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مقرتح لتنظيم ن�ساط 
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يف ملف يخ�س ا�شترياد 31 األف طن 
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�أعلن وزير �لأ�شغال �لعمومية، فاروق �شيعلي، �أنه 
�شيتم ��شناد ت�شيري �إجناز ميناء �لو�شط �لكبري 
باحلمد�نية �لو�قع يف بلدية �رش�شال �إىل وكالة 

وطنية �شيتم ��شتحد�ثها مبوجب مر�شوم �شادقت 
عليه �حلكومة يوم 04 نوفمرب �لفارط.

ك�شف وزير �لنقل لزهر هاين، �أم�س، عن وجود 
مقرتحات �شيتم رفعها للحكومة، ل�شن قو�نني تنظم 

عمل �رشكات �لنقل �ملرقمنة ل�شيار�ت �لأجرة 
عرب تطبيقات �لهاتف �لنقال �لتي عرفت رو�جا يف 

�لآونة �لأخرية.

با�رش حمققو �لدرك �لوطني يف باب جديد 
بالعا�شمة، �شبيحة �أم�س �لثنني يف �ل�شتماع �ىل 

�ملدير �لعام �ل�شابق لديو�ن  �حلبوب و�لبقول 
�جلافة عبد �لرحمن بو�شهدة يف ق�شية ��شتري�د 
قمح لني �شام من ليتو�نيا وتوزيع كميات هخامة 

منهم  قبل توقيف �لعملية .

�شدت نهار �أم�س �لثنني يف �لعدد رقم 72  من 
�جلريدة �لر�شمية، �لنتائج �لنهائية لتعديل �لد�شتور 

وذلك على خلفية در��شة �ملجل�س �لد�شتوري  
طعنا و�حد�  �أودع لديه، ومت رف�شه لعدم ��شتيفائه 

�ل�رشوط �ل�شكلية و�لقانونية.

�لبويرة بالتن�شيق  �أم�س جامعة  �حت�شنت 
�مل�شابقة  ت�شفيات  �ملقاولتية  د�ر  مع 
�لعاملية �مل�شماة »هولت بر�يز« �ملوجهة 
�ملقاولتية  جمال  يف  �جلامعات  لطلبة 
حملت  �لتي  �لطبعة  هذه  و�شهدت 
مو�شوع »�لغذ�ء من �جل �خلري« م�شاركة 

90 جامعة جز�ئرية .
عمال يطالبون بالتحقيق يف ق�سيتهم 

�س2 حملت ر�شائل داخلية و خارجية:

اأجندة الرئي�س تبون ت�ستنفر االأحزاب
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الق�شية الفل�شطينية

وجهاُت نظٍر اإ�سرائيلية 
جتاه التطبيِع 

بقلم : م�شطفى يو�شف اللداوي

من حتدث للجزائريني

تبون املواطن اأم 
تبون الرئي�س؟

بقلم  :اح�شن خال�س

  �ص7  �ص7

قيمة

االأدب والفن يف معركة 
الوجود والنه�سة

بقلم : �شالح عو�س

اأكد �شيا�شيون ورجال قانون اأن ر�شالة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون وتوقيتها من �شاأنها 
اأن تك�شر اجلمود املطبق على ال�شاحة ال�شيا�شية منذ �شهور طويلة ،ورجح املعنيون اأن ت�شهد 
الأيام القادمة ميالد نقا�س وطني حول النتخابات امل�شبقة و جدواها و كذلك حول قانون 

النتخابات الذي اأوعز الرئي�س ب�شرورة النتهاء منه خالل مدة ل تتجاوز 10 اأيام
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حملت ر�سائل داخلية و خارجية:

اأجندة الرئي�س تبون ت�ستنفر الأحزاب
.   عامر رخيلة :  انتخابات م�سبقة جت�سيدا لوعوده االنتخابية

.   بن خالف:   الرئي�س  متم�سك بتعهداته ال�سابقة
.   جياليل �سفيان : ا�ستدعاء الهيئة الناخبة قبل 31 دي�سمرب 

.     علي ربيح: نك�سة للم�سككني
اأكد �سيا�سيون ورجال قانون اأن ر�سالة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون وتوقيتها من �ساأنها 
اأن تك�سر اجلمود املطبق على ال�ساحة ال�سيا�سية منذ �سهور طويلة ،ورجح املعنيون اأن ت�سهد 
االأيام القادمة ميالد نقا�س وطني حول االنتخابات امل�سبقة و جدواها و كذلك حول قانون 

االنتخابات الذي اأوعز الرئي�س ب�سرورة االنتهاء منه خالل مدة ال تتجاوز 10 اأيام

علي ربيح
للرئي�س" ال�سحي  الو�سع  حول  اليقني  "اخلرب 

للإ�شاعات  حدا  و�شع  تبون  ظهور  اأن  ربيج  اأكد 
حالته  حول  وا�شع  نطاق  على  تداولها  ثم  التي 
ال�شحية، معتربا اأن عودة تبون اإىل الظهور على 
اأو�شدت  العام املحلي و  الراأي  ال�شاحة طماأنت 
على  راهنت  التي  الدوائر  من  كثري  اأمام  الباب 
لتنفيذ  ا�شتمراها  و  ال�شيا�شي  الفراغ  حالة 

خمططاتها 
الرئي�س جاءت  اأن  :« خطاب  اأ�شار املتحدث  و 
تعب�شها  ا�شتثنائية  ظروف  يف  وا�شحة  بعبارات 
اجلزائر خا�شة على امل�شتوى الإقليمي، و لقت 

