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دقت وزارة ال�سحة ال�سكان ناقو�س اخلطر بفعل 
الرتفاع الكبري لوفيات الأمومة باجلزائر والتي بلغت 
حدود 48.5 باملائة لـكل 100 األف ،ولدة حية، خالل 
ال�سنة املا�سية وذلك بفعل ارتفاع الولدات القي�رصية 

التي ك�سفت ذات امل�سالح اأنها و�سلت اىل ثلث 
الولدات ب�سفة  عامة اأي ولدة واحدة  من اأ�سل 3 

تتم عن طريق اجلراحة القي�رصية.

جدد وزير الت�سال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة، 
عمار بلحيمر،رف�سه للمواقف والقرارات ال�سادرة 

عن الربملان الأوروبي ب�ساأن ق�سايا حقوق الإن�سان يف 
اجلزائر، معتربا اأن الالئحة للجزائر خلدمة مل�سالح 

اأطراف معينة.

اأعلن وزير الرقمنة والح�سائيات، منري خالد براح 
اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�سمة عن توجيه حتقيق 
اح�سائي خم�س�س جلمع املوؤ�رصات الجتماعية 
والقت�سادية على م�ستوى بلديات ووليات الوطن 

للم�سوؤولني املحليني خالل ال�سهر اجلاري.

اعترب حمللون اأمنيون و�سيا�سيون يف ت�رصيح خ�سوا به 
جريدة الو�سط اأن افتتاحية اجلي�س ت�سمنت ر�سائل 
حتذير لالأطراف التي حتاول العبث بالأمن القومي 

اجلزائري اأو تهدد م�ساحلها ال�سرتاتيجية على مقربة 
من حدودها.

ال�رصقي  اجلنوب  وليات  �سجلت 
خالل ال�سنة 250 حركة احتجاجية 
،ال�سحة  ال�سغل  قطاعات  م�ست 
التي  عموما  والتنمية  والرتبية 
حتت�رص ب�سبب غياب اإرادة حقيقية 

حللحلة الرتاكمات . الوقوف على ان�ضغالت وحتفظات املواطنني 
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هذه هي اأ�ضباب اأزمة �ضركة اأونيام
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يقلم :وداد احلاج

�سوؤون فل�سطينية

طائرات التطبيع 
وم�ضريات املقاومة

بقلم  : اأحمد اأبو زهري
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حترك الفنت  ما ظهر منها و ما بطن

اإمارة اأبوظبي
 و �ضناعة املوت
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تاأطري متاأخر

دور خاليا الت�ضال 
يف املوؤ�ض�ضات

بقلم : حممد مرواين

نهايتها التطبيع والرتكيع

33 �ضنة على 
النتفا�ضة الفل�ضطينية

بقلم  :اح�سن خال�ص
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طالب الرئي�ص املدير العام لل�سركة الوطنية لل�سناعات 
الكهرومنزلية »اأونيام«، موازر جياليل، اأم�ص، ال�سلطات املخت�سة 

لفتح حتقيق معمق حول معاجلة بنك اجلزائر اخلارجي مللف 
ال�سركة، خ�سو�سا اأن هذا االأخري ح�سبه هو �سبب ما و�سلت اإليه 

»اأونيام اليوم«، موؤكدا باملنا�سبة اأن بنك اجلزائر اخلارجي لو 
�ساعدنا ومنحنا قرو�سا يف 2019 ملا و�سلت حالة ال�سركة اإىل ماهي 

عليه االآن، وال كنا قد �سددنا ق�سط كبري من ديوننا.
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حمللون يقراأون افتتاحية جملة اجلي�ش

ر�سالة حتذير ملن يهمه الأمر 
بالنار  يلعب  ملن  كرو�ش: خطاب وا�ضح  •       اأحمد 

الإقليم يف  امل�ضتجدات  على  بناء  التحذيرات  �ضخري:  •       �ضفيان 

اعترب حمللون اأمنيون و�ضيا�ضيون يف ت�ضريح خ�ضوا به جريدة الو�ضط اأن افتتاحية اجلي�ش ت�ضمنت ر�ضائل حتذير 
للأطراف التي حتاول العبث بالأمن القومي اجلزائري اأو تهدد م�ضاحلها ال�ضرتاتيجية على مقربة من حدودها.

 اإميان لوا�ش

اأحمد كرو�ش
حتذير بعبارات وا�ضحة

�أن  كرو�ش  �أحمد  �لأمني  �خلبري  �أكد 
�فتتاحية �جلي�ش ردت على �لتدخالت 
�لأخرية من قبل م�ؤ�س�سات �أجنبية يف 
حني  يف  �جلز�ئر،  يف  �لد�خلي  �ل�ساأن 
يف  يحدث  ما  تد�عيات  من  حذرت 
و��ستقر�ر  �أمن  على  �ل�ساحل  منطقة 

�جلز�ئر.
به  خ�ش  ت�رصيح  يف  �خلبري  قال 
جريدة »�ل��سط« �أن جملة �جلي�ش يف 
عددها �لأخري ومن خالل �لفتتاحية 
عربت عن روؤية �جلي�ش ح�ل �لأو�ساع 
�لر�هنة وح�ل �لتهديد�ت �لتي تتعر�ش 
�أكدت رف�سها  �أنها  لها �جلز�ئر، لفتا 
للتدخل �خلارجي يف �ل�ساأن �لد�خلي، 
ت�ستهدف  خمططات  من  وحذرت 

�جلز�ئر بعبار�ت و��سحة .
�أ�سار �أحمد كرو�ش �أن �فتتاحية ل�سال 
�إىل  نبهت  �لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة  حال 
�جلز�ئر،  لها  تتعر�ش  �لتي  �ملخاطر 
ت�سكله  �لتي  �لأمنية  و�لتحديات 
�لتدخالت  بالن�سبة  �أو  �لإرهاب  بقايا 
�لأجنبية يف دول �جل��ر، و�نعكا�ساتها 

على ��ستقر�ر و�أمن �جلز�ئر.
�لتدخالت  �أن  �مل�سدر  نف�ش  و�عترب 
�لأخرية يف �ل�ساأن �لد�خلي على غر�ر 
�ل�ساأن  يف  �لأوروبي  �لربملان  تدخل 
�لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة  �أزعج  �لد�خلي، 
و�ل�حدة  لالأمن  �حلافظة  ب�سفتها 
�ل�طنية، حيث �سددت على �نزعاجها 
�لغري  �لت�رصفات  هذه  من  ورف�سها 

م�س�ؤولة.
�لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة   »: كرو�ش  قال  و 
تتميز بعقيدة ثابتى حيث ل ت�سامح مع 
�أي تهديد لل�حدة �ل�طنية، و �لتم�سك 
�لتم�سك  �إىل  تدع�  وهي  بال�رصعية، 
باملبادئ و �لأهد�ف �لتي �أوردها بني 

�أول ن�فمرب وف�سل فيها �لد�ست�ر .
�ملتحدث:«  قال  مت�سل،  �سياق  يف  و 
و  �لغربي  �لإعالم  من  جمم�عة 
�س�ؤوننا  يف  تتدخل  غربية  م�ؤ�س�سات 
�لد�خلية با�سم حق�ق �لإن�سان ، بهدف   

فك �للحمة �ل�طنية .«.

 

�ضفيان �ضخري
حتذيرات اجلي�ش لي�ضت من 

فراغ

�سفيان  �ل�سيا�سي  �ملحلل  �عترب 
جاءت  �جلي�ش  �فتتاحية  �أن  �سخري 
تنديد� و��ستنكار� للتدخل �لأجنبي يف 
�ل�س�ؤون �لد�خلية، لفتا باأن ما ت�سمنته 
مبا�رصة  غري  بطريقة  به  يق�سد  كان 
�ل�سافر للربملان �لأوروبي يف  �لتدخل 
�ل�ساأن �لد�خلي، و�لتطاول �لغربي على 

�جلز�ئر
به  خ�ش  ت�رصيح  يف  �سخري  وقال 
�جلي�ش  م�ؤ�س�سة  �أن  »�ل��سط«  جريدة 
�لأطر�ف  من  �لتحذير  حقها  من 
��ستهد�ف  حتاول  �لتي  �ملعادية 
�جلز�ئر بحكم م�ؤ�س�سة تد�فع على �أمن 
،و ��ستقر�ر �ل�طن، م�سيفا :« م�ؤ�س�سة 
م�ؤ�س�سة  كاأول  حقها  من  �جلي�ش 
تندد  �أن  �ل�طني  �لأمن  عن  م�س�ؤولة 
�لد�خلي  �ملناخ  على  بناء�   ، حتذر  و 
�لإقليمي �ملجاور، و حماولة بع�ش  و 
�لت�تر  ب�ؤر  يف  �لإ�ستثمار  �لأطر�ف 

ل�رصب �أمن �لدولة �جلز�ئرية«.
ولفت �سخري �إىل �أن �فتتاحية �جلي�ش 
للجز�ئر  ترتب�ش  �أطر�ف  من  حذرت 
��ستغالل ما يحدث يف منطقة  وتريد 

�ل�ساحل خا�سة يف �لظرف �لر�هن«.
�رصورة  على  �سخري  �سفيان  �سدد  و 

�أن تك�ن �جلبهة �لد�خلية م�حدة بني 
و  �لأزمات  كل �جلز�ئريني و ملجابهة 
عن  و�لإقليمية  �لد�خلية  �لتهديد�ت 
،ولي�ش  حقيقية  م�ؤ�س�سات  بناء  طريق 
�ملمار�سات  نف�ش  لر�سكلة  تالحما 
�لتي �أدت �إىل نف�ش �لأزمات على حد 

ق�له.
جملة  �فتتاحية  �أن  �لإ�سارة  وجتدر 
حذرت  �لأخري  عددها  يف  �جلي�ش 
معادية  دو�ئر  حتركها  خمططات  من 
وحدة  ��ستهد�ف  عبثا  تريد  معروفة 
�ل�سعب، من ور�ء ذلك �لت�جه �ل�طني 
تبنته  �لذي  و�ل�سجاع  �ل�سديد  �ل�سادق 

�ل�سلطات �لعليا للبالد.
�جلي�ش  جملة  �فتتاحية  �سددت 
بع�ش  قيام  �أن  �لأخري  عددها  يف 
�لأطر�ف بتهديد �أمن �ملنطقة ي�سكل 
مبا�رصة،  غري  كانت  تهديد�ت،و�إن 
�ل�ستعد�د  �جلز�ئر  على  حتتم 
�لتز�ماتها  �إىل  بالنظر  مل��جهتها 
ن�رصة  يف  �لثابتة  ،ومبادئها  �لإقليمية 

�لق�سايا �لعادلة.
�ل��سع  �أن  �جلي�ش  جملة  و�عتربت 
�رصيط  ط�ل  على  �ملرتدي  �لإقليمي 
�لأطر�ف  بع�ش  وقيام  حدودنا 
هذه  �ملنطقة،  �أمن  بتهديد  م�ؤخر� 
غري  كانت  و�إن  وحتى  �لتهديد�ت، 
�ل�ستعد�د  وعلينا  تعنينا  مبا�رصة، 
ك�ن  ذلك  علينا  يتحتم  بل  مل��جهتها 
يفر�سها  �قليمية  �لتز�مات  لها  بالدنا 
مبادئها  �إىل  �إ�سافة  �ملح�ري،  دورها 

�لتي ل حتيد عنها و�ملتمثلة يف ن�رصة 
كل �لق�سايا �لعادلة.

وحذرت جملة �جلي�ش من �ملخططات 
يف  �جلز�ئر  ت�ستهدف  �لتي  �لعد�ئية 
�أنه  على  م�سددة  �ل�طنية،  وحدتها 
�أ�سبح من �ل�رصوري، �أكرث من �أي وقت 
�ل�سعب  قدرة  يف  �ل�ستثمار  م�سى، 
�ملحن  كل  م��جهة  على  �جلز�ئري 
ر�ش  بغية  عظمت،  مهما  و�ل�سعاب 
�جلبهة �لد�خلية و تعزيزها، مبا ميكن 
�لعد�ئية  �ملخططات  كل  �إحباط  من 
�لإعالمية  �حلمالت  و  �ملف�س�حة 

�ملغر�سة
�أن  �جلي�ش  �فتتاحية  �عتربت  و 
�لعد�ئية،  �ملخططات  هذه  م��جهة 
حلقيقة  �ل�سعب  ت�ستدعي  �إدر�ك 
هذه  حتاول  �لتي  �خلفية  �لأهد�ف 
حتقيقها،  للجز�ئر  �ملعادية  �جلهات 
�لبالد  قيادة  ح�ل  �للتفاف  ثم  من  و 
باإمكان  �سيك�ن  لفتة:«  لإحباطها، 
�لأمر  عليه  كان  كما  �إف�سالها  �سعبنا 
�لدو�ئر  هذه  فيه  حاولت  مرة  كل  يف 
�ملعادية �لنيل من بالدنا، مبا �سي�سمح 
معامل  بناء  نهج  على  قدما  �مل�سي  بـ 
جز�ئر جديدة مثلما تتطلع �إليه �أجيال 
�مل�ستقبل �لتي تعهدت بال�سري على نهج 

�أ�سالفهم من �لرجال �ملخل�سني«.
�جلي�ش  :«  قالت   �فتتاحية  جملة  و 
�أنه �أ�سبح من  �ل�رصوري  �أكرث من �أي 
وقت م�سى �لإ�ستثمار يف قدرة �ل�سعب 
�ملحن  كل  م��جهة  على  �جلز�ئري 
ر�ش  بغية  عظمت  مهما  و�ل�سعاب 
وتعزيزها مبا ميكن  �لد�خلية  �جلبهة 
�لعد�ئية  �ملخططات  كل  �إحباط  من 
�لإعالمية  و�حلمالت  �ملف�س�حة 

�ملغر�سة.«
هذه  م��جهة   « �لفتتاحية:  وتابعت 
ت�ستهدف  �لتي  �لعد�ئية  �ملخططات 
يدرك  �أن  بال�رصورة  ت�ستدعي  بالدنا 
و�لتي  �لأهد�ف �خلفية  �سعبنا حقيقة 
لبالدنا  �ملعادية  �جلهات  حتاول 
ح�ل  �للتفاف  ثم  ومن  حتقيقها، 
هذ�  وعلى  لإحباطها،  �لبالد  قيادة 
�لنح� �سيك�ن ب��سع �ل�سعب �جلز�ئري 
�إف�سالها كما كان عليه �لأمر يف كل مرة 
حاولت يف هذه �لدو�ئر �ملعادية �لنيل 

من بالدنا.«

اخلبري املايل نبيل جمعة، ليومية " الو�ضط "

اجلزائر م�سطرة لإلغاء اتفاق 
ال�سراكة مع الحتاد الأوروبي

يف  جمعة  نبيل  �ملايل  �خلبري   �أكد 
 « »�ل��سط  ي�مية  به  خ�ش  ت�رصيح 
�تفاق  لإلغاء  م�سطرة  �جلز�ئر  �أن 
ملا  �لأوروبي  �لحتاد  مع  �ل�رص�كة 
جهة،  من  كثرية  �سلبيات  من  يحمله 
جهة  من  م�ساحلها  يخدم  ل  ولك�نه 
�لجتاه  من  فالبد  �أخرى، وبالتايل 
�ل�ليات  �أو  �ل�سني  مع  �ل�رص�كة  نح� 
�لربح،  لتحقيق  �لأمريكية  �ملتحدة 
وياأتي هذ� بعد ت�سجيل خ�سائر كبرية 
ملختلف �مل�ؤ�س�سات �لقت�سادية �لتي 
ت�رصرت  بعدما  �إفال�سها  عن  �أعلنت 
ب�سبب �لنتائج �ل�خيمة، مما ترتب عن 
دي�ن كثرية، وهذ� ر�جع لعدم �مل��زنة 
تر�جع  ظل  يف  �لطرفني  م�سالح  بني 

قيمة �لدينار �جلز�ئري.
�مل�ست�سار  �أو�سح  �ل�سياق   ذ�ت   ويف 
�لدويل يف جمال �لبن�ك ،�أن هذ� �تفاق 
�جلانبني  ن�ش  بني  �ل�رص�كة  �مل�قع 
ما جعل  وهذ�   ،« ر�بح   – ر�بح  على« 
�أرباحا  �لأوروبي  ي�سجل  �لحتاد 
دولر  مليار   300 قيمتها  بلغت  كبرية 
 ، �سنة   18 �أو   17 �جلز�ئر  خالل  مع 
يف حني �أن �جلز�ئر مل تربح �أي �سيء، 
للت��زنات  �أن هناك �ختاللت  م�ؤكد� 
و�ل�رصكات  �مل�ؤ�س�سات  من  كل  م�ست 
ت�سبب  �جلز�ئرية  مما  �لقت�سادية 
�نهيار  �إىل  بالإ�سافة   ، حتطمها  يف 
وهذ� ما  �جلز�ئري،  �لدينار  قيمة 
�ل�طني  �جلي�ش  �أجرب قائد  �أركان 
�سنقريحة،  �ل�سعيد  �لفريق  �ل�سعبي، 
باقت�ساد  و�ملطالبة  �لتدخل  على 
�لعتماد  طريق  عن  للجز�ئر  بديل 
على �ل�سناعات �لع�سكرية  مع �لجتاه 
نح� �ل�ستثمار يف �إفريقيا ،وهذ�  يعد 
�لذين  �لأوربيني  على  �رصيحا  رد� 
كان�� �سببا يف  حتطيم و �نهيار معظم 
تكبدت  �لتي  �جلز�ئرية  �ل�رصكات 
�لبنك  من  كل  ب�سبب  كبرية،  خ�سائر 

،وهذ�  �لأوروبي  و�لحتاد  �لعاملي 
بعد قيامهما بتخفي�ش �لعملة �ل�طنية 
لـ 850  �لدينار �جلز�ئري  �ملتمثلة يف 
مرة يف �لع�رصية �ل�س�د�ء، فخالل 30 
�جلز�ئر  متتلك  �ملا�سية   مل  �سنة 
،وهذ�  �لنقدي  �لقت�ساد  للن��بغ  يف 
ما �أدى بال�رص�كة �إىل هالك �جلز�ئر، 
�جلز�ئرية  �لعد�لة  ذلك   يف  مطالبا 
�تفاق  على  وقع��  مبحا�سبة  �لذين 
�ل�رص�كة مع �لحتاد �لأوروبي،  وهذ� 
ما �جنر عنه خ�سارة �جلز�ئر لـ 1500 
منها  باملائة   80 وذهاب  دولر  مليار 
بني  ومن   ، �لأوروبي  �لحتاد  �إىل 
�قرتفتها  �لتي  �لفادحة  �لأخطاء 
من  للعديد  غلقها  ه�  �جلز�ئر 
�ل�طنية  وبيع  �لقت�سادية  �ل�رصكات 
يف  �لرمزي  بالدينار  منها  �لبع�ش 
1998 مع غياب �ملتابعة ،وعدم ج�د  
  ، �ل�سيار�ت  ل�سناعة  �رصكة جز�ئرية 
عدم  تطبيق  �لأخرى  �لأخطاء  ومن 
طرف  من  �لثالثية  للم��زنة  �جلز�ئر 
�لبنك �ملركزي ووز�رة �ملالية ووز�رة 
كانت  �أن  �لتفاقية  حيث   ، �لتجارة 
�مل��زنة   تطبيق  هذه  على   تن�ش 
بني  �لأرباح  �أ�سهر  لتقييم  ثالثة  كل 

�جلز�ئر و�لحتاد �لأوروبي .
على  �ملتحدث،  ذ�ت  علق  كما 
وممثلي  �جلز�ئر  بني  �ملحادثات 
�لحتاد  �أع�ساء  دول  من  �لعديد 
و�لربتغال  و�إيطاليا  كاأملانيا  �لأوروبي 
�تفاقا  هناك  �إن  قائال  و�ملجر، 
وهناك  �لأوروبي  �لحتاد  مع  �سامال 
وهذ�  �لحتاد،  �أع�ساء  مع  �تفاقيات 
�لكربى  �ملجم�عة  يف  يدخل  �لتفاق 
فالتفاق  وعليه  �لأوروبي  �لحتاد  مع 
بال�رصورة  يقت�سي   ل  �إيطاليا  مع 
�مل��د  عن  �جلمركية  �لتعريفة  رفع 

�لإيطالية.
حكيم مالك

فيكتور �ضوكريوكو، يف »�ضفوبودنايا بري�ضا«

اجلزائر اأول دولة متتلك مقاتالت �سوخوي 57
�لرو�سية  بري�سا«  ذكرت«�سف�ب�دنايا 
�جلز�ئر  �أن  �أم�ش  �أول  عددها  يف 
قدمت طلبا حلجز عدد من طائر�ت 
�جليل �خلام�ش �لرو�سية و بذلك تك�ن 
�ملتط�ر  �لن�ع  هذ�  حت�ز  دولة  �أول 
تكري�سها  و  �لردع  فر�ش  على  �لقادر 
مع  خ�س��سا  �ملنطقة  يف  �أوىل  كق�ة 
�ملحيطة  �لتي  �لكبرية  �لتح�لت 

باحلدود.
يف  �س�كريوك�،  فيكت�ر  كتب 
طلب  ح�ل  بري�سا«،  »�سف�ب�دنايا 
�ملقاتالت  �أحدث  �رص�ء  �جلز�ئر 
�لرو�سية وجاء يف �ملقال: �ملحادثات 
�لتي قد جتعل �جلز�ئر �أول دولة متتلك 
�لرو�سية  �خلام�ش  �جليل  مقاتالت 
�لعام  نهاية  منذ  م�ستمرة   ،57-Su

�ملا�سي، ومع غياب �لتاأكيد �لر�سمي، 
على  طائرة   14 عن  �حلديث  يدور 
�لأقل وعن ت�سليمها قبل �لعام 2030. 
يف ما يخ�ش �لت�قيت، كل �سيء و��سح 
ذكرت  نف�سها  فرو�سيا  ما،  حد  �إىل 
لن   57E-Su من  �لت�سدير  ن�سخة  �أن 
من  �سن��ت،   7-5 قبل  ت�سليمها  يتم 
حقا  �لهتمام  من  كثري�  ين�سب  �لآن 
طائرة  �جلز�ئر  �رص�ء  �حتمال  على 
مناق�سة  ول جتري  �لرو�سية،   57-Su
فقد  نف�سها،  �ملقاتلة  م���سفات 
مبقد�ر  مر�ر�،  عنها  �خلرب�ء  حتدث 
�لتي  �لتهديد�ت  يف  �لنظر  يجري  ما 
�لب�لندية  فالدورية   .57-Su تخلقها 
�ملثال،  �سبيل  على   ،Defense24
على  ي�ؤخذ  �أن  »�رصورة  �إىل  �أ�سارت 

حممل �جلد« تاأكيد كاتبي �ملقال فيها 
�لرو�سية  للمقاتلة  �لرئي�ش  »�لعدو«  �أن 
 16-F مقاتالت  �سيك�ن  �جلز�ئر.  يف 
للق��ت  �لتابعة   Fighting Falcon
��ستح��ذ  �جل�ية �ملغربية، ورد� على 
-Su �لرو�سية  �لطائرة  على  �جلز�ئر 

57، �س�ف يفر�ش �لأمريكي�ن حتديث 
�سالح �جل� �مللكي �ملغربي، و�مل�سلح 
 16-F مبقاتالت  �أ�سا�سي  ب�سكل 
ومقاتالت 5E-F �خلفيفة. ومع ذلك، 
كانت  �إذ�  ما  �لب�ل�ني�ن  يخربنا  فال 
على  تْقدم  �س�ف  �ملتحدة  �ل�ليات 

.35-F تزويد �لرباط بطائر�ت
�إمكانية  �إىل  يُنظر  نف�سها،  رو�سيا  يف 
بـ لتزويدها  �جلز�ئر  مع  عقد  �إبر�م 

فذلك،  �إيجابية.  ب�س�رة   ،57-Su

�لتجارية«  »�لعالمة  يدعم �سمعة هذه 
ولن  �لدولية،  �ل�س�ق  يف  لها  ويروج 
�ل�سفقة، فائ�سا عن  يك�ن �ملال، من 
حجزت  معروفا،  بات  كما  �حلاجة. 
طائرة،   76 �لرو�سية  �لدفاع  وز�رة 
هذه.  �س�خ�ي  مقاتالت  من  فقط، 
و�ستمتد فرتة ت�سليمها خم�ش �سن��ت 
عن  �لك�سف  يتم  مل  �لأقل.  على 
تظهر  �أن  فاإىل  بعد.    57-Su»ق�ة«
�لق��ت  يف  قدر�تها  �ملقاتلة  هذه 
معها  �لتعامل  �سيتم  �لرو�سية،  �جل�ية 
ل  �لهتمام،  من  حمدودة  بدرجة 
�أكرث. �لهتمام بهذه �لطائرة، ما ز�ل 
تاأكيد  مت  �إذ�  لذلك،  �لأدنى.  حده  يف 
ذلك  ف�سيك�ن  �جلز�ئر،  مع  �ل�سفقة 

.57-Su خرت�قا« يف �آفاق ت�سدير�«

يف حوار اأجراه مع موقع �ضبوتنيك عربي

بلحيمر يتهم الربملان 
الأوروبي بخدمة اأطراف معينة

 .    بع�ش اأع�ضاء الربملان الأوروبي مرتزقة 
جدد وزير �لت�سال �لناطق �لر�سمي 
با�سم �حلك�مة، عمار بلحيمر،رف�سه 
عن  �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  للم��قف 
ق�سايا  ب�ساأن  �لأوروبي  �لربملان 
معترب�  �جلز�ئر،  يف  �لإن�سان  حق�ق 
�أن �لالئحة للجز�ئر خلدمة مل�سالح 

�أطر�ف معينة.
ندد وزير �لت�سال عمار بلحيمر يف 
»�سب�تنيك  �لرو�سي  م�قع  مع  ح��ر 
�لربملان  بالالئحة  مع  عربي  » 
تعك�ش  �لالئحة  �أن  لفتتا  �لأوروبي، 
حيكت  �لتي  �لفا�سلة  �ملخططات 
�أطر�ف  طرف  من  �جلز�ئر  �سد 
��ستقر�ر  �رصب  حتاول  خارجية 
م�ستهدفة  ،وزعزعته  �جلز�ئر 
�ل�طني  �جلي�ش  �لأوىل  بالدرجة 
�ل�سعبي حامي �لدولة �لأمة و�سيادتها 

،و�سامن �أمنها و��ستقر�رها.
فتح �لناطق �لر�سمي با�سم �حلك�مة 
�أع�ساء  بع�ش  بلحيمرعلى  عمار 
�أن بع�ش  معترب�  �لأوروبي  �لربملان 
ي�ؤدون  �لأوروبي  �لربملان  �أع�ساء 
دور�ملرتزقة ل�سالح ل�بيات معروفة، 
هدفها �لأ�سا�سي ه� �لق�ساء على ما 
و�لعامل  �أفريقيا  يف  �لدول  من  تبقى 
وكذ�  �لالتينية،  و�أمريكا  �لعربي، 
فيها  �لفتنة  زرع  طريق  عن  �آ�سيا 
وممار�سة  ،و�ملحك�م،  �حلاكم  بني 
�ل�سغ�ط عليها ب�ستى �لطرق وت�س�يه 
�ملحلي  �مل�ست�ى  على  �س�رتها 

و�لدويل.

غري  �أن �لل��ئح  بلحيمر  و�أ�سارعمار 
�لربملان  ي�سدرها  �لتي  �لإلز�مية 
خمطط  �إطار  يف  تندرج  �لأوروبي 
�لدول  ��ستقر�ر  زعزعة  �إىل  يهدف 
�جتاه  �لثابتة  وم��قفها  �لنامية 
�إ�سباع  �أجل  من  �لعادلة،  �لق�سايا 
و��ستغالل  بحتة،  ت��سعية  �أطماع 
�أن  دون  �لنامية  �لدول  تلك  ثرو�ت 
�لتي  �خلفية  �لق�ى  تلك  ت�سطر 
�لأوروبي  �لربملان  دمى  حترك 

وغريه، ل�ستعمال �لق�ة �لع�سكرية.
و رف�ش وزير �لت�سال �خل��ش مط�ل 
يف ق�سية �فتتاح �لإمار�ت و�لبحرين 
قن�سليات يف مدينة �لعي�ن، قائال :« 
تتدخل  �جلز�ئرل  �ملبد�أ،  حيث  من 
للدول،  �لد�خلية  �ل�سيا�سات  يف 
يف  �ل�سع�ب  حق  مع  تظل  �جلز�ئر 
ق�سية  باعتبار�أّن  م�سريها  تقرير 
�ل�سحر�ء �لغربية تظّل ق�سية ت�سفية 
��ستعمار،و�أّن �جلمه�رية �ل�سحر�وية 
ع�س� م�ؤ�س�ش يف �لحتاد �لإفريقي.

و ر�فع �لناطق با�سم �حلك�مة ل�سالح 
بخ�س��ش  �لأممية  �لقر�ر�ت  تطبيق 
�حلل �ل�سيا�سي �لذي يف�سي �إىل حق 
�ل�سعب �ل�سحر�وي يف تقرير م�سريه 
�لدولية  �ل�رصعية  لقر�ر�ت  وفقا 
�لإفريقي،  �لحتاد  دور  تفعيل  مع 
جمل�ش  دور  �إحياء  �إعادة  طريق  عن 
�ل�سلم و �لأمن �لذي مت تكليفه ر�سميا 

مبتابعة هذه �لق�سية.
اإميان لوا�ش
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مديرها العام موازر جياليل:

هذه هي الأ�سباب احلقيقية وراء اأزمة اأونيام
.     نطالب بالتحقيق حول متويل بنك اجلزائر اخلارجي

طالب الرئي�س املدير العام لل�صركة الوطنية لل�صناعات الكهرومنزلية »اأونيام«، موازر 
جياليل، اأم�س، ال�صلطات املخت�صة لفتح حتقيق معمق حول معاجلة بنك اجلزائر اخلارجي مللف 

ال�صركة، خ�صو�صا اأن هذا الأخري ح�صبه هو �صبب ما و�صلت اإليه »اأونيام اليوم«، موؤكدا باملنا�صبة اأن بنك 
اجلزائر اخلارجي لو �صاعدنا ومنحنا قرو�صا يف 2019 ملا و�صلت حالة ال�صركة اإىل ماهي عليه الآن، ول 

كنا قد �صددنا ق�صط كبري من ديوننا.
مرمي خمي�صة

نزوله  خالل  جياليل  وذكر موازر 
م�ستعد  النهار، اأنه  قناة  على  �سيفا 
لل�سلطات  مف�سل  لتقدمي تقرير 
مل  البنك  اأن  مو�سحا  ذلك،  حول 
منحنا  واإمنا  قر�ض  مينح »اأونيام« اأي 
منطلق  من  فقط،  بال�رشاء  ت�رشيحا 
من  البد  امل�ستوردة،  املواد  ل�رشاء  اأنه 
املوافقة،  اأجل  من  البنك  على  املرور 
مليار   1.1 بـ  املواقفة  اأعطتنا  حيث 
دينار، وبالتايل نحن مل نطلب من البنك 
ت�رشيح  واإمنا  دينار  مليون   700 مبلغ 
بال�رشاء فقط، لكن رغم اأننا دفعنا مبلغ 

500 مليون دينار م�ساريف جمركية من 
يقدم  البنك مل  لكن  م�سادرنا اخلا�سة، 
املوافقة  اأعطانا  بل  لل�رشكة  قر�سا 
اأونيام  لدى  كانت  اأنه  م�سريا  بال�رشاء، 
وكان  اأ�سهر،   9 بـ  الدين  للت�سديد  مهلة 
�سهر  الت�سديد  نبداأ  اأن  املفرو�ض  من 
نزع  البنك  لكن   2021 �سنة  من  ما�ض 
تاأكيد  يف  ماي،  �سهر  يف  االلتزام  عنا 
من  نزع  هذا  يومنا  اإىل  البنك  اأن  منه 

�رشكة »اأونيام« مبلغ 730 مليون دينار.

الأ�صباب احلقيقية وراء اأزمة 
اأونيام

اأما فيما تعلق باالأ�سباب احلقيقية التي 

اأزمة،  يف  ال�رشكة  دخول  وراء  كانت 
»اأونيام« بداأت منذ  اأزمة  اأن  اأكد موازر 
اأدت  عديدة  اأ�سباب  ولها  �سنة  ع�رشين 
هو  االأول،  ال�سبب  اأن  الفتا  لتدهورها، 
اأونيام  تنتج »ckd« كانت  عندما كانت 
مناف�سة  اأن تظهر  قبل  تدعمها،  الدولة 
غري قانونية من �رشكات تقوم بالرتيكيب 
عك�سنا نحن من نقوم بالت�سنيع، متابعا 
خمطط  يف  يكمن  الثاين  ال�سبب  اأما 
من  اال�ستفادة  مت  حيث  اأونيام،  تطوير 
مت  الذي   2012 �سنة  التطوير  خمطط 
العمومية،  اخلزينة  طرف  من  متويله 
ومل  فا�سال  كان  املخطط  هذا  اأن  اإال 
الثالث،  حني ال�سبب  يف  معنا،  يتما�سى 

هائلة،  لكفاءات  ال�رشكة  فقدان  هو 
ذي  عامل   2000 اأونيام  افتقدت  حيث 
خربة وهو ما نعك�ض �سلبا وخ�رشنا على 

اإثرها ما يعادل 337 مليارا.

