
على  حتث  حت�شي�شية  توعوية 
الواقي  القناع  ارتداء  �رشورة 
الوقائية  بالجراءات  واللتزام 
التباعد  قواعد  احرتام  مع 
الجتماعي اأين مت يف هدا ال�شدد 
حملة   187 عن  مايزيد  ت�شجيل 
�شهري  توعوية خالل  حت�شي�شية 
بال�شافة  واأكتوبر،  �شبتمرب 

الداعي  الف�شاء  ا�شتغالل  اىل 
مت  اأين  املواطنني  لتح�شي�ش 
ت�شجيل 27 ح�شة حت�شي�شية عرب 
اأدرار اجلهوية خالل  اإداعة  اأثري 
نف�ش الفرتة، واإ�شتغالل للح�شاب 
ولية  باأمن  اخلا�ش  الفي�شبوكي 
اجناز  خالله  من  مت  فقد  ادرار 
حت�شي�شية  حملة   25 حوايل 
توزيع  مع  للمواطنني  موجهة 
ل�شالح  كمامة   1300 مايزيد عن 
وم�شتعملي  واملارة  املواطنني 

الطريق.
فيما يخ�ش اجلانب الردعي فقد 
�شجلت الفرق العملياتية يف هدا 
خمالفة   44 من  اأزيد  املجال 
منها 03 خمالفات متعلقة بالنقل 
لإجراءات  املخالف  اجلماعي 
نف�ش  �شجلت  كما  الوقاية 
امل�شالح 13 متابعة ق�شائية �شد 
املخالفني لإجراءات الوقاية مع 
قرارات الغلق اخلا�شة باملحالت 
من  الوقاية  لإجراءات  املخالفة 
 26 ت�شجيل  مت  فقد  الفريو�ش 

قرار غلق و 38 اإعذارا.
ولية  اأمن  م�شالح  وتبقى  هدا 
�شاعة   24/24 جمندة  اأدرار 
طوال اأيام ال�شبوع بغية احلفاظ 
املواطنني  و�شالمة  اأمن  على 
تدعوهم  كما  وممتلكاتهم 
انت�شار  من  احلد  يف  للم�شاهمة 
هذا الفريو�ش من خالل اللتزام 
والإجراءات  الطبية  بالإر�شادات 

الوقائية.
اأحمد باحلاج 

 نا�شد زبائن بريد اجلزائر بعدد 
ال�شلطات  بورقلة   البلديات  من 
الغنب   لرفع   بالتدخل  املعنية 
اخلدمات  تدين  نتيجة  عنهم 
توا�شل  ب�شبب  الربيد  مبكاتب 

اأزمة ال�شيولة  .
ت�رشيحات  يف  امل�شتكون  قال  و 
اأن   « »الو�شط   مع  لهم  متفرقة 
هاج�ش التذبذب يف توفري ال�شيولة 
النقدية و النقطاعات املتكررة 
يف النرتنت و�شعف التاأطري بات 
غالبيتهم  ويدفع  يومياتهم  يوؤرق 
م�شقة  و  التنقل  عناء  لتحمل 
ال�شفر لقطع م�شافات بعيدة من 
اأجل ال�شتفادة من خدمات  بريد 
اجلزائر  ، ومما يحز يف نفو�شهم 
ال�شحب  �شقف  قولهم  حد  على 
اليومي الذي ل يتجاوز 03 مالينب  
�شنتيم ، مطالبني يف نف�ش ال�شياق 
للربيد  الولئية  املديرية  من 
والت�شال  العالم  وتكنولوجيا 

باجلنوب  املركزية  بالعا�شمة 
ال�رشقي بالتدخل من اأجل التكفل 
بامل�شكل القائم من خالل تدعيم 
موؤهلة  باإطارات  الربيد   مراكز 
على  العمل  و  اخلربة  ذوي  من 
باأجهزة  التعزيز  يف  الإ�رشاع 
الغري  الطوابري  لتفادي  �شحب 
تتخللها  ما  عادت  التي  منتهية 
الزبائن   بني  كالمية   م�شادات 
حول الدور اأو مع العمال يف حالة 
الغا�شبون  الزبائن  حظ  ل  ما 
واجبهم  تاأدية  يف  تقاع�شهم 
اأرجعه حمدثونا  ما  وهو  املهني 
لتفاوت  الأدوات الرقابية  ، و يف 
املعنية  امل�شالح   تدخل  انتظار 
لإعادة النظر يف جملة املطالب 
اخلدمة  لتح�شني  لها  املرفوعة 
العمومية يف اطار م�شاعي الدولة 
من  الإدارة  لتقريب  احلثيثة 

املواطن .
اأحمد باحلاج 

بعني البي�ضاء بورقلة

بلديتا حا�ضي الرمل و حا�ضي الدالعة

فيما مت  تنظيم 187 حملة حت�ضي�ضية وتوعوية 

بريد اجلزائر بورقلة

جمموعة من البطالني يوا�شلون احتجاجهم 

موالو الأغواط يعانون 

اأمن ولية اأدرار يوزع 1300 
كمامة  من املواطنني 

 توا�شل اأزمة ال�شيولة املالية   
عجزت عن معاجلة العديد من الق�ضايا بورقلة

مديرية اأمالك الدولة تغرق يف ملف العقار
تواجه مديرية اأمالك الدولة يف ورقلة ، تهما بالتقاع�س والعجز يف معاجلة العديد من 

امللفات العقارية ، ال�ضيما  تلك التي ن�ضبت فيها منازعات رهنت يف كثري من املرات جت�ضيد 
م�ضاريع وبرامج تنموية.

اأحمد باحلاج 

ووجه مواطنون يف ورقلة للمديرية 
والف�شل  بالعجز  اتهامات   ، ذاتها 
امللفات  من  العديد  احتواء  يف 
بنزاعات حول  املتعلقة  والق�شايا 
طرف  من  اأكرث  ادعى  اأرا�ش 
ملكيته لها ، ويف كثري من الأحيان 
يف  تت�شبب  املتحدثني  ذات  يقول 
اإطالة عمر الأزمات ب�شبب ف�شلها 
يف �شبط الأمور وفق ال�شالحيات 

املخولة لها.
عجزت  التي  امللفات  بني  ومن 
عن  الدولة  اأمالك  مديرية 
اأطراف  ادعاء  ق�شية   ، معاجلتها 
ببلدية الروي�شات ملكيتهم لأرا�ش 
خ�ش�شت لجناز م�شاكن وجتزئات 
التي حمل  الق�شية  وهي   ، �شكنية 
فيها امل�شتفيدين امل�شوؤولية لذات 
الهيئة من خالل منحهم التجزئات 

فوق اأر�ش حمل نزاع . 
املتحدثني  من  العديد  اعترب  كما 
اأن   ، العقار  ملف  خروقات  عن 
احلا�شل  والتالعب  الختاللت 
اختالف  على  ال�شتثمار  ملف  يف 
اجلهة   ذات  فيه  ت�شببت   ، اأنواعه 

العديد  هناك  يوجد  حيث   ،
اطار  يف  ال�شتفادة  ملفات  من 
وتتطلب  �شبهات  حمل  ال�شتثمار 
براأي البع�ش فتح حتقيقات لك�شف 
غري  املمار�شات  وف�شح  امل�شتور 

ال�رشعية.
املواطنني  من  للع�رشات  و�شبق 
اأمام مقر  ال�شابق  واأن احتجوا يف 
رافعني  الدولة  اأمالك  مديرية 

�شعارات �شد هذه الأخرية واأخرى 
لدى  العام  النائب  النائب  تطالب 
بالتدخل  ورقلة  ق�شاء  جمل�ش 

وفتح حتقيق يف ملف العقار.
من  يعترب  العقار  ملف  اأن  ومعلوم 
بني امللفات ال�شائكة التي عجزت 
معاجلتها  يف  املحلية  ال�شلطات 
بدليل العجز يف ا�شرتجاع الوعية 
التي  املافيا  قب�شة  من  العقارية 

قامت يف وقت �شابق يف ال�شتيالء 
وكذا  للدولة  ملك  عقارات  على 
المر   ، حق  وجه  بدون  اخلوا�ش 
الذي حال دون جت�شيد جملة من 
وجدت  فيما   ، التنموية  امل�شاريع 
واملديريات  البلديات  عديد 
اأمام  نف�شها  والولئية  التنفيذية 
الن�شيج  خارج  التو�شع  حتمية 

العمراين .

طالب موايل  بلديتي  حا�شي الرمل 
الأغواط   بولية  الدلعة   وحا�شي 
توفري  املحلية  ال�شلطات  من    ،
وفرة  ل�شمان   ، ال�شم�شية  الطاقة 
املياه ملوا�شيهم املهددة بالهالك 
التي   ، اجلفاف  مواجهة  ب�شبب 
ا�شهر  عدة  منذ  املنطقة  ت�رشب 
خيايل  ارتفاع  يف  ت�شبب  مما   .
تباع  ا�شبحت  التي  العلفية  للمواد 
يف ال�شوق ال�شوداء باأ�شعار باه�شة 
دينار   3600 �شقف  اأحيانا  تفوق 

جزائري.
رفع  اإىل  بحاجة  اأنهم  موؤكدين 

ح�شة الدائرة من املواد العلفية  ــ 
ل�شيما ال�شعري لتمكينهم من تغطية 
اإعانتهم  و  حاجياتهم  خمتلف 
املئات  تربية  على  باخل�شو�ش 
ت�شتهر  التي  الغنام  روؤو�ش  من 
ويف  ال�رشقية  اجلنوبية  اجلهة  بها 
الدلعة  حا�شي  بلدية  مقدمتها 
 180 عن  يزيد  ما  حت�شي  التي 
األف راأ�ش وم�شاحة تعد يف �شدارة 
لزالت  نف�شه  ال�شياق  ،ويف  الولية 
بالتجمعات  العائالت  ع�رشات 
اجلنوبية  للجهة  التابعة  الريفية 
و  �شطافة  و  نيلي  كوادي  ال�رشقية 

وبليل  حميقن،  و  ال�شلطات  �شاية 
بحا�شي الرمل ثم منطقة العجرمة 
تنتظر  الدلعة  بحا�شي  املوارد  و 
الكهرباء  ب�شبكات  �شكناتهم  ربط 
عدة  منذ  املدينة  وغاز  الريفية 
انهم  اىل  م�شريين   ، �شنوات 
حمرمون من اأدنى متطلبات احلياة 
انعك�ش �شلبا على معي�شتهم  ، مما 
يف ظل حرمانهم من جميع الربامج 
لتثبيت  الدولة  خ�ش�شتها  ،التي 
تواجدهم  باماكن  الريف  �شكان 
من  العائالت  ذات  ا�شتكت  ،كما 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  انعدام 

الريفية  امل�شالك  اهرتاء  وكذا 
مما   ، البلدية  مبقر  تربطهم  التي 
دفعهم املطالبة بتعبيد  الطرقات، 
جممعات  بناء  يف  ال�رشاع  وكذا 
ا�شطروا  الذين  لأبنائهم  مدر�شية 
اىل مغادرة  مقاعد الدرا�شة ب�شبب 
العوز و الفقر،وهي نف�ش الو�شعية 
ال�شبيهة مبناطق همهوم و زقرير و 
الع�ش  واد  و  الب�شري  �شيدي  �شاية 
ورا�ش احلجرة وواد احلمار ومادنة 
، املبعرثين يف ال�شحراء اجلنوبية 
حا�شي  و  الرمل  حا�شي  لبلديتي 

رمي نواري الدلعة .
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ولذلك ميكن ت�صنيف دول العامل وفق هذا 
املفهوم الدميقراطي واملمار�صة ال�صيا�صية 

ال�صفافة اإىل ثالثة عوامل رئي�صية:
والذي  احلقيقي:  الدميقراطي  العامل 
ا�صتقرت فيه احلياة ال�صيا�صية واملمار�صة 
ال�صفاف  االختيار  اأ�صا�س  على  االنتخابية 
والدميقراطي للحكام واملجال�س املنتخبة 
واالإقليمية  املحلية  امل�صتويات  كل  على 
وح�صاري  �صلمي  تداول  يف  والوطنية 
كحرية  احلريات  من  مناخ  يطبعه  لل�صلطة 
والنقد  والتظاهر  واالحتجاج  التعبري 
للحاكم وم�رشوعه وحزبه يف م�صهد تطبعه 
تتبدل  والتي  واملعار�صة  املواالة  ثنائية 
وما مييز  اأخرى،  اإىل  انتخابية  من حمطة 
باللعبة  ي�صلم  اجلميع  اأن  املمار�صات  هذه 
النزيهة وال�صفافة  الدميقراطية وبنتائجها 
الأن اجلميع �صاهم يف بناء هذه املنظومة 
اإىل  للو�صول  كو�صيلة  عليها  الكل  فتوافق 

ال�صلطة اأو مغادرتها.
العامل غري الدميقراطي: وهو البلدان التي 
ما تزال تعي�س �رشاعات موؤملة وخالفات 
عميقة حول العقد االجتماعي وال�صيا�صي 
حكم  اإما  باحلكم  اال�صتفراد  ب�صبب  فيها 
اأو  الدائم  العائلة  حكم  اأو  املطلق  الفرد 
يكاد  هام�س  مع  الواحد  احلزب  حكم 
ينعدم للحريات بكل اأنواعها، اأما االأن�صطة 
اأو  اأحزاب  من  احلكم  لنظام  املعار�صة 
تكاد  فال  فعاليات  اأو  نقابات  اأو  جمعيات 
النظام  هذا  يف  قدم  موطئ  لنف�صها  جتد 
يف  اإما  اأغلبهم  فتجد  واملغلق  االأوحد 
املنايف اأو ال�صجون اأو بالت�صفية املبا�رشة 
اأن  �صاأنها  من  التي  االأ�صوات  كل  الإ�صكات 
والتداول  ال�صيا�صي  باالإ�صالح  تطالب 
هذه  اأن  والنتيجة  ال�صلطة  على  ال�صلمي 

اقت�صاديا وم�صطربة  فا�صلة  اأغلبها  الدول 
الطبيعة  الأن  اجتماعيا  وه�صة  �صيا�صيا 
االأمور  وبقاء  اال�صتبداد  تقبل  ال  الب�رشية 

على حالها ولعقود طويلة من الزمن.
الدول  وهي  ال�صورية:  الدميقراطية  عامل 
املمار�صة  على  تتحايل  اأن  تريد  التي 
�صورية  انتخابات  باإجراء  الدميقراطية 
من  هي  ولكن  احلكم  لواجهات  وتبديل 
بالتزوير  االنتخابات  هذه  بنتائج  تتحكم 
والتالعب باالأرقام مع بقاء نف�س ال�صيا�صات 
ونف�س النظام، مع وجود معار�صة واإعالم 
واملمار�صات  احلريات  من  وهام�س 
النقابية حتى يتخيل لك للوهلة االأوىل اأنها 
بها  متحكم  اأنه  حني  يف  دميقراطية  دول 
من وراء �صتار، وهذه اأي�صا دول مل ت�صتطع 
اال�صتقرار  وال  ل�صعوبها  الرفاه  حتقق  اأن 

ملجتمعاتها.
يف عاملنا العربي ال تبعث احلياة ال�صيا�صية 
انح�صار  ب�صبب  اأبدا  التفاوؤل  على 
املمار�صة  وغياب  الدميقراطي  البعد 
اآلت  ما  والنتيجة  ال�صفافة،  ال�صيا�صية 
وتراجع  تخلف  من  منطقتنا  اأو�صاع  اإليه 
واملالية  االقت�صادية  املوؤ�رشات  لعديد 
حاولنا  واإذا  اإلخ  والعلمية...  وال�صيا�صية 
ال�صيا�صي  الواقع  هذا  اأ�صباب  نح�رش  اأن 
النقاط  يف  اخت�صاره  فيمكن  ال�صبابي 

املهمة التالية:
املنطقة  يف  وتوابعه  اال�صتعمار  خملفات 
التي ا�صتلمت احلكم يف اأغلب الدول العربية 
احلزب  حكم  وعززت  اال�صتقالل  بعد 
الواحد والفرد وقمعت كل االآراء املخالفة 
اآلت  ما  االأوىل  بالدرجة  تتحمل  التي  وهي 
احلاكم  نخب حول  فت�صكلت  اأوطاننا،  اإليه 
مع  وملنجزاته  حكمه  مل�رشوعية  توؤ�صل 

كونها جتلب  الدميقراطية  �صيطنة  ت�صويق 
الفو�صى وعدم اال�صتقرار، واأن و�صول اأي 
اأو جماعة معار�صة  اأو كيان  اأو حزب  راأي 
للمجتمعات  وتدمري  للخراب  حلول  هو 
فبقيت هذه االأنظمة بناء على هذه احلجج 
طويلة  لعقود  حتكم  واخلاطئة  الواهية 
االأم�س  م�صتعمر  من  وبدعم  الزمن  من 
و�صمانا  لنفوذه  امتدادا  فيها  راأى  الذي 

مل�صاحله.
�صعف النخب التي من املفرو�س اأن تقوم 
هي بتاأطري عملية التغيري واالإ�صالح ناهيك 
على النخب التي انخرطت يف خطط احلكام 
خرياته  من  وانتفعت  ا�صرتزقت  والتي 
النخب  اأغلب  اأن  اإىل  اإ�صافة  وامتيازاته، 
التغيري من  ا�صتحالة  ال�صمت بحجة  اآثرت 
جهة وعدم حتم�صها لدفع وحتمل �رشيبة 

هذا التغيري من جهة اأخرى.
بفعل  اأو  باإرادتها  ال�صعوب  انهماك 
حياتها  تفا�صيل  يف  احلاكمة  االأنظمة 
الروتينية  املعي�صة  ومتطلبات  اليومية 
كالتعليم وال�صحة وال�صغل واالأكل وال�رشب 
يف  واالأمن  ال�رشائية  والقدرة  وال�صكن 
بع�س املجتمعات التي تعرف ا�صطرابات 
التغيري  باأن  متنا�صية  اأهلية،  وحروب 
ال  قوة  كونها  ك�صعوب  بانتفا�صتها  يكون 
التي  العامل  �صعوب  تقهر كما فعلت عديد 
وانتقلت  بالدها  يف  احلكم  اأنظمة  غريت 
مبجتمعاتها من دول فا�صلة اإىل دول كربى، 
فمن �صيقوم بعملية التغيري اإذا مل تقم بها 

ال�صعوب بتاأطري من النخب.
تاأثري القوى العاملية ومعار�صتها لقيام اأي 
حكم دميقراطي اأو جتربة �صيا�صية ناجحة 
يف بلداننا العربية واالإ�صالمية وحماولة واأد 
والتجارب على ذلك  كل جتربة يف املهد، 

عديدة وكثرية لعل اأبرزها ما حدث لبع�س 
م�صادة  ثورات  من  العربي  الربيع  دول 
العاملية، وحتى  القوى  بدعم وت�صجيع من 
العراق مثال الذي �صدعت اأمريكا روؤو�صنا 
دميقراطي  بلد  اإىل  حتوله  �صوف  باأنها 
وحترره من نظام "�صدام ح�صني" دخل يف 
واملحا�ص�صات   الطائفية  النزاعات  اأتون 
العرقية، ويبقى مثال االخوان امل�صلمني يف 
م�رش واالنقالب على التجربة الدميقراطية 
فيه اأبرز مثال على الثورات امل�صادة التي 

قادتها واأ�رشفت عليها القوى العاملية.
والعرقية  واملذهبية  الدينية  ال�رشاعات 
العربية  منطقتنا  يف  واللغوية  واالثنية 
احلروب  واإذكاء  ال�رشاع  يف  وا�صتخدامها 
عملية  تاأخري  يف  عميقا  �صاهم  االأهلية 
فاملفرو�س  ال�صلمي،  والتغيري  االإ�صالح 
اأن هذه االختالفات هي تنوع قوة ونقطة 
عاملنا  يف  ولكن  ملجتمعاتنا،  اإيجابية 
وبعبع  خميف  كابو�س  اإىل  حتولت  العربي 
تغيري  حماولة  اأو  اإ�صالح  عملية  كل  يهدد 
يحدث يف  ما  والدليل  وا�صتقرار  توازن  اأو 
�صوريا والعراق واليمن ولبنان بني الطوائف 

واالإثنيات واملذاهب.
وت�صحية  اأوال  وقناعة  ثقافة  الدميقراطية 
االإ�صالح  م�صاريع  حملة  قبل  من  كذلك 
ونقابات  واأحزاب  نخب  من  والتغيري 
جمرد  ولي�صت  واإعالم،  مدين  وجمتمع 
الوقت  لك�صب  ن�صدرها  اأوهام  اأو  اأحالم 
لي�صت  اأو الإخفاء حقائق،  اأو الحتواء واقع 
اإىل  االأمر  يحتاج  ولكن  م�صتحيلة  االأمور 
اإرادة وثقة وتكاتف جهود اجلميع للو�صول 
وهو  جميعا  نتمناه  الذي  امل�صتوى  اإىل 
اأوطان قوية وم�صتقرة لها كلمتها وتاأثريها 

واأوراقها املوؤثرة على امل�رشح العاملي.

عامة  ي�صغل  يعد  مل  وباملقابل 
ال�رشيع  الت�صاعد  هذا  اإال  اجلزائريني 
النت�صار وباء كوفيد 19 ب�صكل مل ت�صهد 
اأول  اإ�صابة  منذ  مثيال  اجلزائر  له 
من  فرباير   27 يف  بالفريو�س  جزائري 
هذا العام. لقد بات هذا االنت�صار يثري 
املخاوف على جميع امل�صتويات اإذ جاء 
بعد فرتة هدنة، بالرغم من ه�صا�صتها، 
اإدخال قطاع وا�صع  اأنها متكنت من  اإال 
االطمئنان  منطقة  يف  املجتمع  من 
جتاه  االن�صباط  وتراجع  واال�صرتخاء 
التقلي�س  عن  ف�صال  الوقائية  التدابري 
الذي عرفه احلجر ال�صحي يف واليات 

واإنهائه يف واليات اأخرى. 
م�صاب  االألف  عتبة  بلوغ  اقرتاب  ومع 
اأ�صحت  الهواج�س بداأت تزداد بل  فاإن 
اأكرث �صدة من تلك التي عهدناها خالل 
�صعر  حيث  واأفريل  مار�س  �صهري 
مع  حرب  حالة  يف  اأنهم  اجلزائريون 
بثقله  ويرمي  الزمن  ي�صابق  فتاك  عدو 
خالل  �صحايا  من  فاته  ما  لي�صتدرك 
االأ�صهر املا�صية. وبالرغم من اكت�صاب 
اأ�صهر  خالل  هامة  جتربة  املواطنني 
على  وقدرة  الفريو�س  مع  التعامل  من 
عن  املباغتة  عن�رش  زوال  مع  التاأقلم 
واالن�صجام مع عادات جديدة  االأذهان 
وا�صتعمال  الكمامة  كو�صع  الوقاية  من 
اجل�صدي  التباعد  واعتماد  املطهرات 
لتن�صيط  الرقمي  االت�صال  اإىل  واللجوء 

هذه  من  بالرغم  والندوات،  اللقاءات 
العودة  يف  التفكري  اأن  اإال  كلها  التجربة 
اإىل االإغالق الكلي بات ال�صغل ال�صاغل 
�صار  الذي  اجلدل  من  بالرغم  اليوم 
هذا  من  تولدت  التي  واملخاوف  يثريه 

التفكري.
ونحن يف خريف هذه ال�صنة عاد الكوفيد 
منذ  طرحها  التي  ذاتها  باالإ�صكاالت 
و�صع  كما  اجلزائريني  وو�صع  بدايتها 
باقي �صكان العامل يف حرية من اأمرهم 
اإذ وجب عليهم االختيار املر بني االإبقاء 
على �صحتهم و�صون حياتهم مع فقدان 
رزقهم  وم�صادر  االعتيادية  ن�صاطاتهم 
والرقابية  الوقائية  التدابري  ت�صديد  اأو 
على الن�صاطات التي عادت ب�صعوبة بعد 
على  وخيمة  عواقبها  كانت  فرتة حجر 
ال�صيما  للمواطنني  االجتماعية  احلياة 
واحلرفية  التجارية  املحالت  اأ�صحاب 

ال�صغرية.  
ويعد قطاع الرتبية والتعليم يف �صدارة 
الوبائي  الو�صع  �صمن  القلق  يثري  ما 
حول  قائما  اجلدل  يزال  ال  اإذ  اجلديد 
اإىل  يت�صلل  بداأ  الذي  الوباء  مواجهة 
املوؤ�ص�صات الرتبوية وي�صطر مديريات 
عدة  يف  منها  العديد  غلق  اإىل  الرتبية 
تعالت  اجلدل  هذا  خ�صم  ويف  واليات. 
اأ�صوات تدق ناقو�س اخلطر داعية اإىل 
املوؤ�ص�صات  غلق  اإىل  ال�رشيعة  العودة 
الرتبوية التي تاأوي ما يقارب 10 ماليني 

اجتهت  اأخرى  اأ�صواتا  اأن  غري  تلميذ. 
اجلديد  الوبائي  الو�صع  تهوين  اإىل 
الرتبوية  تاأثريه على املوؤ�ص�صات  ومدى 
الدول  من  الكثري  يعرفه  مما  منطلقة 
اأن  دون  اأكرب  بن�صب  للوباء  تفاقم  من 
الرتبوية.  املوؤ�ص�صات  غلق  ت�صتعجل 
املدار�س  اإبقاء  اختار  من  وي�صتدل 
على  للغلق  الوخيمة  باالآثار  مفتوحة 
املديني  على  الدرا�صي  التح�صيل 
اأكد اخلبري يف  املتو�صط والبعيد. وقد 
الرتبية عبد القادر مي�صوم بهذا ال�صدد 
التذبذب  اأو  الدرا�صة  عن  االنقطاع  اأن 
يف متابعتها يلحق اأ�رشارا بالتالميذ قد 

متتد اإىل ما يقارب 12 �صنة.
وبالرغم من طماأنة وزارة الرتبية باالإبقاء 
امل�صتوى  على  املدار�س  فتح  على 
الوطني اإال اأن توايل ظهور بوؤر الوباء يف 
الو�صط املدر�صي وخطر حمل االأطفال 
للفريو�س اإىل بيوتهم والعدوى التي ميكن 
اأن تنتقل منهم اإىل كبار ال�صن كلها تثري 
خماوف م�رشوعة دون اأن تدفع �رشاحة 
املوؤ�ص�صات  غلق  على  القدوم  اإىل 
االأول  الوزير  ملح  ذلك  ومع  الرتبوية. 
تدابري  باتخاذ  لوح  عندما  ذلك  اإىل 
واالأ�صابيع  االأيام  يف  بالقا�صية  �صماها 
القادمة يف حال ا�صتمرار انت�صار الوباء 
من  ولعل  املقبلة،  واالأ�صابيع  االأيام  يف 
اأهم املوؤ�رشات على ذلك تعليق اجلمعة 
ا�صتغالل  من  واحلد  امل�صاجد  كل  يف 

اأن  قبل  واحلدائق  واملطاعم  املقاهي 
ياأتي الدور على االأ�صواق.

