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اأجلت الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�صاء العا�صمة 
�صبيحة اأم�س الأحد النظر يف ق�صية ا�صتئناف 

الربملاين ال�صابق، بهاء الدين طليبة وجنلي جمال ولد 
عبا�س بطلب من دفاع  املتهم بهاء الدين طليبة للمرة 

الثانية والذي طالب بح�صور ب�صري طرطاق ب�صفته 
�صاهد مهم يف ق�صية موكله وهو من يربئه .

ك�صف خرباء اقت�صاديون خالل حديثهم مع »الو�صط« 
اأم�س، اأن بدائل التمويل املطروحة حاليا ملواجهة 

الأزمة القت�صادية يف البالد، تتاأثر �صلبا بغياب حلقة 
»بور�صة اجلزائر« يف متويل القت�صاد الوطني، اأ�صبه 

بثقب اأ�صود يعرقل الولوج ل�صوق مالية ع�رصية.

نطق  رئي�س الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�صاء بحاية، 
�صباح اأم�س الأحد، بالرباءة  يف حق  النائب  الربملاين 

املنتخب  �صمن قائمة حرة عن ولية بجاية و 
امل�صتقيل من املجل�س ال�صعبي الوطني، خالد 

تزاغارت، من تهمة التجمهر غري امل�صلح الذي تابعته 
بها نيابة اجلمهورية لدى حمكمة  بجاية  .

قدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقا�صم زغماتي، 
اأم�س الأحد ،عر�صا حول ن�س م�رصوع قانون الوقاية 
من جرائم الختطاف ومكافحتها، اأمام جلنة ال�صوؤون 
القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان والتنظيم املحلي 

وتهيئة الإقليم والتق�صيم الإقليمي ملجل�س الأمة.

طويلة  لفرتة  داما  وترقب  انتظار  بعد 
ل�رصكة  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف 
موديرنا، �صتيفان بان�صل اأم�س  الأحد، 
فريو�س  للقاح  املتوقع  ال�صعر  عن 
والذي  �رصكته،  اأنتجته  الذي  كورونا، 
مبرحلة  جدا  واعدة  نتائج  حقق 
التجارب، وينتظر العامل طرحه خالل 

اأ�صابيع قليلة. اإدارة احتاد العا�ضمة تقيل �ضيكوليني

�س2 خرباء اأمنيون يقراأون خرب تعيني خليفة لدروكدال

القاعدة ت�ضتعد ملرحلة جديدة

اعتربت رف�شه �شعود املن�شة ال�شرفية اإهانة لل�شلطات العليا

مبارك يزيد بـ"اأبوعبيدة 
يو�شف العنابي"

اأمري القاعدة املكلف 
مبهمة يف اجلزائر

بقلم: وداد احلاج

  �ص9

اعترب خرباء اأمنيون اأن تاأخر اختيار فرع القاعدة يف بالد املغرب 
الإ�شالمي خلليفة دروكدال دليال على ال�شراعات واخلالفات 
و�شبح الزعامة الذي تعي�شه اجلماعات الإرهابية، معتربين اأن 
الإعالن عن ا�شم الأمري لتنظيم القاعدة الإرهابية يف املغرب 
الإ�شالمي يف هذه اللحظة بالذات غري بريء يف ظل التوترات 

الأمنية يف منطقة ال�شاحل.
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خرباء اأمنيون يقراأون خرب تعيني خليفة لدروكدال

القاعدة يف بالد املغرب ت�ستعد ملرحلة جديدة
.     اأحمد كرو�ش: هناك �صراع على الزعامة داخل التنظيم

.     اأحمد ميزاب: اإعادة بعث الن�صاط وهيكلة اجلماعات الإرهابية 

اعترب خرباء اأمنيون اأن تاأخر اختيار فرع القاعدة يف بالد املغرب الإ�صالمي خلليفة دروكدال دليال على ال�صراعات 
واخلالفات و�صبح الزعامة الذي تعي�صه اجلماعات الإرهابية، معتربين اأن الإعالن عن ا�صم الأمري لتنظيم القاعدة 

الإرهابية يف املغرب الإ�صالمي يف هذه اللحظة بالذات غري بريء يف ظل التوترات الأمنية يف منطقة ال�صاحل.
اإميان لوا�ش

حذر خرب�ء �أمنيون  يف ت�رصيح 
من  �لو�سط  جريدة  به  خ�سو� 
و�لتوتر�ت  �لنز�عات  تد�عيات 
�ل�ساحل  منطقة  تعرفها  �لتي 
�جلز�ئرية،  �حلدود  على 
تعيني  خطوة  �أن  معتربين 
�ملغرب  بالد  يف  �لقاعدة 
لأمري جديد يف ظل  �لإ�سالمي 
هذه �لتوتر�ت فر�سة لها لإعادة 

بعث ن�ساطها �لإرهابي.
�أعلن موقع »�سايت« �ملتخ�س�ص 
�لتنظيمات  مو�قع  ر�سد  يف 
�لقاعدة  فرع  باأن  �لإرهابية 
�لإ�سالمي  �ملغرب  بالد  يف 
خلفا  جديد�  م�سوؤول  عني 
م�سعب  �أبو  �لإرهابي  لزعيمه 
عبد  بـ  �ملعروف  �لودود  عبد 
�ملوقع  وذكر  دروكد�ل،  �ملالك 
بالد  يف  �لقاعدة  �أن  �لأمريكي 
�ملغرب �لإ�سالمي �ختارت بعد 
جديد�  زعيما  دروكد�ل  موت 
جز�ئرية  جن�سية  من  ينحدر 
مبارك،  يزيد  جماهد  يدعى 
عبيدة  �أبو  با�سم  �ملعروف 

يو�سف �لعنابي، خلفا له.
وك�سف ذ�ت �مل�سدر �أن �لقاعدة 
�لإ�سالمي  �ملغرب  بالد  يف 
�ل�سابق  زعيمها  جثة  عر�ست 
ُم�سور،  مقطع  يف  مرة  لأول 
�ملالك  عبد  فاإن  ولالإ�سارة 
�جلي�ص  يد  على  قتل  دروكد�ل 
�ملن�رصم  جو�ن  يف  �لفرن�سي 
لأكرث  مطاردته  بعد  مايل  يف 
منطقة  يف  �سنو�ت  �سبع  من 

�ل�ساحل.

اأحمد كرو�ش
الإعالن دليل على ال�صراع 

داخل التنظيم

�أحمد  �لأمني  �خلبري  �عترب 
يف  �لقاعدة  �إعالن  �أن  كرو�ص 
�لإ�سالمي خلليفة  �ملغرب  بالد 
�لتوقيت  هذ�  يف  دروكد�ل 
يف  �نق�سام  على  دليل  بال�سبط، 
حاد�  �رص�عا  هناك  و�أن  �لروؤى 
نف�سها،  �جلماعة  د�خل  وكبري� 
على  �لتفاق  يتم  مل  حيث 
مقتل  من  �أ�سهر   5 منذ  قائد 

دروكد�ل.
�أحمد  �لأمني  �خلبري  ولفت 
خ�ص  ت�رصيح  يف  كرو�ص 
�أن  �إىل  »�لو�سط«  جريدة  به 
�لقاعدة  �إعالن  يف  �لتاأخر 
�لإ�سالمي  �ملغرب  بالد  يف 
�إىل عدة  ر�جع  خلليفة دروكد�ل 
�عتبار�ت، �أبرزها �ل�رص�ع و�سبح 
�لزعامة د�خل �لتنظيم �لإرهابي 

�لإ�سالمي،  �ملغرب  بالد  يف 
و�لفر�سة  �لتوقيت  و�نتظار 

�ملنا�سبة لإعالن ذلك.
�أحمد  �لأمني  �خلبري  وتوقع 
�لإرهابي  �لن�ساط  عودة  كرو�ص 
�أكرث من �ل�سابق للتنظيم خا�سة 
بعد �ل�سفقة �للئيمة �لتي عقدتها 
فرن�سا مع �جلماعات �لإرهابية 
 207 ب  تزويدها  و  مايل  يف 
�ل�سجون  يف  متمر�ص  �إرهابي 
�أورو،  مليون   30 ب  وتدعيمها 
قائال :« كل هذه �لأمور ز�دت يف 
يف  �لإرهابية  �جلماعات  �سهية 
�أ�سا�ص تدعيمها  �ملنطقة، على 
�لقتال  �ىل  و�لذهاب  �لبقاء  يف 

و�لإجر�م �أكرث و�أكرث ».
من  كرو�ص  �أحمد  وحذر 
منطقة  يف  �ل�رص�ع  تد�عيات 
قبل  من  و��ستغالله  �ل�ساحل، 
�ملغرب  يف  �لقاعدة  تنظيم 
تز�من  �أن  م�سري�  �لإ�سالمي 
يف  جديد  زعيم  عن  �لإعالن 

يف  بريء  غري  �لتوقيت  هذ� 
منطقة  يف  و�لنز�ع  �لتوتر  ظل 
�لأمني  �خلبري  و�تهم  �ل�ساحل، 
�لدول  بع�ص  كرو�ص  �أحمد 
�لتنظيم،  مع  بالتو�طوؤ  �لعربية 
تو�طوؤ  مدى  نعرف   »: قائال 
بع�ص �لأنظمة �لعربية وتاأثريها 
�لإرهابية،  �جلماعات  على 
�سارعت  �لعربية  �لأنظمة  بع�ص 
�إىل تعيني قائد وف�ص �لنز�عات 
�جلماعات  د�خل  �لد�خلية 
يف  �لقاعدة  خا�سة  �لإرهابية 
بالد �ملغرب �لإ�سالمي ،و غري 
�لأنظمة  بع�ص  �أن   م�ستبعد 
�لعربية �ساهمت يف بناء �سفوف 

�لتنظيم �لإرهابي«.
�أحمد  �لأمني،  �خلبري  و�أكد 
كرو�ص، �أن ن�ساط تنظيم �لقاعدة 
يف بالد �ملغرب �لإ�سالمي بعد 
مقتل عبد �ملالك دروكد�ل، يف 
مايل،  ب�سمال  فرن�سية  عملية 

تقل�ص يف �ملرحلة �ملا�سية.
اأحمد ميزاب 

اإعادة بعت الن�صاط وهيكلة 
اجلماعات داخل القاعدة

�أحمد  �لأمني  �خلبري  �عترب 
�لقاعدة  تعيني  تاأخر  �أن  ميز�ب 
�لإ�سالمي  �ملغرب  بالد  يف 
�أ�سهر   5 بعد  دروكد�ل   خلليفة 
�إعادة  �أجل  من  كان  مقتله،  من 
بعت �لن�ساط وهيكلة �جلماعات 

�لإرهابية د�خل �لتنظيم .
ت�رصيح  يف  ميز�ب  �أحمد  وقال 
�أن  »�لو�سط«  جريدة  به  خ�ص 
يف  �لقاعدة  جديد  زعيم  تعيني 
بالد �ملغرب �لإ�سالمي جاء بعد 

�لتنظيم،  و�سط  و��سعة  هيكلة 
��ستغلت  �لقاعدة  �أن  لفتا 
جو�ن  �سهر  من  �ملمتدة  �لفرتة 
�لن�ساط  لبعث  نوفمرب  �سهر  �إىل 

وجتنيد �ملقاتلني.
وتوقع �أحمد ميز�ب �أن �ملرحلة 
وعودة  ن�ساط  �ستعرف  �ملقبلة 
قوية لتنظيم �لقاعدة يف �ملغرب 
�لإ�سالمي، لفتا �أن �ختيار هذ� 
زعيم  لتعيني  بالذ�ت  �لوقت 
�لقاعدة كان بعد عملية هيكلة و 

لبعث �لن�ساط من جديد .
�لتز�من  �أن  ميز�ب  �أحمد  و�أكد 
يف  �لقاعدة  زعيم  تعيني  بني 
�ل�رص�ع  و  �لإ�سالمي  �ملغرب 
�ل�ساحل  منطقة  يف  �ملوجود 
�لتنظيم  �أن  لفتا  بريء  غري 
حالة  يف  ي�ستثمر  �لإرهابي 
�ل�رص�عات و�لأزمات و�لنز�عات 

�لتي تعرفها منطقة �ل�ساحل.
ويف �سياق مت�سل، قال �ملتحدث 
:« موؤ�رص�ت قوية  لعودة �لتهديد 
�ل�ساحل،  منطقة  يف  �لإرهابي 
ينتهجها  �سوف  جديدة  مرحلة 
�جلديدة  �لقيادة   ، �لتنظيم 
�لنهج  نف�ص  على  �ستحافظ 
�لذي ر�سمه  دروكد�ل ، �لتنظيم  
��ستفاد من  �ملقاتلني �لعائدين 
�ل�سفقة  ومن   ، �لتوتر  بوؤر  من 
�لتنظيم  �أحد فروع  �أبرمها  �لتي 
�إطار  يف  �لفرن�سي  �جلانب  مع 
و�لرهائن،  �لأ�رصى  تبادل 
�لتي  �لفدية  �إىل   بالإ�سافة 
ت�سكل  و�لتي  �لتنظيم   تلقاها 
م�سدر متويله نحن نتحدث عن 
بعث  لإعادة  جديدة  معطيات 

�لن�ساط يف هذه �ملرحلة ».

�صطيف 

الق�ساء على نق�ص 
الأوك�سجني الطبي

كافة  قريب«  »عما  �ستكون 
�ل�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سات 
عرب �إقليم ولية �سطيف »يف 
مناأى كلي عن �أي تذبذب �أو 
�لأوك�سجني  مادة  يف  نق�ص 
�لطبي«، ح�سب ما علم �ليوم 
�ملحلي  �ملدير  من  �لأحد 
عبد  �ل�سكان  و  لل�سحة 

�حلكيم دهان.
ذ�ت  �أو�سح  ت�رصيح   ويف 
�جلهاز  رئي�ص  باأن  �مل�سوؤول 
كمال  �ملحلي،  �لتنفيذي 
تعليمات  �أ�سدى  عبلة، 
�ل�سحة  قطاع  مل�سوؤويل 
��ستعجايل  ب�سكل  للتكفل 

مب�ساألة �لأوك�سجني �لطبي من 
خالل �ل�رصوع يف زيادة �سعة 
تزويد  بخز�نات  �ل�ستيعاب 
�ل�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سات 
هذه  من  �لولية  تر�ب  عرب 
�أي  ت�سجيل  لتفادي  �ملادة 
نق�ص �أو تذبذب بهذه �ملادة 
�لظروف  مثل  يف  �ل�رصورية 
�لتي  �ل�ستثنائية  �ل�سحية 
�لعامل،  و  �لبالد  بها  متر 
�ملوؤ�س�ستني  غر�ر  على 
�ل�ست�سفائيتني  �لعموميتني 
)�سمال  بوقاعة  ملدينتي 
وملان  عني  و   ) �سطيف 

)جنوب �سطيف(.

وزير ال�صحة ي�صتبعد غلق املدار�ش وي�صدد  

الغلق الكلي مرهون بتطور الو�سعية الوبائية 
.     ا�صتغالل ال�صاحات والقاعات لال�صت�صفاء �صابق لأوانه 

.     ال�صغط على امل�صت�صفيات ب�صبب غياب التن�صيق

��ستبعد وزير �ل�سحة عبد �لرحمن بن بوزيد 
�لعودة �إىل غلق �ملوؤ�س�سات �لرتبوية موؤكد� 
بع�ص  يف  �إل  يكون  ل  �ملد�ر�ص  غلق  �أن 
�لغلق،  ت�ستدعي  �لتي  �ل�ستثنائية  �حلالت 
�لحرت�زية  �لإجر�ء�ت  �أن  �سدد  حني  يف 
�أكرث  ت�سديدها  م�ستبعد�  كافية،  �حلالية 

حاليا.
بن  �لرحمن  عبد  �ل�سحة  وزير  ي�ستبعد  مل 
بوزيد فر�سيات �لعودة �إىل �لغلق �لكلي بعد 
�لرتفاع �لرهيب يف عدد �لإ�سابات بفريو�ص 
�لكلي  �لغلق  �إىل  �لعودة  �أن  موؤكد�  كورونا، 
مرهونة بتطور �لو�سعية �لوبائية �مل�سجلة، 
م�سدد� �أن �ل�سلطات �ستعتمد �إجر�ء�ت �أكرث 
�رص�مة يف حال ت�سجيل �رتفاع كبري يف عدد 

�لإ�سابات بفريو�ص كورونا.

قرار الإبقاء على املدار�ش مفتوحة 
يبقى قائما

�ل�سحة  قطاع  يف  �لأول  �مل�سوؤول  وف�سل 
�لعودة  ق�سية  يف  بوزيد  بن  �لرحمان  عبد 
�إىل غلق �ملد�ر�ص، موؤكد� �أن غلق �ملد�ر�ص 
�ل�ستثنائية  �حلالت  بع�ص  يف  �إل  يكون  ل 

�ملدر�سة  �أن  �لغلق، مطمئنا  ت�ستدعي  �لتي 
ما  �إذ�  �لوباء  لنت�سار  م�سدر�  تكون  لن 
و�لتد�بري  �ل�سحي  �لربوتوكول  �حرت�م  مت 

�لوقائية من قبل �جلميع.
و يف �سياق مت�سل، ر�فع وزير �ل�سحة عبد 
�لرحمن بن بوزيد ل�سالح ��ستمر�ر �لدر��سة، 
مب�ستقبل  �لت�سحية  ميكن  ل  �أنه  م�سدد� 
على  �لإبقاء  قر�ر  �أن  موؤكد�  �لتالميذ، 

�ملد�ر�ص مفتوحة يبقى قائما.
�لتالميذ  �أولياء  �أن  �ل�سحة  وزير  و�أكد 
�سالمة  على  �حلفاظ  م�سوؤولية  يتحملون 
�مل�ساعدة   تقدمي  يف  و�مل�ساهمة  �أبنائهم 

�لالزمة لتج�سيد �لربوتوكول �لوقائي.

ارتفاع عدد الإ�صابات يدعو للقلق  

 دق وزير �ل�سحة ناقو�ص �خلطر بخ�سو�ص 
�لرتفاع �لرهيب يف عدد �لإ�سابات بفريو�ص 
موجة  تعي�ص  �جلز�ئر  �أن  معترب�   ، كورونا 
ثانية من وباء كورونا وهذه �لو�سعية مقلقة 

نوعا ما على حد قوله.
�لإ�سابات  �أرقام  �أن  بوزيد  بن  و�عترب 

�أن  م�سري�   ، �لقلق  ت�ستدعي  �ملرتفعة 
�لتحرك وت�سديد �لجر�ء�ت �سيكون ح�سب 
حني  يف  منطقة،  كل  يف  �لوبائية  �لو�سعية 
�لو�سعية  بخ�سو�ص  �ملو�طنني   طماأن 

�لوبائية يف �جلز�ئر.
مو��سلة  �رصورة  �إىل  �ملتحدث  ذ�ت  ودعا 
خالل  من  �لوباء  ملو�جهة  و�لتجند  �لتعبئة 
من  مريحة  وخمزونات  كافية  �أ�رصة  توفري 

�لأدوية.

ال�صغط على امل�صت�صفيات �صببه غياب 
التن�صيق

و�أرجع وزير �ل�سحة عبد �لرحمن بن بوزيد 
�إليها  و�سلت  �لتي  �لت�سبع  وحالة  �ل�سغط 
�لتن�سيق،  غياب  �إىل  �مل�ست�سفيات  بع�ص 
�مل�ست�سفيات  يف  �لأ�رصة  عدد  �أن  معترب� 
�مل�ستقبلة ملر�سى كوفيد -19 كافية، و�لأمر 

ل ي�ستدعي فتح م�ست�سفيات ميد�نية.
مت    »: �ملتحدث  قال  مت�سل،  �سياق  ويف 
و1500  �رصير  �ألف   18 من  �أكرث  توفري 
�لكوفيد،  مر�سى  ل�ستقبال  �إنعا�ص  �رصير 
��ست�سفاء  حاليا  ت�سجل  و�مل�ست�سفيات 

من  باملائة   42 يعادل  ما  مري�ص   7800
 61 هناك  �أن  كما  �لكلية،  �ل�ستيعاب  قدرة 
باملائة من �أ�رصة �لإنعا�ص جاهزة ل�ستقبال 

�ملر�سى �جلدد«.
�لأ�رصة  من  باملائة   50 �ملتحدث:«  وقال 
ل  �لوطني  �لرت�ب  كامل  عرب  �ل�ست�سفائية 
�رصير�   250 تخ�سي�ص  ومت  �ساغرة،  تز�ل 

جديد� مزود� بالأوك�سجني بالعا�سمة«.

مل ن�صل اإىل مرحلة ا�صتغالل 

ال�صاحات والقاعات 

�أكد وزير �ل�سحة و�إ�سالح �مل�ست�سفيات عبد 
�لرحمان بن بوزيد �أن �ل�سلطات �ل�سحية مل 
�ل�ساحات  �عتماد  مرحلة  �إىل  بعد  ت�سل 
�مل�سابني  ل�ست�سفاء  كمر�كز  و�لقاعات 
م�ستوى  �إىل  ت�سل  مل  و�لأزمة  بكورونا، 

يتجاوز �إمكانياتنا على حد قوله .
ل�ستدعاء  �للجوء  �حتمال  �لوزير  ونفى 
�لطب  طلبة  �أو  �ل�سحة  قطاع  متقاعدي 
با�ستقبال  �ملكلف  �لطبي  �جلهاز  لدعم 

�مل�سابني بفريو�ص كورونا.
اإميان لوا�ش

اخلبري الأمني علي الزاوي لـ" الو�صط"

فرن�سا لعبت اآخر
 اأوراقها باملنطقة 

�لأمني  �خلبري  ك�سف 
�لز�وي  علي  و�ل�سرت�تيجي 
لوقف  �ملغرب  �نتهاك  �أن 
منطقة  يف  �لنار  �طالق 
�ل�سحر�وية  �لكركر�ت 
كانت بدفع من فرن�سا �لتي 
��ستقر�ر  �إىل زعزعة  ت�سعى 
ب�سط  ف�سل  بعد  �ملنطقة 
�مللف  على  �سيطرتها 
متا  �للذين  و�لليبي  �ملايل 
عنها  بعيد�  معاجلتهما 
خ�ص  ت�رصيح  يف  ،موؤكد� 
حتري�ص  �أن   « »�لو�سط  به 
هدفه  للمغرب  فرن�سا 
�جلز�ئر  ��ستقر�ر  زعزعة 
جهودها  من  و�لنتقام 
�ملنطقة  �أزمات  لت�سوية 

�سلميا ودبلوما�سيا .
ذ�ت  يف  �لزو�وي  وقال 
هناك  �أنه  �لت�رصيح 
ومعطيات  معلومات 
�لنظام  تورط  توؤكد  ر�سمية 
�أزمة  يعي�ص  �لذي  �لفرن�سي 
د�خليا  �جلبهات  كل  على 
�لفرن�سي  �مل�ستوى  على 
وخارجيا يف �ل�رصق �لأو�سط 
يف  �لفريقي  و�ل�ساحل 
لل�رصعية  �ملغرب  �نتهاك 
وقف  �تفاق  وخرق  �لدولية 
بالكركر�ت  �لنار  �إطالق 
باأن  م�ستدل  �ملحررة 
مل  �لأممي  �لأمن  جمل�ص 
�نتهاك  جتاه  �ساكنا  يحرك 
�لدولية  �ل�رصعية  قر�ر�ت 
�ملغربي  �جلي�ص  قبل  من 
�لتي  فرن�سا  تو�طوؤ  بفعل 
تعتربع�سو� يف هذ� �ملجل�ص 
عناء  نف�سه  يكلف  مل  �لذي 
�لتنديد مبا قام به �ملغرب 
وو��سح  �رصيح  �إنهاك  من 
�جلمعية  لقر�ر�تخذته 
وقف  بخ�سو�ص  �لعامة 

�لأر��سي  يف  �لنار  �إطالق 
�ل�سحر�وية �ملحررة .

و�أفاد ذ�ت �خلبري �لأمني يف 
هذ� �ل�سياق �أن فرن�سا  تعلب 
باملنطقة  �لأخرية  �أور�قها 
�لنظام  حتريك  خالل  من 
يف  �لأول  حليفها  �ملغربي 
�ملنطقة لدق ناقو�ص حرب 
و�ل�ساحل  �فريقيا  ب�سمال 
طرق  عن  �لفريقي 
�لأر��سي  يف  �لنار  �إطالق 
�ل�سحر�وية �ملحررة ب�سبب 
ليبيا  يف  مناور�تها  ف�سل 
ومايل م�سري� �إىل �ن �مللف 
�حلل  �ىل  طريقه  يف  �لليبي 
�ملتحدة  �لأمم  طريق  عن 
بينها  من  �جلو�ر  ودول 
نف�سه  �لمر  وهو  �جلز�ئر 
�ل�سيا�سية  لالزمة  بالن�سبة 
�سقوط  �ثر  مبايل  و�لأمنية 
�أبو  �ل�سابق  �لرئي�ص  نظام 
�أكد  كما  كايتا  �إبر�هيم  بكر 
�أن  �ل�سياق  نف�ص  �لز�وي يف 
�ملغرب  مع  تو�طوؤ  فرن�سا 
باملنطقة  �حلرب  لإ�سعال 
�رصب  حماولة  بهدف 
و�لنتقام  �جلز�ئر  ��ستقر�ر 
يف  ودورها  مو�قفها  من 
عن  وليبيا  مايل  �أزمتي  حل 
�لدبلوما�سية  �لآليات  طريق 
يخدم  ل  ما  وهو  و�حلو�ر 
و�لتي  فرن�سا  م�سالح 
��سطرت ح�سبه قبل �إ�سغال 
طريق  عن  بالوكالة  �حلرب 
�رص�ح  �طالق  �ىل  �ملغرب 
موقوفني  كانو�  �إرهابيني 
ب�سجون مايل من �أجل �إعادة 
�لإرهابي  �لن�ساط  بعث 
متهيد  مت  ومن  باملنطقة 
بحجة  �لع�سكري  تدخلها 
حماية وخدمة م�ساحلها يف 

 عطار ب�آن و�حد .
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خمت�سون حتدثت اإليهم لـ"الو�سط"

التمويل اآليات  من  البور�سة" يحد  "غياب 
ك�سف خرباء اقت�ساديون خالل حديثهم مع »الو�سط« اأم�س، اأن بدائل التمويل املطروحة حاليا ملواجهة الأزمة 
القت�سادية يف البالد، تتاأثر �سلبا بغياب حلقة »بور�سة اجلزائر« يف متويل القت�ساد الوطني، اأ�سبه بثقب اأ�سود 

يعرقل الولوج ل�سوق مالية ع�سرية، من خالل ما من املفرو�س اأن توفره من متويالت بديلة م�ستقبال، داعني 
باملنا�سبة لرفع عدد ال�سركات العمومية املدرجة فيها اإىل 20 موؤ�س�سة على الأقل، من منطلق اأن اخلم�س موؤ�س�سات 

املدرجة حاليا يف البور�سة قليلة جدا، ل ترقى لالأ�سف باأن تكون مثال م�سجعا للقطاع اخلا�س ليقتحم �سوق 
البور�سة لال�ستثمار، يف حني اعترب البع�س الآخر اأن انعدام ال�سفافية يف ت�سيري هذه املوؤ�س�سات الوطنية وراء 

عدم اإدراجها لأنها ل تخ�سع ملعايري ال�سوق.

مرمي خمي�سة

عبد احلكيم براح
رفع عدد ال�سركات العمومية 

يف »بور�سة اجلزائر«

عمليات  تنظيم  جلنة  رئي�س   ك�شف 
احلكيم  ومراقبتها، عبد  البور�شة 
بور�شة  تفعيل  اأن  اأم�س،  براح، 
اأن  الدولة  من  يحتاج  اجلزائر 
وال�رشكات  املوؤ�ش�شات  عدد  ترفع 
 20 اإىل  فيها  املدرجة  العمومية 
اأن  اعتبار  على  عمومية  موؤ�ش�شة 
حاليا  املدرجة  موؤ�ش�شات  اخلم�س 
يف البور�شة عدد قليل جدا، ال يرقى 
م�شجعا  مثاال  يكون  باأن  للأ�شف 
�شوق  ليقتحم  اخلا�س  للقطاع 

البور�شة لل�شتثمار.
به  حيث دعا براح يف ت�رشيح خ�س 
العليا  »الو�شط«، ال�شلطات  جريدة 

يف البلد لتح�شري االأر�شية املنا�شبة 
 ،2021 لعام  املالية  بقانون  للعمل 
بور�شة  وتطوير  تفعيل  ق�شد  وهذا 
اجلزائر من جهة، و�شمان الدميومة 
ال�شفافية  ظل  يف  لل�رشكات،  املالية 

واحلوكمة الر�شيدة من جهة اأخرى.
متويل  بدائل  عن  البحث  اإطار  ويف 
على  متحدثنا  اقرتح  جديدة، 
روؤو�س  بفتح  تقوم  اأن  احلكومة، 
اأموال املوؤ�ش�شات العمومية والبنوك 
البور�شة،  يف  لل�شتثمار  اجلزائرية 
املالية  ال�شندات  �شوق  ذلك  يف  مبا 
على  العمل  مع  اأنواعها،  مبختلف 
تطوير وع�رشنة ال�شريفة االإ�شلمية 
اأن  معتربا  البور�شة،  غمار  الإدخالها 
تو�شيع قائمة املنتجات الكل�شيكية 
ال�شوق،  يف  املطروحة  واالإ�شلمية 
�شي�شاهم يف ا�شتقطاب امل�شتثمرين 
اخلارج،  من  االأموال  روؤو�س  وجلب 
االأمر الذي من �شاأنه تن�شيط واإحياء 

بور�شة اجلزائر.
عمليات  تنظيم  جلنة  واأكد رئي�س 
مبنا�شبة  ومراقبتها  البور�شة 
الدولة  اأن  »الو�شط«  مع  حديثه 
قائمة  تو�شيع  على  م�شتقبل  ملزمة 
يف  املدرجة  العمومية  ال�رشكات 
نف�س  يف  اجلزائر،الفتا  بور�شة 
راأ�س  ن�شبة  رفع  ل�رشورة  ال�شدد 
يف  ال�رشكات  لهذه  املفتوح  املال 
االأ�شهم املتداولة يف ال�شوق، مع فتح 
املجال للجالية اجلزائرية يف اخلارج 
النهو�س  يف  وامل�شاهمة  لل�شتثمار 

باالقت�شاد الوطني.

نبيل جمعة
»غياب البور�سة« ثقب اأ�سود يف 

القت�سادي اجلزائري

قال اخلبري املايل وامل�شت�شار الدويل 
اأن  اأم�س  جمعة  نبيل  البنوك،  لدى 

يف  موجود  اجلزائري  االقت�شادي 
البحث  ي�شتدعي  مما  اأ�شود،  ثقب 
لتفعيل  و�شفافة  عاجلة  حلول  عن 
حاليا،  املجمدة  اجلزائر  بور�شة 
بفعل اأنها اأن�شئت ح�شبه يف اجلزائر 
تقنية  ب�شفة  تن�شاأ  اإدارية ومل  ب�شفة 
من طرف خرباء ، مو�شحا اأن الدولة 
باقي  مغيبة  البور�شة،  �شوق  اأن�شئت 

االأطراف الفاعلة فيه دون مربر.
خ�س  ت�رشيح  واأورد نبيل جمعة يف 
اجلزائرية  البنوك  »الو�شط«، اأن  به 
والبنك املركزي هي  املالية  ووزارة 
الوطنية،  ال�رشكات  متول  كانت  من 
يف حني يف دول العامل البور�شة هي 
اعتبار  على  املوؤ�ش�شات،  متول  من 
يتم  وال�شندات  االأ�شهم  تداول  اأن 
فيها، بحيث مل يتم حت�شري االأر�شية 
من  نوعا  لعملها مما خلق  املنا�شبة 
داخلها،  ال�رشعية  غري  املناف�شة 
القائمني  اأن  ال�شياق  ذات  يف  م�شريا 

على  للأ�شف  لي�شوا  البور�شة  على 
ما  عملها  بطريقة  حتى  دراية 
الفرتة  هذه  يف  دورها  بتفعيل  بالك 
البلد،  بها  متر  التي  احل�شا�شة 
و�رشكات  املوؤ�ش�شات  تنقيط  الأن 
حني  يف  املعادلة،  من  متاما  غائب 
ذاتية  �شرية  تكون  اأن  املفرو�س  من 
يف  املدرجة  للموؤ�ش�شات  وا�شحة 
وت�شيريها  منوها  ناحية  من  بور�شة 

ودرا�شة م�شتقبل عملها.

ال�سبابية يف الت�سيري خطر

انعدام  اأن  ذاته،  املتحدث  اأكد 
وامل�شاريف  الت�شيري  يف  ال�شفافية 
املوؤ�ش�شات  وعائدات  واالإيرادات 
الوطنية وراء عدم اإدراج الكثري منها 
يف البور�شة، على اعتبار اأن ال�شبابية 
العام  القطاع  ت�شيري  على  الطاغية 
الت�شيري  غياب  نتيجة  هذا،  كل  وراء 

مع  يتما�شى  ال  الذي  العقلين 
ال�شوق،  يف  املعتمدة  املعايري 
ي�شتدعي  احلايل  الو�شع  وبالتايل 
الوطني  االقت�شاد  يف  النظر  اإعادة 
اإعادة هيكلته، على اعتبار  ككل، مع 
اأفل�شت  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اأن 
الدعم  ل�شيا�شة  الدولة  انتهاج  بفعل 
�شوق  يف  لل�شتثمار  امل�شجع  غري 
البور�شة، يف حني كان من املفرو�س 
�شب تلك االأغلفة املالية يف البور�شة 
هناك  اأن  م�شيفا  ال�رشكات،  لتمويل 
عجزا يقدر بـ3600 مليار دينار وهو 
ما يجعل االأمر خطريا جدا،الأننا ال 
�شيا�شة  نف�س  يف  اال�شتمرار  ميكننا 
اعتربه  ما  وهو  مقابل،  بل  الدعم 
روؤو�س  بفتح  وراء قرار وزير املالية 
�شنة   30 منذ  الأن  للبنوك،  االأموال 
لها  تقدم  واحلكومة  تفل�س  البنوك 
املال عن طريق قانون املالية ل�شد 

الثغرات دون مقابل يذكر.  