ر�صالة لعمال اأونيام 
»اطمئنوا.. امل�صكل �صيحل قريبا«

�رشكة ENIEM ملزاولة  عودة  حول 
العام  املدير  الرئي�ض  قال  ن�ساطها، 
على  متوقف  يبقى  االأمر  هذا  اأن 
اأن  مذكرا  للمجمع،  الدولة  دعم  ح�سب 
القيود  لرفع  م�ستعجلة  بحاجة  ال�رشكة 
باالإ�سافة اإىل  �سلعها،  على  اجلمركية 
رفع القيود على م�ساهمة مالية لتمويل 

ال�سياق،  اإنتاج متكامل، موجها يف ذات 
يواجهون  الذين  ال�رشكة  للعمال  ر�سالة 
علينا  حمتمة  البطالة  اأن  البطالة،  �سبه 
وقت،  اأقرب  يف  �سيحل  وامل�سكل 
اللحظة بل  وليد  لي�ض  الو�سع  اأن  مبينا 
العمال  اأزمة،  يف  �سنتني  منذ  ال�رشكة 
و�سلت  التي  الو�سعية  جيدا  يعلمون 
�سمعنا، مطمئنا  اأحد  وال  ال�رشكة  اإليها 
اإياهم اأن اليوم �سوتنا وهلل احلمد و�سل 
اأقرب  يف  �سيحل  لل�سلطات وامل�سكل 

وقت.
الرئي�ض  ك�سف  مت�سل،  �سعيد  على 
ال�رشكة  اأن  لـ اأونيام،  العام  املدير 
بحاجة اإىل دعم الدولة، موؤكدا اأن وزارة 

حاليا عرب  وتقوم  معنا  وقفت  ال�سناعة 
حلول  عن  معنا  للبحث  لقاءات  عدة 
جمموعة  ال�رشكة، وكذا  الإنقاذ  كفيلة 
اإلك اجلزائر، م�سيفا اأنه خالل 15 يوما 
القادمة �سيتم و�سع الروتو�سات االأخرية 

حول م�رشوع حل لالزمة.
الوطنية  لل�رشكة  �رشكة  فاإن  ولالإ�سارة 
لل�سناعات الكهرومنزلية قد توقفت من 
جديد حميلة اأكرث من 1700 عامل على 
حتمله  ما  انتظار  يف  التقنية،  البطالة 
اإيجابية  م�ستجدات  من  القادمة  االأيام 
النهو�ض  اإطار  اأبوابها يف  تعيد بها فتح 

باملنتوج املحلي واالقت�ساد الوطني.

طالبوا بتمديد العمل بالقوائم الحتياطية 

املديرية العامة لالأمن الوطني 
البويرة

فيما مت التما�س 15 �صنة من طرف النيابة العامة

نتيجة الولدات القي�صريية  

.    فر�س رقابة م�صددة على العيادات اخلا�صة

الأ�ساتذة الحتياطيون يحتجون اأمام مديريات الرتبية 

حملة وطنية ملحاربة احتالل الطرقات والأر�سفة متعاقدو قطاع الرتبية واجلامعة يحتجون

اإدانة زوخ ب9 �سنوات �سجنا يف ق�سيتي طحكوت وهامل

ارتفاع وفيات احلوامل اإىل 48.5 باملائة  

االأ�ساتذة  املئات من  اأمي�ض  نهار  اأقدم 
اأمام  االعت�سام  على  االحتياطيون 
اجل  من  ال48  الرتبية  مقر مديريات 
حقهم  يف  و�سفوه  مبا  املطالبة 
�سنة  منذ  ناجحون  ب�سفتهم  التوظيف 
2017 وينتظرون منا�سبهم على القوائم 

االحتياطية.
خالل  من  املحتجون  واأ�سار  هذا 
الوطني  امل�ستوى  عىىل  ممثليهم 
ب�رشورة متديد العمل بقوائم االحتياط 
انهم  2021/12/31  بحكم  غاية  اإىل 
 ، ينتظرون  منا�سبهم  ناجحون 
فتحت  من  مع  امل�ساواة  حق  وفر�ض 

 2019 �سنوات  القوائم  خالل  لهم 
و2020 موؤكدين انهم اجتازوا امل�سابقة 
احتياطية  موؤكدين  ب�سفة  وجنحوا 
مع  القانون  اأمام  اأنهم  �سوا�سية 
 ، املا�سية  ال�سنوات  يف  املدجمني 
تاأخري  ب�رشورة  املحتجون  هذاوطالب 
ا�ستنفاذ  غاية  اإىل  امل�سابقات  فتح 
االأ�ساتذة  االحتياطية وتوظيف  القوائم 

االحتياطي .
املحتجون مرا�سالت  وجه  وقد  هذا 
باملقاطعات  الرتبية  مدراء  اىل 
اإىل وزير  اأخرى  ر�سالة  ال50  مع 
والتعليم واملفت�سية  الوطنية  التبية 

العمومية يطالبونها  للوظيفة  العامة 
اإطار  ك�سف  اخر  جانب  من   ، بالتدخل 
القرار  ان  الرتبية  بوزارة  م�سوؤول 
العامة  يرجع  للمديرية  واالأخري  االأول 
�ساحبة  ب�سفتها  العمومية  للوظيفة 
والئي  مبفت�ض  الرخ�سة ،وبات�سالنا 
العمومية  للوظيفة  العامة  للمديرية 
بحقوق  مي�ض  االإجراء  هذا  اأ�ساراأن 
اأطراف اأخرى للها حق التوظيف الذي 
2017  وان  منذ  امل�سابقات  باب  اغلق 
احتياطية  رخ�سة  هي  التمديد  رخ�سة 

الغري.
حممد بن ترار

مل�سالح  املخت�سة  الوحدات  با�رشت 
العامة  باملديرية  العمومي  االأمن 
تهدف  وطنية  حملة  الوطني،  لالأمن 
بع�ض  جلوء  مظاهر  على  الق�ساء  اىل 
التجارية  واملحالت  امل�ساكن  اأ�سحاب 
اىل و�سع بطريقة غري �رشعية متاري�ض 
اأو �سال�سل مثبتة باالإ�سمنت اأو اأي اأ�سياء 
اأخرى والتي من �ساأنها اإعاقة اأو عرقلة 
حركة املرور مل�ستعملي الطريق �سواء 
ح�سبما  املركبات،  اأ�سحاب  اأو  للم�ساة 

اأفاد به الثالثاء بيان للمديرية
با�رشت  املديرية  بيان  يف   وجاء 
االأمن  مل�سالح  املخت�سة  الوحدات 
لالأمن  العامة  باملديرية  العمومي 
الوطني حملة وطنية تهدف اىل الق�ساء 

على مظاهر جلوء بطريقة غري �رشعية، 
واملحالت  امل�ساكن  اأ�سحاب  بع�ض 
التجارية اىل و�سع متاري�ض اأو �سال�سل 
مثبتة باالإ�سمنت اأو اأي اأ�سياء اأخرى، من 
املرور  حركة  عرقلة  اأو  اإعاقة  �ساأنها 
اأو  للم�ساة  �سواء  الطريق  مل�ستعملي 
خمالفة  يج�سد  ما  املركبات،  اأ�سحاب 
للن�ساط  املنظم  القانوين  االإطار 
ولت�سيري  املرور  حلركة  اأو  التجاري 
امللكية اخلا�سة، وهذا با�ستعمال جزء 
دون  الر�سيف  اأو  العمومي  الطريق  من 
القانون  وجه حق ما ي�سكل تعدي على 
املتبعات  طائلة  حتت  �ساحبه  ي�سع 

االإدارية والق�سائية
العملية  اأن  ذاته  امل�سدر   واأو�سح 

املخت�سة  امل�سالح  مع  بالتن�سيق  مت 
التابعة للجماعات املحلية و�سخرت لها 
تعداد  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
املعوقات  تلك  الإزالة  ومادي،  ب�رشي 
واحلواجز املو�سوعة بطريقة ع�سوائية، 
اأو  املارة  على  خطر  ت�سكل  قد  والتي 
القت  وقد  العام  الطريق  م�ستعملي 
--ا�ستح�سان  البيان  ي�سيف  العملية-- 
كبريا من طرف املواطنني ورواد مواقع 
عن  معربين  االجتماعي،  التوا�سل 
املبادرات، وعدم  ت�سجيعهم ملثل هذه 
اإدخارهم الأي جهد يف �سبيل امل�ساهمة 
التبليغ  خالل  من  االمنية  العملية  يف 
املا�سة  القانونية  اخلروقات  هذه  عن 

بالنظام العام

من  الع�رشات  اأم�ض  �سبيحة  نظم 
اإطار  يف  ي�ستغلون  الذين  املوظفني 
التابعني لقطاع  الت�سغيل  عقود ما قبل 
الرتبية واجلامعة وقفة احتجاجية اأمام 
للتنديد مبا و�سفوه  البويرة  مقر والية 
»الو�سط«  ليومية  ت�رشيحاتهم  يف 
يف  باالإ�رشاع  املعنية  اجلهات  بتماطل 

�سمن  منا�سبهم  يف  اإدماجهم  عملية 
�سارت  والتي  املعنية  االأوىل  الدفعة 
واليات  مبختلف  عادية  ظروف  يف 
ال�سياق  ويف   ، البويرة  عك�ض  الوطن 
ن�رش  �رشورة  على  املحتجون  �سدد 
حتى  ترتيبهم  وفق  املدجمني  قوائم 
تطغى النزاهة وال�سفافية على العملية 

وبح�سور ممثلني عنهم ، موؤكدين اأنهم 
�سئموا من الوعود التي طال اأمدها ومل 
الواقع  اأر�ض  على  �سيئا  منها  يج�سد 
اإعالمهم  مع  خا�سة  ال�ساعة  حلد 
يف  ال�ساغرة  املنا�سب  توفر  بعدم 
بع�ض املديريات والتخ�س�سات ح�سب 

ت�رشيحهم.

وايل  الثالثاء  تيبازة  اأدانت حمكمة 
زوخ  القادر  االأ�سبق عبد  العا�سمة 
يف  بالف�ساد  �سلة  ذات  بتهم  املتابع 
ق�سية حمي الدين طحكوت بـ5 �سنوات 
باإيداعه احلب�ض  االأمر  نافذا مع  حب�سا 
حب�سا  �سنوات   4 حقه  يف  حكمت  كما 
نافذا ومليون دينار غرامة يف التهم ذات 
ال�سلة بالف�ساد و�سوء ا�ستغالل الوظيفة 
املتابع فيها يف ملف املديرالعام ال�سابق 

لالأمن الوطني عبد الغاين هامل
وعائلته  هامل  الغاين  عبد  ق�سية  يف 
مالية  بغرامة  املحكمة  نف�ض  ق�ست 
عبد  االأ�سبق  العا�سمة  وايل  حق  يف 
القادر زوخ بومليون دينار غرامة مالية 

�سنوات   3 ملدة  حرمانه  مع  نافذة، 
عدم  مع  العقابية  املدة  انق�ساء  بعد 
�سنوات   3 ملدة  لالنتخابات  تر�سحه 
بعد انق�ساء مدة العقوبة مع اإلزامه بعد 
ع�رشة  مبلغ  العمومية  للخزينة  تعوي�ض 
عبد  الهامل  ق�سية  يف  دينار  ماليني 

الغني وعائلته .
املحكمة  لذات  اجلمهورية  وكيل  وكان 
الفارط عقوبة  15  التم�ض االأ�سبوع  قذ 
وايل  حق  يف  نافذ  حب�ض  �سنة 
العا�سمة زوخ عبد القادر وغرامة مالية 
كل  م�سادرة  مع  دينار  مبليون  قدرها 
ف�ساد  ملفات  يف  تورطه  اأمالكه ب�سبب 
لالأمن  ال�سابق  العام  املدير  مع  ثقيلة 

واملتعامل  هامل  الغاين  عبد  الوطني 
طحكوت  الدين  حمي  االقت�سادي 
متابعات  رهن  اأي�سا  هم  املتواجدين 
وتبديد  ف�ساد  ق�سايا  عدة  يف  ق�سائية 

املال العام و�سوء ا�ستغالل الوظيفة.
باية ع  

دقت وزارة ال�سحة ال�سكان ناقو�ض اخلطر 
االأمومة  لوفيات  الكبري  االرتفاع  بفعل 
باجلزائر والتي بلغت حدود 48.5 باملائة 
ال�سنة  خالل  حية،  ،والدة  األف   100 لـكل 
الوالدات  ارتفاع  بفعل  املا�سية وذلك 
امل�سالح اأنها  ذات  ك�سفت  التي  القي�رشية 
ب�سفة  عامة  الوالدات  ثلث  اىل  و�سلت 
عن  تتم   3 اأ�سل  واحدة  من  والدة  اأي 
يعادل  ما  القي�رشية، اأو  اجلراحة  طريق 
مليون  اأ�سل  من  قي�رشية  ،والدة  األف   400
و200 األف �سنويا وهو رقم كبريو يف تزايد 

م�ستمر .
ال�سحة  وزارة  من  م�سوؤول  اطار   واأ�سار 
با�رشتها  التي  التحقيقات  اأن  وال�سكان 
ارتفاعا  ك�سفت  ال�سحة،  وزارة  م�سالح 
القي�رشية، حيث  الوالدات  عدد  يف  رهيبا 
بلغت ن�سبة ال تتوافق مع تو�سيات منظمة 
وب15   5 بني  واملحددة  العاملية  ال�سحة 

املائة، يف حني جتاوزت الن�سبة يف العيادات 
اخلا�سة اأكرث من 50 من املائة وهو كثريا ما 
يهدد �سحة االمهات خا�سة اأولئك اللواتي 
اأظهرت  كما  يجهلونها،  يحملن  اأمرا�سا 
التحقيقات اأن الوالدات القي�رشية اأ�سبحت 
احلوامل  قبل  من  الطلب  طريق  عن  تتم 
رغم خطورتها،وذلك لربح الوقت خوفا من  
م�ساعفات الوالدة واالأمل،وجهلهم مبخاطر 
الوالدة القي�رشية على ال�سحة،كما يتحمل 
ارتفاع  امل�سوؤولية  يف  االأطباء بع�ض 
خالل  القب�رشية من  الوالدة  ظاهرة 
تخليهم عن دورهم التوعوي ،وعدم اإطالع 
عن  املحتملة،  بامل�ساعفات  احلوامل 
النزيف  مقدمتها  القي�رشية ويف  الوالدة 
وامل�سيمة  الرحم  بطانة  والتهاب  احلاد 
ك�سفت  التحقيقات  واأن  امللت�سقة، خا�سة 
اأن ارتفاع الوالدة القي�رشية راجع بالدرجة 
باحلوامل  ال�سيئ  التكفل  اإىل  االأوىل 

اإىل  م�سرية  احلمل،  فرتة  خالل  واملتابعة 
احلوامل  مع  االأطباء  قبل  من  التعامل  اأن 
ولي�ض حالة  اأنه مر�ض  اأ�سا�ض  اأ�سبح على 
جتديد الن�سل ، باالإ�سافة اإىل تواطوؤ بع�ض 
اخلوا�ض،  مع  العام  بالقطاع  العاملني 
ح�ساب  على  الربح  من  قدر  اأكرب  لتحقيق 
اجلراحة  تكلفة  و�سلت  حيث  املر�سى، 
هذا   ، �سنتيم  ماليني   10 اإىل  القي�رشية 
 0 اإىل  الو�سول  هدف  اىل  الوزارة  وتعمل 
وفيات االأمومة، بحلول �سنة 203 من خالل 
تقلي�ض عمليات الوالدة القي�رشية وفر�ض 
حيث   ، اخلا�سة  العيادات  على  الرقابة 
طالبت الوزارة ب�رشورة الت�رشيح االإجباري 
بدون هذه  الأنه  االأمهات،  وفيات  ،وتدقيق 
املعلومات لن ت�ستطيع الوزارة بلوغ هدفها 
كل  الأن  عاملي  هدف  هو  امل�سطر،والذي 

بلدان العامل تعاين من هذا امل�سكل.
حممد بن ترار

براأت حمكمة غليزان خم�سة موقوفني 
بالتحري�ض  تتعلق  تهم  لهم  ،وجهت 
نظامبة  هيئة  واإهانة  التجمهر  على 
واالإخالل بالنظام العام ليلة االحتفال 

بذكرى اأول نوفمرب املا�سية  .
عاجلتها  التي  الق�سية   هذه  وجاءت 
االأحداث  للوالية عقب  االأمن  م�سالح 
ليلة  الوالية  عا�سمة  عا�ستها  التي 
حيث  نوفمرب  اأول  بذكرى  االحتفال 
برتديد  ال�سباب  من  جمموعة  قامت 

حلظة  م�سي�سة  و�سعارات  هتافات 
االأمري  ب�ساحة  الوطني  العلم  رفع 

عبدالقادر .
قد  الوالية  اأمن  م�سالح  وكانت 
التي  احلادثة  يف  حتقيقا  فتحت 
الوالئية  ال�سلطات  بح�سور  وقعت 
الثورة  اندالع  خالل االحتفال بذكرى 
التحريرية املجيدة، حيث مت توقيف 
العنا�رش امل�ستبه يف تورطها يف تلك 
االأحداث . وح�سب املحامي االأ�ستاذ 

تطوع  الذي  بطاهر«   »�سيدعلي 
للدفاع عن املتهمني ال�رشاب، اأكد باأن 
براءتهم كانت منتظرة النعدام القرائن 
والدالئل  يف الق�سية و ذكر ال�سبطية 
الف�سائية لقيام ق�رش بالتحري�ض على 
التجمهر  يف وقت اأن املوقوفني  كلهم 
بتلك االأحداث  لهم  بالغني وال عالقة 
وعدم وجود �سكوى �سدهم او اأي دليل 

يثبت ما قاموا به .
غليزان/ اأمني بن لزرق

اأحداث احتفالية اأول نوفمرب بغليزان

احلكم برباءة خم�سة متهمني 

باية ع 

اأح�صن مرزوق
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اأ�سفرت نتائج الدورة ال44 للجنة اجلامعية 
الوطنية لرتقية اال�ساتذة املحا�رضين اىل 
ترقية  اىل  العايل  التعليم  اأ�ساتذة  م�سف 
1037 اأ�ستاذ من بني 1331 مرت�سح اأودعوا 
اليوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  ملفاتهم, 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  الثالثاء  

العلمي, عبد الباقي بن زيان.
مبنا�سبة  له  كلمة  خالل  الوزير,  واأو�سح 
االعالن عن النتائج, اأن اجراء املداوالت 
كان بح�سور اللجان الفرعية ال�سبع للجنة 
النتائج  اأ�سفرت  حيث  الوطنية  اجلامعية 
عن ترقية 1037 اىل م�سف اأ�ستاذ التعليم 
العايل من بني 1331 مرت�سح الذين اأودعوا 
ملفاتهم اأي بن�سبة 78 باملائة واأ�سار وزير 
االعتماد,  مت  اأنه  اىل  باملنا�سبة  القطاع 
الإيداع  رقمية  من�سة  على  مرة,  الأول 
�ساهم  ما  وهو  ودرا�ستها  الرتقية  ملفات 
املت�سمة  ال�سابقة  االعباء  تخفيف  يف 
التي  الثقيلة  البريوقراطية  باالإجراءات 
انعك�س  مما  االأ�ساتذة  يتحملها  كان 
ايجابا على ت�سيري امللفات �سيما يف ظل 
�سمحت  كما  ال�سعبة  ال�سحية  الظروف 
اللجنة  خرباء  تكوين  من  الرقمة  عملية 

ا�ستعمال  بخ�سو�س  الوطنية  اجلامعية 
االين  التاأكد  وكذا  الرقمية  املن�سات 
تدقيق  العلمية,  املن�سورات  �سحة  من 
قبلهم  من  ودرا�ستها  املودعة  امللفات 
من  مكن  مما  التنقل  اأعباء  حتمل  دون 
توفري موارد مالية معتربة, ي�سيف الوزير 
اأن  على  التاأكيد  اخل�سو�س  بهذا  وجدد 
القطاع  ن�ساطات  خمتلف  رقمنه  تعميم 
يف ميادين التكوين, البحث واحلوكمة تعد 
واحدة من التحديات التي رفعتها الوزارة 
ت�سمنها  التي  اجلديدة  روؤيتها  اطار  يف 
الق�سري  املديني  على  عملها  برنامج 

والبعيد.
الدورة  هذه  نتائج  اأ�سفرت  وباالأرقام, 
جمموع  من  باملائة   78 فيها  جنح  التي 
يف  اأ�ستاذ   127 ترقية  عن  املرت�سحني 
العلوم  يف   270 واللغات,  االآداب  فرع 
االجتماعية واالن�سانية, 164 يف تخ�س�س 
والت�سيري,  التجارية  االقت�سادية,  العلوم 
العلوم  يف   91 الدقيقة,  العلوم  يف   127
علوم  فرع   103 واالدارية,  القانونية 
الطبيعة واحلياة ا�سافة اىل 155 اأ�ستاذ يف 

تخ�س�س التكنولوجيا.

ع.غ 

الداخلية  لوزارة  العام  االأمني  اأبرز 
التهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و 
اأم�س  منجي,  اهلل  عبد  العمرانية 
التعاون  تكثيف  �رضورة  الثالثاء, 
االآثار  ملواجهة  الدويل  والت�سامن 
كوفيد-19,  جلائحة  امل�سبوقة  غري 
على  القائمة  اجلزائر  بروؤية  مذكرا 
يف  �ساملة  عاملية  ل�رضاكة  التاأ�سي�س 

هذا االجتاه.
ويف كلمة له يف افتتاح ندوة افرتا�سية 
الوطنية  ال�سني  »اأكادميية  مع 
مو�سوع  حول  املتمحورة  للحوكمة«, 
مكافحة  املحلية يف  ال�سلطات  »دور 
جائحة كوفيد-19«, �سدد منجي على 
والت�سامن  التعاون  تكثيف  »�رضورة 
واآثارها  اجلائحة  ملجابهة  الدويل 
االأ�سعدة  كافة  على  امل�سبوقة  غري 
مذكرا  واالقت�سادية«,  االجتماعية 

باأن اجلزائر 
كانت قد نادت اإىل و�سع �رضاكة عاملية 
»�ساملة« للتغلب على هذا الوباءوبعد 
اأن اأ�سار اإىل اأن هذه امل�ساألة تعد اأحد 
اأهم الر�سائل التي ينطوي عليها هذا 
اللقاء اجلزائري-ال�سيني, اأكد ال�سيد 
التعاون  جوانب  خمتلف  اأن  منجي 
�سكلت خالل  البلدين  بني  والت�سامن 

هذه الفرتة, »مثاال يحتذى به«. 
ذات  ح�سب  اللقاء-  هذا  ميثل  كما 
يف  لال�ستمرار  »ر�سالة  امل�سوؤول- 
العمل والبناء رغم الظروف ال�سعبة«. 
فعلى الرغم من تعذر تنفيذ خمطط 
الذي  والنوعي«  »الكثيف  ال�رضاكة 
خالل  اجلانبني  بني  مقررا  كان 
نتائج  عدة  حتقيق  »مت  ال�سنة,  هذه 

اأن�سطة البحث  هامة, منها ا�ستئناف 
امل�سرتك التي �رضع يف اإجنازها منذ 
اإمتامها  ال�سنة املا�سية وقرب  نهاية 
قبل  هذا  و  بعد,  عن  اجلانبني  بني 

نهاية العام اجلاري«.
تخ�س  بدرا�سات  االأمر  يتعلق  و 
يف  ال�سينية  التجربة  من  اال�ستفادة 
جماالت التنمية االقت�سادية االإقليمية 
ورفع قدرات البحث والتكوين اخلا�س 
منظور  من  واالإطارات  باملوظفني 

ا�سرتاتيجي.
نوه  العوامل,  هذه  كل  اإىل  وا�ستنادا 
بحجم  الداخلية  لوزارة  العام  االأمني 
ونوعية ال�رضاكة القائمة بني اجلزائر 
و ال�سني و التي و�سفها بـ »اال�ستثنائية 
و غري م�سبوقة« مقارنة بدول اأخرى, 
اإطارا   160 من  اأكرث  ا�ستفاد  حيث 
�ساميا من التكوين على م�ستوى هذه 
اآخرين   420 على  عالوة  االأكادميية 

ا�ستفادوا من التكوين يف اجلزائر.
كما ي�ستمر اجلانبان يف درا�سة تعزيز 
نوعية  »اأكرث  لل�رضاكة  جديدة  �سبل 
وبقيمة م�سافة اأكرب«, �سواء ما تعلق 
للبحث,  اأخرى  م�ساريع  باإجناز  منها 
الهامة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  اأو 
�سينية- »اأكادميية  اإجناز  كم�رضوع 
جزائرية للحوكمة: احلزام والطريق« 
التح�سريي  م�ساره  انطلق  الذي 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  خالل  من 
للتعاون  ال�سينية  والوكالة  اجلزائرية 
العام  االأمني  يقول  والتنمية«,  الدويل 

لوزارة الداخلية.
املتدخل  ركز  ال�سياق,  ذات  يف  و 
واالأهمية  املعرفية  »القيمة  على 
�سواء من حيث  الندوة,  لهذه  اجلمة« 
مو�سوعها اأو نوعية املتدخلني الذين 

يف  املتميزة  جتربتهم  �سي�ساركون 
االأو�ساع اال�ستثنائية املرتبطة  اإدارة 

باجلائحة.
هذا  ي�سكل  االأ�سا�س,  هذا  وعلى 
اللقاء فر�سة لتقييم وتبادل اخلربات 
البلدين يف حوكمة  بخ�سو�س جتربة 
جتربة  �سواء  اجلائحة,  اأزمة  واإدارة 
يف  واال�ستثنائية,  »الرائدة  ال�سني 
على  ال�رضيعة  وال�سيطرة  التحكم 
اجلائحة وبو�سائل تكنولوجية حديثة« 
التي  اجلزائرية,  الدولة   جتربة  اأو 
احلاالت  �سجلت  اأن  منذ  »اأدركت 
الوباء, خطورة  بهذا  لالإ�سابة  االأوىل 

هذا التهديد ال�سحي«.
اجلزائر  باأن  اخل�سو�س  بهذا  ذكر  و 
اتخاذ  يف  ال�سباقة  الدول  من  كانت 
هذا  يف  هامة  تدابرياحرتازية 
احلدود  اإغالق  غرار  على  ال�سدد, 
ال�سحية  الوقاية  اأنظمة  وتعزيز 

للحجر  متكيف  نظام  واعتماد 
�سحية  بروتوكوالت  وو�سع  ال�سحي 
االأن�سطة  خمتلف  ا�ستمرارية  ت�سمن 
والرتبوية,  واالجتماعية  االقت�سادية 
وا�سعة  �سالحيات  اإيالء  خالل  من 
املحلية  وال�سلطات  للوالة  ومرنة 

بهذا ال�ساأن.
ح�سور  تثمني  على  منجي  حر�س  و 
ال�سينية,  خبي  مقاطعة  عن  ممثلني 
التي كانت قد بادرت باإر�سال اأول بعثة 
طبية �سينية للجزائر بعد ا�ستقاللها, 
لل�سني  التاريخية«  ب«الوقفة  م�سيدا 
اجلزائري,  ال�سعب  ن�سال  فرتة  اأثناء 
»ا�ستمر  الذي  والتاآزر  الت�سامن  وهو 
اإىل غاية اليوم وتطور لي�سل م�ستوى 
ال�ساملة,  اال�سرتاتيجية  ال�رضاكة 
اإىل  اجلزائر  بان�سمام  بعدها  ليتعزز 

مبادرة احلزام والطريق«.
لالإ�سارة, تعرف هذه الندوة م�ساركة 

املدن  لكربيات  اجلمهورية  والة 
اجلائحة,  من  املت�رضرة  اجلزائرية 
كعينة,  البليدة  والية  اختريت  حيث 
جتربة  مع  ن�سبيا  و�سعها  لت�سابه 
مقاطعة خبي ال�سينية التي كانت اأول 

مقاطعة مت�سها اجلائحة.
البليدة,  وايل  قدم  االإطار,  هذا  ويف 
ا�ستعر�س  مداخلة  نوي�رض,  كمال 
التي  ال�ساملة  الوطنية  املقاربة  فيها 
كوفيد- وباء  ملواجهة  انتهاجها  مت 
»العمل  بف�سل  جنحت  التي  و   19
املكثف واملتوا�سل ملختلف الهياكل 
القرارات  وحكمة  و«نوعية  القيادية« 

املتخذة«.
تنق�سم  املقاربة  هذه  باأن  واأفاد 
اإقحام  مت  حيث  علمي,  �سق  اإىل 
عمل  توجيه  يف  االخت�سا�س  اأهل 
ال�سلطات العمومية, وتن�سيب اللجنة 
مع  الوطنية,  ال�سحية  وال�سلطة 

املقدم  العالجي  الربوتوكول  حتديد 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  للمر�سى 
تطور  متابعة  كذا  و  اال�ست�سفائية 

الو�سعية ال�سحية وطنيا.
التنظيمي,  ب�سقها  يت�سل  فيما  اأما 
تنفيذيا  اإ�سدار 20 مر�سوما  فقد مت 
وباء  انت�سار  الوقاية من  تدابري  حول 
وتدابري  ومكافحته,  كورونا  فريو�س 
اإجراء  متديد  اإقرار  مع  تعزيزها, 
اإىل  ي�ساف  املنزيل,  احلجر اجلزئي 
كل ذلك �سدور �سل�سة من الن�سو�س 

عالوات  اأ�س�ست  االأخرى  التنظيمية 
ا�ستثنائية لفائدة م�ستخدمي ال�سحة 
و بع�س فئات م�ستخدمي اجلماعات 
العمومية  واملوؤ�س�سات  االإقليمية 
اإطار  يف  املجندين  و  لها  التابعة 
كوفيد- فريو�س  انت�سار  من  الوقاية 

19 ومكافحته.
ا�ستثنائية  تدابري  اإقرار  مت  كما 
الوطني  ال�سوق  متوين  لت�سهيل 
وامل�ستلزمات  ال�سيدالنية  باملواد 
ملجابهة  الك�سف  وجتهيزات  الطبية 
ا�ستمرار  كيفيات  الفريو�س و حتديد 
ب�سفة  التكفل,  يف  العمومية  اخلزينة 
الفائدة  ن�سبة  بتخفي�س  ا�ستثنائية, 
طرف  من  املمنوحة  القرو�س  على 
لفائدة  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك 
الذين  واخلوا�س  املوؤ�س�سات 

يواجهون �سعوبات ب�سبب الوباء.
اإىل  اأي�سا  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار 
على  تعتمد  املذكورة  املقاربة  اأن 
تنفيذ  اإ�سناد  خالل  من  الالمركزية, 
املحلية  للجماعات  عديدة  مهام 
للخلية  الهيكلي  االمتداد  تعد  لكونها 

الوطنية.

اأبرز الأمني العام لوزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية عبد اهلل منجي, اأم�س الثالثاء, �ضرورة تكثيف التعاون والت�ضامن 
الدويل ملواجهة الآثار غري امل�ضبوقة جلائحة كوفيد19-, مذكرا بروؤية اجلزائر القائمة على التاأ�ضي�س ل�ضراكة عاملية �ضاملة يف هذا الجتاه.