الديار  اإىل  بالعودة  اإذن  ينذر  �صيء  كل 
ق�صرية  لفرتة  ولو  العام  احلجر  والتزام 
بر�صد  املكلفة  العلمية  فاللجنة 
الو�صع  تتابع  انت�صاره  وتطور  الفريو�س 
اإىل  بالعودة  بتو�صياتها  تخرج  اأن  قبل 
كثريا  يختلف  لن  الذي  العام  احلجر 
يف  اجلزائريون  عا�صه  الذي  ذلك  عن 
املبداأ  ذلك  على  ويوؤ�رش   2020 ربيع 
الذي تبنته ال�صلطة القائم على اأولوية 
االعتبارات  كل  على  املواطنني  �صحة 
االقت�صادية ويدعم هذا التوجه العجز 
يف  ال�صحية  الهياكل  اأظهرته  الذي 
امل�صابني  من  الهائل  العدد  ا�صتيعاب 
واأن  ال�صيما  اإ�صابتهم  يف  امل�صتبه  اأو 
التجمعات  امن  بفرتة  مرت  اجلزائر 
اال�صتفتائية على  التي �صاحب احلملة 

الد�صتور.
ال�صحي  احلجر  اإىل  ا�صطرت  لقد 
بلدان متلك اإمكانات وو�صائل اأكرث مما 
متلكه اجلزائر يف انتظار نزول اللقاح 
�صد الفريو�س الذي قد يتاأخر اإىل غاية 
ربيع ال�صنة املقبلة. لذا بات لزاما على 
اإىل  للدخول  اال�صتعداد  اجلزائريني 
حركة  و�صبط  جديد  من  م�صاكنهم 
حني  اإىل  الواليات  بني  االأفراد  تنقل 
تبدو  التي  اجلديدة  املوجة  مرور 

�رش�صة هذه املرة.

الدميقراطية بني القبول والرف�ض

هل �سيدخل اجلزائريون م�ساكنهم؟

لطاما اأثار مو�شوع 
الدميقراطية اجلدل والنقا�ش 

بكل متظهراته ال�شيا�شية 
والثقافية واحل�شارية داخل 

املجتمعات الدميقراطية نف�شها 
والتي تعترب العراب الأ�شا�شي 

لهذا املفهوم واملمار�شة معا 
واأي�شا يف الدول التي تو�شف 

باأنها غري دميقراطية، وترجع 
اأهمية وح�شا�شية هذا املو�شوع 

ل�شبب ب�شيط وهو اأنها تتعلق 
بالو�شول اإىل ال�شلطة وكر�شي 
احلكم الذي يعترب واحدا من 

اأهم البيئات امل�شتقطبة لل�شراع 
والتناف�ش بل والقتتال اأحيانا، 
لذلك جند اأن بع�ش املجتمعات 
ارت�شت ال�شلوك الدميقراطي 

القائم على الختيار احلر 
وال�شفاف للحكام من قبل 

حمكوميهم، وبني من نا�شب 
العداء لهذه الو�شيلة التي 

راآها باأنها تهدد كيانه وعر�شه 
ونفوذه فاآثر البقاء يف ال�شلطة 

حتت اأي ثمن.

مل يعد للأحداث التي يتابعها 
اجلزائريون عرب و�شائل الإعلم 
هذه الأيام اأي وقع على النفو�ش 

ل�شيما بعد الهدوء الذي عاد اإىل 
ال�شاحة النتخابية الأمريكية 
باقرتاب تاأكيد نيل بايدن لقب 

الرئي�ش الأمريكي ال�شاد�ش 
والأربعني وحتى مباراة املنتخب 

اجلزائري لكرة القدم والفوز 
العري�ش الذي حققه مل تنل 
حقها من الهتمام والفرحة 

اجلماهريية التي ت�شاحب يف كل 
مرة فوز املنتخب وحتى الت�شعيد 

الذي يعرفه النزاع بني املغرب 
والبولي�شاريو، على حدته غري 

امل�شبوقة، مل يتبواأ املرتبة الأوىل 
مما ا�شتقطب اجلزائريني على الرغم 
من خطورة الو�شع وتداعياتها على 

الأمن القومي اجلزائري.

د. بن عجمية بوعبد اهلل
اأ�شتاذ جامعي وكاتب �شحفي

بقلم اح�شن خل�ش

بني املفهوم و املمار�شة
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املدر�ضة واجلامعة.. قاعدة النطالق احل�ضاري
حتديد امل�سئ�لية:

�إفادة  �أكرث  يبدو �ن �لكالم �ملبا�رش هنا 
�لتقارير  �أ�صبحت  �ن  بعد  ن�صحا  و�بلغ 
�ملن�صورة و�لأبحاث �ملقدمة عبارة عن 
كومة �أور�ق مرت�كمة مل حترك �صاكنا ومل 
�ملزيد منها  ر�أيا عاما حتى عاد  ت�صنع 
�أ�صدرت  فلقد  له..  قيمة  ل  ممجوجا 
جامعة �لدول �لعربية و�لإ�ص�صكو تقارير� 
�صادمة عن حالة هجرة �لأدمغة �لعربية 
وهي  و�لتتبع  بال�رشح  تناولتها  �أن  و�صبق 
�لبحث  ومر�كز  �ملو�قع  يف  موؤر�صفة 
�لقاعدة  موقع  تتبو�أ  مل  ولكنها  جميعا 
�خلطط  ر�صم  يف  �ملعرفية  و�ملرجعية 
و��صتيعاب  و�لبحث.  للتعليم  �مل�صتقبلية 

�ملتعلمني.
بلد�ننا  يف  �ل�صيا�صية  �لطبقة  تن�صغل 
�صباق  يف  �صيا�صية  مب�صاريع  �لعربية 
�لو�صائل  م�صتخدمة  وتناف�صي  �نتخابي 
تبعد �ملجتمع  بعناوين خمتلفة  �لعديدة 
�لأولويات..  ترتيب  يف  �لتفكري  عن 
تتناف�س  �ل�صيا�صية  �لطبقة  فاأ�صبحت 
و�مل�صالح  �لهوية  ق�صايا  وتت�صارع حول 
�لوز�رية  و�ملحا�ص�صات  �حلزبية 
ين�رشف  جهدها  وكاأن  �لعليا  و�ملو�قع 
�مام  و�لت�صليل  �لتخدير  ز�وية  �ىل 
و�جبات �رشورية.. ومل يح�رش �لهتمام 
�ل  �ملجتمع  لبناء  �لأ�صا�صية  بالقاعدة 
�لقوة  و�أول  �لقوة  على  �حل�صول  وهي 
علم  بالتحديد  �ملادي  و�لعلم  �لعلم  هي 
�ل�صناعة و�لطبابة و�لعمر�ن.. فبمر�جعة 
�ل�صيا�صية  �لقوى  بر�مج  لكل  �رشيعة 
و�لتعليم  �لعلم  عن  �لكالم  �أن  نلحظ 
تزيني  باب  من  ياأتي  �لعلمي  و�لبحث 
�ملطلوبة  �لأرقام  و�إكمال  �لديباجات 
ومل يو�صع �لبتة كاأولوية للعمل �ل�صيا�صي 

و�خلطة �لتنموية..
ق�صايا  ملناق�صة  �ملجتمع  يجر  عندما 
وتنهمك  فئوية  نزعات  �و  تاريخية 
�لقوى �ل�صيا�صية يف �جلدل حول �صياغة 
ما  على  �لتعليم  جمال  ويرتك  �لكلمات 
بو�صوح  يعني  فذلك  تدين  من  عليه  هو 
وجودنا  مربر�ت  ف�صيئا  �صيئا  نفقد  �أننا 

�لفاعل يف حياة �لنا�س.
�ن  ينبغي  و�لتعليم  بالعلم  و�لهتمام 
�لتنموية،  �خلطة  يف  �صيء  ي�صبقه  ل 
�لبلد  ع�صكرية حتمي  قوة  بناء  فبجانب 
�لتكامل  قنو�ت  لبناء  �ل�صعي  وبجانب 
عربية  دول  ومع  �لإقليم  يف  و�لوحدة 
و�زنة لكي ن�صتطيع حماية قوتنا وتنميتنا 
ويجب �ن يظل مثال �لعر�ق حا�رش� يف 
�لعلمية..  �أد�تنا  يف  نطور  ونحن  وعينا 
بجنب هذ� يتم �لرتكيز على �لتعليم كما 
ونوعا بحيث ي�صبح �لتعليم مدر�صة تنتج 
�لعن�رش �لوطني �ملوؤمن بوطنه و�ملتعلم 
بدقة يف تخ�ص�صه ومن حوله موؤ�ص�صات 
تتحرك  ن�صطة  و�إد�رة  وعلمية  بحثية 
يكفي  ما  �خلطط  من  وت�صع  ب�صال�صة 
�ملناخ  لإن�صاء  �مل�صتوى  عال  لتطوير 
و�لتخ�ص�س  �لأ�صخا�س  لتطور  �ملالئم 
�لبنية  بناء  ن�صتطيع  بحيث  و�ملن�صاآت 
يكون  و�ن  �ملجتمع  يف  �لعلمية  �لتحتية 
تر�صد  و�أن  �صيء  �أي  على  مقدما  ذلك 
له �إمكانات فائقة مفتوحة بال ح�صاب.. 
و�ن يربط ذلك مع �حتياج �لبلد.. ليجد 
�مل�صت�صفيات  حول  �ملنطقي  �ل�صوؤ�ل 
�ل�رشورية  و�مل�صانع  �حلقيقية  

و�ملدر�صة �ملتما�صكة �لفاعلة �جابة

اأي واقع نعي�ش:

�أ�صعد  حرفة  ممتهن  يكون  �أن  يعقل  هل 
من  حظا  و�أوفر  جامعة  دكتور  من  حال 
مدر�س �لتالميذ؟ و�أن يكون �ملتخ�ص�س 
�أن  ليجد  بالأو�صاع  ما حما�رش�  علم  يف 
�لنتحار؟  �أو  �لهجرة  هو  �لوحيد  طريقه 
�ألي�صت هذه جرمية وتفريط بحق �لوطن 
بعد  عنها  �ل�صكوت  يتم  فكيف  و�ل�صعب 
�لفا�صلة؟  �لتجارب  من  �ل�صنني  ع�رش�ت 
خ�صعنا لرب�مج عاطفية و�صوفونية دمرت 
فما  �لعربية..  بالدنا  يف  و�لتعلم  �لتعليم 
فرت  �أن  �إل  �ملتعلمة  نخبتنا  من  كان 
بحلمها و�أملها �ىل خارج �لبالد فمن م�رش 
وحدها يتم هجرة �أكرث من 120 �ألف طبيب 
�ىل خارج م�رش ويف فرن�صا وحدها �أكرث 
من 15 �ألف طبيب جز�ئري كما �ن عدد 
�لعرب يف بريطانيا 4500 طبيب  �لأطباء 
عرب،   لندن  �أطباء  من  باملائة   35 و�ن 
ومهند�س  وطبيب  عامل  �ألف  �متنع  ولقد 
�لوليات  �لدكتور�ة يف  م�رشي من حملة 
�ملتحدة من �لعودة �ىل بلدهم و�ن عدد 
�لإير�نيني يف نيويورك يزيد عن  �لأطباء 
نظر�ئهم يف كل �إير�ن.. ويف �ملقابل يتم 
�إىل  �لعربية  �لدول  بع�س  مر�صى  حمل 
بظالل  يلقي  �لذي  �لأمر  للتطبب  �أوربا 

�لريبة و�لت�صكك على �لعملية برمتها.
م�صتوى  �لتخلف على  و�قع  نعي�س  فنحن 
�إد�رة �لتعليم و مناهجه وت�صيريه كما �أننا 
نعي�س �لإهمال �ملتعمد حلركيته.. هنا ل 
للتعليم  �لتي تر�صد  �لأرقام �ملالية  تغني 
علمي  ت�صور  من  �لنطالق  يكون  �إمنا 
و�ل�صيا�صة  �لتعليم  يف  خرب�ء  عليه  ينكب 
و�لجتماع و�لقت�صاد معروفون بوطنيتهم 
وغريتهم على �صعبهم ورغبتهم يف تطوير 
هوؤلء  يقوم  مقدر�ته...  حماية  و  �لبلد 
زو�يا  عدة  يف  �مل�صاألة  بدر��صة  �خلرب�ء 
و�أن تكون جلنتهم هذه مقررة ولي�س فقط 
�لدر��صة  زو�يا  وتكون  للنقا�س..  ور�صة 
�لناحية  من  كلها  �لعملية  �جتاهات  يف 
�ملادة  وناحية  �لإد�رية  و  �لفل�صفية 
�ملادية  �لإمكانات  وتوفري  �لتعليمية 
لها من �ملدر�صة ور�صم خريطة  �لالزمة 
تعليم لربط �جلامعة بالقت�صاد و�لتعليم 
وهذ�  �ملجتمع..  يف  و�لإد�رة  و�لطب 
من  �لتعليمية  �لعملية  �إخر�ج  فور�  يعني 
�لأجو�ء �لأيديولوجية �ملوبوءة و�صيانتها 
من �حتمالت �لخرت�ق �لفا�صد �لالئكي 
بتدمري  حتطيمها  �إل  له  مهمة  ل  �لذي 
�لعمق �لروحي للطالب و�لباعث �لروحي 

للنه�صة.
وبالنظر �إىل بلد هو �لأعرق يف �ملنطقة 
ونظامه  �ملعا�رشة  بجامعاته  �لعربية 
�لتعليمي �حلديث وهو م�رش فاإننا ن�صاب 
�لتي عليها  �حلالة  نر�قب  ونحن  بالبوؤ�س 
�مل�رشية  و�ملدر�صة  �مل�رشي  �ملدر�س 
�ليه  �نحدرت  ملا  �مل�رشية  و�جلامعة 
من تخلف.. فعندما يتم تدمري �ملدر�صة 
للتالميذ  �بتز�ز  م�رشوع  �ىل  وحتويلها 
ما ميكن  من جمع  �ملدر�س  يتمكن  لكي 
��رش  نقود على ح�صاب  به من  يعي�س  �أن 
�لتالميذ �ملهدودة فاإننا ندرك �إن �لأمر 
�لطبيعي..  �لنتحار  نحو  ي�صري  بذلك 
عليه  كانت  ملا  �رشيعة  ومبر�جعة 
�مل�رشية  و�جلامعة  �مل�رشية  �ملدر�صة 
�ملذهل  �لفارق  نكت�صف  و�لن  قرن  قبل 
�لذي  �لعطاء  هذ�  كل  غاب  مل  ونت�صاءل 
بعلماء  �مل�رشية  �جلامعة  من  يتاألق  كان 

و�قت�صاديني  �صا�صة  و  و�صعر�ء  و�دباء 
ولكالم نف�صه ميكن �ن نقوله عن �جلامعة 
�ل�صود�نية و�لتون�صية و�ل�صورية و�لعر�قية 
حيث تاألقت بخريجي جامعات يف �لفروع 
�لتح�صيل  يف  بالغ  �أثر  لهم  كان  كلها 
طريقه  وجد  معظمهم  �ن  �ل  �لعلمي 
يف  كالمنا  ي�صري  ل  هنا  �لغربية..  للدول 
للمو�صوع  �ن �ملطلوب يف عر�صنا  �جتاه 
تلك �لتجربة �مل�رشية يف جوهرها فهي 
كانت جتربة وليدة توجه ��صتعماري يريد 
�صتى  تغريبية يف  متعلمة  نخبة  ي�صنع  �ن 
تعني  �ل�صكل  حيث  من  ولكنها  �لفروع.. 
قادرة على  كانت  �ملدر�صة و�جلامعة  �ن 
فلقد  �لآن  �أما  علمية..  قدر�ت  تخريج 
�جلامعية  �ل�صهادة  على  �لتح�صل  �أ�صبح 
مطلوبا يف ذ�ته لتح�صني �أو�صاع �جتماعية 

�و وظيفية.
من  �جلامعات  �صحايا  ذلك  عن  ونتج 
�لذين  �لعمل  عن  �لعاطلني  جيو�س 
�ملقطوع  �لتعلم  �صلم  م�صتوى يف  ميثلون 
لها  �لعربية  �لدول  وت�صبح  �صياقه..  عن 
وظيفة و�حدة توفري �لدعم للغذ�ء وتوفري 
�ملقنعة  �لبطالة  من  يتز�يد  لعدد  رو�تب 
يف موظفني يرت�كمون يف �ملوؤ�ص�صات �أكرث 

بكثري من �حلاجة.
و�جلوع  �لفقر  �ىل  �ملجتمع  ويتحول 
كل  وتتولد  �لجتماعية  و�مل�صكالت 
�ملفا�صد من �لر�صوة و�ل�رشقة و�جلرمية.. 
وي�صبح �لتخلف عبارة عن منظومة ولي�س 
موقفا ول مرحلة.. وتكتمل د�ئرة �لتخلف 
في�صبح فتحها كمن يفتح باب �ملتاهة من 

�ين نبد�أ وما �لعمل.
اخلروج من امل�أزق:

يف  �صغري  �أوربي  بلد  بني  باملقارنة   
يف  وحمدود  جغر�فيته  ويف  �صكانه  عدد 
مرت�مي  عربي  وبلد  �لطبيعية  �إمكاناته 
ويتوفر على  �لإمكانات  �لأطر�ف موفور 
من  بحالة  ن�صاب  مذهلة  �صبابية  طاقة 
�حلرية �لقاتلة و�نه ملن �ملوؤمل حقا �أن ل 
جند تف�صري�ت مرتبة منظمة جتيب على 
�لرتباك �حلا�صل يف منظومتنا �لتعليمية 
�صبه  عمل  هناك  �أن  متاما  تعني  و�لتي 
�أو  لتخريب مدر�صتنا وجامعاتنا  مق�صود 

�ن هناك جهال قريبا من �جلرمية.. 
�لغرب  يف  مد�ر�صهم  �ىل  بالنظر 
وجتنيد  ومنهجية  دقة  ترى  وجامعاتهم 
�لتي  �ملدر�صة  �ملادة  من  بدء�  للطاقات 
مادة  �نها  عليها  تدرك مبجرد �طالعك 
وتخدم  ومعرفة  بتاأن  و�صعت  قد  و�عية 
�صخ�صية  لبناء  معني  ح�صاري  �جتاه 
حمددة �ملعامل و�ن نظرت �ىل �ملدر�س 
فاأنت �إز�ء �صخ�س موؤمن مبهمته ينال حقه 
ومكافاآته كاملة ينهمك يف عمله بكل فرح 
حمميا يف �ل�صمان �ل�صحي و�لجتماعي 
وبنظام �إد�ري وجد ل�صعادته وجتد �ملعلم 
يف �لغرب من طبقات �ملجتمع �ملحرتمة 
و�إذ�  يف دخله �ملادي وقيمته �ملعنوية.. 
�أمام  فاأنت  و�لطالب  �لتلميذ  �ىل  نظرت 
يف  لت�صري  بدقة  وحتمى  ت�صقى  �صجرية 
فيعدو  وحماية  عناية  بكل  معني  م�صار 
م�صرتكة  مهمة  يف  و�ملدر�س  �لتلميذ 
عرب  علمية  طاقات  لبناء  و�عية  نا�صجة 
ملهمات  و�لكليات  �ملعاهد  من  �لتخرج 
كرمية  حياة  يف  �ملجتمع  يف  معلومة 
وفرية.. �ما من يريد �ملو��صلة يف �لبحث 
تلتقط  فائقة  �إمكانات  له  و�صعت  فلقد 
وفطنة  جدية  و�أكرثهم  �لطلبة  خرية 

�لبحث  مر�كز  يف  �لآفاق  لهم  فتفتح 
دولة  فت�صبح  �لدولة  من  ب�صخاء  �ملمولة 
�صغرية يف �لغرب �أكرث قدرة على حتديد 
�أكرث من كل  نتائج بحوث علمية وطبيعة 

�لوطن �لعربي باإمكاناته �لفائقة.
�ملعنوي  �لنهيار  باب  من  �ألي�س 
عربي  بلد  يتجه  �ن  و�لعقلي  و�لأخالقي 
لإلقاء مئات �ملليار�ت يف جيب �ل�رشكات 
�لكربى من كومة �صالح؟ �مل يكن �لأجدر 
�ن يتم �لنهو�س بجامعات �لبلد يف �صتى 
�لتعليم  يف  �لأمو�ل  و�نفاق  �ملجالت 
�لتي  �خلا�صة  و�مل�صانع  �لعلمي  و�لبحث 

لها عالقة باملجتمع..
�لعربية  �لدول  ت�صرتي  �ن  غريبا  �لي�س 
�صالحا بن�صبة كبرية من مو�زناتها �ملالية 
مبا يف من �صالح ب�صيط ومتو�صط باأمو�ل 
يف  �رش�كات  بناء  �ىل  تتجه  ول  وفرية 
كما  �لكبار  �ملنتجني  مع  �ل�صالح  �صنع 
يف  �لرو�س  مع  فعله  على  �أردوغان  �أ�رش 
�إ�س 400 ومع �أمريكا يف طائرة  �صو�ريخ 
�خلرب�ء  خالل  من  وتطويره   35 �إف 
�لع�صكري  �لإنتاج  بلغ  حيث  �ملحليني 
�لطائرة  �لرتكي درجة عالية من �صناعة 
�صفن  و  و�لغو��صات  و�ل�صفن  �مل�صرية 

�لتنقيب عن �لنفط.
نعر�س  ل  هنا  �أننا  �لو��صح  من  لعله 
مقارنات بني مناهج در��صية ول نبدي �أي 
فل�صفة  �أي  �و  در��صي  منهج  لأي  �نحياز 
روؤية  لدينا  بان  نوؤمن  ونحن  در��صية.. 
ح�صارية �أكرث �إن�صانية و�أو�صح هدفا �إمنا 
�ملقارنة هنا فهي بني �آليتني يف �لدر��صة 
�لذي  �ل�صوؤ�ل  يتولد  هنا   من  و  و�لتعلم 
ينبغي �أن يطرح: من �أين تكون �لبد�ية؟ ما 
هي �خلطوة �لتاأ�صي�صية حلركة �ملجتمع؟

حتدي�ت م�ستجدة:

تفر�س دولة �لإمار�ت وهي دولة وظيفية 
�لكيان  به  يقوم  مبا  وظيفتها  يف  تتكامل 
�لدول  على  كبري�  حتديا  �ل�صهيوين 
�لتاريخية  و�لعو��صم  �لتقليدية  �لعربية 
و�لبلد�ن �لكبرية حيث ت�صري على طريقة  
و�رش�ء  �لعرب  �قت�صاد  يف  �لتغلغل 
مو�نئهم و�صو�حلهم بل �أحيانا م�صاجدهم 
�لكبرية.. وهي تتجه �ىل تدمري �لعو��صم 
يوفر  لها  بالن�صبة  وحده  فهذ�  �لتاريخية 
جديدة  عامل  معامل  لر�صم  �لفر�صة 
من  وهذ�  جديدة  بدول  جديدة  لعو��صم 
�صاأنه �إرباك �لعقل �مل�صري للدولة �لعربية 
ما  �لأمني جمدد� عن  باجلانب  و�إ�صغاله 
يجب توفريه للعملية �لتعليمية.. فها نحن 
نرى كيف قامت �لإمار�ت بتخريب �ليمن 
و�ل�صود�ن وليبيا و�صورية وكيف تعمل على 
�إغر�ق �لق�صية �لفل�صطينية وقيادة عملية 
�لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين وكيف تقوم 
�لنز�ع يف  ليبيا وبدعم حالة  �لآن بتدمري 
�ملنطقة  ل�صتنز�ف  �لغربية  �ل�صحر�ء 

وجرها يف �أتون �رش�ع ي�صتنزف دولها..
�ملنطقة  يف  ي�صنعون  �ل�صتعماريني  �ن 
متو�لية من �لزمات لت�رشفنا عن �لهتمام 
بالعلم �حلديث و�لتقنية �حلديثة ولنكاد 
نخرج من و�حدة حتى يدفعنا يف �أخرى.. 
وهنا ي�صبح �لتاأكيد على �لتكامل �لعربي 
�لتكامل  �ن  به..  �ل  �لو�جب  و�جبا ليتم 
�لعربي حاجة حياة كما �ن �لتطبيع كارثة 
على �لقت�صاد �لعربي و�ملجتمع �لعربي 
غالب  و�هلل  وثقافيا..  و�قت�صاديا  �منيا 

على �أمره.