اخلبري املايل واجلبائي اأبو بكر �سالمي لـ"الو�سط":بعد تقرير وزير التجارة  كمال رزيق 

مرا�سيم تنفيذية جديدة تتناق�ض مع م�ساريع احلكومة حتقيق حول تبديد 6 اآلف مليار لإجناز 625 �سوقا 
املا�سي على ممار�سات  ال�سناعة لزال حمافظا  •       قطاع  حتقيقات  العليا  ال�شلطات  با�رشت 

معمقة  تبديد  ما يزيد عن 6000 مليار خلل 
غري  جتارية  م�شاريع  املا�شية  يف  الع�رشية 
تبديدا  تكون  ان  تزيد  ال  اأنها  تبني  جمدية 
لبع�س  االرجتايل  الت�شيري  العام  بفعل  للمال 
الق�شاء  اجل  من  ال�شامني والوالة  امل�شوؤولني 
هذه امل�شاريع  اأن  الفو�شوية ،اإال  التجارة  على 
عملت العك�س و�شجعت التجارة الفو�شوية على 

ح�شاب االأ�شواق واملواقع التجارية.
التحقيقات  اأن  مقربة  م�شادر  وك�شفت  هذا 
وزير  التي اأعدها  التقارير  خلفية  على  جاءت 
م�شاحله  اأن  اأكد  رزيق  والذي  كمال  التجارة 
جوارية  �شوق   625 اإجناز  على  وقفت  قد 
خلل الع�رشية املا�شية للق�شاء على اال�شواق 
اىل  اأكرث  مالية  ت�شل  باأغلفة  الفو�شوية 
التزال  الواحد  لكنها  لل�شوق  مليري   10 من 
التجارة  على  الق�شاء  دون  اليوم  اإىل  مغلقة 
الفو�شوية مبختلف مدن الوطن ، حيث اأن هذه 
االأ�شواق مل ت�شتقطب التجار وال الزبائن �شواء 
كالزنك  غريمطابقة  مبواد  بفعل اإجنازها 
واحلرارة  �شتاء  بالربودة  ميتاز  الذ  واحلديد 
يف  املحلت  هذه  اقامة  طريق  عن  اأو  �شيفا 

ال�شكنية  املجمعات  عن  بعيدة  نائية  مواقع 
 99 ان  حيث  الزبائن،  ت�شتقطب  ال  يجعلها  ما 
باملائة من هذه االأ�شواق التي كان ينتظر منها 
ا�شتقطاب اأكرث من 50 األف تاجر فو�شوي على 
روح  بدون  هياكل  بقيت  الوطني  امل�شتوى 
يف  للتخريب  تعر�شت  منها  العديد  اأن  بل 
حني وانتزعت اأبوابها واأجزاء كبرية منها بفعل 

وجودها يف مناطق نائية.
الوالة  بع�س  التحقيق  ي�شمل  اآخر  جانب   من 
على  تقع  من  ب�شفتهم  الدوائر  روؤ�شاء  وحتى 
وح�شن  الوطنية  االأملك  حماية  م�شوؤوليتهم 
اختيار مواقعها ، وت�شاف هذه التحقيقات اإىل 
حتقيقات اأخرى انطلقت يف م�شاريع 100 حمل 
لكل بلدية والتي كان رئي�س اجلمهورية ال�شابق 
اأمر باجنازها خلل  بوتفليقة  قد  العزيز  عبد 
االأوىل يف حني منحت ملقاوالت  نهاية عهدته 
والبقية  تكتمل  مل  واأخرى  تنجز  مل  بع�شها 
وحتولت  احل�رشي  املحيط  خارج  اجنزت 
بعدما  املوبقات  وخمتلف  للدعارة  اإىل اأوكار 
بددت فيها املليري ، وهو االأمر الذي قد يجر 

كثريا من الروؤو�س اإىل العدالة.
حممد بن ترار

بكر  اأبو  واجلبائي،  املايل  اخلبري  ك�شف 
التنفيذية  املرا�شيم  اأن  اأم�س،  �شلمي 
اجلريدة  من  االأخري  العدد  يف  ال�شادرة 
اجلمركي  بالنظام  واملتعلقة  الر�شمية، 
تتناق�س  ال�شناعة  قطاع  يف  واجلبائي 
لرقمنة  امل�شطر  احلكومي  امل�شعى  مع 
اخلدمة  وتفعيل  اإطار ع�رشنة  يف  االإدارة 
مبثابة  تعترب  اأنها  منطلق  من  العمومية، 
يف  والتكنولوجي  الرقمي  للتطور  عرقلة 

البلد.
خ�س  ت�رشيح  يف  �شلمي  عرب  حيث 
من  تفاجئه  عن  »الو�شط«،  جريدة  به 
م�شامني هذه املرا�شيم، التي تعد ح�شبه 
ما  خا�شة  بتاتا،  ومقبولة  منطقية  غري 
ومعدات  النقالة  الهواتف  باإ�شتثناء  تعلق 
ال�رشيبية،  االإعفاءات  من  االآيل  االإعلم 
تعد �رشبة موجعة  اأنها  باملنا�شبة  موؤكدا 
تركيب  ن�شاط  يف  املحليني  للمنتجني 
االآيل،  االإعلم  ومعدات  النقالة  الهواتف 
�شلبي  تاأثري  حمالة  ال  لها  �شيكون  والتي 
على  ت�شجع  اأنها  باعتبار  ال�شوق،  على 
هذه  ملثل  �رشعي  الغري  اال�شترياد 
وما  ال�شنطة  �شوق  طريق  عن  املنتجات 
يعرف بـ«الكابة«، باالإ�شافة اأن هذا القرار 
�شريفع من ثمن هذه املنتوجات الرقمية 
ب�شبب  ال�شوق،  يف  اال�شتهلك  الوا�شعة 
رفع ال�رشيبة على القيمة امل�شافة اإىل 19 
املنتوج،  قيمة  خم�س  الذي ميثل  باملائة 
اأن  كان من املفرو�س  اأنه  باملقابل  الفتا 
يتم اإعفاء املنتوج املحلي من هذا القرار 
امل�شتوردة  املنتجات  يف  فقط  وح�رشه 

من اخلارج.
هناك  اأن  ذاته،  املتحدث  اأ�شار  وهنا 
تناق�س وا�شح ما بني املرا�شيم التنفيذية 
مثل  تعلق  ما  احلكومة، خا�شة  وم�شاريع 
االلكرتونية  اللوحات  ا�شتعمال  بتعميم 
امل�شاريع  من  وغريها  املدار�س  يف 
ومواكبة  العتاد  ع�رشنة  تتطلب  التي 

التكنولوجيات الرقمية ب�شفة متوا�شلة.

لالأ�سف مازلنا حمافظني على 
التعقيدات الإدارية ال�سابقة

�شعيد  على  املايل،  اخلبري  انتقد  كما 
طالت  التي  االإدارية  التعقيدات  مت�شل، 
املتعاملني  قبول  وكيفيات  �رشوط 
املنتجات  اإنتاج  الأن�شطة  املمار�شني 
والكهرومنزلية  االإلكرتونية  واملعدات 
لتمكينهم من اال�شتفادة من النظام اجلبائي 
مثل  لتب�شيط  ال�شلطات  داعيا  التف�شيلي، 
درجة  الأق�شى  االإدارية  االإجراءات  هذه 
ممكنة، مع تقلي�س مدة درا�شة ملفات قبول 
يوما   60 مدة  اإقرار  الأن  املتعاملني،  هوؤالء 
للرف�س يف حني حدت فرتة 30 يوم للقبول، 
والو�شاطة  للبريوقراطية  الباب  يفتح ح�شبه 
االقت�شاديني  املتعاملني  ويبقي  والر�شاوي، 
معلقني بقرار الرف�س والقبول لوقت طويل 

دون اأي مربر.
حيث قال اخلبري اجلبائي واملايل، يف هذا 
التنفيذية  املرا�شيم  هذه  اأن  اخل�شو�س، 
للأ�شف لن تغري من الو�شع احلايل، بل تبقي 
على ممار�شات املا�شية بكل م�شاوئها، الأننا 
التعقيدات  على  حمافظني  مازلنا  ح�شبه 
اأن  املفرو�س  من  اأنه  حني  يف  االدراية، 
نب�شط االإجراءات على قدر االإمكان، تفاديا 
لرتاكم امللفات وطول مدة درا�شتها، م�شددا 
الرقابة  تفعيل  �رشورة  على  باملنا�شبة 
البعدية بدل القبلية يف مثل هذه امل�شائل، 
الأنه ال فائدة من ت�شييق اخلناق على هوؤالء 
بل  الن�شاط  يف  �رشوعهم  قبل  املتعاملني 
اأو  الربح  الأن  دائمة  مرافقة  يتطلب  االأمر 

اخل�شارة وارد يف كل احلاالت.     
للجريدة  الـ67  العدد  اأن  االإ�شارة،  وجتدر 
تنفيذية  �شهد �شدور مرا�شيم  الر�شمية قد 
�رشوط  حددت  ال�شناعة  بقطاع  خا�شة 
املمار�شني  املتعاملني  قبول  وكيفيات 
واملعدات  املنتجات  اإنتاج  الأن�شطة 
من  لل�شتفادة  والكهرومنزلية  االإلكرتونية 
جاءت  حيث  التف�شيلي،  اجلبائي  النظام 

املواد  اإعفاء  كمايلي:  فيه  القبول  �رشوط 
من  حمليا  املقتناة  اأو  امل�شتوردة  االأولية 
القيمة  على  والر�شم  اجلمركية  احلقوق 
املكونات  اإعفاء  مت  كما   ،tva امل�شافة
يف  النا�شطني  املناولني  لدى  املقتناة 
الفرعية  واملجموعات  املجموعات  اإنتاج 
والتجهيزات  للمنتوجات  املوجهة 
والكهرومنزلية من من احلقوق  االإلكرتونية 
جميع  تخ�شع  بحيث   ،tvaو اجلمركية 
الفرعية  واملجموعات  املجموعات 
منف�شل  �شكل  يف  امل�شتوردة  وامللحقات 
الذين  املتعاملني  قبل  من  جمموعات  اأو  
و  للحقوق  املطلوب  االإدماج  معدل  بلغوا 
على  باملائة   19 و tva بـ  بقيمة  اجلمركية 
القيمة امل�شافة، يف حني اإ�شتثنى املر�شوم 
واأي�شا  النقالة  الهواتف  معدات  التنفيذي 
تطبيق  جمال  من  االآيل  االإعلم  معدات 
ربط  مت  حني  يف  اجلديدة،  االإجراءات 
اجلبائي  النظام  من  اال�شتفادة  اإجراءات 
التف�شيلي مبلف يخ�شع لدرا�شة جلنة تقنية 
ال�شناعة  وزارات  عن  ممثلني  من  تت�شكل 
التقييم  ت�شليم مقرر  واملالية والتجارة قبل 
 45 يتجاوز  ال  اأجل  �شاحبه، يف  اإىل  التقني 
بني  املدة  ت�شمل  التي  للفرتة  بالن�شبة  يوما 
ن�شبة  تربير  وجوب  مع  االإدماج  مرحلتي 
مرحلة  كل  بداية  يف  املحققة  االإدماج 
ال�رشوط  دفرت  يف   عليها  املن�شو�س  اإنتاج 
ن�شبة  حتقيق  وبعد  باملر�شوم،  امللحق 
لكل  بالن�شبة  املطلوبة  النهائية  االإدماج 
التقني  التقييم  مقررات  جتديد  يتم  منتوج 
�شنويا، مبا يف ذلك املر�شوم اخلا�س مبنح 
االإنتاج  ومعدات  خطوط  جمركة  رخ�شة 
اإنتاج  ن�شاطات  اإطار  يف  التي مت جتديدها 
احلقوق  من  االإعفاء  مع  واخلدمات،  ال�شلع 
امل�شافة،  القيمة  على  والر�شم  اجلمركية 
على املكونات واملواد االأولية امل�شتوردة اأو 
التي مت اقتناوؤها حمليا من طرف املناولني، 

يف اإطار ن�شاطاتهم.
مرمي خمي�سة 

)عني  �شاف  لبني  االإ�شمنت  �رشكة  قامت 
الإ�شمنت  ال�شناعي  للمجمع  التابعة  متو�شنت( 
ت�شدير  عملية  باأول  موؤخرا  )جيكا(  اجلزائر 
اإىل موريتانيا لـ 13 األف طن من مادة الكلنكر 
التي تعد اأحد مكونات االإ�شمنت، ح�شبما اأفاد 

به اأم�س االأحد بيان للمجمع.
يوم  �شاف  لبني  االإ�شمنت  �رشكة  قامت  وقد 
األف طن   13 كمية  ت�شدير  بعملية  نوفمرب   18
الواقع غرب  البلد  هذا  اإىل  الكلنكر  مادة  من 
ي�شري  الغزوات،  ميناء  من  انطلقا  اإفريقيا 
جممع  اأن  البيان  واأ�شاف  امل�شدر  نف�س 
مع  يتما�شى  العملية  هذه  خلل  من  »جيكا« 
�شيا�شة ال�شلطات العمومية الرامية اإىل ترقية 

نف�س  وي�شري   ، املحروقات  خارج  ال�شادرات 
االأوىل  ال�شنة  خلل   2018 يف  اأنه  اإىل  البيان 
طن   272196 املجمع  حقق  الت�شدير،  من 
 519051 اإىل  لريتفع  والكلنكر  االإ�شمنت  من 
املجمع  اأن  م�شيفا   ،2019 عام  يف  طن 
ال�شناعي الإ�شمنت اجلزائر دخل اأ�شواق القارة 
وغامبيا  ديفوار  كوت  غرار  على  االأفريقية 
وغانا وموريتانيا وال�شنغال والكامريون والبنني 
�شاف  لبني  االإ�شمنت  م�شنع  ويرتبع  وغينيا 
 30 بعد  على  ويقع  هكتار   42 م�شاحة  على 
ويتوفر  متو�شنت.  عني  والية  عا�شمة  عن  كم 
 1.000.000 بطاقة  اإنتاج  خط  على  امل�شنع 

طن من االإ�شمنت البورتلندي �شنويا.

م�سنع الإ�سمنت لبني �ساف 

ت�سدير 13 األف طن من مادة  الكلنكر اإىل موريتانيا



الإثنني 23 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 08  ربيع الثاين   1442ه 24 �ساعة4

الت�ضامن  وزارة  اأم�س  نهار  با�رشت 
ال�ضحة  وزارة  الوطني  مبعية 
ال�ضن  كبار  حملة تلقيح  وال�ضكان يف 
املو�ضمية  االنفلونزا  واملر�ضى  �ضد 
للتكفل  فرق خا�ضة  ت�ضكيل  ،حيث مت 
االأزمة  ظل  يف  اخلا�ضة  الفئة  بهذه 
ال�ضحية التي متر بها البالد خا�ضة يف 
بفريو�س  عدد اال�ضابات  ارتفاع  ظل 
ال1000  يوميا  تتجاوز  التي  الكورونا 

حالة .
القوافل  انطلقت  وقد  هذا 
اإىل  ممر�ضني  اطباء  من  امل�ضكلة 
املواقع  اهم  ب�ضفتها  الظل  مناطق 
املراكز  عن  لبعدها  امل�ضتهدفة 
وت�ضجل  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية 
ال�ضكري  مبر�ضى  اأكرباالإ�ضابات 
وزارة  واأ�ضارت  الدموي  وال�ضغط 
...« لها  بيان  الوطني  يف  الت�ضامن 
تزال  املبذولة ال  املجهودات  اأن 
قائمة يف التكفل بالطبقات اله�ضة مع 

كما  الظل ،  للمناطق  االولوية  اإعطاء 
والعجزة  ال�ضيوخ  احلملة ت�ضتهدف  اأن 
احلجر  واملر�ضى الذين التزموا 
بفريو�س  العدوى  لتفادي  ال�ضحي 
�ضعيفة  مناعتهم  الأن  كورونا  نظرا 
جدا ...« ، من جهة اأخرى مت اعطاء 
توجيهات �ضارمة لعنا�رشهذه القوافل 
من قبل وزارة ال�ضحة من اجل توخي 
نقل العدوى  لتفادي  واحلذر،  احليطة 

بفريو�س  الكورونا .
هذا وقد انطلقت هذه القوافل للعمل 
ال�ضحي  التكفل  خالل  من  ميدانيا 
اإقامة ملفات فردية  ،واالجتماعي مع 
االأمرا�س  نوعية  تخ�س  مري�س  لكل 
مناطق  مر�ضى  منها  يعاين  التي 
الطبية  وتدعيمهم  باملواد  الظل 
حملة  مع  موازاة  وهذا   ، الالزمة 
لالأنفلونزا  امل�ضاد  بامل�ضل  تلقيحهم 

املو�ضمية.
حممد بن ترار

امل�ضتثمرين  من  الع�رشات  طالب 
بوالية  غري�س  مطار  من ا�ضتغالل 
اخل�رش  ت�ضدير  اأجل  من  مع�ضكر 
مع�ضكر  بوالية  املنتجة  والفواكه 
اأن  موؤكدا   ، ال�ضهرية  هربة  و�ضهول 
الفتي  الطالع يالحق هذا املطار  �ضوء 
الذي كان من املفرو�س اأن يعاد فتحه 
هذه  خالل  اجلوية  املالحة  وجه  يف 
منذ  الن�ضاط  عن  توقف  ال�ضنة  بعدما 

اأكرث من 05 �ضنوات .
ترميم  اإىل  خ�ضع  الذي  املطار  هذا 
1700مرت  كما  على  املمتد  مدرجه 
امل�ضافرين  ا�ضتقبال  قاعة  تاأهيل  مت 
املفرو�س  من  كان  حيث   ، والرقابة 
ربيع  به  خالل  الرحالت  تنطلق  اإن 
نحو  رحلتني  ال�ضنة  مبعدل  هذه 

جمد  وا�ضتعادة  العا�ضمة  اأ�ضبوعيا 
مطارها  كان  وان  �ضبق  التي  املنطقة 
يوؤمن رحلتني اأ�ضبوعيا على خط مع�ضكر 
طائرات  قبل  العا�ضمة من  تيارت 
اأن  اإال   ، اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
عدم االإقبال عليها من  قبل امل�ضافرين 
جعلها تتوقف ما اأدى اإىل تاأكل االأر�ضية 
التي مت اإعادة تاأهيلها  لتبا�رش ا�ضتقبال 
ال�ضنة  هذه  من  انطالقا  الطائرات 
ليطالب  ال�ضبل  كل  قطعت  كرونا  لكن 
لت�ضدير  املطار  بفتح  الفالحون 
مع�ضكر  الفالحية  من  املنتجات 
والب�ضل  البطاطا  باإنتاج  املعروفة 
من  اخل�رشوات  املطلوبة  وخمتلف 

قبل دول اأخرى.
حممد بن ترار

اأكد مدير احلماية املدنية ب�ضكيكدة 
الوالية  باأن  حممدي  اإبراهيم  العقيد 
مل ت�ضجل اأي خ�ضائر ب�رشية اأو مادية 
الثالث  االأر�ضية  الهزات  عقب  كبرية 
التي �ضهدتها الوالية منذ فجر اأم�س 
االأحد و التي حدد مركزها ب 12 كلم 

جنوب غرب بلدية احلرو�س.
باأن  امل�ضوؤول  ذات  اأفاد  ت�رشيح  ويف 
م�ضاحله مل ت�ضجل اأي خ�ضائر ب�رشية 
الت�ضققات  يف حني مت ت�ضجيل بع�س 
على جمموعة من املنازل و البنايات 
عني  و  احلرو�س  ببلديتي  القدمية 
بوزيان و كذا انهيارات �ضغرية ل�ضقف 
احلرو�س  م�ضت�ضفى  م�ضتوى  على 
اأ�ضقف  انهيار  و  ت�ضققات  كذا   و 

مبتو�ضطتني بذات البلدية.
تعمل  تقنية  جلنة  باأن  اأ�ضاف  كما 
عقب  االأوىل  ال�ضاعات  منذ  و  حاليا 
الرابعة  ال�ضاعة  عند  هزة  اأول  وقوع 
على  اأم�س،  فجر  من  دقيقة   53 و 
اإح�ضاء املنازل املت�رشرة جراء هذا 
اأنه  العقيد حممدي  اأكد  الزلزال كما 
خلية  تن�ضيب  مت  الزلزال  وقوع  فور 

اأزمة على م�ضتوى 
املدنية  للحماية  الرئي�ضية  الوحدة 
على  توجهت  فرق  ت�ضكيل  مت  حيث 
يف  بوزيان  عني  منطقة  اإىل  الفور 

التي  و  تعرف  و  ا�ضتطالع  عمليات 
ال�ضاعة يف عني املكان  ال تزال حلد 
حت�ضبا الأي طارئ من جهتها، اأفادت 
العامة للحماية املدنية يف  املديرية 
بيان لها اأنه »على اإثر الهزة امل�ضجلة 
اأح�س  التي  و  ق�ضنطينة  والية  يف 
ق�ضنطينة  واليات  �ضكان  اأي�ضا  بها 
عمليات  تزال  ال  قاملة  و  جيجل  و 
اال�ضتطالع متوا�ضلة من طرف فرق 
باأنه  مو�ضحة  املتخ�ض�ضة«  التدخل 
اإال  ب�رشية  خ�ضائر  اأي  ت�ضجل  »مل 
بها  تتكفل  التي  الهلع  حاالت  بع�س 
املدنية«للتذكري،  احلماية  م�ضالح 
درجة  2ر5  قوتها  اأر�ضية  هزة  وقعت 
على  االأحد  اأم�س  ري�ضرت  مبقيا�س 
�ضكيكدة  بوالية  د  و53   04 ال�ضاعة 
االبحاث  مركز  عنه  اأعلن  ما  ح�ضب 
و  الفلكية  الفيزياء  و  الفلك  علم  يف 
اجليوفيزياء يف بيان له  واأو�ضح نف�س 
على  حدد  الهزة  مركز  باأن  البيان 
احلرو�س  غرب  جنوب  كلم   12 بعد 
ت�ضجيل  مت  كما   ) �ضكيكدة  )والية 
هزتني ارتداديتني قوتهما 9ر3 درجة 
 06 ال�ضاعتني  على  ري�ضرت  مبقيا�س 
10د  و  النهار  منت�ضف  كذا  و  د  و17 
حددتا اأي�ضا على بعد 12 كلم جنوب 

غرب احلرو�س ح�ضب نف�س البيان. 
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وعر�س زغماتي، خالل هذا االجتماع 
مع  العالقات  وزيرة  ح�رشته  الذي 
املحاور  اأهم  عزوار،  ب�ضمة  الربملان 
ما  �ضيما  امل�رشوع  ت�ضمنها  الذي 
ت�ضل  التي  امل�ضددة  بالعقوبات  تعلق 
وذلك   ، واالإعدام  املوؤبد  ال�ضجن  اإىل 
ح�ضب خطورة الفعل املرتكب واالآثار 
املرتتبة عليه، عالوة على »الغرامات 
املالية التي قد ت�ضل اإىل مليوين دينار 

جزائري«.
التي  »الظروف  اإىل  الوزير  كما تطرق 
والتي  العقوبة،  ت�ضديد  عليها  يرتتب 
ال�ضحية،  اأو  الفاعل  ب�ضفة  تعلق 
العقوبة  من  املعفية  االأعذار  ويحدد 
وكذا االأعذار املخففة لها التي يرتتب 
عليها االإعفاء من العقاب اأو تخفي�س 
العقوبة وذلك يف حالة االإنهاء التلقائي 
حماية  �ضاأنه  من  ما  وهو  لالختطاف 
ال�ضحية وت�ضجيع الفاعل  على العدول 

عن اجلرمية«.
التي  امل�ضددة  بالتدابري  يتعلق  وفيما 
اأن  الوزير  اأو�ضح  امل�رشوع،  بها  جاء 
عليها  املن�ضو�س  العقوبات  »جممل 
يف  اأنه  مربزا  جنائية«،  تعد  �ضمنه 
طفل،  باختطاف  االأمر  تعلق  ما  حال 
فاإن امل�رشع »�ضن عقوبتني فقط هما 

ال�ضجن املوؤبد اأو االإعدام«.

واأ�ضاف بالقول »ال تتوقف االإجراءات 
الردعية عند هذا احلد، بل تتجاوزها 
من  النوع  هذا  مرتكبي  حرمان  اإىل 
ظروف  من  اال�ضتفادة  من  اجلرائم 
من  ا�ضتفادتهم  عدم  مع  التخفيف 
تكييف العقوبة اأي مبعنى اآخر ال يحق 
لهم التمتع برخ�ضة اخلروج اأو احلرية 
اأو الو�ضع يف ور�ضة خارجية  الن�ضفية 
امل�رشوط،  االإفراج  من  اال�ضتفادة  اأو 
العقوبة  بق�ضاء  وبالتايل فهم ملزمون 
ي�ضتبعد  مغلق«كما  و�ضط  يف  باأكملها 
االختطاف  جرائم  مرتكبي  امل�رشوع 
ظروف  من  اال�ضتفادة  من  اخلطرية 
هذه  كانت  اإذا  ال�ضيما  التخفيف، 

اأو  االأطفال  �ضد  مرتكبة  اجلرائم 
با�ضتعمال التعذيب اأو العنف اجلن�ضي 

اأو بطلب فدية.
-يو�ضح  امل�رشوع  لهذا  وا�ضتنادا 
من  العامة  للنيابة  »ميكن  الوزير- 
حتريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى 
يف غياب ال�ضكوى، كما يحق للجمعيات 
حماية  جمال  يف  النا�ضطة  والهيئات 
حقوق االإن�ضان، مبقت�ضى ذات الن�س، 
تقدمي �ضكوى اأمام اجلهات الق�ضائية 
املطالبة  مع  مدين  كطرف  والتاأ�ض�س 

بالتعوي�س«.
اىل  زعماتي  اأ�ضار  اآخر،  جانب  من 
ف�ضال  خ�ض�س  القانون  م�رشوع  اأن 

من  وذلك  االختطاف  حلماية �ضحايا 
خالل توفري »التكفل ال�ضحي والنف�ضي 
على  العمل  جانب  اىل  واالجتماعي 

ت�ضيري جلوئهم اإىل الق�ضاء«.
كما تطرق زغماتي اإىل اجلانب الوقائي 
اإىل  م�ضريا  الن�س،  ذات  ت�ضمنه  الذي 
ا�ضرتاتيجية  »و�ضع  يف  الدولة  دور 
وطنية للوقاية من جرمية االختطاف 
وتنفذ  ت�ضاغ  حملية  وا�ضرتاتيجيات 
مب�ضاركة  العمومية  الهيئات  قبل  من 

املجتمع املدين«.
الوزير-  -ي�ضيف  الوقاية  ت�ضمل  كما 
واالإنذار  اليقظة  اآليات  »اعتماد 
والك�ضف املبكر واإجراء درا�ضات حول 
ارتكابها  دوافع  فهم  بهدف  اأ�ضبابها 
معلوماتي  نظام  و�ضع  مع   )...(
من  االختطاف  جرائم  حول  وطني 
املكلفة  الهيئات  عمل  ت�ضهيل  اجل 

بالوقاية«.
م�رشوع  اأن  زغماتي  ،اأكد  وباملنا�ضبة 
الت�رشيع  »تكييف  اإىل  يرمي  القانون 
الوطني مع تطور االإجرام ق�ضد جعله 
اجلديدة،  لالأ�ضكال  للت�ضدي  موؤهال 
االختطاف«جدير  ظاهرة  خا�ضة 
املتعلق  القانون  م�رشوع  اأن  بالذكر 
بالوقاية من جرائم اختطاف االأطفال 
من  عليه  امل�ضادقة  ومكافحتها متت 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  نواب  قبل 

الثالثاء

قدم وزير العدل حافظ الأختام, بلقا�شم زغماتي, اأم�ص الأحد ,عر�شا حول ن�ص م�شروع قانون الوقاية من 
جرائم الختطاف ومكافحتها, اأمام جلنة ال�شوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�شان والتنظيم املحلي 

وتهيئة الإقليم والتق�شيم الإقليمي ملجل�ص الأمة.

وزارتا الت�شامن وال�شحة 

قوافل للتلقيح �سد الأنفلونزا 
املو�سمية 

.    منح الولوية ملناطق الظل

الوباء حال دون ا�شتغالله 

مطالب با�ستغالل مطار غري�س 
مبع�سكر للت�سدير

هزة اأر�شية بقوة5.2  ب�شكيكدة

عدم ت�سجيل خ�سائر ب�سرية 
اأو مادية كبرية 

.    مركز الهزة 12 كلم جنوب غرب احلرو�ص

وزير العدل بلقا�شم زغماتي

ال�سجن املوؤبد اأو الإعدام ملختطفي الأطفال

اأجلت الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ضاء 
النظر  اأم�س االأحد  �ضبيحة  العا�ضمة 
ال�ضابق،  الربملاين  ا�ضتئناف  ق�ضية  يف 
ولد  جمال  وجنلي  طليبة  الدين  بهاء 
بهاء  دفاع  املتهم  من  بطلب  عبا�س 
الدين طليبة للمرة الثانية والذي طالب 
�ضاهد  ب�ضفته  ب�ضري طرطاق  بح�ضور 

مهم يف ق�ضية موكله وهو من يربئه .
ال�ضابق  الربملاين  ق�ضية  تاأجيل  مت 
ق�ضية  معه يف  ومن  طليبة  الدين  بهاء 
29نوفمرب  تاريخ   اإىل  االأموال  حتويل 

اجلاري ،ومتيز اليوم بتاأ�ض�س حمامون 
فيها  املتابع  الف�ضاد  ق�ضية  يف  جدد 
طليبة  الدين  بهاء  ال�ضابق  الربملاين 
طالبت  للدفاع  والتي  هيئة  �ضمن 
من�ضق  ح�ضور  املحكمة،  هيئة  من 
ب�ضري  االأ�ضبق  املخابرات  اأجهزة  
رئي�ضيا  �ضاهدا  باعتباره  طرطاق 
�ضغرية  بكل  علم  وعلى  الق�ضية  يف 
املوجهة  امللف  والتهم  يف  وكبرية 
خانة  يف  ت�ضب  ملوكلهم  والتي 
جبهة  حزب  اجتاح  الف�ضاد الذي 

الت�رشيعيات  خالل  الوطني  التحرير 
املنتخب  الربملاين  املا�ضية . ويواجه 
حزب  ت�ضكيلة  عنابة  �ضمن  والية  عن 
بتهم  خمالفة  الوطني  التحرير  جبهة 
روؤو�س  حركة  يف  وال�رشف  الت�رشيع 
�ضبق  ،والتي  اخلارج  واإىل  من  االأموال 
ب�ضيدي  اجلنح  حمكمة  اأدانته  واأن 
احممد بعقوبة 8 �ضنوات حب�ضا نافذا 
االأمني  من  جنل  كل  رفقة  كل  برفقة 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  العام 
خالد  وبو�ضناقي  عبا�س،  ولد  اإ�ضكندر 

الذي اأدين بعامني حب�س نافذة  يف حني 
عبا�س  الوايف  لولد  الثاين  االبن  ادين 
مع  نافذا  حب�ضا  �ضنة   20 ب  غيابيا 
اإ�ضدار اأمر دويل بالقب�س عليه بنف�س 
مزايا  اإىل احل�ضول على  ا�ضافة  التهم 
تربئة  حني متت  ،يف  م�ضتحقة  غري 
املن�ضوبة  التهم  كل  حممد حب�ضي من 
اإليه، هذا واأ�ضارت م�ضادر ق�ضائية اأنه 
طرطاق  ب�ضري  اإح�ضار  امل�ضتبعد  من 

للمحاكمة  يوم نوفمرب املقبل
حممد بن ترار

من  الثالثينات  يف  �ضاب  لقي 
التحقيق  اثناء  حتفه  العمر 
احل�رشي  لالأمن  مقر  معه  داخل 
توقيفه  بعد  بوهران  مبا�رشة   15
االعتداء  ق�ضية  يف  للتحقيق 
راح  االأبي�س  ال�ضالح  با�ضتعمال 

االأمر   ، ال�ضباب  اأحد  �ضحيته 
من  يتعلق باملدعو »خ.ب« البالغ 
توقيفه  مت  ، الذي  �ضنة   30 العمر 
على اإثر االعتداء بال�ضالح االبي�س 
على  �ضنة  اأ«22  »ع  االب  على 
اقتياده  مارافال  ومت  حي  م�ضتوى 

اإىل م�ضلحة ال�رشطة الق�ضائية  من 
ليتوفى  التحقيق ،  ا�ضتكمال  اأجل 
االأمن يف  م�ضالح  اكدته  ما  ح�ضب 
د  داخل  19�ضاو45  ال�ضاعة  حدود 
مقر االأمن احل�رشي 15.ليتم اتخاذ 
املعمول  القانونية  االإجراءات 

وقد  تنقل   ، ال�ضاأن  هذا  يف  بها 
وكيل  اجلمهورية املخت�س اقليميا 
عني  اإىل  ال�رشعي  الطبيب  رفقة 
انتظار  يف  اجلثة  املكان ملعاينة 

ا�ضتكمال التحقيقات .
حممد بن ترار

مبجل�س  اجلزائية  الغرفة  نطق  رئي�س 
اأم�س االأحد،  �ضباح  بحاية،  ق�ضاء 
حق  النائب  الربملاين  بالرباءة  يف 
والية  عن  حرة  قائمة  املنتخب  �ضمن 
بجاية و امل�ضتقيل من املجل�س ال�ضعبي 

تهمة  من  تزاغارت،  خالد  الوطني، 
بها  تابعته  الذي  امل�ضلح  غري  التجمهر 

نيابة اجلمهورية لدى حمكمة  بجاية  .
اأدين نهاية  هذا وكان  خالد تزاغات قد 
�ضهر �ضبتمرب املا�ضي من قبل ق�ضم اجلنح 

حب�س  عام  بعقوبة  بجاية  حمكمة  لدى 
نافذ مع االإيداع و200 األف دينار غرامة 
مالية عن تهمة التجمهرغريامل�ضلح، وهو 
ا�ضتئناف ليتم  حمل  كان  احلكم  الذي 
اأم�س،هذا  نهار  حقه  يف  بالرباءة  النطق 

التابثة  مبواقفه  تزاغات  خالد  ويعرف 
بعدما  الربملان  من  ا�ضتقال  اأنه  حيث   ،
وافق على تر�ضح  الرئي�س املخلوع عبد 

العزيز بوتفليقة لعهدة خام�ضة.
حممد بن ترار

دفاعه األح على اإح�شار ب�شري طرطاق ك�شاهد 

تاأجيل حماكمة الربملاين بهاء الدين طليبة 

وكيل اجلمهورية يفتح حتقيقا يف الواقعة  

وفاة �ساب داخل مقر الأمن احل�سري 15 بوهران

بعد ا�شتئناف احلكم ال�شادر �شده  اأمام جمل�ص بجاية

الرباءة للنائب امل�ستقيل  خالد تزاغات 

.     حرمان اخلاطفني من من ظروف التخفيف
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

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

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

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

مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب

لو�شيط  املحلي  املندوب  وجه 
،مرا�شلة  بتمرنا�شت  اجلمهورية 
م�شتعجلة لرئي�ش اللجنة الأوملبية 
والريا�شية اجلزائرية ، طالبه فيها 
املركز  م�رشوع  بعث  ب�رشورة 
الأوملبي الإفريقي ببلدية تاظروك 
ت�رشيح  ح�شب  اإلغاءه  مت  والذي 
الأوملبية  للجنة  العام  الأمني 
اجلزائرية  الأنباء  لوكالة  الوطنية 
اإلغاء امل�رشوع  اأن  اأكد فيه  والذي 
اأع�شاء  ت�شويت  على  بناء  جاء 
الأوملبية  للجنة  العامة  اجلمعية 

الريا�شية اجلزائرية بالإجماع.
اجلمهورية  و�شيط  مندوب  وقال 
جريدة  تلقت  التي  مرا�شلته  يف 
و  اأنه   ، منها  ن�شخة   " الو�شط   "

ونظرة  اإ�شرتاتيجية  مع  متا�شيا 
للجزائر  اجلمهورية  رئي�ش 
تن�شب  مافتئت  والتي  اجلديدة 
على الهتمام مبناطق الظل واإلغاء 
ب�شباب  الهتمام  ومنه  الفوارق 
وليات اجلنوب الذين باركوا هذا 
امل�شعى، ن�شدد على وجوب اإعادة 
بعث هذا امل�رشوع الذي و�شع له 
وزير  طرف  من  الأ�شا�ش  حجر 
حممد  ال�شابق  والريا�شة  ال�شباب 
لدى  اآخرون  وم�شوؤولون  حطاب 
 2018 دي�شمرب   01 بتاريخ  حلولهم 
املركز  لإن�شاء  تاظروك  ببلدية 
نعتربه  والذي  الإفريقي  الأوملبي 
بحق من املكا�شب التنموية لولية 

مترنا�شت. 