الدورة ال44 للجنة اجلامعية الوطنية 

ترقية 1037 اأ�ستاذ اإىل م�سف 
اأ�ستاذ تعليم عايل 

وزارة الداخلية 

تكثيف الت�سامن الدويل ملواجهة اآثار كوفيد-19
24 �ساعة

جمعا للموؤ�ضرات الجتماعية والقت�ضادية 

اإعادة اإطلق املجل�س الوطني للإح�ساء
واالح�سائيات,  الرقمنة  وزير  اأعلن 
منري خالد براح اأم�س الثالثاء باجلزائر 
اح�سائي  حتقيق  توجيه  عن  العا�سمة 
االجتماعية  املوؤ�رضات  جلمع  خم�س�س 
بلديات  م�ستوى  على  واالقت�سادية 
املحليني  للم�سوؤولني  الوطن  وواليات 

خالل ال�سهر اجلاري.
اجتماع مع  له على هام�س  ويف ت�رضيح 
ممثلي عدة دوائر وزارية خ�س�س ل�سبكة 
اأنه  الوزير  قال  املحلية,  االح�سائيات 
االأ�سغال  انطالق  من  املرحلة  هذه  يف 
املحلي  امل�ستوى  على  االح�سائية 
املوؤ�رضات  من  جمموعة  انتاج  »يُنتظر 
�سيتم  التي  واالقت�سادية  االجتماعية 
يف  احلالية  املرحلة  خالل  ح�رضها 
تقييم الطاقات املحلية من جهة ومتابعة 
موؤ�رضات االن�سجام االجتماعي من جهة 

اأخرى«.
هذا  من  الهدف  فان  براح  ح�سب  و 
االجتماع يكمن يف تقدمي دعم النطالق 
م�ستوى  على  االح�سائية  االأ�سغال 
الت�سميم  وا�ستكمال  والواليات  البلديات 
االح�سائية  املعلومات  بجمع  اخلا�س 
للواليات عرب جميع  ار�سالها  يجب  التي 
الرتاب الوطني ا�سافة اىل ذلك فان هذا 

الوزارات  خمتلف  ممثلي  بني  االجتماع 
وال�سناعة  واملالية  املحلية  )اجلماعات 
واملناجم( و الديوان الوطني لالإح�سائيات 
يندرج يف اطار خمطط عمل احلكومة يف 
يتعلق  فيما  باالإح�سائيات  املتعلق  �سقه 

ب�سبكةاالح�سائيات على حد قوله.
يقول  الوزير  اأكد  اخل�سو�س  هذا  يف 
االأوىل  باملرحلة  هنا  يتعلق  »االأمر  اأن 
خا�سة  بلدية  منظومة  و�سع  اطار  يف 
�ست�سكل  اإذ  االح�سائية,  باملعلومة 
�ستدمج  مادة  بدورها  املنظومة  هذه 
الوطنية  املنظومة  يف  مرتابط  ب�سكل 
اأن  الوزير  اأو�سح  لالإح�سائيات«كما 
قد مت  االح�سائية  ال�سبكة  هذه  اطالق 

من خالل ا�ستحداث 
بلديات  م�ستوى  على  اح�سائية  خاليا 
الوطني  الرتاب  جمموع  واليات  و 
اإتاحة  »الهدف املرجو هو  اأن  واأ�ساف 
تكون  م�ستوى  اأف�سل  على  املعلومات 
اأجل  من  عالية  جودة  وذات  حمددة 
ت�سهيل عملية اتخاذ القرار مبا يف ذلك 

على امل�ستوى املحلي«. 
عن  براح  اأعلن  ذلك,  مع  باملوازاة  و 
التج�سيد  طور  يف  اآخر  رئي�سي  اإجراء 
الوطني  املجل�س  اإطالق  اإعادة  وهو 

ذاته  ال�سياق  يف  ا�سار  واأ�سار  لالإح�ساء 
اإىل اأن »املجل�س الوطني لالإح�ساء يعد 

هيئة ا�ست�سارية 
تقدمي  على  قادرة  بامتياز  وتن�سيقية 
حيث  من  للغاية  مهمة  م�سافة  قيمة 
التن�سيق على م�ستوى النظام االإح�سائي 
الوطني«, موؤكدا على اأهمية هذه الهيئة 
من  جدا«  »هامة  مبلفات  التكفل  يف 
االإح�سائية  املعلومات  �سيا�سة  حيث 
الوطني  بت�سكيلة املجل�س  يتعلق  وفيما 
ت�سكيلته  اأن  براح  ذكر  لالإح�ساء, 
واأ�ساف  القانونية  الن�سو�س  حتددها 
الوطني  املجل�س  ان  نف�سه  االطار  يف 
لالإح�ساء يجب اأن يتكون من ممثلني عن 
باالإ�سافة  واإدارات  وزارية  دوائر  عدة 
االقت�سادية  القطاعات  اإىل ممثلني عن 

واالجتماعية.
اإبقاء  اأهمية  حول  �سوؤال  على  وردا 
حتت  لالإح�سائيات  الوطني  الديوان 
اإىل  الوزير  اأ�سار  املالية,  وزارة  و�ساية 
حتت  الديوان  توجيه  اإعادة  عملية  اأن 
و�ساية وزارة الرقمنة واالإح�ساء جارية, 
مر�سوم  اإعداد  خالل  من  �سيما  ال 

تنفيذي يف هذا املنظور 
ع.غ 



الأربعاء 09 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ24  ربيع الثاين   1442ه 5

ع.غ 

وح�صب من�صور الوكالة على �صفحتها 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 
في�صبوك ، فقد التقى اأم�س الثالثاء 
ح�صن  بابا  عدل  م�صاريع  مدير 
مع   ) العا�صمة  )اجلزائر  الدويرة 
يف  عدل  م�صكن   2400 حي  ممثلي 

ذات البلدية.
هذا  اأن  ذاته  امل�صدر  او�صح  و 
اللقاء جاء تنفيذا لتعليمات املدير 
ا�صتمع  حيث   ، عدل  لوكالة  العام 
والتي  احلي  ممثلي  ان�صغاالت  اإىل 
امل�صجلة  التحفظات  بع�س  تخ�س 
تقنيني  اللقاء  وح�رض  احلي   بذات 
�رضكة  عن  وممثلي  عدل  وكالة  من 
الت�صيري  فرع  عن  وممثل  االجناز 

العقاري .
و بهذه املنا�صبة، األزم مدير م�صاريع 
�رضكة  الدويرة  و  ح�صن  بابا  عدل 
امل�صجلة  التحفظات  برفع  االإجناز 
دعا  كما   . املحددة  االآجال  يف 
التن�صيق  �رضورة  اإىل  احلي  ممثلي 
خا�صة  احلي  قاطني  وبني  بينهم 
ب�صكناتهم  يلتحقوا  مل  الذين  منهم 
التحفظات  ت�صجيل   اأجل  من 

ورفعها يف اأقرب االآجال.
من جهتهم ، ثمن ممثلي حي 2.400 
اللقاء  بابا ح�صن هذا  م�صكن عدل 
املدير  ب«دور  م�صيدين  املثمر 
وترية  ت�رضيع  يف  عدل  لوكالة  العام 
و   ، ت�صليم هذا احلي  االأ�صغال قبل 
للتكفل  اتخذها  التي  االجراءات 

والية  م�صتوى  بان�صغاالتهم«وعلى 
االثنني  ام�س  التقى  بومردا�س، 
الوطنية  كالة  الو  م�صاريع  مدير 
لتح�صن ال�صكن و تطويره عدل لهذه 
الوالية مع ممثلي �صكان حي 3.000 

م�صكن عدل بخمي�س اخل�صنة .
كان  الذي   ، اللقاء  هذا  ومتحور 
ملعاينة  ميدانية  بزيارة  متبوعا 
احلي ، حول »اأهم االن�صغاالت التي 
املتمثلة  و  ال�صكان  ممثلو  طرحها 
و  الغاز  عدادات  غياب  يف  اأ�صا�س 
بع�س  يف  ال�رضوب  املاء  انعدام 
العمارات املوزعة و التي مل يلتحق 
جانب  اإىل   ، بعد  اأ�صحابها  بها 
نتيجة  الرتبة  اجنراف  يخلفه  ما 

ت�صاقط االأمطار » .
جل�صة  بعد  انه  البيان  واو�صح 

ممثلو  ح�رضها  التي  التحاور 
وممثلو  االإجناز  موؤ�ص�صة  و  الوكالة 
يلزم  حم�رض  حترير  مت  ال�صكان« 
التحفظات  برفع  االإجناز  موؤ�ص�صة 
املياه  خزان  ت�صليم  و  امل�صجلة 
لل�رضب يف مدة ال تتعدى  ال�صاحلة 
االأ�صبوع«من جهتها، التزمت و كالة 
عدل بالتن�صيق مع ال�رضكة الوطنية 
بالتكفل  �صونلغاز  الغاز  و  للكهرباء 

بان�صغاالت قاطني احلي.
ثمنه  الذي  اللقاء  هذا  وجرى 
العام  املدير  من  بتوجيه  ال�صكان، 
لوكالة عدل يف اإطار توا�صله الدائم 
مع املكتتبني و �صكان اأحياء عدل .

يذكر اأن املدير العام لل�صكن بوزارة 
اأني�س  املدينة،  العمران  و  ال�صكن 
الفارط  االحد  تراأ�س  قد   داود  بن 

اجتماعا تن�صيقيا حول تقدم التهيئة 
�صكنية  وحدة   10.000 بـ  اخلارجية 
�صيغة البيع باالإيجار ، و التي ت�صم 
و  ح�صن  بابا  مبوقع  وحدة   3.000
الدويرة يف  7.000  وحدة مبوقعي 

والية اجلزائر .
الدفع  كيفية  حول  اللقاء  متحور  و 
مبواقع  اخلارجية  التهيئة  باأ�صغال 
خالل  من  الدويرة،  و  ح�صن  بابا 
ب�صبكات  الربط  وترية  ت�رضيع 
�صبكات  و  املاء  و  الغاز  و  الكهرباء 
يف  اإنهائها  و  ال�صحي  ال�رضف 
االآجال املتفق عليها بهدف ت�صليم 
مت  و  االآجال   اأقرب  يف  ال�صكنات 
�رضورة  على  االأطراف  كل  حث 
االلتزام بتعهداتها و جتاوز العراقيل 

املطروحة يف امليدان .

اأفادت الوكالة الوطنية لتح�صني ال�صكن و تطويره )عدل( اأن مدراء م�صاريع »عدل« باجلزائر العا�صمة و 
بومردا�ض قاموا بزيارات ميدانية  لبع�ض االأحياء ق�صد الوقوف على ان�صغاالت املواطنني ، حيث مت ت�صجيل 

حتفظات فيما يخ�ض تهيئة هذه ال�صكنات موؤكدين �صرورة اإيجاد حلول لها يف اأقرب االآجال. 

�صكنات عدل باأحياء يف العا�صمة و بومردا�ض  

الوقوف على ان�سغالت وحتفظات املواطنني 

24 �ساعة
بلدية ببوطي ال�صايح بامل�صيلة

الإفراج عن قائمة 140 
�سكنا اجتماعيا 

م�صالح  اأم�س  اأفرجت 
بوالية  عي�صي  �صيدي  دائرة 
اال�صمية  القائمة  امل�صيلة،عن 
ح�صة  من  امل�صتفيدين  املوؤقتة 
طابع  ذات  �صكنية  وحدة   140
بوطي  ببلدية  اإيجابي  عمومي 
ال�صايح، و�صط فرحة كبرية،بعد 
�صنوات من االنتظار وقد علمت 
ن�رض  على  املعنية  امل�صالح 
اأماكن عمومية  القائمة يف عدة 
البلدية،وعرب  عا�صمة  مبقر 
للدائرة  الر�صمية  ال�صفحة 
بالفي�صبوك من اأجل اإطالع جميع 
ال�صكان على اأ�صماء امل�صتفيدين 
من هذه ال�صكنات، وهي مبادرة 
منها  الهدف  الوالية  اأطلقتها 
بهوية  احلقيقي  التعريف 
والتاأكد من  ال�صخ�س امل�صتفيد 
رئي�س  وح�صب  هويته،  �صحة 
دائرة �صيدي عي�صي،فان العملية 
امل�صطر  الربنامج  �صمن  تندرج 
من طرف واإىل امل�صيلة املتعلق 
بن�رض قوائم امل�صتفيدين،م�صريا 
اإىل اأن القائمة خ�صعت لدرا�صة 
دقيقة ومعمقة من طرف اللجنة 
املخت�صة من اأجل ت�صفيتها ومنح 
اأن  ال�صكنات مل�صتحقيها،مذكرا 
مفتوحة  الطعون  اإيداع  فرتة 
منذ يوم اأم�س وملد ا�صبوع اأمام 

املق�صيني.
والية  تعرف  لالإ�صارة   
واإىل  قدوم  منذ  امل�صيلة، 
جالوي،  عبدالقادر  الوالية 
الك�صف  يف  ملحوظا  تقدما 
االجتماعية  ال�صكنات  عن 

والتجزئات الرتابية.

حملة حت�صي�صية حول الرمي 
الع�صوائي للكمامات

م�صتلزمات  نفايات  انت�صار  ي�صكل 
كورونا،من  فريو�س  من  الوقاية 
قفازات وكمامات ،والتى ت�صبب نقل 
ال�صحة  تهدد  حقيقة  العدوى،افة 
عرب  البيئي  واملحيط  العمومية 
خمتلف اأنحاء والية امل�صيلة، حيث 
نظمت اأم�س،مديرية البيئة مبدينة 
بو�صعادة، حملة حت�صي�صية توعوية 
فريو�س  انت�صاروباء  من  للوقاية 
كورونا، والتي كانت ب�صعار« الرمي 
امل�صتعملة  للكمامات  الع�صوائي 
....خطر �صحي بيئي« بالتن�صيق مع 
مديرية ال�صوؤون الدينية وامل�صالح 
بو�صعادة  لبلدية  واالأمنية  املحلية 
املحلية،  اجلمعيات  بع�س  وكذا 
يت�صمن تقدمي ن�صائح حول اأهمية 
مع  ال�صحي  الربوتوكول  احرتام 
الواقية،والتاكيد  االأقنعة  ارتداء 
التجمع  التعقيم وعدم  اأهمية  على 
خمتلف  لدي  اأكرب  وعي  ،وغر�س 
الفئات من اأخطار الرمي الع�صوائي 
للكمامات واأ�رضارها على ال�صحة 
خم�ص�صة  حاويات  والبيئة،وتوزيع 
لرمي الكمامات امل�صتعملة ،وهذا 
للحد من الرمي الع�صوائي لها،وكذا 
وكذا  توعوية  مطويات  توزيع 
املواطنني  على  كمامات  توزيع 
وم�صتعملى الطريق ، موؤكدين على 
بالن�صائح  التقيد  موا�صلة  �رضورة 
واالإر�صادات نظرا خلطورة الو�صع 
مع تف�صي هذا الفريو�س، اأين اأبدى 
احلملة  مع  تفاعلهم  املواطنون 

وتقيدهم باالإجراءات الوقائية.
عبدالبا�صط بديار

للتنديد مبا تعر�ض له االأ�صاتذة

احتجاج ت�سامني للأ�سرة 
الرتبوية

اأم�س،ع�رضات  �صباح  جتمع 
قطاع  وم�صتخدمي  االأ�صاتذة 
اأمام  امل�صيلة،  بوالية  الرتبية 
و  احتجاجا  الرتبية،  مديرية  مقر 
ت�صامنا مع االأ�صاتذة الذين طالبوا 
�صنة  منذ  العالقة  اأجورهم  ب�صب 
التي  امل�صاكل  من  جملة  وعلى   ،
يعاين منها القطاع ،وقد �صهد مقر 
مديرية الرتبية توافد عدد كبري من 
االأ�صاتذة ،من االأطوار الثالثة وتاأتي 
هذه الوقفة يف ظل تاأزم الو�صع بني 
عن  االأول  وامل�صوؤول  االأ�صاتذة 
دفاف  بالوالية،وبح�صب«  القطاع 
لنقابة  الوالئي  »االأمني  ال�صعيد 
جاءت  وقفتهم  اأن  »ال�صناباب« 
الإعادة االإعتبار لالأ�صاتذة الذين مل 
ت�صب اأجورهم منذ �صبتمرب 2019، 
مب�صتحقاتهم  مطالبتهم  وبعد 
اأن  لالإهانة،م�صيفا  تعر�صوا 
باجلملة  م�صاكل  ي�صهد  قطاعهم 
يرتكز  املديرية  م�صتوى  على 
بع�س  ممار�صات  على  اأ�صا�صا 
بتطهري  مطالبا  امل�صالح،  روؤ�صاء 
مديرية الرتبية من روؤو�س الف�صاد 
عي�صى  قال«  اأخرى  جهته  ومن   ،
لنقابة  الوالئي  االأمني  داحي« 

الرتبية  لعمال  الوطني  االإحتاد 
والتكوين،اأن منت�صبي قطاع الرتبية 
لبو نداء النقابات فيما �صماه »وقفة 
املتحدث  ذات  اأكد  ال�رضف«حيث 
على  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  كل  اأن 
امل�صتوى الوالية �صهدت �صلال تاما 
بعد هبة عمال هذا القطاع لتبليغ 
الئحتهم املطلبية والتي على راأ�صها 
بع�س  ،فيما  االأ�صتاذ  كرامة  حفظ 
املحتجني، عن تذمرهم من الو�صع 
الو�صاية  اإليه،مطالبني  اآلوا  الذي 
و�صعيتهم،واإيجاد  يف  بالنظر 
للقطاع،لتوقيف  م�صتعجلة  حلول 
ويذكر  التجاوزات،هذا  هذه 
ملدير  �صابق   ت�رضيح  ويف  اأنه 
فاإنه  بوزيد  بن  الدين  زين  الرتبية 
االإعتمادات  على  احل�صول  مت  
االأجور  جميع  ت�صمل  التي  املالية 
الذين  لالأ�صاتذة  وامل�صتحقات، 
�صبتمرب  اأجورهم منذ  يتقا�صوا  مل 
بت�صوية  االأ�صاتذة  2019،مطمئنا 
و�صعيتهم  حيث اأن الغالف املايل 
الهيئات  اإىل  اأر�صل  اأن  اخلا�س 
من  االإثنني  �صبيحة  اخلا�صة  

االأ�صبوع اجلاري .
عبدالبا�صط ب

بلدية القطار

اأهايل دوار اأولد م�سطفى ي�ستكون العزلة 
ي�صتكي �صكان دوار اأوالد م�صطفى 
ببلدية القطار، التابع اإقليميا لوالية 
ب�صبب  اخلانقة  الغزلة  غليزان،من 
االإهرتاء البالغ الطريق املوؤدي للدوا 
،وح�صب �صكوى الأهايل هذا الركن 
املن�صي الذي ال يتذكره امل�صوؤولون 
اإال يف املواعيد االنتخابية، قالوا« 
بعد  البلدية  عن  معزولني  اأ�صبحنا 
اأ�صبح  الذي  للطريق  التام  اإهرتاء 

الي�صلح لل�صري حتى على االأقدام« . 
واأ�صاف املعنيون يف ر�صالتهم التي 
»اأ�صبح  قائلني  �صكواهم  ت�صمنت 
للذهاب  تام  خطر  يف  اأوالدنا 
دخول  بعد  خا�صة  الدرا�صة  اإىل 
االأمطار  وت�صاقط  ال�صتاء  ف�صل 
م�صطفى  اأوالد  دوار  �صكان  ورفع 
الوالئية  لل�صلطات  ا�صتغاثة  نداء 
اجلديد  غليزان  وايل  راأ�صها  على 

الإيجاد  ال�رضيع  التدخل  ب�رضورة 
هذا  لتعبيد  املالزمة  احللول 
اكرث  منذ  يعّبد  مل  الذي  الطريق 
العديد  رغم  الزمن  من  عقد  من 
االأهايل  يخف  ،ومل  ال�صكاوى  من 
غ�صبهم من اإق�صائهم من حقهم يف 
بان�صغاالتهم  التكفل  وعدم  التنمية 
قالوا  والتي  عقود  منذ  املرفوعة 
من  احلائط  عر�س  �رضبت  باأنها 

 . املحليني  امل�صوؤولني  طرف 
باإعالم  ر�صالتهم  امل�صتكون  وختم 
مت  قد  الطريق  هذا  بان  الوايل 
فيه م�رضوع غاز املدينة وم�رضوع 
وم�رضوع  ال�صحي  ال�رضف  قنوات 
املاء ال�صالح لل�رضب منذ اكرث من 
ت�صليحه  يتم  مل  لكن  �صنوات  �صبع 

حلد ال�صاعة .
غليزان/ اأمني بن لزرق

رئي�ض الفرع الوالئي للت�صغيل مب�صتغامن " ح�صن فتحي " لـ"لو�صط" 

تهيئة مقر ملحقة الت�سغيل �سيج�سد قريبا
قال رئي�س الفرع الوالئي للت�صغيل 
ح�صن  موي   « م�صتغامن  لوالية 
�صحفي  ت�رضيح  يف   « فتحي 
التهيئة  م�رضوع  ان   « ل«الو�صط 
مربمج  الت�صغيل  ملحقة  مقر 
و�صتنطلق ا�صغاله يف اقرب االجال 
قد  العامة  املديرية  ان  موؤكدا 
�صبطت كافة الرتتيبات ال�رضورية 
�صي�صمح  الذي  امل�رضوع  لتج�صيد 
واجهة  يف  وتهيئته  املقر  بتو�صعة 
جديدة هذا وبعد املقال ال�صحفي 
الذي ن�رضته يومية » الو�صط » عن 
رئي�س  ا�صار  حاليا  املقر  و�صعية 

الفرع الوالئي ان العملية اجلديدة 
مكاتب  ملختلف  الداخلية  للتهيئة 
تغطي  التي  امللحقة  وم�صالح 
ت�صكل  الوالية  مركز  احتياجات 
اجلهات  لدى  االولويات  اهم 
الت�صغيل  وكالة  ولدى  الو�صية 
واملواطنني  املتعاملني  مطمئنا 
كافة  بت�صخري  �صواء  حد  على 
وع�رضنة  لتطوير  االمكانيات 
للفرع  التابعة  العمومية  املرافق 
م�صتغامن  بوالية  للت�صغيل  الوالئي 
م�صريا اىل حتويل وتو�صعة مقرات 
عديدة مللحقات الت�صغيل بالوالية 

منها مقر وكالة »دائرة �صيدي علي 
نوعية  مبوا�صفات  اجنز  الذي   «
ومقر الفرع الوالئي لل�صتغيل الذي 
يتنا�صب  مبا  االخر  هو  تهيئته  مت 
يف  العمومية  اخلدمة  وطابع 
الفرع  رئي�س  ونوه  الت�صغيل  قطاع 
موظفي  واداء  مبجهود  الوالئي 
املحلية  امللحقات  خمتلف 
ببلديات الوالية يف جمال اال�صغاء 
واال�صتقبال والتوجيه الذي يخ�س 
تويل  الذي  ال�صباب  ودعم  ت�صغيل 
الدولة له اهمية يف جمال التكوين 
امل�صوؤول  ذات  واعترب  والت�صغيل 

االخرية  امليدانية  اخلرجات  ان 
الفرع  فيها  فيها  ي�صارك  التي 
الوالئي للت�صغيل والتي مت تن�صيبها 
عن  ابانت  حملي  م�صتوى  على 
العديد من املعطيات التي تخ�س 
خريجي  من  ال�صباب  احتياجات 
يبقى  اذ  والت�صغيل  التمهني  مراكز 
توجيه  يف  واالت�صال  االعالم  دور 
عرب  وهذا  وفعاال  هاما  ال�صباب 
فيه  ي�صارك  الذي  العمل اجلواري 
مب�صاهمة  للت�صغيل  الوالئي  الفرع 

قطاعات اخرى حيوية 
حممد مرواين
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ال يزال الغمو�ض يكتنف امللفات 
باالأرا�ضي  اخلا�ضة  والقوائم 
املدعمة ح�ضة 673 على م�ضتوى 
غياب  ظل  يف  �ضالح،  عني  بلدية 
ال�ضلطات  من  حقيقية  اإرادة 
القائم  امل�ضكل  حللحلة  املحلية 

.
طالبت منظمة �ضباب االأمل بعني 
لوايل  موجهة  مرا�ضلة  يف  �ضالح 
والية مترنا�ضت م�ضطفى قري�ض 
كانت قد حت�ضلت يومية »الو�ضط 

»على ن�ضخة منها ب�رضورة التدخل 
املعنية  امل�ضالح  لدى  العاجل 
تو�ضيحات  تقدمي  اأجل   من 
خلف  تقف  التي  اال�ضباب  عن 
عدم  حول  املربر  غري  التماطل 
ار�ضال امللفات والقوائم اخلا�ضة 
 673 ح�ضة  املدعمة  باالأرا�ضي 
�ضالح  عني  بلدية  م�ضتوى  على 

وهذا قبل نهاية العام .
من جهة ثانية فقد اأ�ضافت نف�ض 
ال�ضكن  ان  املذكورة  املرا�ضلة 

الريفي مت ار�ضال 70 ملفا وبقيت 
الأ�ضباب  بعد  تر�ضل  مل  ملفا   30

يجهلها العام واخلا�ض .
اأجمع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بوالية  املحلي  لل�ضاأن  املتتبعون 
وباملقاطعة  عموما  مترنا�ضت 
وجه  على  �ضالح  عني  االإدارية 
ال�ضكن  ملف  اأن   ، اخل�ضو�ض 
بني  من  يعترب  �ضيغه  مبختلف 
اأثقلت  التي  ال�ضائكة  امللفات 
، خا�ضة  املحلي  املواطن  كاهل 

اجلمهورية  رئي�ض  اأن  علمنا  اإذا 
لقائهم  خالل  الوالة  األزم  قد 
بالنزول  باحلكومة  االأخري 
الن�ضغاالت  واال�ضتماع  للميدان 
احلوار  قنوات  بفتح  املواطنني 
بها  التكفل  خلف  وال�ضعي  البناء 
االأولويات  ح�ضب  مبداأ  بتطبيق 
بهدف  املتاحة  واالإمكانات 
احتواء غليان اجلبهة االجتماعية 

املحلية .
�أحمد باحلاج 

الأمن  ال�رضطة  م�ضالح  قامت 
االأمن  يف  ممثلة  مترنا�ضت  والية 
توقيف  من  اخلام�ض  احل�رضي 
العمر )38  من  يبلغان  �ضخ�ضني 
ق�ضية  يف  �ضنة( متورطان  و45 
بالتحطيم  متبوع  امل�ضاجرة 

العمدي مللك الغري.
اأفاد بيان خللية االعالم واالت�ضال 

اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية مترنا�ضت كانت قد حت�ضلت 
يومية »الو�ضط«على ن�ضخة منه اأن 
حيثيات الق�ضية تعود اىل نداء من 
قاعة االإر�ضال مفاده وجود �ضجار 
للم�ضت�ضفى  الرئي�ضي  باملدخل 
�ضخ�ضني،  بني  مترنا�ضت  املدين 
على الفور تدخلت عنا�رض ال�رضطة 

توقيف  مت  اأين  بامليدان  العاملة 
اىل  وحتويلهما  فيهما  امل�ضتبه 
اإجراءات  من  االنتهاء  بعد  املقر. 
ق�ضائي  ملف  اإجناز  التحقيق مت 
امل�ضاجرة  ق�ضية  يف  �ضدههما 
الغري  مللك  العمدي  والتحطيم 
الق�ضائية  اجلهات  اأمام  وتقدميها 
به  اأفادت  وح�ضبما  املخت�ضة.  

االمنية  العملية  فاإن  م�ضادرنا 
التطبيق  اإطار  يف  تندرج  النوعية 
ال�ضارم لتعليمات املديرية العامة 
لتج�ضيد  الهادفة  الوطني  لالأمن 
بهدف  امليدان  احتالل  خمطط 
تطويق بوؤر االجرام ب�ضتى اأنواعها 

واأ�ضكالها .
�أحمد باحلاج 

لوطاية  ببلدية  ال�ضحة  قطاع  ي�ضهد 
بغالبية  دفعت  مزرية  حالة  بب�ضكرة 
 200 م�ضافة  لقطع  احلوامل  الن�ضاء 
ال�ضحية  متابعة حالتهن  اأجل  ، من  كلم 
ب�ضبب  وذلك  اجلدد  مواليدهن  وو�ضع 
افتقار العيادة الطبية اجلوارية بالبلدية 
يزال  ال   . والتوليد  الن�ضاء  الإخ�ضائي 
عن  تبعد  التي  الوطاية  منطقة   �ضكان 
مقر الوالية ب200 كلم �ضماال يتجّرعون 
توليد  م�ضلحة  غياب  جراء  املعاناة 
من  ال�ضعيد  عقون  ال�ضحي  باملرفق 
�ضاأنها جتنيبهم التنقل اإىل مدينة ب�ضكرة 
اأنهم  اأثناء الوالدة، حيث اأو�ضح ال�ضكان 
اآن  يف  ومريرة  جّمة  م�ضاعب  يواجهون 
واحد، جراء عدم توفر املجمع ال�ضحي 
على م�ضلحة للتوليد ما ي�ضطر احلوامل 
اإىل التنقل مل�ضت�ضفى ب�ضري بن نا�رض او 
اإحدى العيادات اخلا�ضة ، حيث يطالب 
و  املحلية  ال�ضلطات  الدائرة  �ضكان 

ال�ضحة  مديرية  راأ�ضها  وعلى  الوالئية 
التدخل  ،ب�رضورة  بب�ضكرة  وال�ضكان 
العاجل من اأجل توفري م�ضلحة لالأمومة 
ال�ضحي  املجمع  م�ضتوى  على  والتوليد 
التي  الكبرية  معاناتهم  الإنهاء  وهذا 
يتكّبدونها جراء التنقل اإىل امل�ضت�ضفيات 
�ضعبة  مناخية  ظروف  يف  االأخرى 
بع�ض  يف  الليل  من  متاأخرة  اأوقات  ويف 
والقا�ضي  ال�ضعب  الو�ضع  هذا  االأحيان، 
غالبا ما يعّر�ض حياتهن لكافة االأخطار 
للن�ضاء  بالن�ضبة  خ�ضو�ضا  املحتملة، 
�ضحية  و�ضعية  يف  تتواجدن  اللواتي 
ع�ضرية  حاالت  تواجهن  اأو  متدهورة 
عادة ما كانت وراء ارغام احلوامل على 
يت�ضبب  الذي   االأمر   ، الطريق   قارعة 
و  واجلنني  لالم  �ضحية  م�ضاعفات  يف 
االثنني  بحياة  يودي  الظروف  اأ�ضوء  يف 

ح�ضب املعلومات االأولية املتوفرة  .
�أحمد نا�صري 

ت�ضكو 45 قرية بواليات اجلنوب ال�رضقي 
من تاأخر غري مربر يف ربطها ب�ضبكة غاز 
التي يتزايد الطلب عليه خالل  املدينة 
الربد  موجة  ملجابهة  ال�ضتوية  املرحلة 

القار�ض .
ورقلة  بلديات  قرية    45 قاطنو  اأعرب 
، عني  احلجرية،املقارين    ، الطيبات   ،
ابل�ضة   ، امقل  ، عني  ، مترنا�ضت  �ضالح 
 ، احلوا�ض  برج  الدبداب،   ، ادل�ض   ،
الطالب العربي ، دوار املاء ، بن ق�ضة ، 
املغري ، جامعة ، الدو�ضن ، خنقة �ضيدي 
الرمل  حا�ضي   ، ما�ضي  عني   ، ناجي 
ت�رضيح  يف   ، ال�رضقي  اجلنوب  بواليات 
لهم مع يومية »الو�ضط »، عن ا�ضتيائهم 
التماطل غري  ال�ضديدين  من  وتذمرهم 
املربر يف ربطهم ب�ضبكة غاز املدينة ، 
حيث ان هذه الو�ضعية املزرية �ضاهمت 
حياتهم  �ضفو  تعكري  يف  كبري  ب�ضكل 
املرحلة  ان  اذا علمنا  ، خا�ضة  اليومية 
برد  موجة  تعرف  التي  احلالية  اجلوية 
قارورات  عن  للبحث  غالبيتهم  دفعت 
غاز البوتان التي تعرف تزايدا ملحوظا 

يف ت�ضعريتها الوحدوية .
من جهة ثانية فقد طالب متابعون لل�ضاأن 
باملناطق  اجلمهورية  والة  من  املحلي 
ال�ضخ�ضي  التدخل  ب�رضورة  املذكورة 
اأجل تقدمي  لدى ال�ضلطات املحلية من 
القائمني عليها اأمام امل�ضاءالت القانونية 
الوجهة  م�ضري  عن  تو�ضيحات  لتقدمي 
املر�ضودة  ال�ضخمة  لالأموال  احلقيقية 
من  اإخراجها  بهدف  الدولة  طرف  من 

دائرة العزلة واحلرمان .
اأبوبكر  ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
االأول  امل�ضوؤول  ب�ضفته  بو�ضتة  ال�ضديق 
على الهيئة التنفيذية قد �ضنع اال�ضتثناء 
خالل  من  ال�رضقي  اجلنوب  بواليات 
التكثيف من خرجاته امليدانية لال�ضتماع 
الن�ضغاالت اجلبهة االجتماعية املحلية 
جت�ضيدا  لها  جذرية  حلول  عن  والبحث 
املوجهة  اجلمهورية  رئي�ض  لتعليمات 
باحلكومة  االأخري  لقائهم  خالل  للوالة 
لتطويق  الهادفة  املن�رضم  اأوت  �ضهر 

احتقان ال�ضارع بلغة ال�رضاحة .
�أحمد باحلاج 

لإماطة �للثام عن م�صري 673 قطعة �أر�ض مدعمة 

�أمن مترن��صت 

بلدية لوطاية بب�صكرة 

و�صط مطالب بفتح حتقيق يف م�صري �أمو�ل مناطق �لظل 

منظمة �سباب الأمل عني �سالح تطالب الوايل بالتدخل 

توقيف �سخ�سني يف ق�سية التحطيم العمدي مللك الغري

حوامل يقطعن 200 كلم 
ملتابعة حالهن

45 قرية باجلنوب ال�سرقي 
تفتقر لغاز املدينة 

م�صت قطاعات �ل�صغل ، �ل�صحة ،�لرتبية و�لتنمية

250 حركة احتجاجية باجلنوب خالل ال�سنة اجلارية
�صجلت وليات �جلنوب �ل�صرقي خالل �ل�صنة 250 حركة �حتجاجية م�صت قطاعات �ل�صغل ،�ل�صحة 

و�لرتبية و�لتنمية عموما �لتي حتت�صر ب�صبب غياب �إر�دة حقيقية حللحلة �لرت�كمات .
�أحمد باحلاج

املحلية  اجلمعيات  ممثلو  اأرجع 
ال�رضقي  اجلنوب  بواليات  الفاعلة  
 ، ،مترنا�ضت  ورقلة  غرار  على 
اأقل  وبدرجة  ،االأغواط  غرداية 
املقلق  التزايد  وب�ضكرة  الوادي 
االحتجاجية  احلركات  ملعدالت 
ظل  التي  واخلروق  للتجاوزات   ،
الت�ضغيل  بقطاع  عنها  م�ضكوت 
ب�ضبب رف�ض القائمني على ال�رضكات 
الوطنية العاملة يف ال�ضناعة النفطية 
االلتزام بتعليمات احلكومة القا�ضية 
لفائدة اأبناء  التوظيف  اأولوية  مبنح 
ح�ضب  مبّداأ  تطبيق  �رضط  اجلنوب 
االأولويات واالإمكانات املتاحة،و�ضع 
التوظيف  مظاهر  تف�ضي  قابله 
املنطقة  خارج  من  لعمال  املبا�رض 

دون املرور على االآليات القانونية.
قطاع  �ضجل  فقد  ثانية  جهة  من 
موجة  املذكورة  بالواليات  ال�ضحة 
 ، اجلارية  �ضنة  خالل  احتجاجات 
ب�ضبب الو�ضعية الكارثية للموؤ�ض�ضات 
اال�ضت�ضفائية ، ناهيك عن النقائ�ض 
امل�ضجلة باجلملة بالعيادات وقاعات 
النائية  باملناطق  خا�ضة  العالج 
اخلارجي  العامل  عن  واملعزولة 
التجهيزات  فادح  نق�ض  ت�ضكو  التي 
االأخ�ضائيني  انعدام  وكذا  الطبية 
احل�ضا�ضة،  املجاالت  جميع  يف 

املزرية  الو�ضعية  هذه  اأن  حيث 
فتحت باب الت�ضاوؤل من جديد عن 
م�ضري االأموال ال�ضخمة املر�ضودة 
للنهو�ض بواقع واآفاق قطاع ال�ضحة 
ال�ضحة من  لتج�ضيد مفهوم تقريب 
املواطن ،وهو االأمر الذي مل يظهر 
بدليل  الواقع  اأر�ض  على  اأثر  له 
املر�ضية  احلاالت  عديد  حتمل 
املناطق  من  التنقل  لعناء  احلرجة 
ال�ضفر  وم�ضقة  والنائية  احلدودية 
بالعيادات  العالج  �ضبل  عن  للبحث 
التكاليف  ذات  اخلا�ضة  الطبية 

الباه�ضة .
باجلملة  م�ضاكل  اآخر  �ضعيد  وعلى 
بهاته  الرتبوية  االأ�رضة  تتقا�ضمها 

التماطل  راأ�ضها  الواليات،وعلى 
املوؤ�ض�ضات  ترميم  اإعادة  الكبري يف 
طور  على  املح�ضوبة  الرتبوية 
الغمو�ض  عن  ناهيك   ، االبتدائي 
امل�ضاريع  م�ضري  يكتنف  الذي 
املتو�ضط  بالطورين  الرتبوية 
الق�ضاء  دون  حال  مما  ،والثانوي 
على اأزمة االكتظاظ داخل حجرات 
التدري�ض التي �ضاهمت ب�ضكل �ضلبي 
يف  احلا�ضل  التذبذب  جانب  اإىل 
يف  املدر�ضي  النقل  توفري،و�ضائل 
وهوما  العلمي  التح�ضيل  تراجع 
ال�ضالفة  الواليات  تذيل  عنه  نتج 
نتائج  يف  الوطني  للرتتيب  الذكر 

االمتحانات النهائية .