 ح�ل املنظ�مة 
التعليمية وخمرج�ته�: 
هجرة اأدمغة، وبط�لة 

داخلية مقنعة.. 
اإنه� مذبحة النخبة 

املتعلمة تعمل بطريقة 
منهجية لتدمري 

ذاتي لط�ق�ت البلد.. 
ونت�س�ءل مل�ذا كل هذا 

العنف يف دفع الق�ة 
الط�ردة للمتخ�س�سني 

العرب يف �ستى 
املج�الت العلمية نح� 
امله�جر؟ هل يعقل اأن 

م�ست�ى التعليم يف بالد 
العرب وبعد ع�سرات 
ال�سنني من املدر�سة 
املع��سرة يرتاجع يف 

كل امل�ست�ي�ت لت�سبح 
املدار�ش منتجة اأن�س�ف 

جهلة واجل�مع�ت 
مفرخة بط�لة واأعب�ء 

اجتم�عية ب�سه�دات 
ال عالقة له� بتط�ر 
احلي�ة يف البلد؟ مل�ذا 
هذا التخلف العلمي 

يف ج�مع�تن� ومل�ذا 
هذه العزلة بني 

اجل�معة واملجتمع؟ 
مل�ذا هذه الف��سى 

املنهجية يف عالقة 
املنظ�مة التعليمية 
والتط�ر والتنمية؟ 

مل�ذا يتم تر�سيم 
اأو�س�ع ووق�ئع من 

�س�أنه� تفتيت املدر�سة 
ودفعه� اإىل ال�راء 

وتفريغه� من وظيفته� 
وحت�يل اجل�معة 

اإىل م�سّدر للبط�لة 
يف املجتمع واإفق�ده� 
دوره� االجتم�عي 

واالقت�س�دي؟ 

بقلم :�س�لح ع��ش
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كذلك  االعتبار  بعني  اأخذنا  ما  واإذا 
فقدت  ال�سابقني  العدو  حلفاء  كفة  اأن 
هو  من  منهم  اأ�سبح  رئي�سيني  داعمني 
االبارتيد  نظام  مثل  االن  ال�سلطة  خارج 
فراغا  تعي�ش  دول  �سبه  اأ�سبحت  او 
�سيا�سيا وتتخبط يف �ساأن داخلي مرتدي 
مثل بع�ش حالفائه العرب. يف مقابل ان 
تقدم  ال�سحراوي يف  ال�سعب  كفة حلفاء 
ملمو�ش وخا�سة اجلزائراجلديدة وجنوب 
افريقيا التي حتررت من االبارتياد الذي 
�سبق وان اأ�رشنا له يف كفة حلفاء العدو.

اأن  االعتبار  بعني  كذلك  اأخذنا  ما  واإذا 
العن�رش  هي  التي  ال�سحراوية  القوة 
اال�سا�سي يف قلب موازين املعركة لي�ست 
ميكن  الذي  العدد  حيث  من  ك�سابقاتها 
حترير  من  ال�سحراوي  ال�سعبي  اجلي�ش 
كان  ما  عك�ش  عليها  وال�سيطرة  مواقع 
لال�ستماتة  واال�ستعداد  بل  �سابقا  عليه 
يف الدفاع عنها وهذا عن�رش كنا نفتقده 

�سابقا لقلة عدد املقاتلني.
اإىل هذه احلقائق  بالنظر  القول،  ميكننا 
ال�سحراوي  ال�سعب  اأن  كثري،  وغريها 
التحدي  يرفع  اأن  قادر  موقف  يف  اليوم 
قطعا  التي  الت�سحيات  �سقف  ويرفع 

املنطقة  ا�ستقرار  زعزعة  نحو  �ستدفع 
دول  م�سالح  من  واملا�ش  اأ�سا�سا  اله�ش 
ثروات  ا�ستغالل  يف  تفكر  بداأت  عظمى 
نظرا  والغاز  البرتول  وخا�سة  ال�ساحل 
يف  التوتر  اأماكن  عن  مبناأى  لتواجدها 
على  �سيفر�ش  وبالتايل  االو�سط  ال�رشق 
القوى العظمى التدخل والت�رشيع باإيجاد 
حل يف�سي اإىل ب�سط الدولة ال�سحراوية 

�سيادتها على كافة ترابها الوطني.
ومن خالل هذا كله وغريه من اال�سباب 
العجالة  هذه  يف  لذكرها  جمال  ال  التي 
هو  ال�سحراوي  ال�سعب  اأن  جنزم  نكاد 
القادمة  املعركة  من  االكرب  الرابح 
فر�سة  االحتالل  ت�سييع  بعد  واحلا�سمة 
اغتنامها  عليه  كان  ذهب  من  �سالم 
ال�سعب  مع  وديا  ح�ساباته  وت�سفية 
يف  امل�ستقبلي  والتعاي�ش  ال�سحراوي 

احرتام حلق اجلوار.
بحيث  االكرب  الرابح  اهلل  باإذن  نحن  نعم 
قطعا  الذي  الزمني  العامل  �سرنبح 
�سيوؤدي بنا اإىل الت�رشيع يف عملية اعرتاف 
العدو واملنظومة الدولية ب�سيادة الدولة 
ال�سحراوية على اأر�سها ودحر االحتالل 
وجالئه الأن املطلب االآن، مل يعد فقط 

تقرير امل�سري واال�ستقالل، واإمنا تثبيت 
القوة  بعامل  ال�سحراوية  الدولة  اأركان 

وقوة القانون.
التي  ال�سفوف،  ر�ش  اإعادة  �سرنبح  كما 
عن  لعجزه  رمبا  عنها  يحيد  بع�سنا  بداأ 
العاملية  ال�سيا�سات  �سريورة  مواكبة 
و�سرنبح  احلالية.  باقطابها  اجلديدة 
الكلي على دعاية مغربية كادت  الق�ساء 
اأن توقع بيننا وخا�سة فيما بني التنظيم 

ال�سيا�سي واجلماهري ال�سعبية.
الق�ساء  �سرنبح  العملية،  الناحية  ومن 
باملخدرات  العدو  اإمدادات  على  الكلي 
ال�ساحل  بدول  االرهابية  اجلماعات  اإىل 
حرب  بعد  العودة  حالة  ويف  وال�سحراء، 
ال�سالم  مربع  اإىل  طويلة،  اأو  خاطفة 
املرة  هذه  ف�سيكون  من جديد،  االأممي 
املا�سية  جتربتنا  من  ونابع  ب�رشوطنا، 
مع املنتظم الدويل، و�سيكون وقف نهب 
وو�سع  االن�سان  واحرتام حقوق  الرثوات 
جدول زمني غري قابل للتمديد من اأجل 
ا�ستكمال ال�سيادة الوطنية على كافة اأر�ش 
ال�ساقية احلمراء وواد الذهب، اأهمها مع 
ما  النار  الإطالق  وقف  باأي  القبول  عدم 
الدخول يف  بل ميكن  الوطن،  ي�ستقل  مل 

تقدم  بتحقيق  م�رشوطة  هدنة  فرتات 
ميداين نحو احلل املن�سود.

اجلي�ش  �سمعة  ا�ستعادة  اأي�سا  �سرنبح 
ميكن  الذي  والدور  ال�سحراوي  ال�سعبي 
حماربة  حتديات  مواجهة  يف  يلعبه  اأن 
اجلرمية املنظمة واالرهاب واملخدرات، 
كما  املنطقة،  ا�ستقرار  يف  وامل�ساهمة 
بالتاأكيد  اإن هي عادت  �ستق�سي احلرب 
غالبية  اأ�ساب  الذي  االحباط  على 
فر�سة  ومتنحه  ال�سحراوي،  ال�سباب 
يف  الفعلية  وامل�ساهمة  جدارته،  الإثبات 

حترير الوطن مثل الرعيل االول للرثوة.
املحتملة  ال�سحراوي،  ال�سعب  عودة  اإن 
وال  نظرنا،  يف  نكو�سا  لي�ست  للحرب، 
تراجعا، بل هي مبثابة تقدم اإىل االأمام، 
فر�ست  التي  ال�سابقة  للتجربة  وتاأكيد 
كرقم �سعب  ال�سحراوي  ال�سعب  احرتام 
يف معادلة ال�سالم واالأمن واال�ستقرار يف 

�سمال اأفريقيا.
اأن  اأي�سا  جنزم  نكاد  اأخرى،  جهة  ومن 
لن  واأنه  بالنار،  يلعب  املغربي  النظام 
مغامرة  اأي  من  كنظام  �ساملا  يخرج 
جديدة له يف ال�سحراء الغربية، فلي�ست 

كل مرة ت�سلم اجلرة.

هل ت�سلم اجلرة هذه املرة؟ 
�إذ� ما �أخذنا بعني �العتبار �أن 
�حلرب �لو�شيكة بل �حلتمية 
�لوقوع مع �الحتالل �ملغربي 

مدعوما من فرن�شا لي�شت 
ك�شابقتها ال من حيث �مل�شاحة 

�لتي ميكن �أن ت�شل �ىل ما ور�ء 
�ل�شحر�ء �لغربية ناهيك عن كل 
تو�جد�ت قو�ت �الحتالل �ملغربي 
�لع�شكرية �ل�شعيفة �خلربة بكل 

�ملد��شر و�ملدن �ل�شحر�وية �ملحتلة 
وال من حيث �لو�شائل �حلديثة 
�لتي �أ�شبح �جلي�ش �ل�شحر�وي 

ميتلكها بل ويتقن ��شتعمالها.

بقلم: لعرو�شي عبد �هلل

�لق�شية �ل�شحر�وية

يجب اأن ينتبه الكثري خا�سة ممن ي�ستعجل 
افتك   « »�سحفي  عنه  ليقال   « »االلقاب 
ما  يف   « »احل�رشي  هو  ليكون   « »�سكوب 
ين�رش من اأخبار  يجب اأن ينتبه هوؤالء اإىل 
ر�سيد »املهنية » هل يتقل�ش لديهم وهو 
يتزايد  اأم   « »االخبار  �سحافة  ميار�سون 
وهم يف بحث متعب عن »ال�سبق ال�سحفي 
التي  املهارات  من  مهارة  يبقى  الذي   «
تطلب لدى ال�سحفي ولي�ش هو الكل الذي 
تنتهي عنده »ال�سحافة » الذي الت�سق بها 

»فريو�ش التمييع » .
التي  اخلطرية  ال�سحية  االأزمة  ك�سفت 
الكورونا  الفتاك  الوباء   « العامل  ي�سهدها 
ب«العمل  يتعلق  فيما  االقل  على   «
ل�سفحات   « »اال�ساعة  » ح�سار  ال�سحفي 
ب�رشعة  وانت�سارها  االجتماعي  التوا�سل 
اأخبار  لتكون ايقاعا موازيا ملا ين�رش من 
اأن  واالأخطر  واملحتوى  امل�سدر  موؤطرة 
»ن�رش  فخ  يف  ال�سحفيني  من  العديد  يقع 
واملعيار  للكيان  تفتقر  التي   « االأخبار 
�سوق  يف  ق�سد  دون  اأو  ق�سدا  وال�سقوط 
الكالم وما يتم تداوله يف مواقع التوا�سل 
االجتماعي من تاأويالت وتعليقات يحولها 
»االأخبار  طابع  حتمل  ملن�سورات  البع�ش 

.«
مهنيا  كيانه  مييع  ال  اأن  ال�سحفي  على 
الراأي  تنوير  اأن وظيفته تكمن يف  ويدرك 
يف  مهمته  وان  ت�سطيحه  بدل  العام 
ن�سه  تتجاوز  االأزمات  وخارج  االزمات 
اأخالقية  اإىل م�سوؤولية  ال�سحفي املن�سور 
يرافق  تكون مرجعا  اأن  واجتماعية يجب 
احرتام  ال�سحفي  يفتك  واأن  م�ساره 
»�سبق  تقدمي  من  بكثري  اأف�سل  املجتمع 
�سحفي » مهما كانت اهميته االعالمية .

»�ل�شحفي و�ملحتوى« منابر �الإعالم 
�جلديد

مواقع  ظهور  ومنذ  املالحظ 
اهتمام  عدم  االجتماعي  التوا�سل 
مع  التوا�سل  امل�ستخدمني  ملواقع 

 « »االأخبار  بن�رش  االوىل  االنبهار  حلظات 
�سواءا كانت » �سحيحة » اأو » غري حقيقية 
املواقع  لهذه  اال�ستخدام  كان طابع  بل   «
قد  عديدة  اإ�سباعات  حتقيق  نحو  مييل 
ميوالت  وحتركها  ترفيهية  البع�ش  يراها 
فر�ستها الو�سائط اجلديدة » الفاي�سبوك » 
» اليوتيوب » وغريها من من�سات التوا�سل 

االكرث ا�ستخداما يف بيئتنا املحلية .
فلو عدنا اإىل ال�سياق املهني الذي ترتكز 
عليها ممار�سة ال�سحفي لن�ساطه االإعالمي 
فاإننا �سنجد ان اي ممار�ش للمهنة ملتزم 
مبا تطرحه االدبيات من قيم وممار�سات 
اكرث  وجعله  االإعالمي  ن�ساطه  لتاأطري 
تنظيما وو�سوحا وهذه ميزة يجب الرتكيز 
عليها باعتبار اإنها  حتدد ن�ساط ال�سحفي 
وعالقته مبنظومة جمتمعية وموؤ�س�ساتية 
اثناء تاأديته للمهنة االعالمية التي الميكن 
اأداء  اأو  املزاج  يخاطب  تكليفا  تكون  اأن 
ح�ساب  على  واأجندات  اأطراف  الإر�ساء 
حتدد  التي  واالأخالقية  املهنية  القيم 
حقل  اأي  يف  ال�سحفي  وحقوق  اأعباء 

اإعالمي يكون ميدانا لال�ستغال .
االأطر  �سمن  اأي�سا  ملزم  ال�سحفي  اإن  ثم 
وفق  ال�سحفي  العمل  مبمار�سة  املهنية 
اجتاه  م�سوؤولية  اكرث  جتعله  ومعايري  قيم 
من  به  يتلفظ  وما  اأخبار  من  ين�رشه  ما 
االإذاعية  الربامج  �سمن  �سواء  كالم 
والتلفزيونية اأو حتى �سمن اأن�سطة يعر�ش 
مو�سوع  اإزاء  نظره  وجهة  فيها  ال�سحفي 

من موا�سيع ال�ساأن العام .
ف«ال�سدق » قيمة اأخالقية قبل اأن تكون 
نا�رش خلرب  يقع على عاتق  التزاما مهنيا 
�سحفي كما اأن » املو�سوعية » يف تناول 
اأي  �سمن  ملعاجلته  حدث  اأي  وتغطية 
قالب �سحفي قيمة اأخالقية قبل اأن تكون 
للتناول  منطيا  و�سكال  ق�سية  اإزاء  �سلوكا 

االإعالمي .
التزام  اأن  على  الرتكيز  يجب  فانه  لذا 
ممار�سة  اثناء  اخالقي  هو  مبا  ال�سحفي 
الن�ساط املهني منه ن�رش »اخلرب ال�سحفي 

العمل  الأخلقة  املتني  االأ�سا�ش  ي�سكل   «
قانونية  ت�رشيعات  اأي  خارج  االإعالمي 
الن�ساط  تاأطري  ت�ستهدف  و�سلطات 
االإعالمي وت�سويب انحرافات وممار�سات 
قد تخل باملمار�سة االعالمية وتدفع  بها 
القيم  �سلم  من  واخلروج  الفو�سى  نحو 
االإعالم  و�سائل  عاتق  على  تقع  التي 
املخت�رشة  االإ�سارة  بعد   . املجتمع  يف 
ن�ساط  حتدد  التي  املعايري  هذه  اإىل 
واملهنية  االخالقية  والتزاماته  ال�سحفي 
اأن ال�سحفي �سمن م�سار املمار�سة  جند 
ينفرد  جتعله  قد  مهنية  مهارات  يكت�سب 
 « ملو�سوع   « اإعالمية  »معاجلة  بزاوية 
كفاءة  مهني  ر�سيد  من  ميلكه  مبا  يقوي 
 « االعالمية  واملادة   »« ال�سحفي  »الن�ش 
ي�ستقطب قطاعا هاما من الجمهور نحو 

حمتوى اإعالمي .
مهنية  خربة  على  وبناءا  املهارات  وهذه 
واال�ستغال  االإعالمي  العمل  يف  متوا�سعة 
البحثي على املو�سوع ال ميكن اأن تكت�سب 
طويل  م�سار  هي  بل  اأ�سهر  اأو  اأ�سابيع  يف 
و�سلطات  للقدرات  وامتحان  العمل  من 
التقدير املهنية للموجود واملن�سود فمثال 
حترير »اخلرب ال�سحفي » الذي يبقى النوع 
�سفحات  على  تواجدا  االأكرث  ال�سحفي 
العناوين التي ت�سنف املحتوى ال ميكن اأن 
يكت�سب كمهارة من املهارات التي حتتاجها 
وخطوات  مراحل  بعد  اإال  االإعالم  مهن 
»ال�سحفي  توظيف  ثقافة  لذا  للتدريب 
العمل  تقاليد  من  اأراها   « التجريب  حتت 
على  ال�سحفي  وتدريب  لتكوين  الناجعة 
»الكتابة ال�سحفية » الأن »الكتابة » ال ميكن 
اأن تكون من فراغ بل يجب ان يكون املهني 
قارئا جيدا حلركة االخبار و�رشعتها وان 
عام  هو  ما  يف  االعالمية  ثقافته  تكون 
مقنعة متكنه من اأن يجلب اجلديد وزوايا 
مهنيا  املطلوب  النوعية وهذا  املعاجلة 

من قبل اأي �سحفي ممار�ش .
يجيب  ن�سا  يبقى  الذي  ال�سحفي  فاخلرب 
لغوي  لر�سيد  اأي�سا  يحتاج  اأ�سئلة  على 

اإعالمي ثري باملعلومات واجلمل الوا�سفة 
املعربة املتنا�سقة  يوظفها ال�سحفي بعد 
اكتمال ج�سم اخلرب ليحدد العنوان االأكرث 
يف  هي  العملية  وهذه  وتاأثريا  ا�ستقطابا 
يكت�سبها  التي  املهارات  من  جزء  االأخري 
والتفاعل  املمار�سة  طريق  عن  ال�سحفي 

مع اخلربات املهنية النموذجية .
عن  نتحدث  ونحن  ال�سحفي  اأن  كما 
املهارات مطالب باأن ميتلك �سبكة معتربة 
من »امل�سادر » وخا�سة »امل�سادر » التي 
للعمل  املهنية  بوا�سطة ممار�سته  ت�سكلت 
تكون هذه امل�سادر  اأن  قبل  اإذ  االإعالمي 
م�سادر للخرب هي جزء من كفائتة املهنية 
ال�سحفي  يكونها  التي  العالقات  ف�سبكة 
اأن  ميكن  وموؤ�س�سات  ال  �سخ�سيات  مع 
نعتربها اأمرا عاديا تفر�سه املهنة بل هي 
مهارات  خانة  يف  تو�سع  اأن  يجب  مهارة 

ال�سحفي وجناحه املهني.
ونحن  عليه  الرتكيز  يجب  اآخر  معطى 
نتناول ظاهرة »االخبار الكاذبة » وتاأثريها 
هي  واملهني  االجتماعي  الن�سق  على 
الذي   « »ال�سحفي  ماهية  حتديد  م�سالة 
القانونية وحددت  الت�رشيعات  واإن عرفته 
اأن امل�ستجد  اإىل  الوظيفي واملهني  كيانه 
هو انخراط قطاع وا�سع من امل�ستخدمني 
عملية  يف  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
ان�سطة  من  جزء  وهي   « »االخبار  ن�رش 
املمار�سني للعمل ال�سحفي �سواء يف منابر 
وانخراط  ميديا  نيو  اأو  التقليدي  االإعالم 
ملواقع  امل�ستخدمني  من  وا�سع  قطاع 
الن�رش  عملية  يف  االجتماعي  التوا�سل 
االإعالمي لالأخبار رغم افتقار هذا الن�رش 
والبث لعنا�رشه التقنية والفنية واالإعالمية 
الذي  لل�سحفي  اآخر  تعريف  اأمام  يجعلنا 
عرب  تقديري  يف  يتواجد  اأن  عليه  يجب 
ن�ساطه  ليو�سع  اجلديد  االإعالم  من�سات 
املمار�سات  كل  نظري  ويحيد يف  املهني 
التي  املواطن  ف�سحافة  كيانه  تلغي  التي 
اأن يكون ال�سحفي اأحد  تبقى واقعا يجب 

الفاعلني يف ترقيتها ثقافة مهنية .

ل تختزل "ال�سحافة " يف " ال�سكوب"

يف �الأزمات وخارجها ال تختزل 
»�ل�شحافة » يف » �ل�شكوب » بل 
�ملطلوب من »�ل�شحفي » مهنيا 
ك�شب ثقة �لنا�ش من خالل ما 

ين�شره من »�أخبار » تالم�ش 
�شلطة تقدير يف �ل�شياق �مل�شتجد 

�لطارئ �ملعا�ش �أما من يهرول 
ور�ء �لتخمينات وما يقال على 
�الأل�شن من كالم ليخيطه ن�شا 

يف قناة مدعيا �أنه »خرب �شاخن » 
وقد �شيغ على �ملقا�ش فهذ� لي�ش 
من �ل�شحافة يف �شيء وال ميكن 
�أن يكون حمتوى �إعالميا قابل 

للقيا�ش .

بقلم د.حممد مرو�ين

�ل�شبق  �ل�شحفي
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عي�شة ق.

ي�سمح  �سيناريو  اخل�رض  ميلك 
املناف�سة  اإىل  التاأهل  برت�سيم  له 
مواجهتيه  نتيجة  انتظار  دون  القارية 
زامبيا  اأمام  الت�سفيات  يف  املتبقتني 
التعادل  اأن  باعتبار  وذلك  وبوت�سوانا، 
القادمة  الطبعة  التواجد يف  كايف من 
من "الكان"، اأين ت�سمح نقطة واحدة 
لرفقاء الالعب �سفيان فيغويل بالتاأهل 
اإىل  االنتظار  �سيناريو  وتفادي  باكرا 
غاية �سهر مار�س من العام املقبل من 
اجل ح�سم اأمور التاأهل، حيث تت�سدر 
الت�سكيلة الوطنية جمموعتها الت�سفوية 
نقاط  ت�سع  الكاملة  بالعالمة  الثامنة 
وعلى بعد خم�س نقاط عن املالحق 
اإىل  ي�سعى  بلما�سي  ان  اإال  زميبابوي، 
دون  الت�سفيات  يف  م�سريته  موا�سلة 
االنت�سار  البحث عن  خطاأ من خالل 
الرابع على التوايل، وت�سجيل املقابلة 
التوايل دون خ�سارة وبالتايل  22 على 
االيجابية يف  النتائج  �سل�سلة  موا�سلة 

حقبة الناخب الوطني منذ تعيينه على 
راأ�س اخل�رض يف اأوت 2018.

الإرهاق و احلرارة و�شوء 
الأر�شية ترهق بلما�شي

يدرك بلما�سي اأن ماأمورية اأ�سباله لن 
بالنظر  اليوم،  معركة  يف  �سهلة  تكون 
منه  يعاين  الذي  والتعب  االرهاق  اإىل 
يف  الطائرة  ا�ستقلوا  الذين  الالعبون 
اليوم املوايل من اللقاء الذي خا�سوه 
امامهم  يكن  ومل  املن�رضم،  اجلمعة 
الوقت الكايف من اأجل احل�سول على 
التي  القوية  املقابلة  عقب  الراحة 
اأين  جويلية،   5 ملعب  على  لعبوها 
بطريقته  التعداد  مع  املعني  يتعامل 
على  يركز  الذي  وهو  اخلا�سة 
اال�سرتجاع لعلمه اأن العنا�رض الوطنية 
اللقاء  يف  م�ساعفة  جهودا  بذلت 
و�ساقة  طويلة  جوية  رحلة  وخا�ست 
باالإ�سافة  كاملة،  �ساعات   10 دامت 
املنتخب  يواجه  �سوف  االإرهاق  اإىل 
الذين  وهم  احلرارة  عامل  الوطني 

تكون  اأين  الزوال  عند  يلعبون  �سوف 
تكون  �سوف  وبالتايل  عالية  احلرارة 
الذي  وهو  م�ساعفة،  بلما�سي  مهمة 
اليوم يتطلب العبني  اأن موعد  يدرك 

اأ�سحاب خربة يف اأدغال اإفريقيا.
اإىل جانب ذلك، �سوف يواجه الالعبون 
يتواجد  التي  ال�سيئة  الو�سعية  م�سكلة 
�سوف  الذي  الوطني"  "امللعب  عليها 

وقفوا  الذين  وهم  املباراة،  ي�ستقبل 
تدريبية  ح�سة  اأول  خالل  عليه 
خا�سوها اأول اأم�س، حيث يتواجد يف 
فاإن  وبالتايل  و�سعبة،  كارثية  و�سعية 

بتوخي  مطالبون  وزمالوؤه  نا�رض  بن 
ماأزق  يف  ال�سقوط  وتفادي  احلذر 

االإ�سابات.

اخل�شر يعودون اإىل هراري بعد 
عاما  31

جمددا  زميبابوي  اإىل  اخل�رض  يعود 
اأرا�سيها  لعبوها على  اأول مباراة  بعد 
�سبق  حيث  كامال،  عاما   31 قبل 
الأ�سبال املدرب الوطني ال�سابق كمال 
وخو�س  زميبابوي  اإىل  ال�سفر  ملوي 
والذي   1989 جوان   25 بتاريخ  اللقاء 
حيث  اليوم،  موعد  قبل  الوحيد  كان 
�سجلها  لهدف  بثنائية  حينها  فازوا 
كل من جمال مناد ورابح ماجر �سمن 
العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات 
من  احلايل  اجليل  وي�سعى  بايطاليا، 
تكرار  اإىل  الوطنية  الت�سكيلة  العبي 
اأجل حتقيق فوز  ال�سيناريو من  نف�س 

جديد من العا�سمة هراري.

