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اأن�صف الوزير الأول عبد العزيز جراد اأ�رسة الدفاع 
من املحامني عن طريق اإعفائهم من رخ�صة 
التنقل خالل فرتة احلجر ال�صحي والكتفاء 

با�صتظهار البطاقة املهنية فقط  كوثيقة للعبور.

تعول الدولة على فتح فروع بنكية يف اخلارج للم�صاهمة 
يف ا�صتقطاب الأموال النائمة خارج البنوك و تفاديا 
للجوء اإىل ال�صتدانة اخلارجية، وهذا ما جاء على 
ل�صان وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان. وتعمل 

وزارة املالية على اإجناز درا�صة لإن�صاء فروع بنكية 
جزائرية يف اخلارج وذلك باإ�رساك املتعاملني من 

القطاع اخلا�ص.

ك�صفت م�صادر مقربة من جلنة درا�صة ملفات النقل 
اجلامعي على م�صتوى املديرية العامة للخدمات 

اجلامعية  اأن العديد من مديري اخلدمات اجلامعية 
يواجهون م�صاكل كبرية يف اإبرام �صفقة النقل على 
م�صتوى جامعاتهم والإقامات اجلامعية التابعة لهم.

فتح نا�صطون وفاعلون يف ت�رسيح خ�صوا »الو�صط« 
النار على الت�رسيحات الأخرية للرئي�ص الفرن�صي 
اإميانويل ماكرون التي و�صف من خاللها رئي�ص 

اجلمهورية عبد املجيد تبون بال�صجاع.

اإن  بلحيمر،  عمار  الت�صال  وزير  ك�صف 
قطاعه �رسع يف جت�صيد برنامج عمل يرتكز 
اأ�صا�صا على اإعادة النظر يف الأطر القانونية 
املنظمة للقطاع من خالل ن�صاطات ولقاءات 
اأن  غري  مو�صوعاتية،  ور�صات  تنظيم  منها 
وباء  انت�صار  عن  الناجم  ال�صحي  الظرف 

كورونا، اأدى اإىل تاأجيل هذه الن�صاطات .  اجتماع مديري  موؤ�س�سات ال�سناعات الع�سكرية

�س2 على هام�س زيارة الوزير الأول لتيبازة

احلكومة حت�سم اجلدل وترف�س غلق املدار�س

تراأ�سه الفريق ال�سعيد �سنقريحة

لعبة املخابرات يف ال�ساحل 
الإفريقي

الدور القذر لالإمارات 
وفرن�سا و املخزن
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ال�سلطُة الفل�سطينيُة

 خطُب وَد االإدارِة 
االأمريكيِة اجلديدِة �سلفًا

بقلم د. م�سطفى اللداوي
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ف�سل الوزير الأول، عبد العزيز جراد اأم�س ب�سفة نهائية يف م�ساألة غلق 
املدار�س ب�سبب ارتفاع اأعداد الإ�سابة بكورونا يف الو�سط الرتبوي، بقوله 

ملاذا نغلق املدار�س؟ ل يوجد باملقابل دولة يف العامل اأغلقت مدار�سها، موؤكدا 
باملنا�سبة، اأنه اإذا كانت هناك بع�س امل�ساكل احلا�سلة بهذا 

اخل�سو�س، �سيتم اأخذها بعني العتبار على املبا�سر 
دون امل�سا�س مب�سلحة التلميذ، وهذا من 

منطلق اأن الإح�سائيات على م�ستوى الوطن 
ايجابية جدا، ول توؤدي اإىل اتخاذ مثل 

هذا القرار.
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على هام�ش زيارة الوزير الأول لتيبازة

احلكومة حت�سم اجلدل وترف�س غلق املدار�س
.    15 دي�ضمرب اآخر اأجل لتعوي�ش املت�ضررين من حرائق الغابات

ف�ضل الوزير الأول، عبد العزيز جراد اأم�ش ب�ضفة نهائية يف م�ضاألة غلق املدار�ش ب�ضبب ارتفاع اأعداد 
الإ�ضابة بكورونا يف الو�ضط الرتبوي، بقوله ملاذا نغلق املدار�ش؟ ل يوجد باملقابل دولة يف العامل اأغلقت 

مدار�ضها، موؤكدا باملنا�ضبة، اأنه اإذا كانت هناك بع�ش امل�ضاكل احلا�ضلة بهذا اخل�ضو�ش، �ضيتم اأخذها بعني 
العتبار على املبا�ضر دون امل�ضا�ش مب�ضلحة التلميذ، وهذا من منطلق اأن الإح�ضائيات على م�ضتوى الوطن 

ايجابية جدا، ول توؤدي اإىل اتخاذ مثل هذا القرار.
مرمي خمي�ضة

و�شدد جراد خالل اإ�رشافه على انطالق 
احلملة الوطنية للت�شجري، من والية تيبازة، 
�رشورة  على  فليغر�شها،  �شعار  حتت 
بحذافريه،  ال�شحي  الربوتوكول  تطبيق 
واملدر�شة  التلميذ  �شحة  نحمي  حتى 
والطاقم الرتبوي، موؤكدا يف ذات ال�شياق، 
بواجبها  قامت  العمومية  ال�شلطات  اأن 
مت  اأنه  الفتا  الوباء،  �شد  بواجبها  وتقوم 
االت�شال بكل خمابر العامل من اأجل اقتناء 
اأح�شن لقاح، لكن مع هذا يجب اأن نكون 
حذرين يف ا�شتخدامها، خا�شة واأنه لقاح 
خربائنا  يف  نثق  اأن  منا  ي�شتدعي  جديد 
باآرائهم،  االعتبار  بعني  وناأخذ  وخربتهم، 

الختبار اللقاح املن�شود توجيهاتهم.
15 دي�شمرب اآخر اأجل لتعوي�ض املت�رشرين 

من حرائق الغابات
حرائق  من  املت�رشرين  يخ�ض  وفيما 
جراد  منح  فقد  موؤخرا،  الغابات 
دي�شمرب   15 تاريخ  حتى  مهلة  امل�شوؤولني 
من  املت�رشرين  املواطنني  م�شاكل  حلل 

الت�رشيع  �رشورة  على  م�شددا  احلرائق، 
يف �شب التعوي�شات للمعنيني.

االأول عقب  الوزير  غرد  اآخر،  من جانب 
للت�شجري  الوطني  اليوم  فعاليات  انتهاء 
املواطنني،  رفقة  فيها  �شارك  التي 
وتالميذ  املدين  املجتمع  وفعاليات 
الك�شافة االإ�شالمية واأ�شبال االأمة بتيبازة، 

»ع�شت  قائال:  تويرت،  على  �شفحته  عرب 
معكم اليوم موعداً مع البيئة مع ال�شجرة، 
االأخ�رش  ب�شاطها  لالأر�ض  �شوياً   لنعيد 
اأ�رشمتها  التي  احلرائق  عليه  اأتت  الذي 
اأيادي اإجرامية، لنغر�ض مع ال�شجرة حياًة 
تتجّدد، ويرت�شخ فعل »َفلْيَْغِر�ْشَها« كثقافة 

لدى املواطن تتوارثه االأجيال«.

عبد احلميد حمداين
حملة الت�ضجري ردا على النوايا 

ال�ضيئة

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
قريبا  �شيتم  اأنه  حمداين،  احلميد  عبد 
لتعوي�ض  الالزمة  االإجراءات  كل  اتخاذ 
من  املت�رشرين  وال�شكان  الفالحني  كل 
من  عددا  م�شت  التي  االأخرية  احلرائق 
اأنه  باملنا�شبة،  متابعا  الوطن،  واليات 
كل  على  ب�رشامة  القانون  تطبيق  �شيتم 
التي  االأخرية  العمليات  يف  تورط  من 

ا�شتهدفت عددا من غابات الوطن.
اأن  ذاته،  ال�شياق  يف  حمداين،  واأ�شاف 
وطنية  ت�شجري  حملة  اإطالق  مبادرة 
االأوىل  بالدرجة  كرد  تعترب  وا�شعة 
الغطاء  هذا  تدمري  يريدون  من  على 
احلملة  اأن  منطلق  من  وهذا  الغابي، 
لرئي�ض  ال�شامية  الرعاية  حتت  نظمت 
اإعادة  اإىل  خ�شو�شا  وترمي  اجلمهورية 
تهيئة الف�شاءات الغابية التي اأتلفتها هذه 

احلرائق.

رئي�ش م�ضلحة الأوبئة مب�ضت�ضفى تلم�ضان،
 مقني قوال لـ"الو�ضط":

ل منتلك خمابر لدرا�سة التحول 
اجليني لفريو�س كورونا

من اأخطر  التحول الجتماعي       •
 التحول اجليني..؟

االأوبئة  م�شلحة  رئي�ض  ك�شف 
اجلامعي  امل�شت�شفى  يف  والوقاية، 
مقني  بتلم�شان،  تيجاين،  دمرجي 
ال  تلم�شان  والية  اأن  اأم�ض،  قوال 
الدرجة  من  طبية  خمابر  متتلك 
التحول  لدرا�شة  والرابعة  الثالثة 
امل�شتجد،  كورونا  لفريو�ض  اجليني 
هذا  مع  اأنه  باملنا�شبة  م�شريا 
لوال  التجربة  خو�ض  اإمكانية  هناك 
الذي  الرهيب  وال�شغط  التخبط 
على  اجلامعي  امل�شت�شفى  يعي�شه 
عرب  امل�شت�شفيات  باقي  غرار 
كل  ح�شدت  والتي  الوطني،  القطر 
طاقاتها على قدر امل�شتطاع الإجراء 
عن  للك�شف  ت�شخي�شية  فحو�شات 
يف  مقني  واأورد  بكورونا.  امل�شابني 
»الو�شط«،  جريدة  به  خ�ض  ت�رشيح 
من  م�شجل  وطني  عجز  هناك  اأن 
الك�شف  فحو�شات  اإجراء  حيث 
نظرا  كوفيد-19،  فريو�ض  عن 
الطلبات  اأمام  االإمكانيات  ل�شعف 
من  خ�شو�شا  الإجرائه  املتزايدة 
بكورونا،  باالإ�شابة  امل�شتبهني  قبل 
متاأ�شفا باملنا�شبة للتحول اجتماعي 
تهاون  من  موؤخرا،  املالحظ 
باالإجراءات  املواطنني  وا�شتهتار 
لظهور  ح�شبه  اأدت  والتي  الوقائية، 
موجة ثانية من كورونا، نتيجة حدوث 
طفرة يف الفريو�ض جعلته اأكرث عدوى 
و�رشا�شة من ذي قبل، داعيا يف ذات 

وتغليب  لالن�شباط  اجلميع  ال�شياق، 
االحرتام  مع  واملنطق،  العقل  لغة 
للتباعد  الكلي  واالمتثال  ال�شارم 
وغ�شل  الكمامة  ولب�ض  االجتماعي 
اال�شتهتار  اأن  اعتبار  على  االأيدي، 
مبثل هذه الت�رشفات الالمبالية و وال 
م�شوؤولة، وراء العواقب الوخيمة التي 
وبخ�شو�ض  لالأ�شف.  اليوم  نعي�شها 
التحول  بدرا�شة  املخت�شة  املخابر 
املتحدث  ذكر  للفريو�شات،  اجليني 
الطبية  املختربات  هذه  اأن  ذاته، 
لتوفري  م�شممة  العلمية  الناحية  من 
بغر�ض  االأمان  درجات  اأق�شى 
االأكرث  االأمرا�ض  م�شببات  درا�شة 
معايري  مع  تتما�شى  بحيث  خطورة، 
احلية  للكائنات  البيولوجية  ال�شالمة 
تعترب  والتي   ،4 و   3 امل�شتوى  من 
جمال  يف  املحققة  م�شتويات  اأعلى 
جتعل  والتي  البيولوجية،  املخاطر 
من املخترب موؤهل للتعامل مع اأخطر 
جتهيزه  نتيجة  االأمرا�ض،  م�شببات 
ببزات خا�شة ومعدات حمكمة الغلق 
التي  والبكترييا،  الفريو�شات  حت�رش 
الهواء  طريق  عن  تنتقل  اأن  ميكن 
العلماء  اإليها  ي�شل  �شناديق  اإىل 
با�شتخدام قفازات خا�شة ومنا�شبة، 
الوبائي  الو�شع  اأن  منه  تاأكيد  يف 
احلايل ال ي�شمح بخو�ض هذا الغمار 

على حد تعبريه.
مرمي خمي�ضة

نقابات الرتبية و ت�ضريحات جراد 

نقابات حتذر من تقارير مغلوطة
.     بوديبة : ل ميكن احلديث عن عدم تعليق الدرا�ضة 

.      عبد القادر مي�ضوم: دعوات تعليق الدرا�ضة باطلة
.     بن زينة: تقارير مغلوطة يرفعها م�ضوؤولو القطاع اإىل احلكومة 

موؤيد  بني  الرتبية  نقابات  انق�شمت 
الوزير  ت�رشيحات  بخ�شو�ض  ومعار�ض 
االأول عبد العزيز جراد الذي ا�شتبعد من 
خاللها اإمكانية العودة اإىل تعليق الدرا�شة، 
�رشط  الدرا�شة  ال�شتمرار  رافعوا  حيث 
احرتام جت�شيد الربتوكول ال�شحي لتاأمني 

املو�شم الدرا�شي .
 بوديبة 

ل ميكن احلديث عن عدم  تعليق 

الدرا�ضة 

كناب�شت  لنقابة  الر�شمي  الناطق  اأكد 
عن  احلديث  ميكن  ال  اأنه  بوديبة  م�شعود 
عدم تعليق الدرا�شة وغلق املدار�ض دون 
ينذر  الو�شع  اأن  الفتا  االإمكانيات،  توفري 
باأن املدر�شة على املدى القريب �شتكون 

م�شدر الوباء .
كناب�شت  لنقابة  الر�شمي  الناطق  ورافع 
م�شعود بوديبة ل�شالح عدم تعليق الدرا�شة، 
�رشط احرتام جت�شيد الربتوكول ال�شحي، 
املدار�ض  غلق  عدم  مع  نحن   »: قائال 
و�شطا  تكون  اأن  يجب  املدر�شة  لكن   ،

مدر�شيا  �شحيا اآمنا«.
كناب�شت  لنقابة  الر�شمي  الناطق  واأكد 
اأن فر�شية تعليق الدرا�شة  م�شعود بوديبة 
لفرتة حمدودة واردة جدا ب�شبب االنت�شار 
الرتبوية،  االأو�شاط  داخل  للوباء  الرهيب 
الربتوكول  تطبيق  يف  كلي  عجز  ظل  يف 
من  والعديد  الرتبوي  القطاع  يف  ال�شحي 

القطاعات االأخرى.
جميع  توفري  على �رشورة  بوديبة  �شدد  و 
االإمكانيات املادية والب�رشية، التي ت�شمح 

بتج�شيد الربوتوكوالت ال�شحية التي جتعل 
اجلميع يعمل يف ظروف ا�شتثنائية مريحة، 
كافة  توفري  تقت�شي  املرحلة  اأن  معتربا 
الالزمة  الب�رشية  و  املادية  االإمكانيات 
والوقائية  ال�شحية  الربوتكوالت  لتج�شيد 

واملخططات اال�شتثنائية.
اخلطر  ناقو�ض  بوديبة  م�شعود  ودق 
بخ�شو�ض ما تعي�شه املوؤ�ش�شات الرتبوية، 
م�شريا اأن  املدار�ض  تعي�ض ظروفا �شعبة 
املادية  لالإمكانيات  الكلي  �شبه  لالنعدام 
والب�رشية ، م�شيفا :«املوؤ�ش�شات الرتبوية 
ال�شحي  الربتوكول  جت�شيد  عن  عجزت 
توفرها  وعدم  امل�شتلزمات  كافة  ظل  يف 
ظروف  يف  الرتبوية  اجلماعة  الأفراد 
�شعبة جدا واأجواء �شاغطة، نتيجة غياب 
ونق�ض  واملادية  الب�رشية  االإمكانيات 
يف  التوظيف  ونق�ض  املالية  املنا�شب 

االأ�شاتذة ».
باالإعالم  املكلف  الوطني  االأمني  وذكر 
الأ�شالك  امل�شتقل  الوطني  باملجل�ض 
كانت  نقابته  باأن  بوديبة  م�شعود  الرتبية 
 7 بعد  املدر�شي  الدخول  ل�شالح  ترافع 
توفري  �رشط  الدرا�شة،  تعليق  على  اأ�شهر 
تفاديا  والب�رشية،  املادية  االإمكانيات 
داخل  الوباء  ظهور  م�شكل  يف  للوقوع 

الو�شط الرتبوي.
االلتزام  ل�رشورة  بوديبة  م�شعود  ورافع 
باعتبار  ال�شحي،  الربتوكول  بتج�شيد 
اأفراد  يحمي  الذي  الوحيد  ال�شبيل  اأنه 
خطر  من  والتالميذ  الرتبوية  اجلماعات 
ال�شنة  �شريورة  على  ويحافظ  العدوى 

الدرا�شية.

ولفت م�شعود بوديبة باأن القطاع الرتبوي 
وحوايل  تلميذ  ماليني   10 من  اأكرث  ي�شم 
مليون م�شتخدم على م�شتوى قطاع الرتبية 
الوطنية، م�شددا اأن الو�شع يقت�شي التكفل 
بتوفري  الرتبوية،  باملوؤ�ش�شات  الفعلي 
الربوتوكوالت  لتج�شيد  امل�شتلزمات 
ال�شحية من جهة، توفري املنا�شب املالية 
لتج�شيد باأريحية املخططات اال�شتثنائية 

التي تبنتها الدولة ملجابهة الوباء.
عبد القادر مي�ضوم 

دعوات تعليق الدرا�ضة باطلة

الرتبية  بوزارة  ال�شابق  االإطار  ا�شتح�شن 
الوزير  ت�رشيحات  مي�شوم  القادر  عبد 
اإعادة  العزيز جراد حول عدم  االأول عبد 
اأنه  موؤكدا  الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  غلق 
مع  الدرا�شية،  ال�شنة  ال�شتمرار  يرافع 
ال�شحي ودعم  الربتوكول  �رشورة جت�شيد 
مكمل  بتدري�ض  احل�شورية  الدرا�شة 

بالو�شائل التكنولوجية.
مي�شوم   القادر  ال�شابق عبد  االإطار  رف�ض 
»الو�شط«  جريدة  به  خ�ض  ت�رشيح  يف 
دعوات  تعليق الدرا�شة، موؤكدا اأن املبداأ 
هو  به  العمل  يجب  الذي  البيداغوجي 
م�شددا  البيداغوجية،  الدرا�شة  ا�شتمرار 
اأن اإعادة غلق املدار�ض لن يخدم التالميذ 

و�شيوؤثر على حت�شيلهم الدرا�شي.  
مي�شوم  القادر  ال�شابق عبد  االإطار  وحذر 
املدار�ض،  غلق  اإىل  العودة  تداعيات  من 
الدرا�شة  عن  التالميذ  انقطاع    »: قائال 
على  انعكا�شات  له  كانت  اأ�شهر   8 قرابة 

م�شتوى التح�شيل الدرا�شي ».

�شيبقى  الدخول  هذا   »: املتحدث  وجدد 
�شعبا رغم االحتياطات التي مت جتهيزها 
فريو�ض  تف�شي  من  الوقاية  جمال  يف 
املوؤ�ش�شات  اأن  كما  امل�شتجد،  الكورونا 
حيث  من  مت�شاوية  لي�شت  الرتبوية 
قواعد  تطبيق  فاإن  وبالتايل  ظروفها، 

واحدة عليها اأمر غري جمد«.
بن زينة

م�ضوؤولون يرفعون تقارير مغلوطة 
اإىل احلكومة 

الأولياء  الوطنية  املنظمة  رئي�ض  حذر 
حتول  من  زينة  بن  علي  التالميذ، 
تزايد  ظل  يف  خطرية  بوؤر  اإىل  املدار�ض 
عدد االإ�شابات والظروف امل�شاعدة على 
�شال�شة تف�شي الفريو�ض، موؤكدا اأن فر�شية 
فريو�ض  تف�شي  ظل  يف  املدار�ض  غلق 
مغلوطة”  “تقارير  على  مبني  كوفيد-19 
احلكومة.  اإىل  القطاع  م�شوؤولو  يرفعها 
وهاجم رئي�ض منظمة اأولياء التالميذ النار 
متهما  الرتبية،  قطاع  على  القائمني  على 
امُل�شجلة  االإ�شابات  على  بالت�شرت  اإياهم 
حقيقة  تزييف  وحماولة  املدار�ض  يف 
الو�شعية الوبائية على م�شتوى املوؤ�ش�شات 

الرتبوية.
اإننا  املتحدث:«  اأ�شاف  اآخر،  �شياق  ويف 
االإمكانيات  على  نحوز  ال  مدين  كمجتمع 
اأننا  اإىل  الدولة، باالإ�شافة  التي تتمتع بها 
نواجه عراقيل كبرية خالل القيام بدورنا 
اأزمة ت�شتدعي  ك�رشيك اجتماعي يف ظل 

تظافر جهود اجلميع«.
اإميان لوا�ش

تراأ�ضه الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة،
 رئي�ش اأركان اجلي�ش 

 اجتماع املديرين العامني 
ملوؤ�س�سات ال�سناعات الع�سكرية

�شنقريحة،  ال�شعيد  الفريق  تراأ�ض 
رئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�شعبي، 
اجلي�ض  اأركان  مبقر  اأم�ض،  �شباح 
عمل  اجتماع  ال�شعبي،  الوطني 
للموؤ�ش�شات  العامني  املديرين  مع 
ال�شناعية التابعة ملديرية ال�شناعات 

الع�شكرية.
مديري  اأمام  كلمته  ويف  الفريق   
االأهمية  على  اأكد  املوؤ�ش�شات،  هذه 
العليا  القيادة  توليها  التي  الق�شوى 
لقطاع  ال�شعبي  الوطني  للجي�ض 
بالدنا،  يف  الع�شكرية  ال�شناعات 
االأ�شلحة  ب�شناعة  االأمر  تعلق  �شواء 
والذخائر، اأو بال�شناعات امليكانيكية 
باالألب�شة  اأو  الع�شكرية،  والعربات 
ومبختلف االأغرا�ض الع�شكرية، والتي 
متثل م�شهدا اآخر من م�شاهد العمل 
روؤية  على  املبني  الر�شني،  امليداين 

ا�شت�رشافية وبعيدة النظر:
الفريق اأكد على احلر�ض ال�شديد الذي 
املقطوعة  اخلطوات  لتقييم  يوليه 
الع�شكرية  ال�شناعات  جمال  يف 
وبكل  وتخ�ش�شاتها،  فروعها  بكافة 

مو�شوعية وجترد
امل�شوؤولني  كافة  من  طلب  الفريق   
احلثيثة،  اجلهود  من  املزيد  بذل 
لتطوير مردودية موؤ�ش�شاتنا ال�شناعية 
الظروف  ظل  يف  خا�شة  الع�شكرية، 
احلالية التي تعي�شها بالدنا على غرار 
خمتلف دول العامل، جراء انت�شار وباء 

كورونا امل�شتجد:
من  اأطلب  فاإين  ال�شياق،  هذا  »ويف 
اجلهود  من  املزيد  بذل  اجلميع 
احلثيثة، لتطوير مردودية موؤ�ش�شاتنا 
ظل  يف  خا�شة  الع�شكرية،  ال�شناعية 
الظروف احلالية التي تعي�شها بالدنا 

على غرار خمتلف دول العامل، جراء 
انت�شار وباء كورونا امل�شتجد.

فها نحن اليوم 21 نوفمرب، وقد م�شت 
اأكرث من ت�شعة اأ�شهر على ظهور اأول 
زلنا  وال  بالدنا،  يف  كورونا  حالة 
اأرقاما مرتفعة  لالأ�شف ن�شجل يوميا 
ما  وهو  الفريو�ض،  بهذا  للم�شابني 
ال�شارم  التقيد  اجلميع  من  ي�شتلزم 
الوقائية  والتدابري  باالإجراءات 
القاتل، �رشيطة  الوباء  ملواجهة هذا 
مهامنا  اأداء  عن  ذلك  يلـهـيـنا  ال  اأن 
م�شتوى  على  خا�شة  وواجباتنا، 
ت�رشفون  التي  ال�شناعية  املوؤ�ش�شات 
عليها،  والتي يتواجد بها عدد معترب 
املدنيني  والعمال  املوظفني  من 
ح�شورهم  يتطلب  الذين  ال�شبيهني، 
االحرتام  مهامهم،  الأداء  اليومي 
تتطلبها  التي  لالحتياطات  الدقيق 

مثل هذه الظروف اال�شتثنائية.
اأي�شا، ومن بني االأهداف التي األح دوما 
هي  بلوغها  يف  امل�شي  وجوب  على 
للمعارف  امل�شتمر  التح�شني  �رشورة 
واملهارات لالإطارات وامل�شتخدمني، 
والعمل دون هوادة وبتفان �شديد من 
املكا�شب  هذه  على  املحافظة  اأجل 
امل�شاهمة  وكذا  بثمن،  تقدر  ال  التي 
املتوا�شل ملنحنى  الرفع  بفعالية يف 

�شناعتنا الع�شكرية«.
�شامال  عر�شا  الفريق  تابع  بعدها 
الع�شكرية  ال�شناعات  مدير  قدمه 
مديرو  قدمها  اأخرى  وعرو�شا 
ت�شمنت  ال�شناعية،  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  هذه  اأعباء  خمططات 
خمطط  وكذا  منتجاتها،  ونوعية 
الع�شكرية  لل�شناعة  ال�شامل  التطوير 

يف بالدنا.

بعد �ضكوى نقابة املحامني  

اإعفاء املحامني من رخ�س التنقل �ساعات احلجر
جراد  العزيز  عبد  االأول  اأن�شف الوزير 
طريق  املحامني عن  من  الدفاع  اأ�رشة 
فرتة  التنقل خالل  رخ�شة  من  اإعفائهم 
با�شتظهار  واالكتفاء  ال�شحي  احلجر 

البطاقة املهنية فقط  كوثيقة للعبور.
اإىل  االأول يف مرا�شلة  الوزير  واأ�شار   هذا 

وزير الداخلية واجلماعات املحلية موؤكدا 
التنقل  رخ�شة  من  املحامني  اإعفاء  اأن 
بفعل دورات  ملحة  اأ�شبحت �رشورة 
بعد  ما  اإىل  ت�شتمر  قد  التي  اجلنايات 
احلجر من جهة ون�شاط املحامي ن�شاط 
الوزير  اأخرى ،لكن ربط  وطني من ناحية 

مرهون ب�شخ�شه  املحامي  تنقل  االأول 
وال ميكن ربطها باأ�شخا�ض اآخرين ، حيث 
املهنية  تعترب رخ�شة  تنقل  البطاقة  اأن 
فردية وال ي�شتوجب تنقل ا�شخا�ض اخرين 
على  االجراءات  هذه  وتاأتي  هذا   ، معهم 
بها  تقدم  التي  الكبرية  ال�شكاوي  خلفية 

تعر�شهم  بع�ض  املحامني  من  العديد 
الدخول  يف  تاأخرهم  بفعل  اإىل م�شايقات 
ما  اجلنايات  مبحاكم  ان�شغاالتهم  بفعل 
الذي  االأول  الوزير  يرا�شل  االحتاد  جعل 

اأن�شفهم .
حممد بن ترار
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خيار تراهن عليه الدولة ل�ضبط التوازنات

فروع بنكية يف اخلارج لإ�سالح املنظومة امل�سرفية

تعول الدولة على فتح فروع بنكية يف اخلارج للم�ضاهمة يف ا�ضتقطاب الأموال النائمة خارج البنوك 
و تفاديا للجوء اإىل ال�ضتدانة اخلارجية، وهذا ما جاء على ل�ضان وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان. 

وتعمل وزارة املالية على اإجناز درا�ضة لإن�ضاء فروع بنكية جزائرية يف اخلارج وذلك باإ�ضراك 
املتعاملني من القطاع اخلا�ص.

اإميان لوا�ص

ت�رصيحات  يف  اقت�صاديون  خرباء  ثمن 
اإىل  الدولة  توجه  »الو�صط«  بها  خ�صوا 
معتربين  اخلارج،  يف  بنكية  فروع  فتح 
اإيجابية  بادرة  اجلديد  التوجه  هذا  اأن 
لتطوير االقت�صاد الوطني، الفتني باأن هذا 
االإجراء ي�صهل ا�صتقطاب االموال خا�صة 
لن�صبها  نظرا  اجلزائرية  اجلالية  اأموال 

املرتفعة.

 خمتار عاليل
اّلإجراء �ضيمكن من ا�ضتقطاب 

اأموال اجلالية اجلزائرية 

خمتار  االقت�صادي  اخلبري  ا�صتح�صن 
فروع  الإن�صاء  احلكومة  خطوة  عاليل 
بنكية يف اخلارج، باعتبار اأن ذلك �صي�صهل 
ا�صتقطاب االموال خا�صة واموال اجلالية 
وكذا  املرتفعة،  لن�صبها  نظرا  اجلزائرية 
ا�صتقطاب اأموال امل�صلمني والعرب خا�صة 
باملرابحة،  تتميز  تعامالتها  كانت  اإذا 
ترفع  اال�صالمية  التعامالت  اأن  م�صريا 
للجالية امل�صلمة باخلارج  الثقة  ن�صبة  من 

وبذلك ت�صتقطب روؤو�س اأموال �صخمة.
التوجه  اأن  على  عاليل  خمتار  و�صدد 
الإن�صاء فروع بنكية يف اخلارج كان حتمية 
تعد  اخلطوة  هذه  اأن  معتربا  ق�صوى، 

مبا  االأموال  ا�صتقطاب  نحو  خري  فاحتة 
اإعادة  اأ�صا�س  على  للخارج  املهربة  فيها 
اإعادة  �صتمكن  كما  الوطن،  يف  اال�صتثمار 
باخلارج  امل�صتثمرة  االموال  ا�صتقطاب 

من طرف جزائريني .
عاليل  خمتار  االقت�صادي  اخلبري  توقع  و 
ا�صتقطاب  من  �صيمكن  االإجراء  هذا  اأن  
االأموال يف اخلارج بقيمة 10 ماليري دوالر 
اأن  �رصيطة  االأوىل،  املرحلة  يف  �صنويا 
يتميز امل�صوؤولون على هذه الفروع البنكية 
جانب  اإىل  الزبائن  مع  التعامل  بح�صن 
واملعامالت  البنكي  الت�صيري  يف  التحكم 
قبلة  �صتكون  :«الأنها  م�صيفا  االإ�صالمية، 
اجلزائريني  ولي�س  امل�صلمة  اجلالية  لكل 
اال�صرتاتيجية  ح�صب  وهذا   ، فقط 
حتول  اأن  على  البنوك  لهذه  تو�صع  التي 
تدفع  منتجة  ا�صتثمارات  اىل  املدخرات 
وامل�صاهمة  وال�رصاكة  التنمية  بعجلة 
يف  مثلى  درجة  نبلغ  حتى  للمدخرين، 
االإ�صالمية  للمعامالت  االقت�صاد خ�صوعا 
ال�صتقطاب  ال�رصعية  للن�صو�س  وتبعا 

االموال ».
باخلارج  البنوك  فتح  اأن  عاليل  واأكد 
االقت�صاد  لتطوير  ملحة  �رصورة  اأ�صبح 
وتاأثريها  كورونا  جائحة  ظل  يف  الوطني 
فيما  خا�صة  املالية  التداوالت  على 
االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  باإفال�س  تعلق 
تعيني  ل�رصوط  رافع  حني  يف  العامل،  يف 

التي  البنوك  هذه  وم�صريي  اإطارات 
يجب اأن تبتعد عن تعيينات الهاتف ومنح 
والتعامالت  القانونية  غري  االمتيازات 

التف�صيلية على حد قوله .
ويف �صياق اآخر، قال املتحدث :« نلح على 
ب�صناديق  يتعلق  بها  ملحق  اإن�صاء  �رصورة 
تدفع  �صخمة  ودائعها  تكون  حتى  الزكاة 
بعجلة التنمية، ويجب اأن يتميز م�صريوها 
باملعامالت اجليدة والثقة التامة واأن تكون 
االدخارات موجهة لال�صتثمارات املنتجة 
التي  القطاعات  ال�صيما  باجلزائر  خا�صة 
تكت�صب منتجاتها قوة يف ال�صوق العاملية 
اأو  الثمينة  املعادن  يف  ا�صتثمارها  مثل 
وحتى  الت�صنيع  يف  االأ�صا�صية  الرثوات 

االع�صاب الطبية«. 

هارون عمر
�ضرورة التخلي عن الذهنية 

الكال�ضيكية 

عمر  هارون  االقت�صادي  اخلبري  رافع 
اخلارج،  يف  بنكية  فروع  اإن�صاء  ل�صالح 
معتربا باأن ذلك يف غاية االأهمية على كل 
االقت�صادية، يف حني  وامليادين  اال�صعدة 
الذهنية  عن  التخلي  �رصورة  على  �صدد 
البنوك  هذه  فتح  مفهوم  يف  الكال�صيكية 
بالبنوك  املتعلقة  الفكرة  عن  واالبتعاد 
املوزعة  والفروع  الكبرية  املقرات  ذات 

عرب العامل، باعتبار اأن ذلك يتطلب تكلفة 
كبرية واأمواال طائلة لعملية االن�صاء.

عمر  هارون  االقت�صادي  اخلبري  واعترب 
يف ت�رصيح خ�س به »الو�صط« اأن اجلزائر 
بحاجة ق�صوى اإىل فتح بنوك يف اخلارج، 
كل  يقدم  الكرتونيا  بنكا  يكون  اأن  �رصط 
يقدم  كما  بعد،  عن  ومنتجاته  خدماته 
اجلزائر  داخل  لل�صاكنة  جليلة  خدمات 
من اأجل تطوير الدفع االلكرتوين والتجارة 
نف�س  يغطي  اأن  ميكن  كما  االلكرتونية 

العملية مع االطراف اخلارجية.
و �صدد هارون عمر باأن تطوير االقت�صاد 
التفكري  واأن  اآلياته،  بتطوير  حمكوم 
بالطريقة التقليدية يعني ف�صل كل خطوة 
مهما كانت نواياها طيبة، معتربا اأن اإن�صاء 
تقليدي  ب�صكل  بنوك جزائرية يف اخلارج 
االقت�صادي  املنطق  اأن  موؤكدا  �صيف�صل 
الكرتونية  بنوك  اىل  اللجوء  علينا  يحتم 
املناف�صة  على  قادرة  عاملي  بعد  ذات 
التي ال ترحم  ال�رص�صة  الدولية  ال�صوق  يف 

خا�صة اذا تعلق االأمر باملال واالأعمال.
:«الفئة  املتحدث  اأ�صاف  اآخر  �صياق  ويف 
امل�صتهدفة من العملية هي فئة املغرتبني 
عرب  موزعون  وهوؤالء  االوىل  بالدرجة 
فتحنا  مهما  ومنه  ككل،  العامل  اأ�صقاع 
كافية  تكون  فلن  الفئة  لهذه  فروع  من 
والفئة الثانية امل�صتهدفة من هذه البنوك 
اجلزائري  ال�صباب  فئة  هب  اخلارجية 

اجلزائر  يف  نا�صئة  �رصكات  ميلك  الذي 
خارجيني  ملتعاملني  خدمات  ويقدم 
اىل  اخلارج  من  اأمواله  لتحويل  ويحتاج 
الربامج  مطوري  غرار  على  اجلزائر، 

واملواقع وم�صممي الغرافيزم وغريهم«.

