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.    لهذا ال�صبب مت الك�صف عن منظومات 
�صواريخ ا�صكندر

ق�صة طبيب الفقراء بغليزان 

دفع حياته ثمنا من اأجل عالج املر�سى 

اجلمعية املغربية حلقوق الإن�صان 

التطبيع يوم اأ�سود يف 
تاريخ املخزن 

 الدكتور زكرياء بله با�صي لـ"الو�صط":

اإفريقيا بديال عن ال�سراكة 
اخلا�سرة مع اأوروبا

الذكرى الأوىل لالنتخابات الرئا�صية 

الأفالن يحذر من الت�سوي�ش 
الداخلي واخلارج

النائب خل�صر بن خالف

احلكومة امتنعت عن الرد 
عن 252 �سوؤال كتابيا
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ت�شود حالة من الغ�شب وال�شخط ال�شديدين داخل 
املغرب على خلفية اإعالن النظام املخزين تطبيع 

العالقات من الكيان ال�شهيوين وهو ما اأدانته الهيئات 
املغربية وعلى راأ�شها اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان 

التي و�شفت الو�شع باأنه "يوم اأ�شود ي�شاف اإىل تاريخ 
النظام املخزين " 

ك�شف الأ�شتاذ حما�رض والباحث يف جمال اإدارة الأعمال 
،والقت�شاد واملالية العامة بجامعة الوادي- اجلزائر، 

الدكتور زكرياء بله با�شي، اأم�س، اأن توجه اجلزائر 
القت�شادي اجلديد نحو اقتحام ال�شوق الإفريقية جتاريا 
يتزامن مع الأزمة احلا�شلة مع الحتاد الأوروبي، على 
خلفية اتفاق ال�رضاكة الذي خ�رضت اجلزائر فيه الكثري.

ك�شف حزب جبهة التحرير الوطني، اأم�س، مبنا�شبة 
الذكرى الأوىل لالنتخابات الرئا�شية التي جرت يوم 
12 دي�شمرب2019، اإن جناحها على الرغم مما اأحاط 

بها من اإكراهات وتعقيدات وحماولت ت�شوي�س 
داخلية وخارجية، وخا�شة حماولة الربملان الأوروبي 
يف 26 نوفمرب 2019، الت�شكيك يف امل�شار النتخابي 

باجلزائر والدعوة ال�رضيحة لإف�شاله.

ا�شتكى النائب خل�رض بن خالف، ، من امتناع اأع�شاء يف 
احلكومة من الرد عن الأ�شئلة الكتابية للنواب ون�رض يف 

�شفحتهبموقع التوا�شل الجتماعي »فاي�شبوك«: اأن عدد 
الأ�شئلة املرتاكمة لدى احلكومة بلغ 622 �شوؤال اإىل غاية 

نهاية نوفمرب املن�رضم، مل يتلق ردا رغم انها ت�شتويف 
ال�رضوط القانونية .

فقط،  اأيام  قبل  غليزان،  مدينة  ودعت 
وهبوا  ممن  املخل�شني،  رجالتها  اأحد 
حياتهم خدمة لل�شحة العمومية وخدمة 
املحرومني وامل�شاكني، حممد بو�رضيعة 
اأهل  ي�شميه  كما   « الفقراء  »طبيب 
املنطقة، الذي مل يتوان يوما يف تقدمي 

يد امل�شاعدة للمحتاجني واليتامى. هذا�سبب  تاأخر تاأهيل الطريق الوطني رقم 01

�ش2 الوزير الأول عبد العزيز جراد 

اخلطر ال�سهيوين يقرتب من حدودنا

املندوب املحلي لو�صيط اجلمهورية بتمرنا�صت دحمان حمزة لـ"الو�صط"
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.     عبدالرزاق مقري :تطبيع املغرب تهديد مبا�صر للجزائر 
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يقلم :وداد احلاج

روؤى نقدية

امل�سهد الثقايف 
اإبداع وجوائز

بقلم  : نعيمة �صعدية 

  �ص9  �ص9

كامال هاري�ش اأكدت ذلك

بايدن يعار�ش ترامب يف 
ملف ال�سحراء الغربية
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اململكة العلوية

التطبيع ال�سهيوين 
موجود منذ عقود

بقلم: رامي اأبو زبيدة 

جنحت النتخابات ومل تتحقق
 بعد نتائجها 

م�سار "الدوز دوز" 
بني الغاية والو�سيلة

بقلم  :اح�صن خال�ش

  �ص7  �ص7

بورتري

حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�ش خالل 
م�صاركته يف احتفالية بالأر�صيف الوطني مبنا�صبة 

ذكرى مظاهرات 11 دبي�صمرب، من خمططات حتاك �صد 
اجلزائر ت�صتهدف اأمنها و ا�صتقرارها، م�صددا اأن  هناك 

اإرادة حقيقية لو�صول الكيان ال�صهيوين اإىل حدودنا، وفق 
خمطط خارجي ل�صتهداف اجلزائر.
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الوزير الأول عبد العزيز جراد 

اخلطر ال�سهيوين يقرتب من حدودنا
.   ل يجب الت�سرع يف اتخاذ قرار ا�سترياد اللقاح

.    الأزمة متعددة الأطراف و لبد من تكاثف اجلهود 
دق الوزير الأول عبد العزيز جراد ناقو�س اخلطر حول خمططات ت�ستهدف اجلزائر، م�سددا اأن هناك عمليات 

خطرية حتدث يف احلدود  تريد �سرب اأمن ،و ا�ستقرار اجلزائر حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�س خالل 
م�ساركته يف احتفالية بالأر�سيف الوطني مبنا�سبة ذكرى مظاهرات 11 دبي�سمرب، من خمططات حتاك �سد اجلزائر 

ت�ستهدف اأمنها و ا�ستقرارها، م�سددا اأن  هناك اإرادة حقيقية لو�سول الكيان ال�سهيوين اإىل حدودنا، وفق خمطط 
خارجي ل�ستهداف اجلزائر.

اإميان لوا�س

عمليات  �أن  �لأول  �لوزير  وقال 
تريد  حدودنا  يف  حتدث  خطرية 
�لبالد  و�أن  �جلز�ئر،  ��ستقر�ر  �رضب 
و�سول  حماولة  خالل  من  م�ستهدفة 
�لكيان �ل�سهيوين �إىل حدودنا ،و�سدد 
�إر�دة  هناك  �أن  جر�د  �لعزيز  عبد 
�ل�سهيوين  �لكيان  لو�سول  حقيقية 
د�عيا  حدودنا،  �إىل  و�ل�سهيونية 
وحل  �لتكاثف  �إىل  �جلز�ئري  �ل�سعب 
بت�سامن  و�لعمل  �لد�خلية  �مل�ساكل 
طريق  �أح�سن  لإيجاد  و�أخوة  وحمبة 
للخروج من �لأـزمة و �أكد �لوزير �لأول 
�لوحدة  يريد  �جلز�ئري  �ل�سعب  �أن 
من  �نطالقا  و�حلرية  ،و�ل�ستقر�ر 
�أن  م�سدد�  �لدينية،  ثو�بتنا  �حرت�م 
و  �ل�سيا�سية  �لطبقة  ،و  �ملو�طنني 
باملر�ساد  تكون  �أن  مطالبة   �لنخبة 
و�لعمل على �حلفاظ على �ل�ستقر�ر 
�لأول  �لوزير  ثمن  �أخرى،  جهة  من 
�لتي  �لإجر�ء�ت  جر�د  �لعزيز  عبد 
منذ  �لوباء  ملجابهة  �لدولة  تبنتها 
�لعلمية  �لطريقة  �أن   معترب�  بد�يته، 
�لأزمة  �جلز�ئر  بها  �سريت  �لتي 

�ل�سحية و�لقر�ر�ت �لتي مت �تخاذها 
يف  ،و�عتمدت  فعاليتها  �أظهرت 
»بالدنا  جر�د:  و�أ�ساف  �أخرى  دول 
يف  خطرية  ق�سايا  وهناك  م�ستهدفة 
�إر�دة  هناك   )..( �لإقليمي  حميطنا 
�ل�سهيوين  �لكيان  لو�سول  حقيقية 
على  �إ�سارة  يف  حدودنا«،  قرب 
جار  �ملغرب،  ل�ستئناف  يبدو  ما 

�لكيان  مع  تطبيع عالقاتها  �جلز�ئر، 
�ل�سهيوين.

�أن  ملو�طنينا  �سابقا  »�أكدنا  و�أردف: 
�رضب  تريد  �أجنبية  عمليات  هناك 
�لدلئل  هي  وها  بالدنا،  ��ستقر�ر 
ظهرت عندما نرى على طول حدودنا 
ويف ف�سائنا �ملغاربي و�لإفريقي عدم 
»ر�ص  �إىل  وحروب«ودعا  ��ستقر�ر 

��ستهد�ف  ملو�جهة  �لد�خلي  �ل�سف 
�لبالد«، دون تو�سيح �أكرث و بخ�سو�ص 
�قتناء �للقاح، قال جر�د :<  ل يجب 
�لت�رضع يف �تخاذ قر�ر ��ستري�د �للقاح 
�لذي يجب �أن يتما�سى مع �ل�سمانات 
�لكبرية ول يكون ع�سو�ئيا«ويف �سياق 
تتوفر  �أن  يجب  جر�د:«  قال  مت�سل، 
�حرت�ما  �لكافية  �ل�سمانات  لدينا 
من  و�نطالقا  ،ومو�طنينا  ل�سعبنا 
بد�ية  منذ  �ملتبعة  �لعلمية  �ملقاربة 
�جلهود  تكاثف   من  لبد   و  �لوباء، 
�لأطر�ف«و  �ملتعددة  �لأزمة  لتجاوز 
�لوقوف  على  ثم  �أنه  لفت �ملتحدث 
لإيجاد  و�لتقنية  �لت�سيريية  �لق�سايا 
نهاية  مع  ن�ستطيع  وتدريجيا  حلول، 
�لتخل�ص  �لقت�ساد  و��ستقر�ر  �لوباء 
�لوزير  وقال  قوله  حد  على  منها 
حمطة  دي�سمرب   11 تاريخ  �أن   �لول 
عرب  و�لتي  �لتاريخية  �ملحطات  من 
رف�سه  عن  �جلز�ئري  �ل�سعب  فيها 
لفتا  �سلمية،  بطريقة  لال�ستعمار 
خالل  من  Hعطى  �ل�سعب  �أن  
جز�ئر  بناء  يريد  �نه  �لأحد�ث  هذه 
و�ل�ستقر�ر  باحلرية  تنعم  جديدة 

و�لدميقر�طية.

وقفات احتجاجية و�سدامات مع الأمن 

التطبيع يهدد بانفجار �سعبي باملغرب
وقع  على  �ملغربية  �ملدن  تعي�ص 
بني  ما  �لحتجاجات و�لت�سادمات 
�سد  م�سري�ت  �لذين خرجو� يف  �ملو�طنني 
�لتطبيع �ملغربي مع �لكيان �ل�سهيوين وقو�ت 
مناو�سات  دخلت يف  �لتي  �مللكية  �ملخزن 

بامل�ساجد و�ل�ساحات .
�ين  �جلمعة  �لبد�ية من خطب  وكانت  هذ� 
�لعديد من خطباء م�ساجد �ململكة  تطرق 
�خلطوة  �إىل  خطورة  �جلمعة  خطب  يف 
تخلى  �ملغرب �لذي  ملك  عليها  �قدم  �لتي 
وحاميا  للدين  �ملوؤمنني  �أمري  �سفته  عن 
�لتطبيع  و�أعلن  ومقد�ساته  �ل�سالمي 
�إىل  �لذي  �لأمر  �ل�سهيوين،  �لكيان  مع 
من  �لعديد  يف  �حتجاجات ومناو�سات 
مكنا�ص   ، »فا�ص  غر�ر  على  مناطقالوطن 
تاوريرت  ،طنجة،وحتى  وجدة   ، �لرباط   ،
�لوقفات  .«على خلفية  و�لناظور  وجر�سيف 

�ل�سلطات  �أمام �مل�ساجد و�لتي ردت عليها 
�إىل  و�سلت   ، �لمني  بالقمع  �ملغربية 
وقع  ما  غر�ر  على  �مل�ساجد  حد �قتحام 

يف �أحد م�ساجد فا�ص .
��ستمرت �لحتجاجات  وقد  هذ� 
يوم  ي�سادف  �ل�سبت �لذي  �أم�ص  �سبيحة 
م�سري�ت  تنظيم  مت  �أين  باملغرب  عطلة 
�مللك  ملطالبة  بال�ساحات  و�عت�سامات 
�لكيان  مع  قر�ره  بالتطبيع  عن  بالرت�جع 
فل�سطني،هذ�  لأر�ص  �ملغت�سب  �ل�سهيوين 
و�مل�ساجد  �لزو�يا  �سيوخ  �أغلب  قد  �أعلن 
عن  �خلروج  باملغرب  �لعلمية  و�ملنابر 
بالرت�جع  �ملغرب  ملك  �سمتهم  ومنا�سدة 
�أثار �متعا�ص �لعلماء  عن هذ� �لقر�ر �لذي 
�لعامل  �رجاء  خمتلف  و�ل�سيا�سيني   يف 

�ل�سالمي ،  
حممد بن ترار

عبدالرزاق مقري

تطبيع املغرب تهديد مبا�سر للجزائر
�ل�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�ص  ك�سف 
عبد �لرز�ق مقري، �أم�ص، �أن �ملغرب 
مع  بالتطبيع  قر�ره  م�سوؤولية  يتحمل 
�لكيان �ل�سهيوين، موؤكد� �أن هذ� �لقر�ر 
على  وخيمة  �آثار  له  �سيكون  �مل�سوؤوم 
باخل�سو�ص،  �لعربي  �ملغرب  منطقة 
وتهديد� جلميع �لدول �لعربية �لأخرى، 
�لتاآمر  بعد  له  �لقر�ر �ملغربي  �أن  كما 

�لدويل لهذه �لق�سية �لعادلة.
و�أعلن مقري، يف بيان حتوز »�لو�سط« 
�إن  �أن حركة حم�ص تعترب  ن�سخة منه، 
م�رضوع تطبيع وجود �لكيان �ل�سهيوين 
هو  �لعربية،  �لأمة  قلب  يف  �ملحتل 
�لحتالل  ��ستمر�ر  ركائز  من  ركيزة 
وت�ستيت  �لفل�سطينية  �لق�سية  وك�رض 
�لأمة �لعربية و�لإ�سالمية، و�لنخر�ط 
لدول  �سياديا  د�خليا  �ساأنا  لي�ص  فيه 
دولة  لكل  تهديد  هو  بل  �ملنطقة، 
ول  وتطورها،  ��ستقر�رها  يف  عربية 
تنفع �خلطابات �ملخادعة �ملعربة عن 
�إخفاء  �لفل�سطيني يف  باحلق  �لتم�سك 
�لق�سية  يف  وتفريطه  �لتطبيع  جرم 

�لفل�سطينية.
�إن  مت�سل،  �سياق  يف  مقري،  و�سجل 
م�سار  يف  �ملغربي  �لنظام  �نخر�ط 

لدول  تهديد  كذلك  هو  �لتطبيع 
د�ئرة  يف  باإدخالها  �لعربي،  �ملغرب 
عنها،  بعيدة  كانت  �لتي  �ل�سطر�بات 
حدودنا،  على  �لعدو  ملكائد  وجلب 
�مل�سوؤولية  �ملغربي  �لنظام  ويتحمل 
كاملة على �آثار هذه �خلطوة �مل�سوؤومة 
مو�سحا  عنها،  �سينجر  ما  وكل 
�ملغربي  �لقر�ر  ربط  �إن  باملنا�سبة 
بق�سية  �ل�سهيوين  �لكيان  مع  للتطبيع 
�ل�سحر�ء، يوؤكد �لبعد �لتاآمري �لدويل 
�ل�ستعانة  �جتاه  ويوؤكد  �لق�سية،  لهذه 
بالأجنبي عند �ساحب �لقر�ر �ملغربي 
�ل�ستعمارية  �لقوى  لبتز�ز  و�خل�سوع 
وبني  �لعربية،  �لثنائية  �لق�سايا  يف 
�لأ�سقاء و�جلري�ن بدل �حلو�ر و�لروؤى 
�ملقرر�ت  �إىل  و�لحتكام  �لوحدوية 

�لدولية �ملتفق عليها بني �لأطر�ف.
جهد�  يدخرو�  لن  �ملغرب  عقالء 

حلفظ �رضفهم 
و�أف�سح رئي�ص حركة حم�ص، �أنه ورغم 
ثقة  يجدد  و�آثاره،  �ملوقف  خطورة 
�لر�سميني ويف ثبات  �لعقالء  حزبه يف 
و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لقوى  موقف 
و�لثقافية وثبات �لقوى �جلماهريية يف 
�ملغرب �ل�سقيق، و�أنهم �سيبطلون هذ� 

�لجتاه �مل�رض مبقد�ساتنا وم�ساحلنا 
جميعا، و لن يدخرو� جهد� يف حفظ 
�لو�سائل  مبختلف  �ملغاربة،  �رضف 
ديدنهم  كان  كما  �ل�سلمية،  �لتعبريية 

د�ئما كقدوة يف هذ� �ل�ساأن.
من جهة �أخرى، �أكد مقري �إن �رتكاز 
ق�سية  على  �لر�سمي  �مللكي  �لبيان 
�لتطبيع  لتربير  �لأديان  بني  �لتعاي�ص 
باطل وخارج �ملو�سوع، معترب� �ملوقف 
كيان  �ل�سهيوين موقف من  �لكيان  من 
فل�سطينية  �أر�ص  هي  لأر�ص  حمتل 
عربية �إ�سالمية ل يجوز �لتفريط فيها 
دينا و�نتماء لأمتنا ،ومت�سكا بوطنيتنا، 
كما �أن تربير �لتطبيع من بع�ص �لأ�سقاء 
بامل�ساكل  ر�أيهم  على  ومن  �ملغاربة 
ول  كذلك  باطل  تربير  �جلز�ئر  مع 
�أ�سا�ص له، �إذ �لإعالن �لر�سمي للنظام 
�لتطبيع  مب�رضوع  �للتحاق  �ملغربي 
�لعلني، ما هو �إل نتيجة موؤ�سفة مل�سار 
ولكنه  معلنا  يكن  مل  طويل  تطبيعي 
بالق�سية  �ملهتمني  عن  خافيا  يكن  مل 

�لفل�سطينية و�ملنا�رضين لها.
من جانب �آخر، قال عبد �لرز�ق مقري، 
�إنه مهما كانت �خلالفات �سديدة فاإن 
و�حد،  �سعب  �لعربي  �ملغرب  �سكان 

�ملتاآمر  �لأجنبي  �إدخال  يقبلون  ل 
ملكيتهم  و�أن  بينهم،  و�ملت�سهني 
�ملغاربة  حلارة  �لقانونية  �لتاريخية 
يف �لقد�ص �ل�رضيف حتملهم م�سوؤولية 
يف  و�حد  ر�أي  على  ليبقو�  جماعية، 
ودعم  �لفل�سطينية  �لق�سية  منا�رضة 
لتحرير  �لفل�سطيني  �ل�سعب  مقاومة 
�أر�سه، ورف�ص كل �أ�سكال �لتطبيع وكل 
ما يقوي �لكيان �ل�سهيوين ويعينه على 

�نتهاك �حلق �لفل�سطيني �لكامل.
كما بيان حركة جمتمع �ل�سلم، يف �آخر 
بيانه، �أن �نك�ساف �ل�سيا�سة �لتطبيعية 
للعلن،  وخروجها  �لر�سمية  �ملغربية 
دولة  د�سنتها  �لتي  �ملوجة  �سمن 
�لنخر�ط  �إىل  توؤدي  قد  �لإمار�ت 
�لتام للنظام �ملغربي يف حمور �لتاآمر، 
وعلى  و��ستقر�رها  �لأمة  وحدة  على 
حتت  ذ�تها،  �لفل�سطينية  �لق�سية 
�ملرتب�سة  �ل�ستعمارية  �لدول  رعاية 
ومقد�ساتنا،  وديننا  وخري�تنا  ببلد�ننا 
مما يفر�ص علينا يف �جلز�ئر، يف حالة 
�عتبار ذلك  و�لت�سحيح،  �لرت�جع  عدم 
يجب  �لق�سوى  �لدرجة  من  تهديد� 

�لحرت�ز منه.
مرمي خمي�سة

الذكرى الأوىل لالنتخابات الرئا�سية 

الأفالن يحذر من الت�سوي�ش الداخلي واخلارج
�لوطني،  �لتحرير  جبهة  حزب  ك�سف 
�لأوىل  �لذكرى  مبنا�سبة  �أم�ص، 
لالنتخابات �لرئا�سية �لتي جرت يوم 12 
�لرغم  على  جناحها  �إن  دي�سمرب2019، 
�إكر�هات وتعقيد�ت  بها من  �أحاط  مما 
وخارجية،  د�خلية  ت�سوي�ص  وحماولت 
يف  �لأوروبي  �لربملان  حماولة  وخا�سة 
�مل�سار  �لت�سكيك يف   ،2019 نوفمرب   26
�ل�رضيحة  و�لدعوة  باجلز�ئر  �لنتخابي 
من  عالية  درجة  عن  يعرب  لإف�ساله، 
�لوعي و�لوطنية لل�سعب �جلز�ئري �لذي 
قد يختلف �أبناوؤه، لكنهم ل يقبلون �أبد� 

باأن يتدخل �لأجنبي فيما بينهم.
»�لو�سط«  تلقت  لالفالن  بيان  �أفاد 
�لأوىل  �لذكرى  مبنا�سبة  منه،  ن�سخة 
�إىل  �أف�ست  �لتي  �لرئا�سية  لالنتخابات 
تبون  �ملجيد  عبد  �ملر�سح  �نتخاب 
�لنتخابات  هذه  �أن  للجمهورية،  رئي�سا 
�سارك  �سلمية  لثورة  تتويجا  كانت 
للمطالبة  �جلز�ئريني  ماليني  فيها 
و�سنع  �ل�سيا�سي،  و�لإ�سالح  بالتغيري 
مع  تام  تالحم  ظل  يف  �ل�سعب  فيها 
�أخرى  �ل�سعبي، ملحمة  �لوطني  �جلي�ص 
قدرة  عن  �لأذهان،  يف  ر��سخة  �ستظل 
م�سوؤولياتهم  حتمل  على  �جلز�ئريني 
�ل�سلمية  بالطرق  �أو�ساعهم  وتغيري 
و�لدميقر�طية و�حل�سارية، حيث جرت 
ونز�هة  �سفافية  يف   12/12 �نتخابات 
�لوطنية  �ل�سلطة  �إ�رض�ف  وحتت  تامة، 
وباعرت�ف جميع  لالنتخابات  �مل�ستقلة 
�ملرت�سحني، �لذين �أقرو� بفوز �ملر�سح 
يف  بتهنئته  وقامو�  تبون،  �ملجيد  عبد 
�إليها  تطلع  لطاملا  دميقر�طية  م�ساهد 
�لنتخابات  هذه  فكانت  �جلز�ئريون، 

مرحلة  �إىل  �جلز�ئر  بانتقال  �إيذ�نا 
لل�سعب  فعال  �لكلمة  فيها  تعود  �أخرى 
�ساحب �ل�سيادة. كما �أ�سار �لبيان ذ�ته، 
�سعار  تكن  مل  �جلديدة  �جلز�ئر  �إن 
�جلز�ئريني  عو�طف  يدغدغ  �نتخابيا 
بل  و�لإ�سالح،  �لتغيري  �إىل  �لتو�قني 
رجل  من  �سادقة  وعزمية  �إميانا  كان 
و�حلزم  و�ل�رض�مة  �ل�سدق  عنه  ُعرف 
وحماربة �لف�ساد و�لت�سدي لالنحر�فات 
عزمية  فعال  �جلز�ئريون،  تلّم�ص  وقد 
وحتقيق  �لأو�ساع  تغيري  يف  �لرئي�ص 
على  �لقانون  �سلطان  وب�سط  �لعد�لة 
�ل�سيا�سي  �لف�ساد  د�بر  وقطع  �جلميع، 
�نهيار  يف  يت�سبب  كاد  �لذي  و�ملايل، 
تعديل  و�أجنز  فتعهد  برمتها،  �لدولة 
�لد�ستور، من �أجل �إعد�د �أر�سية �لتغيري 
�ملوؤ�س�ساتي على قو�عد و�أ�س�ص جديدة، 
م�ستقبال،  �لدولة  موؤ�س�سات  لتكون 
تطلعاته،  وحتقيق  �ل�سعب  خدمة  يف 
�أو  �ل�سخ�سي  للرث�ء  مركز�  ولي�ست 
�لنفوذ �أو �لفر�ر من �ملحا�سبة، م�سيفا 
�ل�سعبة  �لظروف  من  �لرغم  على  �أنه 
�أجمع،  و�لعامل  بالدنا  عرفتها  �لتي 
�نت�سار  ب�سبب  �ملا�سية،  �ل�سنة  خالل 
و�لآثار  �مل�ستجد،  كوفيد-19  فريو�ص 
و�لنف�سية  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
�ل�سعبة �لتي خلفها �لوباء، �إل �أن قطار 
�لتغيري يف �جلز�ئر �جلديدة مل يتوقف، 
مثلما مل تتوقف حماربة �لف�ساد، وتقومي 
�لكفاء�ت،  و�إن�ساف  �لدولة،  موؤ�س�سات 
ما �أعطى �أمال كبري� خا�سة لل�سباب يف 
�مل�ساركة يف بناء �جلز�ئر، و�لإ�سهام يف 

و�سع �ل�سيا�سات و�سناعة �لقر�ر.
مرمي خمي�سة

باجلز�ئر،  فل�سطني  دولة  �سفري  �أكد 
�ل�سعب  �إن  على  �أم�ص،  مقبول،  �أمني 
على  �لعهد  يجدد  �لفل�سطيني 
مو��سلة �لن�سال حتى حتقيق �لن�رض، 
يقفون  �لفل�سطينيني  �إن  على  م�سدد� 

يف �ملر�ساد لكل �ملطبعني، ويقولون 
لهم »خ�رضمت«.

م�ساركته  هام�ص  على  �ل�سفري  و�أورد 
بالكاليتو�ص،  ت�سجري  حملة  يف 
�أبناء  بني  �ليوم  �أكون  �أن  »ي�رضفني 

�لذي  �لعظيم  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�لثابتة«،  مو�قفه  على  له  ننحني 
م�سيفا »نحتفل �ليوم يف ذكرى خالدة 
مظاهر�ت  �جلز�ئري،وهي  لل�سعب 
تطالب باحلرية و�ل�ستقالل حققتها 

�لثورة  لنطالق  د�فع  وهو  �جلز�ئر، 
�نت�سار  موؤكد� �إن  �لفل�سطينية« 
�ل�سباب  �سجع  �جلز�ئرية  �لثورة 

�لفل�سطيني.
مرمي خمي�سة

ال�سفري الفل�سطيني يوؤكد

 »�سنقف باملر�ساد لكل املطبعني«

اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان 

التطبيع يوم اأ�سود يف تاريخ املخزن 
ت�سود حالة من �لغ�سب و�ل�سخط �ل�سديدين 
�لنظام  �إعالن  �ملغرب على خلفية  د�خل 
�لكيان  من  �لعالقات  تطبيع  �ملخزين 
�ل�سهيوين وهو ما �أد�نته �لهيئات �ملغربية 
حلقوق  �ملغربية  �جلمعية  ر�أ�سها  وعلى 
»يوم  باأنه  �لو�سع  و�سفت  �لتي  �لإن�سان 
�ملخزين  �لنظام  تاريخ  �إىل  ي�ساف  �أ�سود 
» ، موؤكدة �أن �لقر�ر ي�سجع على ��ستباحة 

دم �ل�سعب �لفل�سطيني .
لـقر�ر  رف�سها  �ملغربية  �جلمعية  و�أعلنت 
 ، �ل�سهيوين  �لعدو  مع  �لعالقات  تطبيع 
مقابل �عرت�ف �لرئي�ص �لمريكي �ملنتهية 
�ململكة  ب�سيادة  تر�مب  دونالد  وليته، 
وفتح  �لغربية،  �ل�سحر�ء  على  �ملزعومة 
 ، �ملحتلة  �لد�خلة  مبدينة  لها  قن�سلية 
موؤكدة �ن �لقر�ر »ل يعرب �أبد� ، بل يتنافى 
مع موقف �ل�سعب �ملغربي، وي�سجع على 
حق  وينتهك  �لفل�سطيني،  �لدم  ��ستباحة 
�ل�سعب �لفل�سطيني يف تقرير م�سريه على 
�أر�سه يف �ليوم �لعاملي حلقوق �لإن�سان«.