يجدد املنتخب الوطني املوعد الكروي اأمام منتخب زميبابوي عندما يلتقي اأمامه يف مواجهة جتري زوال اليوم على ملعب العا�شمة هراري، وتندرج 
�شمن اجلولة الرابعة من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة العام 2022 يف الكامريون، ويدخل اأ�شبال الناخب الوطني جمال بلما�شي 

اأر�شية امليدان �شعيا منهم اإىل ك�شب تاأ�شرية التاأهل اإىل العر�س الكروي القاري وتر�شيم الأمور باكرا من اأجل الرتكيز يف املواعيد املقبلة على التح�شري 
لت�شفيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر

زميبابوي / اجلزائر اليوم ابتداء من ال�شاعة 14:00

عني اخل�ضر على التاأهل باكرا اإىل "الكان"

لوغارو�شيت�س مدرب زميبابوي

بن �شاعة يتعافى وينفي رف�شه جتديد العقد مع احتاد العا�شمة

�ضاأغري اخلطة اأمام اخل�ضر ول�ضت �ضاحرا لإيقاف جنومهم

عنرت يحي ي�ضاب بفريو�س كوفيد19 

زميبابوي  منتخب  مدرب  �سّدد 
على  لوغارو�سيت�س  زدرافكو 
قبل  الوطني  للمنتخب  احرتامه 
تنتظر  التي  املقابلة  موعد 
حت�سبا  اليوم  زوال  الطرفني 
الت�سفيات  من  الرابعة  للجولة 
املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا 2022 
ان  اأو�سح  حيث  الكامريون،  يف 
مباراة  بتقدمي  مطالبني  العبيه 
كبرية اأمام اأ�سبال املدرب الوطني 
بفوز  اخلروج  اأجل  من  بلما�سي 
منها مثلما ي�ستهدف له، واأو�سح 
ت�رضيح  يف  الكرواتي  املدرب 

�سوف  اأنه  املحلي  االإعالم  نقله 
التي  اللعب  خطة  بتغيري  يقوم 
�سوف يعتمد عليها يف لقاء اليوم 
على  يجري  �سوف  اأنه  باعتبار 
تكتيك  تغيري  اأن  واأردف  ملعبهم، 
ال�سوط  يف  اخل�رض  اأمام  اللعب 
الثاين جاء بنتيجة و�سمح لالعبيه 
كبري  حرج  اأمام  املناف�س  بو�سع 
ملعبه،  على  �سعوبات  له  وخلق 
التطرق  اإىل  املتحدث  وعاد 
عندما  املقبل،  اجلمعة  ملقابلة 
عرب عن اأ�سفه من ت�سييع العودة 
يف  اجلزائر  من  ايجابية  بنتيجة 

ت�سجيل  فر�سة  ت�سييعهم  ظل 
اإىل  فر�س،  عدة  يف  االأهداف 
جانب وقوعهم يف اأخطاء كلفتهم 

غاليا.
من  اأنه  لوغارو�سيت�س  اأو�سح 
ال�سعب اإيقاف فريق ي�سم العبني 
جنوما ين�سطون يف فرق اأوروبية 
مان�س�سرت  غرار  على  كبرية 
�سيتي، ميالن وغاالتا�رضاي، اأين 
خا�سة  �سهلة  املهمة  تكون  لن 
مباراة  مهمتهم يف  واأنهم عقدوا 
ي�سحن  �سوف  وبالتايل  الذهاب 
قوة  اأكرث  يكونوا  حتى  العبيه 

اليوم،  لقاء  خالل  اأّمامهم  وحدة 
حتى  �ساحرا  لي�س  اأنه  واختتم 
ب�سل  وعود  تقدمي  من  يتمكن 

حركاتهم.

اأعلنت اإدارة نادي احتاد العا�سمة 
الريا�سي  مديرها  اإ�سابة 
بعدما  كورونا  بوباء  يحي  عنرت 
الطبية  التحاليل  نتائج  ظهرت 
بتحاليل  املتعلقة  اأجراها  التي 
ايجابية  جاءت  والتي   "PCR"
الوباء،  من  معاناته  واأبرزت 
احلجر  يدخل  جعله  الذي  االأمر 
من  التعايف  اأجل  من  ال�سحي 
الوباء والعودة جمددا اإىل العمل، 
حيث يتابع عنرت يحي مهامه يف 
اإىل  بعد،  عن  العا�سمي  النادي 
املر�س  من  نهائيا  التعايف  غاية 
عادية،  ب�سورة  واال�ستئناف 
الفريق  العبي  من  عدد  وكان 
فريو�س  عدوى  اإىل  تعر�سوا  قد 
كوفيد19، جعل تدريبات التعداد 
تتاأثر ب�سبب غياب عدد كبري منهم 
واأزعج  التدريبية  احل�س�س  عن 

فران�سوا  الفرن�سي  املدرب 
�سيكوليني الذي ا�سطرب برنامج 
العمل الذي �سّطره يف ظل التباين 

يف جاهزية اأ�سباله.
الالعب  تعافى  ذلك،  جانب  اإىل 
الوباء وهو  �ساعة من  بن  زكرياء 

الذي تواجد يف احلجر ال�سحي، 
حيث ينتظر ظهور نتائج التحاليل 
حال  ويف  اأجراها  التي  الطبية 
كانت �سلبية �سوف يكون مبقدوره 
فريقه  مع  التدريبات  ا�ستئناف 
جمددا  �سفوفه  اإىل  يعود  الذي 

قادته  ق�سرية  اإعارة  جتربة  بعد 
اللعب مع  اإىل  املو�سم املنق�سي 
التون�سي،  ال�سفاق�سي  النادي 
ونفى بن �ساعة يف من�سور و�سعه 
التوا�سل  موقع  يف  ح�سابه  على 
االجتماعي "اأن�ستغرام" اأن يكون 
جديد  عقد  على  التوقيع  رف�س 
حيث  العا�سمة،  احتاد  اإدارة  مع 
اأو�سح ان االأخرية مل تقدم له اأي 
عر�س بهذا اخل�سو�س واالأخبار 
التي مت ترويجها بهذا اخل�سو�س 
يف  ال�سحة.  من  لها  اأ�سا�س  ال 
ت�سكيلة  توا�سل  منف�سل  �سياق 
التح�سري  "�سو�سطارة"  اأبناء 
الكروي  املو�سم  النطالق 
م�ساء  خا�ست  اأين  اجلديد، 
فريق  اأمام  ودية  مباراة  البارحة 

الناحية الع�سكرية االأوىل.
عي�شة ق.

تغيري اخلطة التكتيكية واللعب بحذر �شروري

دخول مرتقب لنب العمري قديورة واوكيدجا 
يف الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية

تنتظر املدرب الوطني جمال بلما�سي ماأمورية �سعبة اأين �سيكون رفقة اأ�سباله اأمام 
يجد  حيث  زميبابوي،  اأمام  اليوم  يخو�سونه  الذي  اللقاء  مبنا�سبة  حقيقي  امتحان 
لعبوه  الذي  االأول  اللقاء  يف  اأنيابه  ك�رض  وعنيدا  �سعبا  خ�سما  مواجهتهم  يف  اخل�رض 
اجلمعة املن�رضم على ملعب 5 جويلية، اأين جنح يف خلق اخلطورة على مرمى احلار�س 
راي�س وهاب مبوحلي خا�سة يف ال�سوط الثاين، والذي عرف تغيري اخلطة التكتيكية من 
لعب  جيدا طريقة  الوطني  الناخب  ودر�س  ولوغارو�سيت�س،  بلما�سي  املدربني  طرف 
مناف�سه والذي ينتظر اأن ي�سع له األف ح�ساب من اأجل اخلروج بنتيجة ايجابية وتفادي 
اأي تعرث يوقف من خالله �سل�سلة النتائج االيجابية التي يحققها على مدار عامني على 
التوايل، اأين �سيكون عليه ت�سحيح االأخطاء التي وقع فيها رفقاء الالعب مهدي عبيد 
يف مباراة اخلمي�س املن�رضم خا�سة على م�ستوى التكتل الدفاعي واإخراج الكرة من 

املنطقة.
ال�سابق،  باللقاء  مقارنة  التغيريات  من  عددا  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  ت�سهد  اأن  ينتظر 
بداية من حرا�سة املرمى التي يرجح اأن تعرف دخول العب ميتز الفرن�سي األك�سندر 
اأوكيدجا مكان مبوحلي، باعتبار اأن االأخري وقع يف بع�س الهفوات، يف وقت ان اأوكيدجا 
حرا�س  اأف�سل  اأحد  ويعترب  الودية  نيجرييا  مباراة  امل�ستوى خالل  امكانيات يف  اأبان 
املرمى يف الدوري الفرن�سي هذا املو�سم، اإىل جانب ذلك �سوف يعرف خط الدفاع 
ت�رضيحات  يف  بلما�سي  ملح  اأن  �سبق  الذي  العمري  بن  جمال  القوية  �سخرته  عودة 
الدبابة  �سيكون  بينما  ماندي،  رفقة  لت�سكيل املحور  لقاء زميبابوي عن عودته  عقب 
عدالن قديورة اأ�سا�سيا مكان عبيد ب�سبب القوة اجل�سمانية التي ت�ساعده على مواجهة 
ال�رضاعات الثنائية، و�سوف يكون اإىل جانب ا�سماعيل بن نا�رض و�سفيان فيغويل، بينما 
يتوجه بلما�سي نحو جتديد الثقة يف العبي اخلط االأمامي من خالل اإ�رضاك ريا�س 
حمرز اأ�سا�سيا بعد ال�سكوك التي �ساحبت تعر�سه اإىل اإ�سابة خفيفة قبل اأن يظهر يف 
التدريبات التي اأجراها الالعبون اأول اأم�س، اإىل جانب موا�سلة االعتماد على بغداد 
بوجناح كراأ�س حربة، فيما تبقى ال�سكوك واردة حول م�ساركة يا�سني براهيمي يف ظل 

امكانية دخول �سعيد بن رحمة مكانه لتمتعه بالقوة البدنية.

الت�سكيلة املحتملة: مبوحلي، حالميية، بن �سبعيني، ماندي، بن العمري، قديورة، 
بن نا�رض، فيغويل، حمرز، بوجناح، بن رحمة )براهيمي(

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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نهائي  ن�صف  �إىل  فرن�صا  منتخب  تاأّهل 
تخطيه  بعد  �لأوروبية  �لأمم  دوري 
م�صت�صيفه منتخب �لربتغال بالفوز 0-1، 
يف خام�س جولت �ملجموعة �لثالثة من 
�مل�صتوى �لأول �أول �أم�س، و�صجل هدف 
�لفوز �لغايل نغولو كانتي، و�صار ر�صيد 
�لديوك 13 نقطة يف �صد�رة �ملجموعة 
بفارق 3 نقاط عن �لربتغال وقد �صمنو� 
�ملبا�رشة  �ملو�جهات  بح�صاب  �لتاأهل 
بعد �لتعادل �ل�صلبي يف �لذهاب، وياأتي 
كرو�تيا  منتخب  �لثالث  �ملركز  يف 
ومتلك  �ل�صويد،  ثم  نقاط   3 بر�صيد 
كرو�تيا  على  فوزها  بعد  ذ�ته  �لر�صيد 
من  �لربتغال  فرن�صا  وجردت   ،1-2
عام  �لأوروبية  �لأمم  دوري  يف  لقبها 
�لتاريخي  و�أكدت فرن�صا تفوقها   ،2019

 19 �لفوز  حققت  حيث  �لربتغال  على 
يف 27 مبار�ة، وثاأرت خل�صارتها �أمامها 
لكاأ�س  �لنهائية  �ملبار�ة  ذ�تها  بالنتيجة 

�أوروبا على �أر�صها عام 2016.
منذ  بينهما  �لثانية  �ملو�جهة  وكانت 
 2016 �أوروبا  كاأ�س  نهائي  يف  لقائهما 
عندما توجت �لربتغال بلقبها �لتاريخي، 
كما �أنها ت�صبق قمة ثالثة مقررة بينهما 
قبل نحو �صبعة �أ�صهر يف بود�ب�صت �صمن 
�لدور �لأول لنهائيات كاأ�س �أوروبا 2020 
فريو�س  ب�صبب  و�حد�  عاما  �ملوؤجلة 

كورونا �مل�صتجد.

ال�سويد تنع�ش اآمالها يف البقاء 
بامل�ستوى الأوىل

يف  �لبقاء  يف  �آمالها  �ل�صويد  �أنع�صت 

�صيفتها  على  بفوزها  �لأوىل  �مل�صتوى 
كرو�تيا 2-1 يف �صولنا، �صمن مناف�صات 
و�صط  لعب  ومنح  �لثالثة،  �ملجموعة 
كولو�صيف�صكي،  ديان  جاليطايل 
�لهدف  د�نييل�صون  ماركو�س  و�أ�صاف 
�لالعب  يقل�س  �أن  قبل  لل�صويد،  �لثاين 
�لفارق بت�صجيله هدفاً يف مرمى  نف�صه 
�ل�صويدي  �ملنتخب  وح�صد  فريقه، 
لكنه  له يف �ملجموعة  �أول ثالث نقاط 
بفارق  �لأخري  �لر�بع  �ملركز  يف  ظل 
علما  كرو�تيا  خلف  فقط  �لأهد�ف 
مبار�تي  جمموع  يف   3-3 تعادل  باأنهما 
لت�صبح  بينهما  �ملبا�رشة  �ملو�جهة 
نتيجة كل منهما يف �جلولة �لأخرية من 
مباريات �ملجموعة يوم �لثالثاء �ملقبل 
دوري  يف  منهما  �أي  بقاء  على  حا�صمة 

�لق�صم  لدوري  هبوطه  �أو  �لأول  �لق�صم 
بينهما  �ل�رش�ع  �نح�رش  حيث  �لثاين 
على �ملركزين �لثالث و�لر�بع قبل نتائج 

�جلولة �حلالية.

اإ�سبانيا ت�سقط يف فخ التعادل يف 
ليلة مل تنتِه ب�سكل جيد لرامو�ش

�ل�صابقة  �ملت�صدرة  �إ�صبانيا  �صقطت 
�أمام م�صيفتها �صوي�رش�  �لتعادل  يف فخ 
قائد  �إهد�ر  �صهدت  مبار�ة  يف   1-1
ركلتي  ر�مو�س  �صريخيو  »لروخا« 
من  �لر�بعة  �ملجموعة  حل�صاب  جز�ء 
باأ�صو�أ  ر�مو�س  �حتفل  �لأول،  �مل�صتوى 
�لتاريخية  مببار�ته  ممكنة  طريقة 
يف  جز�ء  ركلتي  باإهد�ره  �صوي�رش�  �صد 

�لدقيقتني 57 و80 كانتا كفيلتني بقيادة 
�لفوز و�لبقاء  منتخب بالده �ىل حتقيق 
�لتقدم  فرولر  رميو  �ل�صد�رة.ومنح  يف 
من  بي�رش�ه  خادعة  بت�صديدة  ل�صوي�رش� 
�لبعيدة  �لز�وية  ��صكنها  �ملنطقة  د�خل 
للحار�س �وناي �صيمون، و�أنقذ قائد »ل 
حمقق  هدف  من  مرماه  روخا«  فوريا 

�وناي  �حلار�س  من  فادح  خطاأ  بعد 
ملالقاة  مرماه  من  خرج  �لذي  �صيمون 
�لأخري  لكن  �صيفريوفيت�س  هاري�س 
منطقة  د�خل  طريقه  وو��صل  تخطاه 
�خلايل  �ملرمى  يف  و�صدد  �جلز�ء 
�ملرمى  حار�س  دور  تقم�س  ر�مو�س 

و�بعد �لكرة من على خط �ملرمى 

دوري الأمم الأوروبية

فرن�ضا جترد الربتغال من اللقب وتبلغ ن�ضف النهائي

منتخب  طبيُب  ل�ْصمار  رودريغو  �أّكـد 
�ل�صيلي�صون  ُمهاجَم  �أّن  �لرب�زيل 
�أمام  للُم�صاركِة  ُمتاحاً  يكوَن  لن  نيمار 
�لأوروغو�ي ب�صبِب �لإ�صابة، من جهتِه 
بقاَء  جريمان  �صان  باري�س  نادي  �أعلن 
وعدَم  فرن�صا،  يف  �لرب�زيلّي  جنمِه 
�لتحاقِه مبنتخب بالدِه خلو�س �ملبار�ِة 
�جلنوبّية  �أمريكا  ت�صفّيات  يف  �لقادمة 

�ملوؤّهلة لكاأ�س �لعامل قطر 2022، وذكر 
�لنادي �لباري�صي �أّن نيمار �صيَبد�أ عملّية 
�لّتاأهيل يف مركز »�أورييدو« للّتدريبات، 
تعّر�س  �لتي  �لإ�صابِة  من  �صفائِه  بعد 
لها قبل �صهر، و قد �إّتـفق �لفريُق �لطبّي 
يف  نظريِه  مع  جريمان  �صان  لباري�س 
نيمار  بقاء  على  �لرب�زيلّي  �ملنتخب 

وعدِم تـَعري�صِه للمخاطرة. 

�أم�س  بريطاين  �صحفي  تقرير  �أكد 
�لتعاقد  خطة  و�صع  مدريد  ريال  �أن 
جنم  مبابي  كيليان  �لفرن�صي  مع 

جريمان  �صان  باري�س 
�ل�صيفي  �ملريكاتو  خالل 
عقد  وينتهي  �ملقبل، 
جريمان  �صان  مع  مبابي 
يف �صيف 2022، ومل ي�صل 

مع  �تفاق  �إىل  �لالعب 
�لفرن�صي  �لنادي 
�لتجديد  ب�صاأن 
حتى �لآن، ووفًقا 
»ذ�  ل�صحيفة 

�لربيطانية،  �صن« 
مدريد  ريال  فاإن 
ا  عر�صً يجهز 
بقيمة  ملبابي 
مليون   161
ليني  �صرت �إ
رف�س  �إذ� 
عب  لال �
يد  جتد
مع  عقده 

�صان جريمان، 

من  و�ثق  مدريد  ريال  �أن  و�أ�صارت 
�ل�صفقة،  ح�صم  على  �ملالية  قدرته 
�لفريق  هيكلة  �إعادة  عقب  �صيما  ل 

�لأول.
 33 وّفر  �ملرينغي  �أن  و�أو�صحت 
مليون يورو من �لرو�تب عقب رحيل 
وغاريث  رودريغيز  خامي�س  من  كل 
كما  �ملو�صم،  هذ�  �إعارة  بيل 
على  مدريد  ريال  ح�صل 
�إ�صرتليني من  مليون   27
ريجيلون  �صريجيو  بيع 
و36  توتنهاك،  �إىل 
�نتقال  مليوًنا عقب 
حكيمي  �أ�رشف 
ميالن،  �إنرت  �إىل 
م�صوؤولو  ويخ�صى 
مدريد  ريال 
مو�فقة  فقط 
مبابي على عر�س 
لأن  �لتجديد، 
�رتفاع  يعني  ذلك 
�ملالية  �ل�رشوط 
لرحيله عن »حديقة 

�لأمر�ء«.

مان�ص�صرت  لعب  فرنانديز  برونو  قال 
يونايتد، �إن فريقه رمبا ل ميلك �ملو�رد 
�لدوري  يف  مناف�صيه  لبع�س  �ملتاحة 
�لعمالق  هذ�  لكن  �ملمتاز،  �لإجنليزي 
�صيامه  لإنهاء  موؤهال  يز�ل  ل  �جلريح 
فاز  مرة  و�آخر  باللقب،  �لتتويج  عن 
فيها يونايتد بلقب �لربميريليغ كانت يف 
مو�صم 2012-2013، حتت قيادة مدربه 
فريغ�صون،  �أليك�س  �ل�صهري  �لأ�صبق 
وتعر�س �ملان يونايتد بعد ذلك للكثري 
من �ملعاناة، بينما متكن مناف�صون مثل 
مان�ص�صرت �صيتي وليفربول بعد ذلك من 
�لهيمنة على �لبطولة بف�صل ت�صكيالتهم 
�لثالث  �ملركز  يونايتد  و�حتل  �لقوية، 
�ملو�صم  �لإجنليزي  �لدوري  فرق  بني 
كاأ�س  نهائي  ن�صف  و�صعد  �ملا�صي، 
يف  �لدور  ولنف�س  �لإجنليزي  �لحتاد 

�لدوري �لأوروبي.

للنادي يف  �ن�صم  �لذي  ولعب فرنانديز 
جانفي �ملا�صي دور� حموريا يف ذلك، 
بودكا�صت  من�صة  عرب  فرنانديز  وقال 
�لفرق  يل  »بالن�صبة  بالنادي:  �خلا�صة 
�لبع�س  يقول  رمبا  تهمني،  ل  �لأخرى 
منا  �أف�صل  �لأ�صا�صية  ت�صكيالتهم  �إن 
مبا  �أهتم  ل  �أنا  منا،  �أف�صل  وبدلئهم 
»بالن�صبة  فرنانديز  و�أ�صاف  يقال«، 
يتوج  مل  فاإنه  يونايتد  مثل  لفريق 
�لدوري �ملمتاز منذ مدة طويلة  بلقب 
وتابع  �أعتقد«،  �لالزم ح�صبما  �أكرث من 
جميع  وبينهم  �جلميع  على  ينبغي  »لذ� 
ي�صعو� يف  �أن  �لطاقم  و�أفر�د  �لالعبني 
هنا  وجودنا  من  �لهدف  �أن  �عتبارهم 
�أننا موؤهلون معنويا  هو �لفوز، و�أعتقد 
�لو�صط  لعب  و�أردف  ذلك«،  لتحقيق 
مان�ص�صرت  �إىل  »جئت  قائال  �لربتغايل، 
وهو  بالألقاب  �لفوز  �أجل  من  يونايتد 

�لعامل  م�صتوى  على  �لأندية  �أكرب  �أحد 
طو�ل  كبرية  �إجناز�ت  حقق  وقد 
يونايتد  بد�ية  وجاءت  �لر�ئع«،  تاريخه 
يف �ملو�صم �حلايل خميبة لالآمال وهو 
حاليا يحتل �ملركز 14 بني فرق �لبطولة 
�ملحلية بعد 7 جولت حقق خاللها 3 
�نت�صار�ت وخ�رش 3 مر�ت وتعادل مرة 

و�حدة.

�ل�صابق  �لنجم  فيغو  لوي�س  علق 
لرب�صلونة وريال مدريد على حماولة 

ليونيل مي�صي قائد �لبار�صا �لرحيل 
�ملو�صم  يف  �لكتالوين  �لنادي  عن 
�ملا�صي، وقال فيغو يف ت�رشيحات 
�أبرزتها �صحيفة »ماركا« �لإ�صبانية: 
»�صاهدت ما فعله مي�صي وحماولته 
�أنا  �ل�صيف،  يف  بر�صلونة  مغادرة 
منده�س ومفاجئ مثل كل م�صجعي 
كرة �لقدم«، و�أ�صاف: »�صيكون لدى 
هذ�  لتخاذ  و�أ�صباب  دو�فع  مي�صي 
�لقر�ر، ل �أعرف ما حدث م�صبًقا«، 

�أن يكون  ناٍد يريد  وتابع فيغو: »كل 
ذلك  لكن  مي�صي،  مثل  لعب  لديه 
يعتمد على عدة عو�مل مثل �لو�صع 
�ملايل �حلايل للنادي، و�لأمو�ل �لتي 
بالإ�صافة  �لالعب،  ر�تب  �صينفقها 
�إىل رغبة مي�صي نف�صه«، و�أمت: »لكن 
�أردت  �إذ�  عام،  ب�صكل  �حلياة  يف 
يوجد  ل  ما،  مكان  يف  �لبقاء  عدم 

�صيء ميكن �أن يغري ر�أيك«

فوزه  خالل  من  �لثالث  �لنقاط  �مل�رشي  �ملنتخب  ح�صد 
على �صيفه منتخب توغو 1-0 �صمن ثالث جولت �ملجموعة 
هدف  و�صجل  �إفريقيا،  �أمم  كاأ�س  ت�صفيات  من  �ل�صابعة 
�ملبار�ة �لوحيد حممود حمدي بر�أ�صية قريبة يف �لدقيقة 54 
بعد كرة �أعادها �لنني، ورفع �لفر�عنة ر�صيدهم من �لنقاط 
�إىل 5 يف �صد�رة �ملجموعة، وخا�صت م�رش مبار�تها �أمام 
توغو يف غياب جنمها �لأول حممد �صالح مهاجم ليفربول 
�لإجنليزي �لذي �أعلن �لحتاد �مل�رشي لكرة �لقدم �إ�صابته 
بفريو�س كورونا، وعانى �ملنتخب �مل�رشي �لأمرين لتحقيق 
فوزه �لأول بعد تعادلني �مام كينيا وجزر �لقمر، فرفع ر�صيده 

�إىل 5 نقاط يف �صد�رة �ملجموعة بالت�صاوي مع جزر �لقمر 
�ملتعادلة مع كينيا 1-1. يف �ملقابل، منيت توغو بخ�صارتها 
�لثانية مقابل تعادل فبقيت يف �ملركز �لخري بر�صيد نقطة 
�ملنتخب  ويحل  �لثالثة،  كينيا  خلف  نقطتني  بفارق  و�حدة 
�مل�رشي �صيفا على توغو غد� يف �لعا�صمة لومي يف �جلولة 

�لر�بعة، فيما تلعب جزر �لقمر مع كينيا �لأحد.
على  بنني  تغلبت  �ليوم،  نف�س  �أخرى جرت يف  مبار�ة  ويف   
مو�جهة  و�نتهت   ،12 �ملجموعة  يف  ليزوطو  �صيفتها 
جمهورية �لكونغو مع �صيفتها �أنغول بالتعادل �ل�صلبي ل�صالح 

�ملجموعة �لر�بعة.