ترحيبا من قبل الأو�شاط ال�شعبية،  حيث اأكدت 
على مت�شك الرئي�س بوعوده النتخابية ،وحملت 
واأمن  با�شتقرار  العبث  يريد  من  لكل  حتذيرات 

اجلزائر ».
و من جهة اأخرى، لفت ربيج باأن الرئي�س ما�س 
م�شبقة  انتخابات  باجراء  تعهداته  تنفيذ  يف 
،و  ال�شيا�شي  امل�شهد  �شياغة  اإعادة  �شاأنها  من 
احلد  على  يتوفر  تعددي  برملان  اإىل  الو�شول 
الأدنى من ال�رشعية التي توؤهله ملواكبة املرحلة 

اجلديدة.

عامر رخيلة 
رئا�سية" لوعود  جت�سيد  امل�سبقة  "النتخابات 

اعترب الدكتور عامر رخيلة يف ت�رشيح خ�س به 
تبون  الرئي�س عبد املجيد  اأن  »الو�شط«  جريدة 
ب�شبب  الغياب  بعد �شهرين من  له  اأول ظهور  يف 
التي  بالرزنامة  مت�شكه  اأبدى  ال�شحية،  حالته 
�شبق له الإعلن عنها اإثر انتخابه و هي تنظيم 

انتخابات حملية و ت�رشيعية م�شبقة.
عن  الرتاجع  �رشورة  على  رخيلة  عامر  و�شدد 
ال�شمية  للقائمة  والعودة  الن�شبية  اللئحة 
بدل  انتخابية  كدائرة  الدارية  الدائرة  واعتماد 
الواجبة  املواد  من  العديد  جانب  اىل  الولية، 
ان�شاف املرت�شح  الق�شاء من  لتمكني  املراجعة 
لها،  اخلا�شعة  واللجان  الدارة  تع�شف  من 
قائل : »ناأملل ان ل تخيب اللجنة الأمل مثلما، 
م�شمون  يف  الُكل  اآمال  خيبت  مو�شوعية،  وبكل 

اأنه  الرئي�س  كلمة  من  فهمت  الذي  الد�شتور، 
�شيقدم على اإ�شداره مبجرد عودته للجزائر.

تغيريقانون  وراء  من  الأهم  اأن  رخيلة  اأكد  و 
انتخابية  وثيقة  اإىل  الو�شول  هو  النتخابات 
بني  الإن�شاف  ،و  احلقيقي  التمثيل  ت�شمن 
خا�شة  مواد  عدة  تراجع  حتدد  املرت�شحني،و 
فيما تعلق بالكوطات، و نظام الن�شبية النتخابية 
اأن  التجربة  اأثبت  و  اجلزائر  معمول  كان  التي 
القائمة ال�شمية لي�شت قائمة متثيلة، وهي قائمة 
غري متثيلة تكر�س الف�شاد ،و الر�شوة ،و املحاباة 
و ت�شاءل عامر رخيلة :« اإىل اأي حد ميكننا الأمل 
انتخابيا  ت�رشيعا  �شتقدم  لعرابة  جلنة  كون  يف 
واجلدارة  والتمثيل  الرت�شح  دميقراطية  ي�شمن 

يف الفوز ؟

بن خالف

ال�سيا�سية" باأجندته  "الرئي�س  متم�سك 
جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف  خلف  بن  قال 
من  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  اأن  »الو�شط« 
النتخابات  قانون  حترير  اإىل  دعوته  خلل 
التي  ال�شيا�شية  الأجندة  اإىل  الرجوع  يريد 
التزم بها يف تنظيم انتخابات و بناء موؤ�ش�شات 
بذهاب  ال�شعبية،  الإرادة  عن  تعرب  د�شتورية، 

كل هذه املجال�س التي بنيت على التزوير.
ال�شتثنائية  الأزمة  لول  اأنه  لفت بن خلف  و 
،و  كورونا  اأزمة  ب�شبب  البلد  تعي�شها  التي 
عن  الإعلن  لتم  للرئي�س،  ال�شحية  الو�شعية 
م�شبقة  ت�رشيعية  و  حملية  انتخابات  تنظيم 

قبل نهاية ال�شنة.
قانون  مراجعة  ل�شالح  خلف  بن  ورافع 
تعديل  اإىل  اأنه  يحتاج  م�شددا  النتخابات، 
م�س  الأخري  التعديل  لأن  عميق  و  جوهري 
فقط،  بالنتخابات الرئا�شيات  متعلق  الباب 
جميع  مي�س  اأن  يجب  التعديل  باأن  لفتا 

الأبواب   لتنظيم انتخابات نزيهة و حرة.
التنمية  و  العدالة  جبهة  عن  النائب  واعترب 
تعديل قانون النتخابات يوؤكد  اأن جهات  باأن 

ما  كانت تزور لأحزاب الأغلبية لإيجاد اأغلبية 
مفربكة و ديكاتورربة .

