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ا�ضتنكر الأمني العام لالأفالن اأبو ف�ضل بعجي الالئحة 
التي اأ�ضدرها الربملان الأوروبي ب�ضاأن و�ضعية حقوق 

الإن�ضان واحلريات يف اجلزائر، معتربا اأنها تدخل 
�ضافر يف ال�ضوؤون ال�ضاأن الداخلي يف اجلزائر.

ا�ضتنكر اأمني العقال مبنطقة الأهقار، اأحمد اإيدابري، 
تدخل الربملان الأوروبي يف ال�ضوؤون الداخلية للجزائر 

م�ضتهجنا ب�ضدة جتا�رس هذا الأخري من خالل هذا 
التدخل الذي يعك�س املمار�ضات التي تعد خرقا ملبادئ 

القانون الدويل وامل�ضا�س باحرتام �ضيادة الدول على 
اأقاليمها واأكد اأحمد ايدابري يف بيان با�ضمه وبا�ضم 

روؤ�ضاء قبائل الأهقار واأعيان املنطقة و�ضكان مترنا�ضت.

نفى رئي�س الوكالة الوطنية لالأمن ال�ضحي، كمال 
�ضنهاجي، اأم�س، اأن يكون اللقاح متوفرا يف اجلزائر 
خالل �ضهر من الآن، وهي نف�س الت�رسيحات التي 
اأدىل بها وزير ال�ضحة، عبد الرحمان بن بوزيد ثم 
نفاها يف وقت �ضابق، مرجحني اأن يكون اللقاح 
جاهزا ومتوفرا خالل ال�ضدا�ضي الأول من �ضنة 

2021، على اأق�ضى تقدير.

عرب الوزير الأول عبد العزيز جراد عن تخوفه 
من  توا�ضل عمليات حتويل مبالغ هامة للجماعات 

الإرهابية مقابل حترير الرهائن، م�ضددا على �رسورة 
تكثيف جهود الت�ضاور للت�ضدي للتطرف العنيف 

،ومكافحة الإرهاب ،وجتفيف م�ضادر متويله.

مما ل يختلف عليه اثنان بوليات اجلنوب 
الكبري  فاإن احتواء حالة الغليان ،والت�ضنج 
على م�ضتوى اجلبهة الجتماعية املحلية 
ميرعن طريق ا�ضتحداث 20 األف من�ضب 
اجتماعي  �ضكن   7000 وتوزيع  عمل 
�ضنة  بداية  ل�ضمان  عمومي  اإيجاري 

جديدة 2020 هادئة . ارتفاع فاح�ض لالأ�ضعار يف توقيت مريب
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التبعات القانونية لغياب الرئي�س

متنف�س لإ�سدار الد�ستور عك�س قانون املالية 
.    بن عبو: الرئي�س مطالب باإ�سدار قانون املالية قبل نهاية ال�سنة

.    خبابة: الآجال مفتوحة للرئي�س لإ�سدار الد�ستور اجلديد
اأكد خرباء يف القانون يف ت�سريح خ�سوا به جريدة »الو�سط » اأن م�ساألة اإ�سدار الد�ستور 

اجلديد يف اجلريدة الر�سمية لن تتاأثر بغياب الرئي�س، لأنها غري حمددة باآجال 
د�ستورية، يف حني يختلف الأمر مع قانون املالية الذي يتعني اإ�سداره قبل بداية ال�سنة 

اجلديدة من طرف الرئي�س .
اإميان لوا�س

 
فتيحة بن عبو

الرئي�س مطالب باإ�سدار قانون 
املالية قبل نهاية ال�سنة

 
الد�ستوري  القانون  يف  املخت�سة  اأكدت 
فتيحة بن عبو اأن اإ�سدار الد�ستوراجلديد 
غريحمدد باآجال قانونية، الفتة اأن غياب 
اإ�سدار،ون�رش  فقط  �سيعطل  الرئي�س 
الر�سمية،  اجلريدة  يف  اجلديد  الد�ستور 
و لن يوؤثرعلى اإعالن النتائج النهائية من 

قبل املجل�س الد�ستوري.
 اأو�سحت املخت�سة يف القانون الد�ستوري 
به  خ�ست  ت�رشيح  يف  عبو  بن  فتيحة 
لن  الرئي�س  غياب  اأن  »الو�سط«  جريدة 
يف  اجلديد  الد�ستور  اإ�سدار  على  يوؤثر 
الرئي�س  اأن  مربزة  الر�سمية،  اجلريدة 

�سيج�سد اإرادة ال�سعب كموثق فقط.
الد�ستور  اإ�سدار  املتحدثة:«  قالت  و 
اإجراء  الر�سمية  اجلريدة  يف  اجلديد 
باآجال  حمددا  ،ولي�س  فقط  �سكلي 
الد�ستور  كلمته،  قال  ال�سعب  قانونية، 

،و  فيه  الت�رشف  ميكن  ال  اجلديد 
 ،« قانونية  باآجال  حمدد  غري  هو  لهذا 
�سيتاأثر  من  فقط  االإ�سدار   »: م�سيفة 
ناحية  من  لي�س  ،و  ال�سكلية  الناحية  من 
اجلمهورية،  رئي�س  بغياب  امل�سمون 
رئي�س اجلمهورية هو من ي�سدر مر�سوما 
الإعطاء  الر�سمية،  اجلريدة  يف  تنفيذيا 
التنفيذية للتعديالت الد�ستورية،  ال�سيغة 

لت�سبح �سارية املفعول«.
اأو�سحت  بقانون املالية،  يتعلق  اأما فيما 
حيث  يختلف  االأمر  اأن  عبو  بن  فتيحة 
يتعني اإ�سداره قبل بداية 2021 من طرف 
الرئي�س ، م�سرية اأن القوانني العادية يكون  
مرتبطة  هي  و  فقط  �سكليا  اإ�سدارها 

باآجال قانونية.
 »: املتحدثة  قالت   ، ذاته  ال�سياق  يف  و 
من  باعتباره  املالية  قانون  يف  العك�س 
باآجال   حمدد  فهو  العادية،  القوانني 
اأكرث، يف  فيه حدود  مالية  قانونية،قانون 
دي�سمرب،   31 قبل  يتم اإ�سداره  مل  حالة 
كلها  الدولة  موؤ�س�سات  ،و  اإدارات 

�ستتعطل«.
اأن  ال�رشوري  اأنه من  املتحدثة  و�سددت 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ي�سدر 

ال�سنة  بداية  قبل  املالية  قانون  تبون 
العادية  القوانني  يف  اأن  الفتة  اجلديدة، 
رئي�س اجلمهورية هو طرف يف الت�رشيع، 
�رشط  وهو  القانون  اإ�سدار  من  جزء  و 
املالية  قانون  اأن  كما  جوهري،  اأ�سا�سي 
حمدد باآجال قانونية ، والرئي�س له احلق 
يف اأن يطلب قراءة ثانية يف اآجال قانونية 

حمددة ب 30 يوما فقط

 عامر خبابة
الآجال مفتوحة للرئي�س لإ�سدار 

الد�ستور اجلديد

ال  خبابة  عامر  القانوين  اخلبري  اعترب 
ميكن ال�رشوع يف العمل بالد�ستور اجلديد 
اجلمهورية  رئي�س  قبل  من  اإ�سداره  دون 
الإ�سدار  اأن  الفتا  الر�سمية،  اجلريدة  يف 
الد�ستور اجلديد �سيتاأثر بغياب الرئي�س، 
يف  تنفيذيا  مر�سوما  ي�سدر  من  هو  الأنه 
ال�سيغة  الإعطاء  الر�سمية،  اجلريدة 
لت�سبح  الد�ستورية،  للتعديالت  التنفيذية 

�سارية املفعول.
“للو�سط”  ت�رشيح  خبابة يف  عامر  �سدد 
اأن اإ�سدار الد�ستور يف اجلريدة الر�سمية 

اأن  الفتا  قانونية،  باآجال  حمدد  غري 
االآجال مفتوحة للرئي�س الإ�سداره الفتا:” 
اأكرث  اأو  يوما   30 يقي�س على  الرئي�س قد 

االإ�سدار غري حمدد باآجال قانونية
اأن  خبابة  عامر  القانوين  اخلبري  اأكد  و 
الناحية  من  اجلديد  الد�ستور  اإ�سدار 
القانونية،  باأجال  حمدد  غري  القانونية 
عك�س قانون املالية  الذي يتعني اإ�سداره 
طرف  من  اجلديدة  ال�سنة  بداية  قبل 

رئي�س اجلمهورية.
املالية يجب   قانون  املتحدث:«  �سدد  و 
 1  قبل  اجلمهورية  رئي�س  ي�سدره  اأن 
حمدد  هو  و  ا�ستثناء  له  ،لي�س  دي�سمرب 
باآجال قانونية، ي�سدره رئي�س اجلمهورية 
يف ظرف 30 يوم من امل�سادقة عليه، كما 
اأنه ال ميكن ال�رشوع يف تطبيق اأحكامه اإال 
من  الر�سمية  اجلريدة   يف  اإ�سداره  بعد 

قبل رئي�س اجلمهورية ».
دعوات  من  خبابة  عامر  ا�ستغرب  و 
جت�سيد املادة 102 من الد�ستور، قائال :« 
اإ�سكالية تطبيق املادة  البع�س  يطرح يف 
102 غياب الرئي�س مرتبط بوعكة �سحية 
، البد من االنتظار حتى تظهر االأمور ، و 
 ، اال�ساعات  اإ�سدار  التوقف يف  البد من 

البد من االنتظار مدة معقولة حتى تت�سح 
االأمور اأكرث«.

الد�ستوري  املجل�س   اأن  خبابة  اأكد  و 
،وح�سب  اأنه  موؤكدا   ، اأي طعن  يتلقى  مل 
االنتخابات  لنظام  الع�سوي  القانون 
يف  واملعدل   2016 يف  ال�سادر  املعدل 
اال�ستفتاء  يف  ناخب  لكل  فيحق   ،2019
اأن يقدم طعنا يف �سحة عملية الت�سويت، 
الفرز،  احتجاج يف حم�رش  باإدراج  وذلك 
ويُخطر  الت�سويت،  مبكتب  املوجود 
فورا،  الطعن  بهذا  الد�ستوري  املجل�س 
اأن  البد  الطعن  اأن  م�سددا  فيه،  للنظر 
عليه  اأ�رشف  الذي  املكتب  ي�سجل،اأمام 
هذا  خارج  يف  هي  التي  الر�سائل  واأن   ،

االإطار غري مقبولة �سكال و قانونيا.
القرارب�سحة  كان  اإذا   »: خبابة  واأ�ساف 
االنتخابات،وبالت�سويت بنعم، ي�سدرالحقا 
تنفيذيا  مر�سوما  اجلمهورية،  رئي�س 
ال�سيغة  الإعطاء  الر�سمية،  اجلريدة  يف 
لت�سبح  الد�ستورية،  للتعديالت  التنفيذية 
رف�س  مّت  حال  يف  اأما  املفعول،  �سارية 
الد�ستورية اجلديدة،  فاأ�سبح  التعديالت 
قائما،  الد�ستوراحلايل  ويبقى  الغيا، 

ويجري العمل به«.

يف مقدمتها الد�ستور اجلديد وقانون املالية

ملفات م�ستعجلة يف انتظار الرئي�س  
 

.   �سواهلية:  قانون املالية اأهم ما ينتظر الرئي�س.   طرمول: انتخابات حملية و ت�سريعية م�سبقة.   �ساغور: الذهاب اإىل تعديل حكومي 
اعترب عدد من اخلرباء يف ت�رشيح 
خ�سوا به جريدة  الو�سط اأن عودة 
اأكرث  مهامه  ملمار�سة  الرئي�س 
امللفات  يف  للف�سل  �رشورية  من 
على  املرطروحة  امل�ستعجلة 
مكتبة و التي يرتبط تفعيل بع�سها 
�سكلية  واإجراءات  قانونية  باآجال 
اجلديد  الد�ستور  مقدمتها  يف   ،
وقانون املالية الذي يتعني اإ�سداره 

قبل بداية ال�سنة اجلارية.
 

عبد الرزاق �ساغور
الذهاب اإىل تعديل حكومي 

حتمية ق�سوى

اأكد املحلل ال�سيا�سي عبد الرزاق 
�ساغور اأن العديد من امللفات يف 
اجلمهورية  رئي�س  عودة  انتظار 
مقدمتها  يف  تبون،  املجيد  عبد 
وقانون  اجلديد  الد�ستور  اإ�سدار 
قبل  اإ�سداره  يتعني  الذي  املالية 

بداية ال�سنة اجلارية.
الرئي�س  عودة  اأن  �ساغور  واعترب 
حدد  �ست�سع  تبون  املجيد  عبد 
على  تداولها  مت  التي  االإ�ساعات 
ال�سحي،  و�سعه  وا�سع حول  نطاق 
االأامل  �ستعيد    العودة  اأن  كما 
ال�سيا�سي  امل�سهد  قتمة  نزع  يف 

احلايل
على  املتحدث  نف�س   و�سدد 
�رشورة الذهاب اإىل تعديل حكومي 
المت�سا�س  الرئي�س  عودة  فور 
بع�س  اأداء  من  ال�سعبي  االمتعا�س 

وزراء حكومة جراد.
 

عبد العزيز طر مول
انتخابات حملية و ت�سريعية 

م�سبقة

عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
العزيز بن طرمول يف ت�رشيح خ�س 
العديد  اأن  »الو�سط«  جريدة  به 
رئي�س  عودة  تنتظر  امللفات  من 
اجلمهورية عبد املجيد تبون ، الفتا 
اأنه منذ انتخابه واالنتقال ل�رشعية 
املواطن  يزال  ال  جديد،  د�ستور 
الوعود  االآمال على جت�سيد  معلقا 
التي اأطلقها الرئي�س ومنها اللجوء 
اإىل انتخابات ت�رشيعية وحلية لطي 
املليئة  احلالية  العهدة  �سفحة 

بالف�ساد و نهب املال العام.
االإعداد  اأن  طرمول  قال  و 
اإىل  يحتاج  م�سبقة  النتخابات 
وتقدمي  التح�سريات  من  الكثري 
االأحزاب  تخ�س  قوانني  م�ساريع 

واالنتخابات و �سبق للرئي�س 

و �سدد بن طرمول اأن اأهم  امللفات 
التي اأكد عليها الرئي�س تبون متعلقة 
مكوناته  بكل  االأمني  بالرهان 
التحديات  اإىل  بالنظر  ومهامه 

االقليمية التي ترتب�س باجلزائر
حدود   »: املتحدث  اأ�ساف  و 
يف  احلايل  احلكومي  الفريق 
حموريا  مرتبطا  �سيكون  النجاح 
تعي�س  التي  االقليمية  باجلماعات 
مرحلة متاأزمة نتيجة ما ميز البالد 
�سيا�سي  وخما�س  حتوالت  من 
عنه  نتج  وما  احلراك  نتيجة 
والرئي�س  الدولة  جناح  اأن  واالأكيد 
موؤ�س�سات  بناء  على  املراهنة  يف 
ال�سفافية  على  تقوم  منتخبة 
واملناف�سة  والنجاعة  وامل�سوؤولية 
تليق  التي  واالختيارات  االيجابية 

برجال املرحلة .
 االختيار  اأن  املتحدث  اأكد  و 
لل�رشاكات  واالأجنع  االف�سل 
االقليمية والدولية هي من النقاط 
ال�سيا�سات  لتطوير  احل�سا�سة 
التنموية املختلفة بكل القطاعات 
اجناز  على  الرهان  اأن  ،كما 
املناطق احلرة ،وخا�سة االأفريقية 
ا�ستعدادا  بالدنا  ب�ساأنها  اأبدت 
التفاو�س  وت�سهيل  لتبنيها،  كبريا 
الفتا  املعنية،  االأطراف  مع 

اجلزائرية  الدبلوما�سية  م�سامني 
 اجلدية  اأكدت  اال�سرتاتيجية 
االنتقال  اأجل  من  واالإ�رشار 
بال�رشاكات اإىل امللمو�س يف خدمة 
:«  وقد  قائال  وال�سعوب،  الدول 
اأن  متخ�س�سة  دولية  لتقارير  �سبق 
مرحلة  تدخل  اجلزائر  اأن  اأ�سارت 
جديدة  انطالقة  وتد�سني  التغيري 
مع املجموعة االأوروبية و خمتلف 

ال�رشكاء .
 

اأحمد �سواهلية
قانون املالية و القت�ساد اأهم 

ما ينتظر الرئي�س

اأحمد  االقت�سادي  اخلبري  اأكد 
امللفات  من  العديد  اأن  �سواهلية 
انتظارعودة  يف  االقت�سادية 
امل�سادقة  مقدمتها  يف  الرئي�س، 
على قانون املالية قبل نهاية ال�سنة، 
كالعجز  التعرثات  من  �سهده  ما  و 
التجاري  امليزان  يف  املختلفة 
الدولة  االإيرادات ملوازنة  و�سمان 
معاجلتها  �رشورة  على  م�سددا   ،

بقرارات اقت�سادية  فعالة .
ت�رشيح  يف  �سواهلية  اأحمد  قال 
اأن  الو�سط  جريدة  به  خ�س 
تنتظر  امللفات  من   العديد   »:

على  اجلمهورية،  رئي�س  عودة 
الذي  اال�ستثمار  قانون  غرار 
اليزال بطيئا و يراوح مكانه ، حيث 
اأجنبية  ا�ستثمارات  اأي  ن�سهد  مل 
مبا�رشة اأو حملية ، كما اأن  قطاع 
الثقل  من  يعاين  يزال  ال  ال�سناعة 
دفاتر  تبني  ظل  يف   ، الت�رشيعي 
�رشوط  مل حتفظ ال�رشوط العامة 
لال�ستثمار فالعديد من ال�سناعات 
يعاين  وقطاع   ، للتحفيزات  تفتقد 
ومل  خمتلفة  �سعد  على  كثريا 
ن�ساهد اأي �سناعات جديدة و من 
ت�رشيعات  اإ�سافة  املفرو�س عدم 
اال�سكاالت  معاجلة  اأخرىلغاية 
العهد  عن  املوروثة  املطروحة 

املا�سي.
ثقيلة  ملفات  اأن  املتحدث  ونبه 
غرار  على  الرئي�س  تنتظرعودة 
االقت�سادية  الدبلوما�سية  ملف 
على  التعرث  بع�س  �سهدت  التي 
 لدينا  اأن  الفتا   ، قوله  حد 
من  عدد  مع  اقت�سادية  م�سالح 
الدول  التي يجب اأن  تنف�سل على 
ال   »: قائال   ، ال�سيا�سية  امل�سالح 
اجلانب  يف  عقدة  ن�سع  اأن  يجب 
قطع  ميكن  ال  ،اأين  االقت�سادي 
العالقات االقت�سادية ، فم�ساحلنا 
اأن  يجب  فرن�سا  مع  االقت�سادية 

تفتح  اأنها  ،خا�سة  عليها  نحافظ 
اآفاقا يف ال�سوق االأوروبية .

اإ�سالح  ل�سالح  �سواهلية  رافع  و 
املنظومة امل�رشفية و فتح فروع 
ي�سهل  مما  اخلارج  يف  لبنوك 
يف  ي�ساهم  و  امل�ستثمرين  عمل 
ف�سال  ال�سعبة  العملة  ا�ستقطاب 
ال�رشيبة  املنظومة  ا�سالح   ، عن 
تعطيل  يف  ت�ساهم  التي  الثقيلة 
 مرافقة  و   ، االقت�سادي  احلراك 
و  امل�رشفية  املوؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات االقت�سادية و حت�سني 

مناخ اال�ستثمار.
تنتظررئي�س   »: املتحدث  قال  و 
اجلمهورية ملفات تتعلق بالتن�سيق 
االقت�سادية  القطاعات  بني 
اآاف  بفتح  مهتمون  اأننا  خا�سة 
القارة  اأ�سواق  مع  جديدة  تعامل 
خيار  تبني  خالل  من  االفريقية 
ال�سوق احلرة بني الدول االفريقية 
بعث  اأهمية  نن�سى  اأن  بدون   ،
 و   املناجم  حركية  يف قطاعات 
التو�سع  و   املتجددة  الطاقات 
،و  املحروقات  قطاعات  يف 
النفط من خالل ان�ساء موؤ�س�سات 
الركود  ظل  يف  املحلية،  الت�سفية 

االقت�سادي العاملي«.
 اإميان .ل

اأحمد �سواهليةعبد العزيز طرمولعبد الرزاق �ساغور
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القمة ال�ستثنائية 14 لالحتاد الإفريقي

جراد يندد بدفع اأموال للجماعات الإرهابية
عرب الوزير الأول عبد العزيز جراد عن تخوفه من  توا�سل عمليات حتويل مبالغ هامة 
للجماعات الإرهابية مقابل حترير الرهائن، م�سددا على �سرورة تكثيف جهود الت�ساور 

للت�سدي للتطرف العنيف ،ومكافحة الإرهاب ،وجتفيف م�سادر متويله.

اإميان.ل

اأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد خالل القمة 
الإفريقي حول مبادرة  ال�ستثنائية 14 لالإحتاد 
اإ�سكات البنادق يف القارة ال�سمراء، اأن اجلزائر 
هامة  مبالغ  حتويل  كبريتوا�سل  بقلق  ت�سجل 
الرهائن،  حترير  مقابل  الإرهابية  للجماعات 
للت�سدي  الت�ساور  تكثيف  �رضورة  على  م�سددا 
وم�سادر  الإرهاب  ومكافحة  العنيف  للتطرف 

متويله.
و رافع جراد ل�رضورة معاجلة اأ�سباب التهديدات 
،والإق�ساء  الفقر  خا�سة  والنزاعات  الأمنية 

اجلزائر  اأن  موؤكدا  احلقيقية،  التنمية  وغياب 
اجلهود  يف  م�ساهمتها  موا�سلة  على  حري�سة 
جائحة  وقع  لتخفيف  امل�سرتكة  الإفريقية 

كورونا على ال�سعوب الإفريقية.
�سبط  وترية  بت�رضيع  :«  ملزمون  جراد  قال  و 
ال�سارم  واللتزام  دولنا  بني  احلدود  ور�سم 
على  العمل  يجب  الفريقي،  الحتاد  مببادئ 
الإفريقية  الدول  حدود  حتول  دون  احليلولة 
على  املخاطر  و  للنزاعات  كم�سدر  امل�سرتكة 

الأمن وال�ستقرار«
جهود  تدعم  اجلزائر  اأن  الأول  الوزير  و�سدد 
ال�ساحل  ا�ستعادة الأمن وال�ستقرار يف منطقة 

املعنية،  للدول  الوطنية  القدرات  تعزيز  عرب 
لفتا اإىل توا�سل تنفيذ اتفاق ال�سلم وامل�ساحلة 

يف مايل املنبثق عن م�سار اجلزائر
تدخر  مل  اجلزائر  اأن  جراد  العزيز  واأكد  عبد 
الليبيني  الإخوة  نظر  وجهات  لتقريب  جهدا 
حل  لإيجاد  الأممي  الت�سوية  مل�سار  دعما 
تنفيذ  اأهمية  على  م�سددا  توافقي،  �سيا�سي 
القرارات الأممية املتعلقة بفر�ض ح�سار على 
الأ�سلحة يف مناطق النزاع، م�سددا على تعزيز 
الت�ساور لتنفيذ املقاربة ال�ساملة التي تت�سمنها 
الأجندة القارية 2063، �سي�سفي فعالية للمعاجلة 

اجلذرية لأ�سباب الأزمات يف قارتنا.

اأمني العقال بالأهقار اأحمد اإيدابري

تاأييد احلكم �سد الوايف ولد عبا�س ، حب�سي  وبو�سناق 

ا�ستنكر تدخل الربملان الأوروبي 

قطب  اجلرمية املالية والقت�سادية مبحكمة ب�سيدي اأحممد 

املكلفة بالإعالم والت�سال مليناء بجاية، بوزوزو كرمية لـ«الو�سط«:

احلا�سلة واخل�سائر  لالأ�سرار  تقييم  عمليات  القادمة  الأيام  خالل  •       �سنجري 
 نرف�ض م�سمون لئحة الربملان الأوروبي

07 �سنوات حب�سا نافذا يف حق طليبة
 و م�سادرة اأمالكه

الأفالن يطالب مب�سروع �سيا�سي وطني 
حماكمة اأكرث من 15 وزيرا و120 رجل اأعمال 

خلل تقني وراء حادث ت�سادم البواخر
اأحمد  الأهقار،  مبنطقة  العقال  اأمني  ا�ستنكر 
ال�سوؤون  يف  الأوروبي  الربملان  تدخل  اإيدابري، 
هذا  جتا�رض  ب�سدة  م�ستهجنا  للجزائر  الداخلية 
يعك�ض  الذي  التدخل  هذا  خالل  من  الأخري 
القانون  ملبادئ  خرقا  تعد  التي  ><املمار�سات 
على  الدول  �سيادة  باحرتام  وامل�سا�ض  الدويل 
اأقاليمها واأكد اأحمد ايدابري يف بيان با�سمه وبا�سم 
و�سكان  املنطقة  واأعيان  الأهقار  قبائل  روؤ�ساء 
للربملان  املتكرر  التدخل  هذا  باأن  مترنا�ست 
حقوق  عن  الدفاع  غطاء  ><حتت  الوروبي 
الن�سان وحماية احلقوق واحلريات يعترب الذريعة 

ال�سوؤون  يف  تدخل  لكل  مربرا  كانت  طاملا  التي 
الداخلية للدول وامل�سا�ض با�ستقرارها<<.

اجلزائري  ><ال�سعب  بان  اإيدابري  اأ�ساف  كما 
اأن  اأجل  من  والنفي�ض  الغايل  دفع  اأبي  �سعب 
للربملان  مربر  ول  عاليا  الوطنية  الراية  ترفرف 
يف  اجلزائر  �سيادة  على  يتطاول  لأن  الأوروبي 
�سارخا  انتهاكا  فرن�سا  فيه  تعرف  الذي  الوقت 
باأن  مذكرا  �سنوات«،  طوال  املتظاهرين  حلقوق 
تتمتع  وم�ستقلة  دميقراطية  دولة  هي  »اجلزائر 
ب�سيادة كاملة و لن ير�سى �سعبها ان متار�ض عليه 

اأي و�ساية<<. 

ق�ساء  مبجل�ض  ال�ساد�سة  اجلزائية  الغرفة  ق�ست 
من النائب  كل  باإدانة  �سبيحة الأحد  العا�سمة 
الربملاين ال�سابق بهاء الدين طليبة اإ�سكندر وجنل 
الأمني العام الأ�سبق لالأفالن ولد عبا�ض ب 7حب�سا 
نافذا ب وغرامة نافذة ب8 ماليني دج مع م�سادرة 
اأمالكهما كما اأ�سدرت املحكمة حكما غيابيا بـ20 
�سنة حب�سا نافذا يف حق الوايف ولد عبا�ض مع تاأيد 
حكم بالرباءة على الوكيل العقاري  حممد حب�سي.

ال�سادرة  الأحكام  املحكمة  اأيدت  اآخر  من جانب 
بو�سناق  املتهم  حق  يف  البتدائية  املحكمة  عن 

خالدي.
التحرير  جبهة  حزب  عن  الربملاين  النائب   وكان 
الوطني بهاء الدين طليبة  �رضح خالل املحاكمة 
ب�سحيح  لي�ض  وقائع  من  اإليه  ن�سب  ما  كل  اأن 

والف�ساد  البزن�سة  ك�سف  يف  العدالة  �ساعد  واأنه 
خالل  الوطني  التحرير  جبهة  هياكل  داخل 
اأ�سا�ض  على  �سحية  كان  اأنه  الت�رضيعيات  م�سريا 
ولد  جمال  جنلي  طرف  من  البتزاز  اإىل  تعر�سه 
 7 قدرها  ر�سوة  لطلبهما  والوايف،  اإ�سكندر  عبا�ض 
النتخابية  القائمة  تراأ�سه  مقابل  �سنتيم،  ماليري 
هذا  رف�ض  اأنه  اأ�ساف  كما  الأفالن  حلزب 
البتزاز وتنقل حينها عند مدير جهاز املخابرات 
اآنذاك للتبليغ عن املوؤامرة، لأجل فتح حتقيق يف 
الق�سية، وهو ما اأكده �سائقه خالل �سماع �سهادته 
باجلل�سة من جهته اأنكر ا�سكندر ولد عبا�ض التهم 
جعلت  التي  الدامغة  الدلئل  رغم  له  املن�سوبة 

النيابة تطالب بت�سديد العقوبة يف حقهما .
حممد بن ترار.

بعجي  ف�سل  اأبو  لالأفالن  العام  الأمني  ا�ستنكر 
ب�ساأن  الأوروبي  الربملان  اأ�سدرها  التي  الالئحة 
اجلزائر،  يف  واحلريات  الإن�سان  حقوق  و�سعية 
ال�ساأن  ال�سوؤون  يف  �سافر  تدخل  اأنها  معتربا 

الداخلي يف اجلزائر.
اأ�ساد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني 
اأبو ف�سل بعجي بردود الفعل والتالحم ال�سيا�سي 
الأوروبي،  الربملان  بالئحة  املنددة  واجلمعوي 
م�رضوع  اإىل  الإجماع  هذا  حتويل  اإىل  داعيا 
كل  �سد  الداخلية  اجلبهة  يعزز  وطني  �سيا�سي 

حماولت ا�ستهداف كيان الدولة.
تدخل  من  لالأفالن  العام  الأمني  وا�ستغرب 
اإياه  الربملان الأوروبي يف ال�ساأن الداخلي،داعيا 
املف�سوحة  النتهاكات  اإزاء  مواقف  اتخاذ  اإىل 
حلقوق الإن�سان يف فل�سطني وال�سحراء املغربية 

و حتى فرن�سا .