من جهته، قال عزيز هناوي، �لكاتب �لعام 
مع  �لتطبيع  ملناه�سة  �ملغربي  للمر�سد 
�إ�رض�ئيل، �إن »تطبيع �ملغرب مع �إ�رض�ئيل 
�أمر مرفو�ص، و�إن �سدور بالغ من �لديو�ن 
�مللكي ل يعني �لقبول به، ويف هذه �لق�سية 
لي�ص هناك �أي جمال للمحاباة �أو �ل�سكوت 
يكون  �أن  هناوي  �لأمر«وتوقع  هذ�  عن 
ِقبَل  من  �خلطوة  لهذه  قوي  رف�ص  هناك 
�لد�عمة  �ملغربي  �ل�سعب  مكونات  كافة 

جهته،  من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حلقوق 
�ملغربي  �لنا�سط  �أ�سيدون،  �سيون  قال 
و�ملعروف  �لتطبيع  مناه�سة  يف  �ليهودي 
»ربط  �أن  »�إ�رض�ئيل«،  ملقاطعة  بدعوته 
بالغ �لديو�ن �مللكي �لتطبيع مع �ل�سهاينة 
مغربي  �أ�سل  من  �ليهود  مع  بالعالقة 
عملية   تربير  �أجل  من  قدمية  �أ�سطو�نة 
�لتطبيع، لأن مغربية هوؤلء �ليهود ل تنفي 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  حق  يف  �إجر�مهم 
يف  �لع�سكرية  �خلدمة  �أدو�  وهوؤلء 
وجه  يف  �ل�سالح  وحملو�  �لحتالل  دولة 
خالد  �عترب  جهته  �لفل�سطينيني«،من 
�لقومي  للموؤمتر  �لعام  �ملن�سق  �ل�سفياين، 
مع  �ملغرب  »تطبيع  �أن  �لإ�سالمي، 
كانت  مهما  لفل�سطني  خيانة  »�إ�رض�ئيل« 
مربر�ته، و�أي عمل تطبيعي �سيكون مد�نا 
لإر�دة  ومناق�سا  ومرفو�سا  طرفنا  من 
عن  عرب  طاملا  �لذي  �ملغربي،  �ل�سعب 
تر�مب  �أن  وخا�سة  �خلطوة،  لهذه  رف�سه 

جعل من �لأمر مقاي�سة«.
ق�سايا  لن�رضة  �ملغربية  �لهيئة  وكانت 
�لأمة، �أعلنت من جانبها ، رف�سها �عالن 
�لنظام �ملغربي تطبيع �لعالقات مع كيان 
»�ل�سعب  �أن  و�أكدت  �ل�سهيوين  �لحتالل 
�لتطبيع«وتوقعت  هذ�  يقبل  لن  �ملغربي 
»�ستكلف  �خلطوة  هذه  �أن  �لهيئة  ذ�ت 
��ستقر�ره  ،و  تاريخه  من  غاليا  �ملغرب 

،وم�ستقبله وعالقاته �لإقليمية« .
ق.و/وكالت
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ال�سبت  اأم�س  تيبازة  ق�ساء  جمل�س  قرر 
تاأجيل حماكمة ن�سنا�س زوليخة-�سفيقة 
امل�سماة »ال�سيدة مايا« املدانة ابتدائيا 
ال�رشاقة  مبحكمة  ف�ساد  ق�سايا  يف 
 26 يوم  جل�سة  اإىل  نافذا,  �سجنا  ب12 

دي�سمرب.
و جاء قرار غرفة اجلنح بتاأجيل حماكمة 
التوايل  على  الثالثة  للمرة  اال�ستئناف 
يف  املتهمة  االأطراف  دفاع  من  بطلب 
املتهمة  دفاع  اأن  اعتبار  على  الق�سية 
الرئي�سية »ال�سيدة مايا« غائب عن جل�سة 
حمكمة  كانت  و  �سحية  الأ�سباب  اأم�س 
اأكتوبر   14 بتاريخ  اأدانت  قد  ال�رشاقة 
املا�سي يف جل�سة علنية ابتدائية ن�سنا�س 

زوليخة-�سفيقة ب 12 �سنة �سجنا نافذا 
اإىل  دج  ماليني   6 قدرها  مالية  وغرامة 
 5 ب  وفرح  اإميان  ابنتيها  اإدانة  جانب 
منهما  واحدة  لكل  نافذا  �سجنا  �سنوات 
وغرامة مالية قدرها 3 ماليني دينار مع 

اأمر مب�سادرة ممتلكاتهم.
 10 عقوبة  ال�رشاقة  حمكمة  �سلطت  و 
واحد  غرامة  و  نافذة  �سجنا  �سنوات 
االأ�سبق,  ال�سلف  وايل  على  دينار  مليون 
هذه  يف  اأي�سا  املتورط  غازي,  حممد 
ب�سنتني  جنله  اإدانة  جانب  اإىل  الق�سية 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  �سجنا 

500.000 دج .
هذه  يف  املتورطون  يتابع  لالإ�سارة, 

االأموال«  »تبيي�س  بجنح  الق�سية 
امتيازات  و«منح  النفوذ«  و«ا�ستغالل 
عمومية«  اأموال  و«نهب  م�ستحقة«  غري 
منح  على  عموميني  اأعوان  و«حتري�س 
امتيازات غري م�ستحقة« و«حتويل العملة 

ال�سعبة ب�سكل غري قانوين للخارج«.
اأدانت غرفة اجلنح لذات املحكمة  كما 
بعقوبة 10 �سنوات �سجنا نافذا و غرامة 
مالية قدرها واحد مليون دينار لكل من 
وايل وهران االأ�سبق عبد الغاين زعالن و 
كذا املدير العام االأ�سبق لالأمن الوطني 
متورطني  ب�سفتهما  هامل  الغني  عبد 
اأي�سا مع »ال�سيدة مايا« يف ق�سايا ف�ساد 
املقاولني,  امل�ستثمرين  على  حكم  و 

بلعيد عبد الغني وبن عائ�سة ميلود على 
التوايل ب 7 و 10 �سنوات �سجنا نافذا مع 
غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري 
لكل منهما, اأما النائب الربملاين ال�سابق 
املتقاعد عمر يحياوي )يف حالة فرار يف 
اخلارج( فقد متت ادانته ب 10 �سنوات 
قدرها  مالية  غرامة  مع  نافذا  �سجنا 
مليون دينار وم�سادرة االأمالك واإ�سدار 
اأمر دويل بالقب�س عليه كما األزم منطوق 
ابنتيها  و  مايا  ال�سيدة  االبتدائي  احلكم 
جزائري  دينار  مليون   600 مبلغ  بدفع 
كتعوي�س للخزينة العمومية عن االأ�رشار 

التي ت�سببوا فيها.

يف  والباحث  حما�رش  االأ�ستاذ  ك�سف 
,واالقت�ساد  االأعمال  اإدارة  جمال 
الوادي-  بجامعة  العامة  واملالية 
با�سي,  بله  زكرياء  الدكتور  اجلزائر, 
االقت�سادي  اجلزائر  توجه  اأن  اأم�س, 
االإفريقية  ال�سوق  اقتحام  اجلديد نحو 
جتاريا يتزامن مع االأزمة احلا�سلة مع 
اتفاق  خلفية  على  االأوروبي,  االحتاد 
فيه  اجلزائر  خ�رشت  الذي  ال�رشاكة 
�رشكائها  لتنويع  منها  �سعيا  الكثري, 
اآمن  مالذ  عن  والبحث  االقت�ساديني, 
خارج  خ�سو�سا  ل�سادراتها  وجديد 
ال�سياق,  ذات  يف  م�سريا  املحروقات, 
يوؤكدون  خلرباء  درا�سات  هناك  اأن 
باأن ولوج ال�سوق االإفريقي ال ميكن اأن 
مغاربية  اقت�سادية  بوحدة  اإال  يتحقق 
ميكنها املناف�سة يف القارتني االإفريقية 

واالأوروبية.
يف  با�سي  بله  زكرياء  الدكتور  واأورد 
اأن من  »الو�سط«,  به  خ�س  ت�رشيح 
تناف�سية  قدرة  عن  احلديث  ال�سعب 
ذكرتها  التي  االأرقام  اأمام  للجزائر, 
الوقت  يف  االإح�سائية  الدرا�سات 
الراهن, لكن االأمر يتعلق ب�سناعة تلك 
الفر�س يف امل�ستقبل من خالل متتني 
خالل  من  النمو  يف  اجلزائر  قدرة 
االإنتاج خارج املحروقات, واال�ستثمار 
التناف�سية,  املزايا  قطاعات  يف 
وخا�سة التناف�سية ال�سناعية والطاقات 
للت�سدير, مع تفعيل  املتجددة املعدة 
اأ�سحى  الذي  املالية  الدبلوما�سية 
البنك  موؤ�س�سات  خالل  من  �رشوري 
للتنمية,  االإفريقي  والبنك  العاملي, 
البنك االإ�سالمي للتنمية, البنك العربي 

للتنمية يف اإفريقيا.
ولفت متحدثنا, اأن اإطالق روؤية اجلزائر 
الفر�س  تعريف  عليها  التي   2030
و�رشوط تنفيذ اإ�سرتاتيجية التو�سع يف 
اال�سرتاتيجية, وعلى  ال�رشاكات  جمال 
راأ�سها اللوج�ستيك واالنت�سار امل�رشيف 
واالقت�سادية,  التجارية  والدبلوما�سية 
اأو  اجلديد  النمو  غياب منوذج  يك�سف 
خطة اإنقاذ لالإقالع االقت�سادي, خا�سة 
ومعها  امليزانية,  اإيرادات  تراجع  مع 
تراجع خم�س�سات اال�ستثمار والتجهيز, 
هو  مهم  عامل  هناك  نن�سى  اأن  دون 
احلوكمة  معيار  يف  اإفريقيا  انخراط 
االقت�سادية من خالل منظومة احلكم 
اجلزائر  على  اأن  يعني  مما  ال�سالح, 
فتح ور�سات لال�ستثمار تتمتع بقدرات 
اال�سرتاتيجي,وكذا  التخطيطي  يف 
يف  للتكوين  عليا  وموؤ�س�سات  مبدار�س 
هذا املجال, موؤكدا يف �سياق مت�سل, 
يتطلب  االإفريقية  ال�سوق  ولوج  اأن 
حجم  اأن  ال�سيما  اإ�سرتاتيجية,  نظرة 
اإفريقيا  مع  للجزائر  التجاري  التبادل 
واجلزائر  دوالر,  مليار   2.7 يتعدى  ال 
عاطفية  �سيا�سة  تبنت  ا�ستقاللها  منذ 
مع  براغماتية  منها  اأكرث  اقت�سادية 
خارطة  اأن  مو�سحا  االإفريقية,  الدول 
ال�سوق  القتحام  اجلزائرية  الطريق 
 « عن  بديال  تكون  االإفريقية,  لن 
االأوروبي«,  ال�رشاكة مع االحتاد  اتفاق 
متر  بالدنا  �سادرات  من   %  60 الأن 
ترتبط  كما  االأوروبية,  القارة  نحو 
اإىل  الغاز  لت�سدير  اأنابيب  بـ3  اجلزائر 
اأوروبا عرب اإ�سبانيا واإيطاليا, هذا دون 
االإ�سارة  اآخر جتدر  مهم  عامل  اإغفال 
اأمريكية  درا�سات  هناك  اأن  هو  اإليه, 
تتحدث اأن القارة االإفريقية »�ستتحول 
واأن  جيوا�سرتاتيجية,  منطقة  اإىل 
اإىل  اآ�سيا  من  االقت�سادية  القوة  تنتقل 
اإفريقيا بني 2030 و2040, وت�سبح معها 
اأفريقيا متثل ربع �سكان العامل, وهناك 
ال�سوق  يف  للتحكم  غربية  اإ�سرتاتيجية 

االإفريقية.

املطلوب لتطويرعالقة 
اقت�صادية مع اإفريقيا 

تطور  اأن  للجزائر  ميكن  كيف  وحول 
وفق  اإفريقيا  مع  اقت�ساديا  عالقتها 
الدكتور  قال  رابح«,  »رابح  قاعدة 
بتفعيل  يتعلق  االأمر  اأن  با�سي  بله 
ظلت  والتي  امل�سرتكة  االتفاقيات 
خط  ومنها  طويلة  لفرتة  جممدة 
عرب  الغربية  الإفريقيا  العابر  الغاز 
نحو  احلديد  �سكة  و�سبكة  اجلزائر, 
نواق�سوط,  عرب  الغربية  اإفريقيا 
العوا�سم  نحو  اجلوية  اخلطوط  وفتح 
االقت�سادية الكربى يف اإفريقيا كاأبوجا, 
اأبابا,  اأدي�س  اأبيدجان,  جوهان�سربج, 
مع تفعيل اخلط الربي العابر لل�سحراء 

من خالل اللوج�ستيك, .

اجلزائر متتلك مع اإفريقيا 
فر�صا واعدة 

ال�سوؤون  يف  املخت�س  واعترب 
هي  حاليا  اإفريقيا  اأن  االقت�سادية, 
بـ %57  للتجارة اخلارجية  مركز جذب 
االأمريكية,  املتحدة  الواليات  مع 
رقم  اأن  التالية:  لالأ�سباب  ذلك  مرجعا 
 ,)%5.5( بـ  يقدر  املهم  ال�سنوي  النمو 
بنظام  املزودة   2063 اإفريقيا  وروؤية 
يت�سمنه  قوي,  اإح�سائي  معطيات 
االإنتاج  مدخالت  تكاليف  انخفا�س 
باملقارنة مع بقية العامل, وهذا يجعل 
 « يتطلب  الأفريقيا  اجلزائر  ت�سدير 
توفر موؤ�س�سات تتما�سى مع املناف�سة 
من   %  97 اأن  اإىل  باالإ�سافة  العاملية«, 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
العاملية,  املناف�سة  مع  تتما�سى  ال 
�سادرات  اأن  اأحد  على  يخفى  وال 
كربى  قوى  مناف�سة  تلقى  املحروقات 
والغابون  كنيجرييا  اإفريقيا,  يف  اأي�سا 
يحتل  الأن  يتجه  الذي  واملوزمبيق 
الطبيعي  الغاز  5 عامليا يف  الـ  املركز 
مليار   450 بنحو  تقدر  باحتياطات 
متلك  التي  ليبيا  وكذا  مكعب,  مرت 
برميل  مليار   44 تقارب  احتياطات 
مرت  مليار   1500 والغاز  النفط  من 
اأن  ال�سدد,  نف�س  يف  مو�سحا  مكعب, 
فر�سا  اإفريقيا  مع  متتلك  اجلزائر 
خمتلف  لتفعيل  حتتاج  لكنها  واعدة 
جبهاتها الداخلية لتحقيق ذلك, ومنها: 
ميناء  لل�سحراء,  العابر  -الطريق 
اجلزائر االآخذ يف التو�سع وهو واجهة 
اإفريقيا على املتو�سط, م�رشوع الربط 
موريطانيا,  عرب  احلديدية  بال�سكك 
ال�رشاكة بني موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 
الع�رشين  مثل  اجلزائرية  االأفريقية 
اجلزائر  �رشكات  اأبرمته  الذي  عقدا 
بقيمة  العاج  و�ساحل  ت�ساد  من  كل  مع 
 ,2016 اأواخر  دوالر  مليون   145.5
ويف املتو�سط ال يتعدى تدفق التبادل 
�سقف  االإفريقي  اجلزائري  التجاري 
للبنوك  ولي�س  دوالر,  مليون   184
القارة  يف  ح�سور  اجلزائرية  التجارية 
تبلغ  حني  يف  تذكر,  ا�ستثمارات  وال 
م�رش  هي  افريقية  دولة  ا�ستثمارات 
يف القارة 07 مليار دوالر منها 03 مليار 
ت�ساهم  وباملقابل  اجلزائر,  يف  دوالر 
للتنمية  االإفريقي  البنك  يف  بالدنا 
راأ�س  من  باملائة   20 اأي  ح�سة  باأكرب 
مال البنك اإىل جانب ح�ستها يف البنك 

العربي للتنمية يف اإفريقيا.
مرمي خمي�صة

ا�ستكى النائب خل�رش بن خالف, , من 
الرد  من  احلكومة  يف  اأع�ساء  امتناع 
ون�رش يف  للنواب  الكتابية  االأ�سئلة  عن 
االجتماعي  التوا�سل  �سفحتهبموقع 
»فاي�سبوك«: اأن عدد االأ�سئلة املرتاكمة 
لدى احلكومة بلغ 622 �سوؤاال اإىل غاية 

ردا  يتلق  مل  املن�رشم,  نوفمرب  نهاية 
القانونية  ال�رشوط  ت�ستويف  انها  رغم 
الد�ستورية  االآجال  انق�ساء  رغم  و 
عليها وطالب خل�رش بن خالف بتدخل 
ودفع  العبث  لوقف  العليا  ال�سلطات 
الد�ستورية  باالأحكام  لاللتزام  الوزراء 

ي�سهد مثل  الربملان مل  اأن  اإىل  م�سريا 
هذه احلالة منذ ا�ستحداثه.

اأن  من�سوره  يف  خالف  بن  وك�سف 
 252 عن  الرد  عن  امتنع  االأول  الوزير 
�سوؤاال كتابيا , وجاء يف مقدمة اجلدول 
املو�سح لعدد االأ�سئلة املوجهة لوزراء 

عدد  بلغ  فيما   , خمتلفة  قطاعات 
والتي  الرتبية  لوزير  املوجهة  االأ�سئلة 
بقيت دون رد 88 �سوؤاال و86 �سوؤاال اآخر 

لوزير ال�سحة.
ق.و /وكاالت

ع.غ/وكاالت

اأ�سارت املجلة اأن االإنفاق احلكومي على 
 2021 موازنة  الوطني  يف  الدفاع  قطاع 
ناهز نحو  12 مليار دوالر, حافظت فيه 
االأر�سدة  �سدارة  على  الدفاع  موازنة 
مل�ساريع  �سنويا  املخ�س�سة  املالية 
املناورات  وتواترت  ال�سنوية  امليزانيات 
والتمارين الع�سكرية التي يجريها اجلي�س 
ملواجهة  البالد,  حدود  على  اجلزائري 
املخاطر والتهديدات االأمنية واالإرهابية 
التي يقول اإنها باتت »ترتب�س بالبالد منذ 

2020 اأكرث من اأي وقت م�سى«.
البارز يف 2020, هو ك�سف اجلزائر  لكن 
االأوىل  للمرة  الع�سكرية  قوتها  عن حجم 
واأكرب  اأحدث  عرب  م�سبوق,  غري  وب�سكل 
متتلكها  بات  التي  املتطورة  االأ�سلحة 
قوة  واجلوية  والبحرية  الربية  قواتها 
اأقوى  مراكز  يف  تتقدم  اجلزائر  جعلت 
القادرة  االأفريقية  العامل والقارة  جيو�س 
التهديدات  اأنواع  كافة  مواجهة  على 

االأمنية, وفق تقارير دولية. 
و قالت املجلة  اأن 2020, هو العام الذي 
مراكز  يف  اجلزائري  اجلي�س  فيه  تقدم 
ترتيب اأقوى اجليو�س العاملية واالأفريقية, 
دولية,  ع�سكرية  تقارير  ك�سفته  ما  وفق 
االإقليمية,  التوترات  وترية  ت�سارع  ومع 

جزء  عن  نوفمرب  يف  اجلزائر,  ك�سفت 
اأظهر  اأن  بعد  الع�سكرية,  قدراتها  من 
التلفزيون املحلي احلكومي  بثه  وثائقي 
بعنوان »اإال اأر�س اجلزائر«, �ساروخا من 
اأي« يف مناورات ع�سكرية  »ا�سكندر  نوع 
للجي�س  للمرة االأوىل, واأ�سلحة اأخرى من 

احلجم الثقيل.
اإىل  املحلية  الع�سكرية  ال�سناعات  ومن 
باأحدث  اجلي�س  وحدات  تدعيم خمتلف 
االأ�سلحة, �سّكل عام 2020 حمطة جديدة 

امل�سلحة,  القوات  قدرات  تعزيز  نحو 
رو�سيا  مع  عقداً  اجلزائر  توقيع  اآخرها 
اجليل  من  ثقيلة  مقاتلة   14 القتناء 
.»57-Su« �سوخوي  نوع  من  اخلام�س 

ومنذ  االأمريكية  املجلة  ك�سفته  ما  وفق 
حافظت   ,1962 عام  اجلزائر  ا�ستقالل 
امل�سدرة  الدول  �سدارة  على  مو�سكو 
اجلزائر  تقتني  اإذ  للجزائر,  لالأ�سلحة 
رو�سيا,  اأ�سلحتها من  من   %  60 اأكرث من 

وكذلك من اأملانيا.

دفعة   ,2020 يف  اجلزائر  ت�سلمت  كما 
 »2 اأم/اأم   29 »مغ  طائرات  من  اأوىل 
مواقع  ك�سفته  ما  وفق  ال�سنع,  رو�سية 
االأوىل  للمرة  ظهرت  جزائرية,  اإعالمية 
وهران  مبحافظة  ع�سكرية  مناورات  يف 
القوات  باتت  )غرب( وباعرتاف عاملي, 
على  قادرة   ,2020 اجلزائرية يف  اجلوية 
االأقوى  واأ�سبحت �سمن  العدوان«,  »ردع 
املتوازن  الت�سكيل  بف�سل  اأفريقيا  يف 
احلديثة  ومقاتالتها  اجلوية  للقوات 

وتر�سانتها الكبرية من االأ�سلحة.
ووت�س«  »ميليرتي  جملة  واأ�سارت 
يف  لها  بتقرير  االأمريكية,  الع�سكرية 
اجلو  �سالح  اأن  اإىل  املا�سي,  جويلية  
اجلوية  االأ�ساطيل  اأكرب  من  »واحداً  يعد 
اإىل  اأفريقيا واأكرثها قوة«, باالإ�سافة  يف 
اجلزائرية  املدرعة  القوات  اعتبارها 
�سمن »االأكرث حداثة وجاهزية للقتال يف 
القارة االأفريقية«وكانت تلك املرة االأوىل 
امتالكها  اجلزائر عن  فيها  تك�سف  التي 
يبلغ  اإذ  العامل,  يف  ال�سواريخ  اأقوى  اأحد 
ب�رشعته  ويتميز  كيلومرت,   500 مداه 
املناورة  على  العالية  وقدرته  الفائقة 
تقارير  تقول  فيما  االأهداف,  واإ�سابة 
م�ستحيل«,  »اعرتا�سه  اإن  دولية  اأمنية 
)البلد  رو�سيا  وهي  دول   3 ومتتلكه 

امل�سنع( واجلزائر واأرمينيا.

ركزت جملة »وات�ش ميليرتي« االأمريكية املخت�صة يف منظومات الت�صليح النوعية على قوة الردع التي بات ميتلكها 
اجلي�ش اجلزائري نتيجة الرهانات  االأمنية التي حتيط باجلزائر ، بعد �صنوات من مكافحة االإرهاب، و�صوال اإىل 

التهديدات على طول حدود ملتهبة، ت�صاعفت منذ 2011، وزادت من خطر الن�صاط االإرهابي باملنطقة

الدكتور زكرياء بله با�صي لـ«الو�صط«:

اإفريقيا بديال عن ال�سراكة 
اخلا�سرة مع اأوروبا

النائب خل�صر بن خالف

احلكومة امتنعت عن الرد عن 252 �سوؤال كتابيا

جملة »وات�ش ميليرتي« االأمريكية املخت�صة 

القوات اجلزائرية قادرة على ردع التهديدات
.      لهذا ال�صبب مت الك�صف عن منظومات �صواريخ ا�صكندر

جمل�ش ق�صاء تيبازة

تاأجيل حماكمة املدعوة »ال�سيدة مايا« املدانة ابتدائيا 

رئي�ش جبهة اجلزائر اجلديدة جمال بن عبد ال�صالم لـ"الو�صط"

نظام املخزن اأداة لتنفيذ امل�سروع ال�سهيوين 
اجلديدة  اجلزائر  جبهة  رئي�س  ك�سف 
ال�سفقة  ان  ال�سالم  عبد  بن  جمال 
الكيان  و  املغرب  بني  متت  التي 
االأمريكي  الرئي�س  وبرعاية  ال�سهيوين 
ف�سحت  ترامب  دونالد  واليته  املنتهية 
الذي  املغرب  لنظام  احلقيقي  الوجه 
املخطط  لتنفيذ  ر�سمية  اأداة  اأ�سبح 
داعيا   , العربي  املغرب  يف  ال�سهويني 
اأحرار املغرب   « الو�سط  يف ت�رشيح ل« 
الوحدة  �رشورة  اىل  املنطقة  و�سعوب 

ملواجهة  اخلطر الذي يحدق باملنطقة 
جراء هذه ال�سفقة » املخزية » . وقال بن 
عبد ال�سالم اأن اعالن �سفقة تطبيع  بني 
ال�ساد�س  بقيادة حممد  املغربي  النظام 
مع الكيان ال�سهيوين على ل�سان الرئي�س 
بال�سيئ  لي�س  ترامب  دونالد  االأمريكي 
هو  قال  كما  فيها  اجلديد  لكن  اجلديد 
ر�سميا  واعالنه  التطبيع  هذا  تر�سيم 
الأن العالقات بني نظام املخزن والكيان 
االإ�رشائيلي هي عالقات عريقة وقدمية 

وا�ستعملت يف العديد من املرات ل�رشب 
واالإ�سالمية  العربية  ال�سعوب  ا�ستقرار 
املخطط  م�رشوع  اطار  يف  وتفكيكها 
ال�سهيوين يف املغرب العربي الكبري الذي 
اأ�سبح بهذه ال�سفقة املغرب اأداة ر�سمية 
لتنفيذها على املدى املتو�سط والبعيد 
يف  ال�سالم  عبد  بن  جمال  اأو�سح  كما   .
هذا ال�سياق اأن هذه ال�سفقة اأكدت مرة 
اخليانة  اإرث  الدويل  العام  للراأي  اأخرى 
املغربي  امللكي  النظام  عن  املعروف 

�سد  املغرب  بتاآمر  م�ستدال  القدم  منذ 
ال�سعب ال�سحراوي يف حربه �سد اجلي�س 
املغربي  النظام  خان  كما  اال�سباين 
الفارط  القرن  من  االأربعينيات  �سنوات 
خالل  اجلزائري  القادر  عبد  االأمري 
مبنطقة  الفرن�سي  لال�ستعمار  مقاومته 
الغرب اجلزائري و خا�س حرب عدوانية 
على جاره  اجلزائر يف �سنة 1963  وهي 
اال�ستعمار  عن  اال�ستقالل  حديثة 

باية ع الفرن�سي .
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بورتري/ �أمني بن لزرق

وتويف هذ� �لطبيب عقب �إ�صابته 
�لذي  �لقاتل،  كورونا  بفريو�س 
�أن  �إىل  �لإنعا�س  م�صلحة  �ألزمه 
حممد  مب�صت�صفى  �حلياة  فارق 
بو�صياف، متاأثر� بهذ� �لفريو�س 
حمبي  �أحد  غيب  �لذي  �للعني، 
فعل �خلري وطبيب �لفقر�ء، �لذين 

�صيفتقدون خلدماته �لتي 
منها  �ل�صتفادة  �ألفو� 

طيلة �صنو�ت كثرية .
ظل  �لرمز  �لطبيب  هذ� 
خدمات  بتقدمي  يتكفل 
طيلة  مميزة  �صحية 
دون  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
كلل ول ملل، �إىل �أن و�فته 
�ملثري  و�ل�صيئ  �ملنية، 
يف هذ� �لطبيب �أنه كان 
باه�صة  �أمو�ل  يطلب  ل 
�لفحو�صات  مقابل 

�صوى  �لب�صيطة،  عيادته  د�خل 
50 دينار� !

بو�رشيعة  �ملرحوم   �أ�صتهر  و 
�لفقر�ء،  بطبيب  بت�صمية 
لعالجه �ملر�صى باأ�صعار زهيدة 
مب�صكنه  �لب�صيطة  عيادته  يف 
�لعائلي، �لذي كان يكتظ يوميا 
بع�رش�ت �ملر�صى من �جلن�صني 
و من خمتلف �ملناطق و حتى 
�لباحثني  باخلارج  �ملقيمني 
�إليه  يلجوؤون  كانو�  �لعالج،  عن 
�ملر�صى  مع  جتاوبه  ملدى 
�لر�صينة  معاملته  وطريقة 
�لتي مل يجدوها بامل�صت�صفيات 

و�لعياد�ت �ملتخ�ص�صة .
بوفاته فقدت ولية غليز�ن،  و 
��صتهر  ماهر�  �صعبيا  طبيبا 
ومعرفته  �لأمر��س  كل  بعالج 
�لدقيقة لكل �حلالت خ�صو�صا 
ويجيد  منها  �مل�صتع�صية 
وليبخل  �لنا�س  مع  �لتعامل 

بالن�صائح  عليهم 
و�لذي  و�لإر�صاد�ت، 
�لإغر�ء�ت  كل  رف�س 
�أجل  من  و�لتهديد�ت 
ت�صعرية �لعالج  رفع 
عقود  لثالثة  ظلت  �لتي 
 50 حدود  يف  �لزمن  من 

دينار� !
�ملرحوم  عن  عرف  و 
و  ب�صاطته  بو�رشيعة، 
�إتقانه  و  �أخالقه  طيبة 
يكره  مل  حيث  للعمل، 
�ملر�صى  عالج  يف  يوما 
ومل  �لفقر�ء  خ�صو�صا 
بب�صط  يوما  عنهم  يبخل 
ما  لهم،  �مل�صاعدة  يد 
�لإ�صادة  يلقى  جعله 

حمليا  �لخت�صا�س  �أهل  من 
ووطنيا.

�لطبيب  وفاة  خرب  �أثار  و 
و  �حلزن  من  حالة  بو�رشيعة، 
�ملنطقة،  �صكان  بني  �لأ�صى 
�ملو�طنني  �آلف  نعاه  �أن  بعد 
و من خمتلف ربوع �لوطن عرب 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي لأن 
ل  طبيبا  فقدت  حقا  �لولية 

يعو�س و�لذي �صيفتقده �جلميع 
بخا�صة �لفقر�ء و�مل�صاكني .

حتدى كورونا وظل ي�ساعد 
�ملر�سى ..