اإن   ، ذاتها  املرا�شلة  وقالت 
يف  ياأملون  كانوا  الولية  مواطني 
مبداأ  من   امل�رشوع  هذا  اإمتام 
تفاجاأنا  لكن   ، الإدارة  ا�شتمرارية 
 ، امل�رشوع  هذا  يلغي  اآخر  بقرار 
اأن نف�ش الأع�شاء الذين  مع العلم 
�شوتوا لإجنازه هم اأنف�شهم الذين 
، الأمر  اأخرى لإلغائه  �شوتوا مرة 
و�شيط  مندوب  ح�شب  يعد  الذي 
حق  يف  اإجحافا   ، اجلمهورية 

وليات  اجلنوب عموما .
لو�شيط  املحلي  املندوب  واأكد   
كانت  الآمال   اأن   ، اجلمهورية 
كبرية على هذا املرفق الهام الذي 
يف  الريا�شية  خدمة  �شانه  من 
اإعداد  خالل  من  اجلنوب  مناطق 

الوطنية  الريا�شية  املنتخبات 
والإفريقية وم�شدر دخل وعائدات 

للجنة الأوملبية اجلزائرية.
هكذا  على  املندوب  وتاأ�شف 
ميكن  ل  اإنه  قال  التي  قرارات 
الإق�شاء  خانة  يف  �شوى  ت�شنيفها 
من  تعد  كما   ، والتهمي�ش 
ل�شباب  املحبطة  املمار�شات 
خا�شة  ب�شفة  واملنطقة  اجلنوب 
من  ينتظر  كان  اأنه   اإىل  م�شريا   ،
احلايل  الأوملبية  اللجنة  رئي�ش 
�شابقا  اوملبيا  بطال  باعتباره 
ها  اجناز  على  يدافع  اأن   ، و�شابا 
املركز كونه ذاق مرارة و�شعوبات 
التح�شري ملختلف البطولت داخل 

الوطن وخارجه .
�أحمد باحلاج 

ولية  اأمن  رئي�ش  اأ�رشف 
لل�رشطة  اأول  عميد  مترنا�شت 
اليوم  بتاريخ  خلدون  تركي   /
نوفمرب   19 لـ  املوافق  اخلمي�ش 
2020، مبقر الوحدة اجلمهورية 
على  مترنا�شت  لالأمن  الثامنة 
رئي�ش  نائب  تن�شيب  مرا�شيم 
ال�رشطة/  عميد  الولية  اأمن 
بح�شور  وذلك  فريد،  ك�شوط 
ل�رشطة  اجلهوي  املفت�ش 
ال�شلطات  و  مترنا�شت  اجلنوب 
والق�شائية  والع�شكرية  املحلية 
امل�شالح  روؤ�شاء  جانب  اىل 
من  وعدد  والولئية  اجلهوية 

ال�رشطة  واأعوان  رتباء  اإطارات 
وامل�شتخدمني ال�شبهيني بناحية 

مترنا�شت. 
وبهذه املنا�شبة حث  رئي�ش اأمن 
الولية خالل الكلمة الإفتتاحية 
على  الولية  اأمن  رئي�ش  نائب 
امل�شوؤولية  بروح  التحلي 
اأي  يدخر  ل  واأن  والواجب 
واأن  مهامه  لتاأدية  جمهودات 
القوانيني  تطبيق  على  يحر�ش 
 ، املهنة  باأخالقيات  والتم�شك 
ويف ختام احلفل مت التوقيع على 

حم�رش التن�شيب. 
�أحمد باحلاج 

الأندية  من  العديد  تغرق 
ال�رشقي  باجلنوب  الريا�شية 
خانقة  مالية  اأزمة  يف   ، للبالد 
جعلتها تعجز عن حت�شيل حتى 
املو�شم  يف  امل�شاركة  حقوق 
الكروي القادم ، ومل يجد الكثري 
من  الأندية  هذه  م�شوؤويل  من 
لهم  ت�شمح  موارد  اأو  حلول 
بخو�ش املناف�شة يف ظل رف�ش 
الفرق   دعم  �شوناطراك  جممع 
والنوادي لأ�شباب ل تزال مبهمة 

.
الأندية  من  العديد  ا�شتكت 
الريا�شية باجلنوب ال�رشقي على  
غرار ورقلة ، غرداية ، ب�شكرة ، 
اإيليزي وتامرنا�شت ، من تبعات 
التي  اخلانقة  املادية  الأزمة 
تعرفها الأمر الذي جعلها تعجز 
عن توفري م�شتحقات امل�شاركة 
 ، القادم  الريا�شي  املو�شم  يف 
ولوحت هذه الأندية بالن�شحاب 
عدم  حال  يف  املناف�شة  من 
ال�شيولة  توفري  على  قدرتها 
بتغطية  لها  ت�شمح  التي  املالية 

احتياجاتها الريا�شية . 
باجلنوب  اأندية  روؤ�شاء  وانتقد 
�شوناطراك  جممع   ، ال�رشقي 
مبمار�شة  واتهموه   ، البرتويل 
الفرق  بني  والتمييز  احلقرة 
م�شريين   ، بالبالد  الريا�شية 
اأن  املعقول  غري  من  اأنه  اإىل 
فروعها  اأو  �شوناطراك  تقوم 
فرق  لبع�ش  الرعاية  بتوفري 
حرمان  يتم  باملقابل  ال�شمال 
وعلى  اجلنوب  وليات  اأندية 
ثور  بني  �شباب  نادي  راأ�شها 

للجنوب  الوحيد  املمثل 
الثاين  الوطني  بالق�شم  ال�رشقي 
وجود  رغم  املايل  الدعم  من 
البرتولية  املوؤ�ش�شات  مئات 
من  بكل  ترابها  على  النا�شطة 
وعني  م�شعود  حا�شي  حقول 
�شالح وعني اأمنا�ش وغريها من 
املناطق التي تتمركز بها العديد 

من املوؤ�ش�شات البرتولية  .
ومل يفهم متحدثون يف املو�شوع 
�رشكة  م�شوؤويل  جتاهل   ،
�شوناطراك للمطالب املرفوعة 
الريا�شية  الأ�رشة  طرف  من 
 ، الفعاليات   باجلنوب وخمتلف 
حول �رشورة ا�شتفادة النادية من 
املطالب  وهي   ، املايل  الدعم 
التي مل يتم ال�شتجابة لها وطرح 
ت�شاوؤلت   ، تهمي�شها  ب�شاأن 
ال�شيا�شة  حول  �شلبية  وقراءات 
التي تنتهجها �رشكة �شوناطراك 
بوليات  الريا�شية  الفرق  �شد 

اجلنوب ال�رشقي .
ذات  يف  البع�ش  ت�شاءل  كما 
ا�شتفادة  ق�شية  هل  ال�شياق 
من  اجلنوب  مبناطق  الأندية 
 ، النفطية  ال�رشكات  دعم 
بحاجة اإىل قرار �شيا�شي ؟ كون 
يراوح  ل�شنوات  ظل  امللف  هذا 
ع�رشات  من  بالرغم  مكانه 
املنا�شدات  وكذا  الحتجاجات 
وال�شكاوى التي رفعت لل�شلطات 
حلحلة  من   ، البالد  يف  العليا 
من  الأندية  ومتكني  الق�شية 
حقهم يف الدعم على غرار فرق 

بع�ش فرق وليات ال�شمال .
�أحمد باحلاج 

يف مر��سلة للمندوب �ملحلي لو�سيط �جلمهورية بتمرن��ست 

على خلفية �لت�سيب و�لغياب �ملتكرر لعمال ملحقة �لت�سغيل بانقو�سة 

مترن��ست 

هددت مبقاطعة �ملو�سم ب�سبب عجزها 

�شرورة اإعادة بعث م�شروع املركز الأوملبي الإفريقي

مكتب منظمة ال�شغل وال�شباب ينا�شد وايل ورقلة 

تن�شيب عميد ال�شرطة ك�شوط 
فريد نائب لرئي�س اأمن الولية 

اأندية اجلنوب ال�شرقي ت�شكو �شح 
ال�شيولة املالية

بعد ��ستفادتهم من تكوين د�م 30 �سهر� 

120 مرتب�شا بـ entp   ينا�شدون وايل ورقلة
يو�جه مرتب�سي �ملوؤ�س�سة �لوطنية للأ�سغال يف �البار بحا�سي م�سعود بوالية ورقلة م�سري� 

جمهوال بعد تلقيهم لتكوين بذ�ت �ل�سركة ملدة 30 �سهر� . 
�أحمد باحلاج 

باملوؤ�ش�شة  املرتب�شون  قال 
الوطنية لالأ�شغال يف الآبار باإقليم 
دائرة حا�شي م�شعود بولية ورقلة 
يف  �شام  تقني  �شهرا   30 ،مدة 
م�شابر  )كهرباء  تخ�ش�شات  ثالثة 
على  م�شابر،وعامل  وميكانيك   ،
�شطح احلفارة (،اأنهم كانوا  يعملون 
على اأ�شا�ش عمال املوؤ�ش�شة ملدة 
اجتاوزا   بعدما  و   ، �شاعة   12
املهني  الطبي  والفح�ش  الرتب�ش 
كتابة  لكنهم حلد  عام  منذ  بنجاح 
من  يعانون  الأ�شطرهم  هاته 
احلقرة والتهمي�ش والإق�شاء وحلد 
رغم   ، غام�شة  اأمورهم  اللحظة 
الوعود املتكررة لل�رشكة بتوظيفهم 
لكن دار لقمان بقيت على حالها ، 
انتهاج  مظاهر  تف�شي  قابله  و�شع 
التوظيف  يف  املفا�شلة  �شيا�شة 
مع  يتنافى  الذي  الأمر  وهو 
 ، اجلزائر  يف  التوظيف  قوانني 
املزرية  الو�شعية  هذه  اأن  حيث 

وخروقات  جتاوزات  عنها  نتج 
غياب  ب�شبب  عنها  م�شكوت  ظل 
على  القائمني  من  حقيقية  ارادة 
ال�رشكة املذكورة يف معاجلة ملف 
مبطلبهم  املتم�شكني  املرتب�شني 

امل�رشوعة  .
ممثلو  نا�شد  فقد  ثانية  جهة  من 
الوطنية  بال�رشكة  مرتب�شا   120
معر�ش  يف  الآبار  يف  لالأ�شغال 

 " "الو�شط  يومية  مع  حديثهم 
�شناع القرار بالولية وعلى راأ�شهم 
ال�شديق  اأبوبكر  الولية  وايل 
الأول  امل�شوؤول  ب�شفته  بو�شتة 
ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة  على 
التدخل العاجل لدى م�شوؤويل هاته 
حقوقهم  من  وان�شفاهم  ال�رشكة 
اأن  علمنا  اإذا  ، خا�شة  امله�شومة 
الولية  األزم  رئي�ش اجلمهورية قد 

باحلكومة  الأخري  لقائهم  خالل 
ب�رشورة  املن�رشم  اأوت  �شهر 
قنوات  وفتح  للميدان  النزول 
احلوار البناء وال�شتماع لن�شغالت 
اجلبهة الجتماعية وال�شعي خلف 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
املتاحة  المكانات  و  الأولويات 
اجلبهة  احتقان  احتواء  بهدف 
اأن  ومعلوم   . املحلية  الجتماعية 
ملف التوظيف بال�رشكات الوطنية 
العاملة يف ال�شناعة النفطية يعترب 
من بني التحديات والرهانات التي 
ف�شل الولة املتعاقبون يف اخراجه 
من عنق الزجاجة ، يف انتظار ما 
عمل  ا�شرتاتيجية  عنه  �شتف�رش 
الهيئة  على  الول  امل�شوؤول 
اكرث  املطالب  احلايل  التنفيذية 
خطة  انتهاج  م�شى  وقت  اأي  من 
وا�شحة املعامل بعيدا عن �شيا�شة 
اخطبوط  تروي�ش  يف  الرتقيع 
على  بالدو�ش  املتهم  التوظيف 
ملنح  الرامية  احلكومة  تعليمات 
ابناء  لفائدة  التوظيف  اولوية 

املنطقة .

تتخبط امللحقة املحلية للت�شغيل 
لولية  التابعة  انقو�شة  بدائرة 
ورقلة يف جملة من النقائ�ش التي 
جتاوزها الزمن ب�شبب غياب اإرادة 
املحلية  ال�شلطات  من  حقيقية 
للم�شاكل  جذرية  حلول  لإيجاد 
التقليدية التي يعاين منها البطالون 

.

للمنظمة  البلدي  املكتب  نا�شد 
يف  وال�شباب  لل�شغل  الوطنية 
ورقلة  اإىل  لو  موجهة  مرا�شلة 
حت�شلت  بو�شتة  ال�شديق  ابوبكر 
يومية "الو�شط " على ن�شخة منها 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة   ،
ببلدية  للت�شغيل  املحلية  امللحقة 
البطالون  يعاين  التي  اأنقو�شة 

من  جملة  اليها  املنت�شبون 
املتكرر  الغياب  ب�شبب  النقائ�ش 
�شاأنه  من  الذي  الأمر   ، للعمال 
املربر  غري  التاأخر  يف  يت�شبب  اأن 
العمل  ك�شوف  البطالني  ت�شليم  يف 
�شوء  اإىل  بالإ�شافة  للبطالني 
التزايد  يف  ت�شبب  مما  ال�شتقبال 
حيث  الحتقان  حلالت  املقلق 

تتنافى  املزرية  الو�شعية  هذه  اأن 
مع توجيهات وتعليمات  احلكومة 
البناء  قنوات احلوار  لفتح  الرامية 
املواطنني  لن�شغالت  وال�شتماع 
بتطبيق  بها  التكفل  وال�شعي خلف 
مبداأ ح�شب الأولويات والإمكانات 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 
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الذي  املهني  ال�سياق  اإىل  عدنا  فلو 
ترتكز عليها ممار�سة ال�سحفي لن�ساطه 
الإعالمي فاننا �سنجد اأن اأي ممار�س 
الأدبيات  تطرحه  مبا  ملتزم  للمهنة 
ن�ساطه  لتاأطري  وممار�سات  قيم  من 
الإعالمي وجعله اكرث تنظيما وو�سوحا 
وهذه ميزة يجب الرتكيز عليها باعتبار 
انها  حتدد ن�ساط ال�سحفي وعالقته 
مبنظومة جمتمعية ،وموؤ�س�ساتية اأثناء 
التي لميكن  العالمية  للمهنة  تاأديته 
اأن تكون تكليفا يخاطب املزاج اأو اأداء 
لإر�ساء اأطراف واأجندات على ح�ساب 
حتدد  التي  والأخالقية  املهنية  القيم 
حقل  اي  يف  ال�سحفي  وحقوق  اعباء 

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

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

منطيا للتناول الإعالمي .
التزام  اأن  الرتكيز على  فاإنه يجب  لذا 
اأثناء  اأخالقي  هو  مبا  ال�سحفي 
ن�رش  منه  املهني  الن�ساط  ممار�سة 
ال�سا�س  ي�سكل   « ال�سجفي  »اخلرب 
الإعالمي  العمل  لأخلقة  املتني 
خارج اي ت�رشيعات قانونية و�سلطات 

الإعالمي  الن�ساط  تاأطري  ت�ستهدف 
قد  وممار�سات  انحرافات  وت�سويب 
تخل باملمار�سة العالمية وتدفع  بها 
نحو الفو�سى واخلروج من �سلم القيم 
والوظائف التي تقع على عاتق و�سائل 

الإعالم يف املجتمع .

مهارات ال�صحفي يف منابر 
الإعالم اجلديد

هذه  اإىل  املخت�رشة  ال�سارة  بعد 
ال�سحفي  ن�ساط  حتدد  التي  املعايري 
جند  واملهنية  الخالقية  والتزماته 
املمار�سة  م�سار  �سمن  ال�سحفي  ان 
يكت�سب مهارات مهنية قد جتعله ينفرد 
بزاوية »معاجلة اإعالمية » ملو�سوع » 
يقوي مبا ميلكه من ر�سيد مهني كفاءة 
»الن�س ال�سحفي »« واملادة العالمية 
» ي�ستقطب قطاعا هاما من اجلمهور 

نحو حمتوى اعالمي .
خربة  على  وبناءا  املهارات  وهذه 
الإعالمي  العمل  يف  متوا�سعة  مهنية 
ل  املو�سوع  على  البحثي  وال�ستغال 
ا�سهر  اأو  اأ�سابيع  تكت�سب يف  ان  ميكن 
بل هي م�سار طويل من العمل وامتحان 
املهنية  التقدير  و�سلطات  للقدرات 
حترير  فمثال  واملن�سود  للموجود 
النوع  يبقى  الذي   « ال�سحفي  »اخلرب 
ال�سحفي الكرث تواجدا على �سفحات 
العناوين التي ت�سنف املحتوى ل ميكن 
اأن يكت�سب كمهارة من املهارات التي 
حتتاجها مهن الإعالم اإل بعد مراحل 
توظيف  ثقافة  لذا  للتدريب  وخطوات 
»ال�سحفي حتت التجريب » اأراها من 
تقاليد العمل الناجعة لتكوين وتدريب 
ال�سحفي على »الكتابة ال�سحفية » لأن 
اأن تكون من فراغ  »الكتابة » ل ميكن 

اأن يكون املهني قارئا جيدا  بل يجب 
تكون  واأن  و�رشعتها  الأخبار  حلركة 
ثقافته العالمية يف ما هو عام مقنعة 
وزوايا  اجلديد  يجلب  اأن  من  متكنه 
املطلوب  وهذا   ، النوعية  املعاجلة 

مهنيا من قبل اأي �سحفي ممار�س .
ن�سا  يبقى  الذي  ال�سحفي  فاخلرب 
يجيب على اأ�سئلة يحتاج اأي�سا لر�سيد 
باملعلومات  ثري  اإعالمي  لغوي 
املتنا�سقة  املعربة  الوا�سفة  واجلمل 
ج�سم  اكتمال  بعد  ال�سحفي  يوظفها 
اخلرب ليحدد العنوان الأكرث ا�ستقطابا 
الأخري  يف  هي  العملية  وهذه  وتاأثريا 
يكت�سبها  التي  املهارات  من  جزء 
املمار�سة  طريق  عن  ال�سحفي 
املهنية  اخلربات  مع  والتفاعل 

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

مهارات ال�سحفي وجناحه املهني
اآخر يجب الرتكيز عليه ونحن  معطى 
 « الكاذبة  »الأخبار  ظاهرة  نتناول 
الجتماعي  الن�سق  على  وتاأثريها 
ماهية  حتديد  م�ساألة  هي  واملهني 
عرفته  واأن  الذي   « »ال�سحفي 
كيانه  وحددت  القانونية  الت�رشيعات 
الوظيفي واملهني اإىل اأن امل�ستجد هو 
انخراط قطاع وا�سع من امل�ستخدمني 

ملواقع التوا�سل الجتماعي يف عملية 
ن�رش »الأخبار » وهي جزء من اأن�سطة 
يف  �سواء  ال�سحفي  للعمل  املمار�سني 
ميديا  نيو  اأو  التقليدي  الإعالم  منابر 
وانخراط قطاع وا�سع من امل�ستخدمني 
ملواقع التوا�سل الجتماعي يف عملية 
الن�رش الإعالمي لالأخبار رغم افتقار 
التقنية  لعنا�رشه  والبث  الن�رش  هذا 
اأمام  يجعلنا  ،والإعالمية  والفنية 
تعريف اآخر لل�سحفي الذي يجب عليه 
من�سات  عرب  تقديري  يف  يتواجد  اأن 
الإعالم اجلديد ليو�سع ن�ساطه املهني 
ويحيد يف نظري كل املمار�سات التي 
التي  املواطن  ف�سحافة  كيانه  تلغي 
ال�سحفي  يكون  اأن  يجب  واقعا  تبقى 
اأحد الفاعلني يف ترقيتها ثقافة مهنية 

.
اإىل  ال�سحفيني  اجتاه  اأن  واأعتقد 
مواقع  عرب  ال�سحفية  اأعمالهم  ن�رش 
ظاهرة  يعترب  الجتماعي  التوا�سل 
�سحية ويجب تثمينها لأنها يف نظري 
تتيح بناء راأي عام اأكرث حيطة وحذرا 
الغري  الأخبار  من  اجلارف  ال�سيل  من 
الت�سليل  ثقافة  يجعل  ثم  �سحيحة 

حمدودة .
كما اأننا ن�ساهد ونحن اأمام بيئة اإعالم 
امل�سامني  بها  تنت�رش  مغايرة  جديدة 
التوا�سل  من�سات  عرب  والأخبار 
التح�سي�سي  الدور  اأن  الجتماعي 
بظاهرة  اجلمهور  لتوعية  لل�سحفي 
»الخبار الكاذبة » يكاد ينعدم اإذ جند 
يف غالب الأحيان املمار�سني يف موقع 
من يبحث عن »�سحة » خرب ن�رش على 
ونرى  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
البع�س الآخر يتفاعل معه وهذا يوؤ�رش 
للممار�س  ومعريف  مهني  عجز  عن 

للوظيفة العالمية .

دور ال�صحفي يف العالم اجلديد 

تركز امل�صاهمة على ثالث 
مرتكزات اأ�صا�صية وهي »اخلرب 
ال�صحفي » و« من�صات الإعالم 

اجلديد » » جمهور اخلرب  
اللكرتوين » اأن �صح القول 
والتو�صيف اإذ اأن املالحظ 

ومنذ ظهور مواقع التوا�صل 
الجتماعي عدم اهتمام 

امل�صتخدمني  ملواقع التوا�صل مع 
حلظات النبهار الوىل بن�صر 

»الأخبار » �صواء كانت » �صحيحة 
» اأو » غري حقيقية » بل كان طابع 

ال�صتخدام لهذه املواقع مييل 
نحو حتقيق اإ�صباعات عديدة 

قد يراها البع�ض انها ترفيهية 
وحتركها ميولت فر�صتها 

الو�صائط اجلديدة » الفاي�صبوك 
» » اليوتيوب » وغريها من 
من�صات التوا�صل الكرث 

ا�صتخدما يف بيئتنا املحلية .

بقلم د.حممد مرواين

بني التاأثري والتاأطري

اأقالم

ُمْقِعدة  قيود  من  تخل�سنا  مناهج 
التزمناها:  مثبطة  ولزوميات  ورثناها 
والكتب  املكثفة  املحتويات  قيود 
املدر�سية ال�سجانة والطرائق النمطية 
املبلدة...ولكنهم مل يريدوا التحرر من 

واقع ي�سهدون اأنه بائ�س مر!
�سوت  باأعلى  اأنادي  واأنا  �سنوات  ومنذ 
اأن الرقمنة ل ت�سري بالكيفية املطلوبة 
واأنها خديعة اأخرى مثل خديعة ما �سمي 
مبناهج اجليل الثاين، واأنه علينا امل�سي 
بجد يف هذا الباب حتى ن�ستطيع اإر�ساء 
دعامات وُعَدد التعليم اللكرتوين الذي 
امل�ستقبل  يف  عنه  غنى  لنا  يكون  لن 

القريب...
باحلقيقة  املكا�سفة  ير�سوا  ولكنهم مل 
�سموها  عبثية  يف  ال�ستمرار  واختاروا 

رقمية!
اأنادي  واأنا  اجلائحة  بداية  ومند 
من�سات  وب�رشعة  اخلدمة  حيز  بو�سع 
حمينة  و  وحممية  موؤمنة  اإلكرتونية 
بالدرا�سة ول  اأبنائنا  حتى ن�سمن ربط 

نرتكهم �سائعني...

تنم  لكنهم بدل من ذلك اختاروا �سبال 
احرتافية  عدم  وعن  كبري  �سعف  عن 
يف  ول  والرتبية  البيداغوجيا  يف  ل 
تكنولوجيات الت�سال والتعليم الرقمي!

ح�سوري  تعليم  عن  يحدثوننا  والآن؛ 

بائ�سا  جعلوه  الأول  بعد؛  عن  وتعليم 
مرهقا ت�سبب يف ال�سطراب والإ�رشاب 
من اأول يوم! والثاين جعلوه حرا مغامرا 
باأبنائنا  يدفع  العواقب،  حم�سوب  غري 
اإىل اأتون النرتنت و خماطرها .. كيف 
يف  بالبحث  نطالبه  مراهق  اأو  لطفل 

مواقع مفتوحة ل منلك نحن زمامها؟! 
اإنها جلرمية على �سبيل املثال اأن تكلف 
يف  يبحث  اأن  متو�سط   1 ال�سنة  تلميذ 
حمور التكاثر عند الإن�سان يف النرتنت! 

لكم اأن تتخيلوا على ماذا �سيقع!

اإنني الآن باعتباري وليا ومربيا اأرف�س 
ميار�سونه  الذي  والطي�س  العبث  هذا 
هذا  واأعار�س  الأمة...  اأجيال  على 
�سعف  عن  ينم  الذي  اخلائب  التوجه 
عن  وتخل  وتخبط  اقتدار  وعدم 
الذي  هذا  متاما  واأرف�س  امل�سوؤولية.. 

اأنه  يق�سدون  هجينا  تعليما  ي�سمونه 
والتعليم  احل�سوري  التعليم  بني  يجمع 
باملعنى  حقا  هجني  ولكنه  بعد،  عن 

الآخر اأي اأنه ممقوت وغري مقبول...
يوؤ�س�سوا  اأن  فاإما  ذلك؛  اأرف�س 
وموؤمنة  حممية  اإلكرتونية  من�سات 
املبا�رش  والإ�رشاف  للمتابعة  وتخ�سع 
اأن  واإما  واملخت�سني..  الأ�ساتذة  من 
م�ستنقعات  باأبنائنا يف  الزج  عن  يكفوا 
القيم  من  والتجرد  والعنف  الإباحية 

والأخالق والف�سيلة.
مرة  اأ�سمعه  و�سوتي  ندائي  هذا 
موجودة  البدائل  اأن  واأوؤكد  اأخرى.. 
ل  وامل�ساعدة،  للدعم  م�ستعدون  واأننا 

نريد جزاء ول �سكورا...
ويف  اأبدال  الأمم  يف  فاإن  اأبيتم؛  فاإن 
الرتك راحة.. ويف الأر�س مناأى للكرمي 
القلى  خاف  ملن  وفيها  الأذى،  عن 

متعزل..
َواأَُفِوّ�ُس  لَُكْم   اأَُقوُل  َما  )َف�َستَْذُكُروَن 
رٌي ِبالِْعبَاِد( الآية  َ بَ�سِ ِ اإَِنّ الَلّ اأَْمِري اإِىَل الَلّ

44 من )�سورة غافر( .

الرتبية والتعليم الوقت بدل ال�صائع

منذ �صنوات واأنا اأطرح مقاربة 
تعليمية جتعل تعليم التفكري 
والبحث حمورا لها، وتوؤ�ص�ض 
ملبداأ ال�صتقاللية الفكرية: 

ا�صتقاللية املتعلم عن املعلم وعن 
كل موؤثر خارجي، بحيث يح�صن 

تاأويل الو�صعيات بنف�صه واختيار 
املوارد املنا�صبة بنف�صه، وتبني 

مواقف جريئة موؤ�ص�صة على قيم 
التفكري ال�صامل واملنطقي بعقل 

كلي غري جتزيئي...

اخلبري يف الرتبية والتعليم / 
عبد القادر بودرامة

نقا�ض �صروري 
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اأي دور للمجتمع جتاه الطفل

�أننا  ب�شجاعة  �العرت�ف  من  بد  ال  �إذ 
كمجتمع ودولة مل ن�شل بعد �إىل م�شتوى 
م�رشوع  من  كجزء  �لطفل  يف  �لتفكري 
بت�شورنا  نرقي  ول�شنا  متكامل  جمتمع 
و�لقوة  �لغد  رجل  �إعد�د  م�شتوى  �إىل 
�لقادرة على مو�جهة حتديات  �لب�رشية 

�لبلد على �ملدى �ملتو�شط و�لبعيد.
ي�شيطر  �لطفل  حول  تفكرينا  يز�ل  ال 
و�العتد�ء  �الختطاف  من  �خلوف  عليه 
�لظو�هر  وخمتلف  و�جلن�شي  �جل�شدي 
تتكرر  �شارت  �لتي  �مل�شينة  �ملر�شية 
للعائالت  �ليومي  �لديكور  وتف�شد 
�جلز�ئرية. وال تز�ل تهيمن عليه �لنظرة 
رهيب  �شغط  ي�شاحبها  �لتي  �النفعالية 
على �ل�شلطات لت�شلك �مل�شالك �لعقابية 
�إجر�ميا  تيار�  ي�شبه  ما  جتاه  و�لردعية 
�أو باالأحرى  �أعلن �حلرب على �الأطفال 
م�شتعمال  �ملجتمع  على  �حلرب  �أعلن 

�شالح �الإعتد�ء على �الأطفال.
على  �حلرب  هذه  نعترب  �ن  وميكن 
�الأطفال جزء من حرب �شاملة ت�شتهدف 
�لن�شيج �الجتماعي للمجتمع وت�شع هذ� 
�لتحدي  حمك  على  �لدولة  كما  �الأخري 
�شيا�شاتها  كل  توجه  �لذي  �حلد  �إىل 
يهدد  ما  حماربة  نحو  و�هتماماتها 
�لطفل على ح�شاب �الهتمام مبا ميكن 
عو�مل  �إيجاد  من  �جلز�ئري  �لطفل 
�لرقي وبناء �لذ�ت و�الإعد�د للم�شتقبل. 

�أن من يعلنون هذه �حلرب  وال ريب يف 
على �الأطفال يف �جلز�ئر يدركون متاما 
و�ملالئكية  �ل�شعيفة  �لكائنات  هذه  �أن 
للعائالت  �الأهم  �لب�رشي  �لر�أ�شمال  هي 
�شمان  على  �أ�شد  �حلر�ص  ي�شبح  لذ� 
خروجهم  منذ  لالأطفال  �أكرب  حماية 
�لديار  �إىل  عودتهم  غاية  �إىل  �لبيت  من 
كبري�  وهما  �أولوية  �ملهمة  هذه  وتظل 
�لتي  �للحظات  يف  حتى  مرة  كل  يتكرر 
يكون �الأطفال ب�شحبة �آبائهم �أو مر�شدة 
مكلفة مبر�فقتهم. لذ� جند يف كل حي 
مر�شد�ت يتكفلن بهذه �ملهمة نيابة عن 
تلزمهم  �لذين  �الأطفال  و�أمهات  �آباء 

ظروف �لعمل بالغياب عن �ملنزل.
�الأطفال  على  �حلرب  عن  وبعيد� 
من  بالرغم  �أوز�رها  بعد  ت�شع  مل  �لتي 
�لدولة  �أعدتها  �لتي  �لقانونية  �لرت�شانة 
ملو�جهة ظو�هر �العتد�ء على �الأطفال 
و�ختطافهم يجد �لطفل �جلز�ئري نف�شه 
حقيقي  ح�شار  يف  �لعامل  �أطفال  كبقية 
بني جدر�ن  �أوقاته  �أغلب  بق�شاء  يلزمه 
�لذي  �لف�شيح  �لعامل  عن   بعيد�  �لبيت 
كورونا  جائحة  تف�شي  قبل  متاحا  كان 
م�شاحات  لغلق  �لدولة  ��شطرت  �لتي 
�ملد�ر�ص  وغلق  بل  و�ملنتزهات  �للعب 
ملدة ال تقل عن �شتة �أ�شهر وبالرغم من 
بالتوقف  �لعامالت  لالأمهات  �لرتخي�ص 
�أن  �إال  �لبيوت  �إىل  و�لعودة  �لعمل  عن 

�جلائحة  فر�شتها  �لتي  �حلجر  ظروف 
قد  �الأطفال  على  نف�شي  تاأثري  لها  كان 
�ملخت�شني  ح�شب  �لتو  على  يظهر  ال 
�ملتو�شط  �ملدى  على  �آثارها  جند  بل 

و�لبعيد.
وباء  فر�شه  �لذي  �حل�شار  ��شطر  لقد 
�الأحو�ل  �أح�شن  يف  �الأطفال   19 كوفيد 
�إىل �العتكاف حول �الأجهزة �الإلكرتونية 
قد  مادة  من  توفره  ملا  م�شت�شلمني 
ومر�قبتهم  �الأولياء  ملتابعة  تخ�شع  ال 
�لطفل  ذهن  يف  تن�شئ  �أنها  عن  ف�شال 
عندما  و�ل�شلبية  و�النعز�لية  �النكفائية 
�أن تكون  �الألعاب دون  يكتفي مب�شاهدة 
له �أدنى م�شاركة فيها وهو ما قد يحدث 
�لذهنية  ت�شور�ته  على  �نعكا�شات 
و�الإيديولوجية  �لفكرية  وتوجهاته 
من  ح�شا�شة  مرحلة  يف  و�لثقافية 
�لتعلم  فيها  يعترب  �الجتماعية  �لتن�شئة 

كالنق�ص على �حلجر.
ويف ظل هذه �لتحوالت �لتي فر�شت على 
�ملجتمع من خارجه ومن ظروف طارئة 
يف �أغلب �الأحيان يتقل�ص دور �ملجتمع 
و�لدولة جتاه �لطفل �إىل حتدي �حلماية 
�لتن�شئة  حتدي  ح�شاب  على  و�لرعاية 
�إنتاج  نحو  �ملوجه  و�لتعليم  و�لرتبية 
�ملادية  �لرثوة  وخلق  �مل�شافة  �لقيمة 
�ليوم  يريد  �لذي ال  للمجتمع  و�ملعنوية 
�ل�شود�ء  �لع�رشية  جتربة  �إنتاج  �إعادة 

�لتي �أثرت على �لن�صء �لذي عاي�شها بل 
�ليوم من ظو�هر  �أنتجت منه ما يعرف 
و�نطو�ئية  �نحر�ف  ومظاهر  �إجر�مية 
�جلز�ئر  تع�ص  مل  لو  لتظهر  تكن  مل 
يف  عا�شتها  �لتي  �ملاأ�شاوية  �لظروف 

تلك �لفرتة �جلهنمية.
�أن  و�لدولة  �ليوم باملجتمع  �ألي�ص حريا 
يحدثا ما ي�شبه �لقطيعة �الب�شتمولوجية 
يف �لنظرة �إىل حا�رش وم�شتقبل �لطفل 
�لبار�ديغم  يف  ثورة  باإحد�ث  �جلز�ئري 
�لت�شور�ت  على  و�ملهيمن  �ملتحكم 
�لتي  �لنظرة  تلك  من  فننتقل  �لعامة 
وم�شكينا  �شعيفا  كائنا  �لطفل  ترى 
�إىل �حلماية  للمخاطر، يحتاج  ومعر�شا 
تلك  �إىل  عنه  �لد�ئم  و�لدفاع  و�لرعاية 
البد  ب�رشي  كر�أ�شمال  �إليه  تنظر  �لتي 
من �ال�شتثمار فيه وفق نظرة م�شتقبلية 
تخرجه من �حللقة �ل�شعيفة �لتي و�شع 
وين�شاأ  �مل�شتقبل  يف  تالزمه  وقد  فيها 
حماية  على  و�العتماد  �التكالية  على 
�لغري. �ألي�ص من �الأجدر �لتفكري مبنطق 
للم�شتقبل  وتهيئ  تنبت  �لتي  �مل�شتلة 
�ملو�رد �لب�رشية �لتي يحتاجها �ملجتمع 
�إىل  �النتقال  �ليوم  �ل�رشوري  من  �ألي�ص 
�الحتبا�ص  بدل  وتربوية  تن�شئوية  نظرة 
هما  �للذين  و�لرعاية  �حلماية  فكر  يف 
على  و�لو�جب  �ل�رشوري  �الأدنى  �حلد 

�جلميع.

الطفولة بني احلماية والتن�شئة

طفا على ال�سطح خالل 
ال�سنوات الأخرية احلديث 
عن الطفل اجلزائري حتى 

�سار حمورا من املحاور 
الكربى لل�سيا�سات العمومية 
واأولوية ق�سوى يف ال�سيا�سات 

الجتماعية للدولة. غري اأن ما 
ميلي هذا الهتمام ل يتجاوز 
دائرة �سعي الدولة للتخفيف 

من القلق الذي �سار يغزو 
العائالت والبيئة الجتماعية 

والرتبوية ب�سكل خا�ص. 