فرنانديز: املان يونايتد موؤهل للفوز بالربميريليغ

فيغو يحّر�ض مي�ضي على مغادرة بر�ضلونة

م�ضر حترز النقاط الثالث على ح�ضاب توغو

رامو�ض ينفرد بالرقم 
القيا�ضي الأوروبي

�صريخيو  �إ�صبانيا  منتخب  قائد  �نفرد 
من  عدد  لأكرب  �لقيا�صي  بالرقم  ر�مو�س 
�لأوروبي  �ل�صعيد  �لدولية على  �ملباريات 
مبجموع 177 مبار�ة، مب�صاركته يف مو�جهة 
�صوي�رش�، وكان مد�فع ريال مدريد عادل 
�حلار�س  با�صم  �مل�صجل  �لوروبي  �لرقم 
مبار�ة   176 بوفون  جانلويجي  �ليطايل 
دولية بعد م�صاركته �لربعاء �حتياطياً يف 
مبار�ة ودية ملنتخبه �لوطني �صد هولند�، 
بعد  على  عاماً   34 �لبالغ  ر�مو�س  وبات 
�لقيا�صي  �لرقم  معادلة  من  مباريات   7
�لعاملي �مل�صّجل با�صم »�لعميد« �مل�رشي 
�ملعتزل �أحمد ح�صن �صاحب 184 مبار�ة 
مبارياته  باكورة  ر�مو�س  وخا�س  دولية. 
 18 يف  كان  عندما   2005 عام  �لدولية 
�ملدرب  �إ�رش�ف  حتت  �ل�صني  �صد  عاما 
�لر�حل لوي�س �أر�غوني�س، ثم �صاهم ب�صكل 
كبري يف �إحر�ز منتخب بالده كاأ�س �أوروبا 
عامي 2008 و2012 وكاأ�س �لعامل 2010 يف 
بوفون  رقم  معادلته  قبل  �إفريقيا،  جنوب 
�لر�أ�صية �حلا�صمة،  كان �صاحب �لأهد�ف 
�لقيا�صي  �لرقم  �ملا�صية  �ل�صنة  قد حّطم 
�صمن  �لرنويج  مبار�ة  بخو�صه  �ل�صباين 
ت�صفيات كاأ�س �أوروبا 2020، �آنذ�ك خا�س 
�لقيا�صي  �لرقم  متخطياً   168 مبار�ته 
لزميله �ل�صابق يف ريال �حلار�س كا�صيا�س، 
وي�صع ن�صب عينيه رقم ح�صن �لذي د�فع 
و2012،   1995 بني  »�لفر�عنة«  �ألو�ن  عن 
�ملركز  يف  ر�هناً  يز�ل  ل  ر�مو�س  لكن 
كانو  �أحمد  �لعماين  ح�صن،  ور�ء  �خلام�س 
 179 مبجموع  ر�هناً  �لنا�صط  عاما   35
�ل�صعودي حممد �لدعيع  مبار�ة، �حلار�س 
�لنا�صط  عاماً   35 �ملطوع  بدر  و�لكويتي 

ر�هنا 178 مبار�ة.

نيمار لن يلعب اأمام الأوروغواي

ر خطة التعاقد مع مبابي ريال مدريد يح�ضّ
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كتب : �سلمان زين الدين 
    

اخليارات  من  اأّياً  اأت�ساءل:  وجدتني 
قبل  اأنه  روايته؟ على  اعتمد يف  الثالثة 
اأدغال الرواية، والإجابة عن  التوّغل يف 
ال�سوؤال املطروح، ل بّد من الإ�سارة اإىل 
الحتالل  �سجون  يف  معتقٌل  الكاتب  اأن 
2004،  وحمكوٌم  العام  منذ  ال�رسائيلي 
الثالثة  هي  والرواية  موؤّبدات،  بثالثة 
الكفاية«  »م�سك  بعد  له  املن�سورة 
اإىل  العنوان، ن�سري  العزلة«.يف  و«نرج�س 
اجلغرايف  امل�سطلح  بني  تَ�ساٍد  وجود 
القمر،  فخ�سوف  الروائي؛  وال�ستعمال 
فلكية  »ظاهرة  هو  اجلغرافيا،  يف 
حتدث عندما يحجب ظُلّ الأر�س �سوء 
ال�سم�س املنعك�س من القمر يف الأو�ساع 
العادية«، ما يوؤّدي اإىل دخوله يف الظلمة. 
وخ�سوف بدر الدين، يف الرواية، يتحّقق 
يوؤّدي  ما  الروائية،  ال�سخ�سّية  باإعدام 
احلالتني،  ويف  املوت.  يف  دخولها  اإىل 
ثّمة غياٌب للنور، نور ال�سم�س يف احلالة 
الثانية.  احلالة  يف  احلياة  ونور  الأوىل، 
الدين  بدر  ال�سويف  يُ�سّكل  املنت،  يف 
الرواية،  يف  حمورّية  �سخ�سّية  حممود 
ميتّد ال�سلك الذي ينتظمها من ال�سفحة 
الأوىل حتى ال�سفحة الأخرية فيها، واإن 
فاملنت  ال�سفحات.  اختفى يف عدد من 
اأو  التاريخية  ال�سخ�سّية  هذه  رواية  هو 
تاريخها الروائي. وتدور الأحداث،  بني 
اأواخر القرن الرابع ع�رس وبدايات القرن 
اخلام�س ع�رس، على امل�ستوى الزماين. 
والقاهرة وتربيز  وتتحّرك بني �سيماونة 
وبرو�ّسة واأدرنة واأزنيك و�سيماونة، على 

امل�ستوى املكاين.

�سخ�سية اإ�سكالية

اأو  بعٌد  يتبلور  الأمكنة،  هذه  من  كٍلّ  يف 
اأكرث من اأبعاد هذه ال�سخ�سية ال�سكالية 
من  �سيماونة  يف  الدين،  فبدر  املرّكبة؛ 
اأعماق الأنا�سول، هو املولود لأٍب تركي 
اإغريقية.  �سبّية  واأٍمّ  املدينة  قا�سي  هو 
وهو، يف القاهرة، تلميٌذ واأ�ستاٌذ وعا�سٌق 
العلماء.  وجمادل  العهد  ويل  ومعلّم 
زاوية  و�ساحب  طبيب  تربيز،  يف  وهو، 
و�سديق احلاكم ومنقذ الأمراء الأتراك 
برو�ّسة،  يف  وهو،  تيمورلنك.  اأ�رس  من 
وهو،  الأ�رس.  من  اأنقذهم  الذين  �سيف 
وال�سيا�سي.  الع�سكر  قا�سي  اأدرنة،  يف 
الإقامة  يف  املو�سوع  اأزنيك،  يف  وهو، 
�ساحب  �سيماونة،  يف  وهو،  اجلربية. 
يف  وهو،  املتمّرد.  والقائد  املذهب 
املخ�سوف  البدر  اأخرى،  مّرة  اأدرنة، 

هذه  ويف  الإعدام.  ة  من�سّ على  املعلّق 
الأمكنة جميعها هو املت�سوف العارف، 
نوره  املّتبع  الهاتف،  ل�سوته  امل�سغي 
الداخلي، املوؤمن بامل�ساواة بني النا�س، 
الناقم على ال�سلطة، ال�ساعي اإىل التغيري 
ياأتي  احلكاية،  يف  ويده.  ول�سانه  بقلبه 
طلباً  اململوكية  القاهرة  اإىل  الدين  بدر 
يريد  الذي  والده  لو�سية  وتنفيذاً  للعلم، 
وهناك  وميادينها،  احلروب  عن  اإبعاده 
واأ�ستاذاً،  طالباً  احل�سن  البالء  يبلي 
الذي  الدين  اأكمل  اأ�ستاذه  بثقة  ويحظى 
ينتدبه لتعليم الأمري فرج، ابن ال�سلطان 
�سّيما  ل  الأّمرين  معه  َفيُعاين  برقوق، 
لأٍب  املولود  وهو  العربية،  اللغة  يف 
ويتعّر�س  اإغريقية.  واأٍمّ جارية  �رسك�سي 
ال�سبي  اأّم  تراوده  حني  خطري  لختباٍر 
بف�سل  منها  وينجو  نف�سها،  عن  الأمري 
يف  الوقوع  عدم  به  يهيب  داخلي  �سوٍت 
اخلطيئة. وهناك يرتبط بعالقة �سداقة 
مع مواطنَيْه طورة كمال القادم من قونية 
الإ�سالم،  اإىل  اليهودية  عن  واملتحّول 
اإزمري  من  القادم  الدين  نور  وم�سطفى 
التدريب  اإىل  العلم  طلب  عن  املتحّول 
اأ�سدقاء: عامل،  الع�سكري. »كانوا ثالثة 
وت�ستمر   ،)35 )�س  وحمارب«  و�سديق، 
�سداقتهم حتى النهاية. وهناك، ينخرط 
بدر يف عالقة ع�سٍق مع اجلارية مكنونة 
تغّني  �سمعها  حني  �سوتها  �سحره  التي 
النور  و�سحرها  ال�سلطان،  جمل�س  يف 
املنبعث من جبينه ووجهه. واإذ يُ�سّدران 
طهراين  للحب،  خمتلَفنْي  منظوَريْن  عن 
اإقدام  اأّن  غري  يفرتقان.  و�سهواين، 
حمّماًل  مكنونة  خنق  على  ال�سلطان 
اأقرب  خنق  يف  الت�سّبب  م�سوؤولية  اإياها 

يف  حتّول  نقطة  يُ�سّكل  اإليه  الأمراء 
املثايل  بدر،  فينزلق  ال�سخ�سية؛  م�سار 
النف�س  ومعاملة  واحلب  ال�سداقة  يف 
الواقعية  درك  اإىل  القيم،  اإىل  والنهود 
اخلطيئة  وينغم�س يف ممار�سة  وقاعها، 
يف  النوراين،  الطيف  ملح  ما  اإذا  حتى 
اإىل  يثوب  القاهرة،  �سمايل  اأزّقة  اأحد 
جبل  قّمة  اإىل  ي�سعد  جمّدًدا،  ر�سده 
وي�ستغرق  الع�ساء،  �سالة  بعد  املقّطم 
بها من  يتحلّل  رق�سة �سوفية عارية  يف 
اإىل  بدر  ينتقل  واإذ  ال�سابقة.  خطاياه 
بعد  اأمريها  لدى  احلظوة  ينال  تربيز، 
اأن جنح يف �سفاء ابنه الوحيد امل�سارف 
له  ويكون  زاوية،  له  �س  َفيُخ�سّ املوت، 
تيمورلنك  يقوم  وحني  واأتباع.  مريدون 
واأمرائه  بايازيد  الرتكي  ال�سلطان  باأ�رس 
بدر  ي�ستخدم  به،  الهزمية  اإنزال  بعد 
�رساحهم،  لإطالق  الأمري  لدى  حظوته 
يح�سن  الأنا�سول  اإىل  عاد  ما  اإذا  حتى 
حممد  الأمري  ويقلّده  ا�ستقباله،  هوؤلء 
بن بايازيد مهّمة قا�سي الع�سكر. غري اأّن 
بدر الذي طاملا اأِنَف ال�سلطة والت�سلّط، 
يجد نف�سه من�ساًقا اإىل الغرق يف وحولها، 
يف حماولة منه لتطبيق اأفكاره املثالية، 
املرتّدي،  ال�سلطوي  بالواقع  في�سطدم 
نْي  املخل�سَ �سديَقيْه  مع  نهايته  وتكون 
اآمنوا  الذين  والآلف  وم�سطفى  طوره 
احلكاية  تنطوي  وبذلك،  بدعوته. 
احلاملني  كّل  اإىل  �سلبية  ر�سالة  على 
ما  ولعّل  واحلرية.  بالعدل  املثاليني 
التاريخية،  اللحظة  هذه  يف  ن�سهده، 
من  واإفراغها  الثورات  اإجها�س  من 
م�سمونها والتنكيل بالقائمني بها، ي�سي 
باأّن جمريات الأحداث يف القرن احلادي 

والع�رسين مل تتغرّي كثرًيا عنها يف القرن 
اخلام�س ع�رس.

الراوي العليم

مهّمة  خندقجي  يُ�سند  اخلطاب،  يف 
الروي اإىل راٍو عليم، يتماهى مع وظيفة 
التاريخية.  الرواية  وينا�سب  املوؤّرخ، 
�سمري  على  يقت�رس  ل  الروي  اأّن  غري 
الوحدات  بع�س  يف  يجري  بل  الغائب 
فيتماهى  املخاطب،  ب�سمري  ال�رسدية 
الن�س،  ويتحّول  ال�سخ�سية،  مع  الراوي 
املونولوغ  من  نوع  اإىل  احلالة،  هذه  يف 
املروّية  واملاّدة  الداخلية.  واملحاكمة 
تتوّزع على ثالثة اأق�سام واإحدى ع�رسة 
خم�س  بعدد  طويلة  �رسدية  وحدة 
وحدات  وثالث  الأّول،  للق�سم  وحدات 
والثالث.  الثاين  الق�سمني  من  لكٍلّ 
فيها  مت�سي  خّطية،  بينها  والعالقة 
لب�سع  الوراء  اإىل  تعود  وقد   ، الأحداث 
�سفحات، كما نرى يف الوحدتني الرابعة 
والتا�سعة، على �سبيل املثل، وهي عودة 
تختلف عن تقنية ال�سرتجاع التي يقوم 
هي  بينما   عادًة،  امل�سارك  الراوي  بها 
لي�ست من وظائف الراوي العليم باعتباره 
لي�س �سخ�سية روائية. ولل�سبب نف�سه، ل 
ال�رسدية  التقنيات  على  الرواية  يف  نقع 
مّما  احلديثة  الرواية  ت�ستخدمها  التي 
ل يتنا�سب مع طبيعة الرواية التاريخية. 
روائية  بلغة  روايته  خندقجي  ي�سوغ 
درك  اإىل  النزلق  عن  تناأى  ل  ر�سيقة 
ه  الإن�ساء يف موا�سع متفّرقة، ويغني ن�سّ
مبقتب�سات �سعرية ونرثية من املت�سّوفة 
الذي  الأمر  املختلفة  الع�سور  يف 
يف  املحورية  ال�سخ�سية  مع  ين�سجم 
الرواية، ويعك�س ثقافة الكاتب ال�سوفية 
هذا  ويف  التاريخية.  تلك  اإىل  امل�سافة 
ح�سول  تاريخ  يُحّدد  ما  كثرياً  ال�سياق، 
وال�سنة،  وال�سهر  بال�سم  الوقائع  بع�س 
ومينحها  روائّيتها،  من  الواقعة  فيجّرد 
بعًدا تاريخًيّا. وهذا، براأيي، ل ي�سّب يف 
م�سلحة الرواية. يف النهاية، يُذِيّل الكاتب 
روايته بتعقيب تاريخي يرد فيه ذكر بدر 
تاريخيَّنْي  م�سدَريْن  من  ي�ستقيه  الدين، 
تقاطعاً  ثّمة  اأن  منه  ون�ست�سف  اثننَْي، 
والروائية  التاريخية  ال�سخ�سيتني  بني 
ن�ستنتج  وبذلك،  العري�سة.  يف اخلطوط 
من  الثالث  اخليار  يعتمد  خندقجي  اأن 
اأعاله،  اإليها  امل�سار  الثالثة  اخليارات 
َفيُوازن  التاريخية،  الرواية  مقاربة  يف 
الأّول  من  يّتخذ  والرواية،  التاريخ  بني 
للثانية  ويرتك  العري�سة،  اخلطوط 
ول  الرواية  يربح  وبذلك،  التفا�سيل. 

يخ�رس التاريخ.

حني يّتخذ الروائي من �سخ�سّية تاريخية ماّدة لروايته يكون عليه اأن يواجه خيارات ثالثة؛ الأّول، اأن ُيحّول 
ال�سخ�سّية التاريخية اإىل �سخ�سّية روائية �ساربًا ُعْر�ض احلائط بتاريخّيتها، َفُيح�سن اإىل الرواية وُي�سيء اإىل 

التاريخ. الثاين، اأن يتقّيد بتاريخّيتها على ح�ساب الفّن الروائي، َفُيح�سن اإىل التاريخ وُي�سيء اإىل الرواية. 
والثالث، اأن ُيوازن بني هذين احلقلني املعرفّيني، َفُيحافظ على تاريخية ال�سخ�سّية يف خطوطها العري�سة، 

ويت�سّرف روائّيًا يف التفا�سيل. وبذلك، تربح الرواية ول يخ�سر التاريخ. ترد هذه الأفكار ذهن الناقد  وهو 
يقراأ رواية »خ�سوف بدر الدين« للروائي الفل�سطيني الأ�سري با�سم خندقجي )دار الآداب(.

الأ�سري الفل�سطيني با�سم خندقجي 

ا�ستعادة التاريخ روائيا داخل �سجنه "الإ�سرائيلي"
.      "خ�سوف بدرالدين" تدور بني القاهرة وتربيز

اأ�سرى اأحرار...
بقلم : ح�سن عبادي 

�سمرية  زوجتي  فكرة  يل  راقت 
خلف  يكتبون  اأ�رسى  بزيارة 
مبا  ا  مهتًمّ ُدمُت  ما  الق�سبان 
يكتبه ال�سجناء وباأدب ال�سجون؛ 
اأحمد  بزيارة  م�سواري  بداأت 
وكمال وعا�سم ُقبيل عيد الفطر 
اآخر.  مذاق  للعيد  جعل  مّما 
على  دّونت  الزيارات  تلك  بعد 
الأولّية؛  انطباعاتي  �سفحتي 
و�سّدين  املئات،  معي  توا�سل 
الكاتبة  ال�سديقة  كتبَتُه  ما 
حنان بكري: »من عتمة الزنازين 
قزح...  قو�س  الوطن  ير�سمون 
اأكرث حرّية من  هم يف زنازينهم 
الذليلة«،  النفو�س  ذوي  الطلقاء 
يو�سف  د.  العزيز  يل  وكتب 
حرّية  هي  »احلرّية  عراقي: 
اأّنهم  من  الأفكار...بالرغم 
اأحرار  فاإّنهم  الق�سبان  خلف 
بعك�س الكثريين خارج الق�سبان 
مبواقفهم«.  اأ�رسى  هم  والذين 
رغم  اأحرار  اأ�رسى  اإّنهم  نعم، 

القيود اللئيمة!

كا�سك يا »ميالد«

تعّرفُت اإىل الأ�سري با�سم حممد 
�ساعر  خندقجي؛  اأديب  �سالح 
يق�سي  فل�سطيني  وروائي 
داخل  موؤّبدات  بثالث  حكًما 
�سجون الحتالل، له العديد من 
والروائّية  ال�سعرّية  ال�سدارات 
املّرة  »طقو�س  ديوان  ومنها 
»اأنفا�س ق�سيدة  الأوىل«، ديوان 
 ، الكفاية  »م�سك  رواية  ليلّية«، 
 ، احُلّرة«  الظالل  �سّيدة  �سرية 
»نرج�س العزلة« و«خ�سوف بدر 
الدين«، عرب رواياته التي تناولُت 
الأربعاء  �سباح  التقيته  بع�سها. 
12 حزيران يف �سجن »هدارمي« 
وقابلني بابت�سامة طفولّية بريئة 
ل�ساعتني  تفارقه  مل  )ابت�سامة 
»احلاجز  عرب  وقبالت  ون�سف( 
ف�ساألته،  البغي�س  الزجاجّي« 
احلاجز،  ذلك  ك�رس  بغر�س 
ال�رسمدّية،  البت�سامة  �رّس  عن 
اأّن  »اأ�سعر  بعفوّية:  فاأجابني 
اليوم عيد ميالدي لأنني �سجني 
وللمّرة  عاًما  ع�رس  خم�سة  منذ 
ب�سبب  »غريب«  يزورين  الأوىل 
اليوم  اأنني  حًقا  اأ�سعر  كتاباتي، 
حتّدثنا  كاتبًا!!!«.  اأ�سبحت 
طقو�سها  كتاباته،  عن  كثرًيا 
الغرتاب  الأدبّي،  وم�رسوعه 
ملا  متابعته  التطبيع،  الثقايف، 
الكتابة،  يف  واأ�سلوبي  اأكتب 
ال�سجون  واأدب  الرواية املحلّية 
التقليدّية  تعريفاته:  على 
دور  عن  واحلديثة،  النمطّية 
تن�سيط  يف  الثقايف  حيفا  نادي 
البالد،  يف  الثقافّية  احلركة 
اإ�سهار روايته الأخرية يف بريوت 
رحمه  والده،  ل�سورة  وافتقاده 
حيث  الإ�سهار،  حفل  يف  اهلل، 
خلف  يقبع  وبا�سم  احلياة  فارق 
ال�سجن  داخل  احلياة  الق�سبان، 
اجلناح  على  كثب  عن  وتعّرفه 

الآخر للوطن: كرمي يون�س، وليد 
وغريهم،  غطا�س  وبا�سل  دّقة 
الوقت،  كّل  تالزمه  والبت�سامة 
ويربق  حياًة  ي�سّع  الذي  ووجهه 
اأماًل، وعن ن�سيان و�سياع ق�سّية 
الأ�رسى. عذًرا ايها البا�سم، لقد 
خارًجا  طريقي  يف  خذلناك. 
ملحُت  املحامني  غرفة  من 
يتحّدث  يون�س  كرمي  الأ�سري 
متدّرًبا  كان  الذي  حماميه،  مع 
وتبادلنا  ا�ستوقفني  مكتبي،  يف 
وتطّرقنا  احلديث  اأطراف 
ملقالة كتبتُها عن الأ�رس ولوحة 
د. يو�سف عراقي التي رافقتها، 
وعدت  �ساّرة.  مفاجاأة  وكانت 
»ميالد«  نخب  نرفع  اأن  با�سم 
حيفا،  بحر  قبالة  املوعود 
وميالده حتًما �سيكون فاأل خري 
ووفيت  الأ�سرية،  احلركة  على 
بوعدي. لك عزيزي با�سم اأحلى 
التحّيات، على اأمل اأن نلتقي يف 
الرب  حديقة  الباقية  حيفانا 
للع�سق،  م�سبًقا  امُلعّدة  ال�رسّية 
التي  والده�سة  الهوّية  امراأة 
ال�سامدة  املدينة  ت�ستهيها، 
ع�ّساقها  تنتظر  التي  احلزينة 
امل�رّسدين يف الأر�س رغم الذّل 
وهي  والحتالل  والعن�رسّية 
وطن  من  امراأة  ت�سكنك،  التي 

ووطن بال امراأة.

ر�سالة اإىل »قمر«

ح�سام  الأ�سري  علّي  اأطّل 
اخلمي�س  يوم  ظهرية  �ساهني 
طفولّية  بابت�سامة  حزيران   20
الزجاجّي،  احلاجز  رغم  قاتلة 
املغّب�س عمًدا لت�سوي�س ال�سورة 
يف  التقيته  حني  وت�سويهها، 
�سجن  لقاء املحامني يف  غرفة 
بي�سان.  منطقة  يف  اجللبوع 
تلك  �رّس  منه  ا�ستف�رست 
ترّدد:  دون  فاأجابني  البت�سامة 
»اأ�سّم فيك رائحة حيفا الوطن«، 
حني  حليفا  زيارته  عن  حّدثني 
الق�سبان  خلف  مر�س  اأ�سابه 
بتعّر�سه  �سكوك  وكانت 
بوا�سطة  نقلوه  لئيمة،  جلرثومة 
»البو�سطة« البغي�سة لفحو�سات 
ت�سيون«  »بني  م�ست�سفى  يف 
باأّن  �سعيًدا  كان  وكم  احليفاوي 
عربّية  فح�سته  التي  الطبيبة 
الذي  الآخر  الوطن  جناح  من 
طريق  ويف  نهار،  ليل  به  يحلم 
عودته �سمح له �سّجانه بالنزول 
لدقيقتني كّي يتمّتع ببحر حيفا 
»اأحلى«  فكانت  و�ساحلها، 
جعلته  لأّنها  حياته  يف  مر�سة 
يلتقي  هو  وها  حيفا،  يزور 
بحيفاوي قادم للُقياه، دون �سابق 
معرفة ولكونه اأديب يكتب خلف 
روايته  مًعا  تناولنا  الق�سبان. 
وم�رسوعه  الفنجان«  »زغرودة 
قيم  التجربة،  و�سظايا  الثقايف 
قيمتها  تزداد  اأدبيا  فل�سفّية 
فقدان  ة  ق�سّ الق�سبان،  خلف 
هي  احلرّية  لأّن  اخل�سو�سّية 
منوذًجا  ال�سجن  كون  الأ�سا�س، 

حًيا ميّثل الدي.