حممد بو�رشيعة �أو طبيب �لفقر�ء 
�أملت  �لتي  �جلائحة  ورغم 
�لعامل، مل  و�صائر دول  باجلز�ئر 
يتو�ن �إطالقا يف معاجلة مر�صاه 
من يق�صدون عيادته �لو�قعة يف 
كان  حيث  غليز�ن،  مدينة  قلب 
�إختالف  على  �ملر�صى  يد�وي 
�ل�صحية  وم�صاكلهم  �أعمارهم 
بالكورونا،  �مل�صابني  وحتى 
�لإطالق  على  ياأبه  يكن  ومل 
ي�صت�صلم  ومل  �لفريو�س  بخطورة 
مهنته  �إحرت�م  وهو  و�حد  ل�صيئ 
يد  وتقدمي  �لنا�س  وم�صاعدة 

�مل�صاعدة .
�لبكر  �لطبيب  �إبنة  تروي 
حلت  �لتي  �لو�صط  جلريدة 

مونفيزو  بحي  �ملرحوم  ببيت 
ت�صتغل  كانت  �أنها  بغليز�ن 
برفقة و�لها �لطبيب بعيادته ويف 
�لعديد من �ملر�ت كانت تن�صح 
�حلذر  بتوخي  �لطبيب  و�لدها 
�حلالت  بع�س  مع  �لتعامل  يف 
بكورونا  �إ�صابتها  يف  �مل�صتبه 
�أنه  وحتمل �أعر��س �لإ�صابة �إل 
يف كل مرة يطمئنها باأن �هلل معه 
�أي  من  و�صيحفظه 
من  �إنطالقا  �صوء 
نيته �لطيبة يف خدمة 
ومعاجلتهم  �لنا�س 
على  قدرته  وعدم 
متوت  �لنا�س  ترك 
�أن  وباإ�صتطاعته 
ي�صاعدهم مهما كلفه 

�لأمر .
وتقول �لبنت جلريدة 
كانت  �أنها  �لو�صط 
على  تخاف  دوما 
لالإ�صابة  �لتعر�س  من  و�لدها 
لكن  يرحم  ل  �لذي  بالفريو�س 
يف كل مرة جتده �أكرث عزما وثقة 
على مو�جهته وعدم �لإ�صت�صالم، 
على  كان  و�لدها  �أن  وت�صيف 
�لفريو�س  بخطورة  تامة  در�ية 
و�رشعة تنقله من �صخ�س لآخر 
وكان �صديد �حلر�س على �صحته 
ذلك  يكن  ومل  مر�صاه،  و�صحة 
�ل�صخ�س �مل�صت�صلم �أو �ملهزوم، 
عادي  ب�صكل  يقرتب  كان  حيث 
بفح�صهم  ويقوم  �ملر�صى  من 
زمن  يف  ول�صنا  �صيئ  ل  وكاأن 
كانت  باأنها  ت�صري  وهنا  كورنا، 
لتحذيره  مر�ت  عدة  يف  تتدخل 
لكنه  �لإقرت�ب من �ملر�صى  من 
عالية  وثقة  مهذبة  وبطريقة 
عري�صة  باإبت�صامة  عليها  يرد 
ب�صحة  يتمتع  باأنه  ويطمئنها 
�لإ�صابة  من  مناأى  وعن  جيدة 

بهذ� �لفريو�س .
 

�أ�سيب بكورونا ودفع 
حياته ثمنا مل�ساعدة 

�ملر�سى ..
كان  �لذي  �لوقت  ويف 
فيه طبيب �لفقر�ء يز�ول 
عادي  ب�صكل  مهامه 
وتردد  �لطبية،  بعيادته 
ب�صكل  عليه  �ملر�صى 
كان  من  ومنهم  م�صتمر 
�لإ�صابة  �أعر��س  يحمل 
بالفريو�س �مل�صتجد، كان 
�لطبيب بو�رشيعة حري�صا 
تفادي  على  �حلر�س  كل 
�حتكاكه  رغم  �لإ�صابة 
�ليومي مع �ملر�صى، لكن 
وقع مل يكن يف �حل�صبان 

�خلطري  �لفريو�س  ليت�صلل 
�أعر��س  وبد�أت  �لطبيب  جل�صد 
وهنا  عليه،  تظهر  �لإ�صابة 
عن  للتوقف  �ملرحوم  �أظطر 
�لعمل لفرتة ثالثة �أيام حاول من 
بنف�صه  نف�صه  مد�و�ة  لها  خالل 
�أن  �لدو�ر �ملنا�صب دون  وتناول 
يظهر يف ثوب �ملري�س، بل كان 
حري�س  جد  وبد�  نف�صه  طبيب 
هذ�  من  للتخل�س  �صحته  على 

�لفريو�س.
�أدرك  و�لدها  �أن  �إبنته  وتروي 
�إليه  و�صل  قد  �لفريو�س  باأن 
مع  �ليومي  �حتكاكه  خالل  من 
�ملر�صى، ليقوم بحجر نف�صه يف 
�أفر�د  باقي  على  خوفا  �ملنزل 
عائلته، وقاوم �لفريو�س �إىل غاية 
وعدم  ما  نوعا  �صحته  تدهور 
قدرته على �ملقاومة يف �ملنزل، 
ليتم نقله للم�صت�صفى بغليز�ن من 
�إبنته  تقول  �لعالج  تكثيف  �أجل 
مت  حيث  »�لو�صط«،  جلريدة 
و�صعه مب�صلحة �لكوفيد وحظي 
�لطاقم  قبل  من  مركزة  بعناية 
�ل�صحية  حالته  لتتدهور  �لطبي 
متاما وبد�أ �لفريو�س يتمكن منه 
�لطاهرة  روحه  فا�صت  �أن  �إىل 

لبارئها .

�لك�سف  ت�سعرية  دينار   50
منذ ثالثة عقود

�لفقر�ء  طبيب  كان 
�رشيفا  غليز�ن  يف 
وحمرتما،  عفيفا 
يوما  يتخل  مل 
وظل  �لفقر�ء  عن 
�إىل  ي�صاعدهم 
يوم من حياته  �آخر 
ل  وكان  �ملهنية، 
�لكثريعن  يقب�س 
مقابل  �ملر�صى 
من  يقدمه  ما 
�صحية  خدمات 
فاملر�صى  جليلة، 

دينار�   50 �صوى  له  يدفعون  ل 
جز�ئريا منذ �أول فح�س �أجر�ه 
�فتتاح  تاريخ  وهو   1985 �صنة 
�لت�صعرية  وهي  �لطبية،  عيادته 
�لتي ظل يقب�صها �إىل يومنا هذ� 
من �لفقر�ء، و�إ�صطر لال�صتجابة 
قبل  للت�صعري�ت �ملفرو�صة من 
لـ100  رفعها  مت  �لتي  �لدولة 
كان  لكنه  200دينار،  ثم  دينار 
من  دينار�   50 �صوى  يقب�س 
وجمانا  و�ملحرومني  �لفقر�ء 
ول  حول  ل  ممن  بع�صهم  من 

قوة لهم .
وعلى �لرغم من �أن ت�صعرية 50 

دينار� �لتي كان يقب�صها من كل 
مر�صاه دون �إ�صتثناء تبدو قليلة 
�أنه  �إل  �آخرين  باأطباء  مقارنة 
و�إ�صتطاع  بها  ر��صيا  دوما  كان 
بذلك �أن يك�صب قلوب �ملر�صى 
وعامة �ملو�طنني ممن يق�صدون 
باأعد�د  �لطبية  عياته  مرة  كل 
طويلة  ل�صاعات  ويعمل  كبرية 
دون  �ليوم  لآخر  �ليوم متتد  يف 
م�صتمتعا  وجتده  ملل،  ول  كلل 
ما  كل  رغم  مر�صاه  مبالقاة 

يبذله من جهد خالل عمله .

ق�سة 50 دينار و�سية �لأب 
للطبيب 

�أن  �لفقر�ء  طبيب  جنل  يروي 
وحمبا  متو��صعا  كان  �ملرحوم 
لأنه عا�س  و�مل�صاكني،  للفقر�ء 
�صغره،  منذ  وحمروما  فقري� 
 « ب�صيط  �صعبي  حي  يف  وتربى 
عا�س  �إذ  وهر�ن،  يف  مديوين« 
حياة �صعبة جد� بخا�صة عقب 
حمكوم  كان  �لذي  و�لده  �صجن 
عليه �إبان �لإ�صتعمار �لفرن�صي، 
حيث كان �لأخ �لأكرب يف عائلته 
مب�صاعدة  وعا�س  كثري�  وعانى 

عائلته،  �أفر�د  رفقة  �جلري�ن 
باأن و�لده �ملرحوم  حيث يقول 
�لت�صامن  حلجم  كثري�  تاأثر 
و�لتكافل �لذي لقيه رفقة عائلته 
من قبل �جلري�ن و�أبناء حيه ما 
جعله يتذكر تلك �ملعاناة وقرر 
وينجح  در��صته  يف  يجتهد  �أن 
ويحلم بدر��صة �لطب مل�صاعدة 

�ملحتاجني.
�ملرحوم كان منذ �صغره يحلم 
�لفقر�ء  ويعالج  طبيبا  يكون  �أن 
يقوله  كان  ما  وهو  و�مل�صاكني 
�أن  �إل  �ملدر�صة،  يف  لأقر�نه 
�لطب  ودر�س  حلمه  حقق 

ونال  �لطب  كلية  من  وتخرج 
�لطب  يف  �لدكتور�ه  �صهادة 
�لأمر��س  يعالج  طبيبا  و�أ�صبح 
يف  طويلة  غري  جتربة  وبعد 
�ل�صمان  مع  �لعمل  جمال 
�ملرحوم  قرر  �لإجتماعي 
�أن يفتتح عيادة طبية  بو�رشيعة 
�لأ�صمى  هدفه  وكان  خا�صة 
للفقر�ء  م�صاعد�ت  تقدمي 
مقارنة  زهيدة  ت�صعرية  وفر�س 
 50 تتعدى  ل  �لأطباء  بباقي 
دينار، ظلت ت�صعرية لعدة عقود  

يف متناول �لفقر�ء .
تهديد�ت وحتر�سات من 

باقي �لأطباء!

للكثري  �لفقر�ء  طبيب  تعر�س 
بع�س  قبل  من  �مل�صايقات  من 
�لأطباء �خلو��س ممن مل يه�صمو� 
و�إعتربو�  زهيدة  لت�صعرية  فر�صه 
�لطبيب  قيمة  من  باإنقا�س  ذلك 
يجربوه  �أن  مر�ت  عدة  وحاولو� 
�إىل  �حلد  وو�صل  رفعها  على 
�صقيقه  رو�ه  ما  ح�صب  �لتهديد، 
�أن   ، �لو�صط  جلريدة  �لأ�صغر 
باإ�صتمر�ر  يتعر�س  كان  �ملرحوم 
ونف�صية  مهنية  ل�صغوطات 
�لتهديد  �إىل  و�صلت 
و�لتحر�س به وحترير 
لكنه  �صده  �صكاوى 
كان يف كل مرة ي�رش 
ت�صعرية  �إبقاء  على 
�إىل  �لك�صف كما هي 
م�صالح  �أجربته  �أن 
�لإجتماعي  �ل�صمان 
ح�صب  رفعها  على 
�لقانونية  �لت�صعرية 
دينار  بـ100  �ملقدرة 

ثم 200 دينار .
�صقيق  ي�صيف 
كان  �لفقر�ء  طبيب  �أن  �ملرحوم 
من  50دينار  �صوى  يقب�س  ل 
على  �إعتادو�  �لذين  �ملر�صى 
�آبه  غري  �ملالية  �لقيمة  تلك  دفع 
وكان  �لأطباء  باقي  لتحر�صات 
�لفقر�ء  طبيب  نف�صه  يعترب  دوما 
وكان  عنهم  يتخلى  �ن  ميكنه  ول 
�أي�صا يعالج بع�صهم باملجان ممن 
�ل�صتعرية  تلك  دفع  عليهم  يتعذر 
�لأدوية  حتى  ويقتني  �لزهيدة، 
�ل�رشيحة  لهاته  من ماله �خلا�س 
�صيدلية  �إىل  توجيههم  خالل  من 
جماورة جللب �لدو�ء دون �إحر�ج 

�ملر�صى �لفقر�ء .

ودعت مدينة غليز�ن، قبل �أيام فقط، �أحد رجالتها �ملخل�سني، ممن وهبو� حياتهم خدمة 
لل�سحة �لعمومية وخدمة �ملحرومني و�مل�ساكني، حممد بو�سريعة »طبيب �لفقر�ء » كما ي�سميه 

�أهل �ملنطقة، �لذي مل يتو�ن يوما يف تقدمي يد �مل�ساعدة للمحتاجني و�ليتامى، وظل يقب�ض 50 
دينار� كت�سعرية للك�سف �ل�سحي لأكرث من ثالثة عقود من �لزمن .

ق�سة طبيب �لفقر�ء بغليز�ن 

دفع حياته ثمنا من اأجل عالج املر�سى 
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تعزيًزا مل�سعى رئي�س اجلمهورية 
اقت�سادية  مقاربة  اعتماد  يف 
مرافقة  وفعالة يف عملية  ناجعة 
و اإن�ساء املوؤ�س�سات امل�سغرة،من 
التنمية  دفع  يف  الإ�سهام  �ساأنها 
املقاولتية  املبادرات  وت�سجيع 
ذات  الن�ساطات  وا�ستحداث 
و  املتنوع  الإقت�سادي  املردود 

الفعال .
الظروف  توفري  اأجل  ومن 
الالزمة للم�سي قدما باملوؤ�س�سة 
مرافقتها  وترقية  امل�سغرة 
الإقت�سادية  وظيفتها  تاأدية  نحو 
لأجلها،  اأن�سئت  التي  احلقيقية 
قام اأون�ساج ورقلة  بو�سع مقاربة 
اإقت�سادية جديدة لدعم ومرافقة 
ت�سور  امل�ساريع،وفق  اأ�سحاب 
اقت�سادية  لروؤية  يوؤ�س�س  جديد 
اإقحام  اإىل  تهدف  �ساملة 
املوؤ�س�سات  وتطوير  ا�ستحداث 
ال�سيا�سة  قلب  يف  امل�سغرة 
عن  للدولة،ف�سال  العمومية 
يف  امل�سجلة  النقائ�س  تدارك 
ت�سغيل  لدعم  ال�سابق   اجلهاز 

ال�سباب وتطوير اأدائه.
من   70 العدد   يف  �سدر  حيث 
املر�سوم  الر�سمية  اجلريدة 

املوؤرخ   329-20 رقم  التنفيذي 
والذي   2020 نوفمرب   22 يف 
يت�سمن حتديد القانون الأ�سا�سي 
لدعم  الوطنية  للوكالة  اجلديد 
اإ�سمها  وتغيري  ال�سباب  ت�سغيل 
اىل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 
ويتمم  يعدل  الذي  املقاولتية 
-96 رقم  التنفيذي  املر�سوم 

296 املوؤرخ يف 08 �سبتمرب 1996 
الوطنية  الوكالة  اإن�ساء  املت�سمن 

لدعم ت�سغيل ال�سباب.
واإ�سافة اإىل مهامها املحددة يف 
الوكالة  فاإن  الأ�سا�سي  قانونها 
مكلفة اي�سا بتطبيق كل تدبري من 
املوارد  بر�سد  ي�سمح  اأن  �ساأنه 
لتمويل  املخ�س�سة  اخلارجية 
اإحداث ن�ساطات ل�سالح ال�سباب 
املحددة  الآجال  يف  وا�ستعمالها 
وفقا للت�رشيع والتنظيم املعمول 

بهما.
ا�ستحداث  مت  ذلك  جانب  اإىل 
الوطنية  البطاقية  اإعداد 
ميكن  التي  للن�ساطات 
ال�سباب  طرف  من  ا�ستحداثها 
وحتيينها  امل�ساريع  اأ�سحاب 
خمتلف  مع  بال�سرتاك  دوريا 

القطاعات املعنية.

الوطنية  الوكالة  تقوم  كما   
»اأون�ساج«  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم 
وتطوير  ا�ستحداث  بت�سجيع 
فر�س  على  بناء  البيئية  الأنظمة 
خمتلف  من  املتاحة  ال�ستثمار 
احتياجات  تلبي  التي  القطاعات 

ال�سوق املحلي اأو الوطني.
ال�سهر  تقرر  ثانية فقد  من جهة 
عملية  وتقيي�س  ع�رشنة  على 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 
ومرافقتها ومتابعتها، اإىل جانب 
الذكاء  اأدوات  وتطوير  اإعداد 
القت�سادي وفق نهج ا�ست�رشايف، 
متوازنة  اقت�سادية  تنمية  بهدف 
على  العمل   اىل  ا�سافة  وفعالة، 
اإدارة  اليات  رقمنه  و  ع�رشنة 
وت�سيري الوكالة وجهاز ا�ستحداث 
املوؤ�س�سات امل�سغرة ، مع ت�سجع 
تبادل اخلربات من خالل برامج 
مع  وال�رشاكة  الدولية  الهيئات 
وترقية  لدعم  الأجنبية  الوكالت 
املقاولتية واملوؤ�س�سة امل�سغرة 
مناطق  ت�سيري  كذلك  ،وت�سمن 
متخ�س�سة  م�سغرة  ن�ساطات 
املوؤ�س�سات  لفائدة  جمهزة 

امل�سغرة.
التوجيهي  للمجل�س  بالن�سبة  اما 

ينتخب  املجل�س  اأ�سبح  فقد 
�سمن  من  رئي�سه  نائب  و  رئي�سه 
)1(واحدة  �سنة  لعهدة  اأع�سائه 
املجل�س  يرتاأ�س  كان  ،بعدما 
على  الو�ساية  ذو  الوزير  ممثل 
الوكالة . كما �سدر يف ذات العدد 
مر�سوم تنفيذي اخر رقم 330-20 
موؤرخ يف 22 نوفمرب 2020،يعدل 
رقم  التنفيذي  املر�سوم  ويتمم 
جويلية   9 يف  املوؤرخ   200-98
1998 واملت�سمن اإحداث �سندوق 
الكفالة امل�سرتكة ل�سمان اأخطار 
ال�سباب  اإياها  املمنوح  القرو�س 
قانونه  وحتديد  امل�ساريع  ذوو 

الأ�سا�سي.
على  زيادًة  فيه  جاء  والذي 
تعوي�س  وبعد  ال�سندوق  مهام 
مهمة  ال�سندوق  البنوك،يتوىل 
ذوي  ال�سباب  ومتابعة  مرافقة 
ت�سديد  يف  املتعرثين  امل�ساريع 
يقوم  ،ثم  البنكية  قرو�سهم 
الديون  هذه  بتح�سيل  ال�سندوق 
ال�سباب  لدى  امل�ستحقة  البنكية 
املتعرثين  امل�ساريع  اأ�سحاب 
بعد حتويل احلقوق التي حتوزها 

البنوك اإىل ال�سندوق.
رمي نواري 

ب�ستى  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
اأنواعها خا�سة املتعلقة مبكافحة 
الجتار غري امل�رشوع باملخدرات 
واملوؤثرات العقلية، متكنت عنا�رش 
ال�رشطة باأمن دائرة عني �سالح من 
توقيف �سخ�سني يبلغان من العمر 
)42 و55 �سنة( عن ق�سية احليازة 
،حيازة  باملخدرات  واملتاجرة 
مواد �سيدلنية دون رخ�سة ق�سد 

البيع.
اأفاد بيان خللية العالم والت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ولية مترنا�ست كانت قد حت�سلت 
ن�سخة  »على  »الو�سط  يومية 
منه  ،اأن  حيثيات الق�سية تعود اىل 
�سخ�س  وجود  مفادها  معلومات 
املخدرات  وبيع  بالرتويج  يقوم 
والأقرا�س املهلو�سة على م�ستوى 
م�سكنه بو�سط مدينة عني �سالح ، 
وبعد اإعداد خطة اأمنية حمكمة و 
وكيل  ال�سيد  مع  الدائم  بالتن�سيق 
اجلمهورية لدى حمكمة عني �سالح 
مت تفتي�س امل�سكن ال�سالف الذكر 
، حيث مت توقيف �سخ�سني وحجز 
)كيف  املخدرات  من  كمية 

 191.8 بـ  وزنها  يقدر   ) معالج 
اأدوية  على  العثور  مت  كما  غرام، 
�سيدلنية متمثلة يف 03 قارورات 
نوع NOZINAN �سعة  من 
من  قارورات   04 و  ممل   33
 20 نوع ISOPERIDOL  �سعة 
من  مايل  مبلغ  اىل  بالإ�سافة  ملل 
عائدات الرتويج قدر بـ 662255 ، 
كيتور و�سكني ليتم حتويل امل�ستبه 
املقر  اإىل  واملحجوزات  فيهما 

وفتح حتقيق يف الق�سية.
التحقيق  اإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
اأمام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت 
التي  الق�سائية املخت�سة  اجلهات 
فيه  امل�ستبه  حق  يف  اأ�سدرت 
وامل�ستبه  اإيداع  اأمر  الرئي�سي 
رقابة  حقه  يف  �سدر  الثاين  فيه 
اأن  بالذكر  جدير  ق�سائية. 
تندرج يف  النوعية  العملية المنية 
لتعليمات  ال�سارم  التطبيق  اإطار 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
لتج�سيد خمطط احتالل  الهادف 
الإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�ستى اأنواعها واأ�سكالها .
اأحمد باحلاج 

منطقة  فالحو  موؤخرا  يعاين 
ق�سة  ال�سك�ساك ببلدية بن 
عدة  من   ، بالوادي  احلدودية 
نقائ�س اأعاقت ن�ساطهم الفالحي، 
الفالحية  الكهرباء  م�سكل  خا�سة 
من  العديد  لها  تفتقر  التي 
الفالحية املتخ�س�سة  املحيطات 

يف اإنتاج القمح و ال�سعري. 
الفالحون �سبق و اأن احتجوا على 
تغيري  اأي  يحدث  ومل   ، و�سعيتهم 
عن  اأعربوا  حيث   ، ق�سيتهم  يف 
ال�سديدين  وا�ستياءهم  تذمرهم 
اإزاء و�سعيتهم املقلقة ،م�سريين اأن 
الع�رشات منهم باتوا حمبطني من 
الوعود اجلوفاء التي طال اأمدها، 
و  الديزال  حمركات  تبقى  حيث 
تلك  لإنتاج  غالبيتهم  �سبيل  الغاز 
مع  الإ�سرتاجتية،  املحا�سيل 
تخلي كثري منهم عن مهنة الفالحة 

و توجههم ملهن اأخرى. 
الواحة  تلك  بزوال  يهدد  ما  وهو 
لطاملا  التي  الفالحية  اجلنة  و 
القمح  و  ال�سعري  باإنتاج  ا�ستهرت 
اإ�سافة  جيدة،  ونوعية  هائل  بكم 

لإنتاج اخل�رشوات و الفواكه . 
بع�س  األّح  ال�سياق  ذات  يف 
كهرباء  على  املتوفرين  الفالحني 
�سنوات  منذ  املناطق  بع�س  يف 
املخت�سة  اجلهات  على  عديدة 
الريفية،  الكهرباء  ا�ستبدال  على 
ن�ساطاتهم  يف  ي�ستخدمونها  التي 

الفالحية  بالكهرباء  الفالحية، 
الأقل تكلفة و املدّعمة من طرف 
اأ�ساروا  كما  للمزارعني،  الدولة 
امل�سالك  تعبيد  �رشورة  على 
يعيق  مما  الفالحية  احلالية، 
الفالحني  تنقل  امل�سالك  غياب 
�سعوبة  ونقل حما�سيلهم، يف ظل 
كرثة  عليها  يغلب  التي  املنطقة 
و  الكل�سية  العالية  املطبات 
الطينية و بع�س الرمال يف جهات 

خمتلفة. 
كما طالب فالحو منطقة ال�سك�ساك 
ووايل  املعنية  ال�سلطات  من 
الولية بالتدخل العاجل و الإ�رشاع 
الكهرباء  م�رشوع  جت�سيد  يف 
الولة  بها  وعد  التي  الفالحية 
عدة ح�سبهم،  مرات  ال�سابقني يف 
بالتيار  الدعم  نق�س  اأن  معتربين 
ن�ساطهم  �سريورة  يعرقل  و  ينغ�س 
غالبيتهم  اأن  منوهني  و  الفالحي، 
بدائية  ي�ستعملون طرقا  يزالون  ل 
�سي�سكل  اأين  اأرا�سيهم،  �سقي  يف 
توفري الكهرباء منعرجا حقيقيا يف 
حققته  ما  اإذا  الفالحية،  حياتهم 
اجلهات املعنية يف اأقرب الآجال  
يعانون  املزارعون  يبقى  كما   ،
ا�ستخدامهم  ظل  يف  الأمرين 
يف  والقدمية  التقليدية  للو�سائل 
و  القمح  القناطري من  اآلف  اإنتاج 
ال�سعريوينتظرون التفاتة جادة من 

اجلهات املعنية. ورقلة

�ضبط بحوزتهما 191.8 غرام من املخدرات 

منطقة ال�ضك�ضاك الفالحية مهددة بالزوال  

تدابري ملرافقة واإن�ساء املوؤ�س�سات امل�سغرة بورقلة 
اأمن مترنا�ست يطيح ب�سخ�سني 

فالحوها  يطالبون بتدخل 
وايل ولية الوادي بالتدخل 

املندوب املحلي لو�ضيط اجلمهورية بتمرنا�ضت دحمان حمزة لـ"الو�ضط"

هذا�سبب  تاأخر تاأهيل الطريق الوطني رقم 01
.     احل�ضة املربجمة للتوزيع من ال�ضكنات �ضحيحة

 قال املندوب املحلي لو�ضيط اجلمهورية بتمرنا�ضت،اأن الوالية بحاجة لتوحيد جهود اجلميع 
للنهو�ض بواقع واآفاق التنمية ومن ثم تفكيك الرتاكمات املتوارثة انطالقا من الو�ضعية 

الكارثية للطريق الوطني رقم 01.
�ضيخ مدقن 

املندوب  حمزة  دحمان  اأكد 
اجلمهورية  لو�سيط  املحلي 
�سحفي  ت�رشيح  يف   ، بتمرنا�ست 
اأن   ،« »الو�سط  يومية  به  خ�س 
تقف  التي  الأ�سباب  بني  من 
ترميم  يف  الكبري  التاأخر  خلف 
 1 رقم  الوطني  وتاأهيل  الطريق 
�سالح  عني  بني  الربط  و�سطره 
ومترنا�ست وم�سافته املمتدة 700 
كلم ، ناجتة عن غياب  م�سداقية 
يف العمل ، م�سيفا يف ذات ال�سدد 
يف  النظر  لإعادة  الوقت  حان  اأنه 
اأنه  كما  له  املر�سودة  الأموال 
ميتة  وطنية  �رشكات  اإحياء  مت 
مقاولني  مع  ح�سابنا  على  على 
ال�سفقات  اأن  كما  الولية  خارج 
مع  الوزارة  م�ستوى  على  تعطى 
تكون  اأن  الوطنية يجب  موؤ�س�سات 
النية ال�سادقة يف العمل وباملعايري 
لدينا  يوجد  اأنه  العاملية. كما 
مقاولني حملني قادرين على اإجنازه 

نظراً خلربتهم وعلمهم بت�ساري�س 
تق�سري  يوجد  اأنه  كما   . املنطقة 
ول مبالة من اجلميع و�سيتحملون 

امل�سوؤولية .
قال دحمان حمزة  ثانية  من جهة 
الواردة  املعلومات  على  بناء  اأنه 

اإليهم فيما يخ�س توزيع امل�سكنات 
ال�سكن  طلبات  اأو�سح  اأن  فقد 
املربحمة  احل�سة  عدد  تفوق 
املعدة  اللجنة  خالل  من  للتوزيع 
املتعلقة  التحقيقات  يف  لذلك 
الجتماعية  ال�سكنات  بتوزيع 

يف  متت  امللفات  درا�سة  اأن  كما 
 15 عن  يقل  ل  قيا�سي  ظرف 
الذي  الهائل  بالعدد  مقارنة  يوم 
و  امل�سجلة  ال�سكن  طلبات  يفوق 
10700  طلب  من  املقدرة  باأكرث 
وعليه تفادياً لالحتقان والغليان يف 
نتوقع  ل  التي  الجتماعية  اجلبهة 
التق�سيم  تداعياتها من جراء هذا 
الذي �سينعك�س �سلبا على متا�سك 
الجتماعي  الن�سيج  واإن�سجام 
ل�سكان الولية يرى نف�س املتحدث 
اأنه بات من ال�رشوري  اأخد كامل 
املهلة القانونية الكفيلة بالدرا�سة 
الفعلية لكل ملف مراعاة خ�سو�سية 
الإجتماعي  التنوع  يف  املنطقة 
ل�سكان البلدية جتنباً ملا جرت عليه 
العادات ال�سابقة، مراعاة مكونات 
الألقاب..  العائالت..  املجتمع 
الأحياء ال�سكنية، الأقدمية للملف 
دون  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
من  الأقل  ال�سباب  ن�سيان  ح�سة 

35 �سنة.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان

 24  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
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 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 
ت�سرتك يومية "الو�سط" ب�سكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�سول الرتكية

ال�سحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�سط�

املقر الرئي�سي: املنطقة ال�سناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�سخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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رمي نواري 
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الكاتب  نور الدين دروي�ش لـ" الو�سط"

املدن تختلف تربة وحجارة ومزاجا
.      لطاهر وطار �سيخ الروائيني اجلزائريني.

بعد اأن عرفه القارئ بكتاباته ال�سعرية و ح�سوره الإبداعي املتميز،يف ال�سعرية 
اجلزائرية والعربية،يعود املبدع اجلزائري نور الدين دروي�ش باإ�سهام اأدبي 

جديد،ويبدع رواية »ومي�ش«،اقرتبنا منه وحاولنا معرفة اأ�سرار الكاتب واأ�سرار 
الرواية و جتربته يف تاأليف �سعري م�سرتك...

حاوره :وليد بوعديلة

املبدع...ما  اأيها  اأهال      .
اأخبارك؟

 – احلمد هلل ..حال امل�ؤمن اإذا اأنعم اهلل 
اأو م�صيبة  ابتلي مبكروه  اإذا  عليه �صكر و 
و احلمد  باألف خري  اأنا  العم�م  �صرب ويف 

هلل .