بقلم اح�سن خال�ص

حد  عند  �لب�رشية  جهد  يتوقف  مل 
ووكاالت  �جلر�ئد  تلتها  بل  �لطباعة 
�لقرن  بد�يات  يف  �الإذ�عة  ثم  �الأنباء 
مر�حل  مبختلف  و�لتلفزيون  �لع�رشين 
�لقرن  من  �لثاين  �لن�شف  عرب  تطوره 
�أو  لي�شدق  �أحد  يكن  مل  لكن  �ملا�شي، 
يف  �لعلم  يت�شارع  �أن  يتوقع  �أو  يت�شور 
و�الت�شال  تكنولوجيات �العالم  مو�شوع 
�إىل هذ� �لع�رش �لذي نعي�شه �الآن، حيث 
بثورة  يعرف  �أ�شبح  فيما  �حلدود  فاق 
�الجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع  �النرتنت 
�ملوؤثرة  ف�شاء�ته  �أهم  من  كو�حدة 
و�الهتمام  للوقت  و�جلاذبة  و�لعميقة 

��شتعماال وتاأثري�.
وميكن ح�رش �لقو��شم �مل�شرتكة لو�شائل 
�العالم و�الت�شال من ع�رش �لطباعة �إىل 
�لتو��شل  ومو�قع  �لذكية  �لهو�تف  ع�رش 

�الجتماعي يف �لنقاط �ملهمة �لتالية:
باأزمات  �رتبطت  �خرت�عات  كلها 
و�لنفوذ  باحلرب  متعلقة  وحاجات 
�لطباعة  فارتبطت  �لتو�شع  يف  و�لرغبة 
باحلرب  �الإذ�عة  و�رتبطت  بالتن�شري، 
�لعاملية �الأوىل للتاأثري، و�رتبط �لتلفزيون 
و�النرتنت  �لثانية  �لعاملية  باحلرب 
كذلك باحلرب �لباردة و�ل�رش�عات �لتي 
ع�شو�ئية  �الأمور  لي�شت  وبالتايل  تلتها، 
�لقوية  �الأنظمة  بحاجات  مرتبطة  بل 
يف  �ليوم  عامل  على  �ملهيمنة  و�لدول 
�إطار �ل�رش�ع و�لتد�فع، وال تز�ل تربهنا 
و�ملت�شارعة  �جلديدة  �الخرت�عات 

و�ملتو��شلة.
كل و�شيلة �إعالمية كان لها �لتاأثري �لكبري 
و�جتماعيا  نف�شيا  �ملجتمعات  على 
�لعي�ص  �أمناط  تغيري  لدرجة  و�شلوكيا 
�ملختلفة، و�أ�شبحت فاعال رئي�شيا دخل 

يف ترجيح كفة كل �ل�رش�عات �ل�شيا�شية 
�شمي  ولذلك  و�لع�شكرية،  و�القت�شادية 
�الإعالم بال�شلطة �لر�بعة �أي لها نفوذها 
و�للوبيات  ومتويلها  وخططها  وتاأثريها 

�لتي تقف خلفها.
��شتطاعت هذه �لو�شائل �أن تناف�ص �أقوى 
�الأولية  و�جلماعات  �ملجتمعية  �لقيم 
كاالأ�رشة و�لدين و�لعاد�ت و�لتقاليد، نظر� 
و�نت�شارها  تاأثريها  و�شهولة  ل�شحرها 
وتو�شعها و��شتقطابها ملاليني �ملتابعني 
و�مل�شاهدين و�ملنخرطني و�مل�شتعملني 
�ملوؤثر�ت  هذه  و�أ�شبحت  بل  لها 
هي  و�لكال�شيكية  �لتقليدية  �ملجتمعية 
تعزيز  يف  �العالم  بو�شائل  ت�شتعني  من 
لب�شاعتها  و�لت�شويق  و�نت�شارها  نفوذها 
�أو  �القت�شادية  �أو  �ل�شيا�شية  �أو  �لفكرية 

�لثقافية �أو �حل�شارية.. �إلخ
�أ�شبح لو�شائل �العالم و�الت�شال لوبيات 
�لتمويل و�ال�شهار  تاأثري هائلة من حيث 
يف  خا�شة  �لهائلة  �ملالية  و�لرعايات 
�أين تكرث �ملناف�شة  �الأنظمة �لر�أ�شمالية 
يف كل �أ�شكالها، فال�شلطة �لر�بعة ��شبح 
�لقر�ر  �شناعة  يف  حتى  كلمتها  لها 
�لتي  �للوبيات  هذه  ب�شبب  �لر�شمي 
ت�شتعمل �العالم د�ئما للتاأثري، وهذ� �أمر 
رغم �النتقاد�ت �إال �أنه م�رشوع وطبيعي 
يف �إطار �لتد�فع و�ل�رش�ع �لطبيعي �شو�ء 
�أو  �ملتناف�شة  و�حل�شار�ت  �لدول  بني 
و�لبلد  �لو�حد  �ملجتمع  د�خل  حتى 
للنفط  لوبيات  هناك  فكما  �لو�حد، 
و�الأدوية  و�ل�شياحة  و�لعقار  و�ل�شالح 
هناك يف �ملقابل لوبيات �إعالمية موؤثرة 
�إغفال  �الأحو�ل  من  باأي حال  وال ميكن 

تاأثريها �أو تقزمي �أدو�رها.
�لف�شل  كلمتها  �لر�بعة  لل�شلطة  �أ�شبح 

من  �لدول  كل  �ل�شيا�شي يف  �مل�شهد  يف 
و��شطفافها  وم�شاندتها  دعمها  خالل 
و�الأحز�ب  �ل�شيا�شية  �لتيار�ت  خلف 
و�أقوى  �ملتناف�شة،  و�لتوجهات 
يف  موؤخر�  حدث  ما  ذلك  على  �الأدلة 
و�لتي  �المريكية  �لرئا�شية  �النتخابات 
كان لو�شائل �العالم �لكلمة �لف�شل فيها 
�أغلب  ت�شانده  دميقر�طي  مر�شح  بني 
جمهوري  مر�شح  وبني  �العالم  و�شائل 
من  �أن  بل  �العالم،  و�شائل  كل  عادته 
�العالم  و�شائل  كانت  �لفوز  نتائج  �أعلن 
يف �نحياز و��شح للمر�شح �لدميقر�طي، 
بوجوب  يوؤمن  ممن  ل�شت  �شخ�شيا  و�أنا 
ففي  �الإعالمية،  �ملوؤ�ش�شات  حياد 
�حلياة ال يوجد �شيء م�شتقل وال ينبغي 
له �أن يكون كذلك، �ملو�شوعية و�ل�شدق 
توجه  �أما  �خلرب  نقل  يف  فقط  مطلوبة 
�ملوؤ�ش�شة �الإعالمية وخطها �الفتتاحي 
و�لتوجهات  للقناعات  خا�شع  فهذ� 
و�ملمولني  �للوبيات  رغبة  وكذلك 
و�لد�عمني �شيا�شيني كانو� �أو رجال مال 

و�أعمال.
على  بناء  وتوؤثر  تتاأثر  �العالم  و�شائل 
هام�ص �حلرية �ملوجود يف �ملجتمعات، 
ل�شت �أق�شد باحلرية معناها �لع�شو�ئي �أو 
�ملطلق �أو �ملبالغ فيها و�لذي ال يعرتف 
بقيم وال مقد�شات وال خطوط حمر�ء، 
ولكن حرية �ل�شحفي و�الإعالمي يف نقل 
�مل�شدر  �إىل  �لو�شول  حرية  ويف  �خلرب 
و�ل�شغط  �البتز�ز  من  حمايته  ويف 
�أن  جمتمع  �أي  م�شلحة  ومن  و�الكر�ه، 
يكون له �شحافة حرة ت�شاهل يف تعزيز 
�شمن  �ملجتمع  وبناء  �حلريات  باقي 
عقد �جتماعي و��شع يتو�فق فيه �جلميع 
على �حلقوق و�لو�جبات وقيم �ملو�طنة 

و�لعي�ص �مل�شرتك.
د�ئما  لي�شت  �لر�بعة  �ل�شلطة  �أدو�ر 
ير�د  كما  و�ل�رش�عات  للحرب  وقود� 
كذلك جمال  ولكنها  تكون،  �أن  دوما  لها 
�لوعي  ون�رش  و�لتطوير  للتنمية  مهم 
و�ملدر�شة  �الأ�رشة  �شان  ذلك  يف  �شانها 
و�ملوؤ�ش�شات �لدينية و�الأحز�ب �ل�شيا�شية 
قيمة  فهي  �ملدين،  �ملجتمع  ومنظمات 
�لبناء  �ملجتمع  بناء  يف  مهمة  م�شافة 
�ل�شق  يف  وبخا�شة  و�ل�شحيح  �ل�شليم 
و�لنف�شي  و�حل�شاري  و�لعلمي  �لثقايف 
و�شائل  و�شفت  ولطاملا  و�الجتماعي، 
و�لعاك�شة  �ملجتمع  مر�آة  باأنها  �العالم 
و�لناقلة  ومو�شوعية  ب�شدق  لو�قعه 
لتحدياته وم�شاكله ومكامن �ل�شعف فيه 
يف  �الآخرين  �ل�رشكاء  كل  مع  و�ال�شهام 
و�لبناء  و�لت�شحيح  و�لت�شويب  �لتطوير 
�لفرد  و�إيجابية  �ملو�طنة  روح  يعزز  مبا 

يف �ال�شهام يف �لتنمية كذلك.
للدميقر�طي  مر�آة  �لر�بعة  �ل�شلطة 
�لنقا�ص  يف  وطرف  �ملجتمعات  يف 
�ملجتمعي �لعام، وال ينبغي لها �أن تكون 
�لرئي�شية  بالقيم  يتعلق  كل  يف  حمايدة 
بل وجب �أن تنخرط يف كل ما من �شاأنه 
�لعقد �الجتماعي، فالذي  يوؤثر على  �أن 
يك�شف �لف�شاد هو �العالم و�لذي يف�شح 
�لتزوير هو �العالم و�لذي ي�شلط �ل�شوء 
مبختلف  �ملجتمع  يف  �جلر�ئم  على 
على  ينبه  و�لذي  �العالم،  هو  �أنو�عها 
و�ملالية  و�لعلمية  �ل�شحية  �الأو�شاع 
كلما  ولذلك  �العالم،  هو  و�الجتماعية 
يف  ذلك  كان  كلما  حر�  �العالم  كان 

خدمة �ملجتمع و�لعك�ص �شحيح.

�شحر ال�شلطة الرابعة و هام�ش احلرية

لطاملا كان لو�سائل الإعالم 
تاأثرياتها الكبرية والعميقة 

على املجتمعات الإن�سانية التي 
�ساحبتها وعا�سرتها، مل يكن 

يتخيل العامل زمن "غومتربغ" 
الذي اخرتع اآلة للطباعة 

منت�سف القرن اخلام�ص ع�سر 
فقط لأنه كان ق�سي�سا واحتاج 

اىل و�سيلة ليكثف بها طبع 
ون�سر الكتاب املقد�ص اأن يفتح 
عاملا جديدا للطباعة والن�سر 
والتاأثري، لينقلب عامل الن�سر 

راأ�سا على عقب لتتحول الطباعة 
من هدف حمدود ل�سخ�ص اإىل 

و�سيلة ن�سر وت�سويق وتاأثري بل 
و�سناعة الراأي العام والتاأثري 

يف املتلقني وفق اأجندات 
�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية 

ونف�سية... اإلخ

بقلم:  د. بن عجمية بوعبد اهلل 
اأ�ستاذ جامعي وكاتب �سحفي

جدل الوجود و رهانات البقاء
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الفقر

يجّوعون الأمة.. لتك�ضري كرامتها واإبعادها عن نه�ضتها
من  �أمتنا  �شعوب  تفقري  �إىل  �لنظر  ال ميكن 
غزة �إىل كل بو�دينا وقر�نا ومدننا يف وطننا 
�لعربي بل و�شعوب �لعامل �إال على �عتبار �أن 
و�لفا�شدين،  �ملحتكرين  لهيمنة  �رشط  ذلك 
�لكرمية  �حلرة  �حلياة  عن  �لنا�س  والإبعاد 
باإ�شغالهم يف رغيف �خلبز �لذي يقودهم �إىل 
�أنو�ع �ملهانات و�ملذلة وكل �ملفا�شد وعلى 
من  ينجو  وال  �لتبعية  يف  �الإرتكا�س  ر�أ�شها 

ذلك �إال �لقليل.

ثروتنا وفقرنا:

ال يقف �الأمر عند عجز حكوماتنا يف �إطالق 
عجلة �لتنمية و�لنه�شة يف �لت�شنيع و�لتجارة 
وتوفري م�شادر �إنتاج �أخرى غري �لطبيعية بل 
�ملعي�شة  من  �الأدنى  �حلد  يف  �لعجز  و�شل 
يف  و�جلوع  �لفقر  و�قع  تكري�س  مت  حيث 
مليون   40 يعاين  حيث  �لعربية  جمتمعاتنا 
�لتغذية،  ونق�س  �ملدقع  �لفقر  من  عربي 
�أكرث من 100 مليون حتت خط  يعي�س  فيما 
�لفقر وت�شجل �الإح�شائيات 60 مليون عربي 
ميكن  كيف  و�لقر�ءة..  �لكتابة  يعرفون  ال 
تف�شري ظاهرة �لفقر يف وطننا �لعربي؟ وطن 
يبلغ دخله �لقومي �شنويا 2.7 تريليون دوالر 
على �الأقل ويعج بالرثو�ت �لطبيعية و�لب�رشية 
بالنفط و�لرثوة �ملعدنية و�الأر��شي �لزر�عية 
و�ملناخ �ملنا�شب و�الأر�س �لف�شيحّة!! وطن 
من  �لعاملي  �الإنتاج  من  باملائة   30 ي�شدر 
من  باملائة   55 من  �أكرث  ويحوي  �لنفط 
�حتياط �لعامل من �لنفط، وكذلك من �لغاز 
حيث يبلغ �حتياطي �لوطن �لعربي �أكرث من 
�لعاملي ومتتلك  �الحتياطي  من  باملائة   27
مليون   400 يقارب  ما  �حليو�نية  �لرثوة  من 
ر�أ�س من �الأبقار و�جلامو�س و�الأغنام.. ويف 
فكيف  �لكمية  هذه  ن�شف  وحده  �ل�شود�ن 
نفهم جوع �ل�شود�نيني وفقرهم وهم يعي�شون 
زر�عية  وقدر�ت  حيو�نية  ثروة  به  بلد  يف 
يكفي  �أن  ميكن  كان  باإنتاج  خ�شيبة  و�أر�س 
�لوطن �لعربي. وكذلك �ل�شومال وجيبوتي و 
موريتانيا و�ليمن؟ فت�شطر �ل�شود�ن للتمزق 
و�لتطبيع مع �لعدو، وتذهب موريتانيا جللب 
يف  لدفنها  �لنووية  مبخلفاتهم  �ل�شهاينة 
�شيادتها  جيبوتي  وتبيع  موريتانيا،  �شحر�ء 
لقو�عد ع�شكرية �أجنبية، �أما �ل�شومال �لغني 
�ال�شرت�تيجي  وموقعه  �حليو�نية  برثوته 
فيتمزق وي�شبح مرتعا لالأجانب.. وعلى ذلك 

فق�س.
نتابع  ونحن  �الأرقام  ت�شدمنا  �لطريق  ويف 
و�لتدمري  و�لت�رشيد  و�لقتل  �لف�شاد  حجم 
مثل  �الأخرية  �ل�شنو�ت  ففي  بلد�ننا..  يف 
�لالجئني  من  باملائة   75 �لعرب  �لالجئون 
عامليا كما مت ت�رشيد 14 مليونا عربيا وقتل 
وجرح 6 ماليني عربي يف �لعر�ق و�شورية.. 

�لوطن  يف  �لفقر  على  �إطالله  خالل  ومن   
�لعربي يفيد �لبنك �لدويل  �ن 60 باملائة يف 
�ملغرب يعي�شون �لفقر و 8 مليون حتت خط 
باملائة  تعليم.و83  بال  طفل  و2.5  �لفقر.. 
تعليم..  بال  �لريفية  �ملناطق  �لن�شاء يف  من 
ويف �ل�شود�ن ي�شل 80 باملائة من �لنا�س �ىل 

عتبة �لفقر.
�لعامة  للتعبئة  �ملركزي  �جلهاز  �أعلن  كما 
و�الإح�شاء يف م�رش �رتفاع معدالت �لفقر يف 
عدد  من  �ملائة  يف   32.5 �إىل  لت�شل  �لبالد 
 ،2018  /2017 �ملايل  �لعام  بنهاية  �ل�شكان، 
مقابل 27.8 يف �ملائة لعام 2015/ 2016.. 
نتيجة  ت�شاعد  يف  �لفقر  معدالت  والز�لت 

�إجر�ء�ت �قت�شادية معينة.
ويف �لعر�ق ورغم ثروته �لنفطية �لهائلة �ال �أن 
20 باملائة من �ل�شعب �لعر�قي يعي�س حتت 
خط �لفقر يف و�شع يتفاوت بني �ملحافظات 
و�ملثنى  قار  ذي  يف  باملائة   50 يبلغ  حيث 

وبع�شها بلغ 7 باملائة يف �أربيل وكركوك.

�ملتحدة  �الأمم  تقارير  تفيد  �شورية  ويف 
من  باملائة   90 و�ن  تتفاقم  �جلوع  �أزمة  �أن 
مليون   10 و�ن  �لفقر  خط  حتت  �ل�شعب 

�شخ�س بال غذ�ء كامل.
و�لبطالة  �لفقر  معدالت  تزد�د  تون�س  ويف 
�لفقر  �لفقر�ء حتت خط  ن�شبة  بلغت  حيث 
من 15 باملائة يف بع�س �ملعتمديات �ىل 45 
باملائة يف مناطق �لو�شط و�ل�شمال وواليات 
�لغربي  �جلنوب  وواليات  �ل�رشقي  �جلنوب 
ب�شكل  �النت�شار  يف  �أخذت  �لبطالة  ون�شبة 
�رشيع وو��شع وهكذ� يتف�شى �لفقر �أكرث من 
�أي مرحلة �شابقة.. وقدر �لبنك �لدويل ن�شبة 
�لتون�شيني �مل�شنفني يف خانة �لفقر �ملدقع 

3.5 باملائة.
تو�جه  �لتي  �لدول  هذه  عند  يقف  ال  �الأمر 
�إىل  ميتد  �إمنا  �رش�عات  وتعي�س  حتديات 
�لتعاون  جمل�س  دول  ففي  غنية  عربية  دول 
�لنفط  �حتياطي  من  باملائة   35 �خلليجي 
�لعاملي وتد�ر 3 تريليون دوالر مبا يبلغ 37 
�ل�شيادة  �شناديق  �أ�شول  جممل  من  باملائة 
من  باملائة   25 �ل�شعودية  ففي  �لعاملية.. 
�ل�شعوديني فقر�ء »5 ماليني« ح�شب ما جاء 
على ل�شان �ملقرر �خلا�س لالأمم  �ملتحدة 
عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  �أل�شتون  فيليب 
من  كبرية  ن�شبة  �أن  �أكد  حيث  �لريا�س  يف 
�ملناطق فقرية، متعجبا كيف يكون هذ� يف 
�لفقر  معدالت  وتبلغ  بالنفط..  غنية  دولة 
�لذين  �لنا�س  من  باملائة   15 �الإمار�ت  يف 
يبغ دخلهم �ليومي حتت م�شتوى 5 دوالر�ت 

»م�شتوى خط �لفقر«.
فل�سفة التحكم:

�لعربية  بالدنا  يف  �حلكم  �أنظمة  �عتمدت 
فل�شفة متقاربة » �ملالك و�لريع و�لرعية« يف 
�إد�رة �ملال �لعام رغم �ختالف �ملخرجات، 
فلقد كان �ملال �لعام ملكا للعائلة �أو للع�شبة 
وعلنا  �رش�  به  تت�رشف  ريع  فهو  �ملتحكمة 
كيفما �شاءت �أما �ل�شعب فهو رعية عليه �ن 
�إنفاقه  هنا مت  ومن  �ليه..  يلقى  ير�شى مبا 
بعيد� عن ر�أي �ل�شعب �شاحب �الأحقية فيه 

و�أحيانا �شد م�شاحله.
م�شتبد  �شلوك  يف  �لفل�شفة  هذه  ومتثلت 
�لفقر  �ىل  و�ل�شعوب  �لعجز  �ىل  �لدول  قاد 
و�الأ�شخا�س �ىل �حلاجة.. وكان �لتحالف بني 
�ل�شلطة و�ملال �شمة مر�فقة الأنظمة �حلكم 
لي�س فقط يف �ملال �لعام �لعائد من �لرثو�ت 
�لوطنية ولكن �أي�شا يف �ل�شيطرة على �ملال 
�لذي بني �أيدي �لنا�س وتوجيهه �ىل م�شلحة 

�لفئة �ملعنية.
�أنه  �لعربية  �لدولة  يف  �لنظام  �شعر  لقد 
�ملوظف  ولي�س  و�لعباد  �لبالد  الأمر  �ملالك 
يف  وهو  م�شاحله..  لتحقيق  �ل�شعب  عند 
�أور�ق  �ىل  �لبالد  ممتلكات  حول  قد  ذلك 
بيده ل�رش�ء ��شتقر�ره وبقائه يف �شدة �حلكم 

و�ل�شيطرة على دو�ليب �لدولة.
�الأو�شاع جملة  �لعجز و�لفقر وتردي  وحالة 
�لنظام  ��شتقر�ر  عدم  �ىل  فقط  تعود  ال 
نتيجة  ذ�ته  بحد  �الأمر  فهذ�  �ل�شيا�شي 
ت�شارعات يف د�ئرة �لتملك و�لتفرد بالرعية 

و�لريع.

هيكلية فا�سلة:

جربت �الأنظمة �لعربية روؤى خمتلفة للتنمية 
و�أحيانا بر�مج متناق�شة على �أر�شية �لروؤية 
�خلا�شة  �مللكية  �عتمد  بع�شها  �لو�حدة.. 
مد�ه  �أق�شى  �ىل  �خلا�س  �لقطاع  و�إطالق 
يف  له  و�أطلق  جماالت  يف  قيده  وبع�شها 
جماالت �أخرى وهو يف �حلالني مار�س نوعا 
من �ل�شيطرة وفتح �لباب لت�رشب �لنظام �و 
عالقة  �و  تو�زن  �شفقة  لعقد  �أركانه  بع�س 
بينه و�لقطاع �خلا�س.. وهذ� يف ظل غياب 

قيمة �لهيكلية و�ملوؤ�ش�شة باأركانها وقو�نينها 
�لد�خلية.. وو�شع هيكلية �قت�شادية هالمية 
لها  لي�س  الأنه  و�لعجز  �لف�شل  �ىل  تنتهي 
بناء  تقم  مل  فهي  و�لقانون..  بالعلم  عالقة 
در��شات معمقة م�شتوعبة الحتياجات  على 
وم�شتوعبة  �الأولويات  �شلم  على  �ل�شعب 
خططا  لت�شع  �لطبيعية  �لبلد  الإمكانات 
باالأمن  يعود  �قت�شادي  نظام  لبناء  متو�زنة 
ف�شل  فلقد  �ل�شعب..  على  و�ال�شتقر�ر 
�النفتاح  �شيا�شة  ف�شلت  كما  �لعام  �لقطاع 
لي�شت  �الأ�شا�س  �القت�شادي الن �مل�شاألة يف 
تكون  �أن  ينبغي  �إمنا  �شيا�شيا  خيار�  فقط 
بقو�نني  حمكومة  جمتمعية  �قت�شادية  روؤية 
وخا�شعة  و�لتنفيذ  �ملتابعة  بقوة  حممية 
�ىل  و�شوال  و�لتطوير  �مل�شتمرة  للمر�جعة 

�ل�شيغة �الأح�شن يف بناء �لهياكل و�لروؤية.

غياب العدالة االجتماعية:

�قرتنت �لعد�لة �الجتماعية يف ح�س كثري من 
�شحنة  فحملت  �ال�شرت�كي  باملنهج  �لنا�س 
�شعوب  من  �لعامة  �لقطاعات  لدى  نافرة 
للعالقة  جتاوز  من  �ملنهج  لذلك  ملا  �أمتنا 
�ل�رشورية بني �لبعدين �لروحي و�ملادي يف 
�مل�شلمني وحتويل �حلياة  �لنف�س و�ملجتمع 

�ىل منطية مادية ميكانيكية.
مرجعيات  وعيها  يف  تكتنز  �شعوبنا  �أن  �إال 
بلغت  عندما  ووجد�نها  ح�شها  يف  فاعلة 
�الإن�شاين  ورقيها  متكينها  ذروة  �الأمة 
بن  عمر  عهد  يف  و�ل�شيا�شي  و�حل�شاري 
�مل�شتويات  كل  على  بلغت  حيث  عبد�لعزيز 
�لعد�لة  وكانت  تتكرر  �لتي مل  �لرفعة  درجة 
فئاتهم  بكل  �جلميع  ت�شمل  �الجتماعية 
وفرقهم و�شعوبهم وطو�ئفهم و كانت �لعد�لة 
�لنماذج  كانت  كما  وموؤ�ش�شات..  منهجا 
�ملرجعية �لعظيمة �ملتمثلة يف �بن �خلطاب 
و�بن �أبي طالب ر�شي �هلل عنهما قدرة فائقة 

على حتقيق �لعد�لة �الجتماعية وحمايتها.
يتمثل  �الأ�شا�س  �الجتماعية  �لعد�لة  وعماد 
�لعام وجماالت  �ملال  مع  �لتعامل  كيفية  يف 
�حلياة �القت�شادية وعالقة �ملال باحلاكم.. 
حيث مل يخلط �حلاكم بني �حلكم و�لتملك �و 
�لتقارب مع رجال �ملال.. ومل يخطر للحاكم 
حلظة �ن �ملال يف نطاق ت�رشفه الأنه فقط 
�ل�شعب  �أما �شاحب �ملال فهو  موؤمتن عليه 

ويجب �أن ين�رشف �إىل م�شالح �ل�شعب. 
�إن غياب �لعد�لة �الجتماعية و�إحالل �لتظامل 
و�لطغيان �الجتماعي ت�شبب ب�شكل �شافر يف 
فقر�  تزد�د  حمقورة  فقرية  طبقات  �إن�شاء 
�ملبتذلة  �ملتحكمة  �لطبقات  غنى  بازدياد 
�لقر�ر  يف  �ملتنفذة  و  �ملجتمع  يف  باملال 

�الإد�ري و�القت�شادي.

حروب الفنت:

لقد �أنفقت �الإمار�ت و�ل�شعودية وقطر مئات 
�شورية  على  �حلرب  يف  �لدوالر�ت  مليار�ت 
�ل�شورية  �لدولة  �إرهاق  قررت  قد  تكون 
فعلت  كما  عليها،  و�جلوع  �لتخلف  وفر�س 
�لعر�ق..  �لدول �شابقا يف �حلرب على  هذه 
وجوعت  وق�شمته  �ل�شود�ن  �إز�ء  فعلت  وكما 
�حلرب  �لدول  هذه  قادت  لقد  �أهله.. 
�ملركزية  �لعربية  �لدول  على  �القت�شادية 
�شورية  يف  �مل�شلحة  �ملجموعات  ودعمت 

و�لعر�ق وليبيا..
ثم �أنفقت مئات �ملليار�ت يف حرب مفتوحة 
وقامت  �ليمن  �شد  �شنو�ت  عدة  منذ 
و�شجعت  فيه  �الحرت�ب  وتكري�س  بتق�شيمه 
�لبلد  الإ�شعاف  وذلك  �لقتل  جمموعات  كل 
وفر�س �جلوع عليه و�لفقر لي�شهل قياده �إىل 
حيث �إنهاء وحدة بلده و�لق�شاء على فر�شة 

توحده.
وتكاد كل مو�قع �لتنازع �لد�ئر �الآن يف وطننا 

دول  لبع�س  فاعال  ح�شور�  ت�شهد  �لعربي 
بقوة  تتحرك  �لتي  �الإمار�ت  بقيادة  �خلليج 
الإ�شقاط عو��شم �لعرب �لتاريخية �و �إحلاقها 
خالل  من  �لعمالق  �القت�شادي  مب�رشوعها 
�رش�ء مو�نئها ومطار�تها وم�شاريع ��شتثمار 
�ملو�قع �حل�شا�شة كما تفعل يف م�رش وتون�س 
وليبيا و�ملغرب وموريتانيا و�أخري� تتجه نحو 
فر�س حل نهائي يف ملف �ل�شحر�ء �لغربية 
من خالل م�شاريع ��شتثمارية فيها متجاوزة 
�ل�شحر�ء  حول  �ل�رش�ع  ق�شية  عنا�رش 
�لغربية و�لقر�ر�ت �الأممية وحكام �الإمار�ت 
يدفع  ماذ�  و�ىل  �ملو�شوع  خطورة  يدركون 
كله  �الإقليم  جلر  حماولة  يف  �لت�شعيد  هذ� 
�ىل �رش�ع د�م ي�شتنزف �لدول ويرفع تكلفة 
�لتجيي�س و�ال�شتنفار وذلك كله على ح�شاب 

قوت ورفاهية �ملو�طن.
و�الإمار�ت  �ل�شعودية  تتجه  �الإطار  هذ�  ويف 
�ىل فر�س حالة ��شتفز�ز يف �الإقليم بل ويف 
�أمو�لها  خز�ئن  وتفتح  كله..  �لعربي  �لوطن 
ل�رش�ء �الأ�شلحة و�ملعد�ت �ملتطورة مبئات 
�شخم  �إهد�ر  هذ�  ويف  �لدوالر�ت  مليار�ت 
�ملنطقة  تفجري  �إال  له  غر�س  من  لي�س 
�مل�شانع  وتزويد  �لعربية  �لدول  وتدمري 

�الأمريكية بفر�س ت�شغيل �الأيدي �لعاملة.

الفقر والثورة:

عموم  لدى  �لنف�شي  �النك�شار  يولد  �لفقر 
يبحثون  هدى  غري  على  فيجعلهم  �ل�شعب 
ل�شد  �الأدنى  يومهم وحتقيق �حلد  عن قوت 
حاجتهم، وهم يف هذه �ملعركة يوؤجلون كل 
�ل�شيا�شية  �حلرية  نيل  من  �لكبرية  معاركهم 
و�لنه�شة و�لت�شاوي باالأمم و�ل�شعوب �لر�قية 

و�ملرفهة.
�لتفقري  ميار�س  من  هناك  �أن  و�خلطورة 
بت�شليم  يكتفي  �أهد�ف خبيثة ال  لها  �شيا�شة 
�ل�شعب له يف �حلكم و�لت�شبيح بحمد �حلاكم 
و  �جلماهري  ومعبود  و�ل�شلطان  �الأمر  ويل 
�مللهم و�لقائد �لفذ �الأوحد.. �إمنا ي�شتخدم 
�لتفقري كمن يقف على �شنبور مياه و�لعط�شى 
يلوح  وهو  عط�شا  يتقطعون  �لنا�س  من 
�أملهم  ويزد�د  �ملاء  بقو�رير  لهم  كال�شيطان 
�الإ�شطبل..  �ىل  �إدخالهم  فتزد�د فر�شته يف 
ي�شري �ليهم باملاء د�خله فيهرعون بال تريث 
وال تفكري يف قذ�رة �الإ�شطبل.. هم يفكرون 

فقط ب�رشبة �ملاء ولقمة �خلبز.
�ن  حيث  جوعى  �لهند  يف  �ملاليني  مئات 
�جلوع هناك هو �لكيان �حلي �الأكرب ومئات 
�ملاليني يف م�رش و�ملغرب وماليني �ل�شعب 
�لفل�شطيني �الآن يف غزة و�ل�شفة و�ل�شتات يف 
لبنان و�شورية و�الأردن حيث يو�جهون عملية 
�شد  بثورة  يفكرون  ال  �لتجويع  من  منظمة 
بحقوقهم  �ل�شدع  عن  يعجزون  و  جالديهم 
�لكربى.. وهنا يتوقف فعل �ل�شعوب �جلائعة 
�ملنهكة �لتي �شتكتفي بالبكاء على �مل�شجد 
قتل  على  و�لتاأمل  فل�شطني  ونكبة  �الأق�شى 

�الأحر�ر وعلى تخريب عو��شمها.
وهنا يطل فعل �لنخبة �ملوؤمنة بحق �ل�شعوب 
�حلياة  يف  بحقوقها  و  م�شريها  تقرير  يف 
بفر�س �لعد�لة �الجتماعية وبناء دول تخدم 
متما�شكة  �إ�شرت�تيجية  خالل  من  �شعبها 
باإنفاذ  للف�شاد  و�لت�شدي  �لفقر  ملعاجلة 

�لقانون على �جلميع...
ما  �أ�شو�  �لنف�س  من  يبعثان  و�جلوع  �لفقر 
�أولو  �إال  مو�جهتهما  يف  ي�شمد  وال  فيها، 
نبي  بن  ومالك  حمد�ن  جمال  مثل  �لعزم 
�شاأن  من  لي�س  وهذ�  �لورتالين  و�لف�شيل 
قد  تكون  عندما  تنه�س  �لتي  �لنا�س،  عامة 
حققت وفر� غذ�ئيا.. من جديد تربز �أهمية 
�لرو�د �ملخل�شني ل�شعوبهم و�حلري�شني على 

حقوق �متهم و�هلل غالب على �أمره.

يقول ت�سي جيفارا: 
الذي قال اإن الفقر 

لي�س عيبا كان يريد 
اأن يكملها: بل جرمية 

ولكن االأغنياء قاطعوه 
بت�سفيق حار!!.. ويف 

االأثر عن اإبراهيم 
عليه ال�سالم: اأن 
الفقر اأ�سد من نار 

النمرود.. اأما لقمان 
احلكيم فروي عنه 

قوله البنه: اإين ذقت 
ال�سرب واأنواع املر فلم 
اأر اأمّر من الفقر.. ويف 

نهج البالغة يروى عن 
االإمام علي قوله البنه 
حممد بن احلنفية: اإن 

الفقر منق�سة للدين 
مده�سة للعقل داعية 

للمقت.. اأما ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم فلقد راأى 
يف الفقر رديفا للكفر 
وعذاب القرب فقال: 

»اللهم اإين اأعوذ بك من 
الكفر والفقر وعذاب 

القرب«.

بقلم :�سالح عو�س
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�إثبات  بال�سك �سيعمل �لوجه �جلديد على 
�إثبات  ،و  خيار�ته  تكري�س  ،و  كعبه  علو 
يف  �لإرهابي  �لعمل  تن�سيط  عرب  وجوده  
�لتمويه عمليات  �جلز�ئر�أ�سا�سا و من باب 
�ل�ساحل  منطقة  �أهد�ف يف  �سد  حمدودة 
�لقاعدة  لتنظيم  �جلديدة  �لقيادة  ،وتعرف 
�أن رهانها على تن�سيط �ل�ساحة �جلز�ئرية 
للمخابر�ت  �لعملياتية  باجلاهزية  ي�سطدم 
�لوطني  �جلي�س  ووحد�ت  �جلز�ئرية 
�حلديدية  قب�ستها  تفر�س  �لتي  �ل�سعبي 

على �حلدود بجميع منافذها.
،هذ�  �لرهابي  بالن�ساط  مهتمون  يربط 
�لتحول ميا يحدث يف �ملنطقة حيث ت�رص 
عدة جهات و منها �ملخزن و فرن�سا �أ�سا�سا 
�لإرهابية  �أذرعها  و  �أور�قها  حتريك  على 
لإحر�ج �جلز�ئر و ��ستنز�ف جهود �لقو�ت 

�لأمنية و ت�ستيت تركيزها.
�لتغيري �لذي طر�أ �أم�س على �لهرم �لقيادي 
لتنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب ،ل ميكن 
بها  �لتي متوج  �لأحد�ث  بعيد� عن  قر�ءته 
�ملنطقة،حيث يكون من �لغباء �مل�ستحكم 
حم�سلة  �لعنابي  »ترقية«يو�سف  �عتبار 
وفقط  �لرهابي  �لتنظيم  د�خل  تو�فق 
،فهو يف �لأ�سا�س لي�س قر�ر �لتنظيم و �إمنا 
يتو�فق  مبا  بالقر�ر  �أوعزت  جهة  هورغبة 
ورغبتها يف جتديد �أدو�ت �ل�رص�ع و تطويره 

بعد ثبوت ف�سل خمططاتها �ل�سابقة.
عرب  بقوة  ح�سوره  �سجل  �جلديد  �لأمري 
على  قدرة  �لأكرث  يجعل  دموي  م�سار 
من  م�ستفيد�  �لرهابي  �لعمل  تن�سيط 
�ساحات  يف  �كت�سبها  �لتي  �لقتالية  خربته 
وليات  من  كثري  ويف  باأفغان�ستان  �لقتال 
�ل�رصق �جلز�ئري مما �أهله لالإ�رص�ف على 
�لتنظيم  د�خل  �لأعيان  جمل�س  ي�سمى  ما 
�لرهابي  من  قريبا  جعله  ما  �لرهابي 
دروكد�ل بل ودخل معه يف مناو�سات كادت 
�لعنابي  حتدث �لقطيعة بينهما حيث �تهم 

غرميه بتجاوز �لهيئة �لتي ي�رصف عليها
يزيد  مبارك  �لإرهابي  ��سم  ظهور  عاد 
بالتز�من  �لعاملية،  �لإعالم  و�سائل  عرب 
فرب�ير  يف  باجلز�ئر  �ل�سعبي  �حلر�ك  مع 

.2019
ل�ستغالل  �جلديد   �لقاعدة  �أمري  �سعى 
�حلر�ك  و��ستقطاب  �ل�سيا�سية  �لأو�ساع 
عنا�رص جديدة يف  بهدف جتنيد  ل�ساحله 
�لعميقة  �ل�رصبات  بعد  �لإرهابي،  تنظيمه 
و�سلت  �لأخري،  �لعقد  يف  تلقاها  �لتي 

ن�ساطه على �لأر��سي �جلز�ئرية.
�ل�سوتية  ت�سجيالته  يف  �لإرهابي  زعم 
�ملتظاهرين  على  للتاأثري  يبثها  كان  �لتي 
مثل  �جلز�ئري  �لنظام  »يحارب  باأنه 
�جلز�ئر  نظام  �أن  معترب�  �ملتظاهرين«، 
�لإرهابي  بينهما«،وزعم  م�سرتك  »عدو 
�أبو عبيدة �لعنابي باأن �حلر�ك يف �جلز�ئر 
ذ«خطوة للخال�س من �حلكم �جلربي« على 

حد زعمه.
يرتبط ��سم �لعنابي باملحاولة �لفا�سلة يف 
�ل�سيطرة على من�ساأة تيقنتورين و بكثري من 
�لأعمال �ل�ستعر��سية و يعترب �أحد �لروؤو�س 
�لتي �ساهمت يف تاأ�سي�س »�جلماعة �ل�سلفية 
مع   2004 عام  باجلز�ئر  و�لقتال«  للدعوة 
�لإرهابي عبد�ملالك درودكال، ويف نوفمرب 
�ملوت  �لعنابي من  �أبوعبيدة  2009، جنى  
بعد �أن متكن �جلي�س �جلز�ئري من �إ�سابته 
مبنطقة  ع�سكري  كمني  �إثر  بليغة  بجروح 
»�م�سوحان« �لتابعة ملحافظة لولية تيزي 
وزو �رصقي �لبالد، وهي �لعملية �لتي ق�سى 
فيها �جلي�س �جلز�ئري على 3 �إرهابيني من 

قادة �لتنظيم.
و يتو�زى �لعالن عن تغيري ر��س �لقاعدة 
مع ن�رص ر�سالة �أكد فيها »�إعد�م �سيدة من 

�أ�سول �سوي�رصية« 
رهينة  كانت  �ستوكلي  بياتري�س  تدعى 

مبنطقة �سمال مايل.