 ح�سام اإبراهيم/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات والأبحاث املتقدمة

الطريق اإىل البيت الأبي�ض:

ال�سباق  يف  م�سبوق  غري  تقدًما  »بايدن«  حقق 
باأكرث  االنتخابات  ح�سم  فقد   ،2020 الرئا�سي 
من 74 مليون �سوت انتخابي، وهذا الرقم يُعترب 
مدار  على  رئا�سي  مر�سح  يحققه  رقم  اأعلى 
من  يولد  مل  االإجناز  وهذا  االأمريكي.  التاريخ 
وحمددات  معطيات  ظل  يف  جاء  ولكنه  فراغ، 
�ساعدت يف اإنهاء رئا�سة »ترامب«، الرئي�س غري 
التقليدي للواليات املتحدة االأمريكية. ويف هذا 

االإطار ُيكن االإ�سارة اإىل اجلوانب التالية:
1- املناف�س: يرجع جانب كبري من جناح حملة 
طبيعة  اإىل  الرئا�سي  بال�سباق  الفوز  يف  »بايدن« 
ال�سلطة،  يف  اجلال�س  »ترامب«  الرئي�س  خ�سمه 
االأمريكية  ال�سيا�سة  يف  ال�سوابق  اأن  من  بالرغم 
نادًرا  ال�سلطة  الرئي�س اجلال�س يف  اأن  اإىل  ت�سري 
ما يخ�رس انتخابات اإعادة انتخابه، فمن بني 44 
رئي�ًسا اأمريكًيّا و�سلوا اإىل البيت االأبي�س على مدار 
التاريخ االأمريكي قبل »ترامب«، فقد خ�رس منهم 
10 روؤ�ساء. وتقليدًيّا كان من املتوقع اأن يح�سل 
»ترامب« على فرتة رئا�سية ثانية، لكن عدًدا من 
املحددات التي ارتبطت بال�سيا�سات التي تبناها 
البيت  خ�سارته  اإىل  اأف�ست  وخارجًيّا  داخلًيّا 
االأبي�س، واأبرز هذه املحددات ف�سله يف التعامل 
مع اأزمة كورونا، وتراجع االأداء االقت�سادي بعد 
االأزمة، ناهيك عن اأن »ترامب« ف�سل يف خ�سارة 
اأو�سلته  قطاع كبري من القاعدة االنتخابية التي 
فب�سكل   ،2016 انتخابات  يف  االأبي�س  البيت  اإىل 
عام فاإن الت�سويت لبايدن يف انتخابات 2020 كان 

يف جزء كبري ت�سويًتا عقابًيّا �سد »ترامب«.
»بايدن«  حملة  انتهجت  اال�سرتاتيجية:   -2
ا�سرتاتيجية حمددة يف خو�س ال�سباق الرئا�سي، 
االأبي�س.  البيت  اإىل  الطريق  يف  »بايدن«  وو�سع 
هذه اال�سرتاتيجية ارتكزت على ثالثة م�ستويات 
وكاأنها  تبدو  االنتخابات  جعل  االأول:  للتحرك، 
انتخابية  مناف�سة  ولي�س  »ترامب«  على  ا�ستفتاء 
على  ركزت  فاحلملة  »بايدن«،  وبني  بينه 
التوا�سل املبا�رس مع الناخب االأمريكي، وتركت 
التقييم  وكان  لرتامب،  العام  ال�سيا�سي  الف�ساء 
زادت  »ترامب«  اأخطا  كلما  اأنه  اال�سرتاتيجي 

فر�سة »بايدن«.
يف  متثل  احلملة  حترك  من  الثاين  وامل�ستوى 
الرتكيز على الواليات التي يحتاج »بايدن« للفوز 
يف  التقليدية  االأفكار  اإىل  االجنرار  وعدم  بها، 
احلزب الديقراطي ب�رسورة الرتكيز على بع�س 
لكّن  تك�سا�س،  مثل  الكبرية  اجلمهورية  الواليات 
تركيز احلملة ان�سّب ب�سكل رئي�سي على واليات 
اإىل  الو�سول  يف  الذهبي  املفتاح  تُعترب  حمددة 
ومي�سيغان،  وي�سكون�سون،  وهي:  االأبي�س،  البيت 
التحرك  على  احلملة  وعملت  وبن�سلفانيا، 
االأخرية  االأ�سابيع  يف  الواليات  هذه  يف  بكثافة 
اإىل  تهدف  اال�سرتاتيجية  وكانت  لالنتخابات، 
»بايدن«  ل�سالح  الت�سويت  على  االإقبال  تعزيز 
يف املناطق احل�رسية وال�سواحي التي خ�رسها 

تقلي�س  مع   ،2016 انتخابات  يف  الديقراطيون 
الريفية  املناطق  يف  »ترامب«  مع  الفوارق 
و�سواحيها. وعملًيّا، جنحت هذه اال�سرتاتيجية، 
على  �ساعد  الذي  هو  بن�سلفانيا  بوالية  فالفوز 

ح�سم ال�سباق االنتخابي. 
وتركز امل�ستوى الثالث من ا�سرتاتيجية العمل على 
ففي  التحرك،  اآليات  على  االنتخابات  الفوز يف 
متطورة،  عمل  اآليات  احلملة  تبنت  ال�سياق  هذا 
التي  النمطية  ال�سيا�سية  احلمالت  من  وانتقلت 
تعتمد على طرق االأبواب واملوؤمترات االنتخابية 
واحلمالت يف و�سائل االإعالم اإىل حملة افرتا�سية 

منظمة عرب االإنرتنت.
ا�سرتاتيجية  انتهاج  مع  بالتوازي  الر�سالة:   -3
احلملة  تبنتها  التي  الر�سالة  لعبت  خمتلفة، 
االأبي�س،  للبيت  »بايدن«  اإي�سال  رئي�سًيّا يف  دوًرا 
�سخ�سًيّا  »بايدن«  �ساهم  التي  الر�سالة  وهذه 
اأن  على  التاأكيد  حول  تركزت  �سياغتها،  يف 
ويف  التغيري،  اإىل  حاجة  يف  املتحدة  الواليات 
اأربع  ا�ستعادة روحها من جديد، بعد  اإىل  حاجة 
اإىل  اأدى  الذي  »ترامب«  اإدارة  اأداء  من  �سنوات 
تزايد حدة االنق�سام داخل املجتمع االأمريكي، 
اإىل  االأمريكي  املجتمع  يعود  اأن  �رسورة  ا  واأي�سً
االإطار،  هذا  ويف  االأخالقية.  والقيم  التح�رس، 
يف  دائًما  يتحدث  كانت  »بايدن«  اأن  جند 
موؤمتراته االنتخابية ويف املناظرات عن العودة 
من  �سنوات  بعد  »التهذب«،  اأو  »اللياقة«  اإىل 
يف  االأخالقي  غري  والتعامل  الفجة  املمار�سات 
املجال ال�سيا�سي. لقد كانت العودة اإىل التح�رس 
»ترامب«،  مع  االنتخابية  املناف�سة  من  جزًءا 
اأو  بال�سيا�سة  يتعلق  يكن  مل  املباراة  من  فجزء 
االأيديولوجيا اأو االقت�ساد، ولكن بت�سحيح اخلطاأ 
التاريخي بانتخاب »ترامب« الذي اأظهر وح�سية 
اأمريكا واأ�سواأ ما فيها، فـ«بايدن« كان ي�سعى اإىل 
اإىل  العودة  على  قادرون  االأمريكيني  اأن  اإظهار 

اخلري والطريق ال�سحيح واأمريكا املتح�رسة.
ال�سيا�سية  »بايدن«  خربة  �ساعدت  الفريق:   -4
على امتداد ما يقرب من �سبعة واأربعني عاًما يف 
اهتمامه بت�سكيل فريق احلملة الذي لعب الدور 
الرئي�سي يف اإي�ساله اإىل البيت االأبي�س، ف�سنوات 
»اأوباما«  واإدارتي  ال�سيوخ  جمل�س  يف  »بايدن« 
جعلته يحتك ب�سخ�سيات متتلك خربات وكفاءات 
احلملة  ففريق  متعددة.  جماالت  يف  عالية 
روؤ�ساء  االأوىل  جمموعات،  اأربع  �سم  االنتخابية 
يف  البارزة  ال�سخ�سيات  من  امل�ساركون  احلملة 
فريق  الثانية  واملجموعة  الديقراطي،  احلزب 
اإدارة احلملة الذين عملوا يف ال�سابق يف حملتي 
»اأوباما«، ولديهم جتارب جناح متنوعة يف اإدارة 
الثالثة  واملجموعة  االنتخابية،  احلمالت 
�ساغوا خطط  الذين  اخلارج،  من  امل�ست�سارون 
الداخلية  بال�سيا�سات  املرتبطة  احلملة  وبرامج 
واخلارجية، واأخرًيا فريق العمل الذي غلب عليه 
الفريق  هذا  املتطوعني.  من  ال�سبابي  التكوين 
والتناغم  ال�سابقة،  وخرباته  املتنوعة  بت�سكيلته 
اأفراده، يثل اجلانب غري املرئي يف ق�سة  بني 

و�سول »بايدن« للبيت االأبي�س.
غري  اآليات  »بايدن«  حملة  تبّنت  االآليات:   -5
فريق  اإن  معه  القول  يكن  ب�سكل  تقليدية، 
عرب  رئا�سية  انتخابات  حملة  اأول  اأدار  »بايدن« 

االإنرتنت بالكامل الأول مرة يف التاريخ االأمريكي، 
العام  ب�سكل كبري يف املوؤمتر  وبدا ذلك وا�سًحا 
للحزب الديقراطي الذي مت عقده واإدارته على 
االإنرتنت ب�سكل �سبه كامل. ويعود الف�سل يف ذلك 
قادت  التي  احلملة،  مديرة  ديلون«  »اأومايل  اإىل 
عمليات احلملة امليدانية ب�سكل احرتايف يف عامل 
الف�ساء االإلكرتوين، فقد ركزت على توظيف فريق 
كبري جًدا من املتخ�س�سني يف العمل االإلكرتوين، 
من  االإلكرتوين  الرتويج  فرق  كل  بجذب  وقامت 
ملناف�سي  التمهيدية  احلمالت  اأداروا  الذين 
الديقراطي، وهوؤالء جلبوا  »بايدن« يف احلزب 
باحلملة  العمل  يف  جديدة  ا�سرتاتيجيات  معهم 
الذين  املتطوعني  من  جي�س  وبناء  االإلكرتونية، 
يعملون وراء �سا�سات الكمبيوتر جلذب اأكرب عدد 

ممكن من الناخبني االأمريكيني.
6- االن�سباط: اأحد العوامل الرئي�سية يف و�سول 
باالن�سباط  يرتبط  االأبي�س،  للبيت  »بايدن« 
يف  االأطراف  كل  به  التزمت  الذي  التنظيمي 
الذي  نف�سه  »بايدن«  من  بداية  احلملة،  هذه 
بتو�سيات  االنتخابي  ال�سباق  التزم حرفًيّا طوال 
بني  بالتناغم  مروًرا  احلملة،  وتوجيهات 
واال�ستقرار  االأربع،  احلملة  فريق  جمموعات 
الذي ات�سم به ت�سكيل فريق احلملة، بعك�س حملة 
»ترامب« التي �سهدت حاالت كثرية من التغيري يف 
قياداتها، وترك فريقها لرتامب احلرية للت�رسف 
اأروقة  الرئي�سية داخل  كما يرى، وكانت املقولة 

احلملة »دع ترامب يت�رسف بحرية«.
حول  العامة  املوؤ�رسات  تُ�سري  الواقع:   -7
اجتاهات الت�سويت يف انتخابات 2020، اإىل جناح 
حملة »بايدن«، �سواء فيما يتعلق باال�سرتاتيجية 
للبيانات  فوفًقا  العمل،  اآليات  اأو  طبقتها،  التي 
و�سل  الت�سويت،  اجتاهات  عن  حالًيّا  املتاحة 
بناء  االأبي�س عرب جناحه يف  البيت  اإىل  »بايدن« 
ائتالف يعتمد على ت�سويت املراأة واملجموعات 
اأ�سوات ال�سباب  العرقية، خا�سة ال�سود، وجذب 
وفئات  جامعي،  من  اأقل  موؤهل  على  احلا�سلني 
كبار ال�سن، والنجاح يف ا�ستعادة الواليات الزرقاء 
التي فقدها الديقراطيون يف انتخابات 2016، 
الديقراطيني  الناخبني  ماليني  دفع  عن  ف�ساًل 

من الت�سويت عرب الربيد.

جدول الأعمال:

املنتخب  الرئي�س  جدول  اإىل  االإ�سارة  ُيكن 
واإدارة  االنتقايل،  فريقه  واأعمال  »بايدن«، 

»بايدن« القادمة، وذلك على النحو التايل: 
فريق  عاتق  على  يقع  االنتقالية:  املرحلة   -1
خالل  املهام  من  الكثري  االنتقايل  »بايدن« 
اإعالن  منذ  الفرتة  وهي  االنتقالية،  املرحلة 
يوم  وهو   ،2021 جانفي   20 يوم  وحتى  النتائج 
املهام  هذه  واأبرز  للرئي�س،  الر�سمي  التن�سيب 
البيت  »ترامب« يف  اإدارة  فريق  مع  التن�سيق  هو 
االأبي�س لت�سليم وت�سلم ملفات ال�سلطة، واملهمة 
اجلديدة،  االإدارة  ت�سكيل  عملية  متابعة  الثانية 
املر�سحة  ال�سخ�سيات  مع  املقابالت  واإجراء 
لهذه االإدارة، واملهمة الثالثة هي التجهيز حلفل 
واإدارة كل اجلوانب املرتبطة  الرئي�س،  تن�سيب 

بهذه املهمة.
مهمة  متثل  اجلديدة:  االإدارة  ت�سكيل   -2
اجلانب  اجلديدة  االإدارة  �سخ�سيات  اختيار 
وبعد  االنتقايل،  الفريق  عمل  يف  تعقيًدا  االأكرث 
اأن  يبدو  الرئا�سي،  ال�سباق  ح�سم  من  �ساعات 
الفريق بداأ فعلًيّا يف هذه املهمة، وت�سري بور�سة 
اأن »رون كالين« الذي عمل يف  الرت�سيحات اإىل 
اإليه  االأقرب  والرجل  لبايدن  م�ست�ساًرا  ال�سابق 
على مدار �سنوات، �سي�سغل من�سب كبري موظفي 
البيت االأبي�س، و�سخ�سيات مثل »مي�سيل فلورين« 
التي �سغلت يف ال�سابق من�سب وكيل وزارة الدفاع 
االأمن  ملركز  امل�سارك  واملوؤ�س�س  لل�سيا�سات، 
وزير  من�سب  ل�سغل  مر�سحة  اجلديد  االأمريكي 
االأمم  يف  ال�سابقة  االأمريكية  وال�سفرية  الدفاع، 
املتحدة »�سوزان راي�س« مر�سحة ل�سغل من�سب 
لبقية  الرت�سيحات  من  وغريها  اخلارجية،  وزير 

الوظائف الرئي�سية يف االإدارة.
على  التحديات  اأول  امللحة:  التحديات   -3
اأجندة الرئي�س املنتخب »بايدن«، يتعلق بكيفية 
التي  امللحة  الرئي�سية  التحديات  مع  التعامل 
كورونا،  اأزمة  ملفي  وحتديًدا  بالده،  تواجه 
مبكًرا  التحرك  »بايدن«  بداأ  وقد  واالقت�ساد، 
يف  اأعلن  فقد  امللفني،  هذين  مع  للتعامل 
اأنه  نوفمرب،   7 ال�سبت  يوم  الفوز، م�ساء  خطاب 

فريق  بت�سكيل  نوفمرب   9 االثنني  يوم  �سيقوم 
عمل خا�س ملواجهة اأزمة كورونا، وهناك عدٌد 
الفريق  لهذا  لتن�سم  املر�سحة  ال�سخ�سيات  من 
مورثي«،  »فيفيك  ال�سابق  العام  اجلراح  اأبرزهم 
واملفو�س ال�سابق الإدارة الغذاء والدواء »ديفيد 
�سميث«  نونيز  »مار�سيال  والدكتورة  كي�سلر«، 
فريق  يعمل  اأن  املرّجح  ومن  ييل.  جامعة  من 
ا على امللف االقت�سادي  اأي�سً »بايدن« بالتوازي 

واإعداد خطة عمل �رسيعة. 

الديقراطيون  كان  الكونغر�س:  العالقة مع   -4
ال�سيوخ،  جمل�س  على  لل�سيطرة  يطمحون 
النواب،  جمل�س  على  �سيطرتهم  على  واحلفاظ 
نتائج  لكن  لهم،  تابًعا  الكوجنر�س  لي�سبح 
ال�سيوخ  ملجل�س  الن�سفي  التجديد  انتخابات 
الرئا�سة  انتخابات  مع  بالتوازي  جرت  التي 
يف  اإعادة  جولة  فهناك  االآن،  حتى  حُت�سم  مل 
اأن  اإىل  اأولية  تقديرات  وت�سري  جورجيا،  والية 
الديقراطيني قد يخ�رسون ال�سباق يف الوالية، 
تنتهي  اأن  االآن،  حتى  موؤكد  غري  وهذا  ثم  ومن 
النتائج بفوز اجلمهوريني ومتكنهم من ال�سيطرة 
على املجل�س، وهذا �سيعقد من مهمة »بايدن« 
املر�سحة  ال�سخ�سيات  على  املوافقة  يف 
م�رسوعات  اأو  االإدارة،  يف  الرئي�سية  للمنا�سب 
يف  يرغب  قد  التي  وامللحة  العاجلة  القوانني 

متريرها بالكوجنر�س.

الرئي�ض »بايدن«:

التي  واأفكاره  ال�سيا�سي،  »بايدن«  لتاريخ  وفًقا 
عرب عنها خالل احلملة االنتخابية، �سواء جتاه 
فاإن  واخلارجية؛  الداخلية  وال�سيا�سات  الق�سايا 
ومواقفه  اإدارته،  لتوجهات  العامة  املالمح 
كرئي�س، �سوف تتمحور حول ثالثة اأبعاد رئي�سية، 

وذلك على النحو التايل:
1- الواقعّية واملثالّية: �سيمزج الرئي�س »بايدن« 
امل�سالح  تُراعي  التي  الواقعية  ال�سيا�سات  بني 
على  توؤكد  التي  املثالية  وبني  العليا،  االأمريكية 
اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  االأمريكية  القيم  اأهمية 
وحقوق  الديقراطية  عن  الدفاع  خا�سة 

االإن�سان. 
ب�سكل  املرجح  من  ال�سيا�سية:  املواءمات   -2
املواءمات  �سيا�سة  »بايدن«  ينتهج  اأن  كبري 
ال�سيا�سية يف الداخل واخلارج، �سواء املواءمات 
القوانني  م�رسوعات  لتمرير  الكوجنر�س  مع 
يف  املواءمات  اأو  يريدها،  التي  وال�سيا�سات 
الذي  الت�سادمي  فالنهج  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
-اإىل  �سيقل  ال�سابقة  »ترامب«  اإدارة  تبنته 
فال�سيا�سة  االأمريكية،  ال�سيا�سة  يف  كبري-  حٍدّ 
على  �سرتكز  »بايدن«  اإدارة  ظل  يف  االأمريكية 
�سيا�سات  من  اأكرب  ب�سكل  الدبلوما�سية  االأدوات 

العقوبات واملواجهة. 
الذي  الرئي�سي  التغيري  املوؤ�س�سات:  اأدوار   -3
»بايدن«  الرئي�س  ظل  يف  وا�سنطن  �ست�سهده 
يتمثل يف عودة فاعلية املوؤ�س�سات، فالدور الذي 
القومي،  االأمن  جمل�س  مثل:  موؤ�س�سات  تلعبه 
ووزارتي اخلارجية والدفاع، �سيكون اأكرث اأهمية 

وفاعلية يف ظل االإدارة القادمة. 
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ا يوم 20 جانفي 2021. .. كيف جنح يف حتقيق هذا النت�سار على الرئي�ض »ترامب« اجلال�ض يف  »بايدن« الرئي�ض الأمريكي القادم الذي �سيتوىل مهام من�سبه ر�سمًيّ
ال�سلطة؟ وما هو جدول الأعمال الذي يجب على »بايدن« التعامل معه �سواء يف املرحلة النتقالية كرئي�ض منتخب، اأو بعد دخوله البيت الأبي�ض، وكيف �سيتعامل 

مع احلكم ب�سكل عام؟.

اليوم التايل:

ماذا بعد فوز »بايدن« برئا�سة الوليات املتحدة الأمريكية؟

بقيادة ال�سني

15 دولة اآ�سيوية ت�سكل اأكرب كتلة جتارية عاملية 
بكني / الأنا�سول

اإن�ساء  االأحد، على  ال�سني،  بقيادة  دولة   15 اتفقت 
من  يقرب  ما  ت�سم  العامل،  يف  جتارية  كتلة  اأكرب 
خطوة  يف  العامل،  يف  االقت�سادية  ثلث االأن�سطة 

تعزز قوة بكني اقت�ساديا وجتاريا يف اآ�سيا.
االأع�ساء  الع�رس  الدول  االتفاق،  اإبرام  و�ساركت يف 
تعرف  ما  اأو  اآ�سيا  �رسق  جنوب  دول  رابطة  يف 
الفلبني،  ماليزيا،  وت�سم اأندوني�سيا،  »اآ�سيان«  بـ 
بورما،  الو�س،  فيتنام،  بروناي،  تايلند،  �سنغافورة، 
كمبوديا كما �سم التكتل اجلديد اقت�سادات ال�سني، 
الواليات  بعد  عاملي  اقت�ساد  اأكرب  كثاين  امل�سنفة 

واأ�سرتاليا  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  املتحدة، 
ال�سني  اأنباء  وكالة  اأوردته  ما  وفق  ونيوزيلندا، 
الذي  االتفاق،  توقيع  وجاء  )�سينخوا(  اجلديدة 
قمة  ختام  يف  اليوم   ،2012 يف  مرة  اأول  ُعر�س 
الباحثني  اآ�سيا،  �رسق  جنوب  دول  لقادة  افرتا�سية 
تف�سي  جّراء  املت�رسرة  اقت�ساداتهم  اإنعا�س  عن 
»كوفيد-19«وراأى حمللون، اأن االتفاق املربم الذي 
ان�سيابية  من  ويزيد  اجلمركية،  الر�سوم  يخف�س 
االتفاق،  على  املوقعة  الدول  بني  الب�سائع  حركة 
حجم  حيث  من  عاملي  جتاري  اتفاق  اأكرب  يعترب 
عن  )�سينخوا(  ونقلت  املوقعة  الدول  اقت�سادات 
»يل كه ت�سيانغ« رئي�س جمل�س الدولة ال�سيني، قوله 

االإقليمية  االقت�سادية  ال�رساكة  اتفاقية  توقيع  اإن 
ال�ساملة يعد »انت�سارا للتعددية والتجارة احلرة«.

مع  عقبات  تواجه  اليوم،  حتى  ال�سني  زالت  وما 
بني  ال�سلع  ان�سيابية  ب�ساأن  املتحدة  الواليات 
االأوىل  توقيعهما املرحلة  الرغم من  البلدين، على 

من االتفاق التجاري يف جانفي املا�سي.
فوك:  �سوان  نغوين  فيتنام،  وزراء  رئي�س  وقال 
»ي�سعدين اأن اأقول اإنه بعد ثماين �سنوات من العمل 
ال�ساق، قد و�سلنا ر�سميا اإىل ال�رساكة االقت�سادية 
االتفاق يثل  اأن  ال�ساملة«واأ�ساف فوك،  االإقليمية 
»و�سرت�سل  العامل،  يف  احلرة  للتجارة  اتفاقية  اأكرب 
اأمم جنوب  الرائد لرابطة  الدور  توؤكد  ر�سالة قوية 

�رسق اآ�سيا يف دعم النظام التجاري متعدد االأطراف، 
املنطقة«�ستفر�س  يف  جديد  جتاري  هيكل  وخلق 
التجارة  على  منخف�سة  جمركية  ر�سوما  االتفاقية 
اتفاقية  �سموال من  اأقل  االأع�ساء، وهي  الدول  بني 
دولة   11 ت�سم  التي  الهادئ  املحيط  عرب  التجارة 
بعد  ترامب  دونالد  الرئي�س  منها  ان�سحب  والتي 

فرتة وجيزة من توليه من�سبه.
الباب مفتوحا  االتفاقية ترتك  اإن  وقال م�سوؤولون، 
حملية  معار�سة  ب�سبب  ان�سحبت  التي  الهند،  اأمام 
اإىل  لالن�سمام  ال�سوق،  فتح  ملتطلبات  �رس�سة 
اأنه  تظهر  قوية،  رمزية  تداعيات  ولل�سفقة  الكتلة 
ترامب  اإطالق  من  �سنوات  اأربع  من  يقرب  ما  بعد 

اأوال« الإبرام �سفقات جتارية مع  »اأمريكا  ل�سيا�سته 
البلدان الفردية، ما تزال اآ�سيا ملتزمة باجلهود نحو 
جتارة اأكرث حرية والتي يُنظر اإليها على اأنها �سيغة 

لالزدهار يف امل�ستقبل.
اأكرب  واالتفاق اجلديد يثل ثورة لل�سني، التي تعد 
�سوق يف املنطقة مع اأكرث من 1.3 مليار م�ستهلك، 
مما ي�سمح لبكني باأن ت�سور نف�سها على اأنها »بطل 
العوملة والتعاون متعدد االأطراف« ويعطيها تاأثريا 
على القواعد التي حتكم التجارة االإقليمية، بح�سب 
ما قاله »غاريث ليذر«، كبري االقت�ساديني االآ�سيويني 

يف كابيتال اإيكونوميك�س، يف تقرير له.
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الأ�صتاذ النذير م�صمودي

 م�سرية مليئة بالدعوة و النقد 
الأ�صتاذ النذير م�صمودي) 2015-1956م ( علم كبري من اأعالم ال�صحوة الإ�صالمية يف اجلزائر 

خالل العقدين الأخريين من القرن الع�صرين ، نا�صل و كتب ، حا�صر و خطب يف �صفوف الإخوان 
امل�صلمني حتت اإ�صراف ال�صيخني حمفوظ نحناح و حممد بو�صليماين ، ثم بعد �صنوات من الرتحال و 
الن�صاط خارج اجلزائر ، عاد اإىل اأر�ض الوطن بوجه خمتلف متاما عما كان عليه ، ليدخل مرحلة 

جديدة يف حياته تتمثل يف تقومي م�صار الإ�صالميني و نقدهم م�صتعمال يف ذلك �صتى و�صائل 
الإعالم احلديثة من �صحافة و اإ�صدار كتب و في�صبوك .

بقلم: عبد احلليم
 �صيد بن �صاعد 

على الرغم مما قدم النذير م�صمودي 
جهود  من  الثاين  و  الأول  عهديه  يف 
ثقافية بارزة ، و على الرغم من كرثة 
يحظ  مل  فاإنه  املثقفني  اأ�صدقائه 
جوانب  غالب  مت�س  �صاملة  بدرا�صة 

حياته الدعوية و الثقافية .
اأ�صتثني من ذلك مقالة الدكتور اأحمد 
اأعمدة  ثالثة  يف  املن�صورة  �صناين 
بجريدة ال�صاهد ال�صنة الثالثة العدد 
867 ال�صادر يوم اخلمي�س 12 فيفري 
2015 م ، و هو عدد خا�س باأربعينية 

الأ�صتاذ النذير م�صمودي .
اإما  فهو  ذلك  غري  عنه  كتب  ما  و 
حوار �صحفي اأجري معه اأو خواطر 
و ذكريات و �صهادات ممن عا�رصه و 

عرفه عن كثب .
و لتلك الأ�صباب امت�صقت القلم على 
تدوين  بغية  الكتابة  من  فرتة  حني 
نف�س  �صاملة يف  و  ترجمة خمت�رصة 
الوقت علها تكون تذكرة و مرجعا يف 
حياة ال�صيخ الأ�صتاذ النذير م�صمودي  
اأ�صكر  بالف�صل  و من باب العرتاف 
الأخ�رص  ال�صاعر  الكاتب  �صديقي 
ببع�س  يل  م�صاعدته  على  رحموين 
اخلا�صة  املعلومات  و  املراجع 
اهلل  رحمه  م�صمودي  النذير  بال�صيخ 

تعاىل .