.    هل غادرت عامل ال�سعراء اأم 
ماذا؟

اأطلقه  مغر�ض  اتهام  ....هذا  اأبدا   -
غرية  ذات  دردوخ  زبري  ال�صاعر  �صديقي 
على ال�صعر ...اأنا مل اأغادر ال�صعر والدليل 
مع  م�صرتكا  �صعريا  دي�انا  اأ�صدرت  اأنني 
نذير طيار و ليلى لع�ير  منذ اأيام فقط ، 
اأي بعد الرواية .. الدي�ان يت�صمن الأ�صعار 
التي كتبناها يف رم�صان املن�رصم ..عن�ان 
 « احلجر  زمن  يف  اأ�صعار  ه�«  الدي�ان  
بعد  ببنت جميلة  اهلل   يرزقه  الذي  اأراأيت 
عدد من الأولد الذك�ر فيبتهج و يبالغ يف 
لقد  له  يقال  اأن  ي�صح  ، هل  بها  الحتفاء 
اأنا  اأبنائك الذك�ر ال�صابقني ،  تربمت عن 
�صاعر و �صاأظل و هذا ل مينعني حقي من 

اقتحام ع�امل الرواية و غريها ...

ومي�ض..رواية  رواية  ت�صنف  -كيف 
رومان�صية اأم تاريخية اأم...؟؟

اإن�صان اقرتبت منه امل�ت   -  هي �صرية 
العميق  اإميانه  من  تاأكدت  وحني  مّرات 
خطفه  اأجلت  حتملها  على  قدرته  و  بها 
...هي  امل�صاريع  بع�ض  اإمتام  غاية  اإىل 
واأ�ص�اقي  اآلمي  حتكي  رومان�صية  رواية 

القلب  نب�صات  اإيقاع  على  وترق�ض 
ت�ؤرخ  تاريخية  رواية  هي  و   ... والروح 
و  اجلزائر  تاريخ  يف  مف�صلية  ملرحلة 
رواية  ...وهي  احلال  بطبيعة  تاريخي 
�صيا�صية وهي رواية و رواية و...و..و..و 
لهم  يحل�  كما  ي�صنف�ها  اأن  وللدار�صني 

..

.     ملاذا اخرتت املراأة لتحريك 
الأحداث؟

- اأيف اهلل �صك ، ربنا ه� الذي زرع فينا 
الذي  للمخل�ق  العاطفي  امليل  هذا 
خرج من اأ�صالعنا ، لي�ض هناك حميمية 
وا�صتئنا�صا اأكرث من ا�صتئنا�صنا باحلبيبة 
زوجة  اأم  كانت  اأّما  الروح   من  القريبة 
دائما على  املراأة    .. اأم مدينة  بنتا  اأم 
لدفعه  للرجل  لالإن�صات  ال�صتعداد  اأمت 
الأمر  لزم  واإذا  به  لكبحه ولالحتماء  اأو 

اخرتت  وحلمايته..  اأجله  من  للت�صحية 
القادرة  لأنها  الأحداث  لتحريك  ومي�ض 

على ذلك .. و اجلديرة بثقتي ...

.    هل ومي�ش املراأة هي الوطن 
اأم ...؟

اإطار  يف  ت��صع  اأن  من  اأكرب  ومي�صي   -  
اأق�ل يف ق�صيدتي   ... �صكل  اأو حتدد يف 
اأنت   ( بعن�ان   « »م�صافات  يف  امل�ج�دة 
منطلقي  ي�م  تك�ين  مْل  اأََو   (  : م�صكلتي( 
كيف   // واأمتعتي  اأ�صيائي  بع�ض  ....ِمن 
اخرتقِت  ..كيف  وطنا   بلحظٍة  ا�صتحلِت 
اأكرَب  �رصِت  ها   //  .. اأوردتي  �صغاف 
اأفُكّ  فكيف   ، ...ح�صني  ومن  يدّي َ من 
�رصنقتي (. ومي�ض هي املراأة هي ال�طن 
ال�صمري  هي  العقيدة  هي  الق�صية  هي 
اأن  ت�صتطيع  هل   .. املتجددة  الروح  هي 
اأنا   ... الأ�صياء مع بع�صها  متزج كل هذه 
تلك  كل  من  جرعات  اأخذت  �صيدي  يا 
امل�صادات  و  الفيتامينات  و  املق�يات 
اأثمرت  و  روحي  يف  فان�صهرت  احلي�ية 

»ومي�ض«

ح�سورا  الرواية  يف  قراأنا      .
جميال لـ ق�سنطينة ،كيف تقراأ هذا 

املكان اأ�ستاذ دروي�ش؟

 – املدن تختلف تربة وحجارة ومزاجا، 
لي�صت  �ص�اء..وق�صنطينة  لي�صت  فاملدن 
الأول�ن  بها  احتفل  لقد   .. املدن  كباقي 
، �صيدوا  على �صخ�رها  ق�ص�رهم وبن�ا 
اهتز  وكما   .. واأحالمهم  اأجمادهم  فيها 
جبل اأحد حتت اأقدام النبي حممد �صلى 
ق�صنطينة  فاإن  واأ�صحابه  و�صلم  عليه  اهلل 
فتتُ�صعرك  ج�ص�رها  و  �صخ�رها  تهرت 
والرهبة  وباخل�ف  اأحبتك  اإذا  بالأمان 
اإذا نفرت منك.. ميل�ؤين بالفخر ما�صيها  
من  اإنها  و  حا�رصها  وي�صكنني  العريق 
لها  قدم�ه  ومّما  الأوفياء  حمبيها  خالل 

وترك�ه لها من م�روث مادي و غري مادي 
اأنا و من خالل روايتي وما  و من خاليل 
م�صتقبلها  وتر�صم  بهجتها  ت�صنع  �صابهها 

...  قلت يف ح�ار �صابق لي�صت ق�صنطينة 
الرواية  اإمنا  الرواية  يف  حت�رص  التي 
اإنها  بل   ، ق�صنطينة  التي حت�رص يف  هي  

ق�صنطينة ذاتها ...

.    ما املحطات والفرتات الوطنية 
التي ا�ستح�سرتها الرواية؟

التي  والفرتات  املحّطات  ا�صتح�رصت   -
الرواية  بناء  مع  وتناغما  ت�ازيا  تتما�صى 
حمطاتي  بني  تقاطع  هناك  اأحداثها ،  و 
و املحطات ال�طنية ، فقد ا�صتح�رصت  
املبا�رص  لقائي  و  ولدتي  ي�م  مثال 
ا�صتح�رصت  كما  ومي�ض  مع  و  اأمي  مع 
يف  ع�صتها  التي  الألعاب  و  الأغاين  بع�ض 
لها مدل�لت  كانت  والتي  الأوىل  طف�لتي 
الدرا�صي  الق�صم  ا�صتح�رصت  و  �صيا�صية 
وجمم�عة6+1 وما تاله علينا اأ�صتاذ اللغة 
العربية يف ذلك الي�م الذي حذرنا  فيه من 
اأول  وا�صتح�رصت   ، العقد  انفراط  مغبة 
باجلامعة  املن�صة  اإىل  فيها  �صعدت  مرة 
التحاقي  ي�م  كذلك  و  �صعرا  واألقيت 

العام  والإ�رصاب  الع�صكرية  باخلدمة 
الإ�صالمية  اجلبهة  اإليه  دعت  الذي 
اعتُقلت  ي�م  وا�صتح�رصت  لالإنقاذ 
وي�م  اأحداث  من  ذلك  تال  وما 
وي�م  املبا�رص  على  ب��صياف  ُقتل 
مب�اجهة  ال�صجاع   قراري  اتخذت 
،و  �رصيحة  م�اجهة  ال�صخم  الرجل 
هزمت  ي�م  الفرحة  ي�م  ا�صتح�رصت 
الرجل ال�صخم وي�م عاد املتنبي من 
هب�ط  ي�م  ا�صتح�رصت  كما  منفاه  
 ... اجلبال   من  رفاقه  و  ع�صام 
جتدونها  اأخرى  حمّطات  و  واأحداث 
البالغ  تاأثريها  لها  كان  و  الرواية  يف 

...

قّراء  من  اأنت  هل       .
الرواية العربية ؟

عن  كان  الأدب  عامل  دخ�يل   –  
طريق ال�صعر ، لكن جل�صات الب��صف�ر 
جعلتني  الثمانينات  نهاية  يف  الأدبية 
اأتعرف على مبدعني  كرث يف جمالت 
الكرمي  عبد  ال�صديق  ومنهم  خمتلفة 
ب�صارة – رئي�ض حمكمة حاليا- الذي 
كان  و   ، الق�صرية  الق�صة  يكتب  كان 
العاملية   – الروايات  بقراءة  �صغ�فا 
نقل  الذي  ه�  الكرمي  عبد   – خا�صة 
اأوىل  اأعارين  الذي  ه�  العدوى  اإيل 
قراأت  لقد   ... قراأتها  التي  الروايات 
 ، كالدويل  للروائي  التبغ«  »طريق 
 ، هيمينغ�اي  لـ  والبحر«  و«ال�صيخ 
واجلرمية والعقاب لـ دو�صت�اإيف�صكي،  
و »الأم« لـ غ�ركي و »اأوليفي« لـ ديكنز 
كل  كذلك  قراأت  و  الروايات  من  وغريها 
روايات  معظم  و  احلكيم  ت�فيق  روايات  
وطار  الطاهر  روايات  بع�ض  و  مينا  حنا 

وقراأت لـ غ�صان كنفاين و لـ ابراهيم �صنع 
تنتظر«  العنكب�ت  جل�صت  عندما   « اهلل 
و  اجلن�ب«  »ريح  و  الغيطاين  جمال  و 
و  هدوقة  لنب  الدراوي�ض«  و  »اجلازية 

روايات اأخرى كثرية ...

اأّثر   .     و من من هوؤلء جميعا 
فيك ؟

يف  امل�ت  ي�صارع  ه�  و  هيمنغ�اي   –  
البحر و حنامينا) الطرو�صي (  وه� ي�اجه 

البحر و البحارة
.    اأين يجد القارئ اأماكن توفر 

الرواية..؟

- يل جتارب غري م�صجعة بهذا اخل�ص��ض 
اأنا اأعتمد على مكتبتي ال�صغرية  ، لذلك 

وعلى البيع بالت�قيع يف اللقاءات الأدبية 
مبدئيا  لكن   .. الغر�ض  لهذا  تقام  التي 
ال�صافعي  مكتبة  يف  م�ج�دة  الرواية 
مكتبة  يف  و  ق�صنطينة  مدينة  ب��صط 
ب�عروج ب��صط مدينة ميلة ...  اأما جملة 
الأ�صدقاء فاأنا اأعرف و هم يعرف�ن اأين و 

متى نلتقي ...

ن�سو�ش  على  ت�ستغل  هل      .
�سردية اخرى ؟؟

اأوراقي  يف  و  راأ�صي  يف  »خال�طة«   -
املبعرثة ويف امللفات املن�صية يف دهاليز 
ويف   ب�صيطة  اأ�صياء  هناك   .. الكمبي�تر 
العم�م هي ل ت�صتحق الذكر  ، ب�رصاحة 

ال�ص�ؤال  هذا  على  اأجيب  كيف  اأعرف  ل 
...دعنا منه

الثقايف  امل�سهد  اأحوال  كيف      .
بق�سنطينة؟

 – هناك اأن�صطة من حني اإىل حني تق�م 
بباب  للمطالعة  العم�مية  املكتبة  بها 
القنطرة و دار الثقافة مالك حداد  ولكن  
يف العم�م هي اأن�صطة ر�صمية و منا�صباتية 
لي�ض لها طابع ال�صتمرارية ولي�صت بحجم 
مدينة زاخرة بح�صارتها و زخمها الثقايف 
و  جم�دا  ازداد  وال��صع   ، كق�صنطينة 

كارثية منذ ظه�ر ك�يف 19 ...

.    ل نراك يف الإعالم اجلزائري 
املكتوب واملرئي..ملاذا ؟؟

و  بكتاباتي  احل�ص�ر  دائم  اأنا   --
يف  اأي  الأزرق  الف�صاء  يف  �ص�رتي 
القن�ات  اأما   ، الفي�صب�كية  �صفحتي 
ل  فهي  ال�طنية  اجلرائد  و  الف�صائية 
اجلزائر  يف  يُنتج  ملا  اهتماما   ت�يل 
ه�  هذا  الظل(..  )مناطق  العميقة 

احلال  لالأ�صف ...

عن  خمت�سرة  كلمات     .
وغلي�سي،حممد  يو�سف  هوؤلء: 
حمادي،مفي  اهلل  جربوعة،عبد 

زكريا،الطاهر وطار.

 – ال�ص�ؤال غري مفه�م وينط�ي على 
تلميحات ،لكن �صاأجيبك بالقدر الذي 
تر�صمه احلروف ، وغلي�صي وجرب�عة 
و حمادي ثالثتهم اأ�صدقاء منذ اأزيد 
من ربع قرن  ، األتقي معهم يف كثري من 
القليل  يف  ونختلف  والأفكار  الأ�صياء 
القليل، وهم من الأدباء املجتهدين الذين 
ا�صتقل�ا باأركانهم و �صّجل�ا اأ�صماءهم يف 
املنت الأدبي اجلزائري ، لكل واحد من 
ولكل  واأتباعه  اجتهاداته اخلا�صة  ه�ؤلء 
اإّل غروري  منهم غروره الذي ل ي�صبهه 
الأ�صماء  .. ه�ؤلء ويع�ض  اأمثايل  وغرور 
الأخرى هم من ي�صنع�ن امل�صهد الأدبي 
بها  يهتدي  عالمات  اإنهم  اجلزائر،  يف 
التائه�ن يف �صحاري الأدب و املتطلع�ن 
مفدي  اأّما   .. ال�صعري خ�ص��صا  للمجد 
و  �صدقه  يكفيه  و  �صعره  فيكفيه  زكريا 
امتداد  على  اجلزائريني  كل  اأن  يكفيه 
)ق�صما(  ي�م  كل  يرددون  عاما  خم�صني 
اأما وطار  وهذا �رصف مل ينله غريه ..و 
بال  اجلزائريني  الروائيني  �صيخ  فه� 

منازع  ..
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يف  ال�شعبي  احلراك  م�شريات  انطلقت 
على  منتف�شا  املا�شي  العام  من  فرباير 
الو�شع ال�شائد ومطالبا بعناد كبري بو�شع 
بوتفليقة  الرئي�س  والية  لتجديد  حد 
كانت  التي  املنظومة  مع  العهد  وجتديد 
تبق  مل  عاجز  برئي�س  البالد  بها  ت�شري 
املحيطة  الزمرة  حاولت  �شورة  اإال  منه 
ما  وبقدر  اآخر حلظة.  اإىل  ا�شتغاللها  به 
كان احلراك �شاخبا يف مطلبه �شكت عن 
االأمر  جتاوز  حالة  يف  املتاحة  البدائل 
املتعلق  العام  ما عدا املطلب  اإذ  الواقع 
املادتني  وفق  ال�شعبية  ال�شيادة  با�شتعادة 
احلراك  يقرتح  مل  الد�شتور  من   8 و   7
ترك  بل  للحل  ودقيقا  وا�شحا  ت�شورا 
التي  ال�شيا�شية  النخب  ملبادرات  االأمر 
وكاأن  الفارقة  اللحظة  تلك  يف  ظهرت 

الزمن جتاوزها.
مل حتدد االأحزاب وال�شخ�شيات ال�شيا�شية 
فرباير   22 قبل  لقاءاتها  التي �رشعت يف 
بني  تراوحت  التي  �شقف ملقرتحاتها  اأي 
انتقالية  وعهدة  رئا�شي  جمل�س  ت�شكيل 
ق�شرية متر على ال�رشعية ال�شعبية مهمتها 
اإعادة النظر يف النظام القائم وقد كانت 
تقابل مقرتحات املعار�شة مبادرات قام 
األغى يف  الذي  نف�شه  ال�شابق  الرئي�س  بها 
ل18  الرئا�شي  اال�شتحقاق  مار�س   11
اأن مبر�شوم يقود هو مرحلة  اأفريل واأقر 
اأحد،  مع  االتفاق  دون  �شنة  من  انتقالية 
اأين يعاد النظر  تقام خاللها ندوة وطنية 
انتخابات  بعدها  وتنظم  الد�شتور  يف 
ال�شارع  رف�س  ا�شتماتة  اأن  اإال  رئا�شية 
من  يخرج  اجلي�س  التمديد جعل  ملقرتح 
موقع امل�شتمع لهم�شات ال�شارع اإىل موقع 

الد�شتوري  احلل  م�شار  يت�شمن  جديد 
مرورا بتطبيق املادة 102 من الد�شتور.

به  تقدمت  الذي  احلل  دخول  اأدى 
النخبة  انق�شام  اإىل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
مت�شك  اأحدهما  ف�شيلني  اإىل  ال�شيا�شية 
متر  التي  االنتقالية  املرحلة  بخيار 
ي�رشف  تاأ�شي�شي  جمل�س  انتخاب  عرب 
اأ�ش�س  وبعث  للد�شتور  �شامل  تغيري  على 
الواقعية  اختار  واآخر  للجمهورية  جديدة 
اجلي�س  خيار  اإىل  وان�شم  ال�شيا�شية 
بوتفليقة  الرئي�س  ان�شحاب  على  القائم 
انتخابات  وتنظيم   102 املادة  عن طريق 
رئا�شية تفرز رئي�شا جديد وفق مقت�شيات 
حماوالت  جتد  ومل  القائم.  الد�شتور 
ازدادت  بل  نفعا  الطرفني  بني  التقريب 
اختار  عندما  جوان  يف  ات�شاعا  الهوة 
اأ�شحاب خيار املرحلة االنتقالية االلتئام 
و�شخ�شيات  وجمعيات  اأحزاب  تكتل  يف 
الدميقراطي  القطب  معاهدة  ا�شم  حتت 
منتدى  خالل  ولد  اآخر  تكتل  وانحاز 
بداية �شهر جويلية  بنيان  احلوار يف عني 
رئا�شية  انتخابات  اإىل  الذهاب  خيار  اإىل 
اآليات  حول  ال�شغط  بحق  االحتفاظ  مع 
هذه االنتخابات لكي ال تتعر�س النفالت 
الد�شتوري  املجل�س  واأن  ال�شيما  �شمويل 
تنظيم  ا�شتحالة  ذلك  قبل  اأياما  اأقر  كان 
انتخابات رئا�شية يف موعدها الد�شتوري 
لتحديد  وا�شعا  الباب  وترك  جويلية(   4(
لهذه  م�شمى  غري  اأجل  يف  اآخر  تاريخ 
للموؤ�ش�شة  حازم  موقف  اأمام  االنتخابات 
االأركان  رئي�س  راأ�شها  وعلى  الع�شكرية 
خطاباته  عرب  اأظهر  الذي  �شالح  قايد 
الع�شكرية  النواحي  من�شات  من  الدورية 

يطيق  ال  �شبتمرب  منذ  �شار  اجلي�س  اأن 
اأي تاأخري يف تنظيم اال�شتحقاق الرئا�شي 
بعد اأن ف�شح املجال لت�شكيل جلنة حوار 
مقرتحات  حول  الت�شاور  مهمتها  وطني 
وتاأ�شي�س �شلطة  االنتخابات  تعديل نظام 
لتنظيمها. وقد دفعت رغبة قيادة اجلي�س 
يف التعجيل باالأمر اإىل اأن اقرتحت تاريخ 
اأن  فكان   2019 دي�شمرب   12 يف  اإجرائها 
طويت جميع امل�شاورات و�شادق الربملان 
على جميع املقرتحات و�شارت االأر�شية 
القانونية واالإجرائية جاهزة قبيل املوعد 

الرئا�شي بقليل.
اآنذاك حري�شة على  قيادة اجلي�س  كانت 
انتقالية  مرحلة  من  االأول  ال�شوط  اإنهاء 
اإىل  ال�رشعية  اإعادة  هدفها  طويلة 
موؤ�ش�شة  ال�شيما  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات 
الرئا�شة التي هي اأم املوؤ�ش�شات والركيزة 
اجلزائر.  يف  ال�شيا�شي  للنظام  ال�شيا�شية 
ماآالته  اال�شتحقاق  من  يهمها  يكن  مل 
اعتبار  حد  اإىل  اهتمامها  انح�رش  بل 
ذاته  حد  يف  غاية  الرئا�شي  اال�شتحقاق 
الذي  النفق  من  اخلروج  من  كان البد  اإذ 
الدخول  اجلزائر  وجتنيب  فيه  و�شعت 
اإال  منها  ي�شتفيد  لن  انتقالية  مرحلة  يف 
اخلطب  يف  ورد  كما  اجلزائر"  "اأعداء 
قايد  الراحل  االأركان  لرئي�س  املتعددة 
اأن ال  تاما على  كان احلر�س  لذا  �شالح. 
لدعاة  الرئا�شية منفذا  االنتخابات  ترتك 
الد�شتوري.  االإطار  خارج  انتقالية  الأي 
تدخل  الع�شكرية  القيادة  جعل  ما  وهو 
خالل ال�شدا�شي الثاين من عام 2019 يف 
ال�شعبي  احلراك  من  ن�شطاء  مع  معركة 
اإىل  اأدى  ما  وهو  الق�شاء  طريق  عن 

اعتقال العديد منهم ال�شيما الذين اتهموا 
وامل�شا�س  اجلي�س  معنويات  باإ�شعاف 
الوطنية عن طريق ت�رشيحاتهم  بالوحدة 
التوا�شل  مواقع  على  ومن�شوراتهم 
بع�شهم  �رشاح  يطلق  اأن  قبل  االجتماعي 

بعد اإجناز اال�شتحقاق الرئا�شي باأيام. 
لهذا  امل�شتقلة  ال�شلطة  اختارت 
كانوا  كلهم  مر�شحني  خم�شة  اال�شتحقاق 
بني  البوتفليقي  النظام  على  حم�شوبني 
�شيا�شاته.  تنفيذ  يف  وم�شارك  له  موؤيد 
للمر�شحني  عقدت  مناظرة  اأظهرت  وقد 
تكن  مل  بينهم  االختالفات  اأن  اخلم�شة 
بني  يختار  الناخب  يجعل  الذي  باالت�شاع 
توجهات متباينة ومتناق�شة وبني مواقف 
فقد  القائم  النظام  ب�شاأن  مت�شاربة 
يقرتحون  اأنهم  االأحوال  اأح�شن  يف  بدوا 
دون  للو�شع  واإ�شالحات  حت�شينات 
التيارات  جميع  ا�شتيعاب  اإىل  الذهاب 
الفكرية وال�شيا�شية التي احتواها احلراك 
ال�شعبي الذي اختار قطاع كبري منه خيار 
املقاطعة الذي كان يلجاأ اأ�شحابه اأحيانا 
اختاروا  الذي  حلمل  العنيف  اجلدل  اإىل 
ال�شغط  بغية  عنه  االمتناع  اإىل  الت�شويت 
ال�شيا�شي  املجال  لفتح  ال�شلطة  على 
ت�شتوعب  رئا�شية  النتخابات  والتمكني 
بوجوه  النظام  اإنتاج  تعيد  وال  اجلميع 

جديدة قدمية.
انتخابات  تنظيم  ال�شلطة يف  لقد جنحت 
الرئا�شة وتنفيذ م�شار ال"دوز دوز" كغاية 
و�شيلة  اإىل  الغاية  حتويل  يف  وفقت  فهل 
العدد  يف  �شنعرفه  ما  هذا  اأهم.  لغاية 

القادم
يتبع

م�سار "الدوز دوز" بني الغاية والو�سيلة

ها هو العام الأول قد مر على 
بدء امل�سار الد�ستوري الذي 

اختارته املوؤ�س�سة الع�سكرية 
دون تردد ومن الوهلة الأوىل 
ملغادرة الرئي�س ال�سابق عبد 
العزيز بوتفليقة الرئا�سة يف 

2 اأفريل من العام املا�سي. اإنه 
م�سار 12 دي�سمرب 2019 اأو ما 
اتفق على ت�سميته يف اأو�ساط 

الراأي العام مب�سار "الدوز 
الدوز". �سنحاول اأن نقتفي 
اأثر هذا امل�سار: من اأين بداأ 

وكيف وملاذا جاء ثم اأين هو 
الآن وماذا بقي منه اليوم 
واإىل اأين هو ما�س وما هي 

حتدياته يف امل�ستقبل القريب 
واملتو�سط.

بقلم: اح�سن خال�س

جنحت النتخابات ومل تتحقق بعد نتائجها 

املغربية   - االإ�رشائيلية  العالقات  ان  كما 
والهبوط،  ال�شعود  من  موجة  �شهدت 
وال�شخ�شية  االإقليمي،  الو�شع  بح�شب 
البلدين  احلاكمة يف املغرب، فن�شاأت بني 
العلنية  بني  درجاتها  يف  تباينت  عالقات 

وال�رشية على النحو التايل:
العاهل  اإن  اإ�رشائيلية  اإعالم  و�شائل  تقول 
�شاعد  الثاين  احل�شن  امللك  املغربي 
»اإ�رشائيل« يف التج�ش�س على القمة العربية 
 .1965 عام  املغرب  يف  انعقدت  التي 
عن  اأحرونوت«  »يديعوت  �شحيفة  ونقلت 
اال�شتخبارات  جلهاز  االأ�شبق  الرئي�س 
الع�شكرية �شلومو غازيت، قوله اإن املغرب 
عربية  قمة  ت�شجيالت  من  اإ�رشائيل  مكن 
�شبل  لها  هياأ  ما   .1965 عام  ا�شت�شافها 

االنت�شار يف حرب 1967.
للدرا�شات  رابني  اإ�شحاق  مركز  بح�شب 
اإ�شحاق  اأن  واال�شرتاتيجية  ال�شيا�شية 
رابني زار املغرب �رشاً عام 1976، وكانت 
وزراء  رئي�س  بها  يقوم  زيارة  اأول  هذه 
مع  وناق�س  عربية.  دولة  اإىل  اإ�رشائيلي 
ال�شالم  عملية  دفع  �شبل  املغربي  امللك 

مع الدول العربية.
الوزراء  رئي�س  زار   ،1986 جويلية   22 يف 
�رشا،  املغرب  برييز  �شمعون  االإ�رشائيلي 
مدينة  يف  الثاين  احل�شن  امللك  والتقى 
رئي�س  اأول  رابني  كان  ال�شياحية   اإفران 
اإىل  ر�شمية  بزيارة  يقوم  اإ�رشائيلي  وزراء 
ا�شتقبله  حيث   1993 عام  وذلك  املغرب 
وجاءت  الثاين  احل�شن  الراحل  امللك 

توقيع  من  فقط  واحد  يوم  بعد  الزيارة 
طليعة  يف  املغرب  كان  اأو�شلو  اتفاقية 
للم�شوؤولني  �شمحت  التي  العربية  الدول 
�رشي  ب�شكل  �شواء  بزيارتها  االإ�رشائيليني 
اأو علني.. وعام 1995، وبعد اتفاق اأو�شلو، 
الكاملة  الدبلوما�شية  العالقات  تاأ�ش�شت 
اأحداث  البلدين. لكن عام 2000، بعد  بني 
االنتفا�شة الثانية، قطع املغرب العالقات 

الدبلوما�شية الر�شمية.
على الرغم من قطع العالقات الدبلوما�شية 
اإال  واإ�رشائيل،  املغرب  بني  الر�شمية 
بني  واال�شتخباراتي  االأمني  التعاون  اأن 
اجلانبني مل يتوقف، بح�شب ما ذكرت القناة 
الثانية االإ�رشائيلية. فت�شري اإىل اأن اإ�رشائيل 
ت�شمنت  ع�شكرية  معدات  للمغرب  باعت 
وات�شاالت  اإلكرتونية  حرب  منظومات 
اأي�شاً  للرباط  باعت  كما  حتكم،  ومراكز 
من طراز هريون.  طيار  بدون  طائرات   3
الفرن�شي،  للجي�س  الطائرات  ت�شليم  ومت 
ومن هناك نُقلت اإىل املغرب، ومت دهنها 

باألوان اجلي�س املغربي.
»هااآرت�س«  �شحيفة  ن�رشت   ،2009 عام 
اإنه على الرغم  قالت فيه  العربية، تقريراً 
اإ�رشائيل،  مع  العلنية  العالقات  قطع  من 
حافظ  ال�شاد�س  حممد  امللك  اأن  اإال 
مع  �رشاً  العالقات  تلك  ا�شتمرارية  على 
اأبيه  م�شت�شار  طريق  عن  �شواء  اأبيب،  تل 
لل�شوؤون االإ�رشائيلية اأندريه اأزوالي، اأو عن 
طريق رئي�س الطائفة اليهودية يف املغرب، 

�شريجي برديجو.