تعرب  انتخابات  لتنظيم  خلف  بن  رافع   و 
اأو  الإدارة  اإرادة  لي�س  و  ال�شعبية  الإرادة  عن 
حل  اأول  هذا  يقت�شي  باأن  معتربا  ال�شلطة، 
القائمة  غرار  على  اجلوهرية  النقاط  بع�س 
حجمها  اإىل  ترجع  اأن  لبد  التي  النتخابية 
املراقب  مو�شوع  اإىل  بالإ�شافة   ، احلقيقي 
للم�شاركني  املراقبني  عدد  60من  رفع 
هو  كما  القرعة  تكون  ل  يف النتخابات حتى 

معمول به .
العوائق  اإزالة  �رشورة  على  املتحدث  و�شدد 
للم�شاركة  الأحزاب  اأمام  تو�شع  كانت  التي 
باملائة،   4 غرار  ن�شبة  يف النتخابات على 
الأحزاب  لبع�س  باأنها  �رشوط تعجيزية  لفتا 
على خا�شة اجلديدة ، موؤكدا على �رشورة  اأن 
للم�شاركة  للفر�س  تكافئ  يكون  هناك 
و  لل�شعب  المر  يرتك  يف النتخابات و 
ذلك  يف  للف�شل  ال�شعبية  الإرادة  و  الناخبني 

على  اأ�شا�س الربامج و املر�شحني .

املال  اإبعاد  �رشورة  على  خلف  بن  اأكد  و 
الفا�شد و ف�شل املال عن ال�شيا�شة ،اأما بالن�شبة 
�شدد  ملراقبة النتخابات،  امل�شتقلة  لل�شلطة 
املتحدث على �رشورة التن�شي�س على دورها 
بو�شوح يف قانون النتخابات،لفتا باأنه مل يكن 
هناك اأي �شيء بخ�شو�س ال�شلطة يف التعديل 
الأخري و كانت اأول جتربة يف مراجعة قانونها 
القانونية  الفراغات  من  الكثري  الع�شوي، 
لت�شكيل  بالن�شبة  الع�شوي  خا�شة  يف قانونها 

اللجان على كل م�شتويات ».
و يف ال�شياق قال املتحدث :«  لبد من مراجعة 
قانون ال�شلطة  امل�شتقلة ملراقبة النتخابات 
م�شتقلة،  تكون  و  احلقيقي  ا�شمها  حتمل  كي 
املتعلقة  الولئية  و  البلدية  اللجان  لأن جميع 
احت�شاب  ،اأو  النتخابية  القوائم  مبراجعة 
لذلك لبد  ،و  ق�شاة  الأ�شوات  كلها  ي�شريها 
املبا�رش على  الإ�رشاف  الق�شاة يف  اإبعاد  من 
يف  بهم  ال�شتعانة  ميكن  لكن  و  النتخابات 

املراقبة .

ر�سوان بوهيدل

الثغرات" من  العديد  عرف  "قانون النتخابات 
بوهيدل  ر�شوان  ال�شيا�شي  املحلل  اأبرز 
تعهد  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  باأن 
بان  لفتا  بتعديل قانون النتخابات، 
القانون وقع حوله جدال كبري ب�شبب الثغرات 

والفراغات القانونية التي ت�شمنها.
�شابق  ت�رشيح  يف  بوهيدل  ر�شوان  واأ�شار 
تعديل  اآخر  اأن  »الو�شط«  جريدة  به  خ�س 
الرئا�شيات  خلل  لقانون النتخابات كان 
التي  التغيريات  باأن  لفتا  املا�شية، 
بطريقة  عرفها قانون النتخابات كانت 
فقط،  بالرئا�شيات  ،وخا�شة  م�شتعجلة 

اأن  يحمل  �رشورة  على  �شدد  حني  يف 
من  العديد  للنتخابات  القانون اجلديد 
خلل  تدرج  اأن  يجب  التي  التغيريات 

املراجعة.
باأن  ال�شيا�شي  املحلل  واعترب 
العديد  عرف  للنتخابات  القانون الع�شوي 
على  اأحزاب  يخدم  كان  حيث  الثغرات  من 
اأي مبا يعرف بنظام  اأخرى  اأحزاب  ح�شاب 
اإعادة النظر يف  الكوطة، داعيا اإىل �رشورة 
النظام  خملفات  من  اأنه  خا�شة  ن�شو�شه 

ال�شابق.

ف�شل  اإلزامية  على  بوهيدل  ر�شوان  ورافع 
ال�شابق  باأنه يف  لفتا  ال�شيا�شة،  على  املال 
باأنه  موؤكدا  فعلية،  رقابة  هناك  تكون  مل 
بنف�س قانون النتخابات احلايل  ميكن  ل 
�شعبي  ا�شتفتاء  مقبلينعلى  واأننا  خا�شة 

وانتخابات حملية وت�رشيعية م�شبقة.   
امل�شتقلة  بال�شلطة  يتعلق  فيما   اأما 
ملراقبة النتخابات، قال ر�شوان بوهيدل:« 
ال�شلطة امل�شتقلة ملراقبة للنتخابات اأمام 
حتدي ورهان جديد، وهي مطالبة اأن تكون 

حمايدة«

حممد حديبي

النتخابية" العملية  عن  الإدارة  "اإبعاد 
به  خ�س  ت�رشيح  يف  حديبي  حممد  �شدد 
الق�شاة  معاقبة  الزامية  على  »الو�شط« 
حال  يف  النتخابية  العملية  على  امل�رشفني 
ت�شهيلت  تقدمي  التزويراأو  يف  تورطهم  ثبوت 
كاإجراء  الوظيفة  من  بالف�شل  وهذا  ما،  جلهة 