القرى  عديد  تبقى  ذلك  جانب  اإىل 
االأطراف  املرتامية  ،والبلديات 
احتقان  تعي�ض  ال�رضقي  باجلنوب 
تخبطها  نتيجة  م�ضبوق  غري  حملي 
ب�ضبب  التنموي  التخلف  براثن  يف 
العي�ض  �رضوريات  الأدنى  افتقارها 

الكرمي .
ومعلوم اأن الوزير االأول عبد العزيز 
اجلمهورية  والة  حذر  قد  جراد 
عواقب  من  منا�ضبة  من  اأكرث  يف 
التي  بتعليماته  االإخالل  وتبعات 
تلزمهم بالنزول للميدان ،واال�ضتماع 
،وال�ضعي  املواطنني  الن�ضغاالت 
عن  بعيدا  بها  اجلاد  التكفل  خلف 

احللول الرتقيعية .
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
جمل�ض ق�صاء �جللفة

حمكمة �جللفة
ق�صم: �صوؤون �لأ�صرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 20/02768 رقم الفهر�ض: 20/03421 تاريخ احلكم: 20/11/17

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�رضة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا يف ال�ضكل: 
قبول دعوى اعادة ال�ضري يف الق�ضية. يف املو�ضوع: اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل فيه 
ثم احلكم  ومن   .20/108 فهر�ض:  رقم  2020/01/07 حتت  بتاريخ:  احلال  عن حمكمة 
لدى  تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري حني�ضي حممد املودعة  بامل�ضادقة على 
الفهر�ض: 90. وبالنتيجة االمر  بتاريخ: 2020/03/15 حتت رقم  امانة �ضبط املحكمة 
ب: اوال: احلجر على املرجع �ضده �رضاي حفناوي اأ�ضامة املولود بتاريخ: 2000/02/27 
كمقدم  ب�ضري  �رضاي  املرجع  تعيني  ثانيا:  خرية.  بوزكري  والأمه  ب�ضري  الأبيه  باجللفة 
باأحد  قيامه  حالة  يف  املحكمة  با�ضتئذان  يلتزم  اأن  على  �ضوؤونه  وت�ضيري  لرعايته  عليه 
الت�رضفات الواردة يف ن�ض املادة 88 من قانون اال�رضة. ثالثا: االأمر بن�رض هذا احلكم 
لالعالم. رابعا: اأمر �ضابط احلالة املدنية املخت�ض بالتاأ�ضري بذلك على هام�ض عقد 
ميالد املحجور عليه. بذا �ضدر احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، 

وبح�ضبه اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط. 

اإ�سهار
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لقد كانت النتفا�سة الفل�سطينية الأوىل 
انتفا�سة �سباب فل�سطيني اكت�سف زيف 
املجال�س  واأكاذيب  العربي  اخلطاب 
ياأخذ  اأن  وقرر  العربية  وامل�ؤمترات 
م�سريه بيده، �سالحه احلجارة املت�فرة 
منذ عام  يكافح  التي  اأر�سه  تراب  على 
1948 من اأجل ا�سرتجاعها واإقامة دولته 

امل�ستقلة عليها مثل باقي ال�سع�ب.
 عند انطالق انتفا�سة احلجارة يف نهاية 
عام 1987 كان �ساحب هذه الأ�سطر يف 
كتب  قراءة  عرب  يتطلع  ال�سباب  ريعان 
الدرا�سي  املقرر  يقدمه  وما  التاريخ 
الفل�سطينية  الق�سية  ح�ل  الثان�ية  يف 
اإىل  اأدت  التي  الأوىل  النك�سة  من  بدء 
بهزمية  مرورا  ال�سهي�ين  الكيان  اإن�ساء 
اأرا�س فل�سطينية  ج�ان 1967 واحتالل 
النكبات  تلك  نتابع  كنا  وعربية جديدة، 
نرى  ونحن  واأمل  بح�رسة  املت�الية 
يف  معنا  يدر�س�ن  بيننا،  فل�سطينيني 
املدر�سة البتدائية ومعلمني يدر�س�ننا، 
مل  اإذ  للتخاذل  عناوين  فيهم  نرى  وكنا 
الفل�سطيني  يرتك  كيف  ن�ست�عب  نكن 
بلده حتت نريان الحتالل ويلجاأ اإىل بلد 
اجلزائر  ا�سمه  البلد  هذا  كان  ول�  اآخر 

التي حتمل الق�سية الفل�سطينية كجزء ل 
يتجزاأ من ق�سيتها التحررية الكربى.

الفل�سطينية  النتفا�سة  انطالق  عند 
الفل�سطيني  ال�سباب  نحيي  قمنا  الأوىل 
كان  التي  اأخبارها  ونتابع  املنتف�س 
م�اجهة  يف  اجلزائري  التلفزي�ن  يبثها 
اإعالم غربي كان ي�سعى لتقزمي احلدث 
وي�مها مل تكن هناك قن�ات عربية ومل 
مذك�را  �سيئا  بعد  من  اأن�ساأها  من  يكن 
العربية.  اجلي��سيا�سية  اخلارطة  على 
كان جيلنا ه� ذلك اجليل الذي ولد بعد 
ال�ستقالل ب�سن�ات قليلة وعا�س الروح 
الث�رية والتحررية وكاأنه �سانعها، كنا نرى 
اأن اأي ث�رة ل ت�ساهي الث�رة التحريرية 
اجلزائرية ل ميكن اأن ن�سميها ث�رة غري 
اأننا كنا ناأمل اأن تتح�ل النتفا�سة التي 
ا�ستعلت وعمت وا�ستقرت ل�سبع �سن�ات 
كاملة اأن تتح�ل اإىل ث�رة م�سلحة تقتلع 

جذور الكيان ال�سهي�ين.
انطلقت النتفا�سة الفل�سطينية الأوىل 
اأربعة  ا�ست�سهاد  عقب  جباليا  من 
"ايريز"  عمال على حاجز بيت حان�ن 
الحتاليل بعد اأن قام م�ست�طن متطرف 
بده�سهم ب�ساحنته. كانت هذه احلادثة 

اأطلق  غ�سب  لتاأجيج  كافية  املاأ�ساوية 
مظاهرات عف�ية حت�لت اإىل م�اجهات 
وككرة  ال�سهي�ين  الحتالل  ق�ات  مع 
خميم  اإىل  املظاهرات  انتقلت  الثلج 
بالطة ونابل�س وهي ترتك على الأر�س 
الآلف  وع�رسات  ال�سهداء  من  املئات 
على  ت�زع�ا  والأ�رسى  اجلرحى  من 
عام  واأرا�سي  والقد�س  وال�سفة  غزة 
�ساملة  وطنية  انتفا�سة  فكانت   1948
الفل�سطينية  الأر�س  من  �سرب  يبق  مل 

املحتلة اإل وكان له اإ�سهام فيها.  
من  وانطالقها  وتلقائيتها  بب�ساطتها 
واجه  الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  عمق 
جتربة فريدة من ن�عها من الكفاح مل 
تكن معروفة لدى ال�سع�ب الأخرى يف 
معركة مل تكن متكافئة اإل اأنها خرجت 
على مراأى و�سمع العامل، بكل هذا العمق 
ال�سال�نات  حديث  النتفا�سة  �سارت 
اأعادت  التي  وهي  والدولية  العربية 
الفل�سطينية  الق�سية  ج�سد  اإىل  الروح 
العربية  القمة  يف  بق�ة  ح�رست  التي 
التي عقدت باجلزائر يف ج�ان من عام 
ال�طني  املجل�س  قمة  وبعدها   1988
الفل�سطيني الذي عقد يف اجلزائر اأي�سا 

يف ن�فمرب من ال�سنة ذاتها واأعلن فيها 
الفل�سطينية.  الدولة  م�رسوع  قيام  عن 
الفل�سطيني  املطلب  انتعا�س  اأعقب 
على ال�ساحة الدولية اعرتاف ال�ليات 
التحرير  مبنظمة  الأمريكية  املتحدة 
ت�س�ية  عن  احلديث  وبداأ  الفل�سطينية 
بدء  الإ�رسائيلي  العربي  لل�رساع  دولية 
واتفاقيات   1992 عام  مدريد  مب�ؤمتر 
وا�سطن  والت�قيع يف  اأو�سل� عام 1993 
ينطلق  اأن  قبل  مبادئ  اتفاق  على 
وتن�سيق  وت�س�يات  مفاو�سات  م�سل�سل 
ومبادرة  لل�سالم  دويل  وم�ؤمتر  اأمني 
التي  ال�سالم(  مقابل  )الأر�س  عربية 
الفل�سطينية  النتفا�سة  عقب  جاءت 

الثانية.
انتفا�سته  الفل�سطيني  ال�سعب  ي�ستعيد 
تعد  مل  عربية  ردة  �سياق  يف  الأوىل 
حديث الك�الي�س والغرف املغلقة كما 
كانت من قبل بل �سار التطبيع مع الكيان 
ال�سهي�ين �ساأنا خا�سا بكل دولة يف ظل 
وهرع  امل�سرتك  العربي  العمل  م�ت 
الإمارات اخلليجية اإىل اإقامة عالقات 

ديبل�ما�سية مع الكيان ال�سهي�ين.

33 �سنة على النتفا�سة الفل�سطينية
ي�ستعيد ال�سعب الفل�سطيني 

اليوم الذكرى الثالثة 
والثالثني لنتفا�سته الأوىل 

يف وقت �سار من ال�سعب اأن 
ن�ستح�سر اأحداثا ووقائع 

مرت عليها عقود يف �سياق 
فل�سطيني وعربي ودويل 

خمتلف متاما حتى اأن املتابع 
لتطور املراحل التي تلت 
تلك املحطة التاريخية 
قد يدفع دفعا اإىل طرح 

ت�ساوؤل جوهري: هل كانت 
النتفا�سة الفل�سطينية 

بداية لنك�سة ثانية وهي 
التي اأريد لها اأن تكون 

انطالقة جيل ثان من الثورة 
الفل�سطينية حتت اإ�سراف 

اجليل الذي اأطلق ثورة عام 
.1965

بقلم: اح�سن خال�ص

نهايتها التطبيع والرتكيع

على  بالت�سال  املكلف  ميار�س  اإذ 
مهام  لل�لية  الت�سال  خلية  م�ست�ى 
ل  الأوىل  بالدرجة  واإعالمية  ات�سالية 
تت�قف عند دع�ة ال�سحفيني واملرا�سلني 
،وتظاهرات  ال�لية  ن�ساطات  لتغطية 
لل�لية بل  تنظم داخل الرتاب املحلي 
يجب اأن تك�ن لدى املكلفني بالت�سال 
روؤية عمل تتاح لهم وهم ميار�س�ن هذه 
طابعها  كان  واأن  الت�سالية  ال�ظيفة 
داخل هيكل  تنفذ  لأنها  اإداري وخا�س 
اجلماعات  يف  ،وح�سا�س  هام  حملي 
ال�سخم  الإداري  اجلهاز  ،وه�  املحلية 
،وم�سالح  فروعا  ي�سم  الذي  لل�لية 
الهيكل  ،وفق  ،واأعباء امل�ظفني  اإدارية 
التنظيمي متعددة، وقد تظهر يف �سياق 
دي�ان  يف  بالدي�ان  امللحق  ممار�سة 
ال�لية ل�ظفيته مهام ،وتكليفات جديدة 
واحتياجات  م�ستجدات عمل  تقت�سيها 
تت�سل بت�سيري �ساأن عام كما اأن ت�ظيف 
طلبة العالم والت�سال يف امل�ؤ�س�سات 
العم�مية ويف اجلماعات املحلية �سار 
�رسورة ملحة ب�سب غياب هذا املن�سب 
والإعالمي  الت�سايل  الداء  وتراجع 

للم�ؤ�س�سات .
واخلدمة  احلديثة  الت�ا�سل  منابر 

العم�مية
الت�سال  يف  الباحثني  من  عدد  ي�سري 
الداخلية  بالت�سال يف قطاع  املهتمني 
�رسورة  اىل  املحلية  واجلماعات 
ي�سمى  ملا  علمي  دقيق  ت�سخي�س 
ينتجها  التي  والتمثالت  باجلماعات 
يف  امل�س�ؤولني  اجتاه  امل�اطن�ن 
املنتخب�ن  منهم  املحلية  اجلماعات 
املحلي�ن اأو بالأحرى كيف يرى ه�ؤلء 
الآخرون  يت�س�رهم  وكيف  اأنف�سهم 
اأحمد  لالأ�ستاذ  بحثي  ن�س  وي�سري 

املحلية  "اجلماعات  عن�انه  يعالوي 
يف اجلزائر " اإىل اأهمية تدار�س حركية 
يف  املحلية  اجلماعات  ن�ساط  واقع 
خمتلف املحاور التي ميكن من خاللها 
وفهم  الأداء  وقيا�س  ال�قائع  ت�سخي�س 
م�سائل الدور ،وال�ظيفة واللتزامات يف 
ال�سيا�سية  الجتماعية  التح�لت  �س�ء 

التي تعرفها اجلزائر .
ومن جتربة عمل ا�ستغلت فيها كاأ�ستاذ 
ال�طني  باملركز  الت�سال  يف  مك�ن 
لتك�ين م�ستخدمي اجلماعات املحلية 
تدريب  على  فيها  اأ�رسفت  ب�هران 
ب�ليات  بالت�سال  املكلفني  من  عدد 
من  ا�ستخل�ست  اجلزائري  الغرب 
الطلبة  فعل  ردود  ومن  التك�ين  نتائج 
املتك�نني وهم ي�سغل�ن وظائف اإدارية 
يف خاليا الت�سال بالبلديات وال�ليات 
اأن هناك م�ساكل عديدة ت�اجه ن�ساطهم 
الت�سايل داخل الهيكل الداري للبلدية 
املهام  طبيعة  تختلف  واأن  ال�لية  اأو 

على م�ست�ى كل من البلدية وال�لية .
طرحها  التي  الن�سغالت  بني  ومن 
املتك�ن�ن الذين وزعت عليهم ا�ستمارة 
الذي  التك�ين  اإزاء  اآرائهم  ملعرفة 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  به  بادرت 
املحلية وه� تك�ين هام ن�سط قدرات 
عدم  بالت�سال  املكلفني  امل�ظفني 
وج�د من�سب "مكلف بالت�سال" ب�سكل 
ر�سمي يف البلديات الكربى التي ت�اجه 
الفاعلني  طلبات  حيث  من  �سغطا 
وتنظم  التنم�ية  املحلية  احلياة  يف 
م�ساريع  بها  وتنجز  تظاهرات  بها 
للبلدية  اجلغرايف  احليز  اإطار  يف 
وامل�سكالمل�ج�د اي�سا من جانب اخر 
ه� عدم معرفة امل�ؤ�س�سات وال�سلطات 
مدونة التك�ين اجلامعية يف تخ�س�سات 

وات�سال  اعالم  تخ�س�س  منها  عديدة 
باملطل�ب  بالهتمام  يح�سى  ل  الذي 
هذا  وخريجي  الطلبة  ت�ظيف  يتم  ول 
التخ�س�س الهام يف خمتلف امل�ؤ�س�سات 

،والإدارات واجلماعات املحلية  .
يف  بالت�سال  مكلف  من�سب  وغياب 
يف  فقط  ،وج�ده  الكربى  البلديات 
�ساكلة تكليف اإداري قد ل ي�ؤ�رس فعال 
وقطاع  البلديات  روؤ�ساء  اهتمام  على 
ميلك  ،ول  ميار�س  ل  منهم  وا�سع 
"املق�س�د  الت�سال  يف  تك�ين  ر�سيد 
مل يتلق بعد روؤ�ساء البلديات تك�ينا يف 
املحلي  العمل  يف  وت�ظيفه  الت�سال ، 
يف بعده التنم�ي " رغم اأن البع�س منهم 
على  وات�سالية  خطابية  قدرات  ميلك 
بالبلدية  م�ساكل  وحل  �سغط  ا�ستيعاب 
بلغة ات�سال اكت�سبها امل�س�ؤول من خربة 
خارج الأطر التك�ينية التي تبقى هامة 
لدى  وامل�اهب  القدرات  ت�افر  رغم 
ي�سري  اأن  ميكن  فال  امل�س�ؤولني  بع�س 
ال�ساأن  عن  امل�س�ؤول�ن  الأميار  مثال 
يديرون  ات�سالية  ثقافة  بدون  املحلي 
اأو  من خاللها حتى الزمات املفاجئة 
بالأداء  كثريا  الهتمام  املت�قعة وعدم 
اأنتج  املحلية  اجلماعات  يف  الت�سايل 
الكثري  اأداء  ال�سك�ن يف  م�سهدا من  لنا 
من املجال�س البلدية وال�لئية املنتخبة 
كما اأن الإدارة املحلية اأ�سبحت تعتمد 
يف  الكال�سيكية  الت�سيري  اأ�ساليب  على 
التي  الع�رسنة  رغم  امل�اطن  خماطبة 

تطال املرفق العام
اأعباء املكلف بالت�سال بال�ليات

مكلف  وظيفة  من  يجعل  اآخر  ان�سغال 
روتينيا  ال�ليات  دواوين  يف  بالت�سال 
دفرت  وج�د  عدم  وه�  دينامكي  وغري 
خاليا  بتن�سيط  للمكلفني  يحدد  اأعباء 

بال�سكل  ي�ؤطر  ،ول  وا�سحا  الت�سال 
الذي  بالت�سال  املكلف  وظيفة  الالزم 
قبل  من  والت�جيهات  الأوامر،  يتلقى 
ال�ايل  ،وبالتايل  ال�ايل  دي�ان  مدير 
الإداري  اجلهاز  عن  الأول  امل�س�ؤول 
لل�لية ورغم اأن طبيعة املهمة تقت�سي 
بتقاليد  بالت�سال  املكلف  يلتزم  اأن 
الذي  الإداري  وال�سلم  الدارية  العمل 
له  حتدد  ف�قية  �سلطة  اإىل  يحيله 
املحيط  مع  ،والتعاطي  العمل  طريقة 
اخلارجيني   والفاعلني  امل�ؤ�س�ساتي 
بالت�سال  املكلف  دور  تن�سيط  اأن  اإىل 
اإن  اأي�سا  اإعالميا  وجعله  ال�لية  يف 
ال�سلطات  جمه�د  ينقل  الق�ل  �سح 
تط�ير  جمال  يف  ينفذ  الذي  املحلية 
املحلي  امل�ست�ى  على  الت�سال  مناخ 
احتياجات  اأحد  الأخري  يف  يلبي  مبا 
حقيقيا  ا�ستثمارا  يعترب  امل�اطنني 
اجلماعات  يف  بالت�سال  املكلف  يف 

املحلية .
ا�ستحدث  التي  ال�ليات  من  فالكثري 
الت�ا�سل  م�اقع  على  �سفحات 
ال�لية  اأخبار  تنقل  الجتماعي 
ويجب  الفاي�سب�ك  على  وتظاهراتها 
اأن يتك�ن�ا  للمكلفني بالت�سال  ال�سماح 
الت�سال  و�سائط  ا�ستعمال  جمال  يف 
اأكرث  اأ�سبح  الذي  اجلديد  والإعالم 
اإقناعا لل�سباب مثال ،وه� يتحكم برباعة 
يف تكن�ل�جيات الت�سال احلديثة التي 
يجب ا�ستغاللها من قبل القائمني على 
لتن�سط  ال�ليات  يف  الت�سال  خاليا 
اأكرث  ،وجعلهم  بالت�سال  املكلفني  دور 
،ون�ساطات  الأخبار  نقل  يف  �رسعة 
ال�لية والتفاعل مع ما تن�رسه ال�سحافة 
املحلية وال�طنية من اأخبار ،ون�ساطات 

وان�سغالت بال�لية . يتبع ...

دور خاليا الت�سال يف املوؤ�س�سات

عاد من ال�سروري لتطوير 
وع�سرنة اأداء خاليا 
الت�سال املتواجدة 

بدواوين الوليات الهتمام 
بتكوين املكلفني بالت�سال 

،ومن�سطني لهذه اخلاليا على 
امل�ستوى املحلي اإذ يكت�سي 

التكوين على الت�سال 
لفائدة املوظفني يف خاليا 

الت�سال بالوليات ورتبهم 
الوظيفية "مت�سرف اإداري 

، ملحق بالإدارة " اأهمية 
لتح�سني اأداء الت�سال 

املوؤ�س�ساتي ،وتفعليه على 
امل�ستوى املحلي 

تاأطري متاأخر

بقلم د.حممد مرواين
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يف اأجواء احلرب ماذا ن�ستفيد من الغرب
لي�ضوا �ضواء:

النظرات  من  بداية  نتحرر  اأن  يجب 
�سواء  الغربيون  فلي�س  والتعميمية  الكلية 
وحتى  �سواء  احلاكمة  اإدارتهم  ولي�ست 
التاريخي  ال�رصاع  يف  م�ساهمتهم  كيفية 
العرب  جتاه  موقفهم  ان  كما  �سواء  لي�ست 
اإنهم  ثم  �سواء..  لي�سوا  املركزية  وق�سيتهم 
ال�سنني  ع�رصات  قبل  كانوا  كما  لي�سوا  الآن 
فهناك تطورات اقت�سادية اجتماعية ثقافية 
ون�ساط  الدولية  العالقات  بتطور  مرتبطة 
وانتقال  الإن�سان  حقوق  منظمات  من  كثري 
وحتول  وا�سنطن  اىل  الدويل  الفعل  مركز 
اأوربا �سيئا ف�سيئا اىل تابع �سيا�سي وامني يف 
ال�سياقات العامة لل�سيا�سة الأمريكية ل�سيما 

يف الق�سايا اخلا�سة باأمتنا.
نتمكن  تف�سيال قد ل  واحلديث هنا يحتاج 
منه يف هذا احليز فاحلديث يجب ان يطال 
اأنظمة احلكم وفل�سفاتها املتباينة يف اأوربا 
واأمريكا كما ينبغي ت�سليط ال�سوء على حالة 
وم�ساألة  الغربي  املجتمع  يف  الأيديولوجيا 
الدين ما الذي تقدم وماذا تخلف اأو تاأخر، 
الأفراد  �سلوك  على  كله  ذلك  اآثار  هي  وما 
ونظم احلكم و �سبكة العالقات الجتماعية.. 
ان كل ذلك يف تطور م�ستمر ل مي�س فقط 
على  يدخل  اإمنا  اخلارجية  والهيئة  الظاهر 
لل�سخ�س  النف�سي  التكوين  بنيان  عميق 

واملجتمع.
باملجتمعات  الوعي  رقعة  ات�سعت  لقد 
مواقف  يف  الن�ساين  ال�سمري  وبرز  الغربية 
�سعبية وجمتمعية من خالل نقابات واحيانا 
مفكرين  او  مرموقني  �سا�سة  خالل  من 
مبعيارين  الكيل  �سيا�سة  يرف�سون  متميزين 
ويدعون اىل رفع الظلم عن اهل اجلنوب.. 
وبروك�سل  وباري�س  ولندن  مدريد  ففي 
مظاهرات  هبت  امريكية  ومدن  روما  و 
بع�رصات اللف كلما قامت اللة الع�سكرية 
على  والعدوان  غزة  بق�سف  ال�سهيونية 
اثر  كذلك  ح�سل  كما  الفل�سطيني.  ال�سعب 
وهكذا  العراق..  على  الأمريكي  العدوان 
تتح�س�س  التي  ال�سعوب  بني  التمييز  يتجلى 
ال�سيا�سات  لرف�س  الإن�ساين  طريقها 
لنا  املعادية  والإدارات  ال�ستعمارية 
يقابل  اأن  �ساأنه  من  وهذا  متفاوتة..  بن�سب 
بالرتحاب  اجلنوبية  املتو�سط  �سفة  على 
املثقفني  خالل  من  الإن�سانية  وامل�ساركة 

وعلماء الدين.
ال�سهيونية  للب�سائع  املقاطعة  حركة  ولعل 
يف  تتمدد  امل�ستوطنات  ب�سائع  ل�سيما 
املتحدة  الوليات  اإىل  بل  كلها  اأوربا 
يف  اأن�سارا  جتد  وهي  اأي�سا  الأمريكية 
الر�سمية يف بع�س  الربملانات واملوؤ�س�سات 
اأ�سوات املفكرين  اأن  الأوربية.. كما  الدول 
تخلو من من�سفني  والأمريكان ل  الأوربيني 
يدافعون عن حق العرب يف احلياة ويرف�سون 
الكيل مبعيارين يف ق�سايا ال�رصاع الدائر يف 

املنطقة.
يف  الر�سمي  الفرن�سي  ال�ستثناء  يربز  وهنا 
طريقة التعامل مع الثقافة العربية الإ�سالمية 
وتاأخذ منحى متطرفا لقمع احلريات الدينية 
الإ�سالمي  للمقد�س  والإ�ساءة  وال�سيا�سية 
بحجة حماية حق التعبري عن الراأي.. وتبدو 
الإدارات متوح�سة  لدى  الفرن�سية  العلمانية 
مع  وخارجها  فرن�سا  داخل  الإ�سالم  جتاه 
اأ�سول جزائرية وتون�سية  ان املواطنني من 
اأ�سبحوا قوة اجتماعية كبرية وقد  ومغربية 
املجالت ل�سيما  �ستى  اأفرزت ح�سورا يف 

الطبية واملهنية..
ل  املتتالية  الفرن�سية  الإدارات  اأن  �سحيح 
حت�سن التفاو�س وتتجه دوما لك�رص اجلرة، 
اإل اأنها تبالغ يف ا�ستفزاز العرب وامل�سلمني 
الذين  للخونة  حفالت  تقيم  عندما 
ومتجدهم  ال�سعوب  تعذيب  يف  �ساعدوها 
مل  حني  يف  ا�ستحقاق..  و�سهادات  بنيا�سني 

تبادر لالعتذار كما فعلت بلجيكا وكثري من 
الدول عن عهدها ال�ستعماري وما اقرتفت 

يف اجلزائر وتون�س وليبيا و�سورية.

العزل احل�ضاري:

اإىل  احلاجة  تربز  ال�سعوب  بني  العالقة   يف 
ال�سلوك  يف  فاعلة  كقوة  والعطاء  الأخذ 
ومن  والثقايف  بل  والقت�سادي  الجتماعي 
ال�سعوب  بني  احلواجز  اإقامة  امل�ستحيل 
بع�سها..  من  ال�ستفادة  من  وحرمانها 
وامل�ساريع  الأجندات  اأ�سحاب  ان  �سحيح 
لبع�سهم  النا�س  حاجة  ا�ستغالل  يحاولون 
فينظمون قنوات حلركة املنافع بني الب�رص 
ماآرب  لتحقيق  وي�ستغلونها  يوجهونها 
اأنانية ل�سيما يف مثل احلالة التي  واأهداف 

منر بها الآن ك�سعوب واأمة.
الإ�سالمية  العربية  كانت احل�سارة  اأن  �سبق 
م�سدر اإلهام وعطاء متنوع لل�سعوب الأوربية 
قرونا عديدة ولعل كثريا من موؤرخي احل�سارة 
يف اأوربا ين�سفونها فيفردون لها كتبا وبحوثا 
ودرا�سات بل ويجعلون لها كرا�سي بحث يف 
وامل�سلمون  العرب  كان  حيث  اجلامعات، 
يف  املظلمة  الو�سطى  القرون  مرحلة  -يف 
ح�ساريا  الب�رصي  تطورهم  قمة  يف  اأوربا- 
والعالقات  والإنتاج  املعرفة  �سعيد  على 
اللتقاء  �ساحة  الأندل�س  وكانت  واملعمار.. 
اأوربا وكانت مدار�سها ت�ستقبل الطالب  مع 
فرن�سا  ل�سيما  اأوربا  اأنحاء  من  الأوربيني 
يتلقون درو�سا يف الفل�سفة واملنطق وثقافة 
الأمر  والفيزياء،  والريا�سيات  الإغريق 
فجرت  التي  الثقافية  للبنية  اأ�س�س  الذي 
اأوربا على الكهنوت وحتكم الإقطاع  ثورات 
ذلك  واأبدلت  النا�س  حياة  يف  والكني�سة 
فكانت  العلمي  والتعليل  التجريب  مبفاهيم 

النه�سة العلمية يف اأوربا.
يف  واملعي�سي  العلمي  التقدم  تعطل 
فبعد  قرون،  عدة  منذ  العربية  املجتمعات 
وبن  امل�رصق  يف  الدين  �سالح  انت�سار 
الذي  ان  وا�سحا  كان  الأندل�س  يف  تا�سفني 
جتديدية  روؤية  �سعيد  على  يكن  مل  حدث 
والإبداع  بالعلوم  من�سغلة  جمتمعات  لبناء 
ابن  كما  الدين  فلقد متيز �سالح  ال�سناعي 
املنظم  الفذ  القائد  �سفات  بكل  تا�سفني 
وامللهم واملتحفز واحلازم والعبقري حل�سم 
منهما  كل  وكان  الأعداء  مع  �رصاع  جولت 
املوقف  وتقديره  خططه  يف  ا�سرتاتيجيا 
روؤية  ميتلكا  مل  كليهما  لكن  الع�سكري.. 
انت�ساراتهما  اأن  يعني  الذي  الأمر  ح�سارية 
اأمام  الزمن  من  عقود  بعد  قيمتها  �ستفقد 

من يجهز للحرب ب�سكل اأكرث عدة وخطة..
بالد  يف  فو�سى  بعد  العثمانيون  جاء 
متزقت  وقد  العرب  بالد  ويف  امل�سلمني 
ومغربا  م�رصقا  العربية  املمالك  اأركان 
العربي  املغرب  وكاد  الأندل�س  و�سقطت 
يلحق بالأندل�س لول احل�سم الرتكي ال�رصيع 
الذي طرد ال�ستعمار الفرن�سي من اجلزائر 
القرون  وم�ست  العربي..  املغرب  و�سائر 
العثمانية  اخلالفة  حكم  حتت  طويلة 
وتفتح  الإ�سالم  ديار  لتوحيد  انبعثت  التي 
للنفوذ وان�سغلت باحلروب  م�ساحات جديد 
الع�سكري  اجلانب  بهذا  العثمانيون  ومتيز 
التي  العربية  الأقطار  بتطوير  ين�سغلوا  ومل 
اأ�سابها ال�سلل احل�ساري قرونا عدة ل�سيما 

القرنني الأخريين من حكم العثمانيني.
العمالقة  ال�سناعية  بعجلته  ال�ستعمار  جاء 
الكيان  لتك�سري  وطموحه  املتطور  و�سالحه 
واإخ�ساعها  العرب  ديار  ومتزيق  ال�سيا�سي 
الفرن�سيون  وتقا�سم  املبا�رصة  للهيمنة 
والجنليز الغنيمة.. جاء ال�ستعمار بهجومه 
مدمرا  الديار  ي�ستبيح  الوح�سي  الع�سكري 
وم�ساريع  �سناعات  من  البالد  يوجد يف  ما 
ومدار�س  �سعبية  وحرف  ومهن  زراعة 
تقليدية وحرق املكتبات فاأوغل ال�ستعمار 
يف جتهيل النا�س كما اأمعن يف اإزاحتهم عن 

احلياة وتدفقها.
وبعد ثورات قوية وعميقة خا�ستها ال�سعوب 
وا�سرتداد  العبودية  من  لالنفكاك  العربية 
وقد  نف�سها  وجدت  وهويتها  �سيادتها 
وهنا  والتيه..  والتخلف  اجلهل  منها  متكن 
و�رصيعا  اجلاهزة  الأجوبة  عن  البحث  بداأ 
�سناع  غائبة عن  احلالة  مثل هذه  تكن  ومل 
اأ�رصعوا  الذين  وم�ست�رصقيه  ال�ستعمار 
يربح  مل  والذي  والتوجيه  الن�سح  تقدمي  يف 
وتر�سيم  و�سعاراته  وطبيعته  احلكم  فل�سفة 
هياكل على طريقة ن�سخ ول�سق.. فيما اأخفى 
عن ال�سعوب املتحررة طرائق ما تو�سل اليه 
من معارف مفيدة وعلوم �رصورية لتاأ�سي�س 

حياة تليق بالإن�سان يف هذا الع�رص..
على  الطريق  ال�ستعماريون  قطع 
�سعارات  يف  واألهوها  العربية  املجتمعات 
الإن�سان  وحقوق  والدميقراطية  احلكم 
البينية ومتكن ال�ستعماريون من  واملعارك 
خالل ت�سليمهم احلكم يف معظم بالد العرب 
من �سمان ان ي�ستمر التخلف والتبعية وربط 
كل اأنواع القت�ساد املحلي بعجلة القت�ساد 

الأجنبي.
ع�رصات  بعد  اأننا  للده�سة  مثريا  األي�س 
دولنا  موؤ�س�سات  بناء  يف  البدء  من  ال�سنني 
الزراعة  قطاع  و  وم�ست�سفياتنا  جامعاتنا 
م�ست�سفياتهم  اىل  نهرع  لزلنا  وال�سناعة 
نحتاج  ما  لن�ستورد  م�سانعهم  واىل  للتداوي 
يف اب�سط حاجياتنا واىل قمحهم لكي ن�سد 
النزف  عملية  تو�سل  فيما  حياتنا..  رمق 
الأدمغة  بهجرة  العلمية  لطاقاتنا  امل�ستمر 
التي ل ميكن اأن تكون بريئة بعد اأن اأ�سبحت 
ن�سبة الأطباء العرب يف لندن مثال تزيد عن 
الثلث عدد الأطباء و الأطباء اجلزائريون يف 

فرن�سا ن�سبة كبرية..
النه�سة  اأ�سباب  عنا  اأخفوا  ال�ستعماريون 
والتقدم او اأ�سغلونا عنها بنزاعات و�رصاعات 
مل  حكومات  ظل  يف  �رصنا  ونحن  بينية.. 
باملعارف  والإتيان  احل�سار  �سق  حتاول 
وكوريا  وتايوان  ال�سني  فعلت  كما  والعلوم 
اأحد  مينحها  اأن  تنتظر  مل  حيث  اجلنوبية 
باملماحكات  حكوماتنا  واكتفت  التكنلوجيا 
لقمع  الأمنية  واملعاجلات  الأيديولوجية 
عملية  يف  النتخابات  وتزوير  احلريات 
بهلوانية وا�سترياد ونظريات لبناء القت�ساد 
واملجتمع.. وهكذا ت�سكل يف حياتنا العزل 

احل�ساري.