ال�سعبي  باحلراك  بعجي  الف�سل  اأبو  اأ�ساد   و 
املبارك، لفتا اأنه طيلة �سنة كاملة ابهر احلراك 
ترق  الدول دميقراطية،و  مل  اأكرث  ال�سعبي حتى 
مع  ح�سل  ما  عك�ض  واحدة،  دم  فيه  قطرة 
املظاهرات  اأو  ال�سفراء،  ال�سرتات  اأ�سحاب 
التي اجتاحت موؤخرا فرن�سا ب�سبب قانون الأمن 

ال�سامل على حد قوله
على  املغربية  لالعتداءات  اإدانته  بعجي  وجدد 
املغرب  :«لالأ�سف  قائال  ال�سحراوي،  ال�سعب 
اأعني  حتت  الواقع  اأمر  �سيا�سية  يفر�ض  مزال 
عدم  اىل  الدويل  املجتمع  داعيا  املينور�سو«، 
ال�سغط على املغرب  و  الكتفاء بدور املتفرج، 
من اأجل اللتزام بالقرارات الدولية و على راأ�سها 
تنظيم ا�ستفتاء  ، داعيا الأمم املتحدة اأن تعيني 

مبعوثا يف ال�سحراء الغربية يف اأ�رضع وقت”
اإميان لوا�س

بالقطب  اخلم�سة  التحقيق  ق�ساة  با�رض 
اجلرمية  مكافحة  يف  املتخ�س�ض  الوطني 
ا�ستحداثها  مت  الذي  ،والقت�سادية  املالية 
اأكرث  التحقيق  مع  اأحممد   مبحكمة �سيدي 
والولة واملدراء  الوزراء  اإطارا من  من 120 
موؤ�س�سات  ،ومدراء  بالوزارات  التنفيذيني 
اأعمال  رجال  اإىل  بالإ�سافة  ،وبنوك  مالية 
كربى،بعدما  ف�ساد  ق�سايا  يف  متورطون 
املال  رجال  بني  حتالفا  �سكلوا  اأنهم  تبني 
اأ�رضار للنهب  ،واأهل ال�سيا�سة وتكوين �سبكة 
وارتكاب جملة من التهم  تخ�ض �سوء ا�ستغالل 
الوظيفة املتعلقة تبديد املال العام ، تبي�ض 
بددت  ثقيلة  ملفات  يف  والف�ساد   الأموال 
فيها املئات من املاليري على �سكل م�ساريع 
وقرو�ض، وهو ماي�سكل اجلرائم املن�سو�ض 
عليها �سمن قانون مكافحة الف�ساد والوقاية 

منه 06/01.
املالك  عبد  الأولن  الوزيران  ويعترب  هذا 
املتورطني  �سمن  اأويحي  واأحمد  �سالل 
املطروحة  القت�سادية  امللفات  اأكرب  يف 
والتي جتاوزت ال15 ملفا كما يتهم فيها من 
،نور  ،�سكيب خليل  بن عي�سى  ر�سيد  الوزراء 
 ، ، عمار غول  تومي  ،خليدة  الدين بوطرفة 
حمجوب بدة ،،بوجمعة طلعي ، عبد القادر 
قا�سي ، هدى فرعون، عبد ال�سالم بو�سوارب  
ناهيك عن   ، ن�سيب ،حممد حطاب  ،ح�سني 
اىل  بالإ�سافة  وحا�سيته   لوح   الطيب  ملف 
الدفلى،البليدة،غ ،عني  بجاية   ، �سلف  ولة  

اإىل  ،بالإ�سافة  ليزان،العا�سمة،جيجل،باتنة 
على  املعروفني  الأعمال  رجال  من  العيد 
كونيناف،عمر  حداد،الإخوة  علي  راأ�سهم 
عائلة  اإىل  متيجي،بالإ�سافة  بن عمر،ح�سني 

 20 من  واأويحيى،واأكرث  خليل  و�سكيب  ملزي 
اإطارات  على  ناهيك  بنكية،  موؤ�س�سة  مدير 
بوزارات وموؤ�س�سات اقت�سادية كربى ناهيك 
عن موؤ�س�سات عمومية وخا�سة وحتى اأجنبية 
تبني ا�ستفادتها من م�ساريع بطرق م�سبوهة 
املطروحة   امللفات  اأغلب  وتتعلق  هذا   ،
ال�سناعة،  بوزارة  متعلقة  ملفات  للتحقيق  
واملوارد  واملناجم،الري  والفالحة،الطاقة 
الدولة  اأقامة  موؤ�س�سة  اإىل  املائية،بالإ�سافة 
احلبوب  وديوان  و�سوناطراك  مبوريتي 

،والبقول اجلافة  .
اخلرب  اأوردت  التي  امل�سادر  واأكدت  هذا 
  2004 �سنة  من  انطلق  التحقيقات  بع�ض  اأن 
م�ساريع  يف  مرتكز  فيها  الف�ساد  اأن  وتبني 
كربى على غرار �سوناطراك ووزارة املوارد 
من  متكنوا  املتهمني  اأن  تبني  كما  املائية  
العقارات  حتقيق ثروات �سخمة �سمن نهب 
من  وال�سناعية  الفالحية  الأرا�سي  من 

اأمالك الدولة وا�ستعمالها ك�سمانات لقرو�ض 
باملاليري من موؤ�س�سات مالية  وهو ما يعترب 
والقرو�ض،اأكرث  ال�رضف  لقانون  خمالفة كرب 
من هذا فقد تبني اأن اطارات �سامية حتالفت 
مع موؤ�س�سات اجنبية لنهب الرثوات الوطنية  
لتهريب  ا�ستعملت  م�سبوهة  �سفقات  يف 
غري  بطرق  اخلارج  اإىل  الأموال  روؤو�ض 
اإىل  اجلزائر  الذي حتتاج  الوقت  قانونية يف 
حول  الو�سع  نف�ض  ،ويف  كربى  ا�ستثمارات 
م�سوؤولون �سامون ووزراء اجلزائر اإىل ملكية 
اأبنائهم  باأ�سماء  موؤ�س�سات  واإقامة  خا�سة 
لال�ستفادة من م�ساريع باملاليري ، كما اأكدت 
التحقيقات الأولية حتالفا وا�سحا بني رجال 
الرثوات  لنهب  ال�سيا�سية  والإطارات  املال 
منظمات  يف  ال�سعب  اأعني  اأمام  الوطنية 
احتيالية هربت اأموال اجلزائريني اإىل اخلارج 

حتت غطاء ا�ستثمارات وهمية .
حممد بن ترار

على  والت�سال  بالإعالم  املكلفة  ك�سفت 
بوزوزو  بجاية،  ميناء  موؤ�س�سة  م�ستوى 
كرمية، اأم�ض، يف ت�رضيح خ�ست به جريدة 
البواخر مبيناء  ت�سادم  اأن حادث  »الو�سط« 
بجاية، كان من املمكن اأن تكون له عواقب 
الرافعة  �سائق  احرتافية  لول  اأكرث خطورة، 
حجم  من  قللت  التي  ال�رضيعة  فعله  وردة 
تعر�ض  الأخري  اأن  ال�رضر احلا�سل، م�سرية 
للم�ست�سفى  نقله  ا�ستدعت  طفيفة  لإ�سابة 
لتلقي العالج، يف حني تكبد  امليناء خ�سائر 

مادية كبرية.
كما نفت املتحدثة يف �سياق حديثها ما مت 
الب�رضي  العامل  اأن  اأخبار، حول  تداوله من 

تقني  خلل  نتيجة  بل  احلادث،  وقوع  وراء 
يف الرافعة، ت�سبب يف مناورة غري متوقعة، 
اأدت اإىل ا�سطدام ت�سل�سلي ل�سفينة جتارية، 
ب�سفينتني جتاريتني را�سيتني، اأم�سية ال�سبت، 
على ال�ساعة 9:20 م�ساًء بالر�سيف اجلديد 
الواقع على مقربة من م�سنع �سيفيتال، جنم 
 LIEBHERR« عنه انقالب لرافعة امليناء
تفريغ  عملية  منت�سف  يف  كانت  التي   »280
�سائق  اإ�سابات  يف  ت�سبب  مما  احلاويات، 
يف  معتربة  �رضوخات  وحدوث  الرافعة، 
الباخرة الثانية والثالثة، التي تفوق 7 اأمتار.

اإبالغ  فور  اأنه  امل�سوؤولة،  ذات  واأكدت 
اجلهات املعنية باحلادث، تنقل املدير العام 

ملوؤ�س�سة ميناء بجاية رفقة نائبه اإىل مكان 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  مت  اأين  احلادث، 
الالزمة لإخالء املكان، وا�ستخراج الرافعة 
التي كانت حمطمة بالكامل يف ظل ظروف 
ال�سالمة املثلى، م�سيدة باملنا�سبة بالكفاءة 
املهنية جلميع املوظفني احلا�رضين، الذين 
احلادث،  يف  العقالين  التحكم  �سبل  عرفوا 
�سيتم  اأنه  ال�سدد  اإىل  نف�ض  يف  لفتة 
تقييم  عمليات  اإجراء  القادمة  الأيام  خالل 
من  والتي  احلا�سلة،  واخل�سائر  لالأ�رضار 
مبالغ  املوؤ�س�سة  تكلف  اأن  ح�سبها  املرجح 

مالية كبرية.
 مرمي خمي�سة

ق.و



الإثنني 07 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ22  ربيع الثاين   1442ه 4

للأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�س  نفى 
اأم�س،  �صنهاجي،  كمال  ال�صحي، 
اجلزائر  يف  متوفرا  اللقاح  يكون  اأن 
نف�س  وهي  الآن،  من  �صهر  خلل 
وزير  بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
ثم  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  ال�صحة، 
اأن  مرجحني  �صابق،  وقت  يف  نفاها 
خلل  ومتوفرا  جاهزا  اللقاح  يكون 
ال�صدا�صي الأول من �صنة 2021، على 

اأق�صى تقدير.

�صيفا  نزوله  خلل  �صنهاجي  اأو�صح 
على القناة الإخبارية الثالثة، اأنه خلل 
هذه الفرتة �صتن�رص الدرا�صات العلمية 
التي �صتكون الفا�صل يف جناعة الدواء 
قبل  املخت�صني،  تقييم  مع  اللقاح  اأو 
موؤكدا  ال�صتخدام  عملية  اإىل  املرور 
يف  العليا  ال�صلطات  اأن  باملنا�صبة 
ال�رصوط  كل  لتوفري  م�صتعدة  البلد 

لتخزين اللقاح وا�صتخدامه.
�صيتم  اأنه  املتحدث،  ذات  واأ�صار 

الأ�صا�صية  املكونات  على  الإطلع 
قانونية  ب�صفة  وت�صجيله  للقاح، 
وعلمية باجلزائر واإخ�صاعه للتجارب 
ال�صتعمال  قبل  اجلزائرية  باملخابر 
النهائي، بالإ�صافة اإىل التاأكد من عدم 
ا�صتخدام  بعد  جانبية  اأعرا�س  وجود 
العتماد  ميكن  ل  لفتا اأنه  اللقاح، 
على لقاح من خمرب واحد فقط، لأن 
لهذا �صتكون  اللقاح  ينتظر  كله  العامل 
ندرة يف البداية، ولهذا يجب التوا�صل 

ب�صكل  اللقاح  لتوفري  خمابر  عدة  مع 
كايف.

رئي�س  اأف�صح  اأخرى،  جهة  ومن 
اإىل  ال�صحي  للأمن  الوطنية  الوكالة 
التخلي  اإن توفر لقاح كورونا ل يعني 
كا�صتعمال  ال�صحي  الربوتوكول  عن 
الكمامات والتباعد اجل�صدي وغريها، 
تكون  لن  التلقيح  اإن مدة  اعتبار  على 

وجيزة وقد ت�صل اإىل اأكرث من �صنة.
مرمي خمي�سة

ل�رصكة  العام  املدير  م�صت�صار  ك�صف 
حممد  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
اأجلريي«  »اأر  اأن  اأم�س،  �رصيف، 
الطريان  �رصكات  جميع  مثل  مثلها 
القطاعات  اأ�صد  كانت من  العامل،  يف 
تف�صي  جراء  ت�رصرا  القت�صادية 
خلل  تكبدت  حيث  كورونا،  فريو�س 
�صنة 2020 خ�صائر مالية تراوح بني 38 

و 40 مليار دينار.
خلل  �رصيف  حممد  واأورد 
الثالثة،  الإذاعية  قناة  يف  ا�صت�صافته 
على  �صيوؤثر  املايل  النهيار  هذا  اأن 
رغم  لل�رصكة،  ال�صتثمارية  اخلطط 
دعم الدولة مل�رصوع جتديد اأ�صطولها 
اجلوي، م�صيفا اأن اجلوية اجلزائرية 
تعتزم بعث ن�صاطها يف ال�صوق املحلية 
ثلث  اإطلق  مع  ل�صيما  والدولية، 
اأنه  م�صريا  جديدة،  داخلية  خطوط 
اأخرى  جوية  رحلت  اإ�صافة  يتم  قد 
ال�رصكة،  وقدرات  طلب  ح�صب  قريبًا 

فر�س  البحث عن  �صيتم  حني  يف 
ا�صتثمار يف الأ�صواق اخلارجية.

من جهة اأخرى، اأعرب حممد �رصيف 
عن ارتياحه لقرار ال�صلطات ا�صتئناف 
ظل  يف  الداخلية،  اجلوية  الرحلت 
بالربوتوكول  وال�صارم  التام  اللتزام 

ال�صحي.
امل�صجلة  بالتاأخريات  تعلق  وفيما 
رحلتها،  م�صتوى  على  �صابقا 
ل�رصكة  العام  املدير  م�صت�صار  اأكد 
باأن  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية قد حققت حت�صنا 
ال�صنوات  يف  املجال  هذا  يف  كبريا 
الو�صع،  ت�صحيح  خلل  من  الأخرية، 
فيما تعلق باللتزام باملواعيد، بن�صبة 
العمل  اأن  اإىل  م�صريا  باملائة،   72
من  اأخرى  دقائق   5 متوا�صللتدارك 
املتو�صط  اإىل  للو�صول  املواعيد، 

العاملي«.
مرمي خمي�سة

باية ع

»الو�صط«  بها  قامت  جولة  ويف 
الكربى  التجارية  ببع�س امل�صاحات 
وبا�س  النعجة  عني  بلوزداد  لبلديات 
يف  معتربة  زيادات  لحظنا  جراح 
للجزائريني  الأ�صا�صية  املواد  اأ�صعار 
منها البقول اجلافة التي زادت ب�صعر 
مابني 50 اإىل 70 دينار يف الكيلوغرام 
العجائن  اأ�صعار  ارتفعت  فيما  الواحد 
خا�صة  الزيادة  بنف�س  الأخرى  هي 
 70 من  �صعره  قفز  الذي  الك�صك�صي 
للكيلوغرام  جزائريا  دينارا   150 اإىل 
بع�س  اأ�صعار  ارتفعت  كما  الواحد 
اأنواع مادة الفرينة ، وهو الأمر نف�صه 
بالن�صبة حلليب العلب الذي ارتفع من 
90 اىل 110 دج للعلبة الواحدة ح�صب 
،مادة  املتداولة  ،واملاركات  الأنواع 
الزيت هي الأخرى ارتفعت مابني 80 
اإىل   ، الدلو  �صعة  ح�صب  دج   100 اىل 
بع�س  اأ�صعار  يف  اأخر  ارتفاع  جانب 
مقدمتها  يف  ،واخل�رصوات  الفواكه 
دينار  �صعره اىل 250  التي قفز  املوز 

للكيلوغرام الواحد
به  ندد  التي  الو�صع  هذا  واأمام 
بالتدخل  مطالبني  املواطنني 
برقابة  املخولة  لل�صلطات  العاجل 
 ، اجلزائريني  جيوب  وحماية  ال�صوق 
غري  تربيرات  بتقدمي  التجار  يكتفي 
مو�صوعية كالتاأكيد على اإرتفاع اأ�صعار 
اأو قلة  اأ�صواق اجلملة  هذه املواد يف 
وتباطوؤ حركة ال�صترياد بفعل جائحة 
على  اجلزائر  ت�رصب  التي  كورونا 

العامل منذ قرابة 10  غرار كافة دول 
اأ�صهر كاملة ، فيما ذهب الكثري منهم 
ر�صوم  اإقرار  يف  الرتفاع  تربير هذا 
التكميلي  املالية  قانون  يف  وزيادات 
مل  الذي  القانون  وهو   2021 ل�صنة 
واأن  حتى  زيادات  هكذا  مثل  يحمل 
حملها فاإن تطبيقها �صيكون بداية من 

2 جانفي القادم .

زبدي 
رفع �لأ�سعار غري �أخالقي 

اجلمعية  رئي�س  عرب  املو�صوع  ويف 
م�صطفى  امل�صتهلك  حلماية  الوطنية 
 « الو�صط  ل«  ت�رصيح  يف  زبدي 
لرفع  اجلديدة  املوجة  هذه  عن 
الوقت  يف  الأ�صا�صية  املواد  اأ�صعار 

معظم  مداخيل  فيه  تراجعت  التي 
جائحة  بفعل  اجلزائرية  العائلت 
كورونا التي اأدت اإىل وقف العديد من 
اإىل جانب  ،وم�صادر دخل  الن�صاطات 
والوقاية  للعلج  ميزانية  تخ�صي�س 
من هذا الوباء موؤكدا اأن احلجج التي 
غرار  على  للزبائن  التجار  يقدمها 
العملة  قيمة  وتراجع  الر�صوم  رفع 
وباطلة  كاذبة   « حجج  الوطنية  هي 
تكرر  اأن  ال�صياق  نف�س  يف  ،واأبرز   «
مثل هذه املظاهر يف ال�صوق الوطنية 
،ولي�س  اإىل وجود م�صكل �صبط  مرده 
املواد  اإل يف  قانونا  املقررة  الرقابة 
الأكيا�س،وم�صتقات  كحليب  املدعمة 
تطالب  ،لذلك  وال�صميد  القمح 
امل�صتهلك  حلماية  الوطنية  اجلمعية 
ح�صب  بت�صقيف هوام�س ربح املواد 

ال�صوق لوقف  الأ�صا�صية املتداولة يف 
هذه املظاهر التي و�صفها بالحتيال 

على امل�صتهلك

بولنو�ر 
�ملنتجون ور�ء �لزياد�ت وهم 

مطالبون بتقدمي تربير�ت

يف نف�س ال�صياق ك�صف رئي�س اجلمعية 
الوطنية للتجار واحلرفني ل« الو�صط 
املواد  اأ�صعار  ارتفاع   بع�س  اأن   «
الأ�صا�صية يف الأيام الأخرية راجع  اإىل 
طرف  من  الأولية  اأ�صعارها  رفع 
كان  مر�صوم  ذلك  ومربر  املنتجني 
املادة  على  الدعم  بتخفي�س  مقررا 
والفرينة  يف  ال�صميد  املمثلة  الأولية 
من  جتميده  مت  املر�صوم  هذا  ولكن 
الآن  يوجد  ل  لذلك  احلكومة  طرف 
ال�صعر  لرفع  مربر  اأي  بولنوار  ح�صب 
من  الوطني  املخزون  اأن  خا�صة 
الطلب  لتلبية  يكفي  والفرينة  ال�صميد 
خلل الأ�صهر القادمة موؤكدا يف نف�س 
ال�صياق اأنه من املفرو�س اأن اأي زيادة 
يف �صعر املواد ال�صتهلكية املطالب 
هم  الزيادة  بتقدمي  تربيرات  الأول 
املنتجون ولي�س التجار الذين يتحملون 
وحدهم التهامات  باعتبارهم احللقة 
الزبون  اإىل  املواد  لإي�صال  الأخرية 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  فاإن  لذلك 
املنتجني  باإحلاح  تدعو  واحلرفيني 
بتقدمي مربرات زيادات اأ�صعار املواد 
تذمر  اىل  اأدت  ال�صتهلكية  التي 

و�صط املواطنني .

عاودت �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية �لأ�سا�سية للعائالت �جلز�ئرية �إىل �لرتفاع �لفاح�ش ودون �سابق �نذ�ر �أو �سند 
قانوين ما خلق تذمر يف �سفوف �ملو�طنني ز�دته حدة جائحة كورونا �لتي �أوقفت �لعديد من م�سادر �ل�سرتز�ق 

، ح�سب ما �أفاد به ل« �لو�سط » �لعديد من زبائن �جلز�ئر �لعا�سمة ،و�أمام تكر�ر هذه �لو�سعية طالب رئي�ش 
�جلمعية �لوطنية حلماية �مل�ستهلك م�سطفى زبدي ب�سرورة ت�سقيف هو�م�ش ربح �ملو�د �لأ�سا�سية لوقف هذه 

�لظاهرة ، فيما حملت �جلمعية �لوطنية للتجار ،و�حلرفيني على ل�سان رئي�سها �لطاهر بولنو�ر �مل�سوؤولية 
للمنتجني برفعهم �ل�سعر �لأويل دون تقدمي تربير�ت .

م�ست�سار �ملدير �لعام ل�سركة �خلطوط 
�جلوية �جلز�ئرية:

تكبدنا خ�سائر بـ40 مليار دينار 

�جلوية �جلز�ئرية 

ا�ستئناف الرحالت الداخلية 
و�سط اإجراءات وقائية �سارمة 

ر�صمية  ب�صفة  الأحد  اأم�س  ا�صتوؤنفت 
لنقل  الداخلية  اجلوية  الرحلت 
املحطة  م�صتوى  على  امل�صافرين 
و�صط  اجلزائر  مبطار  الداخلية 
ملجابهة  حمكمة  وقائية  اجراءات 
من  اأكرث  بعد   ، كوفيد-19  فريو�س 
ب�صبب  التعليق  من   اأ�صهر  ثماين 

اجلائحة.
ا�صتقبال  بعد  لل�صحافة  ت�رصيح  و يف 
على  امل�صافرين  من  معترب  عدد 
)املحطة  اجلزائر  مطار  م�صتوى 
ذكر   ، العا�صمة  باجلزائر  الداخلية( 
ب�رصكة  والت�صال  بالإعلم  املكلف 
اأمني  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
اأندل�صي اأن الرحلت اجلوية الداخلية 
تخ�س جميع الرحلت من و اإىل جنوب 
ان  م�صيفا  باملائة   100 بن�صبة  البلد 
�صيتم  ال�صمال  مدن  بني  ما  الرحلت 
كمرحلة  باملائة   50 بن�صبة  برجمتها 

اوىل. 
الأحد  اليوم  توفري  مت  اأنه  اكد  و 
من  مقعد   1.080 امل�صافرين  لفائدة 
وليات  خمتلف  نحو  رحلة   31 خلل 
مطارات  من  عدد  كذا  و  اجلنوب 
امل�صافرين  دعا  و  ال�صمالية  املدن 
الوقائية  الجراءات  احرتام  اإىل 
الأقنعة  )ارتداء  كورونا  فريو�س  �صد 
الوقائية و التباعد الجتماعي( موؤكدا 
انه »ل ي�صرتط على امل�صافرين على 
توفري  الداخلية  اخلطوط  م�صتوى 
عدم  لتاأكيد  الطبية  التحاليل  �صهادة 

ا�صابتهم بفريو�س كورونا«.
لدى  الت�صال  مدير  قال  جانبه  من 
بحار  كرمي  طا�صيلي،  طريان  �رصكة 
للرحلت  الأولوية  اأعطت  ال�رصكة  ان 
مع  اجلنوب  وليات  نحو  اجلوية 
ملنع  ال�صحي  الربتوكول  الحرتام 
انت�صار وباء كورونا ما بني امل�صافرين 
امل�صافرين  على  لبد  انه  اأ�صاف  و 
احرتام  و  الواقية  الأقنعة  ارتداء 
انه  مربزا  اجل�صماين  التباعد  م�صافة 
تعمل  مبعدات  الطائرات  جتهيز  مت 

على ت�صفية الهواء كل ثلثة دقائق.

ملطار  العام  املدير  اأكد  بدوره، 
عل�س  طاهر   ، الدويل  اجلزائر 
تخ�صع  املربجمة  الرحلت  كل  اأن 
�صارمة  وقائية  و  رقابية  لإجراءات 
اإىل  اأ�صار  و  الوباء  تف�صي  ملواجهة 
على   يحوز  الدويل  اجلزائر  مطار  اأن 
امل�صافرين  حلماية  الإمكانيات  كل 
العمومية  ال�صحة  على  واحلفاظ 
تنظيف  و  تعقيم  مت  اأنه  م�صيفا 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  طائرات 

للحد من خماطر العدوى.
الوقائية  الجراءات  بخ�صو�س  و 
اأكد  امل�صافرين،  باجتاه  املتخذة 
امل�صوؤول اأن املطار يحوز على اأجهزة 
قيا�س حرارة اجل�صم ، كما  مت و�صع 
على م�صتوى �صبابيك الت�صجيل حاجزا 
على  علمات  و�صع  مع  واقي  �صفافا 
التباعد  لحرتام  الأر�صية  م�صتوى 
اأ�صار  اجل�صماين ما بني امل�صافرين و 
باملطار  التجارية  املحلت  ان  اإىل 
احرتام  ظل  يف  الن�صاط  يف  �رصعت 
اقرتها  التي  الوقاية   اجراءات 

ال�صلطات العمومية. 
بالت�صال  املكلف  اأبرز  جهته،   من 
�رصطة  مبديرية  العامة  العلقات  و 
اأن  طايبي،  حميد  العميد،  احلدود، 
املديرية العامة للأمن الوطني اتخذت 
الرحلت  اأوىل  ا�صتئناف  مبنا�صبة 
التدابري  من  جملة  الداخلية  اجلوية 
الوقائية تهدف من خللها اىل تطبيق 
الربتوكولت ال�صحية املعتمدة ب�صكل 
اأن م�صالح �رصطة  يقول  تابع  و  حازم 
وترية  ت�رصيع  على  حتر�س  احلدود 
الأمنية اخلا�صة  ا�صتكمال الجراءات 
يف  املطار  م�صتوى  على  باملغادرين 
ظل التقيد بكافة الجراءات الأمنية و 
ال�صحية على طول م�صلك امل�صافرين 
اإىل حني الولوج اإىل الطائرة و اأ�صاف 
انه مت و�صع �صبابيك خا�صة بالإر�صاد 
يف  املطار  م�صتوى  على  التوجيه  و 
بها  تقوم  حت�صي�صية  حملة  اإطار 
يف  الوطني  للأمن  العامة  املديرية 

اأو�صاط امل�صافرين.

�سنهاجي يف�سل نهائيا يف موعد توفر لقاح كورونا

مدة التلقيح �سد كورونا قد تتجاوز ال�سنة

جمعية حماية �مل�ستهلك تطالب بت�سقيف هو�م�ش �لربح

ارتفاع فاح�ش لالأ�سعار يف توقيت مريب
.     زبدي :رفع �لأ�سعار غري �أخالقي 

.     بولنو�ر : �ملنتجون مطالبون بتقدمي تربير�ت

وزير �لطاقة، عبد �ملجيد عطار:

38 ن�سا تطبيقيا يف قانون املحروقات اجلديد
املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  ك�صف 
عطار، اأم�س، اأنه يتم التح�صري لـ 38 
�صمن  قريبا  �صي�صدر  تطبيقي  ن�س 
م�رصوع قانون املحروقات اجلديد، 
تغيريات  اإحداث  �صاأنه  من  ما  وهو 
وت�صهيل  ال�رصاكات  عقود  يف 
بع�س  تذليل  مع  املفاو�صات، 
البريوقراطية  الإدارية  العراقيل 
للدفع  ال�صفقات  تعرقل  كانت  التي 

بوترية ال�صتثمار.
»اجلزائر  مع  حوار  يف  عطار  وذكر 
الآن«، اأن هذا ياأتي بعد اأن متت اإحالة 

25 ن�س تطبيقي منها على احلكومة 
هذه  حتدد  حيث  عليه،  للم�صادقة 
كيفية  بالتف�صيل  ح�صبه  الن�صو�س 
تطبيق القانون املحروقات اجلديد، 
الذي مل يدخل بعد حيز التنفيذ لأن 
الن�صو�س التنظيمية املتعلقة به مل 

ت�صدر بعد.

�ملغرب يروج مل�سروع وهمي 

اأكد عطار، على �صعيد منف�صل، اأن 
حول  مغربية  اأو�صاط  له  تروجه  ما 
نيجرييا  يربط  الغاز  اأنبوب  م�رصوع 

�صيا�صي وهمي،  “م�رصوع  واملغرب 
اإجناز  ا�صتحالة  اأ�صباب  مرجعا 
تقنية  تعقيدات  اإىل  امل�رصوع، 
من  كبري  عدد  على  مروره  وكذلك 
الدول �صتطلب ن�صبتها من الغاز ما 

يجعله غري »جمدي اقت�صاديا«.

م�سروع لتحويل مليون �سيارة 
�إىل ��ستهالك »�سري غاز« 

ذات  ك�صف  اأخرى،  جهة  من 
قيد  م�رصوع  هناك  اأن  امل�صوؤول، 

ووزارة  الطاقة  وزارة  بني  الإعداد 
حتويل  اأجل  من  الطاقوي،  التحول 
الوقود  ا�صتعمال  من  �صيارة  مليون 
غاز«،  »�صري  اأو  األ«  بي  »جي  اإىل 
هذا  اعتماد  ومنذ  اأنه  م�صريا 
الربنامج فان 470 األف مركبة حاليا 
 ، األ«  بي  »جي  برنامج  وفق  ت�صري 
متابعا اأنه يتم العمل حاليا على رفع 
عدد املحطات امل�صوؤولة عن  هذا 
حمطة  األف  اإىل  ت�صغيل  التحويل 

م�صتقبل.
مرمي خمي�سة

24 �ساعة
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اأم�س،الع�رشات  �صباح  احتج 
مديرية  مقر  اأمام  الأ�صاتذة  من 
امل�صيلة،منددين  بولية  الرتبية 
ما  منذ  اأجورهم  �رشف  بعدم 
يفوق ال�صنة، اأمام تردي ظروفهم 
من  واأن  خ�صو�صا  الجتماعية 
بينهم عمال اأرباب عائالت باتوا 
متطلبات  توفري  عن  عاجزين 
اليومية،وعرب  اأ�رشهم  وقوة 
الأ�صاتذة عن امتعا�صهم ال�صديد 
لهذا التاأخر احلا�صل يف وقت هم 
بحاجة فيه ل�رشف م�صتحقاتهم 
كل  باأن  م�صريين  املالية، 
م�صاعيهم باءت بالف�صل يف معرفة 
اأ�صباب تاأخر دفع اأجورهم ومتى 
عدم  عن  لهم،ف�صال  �صت�رشف 
بالجال  املعنية  اجلهات  التزام 

والوعود التي قدمت لهم اأكرث من 
مرة بالتكفل بت�صوية هذه امل�صكلة 
اأهم  اإحدى  �صكلت  التي  قريباً  
اليومية ،مطالبني  ان�صغالتهم 
يف  امل�رشوع،واملتمثل  بحقهم 
العالقة  املالية  و�صعيتهم  ت�صوية 
منذ �صنة، حيث نا�صدوا امل�صالح 
بعني  ان�صغالهم  باأخذ  املعنية 
العتبار، يف املقابل اأو�صح واإىل 
امل�صيلة، اأن م�صكل تاأخر ت�صوية 
ايجاد حل  �صيتم  الأ�صاتذة  اأجور 
بعد  القادمة  الأيام  خالل  لها 
م�صتوى  على  �صخ�صيا  تدخله 
حاليا  تعمل  التي  الرتبية  وزارة 
مع  فورية  اإجراءات  اتخاذ  على 

وزارة املالية.
عبدالبا�سط بديار

اأح�صت م�صالح احلماية املدنية 
ال24  خالل  وهران  لولية 
 20 يفوق  ما  �صاعة  املا�صية 
املائية  تدخال  تخ�س  ت�رشبات 
دون  الطرق  مبحاور  وجتمعها 
وذلك  ب�رشية،  خ�صائر  ت�صجيل 
بفعل ت�صاقط كميات معتربة من 
الأمطار حيث متثلت معظم هذه 
املياه  امت�صا�س  يف  التدخالت 
املنازل  بع�س  اإىل  املت�رشبة 
الطرق  بع�س  وعرب  الفردية 
والأنفاق  الطرق  ومفرتقات 
جماري  وحترير  بالولية 
بفعل  �صوء  املتجمعة  املياه 
ك�صفتها  التي  ال�صفية  الأ�صغال 
 ، ال�صتاء  اأمطار  اأوىل  قطرات 

عدة  ت�صجيل  مت  اآخر  جانب  من 
�صيدي  بطرقات  للمياه  جتمعات 
وال�صانيا  اجلري  وبئر  ال�صحمي 
،وبطيوة  احلجاج  ،ومر�صى 
ان�صداد  ب�صبب  عامر  ،وحا�صي 
تهيئتها  عدم  لبالوعات  بفعل 
ت�صبب  مما  ال�صيف  ف�صل  خالل 
يف بع�س ال�صطرابات يف حركة 
ت�صببت  اأخرى  جهة  من  املرور، 
املياه  ت�رشب  يف  اأي�صا  الأمطار 
على  خا�صة  املنازل  بع�س  اإىل 
م�صتوى حيي بالطو ببلدية اأرزيو 
واأكواخ حي الكيمو ببلدية ال�صانيا 
اإىل  الت�رشب  م�صتوى  و�صل  اأين 

40 �صم.
حممد بن ترار

حممد �سبلي

رقم 962  الوزاري  القرار  اأفرج   قد  و 
املوؤرخ يف 02 دي�صمرب 2020 املت�صمن 
التاأهيل املوؤ�ص�صات اجلامعية ل�صمان 
التكوين يف الطور الثالث بعنوان ال�صنة 
يف  جاء  و   2021  /2020 اجلامعية 
تي�صم�صيلت  جامعة  املتعلق  امللحق 
املقدمة  التكوين  م�صاريع  كل  قبول 
بدون  تي�صم�صيلت  جامعة  طرف  من 
 42 يف  من�صب   126 مبجموع  ا�صتثناء 
تخ�ص�س �صمن 14 �صعبة تكوين و 05 
ميادين تكوين و ت�صمن القرار الوزاري 

فيما يخ�س جامعة تي�صم�صيلت:
فتم فتح م�صاريع تكوين  يف الدكتوراه 
احلياة  و  الطبيعة  العلوم  ميدان  يف 
التي  و  الفالحية  العلوم  �صعبة  يف 
تخ�ص�س  الغابات،  تخ�ص�س  ت�صم 
نباتي  اإنتاج  تخ�ص�س  و  نباتي  اإنتاج 
تخ�ص�س،  كل  يف  منا�صب   03 مبعدل 
التقنية  العلوم  ثاين يف ميدان  م�رشوع 
امليكانيكية  الهند�صة  �صعبة  ف�س 
ثالث  ت�صم  التي  و  منا�صب   09 بـ 
الطاقة  تخ�ص�س من�صاآت  تخ�ص�صات: 
والآلت التوربينية، تخ�ص�س الطاقات 
امليكانيكي  الت�صنيع  تخ�ص�س  كذا  و 
والإنتاج كما ظفرت اجلامعة مب�رشوع 
تكوين يف العلوم ال�صيا�صية و التي ت�صم 
جماعات  و  اإدارة  تخ�ص�صات  ثالث 
الأمنية  الدرا�صات  تخ�ص�س  حملية، 
درا�صات  وتخ�ص�س  وكالإ�صرتاتيجية 
تخ�ص�س  كل  ي�صمن  مقارنة  �صيا�صية 