ردعي  ل�شمان �شفافية ال�شتحقاقات .
و رافع حممد حديبي لتطهري القائمة النتخابية 

الهيئة  وت�شليم  فيها  تتواجد  التي  الفو�شى  من 
الكرتونية،  اليات  عرب  العام  للراأي  النتخابية 
اأخل  �شخ�س  اأي  اإق�شاء  على  على  م�شدد 
بالنظام العام مل�شار الدولة ،اأو تورط يف ف�شاد 
ما اأو  تورط مع جهات خارجية ت�رش مب�شالح 

الدولة ال�شعب من دخول العملية النتخابية.
واأ�شاف املتحدث :« احلزب الذي ل يتح�شل 

على ن�شبة 10 يف املائة من الهيئة الناخبة يجب 
اأن قانونيا، وهدا لتطهري ال�شاحة ال�شيا�شية من 
وجوب  ال�شيا�شي،مع  العمل  واأخلقه  املند�شني 
وتوجيه  النتخابات،  عن  املال  رجال  ف�شل 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  للنخب  العامة  الراأي 
يف  للدخول  املجتمع  يف  والجتماعية 

النتخابات ».

عامر خبابة
النتخابي" النظام  يف  النظر  اإعادة  "�سرورة 

خبابة  عامر  القانوين  املخت�س  �شدد 
التغيريات  من  العديد  اإدراج  �رشورة  على 
على  موؤكدا  يف قانون النتخابات اجلديد، 
�رشورة اإعادة النظر يف النظام النتخابي من 
�شلحيات  وتو�شيع  الرقابة  دور  تعزيز  خلل 

ال�شلطة امل�شتقلة ملراقبة النتخابات.
ولفت عامر خبابة يف ت�رشيح خ�س به جريدة 
ي�شجع  كان  النتخابي  النظام  باأن  »الو�شط« 
القوائم، لفتا  ا�شتعمال املال يف ترتيب  على 
املغلقة  القائمة  على  الن�شبي  النظام  باأن 
لت�شدر  الأموال  دفع  على  املرت�شحني  ي�شجع 

القائمة.
ورافع عامر خبابة من اأجل و�شع �شوابط فيما 
النتخابية،  احلملة  يف  املال  �رشف  يخ�س 
ت�شول  ملن  القانوين  والردع  الرقابة  وتفعيل 
م�شداقية  ،و  بال�شناديق  بالتلعب  نف�شه  له 

ال�شتحقاقات.
تعزيز  على �رشورة  القانوين  املخت�س  و�شدد 
امل�شتقلة  ال�شلطة  �شلحيات  تو�شيع  ،و 
تكون  اأن  يجب   »: قائل  ملراقبة النتخابات، 
املجتمع  ت�شم ممثلي  اأن  و  متنوعة  ت�شكيلتها 

املدين لتكون اأكرث م�شداقية ».

جياليل �سفيان 

دي�سمرب"  31 قبل  الناخبة  الهيئة  "ا�ستدعاء 
جيليل  اجلديد  اجليل  حزب  رئي�س  اإعترب 
عبد  الرئي�س  اأن ت�رشيحات  �شفيان 
قانون  حت�شري  �رشورة  حول  تبون  املجيد 
الهيئة  ا�شتدعاء  اإىل  ت�شري  النتخابات، 
لتنظيم  ا�شتعدادا  دي�شمرب،   31 قبل  الناخبة 

انتخابات برملانية وحملية م�شبقة.
الرئي�س  اإحلاح  اأن  �شفيان  جيليل  قال  و 
وقت  اأ�رشع  يف  النتخابات  قانون  باإعداد 
امل�شي  يف  اإرادته  يت�شمن  اأن  املمكن  من 
بذلك  متوقعا  اجلديدة،  اجلزائر  مب�رشوع 

ا�شتدعاء الهيئة الناخبة قبل 31 دي�شمرب، يف 
للرئي�س عبد  الأخري  الظهور  اأن  اعترب  حني 
املجيد تبون لي�س فقط للطماأنة على حالته 
ال�شحية، وامنا تاأكيد منه على اطلق عملية 

الإ�شلح.

�سليمان اأعراج
تكييف قانون النتخابات  مع التعديالت الد�ستورية

يف  اأعراج  �شليمان  ال�شيا�شي  املحلل  اعترب 
النظر  اإعادة  باأن  »الو�شط«  به  خ�س  ت�رشيح 
ق�شوى،  �رشورة  يف قانون النتخابات اأ�شبح 
تعديل  عن  احلديث  ميكن  ل  بان  م�شددا 
النتخابي  النظام  اإ�شلح  دون  د�شتوري 

و قانون الأحزاب.
جلنة  مرا اإعداد  باأن  اأعراج  �شليمان  اأكد 
و  مهمة  خطوة  جعة قانون النتخابات هي 

التعديل  مل�شار  مكمل  جزء  �رشورية  ت�شكل 
يتطلب  امل�شار  هذا  بان  لفتا  الد�شتوري، 
النظر يف قانون النتخابات و قانون ال اإعادة 

اأحزاب.
العمل  اأخلقة  ل�شالح  املتحدث  ورافع 
ال�شيا�شي من خلل ف�شل املال عن ال�شيا�شة، 
الردع  و  الرقابة  تفعيل  على �رشروه  �شدد  يف 

القانوين ملحاربة التزوير .