اأحمد �ضواهلية
اإ�ضالح املنظومة امل�ضرفية 
وا�ضتقطاب الكتلة النقدية

اأن  االقت�صادي هارون عمر  اعترب اخلبري 
اأمرا  اأ�صبح  اخلارج  يف  بنكية  فروع  فتح 
امل�رصفية  املنظومة  الإ�صالح  �رصوريا 
ومرافقة امل�صتثمرين يف ا�صتثماراتهم يف 

اخلارج و حماية اأموالهم .
عمر  هارون  االقت�صادي  اخلبري  وثمن 
فيما  خا�صة  اجلديد  احلكومة  خمطط 
يف  بنكية  فروع  فتح  اإىل  بالتوجه  تعلق 
اخلارج، معتربا اأن هذا االإجراء مهم جد 
واإ�صالح  االقت�صادية  املنظومة  ملرافقة 

املنظومة امل�رصفية.
فتح  خطوة  اأن  املتحدث  ذات  واعترب 
املعامل  وا�صحة  اأهداف  لها  بنكية  فروع 
يف  عموما  امل�صتثمرين  مرافقة  اأولها 
اأموالهم  وحماية  اخلارج  يف  ا�صتثماراتهم 
االطمئنان  الإعطاء  اإيداعها،  مت  التي 

لال�صتثمار االأجنبي يف دول اأخرى.
ويف �صياق مت�صل، اأ�صاف املتحدث:« كما 

اأن االإجراء �صيمكن من مرافقة الت�صدير، 
حتى يكون االإيداع يف فروع بنكية جزائرية 
الدول املتعامل  اأجنبية، ال �صيما  يف دول 
معها بكرثة يف املعامالت املالية، �رصط 
للمواطن  مرافقة  البنوك  هذه  تكون  اأن 
واإعطائه  االأجنبية  الدول  يف  اجلزائري 
كو�صائل  الفروع  هذه  ال�صتعمال  الثقة، 
ال�صعبة  بالعملة  اخلا�صة  لالأموال  اإيداع 

خارج الوطن«.
فروع  اإن�صاء  ل�صالح  عمر  هارون  ورافع 
�صيمكن  ذلك  اأن  موؤكدا  اخلارج  يف  بنكية 
من ا�صتقطاب الكتلة النقدية وا�صتثمارها 
حتى  االأجنبي  واال�صتثمار  الت�صدير  يف 
وحماية  اخلارج،  يف  مالية  دورة  تكون 
يكون  حتى  اأكرث  امتيازات  ومنح  لالأموال 
ال�صعبة،  وبالعملة  مبا�رصا  اال�صتثمار 
كتو�صيع  اإجرائية  اأهداف  اإىل  اإ�صافة 
وخلق  وحتفيزها  امل�رصفية  املنظومة 

منا�صب ال�صغل يف اخلارج .
هذه  اإن�صاء  اآليات  اأن  املتحدث  واعترب 
ال�صيولة  توفري  مبدى  مرتبطة  البنوك 
ومدى توفر اإ�صهام امل�صتثمرين اخلوا�س 
ال�صتقطاب  البنكية  الفروع  تن�صيط  يف 
اأن  الفتا  وا�صتثمارها،  النقدية  الكتلة 
الدورة  خارج  النقدية  الكتلة  ا�صتقطاب 
املالية مو�صوع اأكرب من اأن تن�صاأ له الفروع 
البنكية يف اخلارج باعتبار اأن االأمر يتطلب 

اأكرث من ذلك .

البريوقراطية الإدارية ترهن جت�ضيد تعليمات الدولةاأمني اأندل�ضي »للو�ضط«:

بعدما تعر�ضت لالإهانة من طرف مديرة متو�ضطة باأدرار

»ا�ستئناف الرحالت اجلوية حاليا
 قرار �سعب جدا«

400 منطقة ظل باجلنوب تعاين تخلفا تنمويا

النقابة تت�سامن مع م�ست�سارة تربوية وتطالب باإن�سافها

اأكد الناطق الر�صمي، للخطوط اجلوية اجلزائرية، 
اأمني اأندل�صي، اأم�س، اأن ا�صتئناف الرحالت اجلوية 
بقرار  مرتبط  اأجلريي«  اأر   « �رصكة  م�صتوى  على 
اأنه  باملنا�صبة  م�صريا  البالد،  يف  العليا  ال�صلطات 
قرار �صعب جدا يف هذه الفرتة بذات، نظرا الرتفاع 
املا�صية، الفتا  القليلة  االأيام  الوبائي يف  املنحنى 
يف ذات ال�صياق، اأنهم الزالوا يف انتظار فتح املجال 
اجلوي، لتعوي�س ما ميكن تعوي�صه بالنظر للخ�صائر 

التي تكبدتها ال�رصكة ب�صبب جائحة كورونا.
الدويل  بومدين  هواري  مطار  جتهيز  وبخ�صو�س 
فريو�س  لك�صف  متطورة  اأمريكية  مبعدات 

جريدة  مع  حديثه  قال اأندل�صي خالل  كوفيد-19، 
ال�رصكة  �صالحيات  من  لي�صت  هذه  »الو�صط«، اأن 
على  القائمني  امل�صوؤولني  اخت�صا�س  من  هي  بل 

املطار هواري بومدين.
جوية   رحالت  تنظيم  با�صتمرار  تعلق  فيما   اأما 
فرن�صيتني،  �رصكتني  عرب  وفرن�صا،  اجلزائر  بني 
لي�صت من  امل�صائل  اأن هذه  ذاته،  املتحدث  اأ�صار 
اخت�صا�س »اأر اأجلريي« وال عالقة لل�رصكة بها، اإذ 
�صالحيات  من  اال�صتثنائية  الرتاخي�س  هذه  تبقى 

ال�صلطات املعنية بذلك.
مرمي خمي�ضة      

بواليات  الظل  مناطق  من  العديد  تزال  ال 
 ، وب�صكرة  ب�صار   ، اأدرار   ، مترنا�صت   ، ورقلة 
التنموي  والتخلف  التهمي�س  مرارة  تتجرع 
اجلمهورية  رئي�س  وتعليمات  توجيهات  رغم 
 ، للوالة  وجهها  التي  تبون  املجيد  عبد 
منطقة   400 زهاء  وجود  عن  تقارير  وك�صفت 
واحلمالت  الدولة  م�صاعدات  ت�صملها  مل  ظل 
بالتن�صيق  ال�صلطات  اأطلقتها  التي  الت�صامنية 

مع فعاليات املجتمع املدين.
حملية  جمعيات  اأعدتها  تقارير  اأح�صت 
ورقلة   ، بواليات  ال�صيما  اجلنوب  مبناطق 
وجود   ، وب�صكرة   وب�صار  اأدرار   ، تنمرا�صت   ،
زهاء 400 منطقة ظل تئن حتت وطاأة االإق�صاء 
والتهمي�س والتخلف التنموي ، وقالت التقارير 
احلمالت  ت�صلها  مل  املناطق  هذه  اأن  ذاتها 
الت�صامنية وامل�صاعدات التي اأقرتها الدولة .

لل�صلطات  اتهامات   ، ال�صياق  ووجهت يف هذا 
التي  امل�صاعدات  ت�صيري  يف  بالف�صل  املحلية 
وفرتها الدولة ملناطق الظل خا�صة املناطق 
وقالت   ، اجلنوب  بواليات  واملعزولة  النائية 
يف  النا�صطة  املحلية  اجلمعيات  من  عدد 
املجال التطوعي اأن مناطق ح�صا�صة مبناطق 
الذي  االأمر  بامل�صاعدات  اجلنوب مل حت�صى 
التي  الربامج  فعالية  حول  ت�صاوؤالت  طرح 
املناطق  لفائدة  الوالئية  امل�صالح  اأعدتها 
االأ�صل  يف  تعاين  والتي  واملحرومة  املعزولة 

من االإفال�س التنموي .
واأكد متابعون لل�صاأن املحلي بعدد من واليات 
اجلمهورية  رئي�س  تعليمات  اأن   ، اجلنوب 
للوالة خا�صة باجلنوب ، مل ترتجم على اأر�س 
خارج  املناطق  من  العديد  وبقيت  الواقع 
امل�صوؤولني  و�صع  يتطلب  مما  التغطية  جمال 

 ، القانونية  امل�صاءلة  طائلة  حتت  املق�رصين 
البريوقراطية  فاأن  املتحدثني  ذات  وبح�صب 
وعجز امل�صوؤولني املحليني حال دون مالم�صة 
مناطق  ل�صالح  الدولة  اقرتها  التي  االأهداف 

الظل .
وكانت العديد من اجلمعيات بواليات اجلنوب 
قد نددت باالإق�صاء الذي تعر�صت له الع�رصات 
االإعانات  ت�صملها  ومل  املعزولة  املناطق  من 
التي وفرتها الدولة لفائدة �صكان هذه املناطق 
كورونا  التي فر�صتها جائحة  الظروف  ب�صبب 
فتح  وجوب  اإىل  الفعاليات  هذه  دعت  وكما   ،
التي  احلقرة  بالتق�صري  و�صفته  ما  حتقيق يف 
م�صت مناطق الظل التي ال تزال تتجرع مرارة 
رغم  و�صمت  التنموي  يف  والتخلف  احلرمان 

املنا�صدات املرفوعة للجهات الو�صية.
اأحمد باحلاج

جمهودات جبارة تقوم بها اأجهزة االأمن امل�صرتكة 
من  بداية   ، الوطني  الرتاب  مناطق  خمتلف  عرب 
حماربة ع�صابات االحياء وتفكيك مفتعلي احلرائق 
بالغابات عرب 10 واليات من الرتاب الوطني ، ا�صافة 
للدور الكبري الذي تقوم به املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف 

تاأمني وحدة و�صالمة الرتاب الوطني .
املدين  املجتمع  لفعاليات  اجلهوي  املن�صق  قال 
اأن املجهودات   ، باجلنوب ال�رصقي علي بن عيوة 
اجلبارة املبذولة من طرف اجهزة االمن امل�صرتكة 
الوطنيني  والدرك  االمن  م�صالح  غرار  على 
واجلمارك اجلزائرية يف جمال مكافحة اجلرمية 
ينكرها  ال  وانواعها  ا�صكالها  مبختلف  املنظمة 
ال�صحية  الظروف  ظل  يف  ،  خا�صة  جاحد  اال 
ال�صعبة  التي متر بها البالد ب�صبب االرتفاع  املقلق 
ملعدالت اال�صابة بجائحة فريو�س كورونا ، حيث 
النوعية  االمنية  العمليات  املتحدث  نف�س  ثمن 

املنجزة حلد كتابة هاته اال�صطر واملتمثلة اأ�صا�صا 
ال�صعبية  باالحياء  االجرام  ع�صابات  تفكيك  يف 
ناهيك   ، الن�صاأة  احلديثة  ال�صكنية  التجمعات  و 
الواليات  اغراق  حتول  التي  االإجرامية  ال�صبكات 
ن�صيان  دون   ، املهلو�صة  واالقرا�س  باملخدرات 
عمليات تفكيك �صفرة املتورطني  يف حرق الغابات 

عرب خمتلف واليات الوطن الكربى .
من جهة ثانية فقد اأكد بن عيوة يف خ�صم حديثه 
املربطة  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  قوات  اأن  معنا 
ال�رصقي  و  والغربي  اجلنوبي  احلدودي  بال�رصيط 
جلميع  الت�صدي  يف  كبرية  جناحات  حققت 
حماوالت االخرتاق لوحدة و اأمن و�صالمة الرتاب 
الوطني ،خا�صة اذا علمنا ان دول اجلوار وال�صاحل 
النزاعات  ب�صب  اأمن  الال  حالة  تعي�س  االفريقي 

امل�صلحة .
اأحمد مبارك نا�ضري

املن�ضق اجلهوي للمجتمع املدين بن عيوة علي :

جمهودات الأجهزة الأمنية 
ل ينكرها اإل جاحد

.  جاهزية املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية اأربكت ح�ضابات املرتب�ضني باأمن البالد
الوطنية  للنقابة  الوالئي  املكتب  اأبدى 
امل�صتقلة مل�صت�صاري الرتبية بادرار ، ت�صامنه 
مبتو�صطة  تربوية  م�صت�صارة  مع  املطلق 
واالإ�صاءة  لالهانة  تعر�صت  عفان  بن  عثمان 
ذاتها  الرتبوية  املوؤ�ص�صة  مديرية  قبل  من 
وجوب  اإىل  بالوالية  الرتبية  مدير  مطالبا   ،
التدخل ورد االعتبار لزميلتهم واإن�صافها من 

التع�صف الذي طالها.
تلقت  لها  بيان  يف  املذكورة  النقابة  وقالت 
حدث  ما  اأن   ، منه  ن�صخة   « الو�صط   «
اجلزائر  كنف  يف  ونحن  ا�صتفزازا  يعد 
للق�صاء  خاللها  من  نطمح  التي  اجلديدة 
واالحتقار  واال�صتغالل  البريوقراطية  على 
  - البيان  يقول   - ،  جزائر جديدة  والت�صلط 
بعي�صة كرمية وتبنى  ينعم فيها كل واحد منا 

على االحرتام املتبادل .

الذي  الوقت  ويف   « اأنه   ، البيان  واأ�صاف 
الإر�صاء جزائر  الطريق  تعبد  اأن  فيه  انتظرنا 
جديدة مبنية على العدل و امل�صاواة ،  اإال اأن 
مثال ماعانته  ذلك وخري  اأثبت عك�س  الواقع 
زميلتنا امل�صت�صارة مبتو�صطة عثمان بن عفان 
من  واعتداء  و�صتم  و�صب  احتقار  من  باأدرار 

مديرة املوؤ�ص�صة » .
زميلتهم   « اأن  الواقعة  ذاته حول  البيان  وقال 
اأكمل  وعملها على  اأدت مهمتها  امل�صت�صارة  
دام  والذي  املديرة  ال�صيدة  غياب  يف  وجه 
اأ�صهر  �صبعة  من  اأزيد  املوؤ�ص�صة  عن  غيابها 
واإخال�س  تفان  بكل  وعملت  حملها  وقامت 
باال�صاءة  املديرة  لتكافئها  مر�صها  رغم 

واالهانة » .
ال   « املديرة  ت�رصفات  النقابة  واعتربت   
تربطها اأي �صلة مببادئ املدر�صة اجلزائرية 

الفا�صلة  واالأخالق  االحرتام  على  القائمة 
اأن  م�صرية   ، والتعدي  االإهانة  عن  واالبتعاد 
ال�صكوت  ميكن  ال  املمار�صات   هذه  مثل 
عنها وال تقبلها بتاتا من قبل من اأي �صخ�س 
بكرامة زمالءنا يف  نف�صه امل�صا�س  له  ت�صول 

موؤ�ص�صاتنا الرتبوية » .
مدير  اإىل  املوجه  النقابة  بيان  وا�صتنكر 
غري  الت�رصفات  لهذه   ، اأدرار  لوالية  الرتبية 
راأ�س  على  االأول  الرجل  وطالب  امل�صوؤولة 
االإجراءات  باتخاذ  بالوالية  الرتبية  قطاع 
امل�صت�صارة  حق  واإرجاع  الإن�صاف  الالزمة 
الرتبوية  ورد االعتبار لها ، م�صيفا اأن املكتب 
هذه  كثب  عن  يتابع  �صيظل   للنقابة  الوالئي 
الق�صية  مع املكتب الوطني وي�صاند الزميلة 

بكل الطرق القانونية املتاحة.
اأحمد باحلاج 

.      خمتار عاليل: اّلإجراء �ضيمكن من ا�ضتقطاب اأموال اجلالية اجلزائرية 
.      هارون عمر: �ضرورة التخلي عن املفهوم الكال�ضيكي يف فتح هذه البنوك

.      اأحمد �ضواهلية: �ضيوؤدي اإىل اإ�ضالح املنظومة امل�ضرفية وا�ضتقطاب الكتلة النقدية
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جلنة  مقربة من  م�صادر  ك�صفت 
على  اجلامعي  النقل  ملفات  درا�صة 
للخدمات  العامة  م�صتوى املديرية 
مديري  من  العديد  اجلامعية  اأن 
م�صاكل  يواجهون  اجلامعية  اخلدمات 
كبرية يف اإبرام �صفقة النقل على م�صتوى 
التابعة  والإقامات اجلامعية  جامعاتهم 
لهم ،و التي كانت تطبق على امل�صتوى 
حمي  طحكوت  �رشكة  املركزي  مع 
امللف  هذا  يف  ق�صائيا  املتابع  الدين 
وملفات اأخرى الأمر الذي جعل العديد 
من املدراء يقيمون دفاتر �رشوط على 
منهم  مقربني  فوز  ل�صمان  ح�صابهم 
قد  ما  اللعاب  ت�صيل  التي  بال�صفقات 

يجرهم اإىل املتابعة .
 هذا وان كانت �صفقات جممع طحكوت 
مبرور  انتهت  مدتها  املركزية قد 
املوؤ�ص�صة  م�صاركة  ورغم  �صنوات،   05
مديريات  العديد  من  مناق�صات  يف 
منها  تخوفوا  اغلبهم  لكن  اخلدمات ، 
بحكم ان و�صعية املوؤ�ص�صة غري وا�صح 
تثري  الق�صائية التي  املتابعات  بفعل 
اإق�صاء  طحكوت  مت  حيث   ، املخاوف 
ا�صتدراك  اجلامعات  قبل  باأغلب 
امل�صتوى  على  طعون  وتقدمي  الو�صع 

يف  بقبولها  انتهت  املركزي  والتي 
انتظار الإعالن عنها ، ويف هذا ال�صدد 
اأ�صارت م�صادر مقربة من ملفات بع�ض 
دفرت  اعتمدت  احدها  اأن  املديريات 
�صبق  ب�صار  ولية  من  موؤ�ص�صة  �رشوط 
 ، م�صتغامن  بولية  م�صاكل  لها  كان  واأن 
حيث اأن �صاحبها اعتمد حافالت لنقل 
يزيد  التي  الوليات  امل�صافرين  بني 
ما  ،وهو   102 عن  بها  الكرا�صي  عدد 
اأن هذه  الطلبة كما  ل يتطابق مع نقل 
املوؤ�ص�صة ل متلك حظرية ول حافالت 
 ، املركبات  جر  �صاحنة  اإ�صافية ول 
وا�صحة  لقانون  يعترب خمالفة  ما  وهو 
فقات النقل اجلامعي الذي ف�رش بع�ض 
ح�صب  منه   35 املادة  املجتهدين 
وقفت  اآخر  جانب  من  منظورهم، 
جتاوزات  على  امللفات  جلنة درا�صة 
من  بالعديد  الطاحة  �صاأنها  من  جمة 
الذي  اجلامعية  اخلدمات  مديري 
ات�صح عالقاتهم املبا�رشة يف �صفقات 
النقل مع ناقلني ليكرروا نف�ض الخطاء 
طحكوت  �صفقة  اختيار  املرتكبة  يف 
بفتح  يعجل  قد  ما  �صنوات،   05 قبل 

حتقيقات ق�صائية جديدة .
حممد بن ترار

باجلزائر  ال�صحراوي  ال�صفري  ك�صف 
عبد القادر طالب عمراأم�ض اأن النظام 
ال�صالم  خطة  بخرق  ي�صتمر  املغربي 
ومتادى يف ا�صتبداده، موؤكدا باملنا�صبة 
اأنه مع الأ�صف املينور�صو مهمتها كانت 

فا�صلة ومل تقم بها اأ�صال.
وقفة  خالل  له  كلمة  ال�صفري يف  واأورد 
اجلديد  امل�صار  لتكتل  ت�صامنية 
اإّن  ال�صحراوي،  ال�صعب  كفاح  مع 
ال�صعب  اإن  فخرا  يكفيهم  ال�صحراويني 
بال�صهامة  معهم  مت�صامن  اجلزائري 
اأن  ال�صياق،  ذات  يف  م�صريا  والنبل، 

هذه فر�صة ليتوحد ال�صعب ال�صحراوي 
قا�صيا،  در�صا  الحتالل  ويلقن  جمددا 
قائال: »مل يرتكوا لنا اأي خيار، و�صتف�صل 
خطة املغرب، لأن ال�صعب ال�صحراوي 

م�صتعد للمقاومة«
مت�صل،  �صعيد  على  ال�صفري،  وجه 
لل�صعب  ال�صحراوي  ال�صعب  من  حتية 
اجلزائري، �صعب العزة واملجد، متابعا: 
الذين  املجاهدين  مثال  منهم  »ناأخذ 

حاربوا من قبل واأخرجوا ال�صتعمار«.
مرمي خمي�سة

فندت جبهة البولي�صاريو عرب ممثليتها يف 
مدريد ادعاءات الوزير الفرن�صي ال�صابق 
مانويل فال�ض الكاذبة والتي ل اأ�صا�ض لها 
من ال�صحة، موؤكدا انه البولي�صاريو حركت 
فريقها الق�صائي ملتابعة هذه التهامات 
جتارة  يف  تورطها  تزعم  التي  اخلطرية 
تتنتجها حليفة  التي  ال�صالح واملخدرات 

فرن�صا املغرب .
بيان  يف  البولي�صاريو  جبهة  . ودعت 
بتقدمي  ال�صابق  الفرن�صي  الوزير  لها، 
على  م�صددة  وعلني،  ر�صمي  اعتذار 
اإىل  بالإ�صافة  الت�رشيحات  هذه  اأن 
ال�صحة،  من  لها  اأ�صا�ض  ل  كونها 
�صمعة  ت�صويه  اإىل  اأ�صا�صا  تهدف  فهي 
جبهة  ال�صحراوي  ال�صعب  كفاح  رائدة 
البولي�صاريو، و�صورتها و�صمعتها النا�صعة 
املجتمع  يف  �صائبة  ت�صوبها  ل  التي 
الدويل  واأو�صح البيان رد ا على مغالطات 
»ا�صبيجو  برنامج  يف  فال�ض،  مانويل 
بيبليك ، اأن جبهة البولي�صاريو هي منظمة 
�صيا�صية ذات مكانة دولية، �صنفتها الأمم 
وطنية  حترير  حركة  اأنها  على  املتحدة 
للكفاح  كاملة  ب�رشعية  تتمتع  �صحراوية، 
يف  ال�صحراوي  ال�صعب  م�صالح  ومتثيل 
التي ت�رشف عليها  عملية تقرير امل�صري 
الأمم املتحدة  وقالت جبهة البولي�صاريو 
بامل�صاركة  لها  فال�ض  مانويل  اتهام  اأن 
بال�صالح  الجتار  جرائم  ارتكاب  يف 

اأنحاء  جميع  يف  واملخدرات  والب�رش 
ويف  وطنية  اإعالم  و�صيلة  ،  يف  ال�صاحل 
الربامج  اأ�صهر  اأحد  ويف  الذروة  اأوقات 
لي�ض  اأمر  هو  الإ�صباين،  اجلمهور  يتابعه 
خطريا  فقط ب�صبب ال�رشر الذي يلحقه 
ولكن   ، التحريرية  ب�صمعة  املنظمة 
�صيحدثه  الذي  الرتباك  ب�صبب  اأي�صا 
يدعم  الذي  الإ�صباين،  املجتمع  يف 
العادلة  ال�صحراوي  ال�صعب  مطالب 
جبهة  عاما. وجددت   45 من  اأكرث  منذ 
والوحيد  ال�رشعي  املمثل   ، البولي�صاريو 
قاطع  وب�صكل  نفيها  ال�صحراوي،  لل�صعب 
مانويل  بها  اأدىل  التي  الكاذبة  التهامات 
باحرتام  الرا�صخ  التزامها  موؤكدة  فال�ض، 
املنظمات  ومكافحة  الإن�صان،  حقوق 
املتعلقة  تلك  �صيما  ول  الإجرامية، 
بالإجتار باملخدرات والبيع غري امل�رشوع 
تعيث  التي  بالب�رش،  والجتار  لالأ�صلحة 
ف�صادا يف منطقة ال�صاحل وبناء على ذلك 
حركت جبهة البولي�صاريو فريقها الق�صائي 
عرب اإر�صال ر�صالتني موجهتني اإىل ال�صيد 
 )Antena3( 3 »اأونتينا  وقناة  فال�ض 
املعلومات  هذه  بت�صحيح  يقوموا  ، حتى 
وا�صح  ازدراء  عن  تعرب  التي  املغلوطة، 
مانويل  وتطالب  ال�صيد  للحقيقة، 
جلبهة  والعتذار  علنا  بالظهور  فال�ض 

البولي�صاريو عن ت�رشيحاته الواهية
باية ع 

اإميان لوا�س

حممد بو�سياف
ماكرون يهدف اإىل اإثارة الفتنة 

و�سق �سف قيادات الدولة 
اجلزائرية 

اعترب املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف 
الفرن�صي  الرئي�ض  ت�رشيحات  اأن 
اإثارة  اإىل  تهدف  ماكرون     اإميانويل 
اجلزائرية  الدولة  قيادات  بني  الفتنة 
و�صق �صفهم، بعد اأن قاموا بطي النقا�ض 

حول املرحلة النتقالية.
حممد  ال�صيا�صي  املحلل  وا�صتنكر 
بو�صياف يف ت�رشيح خ�ض به »الو�صط« 
باأنها  لفتا  ماكرون،  ت�رشيحات 
بني  الفتنة  اإثارة  اإىل  تهدف  ت�رشيحات 
�صفها،  و�صق  اجلزائرية  الدولة  قيادات 
حول  نقا�ض  كل  بطي  قامت  اأن  بعد 
املرحلة النتقالية، وتاأتي بعد ا�صتفزاز 
وا�صح للجالية اجلزائرية يف فرن�صا، من 
مقد�صاتهم  على  �صارخ  اعتداء  خالل 
وت�صييق على حرياتهم ومعتقداتهم على 

حد قوله .
ال�صياقات   »: بو�صياف  حممد  وقال 
 ، للت�رشيحات  دللة  يعطي  من  وحدها 
فماكرون الذي عرقل احللول ال�صلمية يف 
ليبيا، ويجي�ض اجليو�ض يف مايل من اأجل 
ال�صاحل،  منطقة  على  ال�صيطرة  اإحكام 
امل�صري  تقرير  م�رشوع  اإرادة  ويعطل 
فتح  اأمام  ال�صمت  ،يلتزم  لل�صحراويني 
القن�صليات يف اأرا�ض متنازع عليها وهو 
المن،  جمل�ض  يف  ع�صو  دولة  رئي�ض 
يف  لالإرهابيني  الفدية  دفع  وي�صجع 
املحيط المني للجزائر، وقبلها تتحايل 
فرن�صا على مرافقة اجلزائر يف م�رشوع 
نه�صتها القت�صادي ، كل هذه العتبارات 
وغريها كثرية ل ت�صفع لت�رشيح من هنا 

وهناك ان يلتفت اجلزائريون حوله«.
واأ�صار املتحدث اأن ت�رشيحات ماكرون 

التي  اجلزائر  خيارات  لإرباك  حماولة 
اأبدوا  اآخرين  �رشكاء  مع  ح�صمتها 
اأمرهم على م�صاركة  ا�صتعدادا وحزموا 
موؤكدا  رابح،  رابح  قاعدة  على  اجلزائر 
ومتعاونة  م�صاملة  دولة  اجلزائر  اأن 
اإنهاء النزاعات يف حميطها  وت�صعى اإىل 
اجلواري باآليات �صلمية ويف اإطار الهيئة 
الأممية وتنظر اإىل فرن�صا اأنها جار ميكن 
التعاون معه يف اطار ال�صيادة والتعاون .

نا�سر حمدادو�س
ماكرون اآخر من يحّق له تقدمي 

درو�س يف الدميقراطية 

حم�ض  حركة  عن  الربملاين  النائب  ندد 
ماكرون  بت�رشيحات  حمدادو�ض  نا�رش 
اآخر  هو  ماكرون  اأن  معتربا  الأخرية، 
من يحّق له تقدمي درو�ض الدميقراطية 
اأن  معتربا  الدميقراطي،  والنتقال 
و�صبب  للجزائر  احلقيقي  ال�رّشطان 
فرن�صا  هو  وتنموًيّا  دميقراطًيّا  تعرثها 
ورعاة  وعمالئها  واأدواتها  نفوذها  عرب 

م�صاحلها يف اجلزائر.
ات�صال مع  دو�ض يف  نا�رش حمدا  وعلق 
»الو�صط« على ت�رشيحات ماكرون اجتاه 
اأن  معتربا  واإفريقيا،  واجلزائر  تبون 
الغزل  وعبارات  الود  ور�صائل  التماهي 

القلق،  على  تبعث  الفرن�صي  للرئي�ض 
الفرن�صي  النفوذ  ا�صتمرارية  وتوؤكد 
الداخلية،  �صوؤوننا  يف  الأجنبي  والتدخل 
م�صددا على اأن ال�صلطة اجلزائرية عليها 
وقوًيّا  �رشيًحا  حازًما  موقًفا  تتخذ  اأن 

�صّد هذا التدّخل الفرن�صي.
يزال  ل   »: حمدادو�ض  نا�رش  وقال 
ال�صخ�صية  اأزماته  ي�صدر  ماكرون 
والداخلية اإىل اخلارج، والظهور مبظهر 
اأ�صعف  وهو  الدويل،  والنفوذ  احل�صور 
تعاين  الر�صمية  ففرن�صا  نت�صوره،  مما 
الهيمنة  �صاحة  يف  لها  مرعبًا  تراجًعا 
الدولية على خلفية اخفاقاتها املتكّررة، 
اإىل حديقتها  اإل العودة  ول جتد فرن�صا 
القدمية،  م�صتعمراتها  وهي  اخللفية 
ملمار�صة عاداتها القدمية وهي التدخل 
كولونيالية  بعقلية  الداخلية  �صوؤونها  يف 
تعرتف  ل  تزال  ل  وكاأنها  مف�صوحة، 

با�صتقالل هذه الدول ول ب�صيادتها«.
ماكرون  ظهر   »: املتحدث  واأ�صاف 
مواقفه  على  بالنقالب  حقيقته  على 
واأنه  بالذاكرة،  يتعلق  فيما  ووعوده 
بالعرتاف  ولي�ض  بامل�صاحلة  معني 
والعتذار والتعوي�ض عن جرائم احلرب 
واجلرائم �صّد الإن�صانية لهذا ال�صتعمار 
الفرن�صي الأهوج للجزائر، قد يكون من 

اأقّل  اإفريقيٌة  دوٌل  ت�صبقنا  اأن  املعيب 
اإمكاناٍت مّنا يف خطوات  واأ�صعف  �صاأًنا 
متقدمة للتحّرر الكامل من هذه الهيمنة 
الفرن�صية، والأ�صل اأن تبقى اجلزائر هي 
قبلة الأحرار وكعبة الثوار ورائدة التحّرر 

يف ذلك..

حم�سن بلعبا�س
ت�سريحات ماكرون تدخل يف 

اخلارطة ال�سيا�سية للجزائر

الثقافة  اأجل  من  التجمع  رئي�ض  انتقد 
بلعبا�ض  حم�صن  والدميقراطية، 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ض  ت�رشيحات 
لنف�صه  �صمح  ماكرون   »: قائال  ماكرون، 
قادة  على  ال�رشعية  �صهادات  بتوزيع 
“�صعوب الأنديجان التي منثلها”، متهما 
ال�صيا�صية  اخلارطة  يف  بالتدخل  اياه 

للجزائر.
الثقافة  اأجل  من  التجمع  رئي�ض  واعترب 
يف  بلعبا�ض  حم�صن  والدميقراطية، 
الفاي�صبوك  يف  �صفحته  على  له  من�صور 
خالل  الفرن�صي  الرئي�ض  ت�رشيحات 
حديثه مع جملة جون اأفريك درو�صا من 
يف  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ض 

الدميقراطية و اإدارة احلكم.
التدخالت  »اإن  بلعبا�ض:  حم�صن  وقال 
املتكررة لفرن�صا الر�صمية يف اخليارات 
ال�صيادية للبلدان الإفريقية هي حتديدا 
بعد  ما  فرن�صا  اإن  م�صكلة،  تطرح  التي 
اإىل  م�صكلتنا  من  جزء  هي  ال�صتعمار 
املوؤمل  املا�صي  من  جزء  كونها  جانب 
اإن اجلزائر واإفريقيا  للجزائر واإفريقيا، 
و�صع  يف  الأبد  اإىل  البقاء  ميكنهما  ل 
التبعية يف خدمة امل�صالح ال�صتعمارية 

اجلديدة.«
الأفارقة  القادة  بلعبا�ض  حم�صن  ودعا 
فرن�صا/  قمة  يف  م�صاركتهم  لإلغاء 
اإليها،  ا�صتدعاوؤهم  مت  التي  اإفريقيا 
�صنع  على  قادرون  الأفارقة  اأن  موؤكدا 
امل�صتقبل الذي يتطلعون اإليه باأنف�صهم.

فتح نا�سطون وفاعلون يف ت�سريح خ�سوا »الو�سط« النار على الت�سريحات الأخرية للرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
ماكرون التي و�سف من خاللها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون بال�سجاع، متعهدا بالعمل على امل�ساعدة يف 

اإجناح العملية النتقالية يف اجلزائر.