03 منا�صب،
تاأهيل  اإعادة  اإىل  بالإ�صافة  هذا 
ال�صنة  املفتوحة  ال�صعب  يف  التكوين 
املا�صية يف خمتلف امليادين و تتمثل 
يف :ميدان الأدب العربي مت فتح ثالث 
تخ�ص�صات  بثالث  �صعبة  كل  �صعب 
ثالثة  مبعدل  من�صب   18 ملجموع 
كالتايل  تخ�ص�س،  كل  يف  منا�صب 
تت�صمن  الأدبية  الدرا�صات  �صعبة   :
القدمي،  تخ�ص�س الأدب العربي 
والأندل�صي  املغربي  الأدب  تخ�ص�س 
اجلزائري  الأدب  تخ�ص�س  و  القدمي 

القدمي، �صعبة درا�صات 
ل�صانيات  تخ�ص�س  ت�صم  لغوية  و 
التطبيقية  ل�صانيات  العربية، تخ�ص�س 
�صعبة  كذا  و  العربية،  اللغة  تعليمية  و 
تخ�ص�س  ت�صم  و  نقدية  درا�صات 

نقد  تخ�ص�س  معا�رش،  مغاربي  نقد 
جزائري معا�رش و تخ�ص�س جديد و 

هو نقد عربي معا�رش
القت�صادية  العلوم  تكوين  اأما ميدان 
فتح  مت  الت�صيري  وعلوم  والتجارية 
ال�صعب، و 12 تخ�ص�س مبجموع  اأربع 
ثالثة و ثالثون من�صب وتتفرع كالتايل: 
�صعبة اإدارة الأعمال ت�صم التخ�ص�صات 
املوارد  اإدارة  الت�صيري،  علوم  التالية: 
وت�صيري  اإدارة  تخ�ص�س  و  الب�رشية 
التجارية  العلوم  �صعبة  اأما  املوؤ�ص�صة 
اخلدمات،  ت�صويق  تخ�ص�س  ت�صم 
ت�صويق �صياحي و فندقي و كذا  ت�صويق 
دويل بالإ�صافة اإىل �صعبة العلوم املالية 
ت�صم ثالث تخ�ص�صات  و املحا�صبية  
مالية  مراجعة،  و  :حما�صبة  هي  و 
املوؤ�ص�صة و تخ�ص�س حما�صبة وجباية 
القت�صادية  العلوم  �صعبة  اأخريا  و 
كمي،  اقت�صاد  تخ�ص�س  ت�صم  و التي 
ا�صت�رشاف و  و  اقت�صادي  حتليل 
اقت�صاد  يف  متمثل  جديد  تخ�ص�س 
التكوين  ل ميدان  بنكيبالن�صبة  و  مايل 
منا�صب يف   09 من  ا�صتفاد  احلقوق 
تخ�ص�صات  ثالث  بها  احلقوق  �صعبة 
قانون خا�س معمق، قانون عام معمق  
و كذا قانون دويل عام و فيما يخ�س 

تقنيات  و  العلوم  يف  التكوين  ميدان 
الن�صاطات البدنية و الريا�صية، تعزز بـ 
18 من�صب يف �صعبتني: �صعبة التدريب 
التح�صري  تخ�ص�س  ت�صم  و  الريا�صي 
الريا�صي  التدريب  الريا�صي،  النف�صي 
التح�صري النخبوي  و  النخبوي 
�صعبة  اأما  جديد،  تخ�ص�س  الريا�صي 
الرتبوي  الريا�صي  البدين  الن�صاط 
الن�صاط  التالية  التخ�ص�صات  ت�صم 
الن�صاط  املدر�صي،  الريا�صي  البدين 
البدين الريا�صي الرتبوي و التخ�ص�س 
الريا�صي  البدين  الن�صاط  اجلديد 
املادة  علوم  ميدان  ،اأما  الرتويحي 
التخ�ص�صات  بها  الفيزياء  �صعبة  ي�صم 
التالية : فيزياء املواد و نانو من�صاآت، 

نانو فيزياء و فيزياء ح�صابية
بعد  ملا  امل�صاعد  و�صح املدير  كما 
العالقات  و  العلمي  البحث  و  التدرج 
العقاب  د.جياليل  اخلارجية 
جديد  من  به  جاء  ما  بخ�صو�س 
يف  املوؤرخ   961 رقم  الوزاري  القرار 
02 دي�صمرب املحدد لكيفيات اللتحاق 
بالتكوين يف الطور الثالث و تنظيمه و 
و  الدكتوراه  اأطروحة  اإعداد  �رشوط 
عن  التخلي  مت  اأنه  مناق�صتها 2020، 
ومت  الدكتوراه  م�صابقة  يف  الت�صنيف 

الطلبة احلا�صلني  لكل  الرت�صح  تو�صيع 
معادلة  �صهادة  اأو  ما�صرت  �صهادة  على 
لها يف حني يحرم من الرت�صح الطلبة 
املعيدين و كذا  الطلبة املاثلني اأمام 
عقوبة  �صدرت  و  التاأديبية  املجال�س 
اأن  الثانية يف حقهم، كما  الدرجة  من 
القرار الوزاري ن�س على اإعفاء الطلبة 
�صهادة  على  احلا�صلني  الأجانب  
اجلزائرية  املا�صرت  ل�صهادة  معادلة 
من  تكوين  منحة  من  امل�صتفيدين 
خارج  ي�صجلون  اأن  على  امل�صابقة 
للجامعة  املخ�ص�صة  املنا�صب  ح�صة 

املوجهني اإليها. 
   اأما بالن�صبة  لعملية الت�صجيل، درا�صة 
النهائية  القائمة  حتديد  و  امللفات 
على  �صتكون  املقبولني  للمرت�صحني 
اأر�صية الربوغرا�س و بخ�صو�س كيفية 
الأق�صى  احلد  و  تنظيم  امل�صابقة 
وفق  تو�صيحه  �صيتم  للمرت�صحني 
الوزارة  �صت�صدرها  تنظيمية  ن�صو�س 
التن�صيقية  اجلل�صات  بعد  الو�صية 
للندوات اجلهوية للجامعات يف الأيام 
القليلة  القادمة، بعدها مبا�رشة �صيتم 
من  و  امل�صابقة  تاريخ  عن  الإعالن 
�صهر  منت�صف  �صيكون  اأنه  املتوقع 

جانفي 2021

تعززت جامعة تي�سم�سيلت ب�سعب و تخ�س�سات جديدة يف  طور الدكتوراه حيث احتلت املرتبة الرابعة 
على م�ستوى  جامعات الغرب بعد جامعة تلم�سان، م�ستغامن ،و ال�سلف من حيث عدد ال�سعب ، التخ�س�سات 

و عدد املنا�سب اجلديدة، هذا ح�سب ت�سريحات املدير امل�ساعد ملا بعد التدرج ،و البحث العلمي ،و العالقات 
اخلارجية د.جياليل العقاب، و اأ�ساف هذا الأخري اأن هذا املك�سب مل يكن يتاأتى اأنه بف�سل تكاتف جهود 

الأ�ساتذة م�سوؤويل م�ساريع التكوين ،و اإطارات اجلامعة على راأ�سهم ال�سيد مدير اجلامعة اأ.د عي�سلني 
احممد و جت�سيد ا�سرتاتيجية املتبناة يف م�سروع املوؤ�س�سة وتهدف اإىل فتح م�ساريع الدكتوراه يف ميادين 

التكوين التي ت�سمن جامعة التكوين فيها يف اللي�سان�س ،و املا�سرت، و هذا ل�ستكمال م�سار التوطني يف الأطوار 
الثالث: لي�سان�س، ما�سرت و الدكتوراه. 

للمطالبة ب�سرف اأجورهم املتاأخرة

اأ�ساتذة يحتجون اأمام مديرية 
الرتبية بولية امل�سيلة

اأكرث من 20 تدخال للحماية املدنية بوهران 

 الأمطار تك�سف الأ�سغال 
املغ�سو�سة �سيفا 

جامعة تي�سم�سيلت تتعزز بتخ�س�سات جديدة يف الدكتوراه 

14 �سعبة و 42 تخ�س�سا و 126 من�سبا جديدا

ب�سبب جتاوزات يف منح �سفقة ملقاول بالبلدية 

اإيداع رئي�س بلدية عني الرحمة احلب�س املوؤقت 
لدى  التحقيق  قا�صي  اأمر 
املحكمة مازونة يف ولية غليزان 
مع نهاية الأ�صبوع املا�صي، باإيداع 
املوؤقت  احلب�س  اأ�صخا�س   7
الرحمة  عني  بلدية  رئي�س  بينهم 
ب�صبب  موظفني   و4  ومنتخبني 
�صلوعهم يف ق�صية ف�صاد بالبلدية 
،وبح�صب ما علمته جريدة الو�صط 

فاإن رئي�س بلدية عني الرحمة ومن 
معه وجهت لهم تهم تتعلق باإ�صاءة 
اأموال  وتبديد  الوظيفة  ا�صتغالل 
حمررات  يف  والتزوير  عمومية 
ر�صمية ومنح امتيازات غري مربرة 

قانونا .
بعد  الق�صية  هذه  وجاءت 
التحقيقات التي با�رشتها ال�صبطية 

بعد  الأمنية  للم�صالح  الف�صائية 
جتاوزات  بوقوع  معلومات  تلقيها 
بتهيئة  تتعلق  �صفقة  منح  يف 
البلدية  باإقليم  تربوية  موؤ�ص�صة 
الأ�صغال  ببداية  اأمر  دون  ملقاول 
خمالف  يعترب  ما  وهو   )ODS(،
للت�رشيعات املعمول بها يف قانون 
ال�صفقات العمومية ما ترتب عنه 

الف�صاد  مكافحة  لقانون  الحتكام 
والوقاية منه ل�صيما املادتني 33و 
يف  اإثنني  متهمني  يزال  ول   .  34
اأمام  امتثالهما  لغاية  اإفراج  حالة 
مازونة  مبحكمة  التحقيق  قا�صي 
بينهما منتخب ومقاول متهمني يف 

نف�س الق�صية .
اأمني بن لزرق 

اختفى منذ 04 ايام من  منزله  بغرداية

العثورعلى الطفل 
بلعراقب طارق يف وهران

ولية  اأمن  عنا�رش  متكنت 
الطفل  على  العثور  وهران من 
يبلغ من  والذي  بلعراقب طارق، 
ب�صوارع  تائها  �صنة   15 العمر 
اختفائه من  بعد   ، وهران  ولية 
 4 منذ  بغرداية  منزله العائلي 

اأيام .
تبليغ  مت  وفورالعثورعليه 
قدمت  قد  كانت  عائلته التي 
من  بغرداية  اختفائه  عن  بالغا 
خالل ات�صال هاتفي هذا ولتزال 
اإىل  للو�صول  جارية  التحقيقات 

الطفل  بها  و�صل  التي  الطريقة 
اإىل وهران رغم توقف النقل بني 

الوليات .
حممد بن ترار
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بتاريخ  املنعقد  االجتماع  على  بناء 
لبحث  املخ�ص�ص   2020/07/29
امل�صغرة  امل�ؤ�ص�صات  �صع�بات 
ال�كالة  جهاز  اإطار  يف  املن�صاة 
 ،ansej ال�طنية لدعم ت�صغيل ال�صباب
بني وزير املالية وال�زير املنتدب لدى 
بامل�ؤ�ص�صات  املكلف  االول  ال�زير 
قرارات  اتخاذ  مت  فقد  امل�صغرة، 
واأ�صحاب  لل�صندوق  بالن�صبة  هامة 
فيما  �صيما  ال  امل�صغرة  امل�ؤ�ص�صات 

يتعلق باإعادة تنظيم وتكييف �صندوق 
اأخطار  ل�صمان  امل�صرتكة  الكفالة 
لل�صباب  اياها  املمن�ح  القرو�ص 

ا�صحاب امل�صاريع 
با�رشت ال�كالة ال�طنية لدعم ت�صغيل 
االإجراءات  يف   ورقلة  فرع  ال�صباب 
اجلديدة املتخذة للتكفل بامل�ؤ�ص�صات 
اأ�صا�صا  واملتمثلة  املتعرثة  امل�صغرة 
لل�صندوق  جديدة  مهام  ا�صناد  يف 
امل�ؤ�ص�صات  ومتابعة  مرافقة  لت�صمل 

التع�ي�ص  بعد  ما  املتعرثة  امل�صغرة 
)تع�ي�ص ال�صندوق للبن�ك( مع حت�يل 
ل�صالح  البن�ك  طرف  من  الدين  حق 
االإعفاء  اإمكانية  درا�صة  ال�صندوق،مع 
املتبقية  البنكية  الدي�ن  ت�صديد  من 
بالن�صبة   املكافاأة  غري  ،والقرو�ص 
املنك�بة  امل�صغرة  للم�ؤ�ص�صات 
او  )الزالزل  الطبيعية  الك�ارث  جراء 
امل�صغرة  امل�ؤ�ص�صات  الفي�صانات(،و 
املت�فى اأ�صحابها ،وكذا  امل�ؤ�ص�صات 

اإىل  اأ�صحابها  تعر�ص  التي  امل�صغرة 
ممار�صة  بعد  عقلي(  اأو  )بدين  عجز 
بالن�صبة  ال�صيء  نف�ص  ن�صاطهم، 
ميلك�ن  الذين  امل�صاريع  اأ�صحاب 
لال�صتعمال،  �صاحلة  غري  معدات 
املع��صة  امل�صغرة  وامل�ؤ�ص�صات 
اأخطار  �صمان  �صندوق  طرف  من 
معداتها  تعر�صت  التي  القرو�ص 

للحجز و/اأو البيع من طرف البن�ك.
�أحمد باحلاج 

ب�رشورة  املطالبة  االأ�ص�ات  تعالت 
القرار  �صناع  طرف  من  جاد  تدخل 
الذي  الغم��ص  لك�صف  اجللفة  ب�الية 
م�صكن   254 ح�صة  م�صري  يكتنف 

بدائرة حد ال�صحاري .
وجه املكتب ال�الئي لالحتاد ال�طني 
من اأجل التنمية ب�الية اجللفة ، �ص�ؤال 
ال�صحاري  حد  دائرة  لرئي�ص  كتابي 
»ال��صط  ي�مية  ت�صلمت  قد  كانت 
»ن�صخة منه ، م�ؤكدا فيه اأنه �صعيا منه 

لتقريب االإدارة من امل�اطن وت�صجيع 
امل�اطن  بني  الدائمة  العالقات 
لهم  رفع  ،حيث  وم�ؤ�ص�صاتها  ،والدولة 
م�اطنني  اأربعة  طرف  من  ان�صغال 
اأنه  مفاده   ، �صحاري  حد  بلدية  من 
م�صكن   254 ح�صة  يف  تع�ي�صهم  مت 
من طرف رئي�ص الدائرة ال�صابق منذ 
ح�ايل 18 �صهرا لكن حلد حلد كتابة 
يكتنفها  الق�صية  بقيت  االأ�صطر  هاته 

الغم��ص .

وبناءا على ذلك فريى ذات املكتب انه 
وجب على وايل والية اجللفة التدخل 
العاجل لرد على جملة الت�صاوؤالت لعل 
قان�نية  ا�صباب  من  هل  اأبرزها  من 
هذه  عن  االإفراج  دون  حالت  واقعية 
املجه�ل  قيد  هي  التي  ال�صكنات 
بتقدمي  املطالبة  عن  ناهيك   ،
اخلط�ات  بخ�ص��ص  ت��صيحات 
هاته  لت�ص�ية  االإدارة  �صتتخذها  التي 
اي�صا  املطالبة  مت  كما   ، ال��صعية 

بف�صح امل�ص�ؤول الذي يقف خلف هذا 
تخف  مل  حيث   ، املربر  غري  التاأخر 
مع  بالتجاوب  مت�صكها  اجلهات  ذات 
متابعة  يف  املتمثل  امل�رشوع  مطلبها 
ق�صية  حليثيات  ال��صية  ال�صلطات 
حتقيق  وفتح   ال�صكنية  احل�صة  هذه 
االإفراج  التي تقف خلف  االأ�صباب  يف 
اجلبهة  غليان  اإحت�اء  بهدف  عنها 

االجتماعية .
�أحمد باحلاج 

احلدودية  اجلن�ب  واليات  ت�صهد 
لظاهرة  مقلقا  تف�صيا  والنفطية  
رعايا  خلفها  يقف  التي  الت�ص�ل 
ذوي  فئة  من  غالبيتهم  اأفارقة 
دفع  ما  وه�   ، اخلا�صة  االحتياجات 
ملنا�صدة  فاعلة  حملية  بجمعيات 
للت�صدي  بالتدخل  ال��صية  ال�صلطات 
دخيلة  باعتبارها  هكذا ظ�اهر  ملثل 
ذات  ح�صب  املحلي  املجتمع  على 

الهيئة املحلية .
اجلمعيات  ممثلي  ا�ص�ات  تعالت 
ال�الئية  ال�صلطات  الفاعلة  املحلية 
،اأدرار  مترنا�صت   ، ورقلة  من  بكل 
�صبط  االإ�رشاع  يف  ب�رشورة  وب�صار، 
حد  ل��صع  ا�صتعجايل  عمل  خمطط 
ت�ص�ل  لظاهرة  الرهيب  للتف�صي 
الرعايا االفارقة من ذوي االحتياجات 
اخلا�صة التي اأ�صبحت ت�صجل ت�اجد 
واأمام  الرئي�صية  بال�ص�ارع  رهيب 
والعم�مية  االإدارية  املرافق  خمتلف 
املايل  ال�رشف  مراكز  راأ�صها  وعلى 
باالإ�صافة  الربيد  ومراكز  كالبن�ك 
امل�صاجد  ،وكذا  العم�مية  لل�صاحات 
ي�صبب قلق امل�اطنني  بات  ، وه� ما 
يف  غالبيتهم  يجد  ما  عادة  الذين 

 « »ال�صدقة  دفع  يف  حرجة  و�صعية 
احل�ص�ل  يف  املتم�صكني  للمت�ص�لني 
ذلك  �رشورة  اقت�صت  واأن  عليها 

م�صكهم لثياب امل�اطنني .
 من جهته قال ممثل املجتمع املدين 
ت�رشيح خ�ص  ال�رشقي  يف  باجلن�ب 
به ي�مية »ال��صط » ، اأن ظاهرة ت�ص�ل 
الرعايا االأفارقة اأمر غري مربر مبا اأن 
تكاليف  عاتقها  على  اأخذت  الدولة 
االأجانب  الالجئني  واإطعام  اإي�اء 
تده�ر  ب�صبب  بلدانهم  من  الفارين 
املعي�صة بها وانت�صار املجاعة وذلك 
ب�صبب �ص�ء التغذية ، حيث طالب ذات 
املتحدث بفتح حتقيق يف ن�صاط فئة 
االأم�ال  وجهة  ملعرفة  املت�ص�لني 
تف�ق  حيث  ي�م  كل  يجن�نها  التي 
قيمة الدخل الي�مي للمت�ص�ل ال�احد 
الـ 1.5و 2  يف معظم االأحيان ما بني 

ملي�ن �صنتيم ح�صب ق�له .
طرف  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال��صع  الحت�اء  بالبالد  القرار  �صناع 
التعاي�ص  امل�اطنني  على  لزاما  يبقى 
مع ال��صع احلايل مع الرعايا االفارقة 

ب�صكل حذر .
رمي نو�ري 

خالل  مترنا�صت  بلدية  �صهدت 
ال�صن�ات االأخرية تناميا غري م�صب�ق 
الف��ص�ية  البنايات  من  للعديد 
للم�اطنني  تذمركبري  و�صط 
يف  يحدث  ما  ي�صت�صيغ�ا  مل  الذين 
ظلت  م�ص�هة  مظاهر  من  بلدتهم 
حتت  حتدث  منهم  الكثري  ح�صب 
مل  التي  املعنية  اأنظارامل�صالح 

حترك �صاكنا حلد االآن.
الف��ص�ية  البنايات  ت�صييد 
الت��صيعات  منها  وباخل�ص��ص 
الع�ص�ائية التي اأفقدت باخل�ص��ص 
بعا�صمة  ال�صعبية  االأحياء  عديد 
تهقارت  غرار  على  االهقار 
ال�اد  قطع  وال�رشقية،  الغربية 
الذي  و�صري�ص�ف  مالطا   ، ،�ص�رو 
ال�صكانية  التجمعات  اأكرب  من  يعد 
مل  اجلمايل  مظهره  بتمرنا�صت  
ال�صكنات  �ص�هته  ما  على  يقت�رش 
االأطراف  املرتامية  املهرتئة  
و�صعها  ا�صتفحل  بل  وهناك،  هنا 
حلد نهب االوعية العقارية التابعة 
ال�صاحات  واكت�صاح  الدولة  الأمالك 
ا�صتغلها  التي  واالأر�صفة  العم�مية 
املقاهي  ت��صعة  يف  البع�ص 
وا�صتحداث  التجارية  واملحالت 

حدائق م�صيجة اأمام العمارات اإىل 
وم�صت�دعات  ور�صات  فتح  جانب 

دون رخ�ص قان�نية.
اأكدت م�صادر  التي  املع�صلة  وهي 
تعرقل  اأنها  �ص�نلغاز  م�ؤ�ص�صة  من 
كبري  حرج  يف  وجتعلهم  مهامهم 
�صاعة  ال�صيما  ــ  اأمرهم  من 
ا�صتعجالية،وهي  اأم�ر  عن  التبليغ 
عمال  فيها  يقع  التي  االإ�صكالية 
اإقدامهم  حني  بالبلدية  النظافة 
لها  والتي   ، القمامات  رفع  على 
هي االأخرى ن�صيب كبري يف تل�يث 
االكرتاث  وعدم  البيئي  املحيط 
الناجمة  ال�صلبية  باالنعكا�صات 
االأحياء  تلك  �صكان  قبل  من  عنها 

على وجه اخل�ص��ص .
ومعل�م اأن ال�صلطات ال��صية تعمل 
جاهدة لتنفيذ عديد قرارات الهدم 
الع�ص�ائية  وامل�صت�دعات  للبنايات 
عقارية  اأوعية  ف�ق  �صيدت  التي 
الدولة  ممتلكات  على  حم�ص�بة 
عديد  جت�صيد  رهن  الذي  االأمر 
وجدت  فيما  التنم�ية  امل�صاريع 
عديد املديريات والبلدية م�صطرة 

للت��صع خارج الن�صيج العمراين .
رمي نو�ري 

�أون�ساج ورقلة

على خلفية غمو�ض م�سري 254 م�سكن 

فعاليات �ملجتمع �ملدين طالبت بالت�سدي للظاهرة

مدينة مترن��ست

مبا�سرة الإجراءات اجلديدة للتكفل باملوؤ�س�سات املتعرثة

رئي�س دائرة حد ال�سحاري باجللفة مطالب بالتدخل 

ت�سول الأفارقة باجلنوب  يثري 
ا�ستياء ال�سكان

تو�سعات فو�سوية تثري غ�سب ال�سكان
رهان 20 �ألف من�سب عمل وتوزيع 7000 �سكن

ولة اجلنوب يف �سباق ملحا�سرة احتقان ال�سارع 
.      ��سرتجاع عقار �لدولة لإنقاذ مئات �مل�ساريع 

مما ل يختلف عليه �ثنان بوليات �جلنوب �لكبري  فاإن �حتو�ء حالة �لغليان ،و�لت�سنج على 
م�ستوى �جلبهة �لجتماعية �ملحلية ميرعن طريق ��ستحد�ث 20 �ألف من�سب عمل وتوزيع 

7000 �سكن �جتماعي �إيجاري عمومي ل�سمان بد�ية �سنة جديدة 2020 هادئة .
�أحمد باحلاج

اأ�رشت م�صادر مطلعة لي�مية »ال��صط 
واليات  من  بكل  اجلمه�رية  والة  »اأن 
ب�صار   ، اأدرار   ، مترنا�صت   ، ورقلة 
االأغ�اط   ، غرداية  اأقل  وبدرجة   ،
االأخرية  الفرتة  يف  كثف�ا  قد  وب�صكرة 
�صل�صلة  و  امليدانية  خرجاتهم  من 
ملتابعة  االجتماعات  و  اللقاءات 
حل�ل  عن  ،والبحث  التنمية  وترية  
جذرية الن�صغاالت اجلبهة االجتماعية 
م�صاعفة  املتم�صكة مبطلب  املحلية 
اجله�د وتكاتفها لل�صهر على التطبيق 
اجلمه�رية  رئي�ص  لتعليمات  ال�صارم 
اجتماعهم  خالل  لل�الة  امل�جهة 
بالنزول  والقا�صية  باحلك�مة  االأخري 
الن�صغاالت  ،واال�صتماع  للميدان 
امل�اطنني وال�صعي خلف التكفل بها .
املتتبع�ن  اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من 
لل�صاأن املحلي بعديد البلديات النائية 
واحلدودية بتلك ال�اليات يف معر�ص 
»اأن  »ال��صط  ي�مية  مع  حديثهم 
لتفكيك  املقرتحة  اجلذرية  احلل�ل 
عن  متر  املرتاكمة  امللفات  طال�صم 
من�صب  الف   20 ا�صتحداث  طريق 
يف  العاملة  ال�طنية  بال�رشكات  عمل 
لتعليمات  جت�صيدا  النفطية  ال�صناعة 
ملنح  الرامية  بالبالد  القرار  �صناع 
اأبناء اجلن�ب  الت�ظيف لفائدة  اأول�ية 
االأول�يات  ح�صب  مبداأ  تطبيق  �رشط 

قطع  ثم  ،ومن  املتاحة  ،واالإمكانات 
واخلروق  التجاوزات  اأمام  الطريق 
بخ�ص��ص  عنها  م�صك�ت  ظل  التي 
لعمال  املبا�رشة  الت�ظيف  حاالت 
على  املرور  دون  املنطقة  خارج  من 
يف  بها  املعم�ل  القان�نية  االآليات 

ق�انني الت�صغيل.
ال�صكن  لقطاع  بالن�صبة  ال�صيء  نف�ص 
مبختلف �صيغه ، فريى مهتم�ن بذات 
ال�صاأن اأن تعليمات ال�زارة ال��صية التي 
حتث على اال�رشاع يف ت�زيع ال�صكنات 
العم�مية  االإيجارية  االجتماعية 

والتجزئات االجتماعية التي ا�صتفادة 
من عمليات التهيئة ،حيث �صدد ه�ؤالء 
تدخل  يف  االإ�رشاع  �رشورة  على 
م�صالح  روؤ�صاء  لدى  اجلمه�رية  والة 
لالإفراج  املذك�رة  بال�اليات  الدوائر 
على الق�ائم اال�صمية للم�صتفيدين من 

ح�ص�ص 7000 وحدة �صكنية .
من  اأكرث  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
متحدث يف امل��ص�ع اإىل تدخل وزارة 
الداخلية واجلماعات املحلية لتقدمي 
البلدية  ال�صعبية  املجال�ص  روؤ�صاء 
لتقدمي  القان�نية  امل�صاءالت  اأمام 

تنفيذ  يف  التماطل  ح�ل  ت��صيحات 
للبنايات  الهدم  قرارات  من  املئات 
الع�ص�ائية  واحلظائر  وامل�صت�دعات 
حم�ص�بة  عقارات  ف�ق  �صيدت  التي 

على ممتلكات الدولة .
ومعل�م اأن رئي�ص اجلمه�رية قد األزم 
ال�الة عرب خمتلف واليات اجلمه�رية 
�صهر  باحلك�مة  االأخري  لقائهم  خالل 
للميدان  بالنزول  املن�رشم  اوت 
اجلبهة  الن�صغاالت  ،واال�صتماع 
بلغة  ،وحما�رشتها  االجتماعية 

ال�رشاحة .

 ي�مية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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ف�صل ال�صفقات

لهذه  الردات  هذه  يف  ال�سبب  ما  نفقه  تعالوا 
يف  احلقيقي  الفاعل  ومن  اال�ستكبارية  القوى 

املرحلة؟
كربياء  اأمام  واملواجهة  املناجزة  هذه  اأثناء 
الكيان  وعلو  االأنظمة  وتطبيع  فرن�سا، 
وواع  يقظ  ب�سكل  االأمة  ظهرت  ال�سهيوين، 
وهن  دون  والتدافع  االأ�سباب  و�سنة  اهلل  ب�سنن 
وفعلت  حتركت  اإذا  بقواها  االأمة  وعجز، 
االأ�سباب ونف�ست غبار الوهن كانت معية اهلل 
اأحدهم، هل هي  �ساأل  اليوم كما  االأمة  معها، 

يف نقلة وتكت�سب حركة وتغريا؟
واالإ�سالمية  العربية  ب�سعوبها  االأمة  هذه  نعم 
هو  والدليل  ونه�سة،  �سحوة  تعرف  وقواها 

ف�سل �سفقتني يف تروي�ض االأمة وقواها:
ق�سمت  التي   1916 �سايك�ض-بيكو  -   �سفقة 
عمق  �رضب  يف  ف�سلت  لكن  جغرافيا،  االأمة 

االإن�سان وهويته.
-   و�سفقة القرن 2017 التي ف�سلت يف تق�سيم 

املق�سم واالإن�سان طائفيا ودينيا وثقافيا.
لزرع  كان  اال�ستكباري  االأول  النجاح  اأن  يعني 
لكن  اجلغرافية،  الق�سعة  وتق�سيم  الكيان 
ف�سل  على  داللة  له  القرن  �سفقة  ا�ستدعاء 
لتمزيق  وبلفور  بيكو  �سايك�ض  االأوىل  ال�سفقة 
اجلغرافية  هذه  يف  يزال  ال  الذي  االإن�سان 
املق�سمة، طاحما اإىل جمعها بعد �سعيه قريبا 

اإىل التحرر من الكيانات ال�سغرية احلاكمة.

فاعل البو�صلة الفل�صطينية

اليوم ومن اأجل اإخفاء حقيقة االإ�سالم وحركة 
االأمة و�سمو ن�رضة الق�سية الفل�سطينية �سعى 
اال�ستكبار العاملي اإىل توظيف �سيا�سة التطبيع 
واالدعاء  وال�سخرية  التاريخي  والتزييف 
للت�سوي�ض على امل�سهد والواقع وهناك بواعث 

دافعة اإىل هذه الردات: 

اال�ستكبار  نهج  اإىل  والباعث  االأول  ال�سبب   -
هو  والتزييف،  وال�سخرية  االدعاءات  اأ�سلوب 
تنزيل  يف  واالنهزام  الف�سل  حقيقة  اإخفاء 
الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية  القرن  �سفقة 

وت�سفية االأمة وقواها.
- ال�سبب الثاين والباعث لل�سخرية والت�سوي�ض 
مما  اأقوى  مربعات  ظهور  هو  والتطبيع 
ال�سعيفة  العثمانية  الدولة  يف  التاريخ  �سهده 
�سعف  فرتة  االأمة  فجهود  عليها،  املتكالب 
ال�سليبي  امل�رضوع  وت�ساعد  العثمانية  الدولة 
�سفقة  توقف  ومل  �سعيفة  كانت  وال�سهيوين 
تق�سيم  خطة  اأمام  اليوم  اأما  بيكو،  �سايك�ض 
وال�سليبي  ال�سهيوين  االإف�ساد  وعلو  املق�سم 

فاالأمة متتاز: 
البو�سلة  وقوة  ال�سعوب  حراك  بقدرة  اأوال   -
لل�سعوب  وبالن�سبة  واملقاومة،  الفل�سطينية 
والثورة  اليقظة  من خالل  وعيا  اأظهرت  فقد 

والربيع العربي رغم االنقالبات الع�سكرية.
- ثانيا تتميز اجلهة الثانية وهي فل�سطني بقوة 

مربع املقاومة.
- ثالثا نر�سد وجود قوى وموؤ�س�سات وحركات 
اإ�سالمية، ومنظمات، وف�سالء، واأقليات تعرف 
العربية  ال�سعوب  لن�رضة  م�سبوقا  غري  حتركا 

واالإ�سالمية والق�سية الفل�سطينية.
  

فاعل ال�صعوب والأمة.. الفاعل 
احلقيقي يف امل�صهد

خال�سة القول هناك رغبة يف االأمة من اأجل 
لتجاوز  االأر�ض  والفعل يف  التغيري  �سنة  تنزيل 
الثاين  التاريخي  واالنك�سار  الغثائية  مرحلة 
م�ستقبال  �سعيا  واالأمة،  الق�سعة  وتق�سيم 

لالنتقال اإىل:
-    اأمة �ساهدة قوية ثائرة.

-    اأمة بقيادة و�سيادة وقوة.
هذه ال�سنة يف التغيري �ستجيب عن �سوؤال مهم، 
وبعدا  وانهزاما  اأزمة  تعي�ض  اليوم  االأمة  هل 

ل�سند اهلل؟
ي�سبه وهن  و�سفا  تعي�ض  اليوم  االأمة  كانت  لو 
 1916 واأمة  الق�سعة  تق�سيم  اأمة  وغثائية 
و�سايك�ض بيكو واالنك�سار التاريخي الثاين، ملا 
وجدتها ت�سعى اليوم اإىل التحرر من االأنظمة 
ومقاوم  راف�ض  اإىل  وتتحول  الديكتاتورية، 
اإىل  وانظر  ال�سهيوين،  والكيان  لل�سهيونية 
ال�سعوب  عن  عربية  ملراكز  االأخرية  التقارير 
العربية واالإ�سالمية ورف�سها للكيان ال�سهيوين 

والتطبيع.