عرب  �لعنابي  �أبوعبيدة  ترقية  عن  �لك�سف 
�ملركز �لأمريكي لر�سد �ملو�قع �ملتطرفة 
ل�رصيط  ر�بطا  »�سايت«  �لإنرتنت  على 
موقعي  على  �أي�سا  بث  �لذي  �لفيديو 
�ل�رصيط  هذ�  ويف  و«تلغر�م«،  »تويرت« 
�مر�أة  تظهر  ثانية،  و50  دقيقتان  ومدته 
ب�سوت  �لفرن�سية  تتكلم  �سقر�ء  حمجبة 
خافت، وتعرف عن نف�سها با�سم بياتري�س 

�ستوكلي. 
تلقو�  �لذي  لالإرهابيني  �أبوعبيدة  �نت�سب 
�لت�سعينيات،  �أو�ئل  �أفغان�ستان  تدريبهم يف 
قبل �أن يلتحق بالعمل �لإرهابي يف �جلز�ئر 

�سنة 1993 برفقة درودكال.
كان �لإرهابي »�لعنابي« ظل �لزعيم �ل�سابق 
مبايعته  وبعد  درودكال،  �لإرهابي  للتنظيم 
جانفي   24 يف  �لإرهابي  �لقاعدة  لتنظيم 
»تنظيم  �إىل  �لتنظيم  ��سم  تغري  عام 2007، 
كان  و�لذي  �ملغرب«،  بالد  يف  �لقاعدة 
�لو�سطى  �جلبلية  �ملرتفعات  يف  ين�سط 

و�ل�رصقية يف �جلز�ئر.
�ملوجعة  لل�رصبات  نتيجة  �لتقارير  وتثبت 
قبل  من  �لإرهابي  �لتنظيم  تلقاها  �لتي 
�جلي�س �جلز�ئري، ومتكن خاللها من قتل 
وقيادييه،  �أمر�ئه  من  كبري  عدد  و�عتقال 
�لعنابي  يو�سف  �أبوعبيدة  �لإرهابي  متكن 
ثم  تون�س  عرب  �جلز�ئر  من  �لفر�ر  من 
�لإرهابية  باجلماعات  ليتحلق  مايل،  �إىل 

�لنا�سطة يف منطقة �ل�ساحل.
يف �ل�سهر �لثاين من  2017 نطقت �لعد�لة 
على  غيابياً  �لإعد�م  بحكم  �جلز�ئرية 
�ملكنى  درودكال  �ملالك  عبد  �لإرهابي 
�إرهابياً  �لودود« مع 24  بـ«�أبو م�سعب عبد 
�جلز�ئر  خارج  فر�ر  حالة  يف  يتو�جدون 
�لقاعدة  لتنظيم  �جلديد  �لزعيم  بينهم 
مذكر�ت  بحقهم  و�سدرت  يزيد،  مبارك 
�جلز�ئر  تعتربهم  حيث  دولية،  �عتقال 
ومنطقة  �جلز�ئر  يف  �لإرهاب  »روؤو�س 

�ل�ساحل«.
وز�رة  �أدرجت   ،2015 �سبتمرب   10 ويف 
عبيدة  �أبو  �لإرهابي  �لأمريكية  �خلارجية 
�ل�سود�ء  قائمتها  على  �لعنابي  يو�سف 
�لعاملي  بـ«�لإرهابي  وو�سفته  لالإرهاب، 
من  عام  وبعد  خا�س«  �سكل  يف  �مل�سنف 
لو�ئح  على  �ملتحدة  �لأمم  �أدرجته  ذلك، 
لرتباطه   2016 فرب�ير   29 يف  �لإرهابي 
يف  وم�ساركته  �لإرهابي،  �لقاعدة  بتنظيم 
بـ«تنظيم  يعرف  ما  و�أن�سطة  �أعمال  متويل 
لها  و�لتخطيط  �لقاعدة يف بالد �ملغرب« 
�أو تي�سري �لقيام بها �أو �رتكابها و�مل�ساركة 

فيها.
من  �لعنابي  عبيدة  �أبو  �لإرهابي  وكان 
»ن�رصة  �لإرهابي  للتنظيم  �ملوؤ�س�سني 
�لإ�سالم و�مل�سلمني« يف �سمال مايل، وهو 
�لإرهابية  �جلماعات  �سم  �لذي  �لتنظيم 
�ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة �لأم يف �ملغرب 

�لعربي و�ل�ساحل.
�سارك �لإرهابي �أبو عبيدة �لعنابي يف تنفيذ 
باجلز�ئر،  دموية  �إرهابية  عمليات  عدة 
ق�رص  حميط  ��ستهد�ف  �أبرزها  من  كان 
للدرك  و�آخر  لل�رصطة  ومركزين  �حلكومة 

مبنطقة باب �لزو�ر بالعا�سمة 
�ل�سابق  �لرئي�س  �غتيال  حماولة  وكذلك 
بعملية   ،2007 عام  بوتفليقة  عبد�لعزيز 
يف  كان  �سعبياً  ح�سد�ً  ��ستهدفت  �نتحارية 
�نتظاره بو�سط باتنة �أ�سفرت عن مقتل 20 
�لعملية  وهي  �آخرين،   107 وجرح  �سخ�ساً 
�لتي نفذها 32 �إرهابياً دخلو� �إىل �جلز�ئر 

عرب �لأر��سي �لليبية. 
�لأمري  نو�يا  لروؤية  �لنتظار  يطول  ل  قد 
يكون  �أين  �لو�قع  يف  جم�سدة  �جلديد 
بع�س  ��ستقطاب  �سغط  حتت  �ملعني 
�أ�سا�سيا  طرفا  ليم�سي  �لإعالمية  �لأ�سو�ء 

يف معادلة �لأمن باملنطقة.

اأمري القاعدة املكلف مبهمة يف اجلزائر

ملاذا انتظر التنظيم االرهابي 
القاعدة يف بالد املغرب 5 

اأ�شهر كاملة ليعلن عن اأمريه 
اجلديد،التوقيت مدرو�س 

بعناية و يتوافق مع التقاليد 
االإرعالمية التي ر�شخها اأداء 

املجموعات االإررهابية حيث مت 
االإرعالم عرب و�شائط التوا�شل 

االجتماعي و يف مقدمتها تطبيق 
التلغرام الذي اأ�شحى املن�شة 

املف�شلة للمجموعات االإرهابية 
يف كثري من ال�شاحات.

بقلم:  وداد احلاج

مبارك يزيد بـ"اأبوعبيدة يو�شف العنابي"

�ل�سوؤ�ل �ملطروح كيف ��ستطاعت هذه 
�لنماذج من �لدول �أن ترقى �إىل م�ستوى 
ببناء مدن مو�زية  �لذكية..هل  �ملدن 
وم�ستن�سخة..�أم بقلب �ملدن �لقدمية 
ر�سكلتها من  و�إعادة  ر�أ�سا على عقب 
�لعتقاد  للبع�س  يحلو  جديد..كما 
.و�حلقيقة �لنا�سعة هي �أن جلها  وكما 
�أ�رصنا �آنفا مت ربطه ب�سبكات �لت�سال 
يتحرك  �سيء  كل  جعل  �أي  �حلديثة 
�ملك�سوفة... �لكامري�ت  �سلطة  حتت 

وكل ذلك وجد �سالته لأن هاته �ملدن 
ر�سم  مت  منوذجية  تهيئة  على  حتوز 
خمططاتها فيما م�سى بدقة متناهية 
وجعلها �أكرث �سالبة و�أطول عمر� كما 
عندنا  ن�ساهده  بقينا  ما  عك�س  يقال 
هذه  تالزم  �لإختاللت  ظلت  يوم 
�لقو�عد...وتعيد يف كل مرة �حلديث 
منها  ترقيعية.�لهدف  �إ�سالحات  عن 
و�حلركية  �لعام  �لن�ساط  دميومة  هو 
وموؤخر�  ؟�  �إل  لي�س  خا�سة  �ملرورية 
�مل�رصفني  من  عدد�  باأن  ن�سمع  بتنا 
على مدن كربى يف �جلز�ئر يطمحون 
طموحات م�ستقبلية بعيدة �ملدى..بل 
�إلز�مية  عن  متكررة  يلوكون خطابات 
�ملدن  د�خل  �لتطبيقات  هذه  �إجناح 

�لتي ي�رصفون عليها..لكن ما ظل يعيق 
�لنوع من �لطموحات �مل�رصوعة  هذ� 
�أي  ؟�  فوقها  وما  �لتحتية  �لبنية  هو 
م�ساكل �ملظهر �لعام كحجم �لنفايات 
ونوعية  طبيعة  على  زيادة  و�لأو�ساخ 
ما  �رصعان  �لتي  �لطرق  �سبكات 
تتخللها �أعطاب وتك�سف عنها كميات 
�لأمطار �لنازلة؟� وبالتايل فاإن �لعملية 
�لأوىل باتت �سبه م�ستحيلة �أي �أن �لأمر 
وحماولة  �لأوىل  باخلطو�ت  يتعلق 
�إىل  ومنظمة  قوية  حتتية  بنى  �إر�ساء 
�لعملية  ت�سعب  هنا  �لدقة..ومن  حد 
..ويعجز �حللم يف �أن ي�سع موطاأ قدمه 
�لأوىل..و�إىل هنا يتبخر هذ� �لنوع من 
قاعدة  لغياب  �سوى  ل�سيء  ل  �لأحالم 
عليها  �لعتماد  ميكن  و�سلبة  متينة 
ثمة  ومن  �لأ�سا�س  �حلجر  و�سع  يف 
�مل�رصفون  هوؤلء  �لنطالق....وهل 
ميلكون من �لإمكانات �ل�سخمة لأجل 
بات  �لأمر  �أن  �أكيد  و�لتخطيط  �لبدء 
يلزم  �لذي  �لوقت  يف  م�ستحيل  �سبه 
دون  حت�سى  ول  تعد  ل  �أمو�ل  فيه 
�لب�رصية  �لطبيعة  نوعية  عن  �حلديث 
هذ�  تقبل  باإمكانه  �لذين  لالأ�سخا�س 
�ل�رصيع  و�لتكيف  �خلدمات  من  �لنوع 

يقني  على  ونحن  نقول  معها...هكذ� 
مثل  �سناعة  عن  بعيدين  مازلنا  باأننا 
و�لع�رصية  �حلديثة  �لنماذج  هذه 
و�لتي �أثبتت فعال جناعتها. يف �لغرب 
تالزما ومعانقة لآخر ما تو�سلت �إليه 
�لتقنية  و�لكت�سافات  �لتكنولوجيا 
وعليه  و�سبطا؟�  ودقة  �رصعة  �لأكرث 
فاإن ن�سخ �لتجارب يتطلب ن�سخ �أمناط 
ب�رصية �أول وهي من عجزت عن توفري 
تهيئة منظمة وم�سبوطة د�خل �ملدن 
على �أقل تقدير.و�إن حدث و�أن �أ�رّصت 
على  �جلهات  هذه  �لعزم  وعقدت 
..عليها  �لذكية  �ملدن  �أنظمة  فر�س 

�لت�سحية بعدة �أ�سياء،وهذ� يلزمه 
هذه  ن�رصد  وزمن..و�إذ  وخرب�ء  مال 
هنا  مت�سائمني  ل�سنا  فنحن  �لأو�ساف 
�أحذية  نلب�س  �أن  نريد  نحن  قدرما 
على مقا�سنا...لأن �لأ�سل يف �لأ�سياء 
�أغلب  ي�سود  �لذي  �لعمر�ن  منط  هو 
�لقريبة  تلك  �أو  �لكربى  �سو�ء  مدننا 
هو  �لإن�سان  و�أن  �حلجم...  ذلك  من 
ر�أ�سمال كل م�رصوع حد�ثي وحدثاوي 
ز�دت  �لتي  �لفرتة  هذه  يف  ...خا�سة 
يوم  تاأجيجها،  من  كورونا  جائحة 
و�آفاقا  �سدود�  �أعيننا  �أمام  و�سعت 

�سنني  �لور�ء  �إىل  نعود  جعلتنا  مظلمة 
�لطموح  �أن  كذلك  طويلة...و�لأ�سل 
د�ئما يكون م�رصعا  �رصيطة �أن يلت�سق 
بالو�قعية حتى ولو كانت قذرة ؟� و�أن 
�سناعة مدن ذكية لي�س يعني هذ� باأننا 
�سنعمل على حمو و��ستئ�سال تقاليدنا 
�أن  ...يجب  بالعك�س  وتف�سيال  جملة 
جيوبنا  ويف  معنا  خ�سو�سياتنا  نحمل 
ن�سعد  �أن  يوم  ذ�ت  فكرنا  ولو  حتى 
للف�ساء حتت مركبة ف�سائية من �سنع 
حرق  عدم  وجب  �جلز�ئر...فقط 
�ملر�حل و�لهتمام �حلاد مبا حتتاجه 
هي  ....�لتي  �لق�سوى  �لأولويات 
م�ساهدنا  يف  ومفتوحة  مثخنة  جر�ح 
يف  هي  لدولة  كيف  �ليومية...،�أق�سد 
)�لزبالة  مقارعة  عن  عجزت  �لأ�سل 
عليها  �لتغلب  يف  وتف�سل  �ليومية( 
�للكرتونيات  عامل  نحو  تتوجه   �أن 
�لتفكري  �لروبوتية...وهنا  و�لأزر�ر 
قاعدة  �سناعة  يعني  �لذي  �لعقالين 
يعمل  مثلما  وتهيئتها  وخ�سبة  متينة 
ميكنه  حتى  ويعرق  يتعب  يوم  �لفالح 

�حلديث عن حما�سيل جيدة؟�
�ساعر وناقد �أدبي

املدن الذكية اأكرب كذبة ميكننا تخيلها  ؟ا

ما عدا طوكيو واجنلرتا واأملانيا 
وبع�س الدول االأ�شيوية ممن 

تو�شف بالنمور ا�شتطاعت 
اأن حتقق معامل مدن 

ذكية،وال�شر يف ذلك اأنها مدن 
اأعادت ربط تقنيات االت�شال 

احلديثة والدقيقة بُبناها 
التحتية،وجعلت االإن�شان اأكرث 

راحة وطماأنينة يوم اأوكلت اأغلب 
اخلدمات ال�شاقة لالإن�شان االآيل، 
لت�شري جل اخلدمات حتت �شلطة 
التقنيات الرقمية والتوا�شل بني 

املدن الكربى واالأرياف.

بقلم:  جمال ن�شراهلل

اأ�شغاث اأحالم فقط
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.    بداية كيف اأحوالك؟

هلل،  احلمد  بخري  عليكم،  ال�سالم 
العائلة  برفقة  ا�سبانيا  يف  اتواجد 
الراهن  الوقت  يف  اأعمل  ال�سغرية، 
اال�سباين  لالحتاد  تابعة  اكادميية  يف 
الوقت  نف�س  يف  واأدر�س  القدم  لكرة 

باجلامعة.
اأوقاتك  تق�شي  كيف      .
خالل فرتة احلجر ال�شحي واأنت 

يف الغربة؟

العمل  يف  التفكري  رئي�سية  بدرجة 
املفرو�سة  التدابري  احرتام  على 
من  كورونا،  وباء  من  للوقاية  علينا 
خالل ترك امل�سافة وو�سع الكمامة، 
نتواجد حتت اإلزامية التقيد بالتدابري 
االأمر يف  كان  �سواء  علينا  املفرو�سة 
مقر العمل، التواجد يف ال�سارع وحتى 
اأخرج  ال  اأ�سبحت  ب�رصاحة  البيت، 
كثريا من املنزل اأتواجد اأغلب الوقت 
الق�سوى  ال�رصورة  عند  عدا  ما  فيه 

الأغرا�س الزمة تتوجب اخلروج.

البطولة  ت�شتاأنف      .
اأ�شبوع  من  اأقل  بعد  الوطنية 
عن  طويل  توقف  اإثر  وعلى 
ا�شهر  ثمانية  دام  املناف�شة 
الالعبني  ان  تعتقد  هل  كاملة، 
�شيكونون جاهزين بدنيا يف ظل 
يف  خاللها  انطلقوا  التي  الفرتة 
للمو�شم  والتح�شري  التدريبات 

اجلديد؟

ب�رصاحة، توقف البطولة وابتعاد الفرق 
اأ�سهر  �سبعة  تفوق  ملدة  اللعب  عن 
لدى  �سعوبات  تواجه  يجعلها  كاملة 
ا�ستئناف التدريبات، هذا العام �سوف 
يكون ا�ستثنائيا بالنظر لال�سطرابات 
انت�رص  الذي  كورونا  وباء  اأثارها  التي 
باأ�رصه،  العامل  واأثر على  ب�سكل وا�سع 
البطولة  توقف  بني  ما  اأنه  علمنا  اإذا 
الفرتة  خالل  جديد  من  وا�ستئنافها 
اإىل فرتة متتد  االأندية  العادية حتتاج 
اكت�ساب  اأجل  من  مباريات  و6   5 بني 
ريتم  يف  والدخول  املنا�سب  الريتم 
�سوف  الذي  االأمر  وهو  املناف�سة، 
للتوقف  بالنظر  حرج  يف  ي�سعها 
الطويل هذه املرة واالبتعاد ثمانية 

اأ�سهر كاملة عن اللعب.

.    ما هو الربنامج اخلا�ص 
يف  العبينا  بو�شع  ي�شمح  الذي 

ظل  يف  بدنية  جاهزية  اأح�شن 
ينتظرهم  الذي  الطويل  املو�شم 
يتوا�شل  اأن  املرتقب  من  والذي 
العام  من  جويلية  �شهر  اإىل 

املقبل؟

و�سريورة  الوقت  مرور  مع  انه  االأكيد 
لدى  التح�سن  يكون  �سوف  املباريات 
الالعبني �سواء من الناحية البدنية اأو 
الفنية، االأمر يحتاج اإىل االعتماد على 
تدريبات علمية وتدريبات على منهجية 
من  الكايف  الوقت  ويتطلب  التدريب 
اأجل بلوغ النتائج املرجوة خا�سة اإذا 
علمنا اأن هذا العام ا�ستثنائي ويختلف 

عن املوا�سم ال�سابقة.

اأجل  من  عرو�شا  تلقيت      .
لعدد  الفني  الطاقم  يف  العمل 
وخارج  اجلزائرية  االأندية  من 

الوطن، ملاذا مل تتج�ّشد؟

االأمر هذا يرجع اإىل املكتوب، �سحيح 
و�سلتني عرو�سا من اأندية جزائرية يف 
�سورة �سباب ق�سنطينة، احتاد ب�سكرة 

اجلزائر  جانب ومولودية  اإىل 

عر�س من فريق �سعودي لكنه مل يكتب 
لها النجاح، كما تعلمون جائحة كورونا 
اأنه مل  اإذا علمنا  االأمور  كافة  عّطلت 
يكن مبقدوري مغادرة ا�سبانيا ب�سبب 
بفريو�س  لالإ�سابة  الكثرية  احلاالت 
الوفيات،  عدد  وارتفاع  كوفيد19 
جاهز  اأنا  اجلوية،  الرحالت  واإيقاف 
من اأجل العودة اإىل العمل يف اجلزائر 
خدمة  حتت  خربتي  واأ�سع  جمددا 

اأندية البطولة الوطنية.

حتدثنا  اأن  ميكنك  هل      .
ف�شل  خلف  االأ�شباب  حول 
مولودية  بفريق  التحاقك 
كنت  اأنك  علمنا  اإذا  اجلزائر، 
اإدارة  مع  متقدمة  مفاو�شات  يف 
كافة  حول  معها  واتفقت  النادي 
حينها  واجلميع  العقد،  تفا�شيل 
بالعار�شة  التحاقك  ينتظر  كان 
الفنية للعمل رفقة املدرب نبيل 

نغيز؟

فعال، كان هناك اتفاق ر�سمي رفقة 
اإدارة مولودية اجلزائر حول كافة 
ات�سلوا  العقد،  ببنود  يتعلق  ما 
من  التعليمات  وتلقيت  بي 
اأجل حت�سري نف�سي لاللتحاق 
ب�رصاء  قمت  الوطن،  باأر�س 
تذاكر ال�سفر اي�سا وتوجهت 
من  اجلزائرية  ال�سفارة  نحو 
اأجل اال�ستف�سار حول مواعيد 
اأر�س  نحو  اخلا�سة  الرحالت 
الوطن، التقيت ال�سفري اجلزائري 
على  م�سكور  وهو  بي  رحب  الذي 
اأن  املفرو�س  من  كان  يل،  قّدمه  ما 
تكون هناك رحلة جوية يف تاريخ 28 
اأكتوبر املا�سي اإال اأنه حينما ات�سلت 
اأ�سي  وجود  عدم  يل  اأكدوا  بال�سفارة 
ات�سلت  التاريخ،  ذلك  يف  رحالت 
اإعالمهم  اأجل  من  املولودية  باإدارة 
بامل�ستجدات وتقبلوا ما حدث معي، 
التي  الثقة  على  م�سوؤوليها  اأ�سكر 
و�سعوها يف خدماتي واأمتنى التوفيق 

لالإدارة والفريق هذا املو�سم.

النتائج  .    ما تعليقك حول 

املنتخب  حققها  التي  االيجابية 
الوطني خالل الفرتة االأخرية؟

خالل  الوطني  املنتخب  قدمه  ما 
وفخر  مفرح  امر  االأخرية  الفرتة 
يحققون  اجلزائرية،  للجماهري 
بهم،  الراأ�س  نرفع  يجعلوننا  اإجنازا 
التوايل  على  مباراة   22 لعبوا جمموع 
ودفعة  اأنها مفرحة  اكيد  دون هزمية 
يكون  اأن  امتنى  لالعبينا،  معنوية 
مع  موعد  على  ونحن  اف�سل  القادم 
اإفريقيا لالأمم والت�سفيات  كاأ�س  لعب 
اأن  واأمتنى  اأحييهم  العامل،  لكا�س 
القيا�سي  الرقم  حتطيم  يف  ينجحوا 
على  مباراة   27 مبجموع  العاملي 

التوايل دون خ�سارة.

.    هل لديك طموح بالعمل 
الفنية  العار�شة  يف  م�شتقبال 

الوطنية؟

من يرف�س العمل مع املنتخب الوطني 
جميعنا ال ميكننا فعل ذلك تلبية نداء 
�سخ�سيا  جميعا،  علينا  واجب  الوطن 
الفنية  العار�سة  يف  العمل  يل  �سبق 
تلقيت  واإذا   ،2018 العام  الوطنية 
لن  اإىل اخل�رص  للعودة جمددا  عر�سا 

اأرف�س و�ساألبي الدعوة ب�سدر رحب.

.    ما تف�شريك لرتاجع اأداء 

العنا�شر الوطنية خالل ال�شوط 
الثاين من مقابلة زميبابوي التي 
لعبت يف هراري، وهل تعتقد اأن 

اجلانب البدين لديه دور؟

ال اأعتقد، الالعبون انطلقوا يف املو�سم 
اجلديد رفقة انديتهم وين�سط اأغلبهم 
بني  ما  لعبوا  االأوروبية،  الدوريات  يف 
7 و8 مباريات وبالتايل ميلكون الريتم 
عدم  ان  اأرى  للمناف�سة،  املنا�سب 
العالية واحلرارة  الرطوبة  التكيف مع 
ريتم  انخفا�س  �سبب  كان  ال�سديدة 
اللعب يف ال�سط الثاين اأمام زميبابوي، 
عدد من العبي اخل�رص غري متعودين 
ال�سعبة  لظروف  يف  اللعب  على 
املباراة  جرت  اأين  اإفريقيا،  باأدغال 
البدين  اجلانب  زواال،  الثانية  على 
بدنيا  جاهزون  الأنهم  له  عالقة  ال 
بالتعادل  عدنا  اأننا  املهم  وتكتيكيا، 
الكروي  العر�س  اإىل  التاأهل  وحققنا 

املقبل والقادم اأف�سل باإذن اهلل.

لك  احلوار  ختام  يف      .
الكلمة االأخرية 

اأوجه حتية خا�سة اإىل عائلتي يف اأر�س 
الوطن، اأ�سكركم على احلوار، واأمتنى 

اأن يرفع اللهة علينا هذا الوباء.

كمال بوجنان حم�شر بدين يف حوار "للو�شط"

هذا املو�ضم ا�ضتثنائي وك�ضب الريتم يحتاج الوقت
جمددا للعودة  وم�ستعد  املو�سم  هذا  بالبطولة  التحاقي  عرقلت  كورونا  جائحة  	•

التفا�سيل  كافة  على  اتفقنا  اأننا  رغم  اجلزائر  مبولودية  التحاقي  منع  القدر  	•
اخل�سر على  اأثرت  والرطوبة  احلرارة  تعادل هراري  �سبب  لي�س  البدين  اجلانب  	•

تطّرق املح�شر البدين كمال بوجنان املعروف يف او�شاط االأندية اجلزائرية والذي ميلك خربة يف املجال خارج الوطن 
اإىل تاأثري التوقف الطويل للمناف�شة والذي بلغ ثمانية اأ�شهر كاملة على اللياقة البدنية لالعبينا قبل اأيام قليلة 

على انطالق البطولة الوطنية ورفع ال�شتار على املو�شم الكروي اجلديد 2021/2020، خا�شة واأن فرتة التح�شريات 
كانت ق�شرية، اأين اعترب يف حوار اأجرته معه "الو�شط" ان هذا املو�شم �شوف يكون ا�شتثنائيا خا�شة عقب التاأثريات 
التي رمتها جائحة كورونا على العامل باأ�شره يف كافة املجال، حتى الكروي منها، واأ�شار املح�شر البدين ال�شابق الأندية 

عريقة يف بطولتنا الوطنية على غرار �شبيبة القبائل، وفاق �شطيف، اإىل جانب جتربة يف املغرب رفقة الدفاع 
احل�شني اجلديدي اأن القدر مل ي�شمح له بالعودة اإىل العمل رفقة فرق البطولة الوطنية و�شيكون م�شتعدا متى 

توفرت الظروف للعودة جمددا، اإىل جانب ذلك مل يرتدد يف اأنه جاهز لتلبية نداء الوطن والعودة للعمل جمددا يف 
العار�شة الفنية الوطنية متى مت طلب خدماته جمددا

بلوزداد  �سباب  فريق  متكن 
من اإحراز اأول القابه خالل 
اجلديد،  الكروي  املو�سم 
بالكاأ�س  توج  بعدما  وذلك 
املمتازة خالل اللقاء الذي 
جمعه �سهرة اأول اأم�س اأمام 
انتهى  اأين  العا�سمة  احتاد 
و�سّجل  لهدف،  بهدفني 
مباراة  البلوزدادي  النادي 
كبرية خا�سة خالل ال�سوط 
متقدما  كان  اأين  االأول 
توقيع  من  رد  دون  بثنائية 
اأمري �سعيود عرب ركلة جزاء 
وامل�ستقدم اجلديد البنيني 
بطريقة  كوكيو  مار�سيلني 
مراوغته  عقب  جميلة 
اأ�سبال  واأبدى  احلار�س، 
املدرب فرانك دوما بداية 
النطالق  حت�سبا  قوية 
اجلديد،  الكروي  املو�سم 

خالله  من  يعولون  الذي 
اللقب  على  بقوة  الدفاع 
املو�سم  اأحرزوه  الذي 
اللعب  وموا�سلة  املن�رصم 
باعتبار  االألقاب  ريتم  على 
حقق  العا�سمي  الفريق  اأن 
الثالث  اللقب  ام�س  اأول 
الرقم  وهو  التوايل  على 
21 يف تاريخ النادي، بعدما 
اجلمهورية  بكاأ�س  توجوا 
ولقب   2019/2018 مو�سم 

مو�سم  الوطنية  البطولة 
اأن  قبل   ،2020/2019
يحرزوا لقب ال�سوبر مو�سم 
و�سيكون   ،2021/2020
توفيق  احلار�س  رفقاء 

مو�ساوي
التي  الفرق  اأبرز  اأحد   
�سوف تناف�س على البطولة 
كان  الذي  وهو  املحلية، 
على  الالعبني  اأبرز  اأحد 
علمنا  اإذا  امليدان  اأر�سية 

اأنه قدم مقابلة قوية واأنقذ 
االأهداف  تلقي  من  فريقه 
من خالل الت�سدي لهجمات 
املناف�س اأين تلقى االإ�سادة 
ويتوجه  اجلميع  طرف  من 
يف  البداية  �سمان  نحو 
مع  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 
الكروي  املو�سم  انطالق 

اجلديد.
�سهدت  ذلك،  جانب  اإىل 
معقل  بلكور  حي  �سوارع 
اأبناء  ت�سكيلة  اأن�سار 
"العقيبة" احتفاالت عارمة 
باإحراز الفريق لقب ال�سوبر، 
التي  اجلماهري  عربت  اأين 
ونق�ست  ال�سارع  خرجت 
عن  ال�سحي  احلجر 
الالعبني،  باإجناز  فرحتها 

دون حدوث اأي جتاوزات.
عي�شة ق.

التتويج  العا�سمة  احتاد  فريق  �سّيع 
عقب  املمتازة  الكاأ�س  بلقب 
مباراته  يف  بها  مني  التي  اخل�سارة 
�سباب  اجلار  اأمام  اأم�س  اأول  �سهرة 
بطريقة  بداأها  مباراة  يف  بلوزداد، 
املدرب  كتيبة  قدمت  بعدما  �سيئة 
�سوطا  �سيكوليني  فران�سوا  الفرن�سي 
مب�ستوى  خالله  ظهروا  خميبا  اأوال 
من  اإثره  على  يتمكنوا  مل  �سعيف 
تقدمي الوجه الذي كان ينتظره منهم 
اأن�سارهم الذين كانوا تنقلوا اإىل مقر 
احلافلة  تنقل  موعد  قبل  اإقامتهم 
جويلية،   5 ملعب  اإىل  تقلهم  التي 
اإىل  بهم  والدفع  ت�سجيعهم  اجل  من 
يحدث  مل  الذي  االأمر  التاج،  اإحراز 
�سيطرة  عقب  املطاف،  نهاية  يف 
ال�سوط  على  البلوزدادي  النادي 

تكن  ومل  والعر�س،  بالطول  االأول 
املغرتب  للحار�س  االأوىل  اخلرجة 
ارتكب  اأين  موفقة  قندوز  األيك�سي�س 
اأخطاء خا�سة يف املرحلة االأوىل من 
م�سوؤولية  يتحمل  الذي  وهو  املباراة 
ت�سجيل الهدف الثاين عقب مراوغته 
من طرف العب �سباب بلوزداد، اإىل 
جانبه مل يكن حمور الدفاع موفقا ما 
عدا امل�ستقدم اجلديد بن دين الذي 
مباراة  وقدم  االأمين  الرواق  يف  لعب 
اجلديد  الوجه  جانب  اإىل  طيبة، 
بلقا�سمي الذي قدم وجها طيبا ينبئ 
مب�ستقبل يف امل�ستوى للقادم ال�سيف 

املنق�سي من �سباب ق�سنطينة.
ويتحمل املدرب �سيكوليني م�سوؤولية 
يف  ف�سل  واأنه  خا�سة  التعرث  هذا 
بها  دخل  التي  التكيتيكية  اخلطة 

وجد  الذي  التيهان  ظل  يف  اللقاء، 
اأنف�سهم  �سيتة  ا�سامة  الالعب  رفقاء 
يف  اداءهم  يتح�سن  اأن  قبل  فيه، 
اأف�سل،  خالله  وكانوا  الثاين  ال�سوط 
يف  هدفني  �سباكهم  تلقي  اأن  اإال 
ال�سوط االأول اأثر عليهم ومل يتمكنوا 
من  الثاين  الن�سف  يف  الرجوع  من 
بن  كرمي  مثل  العب  وكان  اللقاء، 
خليفة ي�ستحق اللعب اأ�سا�سيا خا�سة 
بني  اللعب  طريقة  ت�سابه  ظل  يف 
جانب  اإىل  و�سيتة،  كودري  الثنائي 
على  االعتماد  االأف�سل  من  كان  اأنه 
يف  العب  اأف�سل  كان  الذي  دين  بن 
ت�سكيلة ابناء "�سو�سطارة" يف من�سبه 
واإقحام  االأي�رص  بالرواق  االأ�سلي 

عا�سور فاحت يف الرواق االأمين.
عي�شة ق.

الت�شكيلة غابت يف ال�شوط االأول قبل اأن تنتف�ص يف الوقت ال�شائع

جماهري احتاد العا�ضمة حتّمل �ضيكوليني
 م�ضوؤولية خ�ضارة الكاأ�س

جماهري الفريق تك�شر احلجر ال�شحي وتخرج لالحتفال بال�شوبر

ر اأنيابه عن ويتوّعد مناف�ضيه بالبطولة �ضباب بلوزداد يك�ضّ
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جنح �أتلتيكو مدريد يف �أهم �ختبار�ته �أمام 
�أول   0-1 هزمه  عندما  بر�شلونة  �شيفه 
م�شابقة  من  �لعا�رشة  �ملرحلة  يف  �أم�س 
�لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم، و��شل �أتلتيكو 
بعدم  �ملو�شم  هذ�  �لالفت  �شجله  مدريد 
�لليغا  نطاق  �شمن  مبار�ة  �أي  يف  هزميته 
خط  وكاأقوى  نقطة   20 �إىل  ر�شيده  ر�فعاً 
فقط،  هدفني  بتلقيه  �مل�شابقة  يف  دفاع 
و�شّجل �لبلجيكي كار��شكو� هدف �ملبار�ة 
يف �لوقت �ل�شائع من �ل�شوط �لأول، ولعب 
كبرية يف ظل غياب  مبار�ة  �أتلتيكو مدريد 

�لعدد من جنومه �لأ�شا�شيني وعلى ر�أ�شهم 
�أ�شيب  �لذي  �شو�ريز  لوي�س  �لأوروغوياين 
�لتوقف  فرتة  خالل  كورونا  بفريو�س 
�لدويل، ورفع �أتلتيكو مدريد ر�شيده �إىل 20 
نقطة من 8 مباريات يف �ل�شد�رة بالت�شاوي 
ر�شيد  توقف  فيما  �شو�شييد�د  ريال  مع 
بر�شلونة عند 11 نقطة بعد خ�شارته �لثالثة 
وهذ�  وتعادلني،  �نت�شار�ت  ثالثة  مقابل 
�نت�شار �أتلتيكو مدريد �لأول على بر�شلونة 
�أكرث  يف  �لقدم  لكرة  �لإ�شباين  �لدوري  يف 
�لبلجيكي  �جلناح  �فتتح  �أعو�م.  من ع�رشة 

�لأول  �ل�شوط  نهاية  �لت�شجيل يف  كار��شكو 
حيث ��شتغل خروج تري �شتيغن و�شبقه �إىل 
�شدد يف  ثم  �شاقيه  بني  من  لي�شعها  �لكرة 
يورينتي  ماركو�س  وكاد  �خلايل،  �ملرمى 
لكن  مبكر�ً  �ملقدمة  يف  �أتلتيكو  ي�شع  �أن 
خارج  �إىل  بالعار�شة  ��شطدمت  ت�شديدته 
�مللعب بينما تاألق تري �شتيغن لينقذ فر�شة 
مي�شي  ليونيل  وقدم  نيغيز،  �شاوؤول  من 
�أهدر  بينما  للن�شيان  مبار�ة  بر�شلونة  قائد 
�ل�شابق  �أتلتيكو  مهاجم  غريزمان  �أنطو�ن 

فر�شة يف كل �شوط.