اإعداد دفاتر ال�سروط يف �سدارة الهواج�س

النقل اجلامعي يثري قلق مديري 
اخلدمات اجلامعية  

ال�سفري ال�سحراوي يف اجلزائر

القيام  يف  ف�سلت  "املينور�سو 
مبهمتها"

املغربي  �سيلقن الحتالل  ال�سحراوي  •       ال�سعب 
در�سا بعدما متادى يف ا�ستبداده

على خلفية اتهامها بالتواطوؤ يف جتارة 
ال�سالح واملخدرات بال�ساحل

البولي�ساريو حترك دعوى ق�سائية 
�سد مانويل فال�س

تعهد بامل�ساعدة على اإجناح "العملية النتقالية"

ا�ستنكار وا�سع لتدخالت ماكرون يف ال�ساأن اجلزائري 

اجلزائرية  العائالت  من  طالبت الع�رشات 
احلدودية التابعة  روبان  مبنطقة  املقيمة 
غرب  كلم   80 بو�صعيد  بني  بلدية  لإقليم 
املنظمات  اىل  �صكوى  تلم�صان يف 
هيئة  اىل  واأخرى  العاملية  احلقوقية 
المم املتحدة  من اأجل  مطالبة املغرب 
يف  املوجودة  اأرا�صيهم  با�صرتجاع 
للقرية باإقليم  ال�صفة املغربية املقابلة 
عمالة وجدة والتي ميلكون عقودها والتي 
رحلوا منها ق�رشا �صنة 1975 باأمر من امللك 
احل�صن الثاين اأو تعوي�صهم عنها على الأقل 
ا�صرتجاعها موؤكدين  �صبل  كل  ف�صل  بعد 
مند  نزاع  حمل  لتزال  الأرا�صي  هذه  اأن 
املغربية  ال�صلطات  منهم  �صلبتها  اأن 
بني  ر�صم  احلدود ما  اعادة  اإطار  يف 
بحوايل  قدرت  �صنة 1975والتي  البلدين 
تزال  ل  التي  الق�صية  ،وهي  700هكتار 
اأكرث  منذ  البلدين  طاولة  على  مطروحة 
�صكان  واأكد  حل،  هذا  دون  20�صنة  من 
اأنها  ورغم  املغربية  ال�صلطات  اأن  روبان 
التي بقيت منذ  اأرا�صيهم  مل تعو�صهم عن 
يف  ال�صتثمار  يف  1975 با�رشت  �صنة 
 2017 للمغاربة  �صنة  وبيعها  اأرا�صيهم 
وهي التي كانت فيما قبل اأن تفر�ض على 

ببيع  قامت  لكنها  الكراء  مبلغ  م�صتغلها 
�صنوات  ملغاربة   03 قبل  الأرا�صي  هذه 
روبان  ل�صكان  وا�صعة  ا�صتفزاز  حملة  يف 
ثبوتية  وثائق  ميلكون  يزالوا  ل  الذين 
دون  للمغاربة  بيعت  التي  الأرا�صي  لهذه 
مت  تعوي�صهم  حيث  اأو  اأهلها  ا�صت�صارة 
من  وال�صياج  اخلنادق  ا�صتغالل  اقامة 
التهريب  لتوقيف  اجلزائرية  الدولة  قبل 
وفر�صة  املغاربة حجة  وجدها  ما  وهي 
ميلكها  التي  الأرا�صي  على  لال�صتيالء 
خلف  تقع  انها  جزائريون  بحكم 
جديد  اعتربوه تر�صيما  الذي  اخلندق 
خا�صة  �رشاع  حمل  ظل  للحدود والذي 
اأن اأوقفوا عملية  روبان  ل�صكان  �صبق  وانه 
املغرب �صنة  با�رشها  التي  الت�صييج 
، ووقفوا �صد عملية حفر اخلنادق   2015
لكن   2017 مبمتلكاتهم  �صنة  مت�ض  التي 
من  طماأنتهم ،اأكرث  الع�صكرية  ال�صلطات 
ذلك ما زاد من غ�صب �صكان روبان هو فتح 
باأرا�صيهم  عن  ال�صتثمار  املغرب باب 
طريق �صق طريق يربط الأرا�صي مبدينة 
وجدة اإىل غاية ناحية �صيدي عي�صى حيث 
مت تزفيت هذا الطريق الذي يربط وجدة 
دوار  من  القريبة  الفالحية  باملناطق 

احلقيقيني  املالكني  اأعني  اأمام  الغاللي�ض 
لالأر�ض و من ناحية اأخرى اأقدمت �صلطات 
اجلدد  املالكني  منح  على  وجدة  عمالة 
لال�صتثمار  الأرا�ض ترخي�صا  لهذه 
اجلوفية  املياه  على  والتنقيب  األفالحي 
اأرا�ض  من  يجعل  اأن  ،وجعل  املغرب 
ال�صكان  جميع  ي�صهد  التي  اجلزائريني 
الأر�ض  اأن  على  املغاربة  وحتى جريانهم 
املواجهة للقرية يف الإقليم املغربي هي 
مغربية  جزائرية اأرا�ض  لعائالت  ملك 
يف   ، جديدة  عقود  ا�صطناع  طريق  عن 
متلك  اجلزائرية  لتزال  الذي  الوقت 
عقودها وهي عائالت )�صقوقي ،معالوي 
،يوبي ،�صوابي،تغدوين  ، رفويف ،اأمزيان 

،مظهر ،بن هدار......(  .
حترث  كانت  التي  املعنية   العائالت 
اأ�صماءها  تذكر  ولتزال  الأر�ض   هذه 
الغراب  )الزنبيل،كركور  وهي  جيد 
خل�رش  العموري،ديار  ،دار  ،الكو�صة 
،تزين  ،تغنامني  ،باروي�ض  ،الفي�صة 
احلاج ،القلتة البي�صاء، احلمري ،�رشوال 
،اأفدي�ض  اليهودي،احلا�صي،البياي�ض 
عدي  ،تيداغ  ن�صالح  ،متيزار  ،الوجلة 
مبنطقة  غابية  اأرا�ض  اإىل  بالإ�صافة 

قن�صل وجدة دوار الفاللي�ض قرب اأنقاذ 
وان وجهت  �صبق  التي  العائالت  ،هذه   )
واإر�صال  اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  ر�صالة 
القن�صل  ملقابلة  املغرب  اإىل  وفد 
اجلزائري بوجدة للمطالبة با�صتف�صارات 
من  امل�صبوق  غري  التقدم  هذا  حول 
بيع  على  املغربية  ال�صلطات  قبل 
اأرا�صيهم   دون تعوي�صهم وهي الأرا�صي 
ت�صهد  املغربية  ال�صلطات  ظلت  التي 
خ�صبة  اأغلبها  اأرا�ض  جزائرية  و  اأنها 
من  اأكرث  اإىل  ترجع  للزراعة   و�صاحلة 
منذ  مغاربة  اإىل  ملكيتها  قرون حولت   5
اجلزائريني  طرد  مت  اأين   1975 �صنة  
تعوي�ض ،  ففي  دون  اأمالكهم  من 
ي�صعى املغرب اىل حماولة  الذي  الوقت 
الدخول  يف حرب من اأجل اأرا�ض يدعي 
اأنها مليكته ليزال ي�صتحوذ على اأمالك 
اإىل  تظلهم  رفع  لأنا�ض جزائريني قرروا 
ا�صرتجاع  اجل  من  املتحدة  الأمم  هيئة 
حقوقهم التي لتزال العديد من ال�صواهد 
توؤكد اأنها جزائرية يف مقدمتها املقربة 
التي  بوبناد  ب�صيدي  امل�صماة  اجلزائرية 

حتتوي رفاة املئات من اجلزائريني .
حممد بن ترار

قرية روبان بتلم�سان  

اإ�سكال ب�سبب 700 هكتار �سلبتها ال�سلطات املغربية
.    مت ال�ستيالء عليها �سنة 1975 وبيعت ملغاربة �سنة 2017

.  نا�سر حمدادو�س: ماكرون اآخر من يحّق له تقدمي درو�س يف الدميقراطية 
.  حم�سن بلعبا�س: ت�سريحات ماكرون تدخل يف ال�ساأن الداخلي للجزائر 
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انتُخبت اجلزائر بالإجماع ع�ضوا 
يف جلنة م�ضاعدة �ضحايا الألغام 
عامني  لعهدة  للأفراد  امل�ضادة 
)2021-2022( و جرت النتخابات 
الثامنة  اجلمعية  اأ�ضغال  خلل 
ع�رشة للدول الأطراف يف اتفاقية 
للأفراد  امل�ضادة  الألغام  حظر 
 16 من  الفرتة  يف  عقدت  التي   ،
اإىل 20 نوفمرب 2020 و يتمثل دور 

هذه اللجنة، التي ت�ضم ت�ضكيلتها 
واإكوادور   اجلزائر   احلالية 
وتايلند  وال�ضويد  يف دعم الدول 
الأطراف يف جهودها التي تبذلها 
على امل�ضتوى الوطني، من خلل 
ب�ضاأن  �ضيما  ل  تو�ضيات،  تقدمي 
امل�ضجلة  والإجنازات  التقدم 
وال�ضعوبات التي يتعني حلها، من 

اأجل تعزيز امل�ضاعدة لل�ضحايا.

اللجنة  هذه  اأع�ضاء  ي�ضارك  كما 
يف جلنة التعاون املكلفة مبراقبة 
الأن�ضطة املدرجة يف اإطار تنفيذ 

التفاقية.
النتخاب،  هذا  خلل  من  و 
بالدور  الأطراف  الدول  تعرتف 
مكافحة  يف  للجزائر  الرائد 
يف  و  للأفراد  امل�ضادة  الألغام 
حرب  منذ  بال�ضحايا  التكفل 

التحرير الوطنية وللتذكري، دخلت 
ا�ضتخدام وتخزين  اتفاقية حظر 
امل�ضادة  الألغام  ونقل  واإنتاج 
للأفراد حيز التنفيذ يف اجلزائر 
يف 9 اأفريل 2002 و منذ فتح باب 
التوقيع عليها �ضنة 1997، عرفت 
ما  ان�ضمام  و  م�ضادقة  التفاقية 

ل يقل عن 164 دولة. 
ق.و

مكتب  اليتيم  كافل  جمعية  اأطلقت 
حتت  ت�ضامن  حملة  الع�ضل   عني 
مع  ت�ضامنا   3 دافئ  �ضتاء  �ضعار 
خلل  من  وذلك  معوزة،  عائلت 
ومواد  واأفر�ضة  لأغطية  توزيع 
من�ضطي  ح�ضب  عليهم،  غذائية 
اجلمعية  رئي�س  واأو�ضح  املبادرة. 
ر. �س ،باأن هذه احلملة الت�ضامنية 
بداية  عن  عبارة  فيها  �رشع  التي 
بالأ�ضا�س  ت�ضتهدف  �ضتوية  حلملة 
بالقرى  املحتاجة  العائلت 
كمناطق  بالولية  النائية  واملناطق 
بوح�ضي�ضة   ، البفة   ، عون  خنڨة 
�ضيتم  حيث  بوڨو�س  خيار،  عني   ،
توزيع اأفر�ضة واأغطية ومواد غذائية 
اأ�ضا�ضية عليهم يتم جمعها يف اإطار 

النطلق  �ضيتم  التي  احلملة  هذه 
ذات  ويف   . اجلاري  ال�ضهر  فيها  
ال�ضياق، اأ�ضاف حمدثنا اإن جمعيتنا 
الثالثة  للمرة  احلملة  هذه  تنّظم 
والأيتام  الأرامل  م�ضاعدة  بهدف 
خا�ضة ، واأ�ضاف امل�ضدر باأن هذه 
عديد  لت�ضمل  �ضتتوا�ضل  احلملة 

املناطق الولية.
اليتيم  كافل  جمعة  تعمل  للإ�ضارة، 
التح�ضي�س  على  الع�ضل  عني  مكتب 
يف  الت�ضامن  باأهمية  والتوعية 
خلل  من  ت�ضعى  كما  الإطار،  هذا 
اىل  بها  تقوم  التي  امل�ضاريع  جملة 
الأيتام  وجوه  على  الب�ضمة  ر�ضم 

واملعوزين.
رزق اهلل �شريف/ الطارف 

 متكن الآمن احل�رشي الأول بالقالة 
بامن ولية الطارف من الإطاحة و 
خطري  جمرم  لن�ضاط   حد  و�ضع 
املدبر  والعقل  الرئي�س  يعد  اإذ 
لع�ضابة اإجرامية خمت�ضة يف تنظيم 
واإعداد رحلت هجرة غري �رشعية 
املعني  البحر  عرب  للأ�ضخا�س 
امر  حمل  فراركونه  حالة  يف  كان 
من طرف  حقه  �ضادر يف  بالقب�س 
ال�ضلطات الق�ضائية باحد الوليات 
تتعلق  ق�ضايا  يف  لتورطه  الغربية  
عرب  �رشية  هجرة  رحلت  بتنظيم 
الطبول  اأم  بلدية  ينحدر من  البحر 
ال�ضاحلية والتي تعد كقاعدة خلفية 
لتنظيم  الع�ضابات  هذه  طرف  من 
بهذا  الإطاحة  املوت،  رحلت 
ا�ضتغلل  اإثر  على  جاءت  املجرم 
ال�رشطة  م�ضالح  تلقتها  ملعلومات  
للأمن احل�رشي الأول بالقالة تفيد 
دائرة  باإقليم  متواجد  املعني  اأن 

القالة وهو يكثف يف حتركاته على 
وال�ضط   الطبول   ام  بلدية  حمور 
وهذا لغر�س حت�ضري رحلت هجرة 
قامت  اأين  البحر  غري �رشعية عرب 
امل�ضلحة  لذات  ال�رشطة  عنا�رش 
بتكثيف الأبحاث والتحريات خا�ضة 
لهذا  القريبة  الأو�ساط  داخل 
التو�ضل  من  مكنتها  والتي  املجرم 
لتتم  حتركاته  وتوقيت  اأمكان  اإىل 
دقيقة  ومتابعة  تر�ضد  عملية 
مبدينة  توقيفه  على  اأ�ضفرت  له 
امل�ضلحة  مقر  اإىل  واإقتياده  القالة 
الإجراءات  جميع  اتخاذ  وبعد 
اىل  ت�ضليمه  مت  حقه  يف  القانونية 
لغر�س  الطالبة  الأمنية  اجلهات 
وتقدميه  معه  التحقيق  موا�ضلة 
�ضاحبة  الق�ضائية  ال�ضلطات  اىل 
على  ملحاكمته  الخت�ضا�س 

الفعال الإجرامية املن�ضوبة له  

حتقيقات  الأمن  م�ضالح  با�رشت 
من  العديد  ت�ضيري  معمقة  يف 
امللبنات على م�ضتوى ولية تلم�ضان 
على  خلفية اكت�ضاف جتاوزات كربى 
تخ�س الدعم املقدم للحليب والتي 
تورط فيها  04 اإطارات �ضامية من 
مديرية الفلحة يف مقدمتهم  مدير 
بالنيابة  تنفيذي للفلحة 
 ، مهامه  اإنهاء  مت  �ضابق  الذي 
ورئي�س م�ضلحة البياطرة ، ورئي�ضي 

م�ضلحة مبديرية الفلحة .
موثوق  م�ضدر  وح�ضب  الق�ضية 
انطلقت بناء على معلومات ر�ضمية 
الوطني  الدرك  م�ضالح  تلقتها 
امللبنات  اإحدى  ت�ضيري  حول 
عمري  اخلا�ضة  الكائنة  ببلدية 
مت  �ضتوان اأين  لدائرة  التابعة 
التزوير  تخ�س  جتاوزات  اكت�ضاف 
دعم  �ضندات  املزور يف  وا�ضتعمال 
احلليب ، الأمر الذي عجل بتوجيه 

التهام اإىل الإطارات الأربعة ، قبل 
كافة  اإىل  التحقيق  تو�ضيع  يتم  اأن 
يف  التحقيق  يجري  حيث  امللبنات 
جنوب  �ضبدو  ملبنة  ببلدية  دعم 
، وهو ما قد يرفع حجم   تلم�ضان 
الأموال املبددة  بامللبنات  خا�س
ة واأن الولية حتتل املرتبة الرابعة 
وطنيا بتقدير حليب الأبقار 3.18 
 1.07 كميته  ما  مليارلرت وجتمع 
 ، �ضنويا  تقدير  كاأقل  لرت  مليار 
املبددة  الموال  يجعل  ما  وهو 
حالة ثبوت  يف  تقدرباملليري 
لتزال  التحقيقات التي  ايجابية 
قائمة ، هذا واأ�ضارت التحقيقات اأن 
امللف الأول املرتبط مبلبنة بلدية 
يف  الق�ضاء  على  اإحالته  عمري مت 
ال�ضبطية  حتقيقات  لتزال  حني 
باقي  يف  م�ضتمرة  الق�ضائية 

امللفات .
حممد بن ترار

مرمي خمي�شة

خا�س  حوار  يف  بلحمري  واأورد 
اللكرتوين  املوقع  ن�رشه 
لإن�ضاء  التح�ضري  عن  »اأنرتنيوز«، 
مبنح  املكلفة  املوؤقتة  اللجنة 
النتخابات  وبتنظيم  البطاقة 
الدائمة  اللجنة  بت�ضكيل  املتعلقة 
املحرتف  ال�ضحفي  بطاقة  ملنح 
مذكرا  الإعلمي،  القطاع  يف 
بالتزامن  يتم  هذا  اأن  باملنا�ضبة 
مع اإعداد م�رشوع مر�ضوم تنفيذي 
الت�ضال،  وكالت  ن�ضاط  ينظم 
يت�ضمن  قرار  م�رشوع  وكذا 
الإعلن عن الرت�ضح لفتح خدمات 
للقانون  خا�ضعة  ب�رشية  �ضمعية 
ال�ضاتل  عرب  وتبث  اجلزائري، 

اجلزائري +األكوم �ضات 1+.
باأن  ذاته،  املتحدث  و�رشح 
قيادة  حتت  اجلديدة  اجلزائر 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ال�ضعبي  احلراك  تبنت  تبون 

د�ضرتته  خلل  من  املبارك 
بطلباته  تدريجيا  والتكفل 
التزاما   54 خلل  من  امل�رشوعة 
الرئي�س،  برنامج  يف  مت�ضمنا 

معتربا باملنا�ضبة، اأن هذا املوقف 
اأجندة  ي�ضقطان  املعا�س  والواقع 
للجزائر  املناوئة  اجلهات  بع�س 
حتلم  اأو  تزعم  والتي  اجلديدة، 

ت�ضميه   ما  ل�ضتمرارية  تناور  اأو 
لتزكية مناذج مطبوخة يف  حراكا 
خمابر الليبريالية اجلديدة بدعوى 

تلقيننا الدميقراطية.

ك�شف وزير االت�شال عمار بلحيمر، اإن قطاعه �شرع يف جت�شيد برنامج عمل يرتكز اأ�شا�شا على 
اإعادة النظر يف االأطر القانونية املنظمة للقطاع من خالل ن�شاطات ولقاءات منها تنظيم ور�شات 

مو�شوعاتية، غري اأن الظرف ال�شحي الناجم عن انت�شار وباء كورونا، اأدى اإىل تاأجيل هذه الن�شاطات 
وعليه يتم حاليا اإيجاد �شيغ بديلة ملوا�شلة عملية االإ�شالحات التي اأ�شبحت حاليا مرتبطة ب�شدور 

التعديل الد�شتوري اجلديد، وما يرتتب عليه من قوانني ع�شوية وعادية جديدة.

جمعية كافل اليتيم الطارف 
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حملة �ستاء دافئ 3

الطارف

الإطاحة برئي�س ع�سابة 
خمت�س يف تنظيم احلرقة 

04 اأطر متهمني بالتزوير امل�شاهمة
  يف الق�شية

التحقيق مع ملبنات خا�سة 
بتهم نهب دعم حليب البقار 

وزير االت�شال عمار بلحيمر

جلنة دائمة ملنح بطاقة ال�سحفي املحرتف قريبا
.     �شيغ بديلة ملوا�شلة عملية االإ�شالحات القطاعية

جلنة م�شاعدة �شحايا االألغام امل�شادة لالأفراد

انتخاب اجلزائر ع�سوا بعهدة تدوم عامني

وفقا للبيانات ال�شادرة عن املنظمة

متو�سط �سعر خام اأوبك فوق 43 دولرا للربميل
منظمة  خامات  �ضلة  اأ�ضعار  اأنهت 
)اأوبك(،  للنفط  امل�ضدرة  الدول 
منها  خاما  نفطا   13 من  املكونة 
الأ�ضبوع  اجلزائري  �ضحاري  خام 
وفقا   ، للربميل  43دولر  فوق 

للبيانات ال�ضادرة عن املنظمة.
ال�ضلة  �ضعر  فان  املنظمة  وح�ضب 
املرجعية لأوبك بلغت12ر43دولرا 
م�ضجلة   ، الأ�ضبوع  نهاية  للربميل 
بامل�ضتوى  مقارنة  ارتفاعا  بذلك  
امل�ضجل الأربعاء الفارط حيث كان 

قد ا�ضتقر  05ر 43 دولرا .
الذهب  اأ�ضعار   م�ضتوى  يبقى  و 
ال�ضود مبا فبها خام دول اأوبك يف 
و هو  برنت  بلغ ،خام  حت�ضن حيث 
خام النفط املرجعي لبحر ال�ضمال 
نهاية  يف  لندن  �ضوق  يف  املدرج 

جل�ضة اجلمعة املا�ضية ، عند 96ر 
72ر1باملائة  ب  مرتفعا   44دولر 
يوم  ال�ضوق  اإغلق  ب�ضعر  مقارنة 

اخلمب�س املن�رشم .
الأ�ضود  الذهب  اأ�ضعار  تبقى  و 
الدويل  الطلب  تعايف  باأمل  مدعمة 

بع�س  اإعلن  ظل  يف  الطاقة  على 
املخابر العاملية عن لقاحات �ضد 
الإ�ضابة بوباء كوفيد-19  كما يرتقب 
امل�ضتثمرون لقاء  اأوبك و حلفائها  
املزمع عقده يف 1 دي�ضمرب  املقبل 
الوزارية امل�ضرتكة  اللجنة  و�ضتقوم 

اأوبك  خارج  اأوبك-  اتفاق  ملتابعة 
بعر�س  تو�ضياتها خلل هذا اللقاء 
الذي �ضي�ضبقه الجتماع الوزاري الـ 
ال�ضهر  نهاية  يف  اأوبك  لندوة   180

اجلاري. 
يف  اأكدت  قد  اللجنة  كانت  و 
ينبغي  اأنه  على  الخري  اجتماعها 
على كل الدول امل�ضاركة يف اعلن 
وحذرة  يقظة  تكون  ان  التعاون 
المر،  لزم  ان  للتحرك  وم�ضتعدة 
وين�س  ال�ضوق  متطلبات  ح�ضب 
اتفاق دول اأوبك+ لتخفي�س النتاج 
مليون   7 7ر  قدره  حايل  بتخفي�س 
برميل يف اليوم اىل غاية نهاية �ضهر 
دي�ضمرب قبل املرور اىل م�ضتوى 8ر 
5 مليون برميل يف اليوم يف جانفي 

.2021

24 �ساعة

رزق اهلل �شريف/ الطارف
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ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�شول الرتكية
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب
قرية اأوتول  بتمرنا�ست  

تعليمات الوايل مل ت�شفع يف رفع الغنب
.     تهمي�ش وحلول موؤجلة 

م�ساكل باجلملة تتقا�سمها العائالت القاطنة بقرية اأوتول التابعة اإداريا لبلدية مترنا�ست ، ب�سبب 
جملة النقائ�ش التنموية التي جتاوزها الزمن يف ظل غياب اإرادة حقيقية من �سناع القرار للبحث 

عن حلول جذرية للرتاكمات التي ورثوها عن �سابقيهم .

�سيخ مدقن  

اجلمهورية  رئي�ش  برنامج  اإطار  يف 
الوطني  املخطط  دعم  اإىل  والرامي 
الرامي  والفالحية  الريفية  للتنمية 
ريفية  تنمية  اآليات  وتنفيذ  النظر  اإىل 
ميدانية  حقائق  على  مبنية  م�شتدامة 

الريف  �شكان  حتفيز  مع  تتوازى 
على امل�شاركة يف تنمية ف�شاءاتهم 
حت�شني  اإىل  ي�شعى  برنامج  وو�شع 
يف  لل�شكان  املعي�شية  الظروف 
بها  والنهو�ش  الظل  مناطق 
والعمل  �شاكنتها  على  الغنب  ورفع 
واحلفاظ  ال�شكان  ا�شتقرار  على 
كرامة  على حتقيق  والعمل  عليهم 

املواطن يف هذه املناطق
املدين  املجتمع  ممثلو  طالب  
عن  كلم   20 الواقعة  اأوتول  بقرية 
بلدية مترنا�شت يف مرا�شلة موجهة 
 ، قري�ش  م�شطفى  الولية  لوايل 
»الو�شط  يومية  كانت قد حت�شلت 
ب�رشورة  منها   ن�شخة  »على 
التنموية  امل�شاكل  التدخل يف حل 
وان�شغالت  زمن  منذ  العالقة 

املجالت  خمتلف  يف  القرية  مواطني 
املزرية  حالتها  على  ماتزال  والتي 
بها  قام   التي  امليدانية  الزيارة  رغم 
التنفيذية   الهيئة  على  الأول  امل�شوؤول 
وجهها   التي  والتعليمات  للقرية 
ال�شياق  هذا  يف  التنفيذيني  للمديرين 
التي  واملرا�شالت  التقارير  كم  ورغم 
قدمها روؤ�شاء الأحياء وممثلو املجتمع 
ولكن  املعنية  للهيئات  بالقرية  املدين 

ماتزال دار لقمان على حالها.
وقالت ممثليات املجتمع املدين اأن من 
طبيعة  ماله  العالقة  التنموية  امل�شاكل 
لهم  بالن�شبة  وال�شتعجال  الأولويات 
احلثيث  العمل  ب�شاأنها  يلتم�شون  والتي 
على تنفيذها واحلر�ش على اإجنازها يف 
اأقرب الآجال والتي جنملها يف النقاط 
املهمة التي تاأتي يف مقدمتها �رشورة 
توفري الإنارة العمومية، �شبكة ال�رشف 
ال�شاحلة  املياه  �شبكة  و  ال�شحي، 
مبختلف  ال�شكن  اإىل  اإ�شافة  لل�رشب، 
والجتماعي  الريفي  خا�شة  �شيغة 

تهيئة  مبطلب  التم�شك  عن  ناهيك 
املناطق  م�شاف  اىل  لرتتقي  القرية 
 – تزفيت   – اأر�شفة   ( احل�رشية 
مرافق......اإلخ، مع العمل على برجمة 
ال�شكان  ليتمكن  الأرا�شي  م�شح  عملية 

من متليك اأرا�شيهم.
     

اخلدمات و التهيئة والعمران يف 
غرفة االنعا�ش 

يف  املدين  املجتمع  ممثليات  قالت 
لرجل  املرفوعة  املرا�شلة  معر�ش 
النهو�ش  اأن  مترنا�شت  بولية  الأول 
طريق  عن  مير  بقريتهم  التنمية  بواقع 
�شريو�شغ  قرية  العتبار  بعني  الخذ 
مكوناتها  بجميع  قرية  اأ�شا�ش  على 
جميع  يف  وت�شجيلها  اأحيائها  وبعدد 
رفع  على  العمل  مع  البلدية،  �شجالت 
التحدي و�شقف الطموح عاليا من اأجل  
البلدي  الفرع  يف  اخلدمات  حتديث 
فرعية  مكاتب  وفتح   – �شاأوتول   –
الذي  الأمر  وهو  ال�شكن،  خا�شة  فيه 
يتما�شى مع تعليمات احلكومة الهادفة 

لتقريب الإدارة من املواطن .
و  التهيئة  قطاع  اإخراج   اأجل  ومن 
العمران بقرية اأوتول فقد �شددت نف�ش 
�شبكة  ربط  �رشورة  على  املرا�شلة 
القرية  اأحياء  بكافة  ال�شحي  ال�رشف 
وت�شفية،  تطهري  حمطات  اإن�شاء  مع 

تتعلق  جديدة  عملية  ت�شجيل  مع 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  �شبكة  بتو�شيع 
خزانات  واإ�شافة  الحياء  كافة  اإىل 
 ، للقرية  الكلي  الكتفاء  حتقق  جديدة 
مع و�شع خمطط عمراين ي�شمل تزيني 
حميطها، وا�شتحداث  اأماكن و�شاحات 
واأماكن  والرتفيه  بالتثقيف  خا�شة 

خا�شة بالأطفال، وكذا  تهيئة ال�شوارع 
والإنارة  الأر�شفة  اإقامة  خالل  من 
والأخذ  الطرقات،  وتعبيد  العمومية 
اأمني  اإن�شاء مقر  العتبار مطلب  بعني 
للدرك الوطني ، و ربط القرى بجميع 
نقطة  اإن�شاء  و   املدينة،  بغاز  اأحيائها 
دوريات  تكثيف  اأو  البوتان  لغاز  بيع 
مطلب  ن�شيان  دون  الغاز،  �شاحنة 
عني  مياه  ب�شبكة  �شريو�شغ  قرية  ربط 
اإقامة ج�رش عبور  والعمل على  �شالح، 
ي�شهل  �شريو�شغ  احليني يف  بني  الوادي 
تنقل الأ�شخا�ش واملركبات، و تو�شيل 
و  اإىل الحياء اجلديدة  الكهرباء  �شبكة 
اإن�شاء �شوق بالقرية وكذا حمالت دعم 
التزايد  من  التخفيف  بهدف  ال�شباب 

املقلق ملعدلت البطالة .
الرتبية وال�سحة وجهان ملعاناة 

واحدة 

بقرية  الرتبوي  لل�شاأن  املتبعون   يرى 
النهو�ش  اأن  الأهقار  بعا�شمة  اأوتول 
بواقع قطاع الرتبية ينطلق من التجاوب 
منها  تعاين  التي  امل�شاكل  اأمهات  مع 
اأبرزها   من  لعل  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
)زيادة  عياط  بن  مدر�شة  وفتح  تهيئة 
دورات  ،ال�شاحة،بناء  الدرا�شة  قاعات 
ملدر�شتي  العتبار  اإعادة  و   ، املياه 
بن  وال�شعيد  اأوتول  بو�شياف  حممد 
 ، الإدارة  )اإنعدام  �شريو�شغ  طوبال 
انعدام املراحي�ش(، ناهيك عن العمل 
ا�شتعجايل  حل  عن  البحث  اأجل  من 
للتالميذ الداخلني الذكور يف متو�شطة 
واإن�شاء  اأوتول،  علي  �شيدي  حمدي 
ثانوية بالقرية يف املدى الق�شري والتي 
حتول ملطلب �شعبي يف الفرتة الخرية 

مع  توفري النقل املدر�شي .
اأكدت  فقد  ال�شحة  بقطاع  اأما 
القرية  يف  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
على �رشورة ال�رشاع يف ت�شجيل جملة 
اإن�شاء  من  ينطلق  ال�شحية  الربامج 
يف  بالقرية  اخلدمات  متعددة  عيادة 
اقرب الآجال ،وكحل جذري فقد بات 
طبيب  توفري  ال�رشوري  من 
للفحو�شات الطبية يف القرية و 
تخ�شي�ش �شيارات ا�شعاف لنقل 
مر�شى القرية اإىل مقر الولية ، 
مع الأخذ بعني العتبار مطلب  
القدمية  العالج  قاعة  ترميم 
باأتول الغربي و تكثيف الزيارات 
الأخ�شائيني  لالأطباء  الدورية 
املر�شى  معاناة  انهاء  ثم  ومن 
ذهابا  كلم   40 م�شافة  قطع  يف 
العالج  �شبل  عن  للبحث  واإيابا 
بعا�شمة  ال�شحية  بالهياكل 
الولية وهو المر الذي يتنافى 
مع توجيهات وتعليمات الوزارة 
لتقريب  الهادفة  الو�شية 

ال�شحة من املواطن .
جدير بالذكر اأن قطاع ال�شحة 
مترنا�شت  بولية  النائية  باملناطق 
املراكز  اهرتاء  حتت  يئن  احلدودية 
ال�شحية ناهيك عن النق�ش الفادح يف 
يف  والأخ�شائيني  الطبية  التجهيزات 
املعطيات  ح�شب  املجالت  خمتلف 

املتاحة .
 قطاعات غري متحكم فيها  

من  اأوتول  بقرية  ال�شكن  قطاع  يعترب 
فيها  املتحكم  غري  القطاعات  بني 
على  املرا�شلة  ذات  �شددت  حيث   ،

الريفي،  ال�شكن  زيادة ح�ش�ش  �رشورة 
يف  بال�شباب  خا�شة  ح�شة  تخ�شي�ش 
ال�شكن الريفي ، و ت�شجيل عملية  اإجناز 
يف  اوبيجي-  الجتماعية  ال�شكنات 
نظرا  احل�ش�ش  يف  والزيادة  القرية 
من  لأكرث  ال�شتفادة  عملية  لتوقف 
يف  النظر  واإعادة  �شنوات   05 خم�ش 
الإجناز  املتوقفة  وحدة   30 الثالثني 
تخ�شي�ش  عن  ناهيك  عياط،  بن  بحي 
الجتماعية  ال�شكنات  ح�ش�ش 

القرية،  ل�شباب  الولية  يف  »اأوبيجي« 
واملعاينة  الإح�شاء  م�رشوع  اإمتام  و 
لال�شتفادة من ح�ش�ش البناء اله�ش يف 
)املجمع  دليمة  تهيئة حي  ،و  القريتني 
اخت�شا�ش  من  هو  والذي  الريفي( 

مديرية البناء والتعمري
ال�شباب  قطاع  ي�شكو  ثانية  جهة  من 
،والريا�شة بالقرية جملة من النقائ�ش 
تهيئة  مطالب  مقدمتها  يف  تاأتي 
مالعب   ( ريا�شية  مبرافق  القريتني 
جوارية مع�شو�شبة بعدد اأحياء القريتني 
م�شابح(،  ريا�شي  مركب  ال�شباب  نادي 

اجناز  البلدي،   امللعب  تهيئة  اإعادة 
يف  النظر  واإعادة  ريا�شية،  قاعة 
م�رشوع ترميم خميم ال�شباب والت�رشيع 
يف اإجنازه لغر�ش ا�شتغالل ال�شباب له و 
اإعطاء الأولوية ل�شباب القرية واإطاراتها 
بالن�شبة  ال�شيء  نف�ش  التوظيف،  يف 
لفتح   بات بحاجة  الذي  لقطاع  املراأة 
ور�شة خياطة، مع  اإ�شافة ملحقة ملحو 
املهني  التكوين  ملحقة  فتح  و  الأمية 