اإميان لوا�س
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الناطق الر�سمي لنقابة الكنا�س �سعدودي ال�ساذيل لـ"الو�سط" :

 الدخول اجلامعي ا�ستثنائي واإجناحه حتد لالأ�سرة اجلامعية 
.     تعليمة الو�ساية بخ�سو�س  اجتياز الدكتوراه موفقة

.    �سجلنا تفاوتا يف تطبيق املخطط ال�سحي 
.     نظام »األ اأم دي » اأثبت ف�سله 

اأكد الناطق الر�سمي لنقابة املجل�س الوطني لأ�ساتذة التعليم العايل ،والبحث العلمي �سعدودي ال�ساذيل يف حوار 
»للو�سط« اأن الدخول اجلامعي لل�سنة اجلامعية 2021/2020 �سيكون ا�ستثنائيا، واإجناحه مبثابة حتد للأ�سرة 

اجلامعية، يف حني ثمن تعليمة التي اأفرجت عنها الو�ساية  بخ�سو�س ال�سروط املتعلقة باللتحاق بالتكوين يف الطور 
الثالث لل�سنة اجلامعية 2021/2020، واأهمها اكتمال ن�ساب املرت�سحني واملقدر بخم�سة اأ�سعاف عدد املنا�سب املفتوحة 

يف التخ�س�س الواحد، ف�سل عن اإلغاء الت�سنيف يف امل�سابقة تنفيذا لقرار رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون.

حاورته: اإميان لوا�س

.     ت�ستاأنف اجلامعات الدرا�سة 
اأ�سهر،   9 من  اأكرث  دام  توقف  بعد 

كيف تقراأون ذلك ؟

املو�سم  لهذا  اجلامعي  الدخول  يعد 
املو�سم  نهاية  كانت  كما  ا�ستثنائيا 
للأ�رسة  حتديا  يعد  كما  ا�ستثنائية، 
تطبيق  على  م�سوؤول  والكل  اجلامعية، 
بداية  الدخول  لإجناح  ال�سحي  املخطط 
والعمال،  والطلبة  والأ�ساتذة  بالإدارة 
حالة  يف  نحن  التدري�س  لطريقة  بالن�سبة 
ا�ستثنائية ،ولي�س ثمة حلول اأف�سل وزيارة 
ب�رسورة  تنادي  دائما  كانت  الكنا�س 
والتعليم  التعليم احل�سوري  بني  املزاوجة 
على  ا�ستمراره  م�ستقبل  وناأمل  بعد،  عن 
الأقل بن�سبة 50% وتبقي الأعمال التطبيقية 

واملخربية ح�سوريا فقط كما يحب على 
على  بطرحها  النقل  م�ساألة  حل  الوزارة 
على  يجب  وكذلك  احلكومة،  م�ستوى 
الإدارة حتمل امل�سوؤولية يف تطوير التعليم 
الإعلم  لأ�ساتذة  املجال  وفتح  بعد،  عن 
منا�سبة  وتطبيقات  برامج  لو�سع  الآيل 
الإمكانيات  توفري  مع  بعد  عن  التعليم 
التقنية كتوفري ا�ستوديو يف كل ق�سم اأو يف 

كل كلية على الأقل يف البداية.
العديد   تعي�س  اجلامعات      .

يف  فادحا  نق�سا  و  امل�ساكل  من 
الإمكانيات ؟

املخطط  تطبيق  يف  تفاوتا  �سجلنا  طبعا 
امل�سوؤولية  تتحمل  والإدارة  ال�سحي 
لأن  اجلميع  حتدي  والتحدي  الكاملة 
ظروف ا�ستثنائية والتي يتم التغلب عليها 
اجلميع  وتكاتف  اجلميع  جهود  بتظافر 

احلر�س  مع  ولكن  مقبول  مو�سم  لتحقيق 
اجلامعة  قيمة  على  املحافظة  على 

والتعليم العايل.
 

نظام  اعتماد  بخ�سو�س       .
عن  الدرا�سة  منهجية  و   ، التفويج 
تطبيق  ميكن  هل  نظركم  يف  بعد 

ذلك يف ظل م�سكل الكتظاظ ؟

هو  ال�سحي  املخطط  لأجل  التفويج 
العادية  احلالت  يف  يكون  اأن  املفرو�س 
وهو ما يبني حقيقة �سعف الهياكل وعدم 
ا�ستجابتها للمعايري احلقيقية، ولأجل ذلك 
كان التعليم عن بعد على دفعات ل�ستحالة 
للطلبة  الهائل  العدد  الهياكل  ا�ستيعاب 
التدري�س،  ح�س�س  برجمة  �سعوبة  وكذا 
التعليم عن بعد لي�س جمرد و�سع الدرو�س 
على   يجب  املن�سة،  ب�سيغة pdf يف 

الإدارة حتمل امل�سوؤولية يف تطوير التعليم 
الإعلم  لأ�ساتذة  املجال  وفتح  بعد،  عن 
منا�سبة  وتطبيقات  برامج  لو�سع  الإيل 
الإمكانيات  توفري  مع  بعد  عن  التعليم 
التقنية كتوفري ا�ستوديو يف كل ق�سم اأو يف 

كل كلية على الأقل يف البداية

نقابة  يف  رافعتم  طاملا  ل       .
�سروط  يف  النظر  لإعادة  كنا�س 
خطوة  تقراأون  كيف  الدكتوراه، 
باإعادة  القطاع  يف  الأول  امل�سوؤول 
خا�سة  امل�سابقة  �سروط  يف  النظر 