اأتلتيكو مدريد يطيح بالبار�ضا

حقق مان�ش�شرت يونايتد فوزه �لأول على 
�أر�شه يف �لدوري هذ� �ملو�شم بنتيجة 
مبار�ة  يف  بروميت�س  و�شت  �شد   0-1
�جلز�ء،  ركالت  يف  »در�ما«  �شهدت 
وبعدما منح �حلكم ركلة جز�ء لو�شت 
بروميت�س مطلع �ل�شوط �لثاين خلطاأ 
من �لربتغايل برونو فرناندي�س ل�شالح 
كونور كالغري، تر�جع عن قر�ره بعد 
�لحتكام �إىل حكم �لفيديو �مل�شاعد، 
على  بدوره  يونايتد  بعدها  وحت�شل 
ركلة جز�ء ب�شبب مل�شة يد على د�رنل 
فورلونغ، �نربى لها فرناندي�س ت�شدى 
�أّن  �إل  جون�شتون  �شام  �حلار�س  لها 
�لأخري  �ملحاولة خلروج  �أعاد  �حلكم 
عن خط �ملرمى قبل تنفيذ �لربتغايل 
�ملحاولة  يف  ينجح  �أن  قبل  للركلة، 
يف  �لوحيد  �لهدف  بت�شجيل  �لثانية 
 13 �إىل  ر�شيده  يونايتد  ورفع  �للقاء، 
نقطة يف �ملركز �لتا�شع موؤقتاً ليدخل 
�أمام  مبار�ته  �إىل  عالية  مبعنويات 
�لثالثاء  �لرتكي  �شهري  با�شاك  �شيفه 
يف دوري �لأبطال �لذي �شقط �أمامه 

بطريقة مفاجئة يف �جلولة �ل�شابقة.
هوت�شبري  توتنهام  جنح  جهته،  من 
بتخطي �شيفه مان�ش�شرت �شيتي 0-2، 
�شجل فريق �ملدرب �لربتغايل جوزيه 
مورينيو هدفاً مبكر�ً عن طريق �لنجم 
�لكوري �جلنوبي هيونغ مني �شون بعد 
ندومبيلي،  تانغي  من  ر�ئعة  متريرة 
فقد  �شيتي  �أمام  تاألقه  �شون  وتابع 
�شجل 4 �أهد�ف يف �آخر 5 مباريات له 
�شد فريق بيب يف جميع �مل�شابقات، 
كما �أن فعالية �شون ممتازة جد�ً فقد 
�أول 12 ت�شديدة  �شجل 9 �أهد�ف من 
له بني �خل�شبات يف �لدوري �لإجنليزي 
ز�د  �لثاين  �ل�شوط  ويف  �ملو�شم،  هذ� 
�لأرجنتيني �لبديل جيوفاين لو �شيل�شو 
من غلة توتنهام حني وقع على �لثاين 
65، بعد ثو�ٍن فقط من دخوله مكان 
ندومبيلي م�شتغاًل متريرة هاري كاين 
�لرتتيب  توتنهام  وت�شدر  �لدقيقة، 
بر�شيد 20 نقطة، فيما جتمد ر�شيد 
�ملركز  يف   12 �لنقطة  عند  �شيتي 

�لعا�رش.

�إ�شباين  �شحفي  تقرير  �أكد 
مدريد  ريال  �أن  �أم�س 
حتكيمي  لظلم  تعر�س 
�لتعادل  خالل 
فياريال  مع  بالأم�س 

يف   ،1-1 بنتيجة 
�لعا�رشة  �جلولة 
�لدوري  من 
وكان  �لإ�شباين، 
دياز  ماريانو 
لريال  تقدم 

بد�ية  يف  مدريد 
بينما  �ملبار�ة، 

مورينو  جري�رد  �شجل 
�لدقيقة  يف  لفياريال  �لتعادل 

ل�شحيفة  ووفًقا  ركلة جز�ء،  من   76
»ماركا« �لإ�شبانية، فاإن ريال مدريد 
تنفيذ  �أثناء  حتكيمي  لظلم  تعر�س 
�شامو  دخول  ب�شبب  �جلز�ء،  ركلة 
منطقة  فياريال  لعب  ت�شوكويزي 

�لتنفيذ،  قبل  �جلز�ء 
يجب  كان  �أنه  و�أ�شارت 
�لركلة،  تنفيذ  �إعادة 
للمرينغي  حدث  كما 
يف  فالن�شيا  �شد 
�ملا�شية  �جلولة 
�أهدر  عندما 
�شولري  كارلو�س 
ركالت  �إحدى 
لكن  �جلز�ء، 
�حلكم  قرر 
ب�شبب  �إعادتها 
دخول يون�س مو�شى 
فا�شكيز  ولوكا�س 
�لتنفيذ،  قبل  �ملنطقة 
�أليخاندرو  �حلكم  �أن  و�أو�شحت 
ل  �أنه  �لالعبني  �أبلغ  هرينانديز 
ينبغي لأحد �أن يدخل �ملنطقة، لكنه 
مل ير ت�شوكويزي كما �أن حكام تقنية 

�لفيديو مل يبلغوه بالأمر.

دييغو  �لأرجنتيني  قال 
�لفني  �ملدير  �شيميوين 
عقب  مدريد،  لأتلتيكو 
�نت�شار فريقه على بر�شلونة 
�إن لعبيه مينحونه �حلما�س 
�إجناز�ت  لتحقيق  و�لرغبة 
م�شري�  �ملو�شم،  هذ�  مهمة 
كل  يف  يفكرون  �أنهم  �إىل 
ويف  حد�،  على  مبار�ة 
�ل�شحفي  باملوؤمتر  ظهوره 
�حت�شنه  �لذي  �للقاء  عقب 
ميرتوبوليتانو،  و�ند�  ملعب 
بحالة  مير  »�لفريق  �أكد: 
مينحنا  وهذ�  جد�،  طيبة 
ملو��شلة  و�لطموح  �لأمل 
نريد«،  عما  و�لبحث  �لعمل، 
�أتلتيكو  مدرب  وو��شل 
مدريد: »عندما يكون هناك 
و�لتنفيذ،  �لفكرة  بني  تو�فق 
وهو  �لأجمل،  �ل�شيء  يخرج 

نحتاج  �لفريق،  ل�شالح  يعمل  �لكل  �أن 
�لقوة لال�شتمر�ر  ملو��شلة تالحم هذه 
�ملدرب  يرى  ول  �ملناف�شة«،  يف 

�لأرجنتيني �أي ت�شابه مع �لفريق �لذي 
توج بلقب �لليغا يف مو�شم 2014-2013، 
يف �لوقت �لذي �شدد فيه على �أن �لفريق 
ما ز�ل لديه �لأف�شل ليقدمه، وحول �أن 

على  له  �لأول  �لنت�شار  هو  هذ� 
»نعم،  قال:  �لليغا،  يف  �لبار�شا 
كنا قريبني يف �ملباريات �لأخرية 
بر�شلونة،  �أمام  �لفوز  من حتقيق 
هذ�  حتقيق  يف  جنحنا  و�ليوم 
�لأمر، هذ� لن يغري �أي �شيء مما 

نبحث عنه«.
�أنه  �أكد  �لكتالوين،  �لفريق  وعن 
�أف�شل  من  للغاية  قريبا  كان 
وحقق  �ملبار�ة،  يف  م�شتوياته 
»�لروخيبالنكو�س« �أكرث من فائدة 
بهذ� �لفوز، حيث �أنهم حافظو� به 
على �شل�شلة �نت�شار�تهم يف �لليغا 
�لتو�يل،  على  �خلام�شة  للمبار�ة 
لدييغو  �لأول  هو  �لفوز  �أن  كما 
�شيميوين على �لكتيبة ��لكتالونية 
يف �لليغا منذ جلو�شه على مقعد 
�ملدير �لفني لالأتلتي يف دي�شمرب 
بالكتيبة  �لنت�شار  وقفز   ،2011
بر�شيد  �لقمة  �إىل  �ملدريدية 
�شو�شييد�د،  ريال  جو�ر  �إىل  نقطة   20
مبار�تني  لديه  �أتلتيكو  باأن  �لعلم  مع 

موؤجلتني �أمام قاد�س وليفانتي.

بها  قاد  ثنائية  رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل  �لنجم  �شجل 
فريقه جوفنتو�س للفوز على كالياري 2-0 �شمن �ملرحلة 
�لثامنة من �لدوري �لإيطايل، رفع بطل �إيطاليا يف �ملو��شم 
�لت�شعة �ملا�شية ر�شيده �إىل 16 نقطة متخلًفا بفارق نقطة 
عن ميالن �ملت�شدر �لذي يحل على نابويل �لر�بع ومتقدًما 

بنقطة عن �شا�شوولو �لثالث و�ثنتني عن 
روما �خلام�س، وعاد فريق »�ل�شيدة 
�لنت�شار�ت  �شكة  �إىل  �لعجوز« 
 1-1 روما  لزيو  مع  تعادله  بعد 
�لنافذة  قبل  �ل�شابقة  �ملرحلة  يف 

�لدولية بهدف قاتل لفريق �لعا�شمة، 
تخ�رش  مل  فرق  ثالثة  �أحد  �أنه  ورغم 

و�شا�شوولو،  ميالن  جانب  �ىل  �لن  حتى 
مباريات  �أربع  يف  فاز  جوفنتو�س  لكن 

ومثلها تعادلت يف �لدوري حتى �لن 
هذ� �ملو�شم، ومع ��شتمر�ر 
�لدفاع  قطبي  غياب 
ليوناردو  �ملخ�رشمني 
وجورجيو  بونوت�شي 
كييليني، عاد �ىل �شفوف 
�ملد�فع  �لعجوز  �ل�شيدة 
دي  ماتي�س  �لهولندي 
�لت�شكيلة  �ىل  ليخت 

خ�شوعه  �ثر  �ملا�شي  �آوت  منذ  غياب  بعد  �ل�شا�شية 
لعملية جر�حية يف �لكتف. ورفع رونالدو ر�شيده �ىل ثمانية 
مباريات  خم�س  يف  �ملو�شم  هذ�  �أ«  »�شريي  يف  �هد�ف 
خا�شها، وفر�س جوفنتو�س �شيطرة مطلقة على جمريات 
�للقاء حيث ت�شدى �حلار�س �ألي�شيو كر�نيو لت�شديدة قوية 
من فيديريكو برناردي�شكي، و�شجل رونالدو �لهدف �لأول 
عندما و�شلته �لكرة من �ل�شباين �ألفارو مور�تا �ملعار من 
و�شددها  لعبنينَ  فر�وغ  �ملنطقة،  د�خل  مدريد  �تلتيكو 
�لربتغايل  �لدويل  و�شاعف  �حلار�س،  ي�شار  على  جميلة 
�لنتيجة عندما و�شلت �لكرة �ىل �لرتكي مريح دميري�ل من 
كنية، مررها بر�أ�شه �إىل لعب ريال مدريد �ل�شباين �ل�شابق 
�ملتو�جد �مام �ملرمى فغمزها على �لطائر منخف�شة 
يف �ل�شباك، و��شل جوفنتو�س �لذي ي�شت�شيف 
�جلولة  يف  غد�  �ملجري  فرن�شفارو�س 
�وروبا،  �بطال  دوري  من  �لر�بعة 
و�أتيحت  �لثاين  �ل�شوط  يف  تاألقه 
�أول  تقدمه  لتعزيز  عدة  فر�س  له 
كرة  و�شلته  �لذي  برنارد�شكي  عرب 
�لقدم  بكعب  رونالدو  من  ر�ئعة 
�لدويل  لها �حلار�س، ومرر  ت�شدى 
مور�تا  �ىل  ر�ئعة  كرة  �ليطايل 
�لخري  �شددها  �ملنطقة  د�خل 

بجانب �ملرمى.

�ضيميوين: منتلك الأف�ضل ون�ضعى لتحقيق اإجنازات كبرية

كري�ضتيانو يقود جوفنتو�س للفوز اأمام كالياري

بر�ضلونة يعلن اإ�ضابة 
بيكيه و�ضريجي روبريتو

لعبيه  �إ�شابة  بر�شلونة  نادي  �أعلن 
بعد  روبريتو  و�شريجي  بيكيه  جري�رد 
 0-1 مدريد  �أتلتيكو  �أمام  �خل�شارة 
�لدوري  من  �لعا�رشة  �ملرحلة  �شمن 
�لكاتالوين  �لنادي  وذكر  �لإ�شباين، 
وبعد  �أنه  تويرت  على  له  تغريده  يف 
�إ�شابة  تاأكد  �لطبية  �لفحو�شات 
�ليمنى، على  �لركبة  بيكيه يف  جري�رد 
يف  �إ�شافية  فحو�شات  له  رى  جتجُ �أن 
�أما  �لإ�شابة،  مدى  لتحديد  بر�شلونة 
يف  فاإ�شابته  بروبريتو  يتعلق  فيما 
�لع�شلة �لأمامية للفخذ �لأمين، وخرج 
�ملبار�ة  من   62 �لدقيقة  يف  بيكيه 
كوريا،  �أنخيل  مع  قوي  �حتكاك  بعد 
وتوقعت موندوديبورتيفو �أن تكون مدة 

غيابه بني 6 و 8 �أ�شابيع.

بري�ضت ي�ضحق �ضانت 
اإيتيان برباعية

�شيفه  على  كبري�ً  فوز�ً  بري�شت  حقق 
�شانت �إيتيان 4-1 �شمن �جلولة 11 من 
�لدوري �لفرن�شي، فر�نك �أونور� �فتتح 
�لت�شجيل لأ�شحاب �لر�س يف �لدقيقة 
كيفني  جون  ي�شيف  �أن  قبل  �ل�شابعة، 
 23 �لدقيقة  �لثاين يف  �لهدف  دوفرين 
ماهدي كامار� قل�س �لفارق لل�شيوف 
كاردونا  �إيرفني  لكن   ،31 �لدقيقة  يف 
بعدها  لربي�شت  �لنتيجة  ليعزز  عاد 
بدقيقتني فيما �شجل �شتيف موين ر�بع 

�لأهد�ف يف �لدقيقة 38.

مان�ض�ضرت يونايتد ينت�ضر 
يف مباراة درامية

الريال يتعر�س اإىل ظلم حتكيمي 
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*بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة

�أحيانا،  وبعنف  بق�سوة  وعاملتهم   
وحرمتهم من �أب�سط حقوقهم �لإن�سانية 
و�لأ�سا�سية، كاحلق يف �لتعليم و�لعالج 
و�ملحاكمة  �لأهل  وزيار�ت  و�لغذ�ء 
وغريها،  و�حتجزتهم  �لعادلة 
�إن�سانية،  ول  بائ�سة  ظروف  يف 
وبر�ءة  �سنهم  ل�سغر  مر�عاة  دون 
للقو�عد  �حرت�م  ودون  طفولتهم، 
�لأطفال  معاملة  يف  �لدنيا  �لنموذجية 
�لقليلة  �ل�سنو�ت  وخالل  �ملحتجزين. 
�لحتالل  �سلطات  متادت  �ملا�سية 
�لأطفال،  بحق  وجر�ئمها  �معانها  يف 
�لإ�رس�ئيلي  �لكني�ست  و�أقر  وناق�ش 
)�لربملان( عدة قو�نني ت�ستهدف و�قع 
�لفل�سطينيني، ومبا  وم�ستقبل �لأطفال 
�عتقالهم وحماكمتهم  �جر�ء�ت  ي�سهل 
قانون  مثل:  بحقهم  �لعقوبات  وتغليظ 
عاماً،   14 �سن  دون  �لأطفال  حماكمة 

�لأدنى  �حلد  عقوبة  ت�سديد  قانون 
�لقد�ش،  يف  �حلجارة  ر��سقي  على 
�لأطفال  بحق  �لأحكام  رفع  قانون 
�لوقائع  هذه  �ن  �حلجارة.  ر��سقي 
�لقناعة  ر�سخت  �لكثري،  وغريها 
دولة  باأن  �ملتابعني،  كل  ولدى  لدينا 
�ساركت  قد  مكوناتها  بكل  �لحتالل 
�لأطفال  ��ستهد�ف  يف  وت�سارك 
يف  �لفل�سطينية،  �لطفولة  وتدمري 
�لأمر  ثابتة.  ��رس�ئيلية  �سيا�سة  �إطار 
�لذي ي�ستدعي من �جلميع، وعلى وجه 
و�تخاذ  �خلطورة  تد�رك  �ل�رسعة،  
من  كثري  وبذل  �خلطو�ت  من  �لعديد 
�جلهد و�لعمل من �أجل �نقاذ �لأطفال 
من  م�ستقبلهم  وحماية  �لفل�سطينيني 
�لقامتة يف  �ل�سورة  �لقادم. �ن  �خلطر 
��ستهد�ف �لأطفال ومعاملة �ملعتقلني 
�نت�سار  منذ  تتبدل  �أو  تتغري  مل  منهم، 
يف  �ملنطقة  يف  كورونا«   « فايرو�ش 
�أي  يطر�أ  ومل  �ملا�سي،  مار�ش/�آذ�ر 

�ملعاملة  وم�ستوى  طبيعة  على  حت�سن 
عامة  �لفل�سطينيني  مع  �لإ�رس�ئيلية 
�سلطات  فو��سلت  خا�سة،  و�لأطفال 
لالأطفال وقمعها  �عتقالتها  �لحتالل 
�عتقال  �ُسجل  �ل�سدد  هذ�  ويف  لهم، 
�لعام  بد�ية  منذ  طفال   )450( نحو 
طفال   )320( بينهم  من  و�أن  �جلاري، 
فايرو�ش  �نت�سار  منذ  �عتقالهم  مت 
مار�ش  يف  �ملنطقة  يف  »كورونا« 
�ملا�سي،، وما ز�لت �سلطات �لحتالل 
نحو  ومعتقالتها  �سجونها  يف  حتتجز 
و�ل�سهاد�ت  �لوقائع  �ن  طفال.   )170(
ت�سفع  مل  »كورونا«  جائحة  �أن  توؤكد 
لالأطفال �لفل�سطينيني من بط�ش دولة 
�سجونها  �د�رة  تدفع  ومل  �لحتالل، 
فهي  لهم.  معاملتها  قو�عد  تغيري  �ىل 
و�عتقالهم،  مالحقتهم  عن  تتوقف  مل 
ظروف  على  حت�سينات  �أي  جتِر  ومل 
ظروف  يف  تعزلهم  ومل  �حتجازهم 
على  حت�سن  �أي  يطر�أ  ومل  خا�سة، 

لهم  توفر  ومل  لهم،  معاملتها  طريقة 
و�أحبتهم  �أهلهم  مع  للتو��سل  �لبديل 
�لعر�قيل  و�سعت  �أن  بعد  د�ئم  ب�سكل 
�أمام �نتظام زيار�ت �لأهل و�ملحامني 
بذريعة »كورونا«.�ن جائحة »كورونا« مل 
ت�سفع لهم فقط، و�منا ك�سفت عن �سور 
�لإ�رس�ئيلي  معهم،  �لتعامل  يف  ب�سعة 
�ل�سجون خطورة  �د�رة  حيث جتاهلت 
»�لفايرو�ش« ومل تتخذ �ية �جر�ء�ت �أو 
�سالمتهم،  و�سمان  حلمايتهم  تد�بري 
ومل توفر لهم مو�د �لتنظيف و�لتعقيم 
خطورة  برغم  و�لكافية،  �لالزمة 
�ل�سجون  جلدر�ن  و�خرت�قه  »كورونا« 
�لأ�رسى  من  كبري  عدد  و��سابة 
��ستهتارها  يعك�ش  مما  بالفايرو�ش، 
�لأ�رسى  بحياة  �كرت�ثها  وعدم 
حتدي  يف  �ل�سحية،  و�أو�ساعهم 
فا�سح و�سارخ لأب�سط قو�عد �لقانون 
�لدويل  و�لقانون  �لإن�ساين  �لدويل 
�لأطفال  دفع  لقد  �لإن�سان.  حلقوق 

�لأ�رسى ثمناً باهظاً، على مد�ر �سني 
وما  »كورونا«  جائحة  قبل  �لحتالل، 
�لأطفال  �سهاد�ت  يقر�أ  بعدها،  ومن 
ويكت�سف  و�ل�سدمة،  بالذهول  يُ�سب 
ومر�كز  و�لتعذيب  �لتحقيق  غرف  �أن 
�لحتجاز، لي�ست �سوى م�سلخ للطفولة 
�لفل�سطينية و�فرت��ش لكل ما هو جميل 
ور�ئع فيها، و�أن كافة �سجون �لحتالل 
ل�ستهد�ف  �أماكن  هي  ومعتقالته، 
و�أن  م�ستقبلهم،  وتدمري  بر�ءتهم 
حقوق �لن�سان وحقوق �لطفل �لدولية 
�لحتالل  �أجندة  على  مكان  لها  لي�ش 
�لأطفال  مبعاملة  �لأمر  يتعلق  حينما 
�لفل�سطينيني، حتى يف زمن »كورونا«، 
ول فرق بني فريو�ش كورونا و�ل�سجان 
يقتحم �جل�سد  �لإ�رس�ئيلي، فكالهما 
ويُعذب �لنف�ش ويوؤذي ويقتل. ول�سك 
�لفل�سطينيني  �لأطفال  معاناة  باأن 
�زد�دت مع �نت�سار فايرو�ش »كورونا«، 
تفاقمت  منهم  �ملعتقلني  معاناة  و�أن 

بحقهم  �لنتهاكات  ت�ساعد  مع  �أكرث 
و��ستمر�ر �ل�ستهتار �لإ�رس�ئيلي وغياب 
�جر�ء�ت �حلماية و�لوقاية، مما يتطلب 
بتح�سني  لي�ش  �ملطالبة  �ل�ستمر�ر يف 
توفري  �أو  فقط،  �حتجازهم  ظروف 
خطر  من  و�لوقاية  �حلماية  و�سائل 
»كورونا« فح�سب، و�منا �لفر�ج عنهم 
و�عتقالهم  مالحقتهم  ووقف  جميعا 
و�حرت�م �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية 
حماية  ي�سمن  مبا  معهم،  �لتعامل  يف 

�لطفولة �لفل�سطينية وم�ستقبلها.
فرو�نة،  �لنا�رس  عبد   – �ملوؤلف  عن 
�لأ�رسى  ب�سوؤون  ��سري حمرر وخمت�ش 
�لوطني  �ملجل�ش  وع�سو  و�ملحررين، 
�لدر��سات  وحدة  ورئي�ش  �لفل�سطيني، 
�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق 
�ملكلفة  �للجنة  وع�سو  و�ملحررين 

باإد�رة �سوؤون �لهيئة بقطاع غزة،

 لقد �صكّلت عمليات ا�صتهداف االأطفال الفل�صطينيني واعتقالهم، �صيا�صة اإ�صرائيلية ثابتة منذ بدايات االحتالل 
االإ�صرائيلي، وا�صتمرت دون توقف طوال العقود الطويلة املا�صية، ورافقها كثري من االنتهاكات اجل�صيمة واجلرائم 
الفظيعة، بهدف ت�صويه واقعهم وتدمري م�صتقبلهم والتاأثري على توجهاتهم امل�صتقبلية ب�صورة �صلبية. ومنذ العام 

1967 اعتقلت �صلطات االحتالل االإ�صرائيلي ما يزيد عن )50.000( طفل فل�صطيني، ذكورا واناثا، وزجت بهم يف �صجونها 
ومعتقالتها، وجعلت من اعتقال االأطفال املالذ االأول والأطول فرتة ممكنة، اإذ مل تخُل ال�صجون االإ�صرائيلية يوما من 

متثيلهم، ومار�صت بحقهم �صنوفا خمتلفة من التعذيب اجل�صدي والنف�صي،

يف يوم الطفل العاملي

الطفل الفل�سطيني يف دائرة ال�ستهداف الإ�سرائيلي

رئي�س الدائرة االإعالمية يف نادي االأ�صري اأجمد النجار

يتحدث عن ثماين نقاط يف كيفية تعامل 
اإدارة ال�سجون مع ال�سرى املر�سى

* نادي االأ�صري الفل�صطيني - الدائرة االإعالمية  

نادي  يف  �لإعالمية  �لد�ئرة  رئي�ش  �لنجار  �جمد  �فاد 
�لأ�سري �لفل�سطيني  �ن �لو�سع �لطبي يف د�خل �ل�سجون 
هو �ل�سو�أ منذ بد�ية �لحتالل حيث تتفنن �د�رة �ل�سجون 
د�خل  �ل�رسى  لقتل  �جر�مية  و��ساليب  قو�نني  ب�سن 
زنازينهم ومرفق ثمان نقاط تتحدث عن �و�ساع �ل�رسى 

د�خل �ل�سجون وهي على �لنحو �لتايل : 

�أولً: عدم وجود طبيب �أخ�سائي يف �ل�سجن ، و�ملوجود 
�أي عالج  �لطبيب ل يعطي  ، وهذ�  فقط هو طبيب عام 
�سوى �مل�سكنات و�أحياناً ذوي �حلالت �ملر�سية �حلرجة 

�أقر��ش منومة ليبقو� نائمني ول يزعجوه باآلمهم . 
من  جتري  �ل�سجن  د�خل  �لطبي  �لفح�ش  عملية  ثانياً: 
خلف �سيك حديدي يف�سل بني �لأ�سري �ملري�ش و�لطبيب، 
و�ملخالفة  �لطبية  �ملعاينة  يف  �ل�ساذة  �لطريقة  وهذه 
نقابات  عن  �ل�سادرة  و�لأ�سول  و�لأنظمة  �لقو�نني  لكافة 
�لأطباء و�لتي ل متكن �لطبيب من ت�سخي�ش �حلالة كما 
�أو  قلبه  نب�سات  قيا�ش  مثال  �لطبيب  ي�ستطيع  ينبغي فال 
ما �سابه ويف حال ��ستكى �ملري�ش مثاًل من �أمل يف بطنه 

يطلب منه �لطبيب �لك�سف عن بطنه من بعيد . 
ثالثاً : و�سف �لأ�رسى �لعيادة �لطبية باأنها عيادة �سورية 
و�لدولية  �حلقوقية  �ملوؤ�س�سات  لإ�سهاد  فقط  وجدت 
فالعيادة  �أكرث  ل  وجودها  على  �لأحمر  �ل�سليب  وخا�سة 
مفقود  و�لخت�سا�ش  و�لعالج  موجود  و�لطبيب  موجودة 
�أما   ، �آخر  �إ�سعار  للعالج حمتجز حتى  و�لدو�ء �ملطلوب 
�لأدوية �لتي يحتاجها �لأ�رسى و غري �ملتوفرة يف �ل�سجن 

ل ي�سمح باإدخالها �سوى عن طريق �ل�سليب �لأحمر. 

ر�بعاً : �ملماطلة و�مل�سايرة �لذي ت�ستخدمه �إد�رة �ل�سجن 
تتعهد  حيث  و�ملر�سى،  �جلرحى  و�أنات  �آهات  لإ�سكات 
لإجر�ء  للم�ست�سفى  �مل�ساب  �أو  �ملري�ش  بنقل  �لإد�رة 
�لفحو�سات �لالزمة وقد يحتاج ذلك �إىل وقت طويل و�إذ� 
مت نقل �ملري�ش �إىل �مل�ست�سفى فاإنه ل يح�سل على نتائج 

�لفح�ش ودون تلقي �لعالج �لالزم. 
كاإجر�ء  للمر�سى  �لالزمة  �لأدوية  �إحتجاز   : خام�ساً 
�لو�سع  بتح�سني  على �حتجاجاتهم  ورد�ً  لالأ�رسى  عقابي 

�ل�سحي. 
: ��ستكى �لأ�رسى �ملر�سى و�مل�سابون من تاأثري  �ساد�ساً 
�لو�سع  على  �ل�سجن  يف  ركبت  �لتي  �لت�سوي�ش  �أجهزة 
�ل�سحي لالأ�رسى ، و�أفاد �لأ�رسى �أن ت�سغيل تلك �لأجهزة 
يتم بوترية عالية جد�ً وتوؤثر على كافة �لأ�رسى وتوؤدي �إىل 
�إ�سابتهم ب�سد�ع ودو�ر �سديدين ، وتعر�ش بع�ش �لأ�رسى 
�لأجهزة  تلك  تاأثري  من  �ل�سد�ع  �سدة  من  �إغماء  حلالت 
وجدير بالذكر �أن هذه �لأجهزة ت�سبب �أمر��سا �رسطانية 

يف �سجن �لنقب. 
�سابعا : �إ�ستكى �لأ�رسى من �ملكرهة �ل�سحية )�ملجاري( 
�ملوجودة يف �ل�سجن حيث توؤثر �لرو�ئح �لكريهة �ملنبعثة 
�سيما  ، ول  لالأ�رسى �ملر�سى  �ل�سحي  �لو�سع  منها على 
قلبية  و�أزمات  �ل�سدر  يف  ح�سا�سية  من  يعانون  ممن 
و�أولئك �لذين يعانون من ح�سا�سية جلدية يف ظل �نت�سار 

�حل�رس�ت ب�سبب تلك �لرو�ئح. 
من  تزيد  �لليل  �ساعات  يف  و�لربد  �لغبار  �نت�سار   : ثامناً 
�لذين  �سيما  ل  لالأ�رسى  �ل�سحية  �لأو�ساع  و�سوء  تفاقم 
�لأطر�ف  يف  و�سظايا  بر�سا�ش  �إ�سابات  من  يعانون 
و��ستخد�م  �لإ�سابة  �أماكن  لتدفئة  يحتاجون  و�لذين 

كماد�ت �ساخنة با�ستمر�ر.

الأ�سري جريء �سواهنة ولدة طفلته �سم�س خالل 
اعتقاله وما زال يحرمه الحتالل روؤيتها ومعرفتها ..

تقرير : علي �صمودي – جنني 

بعد مرور  14 �سهر�ً على �عتقاله ، ما ز�ل �لأ�سري جريء علي 
�لتي   « �سم�ش   « كرميته  زيارة  من  حمروماً   ، �سو�هنة  كامل 
�جنبتها و�لدتها بعد �عتقاله ، وما يوؤمل زوجته وعائلته ، �نه 
حرمان  ب�سبب  و�سورها  وجهها  تفا�سيل  يعرف  �أو  ير�ها  مل 
�سو�هنة عن  يتوقف طفله  بينما ل   ، زيارته  له من  �لحتالل 
وتقول   ، �لنور  �أب�رس  منذ  به  تعلق  �لذي  و�لده  عن  �ل�سوؤ�ل 
و�لدته �أ�سماء » �أي ظلم �أو عقاب �ق�سى و�أ�سعب مما نتعر�ش 
حنان  �لحتالل  ليحرمهم  ذنبهم  فما   ، �ل�سغار  و�حفادي  له 
؟«،  كبرية  بعالقة  بهم  ويرتبط  يحبهم  �لذي  و�لدهم  وح�سن 
وت�سيف » �أي �رسيعة �أو قانون يف �لعامل يجيز ، تفريق �لو�لد 
عن �أطفاله وحرمانهم من �حلياة مع و�لدهم وحمبته ورعايتهم 
؟، ، كل �لعامل ي�سمت عما يرتكب بحقنا من جر�ئم و�نتهاكات 
فاين �لعد�لة و�ملتباكني على حقوق �لن�سان ؟«.يعترب �لأ�سري 
�سو�هنة ، �لر�بع يف عائلته �ملكونة من 10 �أنفار ، قبل 37 عاماً 
، ولد يف قرية » كفرثلث »، مبحافظة قلقيلية ، وتقول و�لدته 
» منذ �سغره ، متيز بالخالق �لعالية وبر �لو�لدين ، �ساحب 
قلب كبري وويف وخمل�ش ، معطاء و�سهم وكرمي وحمب لعائلته 
كثري�ً »، وت�سيف » تعلم يف مد�ر�ش قريتنا حتى �نهى �لثانوية 
تخ�س�ش  �ملفتوحة  �لقد�ش  بجامعة   �لتحق   ، بنجاح  �لعامة 
لكن �لحتالل  للتخرج،  و�حد  له عام  وبقي  �جتماعية  خدمة 
قطع عليه �لطريق وحرمته من �كمال در��سته �جلامعية ، علماً 

�نه كان منت�سب لل�سلطة �لوطنية ».

الوالد املنا�صل ...

منذ عقود طويلة ، عرفت �لزوجة �أم حازم �لطريق لل�سجون 
 ، �لثورة  �نطالقة  بد�ية  يف   « وتقول   ، �بو�بها  على  وعانت 
 ، �لحتالل  مقاومة  يف  و�سارك  ل�سفوفها  زوجي  �نت�سب 
جتربتي  وكانت   ، و�عتقال  مطاردة  من  لال�ستهد�ف  تعر�ش 
�لول معاناتي باعتقاله عام 1969 ، وبعدها مل يتوقف م�سل�سل 
خلف  �سنو�ت  عدة  زوجي  ق�سى   « وت�سيف   ،« �لطويل  �لمل 

�لق�سبان عرب 8 �عتقالت بني حكم و�د�ري ، وع�سنا كو�بي�ش 
رعب خالل مطاردته ». 

االعتقال

 ، �لحتالل  جنود  من  �لع�رس�ت  �أن   ، حازم  �أم  �لو�لدة  تروي 
�قتحمو� منزل جنلها بتاريخ  2019/4/29 ، وتقول » مل يكن 
موجود�ً يف �ملنزل ، فقامو� بتك�سري وتدمري كافة حمتوياته ، 
وهددو� باعتقال �أطفاله وزوجته �لتي متكنت من �لت�سال بي 
، و�بالغي و�سط �لدموع ، بنية �لحتالل �عتقالها حتى ي�سلم 
، رك�ست نحو منزل  »، وت�سيف » بخوف وقلق  زوجها نف�سه 
�بني �لذي كان يغ�ش بع�رس�ت �جلنود �لذين منعوين من دخوله 
�ل�سبعيني  ، لكنهم �عتقلو� زوجي  و�لو�سول لكنتي و�حفادي  
يوم  بعد مرور   « وتكمل   ،« �سنه ومر�سه  و�حتجزوه رغم كرب 
�بني هذ� �لجر�ء و�عتقال  ، مل يحتمل  على �حتجاز زوجي 
و�لده ، و�سلم نف�سه مقابل �طالق �رس�ح و�لده �لذي كان يحبه 
ويحرتمه كثري�ً ويرف�ش �أن يتعر�ش لالذى �أو �مل�سا�ش بهيبته 

.«
التحقيق واحلكم ..