بالقرية واملنجزة منذ 2019
الأخري  هذا  فان  الفالحة  بقطاع  اأما 
املطالب  من  العديد  جعبته  يف  يحمل 
اأماكن  يف  �شدود  اإن�شاء  غرار   على 
املنجزة،  وترميم  الوديان  من  متفرقة 
تو�شيل الكهرباء للمحيطات الفالحية، 
البال�شتيكية  بالبيوت  الفالحني  دعم  و 
امل�شخات املائية الحوا�ش املبيدات 
�رشورة   اىل  املثمرة،ا�شافة  والأ�شجار 
دعم  وكذا    ، الفالحية  الآبار  ترميم 
وت�شكيل  بالأعالف  املوا�شي  مربي 
و�شعية  ت�شوية  مع   للبياطرة  دوريات 
الأرا�شي من خالل اإعادة امل�شح 
لتمكني املواطنني من ال�شتفادة 
وت�شهيل  عقارهم  ملكيات  من 
يف  الفالحي  الدعم  عمليات 
البنوك، و ان�شاء جدارعازل على 
الرتبة من  الواد حلماية  �شفاف 
اخل�شائر  تعوي�ش  و  الجنراف، 

الناجتة عن الكوارث الطبيعية.
هيئات  اآخرترى  �شعيد  وعلى 
املجتمع املدين بالقرية ال�شالف 
العدالة  حتقيق  ان  ذكرها 
الجتماعية مير عرب ا�شتحداث  
للق�شاء  لل�شباب  �شغل  منا�شب 
على البطالة، مع  توفري ال�شبكة 
�شريو�شيغ  قرية  يف  الال�شلكية 
املنطقة  اعيان  ادراج  �شم  و   ،
جميع  يف  املدين  واملجتمع 

الهيئات الوطنية.
جدير بالذكر فاإن �شناع القرار بالبالد 
قد األزموا الولة وامل�شوؤولني على جميع 
املنتخبون  ذلك  يف  مبا  امل�شتويات 
وروؤ�شاء الدوائر واملديرون  التنفيذيون 
للميدان  النزول  ب�رشورة  الولئيون  و 
ممثلي  مع  البناء  احلوار  قنوات  وفتح 
وال�شتماع  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
خلف  وال�شعي  املواطنني  لن�شغالت 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
بهدف  املتاحة  والإمكانات  الولويات 
الجتماعية  اجلبهة  احتقان  احتواء 

املحلية .
ولية  وايل  ا�شتقبل  فقد  لالأمانة 
خالل  قري�ش  م�شطفى  مترنا�شت 
ممثلي  مع  لقاء  املن�رشم  ال�شبوع 
جمعيات املجتمع املدين بقرية اأوتول 
اأينوعدهم بزيارة ميدانية للوقوف على 
جت�شيد  انتظار  ويف   ، النقائ�ش  جملة 
لزاما  يبقى  الواقع  اأر�ش  على  الوعود 
ال�شالف  بالناحية  املواطنني  على 
لأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة  ذكرها 

غري م�شمى .
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العامل  مع  جولته  تنته  تكد  ومل 
جديدة  جولة  فتح  حتى  الإ�سالمي 
حوار  خالل  من  املرة  هذه  اإفريقية 
التي  افريك"  "جون  جملة  مع  له 
للجدل  الزوايا املثرية  باختيار  تعرف 
يف تدخالت الفاعلني الذين تختارهم 
ماكرون  اختيارها  وعند  للحوارات. 
اإىل  املجلة  خالل  من  يتوجه  وهو 
ال�سعوب الإفريقية كان لبد من اإلقاء 
املعلنة  التوجهات  ملعرفة  ال�سمع 
التطورات  ب�ساأن  الفرن�سي  للرئي�س 

احلا�سلة يف اجلزائر.
يف املقطع الذي خ�س�سه للجزائر مل 
اأناه  دائرة  يخرج عن  اأن  ماكرون  ي�ساأ 
ال�سخمة ليبدو وكاأنه ل يعر�س وجهة 
الفرن�سية  للجمهورية  ملزمة  نطر 
باعتباره رئي�سها بل يعر�س انطباعات 
ال�سارع  نب�س  ليج�س  �سخ�سية 
ومل  اأفعاله.  ردود  وي�سرب  اجلزائري 
اإل  التحليل  دائرة  من  ماكرون  يخرج 
عزمه  فيها عن  التي عرب  اللحظة  يف 
لإجناح  تبون  الرئي�س  م�ساعدة  على 
يخو�سها  التي  النتقالية"  "املرحلة 
مربرا ذلك بكون الرجل من ال�سجاعة 
ما يجعله اأهال لهذا الدعم من الرئي�س 

ماكرون.
اأثار  الذي  التعبري  هذا  اإدراج  وميكن 
ردود اأفعال متباينة �سمن ر�سائل الود 
التي مل تعد ت�سلك امل�سالك والقنوات 
كالر�سائل  املعهودة  الديبلوما�سية 
يف  املعهودة  واملكتوبة  ال�سفوية 
�سار  بل  الديبلوما�سية  الأعراف 
و�سائل  عرب  يتبادلنها  الرئي�سان 
تبون  للرئي�س  �سبق  فقد  الإعالم، 

�سحيفة  مع  منا�سبتني،  يف  اأ�ساد  اأن 
ب�سجاعة   24 فران�س  وقناة  لوبينيون 
واإرادة الرئي�س الفرن�سي فتح امللفات 
وامل�سي  البلدين  بني  احل�سا�سة 
حدود  اأق�سى  اإىل  الثنائية  بالعالقات 
باملثل  يرد  ماكرون  هو  وها  التقارب 
للرئي�س  اللطيفة  الر�سائل  على 
الأخري  هذا  واأن  ل�سيما  اجلزائري 
امل�ست�سفيات  اإىل  للتنقل  ا�سطر 
ال�سحية  وعكته  من  للعالج  الأملانية 
ال�سفاء  باملنا�سبة،  له،  يتمنى  اأن  دون 

العاجل.
اللهجة  �سديدة  للخطابات  وخالفا 
لبنان  يف  ال�سيا�سية  النخب  جتاه 
بريوت  �سهدته  الذي  النفجار  عقب 
بداية �سهر اأوت املا�سي حيث طالب 
حكومة  وت�سكيل  �رسيعة  باإ�سالحات 
يف اآجال حمددة متوعدا بعقوبات قد 
تطال امل�سوؤولني اللبنانيني فاإن خطاب 
ماكرون جتاه اجلزائر ف�سل اأن يدخل 
من نافذة �سخ�س الرئي�س تبون الذي 
قيادة  اإجناح  على  مب�ساعدته  وعده 
بحكم  ال�سعبة  النتقالية  املرحلة 
ال�سعبي  احلراك  يف  التحكم  �سعوبة 
املنق�سم اإىل حراكني خمتلفني، حراك 
وحراك  و�سكونا  دعة  الأكرث  الريف 
متردية  بنزعة  يحتفظ  الذي  املدينة 
ين�سده  الذي  معيقة مل�سار ال�ستقرار 

الرئي�س تبون. 
ولو اأن ماكرون مل يف�سح لقراء املجلة 
اإل  تبون  الرئي�س  �سجاعة  مكامن  عن 
قدرته  يف  عنها  نبحث  اأن  ميكن  اأنه 
من  بالرغم  املر�س  مقاومة  على 
�سدته عليه بحيث ا�سطره لل�سفر اإىل 

اأكرب امل�ست�سفيات الأملانية كما ميكن 
اأن جندها يف قدرته يف نظر ماكرون 
على اقرتاح اإ�سالحات �سيا�سية جريئة 
للنظام  املحافظة  النزعة  تتجاوز 
للتيار  الراف�سة  باملواقف  املوؤيدة 
الد�ستورية  التعديالت  من  الإ�سالمي 
اإىل  فيه  املبالغ  توجهها  منطلق  من 

"العلمانية". 
البنية  اإىل  الأقرب  ال�سجاعة  اأن  غري 
للرئي�س  الثقافية  واخللفية  الذهنية 
الرئي�س  الفرن�سي تربز جليا يف جراأة 
على  املالأ  على  الثناء  على  تبون 
ال�رسيح  والتعبري  الفرن�سي  الرئي�س 
بالنظر  للعمل معه  ا�ستعداده  منه عن 
مكامن  ومن  و�سدقه.  اإخال�سه  اإىل 
اإعجاب  اأثارت  التي  تبون  �سجاعة 
على  الالم�رسوط  قدومه  ماكرون 
كملف  ح�سا�سية  الأكرث  امللفات  فتح 
بعهد  املرتبطة  امل�سرتكة  الذاكرة 
الأمر  للجزائر  الفرن�سي  الحتالل 
ال�سابقون مبا  الروؤ�ساء  يفلح  مل  الذي 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س  فيهم 
العقد  جميع  اجتاز  الذي  بوتفليقة 
ال�ستعمارية  فرن�سا  جتاه  والعقبات 
الذاكرة  ملف  فتح  يف  ينجح  اأن  دون 
واكبوا  الذين  الفرن�سيني  الروؤ�ساء  مع 

فرتات حكمه. 
ملاكرون  اجلزائري  اخلطاب  اأن  غري 
بقدر ما اأعاد الرئي�س تبون اإىل واجهة 
ا�ستقطاب  يفلح يف  فاإنه مل  الأحداث 
ال�سيا�سي  امل�سهد  من  طرف  اأي 
هذا  اأطياف  اختالف  فعلى  القائم، 
عدم  على  التفاق  وقع  فقد  امل�سهد 
الر�سا عن تدخل الرئي�س الفرن�سي يف 

ال�ساأن اجلزائري فاأن�سار الرئي�س تبون 
ذلك  ب�سورة  تقدميه  يريدون  الذين 
يوما  �رسح  الذي  النوفمربي  الرجل 
ولو  الأعظم  اجلامع  يف  �سي�سلي  باأنه 
اختار  الذي  والرئي�س  الفرن�سيون  كره 
لال�ستفتاء  يوما  نوفمرب  من  الفاحت 
يرون  ل  الد�ستورية  التعديالت  على 
حماولة  اإل  ماكرون  ت�رسيحات  يف 
الثورية  ال�سورة  تلك  على  ت�سوي�س 

اجلميلة. 
رف�سوا  الذين  الإ�سالميني  اأن  كما 
لإفراطها  الد�ستورية  التعديالت 
الفرن�سية  الطريقة  على  العلماين 
مربرا  ماكرون  ت�رسيحات  يجدون يف 
اإذ  الإيديولوجية  منطلقاتهم  يعزز 
يف  له  ميكن  ل  الفرن�سي  الرئي�س  اأن 
انتقالية  مرحلة  يدعم  اأن  نظرهم 
اأما  الأمة.  ثوابت  خدمة  يف  ت�سب 
العلمانيون فقد جاء ردهم �رسيعا هذه 
املرة راف�سني الو�ساية الفرن�سية على 
اجلزائر وافريقيا ومعتربين ت�رسيحات 
ماكرون مبثابة دعم ل�سيا�سة تبون على 
التي  الدميقراطية  القوى  ح�ساب 
بالرغم  املدينة"  "حراك  يتبناها 
اأجنزته  ما  باأن  ماكرون  اعرتاف  من 
بعيد  الأخرية  الد�ستورية  التعديالت 
"معايرينا"  اإىل  يرقى  اأن  عن  جدا 
نحو  م�ستقبال  تتطور  اأن  متنى  فقد 
الدميقراطية  العلمانية  الدولة  معايري 
احلديثة على النموذج الفرن�سي اأو تلك 
املعايري التي توقعها للم�ستقبل رئي�س 
لعرابة  احمد  الد�ستور  مراجعة  جلنة 
الذي قال اإنه �سياأتي على اأمتي د�ستور 

ل عربية فيه ول اأمازيغية ول اإ�سالم.

ماكرون �ضيفا على الدوامة اجلزائرية

مل يعد ي�ؤثر خطاب 
امل�ش�ؤولني الفرن�شيني وعلى 
راأ�شهم الرئي�س ماكرون على 

الفرن�شيني بالقدر الذي ي�ؤثر 
على الراأي العام يف اجلزائر 
ويف بلدان العامل الإ�شالمي 
وقد �شار يناف�س امل�ش�ؤولني 
الأمريكيني يف احلديث عن 

الغري قبل احلديث عن الذات 
غري اأن ال�شجة التي يثريها 

ماكرون تتح�ل اإىل �شخب كبري 
عندما يتعلق ب�ش�ؤون اجلزائر.

بقلم اح�شن خال�س

فازوا  قد  تراهم  الأخري  يف  لكنهم 
اخلطابة   ح�سن  وهي  منفردة  مبيزة 
وحذاقة النطق والتحدث يف املجال�س 
بقوة وثقة مفرطة      وهذا ماينطبق 
الذي كان واعظا ل  ابن اجلوزي  على 
الإلهية  الهبة  هذه  .يف  اأحد  يناف�سه 
ونعمة الفرا�سة التي جعلت منه حكيم 
كيف  اجلليل.  بالإمام  ويُكنى  زمانه 
قوّي  العقل  تكامل  القائل)اإذا  وهو  ل 
الذكاء والفطنة ...والذكي يتخل�س اإذا 
وقع يف اآفة اأما املغفل فاإنه يجني على 
نف�سه( اإنه احلافظ واملف�رس والواعظ 
جوزة  من  اأي  املولد  جوزُي  والأديب 
يتيم  عا�س  بالعراق.  دجلة  نهر  قرب 
فكفلته  عمره  من  الثالثة  منذ  الأب 
عمته التي اأر�سلت به اإىل  م�سجد ال�سيخ 
...قال  نا�رس  ابن  الف�سل  اأبي  الإمام 
يف اأ�سهر كتبه الذي هو �سيد اخلاطر) 
فا�ستغلت  العلم  اإيّل  ُحِبب  رجل  اإين 
على  فن  على  همتي  تقت�رس  .ول  به 
ل  ا�ستق�ساءه...والزمان  فاأروم  بع�سه 
يُقعد(  اأ�سيق...والعجز  والعمر  يت�سع  
�سيخا   86 على  تتلمذ  اأنه  على  وزيادة 
فقد عا�س زاهدا ل يخالط النا�س ول 
يعرف غري البيت او ال�سالة يوم اجلمعة 
اأبوه تاجرا يف النحا�س ترك له  .وكان 

طلبه  موا�سلة  من  مكنته  طائلة  ثروة 
اأنه بنى مدر�سة مبنطقة  للعلم لدرجة 
درب دينار واأ�س�س بها مكتبة ي�سرية...

منوذج فريد اإذا ابن اجلوزي ممن فدّوا 
اأنف�سهم للمعرفة...حيث تقول كثري من 
الأخبار التي نقلت �سريته اأن جمال�سه 
األف  مئة  اإىل  متتبعيها  ي�سل عدد  كان 
...وجاءت  والأمراء  الوزراء  منهم 
اللحظة التي يو�سى به...فغ�سب عليه 
احلاكم وعا�س  حتت الإقامة اجلربية 
ملدة خم�س �سنوات كاملة...ثم ت�سيف 
اأحد  يكن  مل  جنازته  باأن  امل�سادر 
يتوقع ذاكم احل�سد الذي �سمته.وبع�س 
قيم  ابن  وبني  بينه  يخلطون  القراء 
خطاأ  .وهذا  الأ�سماء  لت�سابه  اجلوزية 
مدينة  من  اأديب  مع  متباين...لأننا 
للتح�سيل  طاقته  كافة  �سخر  وا�سط 
وغالبا ما كان ي�ستكي من ق�رس الزمان 
الت�سبع  يف  النظري  منقطعة  ولهفته 
بالعلوم...وقد تعلمنا من كتابه ال�سهري 
�سيد اخلاطر اأن الكاتب احلقيقي لبد 
لأجل  ومذكرات  م�سودات  ي�سع  اأن  له 
رمبا  التي  خواطره  كل  بها  ي�سجل  اأن 
البع�س ل ي�سع لها ح�سابا فهي مهمة 
يف كذا من منا�سبة .وهذا ما فعله ابن 
الطائرة  الأفكار  من  كثري  مع  اجلوزي 

مرت  لأنها  يلتقطها  حني  امل�سافرة 
منر  �ساأن...ثم  األف  لها  وي�سع  بالبال 
على كتابه تلبي�س اإبلي�س...الذي نتعلم 
ويتجول  ال�سيطان  يدخل  منه..كيف 
ويو�سو�س  وال�سا�سة  احلكام  جمال�س 
لهم عن املوبيقات وال�رسور.... ثم يف 

النهاية يقودهم لالأحكام ال�سيئة 
نعي�س  ونحن  ..فنت�سائل  واملظامل 
بيننا  عا�س  لو  الـ21...ماذا  القرن 
باأحدث  جمهز  وهو  الأديب  هذا 
من  �ستمكنه  التي  والو�سائل  التقنيات 
الطاقة  بنف�س  اأي  املعريف  التوا�سل 
ميلكه... كان  الذي  واجلموح  والرغبة 
اأكيد اأن عبقريته ل جند لها و�سفا اأو 
طينة  من  لي�س  اأنه  بحجة  ت�سجيل.. 
املثقفني الع�سويني اأي الفاعلني داخل 
اإمنا هو  يقول غرام�سي  املجتمع كما 
مثقف م�سحون باخليالت والت�سورات 
املبدعة وخمزون كلما تقدم به العمر 
كلما زاد حجمه وتاأثريه على حميطه..
كيف ل وهو من كتب بيده قرابة الألف 
جملد هذا املجهود بالطبع ل ي�ستهان 
به ويجب اأن يوؤخذ يف ح�سبان عبقرية 
اأفنى  الذي  البغدادي...  الرجل  هذا 
حياته يف ال�سحن والعطاء وكان يت�رسع 
ق�سريوكل  الإن�سان  عمر  باأن  لل�سماء 

وعلم..حتى  فن  من  ينهل  اأن  رغبته 
يلبي عط�س تلك الروح التواقة الراغبة 
حقائق  عن  وال�سفر  التحليق  يف  دوما 
اإل  ع�سانا  ما  واملكنوزات...  الأ�سياء 
اأن نلقي التحية تلو الأخرى لهذا النوع 
مفاتن  تغنهم  مل  الذين  الرجال  من 
ذواتهم  واإجبار  العلم  طلب  عن  الدنيا 
�سام  هدف  لأجل  وذلك  الزهد  على 
وهو الإعالء من قيمة العلم واملعرفة . 
وامليزة الأخرى الأهم اأنه �سخر كل ماله 
لأجلهما .وهذا يدل بحال من الأحوال 
ال�رسيرة..  و�سايف  �سادقا  كان  اأنه 
من  �سيرتكه  مبا  اإل  غاية  اأو  له  لهّم 
واإن�ساين....والأكيد  وفكري  اأدبي  اأثر 
اأن ن�سخا من هذا العامل الفذ موجودة 
يف هذا الع�رس ولو بدرجة واحدة من 
على  قليل  تاأثريهم  الألف...لكن  بني 
غالبا  الثقايف..لذلك  وامل�سهد  الواقع 
التهمي�س  من  يعانون  تلحظهم  ما 
ول  كان  الرداءة  والتقزمي...واأن حجم 
زال اأكرب منهم ل ي�ستطيعون مقارعته 
و خلق بديل حقيقي ملواجهته واحلد 
يف  يبدعون  تراهم  تاأثريه...فقط  من 
املنابر  من  كثري  عن  �سمت...بعيدا 
من  وتنزل  هذا  �ساأن  من  تعلي  التي 

�ساأن ذاك

ابن اجلوزي منوذجا للمثقف اخلزان

ال��شع النف�شي وال�شخ�شاين الذي 
عا�س يف كنفه الإمام اجلليل 

اأب�الفرج عبدالرحمن بن اأبي 
احل�شن علي بن حممد واملعروف 

بابن اجل�زي با�شتطاعتنا اأن 
نق�ل باأنه و�شع خا�س ي�شبه 
حلد ما.. ما داأب عليه كثري 

من املثقفني العرب املعا�شرين 
.حلظة تعجز عن ت�شنيفهم 
وو�شعهم يف اأي خانة مبعدا 

عنهم اأي تخ�ش�س يف جمال معني 
.فهم م��ش�عي�ن و�شامل� معرفة 

ينهل�ن من كل بئر وبحر.

بقلم:  جمال ن�شراهلل

م�اقف و �شري
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كان امللمح الأول لالختالف يف »تطبيع« 
تطبيعا  اأرادته  الدولة  اأن  هو  الإمارات 
فقد  ولذلك  فقط،  �سيا�سيا  ل  �سعبيا 
�رشكات  بني  جتارية  اتفاقات  رعت 
مع �رشكات يف  »نظريا«  اإماراتية خا�سة 
الكيان املحتل، و�سجعت مظاهر ات�سمت 
ملظاهر  الركيكة  وال�سناعة  باخلفة 
جوا  و�سنعت  بالتطبيع،  »�سعبية«  احتفاء 
فنانني  واأرباع  اإعالميني  اأن�ساف  جعل 
يقدمون اإنتاجا يو�سف زورا باأنه اإعالم اأو 
فن لالحتفاء بالتفاق، واإظهار اأنه اتفاق 

�سعبي ولي�س جمرد عالقة بني دول.
املغرقة  املظاهر  هذه  كانت  واإذا 
»العر�س«  ليلة  بعد  تراجعت  قد  بال�سفه 
اجلزء  مالمح  تظهر  بداأت  فقد  الآثم، 
الأخطر من اتفاق التطبيع، وهو ما ميكن 
ت�سميته بتبني وترويج الرواية ال�سهيونية 
لل�رشاع، ولكن هذه املرة عرب موؤ�س�سات 
وروح  عربية،  بلغة  تتحدث  و�سخ�سيات 

عربية خال�سة!
اللقاء الذي عقده   نذكر يف هذا الإطار 
القومي  الأمن  »درا�سات  معهد  اأيام  قبل 
يف  الإمارات  �سفري  مع  الإ�رشائيلي« 
جتاوزنا  واإذا  العتيبة.  يو�سف  وا�سنطن 
ظهر  الذي  اللقاء  هذا  يف  »ال�سكل« 
�سهيوين  اأمني  مبركز  عربي  �سفري  فيه 
عربية  وخالفات  ق�سايا  عن  ليتحدث 
يف  العتيبة  قاله  ما  اأخطر  فاإن  عربية، 
هذا اللقاء هو الرتويج لفكرة اأن ال�سباب 

العربي مل يعد يكرتث بق�سية فل�سطني.
من  منطلقا  هنا  العتيبة  يتحدث  مل 
ا�ستطالعات راأي حمرتمة، ول بناء على 
درا�سات م�سحية يعتد بها، بل اأطلق راأيه 
بذلك  مروجا  حقيقة،  باعتباره  اخلا�س 
ن�رشها  الحتالل  يحاول  رواية �سهيونية 
يف الغرب والإقليم وتقوم على نفي عالقة 
مب�سكالت  ال�سهيوين  العربي  ال�رشاع 
املنطقة. فقد عملت دبلوما�سية واإعالم 
هذه  لرتويج  طويلة  �سنوات  الحتالل 
بهدف  املتحدة  الوليات  يف  الفكرة 
بعدم  وا�سنطن  يف  القرار  �سناع  اإقناع 
قد  �سيا�سي  م�سار  لقيام  ال�سغط  اأهمية 
يعتربها  ما  تقدمي  على  الحتالل  يجرب 
»تنازلت«، مع اأنها اأقل من احلد الأدنى 
املفاو�سات من  يقبله حتى عرابو  الذي 

الفل�سطينيني اأنف�سهم.
هذه  الحتالل  روج  اأخرى،  جهة  ومن 
اأول لتحقيق  العربية  الفكرة يف املنطقة 
لإقناع  وثانيا  داخلية،  �سيا�سية  اأهداف 
ال�ستبدادية  العربية  الدول  حكومات 
الحتالل  مع  ر�سمية  عالقات  باإعالن 
دون اخلوف من دفع الثمن �سعبيا بحجة 
اأن ال�ساب العربي مل يعد يهتم بفل�سطني.
الإمارات  �سفري  يروج  بب�ساطة  هكذا 
�سهيوين،  منرب  يف  ال�سهيونية  للرواية 
مرموقة  لدرا�سات  العودة  باإمكانه  وكان 
يزال  ل  الحتالل  اأن  توؤكد  الغرب  يف 
كل  من  الرغم  على  للعرب  الأول  العدو 

ما نفذ على امل�ستوى الر�سمي من بع�س 
اإيران،  مثل  جدد  لأعداء  للرتويج  الدول 
التي �ساهمت هي الأخرى ب�سيا�ساتها يف 
عري�س  قطاع  عداء  باكت�ساب  املنطقة 

من ال�سعوب العربية.
مع  احلميم  العتيبة  حديث  من  اأيام  بعد 
�رشكة  ن�رشت  ال�سهيوين،  الأمني  املركز 
طريان الحتاد الإماراتية اإعالنا ترويجيا 
للتطبيع تبنت فيه رواية ال�سهيونية حول 
»الهيكل  م�سمى  وا�ستخدمت  القد�س، 
امل�سجد  من  بدل  املزعوم  الثاين« 
بعد  الإعالن  ال�رشكة  حذفت  الأق�سى. 
�سجة كبرية واحتجاجات �سنها الن�سطاء 
ل  هذا  ولكن  تويرت،  موقع  على  العرب 
للرواية  ال�رشكة  تبني  حقيقة  من  يغري 
الحتالل  بني  ال�رشاع  يف  ال�سهيونية 
وامل�سلمني  والعرب  والفل�سطينيني 

عموما.
العتيبة  لت�رشيحات  النظر  ميكن  ل 
اأحداثا  باعتبارها  »الحتاد«  واإعالن 
غري  »اأخطاء  اأنها  حتى  اأو  معزولة 
م�سار  �سياق  تاأتي يف  اأنها  اإذ  مق�سودة«، 
التطبيع  اتفاق  توقيع  قبل  بداأ  مدرو�س 
الر�سمي  الإعالم  ا�ستغل  حيث  ب�سنوات، 
التابع  الإلكرتوين«  و«الذباب  واملوجه 
لالإمارات وال�سعودية على ترويج روايات 
عتاة  يتبناها  روايات  واأحيانا  �سهيونية، 
ال�سهاينة فقط حول ال�رشاع، مثل اتهام 
الفل�سطينيني ببيع اأر�سهم )بدل من القول 

هذه  احتلت  ال�سهيونية  الع�سابات  اأن 
الفل�سطيني  ال�سعب  واتهام  الأرا�سي(، 
رواية  )وهي  ق�سيته  وبيع  بالرتزاق 
م�رشوعية  يف  للطعن  ال�سهاينة  يروجها 
لالحتالل(،  الفل�سطينية  املقاومة 
الفل�سطيني  ال�سعب  لتحميل  بالإ�سافة 
كانت  التي  الفر�س«  »ت�سييع  م�سوؤولية 
من  )بدل  لل�رشاع  حال  تقدم  اأن  ميكن 
تو�سيح امل�سوؤول احلقيقي وهو الحتالل 
الذي رف�س حلول ل تر�سي اأ�سال غالبية 

ال�سعب الفل�سطيني(.
ت�ستخدم  التي  املقاربة  هذه  ت�سعى 
لتربئة  م�ستمرة  تزال  ول  �سنوات  منذ 
وهي  الأوىل  جرميته  من  الحتالل 
�سعب  لأرا�سي  ال�ستعماري  الحتالل 
من  لتربئته  وكذلك  عنه،  رغما  وتهجريه 
اأي  ورف�س  الحتالل  ا�ستمرار  جرمية 
الأقل  على  اأدنى  حدا  متثل  قد  حلول 
اأقل  لقيادة فل�سطينية واإن كانت ل متثل 

طموحات وحقوق ال�سعب الفل�سطيني.
ال�ستعماري  الحتالل  مع  التطبيع 
بغ�س  اإن�سانية  جرمية  هو  لفل�سطني 
النظر عن نوعه وتفا�سيله، ولكنه يف حالة 
بل  عادي،  تطبيع  جمرد  لي�س  الإمارات 
هو ترجمة عربية ركيكة لرواية �سهيونية 
ل  للمفارقة،  الغربي،  العامل  �سباب  �سار 
فر�سها  اأبو ظبي  بينما حتاول  ي�سدقها، 

على �سباب العرب!!

الإمارات والحتالل ما هو الأخطر من التطبيع؟

منذ توقيع الإمارات اتفاق التطبيع 
مع الحتالل ال�ستعماري يف 

فل�سطني، بدا وا�سحا اأنه لن يكون 
تطبيعا عاديا كالذي مت بني 

دول عربية اأخرى عقدت �سابقا 
معاهدات �سالم مع الحتالل، 

وخ�سو�سا م�سر والأردن.

بقلم : فرا�س اأبو هالل

وعودة  الإ�رشائيلية،  الفل�سطينية  العالقات 
اأجهزتها  بني  امل�سرتك  الأمني  التن�سيق 
املقا�سة  اأموال  ا�ستعادة  وقبولها  الأمنية، 
ورف�ست  ا�ستالمها،  عن  امتنعت  التي 
املهينة  الإ�رشائيلية  لل�رشوط  اخل�سوع 
الكثري  عن  تراجعت  فجاأًة  ولكنها  حينها، 
مما راكمته، وتنازلت عما اَدّعت التم�سك به 
واحلفاظ عليه، وعادت اإىل املربعات الأوىل 
التي يرف�سها �سعبنا ويدينها، ول يقبل بها 
ول يوافق عليها، والتي عانى منها و�سحى، 
واكتوى  مرارتها  وذاق  و�سكا،  منها  وتاأمل 
باملفا�سلة  كثرياً  �سلطته  وطالب  بنارها، 
مع العدو وعدم العرتاف به والتعامل معه، 

وبوقف التن�سيق معه والثقة فيه.
وانقلبت  �سعبها،  ال�سلطة  اأحبطت  لقد 
بها  التقت  التي  والف�سائل  القوى  على 
وواأدت  حواراتها،  واأف�سلت  معها،  واتفقت 
بناء  وم�ساعي  النق�سام  اإنهاء  حماولت 
عليه  وافقت  ملا  وتنكبت  الوحدة،  قواعد 
فقتلت  عليه،  تفاهمت  عما  وتراجعت 
الذي  التفاق  فر�س  على  وق�ست  الأمل 
بدا قريباً وممكناً، وجردت املتفاو�سني يف 
يتحاورون حولها  التي  الأوراق  القاهرة من 
الليلة  ي�سطرون  ولعلهم  ويتفاو�سون عليها، 
والعودة  نزلهم،  ومغادرة  اأمتعتهم  حزم  اإىل 
من حيث اأتوا بخفي حنني، خاوي الوفا�س، 
ينكثون غزلهم، ول ميلكون ما يفاخرون به 
ال�سلطة  نكثت  فقد  �سعبهم،  اإىل  يزفونه  اأو 
وعدها، وحنثت يف ق�سمها، وعادت تَِلُغ من 

الوعاء النج�س الذي دن�سها.
اأقدمت  ملاذا  الفل�سطينيون  ي�ستغرب 
وما  اخلطوة،  هذه  على  الوطنية  �سلطتهم 
يف  تاأتي  اأنها  خا�سًة  اإليها،  دفعها  الذي 

يف  �رشكائها  مع  فيه  تخو�س  الذي  الوقت 
واإياهم  وتخطط  الوحدة،  معركة  الوطن 
وخيارات  الوفاق،  وم�سالك  النجاة  �سبل 
لنتخاباٍت  معهم  وتتهياأ  امل�سري،  تقرير 
ت�رشيعية ورئا�سية واأخرى للمجل�س الوطني 
واأيدوها،  �سدقوها  وقد  الفل�سطيني، 
واتفقوا معها وتعاونوا واإياها بعد اأن اأبدت 
وثوابت  ال�سعب  خيارات  اإىل  انحيازها 
الوطن، واأبدت ت�سميمها على قطع عالقتها 
بالكيان ووقف التن�سيق الأمني معه، بعد اأن 
تاأكد لديها كذبه وخداعه، ومراوغته وعدم 
جديته، واأن ال�سالم معه وهٌم و�رشاٌب، واأن 
وخ�سارةٌ  للوقت  م�سيعٌة  معه  املفاو�سات 

للوطن واإ�رشاٌر بالق�سية.
فهل اأن ال�سلطة الفل�سطينية �سدقت وعود 
وتنف�ست  اجلديدة،  الأمريكية  الإدارة 
�ساحبة  ال�سابقة  �سقوط  بعد  ال�سعداء 
يدي  بني  تقدم  اأن  فاأرادت  القرن،  �سفقة 
جو بايدن واإدارته القادمة فرو�س الطاعة 
من  الق�سية  اأوراق  وت�سلمه  الولء،  واآيات 
�سفقة  تعار�س  اأنها  اأمل  على  جديٍد، 
باأنه  وت�سفه  ال�ستيطان  وترف�س  القرن، 
ول  الدولتني،  حل  وتوؤيد  �رشعي،  غري 
فيما  ترامب  الرئي�س  قرارات  على  توافق 
من  وتاأمل  والالجئني،  بالقد�س  يتعلق 
رعاية  اإىل  ويعود  عنها،  ير�سى  اأن  اجلديد 
امل�سداقية،  من  بنوٍع  الثنائية  املفاو�سات 
باإعادة فتح مكتب منظمة التحرير  ويتعهد 
اأوامر  ويعيد  وا�سنطن،  يف  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  للموؤ�س�سات  املالية  ال�رشف 
وامل�ساريع  وامل�ست�سفيات  امل�ستقلة 
ترامب  جمد  التي  والإمنائية  الإن�سائية 

دعمها، وتوقف عن متويلها.