املادة 7؟

على  دليل  والإر�ساليات  التعليمات   كرثة 
تخبط الوزارة يف كثري من الق�سايا ومنها 
ق�سية م�سابقة الدكتوراه، وهذا دليل على 
وا�سرتاتيجية. بالن�سبة  روؤية  وجود  عدم 

معول  كان  وهذا  جدا  منطقية   7 املادة 
به يف م�سابقة املاج�ستري �سابقا، وخا�سة 
التاأديب،  ملجل�س  خ�سعوا  الذين  الطلبة 
جميع  ويف  العامل  كل  يف  وامل�سابقات 
لكن  معينة،  ل�رسوط  تخ�سع  التخ�س�سات 
من  وا�سحة  واأهداف  درا�سة  على  مبنية 
ع�سوائية  ول  اإق�سائية  لي�ست  التموين 
 2021  2020 ملو�سم  الدكتوراه  م�سابقة 
ح�سب التعليمة ال�سادرة بتاريخ 2 دي�سمرب 
، ت�سمنت نقاط اجلديدة من بينها �رسط 
الواحد  التخ�س�س  يف  امل�ساركني  عدد 
اأما   ، للم�ساركني  اأكرث  املجال  يفتح  مما 
الو�سفي  بامللحق  العمل  لتعليق  بالن�سبة 
اإيجابية  الت�سنيفات هي من جهة  الغاء  و 
للدخول  هائل  لعدد  �ستتيح  لكن   ، للطلية 
معاجلة  فرتة  يطول  مما  للم�سابقة 
يرهق  و  الأوراق  ت�سحيح  امل�سابقة 
الأ�ساتذة من جهة اأخرى ، اأما بخ�سو�س 

من   و  للمعيدين  ال�سماح  عدم  اجراء 
خ�سعوا  للمجال�س التاأديبية من امل�ساركة 
م�سابقة   يف  به  معمول  كان  هذا  و   ،
الغاء  اأن  اإىل  الإ�سارة  ويجدر  املاج�ستري، 
 ، املتفوقني  حظوظ  يقلل   لن  الت�سنيف 
معدل  على  حت�سل   ملن  الفر�سة  اإعطاء 
له  تكون  اأن  فيمكن  نثمنه،  �سيء  متو�سط 

الكفاءة  كفاءة ليكون باحثا .
.     تعمل الو�ساية على ا�سلح  

جميع  با�سراك  دي«  ام  »ال  نظام 
ميكنك  ماذا  الوزارية،  القطاعات 

قوله بهذا اخل�سو�س ؟  

احللول  وترك  عنه  بالتخلي  طالبنا  نحن 
اعتماده  منذ  �ساحبته  التي  الرتقيعية 
والدليل عدم ن�رس الوزارة لأعمال ور�سات 
اخلربات  كل  نظام LMDE وراأي  تقييم 

والدرا�سات التي اأجمعت على ف�سله

نفطال 

القطب اجلزائي املتخ�س�س مبحكمة �سيدي اأحممد 

وزير النقل لزهر هاينيف انتظار اإم�ساء رئي�س اجلمهورية عليه

ميناء الو�سط باحلمدانية

توزيع 500 األف قارورة غاز
 مبناطق الظل

تاأجيل فتح  ق�سية ف�ساد
 اأويحيى,زعالن وغول  

�سدور نتائج  اال�ستفتاء على 
الد�ستور يف اجلريدة الر�سمية 

مقرتح لتنظيم ن�ساط �سركات النقل املرقمنة 
.     عودة النقل عرب ال�سكك احلديدية واملرتو قريبا

اإن�ساء وكالة مكلفة باإجناز امل�سروع و متابعته

ال�رسكة  م�ستوى  على  الت�سال  ك�سف مدير 
�رسكة  نفطال  قامت  �رسدوداأن  جمال 
غاز  قارورة  مليون  ن�سف  يقارب  بتوزيع ما 
خلل  الوطني  امل�ستوى  على  “البوتان” 
الأ�سبوع املا�سي من اأجل الق�ساء على ندرة 
والأحياء  الظل  املادة احليوية مبناطق  هذه 
م�سريا   ، بعد  الطبيعي  الغاز  ي�سلها  مل  التي 
قامت  موؤ�س�سته  اأن  امل�سوؤل  ذات  واأ�سار  اأن 
راجع  وهذا  يوميا  قارورة  األف   473 بتوزيع 
الطلب  وزيادة  احلرارة  درجة  لنخفا�س 

خا�سة مبناطق الظل واله�ساب العليا موؤكدا 
اأن نفطال كانت جمندة ملواجهة هذا الطلب، 
بف�سل اإمكانياتها املادية والب�رسية و�ستبقى 
ال�رسكة م�ستعدة لإي�سال جميع الطلبات اإىل 
الظل  مناطق  وباخل�سو�س  النقاط  جميع 
لبارونات  الغاز  الت�سدي  اأجل  من  وذلك 
بغية الرفع  الفر�س  الذين  يقتن�سون 
على  بها  والبزن�سة  القارورات  ا�سعار  من 
اإىل  احلاجة  تدفعهم  الذين  ح�ساب  البرياء 

اقتنائها باأ�سعارم�ساعفة .