عام 1994 قدر معهد ال�شادرات االإ�رشائيلي 
جمال  يف  االإ�رشائيلية  ال�شادرات  حجم 
الزراعة والهاي تك، اإىل املغرب بنحو 220 
مليون دوالر يف العام. ويف عام 2000 عقب 
البلدين،  بني  الدبلوما�شية  العالقات  قطع 
»االإ�رشائيلي«  ال�شناعات  احتاد  اأ�شدر 
االقت�شادية،  العالقات  حجم  عن  تقريراً 
التي كانت قائمة بني البلدين، قال فيه اإن 
الإٍ�رشائيل.  االأ�شدقاء  اأقرب  من  املغرب 
من  االإ�رشائيلية  الواردات  حجم  قفز  اإذ 
األف   830 اإىل  وو�شل   ،%62 بنحو  املغرب 
دوالر يف ال�شنة ويف عام 2012 و�شل حجم 
ال�شادرات »االإ�رشائيلية« للمغرب اإىل نحو 
12 مليون دوالر. وعام 2012، وعلى خلفية 
ال�شياحة  وتراجع  العربي،  الربيع  ثورات 
»االإ�رشائيلية« املتجهة نحو م�رش وتون�س، 
�رشكة  مدير  حمو،  يحيئيل  الدكتور  قال 
ال�شياح  عدد  اإن  لل�شياحة،  تور«  »مروكو 
»االإ�رشائيليني »الذين يتجهون اإىل املغرب 

يراوح بني 10 و13 األف �شائح �شنوياً.
قانون  م�رشوع  طرح  مت   ،2013 عام  يف 
التطبيع  يجرم  املغربي  الربملان  على 
من  كل  معاقبة  على  وين�س  اإ�رشائيل.  مع 
ي�شاهم اأو ي�شارك يف التطبيع مع اإ�رشائيل 
تراوح  حب�س  بعقوبة  ارتكابه،  يحاول  اأو 
باالإ�شافة  �شنوات،  وخم�س  �شنتني  بني 
والتنمية  العدالة  حزب  مالية.  غرامة  اإىل 
جترمي  قانون  م�رشوع  دعم  االإ�شالمي 
اإ�رشائيل  مع  العالقات  وقطع  التطبيع 
على  اأي�شاً  القانون  م�رشوع  ح�شل  كما 

وحزب  واحلداثة،  االأ�شالة  حزب  دعم 
لكن  امللك،  اال�شتقالل، املح�شوبني على 
االأحزاب االأخرية املوالية للملك، �رشعان 
القانون،  م�رشوع  دعم  عن  تراجعت  ما 
وف�شل الربملان على مدار ال�شنوات التالية 

يف اإقراره.
قناة  ك�شفت   ،2015 اأغ�شط�س  ويف 
اأر�شلت  املغرب  اأن  i24«االإ�رشائيلية« 
اإىل  املغاربة  اليهود  من  �شاباً   30 نحو 
يرمي  برنامج  يف  للم�شاركة  »اإ�رشائيل«، 
»االإ�رشائيلي«  داخل املجتمع  اإىل دجمهم 
واخلدمة  »اإ�رشائيل«  يف  توطينهم  قبل 
القناة  واأ�شارت  االإ�رشائيلي«  »اجلي�س  يف 
»االإ�رشائيلية« اإىل اأن ال�شباب ح�رشوا اإىل 
»اإ�رشائيل« عن طريق روما، للم�شاركة يف 
خميم �شيفي ملدة 30 يوماً، تنظمه اأكادميية 
»عميحاي« ما قبل الع�شكرية بالتعاون مع 
االحتاد ال�شهيوين »االإ�رشائيلي«، ومنظمة 
ال�شهيونية العاملية، للتدريب على اأ�شاليب 
الرعاية  حتت  »االإ�رشائيلية«،  القتال 

املبا�رشة لوزارة الدفاع »االإ�رشائيلية«
ل�شالح  املغرب  �شوتت   2016 عام 
»اإ�رشائيل« لرئا�شة اللجنة القانونية باالأمم 
املتحدة، وعلى الرغم من دعوة “جمموعة 
العمل من اأجل فل�شطني« باملغرب، حكومة 
اململكة، ومطالبتها باإ�شدار تو�شيح لهذا 
تعلق  مل  املغربية  احلكومة  اأن  اإال  االأمر، 

على املو�شوع.

التطبيع ال�سهيوين موجود منذ عقود

اإن ما اأعلنه الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب 
عرب تويرت: بان املغرب 

والكيان ال�سهيوين اتفقا 
على تطبيع العالقات 

واإعالنه اعرتاف الوليات 
املتحدة ب�سيادة املغرب 

على ال�سحراء الغربية، 
اإمنا هو اقرتاح اإ�سرائيلي 

عر�سه نتنياهو على اإدارة 
الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب عدة مرات يف العام 
املا�سي، مبوجبها تعرتف 

اأمريكا بال�سيادة املغربية يف 
ال�سحراء الغربية، يف مقابل 

تطبيع املغرب عالقته مع 
»اإ�سرائيل«.

اململكة العلوية

بقلم رامي اأبو زبيدة 
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ال�صحراء الغربية

تاريخ اأ�سيل و اأطماع ال�ستعمار املغربي
قبائل ال�صحراء الغربية واحلقبة 

التاريخية يف التطورات االقليمية 
والعاملية 

الأمازيغية  ال�صنهاجة  قبائل   ا�صتوطنت 
املغرب  جنوبي  بني  املمتدة  ال�صحراء 
الفرتات  يف  املوريتاين  اجلنوب  واأق�صى 
ال�صابقة على دخول الإ�صالم ، وكان دخول 
ال�صالم املنطقة يف الن�صف الأول من القرن 
الهجري(،  الثاين  )القرن  امليالدي  الثامن 
ال�رشق اجلزائري على  وكان ذلك بعد فتح 
وقدوم   ، عنه  اهلل  ر�صي  نافع  بن  عقبة  يد 
ال�صحراء  منطقة  اإىل  ن�صري  ابن  مو�صى 
التي اأ�ص�س مبا ي�صمى حاليا اإقليم ال�صاقية 
اخلليفة  اإليها  اأوفده  التي  اإمارته  احلمراء 
هاته  كانت  حيث   ، مروان  بن  عبداملالك 
لفتح  والتنفيذ  التخطيط  م�صدر  المارة 
التي متت على يد قائد اجليو�س  الأندل�س 
امل�صلمة طارق بن زياد ، اأبن منطقة بجاية 

باجلزائر ، 
كانت  التي  القبائل  خمتلف   اأ�ص�صت   -
منت�صف  يف  ال�صحراء  مبنطقة  متواجدة 
اخلام�س  )القرن  امليالدي  الـ11  القرن 
ب�صطت  التي  املرابطني  دولة  الهجري( 
وانطلقت  املنطقة  جميع  على  �صيطرتها 

منها اإىل حكم املغرب والأندل�س.

قبائل ال�صاقية احلمراء ووادي الذهب 

الإح�صاء  ح�صب  ال�صحراوية  القبائل 
الأ�صباين املعرتف به من طرف بعثة الأمم 
الغربية  ال�صحراء  يف  لال�صتفتاء  املتحدة 

MINURSO
بالرتتيب   1970 قبل  الأول  الت�صنيف 

الأ�صباين
1 ال�رشفاء فياللة – الرقيبات- العرو�صيني- 
توبالت-  ب�صباع(-  )ولد  ال�صباع  اأبي  اأبناء 

اأهل  ال�صيخ ماء العينني 
-يكوت- وال�صكارنة  دليم  العرب اأولد   2
احل�صنيون )بنو ح�صان( اعريب وال�صكارنة 

جماط–  حل�صن–  اأيت  تكنة –اأزركيني–   3
مليار-  واعلي-  مو�صى  اأيت  لفيكات– 

اأزوافيط – اأيتو�صى 
تيدرارين-اأولد  الأن�صار< اأولد   4 <

الدليم

)مت   1970 عام  بعد  ما  الثاين  الت�صنيف 
 - ال�رشك  باحلروف( ركيبات  الت�صنيف 
حل�صن  اأيت   - اأزركيني   - ال�صاحل  ركيبات 
اأولد  -يكوت-  دليم  اأولد   - لعرو�صني   -

تيدرارين
اأيت   - واعلي  مو�صى  اأيت  ال�صمال:  قبائل 
ايتو�صى -  اأزوافيط -  باعمران - مليار - 
زناته  الريف   – احماد  اأيت   - الن�س  اأيت 

- ال�صكارنة 
اأبي  اأبناء   - توبالت   – فياللة  ال�رشفاء: 
ماء  اأهل ال�صيخ  ب�صبع(-  )ولد  ال�صباع 

العينني - اأهل بارك اهلل
قبائل اجلنوب وال�صاحل املوؤقتني يف مرحلة 

النتماء اإىل اإحدى القبائل
القبائل التي لديها �صيخ منتخب يف 1973

 1 اأزركيني 
2 اأيت حل�صن 3

 الركيبات 
4 فياللة 

5 العرو�صيني
 6  اأولد دليم 

7 يكوت
 8 اأبناء اأبي ال�صباع

 9 توبالت
 10 اأهل ال�صيخ ماء العينني

 11 جماط
 12 لفيكات

 13اأولد تيدرارين
 14 اأيت مو�صى واعلي 

15 اأهل بارك اهلل و�صيخهم من الكويد�صات

احلمراء  ال�صاقية  �صاكنة  تعد  التي  القبائل 
)براأي  وجماليا  تاريخيا  الذهب  ووادي 
 2 ازركيني  ال�صحراوية( 1  القبائل  �صيوخ 
اأيت حل�صن 3 الركيبات 4 العرو�صيني 5 اأولد 
دليم 6 اأولد تيدرارين 7 اأولد ب�صباع 8يكوت 
توبالة   12 لفيكات   11 جماط   10 فياللة   9

13اهل ال�صيخ ماء العينني 
ن�صاطات القبائل

ال�صيد  ميار�صون  الذين  احلرفيني:  قبائل 
اأو غريها )لفويكات، املنا�صري،  اأو التجارة 
بو�صبع،  اأولد  اإىل  اإ�صافة  اإميراغن.  مليار، 

توبالت،  فياللة،  العينني،  ماء  ال�صيخ  اأهل 
مليار، جماط، الفويكات، املنا�صري(.

اأثناء  تقاتل  كانت  مقاتلة:  جمموعات 
والأوروبيني  املغرب  �صد  احلروب 
ال�صاحل،  ،ركيبات  العرو�صيني  )اأ�صكارنة، 
يكوت،  دليم،  اأولد  تكنة،  القوا�صم،  ركيبات 

اأولد ب�صباع ، اأولد تيدرارين،اأيت حل�صن(.
زوايا دينية: فياللة، توبالت،اأهل ال�صيخ ماء 
العينني، اأولد تيدرارين، اأهل بارك اهلل، اأهل 

عبد احلي، جتاكانت.
الثالث  القرن  من  بدءا  املنطقة  �صهدت   -
الهجري(  ال�صابع  )القرن  امليالدي  ع�رش 
ا�صتقطابا كبريا للقبائل العربية )بنو هالل 
�صابقا منطقة  ا�صتوطنت  التي  وبنو معقل( 
�صبه اجلزيرة  الأفريقي قادمة من  ال�صمال 
ال�صالمي  الدين  تعاليم  لن�رش  العربية، 
 ، للفاحتني  اخللفي  ال�صند  ولتكوين   ،
اأوربا، لكن بعد ع�رش  املتقدمني اإىل عمق 
بعد   ، والأمراء  امللوك  وانهزام   ، ال�صعف 
املايل  الف�صاد  ومظاهر   ، البذخ  �صيا�صة 
التي كانت �صببا يف ت�صليم بالد   ، والداري 
من  ا�صتفادوا  الذين   ، لالأوربيني  الأندل�س 
واأفكارهم  و�صناعاتهم   ، امل�صلمني  علوم 
حيث   ، اإفريقيا  على  ال�صيطرة  فحاولوا   ،

كانت ال�صحراء اإحدى وجهاتهم .
�صواحل  على  الإ�صبان  نزل   1476 عام  يف  ـ 
�صنوات  وبعد  ال�صمك،  ل�صيد  ال�صحراء 
زبناءا على طلب الن�رشة من الحوة ت�صدى 
دولة  اأيام   1527 عام  املغرب  �صلطان 
ال�صعديني لال�صبان ، يف م�صاندة اخوة الدين 
مدخول  م�صدر  على  وللحفاظ   ، والعقيدة 
التي كان خراجها يق�صم  الدولة ال�صالمية 
على امل�صلمني من م�صارق الر�س ومغاربها 
يف  ا�صبانيا  مب�صاندة  الهولنديني  قام  كما   ،
بالنظر  ، لكن  ال�صحراء  ا�صتغالل ممتلكات 
اىل املقاومة ال�صديدة التي قابلتها ، واأدت 

اإىل انهيار اأ�صطولها ، ا�صتعانت بفرن�صا .
يف 1727 ان�صحب الهولنديون من ال�صحراء 
الغربية ل�صالح الفرن�صيني، لكن بالنظر اإىل 
اجلزائري  الأ�صطول  لدى  كانت  التي  القوة 
�رشيبة  �صفينة  كل  على  يفر�س  كان  الذي 
وكذا   ، املتو�صط  الأبي�س  بالبحر  املرور 
اأدت   ، الفرتة  تلك  العثمانية يف  الدولة  قوة 
ال�صحراء  من  وطردها  فرن�صا  مقاومة  اإىل 
، وبعد �صعف العثمانيني و�صقوط الأ�صطول 
اجلزائري يف �صنة 1827 يف معركة نفارين ، 
ودخول فرن�صا اإىل اجلزائر ، ا�صتغل الإ�صبان 

هذه الو�صعية ، وقاموا جمددا من التحر�س 
بال�صحراء لل�صيطرة عليها .

ـ من 1884 اإىل 1935 احتل الإ�صبان بالتدرج 
منطقة ال�صحراء الغربية وفر�صوا »احلماية« 
كانت  التي  الو�صعية  على  بناءا  عليها، 
تعي�صها اجلزائر بعد انهيار اأ�صطولها ، اإىل 
جانب فر�س فرن�صا احلماية على املغرب 
وموريتانيا  ال�صحراء  وتركت   ، وتون�س 
لإ�صبانيا، وهكذا عانت ال�صحراء من تعدد 
ال�صتعمار ،وهذا ملعاقبتها تاريخيا ب�صبب 
اأن المارة التي تواجدت بها هي من ت�صببت 

تق�صم  الوربية  الدول  وكانت  اأوربا  فتح  يف 
امل�صتعمرات باحتفاظ كل جهة ا�صتعمارية 
ن�صيب  من  ال�صحراء  دولة  فكانت  بدولة 

ا�صبانيا  ،  
املنطقة  على  ال�صيطرة  ولإثبات  ـ 
 1885 يف  فر�س  منها  انتقام  وك�صيا�صة 
الدول  عقدته  الذي  موؤمتر برلني  و�صادق 
لتقا�صم القارة  الأوروبية  ال�صتعمارية 
الأفريقية ب�صكل ر�صمي على هيمنة اإ�صبانيا 
الغربية، حتى يكون  ال�صحراء  اأرا�صي  على 
اأول  من  النتقام  مبرارة  املنطقة  �صقي 
وهي  امل�صلمة  اجليو�س  فتحتها  منطقة 
الدولة  ا�صبانيا  ا�صبحت  التي   ، الندل�س 
امل�صلمني  انقا�س هزمية  على  قامت  التي 
يف الندل�س ولهذا كان اختيارها لل�صحراء 

الغربية حتى تنتقم من ابنائها ،
اتفاقا  وقعت فرن�صا واإ�صبانيا   1905 يف   -
املوريتانية  الأرا�صي  لتقا�صم  �رشيا 
من  ا�صبانيا  عانته  ملا  نظرا  وال�صحراوية، 
التي  الداخلية  التوترات  ظل  يف  مقاومة 
 ، اإ�صبانيا  تنهار  وكادت   ، باأرا�صيها  قامت 
املغرب  يف  التو�صع  فرن�صا  حاولت  ولهذا 
العربي ، م�صتغلة �صعف اإ�صبانيا ، وبحثا عن 
اجلزائر  يف  املقاومة  رجال  لنفي  اأرا�صي 
ال�صحراء  املقاومة يف  كانت  لكن   ، خا�صة 
ال�صتعمار  خمططات  تف�صل  الغربية 
الفرن�صي يف عدة مرات ، خا�صة التحالفات 
بني �صيوخ املنطقة ، ودور كتاتيب حتفيظ 
ال�صناقطة  دور  اإىل جانب   ، الكرمي  القراآن 

يف جتيي�س ال�صباب ملواجهة ال�صتعمار .
- ومن باب اإعانة امل�صلمني يف باب اجلهاد 
ماء  1906 ال�صيخ  �صنة  قاد  ومنا�رشتهم   ،
العينني وفودا من ال�صحراء وموريتانيا للقاء 
بن  العزيز  عبد  مولي  املغربي  ال�صلطان 
مقاومة  دعمهم يف  اأجل  من  الأول  احل�صن 
امل�صتعمرين الأوروبيني )فرن�صا واإ�صبانيا(، 
مولي  عمه  ابن  معهم  ال�صلطان  فاأر�صل 
�صد  املقاومة  جهود  لتنظيم  اإدري�س 
يف  �صّماه  وما  موريتانيا،  يف  الفرن�صيني 
ال�صائل  العدو  رّد املظامل يف �صّد   تبويب 
ال�صلطان  اإىل  ور�صائله  كتبه  يف  بوبه  كما   ،

املغربي .
�رشايا  املنطقة  �صيوخ  كون  وهكذا   -
على  كثرية  معارك  خا�صت  التي   ، اجلهاد 
متركز  مناطق  يف  متعددة  �رشبات  �صكل 
ما   1908 يف  ذلك  عن  نتج  حيث   ، العدو 
وال�صحراوية  املوريتانية  املقاومة  حققته 

�صد  معارك  عدة  يف  بانت�صارها 
واأكجوجت  تكانت  مناطق  )يف  الأوروبيني 

وتاملن�صت...(.
- وبعدما حتقيق هاته النت�صارات ، تراخت 
قلّة  جانب  اإىل  باملنطقة  امل�صلمني  �رشايا 
لتحقيق  ال�صتمرار  ف�صلت يف  ، مما  ال�صند 
يف  اأدى  ما  وهذا   ، املتتالية  النت�صارات 
)عا�صمة  اأطار  مدينة  �صقوط  اإىل   1909
منطقة اآدرار يف ال�صمال املوريتاين( باأيدي 
الفرن�صيني بقيادة العقيد غورو، الذي و�صل 
اىل م�صارف اقليم ال�صاقية احلمراء ، وقال 
جلنده : من هنا �صدر اأمر فتح اأوربا ، وهنا 
اأوربا  ل�رشب  العرب  اأن�صار  الثمن  �صيدفع 
الفرن�صية مراك�س  القوات  دخلت  كما   ،
الإ�صبانية  القوات  بقيت  بينما  باملغرب، 

ترابط ب�صواطئ ال�صحراء.
عن  العينني  ماء  ال�صيخ  انتقل   1910 يف   -
�صمال  متجها  بال�صحراء  ال�صمارة  مدينة 
اإعادة  اإمكانية  نحو تيزنيت يف املغرب، يف 
بعث ن�صاط املقاومة ال�صالمية ، لكن وافته 
مّما  العام،  نف�س  من  نوفمرب  بها يف  املنية 
بوفاة  ال�صتعمارية  اجليو�س  فرح  اإىل  اأدى 

اأحد اأبرز العلماء ورمز املقاومة .
 27 يوم  واإ�صبانيا  فرن�صا  اتفقت   1912 يف  ـ 

فرباير على ر�صم حدود ال�صحراء الغربية.
معاهدة فا�س بني  ُوقعت  مار�س   30 ويف 
احلفيظ  عبد  مولي  املغربي  ال�صلطان 
مبوجبها  املغرب  دخل  التي  والفرن�صيني 
ال�صيخ  جعل  مما  الفرن�صية،  احلماية  حتت 
يعلن  العينني  ماء  ال�صيخ  بن  الهيبة  اأحمد 
مراك�س  ويدخل  احلماية  لتفاقية  رف�صه 
على  �صلطانا  نف�صه  معلنا  كبري  جي�س  يف 
البالد، وهكذا انطلقت املقاومة من جديد، 
الغربية  ال�صحراء  مناطق  لت�صمل  وتو�صعت 
التي انتف�صت بالنظر اإىل ما تكنه املناطق 
، خا�صة  واأبنائه  العينني  ال�صيخ ماء  اإىل  بها 
 ، اهلل  �صبيل  يف  اجلهاد  كانت  لغتهم  واأن 
لتحرير الأمة ال�صالمية من غزو الكافرين 

احلاقدين ،  
- لكن حتالف فرن�صا وا�صبانيا ، خا�صة ما 
كان فر�صة  للق�صاء على معاقل امل�صاندين 
للخالفة ال�صالمية التي كانت تقودها الدولة 
دخل   1913 مار�س  بداية  يف  و   ، العثمانية 
ال�صمارة  مدينة  موراي  الفرن�صي  املقدم 
يف  املقاومة  معقل  على  الق�صاء  اأجل  من 

ال�صحراء، بعد مقاومة �صديدة .
التي  التاريخية  احلقبة  تلك  اإىل  وبالنظر   -
تال�صت فيها اأوطان عربية وا�صالمية كثرية 
احلرب  بعد  الوربيني  قوة  وت�صاعف   ،
زادت   ، امريكا  مب�صاندة  الوىل  العاملية 
تدفقات ع�صكرية اىل املنطقة للق�صاء على 
معركة  وقعت   1932 انه يف  حيث  املقاومة 
اأم التون�صي قرب نواك�صوط مبوريتانيا، وهي 
منطقة  يف  املقاومة  معارك  اأخريات  من 
لر�صخ  حماولة  يف  وال�صحراء،  موريتانيا 
املنطقة ل�صيطرتها التامة ، وكان لها ذلك .

اأول ثكنة ع�صكرية  اإ�صبانيا  - 1934  اأقامت 
تتم  حتى  العيون ال�صحراوية،  لها يف مدينة 
تعميم ذلك على كل مناطق ال�صحراء ، خا�صة 

وان املغرب يعي�س احلماية الفرن�صية 
- يف 1956 وقعت عدة اأحداث مهمة، منها 
اأنه انطلق يف فرباير ن�صاط »جي�س التحرير« 
ال�صحراويني  ال�صباب  من  العديد  )ي�صم 
والفرن�صيني  الإ�صبان  �صد  واملوريتانيني( 
بعث  اأعاد  ال�صحراء وموريتانيا، مما  داخل 
كما   ، املحتلني  ملقاومة  اجلهادي  الفكر 
اجتمعت قبائل ال�صحراء يف اأم ال�صكاك بني 
الواجب  املوقف  لتحديد  وال�صمارة  العيون 
ال�صيخ  بدعوة  وكان  الإ�صبان،  اجتاه  اتخاذه 
العينني  ماء  ال�صيخ  بن  الأغظف  حممد 
ملنهج  تبعا  �صخ�صية،   500 حوايل  وح�رشه 
الثورة اجلزائرية ، التي ذاع �صيتها يف اأرجاء 
الأمم  وهيئة  باندوجن،  موؤمتر  بعد  العامل 

املتحدة ، 

قد يت�صاءل الكثري ملاذا 
بقيت ق�صية ال�صحراء 

عالقة مثل الق�صية 
الفل�صطينية ، التي يعرف 

اجلميع اأنها دينية ؟ 
ولذلك نوؤكد للجميع اأن 

ال�صحراء الغربية هي 
املنطقة التي انطلقت منها 

وفود املجاهدين لفتح 
اأوروبا ، انطالقا من االمارة 
التي اأ�ص�صها مو�صى بن ن�صري 
ر�صي اهلل عنه ، بال�صاقية 

احلمراء ، وهذا الذي جعل 
االأوربيني يعاقبون اأهايل 
املنطقة ، ولالأ�صف املغرب 
ينفذ خمططات امل�صيحيني 

واليهود بالوكالة ، ولكم 
التف�صيل ، باأن االأر�ض 

لي�صت للمغرب بالدليل ، 
وال�صحراء اأر�ض الأهاليها 

االأ�صاو�ض ، والتاريخ 
ي�صهد لهم ، ولكم متابعة 
احللقة االأوىل التاريخية 
لل�صحراء الغربية قبائل 

ال�صحراء الغربية واحلقبة 
التاريخية يف التطورات 

االقليمية والعاملية 

د.خمتار عاليل
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امل�سهد الثقايف اإبداع وجوائز
�أن   فقد �عترب �لكثريون من �ملثقفني 
�جلو�ئز �لأدبية عبارة عن �رش�ء للذمم 
�آخرون  �عتربها  حني  يف  و�لولء�ت 
بحثا عن فعل ثقايف حقيقي ، و�لو�قع 
�لذي ل مفر من مو�جهته �أن �ملحيط 
�لثقايف �لفا�سد ل يفرز �إل جو�ئز غري 
عليهم  وقع  �لذين  لأولئك  م�ستحقة 
�لختيار ، مبعنى �أن تلك �جلو�ئز تقوم 
�للجان �مل�سكلة �مل�سوؤولة بتوزيعها يف 
مناخ فا�سد ، بد�ية من �ملوؤ�س�سة �لتي 
جلان  باختيار  مرور�ً  �مل�سابقة  تنظم 
�لفائزين  �ختيار  �إىل  و�سول  �لتحكيم 
ن �إن �مل�سهد �لثقايف ينتع�ش باحلر�ك 
و�مل�ستويات  �لأ�سعدة  على  �لإبد�عي 
ودولياً  و�إقليمياً  جميعها حمليا وعربياً 
 .. �لتكد�ش  وطاأة  من  يعاين  �نه  �إل 
وم�سابقات �ل�سرت�ساء �أو جرب �خلو�طر 
�مل�ستحق  �لن�ش  فيهم�ش   .. �أحياناً 
ي�سعى  �لذي  �ملزيف  �لن�ش  حل�ساب 
�أو  �أع�ساء �للجان �إىل جماملة �ساحبه 
��سرت�سائه . ومن ثم جند �أنف�سنا �أمام 
 .. �لثقايف  �مل�سهد  تخدم  جتاوز�ت ل 
حيث يبد�أ �ل�رش�ع يف �سوره �ملختلفة 
من �نتقاد وتالعن وت�سكيك بل و�رشب 
 . �ملنظمة  �لثقافية  �ملوؤ�س�سة  يف 
هذ�  نتجاوز  �أن  �أردنا  �إذ�  �أنه  ونرى 
فيجب  �بتد�ء  �ملحلي  �مل�ستوى.  على 
و�لإمكانات  �لآليات  تفعيل  يتم  �أن 
�لثقافة  مديريات  قبل  من  �ملتاحة 
على م�ستوى �لوليات ثم �لبلديات مع 
�لثقافية  �للجنة  مع  �لتن�سيق  �رشورة 
وجلان   ، للولية  �ل�سعبي  للمجل�ش 
بالتن�سيق  �لبلديات  ملجال�ش  �لثقافة 
�لفنون  يف  متخ�س�سني  �أ�ساتذة  مع 
و�لآد�ب �ملختلفة ) �ل�سعر / �لرو�ية/ 
لتتحقق  وغريها(  �ملو�سيقا  �مل�رشح/ 

�لنه�سة �لثقافية �مل�ستهدفة .. هذه
يكر�ش  �أما �جلائزة فهي مبثابة حافز 
�جلهود �ملبذولة لت�سكيل م�سهد ثقايف 

�لإبد�عية  �لإجادة  على  يقوم  جديد 
و�لنز�هة يف تناول �لن�سو�ش �ملختلفة 
و�سيلة  �لإلكرتونية  �مل�سابقات  وتعد   .
جمال  يف  �لهائل  �لتطور  هذ�  تو�كب 
ومنها   .. �ملتعددة  باألو�نه  �لتو��سل 
جمال �لإبد�ع ومن ثم �لتناف�ش يف هذ� 
�ل�سياق . ورمبا كانت هذه �مل�سابقات 
�سهولة  و�أكرث  مهمة  و�سيلة  �لإلكرتونية 
لطرح  و�ل�سباب  �لنا�سئة  متناول  ويف 
ثم  قو�لبها  �ختالف  على  �إبد�عاتهم 
عن  �ملعلنة  �مل�سابقات  يف  �مل�ساركة 
طريق هذه �لو�سائل �حليوية �حلديثة .
عند  �لإطار  هذ�  يف  �لأمر  يقف  ول   
�ملبدعني و�إمنا يتعد�هم �إىل �جلمهور 
�ملتلقي حيث يتم �لتفاعل �ل�رشيع بني 
�لطرفني باعتبارهما مقومني �أ�سا�سني 
من مقومات �لعملية �لإبد�عية . وعلى 
�أل تكون غاية  هذ� فاإن �جلائزة يجب 
�مل�سد�قية  لها  تتحقق  حتى  ذ�تها 
جتاوز  ويتم   .. و�لنز�هة  و�ل�سفافية 
�جلو�ئز  توزيع  عملية  يف  �لتزييف 
جوهره  يف  و�لإبد�ع   . �ملبدعني  على 
ناجت  ومتميز  ر�ق  �إن�ساين ذهني  ن�ساط 
عقلية  عو�مل  بني  �إيجابي  تفاعل  عن 
و�قت�سادية  و�جتماعية  و�سخ�سية 
�ملبدع  �لفرد  لدى  و�سيا�سية  وثقافية 
من  لكثري  حلول  تقدمي  �إىل  �سعياً 
تو�جه  و�لتي  تنوعها  على  �مل�سكالت 
�أو   .. ما  عربي  جمتمع  يف  �لإن�سان 
م�ستوى  على  �مل�سرتكة  �مل�سكالت 
 . عام  بوجه  �لعربية  �ملجتمعات 
�لو�قع  مع  يتفاعل  �لإبد�ع  كان  و�إذ� 
متنح  �أن  فيجب  �مل�ستقبل  لي�ست�رشف 
�حلائزة ملن ي�ستحق .. ولذ� كان على 
�أعني  ن�سب  ت�سع  �أن  �لتحكيم  جلان 
باعتباره  �لأخالقي  �ملعيار  �أع�سائها 
على  يتم  �لتي  �ملعايري  �أهم  �أحد 

�أ�سا�سها �ختيار �لأعمال �لفائزة.