ن�سبت  قد  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  اأم 
وامتنع  مواردها،  و�سحت  خزائنها، 
على  فخ�سيت  دعمها،  عن  الكثريون 
عاجزة  واأ�سبحت  الإفال�س،  من  نف�سها 
مرتبات  دفع  اأو  بالتزاماتها،  الوفاء  عن 
بهذا  فاأرادت  معها،  والعاملني  موظفيها 
القرار غري احلكيم، اأن تنع�س خزائنها، واأن 
عطف  ت�ستدر  واأن  موظفيها،  بحقوق  تفي 
الإدارة الأمريكية لتعيد �سخ الأموال اإليها، 
اأمرها،  وتلتزم  �سيا�ستها  تتبع  من  وت�سجع 
على  وداأبت  عليه  اعتادت  ما  وتدفع  لتعود 
احلرة  اأن  ال�سلطة  ون�سيت  فيه،  امل�ساهمة 
و�سعبنا  اأبداً،  بثدييها  تاأكل  ول  متوت 
الفل�سطيني حٌر �رشيٌف، اأبٌي عزيٌز، ل يقبل 
بغري الطاهر، ول ياأكل اخلبائث، ول يتطهر 
وهزم  له  املحا�رشين  اأعيا  وقد  بالنج�س، 

املتاآمرين عليه.
اأم اأن ال�سلطة �سدقت بيني غانت�س واآمنت 
الأف�سل  اأنه  واعتقدت  لها،  �رشيكاً  به 
والأح�سن، فقبلت ن�سحه واأخذت مب�سورته، 
الأوراق  واأعطته  اقرتاحه  اإىل  وا�ستجابت 
اأنه �سيكون هو رئي�س  التي يريد، على اأمل 
حال  يف  القادم،  الإ�رشائيلية  احلكومة 
جديدٍة،  انتخاباٍت  اإىل  الإ�رشائيليون  ذهب 
نتنياهو ويرحل، ويك�سب فيها  ي�سقط فيها 
طاولة  اإىل  يعود  وحينها  وحلفاوؤه،  غانت�س 
املفاو�سات، ملتزماً بحل الدولتني وال�سالم 
ال�سامل مع الدول العربية، وما علمت ال�سلطة 
لأهدافه،  ورقًة  ي�ستخدمها  غانت�س  اأن 
وي�ستغلها مطيًة للو�سول اإىل غايته، خا�سًة 
بعد اأن تخلى عنه حلفاوؤه وتركوه، وو�سفوه 
ال�سغري،  وباملت�سول  الو�سيع،  بالنتهازي 
اإليه،  الغر الذي ي�سهل خداعه بفتاٍت يلقى 

وبوعوٍد كاذبٍة تنطلي عليه.
واأحزاباً،  قوًى  الفل�سطينيني،  من  اأحد  ل 
وم�ستقلني،  وعامًة  و�سخ�سياٍت،  وف�سائل 
ال�سلطة  به  قامت  ما  على  يوافق 
و�سدمتهم،  فاجاأتهم  التي  الفل�سطينية، 
يريدون  ل  اأنهم  ذلك  واأخافتهم،  واأقلقتهم 
يدورون حول  ال�ساقية،  ذات  اإىل  يعودوا  اأن 
يجربون  تنتهي،  ل  �رشمديٍة  يف  اأنف�سهم 
كذبهم  مبن  فيها  ويثقون  املجرب،  فيها 
وخدعهم، وتاآمر عليهم وا�سرتك يف انتهاك 
ارتفعت  ولهذا  عليهم،  والعدوان  حقوقهم 
تدين  التي  واملعار�سة،  الناقدة  الأ�سوات 
بالعدول  بقرارها، وتطالبها  وتندد  ال�سلطة 
عنه وعدم الوقوع يف �رشاكه من جديد، واإل 
و�سنبدد  الوقت،  من  املزيد  �سنفقد  فاإننا 
الثمني من اجلهد، و�سنخ�رش الثقة باأنف�سنا، 
و�سنعمق الياأ�س يف قلوب �سعبنا، وقد نت�سبب 
له يف ردٍة خطريٍة، ل يعود فيها قادراً على 

الثقة باأحد اأو ت�سديق اأي طرٍف.
اأخطاأت ال�سلطة الفل�سطينية كثرياً، و�سيعت 
وفقدت  لها،  اأتيحت  التي  الكبرية  الفر�سة 
واألقت  اإليها،  األقي  الذي  النجاة  طوق 
بقربتها يف انتظار ال�سحاب، وعادت لتلقي 
بنف�سها يف البحر، وهي تعلم اأنه بحٌر هائٌج 
مائٌج، اأمواجه عاتية واأنواوؤه خطرية، واأنها 
تعرف  ول  العوم  حت�سن  ل  اأنها  عن  ف�ساًل 
واأ�سماك  الكبرية  احليتان  و�سط  ال�سباحة 
القر�س اخلطرية، فاإنها ت�سقط يف مياه بحٍر 
ل قعر له، فهل توؤوب اإىل ر�سدها، وت�ستعيد 
فترتاجع  قرارها،  خطورة  وتدرك  وعيها، 
وترباأ  التزامها،  وتتن�سل من  اعرتافها،  عن 
اإىل اهلل عز وجٍل من جرميٍة ي�ستعيذ �سعبها 

باهلل ال�سميع العليم من �رشورها.

 خطُب وَد الإدارِة الأمريكيِة اجلديدِة �سلفًا
ال�سلطُة الفل�سطينيُة

الق�سية الفل�سطينية

جمانًا دون ثمٍن، وطواعيًة دون 
قهٍر، وت�سليمًا دون �سماناٍت، 

وعبطًا دون �سوؤال، قامت ال�سلطة 
الفل�سطينيُة فجاأًة ودون مقدماٍت، 

بالإعالن ر�سميًا عن عودة 

بقلم د. م�سطفى اللداوي
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جالية  توجد  ال  املحتلة  العيون  يف 
وجود  ذلك  ليربر  خليجية  وال  اإماراتية 
اإقليم  هيكل دبلوما�سي بهذا احلجم يف 
حمتل يخ�سع ملراقبة االأمم املتحدة و 

االحتاد االفريقي.
ي�سوقون  االإماراتية  باحلالة  املهتمون 
�سواهد كثرية للتدليل على كون حتركها 
هو  املحتلة  ال�سحراوية  االأرا�سي  يف 
االإعداد  يتم  جلل  الأمر  �سغرية  مقدمة 

له يف اخلفاء.
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل 
متكنت هذه الدويلة املجهرية من بناء 
قاعدة لها يف �رشق ليبيا لدعم »جرنال 
االنقالبات« خليفة حفرت ،و متكنت من 
بناء قاعدة ع�سكرية  يف اجلزء ال�سمايل 
عن  انفا�سله  اأعلن  الذي  ال�سومال  من 

الدولة االأم 
لكنه  جمهول  كيان  هو  1991و  �سنة  
وجي�ش  جهاز�رشطة  على   يتوفر 
توجد  ود�ستوروال  وبرملان  وحكومة 
دولة تعرتف بهذا الكيان �سوى االمارات 
التي ا�ستثمرت بخبث يف هذه احلالة و 
�ساومت �سناع القرار فيه و بنت قاعدة 
بحرية حتت غطاء مربر واه وهو تعزيز  
على  االماراتية  البحرية  �سالح  دور 
املندب،  باب  مل�سيق  الغربي  اجلانب 
االإريرتي،   »ع�سب«  ميناء  وخ�سو�سا 
�سحاها  و  ع�سية  بني  حتول  الذي 
متطورة  ومراقبة  تدريب  من�ساأة  اإىل 
التجارية  املالحة  خطوط  على  توؤثر 
ا�سرتاتيجية  منطقة  يف  الع�سكرية  و 

وحيوية من العامل . 
مربر  وحتت  املنطقة  عن  بعيد  وغري 

اإىل  اليمن  وهاهي  ال�ساحة  يف  احلرب 
من�ساأة  و  قاعدة  ببناء  متم�سكة  اليوم 
اليمنية  �سقطرى  جزيرة  يف  ع�سكرية 
اأكدت  حيث  اللعبة  تك�سفت  قد  ،و 
حول  اإعالميون  موقع  تقاريرن�رشها 
على  االإماراتية  العمليات  »اأن   العامل 
اجلزيرة قد دخلت منًحى اأكرث خطورة 
مع االأنباء عن خطط طريان »االحتاد« 
لت�سيري ثالث رحالت يومًيّا بني اأبو ظبي 
و�سقطرى، مع حت�سريات لربط اجلزيرة 
ب�سبكة ات�ساالت اإماراتية، نقلت الطيور 
-التي  اجلزيرة  يف  النادرة  واحليوانات 
اإىل  طبيعية-  حمميًة  بو�سفها  ت�سّنف 
ُدفع  ذلك  ومبوازاة  ظبي،  اأبو  حدائق 
االإماراتية  الع�سكرية  االآليات  بع�رشات 
اأبناء  ُدّربت دفعة من  اإىل اجلزيرة، كما 
االإماراتية،  القوات  يد  على  �سقطرى 
حول  االإجراءات  تلك  كل  دفعت  وقد 
تاأكيد ال�سكوك بخ�سو�ش نية االإمارات 
متاًما،  اجلزيرة  على  �سيطرتها  اإحكام 
بعيًدا عن �سلطة احلكومة ال�رشعية يف 

اليمن.
اأبناء  حومة  فعلته  مبا  تقارير  تذكر  و 
زايد« يف »جزيرة ميون » والتي تتواجد 
فيها  اأخطر قواعد االإمارات يف البحر 
االأحمر، فاجلزيرة التي هّجرت القوات 
اجلن�سية  ومنحت  مواطنيها  االإماراتية 
قاعدة  حتوي  عائلة(،   86( االإماراتية 
لالإمارات يف فوهة م�سيق  واأو�سع  اأكرب 

باب املندب.
تطورات  يف  املتاأنية  القراءة  توحي 
ال�ساحات  من  كثري  االماراتي يف  الدور 
املرتزقة  �سالح  على  تراهن  اأنها 

بتوظيف جهود 
ولي�ش  االأمريكية  ووتر”  “بالك  �رشكة 
قد  اأبوظبي  تكون  اأن  اأبدا  م�ستبعدا 
بامكانية  املغربي  للمخزن  اأوعزت 
�سد  يف  املرتزقة  خدمات  توظيف 
وتوجيه  ال�سحراوي  ال�سعب  مقاومة 
يتواءم  مبا  االإرهابية  التنظيمات  عمل 
اال�سرتاجتية  »امل�سالح  قائمة  مع 
اأجهزة  طرف  من  حتقيقها  »املطلوب 
يدها  و�سع  ت�ستهدف  دولية  خمابرات 
الرثوات  كل  و  الطاقة  منابع  على 
و  اإفريقيا  �سمال  منطقة  يف  املنجمية 
اإلهاء  بطبيعة احلال لن يتاأتى ذلك دون 
ا�ستنزاف  حرب  يف  املنطقة  جيو�ش 

طويلة االأمد.
ففي الوقت الذي ينمو التحالف املريب 
م�سارات  على  والرباط  االإمارات  بني 
خمتلفة تعرف منطقة ال�ساحل حتركات 
حممومة على �سعيد الزيارات الع�سكرية 
اأين اأفادت تقارير  عن مباحثات اأجراها 
مع  نداو  باه  املايل  االنتقايل  الرئي�ش 
القوات  قائد  تاون�سند  �ستيفن  اجلرنال 

االأمريكية يف اإفريقيا »اأفريكوم«.
اجليو�ش  لوزيرة  كان  باأيام  قبله  و 
جولة  باريل  فلوران�ش  الفرن�سية 
وزير  زيارة  من  اأ�سبوع  بعد  باملنطقة 

اخلارجية الفرن�سي جان اإيف لودريان.
املنطقة  اأن  للملف  متابعون  يراهن 
القادمة  القليلة  الفرتة  خالل  �ست�سهد 
االرهابية  املجموعات  اأداء  يف  تغيريا 
و و �سياغة جديدة لدورها يف ال�ساحة 
املالية غري بعيدا عن احلدود اجلزائرية 
املرتبطني  املغاربة  عدد  اأن  حيث 

لتحريك  يوؤهلهم  بلدهم  مبخابرات 
االأو�ساع مبا يتوافق مع »اأجندات الظل« 
ماأمورة   اإقليمية  اأطراف  اأعدتها  التي 
لالأمن  تهديد  م�سدر  اإىل  اليوم  حتولت 
اأن  تقارير  توؤكد  و  اإفريقية  دول   6 يف 
مقاتلني من 15 دولة يف �سفوف  التنظيم 

االرهابي »ن�رشة اال�سالم وامل�سلمني«
على �سوء ما �سبق ال ن�ستبعد اأن يتم يف 
قادم االأيام االإعالن عن م�ساريع لت�سيري 
موانئ و ا�ستغالل الرثوات املنجمية يف 
مقابل  املحتلة  ال�سحراوية  االأرا�سي 
�سمان اأبوظبي لتمويل �سفقات الت�سليح 
ال  جمموعة  تفعل  كما  املغرب  لفائدة 

ديكوفارت الفرن�سية منذ �سنوات.
املقبلة  املرحلة  يف  املواجهة  ح�سم 
،وهي  املعلومة  ميلك  ملن  �سيكون 
ماتقوم  و  اأبدا  �سهلة  لي�ست  معركة 
هذا  يف  اجلزائرية  االأمن  اأجهزة  به 
عيونا  هناك  اأن  على  دليل  اخل�سو�ش 
اأعلى  على  عملياتية  جاهزية  و  يقظة 

م�ستوى ممكن و لنتذكر هنا 
درار،  م�سطفى  االإرهابي  على  القب�ش 
الثانية  الع�سكرية  بالناحية  تلم�سان  يف 
االإرهابي احل�سني  القب�ش على  اأي�سا  و 
ولد عمار ولد مغنية املدعو “ماي�ش”، 
يف تيمياوين..وهما امل�سموالن بال�سفقة 
مع  فرن�سا  اأبرمتها  التي  امل�سبوهة 
تنظيمات ارهابية و ق�ست باالإفراج عن 
اإرهابي من �سمنهم قيادات و من   200
االأول و هي املجموعات  ال�سف  رجال 
احلدود  باخرتاق  كلفت  اأنها  يبدو  التي 

اجلزائرية .....وللحديث عودة وبقية

عرب  املتحدة  لالأمم  دور  اأي  واألغت   
ا�ستفتاء  على  لالإ�رشاف  بعثتها  حتويل 
مزعوم اإىل �رشطة مرور بال �سالحيات 
األغت الرباط االتفاقيات امللحقة  ؛ ثم 
املنزوعة  املناطق  حدود  حتدد  التي 
؛  بها  م�سا�ش  اأي  ومتنع  ال�سالح 
فبا�رشت الرباط تنفيذ خطة النفاذ اإىل 
ت�سكل خرقا �سافرا  بوابة  افريقيا عرب 
البوابة  نحو  طريق  ومد  ؛  لالتفاقيات 

املوريتانية.
اأمان  �سبكة  لن�سج  الرباط  واجتهدت 
تن�سيق  عرب  القانوين  غري  ملعربها 
اأوروبية  دول  مع  �رشي  دبلوما�سي 
الدول  تلك  لت�سور  فرن�سية  برعاية 
مهم  املعرب  اأن  خ�سو�سا  ملوريتانيا 
احلر�ش  انواك�سوط  وعلى  الأوروبا 
رغم  ؛  ن�ساطه  وا�ستمرار  �سالمة  على 
خرقه جلوهر اتفاق وقف اإطالق النار 
اأن  ،وال�سك  امللحقة  ولالتفاقيات 
املغرب اأدار ظهره لبنود احلل ال�سلمي 
وانتهج �سيا�سة جديدة تركز على احلل 

بروؤية مغربية بحته.
تكتيكات من كل نوع راهن املغرب عليها 
؛ بع�سها يتعلق باإحداث ان�سقاق داخل 
مقابل  املقاومة  ال�سحراوية  النخبة 
حتت  ال�سحراوية  النخب  من  ياأ�ش 
االحتالل التي مل توؤثر يف م�سار النزاع 

رغم ح�سولها على متويالت وت�سهيالت 
�سخمة ؛ وعادت الرباط ملحاوالت غزو 
العوا�سم االفريقية بحثا عن �سهود زور 
الغربية  بال�سحراء  قن�سليات  يفتتحون 
زور  �سهود  اأو  ؛  مادي  املحتلة مبقابل 
الذي  العربي  امل�رشق  من  براغماتيني 
ي�سهد اختالال بارزا يف ثوابته وفقدانا 
لبو�سلته ال�سليمة مقابل خدمات مغربية 
بني  املحتدمة  العبثية  ال�رشاعات  يف 

حماور عربية مرتبكة االأداء.
مغربية جديدة  ا�سرتاتيجية  برزت  كما 
باالأرا�سي املحتلة ت�سخ متويال �سخما 
املغرب  وكاأن  ؛  بحرية  بنوية  مل�ساريع 

ح�سم امللف ال�سحراوي متاما .
اأوهام مغربية تراكمت لت�صنع 

وهم الن�صر احلا�صم !

باملقابل كان ال�سحراويون يعدون العدة 
بهدوء للعودة للكفاح امل�سلح بزخم اأكرب 
واأ�سد تاأثريا ؛ وكان الوعي ال�سحراوي 
الق�سية  جمود  دورة  ك�رش  ل�رشورة 
ت�سدر  بالمعنى  بيانات  اإىل  وحتولها 
غري  جل�سات  من  واالأخرى  الفينة  بني 
جدية لالأمم املتحدة ؛ فحركوا بدهاء 
ورقة �سيا�سية وقانونية هي ورقة معرب 
الرتكاب  املغرب  لدفع  ؛  الكركرات 
يف  املغرب  فوقع  ؛  ا�سرتاتيجي  خطاإ 

الفخ ال�سحراوي ب�رشعة .
اأكرب  واملغرب  ال�سحراويني  مابني  اإن 
ق�سية  فهناك  ؛  الكركرات  ق�سة  من 
ك�سبه  باإفريقيا  ا�ستعمار  اآخر  ت�سفية 
املحاكم  اأروقة  يف  ال�سحراوي  ال�سعب 
االأممية وجمل�ش االأمن ؛ ومل يعد ميكن 
ثرواته  وم�سادرة  بكامله  �سعب  �سطب 

ونفيه لل�ستات.
ال�سحراوية  اجلاليات  حتولت  لقد 
اجتماعي  اأمان  �سبكة  اإىل  العامل  عرب 
للق�سية  واقت�سادي  و�سيا�سي 
يف  البولي�ساريو  وجنحت  ؛  ال�سحراوية 
العودة  واأعلنت  ؛  الكركرات  لعبة  اإدارة 
للكفاح امل�سلح يف و�سع مريح تت�سع فيه 
موقف  على  ال�سحراوي  ال�سعب  وحدة 
؛  ال�سهادة  اأو  الوطن  كل  هو  موحد 
وكانت الرباط هي امل�سوؤولة عن �سطب 
اتفاق وقف اإطالق النار باخرتاقها لكل 

بنود االتفاق علنا.
متاهة  كعادتها يف  الرباط  وقعت  ولقد 
ح�سابتها اخلاطئة ؛ فهي مل تنتبه للفخ 
بكل  جاهزة  لي�ست  وهي  ؛  ال�سحراوي 
تاأكيد حلرب ا�ستنزاف جديدة مع جي�ش 
�سحراوي متمر�ش تدرك الرباط جيدا 
خطورته وب�سالته وقدرته على التحمل 

واملباغتة .
من  ماأزق  يف  نف�سها  الرباط  وجدت 

اأو  �سيا�سية  مظلة  فال  ؛  �سناعتها 
ع�سكرية �ستوفر لها مددا يف دورة نزاع 

قد تطول .
اأكرث  موقف  يف  يبدون  ال�سحراويون 
اال�ستقالل  نيل  على  واإ�رشارا  متا�سكا 
الرباط  وبدت  ؛  منقو�ش  غري  كامال 
اأنها وقعت يف  بعد  مرتبكة ومل ت�سدق 
حدب  كل  من  ال�سحراوية  النريان  فخ 

و�سوب.
االحتفال بالن�رش الوهمي يف الكركرات 
اإعالن  اأن  يدرك  واجلميع  ؛  م�ستمر 
منطقة  املنطقة  تلك  اأن  البولي�ساريو 
تكون  فلن  ؛  معناه  له  مغلقة  ع�سكرية 
اآمنة  املوريتاين  املعرب  باجتاه  احلركة 
؛ ولن يخاطر النا�ش بحياتهم من اأجل 
ذلك ؛ بل اأن احلركة بني مدن ال�سحراء 
الغربية واملدن املغربية لن تكون اآمنة 
ودفنت  رحاها  دارت  قد  فاحلرب  ؛ 

اأوهام الرباط يف فخ الكركرات.
جتد  ال  قد  املرة  هذه  احلرب  فاتورة 
من يدفعها نيابة عن املغرب ؛ فالدول 
الع�سكرية  اأولوياتها  لها  اخلليجية 
املغربي  واالقت�ساد  ؛  امللحة  واالأمنية 
ك�سيح وغارق يف الديون ؛ واأوروبا كذلك 
الرباط  تعومي  من  االأهم  اأولوياتها  لها 
يف نزاع غرقت فيه مبكرا وتعيد اإغراق 

نف�سها كلما منحت فر�سة لل�سالم .

الدور القذر لالإمارات وفرن�سا و املخزن

فاتورة احلرب ل جتد من يدفعها 

يف ال�صيا�صة ال يوجد جمال 
للعبث وال التخاذ قرارات 

ع�صوائية ،وال توجد  كذلك 
اختيارات ع�صواء..كل �صيء 

مدرو�س بدقة متناهية و 
خمطط له وهو ما ينطبق على 

الدور االإماراتي يف منطقة 
ال�صمال االإفريقي ،حيث كانت 

اخلطوة اال�صتعرا�صية التي 
اأقدمت عليها اأبوظبي بافتتاح 
قن�صلية لها يف مدينة العيون 
املحتلة مبثابة اإعالن ر�صمي 

عن تد�صني مرحلة جديدة يف  
»احلروب بالوكالة« التي ع�صفت 

بتون�س وليبيا و م�صر و �صوريا 
واليمن ولبنان وغريها من 

ال�صاحات امل�صتعلة.

هل وقعت الرباط يف الفخ 
ال�صحراوي املحبوك جيدا يف 

الكركرات ؟ الو�صع الراهن يوؤكد 
ذلك . لعبت الرباط لعبة الوقت 
طيلة 30 عاما وفرغت اتفاقية 
وقف اإطالق النار من حمتواها ؛

بقلم:  وداد احلاج

بقلم:  عبد اهلل بونة

لعبة املخابرات يف ال�صاحل االإفريقي

نيابة عن املغرب
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عي�شة ق.

بوقلمونة  حبيب  الالعب  عودة  �شهدت  وقد 
ب�شورة  واندمج  اجلماعية  التدريبات  جو  اإىل 
املا�شية  الفرتة  عنها  غاب  بعدما  عادية 
واتبع  منها،  يعاين  كان  التي  الإ�شابة  ب�شبب 
يقوم  اأن  قبل  عالجيا  برناجما  مدارها  على 
ت�شجيل  من  يتمكن  حتى  الع�شلي  بالتاأهيل 

ل  الذي  وهو  املناف�شة،  جو  اإىل  قوية  عودة 
ي�شتبعد اأن يكون جاهزا حت�شبا ملقابلة اجلولة 
اأمام احتاد العا�شمة، حيث يعول عليه  الأوىل 
التي  للتجربة  نظرا  الكوكي  املدرب  كثريا 
التي  الركائز  اأحد  كان  اأين  وخربته  ميلكها 

اعتمد خالل املو�شم املا�شي.
اأم�س  لأول  التدريبات  �شدل  اآخر،  جانب  من 
عن  واحدة  دفعة  لعبني  �شبعة  غياب  توا�شل 

اأجوائها ب�شبب معاناتهم من اإ�شابات خمتلفة 
اكرم  القائد  من  بكل  الأمر  ويتعلق  اخلطورة، 
دباري، هواري فرحاين،  جحنيط، عبد احلق 
لعريبي  ح�شني  بربا�س،  يا�رس  لعوايف،  يو�شف 
بعمل  يقوم  ال�شباعي  هطا  باركي،  وخريي 
خا�س رفقة املح�رس البدين قي�س الغطا�شي 
جاهزا  يكون  حتى  حت�شريه  على  يعمل  الذي 

لدى افتتاح البطولة الوطنية.

يوا�شل نادي وفاق �شطيف التح�شري بجدية النطالق املو�شم الكروي اجلديد، عندما 
يلعب قمة اجلولة االفتتاحية للرابطة املحرتفة االأوىل اأمام احتاد العا�شمة واملقررة 
نهاية هذا االأ�شبوع، حيث يعول املدرب التون�شي نبيل الكوكي على حت�شري اأ�شباله من 

كافة النواحي حتى يكونوا جاهزين لتحقيق انطالقة قوية بالبطولة الوطنية والعودة 
بنتيجة من ملعب عمر حمادي ببولوغني، ويف هذا ال�شدد فاإن التدريبات تتوا�شل ب�شفة 

عادية لدى ت�شكيلة "الن�شر االأ�شود" 

�شبعة العبني يوا�شلون اخل�شوع لربنامج بدين خا�ص

بوقلمونة يندمج بالتدريبات اجلماعية لوفاق �ضطيف

املناف�ص اختار احت�شان اللقاء على اأر�شية ملعب �شيئة

لي�شرت تطالب قيمة 20 مليون اورو لت�شريحه واأجرته
 تبلغ 4.5 ماليني اورو �شنويا

مولودية اجلزائر حت�ضر لل�ضفر اإىل البنني عرب طائرة خا�ضة

اإدارة �ضانت ايتيان ت�ضرتط تخفي�ض 
املطالب املالية لنتداب �ضليماين

مولودية  نادي  اإدارة  حت�رسرّ 
الجراءات  جميع  اجلزائر 
ال�رسورية حت�شبا ل�شمان التنقل 
من  البنني  اإىل  يقودها  الذي 
نادي  مواجهة  اأجل 
دي  بافال�س 
املحلي  بورقو 
ة  ر ملقر ا
يخ  ر بتا
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مباراة  حل�شاب  املقبل  نوفمرب 
من  التمهيدي  الدور  ذهاب 
دوري اأبطال اإفريقيا، اأين قامت 
النا�رس  عبد  الرئي�س  اإدارة 
خا�شة  طائرة  بكراء  اأملا�س 
يف  الوفد  اأع�شاء  نقل  ت�شمن 
يف  البنني  نحو  مبا�رسة  رحلة 
اجلوية  الرحالت  توقيف  ظل 
وباء  انت�شار  اإثر  يف بالدنا على 
كورونا، اأين اأخذت اإدارة النادي 
الحتياطات  جميع  العا�شمي 

ال�شاقة  بالرحلة  املتعلقة 
مت  والتي  الفريق  تنتظر  التي 
من  املقبل،  الربعاء  برجمتها 
املدرب  لأ�شبال  ال�شماح  اجل 
الأجواء  على  التعود  نغيز  نبيل 
ال�شمراء  القارة  يف  املعروفة 
ويف مقدمتها الأجواء املناخية 
ال�شعبة املنتظرة يف ظل ارتفاع 
من  الفرتة  هذه  خالل  احلرارة 
املباراة  جتري  اأين  ال�شنة، 
اخلام�شة  ال�شاعة  من  ابتداء 
"�شارل  ملعب  على  م�شاء 

بورتوريفو.  العامة  يف  دوغول" 
ت�شكيلة  تعداد  يواجه  و�شوف 
متعلقة  عرقلة  "العميد" 
بو�شعية امللعب الذي ل يتواجد 
الذي  وهو  اأحواله  اأح�شن  يف 
يتوفر على اأر�شية ميدان �شيئة، 
رغم اأنه مع�شو�شب طبيعيا، اين 
اأحمد  احلار�س  رفقاء  �شيكون 
احلذر  بتوخي  ملزمني  بوطاقة 
اإىل  التعر�س  لتفادي  واحليطة 
م�شوارهم  تهدد  خطرية  اإ�شابة 

الكروي.

الدويل  الالعب  انتقال  يرتبط 
اجلزائري اإ�شالم �شليماين ب�شفوف 
نادي �شانت ايتيان الفرن�شي ح�شب 
من  الأخري  يفر�شها  التي  ال�رسوط 
الذي  وهو  ال�شفقة،  اإمتام  اأجل 
املنتخب  مهاجم  ناديه  اإدارة  ت�شع 
يف  الأولوية  راأ�س  على  الوطني 
ت�شتهدف  الذين  الالعبني  قائمة 
لالنتقالت  حت�شبا  معهم  التعاقد 
ال�شتوية املقبلة التي تنطلق ابتداء 
من �شهر جانفي، حيث يريد الفريق 
خدمات  من  ال�شتفادة  الفرن�شي 
الذي  التاألق  وا�شتغالل  �شليماين 
عقب  املن�رسم  املو�شم  به  ظهر 
موناكو  ال�شابق  ناديه  مع  تاأقلمه 
اأح�شن لعب يف  كان  اأين  الفرن�شي 
من  الأول  الن�شف  خالل  �شفوفه 
يرتاجع  اأن  قبل  املن�رسم  املو�شم 
الربتغايل  مدربه  رحيل  عقب 
اإثر  على  ومت  جاردمي،  ليوناردو 
ذلك حتويله اإىل دكة البدلء لفائدة 

لعبني اآخرين.

فرن�شية  اإعالمية  تقارير  وك�شفت 
ا�شرتطت  ايتيان  �شانت  اإدارة  ان 
تخف�س قيمة حتويله التي ت�شرتطها 
اإدارة فريق لي�شرت �شيتي الجنليزي 
التي متلك عقد الالعب الذي عاد 
ف�شل  بعدما  الفريق  �شفوف  اإىل 
�شفوفه  اإىل  ينتقل  فريق  اإيجاد  يف 
بال�شافة  املا�شية  ال�شائفة  خالل 
اإىل تخفي�س راتبه ال�شنوي املرتفع، 
ويف هذا ال�شدد فاإن اإدارة "الثعالب" 
ت�شرتط قيمة مالية قدرها 20 مليون 

خدمات  عن  التنازل  مقابل  اأورو 
معها  بعقد  يرتبط  والذي  �شليماين 
جانب  اإىل   ،2021 جوان  يف  ينتهي 
عني  حي  لبن  ال�شنوية  الأجرة  اأن 
اأورو، وهي  البنيان تبلغ 4.5 مليون 
�شانت  لإدارة  ميكن  ل  التي  القيمة 
ايتيان التكفل بها، حيث ت�رس على 
لالعب  املالية  ال�رسوط  تخفي�س 
ويف حال الف�شل �شوف ترتاجع عن 

فكرة التعاقد معه.
عي�شة ق.

غاب عن مباراة اأوغ�شربوغ اأم�ص

بن �ضبعيني ي�ضاب بفريو�ض كوفيد19
اإ�شابة  عن  مون�شغالدباخ  بوري�شيا  نادي  اإدارة  اأعلنت 

بوباء  �شبعيني  بن  رامي  اجلزائري  الدويل  الالعب 
كورونا وذلك خالل بيان ن�رسته اأم�س، ك�شفت خالله 
عن تلقيها نتائج التحاليل الطبية اخلا�شة بالالعب 
النتائج  جاءت  اأين   "PCR" اأجرى  كان  والذي 
ايجابية واأكدت معاناته من فريو�س "كوفيد19" 
الفريق  قائمة  يغيب عن  الذي جعله  الأمر  وهو 
املتعلقة  اأوغ�شربوغ  مباراة  اأم�س  خا�شت  التي 

الأملاين، حيث دخل  الدوري  الثامنة من  باجلولة 
ال�شفاء  اإىل  المتثال  غاية  اإىل  ال�شحي  احلجر  يف 

من الوباء للعودة جمددا اإىل التدريبات مع املجموعة 
وا�شتئناف املناف�شة ب�شكل عادي.

من  لعب  خام�س  الوطني  للمنتخب  الأي�رس  الظهري  ويعترب 
�شفوف ت�شكيلة املدرب جمال بلما�شي الذين يعانون من الوباء بعدما �شبقه اإىل الإ�شابة كل من 
اأنديه ديلور، ريا�س حمرز، مهدي عبيد واآخرهم يو�شف عطال هذا الأخري �شيع ترب�س اخل�رس 
ال�شابق لنف�س ال�شبب، وكان بن �شبعيني �شارك يف اآخر ترب�س للمنتخب الوطني اأين خا�س مباراتي 
اأن يعود جمددا اإىل املانيا، حيث خ�شع اإىل  زميبابوي يف ملعب 5 جويلية والعا�شمة هراري قبل 

التحاليل الطبية التي ك�شفت عن معاناته من الوباء.
عي�شة ق.

يوا�شل الغياب ب�شبب نق�ص لياقته البدنية

غار�ضيا: بن العمري لي�ض جاهزا للعب مع ليون
عاد مدرب نادي اأوملبيك ليون الفرن�شي 
جمددا  احلديث  اإىل  غار�شيا  رودي 
بن  جمال  اجلزائري  الدويل  لعبه  عن 
ل�شتئناف  ا�شتعداده  ومدى  العمري 
املباريات  ولعب  عادية  ب�شفة  املناف�شة 
اأو�شح  ال�شدد  هذا  ويف  بدايتها،  منذ 
الإعالم  نقلها  ت�رسيحات  يف  غار�شيا 
الفرن�شي اأن املدافع املحوري للت�شكيلة 
الوطنية لي�س جاهزا بعد ب�شفة تامة من 
اأجل خو�س جميع اأطوار املقابلة، حيث 
وغري  البدين  اجلانب  من  يعاين  ليزال 

وا�شتطرد  دقيقة،   90 لعب  على  قادر 
ال�شباب  لنادي  ال�شابق  الالعب  اأن 
الفريق  م�شاعدة  على  قادر  ال�شعودي 
وملرّح  امكانياته.  كافة  ي�شرتجع  عندما 
العمري  بن  جاهزية  عدم  اإىل  غار�شيا 
الذي  تام وهو  ب�شكل  البدين  من اجلانب 
طويلة  لفرتة  املناف�شة  عن  متوقفا  كان 
اإدارة  مع  له  وقعت  التي  امل�شاكل  ب�شبب 
ناديه ال�شعودي الذي عرقل عملية ف�شخ 
ر التحاقه بفريقه  العقد بني الطرفني واأخرّ
الذي  الأمر  يتدررّب  اجلديد، ما جعله ل 

اأثر عليه كثريا من الناحية البدنية حيث 
اللياقة  حيث  من  وا�شحا  نق�شا  يعاين 
وهو ما ظهر عليه جليا خالل م�شاركته 
نظريه  اأمام  الوطني  املنتخب  مباراة  يف 
زميبابوي يف العا�شمة هراري، حيث ظهر 
امل�شتوى  نف�س  يف  يكن  ومل  �شيء  بوجه 
املتعود على الظهور به خا�شة م�شاركته 
كاأ�س  مناف�شة  من  املا�شية  الن�شخة  يف 
اأين  بلقبها،  توجوا  التي  لالأمم  اإفريقيا 
بعد  جاهزا  لي�س  العمري  بن  اأن  ظهر 

للعب 90 دقيقة كاملة.

عي�شة ق.