الوطني  اجلزائي  القطب  اأجل 
املتخ�س�س يف مكافحة اجلرائم املالية 
اأحممد   �سيدي  مبحكمة  والقت�سادية 
 ق�سية ف�ساد جديدة تورط   فتح  الثنني 
اأحمد  ال�سابق  الأول  الوزير  من  كل  فيها 
عمر  وهم  حكومته  من  ووزراء  اأويحيى 
جانب  اىل  زعلن  الغاين  وعبد  غول 
ولية  من  اأعمال   ورجال  �سابقني  وولة 
�سكيكدة  يتقدمهم حممد بن ف�سيح ليوم 

28  دي�سمرب اجلاري  .
وتتعلق هذه الق�سية التي يفتحها القطب 
اجلزائي الوطني املتخ�س�س يف مكافحة 
مبحكمة  والقت�سادية  املالية  اجلرائم 
تاأجيلها  بعد  مرة  لأول  اأحممد  �سيدي 
املتهمني  دفاع  هيئة  من   بطلب  مرتني 
ب�سبب اإ�سابة بعد املحامني بوباء فريو�س 

كورونا  وثانية لرتباط املتهمني بق�سايا 
�سوء  مربرة  غري   امتيازات  مبنح  اأخرى 
الوزير  فيها  تورط  و  الوظيفية  ا�ستغلل 
والوزيران  اأحمد اأويحيى،  الأ�سبق  الأول 
العمومية  والأ�سغال  للنقل  ال�سابقان 
رفقة  غول،  وعمار  زعلن  الغني  عبد 
من  �سكيكدة،  لولية  �سابقني  ولة  ثلثة 
فوزي،  ح�سني  وبن  حممد  دربايل  بينهم 
اإطارات من  مابني  اآخرين   17 اإىل جانب 
وقف  وقد  �سكيكدة  وولية  وزارية  دوائر 
على  الق�سية  هذه  الق�سائي يف  التحقيق 
وجه اخر من وجوه ف�ساد النظام ال�سابق 
يف جمال منح امتيازات ممثلة يف اأرا�سي 
دون  �سكيكدة  ميناء  يف  حيز  وا�ستغلل 
العمومية  الأموال  تبديد  مع  حق  وجه 

وخرق قوانني اجلمهورية

ك�سف وزير النقل لزهر هاين، اأم�س، عن وجود مقرتحات 
�سيتم رفعها للحكومة، ل�سن قوانني تنظم عمل �رسكات 
النقل املرقمنة ل�سيارات الأجرة عرب تطبيقات الهاتف 

النقال التي عرفت رواجا يف الآونة الأخرية.
الإذاعة  فوروم  ا�ست�سافته يف  هاين خلل  لزهر  واأورد 
تر�سانة  و�سع  ي�ستدعي  احلايل  الو�سع  اأن  الوطنية، 
البلد،  يف  املرقمنة  النقل  �رسكات  لن�ساط  قانونية 
م�سريا يف �سياق منف�سل، اإّن احلكومة م�ستعدة مل�ساعدة 
الناقلني اخلوا�س على ا�سترياد حافلت جديدة، خا�سة 
قدم  ب�سبب  عدة  م�ساكل  تعرف  الوطنية  احلظرية  واأن 
القطاع قدم تراخي�س  املركبات واهرتائها، م�سيفا اإن 

لكل املواطن طلب ا�ستخدام حافلت النقل.
يف  ال�رسوع  عن  ذاته،  ال�سياق  يف  الوزير،  اأعلن  كما 
ال�سكك  عرب  النقل  حركة  لعودة  اللزمة  التح�سريات 
ب�سبب  �سهور  لعدة  توقفها  بعد  وامليرتو  احلديدية 
ال�سكك  اإّن  باملنا�سبة  موؤكدا  كورونا،  جائحة  انت�سار 
الطلبة يف  نقل  و  ن�ساطها  احلديدية جاهزة ل�ستئناف 
اأي قرار من قبل ال�سلطات العليا يف هذا  حالة �سدور 
اخل�سو�س، متابعا فيما تعلق مب�ساريع خطوط ال�سكك 
لإجناز  و�ساق  قدم  على  م�ستمر  العمل  اأن  احلديدية، 
امل�ساريع امل�سطرة يف قطاع النقل بال�سكك احلديدية.

كما حتدث ذات امل�سوؤول، عن اإمكانية جلب اجلزائريني 
العالقني يف خمتلف الدول  عرب النقل الربي، من خلل 
ا�ستغلل خمتلف و�سائل النقل الربي املتوفرة، مو�سحا 

اأن النقل املدر�سي تابع للمجال�س ال�سعبية.

احلركة املينائية عرفت تراجع ب 20 باملائة 

القطاع،  على  الأول  امل�سوؤول  قال  اأخرى،  جهة  من 
باملائة   20 بن�سبة  تراجعا  عرفت  املينائية  احلركة  اإّن 
كورونا،  فريو�س  انت�سار  فر�سها  التي  الظروف  ب�سبب 
نتيجة توقف ن�ساط النقل البحري للم�سافرين، ، حيث 
بـ7  البحرية  اخلطوط  خ�سائر  حجم  ح�سبه  و�سلت 
هذه  ا�ستثمار  مت  هذا  مع  لكن  جزائري،  دينار  مليري 
الفرتة ل�سبط برنامج ل�سيانة البواخر من قبل املوؤ�س�سة 
الوطنية للنقل البحري للم�سافرين، لفتا باملنا�سبة اأن 
املوانئ اجلزائرية متخلفة وحتتاج اإىل برنامج ع�رسنة 
خلق  مع  اجلديد،  الو�سع  مع  يتما�سى  ع�رسي  وعتاد 
لتفريغ  اللزم  والعتاد  احلاويات  ل�ستقبال  م�ساحات 