لو كانت الأمة �صعيفة ملا وجدت غزة 
بهذه القوة وهذه الن�صرة من العامل 

العربي والإ�صالمي.

�سفقات  �سهدت  ملا  �سعيفة  االأمة  كانت  لو 
وعربية  و�سهيونية،  �سليبية،  وانقالبات 
مطبعة، ملنع هذا الزحف التغيريي لالإ�سالم.

معية  هناك  كانت  ملا  �سعيفة  االأمة  كانت  لو 
اهلل التي تن�رض من فعل االأ�سباب، وقام بقلب 
والتغيري  اجلهاد  حب  اإىل  والغثائية  الوهن 

والتحرر.
قوتها  ر�سدت  ملا  �سعيفة  االأمة  كانت  لو 
امل�ستبدة  العربية  االأنظمة  لتجرب  ورف�سها 
و�سفقة القرن، بل هناك رف�ض ووعي وفطرة 

تتحرك.
بو�سلتها  لوجدت  �سعيفة  االأمة  كانت  لو 
الفل�سطينية قد مت ت�سفيتها مع �سفقة القرن، 
منا�رضة،  واأمة  مقاومة،  املعركة  يف  لكن 

وحتوال ا�سرتاتيجًيّا يف موازين املواجهة.
هي خال�سة قد نتفق عليها، حني ن�سهد حتركا 
يف االأمة العربية واالإ�سالمية وفعال لالأ�سباب، 
مع  معية  هناك  اأن  فاعلم  اهلل،  ل�سنن  وتنزيال 
املقد�ض  وبيت  االإ�سالم  ن�رض  تن�رض من  اهلل، 
الذي  ال�سهيوين  االإف�ساد  من  االأر�ض  لتطهري 
خرب العامل العربي واالإ�سالمي و�ستت االأمة.

موجعة  �رضبات  يتلقى  »نتنياهو«  كان  حني 
الفل�سطينية  واملقاومة  الرباط  اأهل  من 

�سرت  اأ�سلوب  اإىل  يجنح  كان  فاإنه  والغزية، 
وال�سخرية  التطبيع  ب�سيا�سة  واالنهزام  الف�سل 
�سعودي  مطبع  مع  ولو  الهاتفي  والتوا�سل 
الكيان  يظهر  ذلك  لعل  بهاتف،  مت�سهني 
اليوم،  اأما  تقزمي،  بعد  امل�سبوق  حجمه  على 
اأ�سده مع االإمارات والبحرين  فالتطبيع و�سل 

لعله يعيد للكيان حجمه احلقيقي.
هي  �سخرية تطبيع وت�سوي�ض وتزييف للرواية 
مواجهة  كبري يف  ف�سل  على  تدل  الفل�سطينية 
املقاومة و�سمود ال�سعب الفل�سطيني ون�رضة 
الت�سوي�ض  اأ�سلوب  ونف�ض  للق�سية،  االأمة 
ال�رضبات  واأمام  ال�سليبية  توظفه  واالدعاء 
اأروبا،  االإ�سالم يف  تتلقاها من  التي  املوجعة 
فاإن التطرف اليميني ال�سليبي �سينفجر ق�سوة 
اأن  ميكنه  ما  فيه  من  ليخرج  وفعال،  وفكرا 
يف  اهلل  بقدر  بقوة  ي�رضي  نور  انطفاء  يحقق 
»يُِريُدوَن  �سبحانه  اهلل  يقول  اأروبا،  �سعوب 
نُوِرِه  ُمِتُمّ   ُ َواهلَلّ ِباأَْفَواِهِهْم   ِ اهلَلّ نُوَر  ِليُْطِفئُوا 
لالأ�سف  لكن  ال�سف،   )8،( الَْكاِفُروَن«  َكِرهَ  َولَْو 
اأن  يفقه  مل  وال�سليبي  ال�سهيوين  اال�ستكبار 
االإ�سالم لي�ض ج�سما وال موؤ�س�سة اأو حركة اأو 

دولة بل هو:
ِ( اأي هو م�رضوع  -   نور بتغيري )ِليُْطِفئُوا نُوَر اهلَلّ

ومنهاج ي�رضي وي�رضج اخلريية يف االأمة.
التمام  له  يكتب  نُوِرِه(  )ُمِتُمّ  متمم  نور     -
يتممه  رب  هناك  اأي  واالكتمال،  والكمال 
النور،  واأمة  التغيري  اآل  وال يرتكه فقط مبعية 
واأعظم ما يحفظ هذا النور هو قلب املوؤمن 
الذاكر ال�سادق، واأعظم خيط ينقل هذا النور 
العروة  اأي  القلوب هو احلب يف اهلل  اإىل باقي 
الوثقى، ومن يحفظ هذه العروة الوثقى �سوى 
النبي  فهم  من  نابعة  �سمولية  وروؤية  منهاج 
اهلل  �سلى  النبي  قال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
اهلل  االإميان احلب يف  اأوثق عرى  و�سلم:  عليه 

والبغ�ض يف اهلل.

بواعث ت�ساعد الدعاء ال�سهيوين ؟

تت�صارع الأحداث وتتكالب اخلطط 
على الأمة وق�صيتها املركزية 

الفل�صطينية، وتكرث الدعاءات 
و�صيا�صات التيئي�س والنهزام 

والرتويج اأن الق�صية الفل�صطينية 
�صعف النت�صار لها، والأمة هلكت، 
واملطلوب تبيان و�صرب اأغوار حقيقة 

امل�صهد واملعركة، ومن هو الفا�صل 
ومن الفاعل يف الأر�س، خ�صو�صًا 

بعد ت�صاعد التحرك ال�صهيوين مع 
التطبيع وتزايد ا�صتبداد الأنظمة 

الدكتاتورية وا�صتكبار التطرف 
ال�صليبي يف اأوروبا وفرن�صا، 

ونت�صاءل هنا:
ال�صهيونية  فعل  يت�صاعد  ملاذا     -

واأوراقها؟
-   ملاذا تف�صل ال�صفقات ال�صهيونية 

والعربية املطبعة؟
يف  احلقيقي  الفاعل  هو  من     -

املعركة؟

موجة التطبيع العربي

ه�صام توفيق

االأق�سى  املغرب  يف  اأ�سقاوؤنا  يجد  مل 
اجلي�ض  اأركان  قائد  من  النيل  �سوى 
بهذه احلملة  اأوعز  ،الأن من  اجلزائري 
الرجل  قناعات  ماهي  جيدا  يعرف 
غرب  قائدا ع�سكريا  كان  عندما 
حلدود  حماذية  ويف جنوبها  اجلزائر 
اململكة و عارفا مبا تتطلبه الهواج�ض 

االأمنية عرب حدودنا الغربية
نف�ض اجلهة التي ت�سري احلرب النف�سية 
�سد اجلزائر وجي�سها هي نف�سها التي 
االعالمي  اال�ستغالل  وراء  تقف  كانت 
لفيديوهات  الرتويج  و  غرداية  لفتنة 
مزورة تبني قيام اأفراد من م�سالح االأمن 
بالزي الر�سمي بنهب حمالت و اإطالق 
املتظاهرين  على  احلي  الر�سا�ض 
اأنها  و  مفربكة  اأنها  بعد  فيما  تبني  و 
�سعبية  مبظاهرات  تتعلق  ا�سا�سا 
وجه  يف  الثائرين  املغاربة  الخوتنا 
االجتماعي  والقهر  املخزين  الظلم 

املتنامي .
املغربية  املخابرات  ان  يخفى  ال 
�سهاينة  بخرباء  حملتها  يف  ت�ستعني 
التج�س�ض  بتقنيات حديثة يف  م�سلحني 
على االأفراد ويف ت�سيري احلمالت عرب 

من�سات التوا�سل االجتماعي.
ت�رضيحات  ين�سى  اأن  يريد  اأحد  ال 
القائد  غازيت«  »�سلومو  االرهابي 
ما  ك�سف  الذي  و  للمو�ساد  االأ�سبق 
ت�سم  التي  الع�سافري«  »وحدة  ي�سمى 

الذين  عنا�رض من  املو�ساد وال�ساباك 
مت زرعهم حول فندق الدار البي�ساء اأين 
يف  العربية  الدول  جامعة  قمة  عقدت 
اأجل ت�سجيل  �سبتمرب 1965، وذاك من 
اجلل�سة  يف  العرب  القادة  حمادثات 
ال�رضية حيث تناولوا م�ساألة ا�ستعدادهم 

للحرب مع الكيان ال�سهيوين. اأين حت�سل 
اجلوا�سي�ض ال�سهاينة على  طابق كامل 

يف الفندق و حدث ما حدث بعدها.
وار�سو  موؤمتر  يف  البلدان  �سارك 
 13 القناة  اأعلنت  كما   ،2019 فرباير 
الوزراء  رئي�ض  اأن  ال�سهيوين  الكيان  يف 
�رًضا  اإلتقى  نتنياهو  املجرم  بنيامني 
نا�رض  املغربي  اخلارجية  بوزير 

نيويورك خالل اجتماعات  بوريطة يف 
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
وامللف  العالقات  تطبيع  عن  وتناق�سا 
و�سكوك  �سائعات  انت�رضت  االإيراين 
حول حماولة املغرب تطبيع العالقات 
مع العدو ال�سهيوين، اإال اأن احتجاجات 

يف املغرب اأحبطتها.
يف جانفي 2020، ا�سرتت املغرب ثالث 
طائرات دون طيار اإ�رضائيلية بقيمة 48 
�رضاء  حادثة  اأثارت  كما  دوالر.  مليون 
املغرب 70 حافلة اإ�رضائيلية م�ستعملة 
يف  املغرب  يف  اجلدل  اإيطاليا  عرب 

فرباير 2020.
يف  جميعا  ت�سعنا  معطيات  هي 

بني  للعالقات  احلايل  الو�سع  �سورة 
،حيث  ال�سهيوين  الكيان  و  املغرب 
يف  ال�سهاينة  اخلرباء  ع�رضات  ينت�رض 
قطاعات كثرية من املال واالقت�ساد و 
و بطبيعة احلال  االت�ساالت  و  الزراعة 
اأين  املختلفة  االمنية  االأجهزة  عرب 
تكوينية  دورات  على  ال�سهاينة  ي�رضف 
يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستعمال  يف 
،و  االإقليم  مراقبة  و  االت�ساالت  جمال 
حادثة  ولي�ض  احلدود  عرب  التج�س�ض 
وهي  االأذهان  عن  ببعيدة  جرادة  ثكنة 
اجلزائرية  احلدود  بقرب  املتواجدة 

مب�سافة ال تزيد عن 30 كلم .
مييز  الذي  اخلبث  حجم  لنعرف  و 
اأن�سح  املغربية  االأمنية  االأجهزة  اأداء 
باالإطالع على م�سمون مقال لالإعالمي 
عبد احلميد عثماين املن�سور يف يومية 
ال�رضوق اليومي بتاريخ 2015/08/29 و 
الذي يتحدث عن م�سمون وثيقة �سادرة 
الرتاب  ملراقبة  العامة  املديرية  عن 
يعرف  ما  اأو  “املخابرات”،  االإقليمي 
موؤرخة  “دي.اأ�ض.تي”،  املغرب  يف 
خمطط  عن    ،2015  /  06  /  17 يف 
ا�ستخباراتي ال�ستهداف اجلزائر  اأمني 
ثكنات  وا�ستهداف  تخريبية،  بعمليات 
ع�سكرية وتدمري من�ساآت ح�سا�سة. عرب 

جتنيد عمالء ليبيني .

�سنقريحة يناف�س حممد ال�ساد�س يف املغرب

تظهر �صورة الفريق �صعيد 
�صنقريحة يف و�صائل الإعالم 

املغربية اأكرث من �صورة 
امللك حممد ال�صاد�س ،و 

رئي�س حكومته �صعدالدين 
العثماين،فالرجل بات 

هاج�صا للجميع يف اململكة 
العلوية،بالتاأكيد لي�س الأمر 
حبا يف الرجل و اإمنا يف �صياق 
حرب نف�صية ت�صوق ل�صورة 

اجلي�س الذي ليقهر و القادر 
على ا�صتهداف اأي نقطة يف 

اجلزائر،و الق�صاء على جنود 
البوليزاريو وووو.

بقلم : وداد احلاج

حملة اإعالمية ت�صتهدف الرجل منذ اأيام
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ثبات اإيران وتراجع الآخرين
اإيران  جرمية  تكمن  امل�ستكربين  عرف  يف 
مقدراتها،  على  اأمريكا  هيمنة  رف�سها  يف 
لل«�سي  قواعد  اأر�سها  تكون  اأن  ورف�ست 
وجرميتها  الأمريكية،  والقوات  اإيه«  اأي 
الكربى يف نظرهم اأنها تنكر �رشعية الوجود 
فل�سطني،  اأر�ض  على  ال�سهيوين  العن�رشي 
وق�سيته  الفل�سطيني  ال�سعب  عن  وتدافع 
رغم كل الظروف، وتدعمه علنا بكل اأدوات 
املقاومة الأمر الذي ل يجروؤ عليه اأي نظام 
�رشورة  اإ�سقاطها  فيجيء  حاليا..  عربي 
ا�ستعمارية لكي يتم ترتيب املنطقة على اأن 
املركزية  القوة  هو  ال�سهيوين  الكيان  يكون 

وحمور املنطقة اأمنيا واقت�ساديا.
ملاذا هذا العداء:

اإدارات  عداء  �سبب  املفهوم  من  لعله 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  احلكم 
اإىل  ينظر  حيث  متوالية  عقود  عرب  لإيران 
القرار  �سد  جاءت  اأنها  الإيرانية  الثورة 
العرب  بالد  على  بالهيمنة  القا�سي  الدويل 
�سيا�سية  موؤ�س�سات  خالل  من  وامل�سلمني 
�سياق  خارج  جاءت  واأنها  دولية  ومالية 
ملفات  يف  املنطقة  يف  الأمريكية  ال�سيا�سة 
واأن  وفل�سطني  النفط  راأ�سها  على  عديدة 
اإيران تتبنى نظاما �سيا�سيا بفل�سفة وعقيدة 
للتمدد يف املنطقة وعابرة للحدود..  قابلة 
كيفية  الأمريكية  الإدارات  جربت  ولقد 
الأيديولوجية  والدول  املجتمعات  اإ�سقاط 
الحتاد  �سد  الباردة  احلرب  بداأت  حيث 
بعد  مبا�رشة  ال�سرتاكية  والكتلة  ال�سوفييتي 
من  اأكرث  وا�ستمرت  الثانية  العاملية  احلرب 
ال�سرتاكية  الكتلة  ب�سقوط  وانتهت  �سنة   40
اأمريكا  ولكن  ال�سوفييتي..  الحتاد  وتفكك 
واحتلت  اخلارجية  احلروب  دوامة  دخلت 
اأفغان�ستان والعراق يف مرحلة واحدة فكانت 
هذه ال�رشبة الإ�سرتاتيجية يف �سلب النظام 
اجلي�ض  �سمعة  ويف  الأمريكي  القت�سادي 
وحتملت  الأمريكية..  وال�سيا�سة  الأمريكي 
اخلزينة ديونا ج�سيمة زادت عن 20 تريليون 

دولر ن�سفها ب�سبب احلربني.
�سد  ا�ستخدمت  التي  نف�سها  بالطريقة 
ال�سوفييتي  والحتاد  ال�سرتاكية  الكتلة 
حاولت اأمريكا اإ�سقاط الثورة الإيرانية وكان 
احل�سار هو الأ�سلوب الأكرث جناعة ورغم اأن 
من  اإمكانات  واأقل  ع�سكرية  قوة  اأقل  اإيران 
لنف�سها  خطت  اأنها  اإل  ال�سوفييتي  الحتاد 
ومل  مبادئها  اأ�سا�ض  على  الثبات  من  طريقا 

تقدم تنازلت عميقة فيها.
مل يكن مقبول لدى �سانع ال�سيا�سة الأمريكية 
ال�ستقالل  تتبنى  اإقليمية  قوة  تخرج  اأن 
وتنهج ال�رشاع �سد الإمرباطورية الأمريكية 
اأدوات الإمرباطورية املحلية  وحتر�ض �سد 
وعلى راأ�سها الكيان ال�سهيوين.. وهنا وقعت 
ال�سرتاتيجي  املحظور  يف  الإيرانية  الثورة 
الأبي�ض  البيت  يف  ال�سيا�سة  وا�سع  نظر  يف 
الثورة  تكن  فلم  الأمريكية..  واملوؤ�س�سات 
الطاغوتي  ال�ساه  نظام  على  فقط  الإيرانية 
فهذا جمرد حت�سيل حا�سل اإمنا كانت ثورة 
اأح�سان ال�سهيونية  على تبعيته وارمتائه يف 
بذلك  �رشح  كما  هدفها  كان  وباملح�سلة 
ال�سيطان  هي  اأمريكا  اخلميني:  قائدها 
اللحظة  منذ  اخلميني  حدد  فلقد  الأكرب.. 
من  امل�ستعمرين  طرد  وهو  هدفه  الأوىل 
على  الثورة  اىل  بو�سوح  ودعا  املنطقة 
واأعلن  املنطقة،  يف  الأمريكي  الوجود 
م�ساعدته لكل الثائرين على هيمنة اأمريكا، 
اإمنا  امل�سلمني  بالد  يف  الطغيان  اأن  وراأى 
النفوذ  بهيمنة  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  هو 

الأمريكي يف املنطقة.
الق�سية  من  اخلميني  موقف  كان  ولقد 
اإيران  اعترب  فلقد  متاما  ملفتا  الفل�سطينية 
واعترب  مواجهة  دولة  الأوىل  اللحظة  منذ 
الكيان ال�سهيوين غدة �رشطانية يف املنطقة 
وذهب  طاقتها..  وت�سل  املنطقة  ت�سمم 

عالقته  بقطع  قام  حتى  ذلك  من  ابعد  اىل 
الق�سية  وجعل  كامبديفد  ب�سبب  م�رش  مع 
اخلارجية،  �سيا�سته  حمور  الفل�سطينية 
وتعددت توجيهاته بخ�سو�ض اإحياء الق�سية 
الفل�سطينية يف وجدان ال�سعب الإيراين ويف 
املنطقة وهنا يكون اخلميني �سار يف الجتاه 
الأمريكية  امل�سالح  لجتاه  متاما  املعاك�ض 

الإ�سرتاتيجية. 
وهنا يجب اأن يكون وا�سحا متاما اأن الإدارات 
الأمريكية مل تعاد اإيران وت�سن عليها احلرب 
اأو لأنها  اأو فار�سية  تلو احلرب لأنها �سيعية 
الأمريكية  الإدارات  ال�سحابة«..  »ت�سب 
اأن  حتاول  لأنها  اإيران  �سد  حربها  توا�سل 
م�ساحلها  عن  وتبحث  و�سيدة  حرة  تكون 
الأمريكية  امل�سالح  مع  تتناق�ض  التي 

الإ�سرتاتيجية يف معظم الأحيان.
  اأما ال�سعارات التي رفعت يف املنطقة �سد 
اإيران لت�سويغ حما�رشتها و�رشبها وم�ساركة 
الأمريكان يف احلرب عليها فهي ل ت�ستقيم 
املتالحقة  الأحداث  وجاءت  املنطق  مع 
الرايات  وجهها  يف  رفعوا  زيفها!!  لتك�سف 
التاريخ  ينب�سون  وراحوا  واملذهبية  القومية 
ي�ستنجدون  الطائفية  وامل�سنفات  والكتب 
باأقوال عفى عليها الزمن للتحري�ض وال�سحن 
اإيران تك�ّسف هوؤلء  الطائفي، وحل�سن حظ 
على عدائهم احلقيقي لالإ�سالم وحربهم على 
علماء ال�سنة والوهابية ف�سال عن ودهم لكل 

من يعتدي على القد�ض وفل�سطني والأمة..
 قد تكون �سيا�سة اإيران اأخطاأت هنا اأو هناك 
لكنها مل تنتقل اإىل مع�سكر الأعداء.. و�سحيح 
اأن معظم �سكان اإيران �سيعة ونظامها يتبنى 
ال�سبب  لي�ض هو  لكن هذا  ال�سيعي  املذهب 
اخلليج  يف  الأمريكان  اأدوات  حرك  الذي 
عند  اأذلء  هوؤلء  كان  فلقد  اإيران  ملحاربة 
ال�ساه الذي كان يقيم حفالت يف ذكرى مقتل 
�سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه وكان 
حليف الكيان ال�سهيوين وي�سجع النف�ساليني 
الأكراد على حماربة الدولة العراقية.. وكان 

يفر�ض عليهم جزية �سيا�سية.
هذا التفنيد �رشوري فرغم اأن تلك الدعاوى 
من  كثرية  نخبا  اأن  اإل  و�سطحية  هزيلة 
انتقلوا مب�ساعرهم  وامل�سلمني  العرب  اأبناء 
يهدد  الذي  العدو  اإيران  و�سعاراتهم لعتبار 
مداه  ال�سحن  وبلغ  وم�ستقبلهم  وجودهم 
يحتل  الإيراين  اخلطر  اأن  اعتبار  عندما مت 
مرتبة الأولية يف قائمة اأعداء الأمة.. وهذا 
الإعالميني  خلطاب  املفتوح  امليدان  هو 
اأنظمة  فلك  يف  يدورون  الذين  وال�سيا�سيني 
الأمريكية  احلملة  مع  موقعا  لها  ارت�ست 
جاهلية  باأبعاد  اأنف�سهم  تثور  الذين  وكذا 
الطائفيني  املتخلفني  وكذا  وطائفية  عرقية 
�سفراء  كتب  �سفحات  ي�سكنون  الذين 
وقائع  عنهم  وتغيب  �سوداء  زمنية  ومراحل 

احلياة بقوتها ودفقها..

ثبات وهفوات:

الثورة  عربتها  التي  للمراحل  مبراجعة 
اأي  عن  وا�سح  تنازل  اأي  جند  ل  الإيرانية 
ما  اىل  والنتقال  املعلنة  مبادئها  من  مبداأ 
غري  لزالت  الثورة  تكون  قد  عك�سه..  هو 
لأ�سباب  مبادئها  بع�ض  تكري�ض  على  قادرة 
عديدة اإل اأنها مل تنك�رش يف روحها ومل تنقل 
ال�ستعمارية  الدائرة  اإىل  ال�سيا�سي  خطها 
رغم ما يبدو اأنها قد تكون اأجرت تفاهمات 
العراقي  امللف  يف  ل�سيما  وهناك  هنا 
باأن  عديدة  اأخبار  تت�رشب  حيث  والأفغاين 
يجدي  ل  وهنا  حدثت  ميدانية  تفاهمات 
اأم  �سغرت  زلة  الوقائع  هذه  وتظل  التربير 
هذا  ورغم  امليدانية..  ال�سيا�سة  يف  كربت 
وبالنظر اىل تطور الأو�ساع يف العراق يبدو 
اإن اإيران عززت نفوذها املعادي لالأمريكان 
ترف�ض  عراقية  قوى  جتيي�ض  خالل  من 
من  اإخراجه  على  وتعمل  الأمريكي  الوجود 

العراق.

موقف الدولة الإيرانية من امللف الفل�سطيني 
مل ي�سبه لغوب وكذلك موقفها من املقاومة 
وهذا  ومفتوحة  مكلفة  مواجهة  اللبنانية يف 
يتم  وفيه  اآخر  ملف  اأي  من  اأخطر  امللف 
جوهر  وتبيان  طرف  كل  ولءات  حتديد 
التف�سيالت  يف  هناك  تكون  وقد  �سيا�سته، 
العام  ال�سياق  اأن  اإل  دقة  وعدم  ارتباكات 
يعني ان الدولة الإيرانية تتبنى املقاومة بكل 

اأ�سكالها وتدعمها بال تخف.
تطورت  الإيرانية  املوؤ�س�سات  �سعيد  على 
الإدارة وتر�سخ النظام من خالل بنية هيكلية 
حتافظ على متا�سك الدولة و�سال�سة اتخاذ 
تيارين  بروز  ورغم  الإ�سرتاتيجية  القرارات 
يف  كثرية  اأحيان  يف  الت�سارع  عليهما  يبدو 
ق�سايا التعامل باخلارج كما هو حا�سل هذه 
الأيام يف معاجلة العتداءات التي ت�ستهدف 
يف  الع�سكريني  م�ست�ساريها  اأو  اإيران  علماء 
التنوع  اأن  اعتبار  �سورية.. رغم هذا فيمكن 
القرار  يف  التوازن  يحقق  الذي  هو  هذا 
الإيراين ويحفظ متا�سك املجتمع ال�سيا�سي 
الأداء  كيفية  يف  تنوع  انه  ل�سيما  الإيراين 
ولي�ض تنوعا مي�ض التوجه العام والأطروحة 

الإ�سالمية..
بحقها  التم�سك  على  اأخريا  ثباتها  ويتجلى 
ورف�ض  عنه  التنازل  وعدم  النووي  يف 
التفاو�ض معه رغم  ورف�ض  ترمب  اإغراءات 
اإجراءاته العقابية وحتري�سه دول العامل  كل 

ملقاطعة اإيران.
مع هذا فال ميكن غ�ض الطرف للكيفية التي 
ال�سوري  امللف  يف  ملوقفها  اإيران  اأدارت 
عقدت  ح�سا�سيات  يف  ووقوعها  واليمني.. 
امل�سهد!! فهي اإن وجدت تربيرات منطقية 
يف تدخلها يف امللف ال�سوري اإل اأن كثريا من 
الإ�سارات حول حماولت تغيري دميغرايف اأو 
او  �سورية  يف  املادية  بالإغراءات  ت�سييع 
البقاع يجعل من  جلبها مللي�سيات من �ستى 
دورها املعلن »للحفاظ على وحدة �سورية« 
يف دائرة ال�سباب.. اأما امللف اليمني فلعلها 
دعمت  عندما  متعجلة  روؤية  خلف  ان�ساقت 
اإىل  هذا  اأدى  فلقد  انقالبهم،  يف  احلوثيني 
زايد  لنب  فر�سة  ذلك  كان  و  اليمن  متزيق 
مواقع  على  لل�سيطرة  بالتقدم  وال�سعوديني 
لالأمن  م�رشحا  جلعلها  اليمن  يف  ح�سا�سة 
ال�سهيوين ومتزيق اليمن وتدمري كل مرافق 

احلياة ومنا�سطها فيه. 

هزمية الآخرين:

مريحة..  حالة  يف  لي�ست  اإيران  اأن  �سحيح 
م�ستويات  على  �سديد  �سنك  يف  لعلها  بل 
انه حتى هذه  عدة ولكن لبد من مالحظة 
اأن  يبدو  املواجهة  ق�سوة  ورغم  اللحظة 
والدوليني  املحليني  اإيران  خ�سوم  جميع 
يدفعون فواتريا مرتفعة وبع�سهم يتجه نحو 
التال�سي وبع�سهم يرتاجع يف �سلب مواقفه 
وبع�سهم ينقلب على حلفائه اأو نف�سه.. ومن 
مبع�سكر  حلقت  التي  الهزمية  مظاهر  اأكرث 
اخل�سوم ف�سلهم يف اإ�سقاط النظام الإيراين 
القيام  عن  وعجزهم  بذلوه،  ما  كل  رغم 
با�ستهداف ع�سكري مبا�رش معلن �سد اإيران 
�سد  فعلوا  اأن  �سبق  كما  احليوية  ومرافقها 

العراق واأفغان�ستان و�سورية ولبنان..
مواجهة  يف  و�سمودها  اإيران  ثبات  اإن 
التي  الأخرية  ل�سيما  الأمريكية  الإدارات 
ات�سمت بالعنجهية والبلطجة و التعايل يدفع 
اللحظة  حتى  انت�سار  هذا  اأن  القول  اإىل 
الإدارة  مع  التعامل  يف  عليه  البناء  ميكن 
الأمريكية القادمة التي تعترب اإمتدادا لإدارة 
اأوباما الأمر الذي �سيلغي العقوبات و يحرر 
من  العديد  بنوك  يف  املجمدة  الأموال 
الدول و مينح الدولة فر�سة التقاط اأنفا�سها 
نتيجة  متفاقمة  اجتماعية  م�سكالت  حلل 
�سيعزز  الذي  الأمر  والعقوبات  احل�سار 
التنمية  قوتها الإقليمية ويف�سح لها جمال   

والتفاعل مع اجلوار ب�سكل اأكرث اأريحية.

يقدر  ال�سهيوين  الكيان  فاإن  املقابل  يف 
هناك  طاملا  فادحة  خ�سارات  يخ�رش  اأنه 
املر�سد الإيراين او احلر�ض الثوري.. فرغم 
مواقع  بق�سف  ال�سهيوين  الطريان  قيام 
اإيران  علماء  باغتيال  او  �سورية  يف  اإيرانية 
اإيران  اإن  الكيان  قيادة  تدرك  املتميزين، 
فقط  اأرادت  فهي  الفعل،  بذلك  تنهار  لن 
الآلة  فيها  ت�سرتك  حلرب  اإيران  ا�ستدراج 
توؤدي  قد  والعربية  الأمريكية  الع�سكرية 
انهيار  اإىل  ال�سهيونية  التقديرات  ح�سب 

النظام الإيراين اأو حتجيم دوره.
خ�سارتهما  فان  والإمارات  ال�سعودية  اأما 
موقف  بني  التفريق  يبدو  لكن  و  فادحة.. 
انخرطت  فالإمارات  مهما،  الدولتني 
املنطقة،  يف  ال�سهيوين  الدور  يف  متاما 
لتدمري  بداأب  وتعمل  الأمة،  لثوابت  وتتنكر 
بني  والفنت  احلرب  واإ�سعال  عوا�سمها، 
وفتح  جديد،  دين  ن�رش  وحماولة  اأقاليمها، 
البالد لكل �ساذ دينيا او اأخالقيا اأو �سيا�سيا.. 
اأما ال�سعودية امل�سكونة باخلوف العميق مع 
اإيران فهي تكت�سف بعد �سنوات عديدة اأنها 
مل تنجح يف اإ�سقاطها.. فلقد كانت املمول 
دعمت  اأنها  كما  اإيران  على  العراق  حلرب 
موجة التحري�ض الدينية �سد اإيران، واأخريا 
كلفتها  الأمريكان  مع  �سفقة  يف  تورطت 
ع�سكري  توازن  لإحداث  حماولة  يف  الكثري 
مع اإيران واإذا بها تعي�ض اخللل ال�سرتاتيجي 

يف مواجهة ع�رشات اآلف احلوثيني.

حلظة احلقيقة:

اأ�سهرا  ا�ستمرت  التي  ال�سعبة  املفاو�سات 
جهة  من  الإيراين  املفاو�ض  بني  عديدة 
من  والأمريكان  الأوربيني  املفاو�سني  و 
الدولة  اأن  �سك  اأدنى  بال  اأكدت  اأخرى  جهة 
وا�ستقالل  ا�ستقرار  حالة  تعي�ض  الإيرانية 
على  حر�سها  توؤكد  و  ال�سيا�سي  قرارها 

دخول النادي النووي بعناد �سديد.. 
املهانة  وتبتلع  قهرها  على  اإيران  تع�ّض 
الأمريكان  التزام  تنتظر  ولكنها  املوؤقتة.. 
بالتفاق النووي، وتكري�سه واقعيا، وهذا يف 
�سمانات  اأن  ويبدو  انتقام..  اأكرب  ذاته  حد 

اأمريكية من فريق بايدن قد و�سلت.
عدل  القادمة  املرحلة  مواجهة  يف 
يعد  فلم  خطابهم  والإماراتيون  ال�سعوديون 
وها هي  اإيران  احلديث عن حلف ملحاربة 
عن  ثالثة  اأو  خطوتني  ترتاجع  ال�سعودية 
العالقة بالكيان ال�سهيوين وتطالب با�ستعادة 
و�رشورة  عافيته  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 
ح�سوره يف التفاق النووي وتتقدم خطوات 
املرحلة  ولعل  وقطر..  بينها  ما  لإ�سالح 
اجلميع  على  ا�سرتاطاتها  تفر�ض  القادمة 

ب�رشورة فتح حوار بني اململكة وايران.
كل  اأن  يبدو  القادمة  املرحلة  مواجهة  ويف 
التهويل لعملية التخادم بني الإمارات والكيان 
ال�سهيوين وتطبيع البحرين واإعالن ال�سودان 
نيته ل قيمة له بعد اأن تكون اإيران جنت من 
ال�ستهداف الأمريكي.. وقد �سقط م�رشوع 

�سفقة القرن!!
ان هناك ملفات تعاملت اإيران معها بطريقة 
الطريقة  تلك  التخلي  وعليها  كثريا،  كلفتها 
الأمة..  قطاعات  لدى  ال�سكوك  تثري  التي 
اأول �سمات الت�سحيح على امل�ستوى الداخلي 
تخفيف ال�سغط عن حرية الراأي واإ�سالحات 
اقت�سادية وهيكلية، وعلى امل�ستوى اخلارجي 
الزاوية  من  بالتحرر  الأخوة  بروح  التحلي 
الطائفية، التي يجرها اإليها طائفيون هنا اأو 
هناك، كما اإنها مدعوة ل�سلوك يليق باجلرية 
مع العراق دون امل�سا�ض بخ�سو�سيته، ودوليا 
يحتاج الأمر لياقة اأكرث �سعة.. و�سيكون هذا 
هو النت�سار الأكرب الذي تنتظره الأمة وهو 
عنها..  احلقيقي  احل�سار  يفك  من  بال�سك 

واهلل غالب على اأمره.