نال ثاين اأح�شن تنقيط خالل مقابلة بوردو ورين

زرقان يتلقى الإ�ضادة من الإعالم الفرن�ضي
مهدي  اجلزائري  الدويل  الالرّعب  ى  تلقرّ
الإعالم  طرف  من  الإ�شادة  زرقان 
الذي  الطيب  الأداء  عقب  الفرن�شي 
املقابلة  خالل  بوردو  ناديه  رفقة  قدمه 
اأمام  اأم�س  اأول  �شهرة  جمعتهم  التي 
 11 اجلولة  حل�شاب  رين  نادي  امل�شيف 
ب�شكل  �شاهم  اأين  الفرن�شي،  الدوري  من 
به  عاد  الذي  الثمني  النت�شار  يف  لفت 
رفقائه من خارج القواعد عقب النت�شار 
بهدف دون رد، ويف هذا ال�شدد اختارت 
جريدة "ليكيب" الفرن�شية الوجه اجلديد 

يف �شفوف الت�شكيلة الوطنية ثاين اأح�شن 
ناديه عقب ح�شوله  جانب  من  الالعبني 
اأ�شا�شيا  لعب  الذي  وهو   6 عالمة  على 
من   60 الدقيقة  يف  ي�شتبدل  اأن  قبل 
الرواق  يف  زرقان  لعب  حيث  املباراة، 
جعلت  مقبولة  م�شتويات  وقدم  الأمين 
تبقى  اجلميع يطمئن حول جاهزيته ملا 
الذي  وهو  احلايل،  الكروي  املو�شم  من 
ت�شكيلة  رفقة  بانتظام  يلعب  ا�شحى 
كان  بعدما  لوي�س غا�شكيه  املدرب جان 
اإ�شابة  من  املا�شية  الفرتة  خالل  يعاين 

اإل  الأمر،  بداية  اأثرت على جاهزيته يف 
اأن لعب اخل�رس اأ�شحى اأف�شل حت�شريا 
مع  بالكثري  ويعد  املو�شم  من  تبقى  ملا 
الذي  وهو  م�شتقبال،  الوطني  املنتخب 
ينتظر اأن ينال فر�شته كاملة مع اخل�رس 
الذي  املقبل  مار�س  �شهر  موعد  خالل 
الوطني  الناخب  اأ�شبال  خالله  يخو�س 
زامبيا  اأمام  لقاءين  بلما�شي  جمال 
الأخريتني  اجلولتني  حل�شاب  وبوت�شوانا 
من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا 

عي�شة ق.لالأمم بالكامريون.

عي�شة ق. 
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على  وانت�رص  الالفتة  نتائجه  موناكو  وا�صل 
مثرية  مباراة  يف  جريمان  �صان  باري�س  �صيفه 
3-2 اأول ام�س �صمن الأ�صبوع 11 من الدوري 
الفرن�صي، وكان باري�س �صان جريمان الطرف 
الأف�صل يف البداية وتقدم بثنائية بف�صل جنمه 
كيليان مبابي ب�صناعة من الأرجنتيني دي ماريا 
وركلة جزاء، وقد حافظ على تقدمه حتى نهاية 
كامل  ب�صكل  موناكو  وانتف�س  الأول،  ال�صوط 
فولند  الأملاين  رف�س  اإذ  ال�صرتاحة  عقب 
منح جنومية اللقاء ملبابي بتوقيعه على ثنائية 
ياأتي هدف  اأن  الثاين قبل  ال�صوط  ملوناكو يف 
الفوز بف�صل البديل الإ�صباين فابريغا�س بعدما 
التي  الدقيقة  وهي  جزاء،  ركلة  بتنفيذ  جنح 
جتمد  جريمان،  �صان  من  ديالو  طرد  �صهدت 
نقطة   24 عند  جريمان  �صان  باري�س  ر�صيد 
يف ال�صدارة فيما ارتفع ر�صيد موناكو اإىل 20 
نقطة يف الو�صافة موؤقتاً، وجاءت اخل�صارة يف 

العا�صمة  لنادي  بالن�صبة  منا�صب  غري  توقيت 
اأمام  اأر�صه  على  حا�صمة  لقمة  ي�صتعد  الذي 
يف  املقبل  الثالثاء  الأملاين  ليبزيغ  �صيفه 
اأبطال  دوري  م�صابقة  �صمن  الرابعة  اجلولة 
املو�صم  النهائية  مباراتها  خ�رص  التي  اأوروبا 

املا�صي.
تعافيه  بعد  املالعب  اإىل  عودته  مبابي  وكلّل 
لها  تعر�س  الفخذ،  يف  ع�صلية  اإ�صابة  من 
ر�صيده  رافعاً  بثنائية  احلايل،  ال�صهر  مطلع 
فانفرد  املو�صم  هذا  اأهداف  ت�صعة  اإىل 
واحد  هدف  بفارق  الهدافني  لئحة  ب�صدارة 
اأمام مهاجم رين�س ال�صنغايل بولي دي، .وهو 
جريمان  �صان  باألوان  ملبابي  ال�صابع  الهدف 
تركه  الذي  موناكو  ال�صابق  فريقه  مرمى  يف 
عام 2017 لالن�صمام اإىل فريق العا�صمة على 
اإىل �صفوفه،  �صبيل الإعارة قبل انتقاله نهائياً 
اأكرث  املباراة يف غياب  �صان جريمان  وخا�س 

ماركو  الإيطايل  خ�صو�صاً  اأ�صا�صي  لعب  من 
والإ�صباين  دراك�صلر  يوليان  والأملاين  فرياتي 
اإيكاردي  ماورو  والأرجنتيني  برنات  خوان 

ب�صبب الإ�صابة.
النت�صارات  نغمة  بوردو  ا�صتعاد  جهته،  من 
عليه  تغلب  عندما  رين  م�صيفه  جراح  ق  وعَمّ
خ�صارتني  بعد  الأول  بفوزه  بوردو  يدين   ،0-1
رين  لعب  اجلديد  وافده  اإىل  متتاليتني 
الهدف  �صجل  الذي  عرفة  بن  حامت  ال�صابق 
بثالثة  تالعب  بعدما   37 الدقيقة  يف  الوحيد 
بي�رصاه  زاحفة  قوية  كرة  و�صدد  مدافعني 
اليمنى  الزاوية  فاأ�صكنها  املنطقة  خارج  من 
ودافع  غومي�س،  الفريد  ال�صنغايل  للحار�س 
 2019-2018 مو�صم  رين  األوان  عن  عرفة  بن 
اإىل  املا�صي  املو�صم  منت�صف  النتقال  قبل 
اأ�صهر ومنه يف  بلد الوليد الإ�صباين ملدة �صتة 
�صفقة انتقال حر اإىل بوردو ال�صيف املا�صي، 

الدوري  ال�صابق يف  للدويل  الأول  الهدف  وهو 
هذا املو�صم، علما باأنه دافع �صابقاً عن األوان 
جريمان  �صان  وباري�س  وني�س  ومر�صيليا  ليون 
ونيوكا�صل وهال �صيتي الإجنليزيني، وهو الفوز 
الرابع لبوردو هذا املو�صم والثاين يف مبارياته 

بثالثة  خاللها  مني  التي  الأخرية  اخلم�س 
هزائم، فرفع ر�صيده اإىل 15 نقطة فيما جتّمد 
هذا  الثالثة  بخ�صارته  مني  الذي  رين  ر�صيد 
اأمام  الأوىل  بعد  اأر�صه  على  والثانية  املو�صم 
اجنيه 1-2 يف املرحلة الثامنة عند 18 نقطة.

موناكو ينتف�س ويهزم البي ا�س جي

فاز الرنويجي اإيرلينج هالند جنم 
الفتى  بجائزة  دورمتوند  بورو�صيا 
من  املقدمة   2020 لعام  الذهبي 
�صحيفة »توتو �صبورت« الإيطالية، 

هالند  اإن  �صبورت«  »توتو  وقالت 
�صنوًيا  متنح  التي  اجلائزة  ح�صد 
عاًما،   21 حتت  لعب  لأف�صل 
بهذا  يحظى  نرويجي  اأول  ويعد 
هالند  اأن  اإىل  واأ�صارت  التتويج، 
منذ 18  جانفي حقق رقًما قيا�صًيا 
 34 يف  هدًفا   33 بت�صجيل  مذهاًل 
دورمتوند  بورو�صيا  مع  مباراة 
اأن�صو  اأن  واأو�صحت  والرنويج، 
فاتي مهاجم بر�صلونة، فاز بجائزة 
بعدما  الإلكرتونية  الذهبي  الفتي 
ح�صل على اأعلى عدد من اأ�صوات 
املركز  احتل  اأنه  كما  اجلماهري، 
للجائزة  العام  الرتتيب  يف  الثاين 
وح�صد  هالند،  خلف  الرئي�صية 
�صاندرو تونايل لعب و�صط ميالن 
الإيطايل،  الذهبي  الفتى  جائزة 
بينما احتل املركز 13 يف الرتتيب 

العام.

حددت رابطة الدوري الإيطايل لكرة 
لإقامة  موعداً  جانفي   20 القدم 
�صمن  ونابويل  جوفنتو�س  مباراة 
تعود  التي  املحلية  ال�صوبر  الكاأ�س 
اإىل موطنها وتُلعب يف ريجيو اإمييليا، 
ال�صابقتان  الن�صختان  نظمت  بعدما 
ال�صوبر  الكاأ�س  وتقام  ال�صعودية،  يف 
كل  يف  واحدة  مباراة  من  تلعب  التي 
الكاأ�س  مب�صابقة  الفائز  بني  مو�صم 
املحلية وبطل الدوري على الأرا�صي 
 33 اأ�صل  من   22 للمرة  الإيطالية 
اإيطاليا  بكاأ�س  نابويل  وفاز  ن�صخة، 
ح�صاب  على  املا�صي  املو�صم 
يف  الرتجيح،  بركالت  حوفنتو�س 
حني ظفر نادي ال�صيدة العجوز بلقب 

الدوري للمرة التا�صعة على التوايل.
بني  الأول  هو  اللقاء  هذا  و�صيكون 
تعذر  بعدما  املو�صم  هذا  الناديني 

مطلع  الدوري  يف  مواجهتهما  اإقامة 
اأكتوبر املا�صي لعدم متكن نابويل من 
ال�صفر اىل تورينو ب�صبب تواجد لعبيه 
فريو�س  جراء  ال�صحي  احلجر  يف 
الرابطة  لتقرر  امل�صتجد،  كورونا 
اعتبار الفريق اجلنوبي من�صحباً وفوز 

فريق »ال�صيدة العجوز« 0-3.

عن  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اأعلن 
الأف�صل  جوائز  توزيع  حفل  اإقامة 
املقبل،  دي�صمرب   17 يف  افرتا�صياً 
املا�صي،  �صبتمرب  يف  مقرراً  كان  بعدما 
كورونا  تف�صي جائحة  تاأجيله جراء  ومت 
امل�صتجد، و�صيح�صل خليفتا الأرجنتيني 
رابينو  ميغان  والأمريكية  مي�صي  ليونيل 
اللذين توجا العام املا�صي بلقب اأف�صل 
ميالنو  يف  �صكال  ل  يف  ولعبة  لعب 
الكرة  بطعم  جائزة  على  الإيطالية، 
الذهبية  الكرة  جائزة  اأن  مبا  الذهبية 
فوتبول«  »فران�س  جملة  متنحها  التي 
منذ العام 1956 يف دي�صمرب من كل عام، 
التي  للظروف  نظراً  ال�صنة  هذه  األغيت 

فر�صها فريو�س كورونا امل�صتجد.
»بعد  بيان:  يف  الدويل  الحتاد  وذكر 
بف�صل  للمناف�صات،  الآمن  ال�صتئناف 
يف  والت�صامن  اجلاد  العمل  من  مزيج 
م�صدراً  القدم  كرة  اأ�صبحت  ريا�صتنا، 
لكثريين،  بالن�صبة  والفرح  للراحة  نادراً 
هذه  فيفا  يكرم  اأن  املهم  من  لذلك 
ال�صتثنائيّ«،  العام  هذا  يف  الإجنازات 
يف  لعب  اأف�صل  جائزة  جانب  واإىل 
اأف�صل  جائزة  اأي�صاً  فيفا  �صيمنح  العام، 

حار�س مرمى ومدربني رجال و�صيدات، 
لأجمل  بو�صكا�س  جائزة  اإىل  بالإ�صافة 
و�صيتم  النظيف،  اللعب  وجائزة  هدف 
اختيار الفائزين من خالل ت�صويت قادة 
ومدربي املنتخبات الوطنية، وجمموعة 
بالإ�صافة  �صحايف،   200 من  اأكرث  ت�صم 
عرب  اآراوؤهم  ت�صتطلع  م�صجعني  اإىل 

الإنرتنت بني 25 نوفمرب و9 دي�صمرب.

احلايل  العام  الرئي�صية  اجلوائز  ومنحت 
حتى الآن من قبل الحتاد الأوروبي للعبة 
روبرت  البولندي  املهاجم  توج  الذي 
الأخرية  بالن�صخة  الفائز  ليفاندوف�صكي 
من دوري اأبطال اأوروبا مع بايرن ميونيخ 
برنيل  الدمناركية  اإىل  اإ�صافة  الأملاين، 
فولف�صبورغ  من  �صيفاً  املنتقلة  هاردر 

الأملاين اإىل ت�صيل�صي الإجنليزي.

املهاجم  اأ�صيب 
نادي  جنم  الأرجنتيني 
الأمريكي  ميامي  اإنرت 
هيغواين  غونزالو 
كورونا  بفريو�س 
ما  بح�صب  امل�صتجد، 
اأفادت �صحيفة »ميامي هريالد« 
يف  فا�صلة  مباراة  عن  بالتايل  ليغيب 
الدوري �صد نا�صفيل، واأكدت و�صائل 
�صقيق  اأّن  اأخرى  اأمريكية  اإعالم 
فيديريكو،  الو�صط  لعب  هيغواين 
لياندرو  املدافع  ومواطنه 
غونزالي�س بريي�س ولعبني اآخرين 
اأ�صيبوا  الرديف  الفريق  من 
اإنرت  واأكد  اأي�صاً،  بالفريو�س 
لعبني  ثالثة  اإ�صابة  ميامي 
من  الأول  الفريق  �صفوف  يف 
هويتهم،  عن  الك�صف  دون 
يكونوا  مل  اإّنهم  قائاًل 

احلا�صمة  املباراة  للعب  طبياً  خمولني 
يف الأدوار الإق�صائية، ولي�س فريق ولية 
الإجنليزي  الدويل  من  اململوك  فلوريدا 
موجة  يف  وحيداً  بيكهام  ديفيد  ال�صابق 
الإ�صابات، اإذ ثبتت اإيجابية اأربعة لعبني 
بينهم  اأف �صي«  اأجنلي�س  »لو�س  نادي  يف 
رو�صي  دييغو  الأوروغويانيان  املهاجمان 
هذا  �صابق  وقت  يف  رودريغي�س  وبريان 
اأمريكا  من  الأخريان  وعاد  الأ�صبوع، 
لعبا مع منتخب بالدهما  اجلنوبية حيث 
يف الت�صفيات املوؤهلة اإىل مونديال قطر 
الأمريكي  الدوري  عك�س  وعلى   .2022
اأنهى  الذي  ال�صلة  كرة  يف  للمحرتفني 
اأورلندو،  يف  فقاعة  يف  الأخري  مو�صمه 
قرر الدوري الأمريكي لكرة القدم اإقامة 
الفرق  مالعب  على  الإق�صائية  الأدوار 
املتاأهلة، ما يتطلب القيام برحالت عرب 
الوليات املتحدة التي ينت�رص فيها الوباء 

بوترية �رصيعة.

فيفا مينح جوائز الأف�ضل يف 17 دي�ضمرب

اإ�ضابة هيغواين بفريو�س كورونا

زيدان يتم�ضك بفاران 
وينتقد الربجمة

زيدان  الدين  زين  الفرن�صي  اأعلن 
بطل  مدريد  ريال  نادي  مدرب 
لن  فريقه  اأّن  الإ�صباين  الدوري 
الدفاع  قلب  مواطنه  عن  يتخلى 
رافايل فاران رغم بدايته الباهتة يف 
زيدان ع�صية  وقال  احلايل،  املو�صم 
فياريال  م�صيفه  اأمام  فريقه  مباراة 
�صمن املرحلة العا�رصة من الدوري: 
لالنتقال،  متاح  غري  هو  »نعم، 
بالن�صبة يل كمدرب وبالن�صبة للنادي 
عن  واأ�صاف  عام«،  ب�صكل  والنا�س 
عاماً   27 البالغ  الفرن�صي  الدويل 
»لي�س  دولية:  مباراة   71 لعب  الذي 
من  جزء  اإنه  فقط،  اأنا  بال�رصورة 
جداً  حمظوظني  كنا  النادي،  هذا 
فعله،  ما  وكّل  مب�صريته  باإح�صاره، 
وا�صح«،  النادي  موقف  يل  بالن�صبة 
املو�صم  مقنعة  غري  بداية  ورغم 
حيث  مدريد  ريال  مع  احلايل 
القاتلة،  الأخطاء  من  الكثري  ارتكب 
اإجنلرتا  يف  الهتمام  فاران  اأثار 
يونايتد،  مان�ص�صرت  نادي  خ�صو�صاً 
ونتقد  الربيطانية،  ال�صحافة  وفق 
حيث  املباريات،  جدول  ازدحام 
»الرزنامة  اأ:  الفرن�صي  املدرب  قال 
يف  اأفكر  ب�رصاحة  جداً،  مزدحمة 
اأكرث،  �صحة لعبي فريقي، ل �صيء 
مل  لدينا  التي  املباريات  كل  مع 

يتوقفوا اأبداً، الرزنامة جمنونة«.

هالند يتوج بجائزة الفتى الذهبي

حتديد 20 جانفي للعب كاأ�س
 ال�ضوبر الإيطالية
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بقلم: ح�سن عبادي

يف  �أ�رسى  لقاء  متوز  بد�ية  رّتبت 
�سّيئ  �لرملة  م�ست�سفى/م�سلخ/�سجن 
�إثر  باملر��ش؛  �ملعروف  �ل�سيت 
�إ�ساعة باإ�سابة �أ�سري بالكورونا و�هتمام 
يديرها  �لتي  �لأ�سري«  »�سوت  �سفحة 
�لأ�سري �ملحّرر خالد عز �لدين بالأمر، 
نتاج  �لدولّية  �حلملة  لإطالق  ومتهيًد� 
�سجون  د�خل  �لأ�سرية  للحركة  حر�ك 
للدفاع  عاملّية  جلنة  لإن�ساء  �لحتالل 
�لأ�سري  �لتقيت  �لأ�رسى.  حقوق  عن 
ر�سو�ن؛  �لكرمي  عبد  فوزي  �إياد 
بحما�ش  حّدثني  �ملعروف ب«طبنجة«، 
ناه�ش/من�سور/خالد/معت�سم/ عن 
يف  رفاقه  فهم  وغريهم،  �سالح/موّفق 
من  منهم  ا(؛  مري�سً  17 �مل�سلخ)يوجد 
بّر�«، �سلاًل كاماًل،  ت رجاله، »بطنه  بُترِ
مر�ش �لأمعاء، �رسطان �ملعدة، �لف�سل 
�أمل  �لبو��سري،  �لقلب،  �أمر��ش  �لكلوي، 
وجع  �مُلزمن،  �لر�أ�ش  �أمل  �لأ�سنان، 
�لعيون... يف  عمليات  �لأزمة،  �لظهر، 

مر�ش  مع  ع�رسة  �لتا�سعة  �بن  وحممد 
�ل�رسطان بني �حلياة و�ملوت، كّل منهم 
م�رسوع موت موؤّكد! دّون �لأ�سري �لر�حل 
�لق�س�سّية  جمموعته  يف  لبادة  زهري 
عذ�ب  رحلة  �لرملة«  �سجن  من  »�آهات 
�سيا�سة  نتيجة  �ملر�سى  �لأ�رسى 
�سّور عذ�به  �ملتعّمد،   �لطبي  �لإهمال 
ورحلة  �لآلم  طريق  �لأ�رسى،   ورفاقه 
�ملر�سى  ة  وخا�سّ لالأ�رسى،  �لعذ�ب 
لآخر.  �سجن  من  �لبو�سطة  يف  وتنّقلهم 
�أ�رسى  خلدمة  حريبات  �لأ�سري  تطّوع 
عيادة/م�ست�سفى/م�سلخ  يف  مر�سى 
له  يقوم  ما  �سنو�ت،  �أربع  ملّدة  �لرملة 
حني  �سدمته  عن  وعّب  �لآن،  طبنجة 
تقول  �أن  ميكنك  بل  »فوجئت  و�سوله: 
عادي  ق�سم  هو  بالق�سم  فاإذ�  عقت!  �سُ
�لأخرى،  �ل�سجون  �أق�سام  باقي  مثل 
�لتي يتو�جد بها �لأ�رسى �لفل�سطينيون! 
�لتي  و�لأقفال  و�لأبو�ب  �لغرف  نف�ش 
يومي!  ب�سكل  �لأبو�ب  على  تو�سع 
ونف�ش مناظر �ل�سّجانني �لذين يحيطون 
بالق�سم، بل �إن �حلر��سة و�لت�سديد على 
هذ� �لق�سم �أكرث من �لأق�سام �لعادية يف 
باقي �ل�سجون... نف�ش �لغرف و�لأبو�ب 
�للون  حتى  متاًما!  نف�سها  و�جلدر�ن 
�ل�سجون  �أبو�ب  به  تُدهن  �لذي  �لأزرق 
�ل�سجون،  باقي  يف  �للون  نف�ش  هو  كما 
وكذلك �لأبر��ش هي نف�سها ول يختلف 
�سيء عن �ل�سجون كلّها«.ت�ساءل ملاذ� ل 
�لطبيب  �أّن  عاملًيا  مّتبع  �لأبي�ش؟  يرى 
رمز  �لأبي�ش،  �لزّي  يرتدون  ة  و�ملمر�سّ
�لنقاء، �ل�سفاء، �لب�ءة وبيا�ش �لأمل يف 
نفو�ش �لنا�ش ولكن، ويا للهول، �لطبيب 
وكّل �أفر�د �لطاقم يلب�سون رد�ء م�سلحة 
�لأ�رسى  �أحو�ل  �لكتاب  تناول  �ل�سجون! 
�لحتالل  �سجون  تعّج  و�أمر��سهم؛ 
حريبات  دّون  وقد  ُمزمنني،  مبر�سى 

ق�س�ش بع�سهم يف هذ� �لكتاب/�لوثيقة؛ 
منهم جعفر عو�ش �لذي �أ�سيب مبر�ش 
�ل�سّكري،  منها  �ساملة  �أعر��سه  نادر: 
�لأ�سنان،  �سقوط  �ل�سغط،  �للتهابات، 
يف  �سعوبة  �حلركة،  على  �لقدرة  عدم 
�لكالم، فقد�ن �رسيع للوزن، تقّيوؤ ب�سكل 
حكاية  �أّما  �لوجه!  و��سفر�ر  م�ستمر 
�لأ�سري �مُلقعد من�سور موقدة فتق�سعّر 
ي�ستطيع  �أن  �هلل  �أمنيته من  �لأبد�ن؛  لها 
حاجته.  ق�ساء  �أجل  من  �حلمام  دخول 
هذ� كّل ما يتمّناه باحلياة! وكذلك �لأمر 
مع خالد �ل�ساوي�ش  �مُلقعد على كر�سي 
ب�رسّية  كتلة  �سار  �حلركة،  ي�ستطيع  ل 
�أمنيته  �ملعاناة،  على  جمبولة  كبرية 
�جلدر�ن  حتّولت  قدميه،  على  يقف  �أن 
وقلوب »�لطاقم �لطبّي« �إىل لون �لرماد 
حّد  على  جّدتي«  طابون  »�سخام  �أو 
ة �لأ�سري �ملرحوم �سامي �أبو  و�سفه. ق�سّ
معدته  �أوجاع يف  من  يعاين  �لذي  دياك 
ت�سّكل  �ل�رسطان،  مبر�ش  �إ�سابته  �إثر 
حريبات  ي�سّور  متعّمد،  طبّي  �غتيال 
من  ونقله  بها،  مّر  �لتي  �لآلم  طريق 
�أّما  لآخر.  م�ست�سفى  من  لأخر،  �سجن 
ب�سام �ل�سايح فعانى من مر�ش �رسطاين 
لتتدهور  �ل�سحّي  و�سعه  و�أهمل  مزدوج 

حالته  حّتى �ملوت؛ وقال قبل وفاته:
 

»�أو�سيكم بالقد�ش
�أو�سيكم فل�سطني

�أو�سيكم بالأ�رسى �ملر�سى... وحتديًد�
�لأ�رسى �لذين يقبعون يف »�سجن 

�لرملة«
�أو�سيكم باأن ل تتكوهم ميوتون يف 

هذه �ملقابر
ل تتكوهم يف هذه �ل�سجون 

�لطاغية...
كما تركتموين، �أموت هنا وحيًد� بعيًد� 

عن �أهلي و�أحّبتي
بعيًد� عن �أهل وطني فل�سطني وعن 

�لقد�ش �لغالية«
)�ش. 4-83(

لالأطفال ن�سيب و�فر من �ملعاناة؛ جالل 
�أ�سيب  ع�رسة،  �ل�سابعة  �بن  �ل�رس�ونة 
ر�سا�سة!   36 قدمه  دخلت  بقدميه 
وب�سكل  �ملتعّمد  �لطّبي  و�لإهمال 
مق�سود وو��سح �أّدى لتفاقم و�سعه وبت 
قدمه، وخالل �لتحقيق معه »مت �ل�سغط 
رجل  وقام  ونف�سي  ب�سكل ج�سدي  عليه 
�لتي  لقدمه  �سور  بعر�ش  �ملخابر�ت 
فيديو،  مرئي،  �رسيط  خالل  من  بُتت 
م�سّور وكذلك �سورة �جلنازة يف �خلارج 
�ملبتورة  قدمه  بدفن  �أهله  قام  حيث 
حالة  كذلك  ر�سمّية«.  دفن  بجنازة 
�ل�سباح؛  و�أيهم  �لرمياوي  �ل�سبالن عمر 
مل يبلغا �خلام�سة ع�رس �ساعة �إ�سابتهما 
ونقلهما �إىل م�سلخ �لرملة،  �أ�سيب �أيهم 
بيده �ليمنى وكان ُعَمر م�ساًبا يف �لعمود 
�أ�سامة  �لطفل  �أّما  و�ل�سدر.  �لفقري 
 14 وعمره  هناك  �إىل  فو�سل  زياد�ت 
�إ�سابته بر�سا�سة غا�سمة يف  عاًما بعد 
وقال  �ليمنى  قدمه  يف  و�أخرى  �ل�سدر 
يف �أّول مقابلة بعد  حتّرره: »و�هلل �إّن يف 
م�ست�سفى �لرملة �أ�رسى مر�سى يحملون 
�لوطن  ي�ستطيع  ل  و�آلًما  �أوجاًعا 
حتى  ول  يحملها  �أن  باأكمله  �لعربي 
�لقياد�ت  لكّل  و�أقول  �لر��سيات،  �جلبال 
بالأ�رسى  �هتمو�  �لوطنّية:  و�لف�سائل 
ولن  �أعناقكم  يف  �أمانة  هم  �ملر�سى، 
ي�ساحمكم �لتاريخ و�لوطن �إذ� مل حتّررو� 
�أ�رس�نا �ملر�سى«.)�ش. 56( �سّور كذلك 
�لذي  �لأ�سري  ومعاناة  �لأهل  زيارة 
يحاول جاهًد� كبت �أمله ومعاناته �ساعة 
ت�سويفات ووعود  بحّدة  و�نتقد  �لزيارة؛ 
وتق�سريها  مماطلتها  �لأ�رسى،  وز�رة 
��ستعمال  �لأ�رسى.  �حتياجات  بتلبية 
بالن�ش  �إحلاقها  �لكتاب،  يف  �لهو�م�ش 
�إىل  تهدف  حيث  �ل�سفحة،  �أ�سفل  يف 
ت�سهيل �لن�ش على �لقارئ، جاء موّفًقا: 
»�لُب�ش« - مكان نوم �لأ�سري، »�ل�ساباك« 
 – »�لكلب�سات«  �ل�ستخبار�ت،  جهاز   –
�لدكان   – »�لكنتينا«  و�لأ�سفاد،  �لقيود 
�لأ�رسى  �لذي ي�ستي منه  �أو �ملق�سف 

لو�زمهم �ل�سخ�سّية وتكون حيث �لأ�سعار 
عالية و��ستغاللّية، »�لأ�سبال« – �لأطفال 
د�خل �ملعتقالت، »ر�سا�سة �لدمدم« – 
تقوم  مقدمتها  من  جمّوفة  ر�سا�سة 
��سطد�مها  عند  و�لنت�سار  بالتو�سع 
خا�سة  فرقة  »�لنح�سون«  ما،  بج�سم 
�ملحاكم متّثل  و�إىل  �ل�سجون  بني  للنقل 
�لأ�رسى  بحق  وعنف  وقمع  �إرهاب  �أد�ة 
�سندروم«  »فانتوم  با�ستثناء  وغريها، 
بعد؛  حُتَك  �أ�رس�نا مل  ة  ق�سّ  .)36 )�ش. 
هناك  وُمغّيبَة،  من�سّية  ُمهّم�َسة،  بقيت  
مكّبلني يف  �لت�رسيح  �أ�رّسة  فوق  مر�سى 
لالأحياء  �لرملة  �سجن  مق�سلة/م�سلخ 
وهناك  ة،  ق�سّ منهم  لكّل  �ل�سهد�ء، 
�رسورة ملّحة لتوثيقها، فخالل زيار�تي 
يف �لآونة  �لأخرية تبنّي �أّن من �أهّم �لأمور 
�لتي ت�سغلهم هي ق�سّية �لو�سع �ل�سّحي 
�ملتدهور �لذي يعاين منها �لكثريون من 
�لطبي  و�لإهمال  �لأ�رس،  يف  زمالئهم 
د  و�لت�سّ �لإ�رس�ر  �سبق  مع  �ملتعّمد 
بّد  ل  �ل�سجون.كلمة  �سلطة  قبل  من 
�لنحوّية  �لأخطاء  �أزعجتني  منها؛  
و�للغوّية و�لإمالئّية، مّما �أ�ساءت للكتاب 
وكاتبه. �أنهي بن�ش يجعلك ت�سعر بالأمل 
عن  بعيًد�  حريبات  كتبه  و�حلرقة، 
»رجاٌل  عنو�ن  حتت  �ل�سعرّية،  �لأوز�ن 

ينتظرون �ملوت«:

»بالرملة توجد رجالت
�أبطال َعالعربات

ما هّمهم �لإ�سابات
وقلّة �لعالجات
بلّغو� �لقياد�ت

مر�سانا �سارو� وفّيات
قالو� يف �لإذ�عات

�أ�رس�نا خا�سو� �إ�رس�بات
حلفظ �لكر�مات
وحلماية �لعائالت

�أكتب كل �لتف�سيالت
عن بع�ش �لرجالت

مر�سى �لرملة
يف عد�د �لوفّيات«

كتب �لأ�سري �ملرحوم كمال �بو وعر يف 
و�سّيته: »�إّن �أق�سى �أنو�ع �ملوت هو هذ� 
�ملوت �لذي ل �سوت له، ل �أحد ي�سمعه، 
يندثر يف  �جلدر�ن،  خلف  يظل مدفوناً 
�ل�سدى و�لن�سيان، فال تكونو� �أيها �لنا�ش 
حنجرتي  �ل�سمت،  هذ�  يف  م�ساركني 
خمنوقة ولكن �ملوت يتكلم، من ي�سغي 
ويحرك �أوتار حنجرتي وي�سمعني �لآن. 
فزنز�نتي  وعّب..  عني  بحبك  �إكتب 
�كتب ول تخف  كالقب،  خر�ساء �سامتٌة 

فاأنت حر.. �أما �أنا �أ�سرٌي �أجتّرع �ملر«!
�حلرّية  فهو�ء  �حلرّية،  لأ�رسى  �حلرّية 

هو خري عالج لل�سجني.

وفاة �الأ�سري كمال �أبو وعر خلف �لق�سبان يف �سجون �الحتالل �أخذتني جمّدًد� لكتاب »ملاذ� ال �أرى 
ا حقيقّية الأ�سرى  �الأبي�ض؟« – حمطات �الآالم يف عياد�ت �لظالم لالأ�سري ر�تب حريبات )دّون فيه ق�س�سً

مر�سى يف �سجون �الحتالل، 93 �سفحة، من�سور�ت حركة �لتحرير �لوطني �لفل�سطيني، ت�سميم �لغالف: 
ر�مي قبج، �ملونتاج �لفني: د�ر �لبريق �لعربي، �إ�سد�ر د�ر �الأمني للن�سر و�لتوزيع(. 

وفاة �الأ�سري كمال �أبو وعر

ملاذا ل اأرى الأبي�ض؟
كل الوفاء لأبي النور

 يف زنزانته الباردة
كتب : ب�سام �لكعبي 

�لفل�سطيني  �ل�سم�ش  طائر  يزل  مل   
يرف بجناحيه حول زنز�نتك �ملعزولة 
يزل  مل  نائل،  يا  �ملحتل  �جلنوب  يف 
بللَت  ماء  لنقطة  وفياً  �جلميل  �لطائر 
جثة  تناولته  وقد  روحه؛  جفاف  فيها 
من   1997 �ستاء  نهايات  هامدة  �سبه 
رمل �لنقب �ملتناثر على �أطر�ف �ساحة 
�سحر�ء  يف  نفحة  �سجن  يف  »�لفورة« 
ونفخت  وحباً  دفئاً  ومنحته  �لنقب، 
باأنفا�سك يف منقاره �ل�سغري لعل قليال 
يا  ثابرَت  وقد  دفئاً،  ينب�ش  �لهو�ء  من 
متحدياً  جناحيه  حتريك  على  نائل 
�ل�سم�ش  طائر  باأن  �ل�سجن  رفاق 
�سيعي�ش، و�سيحلق فوق �لزنازين يغرد 
بحرية  ويب�رسهم  �لعالية  للقامات 
�ل�سم�ش،  طائر  �نتف�ش  �لأبو�ب.  تدق 
وعا�ش  �لق�سرية،  غيبوبته  من  وعاد 
قبل  �لوقت  من  فتة  نائل  يا  بجو�رك 
�لريح،  �إىل  �أجنحته  وتطلق  �أن حترره، 
�سوتك  ب�سدى  �حلرية  ن�سيد  وت�سلمه 
هذ�  يف  �سئت  �أينما  حلّق  �ملتما�سك: 
ب�سمت عمرنا  وتاأمل  �لو��سع،  �لف�ساء 
�لذي ندفنه يف �لزنازين؛ دون �نك�سار 
رمز�ً  و�ستبقى  بي�ساء..  ر�ية  رفع  �أو 
باملجد..  تعلو  لقامة  �ملجد  للوفاء. 
زنز�نته  يف  �لنور  لأبي  �لوفاء  كل 
�لباردة وكل �حلب لالأ�سري �ل�سلب نائل 
�ملرير..  كفاحه  جمر  يف  �لبغوثي 

و�سعبك �لويف يكتوي بجمر �لنتظار.