معيارنا لال�ضتفادة:

بالنفتاح كله على التجربة الغربية وبالتحرر 
ال�ستعمار  �سنعها  نف�سية  خملفات  اأي  من 
يف نفو�س املظلومني.. وبالوعي ملا نحتاج 
يف ال�سعد جميعا نتاأمل هذه العبقرية التي 
اثبتها العقل الغربي يف ظل اأنظمة علمانية 
او  ال�سار  عن  النافع  فنفرز  ودميقراطية 
يف  فقط  لي�س  هنا  واملجال  املفيد..  غري 
باب العلم والتكنلوجيا بل حتى يف جمالت 
املجتمع  والتنظيمية يف  الرتبوية  املنهجية 
يف  ال�ستمرار  �رصوط  با�ستيعاب  مرورا 
التقدم العلمي حيث ل يغيب عن نظر املتابع 
للم�سهد الأوربي والأمريكي ان العمل واجب 
اأ�سا�س لالنتماء  و�رصف واللتزام به �رصط 
للمجموعة الب�رصية.. كما ان القانون ميتلك 
عنه  اخلروج  يجعل  ما  احلا�سمة  القوة  من 
ان  كما  واملحا�سبة،  للعقاب  وجالبا  عيبا 
حياة  والتدخل يف  والعالج  احلياة  �سمانات 
بعيدا  �ساأوا  بلغت  الفرد واملجتمع  الإن�سان 
وال�سمان  وال�سحة  التعليم  قطاعات  يف 

الجتماعي..
طاقات  تهدر  كيف  بح�رصة  نرقب  اإننا 
اأو  فا�سدة  مب�ساريع  اإما  العربية  دولنا 
النظام  بنهب منظم من خالل متنفذين يف 
بحيث اأ�سبح الفقر واجلوع والتخلف نتيجة 
الباب علينا  حتمية ملجتمعاتنا.. ففي هذا 
من  جتعل  التي  التجربة  فهم  يف  النهماك 

الدولة  وتقوم  املجتمع  يف  �رصكاء  الأفراد 
فر�سا  بل  تطوعا  لي�س  العالقة  بتنظيم 
الفقراء  ي�سرت  ما  الأغنياء  مال  من  فتاأخذ 

دون من او اأذى بل بقوة القانون..
واملنتجات  الأدوات  فقط  لي�س  ن�ستفيد 
والعلوم البحثية.. بل جند اأنف�سنا حمتاجني 
لال�ستفادة من طرائق التعامل مع التكنلوجيا 
تربية  يف  وكذلك  ال�سرتاتيجي  والتخطيط 
النا�سئة ومناهج التعليم والتوجيه والرتفيه.. 
ولكن  امل�سامني  لي�س  هنا  واملق�سود 
الأدوات والو�سائل واملنهجية لن القوم حقا 
الغربية  وخ�سو�سيتهم  بهويتهم  يفرطوا  مل 

والدينية برغم من عتو العلمانية.
ان غلق الباب على التجربة الغربية احلياتية 
ودربا  عن�رصيا  يكون  اأن  يعدو  ل  �سلوك 
يف  ال�رصاع  �سياقات  من  واخلروج  للتيب�س 
ي�ستدعي  وهذا  والع�رصين..  الواحد  القرن 
كل يف جماله  املخت�سني  ور�سات عمل من 
فان  املدار�س  يف  الرتبوية  بالعملية  بدءا 
البيداغوجي  الرقي  من  مرتبة  بلغوا  القوم 
بحيث يتم ربط التلميذ مبوؤ�س�سته كمرجعية 
اىل  الو�سول  كذلك  وي�ستوجب  وموئال،  له 
بالتعليم  لالرتقاء  واقعية  منطقية  �سياغات 
اإ�سرتاتيجية  اإطار  العلمي وهذا يف  والبحث 
الدولة على ان تكون العملية الرتبوية عملية 
نطرح  وهنا  قيمي  ح�ساري  اإن�سان  �سياغة 
الذي  الإن�سان  طبيعة  هي  ما  اأنف�سنا  على 
وجمتمعه  نف�سه  على  مغلق  اإن�سان  نريد؟ 
اأم اإن�سان بانتماء ح�ساري وبعد اإن�ساين ويف 
كل حالة نحتاج الرتكيز على مفاهيم وثقافة 
ل  الذي  املعني  املدر�سة  لت�سبح  تعليمية 

ين�سب يف �سخ القوة الب�رصية يف املجتمع.
اإن اإعادة النظر يف العالقة مع املنتوج الغربي 
الثقايف والإداري والتنظيمي والجتماعي ل 
او  لال�ستعمار  »العتبار«  نعيد  اإننا  يعني 
نتجه  اإمنا  القذرة..  ل�سورته  حت�سينا  نقدم 
اىل التجربة الإن�سانية الفذة ن�ستمد منها ما 
وان  كثرية،  التخبط  يوفر علينا مراحل من 
حتما  الغربية  التجربة  مع  التعامل  جتنب 
يقود اىل جفاف يف املعرفة وا�سمحالل يف 

كيفية التعامل مع امل�ستجدات.
الب�رص  جهد  تلقي  ل  احل�سارية  فهويتنا 
الإن�سان  اأخا  الإن�سان  وتعترب  الهام�س  على 
ولكنها تغربل وتوجه وت�سحح كما فعلت مع 
اأمينة  وكانت  �سبقها  الذي  الب�رصي  املنتوج 
بر�سالة  بالتزام  الب�رصية  اىل  قدمته  و  عليه 

املعرفة.
يف  متاما  مطلوب  النف�سي  التوازن  اإن 
التعامل مع املنتوج احل�ساري الغربي، فكما 
مقولت  يف  والذوبان  ولنبهار  النهيار  اأن 
احل�سارة الغربية عن الدين والإن�سان والقيم 
النجاح وهي  اأنها �سبيل  املثلى على اعتبار 
اإىل  يدفعنا  الغربي  للخطاب  �سمات خا�سة 
النغالق  نرف�س  كذلك  فاإننا  نرف�سه،  اأن 
على  املحافظة  بحجة  احل�ساري  والعزل 

الأ�سول والهوية.. 
الغربية هي  الإدارات  نحن نعرف ان بع�س 
من يوؤجج ال�رصاع ول يراعي كيفية ال�سلوك 
ويثورها  الأمة  وي�ستفز  اأتباعه  ال�رصوري 
يف  ولكن  مربرة..  غري  وعدوانية  بعن�رصية 
رد  يكون  ان  امل�سموح  ذلك من غري  مقابل 
من  بل  العن�رصية..  �سد  عن�رصية  فعلنا 
ال�رصوري فر�س منطقنا باأننا بناة ح�سارة 
كله  الب�رصي  اجلهد  من  ت�ستفيد  اإن�سانية 
وتفكر بطرق ال�سالمة حتى مع اخل�سوم ول 
�ساحات  يف  اإل  اخل�سوم  مواجهة  يف  عنف 
واليقظة  بالكيد  مت�سك  ول  املواجهة 
اأما  املفاو�سات..  �ساحة  اإل يف  املتوج�سة 
اأدوات  نطور  اأن  فيجب  احلياة  معرتك  يف 
الغربية من  احل�سارة  له  و�سلت  ما  ا�ستالم 
عملية  خالل  ومن  واإداري..  مادي  منتوج 
اأ�سا�سيا  رافدا  هذا  يكون  ومواءمة  غربة 

لنه�ستنا بل ولوحدتنا واهلل غالب على اأمره

ما اأ�ضعب اأن تنظر اإىل 
خ�ضمك احل�ضاري 

مبو�ضوعية، فيما تن�ضب 
اأظفاره يف حلم اأبنائك، 

وتهدم �ضواريخه 
عوا�ضمك، وميار�س 

عليك عقدة ا�ضتعالئه 
فيحقر مقد�ضك وي�ضكك 

يف حقوقك الإن�ضانية، 
ومل يدخر جهده يف اإذلل 

اأمتك مرة بالتجارب 
النووية واأخرى بتجزئة 
وطنك العربي وتكري�س 

حكومات الرداءة وحمايتها 
ت�ضوم ال�ضعوب �ضوء 

العذاب، وهذا كله فيما 
قد اأجنز اخطر اأهدافه 

ال�ضيطانية باإقامة الكيان 
ال�ضهيوين على اأر�س 
فل�ضطني وطرد اأهلها 

وت�ضريدهم، وما اأق�ضى 
على النف�س اأن جتد اأمتك 

ال�ضيدة و �ضاحبة احل�ضارة 
ت�ضتورد منه كل �ضيء من 
لقمة العي�س اإىل ماكينة 

احلالقة واخلياطة دعك 
من الأ�ضياء الأكرث رقيا.. 

ومتزقك اأن يف بالدك 
اأ�ضبح العي�س يف الغرب 

اأمنية تراود كثريين!! رغم 
هذا املناخ املفعم بالأمل 

والقهر هل هناك ما ميكن 
ال�ضتفادة منه؟

�ضالح عو�س
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طائرات التطبيع وم�سريات املقاومة
مات الأب ال�سيا�سي والروحي والعاطفي للمغرب

»اإ�رسائيل« بدورها عّدت الأمر 
غري  وتطورا  خطرة  �سابقة 
عادي يف طبيعة الأ�سلحة التي 
دفعها  ما  املقاومة،  متتلكها 
القتالية  ا�سرتاتيجياتها  لتغيري 
كون  اجلديد  التحدي  لتنا�سب 
الو�سول  ميكنها  امل�سرّيات 
لكل الأهداف يف ظل انك�ساف 
وتعر�سها  اأمامها  القوات 
و�سع  لذلك  ال�سديد،  للخطر 
تاأهب  حالة  يف  اجلو  �سالح 
طوال  الطائرات  هذه  ملتابعة 
اجلنود  من  وطلب  املعركة، 
قدر  والتخفي  لل�سماء،  النتباه 
على  النار  واإطالق  الإمكان، 

هذه الطائرات.
الق�سام  كتائب  اأعلنت  وقد 
التي  الطائرات  هذه  امتالكها 
موؤكدة  »اأبابيل«  عليها  اأطلقت 
اأَنّ هذه الطائرات مت ت�سنيعها 
وتطويرها مبعرفة مهند�سيها، 
حتمل  الطائرة  هذه  اأَنّ  مبينة 
ذات   A1A وهي  مناذج  ثالثة 
مهام ا�ستطالعية، وA1B ذات 
وهي   A1Cو هجومية،  مهام 
انتحارية،  هجومية  مهام  ذات 
ح�رسية  م�ساهد  وعر�ست 
الطائرات  هذه  التقطها 
الأهداف  فوق  مهماتها  اأثناء 

الإ�رسائيلية.
الحتالل  جي�ش  اأعلن  حني  يف 

اإحدى  اإ�سقاط  من  متكنه  عن 
هذه الطائرات ب�ساروخ، وياأتي 
اجلي�ش  حر�ش  �سياق  يف  ذلك 
اأمام  جاهزيته  اإثبات  على 
التهديد اجلديد، واإظهار قدرته 
امل�سريات  مواجهة خطر  على 
التي متتلكها املقاومة، واإر�سال 
الر�سائل باأن الحتالل لن ي�سمح 
مبرور هذه الطائرات و�سيف�سل 
مهامها، لكن املقاومة اأحبطت 
ووا�سلت  متاما  اأهدافه 
مهماتها ال�ستطالعية وطورت 
الطائرات  هذه  اأداء  من 
للقلق  م�سدرا  اأ�سبحت  حتى 
هذا  اجلنود،  لدى  واخلوف 
باأن  الحتالل  اإدراك  ظل  يف 
جهودا  يبذل  يزال  ما  الق�سام 
كبرية لتطوير تقنيات واإمكانات 
لأي  ا�ستعدادا  الطائرات  هذه 

مواجهة قادمة.
وقد ك�سفت كتائب الق�سام جانبا 
اخلا�ش  م�رسوعها  من  خفيا 
وتطوير  بت�سنيع  املتعلق 
طائرات بدون طيار من خالل 
اجلزيرة  بثته  خا�ش  حتقيق 
اأعظم،  خفي  ما  برنامج  يف 
وظهر يف هذا التحقيق م�ساهد 
املهند�ش  لل�سهيد  ح�رسية 
على  ي�رسف  الزواري(  )حممد 
خرباء  جانب  اإىل  امل�رسوع 
قطاع  يف  الق�سام  من  اآخرين 

مهند�ش  هو  الزواري  غزة، 
تون�سي تطوع للعمل يف �سفوف 
خربات  ونقل  الق�سام  كتائب 
يف  و�ساهم  للمقاومة  نوعية 
وتدريب  امل�رسوع  تطوير 

الع�رسات.
دور  اأن  الحتالل  وعَدّ 
يف  ووجوده  خطر  الزواري 
حقيقيا  مهددا  اأ�سبح  غزة 
القوى يف  �سكل خرقا ملوازين 
املقاومة  بني  الدائرة  احلرب 
من  بات  واأنه  والحتالل، 
ن�ساطه  وقف  ال�رسوري 
ليقرر  م�رسوعه،  وتعطيل 
العدو ت�سفيته من خالل فرقه 
الإرهاب  تزرع  التي  اخلا�سة 
عرب  والعامل،  املنطقة  يف 
بوا�سطة  عليه  النار  اإطالق 
اأمام  لل�سوت  كامتة  م�سد�سات 
منزله مبنطقة العني ب�سفاق�ش 
 ،2016 دي�سمرب   15 يف  وذلك 
حما�ش  حركة  حملت  وقد 
الكاملة  امل�سوؤولية  الحتالل 

عن اغتياله.
امل�سهد نف�سه تكرر يف اجلنوب 
موؤخرا  جنحت  فقد  اللبناين 
تابعة حلزب اهلل  طائرة م�سرية 
الحتالل  اأجواء  اخرتاق  يف 
خا�سة  ومقاطع  �سورا  ونقلت 
)روي�سات  قاعدة  اأظهرت 
العلم( يف مزارع �سبعا املحتلة، 

اآخر  �رسيا  ع�سكريا  وموقعا 
وقد  براينط(،  )ثكنة  ي�سمى 
حالة  ظل  يف  ذلك  حدث 
التي  الق�سوى  ال�ستنفار 
يعي�سها العدو يف جبهة ال�سمال، 
وياأتي ذلك بعد تنفيذ الحتالل 
ا�سم  حملت  �سخمة  ملناورة 
كانت  والتي  الفتاك(  )ال�سهم 
حتاكي حربا متعددة اجلبهات، 
منع  اأهدافها  اأبرز  من  وكان 
الدرونز  الطائرات  منظومات 

من جتاوز احلدود.
اأنظمة  ياأتي ذلك يف ظل �سعي 
الحتالل  مع  للتطبيع  عربية 
وفتح الأجواء اأمام �سالح اجلو 
الإ�رسائيلي، واإبرام التفاهمات 
اجلوية  الرحالت  تبادل  نحو 
الكيان  واإىل  من  املختلفة 
التعاي�ش  اإطار  يف  الإ�رسائيلي 
لت�سبح  ال�سالم،  فر�ش  وتعزيز 
للقتلة  العربية ممرا  املطارات 
الأجواء  وتنتقل  واملجرمني، 
لتكون طريقا للعدوان، وفر�سة 
بلدان  على  الهجمات  ل�سن 
كانت  بعدما  واإ�سالمية،  عربية 

حمرمة عليهم.
ويف ال�سياق، فاإن مراهنة العرب 
الحتالل  مع  التقارب  على 
من  الأدنى  احلد  حتقق  لن 
ال�سيا�سية،  طموحاتهم 
نيابة  تقاتل  ل  فـ«اإ�رسائيل« 

م�ستعدة خلو�ش  ولي�ست  عنهم 
وميكنها  بالإنابة،  حروب 
العرب يف  التخلي عن حلفائها 
اأي حلظة حني تتبدل الولويات 
ال�سهيونية  والطائرات  لديها، 
هدف  اأي  ق�سف  يف  ترتدد  لن 
عربي ي�سكل تهديدا مل�ساحلها، 
بتقوية  معنية  لي�ست  اأنها  كما 
هوؤلء احللفاء لذلك �ستمنع اأي 
تزيد  اأن  ميكن  �سالح  �سفقات 
اأو  قدرات العرب �سواء اجلوية 

غريه.
بينما �ستبقى املقاومة ما�سية 
التطويري  م�رسوعها  يف 
للمعدات والأ�سلحة وعلى راأ�سها 
الطائرات  حيث  اجلو  �سالح 
تلتفت حلالة  اأن  امل�سرية، دون 
م�ستعينة  العربي،  النبطاح 
بتوفيق اهلل ثم بعقول فل�سطينية 
وت�ساهم  �ساهمت  وعربية 
املقاومة،  قدرات  تعزيز  يف 
المل  هي  املقاومة  كون 
من  لالنعتاق  ال�سحيح  واملالذ 
الحتالل والتخل�ش من �سطوة 
لذلك  ال�ستعمار،  وو�ساية 
من  لكل  مفتوحة  فالأبواب 
ليزيد  بالركب  يلتحق  اأن  يريد 
الذي  امل�رسوع  هذا  زخم  من 
وتهديدا  مزعجا  حتديا  ي�سكل 

مبا�رسا لالحتالل.

ا�ستطاعت املقاومة الفل�سطينية 
امتالك �سالح جديد مّكنها 

من النه��ض بالقدرات اجل�ية 
بحيث ت�ستطيع تنفيذ مهام 

اال�ستطالع ،والهج�م بـ«طائرات 
م�سرية« اأعلن عن امتالكها 

ا يف عام 2014 اأثناء معركة  فعلًيّ
الع�سف املاأك�ل، وقد ظهرت 

يف م�سرح عمليات املقاومة 
وهي تنفذ مهمات متعددة، 

كان منها تنفيذ طلعات ج�ية 
بغر�ض الت�س�ير واال�ستطالع 

ف�ق اأهداف العدو، فقد حلقت 
طائرات »اأبابيل« ف�ق مقرات 

جلي�ض االحتالل ،واملدن املحتلة 
،واأهداف ا�سرتاتيجية خمتلفة.

اأحمد اأب� زهري

اأقالم

حترك الفنت  ما ظهر منها و ما بطن

اإمارة اأبوظبي و �سناعة املوت
طلب  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
بالقوات  حفرت  دعم  اأبوظبي 
عقده  اجتماع  خالل  جاء 
مع  اإماراتيون  م�سوؤولون 
ال�رسيع  الدعم  قوات  قائد 
حمدان  حممد  ال�سودانية 
بالعا�سمة  )حميدتي(  دقلو 
ال�سوء  يلقي  ما  اخلرطوم؛ 
الإماراتية  امل�ساعي  على 
اخلفية التي تقو�ش ال�ستقرار 

يف ليبيا.
اإىل  الوثيقة املوجهة  وح�سب 
اإدارة  مدير  قال  حميدتي، 
بقطاع  الع�سكرية  ال�سوؤون 
جنوب دارفور يف قوات الدعم 
الركن حامد  العميد  ال�رسيع، 
تفويج  مت  »لقد  اآدم:  جمعة 
1200 جندي من مع�سكر نيال 
كلم   650( اجلفرة  قاعدة  اإىل 

جنوب �رسق طرابل�ش(«.
اأبوظبي  اإمارة  يجعل  مالذي 
تنقل  1200  بتمويل  تتكفل 
ليبيا  للقتال يف  عن�رس م�سلح 

المارات  اأمر  الذي  ،من 
اأ�سال  الطلب  هذا  بتقدمي 
ال�سيا�سية  القيادة  تعلم  األ   ،
تقوم  الدولة خطورة ما  لهذه 
لتجربتها  ا�ستن�ساخا  به 
،ويف  اليمن  يف  الدموية 
الأرا�سي ال�سحراوي املحتلة 

ويف �سوريا ويف م�رس
و اأمتنى اأن يخيب ظني الذي 
مبا�رس  بدور  يجزم  يكاد 
دعم  يف  اأبوظبي  لقيادة 
منطقة  يف  الأمنية  التوترات 
�سيتحول  بالتايل  و  ال�ساحل 
اإىل  املتعاظم   الدور  هذا 
خطر مبا�رس على اجلزائر و 

ا�ستقرار حدودها.
حذرا  و  وعيا  يتطلب  الو�سع 
متاأملني  برمتها  الق�سية  من 
ال�سقيق«  »البلد  هذا  قدرة 
بدول  الأذى  اإحلاق  على 
عربية كثرية و�سعيه املحموم 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  لتغيري 
م�سالح  خلدمة  توجيهها  و 

العدو ال�سهيوين
ن�رس  املا�سي  اأوت   21 يف 
اأبورا�سيد  اأ�سامة  العالمي 
يومية  يف  مطولة  درا�سة 
اللندنية  عن  العربي اجلديد 
تناميه  و  الإماراتي  الدور 
ال�سنوات  خالل  امللفت 
موؤكدا  اأن  املا�سية  القليلة 
التي  الت�سامح«  »موؤمترات 
عقدتها الإمارات، ودعت اإليها 
بع�ش اأ�سد متطّريف ال�سهاينة 

الأمريكيني وموؤ�س�ساتهم، كما 
يف   ،2018 عام  اأواخر  جرى 
يف  ال�سالم«،  تعزيز  »منتدى 
اأبوظبي، والذين جل�سوا جنباً 
دين  م�سايخ  مع  جنب  اإىل 
»التطّرف«  ليدينوا  م�سلمني 
ل  وهذان  و«الإرهاب«، 
يكونان اإل اإ�سالميني! ومعلوم 
اإىل  له  اأن بن بيه، يف زيارات 
يرتّدد  مل  املتحدة،  الوليات 
املنظمات  قادة  لقاء  يف 

معهم،  واحلوار  ال�سهيونية 
، فاإن اإعالن اأبوظبي،  ومن ثَمّ
بناء  نيتها  املا�سي،  العام 
وتعيني  يهودي  كني�ش  اأول 
»عام  �سياق  يف  له،  حاخام 
كل  اإىل  بالإ�سافة  الت�سامح«، 
انفتاح  عن  يعرّب  ل  �سبق،  ما 
ديني وا�ستيعاٍب لالآخر، بقدر 
لتحالٍف  اأنه ميثل تاأ�سي�ساً  ما 
�سلٍب مع احلركة ال�سهيونية، 
الإمارات  تقدمي  اإىل  يرمي 

عنوان النفتاح يف املنطقة«
الدور  ياأخذ  عام  ب�سكل 
الإماراتي يف املنطقة �سمات 
مت  جلل  لأمر  م�سبقة  حملة 
وحددت  قبال  له  التخطيط 
ب�سدد  الآن  وهو  اأهدافه 
ال�رسورية  املناخات  تهيئة 
ول  املخطط  هذا  لتج�سيد 
يبتعد الأمر برمته عن خدمة 
عالقة  ذات  كربى  ق�سية 
الأيام  و  ال�سهيوين  بالكيان 

القادمة �ستك�سف املزيد.

ي�ميا تر�سخ »االمارات« 
�س�رتها القامتة من خالل 

ف�سائحها و انك�ساف دورها يف 
دعم الت�ترات و التحري�ض 

على الفنت و قطع ذات البني ،و 
اإجها�ض اأي م�سعى  لراأب ال�سدع 

يف كثري من ال�ساحات واآخرها 
ليبيا اأين ك�سفت وثيقة ر�سمية 

�سربتها م�سادر اأمنية، عن اإر�سال 
ق�ات �س�دانية اإىل ليبيا بطلب 
اإماراتي لدعم اجلرنال خليفة 

حفرت.

يقلم :وداد احلاج



املالك  عبد  "بن  ملعب  احت�ضان  تقّرر 
واأوملبي  ق�ضنطينة  �ضباب  لقاء  رم�ضان" 
بر�ضم  املقبل  ال�ضبت  املقرر  ال�ضلف 
الرابطة  بطولة  من  الثالثة  اجلولة 
الذي  الربنامج  ح�ضب  الأوىل  املحرتفة 
ن�رشته رابطة كرة القدم املحرتفة �ضهرة 
�ضباب ق�ضنطينة  اإدارة  وكانت  ام�س،  اأول 
قد را�ضلت الرابطة املحرتفة، ل�ضت�ضافة 
مناف�ضيها مبلعب "عابد حمداين" ببلدية 
اأر�ضية  حالة  تدهور  ب�ضبب  اخلروب 
امليدان ملعب "بن عبد املالك رم�ضان" 
"اجل�ضور املعلقة"،  الواقع بو�ضط مدينة 
واعترب املناجري العام لت�ضكيلة "ال�ضنافر" 
امليدان  اأر�ضية  جموج،اأن  الدين  ن�رش 

اإىل  يت�ضع  الذي  املالك"  عبد  "بن  ملعب 
13 األف مقعد توؤثر على الالعبني، م�ضريا 
الوحيد  البديل  يعترب  اخلروب  ملعب  اأن 
يف ظل الأ�ضغال اجلارية مبلعب "ال�ضهيد 
من  التقليدي  "ال�ضنافر"  مقعل  حمالوي 
ل�ضت�ضافة  حت�ضبا  تهيئته  اإعادة  اأجل 
لالعبني  اإفريقيا  لبطولة  اجلزائر 
 2023 لعام  املوؤجلة  املحليني-2022، 
اآخر،  جانب  من  كورونا.  جائحة  ب�ضبب 
الوطنية  البطولة  الثالثة من  تلعب اجلولة 
متيزها  حيث  دي�ضمرب،   12 و   11 يومي 
مباريات واعدة من بينها: �ضبيبة القبائل 
بارادو  نادي  وديربي  بلوزداد  �ضباب  اأمام 

ومولودية اجلزائر.
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عي�شة ق.

اإىل  للفيفا  الأخالقيات  بلجنة  اأّدت 
ونائبيه  امللغا�ضي  الرئي�س  اإيقاف 
وبالتايل  امل�ضادر  نف�س  ح�ضب 
حرمانهما من الرت�ضح لالنتخابات 
اللجنة  يف  مبقعد  بالفوز  املتعلقة 
التنفيذية للفيفا، هذه امل�ضتجدات 

يف  اجلزائر  ممثل  اإىل  الكّفة  متيل 
جت�ّضد  حال  يف  الكاف  انتخابات 
فعال اإيقاف كل من اأبو ريدة ولقجع، 
اأقوى  اأنهما  علمنا  غذا  خا�ضة 
مبقعدي  الفوز  اأجل  من  مر�ضحني 
املر�ضح  تواجد  ظل  يف  الفيفا، 
ذاته  املن�ضب  يف  حاليا  امل�رشي 

ويبحث عن عهدة جديدة.

الثنائي  ا�ضتبعاد  مت  حال  ويف 
زط�ضي  يجد  �ضوف  ذكره،  ال�ضالف 
اجل  من  كبرية  فر�ضة  اأمام  نف�ضه 
دخول مبنى الهيئة الكروية الدولية 
قائمة  اأن  علمنا  اإذا  ب�ضوي�رشا، 
اللجنة  مقعدي  غلى  املر�ضحني 
للقارة  املخ�ض�ضني  التنفيذية 
الإفريقية �ضمت اإىل جانب الثالثي 

ريدة  واأبو  لقجع  زط�ضي،  العربي 
غو�ضتافو  ال�ضتوائية  غينيا  مر�ضح 
ملعني  �ضيكون  اإيدو،اأين  ندونغ 
وبالتايل  مقعدا  بالتايل  �ضامنا 

اإثر ذلك ثاين �ضخ�ضية  ي�ضبح على 
الهيئة  تلج  اأن  ت�ضتطيع  جزائرية 
الفاف  رئي�س  بعد  الدولية  الكروية 
�ضبق  الذي  روراوة  حممد  ال�ضابق 

له تبواأ ع�ضوية اللجنة التنفيذية يف 
الفرتة ل�ضابقة خالل عهدة رئي�ضها 
جوزيف  ال�ضوي�رشي  ال�ضابق 

بالتري.

يبدو �أن رئي�س �الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم خري �لدين زط�شي �أ�شحى �أمام 
طريق مفتوح من �أجل �لفوز مبقعد يف �للجنة �لتنفيذية لالحتاد �لدويل لكرة 
�لقدم �لتي جتري �نتخاباتها على �شوء �جلمعية �النتخابية لالحتاد �الإفريقي 

للعبة و�ملقررة �شهر مار�س 2021، ويف هذ� �ل�شدد فاإن م�شادر �إعالمية عربية قالت 
بتوقيف �ملناف�شني �لقويني لزط�شي على �حد �ملقعدين يف �لهيئة �لدولية للعبة 

�مل�شتديرة �مل�شري هاين �أبو ريدة و�ملغربي فوزي لقجع وذلك ب�شبب تورطهما رفقة 
رئي�س �لكاف �ملوقوف �أحمد �حمد يف ق�شايا ف�شاد

و�شط حديث عن �إيقاف جلنة �الأخالقيات للثنائي �أبو ريدة ولقجع

زط�سي اأمام طريق مفتوح للفوز مبقعد باللجنة التنفيذية للفيفا

�ملنتخب �لوطني الأقل من 20 �شنة يتنقل �إىل تون�س وعينه على �لتاأهل لكاأ�س �إفريقيا

وري �لرثى م�شاء �لبارحة

بن �سماعني ي�ستدعي 30 لعبا حت�سبا لدورة لوناف

ال�ساحة الريا�سية توّدع �سباح بعد �سراع مع كورونا

الوطني  املنتخب  مدرب  ك�ضف 
لفئة اقل من 20 عاما �ضابر بن 
النهائية  القائمة  عن  �ضماعني 
املعنية بامل�ضاركة يف دورة احتاد 
بتون�س  املقررة  اإفريقيا  �ضمال 
خالل الفرتة املمتدة من 15 اإىل 
واملوؤهلة  املقبل،  دي�ضمرب   27
الإفريقية  البطولة  نهائيات  اإىل 
لنف�س الفئة والتي جتري ما بني 
 2021 مار�س  و14  فيفري   14
الناخب  واأقدم  موريتانيا،  يف 
الدعوة  توجيه  على  الوطني 
 30 جمموع  ت�ضم  قائمة  اإىل 
م�ضتجدات  لأي  حت�ضبا  لعبا، 
تخ�س فريو�س كورونا امل�ضتجد 
اآخر  يف  طارئ  لأي  وتفاديا 
القائمة  متيزت  حيث  حلظة، 
لها  الدعوة  توجيه  مت  التي 
بطولة  يف  امل�ضاركة  اجل  من 
لعبني  ثمانية  تواجد  "لوناف" 
الدوري  يف  ين�ضطون  مغرتبني 
من  الفاف  متكنت  الفرن�ضي، 

اأنديتهم  موافقة  على  احل�ضول 
باأر�س  باللتحاق  لهم  لل�ضماح 
الت�ضكيلة  مع  والتنقل  الوطن 
للعب  تون�س  اإىل  الوطنية 
اأن  باعتبار  الإقليمية،  املناف�ضة 
خارج  يجري  املناف�ضة  تاريخ 
الفاف  و�ضمنت  الفيفا،  تواريخ 
باتريك  �ضرييل  من  كل  م�ضاركة 

بلوج لعبا  لقمان  خيرث ومهدي 
وما�ضين�ضا  مار�ضيليا،  اأوملبيك 
اأوفلة وح�ضني تواتي باري�س �ضان 
�ضو�ضو،  فرج  و�ضام  جريمان، 
اإليا�س  ني�س،  بلهندي  تيدي 
ور�ضوان  اأميان  خل�رش  مي�ضال 

تبحريتي ملعب رمي�س.
و�رشع اخل�رش منذ اأول ام�س يف 

م�ضتوى  على  حت�ضريي  ترب�س 
املنتخبات  حت�ضري  مركز 
اأين  مو�ضى  ب�ضيدي  الوطنية 
يومية  تدريبات  اإىل  يخ�ضعون 
يف  امل�ضاركة  حت�ضري  اأجل  من 
الدورة الكروية وال�ضتعداد جيدا 
�ضمان  اإىل  منهم  �ضعيا  للموعد 
اإىل  التاأهل  تاأ�ضريات  اإحدى 
العر�س الكروي القاري املربمج 
مطلع العام اجلديد، اأين ت�ضافر 
ال�ضبت  اجلزائري  الوفد  بعثة 
ويخو�ضون  تون�س،  اإىل  املقبل 
دي�ضمرب   15 يف  مبارياتهم  اأول 
البلد  منتخب  اأمام  املقبل 
املغرب  مالقاة  قبل  امل�ضيف 
ليبيا  ال�ضهر،  نف�س  من   18 يف 
اأمام  والختتام مبقابلة  منه   21
ال�ضهر  نف�س  من   24 يف  م�رش 
املباريات  جميع  جتري  اأين 
العا�ضمة  يف  املنزه  ملعب  على 

تون�س.
عي�شة ق.