نبذة عن حياته 

م�صمودي  نذير  الأ�صتاذ 
كاتب  اجلزائري  الب�صكري 
داعية  موؤلف  �صحايف 
ناقد  ثم  اإخواين  اإ�صالمي 
لفكر الإ�صالميني و نهجهم 

ال�صيا�صي .
من  كثري  عر�س  من  اأ�صله 
الفالحية  حلبال  منطقة 
م�صون�س  ببلدية  املوجودة 
معقل املجاهدين الأبطال 
لالحتالل  املقاومني 
اأي�صا  هي  و  الفرن�صي 
القائد  راأ�س  م�صقط 
عبد  بن  اأحمد  ال�صهيد 
الرزاق حمودة املدعو �صي 
احلوا�س  يف بلدية م�صون�س 
ولد  ب�صكرة  لولية  التابعة 
�صنة  م�صمودي  النذير 
�صغريا  انتقل  ثم   ، م   1956

القريبة  الدروع  بلدة  اإىل  عائلته  مع 
من بلدة �صتمة و كلتاهما من بلدات 
الولية املذكورة  ن�صاأ و تعلم بالدروع 
حتت رعاية اأ�رصة حمافظة متو�صطة 
ال�صيخ  والده  كان  حيث   ، احلال 
الديني  القطاع  يف  ي�صتغل  خملوف 
و اٱخر وظيفة له هي موؤذن باجلامع 

ب�صكرة  مدينة  و�صط  يف  الكبري 
امل�صمى �صابقا جامع القائد بن قانة 
و املدعو حاليا جامع ال�صيخ حممد 
م�صمودي  النذير  وا�صل  ثم  مغزي  
الإ�صالمي مبدينة  املعهد  تعلمه يف 
ب�صكرة يف �صبعينات القرن الع�رصين 
املعهد  هذا  مقر  حتول  قد  و   ،
الطبيب  با�صم  ثانوية  اإىل  بعد  فيما 
ال�رصيف  اأحمد  الكبري  ال�صيا�صي 
�صعدان رحمه اهلل تعاىل  يف �صنة 1978 
مبركز  م�صمودي  النذير  التحق  م 
و   ، ب�صكرة  الإداري مبدينة  التكوين 
عقب تخرجه ا�صتغل اإداريا يف قطاع 
ال�صحة بنف�س املظينة ، لكنه مل يدم 
طويال يف وظيفته تلك ، حيث تركها 
القطاع  وزارة  اإىل  اأر�صله  تقرير  اإثر 
املذكور  توجه النذير م�صمودي بعد 
احلرة  الأعمال  ممار�صة  اإىل  ذلك 
بالت�صوير  ثم  بال�صياغة  فا�صتغل   ،
عمل  و   ، الكتب  بيع  و  الفوتوغرايف 
التي  الن�رص  بجريدة  مرا�صال  اأي�صا 

ت�صدر مبدينة ق�صنطينة .

ن�صاطه  م�صمودي  النذير  مار�س 
يف  زمالئه  بع�س  رفقة  الدعوي 
اأواخر  ب�صكرة  بع�س م�صاجد مدينة 
فابتداأ   ، الع�رصين  القرن  �صبعينات 
القدمية  القادرية  الزاوية  مب�صجد 
ثم م�صجد خالد بن الوليد ، و انتهى 
القرن  ثمانينات  اأوا�صط  الأمر  به 
اجلمعة  خطابة  تويل  اإىل  املا�صي 
بن  بحي  الكائن  البدر  مب�صجد 

يعقوب .
و يف هذا امل�صجد ذاع �صيت النذير 
، فكان  �صهرته  ازدادت  و  م�صمودي 
يغ�س كل جمعة بال�صباب الوافد من 
بع�س  و  �صواحيها  و  ب�صكرة  مدينة 

املناطق املجاورة للولية .

انتباه م�صتمعيه  ي�صد  كان  ما  اأكرث  و 
و  الوا�صحة  ف�صاحته  اخلطب  يف 
الو�صع  نقد  يف  ال�صديدة  �رصاحته 
يف  للبالد  ال�صيا�صي  و  الجتماعي 

ذلك العهد .
يف �صنة 1980م تعرف ال�صيخ اأبو جرة 
�صلطاين على النذير م�صمودي ببلدة 

�صيدي عقبة بولية ب�صكرة ، فت�صادقا 
اأوراق  �صل�صلة  اإ�صدار  على  تعاونا  و 
اإ�صالمية التي بداأت يف ال�صدور عن 
الن�رص مبدينة  و  للطباعة  البعث  دار 

ق�صنطينة �صنة 1981م .
الدعوة  رابطة  يف  ع�صوا  كان 
اأحمد  الإ�صالمية حتت قيادة ال�صيخ 
الدعاة   �صمن  كان  قد  و   ، �صحنون 
املت�صمن  وهران  لبيان  املحررين 
عدم امل�صاركة يف العمل ال�صيا�صي .

اأ�صدر  1991م  �صنة  يف 
جملة  م�صمودي  النذير 
» الت�صامن » و هي جملة 
�صاملة  م�صتقلة  �صهرية 
 ، اإ�صالمي  توجه  ذات 
توىل هو اإدارتها و توىل 
ال�صيخ اأبو جرة �صلطاين 

رئا�صة حتريرها .
و قد �صدر من جملة » 
ع�رص  �صبعة   « الت�صامن 

عددا )17( .
امل�صار  اإيقاف  عقب 
اجلزائر  يف  النتخابي 
األقت  1992م  �صنة 
الأمنية  ال�صلطات 
النذير  على  القب�س 
حولته  و   ، م�صمودي 
ورقلة  �صجن مدينة  اإىل 
 ، يطل  �صجنه مل  ، غري 
حيث اأفرج عنه بو�صاطة 
اأحد امل�صوؤولني بالتلفزة 
املدينة  يف  الوطنية 

املذكورة .
و   )1992  ( ال�صابقة  ال�صنة  نف�س  يف 
بتوجيه من ال�صيخ حممد بو�صليماين 
�صافر النذير م�صمودي اإىل البو�صنة 
اأحوال  ا�صتطالع  بهدف  باأوربا 
له  ن�رصت  قد  و   ، فيها  امل�صلمني 
جملة » الت�صامن » حوارا 
عددها  يف  ذلك  عن 
�صعبان  يف  ال�صادر   12
1413ه / فيفري 1993م 

.
ا�صتقرت  عندما 
البو�صنة  يف  الأو�صاع 
انتقل النذير م�صمودي 
عا�صمة  فيينا  اإىل 
فيها  فمكث  النم�صا 
انتقل  منها  و   ، طويال 
الكويت  دولة  اإىل 

باخلليج العربي .
و  البعد  �صنوات  بعد 
النذير  عاد  التطواف 
اأر�س  اإىل  م�صمودي 
يف  م�صتقرا  الوطن 

اجلزائر العا�صمة .
و بحكم ابتعاده الطويل 
حركة  يف  زمالئه  عن 
يف  الإخوانية  حم�س 
النذير  فقد  اجلزائر 
مكانته  م�صمودي 
الأمر  احلركة  تلك  يف  القيادية 
كبري  داعية  من  يتحول  جعله  الذي 
كبري  ناقد  اإىل  الإخوان  �صفوف  يف 

لفكرهم و ت�رصفاتهم .
م�صمودي  النذير  يدخل  هنا  و 
ال�صابق  لعهده  عهدا جديدا خمالفا 
املقالة  العهد  ذلك  يف  م�صتعمال   ،

و  التلفزيوين  اللقاء  و  ال�صحفية 
الكتاب املطبوع .

و يف هذا العهد اجلديد اأ�صدر النذير 
م�صمودي جريدته اليومية » ال�صاهد 
الأول  العدد  تاريخ �صدور  ، و كان   «

منها يوم 18 فيفري 2012م .

غزارة التاأليف و الكتابات 
اجلريئة 

�صابر  اجلزائري  ال�صحايف  يقول 
بليدي عن هذا العهد من حياة النذير 
الفرتة  هذه  و متيزت   «  : م�صمودي 
بغزارة تاأليفه و كتاباته اجلريئة حول 
ال�صيا�صي  الإ�صالم  م�صتقبل  و  راهن 
تيار  و  العربي  العامل  و  اجلزائر  يف 
يعد  و  التحديد  وجه  على  الإخوان 
الإ�صالميون  الر�صا�س  بعد   ( كتابا 
و الأ�صئلة ال�صاخنة ( و ) متى يدخل 
اأبرز   ) الإ�صالم  يف  الإ�صالميون 
املوؤلفات التي اأثارت جدل وا�صعا يف 

ال�صاحتني الفكرية و ال�صيا�صية » .
الذي  بليدي  �صابر  لراأي  خالفا  و 
م�صمودي  النذير  كتابي  يعد 
عمق  من  حية  �صهادات  ال�صابقني 
لٱفاقه  ا�صتقراء  و  الإ�صالمي  التيار 
ال�صابق  الرئي�س  فاإن   ، امل�صدودة 
حلركة حم�س اأبو جرة �صلطاين يرى 
يف  كان  م�صمودي  النذير  زميله  اأن 
و   ، البديهيات  عهده اجلديد يراجع 

اأن �صوؤاله عن الإ�صالميني حمرج .
نذير  اأن  اأي�صا  �صلطاين  يرى  و 
م�صمودي » قد دفع ثمن هذا الن�صال 
مات  لكنه  و   ، يغنم  مل  و  ي�صلم  فلم 
�صاحب  كل  كما ميوت  قلبية  ب�صكتة 

قلب حي » .

موؤلفاته 

ميكننا تق�صيم موؤلفات الأ�صتاذ نذير 
م�صمودي اإىل ثالثة اأق�صام :

كان  حينما  كتبها  دينية  موؤلفات   -1
اإماما داعية يف عهده الأول .

الثاين  عهده  خالل  موؤلفات   -2
املتمثل يف نقد الإ�صالميني .

3- موؤلفات اأخرب اأنها حتت الطبع و 

مل تطبع .

اأول : موؤلفاته الدينية يف 
عهده الأول .

من   : امل�صلمة  املراأة  حجاب   -1
�صنة  الأوىل  الطبعة  48 �صفحة طبع 
1401 ه / 1981م بدار البعث للطباعة 

و الن�رص بق�صنطينة .
الأدعية  يف  كتيب   : اهلل  مع  كن   -2
النبوية  ال�صنة  يف  الواردة 

ال�رصيفة .
3- هذا عدوكم فاحذروه : من 
64 �صفحة طبع الطبعة الأوىل 
1401 ه / 1981 م بنف�س الدار 

ال�صابقة .
بالعدو  املوؤلف  يق�صد  و   

اإبلي�س لعنه اهلل تعاىل .
4- الزواج بني الأزمة و احلل 

.
و  اٱثارها  الزنا  جرمية   -5

اأخطارها .
6- �صيحات املراأة امل�صلمة .

7- ب�رصاحة عن حرية املراأة 
.

8- حديث اإىل العاقالت : من 
71 �صفحة طبع الطبعة الأوىل 
1403 ه/ 1983 م بنف�س الدار 

ال�صابقة .
9- اجلنة يف القراٱن و ال�صنة : 
الأوراح  حادي  كتاب  خمت�رص 
قيم  لبن  الأفراح  بالد  اإىل 
طبع   ، �صفحة   189 من  اجلوزية 
الطبعة الأوىل 1404 ه/ 1983م بنف�س 

الدار ال�صابقة .
 : الإ�صالم  ميزان  يف  املال   -10
الأوىل  الطبعة  طبع  �صفحة   64 من 
1404ه/1984 بنف�س الدار ال�صابقة .

11- عزوف ال�صباب عن الزواج ملاذا 
؟ و كيف احلل ؟ : من 32 �صفحة طبع 
الطبعة الأوىل 1406ه/ 1985م بنف�س 

الدار ال�صابقة .
12- من الأف�صل الزواح اأم العزوبة ؟ 
: من 40 �صفحة طبع الطبعة الأوىل 
1406ه/ 1985م بنف�س الدار ال�صابقة 

.
13- الزواج و احلب : من 29 �صفحة 
1985م  1406ه/  الأوىل  الطبعة  طبع 

بنف�س الدار ال�صابقة .
معانيهما   ، العر�س   ، اخلطبة   -14

اأهدافهما حدودهما .
هدية   ( لمراأة  امراأة  ن�صيحة   -15
�صفحة   30 من   :  ) عرو�س  كل  اإىل 
1985م  1406ه/  الأوىل  الطبعة  طبع 

بنف�س الدار ال�صابقة .
 : الزوجية  ال�صعادة  مفاتيح   -16
الأوىل  الطبعة  طبع  �صفحة   39 من 
1406ه/ 1985م بنف�س الدار ال�صابقة 

.
الأخرية  ال�صتة  الأعمال   : مالحظة 
�صمن  من�صورة   16 اإىل   11 رقم  من 
م�صكالت   « عنوان  حتمل  �صل�صلة 
الزاج و حياة الأ�رصة يف ميزان احلل 

الإ�صالمي » .
من  الزوجية  حياتك  تقي  كيف   -17

امل�صاكل و اخلالفات .
18- م�صاهد يوم احل�صاب : من 127 
�صفحة طبع الطبعة 1407ه/ 1986م 

بنف�س الدار ال�صابقة .
الإعجاز  اٱيات  من   ، �صبحانك   -19
مقالت  اأ�صله   : القراٱن  يف  العلمي 
امل�رصية  الإ�صالم  منرب  جملة  من 
راجعها  و  م�صمودي  النذير  جمعها 
�صلطاين  جرة  اأبو  عليها  التعليق  مع 
1988م  �صنة  طبع  �صفحة   190 من   :

بنف�س الدار ال�صابقة .
20- طاعون ال�صيدا عقاب اهلل العادل 
يهدد الب�رصية و يرعب املاليني : من 
107 �صفحات �صدر عن دار الهجرة 
و  ب�صكرة  مبدينة  التوزيع  و  للن�رص 
طبع بدار البعث بق�صنطينة من ذكر 

التاريخ .
21- احلب بني هوى الإن�صان و هدي 

الإ�صالم .
الإ�صالميني  نقد  يف  موؤلفاته   : ثانيا 

خالل عهده الثاين .
و  الإ�صالميون   ، الر�صا�س  بعد   -1
�صفحة   191 من   : ال�صاخنة  الأ�صئلة 
�صدر عن ال�رصوق لالإعالم و الن�رص 
عن  الطباعة   و  العا�صمة  باجلزائر 
العباقرة لالإعالم و الن�رص و الطباعة 

و التوزيع الطبعة الأوىل 2010م .
يف  الإ�صالميون  يدخل  متى   -2
الإ�صالم : خواطر من عمق التجربة 
، �صدر عن ال�رصوق لالإعالم و الن�رص 

باحلزائر العا�صمة �صنة 2014م .
و هواٱخر موؤلفاته .

اأ�صا�صا  ينقد  الكتاب  هذا  اأن  مبا  و 
و  ال�صلوكي  الإ�صالميني  منهج 
الفكري فقد لقي رواجا كبريا و اأثار 
جدل وا�صعا على ال�صعيدين الثقايف 

و الإ�صالمي .
لالأ�صتاذة  درا�صة  حمل  كان  اأنه  كما 
حتت  جعلته  الكرمي  عبد  ف�صيلة 
التنظري  بني  الإ�صالمي   ( عنوان 
كتاب  الراهن  اإخفاقات  و  الفل�صفي 
متى يدخل الإ�صالميون يف الإ�صالم 

اأمنوذجا ( .
ثالثا : موؤلفات ذكر اأنها قدمت للطبع 

و مل تطبع .
 : ال�صنة  فقه  من  الأمة  اإر�صاد   -1
خمت�رص كتاب فقه ال�صنة لل�صيخ �صيد 
املطبوع  كتابه  باٱخر  ذكره   ، �صابق 

اجلنة يف القراٱن و ال�صنة .
2- خمت�رص كتاب العتبار يف النا�صخ 

و املن�صوخ من الأخبار .
3- زكاة القلب .

يف   3 2و  برقم  الكتابني  هذين  ذكر 
يوم  م�صاهد  املطبوع  كتابه  اٱخر 

احل�صاب .
فهمتها  كما  املراأة   « �صل�صلة   -4
من  للمراأة  واع  فهم  اإىل  تهدف   «
اإ�صالمية ، ذكرها باٱخر كتابه  وجهة 

املطبوع طاعون ال�صيدا .

وفاته و دفنه .
تويف ال�صيخ الأ�صتاذ النذير م�صمودي 
العا�صمة  اإثر �صكتة قلبية  باجلزائر 
يوم 11 جانفي عام 2015 م عن عمر 
دفنه مب�صقط  و مت   ، �صنة   59 ناهز 
كان  و   ، ب�صكرة  بولية  الدروع  راأ�صه 
يوم دفنه م�صهودا حيث �صيع جنازته 
و  تالميذه  و  زمالئه  من  الٱلف 
حمبيه القادمني من خمتلف وليات 

القطر  اجلزائري .
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مكتب الأ�ستاذ / بوجليدة ال�سعيد
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة احلرا�س اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

الكائن مكتبه بحي عي�سات ايدير عمارة 08 رقم 322 احلرا�س , الهاتف : 023.72.01.28

    اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  
) طبقــا للمواد 748 , 749 , 750 من ق.اإ.م.اإ ( 

مبوجب ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر بتاريخ 2017/10/11 عن حمكمة احلرا�س حتت رقم 17/01374 فهر�س رقم 17/06170 و املمهور بال�صيغة التنفيذية 
املوؤرخة يف 2018/09/17 حتت رقم 18/1549 و امل�صحح باحلكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�س بتاريخ 2018/03/14 حتت رقم 18/00364 فهر�س رقم 18/01650 .

و مبوجب الأمر ال�صادر عن رئي�س الق�صم العقاري لدى حمكمة احلرا�س بتاريخ 2018/11/14 املت�صمن حتديد 
جل�صة بيع العقار باملزاد العلني .

لفائدة / ورثة املرحوم العلجي اأحمد ابن حممد و هم : 1- العلجي ربيحة , 2- العلجي حممد , 3- العلجي فتيحة ,
4- العلجي وهيبة , 5- العلجي ن�صرية , 6- العلجي ح�صيبة , 7- ورثة املرحوم العلجي علي ابن اأحمد و هم : ارملته ال�صيدة طوالبي علجية ابنة عبد الرحمان – اأبنائه 

و هم : العلجي �صفيان ابن علي – العلجي ي�صني ابن علي .
العنوان بــ / �صارع بوزاد علي رقم 21 زرالدة .  

�صد ال�صيد / العلجي عبد القادر .   
العنوان بــ : 04 �صارع احمد ايت حمند عمارة 4 الترياك �صابقا احلرا�س .

نعلن عن حتديد جل�صة بيع العقار باملزاد العلني ليوم 2020/12/09  مبلحقة حمكمة احلرا�س على ال�صاعة 14:00 �صا ) زوال ( .
التعييـــن :

ح�صب اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الأ�صتاذ / لكحل �صليم و امل�صادق عليها من طرف املحكمة فاإن العقار حمل البيع يتمثل يف :
�صقة تقع يف عمارة ذات ملكية م�صرتكة كائنة بــ 04 �صارع احمد اآيت حمند ) األترياك �صابقا ( ببلدية احلرا�س ولية اجلزائر , تتكون من غرفة اإ�صتقبال , ثالثة غرف , 

مطبخ , حمام و مرحا�س و بهو و توابع اأخرى و 1000/133
من الأجزاء امل�صرتكة و مهياأة بكل املرافق ال�رضورية للحياة تقدر م�صاحتها الإجمالية بـ : 104,25 م ² .

و قد حدد ال�صعر الإفتتاحي لبيع العقار باملزاد العلني بعد اإنقا�س الع�رض بـ : 15.950.250 ,00  دج ) خم�صة ع�رض 
مليون و ت�صعمائة و خم�صون األف و مائتان وخم�صون دينار جزائري ( و لالإطالع على دفرت �رضوط بيع العقار يتم الإت�صال مبكتب املح�رض الق�صائي املكلف بالبيع اأو 

لدى كتابة �صبط حمكمة احلرا�س , و من اأجل امل�صاركة يف 
املزايدة يجب اإح�صار بطاقة الهوية و �صيك م�صمن بخم�س ثمن ال�صعر الإفتتاحي موجه باإ�صم رئي�س اأمناء �صبط حمكمة احلرا�س .

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

 اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد , اأ/ بو�سماحة حممد 
حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف :023.37.76.32-023.37.76.23
 Scp_boudif@yahoo.fr

حم�سـر ن�سر م�سمون تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من ق ا م ا

و  اأعاله  ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة  راي�س اخت�صا�س جمل�س ق�صـاء اجلزائر, �رضيك يف  بئر مراد  بو�صماحة حممد -  حم�رض ق�صائي -  لدى حمكمة  الأ�صتاذ /  نحن 
الوا�صع ختمـه و توقيعه اأدناه بطلب من م�رضف ال�صالم- اجلزائر- خلية حت�صيل الديـون– الـممثلة مـن رئيـ�س خلـية متـابـعة و حت�صــيل الدين ال�صـيد �صليـم بو�صحـابـة الكائن مقره 

الجتـماعـي/ 233 �صارع احـمد واكد �س ب 141 دايل ابراهيـم  الـجـزائر العا�صـمة .
اإذن بن�رض م�صمون التكليف بالوفاء يف جريدة يومية  بناء على 1- الأمر ال�صادر عن  ال�صيد رئي�س حمكمة : احلرا�س بتاريخ :2020/07/09 حتت رقم :2020/01253 املت�صمن 

وطنية.
2- بناءا على/ عـــقــد رهــن ر�صـمــي اتفــاقــي  يت�صمــن كفــالـة تــاأ�صيـ�س كــــفالة عينــية ت�صامنية  ال�صادر عن ال�صتاذ  يحيــــاوي عــز الدين موثق بوادي �صارع خياط علي رقم 16 
البليدة    بتاريخ : 2018/11/06  رقم الفـــهر�س 2016/99  الـمـمهور بال�صـيغة التنفيذيـــة و امل�صهـر باملحافظـــة العقــارية لعيــن البي�صــاء  بتـاريـخ  2018/11/07  اأيـداع رقم 2511/36 

حـجــم 22 رقم 49      
2- حم�رض توقيف الدين ال�صادر عن م�رضف ال�صالم خلية التحـ�صيل ق�صم مـتابعة التعرثات بتاريـخ : 2020/11/05 املرجع رقم : 19/254 .                                                     

املت�صمن : 1-دفع مبلغ الدين املقدر بـ 245.950.963.45 دج)مائتني و خم�صة و اربعون مليون و ت�صعمائة و خم�صون الف و ت�صعمائة و ثالثة و �صتون دينار جزائري و خم�صة 
واربعون �صنتــيم( .

2- دفع مبلغ 28.456.00 دج يـمـثـل م�صاريف التـنــفــيــذ الختـياري + م�صاريف التعليق باملحكمة و البلدية و الن�رض باجلريدة . 
3-دفع احلقوق التنا�صبية املح�رض الق�صائي املـقـــدرة بـ: 3.531.509.63 دج م�صافا اإليهـا الر�صـم على القيمة امل�صافة 19% من احلقوق التنا�صبية املقدرة بـ 670.986.83 دج .

 RR رقم  حتت   2020/03/19  : بتاريخ  بالو�صول  العلم  مع  عليه  املو�صي  الربيد  طريق  عن  املر�صل  و   2020/03/18 يف  املوؤرخ  بالوفاء  تكليف  تبليغ  حم�رض   - على/1  بناء  و 
078 543 004 77 من طرف الأ�صتاذ بو�صماحة حممد - حم�رض ق�صائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�س .

2- حم�رض تبليغ احتجاج لعدم الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات البلديـة و املحكمة بتاريخ 2020/06/22 .
�صد/ ال�صيد يو�صـف العي�صـاوي ب�صفـته كفــيل عينـي مت�صامن لل�رضكة ذات امل�صوؤولية  املحدودة امل�صماة �س.ذ.م.م  �صامية ا�صتيـراد وت�صديـر مواد البناء املمثلة من طرف م�صـريها 

م�صيـ�صحة �رضيف .
ال�صاكن  بـ/ فيال رقم 06 مقابل حمطة القطـار وادي ال�صـمار –الـجـزائر العا�صمة .

ونبهناه)ها( باأن انه له اأجل خم�صة ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني لالأ�ستاذين
حفيان احمد وحفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 

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

اعالن عن ن�سر م�سمون حكم ح�سوري ابتدائي 
لفائدة ال�صيد:�صاعد قدوري باي 

العنوان : حي 96 م�صكن عمارة 08 رقم 08 مزرعة مبارك بئرخادم اجلزائر
�صد : ال�رضكة ذات ال�صخ�س الواحد )ذ م م( �صونا�رض لل�صناعة  ذات طابع �صناعي و املمثلة من طرف م�صريها �صي يو�صف هدى 

العنوان : منطقة الن�صاط ال�صناعي العمارة طريق اأولد فايت ق�صم 04 جمموعة ملكية رقم 5821 ال�رضاقة 
بناءا احلكم ال�صادر عن حمكمة : ال�رضاقة بتاريخ : 20/07/22 الق�صم : املدين رقم اجلدول : 19/08172 رقم الفهر�س : 20/04090 

بناء على  حم�رض تبليغ حكم ح�صوري  ابتدائي  املحرر بتاريخ : 2020/08/17 بوا�صطة ر�صالة م�صمنة 
بناء على حم�رض تبليغ ح�صوري  ابتدائي  عن طريق التعليق يف املحكمة موؤرخ يف : 2020/08/25

بناء على حم�رض تبليغ ح�صوري  ابتدائي  عن طريق التعليق يف البلدية موؤرخ يف : 2020/08/26
تنفيذا لالأمر املوقع من قبل ال�صيد رئي�س حمكمة : ال�رضاقة بتاريخ : 2020/11/09 رقم : 4569 و عمال باأحكام الفقرة الرابعة من ن�س املادة 
412 من ق اإ م  و اإ  التي تن�س : » اإذا كانت قيمة اللتزام تتجاوز خم�صمائة الف دينار جزائري )500.000 دج( يجب اأن ين�رض م�صمون عقد التبليغ 

الر�صمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�س  املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ » 
قمنا بن�رض حمتوى احلكم احل�صوري البتدائي املذكور اأعاله املت�صمن ما يلي : » اإلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغ 1.275.000 دج 

مبلغ الدين العالق يف ذمته و مبلغ 50.000 دج تعوي�س عن ال�رضر.
كما اأعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�صتئناف حمدد ب�صهر واحد ت�رضي ابتداء من تاريخ التبليغ اإذا كان لل�صخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�صتئناف اإىل 

�صهرين اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

مكتب الأ�ستاذ / بوجليدة ال�سعيد
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة احلرا�س اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

الكائن مكتبه بحي عي�سات ايدير عمارة 08 رقم 322 احلرا�س , الهاتف : 023.72.01.28

    اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  
) طبقــا للمواد 748 , 749 , 750 من ق.اإ.م.اإ ( 

اإ�شهار

  املح�ســـــر الق�سائــــــي   

بتاريخ  داي  ال�صادر عن حمكمة ح�صني  احلكم  املتمثل يف  التنفيذي  ال�صند  مبوجب 
بال�صيغة  املمهور  و   17/3286 رقم  فهر�س   17/01307 رقم  حتت   2017/05/22

التنفيذية املوؤرخة يف 2017/11/14 حتت رقم 2017/1760 .
و تبعا لالأمر ال�صادر عن رئي�صة ق�صم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�صني داي بتاريخ 

2018/11/08 املت�صمن حتديد جل�صة بيــع العقار باملزاد العلني .  
لفائدة / ورثة بوداود عامر و هم اأبنائه و بناته : بوداود علي – زهرة – مليكة – عقيلة 

– حورية –  غنية - ح�صيبة .
العنوان / 21 �صارع حو�س طويلب املرجة براقي .  