نائل �لربغوثي �لذي حافظ على 
لغة �الأر�ض وعلى لون وهوية 

�الأر�ض

 كتب د . ن�ساأت �لوحيدي �لناطق با�سم 
مفو�سية �ل�سهد�ء و�لأ�رسى و�جلرحى 
فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية  بالهيئة 
حركة  وممثل  �جلنوبية  باملحافظات 
�لوطنية  للقوى  �لأ�رسى  جلنة  يف  فتح 
تخجل  باتت  �حلروف  �أن  و�لإ�سالمية 
و�ملعتقلني  �لأ�رسى  �أ�سماء  تتقدم  �أن 
�أعمارهم  تتبخر  �لذين  �لفل�سطينيني 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  �سجون  يف 
�لعن�رسية  و�ل�سيا�سات  �لأحكام  بفعل 
يف  تنه�ش  �لتي  �لظاملة  �لإ�رس�ئيلية 
�لفل�سطينية  �لق�سية  وخا�رسة  �سدر 
و�ن  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  وعموم 
ذوي  حزن  �أمام  ترجتف  �لبت�سامة 
�لأ�رسى وق�سية �لأ�سري نائل �لبغوثي 

منوذجا .
�هلل  عبد  �سالح  نائل  �لأ�سري  �أن  وقال 
مو�ليد  من   ) �لنور  �أبو   ( �لبغوثي 
 /  23 يف  �هلل  ر�م  بق�ساء  كوبر  قرية 
فل�سطينية  عائلة  وهو من   1957 /  10
كبرية منا�سلة عريقة قدمت على مد�ر 
�لفل�سطيني  �لوطني  �لن�سال  تاريخ 
و�لأ�رسى  �ل�سهد�ء  من  كبري�  عدد� 
و�جلرحى ولقد قامت قو�ت �لحتالل 
�لإ�رس�ئيلي باعتقال قمر كوبر �لأ�سري 
نائل �لبغوثي يف تاريخ 4 / 4 / 1978 
وحكم عليه بال�سجن موؤبد + 18 عاما. 
و�أفاد د . ن�ساأت �لوحيدي �لناطق با�سم 
مفو�سية �ل�سهد�ء و�لأ�رسى و�جلرحى 
فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية  بالهيئة 
حركة  وممثل  �جلنوبية  باملحافظات 

�لوطنية  للقوى  �لأ�رسى  جلنة  يف  فتح 
�لبغوثي  نائل  �لأ�سري  �أن  و�لإ�سالمية 
عبد  �سالح  �حلاج  و�لده  فقد  قد  كان 
( يف 8 / 10  �أبو عمر   ( �لبغوثي  �هلل 
�حلاجة  و�لدته  فارقت  وقد   2004  /
فرحة رباح �لبغوثي ) �أم عمر ( �حلياة 
ر�م  مبدينة  ز�يد  �ل�سيخ  م�ست�سفى  يف 
�رس�ع  بعد   2005 �أكتوبر   22 يف  �هلل 
مع �ملر�ش مل ميهلها طويال وبعد �أن 
جنحت يف رعاية ليمونة نائل على مد�ر 
وليدها  ق�ساها  �لتي  �ل�سنني  ع�رس�ت 
زرعتها  وقد  �لإ�رس�ئيلية  �ل�سجون  يف 
�لتي  �لبذور  من  �لد�ر  حو�ش  بذرة يف 
و�أ�سمتها  �سجنه  يف  نائل  يجمعها  كان 
 .  ) نائل  ليمونة   ( فرحة  �حلاجة 
و�أ�ساف �أن دولة �لحتالل �لإ�رس�ئيلي 
نائل  �لأ�سري  عن  �أفرجت  قد  كانت 
�لأحر�ر  وفاء  �سفقة  يف  �لبغوثي 
حتت رعاية م�رسية ودولية يف 18 / 10 
�لأ�سرية  من  �لنور  �أبو  ليتزوج   2011  /
 ( نافع  �رسحان  منر  �إميان  �ملحررة 
ر�م  ق�ساء  يف  نعلني  �لأ�سلية  بلدتها 
�هلل ( يف 18 / 11 / 2011 وكانت قو�ت 
�عتقلتها يف  قد  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل 
فب�ير  يف  وحتررت   1987 نوفمب   25
1997 ب�سغط من �لرئي�ش �ل�سهيد يا�رس 
عرفات ومل يهناأ نائل يف بيت �لزوجية 
�لحتالل  قو�ت  لتقوم  �سهر�   31 �سوى 
 /  18 يف  �عتقاله  باإعادة  �لإ�رس�ئيلي 
�لظامل بحقه  6 / 2014 وتعيد �حلكم 
�لأ�سري  ق�سية  �أن  �إىل  و�أ�سار   . جمدد� 
مزحة  لي�ست  �لبغوثي  نائل  �لبطل 
قبل  لالأطفال  نرويها  حكاية  �أو جمرد 
�لتي  �ل�سحية  حقيقة  هي  و�إمنا  �لنوم 
�لإ�رس�ئيلي  �جلالد  �أنياب  بني  ت�رسخ 
�لذي ل يقيم وزنا لأي نظام وقانون �أو 
لأي �تفاق دويل و�ن�ساين حيث �متهان 
و�نتهاك حرية وكر�مة �لن�سان باأب�سع 
�لتي  و�لقو�نني  و�لأ�ساليب  �لو�سائل 
ون�سو�ش  �ل�سماوية  �لأديان  حرمتها 
�أن  و��ستطرد   . �لن�سان  حقوق 
�لرجل  هو  �لبغوثي  نائل  �ملنا�سل 
و�لفر�ق  �لقيد  معنى  عرف  �لذي 
�لذي عرف معنى  و�لفجر مبكر� وهو 
وقد  و�ملطر  و�حلجر  و�ل�سجر  �لليل 
�سنني  من  قافلة  يبني  �أن  ��ستطاع 
 . تنك�رس  ل  لإر�دة  موؤ�س�ساً  �حلرمان 
�لناطق  �لوحيدي  ن�ساأت   . د  و�ختتم 
و�لأ�رسى  �ل�سهد�ء  مفو�سية  با�سم 
و�جلرحى بالهيئة �لقيادية �لعليا حلركة 
وممثل  �جلنوبية  باملحافظات  فتح 
للقوى  �لأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
�لوطنية و�لإ�سالمية باأن �ملنا�سل نائل 
�لبغوثي هو �لرجل �لذي عرف معنى 
�لقيد و�لفر�ق و�لفجر مبكر� وهو �لذي 
و�حلجر  و�ل�سجر  �لليل  معنى  عرف 
قافلة  يبني  �أن  ��ستطاع  وقد  و�ملطر 
ل  لإر�دة  موؤ�س�ساً  �حلرمان  �سني  من 
�آخر  عاملا  له  �أر�دو�  لقد    . تنك�رس 
حافظ  ولكنه  �لألغام  بحقول  مكتظا 
�لأر�ش  ولغة  هوية  وعلى  هويته  على 
ل  قادم  �حلرية  يف  �حلق  �أن  باإميانه 
�لإ�رس�ئيلي  �جلالد  �أنياب  و�أن  حمالة 
�ل�سم�ش  �أ�سعة  �أمام  تنك�رس  �سوف 
�سوء  و�أمام  نائل  �سدر  يف  �لكامنة 

�لقمر �لذي يبزغ من عيون نائل .



�سارة عبدالعزيز �سامل/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث 

املتقدمة

املن�صات  مّثلته  مما  الرغم  على 
االجتماعي  للتوا�صل  الرئي�صية  الكربى 
وغريها(  وتويرت،  )في�صبوك،  يف  ممثلة 
حرية  نحو  اإيجابية  انطالقة  من 
ي�صمح  مبا  االأفكار  وعوملة  التعبري 
اأكرب  ب�رسعة  وانت�صارها  بتدفقها 
-يف  اأ�صحت  فاإنها  املجتمعات؛  عرب 
لتهديد  جديدة  من�صة  ذاته-  الوقت 
ثالث  خالل  من  للدول  القومي  االأمن 
دعم  وهي:  للتهديدات،  اأ�صا�صية  �صور 
االخرتاق  وت�صهيل  والتطرف،  االإرهاب 
فرتات  خالل  خا�صة  وب�صفة  اخلارجي 
الزخم ال�صيا�صي املرتبط باالنتخابات، 
الكاذبة،  االأخبار  ن�رس  يف  وامل�صاهمة 
يحمله  مبا  الكراهية  خطاب  وكذلك 
الداخلي  لال�صتقرار  تهديد  من 

دفعت  وقد  واملجتمعات.  للدول 
اإىل  الدول  جمتمعة  التهديدات  تلك 
من  ميكن  التي  احللول  اإيجاد  حماولة 
التوا�صل  مواقع  حمتوى  �صبط  خاللها 
ال�رسكات  م�صاءلة  وكذلك  االجتماعي، 

امل�صوؤولة عن اإدارتها.
مار�صتها  التي  ال�صغوط  تلك  اأدت  وقد 
لفر�ض  الكربى  املن�صات  على  الدول 
املحتوى  على  الرقابة  من  املزيد 
وب�صفة  خاللها،  من  بثه  يتم  الذي 
خا�صة على خلفية اال�صتخدام املتزايد 
على  التاأثري  يف  �صواء  املن�صات،  لتلك 
مع  بدايتها  جاءت  والتي  االنتخابات 
 2016 عام  يف  االأمريكية  االنتخابات 
الدول  يف  جرت  التي  االنتخابات  اأو 

االأوروبية فيما بعد.

لدى  قبوالاً  يلَق  مل  ال�صبط  ذلك  اأن  اإال 
كافة امل�صتخدمني، وب�صفة خا�صة بني 
اأولئك املنتمني للتيارات اليمينية، حيث 

املن�صات  تلك  باأن  �صعور  لديهم  تر�صخ 
ت�صتهدف  �صدهم حملة  ت�صن  الرئي�صية 
يتم  التي  اأفكارهم  حجب  خاللها  من 
املن�صورات  خالل  من  عنها  التعبري 
ما  اأو  عليها  والت�صييق  والتغريدات 
 Anti- right-wing( اأ�صماه البع�ض
ال�صعور  bias(. وقد زاد من حدة ذلك 
توترات م�صتمرة  »ترامب« من  اأثاره  ما 
مع تلك املن�صات، دفعت بع�صها حلجب 
و�صع  اأو  االأمريكي،  الرئي�ض  تغريدات 
على  حت�ض  ب�صفتها  عليها  التحذيرات 
جتدد  الذي  االأمر  والعنف،  الكراهية 
الأكرث من مرة، خا�صة بعد االحتجاجات 
مقتل  على  ا  اعرتا�صاً خرجت  التي 
املواطن االأمريكي ذي االأ�صل االإفريقي 
فرتة  طوال  وا�صتمرت  فلويد«،  »جورج 

االنتخابات الرئا�صية. 
امل�صتخدمون  هوؤالء  وجد  ثم  ومن 
املت�رسرون من قيود املن�صات الرئي�صية 
يف  بداأت  التي  البديلة  املن�صات  يف 
لهم  اآخر  ا  منفذاً  2018 عام  يف  الظهور 
املتزايد  التدقيق  عمليات  عن  ا  بعيداً
 )Facebook( من  كل  من�صورات  يف 

وتغريدات )Twitter(، وب�صفة خا�صة 
االأمريكية  االنتخابات  مو�صم  خالل 
تلك  اأهم  ا�صتعرا�ض  وميكن   .2020 يف 

املن�صات البديلة على النحو التايل:

 :)Parler( 1- من�صة
الكلمة  من  امل�صتق  اال�صم  وهو 
مت  حتدث،  اأي   )Par- lay( الفرن�صية 
تد�صينها يف عام 2018 على يد خريجي 
ومديرها  موؤ�ص�صها  وهم:  دنفر  جامعة 
 John( ماتي�ض  جون  التنفيذي 
 Jared( طوم�صون  وجاريد   ،)Matze
املن�صة  باعتبارها   ،)Thomson
ا عن تويرت  البديلة للمنتمني لليمني بعيداً
بنق�ض  لروؤيتهم-  ا  -وفقاً يت�صم  الذي 
واالإ�صاءة خل�صو�صية  والقمع  ال�صفافية 
�صوابط  تتيح  ويف حني  امل�صتخدمني. 
اإال  الرئي�صية،  املن�صات  من  اأقل 
فيما  خا�صة  ا،  ت�صدداً اأكرث  تعد  اأنها 
عن  اأما  االإباحية.  املواد  بن�رس  يتعلق 
فاأغلبهم  املن�صة،  تلك  م�صتخدمي 
وخا�صة  اليمني  لتيار  املنتمني  من 
 Proud( مثل  العن�رسية  اجلماعات 

هناك  كان  واإن  واملحافظني،   )Boys
امليول  ذوي  امل�صتخدمني  بع�ض 
 Black( بحركة  املرتبطني  الي�صارية 
ان�صموا  والذين   ،)Lives Matter
التي  االأفكار  ملواجهة  التطبيق  اإىل 

يطرحها املحافظون.
الإعالن  التايل  االأ�صبوع  �صهد  وقد 
التنزيل  ن�صب  جتاوز  »بايدن«  فوز 
 )Parler( تطبيقي  من  بكل  اخلا�صة 
 )iTunes( متاجر  من   )MeWe(و
و)Google Play(، بع�ض التطبيقات 
االأخرى االأكرث �صهرة، وهما: تيك توك، 
وزووم. كما جاءت اأغلب هذه التنزيالت 
االأمريكية.  املتحدة  الواليات  يف 
�صهدت  وحدها   )Parler( فمن�صة 
زيادة يف حجم التنزيالت قدرها )353 
يف  التنزيالت  معدل  عن  تقريباًا   )%
للبيانات  ا  وفقاً وذلك  املا�صي،  اأكتوبر 
التحليالت  �رسكة  ن�رستها  التي 
 Rolling( بالتعاون مع )Apptopia(
 9 اإىل   3 من  الفرتة  فخالل   .)Stone
من  اأكرث   )Parler( تنزيل  نوفمرب، مت 
املتحدة.  الواليات  يف  مرة  مليون   )2(

وتتيح املن�صة التعليق على املن�صورات 
واإ�صافة عالمات الت�صنيف.

 »echo« ت�صمى  ميزة  هناك  اأن  كما 
والتي تعمل مثل زر اإعادة التغريد على 
للت�صويت  رمز  وهناك   ،)Twitter(
»االإعجاب«  ت�صبه  مليزة  االإيجابي 
التوا�صل  من�صات  على  باملن�صورات 

االجتماعي.

 :)MeWe( 2- من�صة
وهو تطبيق للتوا�صل االجتماعي ي�صف 
التعبري«  »حرية  بديل  بكونه  نف�صه 

.)Facebook(املفتقدة على الـ

 :)Gab( 3-  من�صة
وهو موقع للتوا�صل االجتماعي اأ�ص�صه 
كبري  حد  اإىل  واأ�صبح  توربا«،  »اأندرو 
النازيني  من  املتطرفني  لتجمع  ملجاأ 
امليلي�صيا  حركة  جانب  اإىل  اجلدد 
 .)Boogaloo Bois( املعروفة با�صم
حيث ين�رس بانتظام نظريات املوؤامرة 
املتطرفني  جانب  من  ومن�صورات 

اليمينيني.
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يف حني �ساد العامل اأجمع حالة من الرتقب اأثناء متابعة نتائج ت�سويت الناخبني الأمريكيني يف انتخابات الرئا�سة 
الأمريكية لعام 2020، وتتبع نتائج الفرز يف الوليات، والتي اختتمت باإعالن املر�سح الدميقراطي »جو بايدن« الفوز على 

مناف�سه »ترامب«، ويف حني توالت التحليالت وال�سيناريوهات حول �سيا�سات »بايدن« �سواء يف الداخل اأو اخلارج؛ اإل اأن 
التطور اجلديد الذي يعد مبثابة اأحد الآثار املرتتبة على هزمية »ترامب«، هو تدفق اأعداد كبرية من امل�ستخدمني وب�سفة 

 )Newsmax(و )Me We(و )Gab(و )Parler( خا�سة من اجلمهوريني املحافظني اإىل املن�سات الإلكرتونية البديلة مثل
و)Rumble( وغريها، وهو ما ميثل اإعادة ت�سكيل ل�سناعة و�سائل التوا�سل الجتماعي يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
ويخلق جمالاً اآخر لن�سر الأفكار املتطرفة بعد حماولت �سبط املن�سات الرئي�سية. ويف اإطار ذلك التحول، يتناول املقال 
احلايل اأ�سباب التحول نحو املن�سات البديلة، واأهم املزايا التي تقدمها، ونوعية امل�ستخدمني التي جلاأت لتلك املن�سات، 

وكذلك التحديات التي تواجه تلك املن�سات اجلديدة.

ما بعد خ�سارة ترامب:

ملاذا يتجه اليمني الأمريكي للمن�صات الإلكرتونية البديلة؟

التحول نحو املن�صات البديلة: 

اأما عن اأ�صباب ذلك التدفق الهائل للم�صتخدمني 
لتلك املن�صات فتعود اإىل ما يلي: 

على  ي�صيطر  حيث  باال�صتهداف:  ال�صعور   -1
اأن�صار اليمني من ال�صعبويني فكرة اال�صتهداف 
Anti- right-( الرئي�صية من قبل املن�صات 
ا�صتبعادهم  يف  الرغبة  وكذلك   ،)wing bias
مع  تتوافق  التي  اخلا�صة  االأجندات  خلدمة 
م�صالح تلك ال�رسكات. وهو ما حفزهم للتوجه 
التي  للمزايا  نتيجة  االأ�صغر  البديلة  للمن�صات 
تقدمها، والتي ياأتي يف مقدمتها ما تتيحه من 
تفر�صها  التي  القيود  دون  للتعبري  اأكرب  م�صاحة 
من  املقدم  املحتوى  على  الرئي�صية  املن�صات 
االأخرية  »ترامب«  خاللها. ولعل يف ت�رسيحات 
باال�صتهداف، حيث  ال�صعور  ما يدلل على ذلك 
التوا�صل  من�صات  �رسكات  على  باللوم  األقى 
االجتماعي بالت�صبب يف هزميته يف االنتخابات، 
تغريداته  معظم  على  اإ�صعار  و�صع  مت  حيث 
اخلا�صة باإعالن الفوز على اأنه حمتوى م�صلل.

تقوم  والتي  الرئي�صية:  املن�صات  تناق�ض   -2
املحتوى  ل�صبط  ال�صارمة  القواعد  بتطبيق 
املقدم عرب من�صاتها من خالل اأدوات التحقق 
املحتوى  حذف  عليها  يرتتب  والتي  وغريها، 
امل�صيء من وجهة نظرها، اأو و�صع اإ�صعار عليه 
بكونه غري مالئم ويح�ض على الكراهية، اأو يف 
حاالت اأخرى اإيقاف ح�صاب امل�صتخدم ب�صكل 
دائم. ويف الوقت ذاته تقوم تلك ال�رسكات ببيع 
ل�رسكات  بامل�صتخدمني  اخلا�صة  املعلومات 
مبا  وغريها،  الراأي  وا�صتطالعات  االإعالنات 

يت�صبب يف اخرتاق خ�صو�صية امل�صتخدمني. 
التوا�صل  ومن�صات  »ترامب«  بني  اخلالف   -3
»ترامب«  حملة  اتهمت  حيث  االجتماعي: 
ذلك  يف  مبا  الرئي�صية،  االجتماعية  املن�صات 
)Facebook( و)Twitter(، بت�صديد الرقابة 

على املحتوى املقدم من قبل الرئي�ض واأن�صاره، 
اإجراءات  تلك املن�صات  اتخذت  اأن  بعد  وذلك 
تنتهك  التي  الرئي�ض  من�صورات  بع�ض  �صد 
تويرت  حجب  فقد  املن�صات.  تلك  �صيا�صات 
بانتهاك  اإياه  متهمة  يونيو،  يف  لرتامب  تغريدة 
�صيا�صات ال�رسكة يف ن�رس حمتوى يدعو للعنف.
ونتيجة  البديلة:  اخليارات  بني  املفا�صلة   -4
بدائل  ثالثة  »ترامب«  حملة  طرحت  �صبق  ملا 
على  والتغلب  املوؤيدين،  اإىل  للو�صول  اأ�صا�صية 
القيود املفرو�صة من قبل املن�صات الرئي�صية، 
وتتمثل يف: االنتقال اإىل من�صة بديلة قد تكون 
ا اأكرب حلرية التعبري،  اأ�صغر اإال اأنها تتيح مت�صعاً
من�صة  بناء  اأو   ،)Parler(و  )Gab( مثل 
االأخري  املقرتح  ويتمثل  بها؛  خا�صة  اجتماعية 
تطبيق  اإىل  االنتقال  على  املوؤيدين  ت�صجيع  يف 
الهاتف الذكي اخلا�ض باحلملة، والتوا�صل من 

خالله.
5- التدقيق املتزايد خالل مو�صم االنتخابات: 
االجتماعي  التوا�صل  �رسكات  فر�صت  حيث 
بداية  مع  من�صاتها  على  القيود  من  املزيد 
املر�صح  من  لكل  االنتخابية  انطالق احلمالت 
واملر�صح  ترامب«  »دونالد  اجلمهوري 
الدميقراطي »جو بايدن«، وذلك لتجنب تكرار 
التدخل الرو�صي يف االنتخابات االأمريكية لعام 
يف  الرو�صية  الكتائب  تورط  ثبت  حيث   ،2016
ن�رس االأخبار الكاذبة وا�صتخدام احل�صابات غري 
الت�صيد  وح�صابات   )Social Bots( الب�رسية 
من  كل  يف  العام  الراأي  على  للتاأثري   )Trolls(
وفرن�صا  واأملانيا  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
من  الرغم  وعلى  االنتخابية.  احلمالت  خالل 
ا�صرتاتيجيات  البداية  يف  طورت  ال�رسكات  اأن 
اأنها فر�صت  اإال  االأجنبية؛  ملنع تدخل اجلهات 
امل�صللة  املعلومات  انت�صار  على  اأ�صد  رقابة 

املحلية، والتي غالباًا ما يتوىل »ترامب« وحلفاوؤه 
ا اأكرب مع اقرتاب  ن�رسها، باعتبارها متثل تهديداً
»ترامب«  اأن�صار  اأ�صاء  حيث   .2020 انتخابات 
االجتماعي  التوا�صل  من�صات  ا�صتخدام 
لل�صكوى من �صحة بطاقات االقرتاع عرب الربيد 
على  وذلك  لالنتخابات،  االأخرية  االأ�صهر  يف 
الرغم من االأدلة على اأن الت�صويت بالربيد اآمن 

وم�صمون.
 Stop( »6- الت�صييق على حملة »اأوقفوا ال�رسقة
the Steal(: والتي ت�صكلت مع بداية بوادر فوز 
اأن  بدعوى  الرئا�صية  االنتخابات  يف  »بايدن« 
االنتخابات«  »�رسقة  يريدون  الدميقراطيني 
حيث  وا�صعة،  تزوير  عمليات  عرب  الرئا�صية 
باحلملة  اخلا�صة  ال�صفحة  حظيت  ما  �رسعان 
على في�صبوك على مئات االآالف من املتابعني 
الها�صتاج  انت�رس  كما  �صاعة.   48 من  اأقل  يف 
STOP_#« #اأوقفوا_ال�رسقة  بها  اخلا�ض 

تنظيم  اإىل  خالله  ودعوا   ،»THE_STEAL
احتجاجات �صد عمليات فرز االأ�صوات. اإال اأن 
اإحدى  بو�صفها  ال�صفحات  تلك  اأغلق  في�صبوك 
اأكرب املجموعات للتحري�ض على العنف، ون�رس 
االنتخابية؛  العملية  حول  امل�صللة  املعلومات 
اأثار غ�صب اجلمهوريني، ومن ثم حثوا  وهو ما 
البديلة  املن�صات  عرب  متابعتهم  على  االآخرين 

.)Me We(و )Parler( مثل
ياأتي  حيث  ال�صائد:  ال�صيا�صي  اال�صتقطاب   -7
االن�صمام لتلك املن�صات البديلة كنتيجة طبيعية 
التي  ال�صيا�صي  واال�صتقطاب  االنق�صام  لثقافة 
�صادت يف الواليات املتحدة االأمريكية والدول 
االأوروبية مع قدوم القادة ال�صعبويني. حيث بداأ 
االأمريكيون يف اختيار خدمات و�صائل التوا�صل 
اعتبارات  على  بناءاً  بهم،  اخلا�صة  االجتماعي 

الهوية ال�صيا�صية لتلك املن�صات.

من  كبرية  اأعداد  هجرة  اأن  من  الرغم  على 
املن�صات  لتلك  »ترامب«  موؤيدي  من  اليمينيني 
ذلك ال  اأن  اإال  لها؛  كبرية  ت�صبب يف مكا�صب  قد 
مينع من وجود بع�ض التحديات التي جتعلها ال 
تنمو بحجم املن�صات الكربى الرئي�صية، ولعل من 

بينها:
الطفرة  ت�صببت  حيث  التقنية:  امل�صاكل   -1
قاموا  الذين  امل�صتخدمني  اأعداد  يف  الكبرية 
بتحميل التطبيق والتعامل من خالله يف اإحداث 
العديد من امل�صاكل التقنية املتعلقة مب�صاكل يف 
الولوج للمن�صة ذاتها، اأو �رسعة التحميل عليها، 
وهي امل�صاكل التي وعد موؤ�ص�ض املن�صة »جون 
نتيجة  وجاءت  موؤقتة،  ب�صفتها  بحلها  ماتي�ض« 
يف  للم�صتخدمني  واملفاجئ  املرتفع  للتدفق 

وقت متزامن.
ما  اأن  اخلرباء  بع�ض  يرى  العزلة:  فر�ض   -2
واملحافظون  اليمينيون  امل�صتخدمون  به  قام 
البديلة  املن�صات  اإىل  االنتقال  من  اجلمهوريون 
و�صبط  تدقيق  عمليات  من  الهدف  جوهر  هو 
املحتوى، حيث اإنهم يفر�صون على اأنف�صهم عزلة 
اختيارية يف من�صات بديلة يطرحون من خاللها 
والكراهية،  العنف  على  حت�ض  التي  اأفكارهم 

للمن�صات  تلقائي  تطهري  عملية  ميثل  ما  وهو 
مل  اأغلبهم  اأن  من  الرغم  على  وذلك  الرئي�صية، 
ما  اإن  حيث  كامل.  ب�صكل  املن�صات  تلك  يرتك 
قام به بع�صهم من االن�صحاب من تويرت، مل يكن 
اإال حماولة للمراوغة واإظهار القوة، وهو ما �صبق 
يكلف  قد  ان�صحابه  اأن  من  »ترامب«  به  وهدد 

تويرت الكثري من اخل�صائر.
يف  للكراهية:  املحفز  للمحتوى  التعر�ض   -3
الرئي�صي  ال�صبب  اأن  املن�صات  تلك  تدرك  حني 
لها  ان�صمام ذلك احلجم من امل�صتخدمني  وراء 
احلرية  مب�صاحة  يرتبط  »ترامب«  هزمية  بعد 
يف التعبري عن االأفكار التي تتيحها، دون فر�ض 
القيود على املحتوى املقدم؛ اإال اأن ذلك ال�صبب 
تظل  اأن  املن�صات  تلك  على  يفر�ض  قد  ذاته 
حجم  اإىل  ت�صل  اأن  دون  اال�صتخدام  حمدودة 
باعتبارها  الرئي�صية  املن�صات  يف  امل�صتخدمني 
يف  ال�صبب  ولعل  ا.  تطرفاً واأكرث  اعتداالاً  اأقل 
عاملي  وعي  هناك  اأ�صحى  اأنه  اإىل  يرجع  ذلك 
يف  رغبتهم  من  يحد  امل�صتخدمني  جانب  من 
التعر�ض لالأخبار الكاذبة واملعلومات املغلوطة 
على  يح�ض  الذي  املتطرف  واملحتوى  بل 

الكراهية والعنف. 

مزايا املن�صات البديلة:
تتمثل اأهم مزايا املن�سات البديلة فيما 

يلي:
تلك  اإن  حيث  احلريات:  من  اأكرب  م�صاحة   -1
اخل�صو�صية  من  اأعلى  درجات  توفر  املن�صات 
التدخل يف املحتوى املقدم من  واالأمان وعدم 

خاللها. 
املن�صات  على  املفرو�ض  الرقابة  �صعف   -2
البديلة: وهو االأمر الذي قد يرتبط ب�صغر حجم 
�صعف  وكذلك  عليها،  املتعاملني  امل�صتخدمني 

املجتمعات  يف  حتدثه  اأن  ميكن  الذي  التاأثري 
املن�صمة لها.

اجلدد:  امل�صتخدمني  اأعداد  يف  الطفرة   -3
ت�صجيل  )Parler( وحدها  من�صة  �صهدت  حيث 
اأكرث من )2( مليون م�صتخدم يف يوم واحد بعد 
عن  بايدن«  »جو  الدميقراطي  املر�صح  اإعالن 
فوزه يف االنتخابات، كما ت�صاعفت الأربع مرات 
اأعداد امل�صتخدمني الفاعلني خالل اأيام االأجازة 

االأ�صبوعية.

دوافع متعددة:

حتديات من�صات اليمني:

املن�صات  تلك  نحو  التوجه  اإن  القول  ميكن 
مبثابة  هو  بل  موؤقتاًا،  ا  اأمراً يكون  قد  البديلة 
انفعالية  بلحظة  يقرتن  حيث  موؤقتة،  فقاعة 
واجهها  التي  املتوالية  اخل�صائر  نتيجة 

وانتهت  االأخرية  الفرتة  خالل  »ترامب« 
يف  املوؤيدين  ورغبة  االنتخابات،  بخ�صارته 
االأمر  اأن  اإال  اأكرث.  بحرية  اآرائهم  عن  التعبري 
تلك  جانب  من  كاملة  مناف�صة  يعني  ال  قد 

لل�صوابط  لفقدانها  نتيجة  البديلة،  املن�صات 
من ناحية، ومن ثم �صغر حجم امل�صتخدمني 
واإمكانية الو�صول لقاعدة كبرية من اجلمهور، 
ا  اإنهم ال ميثلون �صوى جزء حمدود جداًّ حيث 

كما  الرئي�صية.  املن�صات  م�صتخدمي  من 
تلك  على  ح�صابات  ميتلكون  من  اأغلب  اأن 
يحتفظون  االأغلب  يف  زالوا  ما  املن�صات 
بح�صاباتهم على املن�صات االأخرى الرئي�صية. 

ومن ثم فاإن البقاء على تلك املن�صات البديلة 
ميكن ت�صبيهه مبن يتحدثون مع اأنف�صهم، وهو 
الوقت  مرور  مع  مغزى  اأي  االأمر  �صيفقد  ما 

نتيجة ملحدودية التاأثري.

ختاًما
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ال�سادرة عن مديرية جامعة اجلزائر 2 " اأبو القا�سم �سعد اهلل"

فتح نقا�ش اأكادميي يف العدد الأول ملجلة" اأفكار واآفاق"
�سدر املجلد الثامن للعدد الأول ملجلة » اأفكار و اآفاق« العلمية الأكادميية ن�سف �سنوية عن مديرية جامعة 

اجلزائر 2 » اأبو القا�سم �سعد اهلل » بالعا�سمة  والتي  جند يف م�سمونها جمموعة من البحوث والدرا�سات 
العلمية  تهدف من خاللها اإىل تقدمي اإ�سافة للمعرفة حول ق�سايا املجتمع اجلزائري والوطن العربي وبلدان 

القارة الإفريقية والعامل من منظور علم  التاريخ   وعلم النف�س وعلوم الرتبية و الأرطوفونيا وعلم 
الجتماع والأنرثبولوجيا وعلوم ال�سكان والآداب واللغات والل�سانيات والرتجمة والفل�سفة وعلم املكتبات 

والتوثيق يف حدود الت�سنيف الذي حددته  البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية .

حكيم مالك 

مقاربة فل�سفية حول« 
الت�سامح بني الأديان الكتابية 

عند حممد اأركون«

اجلديد  العدد  هذا  افتتح  ولقد 
بومعيزة  �سعيد  الدكتور  الأ�ستاذ 
ومدير  واآفاق«  »اأفكار  جملة  مدير 
القا�سم  اأبو   «  2 اجلزائر  جامعة 
يف  �سدوره  ياأتي  والذي  اهلل  �سعد 
 58 املزدوجة  الذكرى  اإحياء  غمرة 
لل�سباب  الوطني  والعيد  لال�ستقالل 
اإ�سكاليات  تتناول  علمية  مقالت 
واجتماعية  واأدبية  وتربوية  فل�سفية 
اأكادميي  نقا�ش  مو�سع  هي 
العلوم  حقل  يف  اجتماعي  وان�سغال 
ففي   ، والجتماعية  الإن�سانية 
وقام  الفل�سفية    الدرا�سات  جمال 
الدكتور اإ�سماعيل اأعراب  مبناق�سة 
الت�سامح   حول«  فل�سفية   مقاربة 
حممد  عند  الكتابية   الأديان  بني 
املفكر  هذا  اأن  ،فيذكر  اأركون« 
الت�سامح   اأن  العلمي  بالتحليل  بني 
مقومات  من  مقوما  اليوم  اأ�سحى 
والجتماعية  ال�سيا�سية  احلداثة 
العربية  املجتمعات  يف  تقوم  التي 
حول  تتمركز  جديدة   روؤية  على 
والعقل  والرتاث  الديني  العقل  نقد 

م�سريا  الإ�سالمي  والتاريخ  العربي 
يف  نعرث  اأن  ميكننا  اأنه  بومعيزة 
للوظيفة  بلعامل   الدكتور  حتليل  
الفل�سفي لكت�ساف  لل�سوؤال  الرتبوية 
احلقيقة ، ما ي�سمح بتجديد التفكري 
حول واقع هذه احلداثة يف املجتمع 
بحوار  بال�ستئنا�ش  اجلزائري 

احل�سارات والت�سامح بني الأديان .