ي�ضربون اإيران اأم ل؟ اأكرث 
من اأربعني �ضنة واحلرب 

معلنة بال تخّف على اإيران 
من قبل النظام الدويل 
وعلى راأ�ضه الوليات 

املتحدة الأمريكية مبا�ضرة 
اأو من خالل اأدواتها يف 

املنطقة وبكل اأنواع احلرب 
القت�ضادية والإعالمية 

واحلربية م�ضتخدمني 
فيها كل الأ�ضاليب العرقية 

والطائفية، وقد �ضدق 
ال�ضاعر العربي امروؤ 

القي�س وهو ي�ضف ما ي�ضبه 
هذا احلال: وليل كموج 

البحر اأرخى �ضدوله علي 
باأنواع الهموم ليبتلي..

�ضالح عو�س
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ملحة عن تاريخ الطباعة يف اجلزائر   
اأقالم

يحدث يف فرن�سا ما يوحي اأن الظواهر 
والوقائع التي ت�سطدم بها تدفع بها اإىل 
اأن تطرح على طاولة النقا�ش من جديد 
يت�ساءل  وقد  الوجودية.  امل�سائل  هذه 
من يقراأ هذه الأ�سطر عن �رس اهتمامنا 
اأ�سحاب  يتهمنا  وقد  بفرن�سا،  البالغ 
من  نوعا  نعي�ش  باأننا  اجلاهزة  الأحكام 
ال�ستالب الثقايف وال�سيا�سي من منطلق 
ذاته  بالقدر  الفرن�سي  ال�ساأن  نتابع  اأننا 
غري  اجلزائري.  ال�ساأن  به  نتابع  الذي 
هاما  قطاعا  هناك  اأن  يبني  الواقع  اأن 
بال�ساأن  من اجلزائريني ل يزال مرتبطا 
الفرن�سي باأدق تفا�سيله وبامل�سائل الأكرث 
ح�رسية وخ�سو�سية بالن�سبة للفرن�سيني 
وتاريخية  وثقافية  �سيا�سية  لعوامل 
اإل  بدقة  وح�رسها  حتديدها  ي�سعب 
اأنها يف املح�سلة جتعل ال�ساأن الفرن�سي 

يطغى على اهتمام اجلزائريني. 
عوامل  اأن  اإذ  فح�سب،  هذا  ولي�ش 
العوملة  ومقت�سيات  واجلغرافيا  التاريخ 
العالقة  على  البالغ  التاأثري  لها  يكن  مل 
املتو�سط  �سفتي  يف  اجلزائريني  بني 
والزمان  املكان  املمتدة عرب  فاجل�سور 
يف  يقع  ما  جتعل  وقوية  �سلبة  تزال  ل 
فرن�سا من �سغرية وكبرية ذات تاأثري على 
اجلزائريني، حمل اهتمام اجلزائريني يف 
اجلزائر كما اأن العك�ش �سحيح وقد راأينا 
كيف تداعى اجل�سد اجلزائري يف �ساحة 
م�سريات  طيلة  الفرن�سية  اجلمهورية 

احلراك ال�سعبي يف اجلزائر.
ونحن  الهتمام  يثري  ما  بني  من  ولعل 
امل�سائل  طرح  يعيدون  الفرن�سيني  نرى 
املتعلقة  وتلك  والإيديولوجية  الفكرية 

تعد  مل  الق�سايا  هذه  مثل  اأن  بالهوية 
ميزة من ميزات جمتمعاتنا التي تعترب يف 
طور الت�سكل الثقايف وال�سيا�سي بل غزت 
حتديدا،  وفرن�سا  الغربية  املجتمعات 
هذا البلد الذي حر�ش مبنهجه ال�سيا�سي 
اأكرب  الدولة  متار�ش  اأن  على  اليعقوبي 
قدر من ال�سيادة على الرموز. وها نحن 
اليوم نرى اأن الدولة ذاتها تقود مقاومة 
�رس�سة �سد الأطراف التي ت�سعى لإن�ساء 
»جيطوهات« �سيا�سية واإيديولوجية تهدد 
وت�رسب  والعلماين  اجلمهوري  املنظر 
ال�سميم  يف  والتعبري  التفكري  حرية 
وا�ستعمال  بالقوة  وجودها  تفر�ش  باأن 

العنف.
الرئي�ش  له عاد  تلفزيوين  اآخر ظهور  يف 
هذه  اإىل  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
ل  ومتجددة  جديدة  وكاأنها  امل�سائل 
يتهياأ  الفرن�سي  الربملان  واأن  �سيما 
اأولهما  قانونني  م�رسوعي  ملناق�سة 
والثاين  ال�سامل  الأمن  قانون  ي�سمى 
وهما  النعزالية  حول  قانون  ي�سمى 
القانونان اللذان اأعادا فرن�سا اإىل نقطة 
اجلمهورية  رئي�ش  يُ�ساأل  و�سار  ال�سفر 
اأثناء  ال�رسطة  اأفراد  ت�سوير  حول جواز 
تاأديتهم مهامهم ون�رس ال�سور عرب مواقع 
التوا�سل الجتماعي وعن ف�سل املدر�سة 
تق�سريها  اأو  الفرن�سية  اجلمهورية 
وف�سل  والدينية  الثنية  اجلماعات  جتاه 
فر�ش  اإتاحة  يف  معا  والدولة  املجتمع 
الندماج يف القيم اجلمهورية والالئكية 
طرحه  الذي  ال�سوؤال  مثل  الفرن�سية 
ق�سى  الذي  واجلغرافيا  التاريخ  اأ�ستاذ 
حياته وهو يعلّم الأجيال الرتبية املدنية 

واحلوار احل�ساري بني �سفتي املتو�سط 
يكت�سف  قليلة وهو  بعد �سنوات  ليتفاجاأ 
تالميذه  اأحد  اأن  ال�سحافة  خالل  من 
ووجه  اجلهادية  التيارات  يف  انخرط 
فيم ق�رست  قائال:  ماكرون  اإىل  ت�ساوؤله 
ماكرون  ليجيبه  اجلمهورية؟  املدر�سة 
باأن املر�ش فينا نحن ول ميكن ال�سفاء 
الذي  فال�سباب  �سحرية  بع�سا  منه 
اأ�سول  من  كان  واإن  العنف  باأعمال  قام 
اأجنبية ن�ساأ على الأر�ش الفرن�سية وعلى 
طّور  غريها،  على  ولي�ش  الأر�ش  هذه 
على  متكئة  اإرهابية  انعزالية  مفاهيم 
على  القائمة  الإ�سالمية  الإيديولوجية 
على  والإ�رسار  اجلمهورية  القيم  رف�ش 
ال�سلية  باجلماعة  متعلقة  قيم  تبني 
امل�ساواة  يرف�ش  فتجده  املرجعية  اأو 
من  ابنته  وينتزع  والن�ساء  الرجال  بني 
املدر�سة ويلب�سها احلجاب وي�سلك �سلوكا 
اأنتجته  ما  هذا  العنف.  يربر  مت�سددا 
ي�سعى  التي  الإ�سالمية  الإيديولوجية 
القانون ملحاربتها مبنع اجلمعيات التي 
تغذت  وقد  وترويجها  لتكري�سها  تن�سط 
من ف�سل الفرن�سيني يف حتقيق الندماج 
معنى  وفقدان  الفرن�سي  املجتمع  يف 
بالتهمي�ش  وال�سعور  فرن�سيا  تكون  اأن 
هذه  واإق�ساء  والجتماعي  القت�سادي 
الفئات من ال�سغل وال�سكن وهذه العوامل 
والإرهاب  العنف  تربر  ل  ماكرون  يقول 

لكنها تف�رسه. 
اأن  اآخر  جانب  من  ماكرون  ويعتقد 
الفرن�سيني مل يُعملوا التفكري يف ما�سيهم 
ذات  اأجيال  مع  التوا�سل  يح�سنوا  ومل 
اأ�سول اإفريقية، فاآباوؤهم جاءوا لأ�سباب 

اقت�سادية و�سغلوا املهن الأكرث و�ساعة 
ومل ينجح الفرن�سيون يف العرتاف بهم 
واإدماجهم. ومن بني اأ�سكال الندماج يف 
العربية  اللغة  تعليم  انتزاع  نظر ماكرون 
الأطراف  تغذيها  التي  اجلمعيات  من 
جهد  وبذل  املتطرفة  الإيديولوجية 
اجلمهورية  املدر�سة  حتتوي  لأن  اأكرب 
احلاجة  اإ�سباع  بني  لتوفق  العربية  اللغة 
اإىل تعلم اللغة التي يتحدثها الوالدان يف 
التي  الفرن�سية  اللغة  اإىل  والتطلع  البيت 
هي عمود اجلمهورية واأ�سا�سها فاأولوية 
اللغة الفرن�سية ل تعني بال�رسورة اإق�ساء 
اللغات التابعة للجالية الأجنبية املوجودة 
لثقافة  تذكية  ذلك  يف  لأن  فرن�سا  يف 
اجلمهورية  باأن  والإح�سا�ش  الإق�ساء 

لي�ست جمهوريتهم.
ننظر  اأن  ماكرون  نظر  يف  لبد  وكان 
نظرة  ال�ستعماري  ما�سينا  اإىل 
للذاكرة  ت�ساحلا  تتيح  مو�سوعية 
مما  جريحة  تزال  ل  ذاكرات  فهناك 
منها  ال�ستعماري  العهد  من  ورثناه 
من  املهاجرين  اأبناء  الأولد  ذاكرة 
اأو  اجلن�سية  ومزدوجي  جزائرية  اأ�سول 
وحركى  جزائريني  اآباء  من  الفرن�سيني 
واأبناوؤهم  ال�سود  والأقدام  واأبناوؤهم 
الذين  وغريهم  الفرن�سيون  والع�سكر 
وتنطلق  املجروحة.  الذاكرات  ميثلون 
بهم  اجلمهورية  اعرتاف  من  امل�ساحلة 
منهم  واحد  كل  تاريخ  واعتبار  جميعا 
لفرن�سا.  اجلماعي  التاريخ  من  هو جزء 
التاريخية  الربامج  يف  يكون  والعرتاف 

واملتاحف والن�سب التذكارية.   

جدلية النفتاح التاريخي والنغالق اجلمهوري

ال يزال املجتمع الفرن�سي 
يطرح ت�ساوؤالت وجودية 

ظن ال�سواد االأعظم منه اأن 
الزمن جتاوزها، ت�ساوؤالت 

من قبيل: ما معنى اأن تكون 
فرن�سيا يف عام 2020؟ وهل 

فرن�سا جمتمع حريات؟ 
وما املق�سود باجلمهورية 

والالئكية وما مكانة الدين 
واللغة اأو باالأحرى اللغات يف 
�سيا�سات الدولة؟ ت�ساوؤالت 
�سار يطرحها الرجل االأول 

يف البالد على بالطوهات 
التلفزيون يف ثوب جديل 

حاد وكاأن االأجيال الفرن�سية 
اجلديدة بحاجة اإىل ر�سكلة 
يف م�ستوى ا�ستيعابها ملفاهيم 
قتلت نقا�سا وجدال مع نهاية 
القرن التا�سع ع�سر وبداية 

القرن الع�سرين.

بقلم: اح�سن خال�ص

فرن�سا تبحث عن هويتها

 فالدولة تواجه اأزمة �سحية عاملية خطرية 
ويف نف�ش هي اأمام مفرتق طريق حا�سم لبناء 
على  الوا�سع  الوطني  التوافق  من  م�سارات 
،والقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستقبل  خيارات 
،والجتماعي اأو البقاء يف موقع لي�ش باملريح 
للمجتمع ،ول للدولة يطغى عليه "الحتقان 
العقول  و�سحن   " و"التخوين   " ال�سيا�سي 
الوطنية  للوحدة  املفرقة  بالأطروحات 
يقوي  خال�ش  وطني  جهد  لأي  وامل�ستتة 
املخططات  من  اجلزائرية  الدولة  مناعة 

العدوانية من الداخل واخلارج .

خمطط عدائي ممنهج

"لئحة الحتاد الأوروبي"  اأن  يجب النتباه 
اإزاء  ،والتي حتمل خطابا عدائيا  امل�سي�سة 
اإل  هي  ما  ،وتوجهاته  ال�سيا�سية  القيادة 
ت�سارك  متوا�سل  ممنهج  عدائي  خمطط 
اأجنبية معروفة وقبله  واأطراف  لوبيات  فيه 
اأ�سحابه  �سعى  الذي   " الفرن�سي  الوثائقي 
ال�سعبي  للحراك  �سيئة  �سورة  ت�سويق  اإىل 
م�سار  ت�سويه  فقط  يكن  مل  هدفه  الراقي 
ن�سايل راق اأحرج فرن�سا الر�سمية يف توقيته 
الذي  العدائي  املخطط  اإن  بل  اأدائه  ويف 
م�سارات  اأي  واخرتاق  ل�ستهداف  ي�سعى 
اجلزائرية  للدولة  جديد  ،وبناء  ن�سال 
"احلراك  انطالق  ،ومنذ  متوا�سال  مازال 
للجمهورية  رئي�ش  انتخاب  ثم   " ال�سعبي 
معه  التعامل  يتم  اأن  يجب  املخطط  وهذا 
فاملرحلة  ،وتعبوية  ر�سمية  م�ستويات  على 
الراهنة �سيا�سيا حتتاج جلبهة وطنية �سيا�سية 
جديدة ،توؤ�س�ش مل�سار جديد ،ولقطيعة مع 
ممار�سات نظام ميع الدولة ،واأنتج جماعات 

ال�سيا�سي  القرار  على  ا�ستولت  ولوبيات 
يف   " والفراغ  "اخلواء  من  حالة  واأنتجت 
ال�سيا�سي  العمل  واأف�سد  الدولة  موؤ�س�سات 
،واأ�سعفت منابر التمثيل ال�سعبي التي فقدت 
التمثيل  ،و�سفة  امل�سداقية  �سنوات  طيلة 
ال�سغط  خارج  الراهن  الو�سع  فاإن  لهذا 
يتطلب   " امل�ستجد  "الوباء  فر�سه  الذي 
منا قيادة وجمتمعا مبختلف فعالياته احلية 
التي  العدائية  املخططات  لهذه  النتباه 
تريد التحرك يف توقيت هام للغاية تاجلت 
فيه م�سارات عديدة من التغيريات يف توجه 
القيادة ال�سيا�سية املطالبة بخطاب تطمني 
اأ�سا�سه  على  يتم  الذي  الأداء  من  وم�سار 
،والتوافق  الدولة  يف  ال�سعب  ثقة  ا�سرتجاع 
،وموؤ�س�ساتي  �سيا�سي  بناء  م�سارات  على 

للدولة يف امل�ستقبل .

تاأطري االأطروحات اجلامعة �سروري

من  �سابقة  م�سارات  اأن  العرتاف  يجب 
�سنة  ع�رسين  مدار  وعلى  ال�سيا�سي  العمل 
واإفراغ  لالأداء  التمييع  من  حالة  عرفت 
للموؤ�س�سات ال�سيا�سية من كياناتها احلقيقية 
احلياة  يف  دميقراطيا  اإيقاعا  تبني  التي 
غري  التوجه  هذا  اأ�رس  ،وقد  املوؤ�س�ساتية 
الأخالقي باملرة بالدولة اجلزائرية ،وجعل 
غري  الر�سمي  الأداء  ،ومنظومة  موؤ�س�ساتها 
ال�ستقرار  حالة  رغم  التاأطري  على  قادرة 
يف  البالد  ت�ستغله  اأن  ميكن  الذي  الهام 
تبعد  حقيقية  دميقراطية  م�سارات  اإنتاج 
رجال املال الفا�سد عن ال�ساحة ال�سيا�سية 
على  القادرة  الوطنية  الكفاءات  ،وت�ستدعي 
�سمن  مل�ستقبلها  والتخطيط  الدولة  بناء 

العملية الدميقراطية على التواجد يف اأعلى 
هرم موؤ�س�سات القرار ال�سيا�سي ولأنه غاب 
نظام  جتارب  يف  كامل  ب�سكل  التوجه  هذا 
�سابق عا�ش على "الولءات " وتوزيع " الريع 
" و�رساء ما �سماه "ال�سلم الجتماعي " فقد 
ال�سعبي  احلراك  بداية  منذ  النظام  وجد 
لكل  ناقدة  "حادة  لغة  امام  اله�ش  كيانه 
مكوناته يف حراك �سعبي راقي �سلمي وحد 
للوطن  اجلامعة  الأطروحات  من  العديد 
واملوؤ�س�سات  الكال�سيكية  املنابر  خارج 
احلزبي  التاأطري  �سعف  جانب  من  واأكد 
العام  العمل  �ساحة  يف  احلقيقي  للفاعل 
اأ�سحى  لهذا  وتبعا  ال�سيا�سية  باإ�سقاطاته 
بالذات  املرحلة  هذه  ال�رسوري خالل  من 
 " للوطن  اجلامعة  "الأطروحات  توحيد 
اجلزائرية  الدولة  قوة  على  تلتفت  التي 
على  ترتكز  ،والتي  الوطنية  ،ومرجعيتها 
،والتوافق  ال�سيا�سي  احلكم  نظام  طابع 
يف  الأمة  خيارات  على  العميق  الوطني 
خمتلف املجالت والقطاعات والجتاه اىل 
�سن �رسيعة "التعاقد الوطني " الذي يحفظ 
اجتاه  مناعته  من  ويعزز  الوطن  م�سالح 
،وخمططات  خطرية  حتديات  من  الوافد 
حماطة  ،وهي  اجلزائر  ت�ستهدف  عدوانية 
بو�سع اإقليمي ه�ش ،ومتدهور ،وغري م�ستقر 
التي  املعطيات  وهذه  اأمنيا  ول  �سيا�سيا 
للقرار  تقديرات  اأي  �سمن  تكون  اأن  يجب 
الأخرى  هي  ت�ستحق  للدولة  ال�سرتاتيجي 
الوطني  العام  الراأي  تعبئة  حولها  يتم  اأن 
داخلي  خطاب  لبناء  الفواعل  وخمتلف 
الو�سع  خ�سو�سية  يراعي  ر�سني  �سيا�سي 
خا�سة يف اأبعاده الإقليمية والدولية ويقطع 

الطريق اأي�سا على اأطروحات تريد التفرقة 
و�سحن "اجلهوية " يف خطاب جماعات.  

ا�سرتجاع ثقة ال�سعب يف موؤ�س�ساته 
اأولوية

ما يبعث على القلق العام موؤخرا هو اأن ثقة 
،ويف  ا�سرتجاعها  الآن  حلد  يتم  مل  ال�سعب 
مو�سوعية  ،وبكل  احلكم  ميكن  ل  املقابل 
ظرف  يف  جديدة  �سيا�سية  قيادة  اأداء  على 
وباء   " باأ�رسه  ،والعامل  بالوطن  اأمل  ع�سيب 
م�ستجد عاملي " ،والفرتة التي انتظرنا فيها 
تتحرك  مل  اجلديد  والتوجه  العام  الإيقاع 
تبعات  مع  خا�سة  وا�سح  اأنه  يبدو  وهذا 
ال�سحية  الأزمة  تاأطري  والرتكيز على  الوباء 
خطاب  اأي  يف  الثقة  وا�سرتجاع  اخلطرية 
مل�سار  يحتاج  قيادة  لأي  ر�سمي  وتوجه 
،واملوؤ�س�ساتي  ال�سيا�سي  العمل  من  طويل 
اإ�سالح  بالدرجة  ي�ستهدف  الذي  العميق 
التي ت�رسرت كثريا يف هذا  القيم  منظومة 
ال�سعف  غاية  يف  ممار�سات  واأنتجت  البلد 
ا�سرتجاع  اأن  كما  الدولة  موؤ�س�سات  داخل 
املرحلة  اأولويات  يف  يكون  اأن  يجب  الثقة 
احلالية لأن التخوف من اأي خيارات اأخرى 
مقنعة  غري  قدمية  واجهة  اإنتاج  ت�ستدعي 
الن�سجام  على  اأ�رساره  تكون  قد  �سيا�سيا 
والتوافق الوطني خطرية للغاية وهذا يجب 
اجلديدة  ال�سيا�سية  القيادة  اليه  تنتبه  ان 
التي متلك بدائل متوافق عليها لإعادة بعث 

م�سار ت�سحيح وت�سويب �سامل.

اأهمية التوافق ومناعة الداخل

املتاأمل يف الو�سع العام يف 
�سقه ال�سيا�سي ،واملتابع بدقة 
لتف�سيالت امل�سهد يرى اأننا 

اأمام حالة من "ال�سكون املخيف 
�سد  يدار ويحاك  ما  " رغم 

اجلزائر ال�ستهداف اال�ستقرار 
،وحالة من الثبات املوجودة يف 

التوجه العام ملواجهة الوباء 
امل�ستجد "الكورونا " غري اأن 

الالئحة االأخرية لالحتاد 
االأوروبي امل�سمومة واحلاملة 

الأغرا�ص غري بريئة ت�ستدعي 
ردا حا�سما عرب م�ستويات 

ر�سمية و�سعبية تزيل حالة 
ال�سكون التي اأ�سرت اإليها يف 

املوؤ�س�سات واالإيقاع العام ر�سميا 
يجب اأن ال يبقى  هذا ال�سكون 

الذي نراه.

الدولة

بقلم د.حممد مرواين



يرّجح اأن ينال الالعب الدويل اجلزائري �سعيد 
بن رحمة فر�سته من اأجل اللعب اأ�سا�سيا يف 
ناديه وا�ست هام االجنليزي وك�سب  �سفوف 
ثقة املدرب ديفيد موي�س، اأين ك�سفت اأم�س 
االأخري يح�رض  اأن  اجنليزية  اإعالمية  تقارير 
من  اخل�رض  مهاجم  على  االعتماد  اأجل  من 
وبالتايل  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  اللعب  اأجل 
احل�سول على الفر�سة كاملة من اأجل الربهنة 
على امكانياته والتاأكيد على قدرته يف تقدمي 
االإ�سافة املرجوة منه، خا�سة وان موي�س مل 
مينح الثقة البن مدينة عني تيمو�سنت من اأجل 

اأّ�سا�سيا منذ انطالق املو�سم الكروي  اللعب 
احلايل وهو الذي تعاقد معه خالل املركاتو 
ال�سيفي املنق�سي قادما من فريق برينتفورد 
املنتمي اإىل الدرجة االأوىل االجنليزية، حيث 
ال ي�ستبعد اأن يدفع زميله بابلو فورنالز ثمن 
اللقاء الذي  ال�سيئ الذي قدمه خالل  االأداء 
خا�سه اأول اأم�س وا�ست هام اأمام مان�س�سرت 
املمتاز  االجنليزي  الدوري  حل�ساب  يونايتد 
اأمام  القواعد  وانهزم خالل املحليني داخل 
مل  الذي  وهو  احلمر"،  "ال�سياطني  ت�سكيلة 
االحتياط  اإىل  حتويله  يتم  وقد  بتاتا  يقنع 

مقابل تعوي�سه بالدويل اجلزائري.
وكان بن رحمة دخل بديال يف ال�سوط الثاين، 
من  يتمكن  ومل  حا�سما  يكن  مل  اأه  ورغم 
فريقه،  ل�سالح  النتيجة  قلب  يف  امل�ساعدة 
اإال اأنه قدم اأداء مقبوال وحترك على الرواق 
االأي�رض حيث �سكل خطورة على دفاع املان 
حيث  املرمى،  اإىل  لو�سول  دون  يونايتد 

انهزمت ت�سكيلة "الهامرز" بثالثية لهدف.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

التي  االأ�سماء  من  عدد  يجد  و�سوف 
اأ�رضف عليها على غرار  اأن  له  �سبق 
اأمين  كودري،  حمزة  �سيتة،  اأ�سامة 
ملني  حممد  واحلار�س  حميو�س 
زمامو�س، وح�سب م�سادر من داخل 
الرئي�س  اإدارة  فاإن  العا�سمي  البيت 
املدرب  مع  اتفقت  جلول  عا�سور 
ميتد  عقد  توقيع  على  الفرن�سي 
العار�سة  ويقود  واحدا،  مو�سما 
املو�سم  نهاية  اإىل  بالتايل  الفنية 
ي�ستبعد  ال  اأين  اجلاري،  الكروي 
مبا�رضة  مهامه  فروجي  ي�رضع  اأن 

وموا�سلة  العقد  على  التوقيع  بعد 
التح�سري للخرجة التي تقود ت�سكيلة 
اأبناء "�سو�سطارة" خارج الديار للمرة 
على  ويالقون  التوايل،  على  الثانية 
وداد  امل�سيف  املقبل  ال�سبت  اإثرها 
من  الثالثة  للجولة  حت�سبا  تلم�سان 

البطولة الوطنية.
الك�سندر  احلار�س  رفقاء  وا�ستعاد 
التعادل  بعد  النف�س  يف  الثقة  قندوز 
الذي  التنقل  من  به  عادوا  الذي 
اأجل  من  ب�سار  مدينة  اإىل  قادهم 
ال�ساورة  �سبيبة  امل�سيف  مالقاة 
البطولة  من  الثانية  اجلولة  حل�ساب 
الوطنية، اأين متكنوا من ت�سجيل اأوىل 

على  احلايل،  املو�سم  هذا  نقاطهم 
�سبكة،  كل  يف  بهدفني  التعادل  اإثر 
�سعبة  ظروف  يف  ظرت  مواجهة  يف 
عنه  غاب  الذي  العا�سمي  للنادي 
�ستة العبني ب�سبب االإ�سابة بفريو�س 
العدوى  انتقال  جانب  غلى  كورونا 
واملح�رض  عريبي  بن  املدرب  اإىل 
البدين الذين غابوا عن ال�سفرية، لكن 
النادي  مدرب  اختاره  الذي  التعداد 
كان  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  الرديف 
زواري  الثنائي  بف�سل  املوعد  عند 
ور�سواين اللذان عادال الكفة للفريق 
على منا�سبتني كانوا خاللها متاأخرين 

يف النتيجة.

عا�شور جلول: ا�شتقدمنا 
فروجي ملعرفته بالفريق وملعب 

الدويرة من ن�شيبنا

لنادي  االإدارة  جمل�س  رئي�س  بّرر 
تعاقد  جلول  عا�سور  العا�سمة  احتاد 
اإىل  فروجي  الفرن�سي  مع  الفريق 
يعرف  تقني  ا�ستقدام  االإدارة  رغبة 

جيدا بيت احتاد العا�سمة حتى ت�سهل 
يف  اأو�سح  حيث  التعداد،  مع  مهمته 
اأن فروجي �سبق  اإعالمية  ت�رضيحات 
لالحتاد  الفنية  العار�سة  قيادة  له 
على  قدرته  واأثبت  �سابق  وقت  يف 
اإىل  يعيدون  جعلتهم  التي  امل�سوؤولية 
الفريق جمددا. وك�سف املتحدث يف 
العا�سمة  احتاد  اإدارة  اأن  اآخر،  �سياق 

اأجل  امل�سوؤولني من  تلقت وعودا من 
الدويرة اجلديد  احل�سول على ملعب 
حيث  االجناز،  قيد  يتواجد  الذي 
االحتاد  خاللها  قدم  جل�سة  جمعتهم 
م�ستقبال  اال�ستقبال  ب�ساأن  مقرتحا 
الدويرة،  اأو  براقي  ملعبي  اأحد  على 
غري ان املعني رّجح اأن االأخري �سيكون 

االأن�سب بالن�سبة لفريقه.

يحّل املدرب الفرن�شي تيريي فروجيه الأربعاء املقبل باأر�ض الوطن من اجل 
التوقيع على العقد رفقة اإدارة نادي احتاد العا�شمة وتر�شيم عودته اإىل قيادة 
العار�شة الفنية للنادي العا�شمي، بعدما �شبق ان قادها مو�شم 2019/2018 وقاد 

الت�شكيلة اإىل التتويج باآخر األقابها ونيل لقب البطولة الوطنية الذي مت ح�شمه يف 
مباراة املو�شم التي جرت اأمام �شباب ق�شنطينة حل�شاب اجلولة الأخرية، حيث اتفق 

املدير الريا�شي عنرت يحيى رفقة التقني الفرن�شي على ت�شجيل عودته جمددا 
وقيادة الفريق العا�شمي الذي يعرف بيته جيدا

احتاد العا�شمة يتحّدى الغيابات ويعود بتعادل معنوي من ب�شار

فروجي يحل باأر�ض الوطن الأربعاء املقبل لتوقيع العقد

مغادرة املدرب فخري دون ف�شخ العقد توّرط اإدارة مالل

�شريف الوزاين ثّمن التعادل رغم الظروف ال�شعبة التي مير بها الفريق

الكناري يواجهون الدرك النيجريي يف الدور 
الثاين لكاأ�ض الكاف

�سريع غليزان �سيع فوزا باملتناول يف �سطيف

على  القبائل  �سبيبة  نادي  تعّرف 
مناف�سه يف الدور ال�ساد�س ع�رض 
اأين  الكاف،  كاأ�س  مناف�سة  من 
�سيواجه نادي الدرك من النيجر 
من  الثاين  الدور  اإىل  تاأّهل  الذي 
جتاوز  بعدما  القارية  املناف�سة 
اأوملبيك  ييالن  مناف�سه  عقبة 
ال�سقوط على  املايل، حيث رغم 
كل  يف  هدف  التعادل  بفخ  ملعبه 
النيجريي  النادي  اأن  اإال  �سبكة 
بف�سل  التاأهل  تاأ�سرية  اقتطع 
اإىل  تنقله  من  عاد  الذي  الفوز 
اأين  الذهاب  مقابلة  خالل  مايل 
فاز بهدف دون رد، و�سوف تالقي 
مناف�سها  "الكناري"  ت�سكيلة 
الذهاب  للقاء  حت�سبا  الدرك 
اأو   22 يف  ال�ساد�س  الدور  من 
ملعب  على  املقبل  دي�سمرب   23
اال�ستقبال  قبل  النيجريي  النادي 
مطلع جانفي املقبل لقاء االإياب 
بتيزي  نوفمرب  اول  ملعب  على 

وزو.
اإدارة  تواجه  خمتلف،  �سياق  يف 
املدرب  تاأهيل  مع�سلة  ال�سبيبة 
يو�سف بوزيدي ب�سبب عدم منحه 
كر�سي  على  للتواجد  االإجازة 
الذي جعله  االأمر  االحتياط وهو 
مولودية  اأمام  املواجهة  يدير 
من  التعليمات  ومينح  وهران 

اإىل  ال�سبب  ويعود  املدرجات، 
فخري  امل�ساعد  املدرب  رف�س 
ف�سخ العقد وهو الذي مت التوقيع 
ب�سبب  رئي�سي  ب�سفة مدرب  معه 
التون�سي  املدرب  امتالك  عدم 
التدريب  �سهادة  الزلفاين  يامن 
بتدريب  له  ت�سمح  التي  اأ  كاف 
اندية الدرجة االأوىل، حيث غادر 

تون�س  اإىل  مواطنه  رفقة  فخري 
دون اإمتام عملية ف�سخ العقد، وهو 
القبائلي  النادي  اإدارة  يوّرط  ما 
تاهيل مدربها اجلديد،  اأجل  من 
يكون  حتى  جهودها  تبذل  ـنب 
االحتياط  كر�سي  على  متواجدا 
املقبلة  اجلولة  للقاء  حت�سبا 
والقمة التي تنتظرهم اأمام �سباب 
الثالثة  اجلولة  حل�ساب  بلوزداد 

من البطولة الوطنية.
اإدارة  اأطلقت  اأخرى،  جهة  من 
عملية  مالل  �رضيف  الرئي�س 
اخلا�سة  اال�سرتاك  بطاقات  بيع 
بح�سور مباريات النادي القبائلي 
بعد  نوفمرب  اأول  ملعب  على 
اقرتاح امكانية ال�سماح باإجراءات 
معني  عدد  ح�سور  يف  اللقاءات 
حاليا  املمنوعة  اجلماهري  من 
من التواجد يف املدرجات ب�سبب 

انت�سار وباء كورونا.
عي�شة ق.