اأم�س  الريا�ضية  ال�ضاحة  فقدت 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�س 
الذي  �ضباح  رابح  للم�ضارعة 
بوباء  متاأثرا  اأم�س  املنية  وافته 
الفرتة  خالل  داهمه  الذي  كورونا 
لفظ  حيث  منه،  ومتّكن  الأخرية 
البارحة  �ضباح  الأخرية  اأنفا�ضه 
يف م�ضت�ضفى القبة عن عمر ناهز 
هناك  تواجد  بعدما  عاما،   55
خالل الأيام ال�ضابقة بغر�س تلقي 
الرثى  املرحوم  وري  اأين  العالج، 
اأم�س يف  ليوم  عقب �ضالة الع�رش 

مقربة واد الرمان بالعا�ضور.
موجعة  �رشبة  اخلرب  �ضّكل  وقد 
عليها  ونزل  الريا�ضية  للعائلة 
تناقلته  التي  وهي  كال�ضاعقة، 
الفقيد  واأن  خا�ضة  وحزن  باأ�ضى 

يعترب اأحد الإطارات املعروفة يف 
الذي قّدم  الريا�ضية وهو  ال�ضاحة 
الكثري يف الخت�ضا�س الذي ين�ضط 
بامل�ضارعة،  الأمر  ويتعلق  فيه 
رئي�س  من�ضب  �ضباح  وتقلّد 
للم�ضارعة  اجلزائرية  الحتادية 
ع�ضو  الوقت  نف�س  يف  وهو 
الأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
اأمني  مبن�ضب  مكلف  اجلزائرية 
اخلزينة، اأين توالت ر�ضائل التعازي 
من خمتلف الحتاديات الريا�ضية 
وال�ضخ�ضيات املعروفة يف املجال 
والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  يتقدمها 
اللجنة  ورئي�س  خالدي  علي  �ضيد 
الأوملبية اجلزائرية عبد الرحمان 

حماد.
و�ضبق للفقيد اأن انطلق يف م�ضاره 

الريا�ضي مدربا للمنتخب الوطني 
من�ضب  يتقلّد  اأن  قبل  للم�ضارعة، 
لالحتادية  الوطني  الفني  املدير 
الأوملبية  العهدة  خالل  وانتخب 
احلالية رئي�ضا لالحتادية وتويل يف 
نف�س الوقت من�ضب مدير ال�ضباب 
لفرتة  وزو  تيزي  لولية  والريا�ضة 
له خالفات  ان حتدث  قبل  ق�ضية 
والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  مع 
برناوي  الروؤوف  عبد  ال�ضابقة 
املن�ضب،  من  ا�ضتبعده  الذي 
يف  الإطارات  اأحد  الفقيد  ويعترب 
لها  وامل�ضهود  الو�ضية  الوزارة 
ميلك  والذي  والكفاءة  بالحرتام 
�ضمعة طيبة بني خمتلف  الفاعلني 

يف القطاع.
عي�شة ق.

�ملنتخب �لوطني للجيدو يو��شل �لتح�شري�ت 
��شتعد�د� للبطولة �الإفريقية

امل�سارع بويعقوب يعلن اعتزال اللعب
ممار�ضة  عن  والتوقف  اجليدو  ممار�ضة  اعتزاله  بويعقوب  اليا�س  اجلزائري  امل�ضارع  اأعلن 
قبل  كغ   100 اقل من  وزن  واإفريقيا يف  بطل اجلزائر  قرار  الإعالن عن  الريا�ضة، حيث جاء 
اأكابر يف طبعتها 41 مبدغ�ضقر خالل الفرتة ما بني 17 اإىل  موعد البطولة الإفريقية للجيدو 
اإحراز  20 دي�ضمرب املقبل، واأنهى بويعقوب م�ضاره الريا�ضي احلافل والذي متّكن خالله من 
اف�ضل  اأحد  ا�ضما جعله  بالتايل  الب�ضاط، و�ضنع  بعدما هيمن على  وقارية  األقاب حملية  عدة 
امل�ضارعني يف الخت�ضا�س بالن�ضبة للوزن الثقيل، قبل ان يختار التوقع عن ممار�ضة الريا�ضة 

وهو يف �ضن 37 عاما.
مدغ�ضقر،  طبعة  يف  م�ضاركته  للجيدو  الوطني  املنتخب  ي�ضجل  اأن  ينتظر  ذلك،  جانب  اإىل 
وذلك من خالل الذهاب بتعداد ي�ضم جمموع 18 م�ضارعا من بينهم 9 لدى ال�ضيدات ح�ضب 
ترب�س  يف  يتواجد  التعداد  ان  اأو�ضح  الذي  بوطب�ضة  �ضليم  الوطني  الفني  املدير  ت�رشيحات 
اأن  املنتظر  ومن  الوطني  الفني  الطاقم  اأع�ضاء  رفقة  القارية  للمناف�ضة  ا�ضتعدادا  حت�ضريي 
اإىل ار�س الوطن مربجمة  اإىل مكان املناف�ضة يف 12 دي�ضمرب املقبل والعودة  ي�ضدوا الرحال 
التتويج  من�ضة  اإىل  ال�ضعود  على  م�ضارعونا  يعول  اأين  املناف�ضة،  نهاية  من  املوايل  اليوم  يف 
امل�ضاركة يف  �ضمان  اأجل  من  النقاط  وك�ضب  الأجماد،  اف�ضل  اإىل  اجلزائري  اجليدو  واإعادة 
اأكرى الدورات العاملية للجيدو على غرار البطولة الكربى "غراند �ضالم" املقررة �ضهر جوان 
الأوملبية املقررة �ضائفة  الألعاب  اإىل  التاأ�ضريات املوؤهلة  العودة بعدد من  اإىل جانب   ،2021
العام املقبل يف طوكيو. لالإ�ضارة �ضوف تعرف دورة مدغ�ضقر م�ضاركة جمموع 136 م�ضارعا 

عي�شة ق.وم�ضارعة ينتمون اإىل جمموع 32 بلدا.

�لر�بطة ترف�س حتويل �ملبار�ة �إىل ملعب �خلروب

برجمة لقاء ال�سيا�سي وال�سلف مبلعب 
بن عبد املالك

�لقائمة �شّمت 8 العبني مغرتبني

ق.ر.
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عّبدت قرعة اأوروبا امل�ؤهلة لكاأ�س العامل والتي 
�ُسحبت م�ساء اأول اأم�س بالعا�سمة ال�س�ي�رسية 
بل�غ  نح�  الكربى  املنتخبات  طريق  زي�ريخ، 
منتخبًا   55 تق�سيم  ومَتّ   ،2022 قطر  م�نديال 
على 10 جمم�عات، ت�سم 5 منها 6 فرق، فيما 
ت�سم اخلم�س الأخرى 5 فرق يف كل جمم�عة، 
ومتتلك القارة العج�ز 13 مقعًدا يف البط�لة، 
دي�سمرب   18 اإىل  ن�فمرب   21 بني  جترى  التي 
اأبطال  هم  منتخبات   10 تتاأهل  حيث  2022؛ 
املجم�عات مبا�رسة، بينما تتاأهل 3 منتخبات 

من خالل مرحلة امللحق كاأف�سل ث�اين.
مت�ازنة  القرعة  فيه  كانت  الذي  ال�قت  ويف 

الثالثة  الثانية،  املجم�عات  جاءت  للكبار، 
ملنتخبات  ال�سيء  بع�س  �سعبة  وال�سابعة 
اإ�سبانيا، اإيطالًيا وه�لندا، فقد وقعت اإ�سبانيا 
-حاملة لقب ن�سخة 2010- اإىل جانب ال�س�يد، 
وه� ما قد ي�سبب بع�س ال�سع�بات لها، فيما 
املرا�س  منتخب �سعب  �س�ي�رسا وهي  جاءت 
للن�سخة الأخرية  يتاأهل  مع الأزوري، الذي مل 
تتاأهل  مل  التي  ه�لندا  اأَنّ  كما  رو�سيا،  يف 
مل�نديال رو�سيا وقعت مع تركيا التي تط�رت 
ب�سكل كبري م�ؤخًرا، بالإ�سافة ملنتخب الرنويج 
ومع  هالند،  اإيرلينج  اخلطري  هدافه  بقيادة 

منتخبات لتفيا، جبل طارق وم�نتنيغرو.

اللقب  حاملة  وفرن�سا  اأملانيا  منتخبا  وكان 
جمم�عتني  يف  بت�اجدهما  حًظا،  الأ�سعد 
باملتناول؛ حيث جاء املان�سافت مع رومانيا، 
الدي�ك  اأما  ولي�ستن�ساين،  مقدونيا  اأرمينيا، 
الب��سنة  فنلندا،  اأوكرانيا،  مع  وقع�ا  فقد 
بقيادة  الربتغال،  منتخب  وجاء  وكازاخ�ستان، 
يف  رونالدو  كري�ستيان�  الأ�سط�ري  جنمه 
جمه�رية  �رسبيا،  مع  الأوىل  املجم�عة 
منتخب  اأما  واأذربيجان  ل�ك�سمب�رغ  اإيرلندا، 
م�اجهة  �سيك�ن يف  الثالثة«  »الأ�س�د  اإجنلرتا 
مع ب�لندا وهدافها اخلطري ليفاندوف�سكي اإىل 

جانب املجر، األبانيا، اأندورا و�سان مارين�.

ت�صفيات �أوروبا للمونديال

مهمة �سعبة لإ�سبانيا واإيطاليا وهولندا و�سهلة لأملانيا وفرن�سا

اأملانيا  مدرب  ل�ف  ي�اخيم  و�سف 
املجم�عة التي وقع بها منتخب بالده 
يف ت�سفيات اأوروبا امل�ؤهلة مل�نديال 
اإقراره  رغم  مثرية،  باأنها   2022
يف  »املان�سافت«  حظ�ظ  باأف�سلية 
امل�ؤكد  »من  ل�ف:  وقال  التاأهل، 
اأن  طبيعي  اأمر  حظا،  الأوفر  اأننا 
املجم�عة«،  ت�سدر  هدفنا  يك�ن 
ب�سكل  مثرية  جمم�عة  »اإنها  وتابع: 
اإىل  املخ�رسم  املدرب  واأ�سار  عام«، 
رومانيا حتديدا مربزا اأن هذا الفريق 
�سف�فه،  يف  رائعني  لعبني  ي�سم 
اأنه  اأو�سح  اآي�سلندا،  يخ�س  وفيما 
قدم  كرة  ويلعب  للغاية  منظم  فريق 

التي  القرعة  وو�سعت  هج�مية، 
اأقيمت اأول اأم�س بزي�رخ يف �س�ي�رسا 
املنتخب الأملاين مع كل من رومانيا 
واأرمينيا  مقدونيا  و�سمال  واآي�سلندا 
العا�رسة  املجم�عة  ولي�ستن�ستاين يف 

من الت�سفيات الأوروبية.

الحتاد  رئي�س  اإنفانتين�  جياين  قال 
م�ستعدة  اإن قطر  القدم  لكرة  الدويل 
العام  يف  الكروي  العر�س  ل�ست�سافة 
ن�سخة  لأف�سل  اجلميع  داعياً   2022
اإنفانتين�  و�رّسح  العامل،  كاأ�س  من 
ال�س�ي�رسية  اجلن�سيتني  يحمل  الذي 
قرعة  �سحب  عقب  والإيطالية 

اإىل  امل�ؤهلة  الأوروبية  الت�سفيات 
»القرعة   :  2022 قطر  م�نديال 
رائعة،  م�اجهات  ولدينا  مثرية  كانت 
باملجم�عة  �سخ�سي  اهتمام  لدي 
بها  الثالثة و�ساأتابعها مع عائلتي لأن 
اإيطاليا  وحلّت  و�س�ي�رسا«،  اإيطاليا 
الثالثة  املجم�عة  يف  و�س�ي�رسا 
ال�سمالية  اأيرلندا  من  كل  جانب  اإىل 
رئي�س  واأ�ساف  وليت�انيا،  وبلغاريا 
متقاربة  املالعب  »جميع  الفيفا: 
يف  جداً  منا�سب  الطق�س  و�سيك�ن 
ن�فمرب، و�ستك�ن املنتخبات يف قمة 
وترحب  م�ستعدة  قطر  م�ست�ياتها، 
لأف�سل  جميعا  واأدع�كم  بالعامل 

ن�سخة من كاأ�س العامل«.

ذاكرة  �ساوثهامبت�ن  فريق  ا�ستعاد 
اأول  هاماً  ف�زاً  وحقق  النت�سارات 
ام�س على م�ست�سيفه برايت�ن بهدفني 
من   11 املرحلة  �سمن  هدف  مقابل 
واأقيمت  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري 
معقل  »فاملر«  ملعب  على  املباراة 
الأر�س  اأ�سحاب  وتقّدم  برايت�ن، 
ركلة  من  غروز  با�سكال  طريق  عن 
يتعادل  اأن  قبل   26 الدقيقة  جزاء يف 
في�سرتغارد ل�ساوثهامبت�ن من �رسبة 
اأحرز   81 الدقيقة  ويف  رائعة،  راأ�س 

الإ�سابة  من  العائد  الدويل  املهاجم 
اإنغز الهدف الثاين لل�سي�ف من  داين 
دافيد  اللقاء  حكم  وجلاأ  جزاء،  ركلة 
 »VAR« الفيدي�  تقنية  اإىل  ك�وت 
�ساوثهامبت�ن  جزاء  ركلة  لحت�ساب 
لعبي  من  �سديد  اعرتا�س  و�سط 
ر�سيده  �ساوثهامبت�ن  ورفع  برايت�ن، 
اإىل 20 نقطة يف املركز اخلام�س بعد 
اأن حقق ف�زه ال�ساد�س مقابل تعادلني 
ر�سيد  جتمد  فيما  هزائم،  وثالث 
برايت�ن عند 10 نقاط يف املركز 16. 

العامل  كاأ�س  ت�سفيات  قرعة  اأوقعت 
ذاتها  املجم�عة  يف  اإجنلرتا   2022
مع ب�لندا واملجر لي�ستعيد املنتخب 
يف  تاريخية  ذكريات  الإجنليزي 
املناف�سني،  مع  �سابقة  م�اجهات 
مع   1-1 اإجنلرتا  تعادلت   1973 يف 
ت�سبب  ما  ب�لندا يف ملعب »وميبلي«، 
العامل  لكاأ�س  التاأهل  يف حرمانها من 
يف�سل  مرة  اأول  يف  التايل  العام  يف 
بل�غ  يف  الإجنليزي  املنتخب  فيها 
الب�لندي  احلار�س  واأبدع  النهائيات، 
و�سفه  مت  الذي  ت�ما�سيف�سكي،  يان 
التلفزي�ين  املحلل  من  »باملهرج« 
ال�سهري برايان كل�ف ليطيح باإجنلرتا 
نهائيات  اإىل  التاأهل  يف  ف�سلت  التي 
كاأ�س العامل 1978 يف الأرجنتني، وقال 
اإجنلرتا:  مدرب  �ساوثجيت  غاريث 
»هناك تاريخ كبري يف هذه امل�اجهة، 
هذا  مع  نتعادل  اأننا  بدا  فرتة  هناك 
واأ�ساف:  ال�قت«،  ط�ال  املناف�س 
»اأتذكر جمم�عة من هذه املباريات، 
ذلك،  لتذكر  يكفي  مبا  كبري  اأنا 
من  تاأكيد  بكل  ت�ما�سيف�سكي  مباراة 

املباريات التاريخية«.
وهذه �ستك�ن املرة ال�سابعة التي تقع 
املجم�عة  يف  وب�لندا  اإجنلرتا  فيها 

كان  العامل،  كاأ�س  بت�سفيات  ذاتها 
اأحدثها يف 2014، وقبلها اأع�ام 2006 
كانت  بينما  و1990،  و1994  و1998 
واأذاقت   ،1974 ت�سفيات  يف  البداية 
على  لها  خ�سارة  اأول  اإجنلرتا  املجر 
اأمام  وميبلي  ملعب  يف  الإطالق 
فازت  عندما  بريطاين  غري  منتخب 
هذه  وت�سببت   ،1953 يف   3-6 بنتيجة 
خططية  تغيريات  اإجراء  يف  املباراة 
الإجنليزية  القدم  كرة  يف  جذرية 
ال�ساحق 1-7  خا�سة بعد ف�ز املجر 
يف مباراة الإياب يف ب�داب�ست بعدها 
»لقد  �ساوثجيت  وقال  واحد،  بعام 
وكانت  املباريات  هذه  عن  �سمعت 
يف  الرائدة  الدول  بني  من  املجر 
عن  �ساوثجيت  وقال  ال�قت«.  هذا 

من  العديد  ال�اقع  »متلك يف  املجر: 
وحققت  املميزين  ال�سبان  الالعبني 
بع�س النتائج اجليدة يف بط�لة اأوروبا 
ب�سكل  م�ؤخرا  �سارت  كما  الأخرية 
جيد يف دوري الأمم«، ويعتقد مدرب 
اإجنلرتا اأن الرغبة يف تكرار مثل هذه 
امل�اجهات التاريخية �سيمنح الدوافع 
»متثل  �ساوثجيت:  وقال  للمناف�سني، 
فر�سة  اإجنلرتا  مع  الليايل  هذه  كل 
الفر�سة  تك�ن  التاريخ،  لكتابة  للدول 
لي�س  املناف�سني  له�ؤلء  دائما  متاحة 
وحماولة  مميز  ب�سكل  للعب  فقط 
اأي�سا جذب  لكن  اإجنلرتا،  على  الف�ز 
الإجنليزي  الدوري  اأندية  اهتمام 
عالية  الدوافع  تك�ن  لذا  املمتاز، 

با�ستمرار ملناف�سنا««.

و�سط  لعب  لي�نربج  فريدي  حدد 
احلقيقية  امل�سكلة  ال�سابق  اأر�سنال 
يف  اللندين  الفريق  منها  يعاين  التي 
الآونة الأخرية، وح�سم الأمر بالتاأكيد 
تكمن  الغانرز  هج�م  اأزمة  اأن  على 
يف  لي�نربج  و�سكك  واحد،  �سيء  يف 
اأوزيل  م�سع�د  با�ستبعاد  النادي  قرار 
ي�جد  ل  اإنه  وقال  ت�سكيلته،  من 

القادرين  الالعبني  من  القليل  �س�ى 
ب�سكل  املناف�سني  دفاع  اخرتاق  على 
اأف�سل من الالعب الأملاين، ومل يلعب 
منذ  اأر�سنال  مع  مباراة  اأي  اأوزيل 
يف  ناديه  لت�سكيلة  ين�سم  ومل  مار�س، 
الأوروبي،  والدوري  املمتاز  الدوري 
من  عاما   32 البالغ  الالعب  ويخرج 
الأقل  على  جانفي  حتى  احل�سابات 
عندما ي�ستطيع النادي اإ�سافة اأ�سماء 
ل�ج�د  الفتقار  ظل  ويف  جديدة. 
الت�سكيلة،  يف  وا�سح  لعب  �سانع 
الهج�مية ومل  اأر�سنال  ظهرت معاناة 
ي�سجل �س�ى 10 اأهداف يف 11 مباراة 
ويقبع فريق املدرب ميكل  بالدوري، 
عن  ويتاأخر   ،15 املركز  يف  اأرتيتا 
ت�تنهام ه�ت�سبري املت�سدر بفارق 11 
نقطة، وقال لي�نربج، الذي ت�ىل قيادة 
اأر�سنال م�ؤقًتا بعد اإقالة اأوناي اإميري 

م�ساعدا  وعمل  املا�سي  امل��سم 
املا�سي  اأوت  يف  رحيله  قبل  لأرتيتا 
اإنه ل يعرف �سبب ا�ستبعاد اأوزيل من 
�سبكة  لي�نربج  واأبلغ  النادي،  ت�سكيلة 
�سكاي �سب�رت�س: »عند امتالك لعب 
اإنه يجب اأن يلعب  مثله، واأنا ل اأق�ل 
اأ�سب�ع، لكن عند ال�ستح�اذ على  كل 
الكرة ويف ظل احلاجة اإىل لعب ميرر 
كرة حا�سمة، فاإين ل اأعتقد اأنه ي�جد 
م�سع�د  من  اأف�سل  لعب  اأي  تقريبًا 
»بكل  واأ�ساف:  ذلك«،  تنفيذ  يف 
بع�س  دفاعًيا  الفريق  يعاين  تاأكيد 
النادي،  اتخذه  لكن هذا قرار  ال�سيء 
و�سبب  القرار  اتخاذ  �سبب  اأعرف  ل 
وج�ده خارج ت�سكيلة 25 لعبًا بحيث 
اإنه ل ميكن اإ�رساكه«، وتابع: »لكن يف 
اأن هناك  اأعتقد  الأم�ر، ل  مثل هذه 

كثريين اأف�سل منه يف العامل«.

اجنلرتا تعود اإىل ت�سفيات املونديال بذكريات كابو�سية

ليونربج: اأوزيل �سر معاناة اأر�سنال

ر�يوال:
 وقت بوغبا يف 

مان�س�سرت يونايتد 
قد انتهى

اأعمال  وكيل  راي�ل  مين�  قال 
لعب  ب�غبا  ب�ل  الفرن�سي  الالعب 
وقته  اإَنّ  ي�نايتد،  مان�س�سرت  و�سط 
انتهى،  قد  احلمر  ال�سياطني  مع 
مان�س�سرت  مع  بعقد  ب�غبا  ويرتبط 
لكن   ،2022 ج�ان  حتى  ي�نايتد 
�سف�ف  عن  رحيله  املحتمل  من 
�س�ق  خالل  الإجنليزي  النادي 
عقب  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت 
نهاية امل��سم اجلاري، وقال راي�ل 
»ت�ت�  ل�سحيفة  ت�رسيحاته  خالل 
ب�غبا  »وقت  الإيطالية:  �سب�رت« 
انتهى  لقد  ي�نايتد،  مان�س�سرت  يف 
الأف�سل  »من  واأ�ساف:  الأمر«، 
احلديث ب�رساحة والنظر اإىل الأمام 
البحث  يف  ال�قت  اإهدار  وعدم 
ب�ل  الل�م،  عليه  نلقي  �سخ�س  عن 
ي�ستطيع  ول  ي�نايتد  يف  �سعيد  غري 
التي  بالطريقة  نف�سه  عن  التعبري 
منه«،  املت�قع  وبال�سكل  يريدها 
وتابع: »اإنه يحتاج اإىل تغيري الفريق 
اأعتقد  جديدة،  اأج�اء  اإىل  ويحتاج 
اأن اأف�سل حل للطرفني ه� بيعه يف 

فرتة النتقالت املقبلة«.
راي�ل  اأو�سح  اأخرى،  ناحية  من 
�سم  ج�فنت��س  على  يجب  كان  اأنه 
اإبراهيم�فيت�س،  زلتان  ال�س�يدي 
قائاًل: »كان على ج�فنت��س التعاقد 
مهاجًما  �سيك�ن  حيث  زلتان؛  مع 

مثالًيا بجانب كري�ستيان� رونالدو«.

لوف: اأملانيا الأوفر حظا يف جمموعة مثرية

اإنفانتينو: قطر م�ستعدة واأملك 
اهتماما �سخ�سيا باملجموعة الثالثة

�ساوثهامبتون يرتقي اإىل املركز اخلام�س
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بقلم الأ�شري/ اأ�شامة الأ�شقر

علي  ال�صغري  الطفل  اغتيال  وجاء 
اأبو عليا ابن اخلام�صة ع�رش من بلدة 
املغري يف اإطار احلرب الأ�صمل التي 
هو  ما  كل  على  »اإ�رشائيل«  ت�صنها 
فل�صطيني فالهدف »الإ�رشائيلي« اأن 
ل يبقى هذا ال�صعب يف حالة مقاومة 
تبقى  ل  واأن  الحتالل  جي�ش  مع 
و�صائل  تت�صدر  الفل�صطينية  الق�صية 
الإعالم والأخبار املحلية والعاملية، 
فل�صطني من على  ا�صم  يختفي  واأن 
ما  وهذا  الدولية  التلفزة  �صا�صات 
»اإ�رشائيل«  على  املهمة  ي�صهل 
وعدوانها  اإجرامها  يف  لال�صتمرار 
خمططاتها  كامل  وتنفيذ  وتو�صعها 
كما  الفل�صطينية،  الأر�ش  على 
ظل  يف  خا�صة  اأهمية  لذلك  اأن 
عن  حديث  فاأي  احلالية  الظروف 
عمليات ال�صتيطان والقتل وجرائم 
ال�صعب  بحق  ترتكب  كثرية   اأخرى 
حقيقتها  على  يظهرها  الفل�صطيني 
ومن حتاول  اجلدد  اأ�صدقائها  اأمام 
ال�صعب  باأن  واإقناعهم  ا�صتغفالهم 
يحرك  ل  واأنه  را�صي  الفل�صطيني 
ي�صب  معها  تطبيعهم  واأن  �صاكنا 
هذا  الإقليمي،  ال�صالم  �صالح  يف 

من  اإ�رشائيل  تهدف  الذي  ال�صالم 
الأمنية  �صيطرتها  لإحكام  خالله 
العربية  املنطقة  على  والقت�صادية 
الغاية وهذا  ولتحقيق هذه  بالكامل 
اأن  يجب  ل  الإ�صرتاتيجي  الهدف 
واجلرائم  للقتل  �صور  هناك  يكون 
يف  يوم  كل  جي�صها  بها  يقوم  التي 
الأقل  على  اأو  الفل�صطينية  الأر�ش 
اأن ل تظهر هذه ال�صور للعلن وتبقى 
طي الكتمان لكي ل تلقى التعاطف 
والدعم العاملي وللتغطية على مثل 

واآلتها  اإ�رشائيل  تتفنن  ال�صور  هذه 
الإعالمية بالتالعب باحلقائق وقلب 
ال�صور لإعطاء طابع باأن وجود هذا 
وبني  الأر�ش  هذه  على  اجلي�ش 
اأمر عادي وطبيعي  �صكان عزل هو 
بل بالعك�ش فوجود هذا اجلي�ش هو 
ال�صكان وخلدمتهم  يف �صالح هوؤلء 
لهذا  عنهم،  والدفاع  وحمايتهم 
الهدف يربز الإعالم الإ�رشائيلي يف 
ال�صهيد  فيه  قتل  الذي  اليوم  نف�ش 
جنوده  اأحد  �صورة  عليا  اأبو  علي 

اأطفال  مع  القدم  كرة  يلعب  وهو 
اخلليل،  مدينة  يف  فل�صطينيني 
�صدفة  تكن  مل  التي  ال�صورة  هذه 
يكن  مل  اليوم  نف�ش  يف  ون�رشها 
�صدفة بل جاء لقلب ال�صورة والقول 
باأن مقتل هذا الطفل  اأجمع  للعامل 
ومل  مق�صود  غري  عابر  حدث  هو 
الأيام �صيا�صة لدى  يكن يف يوم من 
واأن  الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�ش 
احلقيقة على الأر�ش هي غري ذلك 
الذي  اجلندي  هذا  على  والدليل 
يلعب كرة القدم مع الأطفال وهذه 
عليها  �صتعمل  جديدة  اإ�صرتاتيجية 
ال�صنوات  خالل  وجي�صها  اإ�رشائيل 
الكثري  ب�صخ  �صتبداأ  حيث  القادمة 
التي  وال�صور  الفيديو  مقاطع  من 
و�صتعمل  جنودها  اإن�صانية  تظهر 
على القول يف كل منا�صبة باأن هذا 
الفل�صطينيني  ال�صكان  بني  التواجد 
مطلوب  هو  بل  طبيعي  �صيء  هو 
حلمايتهم وم�صاعدتهم والوقوف اإىل 
جانبهم، لهذا فاملطلوب هو ف�صح 
واإظهار  املخادعة  ال�صيا�صة  هذه 
اجلنود  لهوؤلء  احلقيقي  الوجه 
كل  اجلرائم  مبئات  يقومن  الذين 
يف  الآمنني  الفل�صطينيني  بحق  يوم 

منازلهم. 

مل يكن ا�شت�شهاد الطفل علي اأبو عليا الأول ولن يكون الأخري فالحتالل الإ�شرائيلي وع�شابات جي�شه وم�شتوطنيه 
ومنذ ما يقارب القرن من الزمن قد اعتادوا البط�ش بال�شجر واحلجر وال�شغري قبل الكبري، وهو مل يفرق يف يوم من 

الأيام ما بني مقاتل يف �شاحة املعركة اأو مواطن اأعزل ل ميلك �شالحا، ومل ي�شلم من بط�شه هذا حتى احليوانات وقد 
اعتاد ال�شعب الفل�شطيني على اآلف ال�شور الب�شعة التي خلفتها اآلة احلرب والدمار الإ�شرائيلي منذ ما قبل النكبة حتى 

الآن وهو م�شتمر ومل يتوقف. 

//////////////

علي اأبو عليا وال�سورة املقلوبة
اأُفرج عنهم يوم اأم�ش..

القا�سران اأبو مرمي والزقزوق 
طفولة اأكلها ال�سجن 

خالل موؤمتر �شحفي عقدته جلنة الأ�شرى 
للجبهة ال�شعبية

اأهم ما جاء يف الكلمة التي األقاها 
القيادي عو�ض ال�سلطان 

 امل�شدر : حنظلة لالأ�شرى 
واملَُحَرِرين

اأم�ش  يوم  الحتالل  �صلطات  اأفرجت 
اأبو  حممد  القا�رشين  الأ�صريين  عن 
حمافظة  من  الزقزوق  واأحمد  مرمي 
جنني بعد اعتقالهما ملدة عامني حيث 
اعتقال بتاريخ 2018/1/23 بعد اإطالق 
النار جتاههما واإ�صابتهما بجراح على 
نابل�ش.  من  القريب  زعرتة  حاجز 
اأبو  القا�رشين  حاور  حنظلة  حترير 
عن  بداية  و�صاألهما  والزقزوق  مرمي 
ظروف التحقيق معهما بعد اعتقالهما 
يف  معهما  بداأ  التحقيق  اأن  فاأفادا 
لثالثة  وا�صتمر  �صنايدر  م�صت�صفى 
اأن  قبل  عالج  اأي  لهما  يُقدم  مل  اأيام 
الذي  الرملة  �صجن  م�صفى  اإىل  يُنقال 
اأ�صهر ُحكما خاللها  مكثا فيه ملدة 6 
يف  اأم�صياهما  عامني  ملدة  بال�صجن 
الحتالل  قوات  التي حتتجز  ال�صجون 

الأ�رشى  وي�صميها  داخلها  الأطفال 
هذه  يف  احلياة  وعن  الأ�صبال.  اأق�صام 
والزقزوق  مرمي  اأبو  اأكد  الأق�صام 
بهول  متاأثرين  زال  ل  يبدوان  اللذان 
اأن  املا�صيني  العامني  ما لقياه خالل 
لأدنى مقومات  تفتقر  الأ�صبال  اأق�صام 
نق�ش  من  وتعاين  الآدمية  احلياة 
لق�صاء  تٌ�صتخدم  التي  املرافق  يف 
وجود  يندر  كما  الأ�صا�صية  احلاجات 
بني  وت�صتهر  داخلها  ال�صتوية  الأغطية 
خُمتلف ال�صجون اأن �ُصلطات الحتالل 

قلما ت�صمح لالأهايل بزيارتها.
عندما  معهما:  املحادثة  ختام  ويف 
للمجتمع  ر�صالتهما  عن  �صاألناهما 
الدويل الذي اأحيا قبل اأيام يوم الطفل 
و�صاأل  القا�رشان،  تنهد  العاملي 
طفل؟!  واأي  يوم؟!  اأي  ب�صخرية!! 
الأ�صبال  الأ�رشى  اأٌق�صام  اإىل  تعالوا 
لالأطفال  العامل  اإن�صاف  حقيقة  لرتوا 

وحفاظه على حقوقهم.