يف ذلك �حلني،كانت  �لزوجة ريهام ،حامال بطفلتها« �سم�ش« 
�لتي �جنبتها وو�لدها خلف �لق�سبان ، وتقول �لو�لدة » تاأملنا 
يف  �لتحقيق  لقبية  فور�ً  نقلوه  �لذي  جريء  لعتقال  كثري�ً 
و�لقلق  �لمل  خاللها  ع�سنا   ، �سهور   3 ملدة  �جللمة  �سجن 
�أخباره »، وت�سيف » �سكرنا رب  على م�سريه يف ظل �نقطاع 
 ، �ملحكمة  و�سالمة خالل  ب�سحة  �ساهدناه  عندما  �لعاملني 
وع�سنا دو�مة �نتظار يف ظل تاأجيل ومتديد توقيفه ملدة 13 
�سهر حتى حوكم  بال�سجن �لفعلي ملدة 18 �سهر�ً »، وتكمل » 
بابا  �لتي ��سبحت تنادي  �ليوم ، مل ير حفيدتي �سم�ش  حتى 
لكنه   ، ومعرفتها  لروؤيتها  كبري  �سغف  لديه   ، با�سمه  وتنطق 
�لأ�سري  لعقاب  ي�ستخدم كل �ل�ساليب  �لذي  �لظامل  �لحتالل 

وعائلته و�لنتقام �لذي ل يتوقف ».



عر�ض: حممد حممود ال�سيد - 
باحث يف العلوم ال�سيا�سية

مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 
الأبحاث املتقدمة

جائحة  تاأثريات  درا�سة  وعند 
الطاقة، وحماولة  قطاع  على  كورونا 
ا�ستك�ساف م�ستقبل ما بعد اجلائحة، 
اقت�سادية  ق�سية  ب�سدد  ل�سنا  فاإننا 
حتول  نقطة  نُحلل  ولكننا  بحتة، 
ن�سهد  قد  العامل،  تاريخ  يف  مركزية 
جيو�سيا�سية  حتوالت  اإثرها  على 
هامة، وتبدالت يف مراكز قوى النظام 
»مايكل  عليه  رّكز  ما  وهذا  العاملي، 
ال�سالم  درا�سات  اأ�ستاذ  كالر«،  ت. 
هامب�ساير  كلية  يف  العاملي  واالأمن 
املتحدة  بالواليات  اأمري�ست  يف 
االأمريكية، وذلك يف ورقته التحليلية 
 Current دورية  يف  املن�سورة 
History، عدد نوفمرب 2020، حتت 
بداية  كوفيد:  بعد  »الطاقة  عنوان: 

النهاية للنفط«.

موؤ�سرات اأ�سواق الطاقة
للطاقة«  الدولية  لـ«الوكالة  وفًقا 
دولية  حكومية  منظمة  وهي   ،IEA

�سايف  �سينخف�ض  باري�ض،  مقرها 
بن�سبة  الطاقة  على  العاملي  الطلب 
6% يف عام 2020 مقارنة بعام 2019، 
وهو اأكرب انخفا�ض منذ 70 عاًما من 
حيث الن�سبة املئوية، واأكرب انخفا�ض 
اأنه  ورغم  تاريخًيّا.  االإطالق  على 
االنتعا�ض  بع�ض  حدوث  املتوقع  من 
ا�ستئناف  بافرتا�ض   ،2021 عام  يف 
لكن  العاملي،  االقت�سادي  الن�ساط 
االأ�رضار التي حلقت ب�سناعة الطاقة 
�سديدة،  كانت  كورونا  اأزمة  خالل 
ل�سنوات  ت�ستمر  اأن  ح  امُلرَجّ ومن 
قد  اأ�سواأ،  �سيناريوهات  ويف  قادمة، 

ت�ستمر اإىل االأبد.
ذلك  يف  مبا  النقل،  قطاع  ت�رضر 
احلديدية  وال�سكك  الربية  الطرق 
خا�ض  ب�سكل  والبحرية،  واجلوية 
وانخف�ض  االإغالق،  عمليات  من 
ووقود  والديزل  البنزين  على  الطلب 
الطائرات ب�سكل كبري. وذكرت وكالة 
 ،2020 اأبريل  يف  اأنه  الدولية  الطاقة 
للنفط  العاملي  اال�ستهالك  انخف�ض 
بال�سهر  مقارنة   %29 بلغت  بن�سبة 
نف�سه من عام 2019. ويف مايو 2020، 

كان االنخفا�ض بن�سبة %26.
كانت  النفط  اإمدادات  الأن  ونظًرا 
بداية  يف  وا�سع  نطاق  على  وفرية 

الطلب  انهيار  اأدى  فقد   ،2020 عام 
غري  ب�سكل  االأ�سعار  انخفا�ض  اإىل 
على  وخيمة  عواقب  مع  م�سبوق، 
املنتجات  ت�ستخرج  التي  ال�رضكات 

البرتولية وتقوم بتكريرها وتوزيعها.
االئتماين  الت�سنيف  وكالة  ر  تُقِدّ
ا�ستك�ساف  �رضكات  اأن  »فيت�ض« 
اأنحاء  والغاز يف جميع  النفط  واإنتاج 
دوالر  تريليون   1.8 �ستخ�رض  العامل 
ب�سبب   2020 عام  يف  العائدات  من 
النطاق،  وا�سعة  تداعيات  مع  الوباء، 
وم�ساريع  ال�رضكات  اإفال�ض  لت�سمل 
الوظائف  وتدمري  املهجورة،  احلفر 

على نطاق وا�سع.
قد  الطلب  يف  االنخفا�ض  اأن  ورغم 
تقريبًا؛  الطاقة  منتجات  كافة  طال 
الفحم-  -بجانب  النفط  اأن  اإال 
اأن  حني  يف  االأكرب،  امُلت�رِضر  كان 
الغاز  على  الطلب  يف  االنخفا�ض 
يكن  مل  النووية  والطاقة  الطبيعي 
اأن  املتوقع  ومن  بل  احلدة،  بنف�ض 
وطاقة  الكهرومائية  الطاقة  حتقق 
مكا�سب  ال�سم�سية،  والطاقة  الرياح 

متوا�سعة بحلول نهاية عام 2020.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية يف تقرير 
 Global Energy Review«
 ،2020 اأفريل  يف  نُ�رض  الذي   »2020

اأزمة  من  �سيخرج  الطاقة  قطاع  اأن 
كورونا خمتلًفا ب�سكل كبري عما كان 
االأ�سعار  اإن  حيث  ال�سابق،  يف  عليه 
يف  املنخف�ض  والطلب  املنخف�سة 
�سيرتك  الفرعية  القطاعات  جميع 
مايل  و�سع  يف  الطاقة  �رضكات 
متوترة  عمومية  وميزانيات  �سعيف 
يوؤدي  االأحيان، مما قد  يف كثري من 
بالقطاع  الطاقة  �سوق  »تركيز«  اإىل 
اخلا�ض والدفع بعمليات دمج لعديد 

من ال�رضكات.

بنف�ض  قا�سية  نتائج  توقع  وميكن 
اململوكة  الطاقة  ل�رضكات  القدر 
اجلزائر  مثل  بلدان  ففي  للدولة. 
تلعب  وفنزويال،  ورو�سيا  ونيجرييا 
متويل  يف  رئي�سًيا  دوًرا  الدولة 
ويحتاج  احلكومية،  العمليات 
اأ�سعار  بقاء  اإىل  الدول  هذه  قادة 
ملوازنة  معني  م�ستوى  فوق  النفط 
ميزانياتهم ودفع النفقات الع�سكرية 
تكون  فعندما  العامة.  واخلدمات 
االأ�سعار مرتفعة، ميكنهم االحتفاظ 

متويل  خالل  من  العام  بالوالء 
يف  وامل�ساركة  لالأ�رض  االإعانات 
عندما  ولكن  االأجنبية،  امل�ساريع 
يف  حدث  كما  االأ�سعار،  تنهار 
تت�ساءل  الوباء،  من  االأوىل  املراحل 
كبري.  ب�سكل  االإدارة  على  قدرتهم 
وبالتايل، من املحتمل اأن يكون لوباء 
على  فقط  لي�ض  قوي  تاأثري  كورونا 
ا على  اأي�سً ال�رضكات اخلا�سة، ولكن 
م�سائر احلكومات، ورمبا حتى على 

ميزان القوى العاملي.
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منذ ربيع 2020، تّعر�ست كافة قطاعات القت�ساد العاملي ل�سدمات عميقة جّراء انت�سار فريو�ض كورونا، ولكن ل �سك اأن نظام الطاقة العاملي كان الأكرث ت�سرًرا على 
الإطالق، حيث اأُغلقت معظم مدن العامل، ومت فر�ض قيود ال�سفر على نطاق وا�سع، وتوقف النا�ض عن قيادة مركباتهم اإىل العمل، وتوقفت رحالت الطريان �سواء للعمل اأو 

الرتفيه، واأُغلقت امل�سانع ومراكز الت�سوق. وكل هذا قّلل ب�سكل كبري من احلاجة اإىل الطاقة بجميع اأنواعها.

حتولت كربى:

م�ستقبل قطاع الطاقة بعد اأزمة فريو�س كورونا

بعد فريو�ض كورونا، ظهر �سبح جديد، وهو »ذروة 
ي�سل  التي  اللحظة  وهي  النفط«،  على  الطلب 
يبداأ  ثم  ذروته،  اإىل  للبرتول  العامل  تعط�ض  فيها 
يف »االنحدار الذي ال يرحم«. فقبل الوباء، كانت 
�رضكات النفط الكربى تعتقد اأن هذه اللحظة لن 
االآن، وبف�سل  اأّما  البعيد.  اإال يف امل�ستقبل  تاأتي 
فريو�ض كورونا، �سارت هذه اللحظة على م�سافة 
قريبة جًدا. وقد كان تراجع هيمنة النفط وا�سًحا 
-بالفعل- يف التوقعات ال�سادرة عن وكالة الطاقة 
فريو�ض  ظهور  قبل   ،2019 نوفمرب  يف  الدولية 
اجلديدة  املعايري  ظهور  ب�سبب  وذلك  كورونا، 
اخلا�سة بكفاءة الوقود )ال�سديق للبيئة( لل�سيارات 
يف اأوروبا واليابان واأمريكا ال�سمالية، ناهيك عن 
حيث  الكهربائية.  للمركبات  املتزايدة  ال�سعبية 
على  الطلب  اأن  الدولية  الطاقة  وكالة  توقعت 
عامي  بني  �سينخف�ض  املناطق  تلك  يف  النفط 
اأن  ا  اأي�سً توقعت  فقد  ذلك،  ومع  و2040.   2020
الطلب يف العامل النامي �سيتزايد مبعدالت كبرية 
االأو�سط-  وال�رضق  واإفريقيا  اآ�سيا  يف  �سيما  -ال 
لتحقق  اأخرى،  اأماكن  االنخفا�ض يف  يُعِوّ�ض  مبا 

ال�سناعة العاملية مكا�سب �سافية.
يف  القوية  الثقة  هو  االفرتا�ض  هذا  اأ�سا�ض  كان 
التو�سع االقت�سادي امل�ستمر يف اآ�سيا، والذي كان 
مزدهرة،  متو�سطة  طبقة  يُنِتج  اأن  املتوّقع  من 
مع �سهية ال ت�سبع لل�سيارات التي تعمل بالبنزين 

وال�سفر اجلوي املتكرر.
-حتديًدا-  اأوروبا  يف  ال�سيا�سات  �سّناع  وي�سعى 
الكهربائية  بال�سيارات  للعمل  االنتقال  لت�رضيع 
اإىل  امل�سرتين  دفع  ما  وهو  للبيئة(.  )ال�سديقة 
انخف�ست  وقت  يف  النوع،  هذا  على  االإقبال 
اأعلن  فقد  ال�سيارات.  اأنواع  جميع  مبيعات  فيه 
ماي  يف  ماكرون«  »اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض 
2020 عن خطط لتقدمي دعم بقيمة 8 مليارات 
جعل  بهدف  املحلية،  ال�سيارات  ل�رضكات  يورو 
لل�سيارات  الرائدة  امُل�سنعة  ال�رضكة  باري�ض 
يف  نف�سه،  الوقت  ويف  اأوروبا.  يف  الكهربائية 
ال�سخي  احلكومي  الدعم  متديد  مت  ال�سني، 
مل�سرتيات ال�سيارات الكهربائية حتى عام 2022 
ي�سمن  مما  االأوبئة،  حتفيز  حزمة  من  كجزء 
الن�ساط  انتع�ض  اأن  بعد  حالًيّا،  �رضيعة  مبيعات 
االقت�سادي هناك مرة اأخرى. لذلك، ال عجب اأن 
جند اأملانيا حققت زيادة بن�سبة 8.4% يف مبيعات 
عام  من  االأول  الن�سف  يف  الكهربائية  ال�سيارات 
2020 )مقارنة بزيادة قدرها 3.4% خالل الفرتة 
نف�سها من عام 2019(، يف ظل انخفا�ض مبيعات 
فرن�سا،  ويف   .%35 بن�سبة  االإجمالية  ال�سيارات 
الكهربائية  للمركبات  ال�سوقية  احل�سة  قفزت 
 %2.5 مقابل  يف  العام،  هذا  االآن  حتى   %9 اإىل 
فقط يف عام 2019. بينما �سهدت ال�سويد زيادة 
كانت  بعدما   ،2020 عام  خالل   %25 قدرها 

اأن  اآخر، جند  جانب  وعلى  املا�سي.  العام   %10
متو�سط النقل الربي العاملي قد انخف�ض بن�سبة 
االأوىل  الثالثة  االأ�سهر  50% خالل  بلغت  مذهلة، 
عام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   ،2020 عام  من 
العديد  يف  اجلوي  ال�سفر  انخف�ض  بينما   .2019
من املناطق بن�سبة 90%. وتنتع�ض هذه االأن�سطة 
ببطء مرة اأخرى مع اإعادة فتح االقت�سادات، لكن 
ال يزال من املتوقع اأن ينخف�ض �سايف ا�ستهالك 
النفط مبقدار 8.1 ماليني برميل يومًيّا يف عام 
2020، اأو حوايل 8% اأقل من الرقم القيا�سي لعام 

2019 البالغ 100 مليون برميل.
ومن جهة �سوق العمل، جند اأن الوباء قد ت�سّبب 
بتغيري  العامل  حول  االأ�سخا�ض  مليارات  قيام  يف 
على  منهم  العديد  اأُجرب  حيث  اليومي،  روتينهم 
العمل من املنزل. ورغم اأن العديد من اإجراءات 
لقاح  ن�رض  عند  �ستعود  ال�سابقة  الروتينية  العمل 
اأن  اإىل  ت�سري  كثرية  اأدلة  هناك  اأن  اإال  ناجح؛ 
�سوق العمل لن يعود اإىل ما كان عليه اأبًدا. حيث 
اأثبت العمل من املنزل �سعبية كبرية بني العديد 
)واأ�سحاب  البي�ساء  الياقات  ذوي  املوظفني  من 
)طويل  انخفا�ض  اإىل  يوؤدي  قد  مما  العمل(، 
وباملثل،  بال�سيارة.  التنقل  �ساعات  يف  االأجل( 
وجد رجال االأعمال طرًقا الأداء مهامهم احليوية 
خالل  من  وذلك  اجلوي،  ال�سفر  من  قدر  باأقل 

موؤمترات الفيديو وغريها من التقنيات.

اختفاء الفحم و�سعود الطاقة املتجددة
وكالة  توقعات  ت�سري  كانت  اجلائحة،  قبل 
الطاقة الدولية، اإىل اأن الفحم �سيظل م�سدًرا 
رئي�سًيّا لطاقة العامل، رمبا لعدة عقود، ولكن 
التوقعات،  هذه  ليُف�سد  كورونا  فريو�ض  جاء 
ويجعلها غري �ساحلة لتف�سري الو�سع الراهن.

فمع انت�سار الوباء يف اأوائل عام 2020 وتراجع 
ا�ستخدام  انخف�ض  االقت�سادي،  الن�ساط 
اأنحاء العامل ب�سكل كبري.  الكهرباء يف جميع 
الطاقة مع جتنب اخل�سائر  توليد  وملوا�سلة 
الفادحة، جتنبت احلكومات ا�ستخدام الفحم 
منه  بداًل  واعتمدت  العالية(،  التكلفة  )ذي 
على الغاز والرياح والطاقة الكهرومائية )ذات 
لذلك،  ونتيجة  ن�سبًيّا(.  املنخف�سة  االأ�سعار 
من املتوقع اأن ينخف�ض الطلب العاملي على 
اأكرب  وهو   ،2020 عام  يف   %8 بن�سبة  الفحم 

انخفا�ض منذ احلرب العاملية الثانية.
ُمدًدا  االقت�سادي  الن�ساط  ا�ستعادة  ومع 
جزًءا  الفحم  ي�ستعيد  قد   ،2021 عام  يف 
من  احلد  جهود  اأن  يبدو  لكن  عافيته،  من 
انبعاثات الكربون، وابتعاد كبار امل�ستثمرين 
عام  �ستجعل  اجلديدة؛  الفحم  م�ساريع  عن 
»اختفاء  م�سرية  يف  فا�سلة  نقطة   2020

الفحم«، كم�سدر رئي�سي للطاقة.

يف  كلًيا  ي�سب  الفحم  عن  تناوله  �سبق  وما 
املتجددة،  الطاقة  م�سادر  انتعا�ض  �سالح 
وطاقة  الكهرومائية  الطاقة  وحتديًدا 
ال�سم�سية والطاقة احلرارية  الرياح والطاقة 
ففي  الكهرباء.  لتوليد  امل�ستخدمة  االأر�سية 
اأحدث اإ�سدار من »توقعات الطاقة العاملية« 
الطاقة  وكالة  توقعت   ،2019 نوفمرب  يف 
الدولية اأن �سايف ا�ستهالك الطاقة املتجددة 
�سيزداد بن�سبة 64% بني عامي 2018 و2030، 
ولكن  اأي م�سدر.  اأ�رضع معدل منو من  وهو 
تت�سارع  اأن  املحتمل  من  اجلائحة،  �سوء  يف 
الو�سول لعام  النمو هذه، حتى قبل  معدالت 

.2030
املتجددة  الطاقة  م�سادر  اأظهرت  فقد 
خالل اجلائحة �سمتني مهمتني: االأوىل تتعلق 
والغاز  بالفحم  مقارنًة  املنخف�سة،  بالتكلفة 
الرتكيب  ب�رضعة  تتعلق  والثانية  الطبيعي. 
اأ�رضع  عائدات  حتقيق  ثََمّ  ومن  والت�سغيل، 
بكثري. ففي الواليات املتحدة، يُكِلّف تركيب 
طاقة الرياح االآن 40% اأقل مما كان عليه يف 
االنخفا�ض  يف  االأ�سعار  وت�ستمر   ،2010 عام 
مع قيام امل�سغلني ببناء توربينات اأكرب واأكرث 

كفاءة.

تراجع هيمنة النفط

ال �سك اأن جائحة كورونا �سارت اإحدى 
-على  النادرة  التاريخية  احلوادث 
الك�ساد  اأو  العاملية  احلروب  غرار 
تنظيم  باإعادة  قامت  التي  العاملي- 
الطاقة.  ل�سوق  الرئي�سية  االجتاهات 
�ستتغري  كورونا،  بعد  ما  مرحلة  ففي 
الطاقة  مل�سادر  الن�سبية  احل�س�ض 
توقعات  اأن  كما  ال�سوق،  يف  املختلفة 

االإنتاج والطلب �ستختلف كلًيّا.
الوا�سع ملوؤ�س�سة  احلجم  اإىل  وبالنظر 
تريليونات  مع  العاملية،  الطاقة 
الدوالرات من االإيرادات ال�سنوية، فاإن 
اأي تعديل بهذا احلجم �ستكون له اآثار 

اجتماعية و�سيا�سية عميقة اإىل جانب 
العواقب االقت�سادية الوا�سحة.

يف  ال�رضيع  االنخفا�ض  �سيوؤدي 
اإفال�ض  حاالت  اإىل  الفحم  ا�ستهالك 
»املنكوبة  ال�سناعة  يف  اإ�سافية 
بالفعل«، مما يوؤدي اإىل توقف املزيد 
العمل، والذي  من عمال املناجم عن 
الو�سائل  من خالل  ياأ�سهم  عن  عرّبوا 
�سّناع  على  وال�سغط  ال�سيا�سية، 
ال�سيا�سة الإبقاء هذه ال�سناعة قائمة. 
ال�سيا�سيون  ا�ستغله  الذي  االأمر  وهو 
حملته  يف  ترامب  مثل  العامل،  عرب 
ظهر  عندما   ،2016 لعام  الرئا�سية 

يحملون  الفحم  مناجم  عمال  مع 
»ترامب  مثل  �سعارات  عليها  الفتات 
القانون  حزب  وكذلك  الفحم«.  يحفر 
والعدالة احلاكم يف بولندا، الذي وعد 
رئي�سي  كم�سدر  بالفحم  باالحتفاظ 
كما  البالد.  يف  الطاقة  الإمدادات 
�سكوت  االأ�سرتايل  الوزراء  رئي�ض  اأن 
الفحم،  �سناعة  بقوة  دعم  موري�سون، 
وراح يوؤكد مراًرا اأن تغري املناخ لي�ض 
الكارثية  الغابات  حرائق  يف  ال�سبب 

التي اأحرقت بالده عام 2019.
البلدان  ت�سعر  اأن  امُلرجح  ومن 
امل�سدرة للنفط باأكرب قدر من االآثار 

اإنهم  ال�سناعة.  النحدار  املبا�رضة 
يعتمدون على عائدات النفط لتمويل 
حكوماتهم،  ميزانيات  من  كبري  جزء 
رو�سيا،  حالة  يف   %40 اإىل  ي�سل  مبا 
العربية  واململكة  نيجرييا  يف  و%60 
انخفا�ض  اأي  فاإن  لذلك،  ال�سعودية. 
من  �سيحد  النفط  مداخيل  يف  كبري 
القيام  على  ال�سيا�سيني  القادة  قدرة 
واالحتفاظ  الرئي�سية  بوظائفهم 

بالدعم العام.
املالية  االأزمة  اإبان  املا�سي،  يف 
انخفا�ض  اأدى   ،2008 لعام  العاملية 
قدرات  تقوي�ض  اإىل  النفط  اأ�سعار 

الرئي�سية  للدول  احلاكمة  االأنظمة 
ذلك  يف  مبا  للنفط،  امل�سدرة 
وفنزويال،  و�سوريا  ونيجرييا  اجلزائر 
اال�سطرابات  انت�سار  يف  �ساهم  مما 
املدنية. وهناك موؤ�رضات تك�سف عن 
قد  التي  الدولية  اال�سطرابات  �سكل 
اأ�سواق  انكما�ض  مع  العامل  ي�سهدها 
انت�سار فريو�ض  البرتول، ففي بدايات 
واململكة  رو�سيا  انخرطت  كورونا 
اأ�سعار،  حرب  يف  ال�سعودية  العربية 
االإنتاج  بزيادة  ال�سعوديون  قام  حيث 
خلف�ض االأ�سعار، بهدف معاقبة الرو�ض 
االإنتاج  خف�ض  على  االتفاق  لرف�سهم 

»ترامب«  تدخل  ولكّن  امل�سرتك. 
كان  االآخر  فهو  احلرب،  هذه  اأوقف 
هبوط  �سيلحقه  الذي  ال�رضر  يخ�سى 

االأ�سعار مبنتجي النفط االأمريكيني.
من  املزيد  حدوث  احتمال  ومع 
العاملية  النفط  �سوق  االنكما�سات يف 
بال�سنوات املقبلة، ميكن توقع نزاعات 
اأن  ويُحتمل  القبيل،  هذا  من  اأخرى 
تكون لها نتائج اأكرث خطورة. اإن اأ�سواق 
الطاقة العاملية مل تكن تتوقع اأن ياأتي 
وتغريات  حتوالت  ليُحِدث  »فريو�ض« 
تاأتي  اأن  املفرت�ض  من  كان  �سخمة، 

بعد عقود من الزمن، ولي�ض االآن.

�سدمات جيو�سيا�سية
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حمافظ التظاهرة، ع�سام تع�سيت، لـ "الو�سط"

مهرجان اإميدغا�سن ال�سينمائي بحاجة ما�سة اإىل الدعم  
 نا�سد حمافظ مهرجان اإميدغا�سن ال�سينمائي الدويل بباتنة، ع�سام تع�سيت ، وزارة الثقافة والفنون لتوفري كامل الرعاية والدعم املادي 
واملعنوي الكايف لإجناح هذا العر�س ال�سينمائي البارز يف اجلزائر و الذي يعد الأول من نوعه يف الأورا�س  ، كا�سفا ذات املتحدث اأنه  �سيتم 

تنظيم  هذه التظاهرة بتاريخ  15 اإىل غاية 18 فيفري 2021، م�سريا خالل ا�ست�سافته يف املنتدى الثقايف ليومية وقناة »الو�سط«   اأنه 
ي�سعى  من خاللها الرتويج لل�سياحة يف املنطقة ،كما اأننا نطمح يف امل�ستقبل القريب اأن يكون  هذا املهرجان حدثا �سينمائيا  كبريا، وملا ل يكون 

مهرجانا عامليا  بامتياز يعنى بالفن ال�سابع.

حكيم مالك

ذات  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
املهرجان  هذا  اأن  املتحدث 
من  �شابقة  رعاية   لديه  كانت 
عز  ال�شابق  الثقافة  وزير  طرف 
ب�شبب  ولكن   ، ميهوبي  الدين 
وهذا   ، توقفنا  كورونا  جائحة 
التح�شري  باإعادة  اأجربنا  ما 
منذ  ال�شينمائي  املهرجان  لهذا 
البداية   بالإ�شافة اإىل تغيري وايل 
ولية باتنة  وتغيري الوزير  لتتوىل 
 ، والفنون  الثقافة  وزارة  رئا�شة 
يف  حاليا  ونحن  دودة   بن  مليكة 
فتحت  هلل  واحلمد  معها  حديث 
نلقى  اأن  ونتمنى   ، الأبواب  لنا 
دعما من قبلها لي�شبح املهرجان 
ال�شينمائية  اأكرب املهرجانات  من 

الكربى املر�شمة يف اجلزائر.
 

احت�سان املهرجان من 
طرف التعاونية الثقافية 

»اللم�سة«
 

املتحدث  فيما  ذات   واأو�شح 
يخ�ص التعاونية الثقافية  »اللم�شة« 
املهرجان   هذا  احت�شنت  التي 
فتية  تعاونية   اأنها  ال�شينمائي 
والثقايف  ال�شينمائي  املجال  يف 
طرف  من  معتمدة  وهي  والفني 
ككل  والفنون  الثقافة  وزارة 
الأ�شا�ص   هذا  وعلى  التعاونيات 
من  وكمجموعة  ك�شباب  ارتاأينا 
مهرجان  تنظيم  املنطقة   فناين 
من خالل هذه التعاونية وهو يدخل 
التي  املن�شودة  اأهدافها   �شمن 
ت�شعى من خالله خلق مهرجانات 

هذه  اأن  م�شريا   ، وتظاهرات 
لديها  اأعمال  التعاونية 
كثرية:  �شينمائية  فنية 
وت�شعى  م�رسحية   ،

الأف�شل  لتقدمي  دائما 
هد  للم�شا

اجلزائري  .
 

تكرمي املراأة اجلزائرية 
بدرع » ديهيا »

 
موؤ�ش�ص  جهته  تطرق  ومن 
اميدغا�شن  مهرجان  وحمافظ 
بباتنة  للحديث  ال�شينمائي 
الدرع  هي   ، ديهيا  جائزة  عن 
من  واأردنا  للمهرجان  الر�شمي 
الأمازيغية  املراأة  تكرمي  خالله 
ترفع  التي  واجلزائرية  وال�شاوية 
على  وحتافظ  الأجيال  تاريخ 
بلبا�ص  تظهر  تراثها،  والتي 
وترفع  برنو�ص   �شاوي  تقليدي 
حمور  وهو  اميدغا�شن   �رسيح 
 ، �شيف  وحتمل  املهرجان  هذه 
املراأة  هذه  تكرمي  اأردنا  ولهذا 
مع   ، ديهيا  امللكة  متثل  التي 
وجود  ملكات كثريات يف اجلزائر  
اإميدغا�شن  ل�رسيح  بالن�شبة  اأما 
عن  قرب  عبارة  فهو  املعروف 
اآخر   وهو  اأمازيغي  نوميدي 
 «  ، م�رس  غادروا  الذين  امللوك 
وبال�شاوية ي�شمى »مدغ�شن« وهو 
ذلك  يف  املدفون  الثاين   اإميدغ 
املهددة  الآثار  من  وهو  القرب 

بالزوال والن�شيان .
 

و�سول اأفالم من القارات 
اخلم�س

 
التي  الق�شرية  لالأفالم  وبالن�شبة 
املهرجان،  هذا  يف  �شت�شارك 
ك�شف تع�شيت اأن م�شتوى الأفالم 
من  و�شلتنا  التي 
اخلم�ص  القارات 
الآن  حد  واإىل 
باختيار  نقم  مل 
م  فال لأ ا

قريب  عن  ،ولكن  امل�شاركة 
جلنة  على  �شنقوم  بالعتماد 
التي  الأفالم  لنتقاء  �رسية 

�شت�شارك معنا.
 

لفيلم  �سريف  لعر�س   نطمح 
»هيليوبولي�س« يف املهرجان

 
الروائي  الفيلم  م�شاركة  وعن 
 « لالأو�شكار  املر�شح  الطويل 
جعفر  للمخرج   « هيليوبولي�ص 
قا�شم ، قال  ع�شام تع�شيت،   نحن 
اأمنيتنا  املهرجان  كمحافظة 
ال�شينمائي  الفيلم  هذا  يكون  اأن 
يف  �رسيف  كعر�ص  معنا  متواجد 
اخلا�ص  اإميدغا�شن  مهرجان 
هذا  وياأتي  الق�شرية  بالأفالم 
ال�رسيف  العر�ص  اإلغاء  بعد 
كان  الذي  الفيلم  لهذا  الر�شمي 
يعر�ص  يف  اأن  املفرو�ص  من 
ب�شايح  بوعالم  اجلزائر  اأوبرا 
اأ�شابيع فقط لكن  بالعا�شمة منذ 
 ، عر�شه  املنظمني  على  تعذر 
ومن منرب يومية  وقناة »الو�شط« 
نود  اأن يكون معنا  خمرج العمل 
العمل  رفقة  فريق  قا�شم  جعفر 
فعاليات  من  الأوىل  الطبعة  يف 
ال�شينمائي  اإميدغا�شن  مهرجان 
اأن  ونتمنى   ، بباتنة  الدويل 
املخرج  هذا  لدعوتنا   ي�شتجيب 

اجلزائري الكبري.
 

املدير الإعالمي للمهرجان 
عبد احلميد بوحالة: 
تنظيم التظاهرة حتد 

بالن�سبة لنا
 

الإعالمي  اأف�شح  املدير  كما 
احلميد  عبد  للمهرجان 
بوحالة  ،  اأن  تنظيم  الطبعة 
يف   التظاهرة  لهذه  الأوىل 
الظروف احلالية هو حتد بالن�شبة 
هذا  فعاليته   اأين  �شتنطلق  لنا 
ال�شياحي  البعد  ذو  املهرجان 
منطقة  يف  ال�شينمائي  الثقايف 

ال�شنة  يف  الأ�شم  الأورا�ص 
مرة  فالأول  وبالتايل  القادمة  ، 
ينظم  باتنة  ولية  تاريخ   يف 
احلجم  بهذا  �شينمائي  مهرجان 
املخرجني  كل  �شيحت�شن  والذي 
كما   ، اجلزائريني  والفنانني 
بالب�شاط  الولية  هذه  �شتت�رسف 
من  ال�شابع  الفن  لنجوم  الأحمر 
العامل  ومن  الوطن  اأنحاء  جميع 
واأي�شا  اإفريقيا  ومن  العربي 
ولهذا  العربي  املغرب  من 
اإمكانيتنا  املعنوية  كل  �شن�شع 
الالزم  التح�شري  يف  واجل�شدية 
لهذا املهرجان وبالتايل فمن الآن 
اإىل غاية الفاحت من فيفري نكون 
الفعلي  التنظيم  من  انتهينا  قد 
اجلوانب  جميع  من  للمهرجان 
حاليا  ال�شاغل  ف�شغلنا  وعليه   ،
اجلميع  هذا  يحت�شن  كيف  هو 
ال�شينمائي  من  املهرجان 
الالزم  الدعم  تقدمي  خالل  
ل  املهرجان  ،وهذا  لهذا 
الثقافية  التعاونية  يعني 
هذا  ،لأن  فقط  اللم�شة  لوحدها 
املهرجان  يعني كل اجلزائر من 
اجلزائرية،  الدولة  يف  هرم  اأعلى 
نطمح  خمرج،  ولهذا  اأب�شط  اإىل 
وال�شعب  الدولة  حتت�شنه  لأن 
اجلزائري  ال�شعب  لكون  معا 
كورونا  زمن   يف  ونحن  متعط�ص 
معلقة  الثقافية  الأن�شطة  وكل   ،
نف�شيا  اأثر  ما  وهذا  وجممدة 
وحالتنا  النف�شية  حياتنا  على 
اأي�شا فخري  املعنوية  والإبداعية 
بداية  لعودة الن�شاط الثقايف  اإىل 
حياته الطبيعية �شتكون  من بوابة 
جزائري  كمهرجان  اإميدغا�شن 
اأن  فنتمنى  ولهذا  باملائة،  مائة 
املهرجانات  راأ�ص  على  يكون 
نظرة  الخت�شا�ص  لأن  اأهل  من 
متاما  ولي�شت  مغايرة   املخرج 
وعليه   ، الإداري  نظرة  مثل 
ب�شدد  نحن  التي  املهمة  فهذه 

للوجود  اإثبات  هي  القيام  بها 
هي  الوقت  نف�ص  والذات  ويف 
،داعيا  اجلميع  ميالد  �شهادة 
لإجناح  اجلهود  كل  تكاتف   اإىل 

اإميدغا�شن .
 ميزانية املهرجان �سئيلة 

جدا
 

العتمادات  منح  وب�شاأن 
احلدث  هذا  لتغطية  ال�شحفيني 
ال�شينمائي البارز قال بوحالة،  اأن 
اإميدغا�شن  مهرجان  حمافظ 
ال�شينمائي الدويل بباتنة ، ع�شام 
لرفع  خ�شي�شا  اختاره  تع�شيت 
العر�ص  هذا  لإجناح  التحدي 
نوعه  يف  من  الأول  ال�شينمائي 
باتنة عرب م�شاركة و�شائل الإعالم 
حاليا  فنحن  وعليه  املختلفة، 
خالل  من    ، له  التح�شري  ب�شدد 
ممكن  عدد  اأكرب  على  العتماد 
واحدة  حالة  ي  ال�شحفيني  من 
اإذا كان هناك دعم  اأكرث ، ونحن 
الثقافية  التعاونية  عاتق  على 
حمددا  عددا  لدينا  اللم�شة 
الذين  ال�شحفيني  الزمالء  من 
باتنة  ولية  اإىل  معنا  �شيتنقلون  
لأن ميزانية التعاونية واملهرجان 
 ، جدا   �شئيلة  �شواء  حد  على 
ا�شرتاتيجية  مع   و�شعنا  ولهذا 
الأخذ بعني العتبار الإمكانيات 
حد  فاإىل  للمهرجان  املتاحة 
الآن ل اأ�شتطيع تقدمي اأي وعود 
احل�شور  يرغب يف  �شحفي  لأي 
من اأجل تغطية فعاليات الطبعة 
املهرجان  هذا  من  الأوىل 
ال�شينمائي  لأن هذا الأمر خارج 
ورغبتنا،  موؤكدا  ذات  اإرادتنا 
املتحدث  اأنه قام بو�شع خارطة 
نبا�رس  لكي  للمحافظ  اإعالمية 
اإىل  ن�شل  الآن  وملا  من  العمل 
قائمة  وحتديد  العتماد  توزيع 
ولية  يف  فقط  ال�شحفيني 
من  العديد  يتواجد  اأين    ، باتنة 

هذه  يف  املعتمدين  املرا�شلني 
بالتن�شيق  �شنقوم  ، حيث  الولية 
للولية  التابع  الإعالم  مدير  مع 
يف هذا اجلانب ،  مقدما يف ذلك 
مثال بارزا  لو تتكفل ولية باتنة 
بكل ال�شحفيني من اإيواء واإطعام 
توفرت  واإن  ال�شحفيني،  ونقل 
ناأخذ  �شيجعلنا   الأمور  هذه 
اأكرب عدد ممكن من الإعالميني، 
ولهذا �شتتواجد معنا 11 جريدة  
ك�شحافة وطنية  قمنا باختيارها 
 5 و   ، املهرجان  هذا  ملرافقة 
يف  واملتمثلة  وطنية  اإذاعات 
والثانية  الأوىل  الإذاعية  القناة 
الثقافية  والإذاعة  والثالثة 
»مونت  واإذاعة    ، باتنة  واإذاعة 
اإىل  بالإ�شافة   ، »الدولية   كارلو 
وهي   معتمدة  اأجنبية  قنوات   6
عن  الغنية  الف�شائية  القنوات 
التعريف التي متلك العتماد  يف 

اجلزائر.
 