2 (  بوداود ميينة .
العنوان / قرية ونوغة بلدية ي�رض دائرة برج منايل بومردا�س .

�صـــــــد /  
1 ( بوداود فاحت .    

العنوان : برج البحري اجلزائر .
اأرملته املولودة اعمارة لويزة و ابنائه و هم : بوداود  2 ( ورثة بوداود احمد و هم : 

حممد – ن�رض الدين – �صليم 
   – ن�صيمة - كرمية – �صليحة .

3 ( ورثة بوداود حممد و هم : اأرملته املولودة فايد لويزة .
العنوان : 13 �صارع ميموين رابح رويبة , اجلزائر .

4 ( اأبناوؤه منها و هم : بوداود عادل – وليد – اأمرية – ابت�صام .
العنوان : ال�صاكنون ب 13 �صارع ميموين رابح رويبة اجلزائر .

5 ( بوداود لمية .
العنوان : 13 �صارع ميموين رابح رويبة اجلزائر .

6 ( بوداود ي�رضى .
العنوان : 13 �صارع ميموين رابح رويبة اجلزائر .

نعلن عن حتديد جل�صة بيع العقار باملزاد العلني ليوم 2020/11/23  مبحكمة ح�صني 
داي على ال�صاعة 15:00 �صا م�صاءا  . 

التعييـــن :
ح�صب اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية الأ�صتاذة / بوتني مليكة و امل�صادق عليها 
�صارع حنني   98  : بــ  كائنة  عمارة   : يتمثل يف  البيع  العقار حمل  املحكمة  من طرف 
باملكان امل�صمى الهواء اجلميل – اجلزائر – م�صيدة فوق قطعة اأر�س م�صاحتها 100 
م ² ح�صب �صند امللكية , هذه العمارة توجد خلف عمارة اأخرى موحدة املدخل معها 

, لهما مدخل عرب رواق عر�صه 01 مرت من واجهة ال�صارع .
ثاين  و  اأول  طابقني  و  �صكنيتني  �صقتني  يحتوي  اأر�صي  طابق  من  العمارة  هذه  تتكون 
يحتوي كل واحد على �صقتني �صكنيتني اأي�صا , و طابق ثالث يحتوي على �صقة واحدة 

.
�صقق الطوابق الأر�صي و الأول و الثاين نوافذها تطل داخل قف�س الدرج , اأما �صقة 

الطابق الثالث فتطل على الهواء مع نهاية قف�س الدرج على م�صتواها .
اإحدى ال�صقق م�صاحتها مقدرة بحوايل 40 مرت مربع , و كل ال�صقق متماثلة امل�صاحة 
عدد  يبلغ    , مرحا�س  و  حمام  و  مطبخ  و   )02( غرفتان  بها  الغرف  عدد  و  تقريبا 

ال�صقق 07 .
 : بـ  الع�رض  اإنقا�س  بعد  العلني  باملزاد  العقار  لبيع  الإفتتاحي  ال�صعر  حدد  قد  و 

17.100.000,00 دج ) �صبعة ع�رض مليون و 
مائة األف دينار جزائري ( 

الق�صائي  املح�رض  مبكتب  الإت�صال  يتم  العقار  بيع  �رضوط  دفرت  على  لالإطالع  و 
املكلف بالبيع اأو لدى كتابة �صبط حمكمة ح�صني

 داي , و من اأجل امل�صاركة يف املزايدة يجب اإح�صار بطاقة الهوية و �صيك م�صمن 
بخم�س ثمن ال�صعر الإفتتاحي موجه باإ�صم 

املح�سر الق�سائي رئي�س اأمناء �صبط حمكمة ح�صني داي .

الو�سط:2020/11/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة 
دائرة ورقلة 
بلدية ورقلة

الرقم    /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات , مت هذا اليوم : 2020/10/26 
بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع  الت�رضيح  ت�صليم و�صل 

ثقايف امل�صماة : 
جمعية : النجاح للعلوم و البداع الثقايف , ورقلة 

الكائن مقرها : حي متام اأحمد , ورقلة 
لرئي�س اجلمعية ال�صيد)ة( : عريف نوفل 

تاريخ و مكان امليالد : 1991/11/03 بورقلة 
العنوان : حي متام اأحمد , ورقلة 

مالحظة : التاأ�صي�س القانون للجمعية يتم بعد القيام الجباري 
ب�صكليات ال�صهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة ذات طابع وطني وفقا لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون 

ال�صالف الذكر 
الو�سط:2020/11/16

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

 : الهاتف  اخل�سنة  خمي�س  حمكمة  مقابل  مكتبه  الكائن 
0771.62.03.06

 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ �سند
 تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر طبقا

 للمادة 412 من ق اإ م و اإ

عمومية  موؤ�ص�صة   EGUVA اجلزائر  ملدينة  املعمارية  الهند�صة  /موؤ�ص�صة  لفائدة 
اقت�صادية ذات اأ�صهم ممثلة من طرف مديرها العام 

العنوان : طريق براقي احلرا�س , القائم يف حقها الأ�صتاذ /موالدي فتحي 
DEGHIMA- امل�صماة امل�صوؤولية املحدودة  ذات  الوحيد  ال�صخ�س  �صد /�رضكة 

TP -ENTREPRISE TB-TCE-BTH - ممثلة من طرف م�صريها / 
العنوان : حي املفتي قطعة رقم 05 مج رقم 1530 اأولد مو�صى 

رقم   20/00297  : الفهر�س  رقم   ,  2020/01/16  : بتاريخ  ال�صادر  احلكم  - مبقت�صى 
اجلدول : 19/03736 عن حمكمة خمي�س اخل�صنة , الق�صم : التجاري /البحري املمهور 

بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ : 2020/01/16 حتت رقم 20/292 
 2020/09/30  : بتاريخ  اخل�صنة  خمي�س  عن حمكمة  ال�صادر  بالن�رض  اإذن  على  بناء  و 

حتت رقم : 20/01707 
 DEGHIMA-TP كلفنا �رضكة ال�صخ�س الوحيد ذات امل�صوؤولية املحدودة امل�صماة

ENTREPRISE TB-TCE-BTH- ممثلة من طرف م�صريها / 
العنوان : حي املفتي قطعة رقم 05 مج رقم 1530 اأولد مو�صى 

مبلغ  و   , ذمتها  يف  الذي  الدين  قيمة  دج   1.818.114.15 الدين  مبلغ  بت�صديد 
100.000.00 دج تعوي�س و مبلغ  9212 دج                م�صاريف ق�صائية , بالإ�صافة اىل 

م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�صبية املقدرة ب 105.474.24 دج 
نبهناه باأن له  )ها( اأجل 15 يوم للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإل مت التنفيذ 

�صده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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الدول الغنية ت�ستحوذ على 82٪ من جرعات لقاح كورونا

ا�شتحوذت الدول الغنية على ح�شة الأ�شد من اإنتاج �شركة »فايزر« الأمريكية اخلا�ص بجرعات 
لقاح فريو�ص كورونا، ما ي�شعب باملقابل ح�شول الدول الفقرية عليه وقال موقع »�شالون« الأمريكي، يف 

تقرير اإن »ن�شطاء يف بريطانيا حذروا من اأن �شراء كميات كبرية من لقاح ال�شركة من قبل الدول الغنية 
ترك 85 يف املئة من �شكان العامل، من اأفقر الدول، بدون اإمكانية للح�شول عليه«وك�شف التقرير اأن 

»ال�شركة اأعلنت اإمكانية اإنتاج 1.35 مليار جرعة من اللقاح قبل نهاية عام 2021، وقد مت بالفعل �شراء 
اأكرث من مليار من هذه اجلرعات، متثل ٪82 من العر�ص، من قبل البلدان الغنية«.

وا�شنطن/ الأنا�شول

املتحدة  للواليات  وباعت ال�رشكة 
100 مليون جرعة مع خيار ل�رشاء 500 
فيما ا�شرتت اململكة  اأخرى،  مليون 
املتحدة 40 مليون جرعة، واالحتاد 
االأوروبي 200 مليون جرعة، مع خيار 
ل�رشاء 100 مليون جرعة اأخرى ويف 
جمموعة  قالت  نف�شه،  ال�شياق 
احلملة الربيطانية »العدالة العاملية 
�رشكة  »�رشيك  اإن  بيان،  يف  االآن«، 
ال�رشكة  اللقاح،  تطوير  يف  فايزر 
تلقت  بيونتيك،  امل�شنعة  االأملانية 
متويال بقيمة 375 مليون يورو )441 
مليون دوالر( من احلكومة االأملانية 
و100 مليون يورو )117 مليون دوالر( 

من بنك اال�شتثمار االأوروبي«.
»ال�رشكة  اأن  اإىل  احلملة  واأ�شارت 
ال�رشيبية،  االإعفاءات  من  ت�شتفيد 

بع�ض  تقدم  اأن  املمكن  وممن 
من  النامية  للبلدان  اجلرعات 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  خالل 

يكون جزءا �شغريا  قد  ذلك  اأن  اإال 
كافيا  يكون  ولن  اإنتاجها  من  فقط 
البلدان  يف  االأ�شخا�ض  ملليارات 
»فايزر«  خمتربا  الفقرية«وياأمل 
االأمريكية، و«بيونتيك« االأملانية يف 
غ�شون  يف  االأوىل  اجلرعات  توفري 
ا�شتالم  مبجرد  قليلة،  اأ�شابيع 
من  الطارئ  اال�شتخدام  ت�شاريح 

الوكاالت ال�شحية.
العام  املدير  اأعرب  واجلمعة، 
تيدرو�ض  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 
اأمله  عن  غيربي�شو�ض  اأدهانوم 
علمي كل  تقدم  اأي  يفيد  اأن  يف 
البلدان قائال: »ال �شك يف اأن اللقاح 
�شيكون اأداة اأ�شا�شية لل�شيطرة على 

الوباء«.

اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   860
ارتفاع اجمايل ال�شابات اىل : 67679

ت�شجيل 15 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2154

حالت ال�شفاء اجلديدة : 434
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 44633

موقع اأمريكي

ببلدية مكدرة ب�شيدي بلعبا�ص

اإنقاذ 11 �سخ�سا 
من الختناق 

جنحت عنا�رش  احلماية املدنية بعني الربد 
�رشق  �شيدي بلعبا�ض من اإنقاذ 11 �شخ�شا 
اإثرحريق  بالدخان  املوت اختناقا  من 
بلدية  م�شكن   30 بحي  م�شكن  �شب  داخل 

مكدرة �رشق �شيدي بلعبا�ض .
فاإن  امل�شالح  ذات  بيان  وح�شب   هذا 
مت  اأين  عمارة  داخل  مب�شكن  وقع  احلريق 
اخماده يف �شاعة متاأخرة من ليلة اأول اأم�ض 
لهم  اأ�شخا�ض يف عني املكان   3 و  اإ�شعاف 
 8 حتويل  مت  حني  يف   ، التنف�ض  يف  �شعوبة 
اآخرين ترتاوح اأعمارهم مابني 10 ا�شهر و41 
ببلدية  اخلدمات  متعددة  عيادة  اإىل  �شنة 
عني الربد اين قدمت لهم اال�شعافات االولية 
الوطني  الدرك  ، من جهتها فتحت م�شالح 

حتقيقا يف ا�شباب احلريق .
حممد بن ترار

ليبيا

اكت�ساف مقربة جماعية 
يف ترهونة

على  والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  اأعلنت 
العثور  االأحد،  اأم�ض  ليبيا،  يف  املفقودين 
ترهونة،  مدينة  يف  جماعية  مقربة  على 
اإدارة  جنوب العا�شمة طرابل�ض وقال مدير 
توفيق،  لطفي  بالهيئة،  الرفات  عن  البحث 
مب�رشوع  جديدة  مقربة  اكت�شاف  »مت  اإنه 
ال�شابق  املعقل  ترهونة،  مبدينة  الربط 

مللي�شيا الكاين املوالية حلفرت«.

م�شابقة  هواوي لتكنولوجيات الإعالم والت�شال 

طلبة جزائريون يتوجون باملركز الأول يف ال�سني
لل�شنة الثانية على التوايل فاز الطالب 
يف  االأول  باملركز  اجلزائريون 
م�شابقة هواوي العاملية املتخ�ش�شة 
املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف 
النهائيات  �شهدتها  التي  واالت�شاالت 
لتكنولوجيا  العاملية مل�شابقة هواوي 
حدث  وهي  واالت�شاالت،  املعلومات 
جميع  من  للطالب  امل�شتوى  رفيع 
اأنحاء العامل ، والذي جري يف نوفمرب 

2020 عرب الفيديو كونفرن�ض.
متيز فريقني من الطالب اجلزائريني. 
»ال�شبكة«  من  االأول  الفريق  وح�شل 

بينما   ، الكربى«  »اجلائزة  على 
»ال�شحابة«  يف  الثاين  الفريق  ح�شل 
كانوا   ، اإجماالً  االأوىل.  املرتبة  على 
املكونني.  من  اثنني  برفقة  طلبة    6
ت�شارك  التي  الثانية  املرة  »هذه هي 
،و  احلدث  هذا  يف  اجلزائر  فيها 
بالفوز  فرحتهم  الطالب  احد  و�شف 
باعالنه: » ال اأ�شتطيع اأن اعرب بكلمات 
»هذا  اأن  واأ�شاف  �شعداء«.  نحن  كم 
 ، اأجلنا فقط  يكن ذلك من  الفوز مل 
يف  هواوي  وموظفي  لعائالتنا  ولكن 

ا ».  اجلزائر وبلداننا اأي�شً

النهائيات  اجراء  مت  نوفمرب،   6 يف 
 2020-2019 مل�شابقة   العاملية 
»االت�شال  �شعار  حتت  دونغوان  يف 
يف  �شارك  امل�شتقبل«.   - املجد   -
جمموعه  ما  ال�شنوي  احلدث  هذا 
110 فريًقا )330 طالبًا( من 39 دولة، 
م�شابقة هواوي لتكنولوجيات االإعالم 
واالت�شال هي م�شابقة عاملية اأقامتها 
لتعزيز  للتكنولوجيات  هواوي  �رشكة 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تنمية 

واالت�شاالت بني الطالب ال�شباب.

مفاجاأة غري �شارة

هكذا حتور فريو�س كورونا 
بعد خروجه من ووهان

كورونا  فريو�ض  اأن  حديثة  درا�شة  اكت�شفت 
مدينة  يف  مرة  الأول  ظهر  الذي  امل�شتجد 
خطري«  »ب�شكل  حتور  ال�شينية،  ووهان 
اأوروبا  ي�رشب  الذي  ال�شكل  اإىل  ليتحول 

والواليات املتحدة بقوة حاليا.
بني  بالتعاون  اأعدت  التي  الدرا�شة  وقالت 
ومعهد  االأمريكية  كارولينا  نورث  جامعة 
اليابانية،  طوكيو  جامعة  يف  الطبية  العلوم 
والواليات  اأوروبا  يجتاح  الذي  الفريو�ض  اإن 
من  بكثري«  عدوى  »اأكرث  االآن  املتحدة 
�شاللة ووهان التي ي�شميها العلماء »ال�شاللة 
الفريو�ض  فاإن  للدرا�شة،  االأ�شلية«ووفقا 
ذلك  من  اأ�رشع  مرات   10 ينت�رش  املتطور 
اأواخر  كورونا  مهد  ووهان،  عرفته  الذي 
اإىل  منها  ينت�رش  اأن  قبل  املا�شي،  العام 

اأنحاء العامل.
عليها  �شلطت  التي  الدرا�شة  نتائج  وح�شب 
االأمريكية،  العلمية  »�شاين�ض«  جملة  ال�شوء 
�شطح  على  املوجود  »الربوتني  فاإن 
الفريو�ض الذي مينحه القدرة على الت�شبث 
عزز  مما  كثريا«،  تغري  ال�شحايا  بخاليا 
عدد  اإ�شابة  يف  املجهري  الكائن  اإمكانات 
اأكرب من الب�رش، وو�شع دائرة انت�شاره ب�شكل 

ملحوظ.

يحمل ا�شم »توليب«

تاأ�سي�س ناد ثقايف 
ن�سوي بربج بوعريريج

بادرت موؤخرا جمموعة من املبدعات يف 
خمتلف الفنون الثقافية و االأدبية بوالية 
اأدبي   برج بوعريريج بتاأ�شي�ض ناد ثقايف 
لالأزهار  يرمز  الذي  »توليب«  ا�شم  حتت 
ال�شاخمة ذات االألوان املبهرة واجلميلة 
كداللة على التنوع والزخم الذي تزخر به  
املنطقة يف عدد املبدعات ما �شجعهن 
مديرية  مل�شوؤويل  ال�شامية  وبالرعاية 

الثقافة ودار الثقافة .
هذا  �شقف  حتت  �شملهن  جمع  على 
النادي ب�شعار »ترانيم اأنثى حاملة«، ويف 
الكاتبة  النادي  رئي�شة  ك�شفت  ال�شياق 
جلريدة  ت�رشيحها  يف  دري�ض«  »اأمرية 
اخلطوة  هذه  من  الهدف  اأن  »الو�شط« 
اأنثى حاملة  كل  ال�شوء على  ت�شليط  هو 
ودعم املراأة املبدعة يف مناطق الظل و 
التعريف باجنازاتها وت�شجيع البنات على 
الكتابة وولوج عامل االأ�شواء بكل ثقة هذا 
مبدعات  عدة  من   توليب  نادي  يتكون 
»ن�شيمة  دري�ض«،  »اأمرية  غرار  على 
بن  »�شارة  عي�شى«،  »رندة   ، بلم�شعود« 
مرام  »�شليحة  بلحاج«،  ،«اإلهام  دحمان« 
»معالو  بورحلي«،  »مارية  ال�شيخ«،  بن 
،«جهيدة  دحمان«  بن  »�شعدية  �شارة«، 
وكلهن  فريدة«  »طيايرة  ال�شغري«،  نايت 

ين�شطن يف �شتى  الفنون والثقافية .
اأح�شن مرزوق

غابات �شيدي بلعبا�ص

ن�سوب 06 حرائق يربك م�سالح الغابات
لوالية  الغابات  حمافظة  اأح�شت 
نهار  لها  بيان  يف  بلعبا�ض  �شيدي 
خالل  حرائق  �شتة  اأم�ض  ن�شوب 
االأخرية،  �شاعة  الع�رشين  و  االأربع 
اأم�ض  ليلة  منذ  املتوا�شل  اأهمها 
ب�شواحي  الواقعة  اللوزة  بغابة 
اأعوان  متكن  اأين  زروالة،  بلدية 
م�شالح  مع  بالتعاون  الغابات 
ال�شيطرة  املدنية  من  احلماية 
عليه بن�شبة 90 باملائة، بالرغم من 
الرياح  هبوب  و  امل�شالك  �شعوبة 
وقف  الذي  باملنطقة  االمر  القوية 
الغابية  تدخل  امل�شالح  اأمام  عائقا 

لتطويق  املدنية  �رشيعا  واحلماية 
ذلك  اىل  �شذ�شف  احلريق،  رقعة 
اإىل ذلك فقد مت ت�شجيل حريق اآخر 
علي  �شيدي  ب�شواحي  الكبري  بجبل 
بن يوب، و اآخر بغابة اإيقطي بنف�ض 
�شجال  حريقني  بينما  املنطقة، 
بغابات منطقة مرين جنوب الوالية 
، و حريق اآخر بغابة جبال العطو�ض 
اإح�شاء  االآن  حلد  يتم  ومل  بت�شالة، 
اأنها  ،  اإال  بدقة  امل�شجلة  اخل�شائر 
متثلت يف اإتالف االأ�شجار من �شنف 

ال�شنوبر احللبي و التنوب الرببري.
حممد بن ترار

االت�شالية  الدرا�شات  ينظم خمترب 
م�شتغامن  جلامعة  واالإعالمية 
 « وامل�شادر  الرتاجم   « وخمترب 
ندوة  ع�شعا�شة  وبلدية  بوهران 
التح�شريات   « حول  وطنية 
لثورة  والع�شكرية  ال�شيا�شية 
وع�شعا�شة  الظهرة  يف  التحرير 
هذا وي�شاهم العديد من اال�شاتذة 
تن�شيط  يف  واملوؤرخني  الباحثني 
الذي  الهام  الوطني  امللتقى  هذا 

عن  التحا�رش  طريقة  عن  ينظم 
امللتقى  من�شق  ا�شار  اذ  بعد 
اإىل  ال�شعيد  باعلي حممد  الدكتور 
البحثية  االأوراق  العديد من  اهمية 
هذه  ال�شوء  ت�شلط  التي  التاريخية 
للمنطقة  الثوري  البعد  على  املرة 
التاريخية مب�شتغامن الظهرة وعلى 
عدد من املعارك املن�شية م�شريا 
اإىل انطالق م�شار لباحثني جهدهم 
من�شب منذ فرتة على توثيق جرائم 

تاريخ  منذ  الفرن�شي  امل�شتعمر 
ثورة  غاية  اإىل  ال�شعبية  الثورات 
ومدراء  اأ�شاتذة  وي�شارك  التحرير 
من  عايل  تعليم  واأ�شاتذة  خمابر 
جامعات اجلزائر م�شتغامن ووهران 
يف اأ�شغال هذا امللتقى الذي يعترب 
التي  التاريخية  التظاهرات  اأحد 
وهم  املنظمون  عليها  يراهن 
اإذ  م�شتغامن  جامعة  من  ا�شاتذة 
بوعمامة  العربي  الربفي�شور  نوه 

الهام  التاريخي  احلدث  باأهمية 
والتوثيق  النقا�ض  فتح  يعيد  الذي 
من  العديد  يف  ملعارك  ال�رشوري 
اهمية  اىل  م�شريا  الوطن  مناطق 
التي تدقق  الدرا�شية  االيام  تنظيم 
وت�شع  التاريخية  املعلومة  يف 
مكانها  يف  الوطنية  املرجعيات 
التدوين  طريق  عن  ت�شتحق  الذي 

والكتابة التاريخية الر�شينة .
م.مرواين

م�شتغامن

 ندوة حول ثورة التحرير مبنطقة الظهرة 

الطارف 

الإطاحة باأكرب مروجي املوؤثرات العقلية 
الأمن  الق�شائية   متكن ال�رشطة 
باأحد  االإطاحة  الب�شبا�ض من  دائرة 
العقلية  املوؤثرات  مروجي  اكرب 
الب�شبا�ض  مدينة  اقليم  م�شتوى  على 
العمر  من  الثالث  العقد  يف  املعني 
وينحدر من والية الطارف مع حجز 
معتربة  كمية  العملية  هذه  خالل 
عددها  قدر  العقلية  املوؤثرات  من 
انواع  من  كب�شولة   133 بـ  االإجمايل 
خمتلفة باالإ�شافة اىل قارورة حتتوى 
على  دواء موؤثر عقلي كما مت حجز 

مبلغ مايل يعد من عائدات  خمتلف 
عمليات الرتويج العملية جاءت على 
املعني  بقيام  تفيد  معلومات  اثر 
الكائن  العائلي  منزله  با�شتغالل 
لتخزين  كمكان  الب�شبا�ض  مبدينة 
املوؤثرات العقلية ، ومن مت ترويجها 
اين  له  وتر�شد   متابعة   عملية  لتتم 
التن�شيق  وبعد  توقيفه  من  مكنت 
عملية  متت  الق�شائية  امل�شالح  مع 
بداخله  عرث  اأين  م�شكنه  تفتي�ض 
املوؤثرات  من  معتربة  كمية  على 

مهياأة  االأنواع  خمتلفة  العقلية 
مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�شافة  للرتويج 
الرتويج  عمليات  عائدات  من  يعد 
اأجنز  التحقيق معه  بعد االنتهاء من 
مبوجبه  قدم  ق�شائي  ملف  حقه  يف 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اأمام 

لدى حمكمة الدرعان .
رزق اهلل �شريف /الطارف

.    ال�شركة باعت للوليات املتحدة 100 مليون جرعة
.     بريطانيا ا�شرتت 40 مليون جرعة، والحتاد الأوروبي 200 مليون جرعة

م�شتغامن 

21 مليار �سنتيم  ل08 بلديات فقرية
لوالية  الوالئية  خ�ش�شت ال�شلطات 
م�شتغامن غالفا ماليا قدره  21 مليار 
�شنتيم من اجل النهو�ض بالتنمية  ل08 
بلديات  مفل�شة م�شنفة �شمن مناطق 
الظل بالوالية  بغية حت�شني املعي�شي 
رئي�ض  لتوجيهات  وفقا  للمواطن 

اجلمهورية.
اإطار  يف  يدخل  املبلغ  الذي  هذا 
امليزانية  يف  بالعجز  التكفل 
على  البلديات  بع�ض  تعرفه  التي 

على  هذه  وزع  الوالية  م�شتوى 
اإ�شتثنائية من  البلديات  كاإعانات 
والت�شامن  ال�شمان  �شندوق 
نفقات  لتغطية  املحلية  للجماعات 
جتاوز  اأجل  من  وذلك  معينة 
ان  املنتظر  ومن   ، املالية  �شائقتها 
هذه  من  امل�شتفيدة  تعمل  البلديات 
العمال  اأجور  ت�شديد  على  االإعانة 
وت�شديد الفواتري والتكفل مب�شاريف 

م.بالت�شيري اليومي للبلدية.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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