غليزان  �رضيع  فريق  اإقتن�س  
للتعادل   ثمينة عقب فر�سه  نقطة 
ماي   8 ملعب  ام�س يف  اول  م�ساء 
ال�سطايفي،  الوفاق  امام  ب�سطيف 
ت�سكيلة  منح  التعادل  هذا 
االأداء  بعد  كبرية  ثقة  "الرابيد" 
يف  املحلي   الوفاق  اأمام   اجليد 
ال�رضيع  به  مير  �سعب   وقت 
حمري  الرئي�س  غياب  جراء 
اال�سابات  وعدد  �سجنه  ب�سبب 
لنق�س  نظرا  بالفريق  التي حلقت 
املو�سم،  بداية  قبل  التح�سريات 
حتقيق  من  قريب  ال�رضيع  وكان 
الرتكيز  و�سوء  الت�رضع  لوال  الفوز 
من قبل  املهاجمني حيث اأ�ساعوا 
الت�سجيل  �سانحة  كثرية  فر�سا 
قلب  خ�سو�سا  منا�سبات  عدة  يف 

املنور  والالعب  حيثالة  الهجوم 
الذي  زايدي  احلار�س  تاألق  مع 
وظف كل خربته الإنقاذ فريقه من 

تلقي االأهداف.
وثّمن املدرب �رضيف الوزاين هذا 
التعادل و�سكر العبيه على ما بذلوه 
طيلة اأطوار املباراة وحّفزهم على 
نتائج  لتحقيق  اجلهود  موا�سلة 
مركزين  والبقاء  اأخرى  ايجابية 
هذه  يف  خ�سو�سا  البطولة  على 
الفرتة التي يعاين فيها ال�رضيع من 
متاعب مالية كبرية ب�سبب الغياب 

الق�رضي للرئي�س حممد حمري .
وحمبي  اأن�سار  عرّب  جهتهم،  من 
لالأداء  فرحتهم  عن  الرابيد 
الن�رض  اأمام  لفريقهم  البطويل 
باأداء  كثريا  وتفاءلوا  ال�سطايفي 

يعانيه  ما  كل  رغم  جيد  مو�سم 
الراهنة  الفرتة  خالل  النادي 
الطاقم  مع  كبريا  ت�سامنا  واأبدوا 

الفني والالعبني على ما يعي�سونه 
من متاعب ونق�س امكانات .

اأمني بن لزرق

ل عدم املخاطرة به  بيويل ف�شّ
وحت�شريه ل�شفرية الت�شيك

بن نا�سر يغيب اأمام �سامبدوريا 
ب�سبب اإ�سابة ع�سلية

فريقه ميالن  التي خا�سها  املباراة  نا�رض عن  بن  ا�سماعيل  الدويل اجلزائري  الالعب  غاب 
اأ�سي اأمام �سامبدوريا م�ساء البارحة حل�ساب اجلولة العا�رضة من الدوري االيطايل، حيث خلت 
القائمة التي اأعلنها املدرب �ستيفانو بيويل من ا�سم متو�سط ميدان املنتخب الوطني والذي 
يغيب عن اللقاء الثاين على التوايل يف دوري "الكالت�سيو" رغم اأنه خا�س مقابلة الدوري االأوروبي 
التي خا�سها ناديه اخلمي�س املن�رضم اأمام �سيلتيك غال�سكو، ودخل حينها احتياطيا، اأين لعب 
بع�س الدقائق يف ال�سوط الثاين من املقابلة، وك�سف اأم�س موقع "كالت�سيو مركاتو" االيطايل 
اأن غياب بن نا�رض يعود اإىل تعر�سه الإ�سابة ع�سلية على م�ستوى الفخذ االأي�رض وف�سل بيويل 
عدم املخاطرة بجهود العبه وتركه يرتاح من اأجل التعايف �رضيعا من االإ�سابة وبالتايل يكون 
جاهزا حت�سبا للمقابلة التي يلعبها العبو ت�سكيلة "الرو�سونريي" اخلمي�س املقبل بالت�سيك اأمام 
�سبارتا براغ حل�ساب اجلولة ال�ساد�سة واالأخرية من دور جمموعات م�سابقة الدوري االأوروبي، 
والتي �سمن النادي اللومباردي تاأهله غلى دورها ال�ساد�س ع�رض، اأين يعول على اللعب من اأجل 

اإنهاء الدور يف املركز االأول للمجموعة الثامنة.
عي�شة ق.

بعد الأداء ال�شيئ لزميله فورنالز واإقناعه بالدقائق 
التي لعبها اأمام املان يونايتد

بن رحمة مر�سح للعب اأ�سا�سيا 
رفقة وا�ست هام



الإثنني 07 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ22  ربيع الثاين   1442ه ريا�سة11

 2-1 قاد�ش  �أمام  �أر�ضه  خارج  بر�ضلونة  �نهزم 
و�ضجل  �لإ�ضباين،  �لدوري  من   12 �جلولة  يف 
نيغريدو  و�ألفارو  خيمينيز   �ألفارو  من  كل 
هدف  كان  �ملقابل  يف  �لد�ر،  �أ�ضحاب  هديف 
بر�ضلونة من ن�ضيب لعب قاد�ش بيدرو �ألكال 
يف �لدقيقة 58 خطاأ يف مرماه، ويحتل قاد�ش 
فيما جمع  نقطة   18 بر�ضيد  �ملركز �خلام�ش 
 10 من  �ل�ضابع  �ملركز  نقطة   14 بر�ضلونة 
بالفوز  ريال مدريد  �أ�ضقط  �أن  وبعد  مباريات، 
�إىل  �لعائد  قاد�ش  �أ�ضاف   0-1 ملعبه  عليه يف 
دوري �لكبار �لعمالق �لآخر بر�ضلونة �إىل لئحة 
هزمية  �لكاتالوين  بالنادي  ملحقاً  �ضحاياه 
مدربه  و�ضعية  �ضيعقد  ما  �ملو�ضم  هذ�  ر�بعة 

�أن  ل�ضيما  كومان،  رونالد  �لهولندي  �جلديد 
فريقه يتخلف �لآن بفارق 12 نقطة عن �أتلتيكو 

�ملت�ضدر.
�ل�ضابع  فوزه  مدريد  �أتلتيكو  حقق  جهته،  من 
جتاوز  �أن  بعد  �لليغا  يف  �ملو�ضم  هذ�  تو�لياً 
موؤقتاً  �أتلتيكو  وت�ضدر   ،0-2 �لوليد  بلد  عقبة 
بني  �أم�ش  مبار�ة  بانتظار  نقطة   26 بر�ضيد 
ويدين  �ألفي�ش،  وم�ضيفه  �ضو�ضييد�د  ريال 
ليمار  توما  �لفرن�ضي  �إىل  �لثامن  بفوزه  �أتلتيكو 
�لهدفني،  �ضجال  �للذين  لورنتي  وماركو�ش 
دييغو  �لأرجنتيني  �ملدرب  فريق  ليتح�رض 
�ضيميوين باأف�ضل طريقة ملوقعة �ل�ضبت �ملقبل 
على  مدريد  ريال  �مللكي  بجاره  جتمعه  �لتي 

ي�ضبقها  �لذي  �ملهم  ولالختبار  �لأخري،  ملعب 
�لأربعاء يف دوري �لأبطال على ملعب ريد بول 

�ضالزبورغ �لنم�ضوي.
غالياً  فوز�ً  و�ضجل  م�ضاره  مدريد  ريال  �ضحح 
و�ضجل   ،0-1 �إ�ضبيلية  م�ضت�ضيفه  على  و�ضعباً 
�إ�ضبيلية  حار�ش  �لوحيد،  مدريد  ريال  هدف 
�ملغربي يا�ضني بونو باخلطاأ يف مرمى فريقه 
بعد �أن حاول �إيقاف كرة �لرب�زيلي فيني�ضيو�ش 
جونيور، و�ضار ر�ضيد �لفريق �مللكي 20 نقطة 
�لفريق  ر�ضيد  جتمد  فيما  �لثالث،  �ملركز  يف 
�لأندل�ضي عند �لنقطة 16 يف �ملركز �خلام�ش، 
�لنادي  �إ�ضبيلية حيث خ�رض  ريال ملعب  ودخل 
�لأخرية،  �لت�ضع  مبارياته  من  �ضت  �مللكي 

على خلفية ثالث مباريات متتالية يف �لدوري 
منت�ضف  يف  وخ�ضارة  فوز  دون  من  �ملحلي 
ريال  ورفع  �وروبا،  �بطال  دوري  يف  �لأ�ضبوع 

من  �نت�ضار�ت  �ضتة  من  نقطة   20 �ىل  ر�ضيده 
11 مبار�ة، لي�ضبح ثالثا موؤقتاً بفارق �لأهد�ف 

�أمام فياريال �لذي لعب �أم�ش مع �إلت�ضي.

قاد�ش ي�سيف البار�سا اإىل قائمة �سحاياه

فر�ش ليبزيغ تعادلً مثري�ً على م�ضيفه 
�ملرحلة  قمة  يف   3-3 ميونيخ  بايرن 
تقدم  �لملاين،  �لدوري  من  �لعا�رضة 
�ل�ضوط  من  �لأول  �لن�ضف  يف  ليبزيغ 
�لأول عرب �لفرن�ضي كري�ضتوفر نكونكو 
قبل �أن يرد �لبافاري بثنائية لالجنليزي 
منحته  مولر  وتوما�ش  مو�ضيال  جمال 
�لتقدم، لكن ذلك مل يدم �ضوى دقيقتني 
حيث �درك �لهولندي جا�ضنت كلويفرت 
�إىل  ليبزيغ  وعاد  لل�ضيوف،  �لتعادل 
عرب  �لثاين  �ل�ضوط  مطلع  �ملقدمة 
مولر  لكن  فو�ضربغ،  �إميل  �ل�ضويدي 
باإدر�كه  للمبار�ة  جنما  نف�ضه  فر�ش 
موقعه  ميونيخ  بايرن  وعزز  �لتعادل، 

مقابل  نقطة   23 بر�ضيد  �ل�ضد�رة  يف 
21 لاليبزيغ .

دورمتوند  بوري�ضيا  و��ضل  جهته،  من 
�لتعادل  �لنقاط ب�ضقوطه يف فخ  نزيف 
فر�نكفورت  �أينرت�خت  م�ضيفه  �أمام 
1-1، و�ضقط فولف�ضبورغ يف فخ �لتعادل 
�أمام م�ضيفه كولن 2-2، ومل تكن حال 
من  �أف�ضل  مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا 
بدوره  و�ضقط  وفولف�ضبورغ  دورمتوند 
فر�يبورغ  م�ضيفه  �أمام  �لتعادل  فخ  يف 
2-2، وو�ضع �أرمينيا بيليفيلد حد�ً ل�ضبع 
هز�ئم متتالية عندما تغلب على �ضيفه 
ماينت�ش 2-1، حمققاً فوزه �لثاين هذ� 

�ملو�ضم. 

كري�ضتيانو  �لربتغايل  وّجه 
نادي  جنم  رونالدو 
خا�ضة  ر�ضالة  جوفنتو�ش 

�إىل  و�ضوله  عقب 
هدًفا   750 ت�ضجيل 
خالل م�ضريته، ون�رض 
ح�ضابه  على  رونالدو 

مبوقع  �لر�ضمي 
�لجتماعي  �لتو��ضل 
تكرميه  فيديو  »تويرت« 
من جانب �أندريا �أنيللي 
جوفنتو�ش،  رئي�ش 
�لرئي�ش  »ميثل  معلقا: 

�ملذهل  �لنادي  هذ�  �أنييلي 
�لتاريخية  �للحظة  هذه  يف 

»�ضكر  و�أ�ضاف:  م�ضريتي«،  يف 
خا�ش للفريق �لذي يقف خلفي، 
بدون  ذلك  فعل  �أ�ضتطع  مل 
لنو��ضل  رفاق،  يا  م�ضاعدتكم 
كل  حتقيق  �أجل  من  مًعا،  �مل�ضي 

�أهد�فنا �لكبرية هذ� �ملو�ضمّ«.

وكان جوفنتو�ش حر�ش على تكرمي 
مبار�ة  هام�ش  على  كري�ضتيانو 
�جلولة  يف  تورينو  �أمام  �لديربي 
�لدوري  من  �لعا�رضة 
ومتّكن  �لإيطايل، 
رونالدو من ت�ضجيل 
 750 رقم  �لهدف 
م�ضو�ره  يف 
ي  و لكر �
مبار�ة  خالل 
�أمام  �ليويف 
كييف،  دينامو 
دور  مبناف�ضات 
بدوري  �ملجموعات 
�أوروبا، وجاءت  �أبطال 
كري�ضتيانو  �أهد�ف 
مدريد،  ريال  مع   450
118 مع مان�ض�ضرت يونايتد، 102 
بقمي�ش   75 �لربتغال،  رفقة 
مع  �أهد�ف  و5  جوفنتو�ش 

�ضبورتنغ ل�ضبونة.

تورينو  وجاره  �ضيفه  جوفنتو�ش  هزم 
�لدوري  من  �لعا�رضة  �ملرحلة  �ضمن   1-2
تورينو  هدف  على  ووقع  �لإيطايل، 
�ضجل  فيما  نكولو،  نيكول�ش  �لكامريوين 
وليوناردو  مكيني  و�ضتون  �لعجوز  لل�ضيدة 
بونوت�ضي، ورفع يويف ر�ضيده �إىل 20  نقطة 
يف �ملركز �لثاين، فيما توقف ر�ضيد تورينو 
وبتجننه   ،18 �ملركز  يف   6 �لنقطة  عند 
هزمية �أمام جاره حت�رّض جوفنتو�ش ب�ضكل 
ملعب  �إىل  زيارته  �أجل  من  معنوياً  جيد 
�لأبطال  دوري  يف  غد�  �لإ�ضباين  بر�ضلونة 
�نتز�ع  �أجل  من  �لفوز  �ضيحاول  حيث 
�لنادي  من  �خلتامية  �جلولة  يف  �ل�ضد�رة 
على  �خلناق  �لبطل  �ضيق  كما  �لكاتالوين، 
غرميه ميالن �ملت�ضدر بعدما �أ�ضبح على 
بعد ثالث نقاط منه بانتظار مبار�ة �لأخري 

مع م�ضيفه �ضمبدوريا �لتي جرت �أم�ش.
ح�ضم �إنرت ميالن مو�جهته مع �ضيفه بولونيا 
�إىل  �لفوز  بالفوز 2-1، ويعود �لف�ضل بهذ� 

�لبلجيكي روميلو لوكاكو �لذي وجد طريقه 
�إىل �ل�ضباك للمرة �لثامنة يف ت�ضع مباريات 
ويحتل  �لدوري،  يف  �ملو�ضم  هذ�  خا�ضها 
يف  نقطة،   21 بر�ضيد  �لثاين  �ملركز  �إنرت 
يف   12 �لنقطة  عند  بولونيا  وقف  حني 

�ملركز �لعا�رض.
�ضكة  �إىل  روما  لزيو  عاد  جهته،  من 
�لأوىل  مو�جهته  ح�ضمه  بعد  �لنت�ضار�ت 
مع م�ضيفه �ضبيزيا بالفوز عليه 2-1، وجنح 
نادي �لعا�ضمة يف تعوي�ش هزمية �ملرحلة 

متقدما  �لأول  �ل�ضوط  �أنهى  �أن  �ملا�ضية 
�ضريغي  و�ل�رضبي  �إميوبيلي  ت�ضريو  بهديف 
عودة  ورغم  �ضافيت�ش،  ميلينكوفيت�ش 
�لفارق  بتقلي�ضه  �للقاء  �أجو�ء  �إىل  �ضبيزيا 
يف �ل�ضوط �لثاين عرب �لفرن�ضي مبال نزول 
تقدمه  على  يحافظ  كيف  لزيو  عرف 
و�ضار باملبار�ة �إىل بر �لأمان حمققاً فوزه 
�ل�ضابع،  �ملركز  يف   17 ونقطته  �خلام�ش 
نقاط   10 عند  ر�ضيده  �ضبيزيا، جتّمد  �أما 

يف �ملركز 15.

بفوزه  موؤقتاً  �ل�ضد�رة  ت�ضيل�ضي  �نتزع 
يف   1-3 يونايتد  ليدز  �ضيفه  على 
�ملرحلة 11 من �لدوري �لجنليزي، على 
ملعب »�ضتامفورد بريدج« يف �لعا�ضمة، 
ليدز  �ضيفه  �أمام  تخلفه  ت�ضيل�ضي  قلب 
�إىل  �لأ�ضو�ء  دوري  �إىل  حديثا  �لعائد 
بهدف  م�ضيفه  ليدز  وفاجاأ   ،1-3 فوز 
��ضتغل خاللها  مبكر من هجمة مرتدة 
من  �لدفاع  خلف  كرة  بامفورد  باتريك 
للحار�ش  فادحاً  وخطاأ  فيليب�ش  كالفني 
من  خروجه  يف  مندي  �إدو�ر  �ل�ضنغايل 

�ملرمى  د�خل  وتابعها  فر�وغه  عرينه، 
جريو  �أوليفييه  �لفرن�ضي  جنح  �خلايل، 
بي�رض�ه  تابع  عندما  �لتعادل  �إدر�ك  يف 
عر�ضية  متريرة  قريبة  م�ضافة  من 
لري�ش جيم�ش، ومنح �ملد�فع �لفرن�ضي 
ب�رضبة  لت�ضيل�ضي  �لتقدم  زوما  كورت 
ي�ضمن  �أن  قبل  ركنية،  ركلة  �إثر  ر�أ�ضية 
وهو  ثالث،  بهدف  �لفوز  بولي�ضيت�ش 
�ملو�ضم  هذ�  لت�ضيل�ضي  �ل�ضاد�ش  �لفوز 
و�حدة،  وخ�ضارة  تعادلت   4 مقابل 
بفارق  نقطة   22 �إىل  ر�ضيده  فرفع 

وليفربول.   توتنهام  �أمام  و�حدة  نقطة 
يونايتد  مان�ض�ضرت  قلب  �ملقابل،  يف 
�لطاولة على م�ضيفه و�ضت هام يونايتد 
وخرج فائز�ً 3-1 على �مللعب �لأوملبي 
يف لندن، ويدين مان�ض�ضرت يونايتد بفوزه 
�إىل لعب و�ضطه �لدويل �لربتغايل برونو 
فرناندي�ش �لذي خلق �لفارق بدخوله يف 
�ل�ضوط �لثاين و�ضناعته �لهدفني �للذين 
�ضجلهما �لفرن�ضي بول بوغبا وماي�ضون 
�لذي  �لثالث  يف  وم�ضاهمته  غرينوود 

وقعه ماركو�ش ر��ضفورد.

عاد باري�ش �ضان جريمان حامل �للقب 
بالفوز  مونبلييه  ملعب  من  و�ملت�ضدر 
من   13 �ملرحلة  حل�ضاب   1-3 بنتيجة 
�لدوري �لفرن�ضي، ورغم �أهمية �ملبار�ة 
�ضد فريق قادم من 4 �نت�ضار�ت متتالية 
يف  وتعادل  هزمية  بعد  �لبطل  وو�ضع 
�ملدرب  خا�ش  �ملا�ضيتني،  �ملرحلتني 
�أم�ش  �أول  لقاء  توخل  توما�ش  �لأملاين 
من  ثالثة  فيها  �ضارك  رديفة  بت�ضكيلة 
�لباري�ضي  �لنادي  قادو�  �لذين  �لالعبني 

على  �لأ�ضبوع  منت�ضف  يف  للفوز 
يونايتد  مان�ض�ضرت  م�ضيفه 
دوري  يف   1-3 �لإجنليزي 
�ملدرب  و�أر�د  �لأبطال، 
فر�ضة  جنومه  منح  �لأملاين 

�ملبار�ة  قبل  �أنفا�ضهم  للتقاط 
�مل�ضريية غد� على �أر�ضه �ضد با�ضاك 

�ضهري �لرتكي حيث ي�ضعى للفوز من دون 
�للتفات �إىل نتيجة �ملبار�ة �لأخرى بني 
يونايتد وليبزيغ �لأملاين �للذين ميلكان 

نف�ش ر�ضيد �لنادي �لباري�ضي 
�جلولة  قبل  نقاط   9
�لتا�ضع  بفوزه  �خلتامية، 
�بتعد  �ملو�ضم،  هذ� 
يف  جمدد�ً  جريمان  �ضان 
بفارق  نقطة   28 �ل�ضد�رة 
�أربع نقاط عن غرميه مر�ضيليا، 
فيما جتمد ر�ضيد مونبلييه عند 23 يف 
�ملركز �ل�ضاد�ش بعد تلقيه هزمية ر�بعة 

هذ� �ملو�ضم.

اليويف يفوز بديربي تورينو يف الرمق الأخري

ت�سيل�سي يلتحق بال�سدارة موؤقتًا

البي اأ�ش جي يعود بالفوز من مونبلييه

كلوب ير�سح ت�سيل�سي 
للتتويج بالربميريليغ

ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  يقول 
�إن  �ملمتاز  �إجنلرت�  دوري  بطل 
للفوز  �لأبرز  �ملر�ضح  هو  ت�ضيل�ضي 
نظر�  �ملو�ضم  هذ�  �لبطولة  بلقب 
قوة  من  �للندين  �لنادي  ميلكه  ملا 
فر�نك  �ملدرب  قيادة  حتت  وثقل 
هيكلة  لمبارد  و�أعاد  لمبارد، 
كلفت  عملية  يف  ت�ضيل�ضي  ت�ضكيلة 
دولر  مليون   295.64 نحو  �لنادي 
�ل�ضيفية  �لنتقالت  فرتة  خالل 
�لأخرية، وبعد بد�ية متو��ضعة جنح 
 16 يف  �لهزمية  جتنب  يف  �لفريق 
مبار�ة متتالية يف جميع �ملناف�ضات، 
يونايتد  ليدز  على   1-3 �لفوز  ودفع 
�لليلة  بريدج  �ضتامفورد  ملعب  يف 
�ملركز  �إىل  لمبارد  فريق  �ملا�ضية 
�لأول بني فرق �لبطولة �ل20 بر�ضيد 
22 نقطة متفوقا بنقطة و�حدة على 

توتنهام هوت�ضبري وليفربول.
�ضيفه  مع  ليفربول  لقاء  وقبل 
�لتي  و�ندر�رز  وولفرهامبتون 
لل�ضحفيني:  كلوب  قال  �أم�ش،  لعبت 
»عندما �أ�ضاهد مباريات كرة �لقدم 
ت�ضيل�ضي  فاإن  �حلايل  �لوقت  يف 
�لأبرز  �ملر�ضح  هو  ر�أيي  ح�ضب 
ميلك  »فهو  وتابع:  باللقب«،  للفوز 
كبار  لعبون  ولديه  ت�ضكيلة  �أكرب 
بعد  كفريق  جيد�  �أد�ء  يقدمون 
لئقون،  وكلهم  متو��ضعة  بد�ية 
ثم  ومن  �خليار�ت  يف  وفرة  ولديه 
ورغم  و�لتبديل«،  �لتغيري  �إمكانية 
�أن ليفربول كان ينفرد بالقمة بفارق 
�ضت نقاط خالل هذه �ملرحلة من 
هذ�  �أد�ءه  فاإن  �ملا�ضي  �ملو�ضم 
�ملو�ضم تاأثر بكرثة �ملباريات وكرثة 

حالت �لإ�ضابة يف �ضفوفه.

تعادل مثري يف قّمة بايرن ميونيخ وليبزيغ

رونالدو: هذه حلظة تاريخية يف م�سريتي



بقلم : دعاء اجليو�سي.

من  الأمميون  الثورة  ُمنَظرو  حذر  لطاملا 
العام  �سلوكه  يف  اإنحرف  اإن  املثقف  خطورة 
منها  وال�ستفادة  بثقافته  الجتار  قرر  اأو 
يف  جتميله  اأو  الت�ساقط  لتربير  ا�ستخداماً 
�سليمة ول �سك  قاعدة  اأعني اجلماهري. هذه 
والفل�سطيني  العربي  واقعنا  يف  عاي�سنا  وقد 
وللمثقف   ، القول  �سالف  عليها  ينطبق  مناذج 
وفقاً  باملمار�سة  يُج�سدها  خ�سو�سيات 
للمدر�سة اأو النظرية ال�سيا�سية التي ينتمي لها 
ملدار�س  عربها...فاملنتمي  ثقافته  ِدَر  ويُ�سَ
يدفع  اأن  بثقافته  ميكنه  ال�سيا�سي  الإ�سالم 
 - )الرف�س  �سلوك  باجتاه  العامة  احلالة 

يدفع  اأن  كذلك  وميكنه   ) املقاومة-التمرد 
وكذا  -الدع�سنة-التطرف(  التكفري   ( باجتاه 
ب  يقود  اأن  الي�سار  ملدار�س  للمنتمي  ميكن 
ثوري-تقدمي- ونهج)  �سلوك  مبمار�سته نحو 

بلغت  اإن  بي�ساريته  يوؤدي  اأن  وميكن  اإن�ساين( 
كل  اأ�سكاله.  باأق�سى  لليمني  الق�سوى  درجتها 
�سخ�سياً  اإجتهاداً  ول  تنظرياً  لي�س  �سبق  ما 
�ساقها  وو�سايا  جتارب  وخال�سة  اأفكار  اإنها 
جتارب  �سحتها  اأثبتت  وقد  الأوائل  الثوريون 
النظريات  مع  نتعاطى  ل  ولأننا  الأيام. 
)ال�سيا�سية والإجتماعية( والتجارب اجلماعية 
والفردية مبنطق الكهنوت فاإننا نوؤمن باأن لكل 
قاعدة اإ�ستثناءات واأن النظريات �سابقة الذكر 
الواقع  على  تُ�سحب  جامدة  ن�سو�ساً  لي�ست 

اأن نبحث يف كل  ب�سكل دوغمائي وجب علينا 
والنقي�س  ال�ستثناء  عن  يدينا  بني  يطرح  ما 
ول  القول  نافلة  من  ولي�س   ، داخله  الكامن 
الفل�سطيني  واقعنا  اأن  قلنا  اإن  الن�س  تقريظ 
النظريات  تكفي  ل  التي  بالنماذج  مكتظ 
لت�رشيحها ول حملها والتي تبدو يف مراحل ما 
اأكرب من عمليات التنظري برمتها ومن النماذج 
احلا�رشة يف واقعنا ب�سخب والتي ينطبق عليها 
ما ذكرنا من ا�ستثناءات: )ال�سحفي-الكاتب-
القائد الي�ساري-املنا�سل الع�سكري-الأ�سري-

مل  الذي  الفدائي  اخلندقجي  با�سم  احلر( 
متنعه اأكدا�س الكتب التي واظب على اإلتهامها 
يف  العملي  اجلانب  تغليب  من  ال�سغر  منذ 
ن�ساله على اجلوانب النظرية، وكذا مل يو�سله 

اإندفاعه نحو اأق�سى الي�سار لليمني اأبداً ، با�سم 
والرومان�سي احلامل  ال�ساعري رقيق احلا�سية 
مل َتُل كل �سماته هذه بينه وبني الإنخراط يف 
ي�ساري  بع�س  يراها  التي  امل�سلحة  املقاومة 
اللفظ  تاأدبوا يف  اإن  غري حمموًد  عنفاً  اأيامنا 
ويرونها اإرهاباً اإن مل يراعوا موا�سيهم. وبا�سم 
الذي يبدو اأنه وطن نف�سه على نقد النظريات 
واملمار�سة  بال�سلوك  تناق�ساتها  واإ�ستنباط 
وحما�س  وثابة  بروح  مهمته  يوا�سل  العملية 
نزيل  فتجد  الطويل  ال�سجن  �سني  تَُفلَُه  مل 
الأعمال  اأمنت  لقرائه  يُخِرج  ال�سيقة  الزنازين 
الأدبية قالباً واأجالها فكراً و يغزل من عتمات 
زنزانته نوراً اأبدياً اإن دخل العقول ل يُغادرها. 
يف مقايل هذا اأردت اأن اأكتب عن با�سم �سرية 

ثورياً  �سلوكاً  اأكتبه  نف�سي  فوجدت  وم�سرية 
�سبب  ما  اأدري  ل  و�سدقاً  ومتردا  رف�ساً 
يكون  قد  اأو  الن�سالية  خل�سو�سيته  رمبا  ذلك 
اإنحيازي الدائم لعامل ال�سجن ورفاق املعاناة 
هو مبعث ذلك ورمبا ل هذا ول ذاك قد يكون 
التنظري  اأمقت  زمن  منذ  بت  اأنني  ال�سبب 
واأف�سلها  العملية  للجوانب  واأميل  واملنظرين 
تتبع  با�سم بعد  الوطني ووجدت يف  العمل  يف 
م�سار حياته ق�سيماً يُ�ساطرين قناعتي ، وعلى 
ما  كل  اأقول  النظريات  نقد  يف  با�سم  طريقة 
�سحيحاً  يكون  ل  قد  اإفرتا�سات  من  �ُسقته 
الإن�سان  لبا�سم  اأن  هو  الثابت  وال�سحيح 
والق�سية والنهج الثوري ح�سوراً ي�سبغ الأقالم 

وما ي�سيل منها بلونه.
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فل�سطني املحتلة 

ذوو الإعاقة ومعاناتهم املتفاقمة جراء العتقال   

بقلم / عبد النا�سر
 عوين فروانة

رئي�س وحدة الدرا�سات 
والتوثيق يف هيئة �سوؤون 

الأ�سرى واملحررين

الوقائع  فيما ت�سري   
ارتفاع  اإىل  والإح�ساءات 
م�سطرد يف اأعداد الأ�سخا�س 
الأرا�سي  يف  الإعاقة  ذوي 
 ، ملحتلة ا لفل�سطينية  ا
العتداءات  تعمد  جراء 
واملمار�سات  املت�ساعدة 
وا�ستمرار  املمنهجة  القمعية 
بحقهم  واجلرائم  النتهاكات 
الحتالل  قوات  قبل  من 
الإ�رشائيلي وم�ستوطنيه، ، دون 
اأدنى  اأو  لأو�ساعهم  مراعاة 
احرتام حلقوقهم واحتياجاتهم 
يقت�رش  ل  اخلا�سة. والأمر 
اأن ف�سلطات  بل  ذلك،  على 
من  ت�ستثنهم  مل  الحتالل  
ومل  التع�سفية،  اعتقالتها 
ترحمهم من بط�سها وتعذيبها 
تراعي  معاملتها، ول  و�سوء 
احتجازهم  بعد  احتياجاتهم 
يف �سجونها، فقيّدت ما تبقى 
ب�سال�سلها  اأطراف  من  لديهم 
البال�ستيكية،  اأو  احلديدية 
املنهكة  باأج�سادهم  وزجت 
يف  واملقعدة  واملعاقة 
و�سجونها  ال�سيقة  زنازينها 
ال�سيئة، مما زاد من معاناتهم 
زالت  وما  اآلمهم.  من  وفاقم 
الحتالل تتجز يف  �سلطات 
�سجونها ومعتقالتها الع�رشات 

يعانون  الفل�سطينيني ممن  من 
كاملة   ( ج�سدية  اإعاقات  من 
ذهنية  واإعاقات  جزئية(،  اأو 
اإعاقات  اأو  ونف�سية،  وعقلية 
ال�سمعية  ح�سية )كالإعاقة 
تدي  والب�رشية(. يف 
�سارخ لكافة  وانتهاك  فا�سح 
التفاقيات واملواثيق الدولية، 
حقوق  اتفاقية  ول�سيما 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة التي 
التمتع  حق  الفئة  لهذه  كفلت 
يف احلرية والأمن ال�سخ�سي، 
حريتهم  من  حرمانهم  وعدم 
ب�سكل تع�سفي. ومل تكتِف دولة 
الحتالل بعدم احرتام حقوق 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 
للمعتقلني  توفر  مل  وامنا 
الأ�سا�سية  احتياجاتهم  منهم 
امل�ساعدة،  الطبية  كالأجهزة 
لفاقدي  ال�سناعية  والأطراف 
والنظارات الطبية  الأطراف، 
بامل�سي  خا�سة  اأجهزة  اأو 
اآلت  اأو  الطبية  والفر�سات 
باملكفوفني  اخلا�سة  الكتابة 
وت�سع العراقيل  كما  وغريها. 
من  اإدخالها  حماولت  اأمام 
املخت�سة  املوؤ�س�سات  قبل 
والإن�سانية،  واحلقوقية 
جديدة  عقوبة  ي�سكل  مما 
ويفاقم  العاقة،  ذوي  بحق 
�سجون  داخل  معاناتهم  من 
من  الحتالل، وي�ساعف 
هذا  عليهم.  عوائلهم  قلق 
اأطباء  وجود  عدم  ظل  يف 
ومر�سدين  خمت�سني  نف�سيني 
ال�سجون  يف  اجتماعيني 

ذوي  بع�س  ان  الإ�رشائيلية. 
�سجون  يف  القابعني  العاقة 
كانوا  الإ�رشائيلي  الحتالل 
يعانون  وهم  اأعتقلوا  قد 
الإعاقة جراء ظروف واأ�سباب 
خمتلفة، بع�سها كان الحتالل 
اإحداثها.  يف  رئي�سياً  �سببا 
جلي�س  ان�سم  الآخر  والبع�س 
العتقال جراء  بعد  املعاقني 
ما مُيار�س بحق املعتقلني وما 
واأن املعطيات  له.  يتعر�سون 
ارتفاع  اىل  ت�سري  الإح�سائية 
الأ�سخا�س  عدد  يف  م�سطرد 
اأولئك  الإعاقة بني  ذوي 
الذين مّروا بتجربة العتقال، 
وال�سجن  العتقال  كان  حيث 
ان�سمامهم  يف  رئي�سياً  �سببا 
ت�ساعد  وحيث  الفئة،  لتلك 

التعذيب والتنكيل بامل�سابني، 
النفرادي  العزل  وا�ستمرار 
وات�ساع  الطبي  والهمال 
الإ�رشائيلي  ال�ستهتار 
والطبيب  ال�سجان  ومتادي 
بحق  بجرائمهم  واملمر�س 
الكرتاث  وعدم  الأ�رشى 
والأمرا�س  مبعاناتهم 
ت�سيبهم،  التي  املتعددة 
اأكرث  يجعلهم  الذي  الأمر 
اأو�ساع  ان  لالإعاقة.  عر�سة 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
الإ�رشائيلية،  ال�سجون  يف 
منهم،  املحررين  وكذلك 
املتحدة  الأمم  من  تتطلب 
ومن كافة موؤ�س�سات املجتمع 
احتفالته  وخالل  الدويل 
بهذه  اخلا�س  العاملي  باليوم 

على  ي�سعهم  ان  اأول:  الفئة: 
ينظر  واأن  اأعماله،  جدول 
اأو�ساعهم واحتياجاتهم،  يف 
وحلقوقهم  لهم  ينت�رش  واأن 
واحتياجاتهم  الإن�سانية 
يتحرك  وان  الأ�سا�سية، 
تدهور  من  للحد  جاد  ب�سكل 
ال�سغط  ثانيا:  اأو�ساعهم. 
الحتالل  �سلطات  على 
لذوي  اعتقالتها  لوقف 
كافة  �رشاح  واإطالق  العاقة 
والعمل  منهم،  املعتقلني 
من  لئق  م�ستوى  توفري  على 
احلياة الكرمية لكل من ت�سبب 
كان  اأو  باإعاقتهم،  الحتالل 
يف  �سببا  والتعذيب  ال�سجن 
ثالثا:  الفئة.  لهذه  ان�سمامهم 
توفري احلماية لكافة الأ�رشى 
ال�سجون  يف  واملعتقلني 
الإ�رشائيلية من خطر ال�سابة 
و  ج�سدية  اأكانت  بالإعاقة، 
نف�سية اأو ح�سية،  والعمل على 
تغيري الظروف والعوامل التي 
ت�سببت بالإعاقة لدى الكثريين 

من الأ�رشى واملحررين.
 