حمطة  ال�صعبية  اجلبهة  انطالقة  اإن   -
اإ�صتمرار  على  خاللها  توؤكد  نوعية، 
املقاومة والت�صدي مُلخططات الت�صوية 

الت�صفووية.
اجلبهة  توجه  انطالقتها  ذكرى  يف   -
اأماكن  كافة  يف  �صعبنا  جلماهري  التحية 
التواجد وللحركة الأ�صرية داخل �صجون 
الحتالل وتوؤكد على اأن ا�صتعادة وحدة 
اأهم  تكون  اأن  يجب  �صعبنا  مكونات 

الأولويات الوطنية.
- اأكدت اجلبهة خالل املوؤمتر على اأن 
احلملة ال�صهيونية الوا�صعة �صد رفاقها 
العتقالت  حملة  اآخرها  كان  والتي 
حلم  بيت  يف  اليوم  فجر  الوا�صعة 
و�صتزيدها  تك�رش عزميتها  لن  والقد�ش 
قوة واإ�رشاراً على موا�صلة املقاومة. - 
دعت اجلبهة لإعادة العتبار لكل اأ�صكال 
والتي  ال�صرية،  احلركة  واإ�صناد  دعم 
متوا�صلة  �صهيونية  هجمة  من  تعاين 
يطمحون  الأ�رشى  اأن  على  ُم�صددة 
وال�صغط  الإ�صناد  اأ�صكال  كل  لتكثيف 
بحقهم  الحتالل  �صيا�صات  ملواجهة 
خا�صة �صيا�صة العتقال الإداري، العزل 
واعتقال  الطبي  الإهمال  النفرادي، 

الأطفال.
الفل�صطينية  ال�صلطة  اجلبهة  ودعت   -
ت�صتهدف  التي  اإجراءاتها  كل  لوقف 
والأ�رشى  الأ�رشى  وخم�ص�صات  حقوق 
لالإمالءات  ر�صوخاً  املحررين، 
ت�صتهدف  والتي  والأمريكية،  ال�صهيونية 
متثلها  التي  الن�صالية  الرمزية  �رشب 
املوؤمتر  ختام  ويف  ال�صرية.  احلركة 
اأ�رشاها  با�صم  اجلبهة  عاهدت 
�صعبنا  جماهري  عموماً  ومنا�صليها 
وال�صمود  املقاومة  معركة  مبوا�صلة 

حتى التحرير الكامل.

�شهادات مروعة 

الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  حمامو  نقل 
من  لعدد  مروعة  �صهادات  واملحررين 

يف  حالياً  القابعني  الأ�صبال  الأ�رشى 
من  ي�رشدون  والتي  »جمدو«،  معتقل 
خاللها تفا�صيل ما تعر�صوا له من تعذيب 
يف  ا�صتجوابهم  خالل  قا�صية  ومعاملة 
اأقبية التحقيق وخالل عمليات اعتقالهم 
�صجلها  التي  ال�صهادات  ومن  الوح�صية. 
حممد  القا�رش  �صهادة  الهيئة،  حمامو 
الدهي�صة  خميم  من  عاماً(   17( �صاهني 
اعتقاله  والذي جرى  بيت حلم،  مبدينة 
منزله  الحتالل  قوات  اقتحام  بعد 
وقام  اجلنود  اأحد  هاجمه  حيث  فجراً، 
بعنف،  و�رشبه  احلائط  على  بدفعه 
بزجه  وقاموا  للخارج  اقتادوه  ثم  ومن 
الطريق  الع�صكري وطوال  داخل اجليب 
و�صفعه،  �رشبه  عن  اجلنود  يتوقف  مل 
»بتاح  حتقيق  ملركز  نُقل  بعد  وفيما 
طويلة  ل�صاعات  معه  حُقق  تكفا«، 
كذلك  �صغري  كر�صي  على  م�صبوح  وهو 
اأثناء  والهانة  ال�رشب  من  ي�صلم  مل 
اأثناء  املحقق  تعمد  كما  ال�صتجواب، 
راأ�صه  �رشب  �صاهني  الفتى  ا�صتجواب 
باحلائط مرات عديدة، عدا عن ت�صغيل 
لإجباره  الزنزانة  داخل  البارد  املكيف 
�صده،  املوجه  بالتهم  العرتاف  على 
الزنازين  داخل  القا�رش  الأ�صري  احتجز 
يوماً،   16 الباردة ملدة  املظلمة  القذرة 
�صيئة  اعتقالية  اأو�صاعاً  خاللها  قا�صى 
للغاية، وفيما بعد جرى نقله اإىل معتقل 
نكل  بينما  الآن.  يقبع  حيث  »جمدو« 
كرم  الطفل  بالأ�صري  الحتالل  جي�ش 
�صبيطة )17 عاماً(  من بلدة عزون ق�صاء 
بيته فجراً  بعد مداهمة  وذلك  قلقيلية، 
اقتاده  وبعدها  املدخل،  باب  وتك�صري 
وانهالوا  املنزل  خارج  الحتالل  جنود 
باأيديهم  تع�صفي  ب�صكل  بال�رشب  عليه 
ثم  ومن  بنادقهم،  واأعقاب  واأرجلهم 
الع�صكري  اجليب  داخل  بزجه  قاموا 
م�صتوطنة  يف  اجلي�ش  ملع�صكر  ونقله 
داخل  احتجزوه  وهناك  »ت�صوفيم«، 

�صاحة املع�صكر ل�صاعات طويلة.

كتبت الأ�شرية املحررة دعاء اجليو�شي..

يف الزمن القا�سي...القيد واملر�ض ل ي�سبع �سادية ال�سجان
اأو  ال�صهيونية  ال�صجون  دخلت  اإن 
مررت مبراكز التوقيف فلك اأن تفتح 
باب الرتاجيديا عن اآخره وتتلو على 
من ي�صمعك ف�صولً قا�صية واحداً تلو 
الأخر ، واأن مل تدخل وكنت حتيا على 
الفر�صة  تفتك  فلم  فل�صطني  اأر�ش 
تَِلَج  كي  ُم�رشعاً  الباب  زال  ول  بعد 
منه اإىل عامل القهر ال�رشمدي يف اأية 
كثرية  اأ�صماء  ال�صجون  ففي  حلظة. 
والعذابات  الأوجاع  من  واأكدا�ش 
وتردم  ال�صم�ش  عني  ِلتُغطي  تكفي 
�صور ال�صني على عظمته فيها �َصلب 
واأعمار  وحرمان  عذاب  للحرية 
رمل  كحفنات  الأيدي  من  تن�صاب 
جديد  �صكل  وفيها  الرياح  تذروها 
الويالت  ليزيد  ال�صجان  اإبتكره 
يف  حياة  من  تبقى  ما  ويُهرق  وياًل 
واحدهم  يعود  الذي  الأ�رشى  عروق 
داخل  اأمت  يكون  اأن  بعد  للتحقيق 
الزمن.  من  عقدين  اأو  عقداً  �صجنه 
القانوين  مبعناه  التحقيق  كان  واإن 
ياأتي لتقدمي اإجابات على اأ�صئلة لدى 
به ويهدف مبرماه  التي تقوم  اجلهة 
ومعرفة  ق�صايا  األغاز  حلل  النهائي 
التي  املهمات  ومنفذي  خباياها 
اأم�صى  اأ�صري  نتخيل  اأن  فلنا  حتويها 

الرقابة  ذات  الحتالل  �صجون  يف 
ال�صارمة ب�رشياً وتقنياً ع�رشة اأعوام 
نفذها  التي  املهمة  ما هي  يزيد  اأو 
والتي تدفع جهاز ال�صاباك للتحقيق 
يطرحها  التي  الأ�صئلة  هي  وما  معه 
على اإن�صان اأم�صى اأعواماً طوال ياأكل 
وي�رشب ويتنف�ش بل ويق�صى حاجته 
حتت ناظريه قد يبدو ما �رشدته من 
للدرجة  واإجرامياً  ماأ�صاوياً  تفا�صيل 
التي تدفع القارئ اأنه ل يوجد جهاز 
الأر�ش يقرتف  خمابرات على ظهر 
واقعياً  يُ�صبح  ولكنه  حماقة  هكذا 
�رشى  باأ�صماء  عززناه  اإن  وُم�صدقاً 
عليها نف�ش ال�صيناريو الذي مل تتفتق 
عنه عقلية الحتالل لغباء اأو قلة خربة 
تعبرياً  جاء  واإمنا  الأمني  العمل  يف 
املتاأ�صلة يف  الإجرام  روح  عن  جلياً 
امُل�صبق  والقرار  ال�صهاينة  نفو�ش 
اأمكن  اإن  ف�صيولوجياً  الأ�رشى  بقتل 
اإن مل ميكن. ومن  ذلك و�صيكولوجياً 
ال�صياق  هذا  يف  احلا�رشة  الأمثلة 
نابل�ش  من  اجلاغوب  وائل  الأ�صري 
والذي اإعتُِقل مطلع انتفا�صة الأق�صى 
اأعاده جهاز  ال�صجن  وبعد مكوثه يف 
ف�صل  وعندما  للتحقيق  املخابرات 
للعزل  نقله  له  تُهم جديدة  تلفيق  يف 

النفرادي وقد حدث بعد ذلك ما هو 
معروف من ا�صطرابات يف ال�صجون 
واإ�رشاب عن الطعام لأ�رشى اجلبهة 
نقله  ال�صجون  م�صلحة  بتعهد  اإنتهى 
اآخر  مثال  اآخر.  عزل  اإىل  عزله  من 
الكاتب  ق�صية  الذهن  عن  يغيب  ل 
قرية  –من  حني�ش  اأبو  كميل  الأ�صري 
نُقل  الذي  نابل�ش  يف  دجن  بيت 
للتحقيق اأكرث من مرة خالل الأ�صهر 
ما  منذ  معتقل  اأنه  علماً  املا�صية 
يُقارب الـ 17 عاماً مبعني اأنه مل يَقم 
كما  للتحقيق  اإعادته  يوجب  ب�صي 
اأنه حمكوم بال�صجن مدى احلياة ما 
يعني اأن اكت�صاف اأي ق�صية �صارك اأو 
اإغراق  كانت  لو  حتى  بتنفيذها  اأمر 
مفاعل  تفجري  اأو  )باتريا(  ال�صفينة 
املوؤبد  ل�صجنه  تُ�صيف  لن  ت�صارنوبل 
اآخر لن�صل باملح�صلة لنتيجة  �صجناً 
اأن ما حدث معه وغريه من  مفادها 
الأ�رشى جاء كمربر ملمار�صة اأق�صى 
اأج�صادهم  على  التعذيب  اأ�صكال 
الأمثلة  اآخر  اأكرث.  ل  واأرواحهم 
التي تناهت اإلينا من داخل ال�صجون 
والتي بالقطع لن تكون اآخر اجلرائم 
حتويل  هي  الأ�رشى  بحق  امُلقرتفة 
قرية  من  عنكو�ش  جميل  الأ�صري 

للتحقيق  اهلل  رام  يف  م�صعل  اأبو  دير 
قبل  امل�صكوبية  توقيف  مركز  يف 
اأيام ومبتابعة التفا�صيل مع امل�صادر 
اأن  تبني  القيد  رفاق  وحتى  العائلية 
موؤخراً  �صحي  بتوعك  �صعر  جميل 
رميون  �صجن  من  يُنَقل  اأن  فطلب 
اإي�صل  اإىل �صجن  الذي كان يقبع فيه 
فيه  العالج  اأن  مرة  ذات  �صمع  لأنه 
قامت  وهنا  قلياًل من رميون  اأف�صل 
جهاز  فاإكت�صف  تقعد  ومل  الدنيا 
غزة  يف  �صم�صون  اأ�رش  لغز  ال�صاباك 
برنادوت  الكونت  قتلة  اإىل  وتعرف 
وو�صعهم  اأو�صفيتز  مع�صكر  ٌوم�صغلي 
يف �صخ�ش اأ�صري مري�ش معتقل منذ 
18 عاماً وقاده للتحقيق ليعرتف على 
�صاهموا  يكونون  قد  الذين  �رشكائه 
اأي�صاً.  ماأرب  �صد  هدم  يف  برفقته 
ال�صاباك  واأمام هذه احلقائق جلهاز 
اأن  جُمرميه  يُ�َصِغل  ومن  ال�صهيوين 
باأنه  اإما  اإثنني:  ب�صكل من  ذلك  يرُبر 
يعمل �صمن منظومة غباء غري مهنية 
وهذا يتنايف مع ال�صورة التي ير�صمها 
قتل  يُحاول  اأنه  يعرتف  اأو   ، لنف�صه 
جرمية  وهذه  ال�ُصبل  ب�صتى  الأ�رشى 
واملواثيق  الأعراف  وحجية  بقوة 

الدولية والإن�صانية.
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يحتفل الفل�ضطينيون يف التا�ضع من دي�ضمرب من كل عام، بذكرى اندلع النتفا�ضة الأوىل، 
املعروفة با�ضم »انتفا�ضة احلجارة«. وتعد »النتفا�ضة« التي اندلعت عام 1987 وا�ضتمرت 

حتى عام 1994، من اأهم املراحل التي �ضهدتها الق�ضية الفل�ضطينية يف الع�ضر احلديث وجنحت 
النتفا�ضة يف انتزاع اعرتاف اإ�ضرائيل والدول الغربية وبخا�ضة الوليات املتحدة الأمريكية، 

بال�ضعب الفل�ضطيني، وتاأ�ضي�س حكم ذاتي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، حتت م�ضمى »ال�ضلطة 
الوطنية الفل�ضطينية«وكان تاأ�ضي�س ال�ضلطة الوطنية من خمرجات »اتفاق اأو�ضلو لل�ضالم« بني 

منظمة التحرير الفل�ضطينية واإ�ضرائيل لعام 1993، والذي ين�س على انتهاء عملية ال�ضالم عام 
1999، باإقامة دولة فل�ضطينية م�ضتقلة على الأرا�ضي املحتلة عام 1967 )ال�ضفة وغزة(، وهو ما 

تن�ضلت منه »اإ�ضرائيل« وت�ضبب رف�س »اإ�ضرائيل« اإنهاء احتاللها لالأرا�ضي الفل�ضطينية واإقامة 
الدولة امل�ضتقلة، باندلع النتفا�ضة الثانية )نهاية عام 2000 وحتى 2005(.

9 دي�ضمرب 1987

33عاما على انتفا�سة احلجارة الفل�سطينية 

الأنا�ضول

 انتفا�ضة احلجارة
�شاحنة  �شائق  ده�س  حادث  كان 
»اإ�رسائيلي« جمموعة من العّمال الفل�شطينيني 
)قتل 4 منهم اآنذاك(، على حاجز بيت حانون 
»اإيرز«، �شمايل قطاع غزة، يف 8 دي�شمرب 1987، 

ال�رسارة التي ت�شببت باندالع االنتفا�شة. 
الفل�شطينيني  بني  »دامية«  مواجهات  وبداأت 
ال�شهيوين يوم 9 دي�شمرب، من خميم  واجلي�س 
جباليا لالجئني، �شمايل قطاع غزة، احتجاجا 
امتدت  والحقا،  الده�س  حادث  على 
غزة،  قطاع  مناطق  ملختلف  املواجهات 

وال�شفة الغربية.
بحق  »االإ�رسائيلية«  االنتهاكات  و�شّكلت 
وبناء  االأرا�شي،  �رسقة  »من  الفل�شطينيني 
واالعتقال  ال�رسائب،  وجباية  امل�شتوطنات، 
تلك  الندالع  قويا  دافعا  واحل�شار«، 

التظاهرات، وفق موؤرخني.
ورغم ا�شتخدام الفل�شطينيني للتظاهرات وال
»اإ�رسائيل«  اأن  اإال  االحتجاجات،  حجارة يف 
قابلت ذلك با�شتخدام العنف املفرط، وردت 
اإىل  اأدى  ما  املتظاهرين  على  النار  باإطالق 
»اإ�رسائيل«،  تبنت  كما  االآالف  وجرح  مقتل 
حيث  العظام«،  بـ«تك�شري  يعرف  ما  �شيا�شة 
الدفاع  وزير  لقرار  تنفيذا  اجلنود،  عمد 
االإ�رسائيلي اآنذاك، ا�شحاق رابني، اإىل �رسب 
ك�رس  بهدف  بالع�شي،  احلجارة،  را�شقي 

اأطرافهم.
الذين  الفل�شطينيني  ال�شحايا  ح�شيلة  وبلغت 
االإ�رسائيلية  االعتداءات  بفعل  ا�شت�شهدوا 
بيانات  بح�شب  احلجارة،  انتفا�شة  خالل 
 241 حوايل  بينهم  فل�شطينيا،   1162 ر�شمية، 
اآخرين  األفا   90 نحو  اأ�شيب  فيما  طفال، 
قبل  �شنوات،   6 ملدة  االنتفا�شة  وا�شتمّرت 

اإ�رسائيل  اأو�شلو بني  اأن تنتهي بتوقيع اتفاقية 
ومنظمة التحرير الفل�شطينية عام 1993.

 �ضهود على »تك�ضري العظام«

ال�شحافة،  كامريات  التقطته  م�شهد  يعد 
بوح�شية،  اثنني،  فل�شطينينَي  ي�رسبون  جلنود 
م�شتخدمني احلجارة بهدف تك�شري اأطرافهم، 
تنفيذا ل�شيا�شة »تك�شري العظام« من اأيقونات 
امل�شهد،  ذلك  وت�شبب  االأوىل  االنتفا�شة 
ردود  عام 1988،  فرباير   26 يف  وقع  الذي 
ويظهر  الدويل  امل�شتوى  كبرية على  فعل 
اجلنود  من  امل�شور جمموعة  املقطع  يف 
على  بال�رسب  ينهالون  »االإ�رسائيليني«، 
مكان  �شفح  على  اثنني باحلجارة  فل�شطينيني 
اأحد  اإىل  االأنا�شول،  وكالة  وو�شلت  مرتفع 
الواقعة،  لتلك  تعر�شوا  الذين  الفل�شطينينَي 
اإنه  وهو وائل جودة )49 عاما( ويقول جودة، 
تعر�س لالعتداء الوح�شي على �شفح تل، قرب 
قريته »عراق التايه« القريبة من مدينة نابل�س 
اأ�شامة  عمه،  ابن  مع  كان  )�شمال(،  حينما 
عاما،  اآنذاك 17  يبلغ  كان  اأنه  ويو�شح  جودة 

فيما كان ابن عمه اأ�شامة، يكربه بعام واحد.
اإنه  لالأنا�شول،  حديثه  يف  جودة،  وي�شيف 
تعر�س ل�شيا�شة »تك�شري العظام« التي انتهجها 
اجلي�س االإ�رسائيلي لقمع االنتفا�شة، بتعليمات 
االعتداء  ق�شة  من رابني        ي�رسد »جودة«، 
عاديا اأو  لي�س  »احلدث  قائال:  الوح�شي، 
الفل�شطينية،  للق�شية  و�شام  اأظنه  عابرا، 
االحتالل«وتابع:  جبني  يف  عار  وو�شمة 
االأغنام  بقطيع  عمي،  ابن  مع  عائدا  »كنت 
جنود  �شادفنا  نابل�س،  بجوار  جبل  قمة  على 
املربح  بال�رسب  انهالوا  بال�شالح،  مدججني 
االعتداء،  خالل  احلجارة  ا�شتخدموا  علينا، 
يكتفوا  »مل  �شنموت«واأكمل:  اأننا  �شعرنا 
بال�رسب، بل مت �شحلنا م�شافة كيلومرت، ومت 

اليوم عندما  اعتقالنا«وي�شيف بالقول: »حتى 
يتذكر النا�س تلك احلادثة يت�شاءلون: كيف ما 

زلنا على قيد احلياة؟«.
ال�رسب  اأن  اإن من املفارقات،  ويقول جودة، 
عمه  والبن  له  بك�شور  يت�شبب  مل  الوح�شي، 
احلجارة  »كانت  م�شيفا:  عظامهما،  يف 
�شدة  رغم  عظامنا  تك�رس  مل  رحيمة،  علينا 

ال�رسب«.
الذي  الكبري  ال�شدى  اأن  جودة  ويك�شف 
اأحدثه امل�شهد، على امل�شتوى العاملي، دفع 
وابن  ت�شويره  »االإ�رسائيلية«اإىل  املخابرات 
اأن  قبل  االإعالم،  و�شائل  عرب  وعر�شه  عمه، 
ي�شيف: »يف  اإطالق �رساحهما وعن هذا  يتم 
بلبا�س  جتهيزنا  مت  العتقالنا،  الثاين  اليوم 
اأمام  املخابرات  �شباط  وعر�شنا  خا�س، 
و�شائل االإعالم«ويكمل: »ال�شابط االإ�رسائيلي 
اأخربنا اأن العامل يعتقد اأننا قد فقدنا احلياة 
ب�شبب ال�رسب، لذلك مت عر�شنا على و�شائل 
اليوم«وي�شري  ذات  يف  عنا  واأفرج  االإعالم 
اجلرائم  من  الكثري  ارتكبت  اإ�رسائيل  اأن  اإىل 
امل�شابهة بحق الفل�شطينيني، اإبان االنتفا�شة، 
لكنها مل جتد من يوثقها ويعر�شها للعامل، كما 

حدث معه.
 ذكريات قا�ضية

امُل�شّنة  ذاكرة  تعّج  غزة،  قطاع  ويف 
عاما(،   83( اهلل  عو�س  حورية  الفل�شطينية 
بالذكريات التي ت�شفها بـ«القا�شية«، جّراء ما 
وبخا�شة  »اإ�رسائيلية«،  جرائم  من  عا�رسته 

اإبان »االنتفا�شة االأوىل«.
االحتالل،  جي�س  اإن   ، اهلل،  عو�س  وتقول 
واثنني  االنتفا�شة(،  )خالل  اأبنائها  اأحد  قتل 
اأ�شابها  كما  االنتفا�شة(،  )قبل  اأ�شقائها  من 
�رسيرها،  اأ�شفل  ومن  قدمها  يف  بالر�شا�س 
منزلها،  يف  �شّيقة،  غرقة  زاوية  يف  الواقع 

مبخيم املغازي لالجئني الفل�شطينيني و�شط 
ُكتب  اهلل« حقيبة،  »عو�س  تُخرج  قطاع غزة، 
كانت  »يوني�شف«،  كلمة  باالإجنليزية  عليها 
ت�شتخدمها ملدة تزيد عن 40 �شنة، يف عملها 

كـ«قاِبلة«.
اهلل«،  »عو�س  للقابلة  اأتاحت  املهنة،  هذه 
االأحيان  من  الكثري  يف  مغامرات  خو�س 
ال�شيدات  اإىل  للو�شول  »خطرية«،  كانت 
االحتالل  ظل  يف  املخا�س،  ياأتيهن  اللواتي 

»االإ�رسائيلي«، وفرتات حظر التجوال.
االنتفا�شة وما  فرتة  »خالل  وت�شيف: 
من  الفل�شطينيون  عانى  قبلها، 
للكل  االحتالل ومالحقاته  انتهاكات 
وخمتلف  ت�شنيفاتهم،  الفل�شطيني مبختلف 
اأو  الن�شاء  ت�شلم  ومل  اأجنا�شهم واأعمارهم، 
اال�شطهاد  من  االأطفال،  اأو  ال�شن  يف  الكبار 

واالإرهاب االإ�رسائيلي«.

 من الذاكرة

بتمتمات خافتة، حتاول »عو�س اهلل« ا�شتذكار 
االنتفا�شة،  خالل  جرت  تف�شيلية  اأحداث 
وتعّر�شت لها من انتهاكات، فقالت اإن احلاكم 
االإ�رسائيلي الع�شكري، ملدينة دير البلح، اأمر 
حتت  وذلك  االنتفا�شة،  خالل  با�شتدعائها 

تهمة م�شاندة املقاومني الفل�شطينيني.
اجلنود  اقتحم  اليوم،  ذلك  »يف  وتقول: 
ال�شارع  �شعري حتى  وجرّوين من  منزيل، 
واأعقاب  ب�رسبي بالع�شّي  لي�رسعوا  العام، 
البنادق«حاولت »عو�س اهلل« اآنذاك املقاومة 
وجمابهة تلك القوات، فـ«ق�شمت اإ�شبع اأحد 
اجلنود، ما دفعهم الإطالق النار مبا�رسة على 
قدمها، فاأ�شيبت بر�شا�شتني، وفقدت وعيها، 
املنطقة«�شاعاٍت  يف  للعيادة  مبا�رسة  ونُقلت 
امل�شت�شفى  من  خروجها  على  م�شت 
وو�شولها املنزل، حّتى بداأت �شيارة االإ�شعاف 

بنقل ن�شاء على و�شك الوالدة اإليها، لتوليدهن 
ميكن  ال  الوقت  ذلك  »يف  ذلك:  عن  وتقول 
عن  يتقاع�س  اأن  كان جريحا،  واإن  لالإن�شان، 
على  احلفاظ  ت�شاهم يف  كونها  اأعماله،  اأداء 

االأرواح«.
تخرج  كانت  اإنها  تقول  ال�شياق،  ذات  ويف 
ليال  االأوقات،  من  الكثري  يف  املنزل  من 
وخالل فرتة كان اجلي�س يفر�س فيها حظرا 
حياتها  يعّر�س  كان  الذي  االأمر  للتجوال، 

للخطر اأحيانا.
دور املراأة

فرتة  خالل  الفل�شطينيات،  الن�شاء  دور  عن 
املراأة  اإن  اهلل«،  »عو�س  تقول  االنتفا�شة، 
االنتفا�شة،  فرتة  خالل  مهم  دور  لها  كان 
من خالل اإما امل�شاركة »املبا�رسة، اأو تعبئة 
ال�شباب وحّثهم على امل�شاركة، اأو من خالل 
اأنها  امُلنتف�شني«وتذكر  وم�شاندة  حماية 
بـ«حماية  االنتفا�شة  �شنوات  خالل  �شاهمت 
ال�شبان امُلالحقني من اجلنود االإ�رسائيليني، 
واإخفائهم داخل منزلها، وتوفري احتياجاتهم 
من طعام و�رساب، وعدم ال�شماح لهم مبغادرة 
من  والتاأكد  الطريق  تّق�شي  بعد  اإال  املنزل 

عدم وجود جنود«.
خالل  اجلرحى  اهلل«،  »عو�س  �شاعدت  كما 
وتنّظف  »تزورهم  فكانت  االنتفا�شة،  فرتة 
تعّر�شهم  ملنع  دوري،  ب�شكل  جراحهم، 

مل�شاعفات �شحية«.
اإىل جانب ذلك، فقد دفعت املراأة الفل�شطينية 
�رسيبة هذه االنتفا�شة، من خالل ا�شت�شهاد 
اأبنائهن واأزواجهن، واإ�شابتهن اأي�شا وت�شتكمل 
خالل  )حممود(  جنلها  فقدت  اإنها  قائلة، 
فقدت  كما  اإ�رسائيلي،  بر�شا�س  االنتفا�شة، 
اأ�شقائها  من  اثنني  االنتفا�شة(  )قبل  كذلك 

بر�شا�س اجلي�س االإ�رسائيلي.

.     وائل جودة الذي وثقت الكامريات تعر�ضه ملحاولة »تك�ضري عظامه«
.      الفل�ضطينية حورية عو�س اهلل: تعر�ضت لنتهاكات واأُ�ضبت بر�ضا�ضتني

27 دي�ضمرب يوم دويل للتاأهب لالأوبئة

يوم اكت�ساف فريو�س كورونا العام املا�سي
نيويورك/حممد طارق/الأنا�ضول

قرارا باإعالن  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
لالأوبئة،  للتاأهب  دوليا  يوما  عام  كل  من  دي�شمرب   27 يوم 
وهو اليوم الذي بداأت فيه عمليات اكت�شاف فريو�س كورونا 
العام املا�شي و�شوتت الدول االأع�شاء باالإجماع )193 دولة( 
ل�شالح القرار الذي اأكد اأهمية »الدور املحوري ملنظومة 
يف  العاملية،  ال�شحة  منظمة  �شيما  وال  املتحدة،  االأمم 
الوطنية  اجلهود  ودعم  لالأوبئة،  الت�شدي  تدابري  تن�شيق 
االأمرا�س  من  الوقاية  اإىل  الرامية  والدولية  واالإقليمية 

املعدية واالأوبئة والتخفيف من اآثارها ومعاجلتها«.
واأعرب القرار الذي ح�شلت االأنا�شول على ن�شخة منه عن 
ظل  ،يف  امل�شتقبل  يف  جتاوز االأوبئة  البالغ خ�شية  »القلق 
غياب االهتمام الدويل، حاالت التف�شي ال�شابقة من حيث 
الق�شوى  االأهمية  على »  القرار  واخلطورة«واأكد  ال�شدة 
واأف�شل  العلمية  واملعارف  املعلومات  وتبادل  للتوعية، 
املمار�شات، والتعليم اجليد، وبرامج الدعوة ب�شاأن االأوبئة 

والعاملي«كما  واالإقليمي  والوطني  املحلي  ال�شعد  على 
ودولة  قطر  قدمته  الذي  العامة  اجلمعية  قرار  اأعرب 
فل�شطني وفيتنام وكمبوديا وكندا والنيجر، ونيكاراغوا، عن 
»بالغ القلق اإزاء االآثار املدمرة لالأمرا�س املعدية واالأوبئة 
فريو�س  مر�س  جائحة  جت�شده  ما  نحو  على  الرئي�شية، 
كورونا«. و�شدد على احلاجة امللحة اإىل اإقامة نظم �شحية 
قادرة على ال�شمود وقوية، ت�شمل الفئات ال�شعيفة اأو التي 
الفعال  التنفيذ  على  قادرة  وتكون  ه�شة،  ظروفا  تعي�س 
اعترب  االإثنني،  �شابق  وقت  ويف  الدولية«  ال�شحية  للوائح 
بوزكري،  املتحدة، فولكان  لالأمم  العامة  اجلمعية  رئي�س 
»دعوة  مبثابة  لالأوبئة«،  للتاأهب  دويل  »يوم  حتديد  قرار 
وتعاون  اأكرب  �شيا�شي  وعمل  التزام  اأجل  من  لال�شتيقاظ 

متعدد االأطراف«.
وحتى م�شاء االإثنني، اأ�شيب اأكرث من 67 مليونا و600 األف 
مليون  عن  يزيد  ما  بينهم  بكورونا،  العامل  حول  �شخ�س 
و545 األف وفاة، وما يتعدى 46 مليونا و755 األف متعاف، 

.worldometer وفق موقع

الأمني العام لالحتاد الدويل لل�ضحفيني  اأنتوين بيالنغري

اعتداءات �سرطة فرن�سا على ال�سحفيني »ف�سيحة«
باري�س/الأنا�ضول 

 ،)IFJ( لل�شحفيني  الدويل  لالحتاد  العام  االأمني  و�شف 
يف  ال�شحفيني  على  ال�رسطة  اعتداءات  بيالنغري،  اأنتوين 
فرن�شا، بـ«الف�شيحة«جاء ذلك يف موؤمتر �شحفي، االإثنني، 
عقدته »رابطة املرا�شلني املعتمدين لدى االأمم املتحدة« 
التحديات  تناول  املرئي،  االت�شال  عرب   ،)ACANU(
التي يواجهها ال�شحفيون يف اأجزاء خمتلفة من العامل ،ويف 
م�رسوع  حول  االأنا�شول  مرا�شل  �شوؤال  على  رده  معر�س 
قانون »االأمن ال�شامل« املثري للجدل يف فرن�شا وا�شتخدام 
التقى  اإنه  بيالنغري  قال  ال�شحفيني،  �شد  العنف  ال�رسطة 
بوزير الداخلية الفرن�شي جريالد دارمانني، يف مكتبه منذ 

اأ�شبوعني بخ�شو�س تغيري م�رسوع القانون.
وذكر اأنه كان لقاء »�شعبا ومتوترا«، قائال: »هجوم ال�رسطة 
ف�شيحة«واأكد  وال�شحفيني  مواطنيها  على  فرن�شا(  )يف 
لالأمم  ال�شامية  املفو�شة  مكتب  مع  ت�شاور  اأنه  بيالنغري 
املتحدة حلقوق االإن�شان، مي�شيل با�شليت، حول اخلطوات 

التي يجب اتخاذها ب�شاأن م�رسوع القانون املثري للجدل. 
االأخري  الو�شع  ب�شاأن  كثرية  خماوف  »لدينا  واأ�شاف: 
حتت  وهم  للعنف  يتعر�شون  ال�شحفيني  الأن  فرن�شا،  يف 
فرن�شا  يف  ال�شحفيني  على  »االعتداءات  ال�شغط«واأردف: 
العامل«وجتتاح  يف  ال�شحفيني  جميع  على  الواقع،  يف  هي 
قانون  م�رسوع  لرف�س  اأيام،  منذ  فرن�شا  عموم  تظاهرات 
عقوبة  على  مواده،  اإحدى  تن�س  الذي  ال�شامل«،  »االأمن 
ال�شجن �شنة ودفع غرامة قدرها 45 األف يورو، يف حال بث 
»يورو  �شبكة  بح�شب  والدرك،  ال�رسطة  من  لعنا�رس  �شور 

نيوز« االأوروبية )مقرها فرن�شا(.
واأثار م�رسوع القانون الذي قدمته حكومة الرئي�س اإميانويل 
اأكتوبر املا�شي، احتجاجات يف مدن بجميع  ماكرون، يف 
اأنحاء فرن�شا، مبا يف ذلك باري�س وليون وبوردو ومر�شيليا 
كما اأثار انتقادات منظمات حقوقية و�شحفيني ينظرون اإىل 
م�رسوع القانون على اأنه و�شيلة الإ�شكات حريات ال�شحافة 
من  لل�شلطة  املحتملة  االنتهاكات  على  الرقابة  وتقوي�س 

قبل ال�رسطة.
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بربنامج خا�ص ل�سهر دي�سمرب اجلاري  

 امل�سرح الوطني اجلزائري يحتفي بالإبداع امل�سرحي بكل تنوعاته   
 خ�س�ص امل�سرح الوطني اجلزائري »حمي الدين ب�سطارزي« برناجما خا�ص ل�سهر دي�سمرب اجلاري،  وال�سيء املميز من 
خالله هو تنوع ن�ساطاته االفرتا�سية التي تتزامن مع احلجر ال�سحي ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا  والتي �ستبث على  
�سفحته  الر�سمية للفاي�سبوك و قناته الر�سمية عرب موقع اليوتيوب ،وهذا من �ساأنه اأن يعطي اإ�سافة حقيقية لع�ساق 
الفن الرابع من اأجل بعث ن�ساط جديد لل�ساحة امل�سرحية يف اجلزائر وتتخللها عرو�ص ركحية حديثة االإنتاج ،واأخرى 
من االإنتاجات القدمية التي يزخر بها اأر�سيف امل�سرح اجلزائري، وذلك ابتداء من الـ 08 واإىل غاية الـ29 من �سهر دي�سمرب 

اجلاري، كما اأن هذه العرو�ص امل�سرحية غري حم�سورة يف جمهور معني بل هي موجهة اإىل اجلمهور العري�ص.
حكيم مالك

عرو�ص م�سرحية لعمالقة االإخراج 
امل�سرحي يف اجلزائر

 وفيما يخ�ض العرو�ض املوجهة جلمهور 
الكبار  �ستنظم  من  الفرتة املمتدة من 8 
جمموعة  وفيها  اجلاري  دي�سمرب   28 اإىل 
الإخراج  لعمالقة  امل�رسحيات  من 
امل�رسحي يف اجلزائر وهم زياين �رسيف 
 ، قرمي  جمال   ، �رس�سال  حممد  عياد، 
اآيت  رزاق، حميدة  اأحمد   ، اأحمد خودي 
 ، يعي�ض  كما  بريرب،  الكرمي  عبد   ، احلاج 
اإبراهيم �رسقي وتتمثل هذه الأعمال لكل 
من »جي بي اأ�ض«  التي �ستعر�ض يومي 8 
و9 من ال�سهر احلايل ، وتليها م�رسحيات 
الأ�سبوع  هذا  يعودون  كال�سهداء  اأخرى  
،طر�ساقة، �سليمان اللك، بهيجة، ماكبت، 
�سفية،  ...راجعني،  راجعني  الزاو�ض، 
�ستعر�ض   والتي  ت�سري،  حافلة  املحاكمة، 
حيث  م�ساء،  الثامنة  ال�ساعة  من  ابتداء 
امل�رسح  اأنتجها  التي  العرو�ض  هذه  اأن 
الأخرية  الأعوام  يف  اجلزائري  الوطني 
امل�سارح  خمتلف  يف  الفرجة  �سنعت 
بجوائز  توج  قد  معظمها  اأن   كما   ،
تعنى  مهرجانات  عدة  يف  وعربية  وطنية 
راجع  وهذا  الأوىل  بالدرجة  بامل�رسح 
اجتماعيا  اجلزائري  الواقع  حتاكي  لأنها 
متيز  يكمن  فهنا  و�سيا�سيا   واقت�ساديا 
هاته امل�رسحيات التي كانت مراآة عاك�سة 
اخل�سبة  خالل  من  اجلزائري  للمجتمع 

التي تعد و�سيلة للتعبري الفني والإبداعي 
على حد �سواء .