جتنيد كلي خلدمة الثقافة 
وال�سياحة وال�سينما 

اجلزائرية
 

 واأعلن عبد احلميد بوحالة عن 
الدعم  طلب  مللف  التح�شري 
املادي من ال�رسكات الكربى يف 
اجلزائر، ونتمنى اأن  الكل يتجند  
يف  والثقافة  ال�شياحة  خلدمة 
 ، اجلزائرية  وال�شينما  اجلزائر 
ولهذا فلقد لحظنا يف ال�شنوات 
ال�شينمائي  الإنتاج  اأن  الأخرية  
قل ، لكن كرثت اجلوائز فتقريبا 
مت  التي  اجلزائرية  الأفالم  كل 
ال�شنتني الأخريتني  ت�شويرها يف 
دولية  جوائز  على  حت�شلت  قد 
ل  فلماذا  مت�شائال   ، عديدة 
اإميدغا�شن  مهرجان  ت�شارك يف 
التي  الأفالم  هذه  ال�شينمائي 
�رسفتنا يف مهرجانات �شينمائية 

دولية .    
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الفنان الفل�سطيني اأحمد امل�سري لـ "الو�سط"

اأعمايل الفنية التزام بق�ضيتنا املركزية 
يحاول الفنان الفل�سطيني اأحمد امل�سري ترك ب�سمته على ال�ساحة الفنية مطال من نافذة الفن 

امللتزم املرتبط اأ�سا�سا بالق�سية املركزية لكل العرب و امل�سلمني وهي الق�سية الفل�سطينية الو�سط 
ات�سلت بالفنان و حاورته حول عدد من الق�سايا التي ت�سغله و ت�سغل ال�ساحة الفنية

حاوره د.رائد ناجي 

من هو الفنان اأحمد امل�سري ؟

يف  ال�رصة/  قرية  من  فل�سطيني  فنان 
الغربية,  ال�سفة  من  اخلليل   – دورا  بلدة 
ُجبَل  الذي  الطفل  ذلك  من  بدايته  كانت 
على حب الأغنية الرتاثية الفل�سطينيةمنذ 
يراوده  التي ظلت حلما  و  اأظفاره  نُعومة 
بالوقوف على م�رصح الأغنية الفل�سطينية 
بف�سل اهلل عز  اأ�سبح احللم حقيقة  حتى 
وجل , وكان يتحني الفر�ص يف املنا�سبات 
التي  املوهبة  تلك  ليفجر  الجتماعية 

جتلت منذ �سباه.
وكذلك  الفل�سطيني  اجلمهور  انفك  وما 
الإعالم ينتظر اأحمد امل�رصي على اأحّر 
من اجلمر يف كل جديد عرب الف�سائيات 
انتهاًء  ولي�ص  املختلفة  الإعالم  وو�سائل 
التوا�سل  مواقع  و  ميديا  بال�سو�سال 

الجتماعي.

اختاره  الذي  اللون  هو  ما 
هذا  وملاذا  لنف�سه؟  امل�سري  اأحمد 
اأم كان  االختيار؟ وهل كان �سدفة 

له معايري؟

ال�سعبي  اللون  هو  اخرتته  الذي  اللون 
الذي  ,الأمر  املتنوعة  اأجنا�سه  و  باألوانه 

اأحمد  هوية  يف  بارزاً  ملمحاً  ي�سكل 
ال�سعبية  الأغنية  الفنية.حقيقة  امل�رصي 
اأمناط  من  منطاً  �سكلت  الفل�سطينية 
الفل�سطيني  فيه  يجد  الذي  التعبري 
ُمتَنَف�ساً عما يختلجه من م�ساعر فيا�سة 
يف الأفراح والأتراح ويف كل مناحي حياة 

الفل�سطيني .
على  الأقدر  ظلت  الأغنية  فهذه  لذلك 
الأحداث  و  املواقف  كل  عن  التعبري 
وحقيقًة  انت�سارها  و�سعة  بب�ســاطتها 
القالب  �سمن  كانت  بل  �سدفة  تكن  مل 
مع  ال�سعبية  لالأغنية  الفلكلوري  الرتاثي 

ترك ب�سمة خا�سة يف هذا املجال .

اأن اللون ال�سعبي خا�سة   يقال 
منها   : اأهداف  عدة  له  فل�سطني  يف 
الفل�سطيني  الرتاث  على  احلفاظ 
اإىل  اأقرب  اللون  هذا  ترى  .هل 
انك  بحكم  الفل�سطينية  اجلماهري 

خمت�ص يف هذا اللون ؟

اللون  اأهداف  اأبرز  من   , نعم  بالطبع 
ال�سعبي هو احلفاظ على الرتاث والهوية 
وحلنها  كلماتها  خالل  من  الفل�سطينية 
واملحافل  املنا�سبات  كل  وم�ساركتها يف 
وزرع  الوعي  تر�سيخ  يف  و�ساهمت  بل 
معاين العزة و الإباء و اإذكاء روح املقاومة 

و رف�ص الذل واخلنوع للمحتل .

كل  يف  حا�رصة  ال�سعبية  الأغنية  وظلت 
املنا�سبات الجتماعية من زواج و جناح 
جعلها  مما  .....الخ.  واأحزان  وميالد 
العامة  نفو�ص  يف  تاأثرياً  والأكرث  الأقرب 
فتخفق لها القلوب زهواً وطرباً و فخراً. 

جمموعة  قدم  امل�سري  اأحمد 
على  ُيطلعنا  اأن  االأعمال,اأرجو  من 

االأعمال و الكليبات واملوا�سيع؟

األبوم  الفنية  اأعمايل  باكورة  كانت 
القد�ص,و�رصخات من قلب احل�سار,تاله 
األبوم هم�سات  األبوم �سموخ رغم الأمل ثم 
لالأفراح  األبومني  ,واأجنزت  تراثية 
قدمت  كما  الأنوار(  )مبارك,وعر�ص 
كليبات   منها  الفنية  الأعمال  ع�رصات 
)ال�سعب اجلبارين( و)قطر الندى( و)�سعب 
اجلنة(و)علي  روائح  )هبت  الأحرار(و 
عن  احلّي(,ناهيك  و)ال�سوت  �رصاعك( 
اأعمال كثرية تتغنى ل مدن فل�سطني حيث 
تناولت فيها مو�سوعات �ستى من احلنني 
و الغ�سب و الثورة وذكر الأجماد والرثاء 

.......اإىل اآخر هذه املو�سوعات .
�سبيل  على  ال�سعراء  من  بكثري  ا�ستعنت 
الذكر ل احل�رص ) خ�رص �سامل , اأني�ص اأبو 
مارية , خليل عابد , رائد �سالح , �سمري 
اأ�رصف   , قطناين  ر�سوان   , الهيجا  اأبو 
عواد  اأ�سجان   , قدري  حممد   , ح�سي�ص 

,د.رائد ناجي( ول اأن�سى كلمات كثرية من 
تاأليفي .

زالت  ما  الأعمال  من  جمموعة  وهناك 
باإذن اهلل,  النور  �سرتى  العمل وقريباً  قيد 
وكليب اآخر بعنوان ) اأنت الأحلى ( موزعة 
الفل�سطينية  ال�سعبية  الأغنية  األوان  على 
 , , اجلفرة  , امليجانا  من مواويل جبلية 
الدلعونا , زريف الطول , الكرادة , الزجل 

الفل�سطيني , العتابا وغريها الكثري .
 

امل�سري  اأحمد  اأ�سدر  موؤخرا 
الذي   ) غايل   يا  حلفتك   ( كليب 
على  وبث  ف�سائيات  عدة  على  ن�سر 
عن  حتدثنا  لو   , كثرية  ف�سائيات 
هذا العمل وفريق العمل وكيف مت 

العمل ؟

وال�ساعر  الدكتور  هو  الفكرة  �ساحب 
�ساحب  وهو  ناجي  رائد  احلبيب 
معاً  واجلزائر  فل�سطني  الكلمات,ابن 
وهذا يوؤكد على عمق العالقة التي تربط 
فل�سطني باجلزائر احلبيبة خا�سة واحلب 
املكنون الذي نكنه للجزائر بلداً و �سعباً 
اأما بخ�سو�ص ت�سوير العمل مت يف مناطق 
خمتلفة ابتداءاً بالقد�ص ومروراً برام اهلل, 
طبعا  وبدو  وقلنديا  القبيبة  وحتديداً 
بالتعاون مع بع�ص املجال�ص املحلية يف 
ال�سكر  كل  مني   لهم  املذكورة  املناطق 

الفنان  اأحلان  من  العمل  هذا  والثناء 
مو�سيقي  وتوزيع  قا�سم  اأ�سامة  الكبري 
الرائع  واإخراج  �سلمى  حممود  الفنان 
حممد فرحان الكرمي و مونتاج احلبيب 
اأزد جمهور اأما كيف مت العمل مت بجهود 
ذاتية تفتقر على الإمكانيات املتطورة يف 
والت�سوير والكليب يحاكي  الإخراج  عامل 

الواقع الفل�سطيني بكل مكوناته.
 

يعاين  التي  امل�ساكل  هي  ما 
عمومًا  الفل�سطيني  الفنان  منها 
التي  والعقوبات  وامل�ساكل   ,
وجه  على  امل�سري  اأحمد  تعرت�ص 

اخل�سو�ص ؟

يعاين  التي  الكربى  امل�سكلة  بدايًة 
هي  عموماً  الفل�سطيني  الفنان  منها 
وت�سييق  للكلمة  الإحتالل  مالحقة 
ملا  والإبداع  الفن  على  اخلناق 
ال�سباب.                                                                                 نفو�ص  يف  اأثر  من  للكلمة 
اأي�سا افتقارنا لالإمكانيات  من املعيقات 
دور  غياب  ظل  واللوج�ستية.يف  املادية 

وزارة الثقافة الفل�سطينية..
تعر�ست  فقد  فل�سطيني  فنان  وكوين 
لالإعتقال وال�سجن ب�سبب بع�ص الأعمال 
الفنية والألبومات التي قمت باإ�سدارها.       

الفن  على  مطلع  اأنت  هل   
اأ�سدقاء  لديك  هل  و  ؟  اجلزائري 
من الو�سط الفني اجلزائري ؟ و هل 
تفكر بتجربة من اأحلان جزائرية  
اأو  املنظور  املدى  يف  ذلك  غري  اأو 

امل�ستقبل ؟

من  عدد  مع  توا�سل  يل  نعم  الإجابة 
مو�سيقيني  من  احلبيبة  اجلزائر  فّناين 
 , دحمان  مالك   : اأمثال  وموزعني 
واملو�سيقي الفنان الرائع عبد الرحمن 
الفنان  و  دحمان  ح�سان  و   , جبيلة  اأبو 
عكروت  الرحمن  عبد  املو�سيقار 

وغريهم .
حقيقًة اأفكر بتجربة كهذه ويل ال�رصف 
للم�ساركة  روؤية  فهناك  بذلك  اأقوم  اأن 
باأحلان  ومن�سجم  متناغم  فني  يف عمل 
و  الفل�سطيني  الرتاث  من  مزيج  هي 

اجلزائري على حٍد �سواء.
ملا للجزائر احلبيبة من مكانة يف عقل 

ووجدان كل فل�سطيني,
وعظيم  ال�سكر  بجزيل  اأتوجه  وختاما 
المتنان لأحرار اجلزائر الذين ن�ستمد 
اأ�سباب  منهم ومن حبهم وموؤازرتهم لنا 
ال�سمود والثبات وموا�سلة الطريق رغم 

ال�سعاب 

ثقايف
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم 25/ 2020

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

لـ  املوافق  �سفر1433   18 يف   06-12 رقم  القانون  مبقت�سى 
 10-19 اليوم  هذا  مت   , باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12
-2020ت�سليم و�سل الت�رصيح بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية ذات 

طابع اجتماعي :حي امل�سماة
جمعية �سيدي عمران ورقلة

الكائن مقرها حي �سيدي عمران ورقلة
لرئي�ص اجلمعية ال�سيد: جمول ب�سري

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

الو�سط:2020/11/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

دائرة : ق�سر احلريان
بلدية : ابن نا�سر بن �سهرة 

رقم : 191 /2020

 و�سل اإيداع الت�سريح بتجديد
جمعية حملية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات , مت هذا 
اليوم : 03-11-2020 الإيداع ملف جتديد جمعية ذات 

�سبغة دينية : 
اأبوبكر  مل�سجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  -ت�سمية 

ال�سديق
- املقر الجتماعي : م�سجد اأبو بكر ال�سديق 

املودع : كامل ال�سايب 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ص اجلمعية 

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

دائرة : االأغواط
بلدية : االأغواط

رقم : 121/ 2020
 و�سل اإيداع ملف تاأ�سي�ص

جمعية بلدية
�سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات , 
مت هذا اليوم : 15-11-2020 الإيداع ملف التجديد : 
ملدينة  ال�ساعد  اجليل  نادي   : اجلمعية  -ت�سمية 

الأغواط »بلدية الأغواط »
- املقر الجتماعي : حي الغربية » بلدية الأغواط 

املودع : �سديرة قويدر
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ص اجلمعية 

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 

بتاريخ الثامن ع�رص من �سهر نوفمرب من �سنة الفني و ع�رصون 2020/11/18
نحن الأ�ستاذ / ن�رص الدين تيغزة حم�رص ق�سائي مبحكمة القليعة , دائرة اخت�سا�ص 

جمل�ص ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .
بطلب من : ال�سيد)ة( : �ساملي عيا�ص

ال�ساكن)ة( بـ : جتزئة 04 رقم 41 الدويرة اجلزائر 
�سد ال�سيد)ة( : بن مو�سى حمزة 

ال�ساكن بـ : �سارع مدا�ص الدويرة اجلزائر
و  املدنية  الإجراءات  قانون  من    625 و   613.612 املواد  على  الإطالع  بعد 

الإدارية و عمال باأحكامها 
بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة,  ق�سم اجلنح  بتاريخ 19/10/02 , 
حتت رقم الفهر�ص 19/05311 , رقم اجلدول 19/02220 , و املمهور بال�سيغة 
التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة, بتاريخ 2020/07/29 , حتت رقم 

  2020/453
التكليف  ت�سليم   , بالوفاء  تكليف   , التنفيذي  ال�سند  تبليغ  حما�رص  على  بناءا 
بريد  رقم    RR00483298042 مبكتب  ر�سالة م�سمنة حتت  بوا�سطة  بالوفاء 

مدينة القليعة بتاريخ 2020/09/24

والتكليف  ت�سليم   , بالوفاء  تكليف   , التنفيذي  ال�سند  تبليغ  حما�رص  على  بناءا 
بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2020/10/22

التكليف  ت�سليم   , بالوفاء  تكليف   , التنفيذي  ال�سند  تبليغ  حما�رص  على  بناءا 
بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية الدويرة    بتاريخ 2020/10/25

و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2020/11/16 
بن�رص  الق�سائي  للمح�رص  يرخ�ص  الذي  و   20/1417  : الرتتيب  رقم  حتت   ,
طبقا   الوطنية  اليومية   اجلرائد  اإحدى  على  بالوفاء   تكليف  حم�رص  م�سمون 

لن�ص املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
الدويرة  مدا�ص  �سارع   : ب  )ة(  ال�ساكن   , حمزة  مو�سى  بن   : )ة(  ال�سيد  كلفنا 

اجلزائر    ,  
 بان ي�سدد بني اأيدينا مبلغ خم�سة مائة و ت�سعة  و ثالثون الف دينار جزائري ) 
539.000.00 دج ( والذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�ص م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ 

و احلق التنا�سبي .
و نبهنا ال�سيد )ة( : بن مو�سى حمزة      , باأن له اأجل خم�سة ع�رصة )15( يوما 
للوفاء ي�رصي ابتداءا من تاريخ ن�رص م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ 

عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب االأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر0673.83.51.03

املواد 412 /4 و 612 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

اإ�ضهار

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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موديرنا تعلن "ر�سميا" �سعر لقاح كورونا املنتظر
بعد �نتظار وترقب د�ما لفرتة طويلة ك�سف �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة موديرنا، �ستيفان بان�سل �أم�س  
�لأحد، عن �ل�سعر �ملتوقع للقاح فريو�س كورونا، �لذي �أنتجته �سركته، و�لذي حقق نتائج و�عدة جد� 

مبرحلة �لتجارب، وينتظر �لعامل طرحه خالل �أ�سابيع قليلة.
ق.د/وكالت

�أم  »فيلت  ل�صحيفة  بان�صل  وقال 
»موديرنا«  �أن  �لأملانية  �صونتاغ« 
يرت�وح  �صعر�  للحكومات  �صتحدد 
ما بني 25 و37 دولًر� لكل جرعة 
على  �عتماد�  وذلك  �للقاح،  من 
�لكمية �ملطلوبة  ونقل عنه قوله: 
»لقاحنا يكلف تقريبا نف�س تكلفة 
بني  يرت�وح  �لذي  �لإنفلونز�  لقاح 
10 دولر�ت و50 دولر�«، وفق ما 

�أوردت »رويرتز«.
م�صوؤول  قال  �ملا�صي،  و�لثنني 
ي�صارك  �لأوروبي،  �لحتاد  يف 
�إن  �ل�رشكة،  مع  �ملحادثات  يف 
�ملفو�صية �لأوروبية تريد �لتو�صل 

ل�رش�ء  »موديرنا«  مع  �تفاق  �إىل 
�للقاح،  من  �جلرعات  ماليني 
ب�صعر �أقل من 25 دولًر� للجرعة 

�أي  توقيع  يتم  »مل  بان�س:  وقال   ،
�صيء حتى �لآن، لكننا قريبون من 
�ملفو�صية  �تفاق مع  �إىل  �لتو�صل 

»م�صاألة  �أنها  م�صيًفا  �لأوروبية، 
�أيام« حتى يكون �لعقد جاهز�.

لقاحها  �أن  موديرنا  وك�صفت 
 %94.5 بن�صبة  فعال  �لتجريبي 
كورونا،  فريو�س  من  �لوقاية  يف 
وذلك بناًء على بيانات موؤقتة عن 
مرحلة  بلغت  �إكلينيكية  جتارب 
متاأخرة، لت�صبح �ل�رشكة �لأمريكية 
يقدم  �لذي  �لثاين  �ملطور  بذلك 
بكثري،  �لتوقعات  جتاوزت  نتائج 
و�رشيكتها  »فايزر«  �رشكة  بعد 
�لحتاد  »بيونتيك«،ويجرى 
�لأوروبي حمادثات مع »موديرنا« 
لفريو�س  �لتجريبي  لقاحها  ب�صاأن 
جويلية  منذ  �لأقل  على  كورونا 

�ملا�صي.

اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  �إ�سابة   1088
�رتفاع �جمايل �ل�سابات �ىل : 74862

ت�سجيل 17 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم �هلل

�رتفاع �جمايل �لوفيات �ىل : 2275

حالت �ل�سفاء �جلديدة : 611
�رتفاع �جماىل �ل�سفاء �ىل : 48794

تكلفته نف�س تكلفة لقاح �أنفلونز�

جمل�س �لأمة 

جل�سة علنية لعر�ض 
قانون املالية 2021

�لثنني   �ليوم  �أ�صغاله  �لأمة  جمل�س  يو��صل 
�ملت�صمن  �لقانون  ن�س  مناق�صة  و  بتقدمي 
قانون �ملالية ل�صنة 2021 و ذلك خالل جل�صة 
علنية ح�صبما �أفاد به بيان �صادر عن جمل�س 
�جلل�صة  �ن  �مل�صدر  ذ�ت  �أو�صح  و  �لأمة 
�ل�صباحية �صتخ�ص�س لتقدمي و مناق�صة  ن�س 
 2021 ل�صنة  �ملالية  قانون  �ملت�صمن  �لقانون 
من طرف وزير �ملالية تكون متبوعة مبناق�صة 
عامة من طرف �ع�صاء �لغرفة �لعليا للربملان،  

ي�صيف ذ�ت �مل�صدر.

�لبويرة

ا�سرتجاع 34 هكتارا 
من العقار ال�سناعي

ك�صف و�يل �لبويرة »لكحل عياط عبد �ل�صالم 
» عن ��صرتجاع �أزيد من 34 هكتار� من �لعقار 
�ل�صناعية وذلك �صو�ء   �ل�صناعي يف �ملناطق 
بعد  بالعد�لة  �أو  �لإد�ري  �لإلغاء  طريق  عن 
متابعة �مل�صتثمرين �ملزيفني �لذين مل ي�صتغلو� 
�لعقار �لذي ��صتفادو� منه رغم مرور �صنو�ت 
للم�صتثمرين  �إل  مكان  ل  �نه  موؤكد�  عديدة 
�حلقيقيني من �لآن ف�صاعد� وملف �ل�صتثمار 
�أ�صار  �صي�صهد قفزة نوعية ، ويف ذ�ت �ل�صياق 
ذ�ت �مل�صوؤول �صمن تدخله يف �أ�صغال �لدورة 
�لعادية للمجل�س �ل�صعبي �لولئي �إىل ��صرتجاع 
�لق�صاء  جمل�س  مبحاذ�ة  تقع  �أر�صية  قطعة 
فيها  متو�صطة  ت�صييد  و�صيتم  �لبويرة  مبدينة 
بعد ت�صجيل �مل�رشوع يف ظل عدم توفر �لعقار 

�ملنا�صب لتج�صيدها .

�لأمن �لوطني 

حملة حت�سي�سية يف ثالث وليات لكبح م�سار كورونا
�لعامة  �ملديرية  با�رشت 

�أم�س  �لوطني  لالأمن 
�لأحد حملة توعوية 

حت�صي�صية 
من  ميد�نية 
خالل م�صاحلها 
وليات  لأمن 
�جلز�ئر وهر�ن 

 ، ق�صنطينة و
توزيع  فيها  مت 

قناع   10.000
مو�طني  على  و�قي 
وذلك  �لوليات،  هذه 

يف  تندرج  ت�صامنية  مبادرة  يف 
�لوطنية  �جلهود  دعم  �إطار 

و�لتح�صي�س  �لتوعية  جمال  يف 
جائحة  �إنت�صار  م�صار  لكبح 
�صل�صلة  ك�رش  و  كورونا 
�لعدوى و�أو�صح بيان 
�لعامة  للمديرية 
�لوطني  لالأمن 
�لعملية،  هذه  �أن 
يف  ت�صمل  �لتي 
�لأوىل  مرحلتها 
من  وليات  ثالث 
�جلز�ئر  وهي  �لوطن 
وق�صنطينة،  وهر�ن 
»�لرفع  �إىل  �أي�صا  تهدف 
من درجة �لوعي لدى �ملو�طنني 
�لو�صع  بجدية  وحت�صي�صهم 

على  وحّثهم  �لر�هن  �ل�صحي 
�لو�قية،  �لأقنعة  بو�صع  �للتز�م 
كاإجر�ء �صحي �أ�صا�صي و�رشوري 
�ل�صحة  على  و�حلفاظ  للوقاية 

�لفردية و�جلماعية«.
و�أ�صاف �لبيان �ن �حلملة »تعرف 
توزيع ع�رشة �آلف )10.000( قناع 
و�ق على �ملو�طنني على م�صتوى 
�لعمومية  و�لأماكن  �لأحياء 
متوين  وحمالت  �لت�صوق  ونقاط 
�ل�صتهالكية  باملو�د  �ملو�طنني 
ونقاط �ملر�قبة �لأمنية«، م�صري� 
�لأوىل  �خلرجات  هذه  �أن  �ىل 
للمبادرة لقيت »جتاوبا كبري� من 

طرف �ملو�طنني«.

غليز�ن 

اختفاء فتاة يف ظروف غام�سة! 
يثري�ختفاء قتاة قا�رش يف ظروف 
يف  �صياميتال  بحي  غام�صة، 
�أفر�د  و�صط  كبري�  قلقا  غليز�ن، 
من  يتخوفون  �لذين  عائلتها 
تعر�صها حلادثة �ختطاف من قبل 

جمهولني.
حليمة«   »�رش�صاف  تدعى  �لفتاة 
تلميذة  �صنة    16 �لعمر  من  تبلغ 
�ل�صياميطال،�ختفت  حي  بثانوية 
يوم �خلمي�س �ملا�صي، حيث  منذ 
كاملعتاد  عائلتها  لبيت  تعد  مل 
كل  وباءت  �لدر��صة  نهاية  عند 
بالف�صل  عنها  للبحث  �ملحاولت 
لتبليغ  �لفتاة  عائلة  و��صطرت 

�ختفائها  عن  عنا�رش�لأمن 
وتخوفها من تعر�صها لأي مكروه، 
يف  �مل�صالح  ذ�ت  �رشعت  حيث 
عنها  للبحث  حترياتها  تكثيف  

وفتح حتقيق معمق يف �حلادثة.
�أفر�د  لأحد  ت�رشيحات  وح�صب 
فاإن  �لو�صط   جلريدة  �لعائلة 
عائلة �لفتاة ل ت�صتبعد �ختطافها 
جمهول،  ملكان  ��صتدر�جها  �و 
على  متعودة  لي�صت  و�أنها  بخا�صة 
ما  وهو  عائلتها  بيت  عن  �لغياب 
يحريعائلتها �لتي طالبت ب�رشورة 
و�لعثور  �حلادثة  يف  حتقيق  فتح 

على فلذة كبدها.

�ملحامني  من  �لعديد  طالب 
متهمني  ب�صحايا  �ملدعمني 
�لتحقيق  ذمة  على  حمبو�صني 
من وزير �لعدل  حافظ �لأختام 
بلقا�صم زغماتي �لتدخل �لعاجل 
وموكليهم  لذويهم   حل  لإيجاد 
توقيفهم  و�لذين  �ملحبو�صني 
ق�صاياهم على م�صتوى �لتحقيق 

بعد  �أ�صهر  �ل03  فاقت  ملدة 
�لذي  �لتحقيق  قا�صي  حتويل  
كان مكلفا بالنظر يف ق�صاياهم 
تلم�صان   حمكمة  م�صتوى  على 
دون تعوي�صه ، �لأمر �لذي عطل 
فرتة  من  و�صاعف  �لق�صايا 

�حلب�س على ذمة �لتحقيق .
يف  �ملحامون   و�أ�صار  هذ� 

�حلب�س  �إن  مر��صلتهم 
��صتثنائي  �إجر�ء  �لحتياطي 
وهو حمدود  ب04 �أ�صهر قابلة 
�لأكرث،ما  على  مرتني  للتجديد 
يف  �ملتهمني   بع�س  يجعل 
حالة قلق وهم  يف �ملوؤ�ص�صات 
�لنظر  يتم  مل  بعدما  �لعقابية 
من  �أكرث  منذ  ق�صاياهم  يف 

�ن  ورغم  �أ�صهر،حيث   03
جنائية  بق�صايا  متابع  بع�صهم 
جتعل  �لرب�ءة   قرينة  �إن   �إل 
�إد�نته   تنبث  بريء حتى  �ملتهم 
�لجر�ء  تعد  �لتي  باملحاكمة 
يربئ  �أو  يدين  �لذي  �لر�صمي 

�ملتهم مما ن�صب له .
حممد بن تر�ر

حمامون وعائالت �ل�سحايا  يطالبون وزير �لعدل بالتدخل

الغرفة الثانية مبحكمة تلم�سان بدون قا�سي حتقيق 

ملعب زوقاري بغليز�ن

الأ�سغال حترم ال�سريع من ال�ستقبال فوق ميدانه  ! 
ت�صبت �لأ�صغال �لتي با�رشتها 
�إد�رة ملعب زوقاري �لطاهر 
جلنة  رفع  يف  بغليز�ن، 
�لتابعة  �ملالعب  معاينة 
للفاف حتفظات على تاأهيل 
لقاء�ت  ل�صت�صافة  �مللعب 
للمحرتف  �لوطنية  �لبطولة 

�لأول.
بيت  �مل�صاكل يف  �أن  ويبدو� 
�ل�رشيع ل تاأتي فر�دى، فبعد 
م�صكلة �لديون وعدم تاأهيل 
�مل�صتقدمني  �جلدد  لعبيه 
�ل�صيفي،   �ملريكاتو  يف 
�لذي  �مللعب  ق�صية  ت�صاف 

غري  بات 
ب�صبب  جاهز 
مبا�رشة �أ�صغال 
�لتي  �لتهيئة 
تو�صعة  م�صت 
تبديل  غرف 

ب�س  ملال �
�لربتوكول  مع  متا�صيا 

وز�رة  �أقرته  �لذي  �ل�صحي 
ومن  و�لريا�صة  �ل�صباب 
�لر�بطة  رئي�س  �رشح  جهته 
 « �لقدم  لكرة  �ملحرتفة 
�أّن  مدو�ر«  عبد�لكرمي 
زوقاري  �ل�صهيد  ملعب 

�لطاهرغري موؤهل 
ر�صمية  ب�صفة 
مباريات  لتنظيم 
ب�صبب  “�لر�بيد« 
�لتي  �لتحفظات 
�للحنة  رفعتها 

�ملخت�صة.
�ل�صلطات  وخ�ص�صت 
�لولئية غالفا ماليا بقيمة 4 
ماليري �صنتيم لإعادة جتديد 
وهي  �ل�صطناعي  �لع�صب 
�لعملية �لتي �صتجعل �مللعب 
غري جاهز ملدة زمنية تفوق 

�ل�صهرين .

وهر�ن

الإنتهاء قريبا من اجناز 3500 م�سكن 
�جناز  من  قريبا  �لنتهاء  يرتقب 
عمومية  �صكنية  وحدة   3.500
�إيجارية ببلديتي و�دي تليالت وبن 
فريحة )وهر�ن(، ح�صبما علم �أم�س 

�لحد لدى م�صالح �لولية.
وحدة   2.500 ب  �لأمر  ويتعلق 
�صكنية من فئة 3 غرف ببلدية و�دي 
تليالت و�لتي �صيخ�ص�س جزء منها 
�لق�صديرية  �لبيوت  قاطني  لفائدة 
�صيدي  ب�صبخة  �ملتو�جدة  و�له�صة 
�لق�صاء  �إطار  يف  وذلك  �ل�صحمي 
ذ�ت  ح�صب  �له�س،  �ل�صكن  على 
�مل�صالح كما تو�صك �لأ�صغال ب�صاأن 
من  �صكنية  وحدة   1.000 ح�صة 

ببلدية  نهايتها  على  �ل�صيغة  نف�س 
بن فريحة وهي خم�ص�صة لقاطني 
�لعني،  بر�أ�س  �لفو�صوي  �ل�صكن 
�أ�صغال  �نتهت  وفد  �إليه  �أ�صري  كما 
بالبلديتني  �ل�صكنات  هذه  �جناز 
باملائة   100 بن�صبة  �ملذكورتني 
�خلارجية  �لأ�صغال  تو�صك  فيما 
يف  �خل�صو�س  وجه  على  �ملتمثلة 
�لعمومية  و�لإنارة  �لأر�صفة  �جناز 
على  �ل�صبكات  مبختلف  و�لربط 
نهايتها حيث تتجاوز ن�صبة تقدمها 
�صهر  ت�صلم  �أن  على  باملائة   90
دي�صمرب �لقادم على �أق�صى تقدير، 

وفق نف�س �مل�صدر.

�لتغطية �لكهربائية بالبليدة

400 مليون دج لجناز 
45 حمول كهربائيا

�لغاز  و  �لكهرباء  توزيع  مديرية  خ�ص�صت 
�ل400  قارب  ماليا  غالفا  �لبليدة  بولية 
مليون دج لجناز 45 حمول كهربائيا جديد�، 
ح�صبما علم �أم�س �لأحد لدى هذه �ملوؤ�ص�صة 
�لعمومية، فمو��صلة للجهود �لر�مية لتدعيم 
و تعزيز �لتغطية بال�صبكة �لكهربائية بالولية 
��صتثماريا  برناجما  �مل�صالح  ذ�ت  �أعدت 
مربمج  كهربائيا  حمول   45 �جناز  يت�صمن 
�ملقبلة،  �ل�صنة  من  جو�ن  �صهر  ��صتالمها 
تخفيف  يف  �صت�صاهم  �لتي  �مل�صاريع  وهي 
�صيما  ل  �لكهربائية  �ملن�صاآت  على  �ل�صغط 
�رتفاعا  ت�صهد  �لتي  �ل�صيف  فرتة  خالل 
نف�س  ح�صب  �لطاقة،  هذه  ��صتهالك  يف 

�مل�صدر.
�إىل  �جلديدة  �مل�صاريع  هذه  ت�صاف  و 
�صيتدعم  �لتي  �جلديدة  �ملن�صاآت  جملة من 
30 حمول  �ملتمثلة يف  و  قريبا  �لقطاع  بها 
كهربائيا كلف خزينة �لدولة 278 مليون دج .

بريد �جلز�ئر بتي�سم�سيلت 

ا�ستغالل القاعات لدفع 
معا�سات املتقاعدين 

لولية  �جلز�ئر  بريد  موؤ�ص�صة  وحدة  �رشعت 
تي�صم�صيلت �أم�س �لأحد يف ��صتغالل �لقاعات 
متعددة �لريا�صات باملنطقة لدفع �ملعا�صات 
لفئة �ملتقاعدين وذلك �صمن برتوكول �لوقاية 
ح�صبما  كورونا،  فريو�س  عدوى  �نت�صار  من 

�أفاد به مدير ذ�ت �لهيئة، 

�لبويرة

العثور على جثة 
�سخ�ض جمهول الهوية

�لوحدة  �إ�صعافات  �أم�س  م�صاء  تدخلت 
�لرئي�صية للحماية �ملدنية من �جل نقل جثة 
من �مام �ملجمع �ملائي طريق عني �لرتك 
م�صالح  بيان  وح�صب  �لرتك  عني  بلدية 
»�لو�صط«  يومية   حتوز  �ملدنية  �حلماية 
ذكر  جن�س  من  �ل�صحية  فاإن  منه  ن�صخة 
جمهول �لهوية يبلغ من �لعمر حو�يل 55�صنة 
متوف يف عني �ملكان مت حتويله �إىل م�صلحة 
حفظ �جلثث مب�صت�صفى »حممد بو�صياف« 
مبدينة �لبويرة ، ومن جهتها فتحت م�صالح 

�لدرك �لوطني حتقيقا يف �حلادثة .
�أح�سن مرزوق

�عتربت رف�سه �سعود �ملن�سة 
�ل�سرفية �إهانة لل�سلطات �لعليا

اإدارة احتاد العا�سمة 
تقيل �سيكوليني

�إقالة  �لعا�صمة  �حتاد  نادي  �إد�رة  قررت 
من  �صيكوليني  فر�ن�صو�  �لفرن�صي  �ملدرب 
من�صبه على ر�أ�س �لعار�صة �لفنية، وياأتي هذ� 
�لعام  �ملدير  �تخذه  �لذي  �ملفاجئ  �لقر�ر 
للنادي �لعا�صمي عا�صور جلول يعد �لت�رشف 
�مل�صيء �لذي قام به �ملدرب برف�صه �ل�صعود 
رفقة  �مليد�لية  و��صتالم  �لتتويج  من�صة  �إىل 
باقي �أع�صاء �لوفد عقب نهاية مبار�ة �لكاأ�س 
�أمام  �أم�س  �أول  �صهرة  جرت  �لتي  �ملمتازة 
�صباب بلوزد�د وهو �لت�رشف �لذي جاء تعبري� 
حيث  �للقب،  خ�صارة  من  �لغ�صب  عن  منه 
�لعليا  لل�صلطات  �إهانة  �إد�رة �لحتاد  �عتربته 
جر�د  �لعزيز  عبد  �لأول  �لوزير  ح�صور  يف 

وم�صوؤولني ر�صميني.
عي�سة ق.

�أمني بن لزرق �أح�سن مرزوق

�سايف يرو.
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