لأع�ساء  �سمات  هناك  كانت  و�إذ� 
�أهمها  من  فاإن   .. �لتحكيم  جلان 
و�لتمكن  جهة  من  و�لختالف  �لتنوع 
ويرى   . �أخرى  جهة  من  و�لتخ�س�ش 
هو  يبقى  �جلو�ئز  هدف  �أن  �لبع�ش 
�لت�سجيع فح�سب دون �أن ي�سيف �لكثري 
�مل�ستوى  على  �لثقافية  �حلركة  �إىل 
�مل�ستويات  �إىل  �سعود�ً  �أولً  �ملحلي 
�لأخرى . ويرى هوؤلء كذلك �إنه يجب 
�لتن�سيق مع �جلامعات و�ملعاهد �لعليا 
على �مل�ستويني �ملحلي و�لعربي وذلك 
�إما عن طريق �ل�رش�كة ونقل �لأن�سطة 
�أن  و�لو�قع   . و�ملعاهد  �إىل �جلامعات 
�ملجتمع  موؤ�س�سات  يغفل  �لتوجه  هذ� 
�لثقافية �لتي تعرب عن فئات �ملجتمع 
منابر  وتتفاعل معهم ومتثل  �ملختلفة 
�ختالف  على  للمبدعني  حقيقية 
 .. وم�ستوياتهم  وتوجهاتهم  ثقافاتهم 
�أما �أن تاأرز �لعملية �لإبد�عية و�لثقافية 
�لعايل  �لتعليم  ومعاهد  �جلامعات  �إىل 
وتوكل  �ملجتمع  عن  تفاعلها  وينح�رش 
ثم  ومن  �لعايل  �لتعليم  �أ�ساتذة  �إىل 
وتقت�رش  �لإبد�عية  �لعملية  تتقوقع 
�حلركة �لثقافية على �لإطار �لأكادميي 
�سلبا  توؤثر  فهذه م�ساألة عن�رشية فجة 
�حلركة  وعلى  �لإبد�ع  عملية  على 
�إنكار  ميكن  ول   . عام  بوجه  �لثقافية 
قيمة �جلائزة �لفعلية باعتبارها مقوما 
�إيجابيا من مقومات �لعملية �لتناف�سية 
�لإبد�ع  متالزمة   . �لإبد�ع  جمال  يف 
يف  كبري  ب�سكل  �سيطرت  و�جلائزة.. 
يخلق  �أن  ميكن  �إذ  �لأخرية،  �لآونة 
مبدعا حقيقيا، �سيقدم لنا حتفة فنية 
يف جمال تخ�س�سه،  وميكن �أن يجه�ش 
معاول  �لعملية  �عرت�ست  �إذ�  هذ�  كل 
�لهدم، تالزم �لإبد�ع و�جلائزة، ظاهرة 
تخت�رش فل�سفة �حلياة..وعلى �جلهات 
�أجل  من  �لعملية  مبادئ  يف  �لتحكم 
ر�سم  ...�لإبد�ع  للنجاة  قارب  تاأثيث 

للم�ستقبل، و�مل�ستقبل تغيري
�لنقدية �مل�سابقات  �أهم �ملن�سات  من 
بها  ينتع�ش  �لتي  و�لفنية،  �لأدبية 
عليها  يعول  و�لتي   .. �لثقايف  �مل�سهد 
يف �لنهو�ش بهذ� �مل�سهد ملا فيها من 
�لأف�سل  مييز  �أن  على  تعني  تناف�سية 
�لإبد�عي  �مل�ستوى  ح�سب  غريه  عن 
�لإنتاج  قيمة  علو  عند  نقف  وهنا   .
م�سابقات  �أ�سا�سه  على  تت�سكل  �لذي 
متخ�س�سة تقوم هذ� �ملنتج .. ما يدفع 
�لفائز �إىل مزيد من �لإجادة من جهة، 
على  �لآخرين  حتث  �أخرى  جهة  ومن 
حتث  ..كما  �لإبد�ع  جمال  �إىل  �لولوج 
�أكرث بروح  �لعمل  بقية �مل�ساركني على 
تناف�سية، وبت�سحيح بع�ش �ملو�طن يف 
�أخرى  دور�ت  يف  �لإبد�عي،  �ملنجز 
كل  نتائج  عن  �لإعالن  عقب   : ولكن 
م�سابقة �أدبية �أو ثقافية يحتدم �لنقا�ش 
�لتحكيم  جلان  �ختيار  حول  �جلدل  �أو 
�للجان..ومن  تلك  م�سد�قية  ومدى   ..
باجلو�ئز  للفوز  �ختريو�  من  �أحقية  ثم 
�لعربية  �ل�ساحة  �متد�د  �ملختلفة على 
�أن  �ملثقفني  من  �لكثري  يرى   . كلها 
�جلو�ئز �لأدبية عبارة عن �رش�ء للذمم 
و�لولء�ت يف حني �عتربها �آخرون بحثا 
عن فعل ثقايف حقيقي.. و�لو�قع �لذي 
ل مفر من مو�جهته �أن �ملحيط �لثقايف 
�لفا�سد ل يفرز �إل جو�ئز غري م�ستحقة 
 .. �لختيار  عليهم  وقع  �لذين  لأولئك 
�للجان  تقوم  �جلو�ئز  تلك  �أن  مبعنى 
مناخ  يف  بتوزيعها  �مل�سوؤولة  �مل�سكلة 
فا�سد .. بد�ية من �ملوؤ�س�سة �لتي تنظم 
�مل�سابقة مرور�ً باختيار جلان �لتحكيم 
و�سول �إىل �ختيار �لفائزين.. �إن �مل�سهد 
�لثقايف ينتع�ش باحلر�ك �لإبد�عي على 
حمليا  جميعها  و�مل�ستويات  �لأ�سعدة 
وعربياً و�إقليمياً ودولياً �إل �أنه يعاين من 
وطاأة �لتكّد�ش.. وم�سابقات �ل�سرت�ساء 

�أو جرب �خلو�طر �أحياناً .. 

من اأهم املن�صات النقدية 
امل�صابقات الأدبية التي 

ينتع�ش بها امل�صهد الثقايف 
، �التي يعول عليها يف 

النهو�ش بهذا امل�صهد ملا فيها 
من تناف�صية تعني على اأن 

مييز الأف�صل عن غريه 
ح�صب امل�صتوى الإبداعي ، 
�هنا نقف عند علو قيمة 
الإنتاج الذي تت�صكل على 

اأ�صا�صه م�صابقات متخ�ص�صة 
تقوم هذا املنتج ، ما يدفع 

الفائز اإىل مزيد من الإجادة 
من جهة �من جهة اأخرى 

حتث الآخرين على الولوج 
اإىل جمال الإبداع ، �لكن 
: عقب الإعالن عن نتائج 

كل م�صابقة اأدبية اأ� ثقافية 
يحتدم النقا�ش اأ� اجلدل 

حول اختيار جلان التحكيم 
، �مدى م�صداقية تلك 

اللجان .. �من ثم اأحقية 
من اختري�ا للفوز باجلوائز 

املختلفة على امتداد ال�صاحة 
العربية كلها .

بقلم الدكتورة:نعيمة �صعدية / 
جامعة ب�صكرة

كامال هاري�ش اأكدت ذلك

بايدن يعار�ض ترامب يف ملف ال�سحراء الغربية
�جلز�ئرية  �خلارجية 
ر�سمي  تعليق  �أول  يف 
قالت  تر�مب،  قر�ر  على 
�أي  له  »لي�ش  �لقر�ر  �إن 
�لو�قع،  على  قانوين  �أثر 
جميع  مع  يتعار�ش  لأنه 
�ملتحدة  �لأمم  قر�ر�ت 
�لأمن«و�أ�سافت  وجمل�ش 
هذه  »�آخر  �أن  �لوز�رة 
 2548 رقم  �لقر�ر�ت 
جمل�ش  )عن  �ل�سادر 
 30 يف  �لدويل(  �لأمن 
و�لذي   ،2020 �أكتوبر 
�ساغه ود�فع عنه �جلانب 

�لأمريكي«.
مدد  �ملذكور  و�لقر�ر 
ولية بعثة �لأمم �ملتحدة 
�إقليم  يف  لال�ستفتاء 

»مينور�سو«  �ل�سحر�ء 
�ملقبل،  �أكتوبر  حتى 
�لأطر�ف  جميع  وحث 
مل�ساعدة  �لعمل  على 
�لبعثة �لأممية لإيجاد حل 

�سيا�سي و�قعي للنز�ع.
�لفريق  �أن  �ملرجح 
بالرئي�ش  �ملحيط 
يكون  تر�مب  �لأمريكي 
رد�  �سلفا  حظر  قد 
�جلز�ئري  �ملوقف  على 
�لتطبيع  ملف  من  �لثابت 
��ستقالل  تكري�ش  ،و 
�ل�سحر�وي،لهذ�  �ل�سعب 
ي�سهد  �أن  م�ستغربا  لي�ش 
�ملقبالن  �لأ�سبوعان 
حدثا �أو جمموعة �أحد�ث 
برمتها  �ملنطقة  تدفع 

�لحتقان  من  مزيد  نحو 
ميد�ين  دور  مقدمتها  يف 

�لحتالل  لقو�ت  دعما 
على  ردها  يف  �ملغربي 

جلي�ش  �ليومية  �لهجمات 
�لتحرير �ل�سحر�وي .

�ملعطى  هذ�  ويكون 
ملح  ما  هو  �لأخري 
عبد  �لأول  �لوزير  �إليه 
خالل  من  جر�د  �لعزيز 
�لتي  �لقوية  ت�رشيحاته 
هام�ش  على  بها  �أدىل 
�لأر�سيف  ملقر  زيارته 

�لوطني.
�أم�ش  تكاثرت  و 
�ل�سا�سة  ت�رشيحات 
�ملعار�سني  �لمريكيني 
قال  حيث  تر�مب  لقر�ر 
�ل�سابق  �لأمني  م�ست�ساره 
تر�مب   : �أن  بولتون  جون 
�لتخلي  يف  خمطًئا  كان 
من  عاًما  ثالثني  عن 

�ل�سيا�سة �لأمريكية ب�ساأن 
�ل�سحر�ء �لغربية .

هاري�ش  كامال  كانت  و 
�لمريكي  �لرئي�ش  نائبة 
�ملنتخب جون بايدن قد 
ما  �أن  ذلك  على  علقت 
�ملنتهية  �لرئي�ش  �تخذه 
تر�مب  دونالد  وليته 
باحتالل  باعرت�فه 
من  جلزء  �ملغرب 
�ل�سحر�ء �لغربية ل ميثل 
�إد�رة بايدن و�ن �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية بقيادة 
ملتزمة  بايدن  جون 
�ملتحدة  �لأمم  بقر�ر�ت 
م�سري  بتقرير  �ملتعلقة 
عرب  �ل�سحر�وي  �ل�سعب 

�ل�ستفتاء.

قد ي�صكل بيان �زارة اخلارجية 
ال�صادر اأم�ش حدثا ا�صتثنائيا 

يف حد ذاته باعتبارها من 
النوادر التي يكون فيها م�صمون 

اخلطاب �صائرا يف الجتاه 
املعاك�ش ل�صيا�صة �ا�صنطن ،� قد 
حتمل الأيام املتبقية من عهدة 
الرئي�ش ترامب بع�ش املفاجاآت 

الت�صعيدية �صد اجلزائر لدفعها 
نحو تليني موقفها من التطبيع ،اأ� 
لل�صغط عليها بالتعر�ش لإحدى 

م�صاحلها ال�صرتاتيجية يف 
الأرا�صي ال�صحرا�ية املحتلة اأ� 

يف منطقة ال�صاحل.

يقلم :�داد احلاج

اجلزء 01



موافقته  اليد  لكرة  العربي  االحتاد  اأعطى 
البطولة  الإ�ضت�ضافة  اأرزيو  لرتجي  املبدئية 
العربية للأندية املقررة �ضهر اأكتوبر من العام 
املقبل ح�ضبما علم لدى اإدارة النادي النا�ضط 
رئي�س  واأو�ضح  املمتاز،  الق�ضم  بطولة  يف 
لوكالة  ت�رصيح  يف  مو�ضى  بن  اأمني  الرتجي، 
االأنباء اجلزائرية اأّن االحتادية اجلزائرية للعبة 
تلقت مرا�ضلة من طرف االحتاد العربي بتاريخ 
املبدئي  بالقبول  تفيد  اجلاري  دي�ضمرب   10
للهيئة العربية لطلب الرتجي لتنظيم امل�ضابقة 
املذكورة، واأ�ضاف نف�س امل�ضوؤول باأن االحتاد 
اجلزائر  اإىل  عنه  جلنة  اإر�ضال  يعتزم  العربي، 

املعنية  والفندقية  الريا�ضية  املرافق  ملعاينة 
التنظيمية  القدرات  وتقييم  الدورة  با�ضت�ضافة 
الزيارة،  هذه  بعد  و�ضيتم  اجلزائري.  للناي 
املقبلة،منح  القليلة  االأ�ضهر  يف  املقررة 
النادي  اإىل  عدمها  من  النهائية  املوافقة 
للأندية  العربية  البطولة  الإ�ضت�ضافة  الوهراين 
االحتاد  وبني  بينه  اتفاقية  على  التوقيع  مع 
اأرزيو، الذي  العربي. جدير بالذكر باأن ترجي 
دورة  تنظيم  على  االأخرية  ال�ضنوات  يف  تعود 
متو�ضطية للأندية، يحوز على م�ضاركة واحدة 
�ضارك يف  عندما  للأندية  العربية  البطولة  يف 

طبعة 2018 بتون�س.

الأحد 13 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ28  ربيع الثاين   1442ه ريا�سة10

عي�شة ق.

عدم  الطبية  الفحو�ضات  اأكدت  اأين 
�رصيعا  منها  التعايف  على  قدرته 
وبالتايل عدم قدرته على لعب املناف�ضة 
االإفليمية، وهو ما يجعل اللعب يغادر 
الرتب�س التح�ضريي، وال يرافق زملئه 
اليوم  �ضيعود  اأين  تون�س،  �ضفرية  يف 
اإىل فرن�ضا من اأجل االلتحاق ب�ضفوف 

ناديه البي اأ�س جي.
الدين  خري  الرئي�س  هيئة  وتويل 
زط�ضي اهمية كبرية للم�ضاركة يف دورة 
م�ضاركة  تعرف  �ضوف  التي  "لوناف" 
خم�ضة منتخبات ويتعلق االأمر بكل من 
اجلزائر، تون�س، م�رص، ليبيا واملغرب، 
كاأ�س  اإىل  موؤهلة  دورة  لكونها  بالنظر 
�ضنة   20 من  اقل  لفئة  للأمم  اإفريقيا 

موريتانيا،  يف  املقبل  العام  املقررة 
الوطني  املدرب  ا�ضبال  �ضيكون  اين 
ال�ضعي  مهمة  اأمام  �ضماعني  بن  �ضابر 
للظفر بالتاأ�ضرية املوؤهلة اإىل امل�ضابقة 
القارية، باأ=اعتبار اأن دورة احتاد �ضمال 
اإفريقيا �ضوف جتري على �ضكل بطولة 
م�ضغرة ويتاأهل اإىل البطولة االإفريقية 

�ضاحبي املركزين االأول والثاين.
تدريبات  اإىل  اخل�رص  العبو  وخ�ضع 
من  املن�رصمة  الفرتة  خلل  مكثفة 
حت�ضريي  ترب�س  يف  الدخول  خلل 
الوطنية  املنتخبات  حت�ضري  مبركز 
مرحلة  يف  جرت  اأين  مو�ضى،  ب�ضيدي 
على  للعبني  انتقائية  عملية  اأوىل 
اللعبني  معاينة  خلل  من  مرحلتني 
املحليني النا�ضطني يف البطولة الوطنية 
تليها معاينة للعبني املغرتبني، واأنهى 

العملية باختيار  الوطني  الفني  الطاقم 
تفاديا  العبا،   30 ت�ضم  مو�ّضعة  قائمة 
لفريو�س  التعر�س  اأو  اإ�ضابات  الأي 

كورونا وغيجاد البدائل يف اي حلظة.
القرعة،  �ضحب  عملية  و�ضهدت 
للمنتخب  الوطني  منتخبنا  مواجهة 

اأوىل  يف  الدورة  م�ضت�ضيف  التون�ضي 
بعد  يلقي  اأين  باملناف�ضة،  خرجاته 
قرطاج"،  "ن�ضور  ت�ضكيلة  الثلثاء  غد 

قبل واجهة املنتخب املغربي اجلمعة 
املقبل، وملقاة نظريه الليبي يف تاريخ 
مبواجهة  الدورة  ويختتم  دي�ضمرب   21
هذا  من   24 يوم  امل�رصي  املنتخب 
اليوم  من  معفيا  �ضيكون  بينما  ال�ضهر 

االأخري للدورة املقرر يف 27 منه.

املغرب قد ين�شحب من الدورة 
ب�شبب كورونا

يف �ضياق مت�ضل، قد تعرف دورة احتاد 
املنتخب  ان�ضحاب  اإفريقيا  �ضمال 
اأخبار  بعد  امل�ضاركة،  من  املغربي 
من االإعلم املغربي عن تعر�س عدد 
االأطل�س"  "اأ�ضود  ت�ضكيلة  العبي  من 
والتي  كوفيد19  بفريو�س  االإ�ضابة  اإىل 
مقررة  كانت  التي  رحلته  يلغي  جعلته 

اأول ام�س.

�شافر اأم�س املنتخب الوطني لفئة اأقل من 20 �شنة اإىل تون�س عرب طائرة خا�شة ا�شتعداد للم�شاركة يف دورة احتاد �شمال اإفريقيا التي ي�شت�شيفها االحتاد 
التون�شي لكرة القدم خالل الفرتة املمتدة من 13 اإىل 28 دي�شمرب اجلاري، حيث توجهت العنا�شر الوطنية بتعداد �شّم جمموع 29 العبا، وذلك بعدما تاأكد 

غياب الالعب املغرتب ح�شاين تواتي البالغ 19 عاما والنا�شط يف �شفوف نادي باري�س �شان جرمان الفرن�شي، حيث تلقى الالعب الذي ين�شط يف من�شب الهجوم 
اإ�شابة خالل التدريبات رفقة الت�شكيلة الوطنية

�شد الرحال اأم�س اإىل تون�س للم�شاركة يف دورة احتاد �شمال اإفريقيا

منتخب اقل من 20 �سنة ي�ستهدف التاأهل اإىل بطولة اإفريقيا

�شبيبة القبائل توا�شل ال�شقوط احلر وتعجز عن الفوز

تاألق الفت لثابتي �شعيود ومو�شاوي وعيبود يلتحق بقائمة امل�شابني

مالل يف فم املدفع ومطالب اإقالته ترتفع

اأبناء العقيبة ي�سجلون انطالقة قوية بالبطولة الوطنية

ي�ضجل فريق �ضبيبة القبائل بداية 
اخلط،  طول  على  �ضيئة  مو�ضم 
على اإثر الهزمية التي تعر�س لها 
نوفمرب  اأول  ملعبه  على  الفريق 
لقب  حامل  اأمام  وزو  بتيزي 
بلوزداد،  �ضباب  الفارط  املو�ضم 
يف  عليه  ال�ضيطرة  وا�ضل  والذي 
الديار بعدما فعلها املو�ضم  عقر 
نفو�س  ال�ضك يف  واأدخل  الفارط، 
ع�ضاق الفريق القبائلي، خا�ضة واأن 
الت�ضكيلة مل تفز يف اأي مباراة منذ 
انطلق املو�ضم الكروي اجلاري، 
وهزمية  تعادلني  �ضجلت  اأين 
من  الثلث  اجلوالت  مدار  على 
النادي  يجعل  ما  وهو  املناف�ضة، 
قبل  عليه  يح�ضد  ال  و�ضع  اأمام 
يف  م�ضاركته  انطلق  على  ايام 
تعرف  �ضوف  التي  الكاف،  كاأ�س 
دخوله من الدور ال�ضاد�س ع�رص ، 

لل�ضبيبة  ال�ضوداء  النقطة  وتبقى 
عجز اخلط االأمامي عن ت�ضجيل 
البطولة  انطلق  منذ  هدف  اأي 
�ضباك  هز  يف  وف�ضلوا  الوطنية، 
ويتعلق  واجهوهم  الذين  اخل�ضوم 
االأمر بفرق اأهلي برج بوعريريج، 
بلوزداد،  و�ضباب  وهران  مولودية 
اأ�ضحت  التي  الو�ضعية  وهي 

االأ�ضفر  اللونني  ع�ضاق  تخيف 
النادي  واأن  خا�ضة  واالأخ�رص 
ورغم اأنه يف بداية املو�ضم اإال اأنه 
العمل  اأجل  من  معقد  موقف  يف 
اللعب  وتفادي  بقوة  العودة  على 

على ال�ضقوط.
يو�ضف  اجلديد  املدرب  و�ضجل 
عقب  �ضعبة  بداية  بوزيدي 

ولوال  كاملة  ثلثية  اأ�ضباله  تلقي 
بع�س  يف  بوط  بن  احلار�س  تاألق 
اللقطات لكانت احل�ضيلة �ضتكون 
يف  ت�ضعه  الو�ضعية  هذه  اأكرب، 
ماأزق من اجل ال�ضعي اإىل البحث 
الإعادة  الناجعة  احللول  عن 

الت�ضكيلة اإىل الطريق ال�ضحيح.
الري�س  ا�ضحى  املقابل،  يف 
�رصيف ملل يف فم املدفع وهو 
"الكناري"  حمبو  يحمله  الذي 
هذا  املتعرثة  البداية  م�ضوؤولية 
القيام  ف�ضله يف  املو�ضم، يف ظل 
متكنه  وعدم  االنتدابات  باأف�ضل 
جاء  الطي  امل�رصوع  جت�ضيد  من 
يتمكن  ومل  الفريق  اإىل  اأجله  من 
مدار  على  لقب  اأي  حتقيق  من 
خللها  تقلد  التي  اأعوام  ثلثة 

رئا�ضة �ضبيبة القبائل.
عي�شة ق.

بلوزداد  �ضباب  �ضّجل 
يف  موفقة  انطلقة 
على  الوطنية  البطولة 
مبارياته  اول  خو�ضه  اإثر 
اللقب  على  للدفاع  حت�ضبا 
املو�ضم  احرزه  الذي 
الكروي املن�رصم، و�رصب 
بقوة  العا�ضمي  النادي 
عاد  اأين  الديار  خارج 
و�ضحق  ثمني  بانت�ضار 
القبائل  �ضبيبة  امل�ضيف 
عقر  يف  نظيف  بثلثية 
اإثرها   على  اأكد  الديار، 
تفوقه على النادي القبائلي 
االأخرية،  املوا�ضم  خلل 
�ضيناريو  نف�س  وكرر 
حيث  املن�رصم،  املو�ضم 
التاكيد  يف  ال�ضباب  يعول 
البطولة  لقب  احقيته  على 
اأحرزه  الذي  الوطنية 
املو�ضم  ا�ضتكمال  دون 

انت�ضار  ب�ضبب  الكروي 
امل�ضتجد،  كورونا  وباء 
وكانت الفر�ضة اأمام رفقاء 
اللعب اأمي �ضعيود الذين 
اأكدوا تواجدهم يف اأف�ضل 
الطويل  للمو�ضم  جاهزية 
بعد  وذلك  ينتظرهم،  ايل 
الرابع  باللقاء  فوزهم 
اإثر  على  التوايل  على 

املمتازة  بالكاأ�س  التتويج 
العا�ضمة، قبل  اأمام احتاد 
الليبي  الن�رص  امام  الفوز 
حل�ضاب  واإيابا  ذهابا 
الدور التمهيدي من دوري 
وا�ضافوا  اإفريقيا،  ابطال 
قائمة  اإىل  القبائل  �ضبيبة 

ال�ضحايا.
تعّر�س  اللقاء  و�ضهد 

عيبود  �ضمري  اللعب 
فريق  اأمام  االإ�ضابة  اإىل 
 10 مرور  بعد  ال�ضابق 
بدايته  على  فقط  دقائق 
اإىل  اإثرها  على  ا�ضطر 
امليدان  ار�ضية  مغادرة 
ال�ضاب  اللعب  وعو�ضه 
يخيب  مل  اأين  مرازيق، 
االأخري واأظهر تاألقه، بينما 

قائمة  اإىل  عيبود  ان�ضم 
اال�ضابات يف الفريق والتي 
تو�ضع �ضحاياها اإىل �ضبعة 
من  كل  جانب  اإىل  اأ�ضماء 
بو�ضليو،  تاريكات،  جرار، 
ون�ضاخ،  �ضاعد  �ضاملي، 
تالق  اأي�ضا  اللقاء  وعرف 
مو�ضاوي  توفيق  احلار�س 
املرمى  حرا�ضة  يف 
�ضفقة  يعترب  والذي 
البلوزدادي  للنادي  مربحة 
معه  التعاقد  اإثر  على 
ال�ضيفي  املركاتو  خلل 
نادي  من  قادما  املن�رصم 
بارادو، اإىل جانب ا�ضتعادة 
تابتي  العربي  املهاجم 
ح�ضن  عند  وكان  م�ضتواه 
الذي  وهو  االأن�ضار  ظن 
هدف  ت�ضجيل  من  متكن 
يف اللقاء اإىل جانب زميليه 

بلحول و�ضعيود.

�شجل اول م�شاركة اأ�شا�شية هذا املو�شم رفقة وا�شت هام

بن رحمة يتاألق اأمام ليدز يونايتد

البطولة العربية لالأندية لكرة اليد 2021

ترجي اأرزيو يتلق موافقة مبدئية 
ل�ست�سافة املناف�سة

�ضّجل اللعب الدويل اجلزائري �ضعيد بن رحمة 
ناديه  رفقة  املو�ضم  هذا  اأ�ضا�ضية  م�ضاركة  اول 
يف  و�ضاهم  موفقا  دخوله  كان  اين  هام،  وا�ضت 
ح�ضاب  على  القواعد  خارج  من  بالفوز  العودة 
النتيجة  انتهت  اأين  يونايتد،  ليدز  امل�ضيف 
الدوري  من   12 اجلولة  حل�ضاب  لواحد  بهدفني 
موي�س  املدرب  وقّرر  املمتاز،  االجنليزي 
الذي  الوطني  املنتخب  مهاجم  على  االعتماد 
ت�ضكيلة  مع  مباريات  اأربع  يف  الدخول  له  �ضبق 
اإثر االأداء  "املطارق" لكن احتياطيا، وذلك على 

خلل  للفريق  االأمامي  اخلط  للعبي  ال�ضيئ 
والذي  رحمة  بن  وكان  املن�رصمة،  اجلوالت 
واأدى  كبرية  مباراة  قدم  لكنه  ي�ضجل  مل  اأن  رغم 
ما عليه اأين تلقى الثناء واالإ�ضادة من املخت�ضني 
به  ظهر  الذي  املوفق  االأداء  اإثر  على  والتقنيني 
وموا�ضلة  مدربه،  ثقة  لك�ضب  ير�ضحه  والذي 
االعتماد عليه اأ�ضا�ضيا يف اجلوالت املقبلة، ولعب 
ابن مدينة عني تيمو�ضنت 84 دقيقة قبل اأن يغادر 
اأر�ضية امليدان تاركا مكانه الأحد زملئه وترك 

عي�شة ق.فريقه متفوقا بذات النتيجة.

عي�شة ق. ق.ر.
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زين  مدريد  لريال  الفرن�سي  املدرب  ر�ّسح 
الدين زيدان اجلار اللدود اأتلتيكو مدريد للفوز 
بلقب الدوري الإ�سباين لكرة القدم للمرة الأوىل 
منذ 2014، وذلك يف ظل امل�ستوى الذي يقدمه 
والنت�سارات ال�سبعة املتتالية التي حققها حتى 
الآن، ويت�سدر فريق املدرب الأرجنتيني دييغو 
�سيميوين ترتيب الدوري بر�سيد 26 نقطة مع 
بفارق  متقدما  جعبته،  يف  موؤجلتني  مباراتني 
�سو�سييداد  ريال  املو�سم  مفاجاأة  على  نقطة 
الذي تراجع يف عطلة نهاية الأ�سبوع املا�سي 

مع  ال�سلبي  تعادله  نتيجة  الثاين  املركز  اإىل 
األفي�س، ويتقدم اأتلتيكو على جاره ريال حامل 
من  اأقل  ومبباراة  نقاط  �ست  بفارق  اللقب 
يف  بر�سلونة  الآخر  الكبري  يقبع  فيما  الأخري، 
املركز التا�سع مبجموع 14 نقطة مع مباراتني 
اأي�سا. واعترب زيدان ع�سية مواجهة  موؤجلتني 
الدربي املرتقبة بني الفريقني يف املرحلة 13 
الأوفر  »اأتلتيكو  امللكي:  النادي  اأر�س  على 
اأر�سية  دخلوا  كلما  ذلك  يظهرون  وهم  حظا 
وهم  اأ�سداء  مناف�سني  كانوا  لطاملا  امللعب، 

الفرن�سي  املدرب  وتابع  الطليعة«،  يف  الآن 
نهائي  ثمن  اإىل  فريقه  قيادة  يف  جنح  الذي 
بفوزه  الأ�سبوع  منت�سف  يف  الأبطال  دوري 
الأملاين  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  �سيفه  على 
2-0 لينهي دور املجموعات يف ال�سدارة اأمام 
لكي  لنا  فر�سة  وهذه  جيدا  »نعرفهم  الأخري: 
نظهر ما باإمكاننا فعله«، وتطّرق زيدان اإىل ما 
ت�سفه ال�سحافة مبثابة مباراة نهائية بالن�سبة 
لريال حتديدا، لكن هنا كل مباراة تعترب مباراة 

نهائية.      