عن املوؤلف
ا�سري  فروانة،  النا�رش  *عبد 
ب�سوؤون  وخمت�س  حمرر 
وع�سو  واملحررين،  الأ�رشى 
املجل�س الوطني الفل�سطيني، 
الدرا�سات  وحدة  ورئي�س 
�سوؤون  هيئة  يف  والتوثيق 
وع�سو  واملحررين  الأ�رشى 
�سوؤون  لإدارة  املكلفة  اللجنة 

الهيئة بقطاع غزة،

 الإعاقة.. كما عرفتها املواثيق الر�سمية تعني ق�سوراً اأو عيبًا وظيفيًا ي�سيب ع�سواً اأو وظيفة من وظائف 
الإن�سان الع�سوية اأو النف�سية بحيث يوؤدي اإىل خلل اأو تبدل يف عملية تكيف هذه الوظيفة مع الو�سط. ويف 
العام 1992 خ�س�ست الأمم املتحدة الثالث من دي�سمرب لذوي الإعاقة، لت�سع ح�سور هذه الفئة الهامة على 
جدول اأعمال املجتمع الدويل، لينظر يف اأو�ساعها ومتطلباتها واحتياجاتها و�سبل ن�سرتها، وكذلك لزيادة 
الوعي والفهم لق�سايا الإعاقة، والتاأكيد على احرتام وحماية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ودعمهم يف 

كافة اأنحاء العامل و�سمان توفري حقوقهم. 

با�سم اخلندقجي

عندما ل تكفي النظريات لت�سخي�ص الواقع

الأ�سري ن�سال دغل�ص يتن�سم احلرية 
بعد 19 عامًا من الأ�سر

تقرير:  اإعالم الأ�رشى - اخلليل
اليوم  الحتالل  �سلطات  اأفرجت 
عن   2020/12/2 املوافق  الأربعاء 
 40( دغل�س«  حممود  »ن�سال  الأ�سري 
انتهاء  بعد  نابل�س  مدينة  من  عاماً(، 
ق�ساها  عاماً   19 البالغة  حمكوميته 
 . الحتالل  �سجون  متنقاًل يف  كاملة 
مكتب اإعالم الأ�رشى اأفاد باأن قوات 
الأ�سري«دغل�س«  اعتقلت  الحتالل 
بتاريخ 2001/12/3، عقب ح�ساره يف 
ونقلته  اأبوابه،  وتفجري  املنازل  اأحد 
تعر�س  حيث  التحقيق،  اىل  مبا�رشة 
تكفا  بتاح  مركز  يف  �سديد  لتعذيب 
ا�ستمرت  التي  التحقيق  فرتة  خالل 
اإعالم  واأ�ساف  �سهرين.  من  لأكرث 
الحتالل  خمابرات  باأن  الأ�رشى 
كتائب  اىل  النتماء  تهمة  له  وجهت 
امل�سلح  اجلناح  م�سطفى  اأبوعلي 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
وامل�ساركة يف تنفيذ عمليات ع�سكرية 
اأدت اىل ا�سابة عدد  �سد الحتالل، 
من اجلنود بجراح،  واأ�سدرت حماكم 
الحتالل بحقه حكما بال�سجن ملدة 
وترر  كاملة  اأم�ساها  عاما،   19
 . ال�سحراوي  النقب  اليوم من �سجن 
واأ�سار اإعالم الأ�رشى اىل ان املئات 

وا�سدقائه  منطقة  وابناء  ذويه  من 
 ، احلاجز  على  ا�ستقباله  يف  كانوا 
حيث  راأ�سه  م�سقط  اىل  نقلوه  حيث 
كبرية  ا�ستقبال  خيمة  هناك  له  تقام 
الأ�سري  وكان   . ترحيبي  ومهرجان 
»دغل�س«  تعر�س خالل فرتة اعتقاله 
الطويلة اىل العديد من العقوبات من 
قبل اإدارات ال�سجون التي تنقل بها ، 
حيث مت عزل عدة مرات، وحرم من 
العديد  يف  �سارك  وقد  ذويه،  زيارة 
من الإ�رشابات التي خا�سها الأ�رشى 
الإفراج  وعقب   . حقوقهم  لتح�سيل 
»دغل�س«  املحرر  الأ�سري  اأكد  عنه، 
ان اأو�ساع الأ�رشى يف الفرتة الأخرية 
يحاول  الحتالل  واأن  للغاية،  قا�سية 
ت�سهيل  فيها  مبا  الطرق،  بكل  قتلهم 
ال�سجون  اىل  كورونا  فريو�س  دخول 
يف  الأ�رشى  من  الع�رشات  وا�سابة 
ظل ا�ستهتار بحياتهن. واأ�سار اىل اأن 
واأن  كبريا،  احتقانا  ت�سهد  ال�سجون 
خا�سة  جدا،  مقلقة  فيها  الأو�ساع 
يف �سياق الإهمال املتعمد من اإدارة 
�سجون الحتالل بحق الأ�رشى، ونقل 
الوحدة  ب�رشورة  الأ�رشى  ر�سالة 
اطالق  اجل  من  والن�سال  الوطنية 

�رشاحهم جميعاً .

قائمة الأ�سرى ترتفع لـ 32

الذين اأم�سوا اأكرث من )25 �سنة( 
ب�سكل متوا�سل

قال املخت�س ب�سوؤون الأ�رشى، عبد 
عبد  الأ�سري  اإن  فروانة:  النا�رش 
اأنهى  البلبي�سي،  عمر  �ساكب  احلليم 
ليدخل عامه 26  الأ�رش  �سنة يف   25
الحتالل  �سجون  يف  التوايل  على 
قائمة  اإىل  وين�سم  الإ�رشائيلي، 
م�سطلح  وهو  ال�سرب«  »جرنالت 
من  على  الفل�سطينيون  يُطلقه 
 25 من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�سى 
ارتفعت  والتي  متوا�سل  ب�سكل  �سنة 
اأن  يذكر  اأ�سرياً.   )32( اىل  لت�سل  به 

من  عاما،   )52( البلبي�سي  الأ�سري 
قطاع  �سمال  جباليا  خميم  �سكان 
غزة، ومتزوج واأب لثالثة اأبناء، وكان 
اأثناء  قد اعتقل بتاريخ 1995/12/6 
حانون/اإيرز  بيت  معرب  عرب  مروره 
و�سدر بحقه حكما بال�سجن املوؤبد 
)23( مرة، على خلفية عالقته بعملية 
البلبي�سي  ويُعترب  ال�سهرية.  ليد  بيت 
من قيادات حركة اجلهاد الإ�سالمي 
اأقدم  وثاين  الحتالل،  �سجون  يف 

اأ�سري من قطاع غزة.
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ينتظر اأن تخطو اجلالية امل�سلمة بالواليات املتحدة، خطوات للأمام، مع فوز الرئي�س، جو 
بايدن، باالنتخابات الرئا�سية، بعد خروج متوقع من عنق زجاجة ظلت مغلقة يف عهد 
نظريه املهزوم، دونالد ترامب، ووفق م�سادر على مقربة من امل�سهد االأمريكي حتدثت 

للأنا�سول، �ستدفع تلك اخلطوات العلقات اجليدة املتوقعة بني بايدن واجلالية امل�سلمة 
لدعم ق�سايا اأهم مكوناتها من العرب باملنطقة، ال�سيما املتعلقة باحلريات.

خطوات للأمام

بايدن واجلالية امل�سلمة بالوليات املتحدة

اإ�سطنبول/ االأنا�سول

الأكادميي  وفق  اخلطوات  تلك  اأبرز  وتتمثل 
العن�رصي  املد  »اإيقاف  يف  يو�سف،  م�سطفى 
على  كلهم  الأقليات  الأمريكيني  مع  والتعامل 
على  والرتكيز  املواطنة  و  امل�ساواة  قدم 
اخلدمات ال�سحية ودعم ق�ساياهم ل�سيما يف 

نطاقاتهم العربية«.
واأظهر ا�ستطالع للراأي اأجراه جمل�س العالقات 
موؤخرا  وا�سنطن(  )مقره  الإ�سالمية  الأمريكية 
يف  �سوتوا  م�سلم  ناخب  مليون  من  اأكرث  اأن 
 69 على  بايدن  وح�سل  الرئا�سية،  النتخابات 
فيما  امل�سلمة،  اجلاليات  اأ�سوات  من  باملائة 
و�سارك  منها  باملئة   17 على  ترامب  ح�سل 
يف  الأ�سول  خمتلف  من  اأمريكيون  عرب 
الت�سال  وا�ستطاعوا  بايدن،  انتخاب  حمالت 
باأكرث من 40 األف مواطن يف يوم واحد لدعمه، 

وفق امل�سادر.
بايدن  عزز  اأمريكية،  اإعالم  و�سائل  ووفق 
انت�ساره يف 13 نوفمرب املا�سي، بالفوز يف ولية 
النتخابي(،  املجمع  يف  مقعدا   16( جورجيا 
وبذلك ارتفع عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها 
يعلن  اأن  قبل   ،306 اإىل  النتخابي  املجمع  من 
ال�سلطة  انتقال  ببدء  تو�سيته  موؤخرا  ترامب 

متم�سكا بعدم اإقراره بهزميته.

 اأ�سباب الدعم

يف  ملحوظ  دور  امل�سلمة  للجالية  »كان 
النتخابات الأمريكية لعدة اأ�سباب«، وفق تاأكيد 
اأدىل به لالأنا�سول، اأ�سامة جمال، الأمني العام 
الإ�سالمية،  للمنظمات  الأمريكي  للمجل�س 
الوليات  يف  الإ�سالمية  املنظمات  اأكرب  اأحد 

املتحدة.
املعلن  العداء  جمال،  وفق  الأ�سباب  واأول 
النتخابات  منذ  ترامب  من  امل�سلمة  للجالية 
املتطرف  لليمني  بوعوده  اأوفى  حيث  الأوىل 
واملعادين للم�سلمني واأ�سدر قانوناً رئا�سياً )يف 
 )7( من  م�سلمني  دخول  مبنع   ،)2017 جانفي 
بلدان اإ�سالمية«،واأ�ساف: »كان هذا اأمرا بديهيا 
ثم  ترامب،  �سد  ال�ساحقة  الأكرثية  ت�سوت  اأن 
لأ�سباب اأخرى منها العن�رصية العلنية لالأقليات 
والتاأمني ال�سحي، و�سوء اإدارته جلائحة كورونا 
تليقان  ل  اللتني  والت�رصفات  اللغة  عن  ناهيك 

برئي�س اأمريكا«.
اجلالية  وتوجه  العربية  الأزمات  بني  وربط 
املحدود  غري  »الدعم  بالقول:  بايدن،  نحو 
ال�سفارة  ونقل  ال�سهيوين،  للكيان  ترامب  من 
لإ�رصائيل  عا�سمة  القد�س  واعتبار  الأمريكية 
)دي�سمرب 2017( دفعت للت�سويت لبايدن«واأ�سار 
الثناء  يف  تتمثل  اأخرى  هامة  »اأ�سباب  اإىل 
)لرتامب(،  لديه  مف�سلني  دكتاتوريني  على 
جمال  )ال�سعودي  ال�سحفي  قتلة  عن  والدفاع 

خا�سقجي(«.

 م�سلمون �ساعدوه بالفوز

درديري،  املوجود  عبد  قال  منه،  مقربة  على 
الأمريكي،  امل�رصي  احلوار  مركز  رئي�س 
اجلالية  »دور  اإن  لالأنا�سول  وا�سنطن(،  )مقره 
ب�سبب  الفوز  هذا  يف  بارزا  كان  امل�سلمة 
والإهانات  املقيتة  التحيزات  من  عانته  ما 
ذلك  واخلارج«واأرجع  الداخل  يف  امل�ستمرة 
اأ�سيال  جزء  امل�سلمني  يعترب  »بايدن  اأن  اإىل 
لذلك  ترامب،  بعك�س  الأمريكي،  التنوع  من 
دور  لها  وكان  معظمها،  يف  اجلالية  انحازت 

حا�سم يف عدة وليات، وعلى راأ�سها ميني�سوتا 
وجورجيا  ونيوجر�سي  وبن�سلفانيا  ومي�سيغان 
اجلالية  �ساركت  »لقد  وغريها«واأ�ساف: 
كل  وعلى  بايدن،  حملة  يف  والعربية  امل�سلمة 
واحد  يوم  ويف  الوليات  ومعظم  امل�ستويات 

اأجروا ات�سال بنحو 40 األف مواطن«.
املوؤمنني  »امل�رصيني  اأن  ديردي  واأو�سح 
فمثال  وبقوة،  بايدن  دعموا  بالدميقراطية 
م�رصيني  �سباب  من  فريق  جتمع  ميني�سوتا  يف 
جميع  من  حتالف  بت�سكيل  وم�سلمني  وعرب 
وعلى  بقوة  بايدن  انتخاب  ودعموا  الأقليات، 

خمتلف الوليات«.
توقع  املنتخب،  الرئي�س  فوز  تاأثريات  وعن 
قائال  اجلالية،  بحق  لالأمام  خطوات  درديري، 
انت�سارا  الأمريكي  الداخل  يف  ميثل  »فوزه  اإن 
للتنوع املجتمعي فوق العن�رصية البي�ساء وميثل 
قبل  من  تهمي�سها  من  بدل  لالأقليات  النحياز 

ترامب«.

 خطوات للأمام

امل�سلمة  اجلالية  بايدن  وعد  »لقد  واأ�ساف: 
بتغيري جذري يف كل ما فعله ترامب بخ�سو�س 
املتكررة  الإهانات  ووقف  للم�سلمني  احلظر 
وتوظيف عدد من امل�سلمني يف اإدارته والأخذ 
»تر�سح  اجلالية«وتابع:  تطلعات  العتبار  بعني 
على   57 منهم  م�سلما جنح   115 من  يقرب  ما 
م�ستوى احلكم املحلي وزاد عدد امل�سلمني يف 
نف�سها  تعد  اأن  اجلالية  على  لذلك  الكونغر�س، 
لتحديات الداخل الأمريكي واإر�ساء قيم العدل 
اأن »تدفع  الإ�سالمي«وتوقع  العامل  واحلرية يف 
اإدارة بايدن مب�رصوع الدميقراطية يف املنطقة 
ال�سيا�سيني  وعلى الأقل الإفراج عن املعتقلني 

تفي  اأن  عليها  لكن  املدين،  املجتمع  وتقوية 
يف  امل�سلمني  اأ�سوات  �ستخ�رص  واإل  بوعدها 
وغري  عامني(«  بعد  )اأي  الن�سفية  النتخابات 
بعيد عن هذه التوقعات، قال اأ�سامة جمال اإن 
وناأمل  بايدن  اإدارة  مع  حثيث  توا�سل  »هناك 
للم�سلمني  حقيقية  مكا�سب  على  نح�سل  اأن 
العربية  الدول  على  �سغوط  هناك  تكون  واأن 

املنتهكة للحقوق«.
واأ�ساف: »نتوقع من اإدارة بايدن اأن تكون اأح�سن 
معاملة للم�سلمني واأكرث تقرباً لهم«وتابع: »نحن 
التي  امل�سلمني  اأ�سوات  تكون  اأن  على  نعمل 
ولية  يف  لبايدن  وا�سحاً  انت�ساراً  اأعطت 
بها  يكرث  التي  املناطق  وبالتحديد  مي�سيغان 
امل�سلمون وهي حمافظة واين مك�سباً �سيا�سياً 

لها وتقوية ملفاو�ساتها مع الإدارة اجلديدة«.

 عودة حلقبة باراك اأوباما

فيما يرى م�سطفى يو�سف، مدير املركز الدويل 
للدرا�سات التنموية وال�سرتاتيجية )كندا( ، اأن 
حلقبة  املتحدة  الوليات  �سيعيد  بايدن  »فوز 
يو�سف  وتوقع   »)2016-2008( اأوباما  باراك 
والتعامل  العن�رصي  املد  اإيقاف  »يتم  اأن 
واملواطنة  امل�ساواة  قدم  مع الأقليات على 

ال�سحية«واأ�ساف:  اخلدمات  على  والرتكيز 
ديكتاتوريات  مع  حتالفات  هناك  تكون  »لن 
)..( و�ستتح�سن و�سعية حقوق الإن�سان عربيا، 
كبرية  �سغوطا  و�ستمار�س  افراجات،  وتظهر 
على الأنظمة من قبل جلان حقوق الإن�سان يف 

الكونغر�س واإدارة بايدن ووزارة اخلارجية«.
يراها  ما  ل�ستغالل  اجلميع  يو�سف  ودعا 
خماطبا  بايدن،  عهد  يف  كبرية«،  »فر�سة 
اجلهود،  توحيد  »يجب  العرب:  املعار�سني 
والبعد  عملي،  براغماتي  خطاب  وا�ستخدام 
ف�سح  على  والرتكيز  والت�ستت،  ال�سعارات  عن 

الأنظمة وممار�ستها، واإيجاد بديل«،
ح�سمت  جمال  قال  و�سوح،  اأكرث  وب�سورة 
امل�سلمني«،  »الإخوان  بجماعة  البارز  القيادي 
فوز  مناخ  اأن  »اأعتقد  م�رص:  خارج  املتواجد 
يف  الرعب  اأثار  قد  ترامب  وغياب  بايدن 
اأنظمة عربية«واأ�ساف: »بداأت اإرها�سات تغيري 
�سيا�سيني  ملعتقلني  اإفراجات  عرب  �سطحي 
بدون اأي توجيهات من اإدارة )بايدن( مل تت�سكل 
بعد ونتوقع حدوث تغيري بن�سب خمتلفة«وتابع: 
من  للنظام  املقدم  الدعم  تخفيف  »مهمتنا 
خارجه وهي مهمة كبرية و�ساقة واأعتقد اأننا يف 

اخلارج بداأنا«، دون تفا�سيل عن تلك البداية.

نائب مر�سد االإخوان امل�سلمني

ل اأ�ستبعد حدوث تغيري مب�سر واملنطقة مع بايدن
االأنا�سول

الإخوان  جماعة  مر�سد  نائب  قال 
امل�سلمني اإبراهيم منري اإنه ل ي�ستبعد 
مع  واملنطقة  مب�رص  تغيري  حدوث 
املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  قدوم 
جانفي  يف  ال�سلطة  اإىل  بايدن،  جو 
�سوؤال  على  ردا  ذلك  جاء  املقبل، 
من اأحمد طه مذيع ف�سائية اجلزيرة 
تغيري  حدوث  اإمكانية  حول  مبا�رص، 
بايدن،  قدوم  مع  واملنطقة  مب�رص 
ال�سناعية  الأقمار  عرب  مقابلة  خالل 
الإخوان  مر�سد  نائب  اإقامة  مقر  من 

يف لندن.
هناك  ذلك  اأ�ستبعد  :«ل  منري  وقال 
كورونا  وفريو�س  اقت�سادية  عوامل 
)تدفع لذلك( واملنطقة حتتاج لهدوء 
بينها  من  يكون  وقد  ترتيب  واإعادة 
حقوق  وملف  م�رص  يف  يحدث  ما 
بايدن  ميار�س  األ  الإن�سان«،وتوقع 
»فورا« �سغوطا على الرئي�س امل�رصي 
عن  لالإفراج  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
موقويف اجلماعة، م�سيفا اأنه »يحتاج 

وقتا لريتب نف�سه«.
مع  بايدن  �سيا�سية  تكون  األ  ورجح 
م�رص كاآخر اأيام وجوده كنائب للرئي�س 

قائال:  اأوباما،  باراك  الأمريكي 
م�ست  �سنوات  هناك  اختلف  »الأمر 
واخلارجية والإدارة الأمريكية راجعت 
�سيا�سات  تكون  ولن  مب�رص  يتم  ما 

بايدن كما م�سى«.
واأكد اأن ال�سورة عن اجلماعة »تغريت« 
لدى الإدارة  قبل  من  كانت  عما 
لقاءات  اإمتام  اإىل  واأ�سار  الأمريكية 
باخلارجية  م�سوؤولني  مع  �سابقة 
اأمريكية  درا�سات  ومراكز  الأمريكية 

اجلماعة  توا�سل  وعن  ذلك  لتو�سيح 
»هذا  منري:  اأجاب  باديدن،  اإدارة  مع 
لي�س وقته ولكن ما نر�سله وما يحدث 
من لقاءات مع اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ 
واأعتقد  يكفي  هذا  اأن  اأعتقد  ونواب 
نعول  ل  ونحن  �سيفتح،  الباب  اأن 
ولكن  اهلل  قدر  على  نعول  ب�رص  على 
»اأعتقد  بالأ�سباب«واأ�ساف:  �سناأخذ 
اأولويات  يف  يكون  لن  التوا�سل(  )اأن 
بايدن يف اأول �سهرين من حكمه«وحول 

التعويل على بايدن، اأجاب: »ل نت�سور 
ولكن  �سيئا حاليا  يفعل  اأن  ميكن  اأنه 
�سيطلع  التي  التقارير  مع  اأنه  ندرك 
و�سل  الذي  الكالم  اأن  �سيتبني  عليها 
�سحيح«وب�ساأن  غري  قبل  من  اإليه عنا 
لبايدن،  اأن تقدمه اجلماعة  ما ميكن 
لأمريكا  نقدم  »تعبري  منري:  تابع 
�سعب ول نقبل به فلن نقدم لأمريكا 
الإ�سالم  للعامل  �سنقدم  نحن  �سيئا، 
عما  خمتلفا  و�سيجدونه  ال�سيا�سي 
الأمريكية  الإدارة  يقال«وطالب  كان 
باأن »تعود لقيم الدميقراطية واحرتام 

اإرادة ال�سعوب«.
يف  الإخوان  تفكري  اإمكانية  وحول 
الو�سع  تعري  حال  العودة حلكم م�رص 
�سيجري  ماذا  اأعلم  »اهلل  اأجاب:  بها، 
األ  حقنا  من  نقول  ولكن  م�رص  يف 
»هناك  نناف�س«واأ�ساف:  اأو  نناف�س 
اأجهزة للجماعة حتدد �سيا�ستها ولكن 
هذا  �ساأقول  راأيي  طلب  اإذا  �سخ�سيا 
لي�س جماله فم�ساكل م�رص حتتاج عمل 
اجلميع واأن حتكمها روؤية من اجلميع 
اأعلن  ولي�س ف�سيل«والنظام امل�رصي 
جماعة   ،2013 دي�سمرب  يف  الإخوان، 
اأ�سهر  بعد  وذلك  واإرهابية،  حمظورة 
من الإطاحة بالرئي�س الأ�سبق الراحل 

حممد مر�سي، املنتمي للجماعة.

وزير الداخلية الفرن�سي

»البلطجية يخربون اجلمهورية«

.       مدير مركز للدرا�سات التنموية: فوز بايدن �سيعيد الواليات املتحدة حلقبة باراك اأوباما

باري�س / االأنا�سول

الفرن�سي جريالد  الداخلية  وزير  قال 
»البلطجية  اإن  ال�سبت،  دارمانني، 
على  وذلك  اجلمهورية«،  يخربون 
ال�رصطة  بني  خلفية �سدامات 
احتجاجات  خالل  ومتظاهرين، 
»الأمن  قانون  على  البالد  �سهدتها 
دارمانني،  ال�سامل«،واأ�ساف 
»مت  اأنه  تويرت،  عرب  تغريدة  يف 
خلفية  على  �سخ�سا   64 اعتقال 
 8 »�سقوط  اإىل  الحتجاجات«ولفت 
الفرن�سي«،  الأمن  قوات  من  جرحى 
و�رصفهم  هوؤلء  »�سجاعة  اأن  معتربا 
اجلميع«وجاءت  باحرتام  يحظيان 
ا�ستباكات  عقب  الت�رصيحات  هذه 
املتظاهرين  واآلف  الأمن  قوات  بني 
»الأمن  قانون  مل�رصوع  الراف�سني 
العا�سمة  �سوارع  �سهدتها  ال�سامل«، 
اللقطات  ال�سبت واأظهرت  باري�س، 
التوا�سل  مواقع  على  املن�سورة 
»متظاهرين ير�سقون  الجتماعي، 
ال�رصطة باحلجارة واملفرقعات، فيما 
امل�سيل  الغاز  الأمن  رجال  ا�ستخدم 

للدموع لف�س التجمعات«.
»لوفيغارو«  ن�رصت �سحيفة  كما 
الفرن�سية، مقاطع م�سورة تظهر قيام 
املمتلكات  بع�س  بتك�سري  متظاهرين 

�سغب  واأعمال  واخلا�سة  العامة 
واأكدت ال�سحيفة الفرن�سية اأن »اأعداد 
بالآلف«فيما  تقدر  املتظاهرين 
ال�سوارع  من  عددا  اأغلقت ال�رصطة 
وامليادين العامة يف وجه املحتجني، 
بح�سب ما ذكرت و�سائل اإعالم حملية 
وانطلقت احتجاجات مماثلة يف مدن 
اأخرى ان�سم اإليها متظاهرو »ال�سرتات 
العمالية،  النقابات  وتكتل  ال�سفراء«، 

بح�سب »لوفيجارو«.
عموم  تظاهرات  جتتاح  اأيام  ومنذ 
قانون  م�رصوع  لرف�س  فرن�سا، 
اإحدى  الذي تن�س  ال�سامل«،  »الأمن 
ودفع  �سنة  ال�سجن  مواده على عقوبة 
يف  يورو،  األف   45 قدرها  غرامة 
ال�رصطة  من  لعنا�رص  �سور  بث  حال 
نيوز«  »يورو  �سبكة  والدرك، بح�سب 

الأوروبية )مقرها فرن�سا(.
حكومة  قدمته  الذي  القانون  واأثار 
اأكتوبر  ماكرون، يف  اإميانويل  الرئي�س 
اأنحاء  بجميع  مدن  يف  احتجاجات   ،
وليون  باري�س  ذلك  يف  مبا  فرن�سا، 
انتقادات  اأثار  كما  ومر�سيليا  وبوردو 
منظمات حقوقية و�سحفيني ينظرون 
و�سيلة  اأنه  على  القانون  م�رصوع  اإىل 
وتقوي�س  ال�سحافة  حريات  لإ�سكات 
املحتملة  النتهاكات  على  الرقابة 

لل�سلطة من قبل ال�رصطة.
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اإ�سهار

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

الو�سط:2020/12/07

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

الأ�ستاذ/ �سرابي عبد الكرمي
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�سوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر باجلريدة 

املادة 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نحن �لأ�ضتاذ /�رض�بي عبد �لكرمي -حم�رض ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مر�د ر�ي�س �خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر�لكائن مكتبه بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و �لو��ضع ختمه و �ملوقع �أدناه 

بطلب من : �ملوؤ�ض�ضة ذ�ت �ل�ضخ�س �لوحيد و ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة �أف �أ�س تي كوم  
�لكائن مقرها ب : تخ�ضي�س عني �لباي �له�ضبة �ل�ضطر �لثاين رقم 295 ق�ضنطينة 

 بناء� على �ل�ضند �لتنفيذي �ملتمثل يف �لأمر�ل�ضادر عن حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ : 2018/07/02حتت رقم : 18/04067 �ملمهور بال�ضيغة �لتنفيذية �مل�ضلمة بتاريخ : 2019/03/13  
حتت رقم 2019/0713 

ق�ضد تبليغه �إىل : �رضكة ذ�ت �أ�ضهم منري �ضوختيان قروب �جلز�ئر  
�لكائن مقرها ب : بو�ديكار 03 فيال رقم 123 د�يل �إبر�هيم 16320 – �جلز�ئر �لعا�ضمة  

و بناء على �لإذن بالن�رض ملحتوى �لتكليف بالوفاء باجلريدة �ل�ضادر عن �ل�ضيد رئي�س حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ : 2020/11/09 ، حتت رقم : 20/6321 ن�رضنا ن�ضخة من هذ� �ملح�رض 
باجلريدة طبقا لن�س �ملادة 412 فقرة 04 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية و �ملت�ضمن / تنفيذ منطوق �ل�ضند �لتنفيذي �مل�ضار �ليه �أعاله و دفع �ملبالغ �ملذكورة �أدناه بني �أيدينا 

مقابل و�ضل عن ذلك 
01-مبلغ 2.630.364.75دج ) مليونني و �ضتمائة و ثالثون �لف و ثالثمائة و �أربعون و �ضتون دينار جز�ئري و خم�ضة و�ضبعون �ضنتيم ( ميثل مبلغ �لدين 

02-مبلغ 8.454 دج ميثل م�ضاريف �لتنفيذ �لختياري 
03-مبلغ 143.884.02 دج �حلقوق �لتنا�ضبية  

�ملجموع : 2.782.702.77 دج مليونني و �ضبعمائة و �ثنان و ثمانون �لف و �ضبعمائة و �ثنان دينار جز�ئري �ضبعة و �ضبعون  �ضنتيم  
نبهناه /باأن له مهلة خم�ضة ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي من تاريخ تبليغه هذ� �ملح�رض و �إل نفذ عليه بكافة �لطرق �لقانونية 

حتى ل يجهل 
و�ثباتا ملا تقدم حررنا هذ� �ملح�رض للعمل به مبا ي�ضمح قانونا 

املح�سر الق�سائي 

الو�سط:2020/12/07

الو�سط:2020/12/07

الو�سط:2020/12/07

الو�سط:2020/12/07

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء اجللفة

حمكمة الدري�سية
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
�حلكم:  تاريخ   20/00469 �لفهر�س:  رقم   20/00338 �جلدول:  رقم 