الزمن وماأ�ساوية ال�سرد يف 
رواية )دمية النار( لب�سري 

مفتي

بلعامل  القادر  عبد  الدكتور  وحلل   
الفل�سفي  لل�سوؤال  الرتبوية  »الوظيفة 
اأو  ال�سقراطي  النموذج  خالل  من 
الدر�ش  لبنية  ال�سقراطية  الأ�سول 
الفل�سفي وفعاليته يف البناء الفكري 
كل  واأبرز   ، لالإن�سان«  والنف�سي 
ع�سوري  احلميد  عبد  الدكتور  من 
»دور  طالبي  نعيمة   والدكتورة 
احلد  يف  ال�سخ�سية  �سمات  بع�ش 
النفعايل:  للعمل  ال�سلبية  الآثار  من 
تقدمي  قطاع  يف  حتليلية  درا�سة 
الدكتورة  �سلطت  كما   ، اخلدمات« 
على  ال�سوء  �سحراوي  عقيلة 
التكفل  خالل  الوالدية  »املرافقة 
تناذر  حالة  املعاق:  بالطفل  املبكر 
من  كل  تطرق  فيما  كنموذج«،  داون 

�سعداوي  وحممد  طياب  حممد 
كفاءة  بني  »للعالقة  هندي  وحممد 
عند  الذاتية  والكفاءة  التدري�ش 
والريا�سية  البدنية  الرتبية  اأ�ستاذ 
 ،« واخلربة  ال�سن  متغريي  ظل   يف 
لـ   زبيدي عائ�سة  الدكتورة  وتطرقت 
البنية  تفكك  بني   : الالجئة  »املراأة 
اإنتاج واقع اجتماعي  القيمية واأزمة 
مو�سى  الأ�ستاذ  »،و�سارك  جديد 
�سنو�سي بـ » الزمن وماأ�ساوية ال�رسد 
مفتي  لب�سري  النار(  )دمية  رواية  يف 
بو�سنان   رقية  الدكتورة  و�سجلت   ،«
العلمية  املجلة  هذه  يف  م�ساركتها 
الأكادميية بدرا�ستها حتليلية  حتت 
اللغة  مواقع  جودة  معايري   « عنوان 
بها«،  الرتقاء  يف  ودورها  العربية 
عند  الأ�ستاذ عارف غريبي  وتوقف 
»�سعوبات �سياغة  دليل ال�ستخدام 

وترجمته وت�سميمه«.

حتليل رواية حممد ديب » ليل 
بني الثلج وال�سحراء«

 و�ساهمت باللغة الفرن�سية الدكتورة 
بـمداخلة  بوزيدي   حملة  بن  زبيدة 
للتعليم:  الثقافية  الأهداف   « حول 
حالة تعلم اللغات والثقافات »  كما 
من  كرمي  نوال  الدكتورة  تناولت 
خالل  حتليلها لرواية حممد ديب » 

التثاقف  وال�سحراء«:  الثلج  بني  ليل 
الدكتور  وحتدث  ال�ستعرا�ش،  قيد 
نور الدين عريف عن » موقع الثقافة  
املدر�سي  الكتاب  يف  املحلية 
كلغة  الفرن�سية  لتعليم  اجلزائري 
لل�سنة  املدر�سي  الكتاب   : اأجنبية 
منوذجا«  الثانوي  للتعليم  الأوىل 
 « عجراد  حممد  الدكتور  ،وقام 
ال�سخ�سية   ال�سطرابات   بتقييم 
:ت�سخي�ش   TD12 اختبار  بتطبيق 
،وتعر�ست   الوظيفي  اخللل  حالت 
الزهرة  فاطمة  الدكتورة  من  كل 
بن  هاجر  والدكتورة  الطيب  �سي 
اأهمية  الأطفال:  �رسطان   « لـ  اأعمر 
الت�سخي�ش املبكر والعوامل املوؤثرة 
الدكتور  الأ�ستاذ  من  كل  و�سارك   ،
�سم�ش  واأ.د  ميزات  �سعيد  حممد 
الدين زل�سي والدكتور فتحي حلول 
من  الطلبة  هجرة  حول«  مبو�سوع 
واإىل اجلزائر«،  بالإ�سافة مل�ساركة 
 « بـ   مولود حجيج  الدكتور  الأ�ستاذ 
الجتماعية  النف�سية  املقاربات 
لأن�ساق  والعلمية  النظرية  والأ�س�ش 

اللعب يف كرة القدم » .

اآ�سيا جبار: كاتبة جزائرية 
بالتعبري الفرن�سي

و�ساركت الدكتورة خرية حدي باللغة 
الإجنليزية مبداخلة  قيمة مو�سومة 

بـ » حتقق من ا�ستقاللية املتعلمني 
بالرجوع اإىل دليلELT  للعام الأول 
الثانوي  التعليم  يف  التقييم  ونظام 
 « حمدود  اأمينة  الدكتورة  وبينت   ،
فوق  ما  التحكم   بني  ما  العالقة 
يف  الأكادميي  والتح�سيل  الإدراك  
القراءة والكتابة لطلبة ما قبل التدرج 
: �سنة اأوىل  وثانية ،  واعالج كل من 
والدكتورة  بلوني�ش  ر�سيد  الدكتور 
في�سل بوحال والدكتور توفيق  اأيت 
عامل  املدر�سي   »لل�سغط  اأعمر 
الدكتور  وركز   ،« لل�سمنة  خماطرة 
 : جبار  اآ�سيا   « على  معفى  �سفيان 
الفرن�سي،  بالتعبري  جزائرية  كاتبة 
الدكتورة  مع  م�سكا  ختامها  ليكون 

»بالتناق�سات  عميمور  �سعاد 
الربيطاين:  التاريخ  يف  الجتماعية 

الطفولة يف الفرتة الفيكتورية .

ا�ستقبال البحوث والدرا�سات 
العلمية مبختلف اللغات 

»اأفكار  فمجلة  بالذكر  واجلدير    
واآفاق »ت�ستقبل البحوث والدرا�سات 
العربية  باللغات  املكتوبة  العلمية 
وب�سفة  والفرن�سية  والإجنليزية 
واملقرتحة  اأخرى  بلغات  ا�ستثنائية 
اجلامعيني  الأ�ساتذة  طرف  من 
والباحثني من اجلزائر ومن خمتلف 

بلدان العامل.

من معهد روت�س�سرت للتكنولوجيا

طالب يكت�سفون ر�سالة خمفية يف خمطوطة من القرن 15
الطالب  من  جمموعة  اكت�سف 
للتكنولوجيا  روت�س�سرت  معهد  يف 
وراء  خمفي  ن�ش  عن  النقاب 
اخلام�ش  القرن  من  خمطوطة 
ت�سوير  نظام  با�ستخدام  ع�رس 

قاموا بتطويره باأتف�سهم.
من  جزءا  املخطوطة  وكانت 
ولكن  بالكلية،  الفنية  املجموعة 
بالأ�سعة  الت�سوير  ا�ستخدام  بعد 
عن  الك�سف  مت  البنف�سجية،  فوق 
متعددة،  طبقات  من  مكونة  اأنها 
نظام  بناء  الطالب  من  وُطلب 
البنف�سجية  فوق  بالأ�سعة  ت�سوير 
الن�ش  لقراءة  الأطياف  متعدد 

املخفي يف امل�ستندات.
ومتكن الطالب من ا�ستعارة العديد 
جمموعة  من  املخطوطات  من 
كاري، وعندما ُو�سعت حتت �سوء 
ظهرت  البنف�سجية،  فوق  الأ�سعة 
حتت  داكنة  فرن�سية  خمطوطة 

الن�ش املرئي.
مكلفاً،  املخطوطة  �سنع  وكان 
بع�ش  يف  الأوراق  م�سح  لذلك مت 
ا�ستخدامها  واإعادة  الأحيان 
والن�ش  اأخرى،  مرة  للكتابة 
للعني  مرئي  غري  املم�سوح 
ترددات  ا�ستخدام  لكن  املجردة، 
ميكن  ال�سوء  طيف  من  اأخرى 
ويزيل  الأولية  الكتابة  ي�سيء  اأن 

الن�ش املرئي.
علوم  طالبة  للينا  زوي  وقالت 
والتي  الثانية  ال�سنة  يف  الت�سوير 
هذا  »كان  امل�رسوع  يف  عملت 
الوثيقة موجودة  مذهاًل لأن هذه 
حوايل  منذ  كاري  جمموعة  يف 
يالحظها  ومل  الزمن  من  عقد 

اأحد«.
من  اأي�ساً  »ولأنها  زوي  واأ�سافت 
جمموعة Otto Ege التي حتتوي 
معروفة  اأخرى  �سفحة   30 على 
املده�ش  فمن  الكتاب،  هذا  من 
اأن ال�سفحات الـ 29 الأخرى  حقاً 
ميكن  وجودها  مكان  نعرف  التي 

اأن حتتوي على اأ�رسار مماثلة«.
جمموعة Otto Ege هي �سل�سلة 
جمعها  التي  املخطوطات  من 
جمموعة  وهي   Otto F. Ege
من خمطوطات الع�سور الو�سطى 
غري  اأو  للتلف  تعر�ست  التي 
توزيعها  اأو  بيعها  ومت  املكتملة 
واملجموعات  املكتبات  على 
اأمريكا  اأنحاء  جميع  يف  اخلا�سة 
جمموعة  ذلك  يف  مبا  ال�سمالية، 

كاري.
وو�سع الطالب املخطوطة حتت 
فوق  بالأ�سعة  الت�سوير  نظام 
التقاط  من  ومتكنوا  البنف�سجية 
الكتابة املخفية بكامريا مت نقلها 

قابلة  لتكون  كمبيوتر  جهاز  اإىل 
و�سيتم فح�سها من  للقراءة،  اأكرث 
�سيدر�سون  الذين  املوؤرخني  قبل 

الن�ش ويحددون معناه.
اأمني  جالربيث،  �ستيفن  وقال 
جمموعة كاري غرافيك اآرت�ش »اإن 
الكت�ساف مثري لأن اأوراق مماثلة 
وا�سع  نطاق  على  درا�ستها  متت 
اأنحاء  جميع  يف  العلماء  قبل  من 
اختبارها  يتم  مل  ولكن  البالد، 
اأبداً با�ستخدام �سوء الأ�سعة فوق 

البنف�سجية اأو الت�سوير الكامل«.
الطالب  قدم  لقد   « واأ�ساف 
حول  للغاية  مهمة  معلومات 
اأوراقا  من  الأقل  على  اثنتني 
املجموعة،  يف  هنا  خمطوطاتنا 
نعلم  نكن  مل  ن�سني  واكت�سفوا 
املجموعة،  يف  موجودان  اأنهما 
اأن نفهم حمتوى تلك  والآن علينا 

الن�سو�ش«.
مل�ساركة  الطالب  اختيار  ومت 
لعام  الدويل  املوؤمتر  نتائجهم يف 
2021 لدرا�سات الع�سور الو�سطى، 
امل�رسوع  لتقدمي  يخططون  كما 
 Creativity and مهرجان  يف 
يف   Innovation Festival
�سحيفة  بح�سب  املقبل،  العام 

ديلي ميل الربيطانية.
وكالت 

جائزة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية

 ا�ستمرار الرت�سيحات حتى نهاية دي�سمرب
علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ا�ستمرار  عن  الثقافية  العوي�ش 
لنيل  املتقدمني  تر�سيحات  تلقيها 
العوي�ش  علي  بن  �سلطان  جائزة 
ع�رسة  ال�سابعة  دورتها  يف  الثقافية 

2020 ـ 2021.
عدد  اأن  املوؤ�س�سة  اأعلنت  كما 
املر�سحني املتقدمني لنيل اجلائزة 
 1816 بلغ  ع�رسة  ال�سابعة  للدورة 
مر�سحاً يف خمتلف حقول اجلائزة، 
اإذ تر�سح يف ال�سعر 317 مر�سحاً، ويف 
وامل�رسحية  والرواية  الق�سة  باب 
466 مر�سحاً، ويف الدرا�سات الأدبية 
حقل  ويف  مر�سحاً،   282 والنقد 
وامل�ستقبلية  الإن�سانية  الدرا�سات 
الثقايف  الإجناز  ويف  مر�سحاً،   491
والعلمي 260 مر�سحاً، و�سوف تغلق 
اجلائزة باب الرت�سح يف 31 دي�سمرب 

.2020

علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  وكانت 
فتح  اأعلنت  قد  الثقافية  العوي�ش 
باب الرت�سيح للدورة 17 مطلع يناير 
باإر�سال  املوؤ�س�سة  وبادرت   ،2020
معظم  اإىل  الرت�سيح  ا�ستمارات 
واملوؤ�س�سات  العربية  اجلامعات 
والأ�رس  والحتادات  والروابط 

الأدبية والثقافية ودور الن�رس.
وعن طريقة الرت�سيح لنيل اجلوائز، 
اجلامعات،  تر�سيح  اإىل  اإ�سافة 
الثقافية، والحتادات،  واملوؤ�س�سات 
الن�رس،  ودور  الأدبية،  والروابط 
اللوائح  عليه  تن�ش  وح�سبما 
والأنظمة املعمول بها يف املوؤ�س�سة، 
مبا�رسة  نف�سه  تر�سيح  للمبدع  يحق 
اإىل الأمانة العامة، كما يحق خلم�سة 
من الأدباء العرب تر�سيح من يرونه 
منا�سباً لنيل اجلائزة على اأن يوافق 
خماطبته  عند  ذلك  على  املر�سح 

من قبل الأمانة العامة للجائزة.
حقول  خم�سة  اإىل  اجلائزة  وتنق�سم 
والرواية  والق�سة  ال�سعر،  هي 
الأدبية  والدرا�سات  وامل�رسحية، 
الإن�سانية  والدرا�سات  والنقد، 
الإجناز  وجائزة  وامل�ستقبلية، 
الثقايف والعلمي، واإذ تخ�سع احلقول 
الأربعة الأوىل للتحكيم، بينما جائزة 
تخ�سع  ل  والعلمي  الثقايف  الإجناز 
اختيار  يتم  اإذ  التحكيم،  ملعايري 
عامة  اأو  علمية  اأو  ثقافية  �سخ�سية 
يف  واأثراً  ب�سمة  تركت  موؤ�س�سة  اأو 
جمل�ش  قبل  من  الثقافية  احلياة 

اأمناء املوؤ�س�سة.
اأ�س�سها  التي  اجلائزة  وتهدف 
علي  بن  �سلطان  الراحل  ال�ساعر 
قيمتها  وتبلغ   1987 عام  العوي�ش 

الإجمالية 600 األف دولر.
وكالت 

عن رواية »�سوغي بني«

دوغال�ش �ستيوارت يفوز بجائزة البوكر 
الأمريكي  الربيطاين  الكاتب  فاز 
بجائزة  �ستيوارت  دوغال�ش 
من  واحدة  وهي  الأدبية،  البوكر 
لالأدب  املرموقة  اجلوائز  اأكرث 
»�سوغي  روايته  عن  الإجنليزي، 

بني«.

عاماً(   44( �ستيوارت  ويتناول 
حيوات  الأوىل  الأدبية  روايته  يف 
يف  والكحول  الفقر  ي�سودها 
غال�سغو  راأ�سه  م�سقط  مدينة 

با�سكتلندا.
األف   50 اجلائزة  قيمة  وتبلغ 

من  اآخر  وكان  ا�سرتليني،  جنيه 
اأتوود  مارغريت  الكندية  بها  فاز 
والربيطانية برناردينو ايفاري�ستو.

الرتجمة  ت�سدر  اأن  املتوقع  ومن 
العام  مطلع  للرواية  العربية 

وكالت املقبل.
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  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

الو�سط:2020/11/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم /25-2020

 و�سل ت�سجيل الت�سريح بت�أ�سي�س
جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 12-06 يف 18 �صفر1433 املوافق 
اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ 
بتاأ�صي�س اجلمعية  الت�رصيح  19-10 -2020ت�صليم و�صل 

املحلية ذات طابع اجتماعي :حي امل�صماة
جمعية �صيدي عمران ورقلة

الكائن مقرها حي �صيدي عمران ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�صيد: جمول ب�صري

تاريخ ومكان امليالد :09-06-1982 بورقلة
العنوان حي �صيدي عمران املخادمة ورقلة 

اإ�شهار

ANEP N°:  2016018716الو�سط:2020/11/22

الو�سط:2020/11/22

تهنئة عيد ميالد

مبنا�صبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�صغرية " اأ�سيل "

واإطفائها �صمعة من �صموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ال تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�صبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�صعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�صحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

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

مربوك
دمت �صمعة تنري �صعادة عائلة فراقة .
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غر�س 5000 �شجرة بولية البويرة
اأ�شرف اأم�س م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف 

باحلركة اجلمعوية واجلالية باخلارج »نزيه 
برم�شان« مبعية وايل البويرة »لكحل عياط عبد 
ال�شالم » و رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي »اأحمد 

بوتاتة« على انطالق اأكرب حملة للت�شجري على 
م�شتوى غابات جبال عني الرتك لغر�س 5000 
�شجرة حتت �شعار »فلنغر�شها« تزامنا مع اليوم 

الوطني للت�شجري 21 نوفمرب من كل �شنة .
اأح�شن مرزوق

 حيث �شهدت هذه املبادرة التي 
الطبيعة  اأعداء  على  للرد  تهدف 
حرائق  يف  ت�شببوا  الذين  والوطن 
من  وا�شعة  م�شاركة  متعمدة 
املدين  املجتمع  اأطياف  كل 
والع�شكرية  املدنية  وال�شلطات 
وخمتلف اأ�شالك الأمن وحمافظة 

الغابات وقطاع ال�شباب والريا�شة 
وريا�شية  فنية  وجوه  وبح�شور 
الفنانة  غرار  على  واإعالمية 
ح�شان  كرمي،  فريدة  القديرة 
كركا�ش،اأمني بومدين،اأمني تيتي، 
رئي�ش الفيدرالية الوطنية لل�شالم 
�شيحاوة«  »بلقا�شم  والإن�شانية 
الدميقراطية  �شفراء  رئي�شة  و 
اجلزائر  يف  الجتماعي  وال�شلم 

�شطيطح«  »جميلة  الأ�شتاذة 
القوية  امل�شاركة  جانب  اإىل 
على  بالبويرة  الفاعلة  للجمعيات 
والإعالم،  ال�شحافة  نادي  غرار 
لل�شباب،  اجلزائرية  ال�شبكة 
وتطوير  لرتقية  الولئية  اجلمعية 

الن�شوية، جمعية حورية  الريا�شة 
للطفولة واملراأة، جمعية املبادرة 
الت�شامن الجتماعي، جمعية نور 
ثوا�شلت  والفنون ،جمعية  للثقافة 
الك�شافة   ، الغد«  »عائلة  اأوزكا 
الإ�شالمية واملنظمات الطالبية.

اإح�شائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   1019
ارتفاع اجمايل اال�شابات اىل : 73774

ت�شجيل 19 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2258

حاالت ال�شفاء اجلديدة : 602
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 48183

بح�شور م�شت�شار رئي�س اجلمهورية نزيه برم�شان

حتت �شعار »فليغر�شها« 

غر�س 10 األف �شجرة 
بامل�شيلة

جالوي،على  امل�شيلة،عبدالقادر  واإىل  اأ�رشف 
بلدية  ت�شيجري على م�شتوي  اأكرب حملة  انطالق 
الولية، التي تنظم هذه ال�شنة حتت رعاية رئي�ش 
�شعار  وحتت  تبون،  ،عبداملجيد  اجلمهورية 
ت�شيجري  اإعادة  اإىل  ترمي  العملية  ،فليغر�شها، 
الغابية،حيث كانت بدايتها من منطقة  املناطق 
العملية  عرفت  حيث  املعا�شيد،  بلدية  جعونة 
الهيئات،كاأ�شالك  ملختلف  مكثفة  م�شاركة 
واحلماية  الوطني  والدرك  الأمن  و  اجلي�ش 
وقطاع  والري  الفالحية  امل�شالح  املدنية،وكذا 
والريا�شة  وال�شباب  والت�شالت   الغابات 
املجتمع  وفعاليات  الدينية،  ال�شوؤون  ومديرية 
مديرية  مع  وجمعيات،بالتعاون  املدين 
حواىل  خ�ش�شت  حيث  البلدية،  البيئة،وم�شالح 

10 األف �شجرة ذات نوعية .
عبدالبا�شط بديار

البويرة

توزيع اأكرث من 3300 
وحدة �شكنية

ر�شمي  بيان  يف  البويرة  ولية  م�شالح  ك�شفت 
توزيع  عملية  اأكرب  عن  اأم�ش،  م�شاء  �شدر 
حيث  الولية،  تراب  عرب  الجتماعية  لل�شكنات 
�شيتم توزيع 3382 وحدة �شكنية اجتماعية  قبل 
نهاية ال�شنة اجلارية موزعة على 26 بلدية، وتاأتي 
وايل  اأطلقها  التي  للوعود  تنفيذا  العملية  هذه 
اأ�شهر  قبل  ال�شالم«  عبد  عياط  لكحل   « الولية 
الذين  الجتماعي،  ال�شكن  طالبي  اأمام  قليلة 
،عملية  اآلف   10 من  اأكرث  ملفاتهم  عدد  فاق 
م�رشوط  بلدية  كل  ال�شكنية يف  احل�ش�ش  توزيع 
واإعداد  الجتماعية  التحقيقات  من  بالنتهاء 

القوائم النهائية للم�شتفيدين.
اأح�شن مرزوق

نتائج مفاجئة

كورونا من  يحمي  الطفولة" قد  "تطعيم 
املبذولة  اجلهود  مع  تزامنا 
م�شاد  لقاح  تطوير  اأجل  من 
امل�شتجد،  كورونا  لفريو�ش 
عقبة  اأي  عن  العلماء  يبحث 
انت�شار  عرقلة  ميكنها  اأخرى 
بحثوا  لو  حتى  عامليا،  الوباء 
بيانات  وت�شري  املا�شي  يف 
حديثة اإىل اأن الأ�شخا�ش الذين 
املناعية  اأجهزتهم  ا�شتجابت 
بقوة للقاح الثالثي �شد احل�شبة 
الأملانية  واحل�شبة  والنكاف 
يكونون  قد  طفولتهم،  خالل 
ب�شكل  لالإ�شابة  عر�شة  اأقل 
حاد اإذا اأ�شيبوا بفريو�ش كورونا 

ويعمل اللقاح الثالثي املعروف 
با�شم »اإم اإم اآر 2«، الذي �شنعته 
ترخي�شه  ومت  »مريك«  �رشكة 
جهاز  حتفيز  على   ،1979 عام 

الأج�شام  لإنتاج  املناعة 
امل�شادة.

وح�شب اإفادة الباحثني 
يف دورية )اإم بي اآي اأو(، 
»من  اأنه  وجد  فقد 

مري�شا   50 بني 
 )19 بـ)كوفيد 
اأعمارهم  تقل 
عاما   42 عن 
مت  ممن 

تطعيمهم باللقاح الثالثي وهم 
اأطفال، كلما ارتفعت م�شتويات 
التي ت�شمى  الأج�شام امل�شادة 
)اإي جي جيه( التي ينتجها 
املوجهة  اللقاح، 
فريو�ش  �شد 
وجه  على  النكاف 
كلما  اخل�شو�ش، 
اأعرا�ش  كانت 
اأقل  كورونا 

حدة«.

بريد اجلزائر بغرداية  

قاعات ريا�شية و مراكز ثقافية 
ل�شتقبال املتقاعدين 

اجلزائر  بريد  موؤ�ش�شة  خ�ش�شت 
قاعات  و  ف�شاءات  ثمانية  بغرداية 
على  ثقافية  مراكز  و  ريا�شية 
ب�شبابيك  جمهزة  الدوائر  م�شتوى 
مع  الالزمة  ال�شيولة  و  بريدية 
للتقاعد  اأعوان من مركز ال�شندوق 
اأجل   من  هذا  و  بعملية  املكلفني 
التوجيه حيث   و  التنظيم  و  التاأطري 
تاأتي هذه املبادرة باأمر من الوزير 
اإطار  يف  املوا�شالت  و  للربيد 
م�شالح  قامت  كما  العملية  ت�شهيل 
ثانية ممثلة  باإ�شافة  خدمة  الربيد 
الأق�شى  احلد  م�شتوى  الرفع  يف 
البطاقة  طريق  عن  �شحبها  املتاح 

املوزعات  م�شتوى  على  الذهبية 
بدل  دينار  األف  خم�شني  اإىل  الآلية 
بثالثني  �شابقا  املحدد  ال�شقف 
اأين لقت هذه  دينار جزائري  األف 
اخلدمات املقدمة ا�شتح�شانا كبريا 
من طرف املتقاعدين و زبائن بريد 

اجلزائر.

اأعلن دونالد ترامب جونيور، النجل 
املنتهية  الأمريكي  للرئي�ش  الأكرب 
اإ�شابته  ترامب،  دونالد  وليته، 
بفريو�ش كورونا امل�شتجد)كوفيد-
ذكرته  ما  بح�شب  ذلك  جاء   )19
اجلمعة،  اأمريكية،  اإعالم  و�شائل 
با�شم  للمتحدث  بيان  عن  نقالاً 

املتحدث  وقال  جونيور  ترامب 
الفح�ش  نتيجة  »جاءت  بيانه  يف 
جونيور  ترامب  لدونالد  الطبي 
اإيجابية يف بداية الأ�شبوع«، م�شيفا 
للحجر  يخ�شع  الرئي�ش  »جنل  اأن 
اإ�شابته  نتيجة  اإعالن  ال�شحي منذ 

بالفريو�ش«. 

وتابع »مر�ش دونالد ترامب جونيور 
اأعرا�ش حتى الآن  اأية  مل ت�شاحبه 
وهو يتبع جميع الإر�شادات الطبية 

اخلا�شة بالإ�شابة بالفريو�ش«.
الأكرب  البن  هو  جونيور  وترامب 
من  الثاين  وهو  الأمريكي،  للرئي�ش 
اإ�شابتهم  ثبتت  الذين  اأبنائه  بني 

ت�شخي�ش  بعد  كورونا،  بفريو�ش 
البن الأ�شغر بارون ترامب بنف�ش 
املا�شي  اأكتوبر  خالل  املر�ش 
واأ�شاب الفريو�ش الرئي�ش الأمريكي 
وزوجته، قبل النتخابات الرئا�شية 
مناف�شه  اأمام  خ�رشها  التي 

الدميقراطي، جو بايدن.

الواليات املتحدة

اإ�شابة البن الأكرب لرتامب بكورونا

ب�شبب م�شكل ديون الالعبني القدامى

الرابطة مل توؤهل الالعبني اجلدد  ل�شريع غليزان 
غليزان  �رشيع  فريق  يواجه 
بعدم  تتعلق  حقيقية  م�شكلة 
ب�شبب  اجلدد  لعبيه  تاأهيل 
لالعبني  الديون  م�شكل 
جلاأوا  ممن  القدامى 
يف  للبث  املنازعات  للجنة 

ق�شيتهم. 
»الرابيد«  اإدارة  تتمكن  ومل 
تاأهيل  من  ال�شاعة  حلد 
اإيجاد  و  اجلدد  الالعبني 
مع  الديون  مل�شكل  حل 
لكرة  الوطنية  الرابطة 
جلنة  ف�شلت  اأن  بعد  القدم 
الالعبني  ل�شالح  املنازعات 
دفع  على  الفريق  واأرغمت 

م�شتحقاتهم، ورف�شت تاأهيل 
فاق  الذين  اجلدد  الالعبني 
جديدا  لعبا   12 عددهم 
ال�رشيع  اإدارة  واأ�شبحت 
مطالبة بالتفاو�ش مع هوؤلء 
للفريق  الدائنني  الالعبني 
وحل امل�شكل وديا اأو دفع كل 
م�شتحقاتهم عن طريق البنك 
نهائيا  امل�شكل  من  للتخل�ش 
مل  التي  البطولة  بداية  قبل 
انطالقها  عن  يف�شلنا  يعد 

�شوى ب�شعة ايام. 
مرغما  ال�رشيع  و�شيكون 
بت�شكيلة  الدخول  على  اأي�شا 
اأغلبهم  لعبني  من  م�شكلة 

�شوقار  يقودهم  الرديف  من 
اآخرين  لعبني  و4  وبوعزة 
من الأكابر فقط ب�شبب عدم 
ومن  اجلدد  الالعبني  تاأهيل 
جهته مدرب الفريق » الطاهر 
�رشيف الوزاين«  يف حرية من 
تاأهيل  م�شكل  ب�شبب  امره 
الالعبني وينتظر تدخل ادارة 
قبل  امل�شكل  لت�شوية  الفريق 
انطالق البطولة حتى يت�شنى 
له ا�رشاك التوليفة املنا�شبة 
خالل  عليها  �شيعتمد  التي 

مباريات البطولة.
اأمني بن لزرق  

االإذاعة اجلزائرية 

يوم مفتوح للتح�شي�س 
باأخطار فريو�س كورونا 

اليوم  اجلزائرية،  الإذاعة  تنظم 
للتعبئة  مفتوحا  يوما  الأحد، 

التح�شي�ش  بهدف  والتجنيد 
كل  اأخذ  ب�رشورة 

ت�شمح  التي  الإجراءات 
انتقال  �شل�شلة  بك�رش 
ح�شب  كورونا،  فريو�ش 
لهذه  بيان  به  اأفاد  ما 

املوؤ�ش�شة العمومية.
اأن  ذاته  امل�شدر  واأو�شح 

هذا اليوم التح�شي�شي والتوعوي 
بالأخطار املرتتبة عن انت�شار وباء 
كوفيد-19 »يبث عرب جميع القنوات 
الـ48  اجلزائرية  لالإذاعة  اجلهوية 
وكذا  املو�شوعاتية  والإذاعات 

القنوات الوطنية«. وي�شارك يف هذا 
وخمت�شون  خرباء  املفتوح  اليوم 
وذلك  عمومية  وهيئات 
»ج�شور  �شكل  على 
بني  تربط  اإذاعية« 
القنوات  خمتلف 
اجلهوية مع الرتكيز 
التي  املناطق  على 

تعد بوؤرا للوباء. 
وتدخل هذه املبادرة 
الإذاعة  »مرافقة  اإطار  يف 
قبل  من  املتبناة  لال�شرتاتيجية 
الدولة اجلزائرية يف حماربة الوباء 
اتخذتها  التي  ال�شارمة  والتدابري 

ال�شلطات العليا للبالد«. 

�شبط بحوزتهم  13010 وحدة 
من امل�شروبات الكحولية

اأمن مترنا�شت يوقف 
خم�شة اأ�شخا�س

متكنت فرقة مكافحة املخدرات  بامل�شلحة 
الولية  باأمن  الق�شائية  الولئية  لل�رشطة 
من  معتربة  كمية  حجز  من  مترنا�شت  ، 
عددها  قدر  التي  و  الكحولية  امل�رشوبات 
خم�شة  بها  تورط  وحدة   13010 بـ  الجمايل 
ا�شخا�ش اأعمارهم ترتاوح بني 27 و 56 �شنة يف 
ق�شية ك�رش الأختام ، بيع امل�رشوبات الكحولية 

من دون رخ�شة و التهرب ال�رشيبي .
 اأحمد باحلاج 

م�شتغامن

انتهاء ترميم قاعة 
�شينما »اإفريقيا« 

انتهت اأ�شغال ترميم واإعادة العتبار لقاعة 
»اإفريقيا« مبدينة م�شتغامن، ح�شبما  �شينما 
الولئي  املدير  من  ال�شبت  اأم�ش  علم 

للتجهيزات العمومية، اأحمد برغام.
واأو�شح برغام، يف ت�رشيح اأن الأ�شغال التي 
هذه  واأجنحة  مرافق  كل  ترميم  ا�شتهدفت 
بناء  اإعادة  ذلك  يف  مبا  الثقافية  املن�شاأة 
ال�شقف ودون امل�شا�ش بالواجهة اخلارجية 

انتهت بن�شبة 100 يف املائة.

ال�شلف

الإطاحة ب�شبكة وطنية 
لتنظيم احلرقة

كلم   55( تن�ش  دائرة  اأمن  عنا�رش  اأطاحت 
�شمال ال�شلف( ب�شبكة وطنية لتنظيم رحالت 
الهجرة غري ال�رشعية واأقفت اأربعة اأ�شخا�ش، 
الهيئة  ذات  لدى  ال�شبت  اأم�ش  علم  ح�شبما 
بذات  بالإعالم  املكلف  واأو�شح  الأمنية. 
�رشيف  ال�رشطة  الأمنية،حمافظ  امل�شالح 
عنقود، اأن عنا�رش اأمن دائرة تن�ش ويف اإطار 
مكافحة اجلرمية ب�شتى اأنواعها »قد اأطاحت 
غري  الهجرة  رحالت  لتنظيم  وطنية  ب�شبكة 
ترتاوح  اأ�شخا�ش  اأربعة  واأوقفت  ال�رشعية 

اأعمارهم ما بني 23 و40 �شنة«.

اأمن العا�شمة 

ا�شرتجاع  130 
مليون �شنتيم 

اجلزائر  ولية  اأمن  م�شالح  ا�شرتجعت 
قدره  ماليا  ومبلغا  نّقالني   )02( هاتفني 
)130( مليون �شنتيم، مع حجز )337( قر�ش 
عقليا،  موؤّثرا  قارورات  و)04(  عقليا  موؤّثرا 
بكل  متفّرقتني  يتني  ق�شّ معاجلة  بعد  وذلك 
من قطاع اخت�شا�ش اأمن املقاطعة الإدارية 

الرويبة واحلرا�ش.

النادي الريا�شي احتاد اأوالد نايل

الالعب ال�شابق"مليكة 
م�شطفى" رئي�شا جديدا 

م�شطفى«  »مليكة  انتخاب  اأم�ش  اأول  مت 
امللقب كرويا بـ البيزو رئي�شا جديدا للنادي 
الريا�شي للهواة احتاد اأولد نايل لفريق  لكرة 
الثانية  املحرتفة  للرابطة  املنتمي  القدم 
انعقدت  التي  العامة  اجلمعية  خالل  وهذا 
مبدينة   ال�شباب  موؤ�ش�شات  ديوان  مبقر 
بالخيط   « ال�شابق  للرئي�ش  خلفا  اجللفة، 

حممد« املنتهية عهدته. 
�شيبذل  باأنه  للنادي  اجلديد  الرئي�ش  واأكد 
و�شيعمل  مكتبه  اأع�شاء  رفقة  كبريا  جمهودا 
على اإيجاد احللول املنا�شبة لإخراج الفريق 

من ال�شائقة املالية التي يعانيها. 
حافل  �شجله  النادي  رئي�ش  باأن  يذكر 
احتاد  لنادي  ال�شابق  فالالعب  بالجنازات 
 37 �شاحب  م�شطفى«  »مليكة  نائل  اولد 
�شنة، �شبق و لعب لعدة اأندية منها بارادو  و 

رائد القبة و احتاد بلعبا�ش و اإحتاد البليدة.
و لالإ�شارة فقد مت انتخاب الرئي�ش اجلديد 
ب�شبب  ملرتني  العامة  اجلمعية  تاأجيل  بعد 

عدم اكتمال الن�شاب القانوين .
اجللفة : حممد �شبع

رفيق �شنيني 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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