ح اأتلتيكو للفوز بلقب الليغا زيدان ير�سّ

عن  اإيطايل  �سحفي  تقرير  ك�سف 
للتحرك  جوفنتو�س  نادي  ا�ستعداد 
ل�سم الفرن�سي بول بوغبا، جنم و�سط 
مان�س�سرت يونايتد يف جانفي املقبل، 
و�رصح مينو رايول وكيل اأعمال بوغبا 
يف  موكله  وقت  باأن  قليلة،  اأيام  منذ 
اأولد ترافورد قد انتهي، مطالبًا اإدارة 
جانفي،  يف  ببيعه  يونايتد  مان�س�سرت 
اإيطاليا«،  »فوتبول  موقع  وبح�سب 
ا�ستغالل  يف  يرغب  جوفنتو�س  فاإن 
ومان�س�سرت  بوغبا  بني  العالقة  توتر 

ورحل  تورينو،  اإىل  لإعادته  يونايتد، 
عن جوفنتو�س يف �سيف 2016 عائًدا 
يونايتد،  مان�س�سرت  ال�سابق  ناديه  اإىل 

مقابل 100 مليون يورو.
واأو�سح التقرير، اأن جوفنتو�س بحاجة 
لبيع بع�س لعبيه اأوًل من اأجل توفري 
بجانب  ال�سفقة،  الالزم حل�سم  املال 
راتبه،  قيمة  بتخفي�س  بوغبا  اإقناع 
كما يرغب اليويف يف اإقناع مان�س�سرت 
�سبيل  على  الالعب  ب�سم  يونايتد 
الإعارة، مع خيار ال�رصاء يف ال�سيف 
التي  املالية  الأزمة  ب�سبب  املقبل؛ 
املو�سم،  هذا  الأندية  منها  تعاين 
حاول  جوفنتو�س  اأن  التقرير،  واأ�سار 
�سم الالعب يف ال�سيف املا�سي، عن 
طريق عقد �سفقة تبادلية ينتقل على 
ودوغال�س  بيانيت�س  مرياليم  اإثرها 
اأن  اإل  يونايتد،  مان�س�سرت  اإىل  كو�ستا 

الأخري رف�س العر�س.

اأعلن نادي جوفنتو�س ر�سمًيا تقلي�س 
مهاجم  موراتا  األفارو  اإيقاف  عقوبة 
من  بدًل  واحدة  مباراة  اإىل  الفريق، 
بطاقة  على  موراتا  وح�سل  مباراتي، 
جوفنتو�س  مباراة  نهاية  يف  حمراء 
مباراتني،  اإيقافه  ومت  بينيفينتو،  �سد 
وقدم جوفنتو�س ا�ستئنافا �سد عقوبة 
على  املوقعة  ملباراتني  الإيقاف 
موقع  وبح�سب  الإ�سباين،  مهاجمه 
»فوتبول اإيطاليا«، فقد قل�س الحتاد 
اإيقاف  مدة  القدم  لكرة  الإيطايل 
يعني  ما  واحدة،  مباراة  اإىل  موراتا 
اأنه �سيكون متاًحا �سد جنوى املقررة 
اليوم، واأ�سدر الحتاد الإيطايل بياًنا، 
جزئًيا  ال�ستئناف  »ُقبل  فيه:  جاء 

واحدة،  مباراة  اإىل  العقوبة  وُخففت 
وغاب  يورو«،   8000 قدرها  وغرامة 
موراتا عن مواجهة تورينو يف اجلولة 
جوفنتو�س  ح�سمها  والتي  املا�سية، 
بنتيجة 2-1، ليكون بذلك قد ا�ستنفذ 

العقوبة املوقعة عليه.

مدرب  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  نال 
عن  مدرب  اأف�سل  جائزة  توتنهام، 

الإجنليزي  الدوري  يف  نوفمرب  �سهر 
اأول اأم�س، وقاد مورينيو فريقه لثالثة 
انت�سارات وتعادل خالل �سهر نوفمرب، 
توتنهام  قيادة  يف  الربتغايل  وجنح 
الإجنليزي  الدوري  ترتيب  لت�سدر 
املا�سي  ال�سهر  بعدما جنح  املمتاز، 
وو�ست  برايتون،  على  الفوز  يف 
�سيتي،  ومان�س�سرت  األبيون  بروميت�س 
والتعادل مع ت�سيل�سي ليحافظ الفريق 
على نظافة �سباكه يف ثالث مباريات 

متتالية خالل �سهر نوفمرب.

وجه الربازيلي ريفالدو جنم بر�سلونة 
ال�سابق، حتذيًرا اإىل الهولندي رونالد 
كومان املدير الفني للرب�سا ب�رصورة 
�سيتم  واإل  الفريق،  م�سار  تعديل 
من  بر�سلونة  ويعاين  به،  الت�سحية 
تراجع على �سعيد النتائج يف الليغا، 
حيث خ�رص 4 مباريات من اأ�سل 10، 
دوري  يف  كبرية  بهزمية  ُمني  كما 
بثالثية  جوفنتو�س  اأمام  الأبطال 
نظيفة، وقال ريفالدو يف ت�رصيحات 
نقلتها �سحيفة »�سبورت« الكتالونية: 
�سيكون  الأمور،  تتح�سن  مل  »اإذا 
كومان هو اأول الأ�سخا�س املغادرين 
لرب�سلونة«، واأ�ساف: »يف كرة القدم، 
اللوم الأكرب يقع على عاتق املدرب، 
كبرية  بر�سلونة  يف  وال�سغوطات 
للغاية، خ�سو�سا اإذا ا�ستمرت الأمور 
النادي  اأن  ورغم  الآن،  حالها  على 
�سيتم  للغاية،  �سعبة  بظروف  مير 

توجيه اللوم اإىل كومان«.
املقبلة  »الفرتة  ريفالدو:  وتابع 
حقيقي  اختبار  مبثابة  �ستكون 
القيمة  ملعرفة  والطريقة  لكومان، 
واأو�سح  لرب�سلونة«،  احلقيقية 

كومان  على  يجب  »ما  ريفالدو: 
تطوير  يف  تركيزه  كامل  و�سع  فعله 
فيفري،  �سهر  حتى  الفريق  م�ستوى 
ا�ستعداًدا للمناف�سة احلقيقية عندما 
ي�ستاأنف دوري الأبطال من جديد«، 
بفقدان  مهدد  »بر�سلونة  واأردف: 
الأوىل  الأربعة  املراكز  يف  التواجد 
طويلة  �سنوات  منذ  مرة  لأول  لليغا 
يقدم  ول  يرتنح  فالفريق  للغاية، 
من  لبد  لذلك  مقنعة،  م�ستويات 
العمل اأكرث وتغيري تلك ال�سورة، قبل 
اأن ت�سبح واقًعا األيًما«، واأكمل النجم 
الربازيلي: »ل اأرى اأن بر�سلونة قادر 
دوري  لقب  على  املناف�سة  على 
اأن  الأمور ميكن  اأوروبا، لكن  اأبطال 
تتغري اإذا تاأهل الفريق لربع النهائي، 

وقتها �سي�ستعيد الثقة«.
اأن  ريفالدو  يرى  اأخرى،  ناحية  من 
ريال  مع  مار�سيلو  مواطنه  م�سرية 
مدريد قد انتهت، م�سرًيا يف الوقت 
ذاته اأنه ما زال لديه الوقت للعب يف 
�سنع  »مار�سيلو  ووا�سل:  كبري،  ناٍد 
الآن  لكنه  مدريد،  ريال  يف  التاريخ 
ي�ستحقه،  الذي  التقدير  يتلقى  ل 

واأعتقد  جيد،  ب�سكل  يُعامل  ول 
وداًعا«،  له  لنقول  الوقت  حان  اأنه 
الوقت  لديه  زال  »ما  ريفالدو:  واأكد 
واملناف�سة  كبري،  ناٍد  اإىل  لالن�سمام 
ن�سح  كما  الأوروبية«،  الألقاب  على 
ريفالدو اإدارة ريال مدريد بالتجديد 
لوكا  رامو�س،  �سريجيو  من  للثالثي 
وختم:  فا�سكيز،  ولوكا�س  مودريت�س 
»مع الأخذ يف العتبار تاريخ الثالثي 
للنادي،  جميًعا  ميثلونه  وما  الكبري، 
الألقاب  حتقيق  يف  م�سوؤوليتهم 
ال�سنوات  مدريد  لريال  العظيمة 
الإدارة  تدفع  اأن  يجب  املا�سية، 

لتجديد عقودهم«.

القدم عن  لكرة  الدويل  اأعلن الحتاد 
الأف�سل  جلوائز  املخت�رصة  القوائم 
و�سّمت   ،2020 عام  عن  العامل  يف 
اأف�سل  جلائزة  املخت�رصة  القائمة 
ليفاندوف�سكي  روبرت  من  كاًل  لعب 
الأملاين  ميونيخ  بايرن  مهاجم 
مي�سي  ليونيل  بولندا،  ومنتخب 
واملنتخب  الإ�سباين  بر�سلونة  اأيقونة 
كري�ستيانو  عن  ف�ساًل  الأرجنتيني 
والإيطايل  جوفنتو�س  جنم  رونالدو 
»ليفا«  ويبدو  الربتغال،  ومنتخب 
اللقب على ح�ساب  لنيل  الأوفر حظا 
مي�سي  الإ�سباين  بر�سلونة  جنمي 
وذلك  رونالدو،  الإيطايل  وجوفنتو�س 
اإحراز  اإىل  ميونيخ  بايرن  قيادته  بعد 
املحليني  والكاأ�س  الدوري  ثالثية 
املو�سم  اأوروبا  اأبطال  ودوري 
م�ستهل  يف  ي�سيف  اأن  قبل  املا�سي، 
ال�سوبر  كاأ�س  لقبي  احلايل  املو�سم 
الأوروبية،  ال�سوبر  وكاأ�س  املحلية 
حفل  يقام  اأن  املفرت�س  من  وكان 
يف  اجلوائز  لتوزيع  ال�سنوي  »فيفا« 
اأرجىء  لكنه  ميالنو،  يف  �سبتمرب   21
اإىل 17 دي�سمرب حيث �سيقام يف مقر 

ب�سبب  زيوريخ  يف  الدويل  الحتاد 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  تداعيات 
و�سبق لليفاندوف�سكي اأن توج يف الأول 
اأكتوبر بجائزة اأف�سل لعب يف اأوروبا 

من قبل الحتاد القاري.
اأما على م�ستوى املدربني فقد �سّمت 
الأملاين  من  كاًل  امل�سغرة  الالئحة 
بايرن  مدرب  فليك  ديرت  هانزي 
ميونيخ ومواطنه يورغن كلوب مدرب 
ليفربول، والأرجنتيني مار�سيلو بييل�سا 
اأخرى  يونايتد. من جهة  ليدز  مدرب 
األي�سون  الربازيلي  من  كل  �سيتناف�س 
نوير  مانويل  والأملاين  ليفربول  بيكر 
اأتلتيكو  اأوبالك  ويان  ميونيخ  بايرن 

حار�س  اأف�سل  جائزة  على  مدريد 
مرمى، اأما بالن�سبة جلائزة بو�سكا�س 
لأف�سل هدف ف�سرياهن عليها كل من 
الأوروغواياين لوي�س �سواريز بر�سلونة 
ثّم اأتلتيكو مدريد ومواطنه جيورجيان 
بينيديتي  اأرا�سكاييتا  دي  دانيال 

فالمنغو و�سون هيونغ مني توتنهام.

وفيما يلي القائمة املخت�صرة 
لبقية اجلوائز:

اأف�سل لعبة : لو�سي برونز )اإنكلرتا-
ليون-مان�س�سرت �سيتي(، برينيل هاردر 
)الدمنارك-فولف�سبورغ-ت�سيل�سي(، 

ويندي رينار )فرن�سا-ليون(. 
اأف�سل حار�سة مرمى :« �سارة بوهادي 
كري�ستيان  كلوديا  )فرن�سا-ليون(، 
باري�س �سان جريمان  اإندلر )ت�سيلي- 
(، األي�سا نايهري )اأمريكا- �سيكاغو ريد 

�ستارز(.
اإميا   : ال�سيدات  لفئة  مدرب  اأف�سل 
)اإنكلرتا-ت�سيل�سي(، جان لوك  هاي�س 
فا�سور )فرن�سا-ليون( �سارينا فيغمان 

)هولندا-املنتخب الهولندي(

ريفالدو: بر�سلونة �سي�سحي بكومان وهذه ن�سيحتي ملار�سيلو

مناف�سة ليفاندوف�سكي مي�سي وكري�ستيانو حول الأف�سل عللميا

كومان ي�ستقر على 
�سفقة مارتينيز

اأَنّ  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  اأفاد 
مدرب  كومان  رونالد  الهولندي 
مدافع  على  ا�ستقر  قد  بر�سلونة 
الفريق  �سفوف  لتدعيم  جديد 
ويعاين  املقبلة،  الفرتة  خالل 
على  وا�سح  نق�س  من  بر�سلونة 
ال�سعيد الدفاعي، يف ظل الإ�سابات 
اأومتيتي  ل�سامويل  امل�ستمرة 
الطويلة،  بيكيه  جريارد  واإ�سابة 
»�سبورت«  �سحيفة  وبح�سب 
الكتالونية، فاإَنّ كومان ا�ستقر على 
مارتينيز  لي�ساندرو  الأرجنتيني 
لتدعيم  اأم�سرتدام  اأجاك�س  مدافع 
اخلط اخللفي للفريق الكتالوين يف 
ال�سحيفة  واأكدت  املقبل،  جانفي 
مارتينيز  لي�ساندرو  اإمكانات  اأن 
يبحث  ما  مع  تتنا�سب  عاًما،   22
بخربة  يتمتع  حيث  بر�سلونة،  عنه 
اإ�سافة  الأبطال،  دوري  يف  جيدة 
اإىل قدرته على اللعب كقلب دفاع 
اإخراج  يجيد  كما  اأي�رص،  وظهري 

الكرة ب�سكل جيد.
يعرف  كومان  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بحكم  جيًدا،  لي�ساندرو  قدرات 
عمله ال�سابق كمدير فني ملنتخب 
هولندا، وبالتايل على دراية بجميع 
وقد  الهولندي،  الدوري  لعبي 
لي�ساندرو،  ا�سم  كومان  اقرتح 
حال الف�سل يف ح�سم �سفقة اإريك 
�سيتي  مان�س�سرت  مدافع  غار�سيا 
واأ�سافت  املقبل،  جانفي  يف 
توا�سل  بر�سلونة  اأن  ال�سحيفة، 
اأجاك�س،  م�سوؤويل  مع  بالفعل 
على  الالعب  �سم  فكرة  وعر�س 
املو�سم  لنهاية  الإعارة  �سبيل 
للظروف  نظًرا  ال�رصاء  خيار  مع 

القت�سادية احلالية.

جوفنتو�س يخّطط ل�ستعادة بوغبا

الحتاد الإيطايل يقّل�س عقوبة موراتا

مورينيو اأف�سل مدرب بالربميرليغ يف نوفمرب
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بقلم: د.احمد لطفي �شاهني
 ال�شبكة العربية للثقافة والراأي 

والإعالم

و حمطات  الوجع   اأ�شكال  فيه  ي�شف 
ظالم  �شجون  عيادات  يف  االآالم 

ال�شهيونية ، ق�ش�ص حقيقية
حلظة  حالياً..  يعي�شها  اإن�شان  يرويها 
بلحظة ويوماً بيوم .. ولي�ص من يعي�ص 

اللحظة كمن يتكلم او ي�شمع...
ق�شيدة  يف  دروي�ص  حممود  يقول 

جميلة : 
وانت تعد فطورك، فكر بغريك... )ال 

تن�ص قوت احلمام(
واأنت تخو�ص حروبك، فكر بغريك... 

)ال تن�ص من يطلبون ال�شالم(
فكر  املاء،  فاتورة  ت�شدد  واأنت 

بغريك... )من ير�شعون الغمام(
فكر  بيتك،  البيت،  ايل  تعود  واأنت 

بغريك... )ال تن�ص �شعب اخليام(
فكر  الكواكب،  وحت�شي  تنام  واأنت 
حيزا  يجد  مل  من  )ثمة  بغريك... 

للمنام(
باال�شتعارات،  نف�شك  حترر  واأنت 
يف  حقهم  فقدوا  )من  بغريك...  فكر 

الكالم(
فكر  البعيدين،  باالآخرين  تفكر  واأنت 
يف  �شمعة  ليتني  )قل:  بنف�شك... 

الظالم (
فالواجب   ... بغريك«   »فكر    .. نعم 
ان  العامل  هذا  يف  االأحرار  كل  على 
يفكروا يف غريهم من معتقلي احلرية 
االحتالل..  �شد  والن�شال  وال�رشف 
كل  يف  نتذكرهم  ان  منا  املطلوب 
ال�شديد  الربد  .. يف  حياتنا  حلظة يف 
ان  علينا  يجب   .. ال�شديد  احلر  ويف 
ع�رشة  من  اأكرث  يعي�ص  كيف  نتخيل 
اآالف اإن�شان يف ظروف ال اإن�شانية يف 
�شجون موح�شة اغلبها عبارة عن خيام 
يجب   .. جرداء  �شحراء  يف  ممزقة  
الع�رشات  يق�شون  كيف  نتخيل   ان 
وبطولة وحتدي  ب�شمود  ال�شنوات  من 
وعلى  حياتنا  يف  نتنعم  ونحن  وعناد 
 .. نريد  كما  ون�شحوا  ننام  االأقل 
اأطالق  او  قمع  على  ن�شحوا  ان  دون 
بغاز  نومك  ملكان  اقتحام  او  نار 
كالب  مع  �شجانني  او  للدموع  م�شيل 
بيوتنا ون�شعر  ننام يف  بولي�شية.. نحن 
بالثقة فيمن حولنا ونختار من يجاورنا 
اأنت  املعتقل  يف  بينما  ي�شاحبنا  ومن 
ومن  كثريين  مع  للتعامل  م�شطر 
الذين  واملت�شهينيني  اخلونة  �شمنهم 
يطلق عليهم الع�شافري والذين ميكثون 
املعتقلني  نف�شية  الإرهاق  ال�شجون  يف 
بطرق  منهم  االعرتاف  ول�شحب 
وخللق  رخي�شة  احرتافية  احتيالية 
داخل  والتوج�ص  الثقة  عدم  من  جو 
االعتداء  اىل  االأمور  وت�شل  ال�شجون 

اجل�شدي على املعتقلني 
واأحتداك    جداً..  موجع  الكتاب  هذا 
اأن تقراأ هذا االإ�شدار  اإن�شان  اإن كنت 
بدون بكاء... او دموع... اأحتداك، اإن 
ت�شعر  اأن  دون  تقراأه  ان  اإن�شاناً  كنت 
ت�شاب  او  الذنب  او  بالتق�شري.... 

بالذهول...

تلعن  ان  بدون  تقراأه  اأن  واأحتداك، 
ا�شحاب  اخلونة  اولئك  كل  نهايته  يف 
الكرو�ص املتعاونني مع االحتالل �شد 
العامل  هذا  يف  وحيداً  ال�شابر  �شعبنا 
واالخالق  املبادئ  اخلايل من  النفعي 

..
اإن�شاين  توثيقي  ت�شجيل  االإ�شدار  هذا 
الفل�شطينيني  املعتقلني  ملعاناة 
الظالم،  �شجون  عيادات  يف  املر�شى 
معتقل  عليكم  ي�رشده  ال�شهيونية 
م�شاهداته  واقع  من  فل�شطيني 
ومعاي�شته لزمالوؤه املعتقلني املر�شى 
ق�شاها  �شنوات  ..اأربعة   . واملعاقني 
الق�ش�ص  هذه  كاتب  االن(   حتى   (
متطوعاً داخل �شجون االحتالل يخدم 
زمالوؤه املعتقلني املر�شى واملعاقني 
من  وغريها  الرملة،  �شجن  عيادة  يف 
يف  كتبه  ما  ان    .. االحتالل  �شجون 
اإن�شاين  وثائقي  ت�شجيل  هو  كتابه 
اإذالل  وتعمد   ، املمنهج  القهر  ملدى 
ق�شدا  وتركهم  املعتقلني،  اجلرحى 
الطبية.  والتجارب  للموت  وعمدا 
متنوع،  اإن�شاين  اأدب  املعتقالت  اأدب 
�شهادة  الكتاب هو  ..وهذا  راقي جدا 
واأدواته  االحتالل  ب�شاعة  على  حية 
اخلا�ص  االإ�شدار  وهذا  واأ�شاليبه 
املعتقلني  من  واملر�شى  باجلرحى 
يف  ومعاناتهم  والعرب،  الفل�شطينيني 
عيادات الظالم ال�شهيونية ، رمبا  هو 
املمنهج  االحتالل  ل�شلوك  توثيق  اأول 
كموؤ�ش�شة، مع اجلرحى واملر�شى من 
املعتقلني ... نعم انه �شلوك موؤ�ش�شي 
احتاليل جتاههم، حتت غطاء قانوين 
ال�شهيونية..  الع�شكرية  املحاكم  من 
يبداأ من حيث املكان الذي هو �شجن 
والتكبيل  م�شت�شفى،  او  عيادة  با�شم 
اأ�رشة  نف�ص  اأ�رشة هي  باالأ�شفاد على 
ونف�ص  الغرف،  لون  ونف�ص  ال�شجن، 
فرق  ال  املعاملة  ذاتها  وهي  الطعام، 
او  عيادة  ي�شمى  وما  ال�شجن،  بني 

م�شت�شفى.
وال فرق بني ال�شجان ومن ي�شمى نف�شه 

طبيب او ممر�ص..
ال�شوؤال الذي يدور يف راأ�ص اأي معتقل 

فل�شطيني يدخل عيادة ال�شجن ...
ملاذا ال اأرى االأبي�ص، يف لبا�ص االأطباء 
واملمر�شني، وغطاء ال�رشير يف عيادة 
..؟حتى  م�شت�شفى،  امل�شماة  ال�شجن 
االإ�شعاف  او  املر�شى  نقل  �شيارات 

لنقل  خم�ش�شة  او  بي�شاء  تكن  مل 
املر�شى.؟

�شوداء،  االحتالل  قلوب  الن  اجلواب، 
اأكرث  وممار�شاتهم  �شوداء،  وعقولهم 

�شوادا وحقدا.
هذا االإ�شدار، تذكري لنا ولالأمة العربية 
اأن  العامل،  يف  واالأحرار  واالإ�شالمية 
يُقتلع  مل  اإن  ال�شهيوين  االحتالل  هذا 
من جذوره من فل�شطني وي�شفى، فان 
اأي  اأي واحد فينا �شيكون مثل  م�شري 
عيادات  يف  ا�شت�شهد  او  عا�ص  بطل 

الظالم ال�شهيونية.
اإن�شانية  جتارب  االإ�شدار  هذا  يوثق 
جتربة  فيذكر   .. باالأ�شماء  كثرية 
من  عو�ص  جعفر  ال�شهيد  املعتقل 
اأ�شيب  الذي  اخلليل،  اأمر  بيت  مدينة 
منها  �شاملة  اأعرا�شه  نادر:  مبر�ص 
ال�شغط،  االلتهابات،  ال�شّكري، 
على  القدرة  عدم  االأ�شنان،  �شقوط 
فقدان  الكالم،  يف  �شعوبة  احلركة، 
م�شتمر  ب�شكل  تقّيوؤ  للوزن،  �رشيع 
امل�شلول  واملعتقل  الوجه!  وا�شفرار 
الزاوية  بلدة  من  موقدة  من�شور 
فكل  نعم  ؟؟  م�شلول   معتقل  �شلفيت، 
ميكن  ماآ�شي  من  ببالكم  يخطر  ماال 
 ... االحتالل  معتقالت  يف  ان جتدوه 
حالة  موقدة  من�شور  امُلقعد  املعتقل 
اأمنيته  االأبدان؛  لها  تق�شعّر  اإن�شانية 
من اهلل اأن ي�شتطيع دخول احلمام من 
اأجل ق�شاء حاجته. هذا كّل ما يتمّناه 
بخ�شو�ص  االأمر  وكذلك   !  .. باحلياة 
ال�شاوي�ص  خالد  امل�شلول  املعتقل 
من  خميم الفارعة طوبا�ص الذي يئن 
املتعددة،  اأوجاعه  من  الوقت  طوال 
ال�رشاونة  جالل  الطفل  واملعتقل 
قدمه  برت  مت  الذي  اخلليل  دورا  من 
امل�شمى  امل�شلخ  يف  الق�شوة  مبنتهى 
الكتاب  هذا  ي�شف   .. ال�شجن،  عيادة 
واأيهم  الرمياوي  االأطفال عمر  معاناة 
ال�شباح واأ�شطورة حتديهما لالحتالل 
واأوجاع  طفولتهم  رغم  و�شمودهما 
نارية من االحتالل  اإ�شابتهم بطلقات 
الإجبارهم  جلراحهم  العدو  وا�شتغالل 
على االعرتاف، وي�شف الكتاب اوجاع 
م�شت�شفى  يف  زيادات  اأ�شامة  املعتقل 
املعتقلني  حيث  الرملة  �شجن 
واالآم  اأوجاعا  يحملون  الفل�شطينيني 
اأن  باأكمله  العربي  الوطن  ي�شتطيع  ال 
يتحملها، ويذكر جتربة املعتقل اأمين 

الكرد من كفر عقب مع قوات ال�شجون 
املعتقل  قهر  وكيف   .. )نح�شون(، 
وانت�رش  ال�شلل  اإ�شابته  عمر  ممدوح 
ثم  االأنذال،  ال�شجانني  على  ب�شموده 
اأبو  �شامي  ال�شهيد  جتربة  ي�شتعر�ص 
دياك من �شيلة الظهر قبل ا�شت�شهاده، 
مدينة  من  ال�شايح  ب�شام  وا�شت�شهاد 
نابل�ص ب�شبب االإهمال الطبي، و�رشاع 
قرية  من  رداد  معت�شم  مع  االأمعاء 
الكاتب  وي�رشد  طولكرم،  يف  �شيدا 
يف  واملر�شى  اجلرحى  من  قائمة 
 .. ال�شهيونية    الظالم  عيادات 
يف  ع�شت  اخلامتة:  يف  الكاتب  يقول 
اأن  دون  الرملة  م�شلخ  اأو  م�شت�شفى 
واحدة.  ملرة  ولو  االأبي�ص  اللون  اأرى 
..ملاذا ال اأرى االأبي�ص؟،  لي�ص جمرد 
تاأريخي  �رشد  انه   .. عابر  كتاب 
ملحطات االآالم يف عيادات الظالم، .. 
ويوميات العذاب يف �شجون االحتالل 
ال�شهيوين.. واأ�شاليب التعذيب التي ال 
يت�شورها عقل يف زنازين االحتالل.... 
و�شاعات ال�شرب يف ايام االإ�رشابات عن 
الطعام التي تتجاوز يف بع�ص االحيان 
خم�شني يوما ال يتناول فيها املنا�شل 
وامللح...  املاء  �شوى  الفل�شطيني 
االأهل  زيارة  كذلك  الكتاب  وي�شّور 
الذي يحاول جاهًدا  ومعاناة املعتقل 
كبت اأمله ومعاناته �شاعة الزيارة حتى 

ال يوجع اهله؛ 
ملعتقل  مميز  اإ�شدار  الكتاب  هذا 
ا�شتثنائي يعطينا اأ�شارة حتى ننتبه ان 
املعتقلني  من  االالف  ع�رشات  هناك 
ومر�شى  جرحى  من  الفل�شطينيني 
ال�شجون  وعمداء  واأطفال  ون�شاء 
اعتقال  �شنة  االربعني  جتاوزوا  الذين 
دون ان يهتز ال�شمري االإن�شاين وتعجز 
ومدى  حجم  و�شف  عن  احلروف  كل 
معاناتهم ..  اإن  �شجون االحتالل تعج 
ابناء  من  واالأبطال  واالأدباء  بالعظماء 
�شعبنا   والذين يجب ان تنقلب الدنيا 
ن�شكت  ال  ان  يجب  و  عنهم  لالإفراج 
ابدا على ا�شتمرار هذا الظلم والقهر 
اليومي  للمعتقلني الفل�شطينيني الذين 
يريد االحتالل ان يقتلهم ببطء  �شديد 

على مراأى وم�شمع هذا العامل...  
ان هذا االإ�شدار هو خطوة على طريق 
ان  ت�شتوعبوه  ان  احلرية وما ال ميكن 
بال  احلياة  املعتقلني ميار�شون  هوؤالء 
حياة ...  حيث ال يعلم حقيقة وجعهم 
باهلل  وكفى  ح�شيبا  باهلل  وكفى  اهلل  اال 
ن�شريا ... وال حول وال قوة اال باهلل .. 
لقد كان اخر ما كتبه املعتقل ال�شهيد 

كمال ابو وعر يف و�شّيته :
هذا  هو  املوت  اأنواع  اأق�شى  »اإّن   
اأحد  ال  له،  �شوت  ال  الذي  املوت 
ي�شمعه، يظل مدفوناً خلف اجلدران، 
يندثر يف ال�شدى والن�شيان، فال تكونوا 
اأيها النا�ص م�شاركني يف هذا ال�شمت، 
حنجرتي خمنوقة ولكن املوت يتكلم، 
حنجرتي  اأوتار  ويحرك  ي�شغي  من 

وي�شمعني االآن....؟
اأكتب بحربك عني وعرّب.. فزنزانتي   
خر�شاء �شامتٌة كالقرب، اكتب وال تخف 

فاأنت حر..