20/11/09
حكمت �ملحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون �لأ�رضة علنيا ح�ضوريا 
�بتد�ئيا يف �ل�ضكل: قبول �لرتجيع. يف �ملو�ضوع: �لمر بافتتاح �لتقدمي 
يف حق �ملرجع �ضده ومبقت�ضاه �إفر�غ �حلكم �لمر بتعيني خبري �ل�ضادر 
 .20/00180 فهر�س:  رقم   2020/03/02 بتاريخ:  �حلال  حمكمة  عن 
حممد  حني�ضي  �خلبري  قبل  من  �ملنجزة  �خلربة  �عتماد  ومبوجبه 
رقم:  حتت    2020/09/02 بتاريخ:  �ل�ضبط  باأمانة  تقريرها  و�ملودع 
20/34. وعليه �حلجر على �ملرجع �ضده بن تهامي بن �ضالح �بن خمتار 
ولية  �لدري�ضية  ببلدية  بتاريخ: 1998/01/17  �ملولود  �لزهرة  ول�ضبط 
لرعايته  عليه  مقدما  �لزهرة  ل�ضبط  �ملرجعة  و�لدته  وتعيني  �جللفة. 
مبا  و�لق�ضائية  �لإد�رية  �لهيئات  خمتلف  �أمام  ومتثيله  �ضوؤونه  وت�ضيري 
ي�ضمح به �لقانون. مع �لأمر بن�رض هذ� �حلكم يف جريدة وطنية يومية 
هام�س  على  �حلجر  مع  �لتقدمي  بافتتاح  بالتاأ�ضري  �لأمر  مع  لالعالم 
�ضهادة ميالد �ملرجع �ضده لالإ�ضهار. بذ� �ضدر �حلكم و�أف�ضح به جهار 
�أم�ضاه  ول�ضحته  �أعاله،  �ملذكور  بالتاريخ  �ملنعقدة  �لعلنية  باجلل�ضة 

�لرئي�س و�أمني �ل�ضبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية : الأغواط
دائرة : اأفلو
بلدية :اأفلو

الرقم  30  /2020

و�سل اإيداع ملف جتديد جمعية بلدية 
�لقانون رقم 06/12 يف 18 �ضفر 1433 �ملو�فق  مبقت�ضى 
 : �ليوم  هذ�  مت   ، باجلمعيات  �ملتعلق   2012 يناير   12 ل 
2020/11/10 �إيد�ع ملف جتديد جمعية ذ�ت �ضبغة بلدية  

 :
�أولد  مولودية  �لهاوي  �لريا�ضي  �لنادي   : �جلمعية  ت�ضمية 

�لقعدة 
�ملقر �لجتماعي : �ضارع جبل عمور  - �أفلو

�ملودع : بزو�ضة عبد �لقادر 
�لوظيفة يف �جلمعية : رئي�س �لنادي

لن�س  تطبيقا  �لإ�ضهار  ب�ضكليات  �لقيام  يجب   : مالحظة 
�ملادة 18 من �لقانون �ملذكور �أعاله 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية : اجللفة 
دائرة : حا�سي بحبح 

بلدية :الزعفران
مكتب اجلمعيات 

الرقم : 06  /2020
و�سل ت�سجيل الت�سريح

 بتجديد جمعية حملية  
مبقت�ضى �لقانون رقم 06/12 يف 18 �ضفر 1433 �ملو�فق ل 
12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات ، و �ملر�ضوم �لتنفيذي 
رقم : 75/15 �ملوؤرخ يف : 26 ربيع �لثاين 1436 �ملو�فق لـ : 
16 فرب�ير 2015 �لذي يحدد �لأحكام و �لقانون �لأ�ضا�ضي 
هذ�  مت  �لهاوي  �لريا�ضي  �لنادي  على  �ملطبق  �لنموذجي 
�ليوم 2020/11/30  ت�ضليم و�ضل �لت�رضيح بتجديد �جلمعية 

�ملحلية �مل�ضماة : نادي �لوفاق �لريا�ضي 
�جلمعية �مل�ضماة : نادي �لوفاق �لريا�ضي بالزعفر�ن 

ير��ضها �ل�ضيد : �ضادقي عبد �لقادر 
بلدية   120/16 بناية  �لهدى  بحي   : بـ  مقرها  �لكائن 

�لزعفر�ن 

ثقافة

EMAIL/

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة التكوين و التعليم املهنيني

مديرية التكوين املهني لولية غرداية 
مركز التكوين املهني و التمهني 

ال�سهيد بن ال�سحم حممد حا�سي لفحل 

اإعالن عن عملية توظيف
يعلن مدير مركز �لتكوين �ملهني و �لتمهني حا�ضي لفحل ولية غرد�ية ، عن توظيف يف �لرتبة 

�ملبنية يف �جلدول �أدناه : 

عدد منط �لتوظيف �لرتبة 
�ملالحظات�رضوط �للتحاق�ملنا�ضب

نائب مقت�ضد 
م�ضري

م�ضابقة على 
01�أ�ضا�س �ل�ضهاد�ت

�ضهادة تقني �ضام يف 
تخ�ض�ضات ، �لت�ضيري 
و �ملالية و �ملحا�ضبة 

�أو �ضهادة معرتف 
مبعادلتها .

يحتوي ملف �مل�ضاركة على �لوثائق �لتالية : 
- طلب خطي للم�ضاركة 

- �إ�ضتمارة �ملعلومات 
- ن�ضخة من بطاقة �لتعريف �لوطنية 

- �ضهادة �ل�ضو�بق �لعدلية )�ضحيفة رقم 03 ( �ضارية �ملفعول  
- �ضورتان �ضم�ضيتان 

- ن�ضخة من �ل�ضهادة �أو �ملوؤهل �ملذكور يف �جلدول �أعاله 
 - ك�ضف �لنقاط للم�ضار �لدر��ضي �أو �لتكويني 

- �لتكوين �ملكمل ل�ضهادة �ملطلوبة يف نف�س �لتخ�ض�س �إن وجد 
- �ضهاد�ت �لعمل �لتي تثبت �خلربة �ملهنية �إن وجدت 

- ن�ضخة من �ضهادة �إثبات �لو�ضعية �إجتاه �خلدمة �لوطنية 
- �ضهادة �لإقامة ببلدية حا�ضي لفحل 

- �ضهادة طبية ) عامة و �ضدرية ( 
- ظرفان بريديان بالطو�بع بعنو�ن �ملرت�ضح 

مالحظة : تودع �مللفات لدى مركز �لتكوين �ملهني و �لتمهني بن �ل�ضحم حممد حا�ضي لفحل يف �أجل �أق�ضاه )15( 
يوم عمل بتد�ء� من ن�رض هذ� �لإعالن .

اأيام 22 و23 و24 دي�سمرب اجلاري 

روؤية جديد بعد جائحة كورونا يف موؤمتر علمي افرتا�سي دويل
�سينظم  املوؤمتر العلمي الفرتا�سي الدويل الأول مو�سوم بـ » العلوم الإن�سانية والجتماعية » روؤية جديدة بعد اجلائحة » اأيام 22 و23 و24   دي�سمرب 2020 من طرف دار 

خيال للن�سر والرتجمة بال�سراكة مع كل من خمرب الرتبية والإب�ستيمولوجيا املدر�سة العليا لالأ�ساتذة ببوزريعة باجلزائر العا�سمة وخمرب جودة الربامج يف الرتبية اخلا�سة 
والتعليم املكيف بجامعة ورقلة ، حيث �سيتوىل رئا�سته الأ�ستاذ ه�سام  قا�سي و�سيكون حتت اإ�سراف عام لالأ�ستاذة الدكتورة قالمني �سباح، مع م�ساركة فاعلة لأكادمييني 
وباحثني  من خمتلف جامعات الوطن كب�سكرة ،ورقلة، عني تيمو�سنت ، عنابة ، �سوق اأهرا�س ، مع�سكر، البليدة ،  وجامعة اجلزائر 1 و3  واملركز اجلامعي بتيبازة  وجامعة 

خمي�س مليانة بعني الدفلى مع م�ساركات عربية من تون�س وم�سر  مع جلنة علمية ت�سم اأ�سماء جزائرية وعربية وزانة من العراق واملغرب وتون�س وليبيا .

حكيم مالك

البحث عن بدائل ميتودولوجية 
واإب�ستيمولوجية جديدة

�لت�ضاوؤلت  �لتطرق جلملة من    و�ضيتم 
يف هذ� �ملوؤمتر �لدويل �لذي يبحث عن 
�لبد�ئل �مليتودولوجية و�لإب�ضتيمولوجية 
�عتمادها يف �ضياغة معاين  �لتي ميكن 
�لقيم  مع  تتما�ضى  جديدة  ومفاهيم 
كورونا  جائحة  فر�ضتها  �لتي  �جلديدة 
�لعلوم �لجتماعية و�لإن�ضانية وهذ�  يف 
كله ملعرفة ماهي �نعكا�ضات كوفيد 19 
وهذ�   ، و�ملجتمع؟  �لفرد  ق�ضايا  على 
�آليات  يف  �لنظر  �إعادة  ي�ضتدعي  ما 
�لجتماعية  �مل�ضكالت  وقر�ءة  �لبحث 
كورونا  فريو�س  �نت�ضار  مع  و�لنف�ضية 
�ل�ضحي   �حلجر  وفر�س  �مل�ضتجد 
�لبحثية  و�لتقنيات  �ملناهج  و�ضعت 
عن  مو�ضوعية  م�ضاءلة  �أمام  �لتقليدية 

مدة فعاليتها  يف �لظروف �لقاهرة .

تاأريخ علمي لكوفيد 19 يف كتاب 
جماعي

كما �أن هذه �لفعالية �لعلمية �لفرت��ضية 

�لأهد�ف  من  جمموعة  على  تعتمد 
كيفية  على  �لوقوف  يف  و�ملتمثلة 
و�لجتماعية  �لإن�ضانية  �لعلوم  تعامل 
على  و�نعكا�ضاتها  كورونا  جائحة  مع 
روح  �إحياء  مع  �لأ�ضعدة  خمتلف 
�لبحث يف ظل �لعزلة و�حلجر �ل�ضحي 
�لباحثني،  لدى  �لجتماعي  و�لتباعد 
بالإ�ضافة �إىل فتح جمال تبادل �خلرب�ت 
و�لتجارب من كل بلد�ن �لعامل يف �إد�رة 
�لعلمي  �لتاأريخ  مع  �جلائحة  و�ضعية 
�أعمال  جمع  خالل  من   19 لكوفيد 

�مللتقى يف كتاب جماعي.
مدار�سة علمية لتداعيات 

اجلائحة

�لعلمي  �ملوؤمتر  هذ�  ويعتمد 
�لفرت��ضي �لدويل �لأول  حول »�لعلوم 
جديدة  روؤية  و�لجتماعية  �لإن�ضانية 
�لعلم   : 9 حماور  على  �جلائحة«   بعد 
�أثناء وبعد جائحة  �أي قر�ءة  و�لفل�ضفة 
وتد�عيات  عو��ضل  وفيه   19 �لكوفيد 
و�جلائحة  علمية  مد�ر�ضة  �جلائحة 
قر�ء�ت   ، �إب�ضتيمولوجي  مبنظور 
�لبيوتيقا   ، �جلائحة  حول  فل�ضفية 
 ، �جلائحة  وبعد  �أثناء  جديدة  روؤية 
�لتباعد  �ملقلوبة  �ملفاهيم  ميالد 

�ل�ضجون  �ملعاين   ثورة  �أو  �حلجر  �أو 
زمن  يف  �ل�ضائلة  و�لعد�لة  �لناعمة 
يف  فل�ضفي  مبنظور  و�ليومي  �جلائحة 
�لفل�ضفي   و�لأدب  و�لفن  �لوباء  ظل  
و�لهوية  �جلائحة  �لأوبئة  ظل  يف 
وتغري  �لكورونا  زمن  يف  و�لإيديولوجيا 

�لقيم و�لرهان �لتيقي يف ظل �جلائحة 
علم  على  �لأخرى  �لف�ضول  وحتتوي   ،
�لإعالم  �لتاريخ وعلم �لجتماع وعلوم 
و�لأدب  �لقانونية  و�لعلوم  و�لت�ضال 
�ملحلي و�لعاملي و�لروؤية �جلديدة بعد 

�جلائحة.

اأ�سماء اأكادميية وازنة يف اللجنة 
العلمية

�لفعالية  لهذه  �لعلمية  �للجنة  وترت�أ�س   
ع�ضوية  مع  �رضقي  رحيمة  �لدكتورة 
و�لدكاترة  �لأ�ضاتذة  من  جمموعة 
وهم: قالمني �ضباح  و�أم �خلري عثماين 
�أحمد  ومبارك  �أمني  حممد  وبكريي 
من  حممد   ومر�وي  مو�ضى   فتاحني 
جامعة  ومن   ، مليانة  خمي�س  جامعة 
بو�ضياف   نادية  من  كل  جند  ورقلة 
وتومي ف�ضيلة و و�زي �لطاو�س  وقودة 
و�ضايف  �لرز�ق  عبد  وعريف  عزيز 
حممد وبر�بح عمر وين قويدر عا�ضور 
قمورة  �ضعبي  و�ضامية  �إبر�هيم  وكر��س 
من جامعة �ضرت��ضبورغ بفرن�ضا و�أحمد 
عطار من جامعة تلم�ضان وجابري دلل 
�أهر��س  �ضوق  جامعة  من  فريد  و�أمين 
 3 ق�ضنطينة  جامعة  من  ميلود  ،مر�د 
وهو�م ن�ضيم من جامعة غر�د�ية ون�ضرية 
دياب  ولبنى  �لبويرة  جامعة  من  لوين 
�لعزيز  ،عبد   02 �ضطيف  جامعة  من 
�أنهي�ضم  من جامعة  �لظاهري وفاطمة 
حممد �خلام�س باملغرب ،حكيمة لعلى 
،عمر  باملغرب  �ملحمدية  جامعة  من 
بليبيا   �رضت  جامعة  من  ن�رض  ميالد 

،علي عبد �لأمري عبا�س فهد �خلمي�س 
�أحمد  ودو�ح  �لعر�ق  بابل  جامعة  من 
وبن عزوز فطيمة من �ملركز �جلامعي 
وطويل  زهية   ودباب   ، بتلم�ضان  مغنية 
�لدين م�ضمودي وعوي�س  فتيحة ون�رض 
فريوز وحيدو�ضي �لوردي  وعزيز �ضامية 
من جامعة ب�ضكرة  وح�ضن منديل ح�ضن 
من جامعة بغد�د بالعر�ق و�ضيكو �أمينة 
ببوزريعة  لالأ�ضاتذة  �لعليا  �ملدر�ضة  من 
من  وغازي حممد  �لعا�ضمة   باجلز�ئر 
عي�ضى  يحي  ومرمي  بوزريعة،  جامعة 
من جامعة باتنة و�أ�ضماء بن عي�ضى من 
حممد  وجبالة  تيمو�ضنت  عني  جامعة 
وبرنو توفيق من جامعة مع�ضكر وغنية 
بن عبد �هلل من  �ملركز �جلامعي تيبازة 
جامعة  من  �لزهر�ء  فاطمة  وعبيدي 
عنابة ومربوك مرمي من جامعة �لبليدة 
من  عطية  �ملنعم  عبد  حممد  و�أحمد 
جامعة �لقاهرة مب�رض، وبلغيث بلقا�ضم 
بجامعة تون�س  ولقرع مرمي من جامعة 
جامعة  من  �ضعدية  وقني  �جلز�ئر03 
�خلري  �أم  �ضلطاوي  و�لدكتورة  �لو�دي 
�ملحو��ضي  و�ملن�ضف  ت(  ت  ع  ب  )م 
ور�ضو�ن  بتون�س  �ضفاق�س  جامعة  من 
وبو�ضاحليح  تب�ضة  جامعة  من  بلخريي 

حمد�ن من جامعة �جللفة .



م�شروع يف االفق ينتظر 
التج�شيد

مقر ملحقة الت�شغيل 
مب�شتغامن يحت�شر 

يعاين املقر احلايل للملحقة املحلية للت�شغيل 
وقدم  اجلدران  يف  ت�شدع  من  مب�شتغامن 
م�شالح  خمتلف  موظفوا  ين�شط  اذ  للمبنى 
تهدد حياتهم  الوكالة يف ظروف �شعبة قد 
اجلدران  ملختلف  وا�شعا  اهرتاء  ب�شبب 
املتعاملني  من  العديد  وي�شتعجل  والغرف 
مع الوكالة من ال�شباب واملواطنني جت�شيد 
ملقر  واخلارجية  الداخلية  للتهيئة  م�رشوع 
امللحقة املحلية للت�شغيل ببلدية م�شتغامن 
الذي ت�شري م�شادرنا اأن غالف امل�رشوع يف 
امل�شوؤولة  باجلهات  موجود  املايل  جانبه 
انطالق  ينتظر  فيما  مركزي  م�شتوى  على 
من  عدد  ا�شتكمال  بعد  قريبا  الأ�شغال 

الجراءات القانونية .
م.مرواين

جامعة �شكيكدة

تخ�ش�شات جديدة يف 
الدكتوراه 

1955�شكيكدة  اأوت    20 جامعة  اأعلنت 
للتكوين  للوزارة  العلمية  اجلهات  قبول  عن 
على  جديدة،للح�شول  علمية  ميادين  يف 
املجهود   د،بف�شل  م  ل  نظام  يف  دكتوراه 
،ففي  للجامعة  العلمية  لالإطارات  الكبري 
الوزارة  قبلت  العربي  والأدب  اللغة  ميدان 
الذي  بوعنينبة  �شفيان  الدكتور  م�رشوع 
ل�شانيات  تخ�ش�شات  يف  الدكتوراه  اقرتح 
العربية،ل�شانيات  واللغة  عربية،الل�شانيات 
اجلادين  الباحثني  من  اخلطاب،والدكتور 
الآداب  لكلية  العلمي  املجل�س  رئي�س  وهو 
يف  التكوين  اجلامعة  فتحت  كما  واللغات 
اقت�شادي  حتليل  اقت�شادية،وفيها  علوم 
دويل،اقت�شاد  ا�شت�رشاف،اقت�شاد  و 
فنجد  الت�شيري  علوم  يف  وبنكي،اما  نقدي 
الب�رشية،ادارة  املوارد  ت�شيري  تخ�ش�شات 
علوم  جمال  املحلية،ويف  العمال،الدارة 
مالية وحما�شبة،تقرتح اجلامعة على الطلبة 
حما�شبة  يف  دكتوراه  مل�شابقة  للرت�شح 
وتدقيق،حما�شبة،حما�شبة و جباية معمقة.
وليد ب

خالل �شهر نوفمرب بالبويرة

غلق 23 حمال جتاريا 
وتقدمي 338 اإعذارا

�شهر  خالل  البويرة  اأمن  م�شالح  قامت 
نوفمرب الفارط مبراقبة 8866 حمال جتاريا 
للتدابري  خمالفة   837 ت�شجيل  عن  اأ�شفرت 
طرف  من  كورونا  فريو�س  من  الوقائية 
اللتزام  لعدم  خمالفة   499 منها  التجار 
اإثرها  على  مت  حيث   ، ال�شالمة  بقواعد 
اإعذارا وغلق 23 حمال جتاريا  تقدمي 338 
اإطار  يف  وهذا  حمال   75 غلق  اقرتاح  مع 
ملراقبة  املتوا�شلة  امليدانية  خرجاتها 

مدى احرتام الإجراءات الوقائية .
اأح�شن مرزوق

اجلزائر ال تخ�شع لالمالءات و االبتزازات
اأكد وزير االت�شال، الناطق الر�شمي للحكومة، عمار بلحيمر، اأن »كل احل�شابات التي كانت تراهن 

على �شقوط اجلزائر اأف�شلها ال�شعب اجلزائري«، وذلك من خالل امل�شي يف جت�شيد �شيا�شة بناء جزائر 
جديدة »ال تخ�شع لالإمالءات وال لالبتزازات«.

ق.م

مع  حوار  يف  بلحيمر  وقال 
»كل  اأن   ،24 »ديزارتيك  موقع 
احل�شابات التي كانت تراهن على 
ال�شعب  اأف�شلها  اجلزائر  �شقوط 
اجلزائري، بانتخاب الرئي�س عبد 
املجيد تبون وبامل�شي يف جت�شيد 
ل  جديدة  جزائر  بناء  �شيا�شة 
تخ�شع لالإمالءات ول لالبتزازات 
وطبيعتها«،  م�شدرها  كان  مهما 
ال�شعب  ت�شويت  اأن  اإىل  م�شريا 
الد�شتوري  التعديل  على  اإيجابا 
يف  ملبادئها  اجلزائر  وفاء  وكذا 
وتقرير  التحرر  ق�شايا  م�شاندة 
»تكري�شا  كان  العامل،  يف  امل�شري 

لهذا التوجه«.
اليوم  هي  اجلزائر  اأن  واأ�شاف 
تيارين  بني  الطرق  مفرتق  »يف 
الأول  يتوافقان،  ول  يلتقيان  ل 

للعهد  يحنون  من  يتزعمه 
ويت�شرتون  البائد  ال�شتعماري 
من  الدميقراطية  مزاعم  خلف 
مرحلتهم  عرب  املرور  خالل 
اأما  التاأ�شي�شية،  اأو  النتقالية 
التيار الثاين في�شبو دعاته بطرق 
اإحداث  اإىل  وموؤ�ش�شاتية  �شلمية 
اإىل  م�شريا  اجلذري«،  التغيري 

هذا  »زكى  نوفمرب  ا�شتفتاء  اأن 
على  »يبنى  الذي  الثاين«  اخليار 
متاما  و�شين�شف  �شلبة  اأ�ش�س 
ال�شابق  ال�شيا�شي  النظام  بقايا 
معظمهم  يوجد  الذين  ورموزه 
اأو  باخلارج  فرار  حالة  يف  اإما 

رهن ال�شجون«.
بعد  اأنه  الت�شال  وزير  واأعلن 

للبالد،  الأ�شا�شي  القانون  تعديل 
القادمة  املرحلة  يف  »�شتتم 
الع�شوية  القوانني  مراجعة 
الأحزاب،  بالنتخاب،  املتعلقة 
وذلك  والإعالم«،  اجلمعيات 
»تكري�شا لنظام احلكم اجلديد«.

ال�شعب  ب«تعاطف  الوزير  ونوه 
»مر�س  اأن  م�شيفا  رئي�شه  مع 
الرئي�س مل يكن �رشا، بل كان هو 
اأول من اأعلن عنه وهو يتماثل اإىل 
بحمد  تدريجيا  ويتعافى  ال�شفاء 
اهلل وعونه و�شيعود قريبا اإن �شاء 
التي  بناء اجلزائر  اهلل ل�شتكمال 

تزعج الأعداء واحلاقدين«.
واأو�شح بهذا ال�شدد، اأن م�شالح 
الراأي  اأطلعت  اجلمهورية  رئا�شة 
العام بانتظام عن و�شعية الرئي�س 
الرئي�س  اأن  واأعلنت  ال�شحية، 
يتماثل لل�شفاء واأنه �شيعود لأر�س 

الوطن خالل الأيام القادمة.

وزير االت�شال عمار بلحيمر

اجلزائر 

ت�شدير غاز البوتان لتون�س
املجيد  عبد   ، الطاقة  وزير  قال 
من  ترخي�شا  ينتظر  اإنه  عطار، 
احلكومة للبدء يف ت�شدير قارورات 
غاز البوتان لتون�س، موؤكدا اأن بالده 
مل تتوقف يوما واحدا عن ت�شدير 
يف  الوزير  لتون�س.واأو�شح  الغاز 
»اجلزائر  الإخباري  للموقع  حوار 
عن  واحد  ليوم  نتوقف  »مل  الآن«: 
راجع  وهذا  لتون�س،  الغاز  ت�شدير 
هذا  مع  القوية  الثنائية  للعالقات 

غاز  وبخ�شو�س  اجلار«.  البلد 
»طلبوا  املتحدث  اأورد  البوتان، 
البوتان،  غاز  ت�شدير  اإعادة  منا 
يجب  احلدود،  غلق  مع  ولكن 
احل�شول على تراخي�س ا�شتثنائية 
امللف  وهذا  ال�شاحنات،  ملرور 
الأمور  اأن  واأعتقد  الدرا�شة  قيد 
�شتتم ت�شويتها يف القريب، خا�شة 
بت�شويق  لنا  ت�شمح  اإمكانياتنا  واأن 

منتجاتنا لالأ�شقاء يف تون�س«.

االأوىل عامليا

بريطانيا تبداأ التطعيم بلقاح فايزر غدا
اأن  الربيطانية  احلكومة  اأعلنت 
اأول  لتكون  ت�شتعد  املتحدة  اململكة 
دولة يف العامل تطرح لقاح فايزر �شد 
وزارة  وقالت  الأ�شبوع  هذا  كورونا، 
اأكرب  اإن  الأحد،  الربيطانية،  ال�شحة 
تاريخ  يف  الإطالق  على  لقاح  طرح 
اململكة املتحدة �شيبداأ غدا الثالثاء، 
الإذاعة  هيئة  نقلت  ما  بح�شب 

اأن  واأو�شحت  الربيطانية 
يف  ال�شحة  موظفي 
الأمامية،  اخلطوط 

تزيد  الذين  والأ�شخا�س 
دور  يف  والعاملني   80 عن  اأعمارهم 

على  �شيح�شل  من  اأول  هم  الرعاية 
كورونا  �شد  وبيونتك  فايزر  لقاح 
واأ�شافت اأنه يف البداية �شيتم اختيار 
لتكون  اإجنلرتا  يف  م�شت�شفى  خم�شني 
وو�شف  اللقاح  لتوزيع  مراكز  مبثابة 

ال�شحة مات  وزير 
بدء  هانكوك 
مج  نا بر

تاريخية«.وقال  »حلظة  باأنه  التطعيم 
بدورهم  القيام  على  اجلميع  »اأحث 
القيود  واتباع  الفريو�س  هذا  لقمع 
ال�شحة  خدمة  حلماية  املحلية 
العمل  بهذا  قيامهم  الوطنية اأثناء 

احلا�شم«.

تقارير اعالمية تك�شف

جمرمون �شهاينة ينقلون ن�شاطهم لدبي
قادة  اإن  اعالمية،  تقارير  قالت 
اجلرمية  منظمات  يف  بارزين 
موؤخرا،  بداأوا  ال�شهيوين،  بالكيان 
اإىل دولة الإمارات  يف نقل ن�شاطهم 
القناة  ونقلت  املتحدة  العربية 

كبري  �شابط  عن  اخلا�شة،   )12(
ت�شمه،  مل  ال�شهيونية  ال�رشطة  يف 
الإجرامية  قادة املنظمات  اإن  قوله 
اأر�شلوهم  وكالء  خالل  من  »يعملون 
نيابة عنهم، اأو �شافروا هم باأنف�شهم 

بع�رشات  تقدر  �شفقات  لإمتام 
ماليني الدولرات«واأو�شح اأن هوؤلء 
رجال  �شفة  »ينتحلون  املجرمون 
حقيقة  ويخفون  �شهاينة،  اأعمال 
اأن  خطريون«وتابع  جمرمون  اأنهم 

يف  عقارات  ي�شرتون   ، املجرمني 
)اإمارة( دبي، وي�شاركون يف م�شاريع 
�شتارا  يتخذونها  وفندقية،  »غذائية 
الكوكايني وغ�شل  لالجتار يف خمدر 
الأموال التي جمعوها يف اإ�رشائيل«.

املهني  التكوين  مراكز  �رشعت 
امل�شيلة،يف  بولية  والتمهني 
خلياطة  الثانية  العملية 
الكمامات الطبية، لفائدة تالميذ 
املوؤ�ش�شات الرتبوية واملقدرة ب 
 7 م�شتوي  ،على  كمامة  األف   20
والتمهني  املهني  للتكوين  مراكز 
الذي  الت�شامن  برنامج  اإطار  ،يف 
قطاع  وتعزيز  تدعيم  اإىل  يهدف 
عمر  اأكده«  ما  ح�شب  الرتبية، 
املهني  التكوين  مدير  فكرا�س« 
هذه  اأن  ،مو�شحا  والتمهني 

تطبيقا  جاءت  التي  املبادرة 
ب�شاأن  الو�شية  الوزارة  لتعليمات 
الت�شدي  يف  القطاع  م�شاهمة 
كل  ،وو�شع  كورونا  جلائحة 
حتت  املتاحة  املادية  الو�شائل 
ومرتب�شني  اأ�شاتذة  ت�رشف 
القطاع خلياطة الكمامات الطبية 
باملوا�شفات العلمية التي ت�شمن 
فريو�س  من  الوقاية  �رشوط 
للتعقيم  خ�شوعها  مع  كورونا، 

حتت اإ�رشاف خمت�شني .
عبدالبا�شط بديار

احلماية املدنية بالبويرة

اأيام حت�شي�شية حول ال�شوار الوردي
ا�شتفاد اأم�س اأعوان احلماية املدنية 
بكل من بلديتي برج اأخري�س وديرة 
من  البويرة  ولية  عا�شمة  جنوب 
حول  وتكوينية  حت�شي�شية  عملية 
تلم�س  »ل  ب�شعار  الوردي  ال�شوار 
مع  التعامل  طريقة  �شملت  ذراعي« 
له  احلامالت  املري�شات  الن�شاء 
وتعر�شهن  اإ�شعافهن  اأثناء  خا�شة 
امل�شت�شفيات  اإىل  ونقلهن  للحوادث 
دون تعري�س حياتهن للخطر ، حيث 
الأمل« ملر�شى  »نور  بادرت جمعية 

�رشوح  و  ن�شائح  بتقدمي  ال�رشطان 
وهي  املو�شوع  هذا  حول  وافية 
�شتم�س  التي  التح�شب�شية  العملية 
كل وحدات احلماية املدنية بالولية 
بالإعالم  املكلف  ت�رشيح  ح�شب 
لدى ذات امل�شالح املالزم »يو�شف 
وهذا  »الو�شط«   ليومية  عبدات« 
الأمل«  »نور  جمعية  مع  بالتن�شيق 
�شاحبة الفكرة واملبادرة التي م�شت 
خرجاتها  عرب  املجتمع  فئات  كل 
واملناطق  البويرة  مبدينة  امليدانية 

النائية ولقيت جتاوبا وا�شعا وجناحا 
باهرا .

اأح�شن مرزوق
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اإح�شائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   750
ارتفاع اجمايل اال�شابات اىل : 88252

ت�شجيل 15 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2516

حاالت ال�شفاء اجلديدة : 529
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 57146

�شكيكدة

جلنة والئية ملرافقة 
طالبي العمل  

�شعيد  بن  القادر  عبد  �شكيكدة  وايل  قام 
العمل،  طالبي  ملرافقة  ولئية  جلنة  بتن�شيب 
الولية  اأم�س الأحد من  م�شالح  ح�شبما علم 
التي  اللجنة  هذه  باأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
يرتاأ�شها وايل �شكيكدة تتكون من الأمني العام 
للولية ومدير الت�شغيل ومفت�س العمل بالولية 
ال�شعبي  املجل�س  عن  ممثلني  عن  ف�شال 

الولئي وكذا عن طالبي ال�شغل .

يف ا�شطدام 3 مركبات بغليزان

م�شرع رعيتني �شينيني 
�شينية  جن�شية  من  حتفهما  �شخ�شان  لقي   
اثر  اأم�س  اأول  م�شاء  اآخرين   04 واأ�شيب  
الطريق  م�شتوى  على  مركبات   03 ا�شطدام 
بوادي  الزاوية  مبنطقة  غرب  �رشق  ال�شيار 

اجلمعة  التابع لإقليم ولية غليزان .
هذا وح�شب بيان احلماية املدنية فاأن الوحدة 
احلمادنة   لدائرة  املدنية  للحماية  الثانوية 
ال�رشعة  جناح  على  تدخلت  غليزان  �رشق 
ا�شطدام  عن  جنم  مرور  حادث  اأجل  من  
م�شتوى  نفعية على  �شيارات  عنيف بني ثالث 
الزاوية  مبنطقة  غرب  �رشق  ال�شيار  الطريق 
بوادي اجلمعة  والذي اأ�شفر عن مقتل رعيتني 
 4 واإ�شابة  العمر  من  اخلم�شيات  يف  �شينيني 
اآخرين بجروح. حيث مّت اإ�شعافهم واإجالوؤهم 
اإىل م�شت�شفى حممد بو�شياف بغليزان ، وتبني 
اإحدى  �شمن  م�شوؤولني  يعمالن  ال�شينيني  اأن 
العمومية  الأ�شغال  يف  املخت�شة  املوؤ�ش�شات 

والبناء .
حممد بن ترار

عرب 7مراكز للتكوين املهني بامل�شيلة

خياطة 20 األف كمامة لفائدة 
املدار�س

االأنا�شول



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