تنمية الذائقة الفنية لدى 
االأطفال

مبجموعة  الأطفال  جمهور  و�سيحظى 
يف  حتمل  التي  امل�رسحية  العرو�ض  من 
الذائقة  تنمي  متنوعة  موا�سيع  طياتها 
تطوير  يف  اأي�سا  وت�ساهم  لديهم  الفنية 
قيما  حتمل  لكونها  املعرفية    قدراتهم 
هوؤلء  لفائدة  توعوية  ور�سائل  اأخالقية 
خمترب  يف:«  وتتمثل  ال�سغار  الرباعم 
عمو حكيم«، »�سديق البيئة«، »بوفرططو 
والع�سل«،« اأ�سكر �ساحبة املنديل«، »جيل 
الفرتة  يف  هذا  و�سيكون  النرتنيت«، 
دي�سمرب   29 غاية  اإىل   11 من  املمتدة 
ال�ساعة )14:00  الثالثاء على  اأيام   .2020
على  وال�سبت  اجلمعة  واأيام   / �سا( 

الـ)11:00 �سا(.

»ما�سرت كال�ص« بالتعاون مع 
ال�سفارة االإ�سبانية باجلزائر

اجلزائري  الوطني  امل�رسح  اأن  كما   
وبالتعاون مع ال�سفارة الإ�سبانية يف اجلزائر 
خ�س�ض ن�ساطني  »ما�سرت كال�ض«،  حتت 
عنوان »الإبداع وفن التمثيل .. ال�ستغال 
يوم  تنظيمه  �سيتم  الذاتية«،  الإدارة  على 
الثالثاء 08 دي�سمرب، من ال�ساعة العا�رسة 
)10:00 �سا( وحتى منت�سف النهار )12:00 

الفرتا�سية،  »زووم«  من�سة  عرب  �سا(، 
الن�ساط �ستقدمه املمثلة واملوؤطرة  هذا 
امللتقى،  هذا  من  الهدف  كيتو.  كارولينا 
فن  بتجربة  فيه،  امل�ساركني  تعريف  هو 
الكامريا،  اأمام  اأو  امل�رسح  على  التمثيل 
الروؤى  لتبادل  لقاء  وخلق  لإن�ساء  وذلك 
وكذا الوقائع واحلقائق، مما �سي�سمح مبد 
�سبكة توا�سل بني امل�ساركني اجلزائريني، 
وتوفري الأدوات الالزمة بالن�سبة ملختلف 
مناذج الإدارة الذاتية، التكوين ال�سينمائي 
وفن التمثيل، دون ال�سطرار اإىل مغادرة 

املنزل.
اإطالق م�سروع م�سرحي على 

املبا�سر »بنات برناردا«

ويف اإطار التعاون امل�سرتك بني الطرفني 
،  �سيتم تخ�سي�ض »م�رسوع م�رسحي على 
برناردا«،  »بنات  يحمل عنوان  املبا�رس«، 
األبا«  برناردا  »بيت  من  م�ستوحاة  ق�سته 
من  لوركا.  غار�سيا  فيديريكو  للموؤلف 
بني  امل�رسوع  هذا  اإجناز  يتم  اأن  املقرر 
 2020 دي�سمرب  �سهر  من  املمتدة  الفرتة 
 .2021 املقبل  العام  من  فيفري  و�سهر 
هذه،  العمل  ور�سة  على  �ست�رسف  حيث 
اأ�ستاذة  فالبوينا،  فرنانديز  اآنا  ال�سيدة 
الفن الدرامي يف املدر�سة امللكية العليا 
احلا�سلة   ،)RESAD( الدرامي  للفن 
علم  اأو  »الفيلولوجيا«  يف  الدكتوراه  على 
الن�ساط  هذا  �سيعرف  كما  اللغة.  فقه 
اإ�سبانيات  بني  ممثالت  ع�رس  م�ساركة 

وجزائريات.

يف  امل�سرحي  بالن�ص  االحتفاء   
املجال�ص االفرتا�سية

 ولقد  مت برجمة  »جمال�ض افرتا�سية » كل 
يوم �سبت والتي حتتفي بالن�ض امل�رسحي 
من  الأ�سبوعية  اللقاءات  هذه  اأن  كما 
اجلزائري  الوطني  امل�رسح  تنظيم 
وبالتن�سيق وتن�سيط من ال�سحفي والكاتب 
ونقدا،   وبحثا  كتابة  بوكبة،  الرزاق  عبد 
قراءات  تقرتح  املجال�ض  هذه  اأن  كما 
وموؤلفيها(  موؤلفاتها  طرف  )من  لن�سو�ض 
ال�سبت،  اأيام  من  ال�سباحية  الفرتة  خالل 
تليها  �سا(،   11:00( ال�ساعة  من  ابتداء 
مداخالت نقدية نبثها ابتداء من ال�ساعة 
 26 غاية  اإىل   05 من  وهذا  �سا(    21:00(
القراءات  هاته  وتتمثل   ،  2020 دي�سمرب 
ا  بوخاري،  �سارة  للكاتبة  »املايدة«،  يف 
مع  بوري،   مل�سطفى  نقدية  متابعة  مع 
قراءة ن�ض »اجلوع« للكاتب اأجمد مكاوي،  
  ، بويجرة  ب�سري  �سمرية  نقديا  تتابعها 
القادر  عبد  الكاتب  ن�ض  قراءة  و�سيتم 
  «  Elle et Lui« بـ  املو�سوم  بلكروي 
و�سيتوىل ربيع ق�سي املتابعة النقدية ، كما 
اللقاءات  الأ�سبوعية قراءة  �ستتخلل هذه 
احلكواتي  طرف  من  ال�سبع«  »هربة  ن�ض 

ماحي �سديق .

برجمة عرو�ص امل�سرح الربيطاين

 08 اجلزائري  الوطني  امل�رسح  وبرمج 
عرو�ض ابتداء من 2 اإىل 17 دي�سمرب 2020 

الفرتا�سية  العرو�ض  �سمن  تدخل  والتي 
و�ستبث  الربيطاين،  امل�رسح  من  لأعمال 
عرب القناة الر�سمية للم�رسح الوطني على 
عر�ض  كل  م�ساهدة  كما ميكن  اليوتيوب، 
يومني  ملدة  املربجمة  العرو�ض  من 
كاملني، وذلك من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء، 
حتى الثانية �سباحا، وتتمثل هذه العرو�ض 
 Blueprint Medea M، من:  كل  يف 
 Beckett by Brook، Antony
 & Cleopatra، Shakespeare’s
 Henry V، Roald Dahl’s the

.twits، Full Show Continuity

ت�سجيع املواهب وتو�سيع اأفق اخليال 
االإبداعي

  وبالن�سبة مل�سابقة احلكواتي مت الإعالن 
اإىل  املوجهة  امل�سابقة  هذه  نتائج  عن 
يف  تنظيمها  مت  والتي  الأطفال،  جمهور 
غاية  اإىل  جوان   21 من  املمتدة  الفرتة 

اإطار  والتي  جاءت يف  04 جويلية 2020، 
الوطني  للم�رسح  الفرتا�سي  الربنامج 
املخلدة  الحتفالت  واأي�سا  اجلزائري، 
كان  والتي  وال�سباب،  ال�ستقالل  لعيدي 
وتو�سيع  املواهب  ت�سجيع  منها  الهدف 
ت�سمنت  التي  و  الإبداعي  اخليال  اأفق 
طرحها  التي  الأ�سئلة  على  الإجابة 
حكاية  كل  عقب  ماحي،  �سديق  الراوي، 
بثها عرب �سفحات  والتي مت  يرويها،  كان 
�سبكات  على  اجلزائري  الوطني  امل�رسح 
اللكرتوين  واملوقع  الجتماعي  التوا�سل 
على  امل�رسحية   املوؤ�س�سة  هذه  وقناة 
التي  امل�سابقة  هذه  وعرفت   ، اليوتيوب 
تنت�رس لالإبداع بالدرجة الأوىل فوز كل من 
براهمي حممد طه  �ساحب )10 �سنوات( 
و رقام رهف اأمينة البالغة من العمر  )08 
�سنوات   10 ذو  اأمين  و�سوالح  �سنوات( 
و�رسيف نور �سني �ساحبة 09 �سنوات  حيث 
الأ�سبوع  خالل  جوائزهم  هوؤلء  �سي�ستلم 

الأول من العطلة املدر�سية ال�ستوية.

اإ�سهار

الو�سط:2020/12/09

الو�سط:2020/12/09

الو�سط:2020/12/09

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

دائرة : اأفلو
بلدية : اأفلو

الرقم  24  /2020

و�سل اإيداع ملف  بتجديد
 جمعية بلدية  

مبقت�سى القانون رقم 06/12 يف 18 �سفر 1433 املوافق 
 : اليوم  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
�سبغة  ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2020/10/20

بلدية  امل�سماة : 
ت�سمية اجلمعية : النادي الريا�سي للفنون القتالية 

املقر الجتماعي : حي 160 م�سكن - اأفلو   
املودع : ذرذاري  اأحمد 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ض النادي 

لن�ض  تطبيقا  الإ�سهار  ب�سكليات  القيام  : يجب  مالحظة 
املادة : 18 من القانون املذكور اأعاله 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

دائرة : اأفلو
بلدية : اأفلو

الرقم  25  /2020

و�سل اإيداع ملف  بتجديد 
جمعية بلدية  

مبقت�سى القانون رقم 06/12 يف 18 �سفر 1433 املوافق 
 : اليوم  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
�سبغة  ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2020/10/20

بلدية  امل�سماة : 
ت�سمية اجلمعية : النادي الريا�سي لدعم املواهب ال�سابة 

للكراتي دو 
املقر الجتماعي : حي اأم قرين 02- اأفلو   

املودع : ذرذاري منال نور اليقني 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ض النادي 

لن�ض  تطبيقا  الإ�سهار  ب�سكليات  القيام  : يجب  مالحظة 
املادة : 18 من القانون املذكور اأعاله 

ANEP N°:  2016020086الو�سط:2020/12/09
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ANEP N°:  2016020088الو�سط:2020/12/09



»ملتقى الأجيال« بباتنة 

لقاء ربط املا�ضي باحلا�ضر
الإبراهيمي مبدينة  »الب�شري  ثانوية  احت�شنت 
رائعة  اأنها  عنها  يقال  ما  اأقل  مبادرة  باتنة 
خمتلفة  اأجيال  من  طالب  جمعت  وموؤثرة 
مرت عليها منذ اأزيد من 30 �شنة يف جو غمره 
حنني ذكريات املا�شي اجلميل ودموع فرحة 
الوليات  خمتلف  من  وزمالء  اأ�شدقاء  لقاء 
اأن  بعد  بفيديوهات  املغرتبني  م�شاركة  مع 
وموظفني  اإطارات  واأ�شبحوا  الزمن  فرقهم 
من  الفكرة  ،وجت�شدت  جمالت  عدة  يف 
طرف اأ�شغر ع�شو يف املجموعة الفي�شبوكية 
على  اأ�رصت  التي  �شيبوب«  »اأ�شماء  الأ�شتاذة 
�شنوات  دام  الذي  الفرتا�شي  اللقاء  حتويل 
ال�شابقة  ثانويتهم  واقعي حتت�شنه  ملتقى  اإىل 
برعاية ال�شبكة اجلزائرية لل�شباب واملواطنة، 
حيث ن�شطت احلفل البهيج الن�شيطة »�شند�س 
راويا  الكلمة  اجلميع  تناول  اين  �شاحلي« 
الر�شامة  تكرمي  مت  كما  الرا�شخة  الذكريات 
قدماء  طرف  من  مالك«  »مدا�شي  ال�شغرية 
بعنوان  فكاهي  مونولوغ  تقدمي  مع  الثانوية 
»فرق بني الأجيال« ، كما قام اجلميع بتعقيم 
الثانوية قبل بداية املبادرة الذي لقيت رواجا 
التوا�شل الجتماعي و�شط  وا�شعا يف و�شائل 

دعوات لتعميمها يف كل ثانويات الوطن .
اأح�سن مرزوق

وهران

ت�ضدير 8 اآالف طن من 
االأ�ضالك احلديدية 

لبطيوة  »تو�شيايل«  وال�شلب  احلديد  مركب  قام 
الأ�شالك  من  طن  األف   8 بت�شدير  )وهران( 
احلديدية اإىل رومانيا واإيطاليا، ح�شبما اأ�شتفيد 
اأم�س الثالثاء لدى خلية الت�شال لذات املركب 
وقد مت اأم�س الثالثاء نقل هاتني احلمولتني �شمن 
عملية الت�شدير الثالثة تخ�س هذا النوع من املنتج 
والتا�شعة ملختلف منتجات املركب بر�شم العام 
واأرزيو  م�شتغامن  مينائي  من  انطالقا  اجلاري 
)وهران(، كما اأو�شح نف�س امل�شدر ويتعلق الأمر 
ب 5 األف طن من الأ�شالك احلديدية انطالقا 
من ميناء م�شتغامن نحو ميناء برايال )رومانيا( و3 
األف طن اأخرى من ميناء اأرزيو نحو ميناء كتانيا 

)ايطاليا(، كما اأ�شري اإليه.

املركز اجلامعي للنعامة

فتح اأربعة تخ�ض�ضات جديدة
باملركز  جديدة  تخ�ش�شات  اأربعة  فتح  يرتقب 
بداية  مع  بالنعامة  اأحمد«  »�شاحلي  اجلامعي 
املو�شم اجلامعي 2020-2021، ح�شبما علم لدى 

مدير الدرا�شات لذات املوؤ�ش�شة للتعليم العايل.
اجلديدة  التخ�ش�شات  اأن  بلعابد  زكريا   واأو�شح 
الهند�شة  املواد يف  وعلوم  الت�شالت  تتمثل يف 
املدنية اإىل جانب الإن�شاء امليكانيكي يف الهند�شة 
والتكنولوجيا(  العلوم  يف  )لي�شان�س  امليكانيكية 
وتخ�ش�س جمالت وتطبيقات الإح�شاء )ما�شرت 
يف الريا�شيات( والإيكوبيولوجيا النباتية )ما�شرت 
املركز  و�شي�شتقبل  واحلياة(   الطبيعة  علوم  يف 
اجلامعي  املو�شم  بداية  مع  بالنعامة  اجلامعي 
بذلك  لي�شل  جديد  طالبا   945 نحو  اجلديد 
جمموع الطلبة امل�شجلني اإىل نحو 5.500 طالب 

يتوزعون على �شتة ميادين تعليمية.

 "ن�ضعى لتكوين املواهب ال�ضابة وننتظر دعما من ال�ضلطات "
اأكد نائب رئي�س اأكادميية  جنوم اأولد نائل »زرنوح خمتار« يف ت�سريح لـ » الو�سط اجلزائرية 

» باأن«اإن�ساء اأكادميية الريا�سة ملحرتيف كرة القدم » جنوم اأولد نائل »جاء عقب مالحظة 
الإهمال الكبري للفئات ال�سبانية بولية اجللفة يف جمال كرة القدم بالرغم من وجود عديد 

املواهب الكبرية بهذه الولية التي اأجنبت العديد من الالعبني الذين تركوا ب�سماتهم يف كرة 
القدم اجللفاوية .

م�سطفى بوخالفة 

اأ�شاف زرنوح خمتار باأن  و 
»هدف هذه الأكادميية هو 
املدى  على  لعبني  تكوين 
القواعد  تلقينهم  و  البعيد 
و  القدم  لكرة  ال�شحيحة 
الريا�شية  الروح  غر�س 
على  تن�شئتهم  و  فيهم 
املبادئ و الأخالق ال�شليمة 
لعبني  منهم  �شتجعل  التي 

حمرتفني م�شتقبال.«
الت�رصيح  هذا  يف  اأكد  كما 
تربطها  باأن«الأكادميية 
عدد  مع  عالقات 
املحرتفة  الأكادمييات 
واملناجرة و  الوطن  عرب 
القدوم  ميكنهم  الذين 
هذه  من  الالعبني  لنتقاء 
داخل  لدجمهم  الأكادميية 

القدم  لكرة  وفرق  نوادي 
عرب خمتلف مناطق الرتاب 

الوطني.
اأن   « خمتار   « وك�شف 
ا�شتهلت  الأكادميية 
 95 با�شتقبال  ن�شاطها 
اأعمارهم  ترتاوح  مرتب�شا 
لتبقى  �شنة   16 و   5 بني 

اأبواب الت�شجيالت مفتوحة 
التدريبات  اأن  و  ل�شيما 
م�شتوى  على  تقام 
د�رصة  الريا�شي  املركب 
مدينة  اخلونية و�شط 
اجللفة  وي�شهر عليها طاقم 
قدرات  ذو  و  متمكن  تقني 
ذوو  مدربون  كذا  و  كبرية 

»  بعد  معلقا  عال  م�شتوى 
تف�شي وباء فريو�س كورونا 
بعد  التدريبات  مت  توقيف 
الولئية  ال�شلطات  تعليمة 
كل  اأمرت  باإيقاف  التى 
على  الريا�شية  الن�شاطات 
وهذا  الولية  م�شتوى 
�شحة  على  للمحافظة 

،كما  الالعبني  و�شالمة 
بعد  التدريبات  �شتعود 
انطالق  ويتم  احلظر  رفع 
الربنامج املقرتح امل�شاركة 
ووطنية  جهوية  دورات  يف 
بطولة  اأول  يف  وامل�شاركة 
الريا�شية  لل�رصكات  وطنية 

على م�شتوى الوطن.
رئي�س  ولالإ�شارة،  فاإن 
اأكادميية الريا�شة ملحرتيف 
كرة القدم جنوم ولد نايل  
بكل  �شابق  هو  لعب 
من اأوملبي املدية - احتاد 
 - القليعة  جنم   - البليدة 
اأوملبي  الغزلن  �شور  وفاق 
واد �شوف - جنم الربواقية 
الرويبة وم�شارك  وداد   -
اجلمهورية  كاأ�س  يف نهائي 
نهائي  ون�شف   1995 �شنة 

كاأ�س العرب .

زرنوح خمتار نائب رئي�س اأكادميية »جنوم اأولد نايل«

عني وملان ب�سطيف

هالك امراأتني يف حادث مرور 
م�ستغامن 

حجز 2 كلغ من الكيف 
ثالثة  فيما جرح  امراأتان  هلكت 
اأ�شخا�س اآخرين اإثر حادث مرور 
م�شتوى  على  الثالثاء  اأم�س  وقع 
للطريق  الثقيل  الوزن  حمول 
الوطني رقم 28 ب�رصق بلدية عني 
وملان ) 50 كلم جنوب �شطيف(، 
ح�شبما علم من م�شالح املديرية 
املحلية للحماية املدنية واأو�شح 

والت�شال  بالإعالم  املكلف 
اأحمد  النقيب  املديرية  بذات 
لعمامرة باأن ال�شحيتني )32 و57 
الأخرية  اأنفا�شهما  لفظتا  �شنة( 
بو�شياف  حممد  مب�شت�شفى 
بالإ�شابات  متاأثرتني  عني وملان 
اخلطرية التي حلقت بهما جراء 

هذا احلادث .

لأمن  الق�شائية  ال�رصطة  متكنت 
اإحباط  من  م�شتغامن  ولية 
�شفقة لبيع املخدرات وحجز1ر2 
�شمن  املعالج  الكيف  من  كلغ 
ثالثة  بتوقيف  �شمحت  عملية 
اأم�س  علم  ح�شبما  اأ�شخا�س، 
الأمني.  ال�شلك  هذا  من  الثالثاء 
لل�رصطة  الأول  املالزم  واأو�شح 
الأمن احل�رصي  من  خوان جمال 
العملية  اأن  ل�شيادة  اخلارجي 
مفادها  معلومة  على  بناء  جاءت 
الأ�شخا�س  من  جمموعة  اأن 

كمية  لبيع  �شفقة  بعقد  �شتقوم 
م�شتوى  على  املخدرات  من 
عني  ببلدية  الخت�شا�س  قطاع 
تادل�س وبعد و�شع خطة اأمنية مت 
التاأكد من املعلومة وتوقيف ثالثة 
العمومي  الطريق  يف  اأ�شخا�س 
حيث مت العثور بحوزتهم على 20 
الكيف املعالج بوزن  �شفيحة من 
كما  غ  و100  كلغ   2 قدره  اإجمايل 
التي  النقالة  هواتفهم  حجزت 
ح�شب  لالت�شال،  ت�شتخدم  كانت 

نف�س امل�شدر.
بعد »التقرير ال�سادم«

رئي�ضة وزراء نيوزيلندا تعتذر للم�ضلمني
م�شجدي  مذبحة  عن  تقرير  وجد 
يف  وقعت  التي  كراي�شت�شري�س، 
وكالت  اأن  املا�شي،  العام  نيوزيلندا 
ب�شورة  تركز  كانت  البالد  يف  الأمن 
الإرهاب  تهديد  على  كاملة  �شبه 
يقتل  اأن  قبل  املت�شددين  طرف  من 
م�شلما   51 الأبي�س  للجن�س  متع�شب 
البالد  ت�شهدها  مذبحة  اأ�شوا  يف 
امللكية  التحقيق  جلنة  وانتقدت 
عن  تقاع�شها  على  كذلك  ال�رصطة 
اإ�شدار  عند  الالزم  الفح�س  حتري 
لالأ�شرتايل  الناري  ال�شالح  ترخي�س 
بيانا  اأ�شدر  الذي  تارانت،  برينتون 

تنفيذه  عن�رصيا قبل فرتة وجيزة من 
الهجوم وت�شويره اإطالق النار يف بث 

حي على في�شبوك.
لكن رغم اأوجه الق�شور، قالت اللجنة 

داخل  اإخفاقات  هناك  تكن  مل  اإنه 
منع  �شاأنها  من  احلكومية  الوكالت 
 15 يوم  امل�شجدين  على  الهجوم 
الوزراء،  رئي�شة  وقالت   2019 مار�س 
ن�رص  بعد  بيان  يف  اأرديرن،  جا�شيندا 
التقرير: »مل تتو�شل اللجنة اإىل نتائج 
�شتمنع  كانت  الأمور  هذه  باأن  تفيد 
اأعتذر  اإخفاقات  هذه  لكن  الهجوم، 

عنها«.
مدى  بال�شجن  تارانت  على  وُحكم 
على  احل�شول  اإمكانية  دون  احلياة 
اإفراج م�رصوط يف اأوت ب�شبب الهجوم، 

الذي اأ�شيب فيه ع�رصات كذلك.

اإعالم اأمريكي

بايدن يختار "قائد غزو بغداد" وزيرا للدفاع
اأفادت و�شائل اإعالم اأمريكية اأم�س 
جو  املنتخب  الرئي�س  اأن  الثالثاء، 
بايدن اختار اجلرنال املتقاعد ذي 
الأ�شول الإفريقية، لويد اأو�شنت لتويل 
من�شب وزير الدفاع، وهو الذي قاد 
العا�شمة  لدخول  الأمريكية  القوات 

العراقية بغداد عام 2003.
بر�س«  »اأ�شو�شيتيد  وكالة  وذكرت 
اأول  �شيكون  »اأو�شنت«  الأمريكية اأّن 
الب�رصة  اأ�شحاب  من  دفاع  وزير 
على  الت�شديق  حالة  يف  ال�شمراء، 
ال�شيوخ  جمل�س  قبل  من  تعينه 

اأن  اإىل  الوكالة  واأ�شارت  الأمريكي 
الت�شديق  على تر�شيح اأو�شنت وزيرا 
للدفاع »لي�س اأمرا موؤكدا«، لفتة اإىل 
القومي  الأمن  يف  وخرباء  نوابا  اأن 
الت�شمية،  لهذه  معار�شتهم  اأعلنوا 
دون  تزال  ل  تقاعده  كون مدة 

الكونغر�س  ويعتمد  �شنوات  ال�شبع 
�شابق  ع�شكري  اأي  اأن  قاعدة  على 
يجب  الدفاع،  وزارة  لتويل  مر�شح 
اأن يكون متقاعدا منذ �شبع �شنوات 

على الأقل.
وا�سنطن/ الأنا�سول

بريطانيا

من �ضيح�ضل على لقاح كورونا اأوال؟
بريطانيا  بداأت 
الثالثاء،  اأم�س 
للتطعيم  حملتها 
�شد  اجلماعي 

امل�شتجد،  كورونا  فريو�س 
اأنتجته  الذي  اللقاح  على  اعتمادا 
�رصكتا »فايزر« الأمريكية و«بيونتك« 
الأملانية، لت�شبح اأول دولة يف العامل 
وح�شب  اخلطوة  هذه  على  تقدم 
الربيطانية،  نيوز«  »�شكاي  �شبكة 

قائمة  و�شعت  احلكومة  فاإن 
�شتح�شل  التي  للفئات  اأولويات 
على اللقاح اأول، وعلى راأ�شها 
امل�شنني  رعاية  دور  نزلء 
اللجنة  واأعلنت 
مية  حلكو ا
كة  مل�شرت ا
يف  للتطعيم 
للمرحلة  اأولوياتها  قائمة  بريطانيا 

الأوىل من اإطالق اللقاح، 
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اإح�ضائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�سابة   591
ارتفاع اجمايل ال�سابات اىل : 49416

ت�سجيل 12 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2539

حالت ال�سفاء اجلديدة : 498
جلنة االن�ضباط تق�ضي ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 58146

احلار�س �ضاحلي لقائني
 عاقبت جلنة الن�شباط حار�س فريق مولودية 
يف  بالإق�شاء  �شاحلي  القادر  عبد  اجلزائر 
له  تعر�س  الذي  الطرد  عقب  وذلك  مباراتني 
التي خا�شها  املباراة  الرديف خالل  فريق  مع 
املدية،  اأوملبي  اأمام  املنق�شي  الأ�شبوع  نهاية 
العا�شمي  النادي  فوز  املقابلة  �شهدت  اأين 
خارج الديار بهدف دون رد، حيث ك�شفت الهيئة 
ابن  اإبعاد  عرفت  والتي  العقوبات  عن  الكروية 
على  لقاءين  يف  املناف�شة  عن  ال�شلف  مدينة 
اإثر ارتكابه خطاأ فادح عندما اأقدم على اإبعاد 
وهي  العمليات  منطقة  خارج  من  باليد  الكرة 
وكان  امل�شتديرة،  الكرة  يف  املمنوعة  اخلطوة 
يف  ال�شيفي  املركاتو  خالل  ا�شتقدم  �شاحلي 
ال�شابق  بعد ف�شخ عقده مع فريقه  انتقال حر 
احلرا�شة  ثنائي  بتعوي�س  وقام  القبائل  �شبيبة 
يف ت�شكيلة الرديف �شيفو و�شيدي عي�شى ب�شبب 
يغيب �شاحلي  وبالتال  كوفيد19،  بوباء  اإ�شابته 

عن اللقاءين املقبلني لت�شكيلة »العميد«.
ع.ق.

وثيقة م�سربة
قوات �ضودانية اإىل ليبيا 

بطلب اإماراتي
ك�شفت وثيقة ر�شمية �رصبتها م�شادر اأمنية، عن 
اإماراتي  بطلب  ليبيا  اإىل  �شودانية  قوات  اإر�شال 
يت�شن  مل  وبينما  حفرت  خليفة  اجلرنال  لدعم 
احل�شول على تعليق �شوداين ب�شاأن الوثيقة حتى 
اأمنية �شحتها  اأكدت م�شادر  �شاعة ن�رص اخلرب، 
طلب  اأن  امل�شادر  واأو�شحت  الثالثاء.  اليوم 
اجتماع  بالقوات جاء خالل  اأبوظبي دعم حفرت 
قوات  قائد  مع  اإماراتيون  م�شوؤولون  عقده 
دقلو  حمدان  حممد  ال�شودانية  ال�رصيع  الدعم 
)حميدتي( بالعا�شمة اخلرطوم؛ ما يلقي ال�شوء 
تقو�س  التي  اخلفية  الإماراتية  امل�شاعي  على 
ال�شتقرار يف ليبيا وذكرت اأنه - خالل الجتماع 
دعم  بتقدمي  حميدتي  الإماراتي  الوفد  وعد   -
مايل وع�شكري له مقابل اإر�شال قوات اإىل ليبيا، 
وبناء على ذلك وافق الأخري على اإر�شال لوائني 
اإىل ليبيا وح�شب الوثيقة املوجهة اإىل حميدتي، 
قال مدير اإدارة ال�شوؤون الع�شكرية بقطاع جنوب 
الركن  العميد  ال�رصيع،  الدعم  قوات  يف  دارفور 
جندي   1200 تفويج  »لقد مت  اآدم:  جمعة  حامد 
كلم   650( اجلفرة  قاعدة  اإىل  نيال  مع�شكر  من 

جنوب �رصق طرابل�س(«.

املحكمة العليا  يف اإيران

امل�ضادقة على اإعدام 
�ضحفي معار�س

الثالثاء  اأم�س  الإيرانية  العليا  �شادقت املحكمة 
ال�شحفي  بحق  ال�شادر  الإعدام  حكم  على 
ت�رصيحات  يف  ذلك  جاء  زم  اهلل  روح  املعار�س، 
�شحفية اأدىل بها  املتحدث با�شم الق�شاء الإيراين، 
غالم ح�شني اإ�شماعيلي، ح�شبما نقلت وكالة اأنباء 

وكالتالطلبة )�شبه حكومية(.



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/