اأ�شدرت حركة التحرير الوطني الفل�شطيني »فتح«  كتابًا من ادب ال�شجون  للمنا�شل املعتقل يف �شجون 
الحتالل الكاتب )) راتب حريبات (( منذ العام 2002 وحمكوم ملدة 22 �شنة  وقام بتاأليف  كتابا بعنوان : 

ملاذا ل اأرى الأبي�ض؟

فل�شطني املحتلة 

الأ�سري املحرر »ن�سر حممد و اأنت تعّد فطورك .. فّكر بغريك
فليفل« يف ذمة اهلل

كتب: عبد النا�شر فروانة

وال�شديق  االأخ  بوفاة  يفجعنا  املوت 
العزيز، ورفيق القيد وال�شجن/ ن�رش 
مر�ص  اثر  )52عاما(،  فليفل  حممد 
ع�شال اأمل به وعانى منه كثريا خالل 
اإىل  ن�رش  انتمى  االأخرية.  ال�شنوات 
حركة فتح منذ نعومة اأظافره، وكان 
نا�شطاً خالل انتفا�شة احلجارة عام 
حي  يف  اخوانه،  مع  و�شارك   ،1987
الرمال وما كان يُطلق عليها )القلعة(، 
املحتل،  �شد  خمتلفة  فعاليات  يف 
وام�شى  اثرها مرتني،  فاعتقل على 
ما جمموعه قرابة 3�شنوات ون�شف 
االإ�رشائيلي.  االحتالل  �شجون  يف 
وخالل احدى فرتات �شجني، التقيته 
 - ال�شحراوي  النقب  معتقل  يف 
مع   ،1993 عام  �شيف  يف  )د(،  ق�شم 

الذين  االأعزاء  االأخوة  من  جمموعة 
التوا�شل  على  واأحر�ص  بهم  اأعتز 
متميزون  وكنا  رائعني  كانوا  معهم. 
واالجتماعية،  الوطنية  بعالقاتنا 
�شابا  عليه،  اهلل  رحمة  »ن�رش«  وكان 
خلوقا ومرحا. فاأحببناه كثريا، وهذه 
من  وجمموعة  به  جتمعنا  �شورة 
واليوم  النقب.  �شجن  يف  االأ�شدقاء 
ن�شحو على خرب وفاته، فنتاأمل على 
رحيله ويوجعنا موته وفراقه االأبدي. 
رحمة اهلل عليك يا اأخ »ن�رش«. رحلت 
حا�رشة.  الطيبة  ذكراك  وبقيت 
وتعازينا احلارة، با�شمي وبالنيابة عن 
عائلة فروانة، الأ�رشة الفقيد واخوانه 
واأفراد عائلته وحمبيه، ون�شاأل اهلل اأن 
يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 
جناته ويجعل قربه رو�شة من ريا�ص 

اجلنة وانا هلل وانا اليه راجعون. 

 )55( اأ�سريا م�سى على 
اعتقالهم اأكرث من 20�سنة

هيئة الأ�شرى:

 حمكمة عوفر الع�سكرية تقرر الإفراج عن 
الأ�سري امل�ساب حممد ابو لنب ب�سروط

مروان  االأ�شري  فروانة:  النا�رش  عبد 
عاما(،   43( املحت�شب  عيد  حممد 
�شجن  يف  �شنة  ع�رشين  اليوم  اأنهى 
اإىل   لين�شم  االإ�رشائيلي،  االحتالل 
قائمة »عمداء االأ�رشى« وهو م�شطلح 
م�شى  من  على  الفل�شطينيون  يُطلقه 
20�شنة،  من  اأكرث  اعتقالهم  على 

ترتفع اليوم اإىل )55( اأ�شريا. يُذكر باأن 
االأ�شري مروان املحت�شب، اأعزب ومن 
اأعتقل بتاريخ  �شكان اخلليل، كان قد 
اإىل  االنتماء  بتهمة  دي�شمرب2000،   11
حكما  بحقه  �شدر  حما�ص  حركة 
و48�شنة  مرتني،  املوؤبد  بال�شجن 

اإ�شافية.

االأ�رشى  �شوؤون  هيئة  حمامي  اأفاد 
واملحررين كرمي عجوة يوم اخلمي�ص 
 ،  2020/12/10 املوافق  املا�شى 
قررت  الع�شكرية  عوفر  حمكمة  اأن 
حممد  اجلريح  االأ�شري  عن  االإفراج 
والذي  ب�رشوط،  اهلل  رام  من  لنب  ابو 
االحتالل  جي�ص  بر�شا�ص  اأ�شيب 
قلنديا.  حاجز  على  املا�شي  االثنني 
وبني عجوة، اأن حمكمة عوفر عقدت 
دون  لنب  ابو  اجلريح  لالأ�شري  جل�شة 
م�شت�شفى  يف  يقبع  كونه  ح�شوره 

�شعاري ت�شيدك االإ�رشائيلي، وقررت 
�شيكل،   2500 بكفالة  عنه  االإفراج 
ال�رشطة  ت�شتاأنف  اأال  و�رشيطة 
االإ�رشائيلية على قرار االإفراج خالل 
امُل�شاب  ال�شاب  وكان  �شاعة.   72
»االأمعري«  خميم  من  لنب  اأبو  حممد 
)قرب رام اهلل(، وحار�ص مرمى مركز 
بعدة  اأ�شيب  قد  االأمعري  »�شباب 
ر�شا�شات بقدميه بعد اأن اأطلق جنود 
رف�شه  بدعوى  عليه  النار  االحتالل 

االإن�شياع لهم ومهاجتمهم.

تعزيــــــــــــــة وموا�ســـــــاة
»يا اأيتها النف�ص املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�شية مر�شية فادخلي يف عبادي 

وادخلي جنتي« �شدق اهلل العظيم
يتقدم االأخ قدورة فار�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي االأ�شري الفل�شطيني وكافة 
املحررين  واالأ�رشى  الفل�شطيني  االأ�شري  نادي  العاملني يف  واالخوات  االخوة 
االأخ  من  واملوا�شاه  التعازي  باأحر  االحتالل  �شجون  يف  اال�شرية  واحلركة 
وال�شديق العقيد غ�شان جربيل اأبو فارة مدير امن ال�رشطة يف حمافظة اخلليل 

بوفاه والده طيب الذكر املرحوم
جربيل جميل اأبو فارة ) اأبو �شوقي (

والد اال�رشى الثالث القابعني يف �شجون االحتالل
) رفعت وعالء ورافع (

ال�شرب  ويلهمهم  رحمته  بوا�شع  يتغمده  ان  عزوجل  املوىل  �شائلني  اهلل  رحمه 
وال�شلوان اإنا هلل واإنا اليه راجعون عظم اهلل اأجركم واأح�شن اهلل عزاءكم
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مبنا�سبة الرتقية االكادميية للأ�ستاذة الباحثة
 " خالدي اأمينة" مل�ساف االأ�ستاذية  رتبة

 " اأ�ستاذ تعليم عايل" " برفي�سور" يف دورة 
اللجنة الوطنية االخرية يتقدم خمترب الدر�سات 
االت�سالية واالعلمية وحتليل اخلطاب جلامعة 
م�ستغامن ممثل يف رئي�س املخرب الربفي�سور " 
العربي بوعمامة " بالتهاين اخلال�سة لل�ستاذة 
الباحثة متمنيا لها دوام التوفيق والتاألق الدائم 

يف م�سارات املعرفة والعمل االأكادميي باجلامعة 
األف مربوك " برفي�سور خالدي امينة " واملزيد 

من النجاحات العلمية واملهنية .

تهنئة للأ�ستاذة خالدي اأمينة من ق�سم
 العلوم الإن�سانية جامعة م�ستغامن الأ�ستاذية 

الو�سط:2020/12/13

الو�سط:2020/12/13

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

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/03475 الفهر�س:  رقم   20/02544 اجلدول:  رقم 

20/11/19
ق�ست املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�رسة علنيا ح�سوريا 
املو�سوع:  يف  الدعوى.  يف  ال�سري  اعادة  قبول  ال�سكل:  يف  ابتدائيا 
احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل  احلكم  اإفراغ 
اخلربة  واعتماد   .20/0026 فهر�س:  رقم   2020/01/02 بتاريخ: 
بتاريخ:  املودعة  عامر  �سعيداين  الطبي  اخلبري  من طرف  املنجزة 
على  باحلجر  الق�ساء  وبالنتيجة   .20/58 فهر�س:   2020/02/25
املدعى عليه كربوعة علي من مواليد 1988/89/02 ببلدية اجللفة 
بو�سوار  والدته  املدعية  وتعيني  اخلري.  اأم  وبو�سوار  �سهرة  بن  ابن 
اأم اخلري من مواليد 1952/02/14 بحا�سي بحبح ابنة اأحمد ومكار 
�سعدية مقدما عليه. مع االأمر بن�رس هذا احلكم يف احدى ال�سحف 
عليه  املحجور  ميلد  ب�سهادة  بذلك  والتاأ�سري  للعلم  اليومية 
ب�سجلت احلالة املدنية. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به يف اجلل�سة 
العلنية املنعقدة يف اليوم وال�سهر وال�سنة املذكورين اأعله، ول�سحته 

اأم�سيناه نحن القا�سي واأمني ال�سبط. 

الو�سط:2020/12/13

تهنئة عيد ميالد

مبنا�سبة حلول عيد ميلد مدللة العائلة 
ال�سغرية " اأنفال "

واإطفائها �سمعة من �سموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ال تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�سعيد  ميلد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

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

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .
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ANEP N°:  2016020225الو�سط:2020/12/13

ن�شخة من �ملر�جع �ملهنية مع �شهاد�ت ح�شن �لتنفيذ من طرف �أ�شحاب �مل�شاريع �لعمومية �ملمتدة من 2010 �إىل 2019

ANEP N°:  2016019517الو�سط:2020/12/13
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غرداية 

القب�ض على جمرمني 
خطريين 

ب�أمن  الق�ض�ئية  ال�رشطة  م�ض�لح  متكنت 
خطريين  جمرمني  توقيف  من  غرداية  والية 
املو�ضوفة  ال�رشقة  اأعم�ل  يف  متورطني 
بي�ض�ء  اأ�ضلحة  ب��ضتخدام  اجلرح  و  ب�ل�رشب 
ن�رشته  بي�ن  يف  ورد  ح�ضبم�  حمظورة«،   «
الهيئة  لهذه  االإت�ض�ل  خلية  ال�ضبت  اأم�س 
االأمنية و األقي القب�س على هذين ال�ضخ�ضني 
عقب  الق�ض�ئية  ال�رشطة  عن��رش  طرف  من 
عملية حتري�ت وا�ضعة النط�ق نفذت ميداني� 
اإثر عديد ال�ضك�وي التي قدمه� �ضح�ي� هذه 
الع�ض�بة، كم� مت ت�أكيده وج�ء توقيف عن�رشي 
لعديد  حتليلية  درا�ضة  بعد  الع�ض�بة  هذه 
من  ال�رشطة  م�ض�لح  لدى  املودعة  ال�ضك�وي 
طرف �ضح�ي� تعر�ضوا الأعم�ل ال�رشقة حتت 
التهديد ب�ل�ضالح االأبي�س اإ�ض�فة اإىل ال�رشب 
و اجلرح من طرف اأ�ضخ��س يخفون وجوههم 
بوا�ضطة اأقنعة و يرتدون قف�زات، ح�ضب ذات 

امل�ضدر االأمني.

نادي ال�صحافة بالبويرة

حملة ت�ضامنية للتربع 
بالدم بالأخ�ضرية

ب�در اأم�س ن�دي ال�ضح�فة واالإعالم لوالية البويرة 
ب�لتن�ضيق مع الفيدرالية الوالئية للمتربعني ب�لدم 
املجل�س  رئي�س  و  املحلية  ال�ضلط�ت  وبح�ضور 
للتربع  ت�ض�منية  حملة  بتنظيم  الوالئي  ال�ضعبي 
ع��ضمة  غرب  االأخ�رشية  مدينة  بو�ضط  ب�لدم 
اأطلقته  الذي  للنداء  ا�ضتج�بة  البويرة  والية 
الدم  كمي�ت  بنق�س  االأخ�رشية  اإدارة م�ضت�ضفى 
واحل�جة امللحة له من طرف املر�ضى ، حيث 
لقيت املب�درة اإقب�ال معتربا من املواطنني الذين 
ا�ضتح�ضنوا تنظيم مثل هكذا مب�درات ت�ض�منية 
املر�ضى  مب�ض�عدة  تعلق  م�  خ��ضة  وخريية 
 ، املجتمع  يف  اله�ضة  الفئ�ت  من  واملحت�جني 
هذا ويوا�ضل ن�دي ال�ضح�فة واالإعالم ن�ض�ط�ته 
بخرج�ت  ق�م  اأن  بعد  والتح�ضي�ضية  الت�ض�منية 
اإىل من�طق الظل يف اإط�ر التح�ضي�س من فريو�س 
كورون� وزع خالله� الكم�م�ت ومواد التعقيم على 

تالميذ املدار�س .
اأح�صن مرزوق

مع�صكر

املجاهد اأحممد عي�ضوبة 
يف ذمة اهلل

املج�هد  مع�ضكر  مبدينة  اجلمعة  اأم�س  تويف 
احممد عي�ضوبة عن عمر ين�هز 86 �ضنة، ح�ضب 
الفقيد  انخرط  وقد  الفقيد  ع�ئلة  من  علم  م� 
الذي يعد من مواليد مدينة مع�ضكر يف الك�ض�فة 
�ضفوف  يف  ثم   1949 �ضنة  اجلزائرية  االإ�ضالمية 
ب�لثورة   التحق  وقد   .1953 �ضنة  ال�ضعب  حزب 
التحريرية املجيدة يف 1955 ثم انتقل اإىل الق�عدة 
اخللفية ب�حلدود الغربية يف 1958 حيث مت تعيينه 
حم�فظ� �ضي��ضي� حتى االإ�ضتقالل. وا�ضتغل احممد 
التعليم حتى �ضنة  عي�ضوبة بعد اال�ضتقالل ب�ضلك 
�ضنة  لينتخب  التق�عد  على  اأحيل  حيث   1989
1990 ع�ضوا ب�ملجل�س الوطني للمنظمة الوطنية 
للمج�هدين و تفرغ خالل ال�ضنوات االأخرية لتوثيق 
ب�إ�ضداره  تكلل  مع�ضكر  مبنطقة  امل�ضلح  الكف�ح 
الع�ضكري  و  ال�ضي��ضي  »الن�ض�ل  بعنوان  كت�ب� 
ملنطقة مع�ضكر اإب�ن الثورة التحريرية«وقد ووري 
جثم�ن املرحوم الرثى اليوم ال�ضبت مبقربة �ضيدي 

املزاري مبدينة مع�ضكر.

العا�صمة

افتتاح ندوة حول 
امل�ضرح اجلزائري 

افتتحت اأم�س ال�ضبت ب�مل�رشح الوطني اجلزائري 
ندوة  الع��ضمة  ب�جلزائر  ب��ضط�رزي  الدين  حمي 
اأي�م حول امل�رشح اجلزائري  تدوم ثالثة  درا�ضية 
حول  التجربة  نقد  و�ضل،  »همزة  عنوان  حتت 
امل�رشح اجلزائري« مب�ض�ركة م�رشحيني وب�حثني 
امل�رشح  الندوة  هذه  وينظم  ونق�د  واأك�دمييني 
الثق�فة  وزارة  من  ب�إ�رشاف  اجلزائري  الوطني 
للم�رشح  العربية  الهيئة  مع  وب�لتع�ون  والفنون 
هذه  اأطلقت  قد  ك�نت  التي  )االإم�رات(  ب�ل�ض�رقة 
امل�رشحية  ب�لتج�رب  خ��ضة  )ندوة  املب�درة 

العربية( يف 2018.

منح للجامعيني املهتمني باإعداد اأبحاث حول الثورة 
�صيتم تخ�صي�ص منح للجامعيني املهتمني باإعداد اأبحاث حول اأهم حمطات الثورة التحريرية, و التي ال تزال بحاجة 

اإىل اإجراء درا�صات معمقة, ح�صبما ك�صف عنه, اأم�ص ال�صبت باجلزائر العا�صمة, الوزير االأول, عبد العزيز جراد.

ق.م

احت�ضنه�  فع�لي�ت  ه�م�س  على  و 
تخليدا  الوطني،  االأر�ضيف  مقر 
 11 ملظ�هرات   60 الـ  للذكرى 
ب�أنه  جراد  اأف�د   ،1960 دي�ضمرب 
�ضيتم تقدمي تو�ضي�ت لوزارة التعليم 
لتخ�ضي�س  العلمي  البحث  و  الع�يل 
بعد  مل�  اجل�معيني  للطلبة  منح 

التدرج 
مرت  التي  املحط�ت  اأهم  لدرا�ضة 
به� الثورة التحريرية و التي ال تزال 
بح�جة للتعمق فيه�، و ذلك ب�لتن�ضيق 

مع املركز الوطني لالأر�ضيف.
اإىل  �ضلة،  ذي  �ضي�ق  يف  دع�،  كم� 
الوطني  املركز  بني  تع�ون  اإر�ض�ء 
موؤ�ض�ضة  و  الوطني  لالأر�ضيف 
اإنت�ج  التلفزيون اجلزائري من اأجل 
 11 مظ�هرات  حول  ت�ريخي  عمل 

التي مثلت »منعرج�  دي�ضمرب 1960 
م�ضريي� يف م�ض�ر ثورة 1 نوفمرب ».

اإحي�ء  ع�ضية  مت  قد  ك�ن  اأنه  يذكر 
الثورة  الندالع   )66( الذكرى 
قن�ة  اإطالق  املجيدة  التحريرية 
تعنى  التي  العمومية  »الذاكرة« 
اعتربه�  التي  و  اجلزائر  بت�ريخ 

وجه  يف  منيع�«  »�ضدا  جراد 
الوطني  الت�ريخ  طم�س  حم�والت 
التحريرية  الثورة  وت�ضويه  تزويره  و 
واحلركة  ال�ضعبية  املق�وم�ت  و 

الوطنية ورموِزه�.
ملقر  زي�رته  ا�ضتهل  جراد  ك�ن  و 
ب�لطواف  الوطني  االأر�ضيف 

مبعر�س �ضم �ضورا ووث�ئق ت�ريخية 
تتعلق بهذه االأحداث، ليوقع بعده� 
دون  الذي  الذهبي  ال�ضجل  على 
عليه »مظ�هرات 11 دي�ضمرب 1960 
التحريرية  الثورة  ت�ريخ  يف  حمطة 
عن  اجلزائري  ال�ضعب  فيه�  عرب 
رف�ضه لال�ضتعم�ر الفرن�ضي بطريقة 
وقفة  و  اأجمع،  الع�مل  اأم�م  �ضلمية 

اأكد من خالله� اأنه ين�ضد احلرية«.
املركز  مدير  قدم  ب�ملن��ضبة،  و 
و  الوطني  لالأر�ضيف  الوطني 
م�ضت�ض�ر رئي�س اجلمهورية املكلف 
الذاكرة عبد املجيد �ضيخي  مبلف 
�رشورة  على  فيه�  اأكد  حم��رشة 
التعليمية  املن�هج  يف  النظر  اإع�دة 
الوطنية و هذا »حتى يفهمن� اجليل 
من  الت�ريخ  �ضيتن�ول  الذي  اجلديد 
التي  الت�ريخية  احلقيقة  خالل 

نو�ضله� اإليه«، مثلم� اأكد.

الوزير االأول عبد العزيز جراد

باإ�صراف مديرية البيئة وحمافظة الغابات

حمالت ت�ضجري مكثفة مب�ضتغامن
اأطلقتها جمعية امل�صعفني بالبويرة

حملة جلمع املالب�ض ال�ضتوية 
مب�ضتغ�من  البيئة  مديرية  اطلقت 
الغ�ب�ت  حم�فظة  مع  ب�لتع�ون 
ب�أحي�ء  ت�ضجري  حلمالت  برن�مج 
الع�ملي  اليوم  و  تزامن�  الوالية 
ال�ضيدة   اف�دت  حيث  للمن�خ 
م�ضلحة  رئي�ضة  »ا.منهوارة« 
والرتبية  واالإعالم  التح�ضي�س 
مديرية  م�ضتوى  على  البيئية 
من  اأكرث  تخ�ضي�س  اأنه مت  البيئة 
يف  الزينة  اأ�ضج�ر  من  �ضجرة   60

هذه العملية مت غر�ضه� يف كل من 
جبلي حممد  و حي  ال�ضالم  حي 
م�ضتغ�من  ببلدية  الليمون  حي  و 
والتي تهدف اإىل زي�دة امل�ض�ح�ت 
اخل�رشاء و حت�ضني حميط الوالية 
والق�ض�ء على االحتب��س احلراري 
كذا حت�ضي�س  و  املن�خي  والتغري 
املواطنني و اإر�ض�ء الثق�فة البيئية 

ب�عتب�ره� م�ضوؤولية اجلميع .
�صورية بن �صالح 

الوالئية  اجلمعية  اأم�س  اأطلقت 
ت�ض�منية  حملة  ب�لبويرة  للم�ضعفني 
املالب�س  جمع  ت�ضتهدف  كربى 
على  وتوزيعه�  امل�ضتعملة  ال�ضتوية 
واملعوزة  املحت�جة  الع�ئالت 
و  الربد  ف�ضل  حلول  مع  تزامن� 
»دفيني«،  �ضع�ر  حتت  االأمط�ر 
حيث اأكدت االأمينة الع�مة للجمعية 
ت�رشيحه�  يف  ب�هي«  »ليلى  ال�ضيدة 
والية  �ضك�ن  اأن  »الو�ضط«  ليومية 
يف  كع�دتهم  �ضيتج�وبون  البويرة 
الت�ض�منية  املب�درات  هذه  مثل 
واخلريية مع الفئ�ت املحت�جة من 
يف  املن�ضود  الهدف  حتقيق  اأجل 
املالب�س  من  معتربة  كمي�ت  جمع 

واإدخ�ل الفرحة على هذه ال�رشيحة 
ال�ضت�ء  ف�ضل  ق�ض�ء  من  ومتكينه� 
ال�ضي�ق  ويف  الظروف،  اأف�ضل  يف 
وجهت حمدثتن� نداء اإىل املتربعني 
واملتطوعني يف هذه احلملة التقرب 
ب�ملركب  الك�ئن  اجلمعية  مقر  من 
»�ضو�ضيتي  بنك  مق�بل  اجلواري 
جنريال« مبدينة البويرة ، واجلدير 
»امل�ضعفني«  جلمعية  �ضبق  ب�لذكر 
اأن نظمت حمالت ت�ض�منية ن�جحة 
ب�لكتب  »التربع  حملة  غرار  على 
حت�ضي�ضية  حمالت  و  املدر�ضية« 
كورون�  اأخط�ر  من  الوق�ية  حول 

واالختن�ق ب�لغ�ز .
اأح�صن مرزوق

منظمة ال�صحة العاملية 

توفر مليار جرعة من لقاحات كورونا
الع�ملية،  ال�ضحة  منظمة  ق�لت 
»كوف�ك�س«  برن�مج  اإن  اجلمعة، 
لق�ح  جرعة  ملي�ر  زه�ء  وفر 
كورون�  فريو�س  من  للوق�ية 
�رشك�ت  اإنت�ج  من  امل�ضتجد، 
رائدة، وذلك لتقدميه� للدول ذات 
واملنخف�س  املتو�ضط  الدخل 
للمنظمة،  الع�م  املدير  واأو�ضح 
غيربي�ضو�س،  اأده�نوم  تيدرو�س 
يف  ت�ض�رك  189دولة  اأن 
وك�لة  ذكرت  م�  وفق  الربن�مج، 
م�رشوع  هو  و«كوف�ك�س«  رويرتز 
لق�ح�ت  ل�رشاء  طموح  ع�ملي 

الأفقر  وتقدميه�  الفريو�ض�ت 
اخل�م�س  ويف  الع�مل  يف  الن��س 
اأو�ضح  امل��ضي،  دي�ضمرب  من 
غيربي�ضو�س اأن هن�ك فجوة بواقع 
دوالر،  ملي�ر   4.3
اإىل  ويحت�ج 
ملي�ر   23.9
لع�م  دوالر 

2021 وحث املدير الع�م لـمنظمة 
جميع  حينه�،  الع�ملية  ال�ضحة 
الدول على »الوحدة وبن�ء ع�مل م� 
بعد الوب�ء«، من خالل اال�ضتثم�ر 
يف اللق�ح�ت والت�أهب �ضد الوب�ء 
الق�دم وال�ضحة الع�مة االأ�ض��ضية 
والرع�ية ال�ضحية 

االأولية.

جمعية مكتتبي �صكنات عدل 2 باملدية 

رفع جملة ان�ضغالت للمديرية اجلهوية بالبليدة
�ضكن�ت  مكتتبي  جمعية  رفعت 
من  جملة  املدية  لوالية  عدل2 
االن�ضغ�الت اىل املديرية اجلهوية 
م�ض�لة  يف  ا�ض��ض�  متثلت  ب�لبليدة 
نت�ئج  اال�ضتف�دة،  قرارات  ت�ضليم 
الطبية  امللف�ت  ال�ضيم�  الطعون 
خالل  من  وذلك  اأخرى  وملف�ت   ،
اإ�ض�فة  ت�ضمنت  كت�بية  اإر�ض�لية 
املذكورة،  املط�لب  الأر�ضية 

ملختلف  متفرقة  ان�ضغ�الت 
اجلمعية  رئي�س  �ضلمه�  امل�ض�ريع 
قروام�ضة م�ضطفى نه�ية االأ�ضبوع 

للمدير اجلهوي بغية النظر فيه�.
�ضفحته�  على  اجلمعية  ون�رشت 
بع�س  اأم�س  ب�لف�ي�ضبوك 
عليه�  حت�ضلت  التي  املعلوم�ت 
اجلهوية،  املديرية  م�ض�لح  من 
قرارات  ملف  فبخ�ضو�س 

امل�ضلحة  اأكدت  فقد   ، اال�ضتف�دة 
املعنية انه� �ضرت�ضل هذا االأ�ضبوع 
على اأق�ضى تقدير، وب�ض�أن درا�ضة 
جلب  يتم  فلم  الطبية  امللف�ت 
املكلفة  غي�ب  بحكم  معلومة  اآية 
امل�ض�ريع  وعن  العملية،  بهذه 
جميع  اأن  على  الت�أكيد  مت  فقد 
مت  املربجمة  املتبقية  امل�ض�ريع 
و�ضتبداأ  له�  اإجن�ز  اختي�ر �رشك�ت 

البي�ن  وخ�س  قريب�،  االأ�ضغ�ل  يف 
ب�لذكر م�ض�ريع 400 العم�رية، 140 
ب�لربواقية، 500+767 بني عطلي،و 
ق�رش   400 م�ض�ريع  بخ�ضو�س 
بني   100 العزيزية،   30 البخ�ري، 
على  ملف�ته�  تزال  فال  �ضليم�ن، 
العمومية  ال�ضفق�ت  جلنة  م�ضتوى 

ب�لع��ضمة.
ر. بوخدميي 

بعد كورونا

خرباء يتوقعون مكان »الوباء املقبل«
موؤخرا،  اأ�ضرتالية،  درا�ضة  رجحت 
جديد،  وب�ء  لظهور  املحتمل  املك�ن 
اإ�ض�بة  اإىل  كورون�  وب�ء  اأدى  بعدم� 
االأ�ضخ��س  من  املاليني  ع�رشات 
مليون  عن  يزيد  م�  ووف�ة  الع�مل،  يف 
وت�ضري  �ضخ�س،  املليون  ون�ضف 
الع�مل  من�طق  اأكرث  اأن  اإىل  الدرا�ضة 
دول  هي  جديد  وب�ء  لظهور  عر�ضة 
اإىل  اإ�ض�فة  ال�ضحراء،  اأفريقي� جنوب 
جنوب �رشق اآ�ضي� ومدن مثل مومب�ي 
يف الهند، و�ضينغدو ال�ضينية، وب�نكوك 

اأن  الب�حثون  واأ�ض�ف  الت�يالندية 
ب�ضدة،  معر�ضة  الكربى  املدن  هذه 
الوب�ء، الأنه� نق�ط  ورمب� ينت�رش منه� 
�ضفر وعبور كربى لدى كثريين ونبهت 
الدرا�ضة اإىل اأن املدن العمالقة التي 
اأو ت�ضتقبل  الن��س  يعي�س فيه� ماليني 
اأكرث  تكون  ال�ضي�ح،  من  كبريا  عددا 
اإىل  نظرا  االأوبئة،  النت�ض�ر  عر�ضة 
وجميء  اخل�رج،  مع  الكبري  تف�عله� 
بخالف  الع�مل،  من�طق  كل  من  زوار 

الدول واملدن املعزولة.
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اإح�ضائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�صابة   517
ارتفاع اجمايل اال�صابات اىل : 91638

ت�صجيل 09 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2579

حاالت ال�صفاء اجلديدة : 438
ارتفاع اجماىل ال�صفاء اىل : 60028

املدية

كورونا تخطف الطبيب 
»اأحمد بدري«   

اأم�س  اأول  ب�ملدية  ال�ضحية،  االأ�رشة  ودعت 
بعد   ، بدري«  »احمد  الطبيب  اجلمعة 
م�ض�عف�ت اإ�ض�بته بفريو�س كورون� امل�ضتجد، 
يطلق  كم�  الفقراء  طبيب  جن�زة  �ضيعت  حيث 
يف  علي  ب�ب�  مبقربة  اجلمعة  �ضالة  بعد  عليه 
التوا�ضل  مواقع  عرفت  كم�  مهيبة،  اأجواء 
والنعي  التعزية  ر�ض�ئل  من  موجة  االجتم�عي 
وذكر  الفقيد،  الأ�رشة  املوا�ض�ة  وعب�رات 
ومواقفه  من�قبه  وجريانه  احب�ئه  من  الكثري 
املزيد  ح�ضد  الوب�ء  هذا  ليوا�ضل  االن�ض�نية، 
اأو  املواطنني  �ضفوف  يف  �ضواء  االرواح  من 
االأطقم ال�ضحية.  ون��ضدت وزارة ال�ضحة منذ 
ب�حليطة  االأطب�ء  جميع  كورون�  ج�ئحة  بداية 
واحلذر يف القط�عني الع�م واخل��س اأثن�ء اأداء 
البلد  هذا  ذخرية  اأنهم  على  م�ضددة  مه�مهم، 
بينهم  خ�ض�رة  وكل  الكوفيد،  �ضد  حربه  يف 
هي خ�ض�رة للك�در الطبي واجلزائر يف حربه� 
خمتلف  �ضد  �ضالحه�  يف  ونق�س  الوب�ء،  �ضد 

االمرا�س على مر ال�ضنوات.
ر. بوخدميي 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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