و�سحن احلاويات.
اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �رسكة  بخ�سو�س  اأما 
عن  ال�رسكة  توقف  وبعد   اأنه  ذاته،  املتحدث  اأف�سح 
الن�ساط لفرتة طوية، قدرت حجم اخل�سائر التي تكبدتها 

اخلطوط بـ 40 مليار دينار، م�سريا يف نف�س ال�سياق، اأنه 
والإدارة  الت�سيري  اأنظمة  اتخاذ قرارات ملراجعة  �سيتم 
جت�سيد  يف  �رسعت  الوزارة  اأن  منه  تاأكيد  يف  فيها، 
املخطط اجلديد، وحول ارتفاع اأ�سعار تذاكر الرحلت 
على منت ذات ال�رسكة، قال هاين اإّن  اأ�سعار التذاكر هي 
اأ�سعار حرة تخ�سع للعر�س والطلب والوزارة ل ميكنها 

التدخل يف حتديدها.

فتح جمال النقل اجلوي بيد ال�سلطات العليا

من جانب اآخر، اأو�سح وزير النقل لزهر هاين، اأن هناك 
جتاوب للربوتوكول ال�سحي املتبع خلل عمليات النقل 
اجلوي الداخلي، موؤكدا اأن فتح اخلطوط اجلوية الدولية 
ا�ست�سارة  بعد  العليا  لل�سلطات  ترجع  الوليات  بني  اأو 

اللجنة العلمية.
 ، الداخلي  اجلوي  للنقل  �رسكة  اإن�ساء  وبخ�سو�س 
اجلوية  مع  املو�سوع  درا�سة  ب�سدد  »نحن  الوزير  قال 
بالنقل  �ستتكفل  ال�رسكة  هذه  اأن  لفتا  اجلزائرية« 
يف  اجلزائرية  اجلوية  ت�ساهم  اأن  وممكن  الداخلي 

راأ�سمال هذه ال�رسكة.
مرمي خمي�سة

اأنه �سيتم  اأعلن وزير الأ�سغال العمومية، فاروق �سيعلي، 
باحلمدانية  الكبري  الو�سط  ميناء  اإجناز  ت�سيري  ا�سناد 
�سيتم  وطنية  وكالة  اإىل  �رس�سال  بلدية  يف  الواقع 
ا�ستحداثها مبوجب مر�سوم �سادقت عليه احلكومة يوم 

04 نوفمرب الفارط.
التي  الوكالة  اأن هذه  ، قال �سيعلي  ويف حديث خ�ّس به 
�سيكون مقرها بولية تيبازة �ستت�رسف ب�سفتها �ساحبة 
حاليا  جتري  اأنه  واأكد  الدولة  حل�ساب  مفو�سة  م�رسوع 
ات�سالت و م�ساعي مع اجلهات املعنية خا�سة وزارات 
ال�سوؤون اخلارجية واملالية والنقل من اجل اطلق هذا 

امل�رسوع يف اأقرب الآجال.
ال�رسكاء  مع  دائم  ات�سال  كذلك يف  »نحن  قائل  واأردف 
ال�سينيني ويف مرحلة املفاو�سات من اجل انهاء م�سائل 
الغر�س  لهذا  امل�ستحدثة  الوكالة  ان  م�سيفا  التمويل«، 
و�سيتم  الأ�سغال  ومتابعة  باإجناز هذا امل�رسوع  �ستتكفل 
الوطنية  الطرقات  ب�سبكة  الكبري  الو�سط  ميناء  ربط 

خا�سة الطريق ال�سيار �رسق-غرب وكذا ب�سبكة ال�سكك 
اإجناز  مبا�رسة  قريبا  �سيتم  الإطار،  هذا  ويف  احلديدية 
طريق اجتنابي على م�سافة 37 كلم يربط الطريق ال�سيار 
�سكة  اإىل  اإ�سافة  العفرون  م�ستوى  على  �رسق-غرب 
حديدية مزدوجة مكهربة على م�سافة 48 كلم بني حمطة 
مناق�سات  عن  الإعلن  اإطلق  �سيتم  وامليناء  العفرون 
�سيعلي  ح�سب  الآجال  اأقرب  يف  امل�رسوعني  بخ�سو�س 
الذي اأو�سح اأن عمليات نزع امللكية للمناطق املخ�س�سة 
لهذه امل�ساريع وكذا التعوي�سات قد مت ا�ستكمالها بن�سبة 

90 باملائة.
وتابع قائل »ما اإن ننهي املفاو�سات مع الطرف ال�سيني 
حول كيفيات التمويل �سنبا�رس اأ�سغال الإجناز. واإننا ناأمل 
اإجناز هذه املن�ساأة املهمة قبل �سهر  اأ�سغال  نبا�رس  اأن 
املف�سل  التمهيدي  امل�رسوع  اأن  موؤكدا   ،»2021 مار�س 

حول هذا امل�رسوع قد  اُ�ستُكِمَل.
واأبرز الوزير اأنه ما اإن يتم اختيار �رسكة الإجناز اأو جممع 

امل�رسوع  تنفيذ  درا�سة  اعداد  �سوى  يبق  لن  ال�رسكات 
موؤ�س�سات جزائرية يف  ا�رساك  �سيتم  ذلك،  على  علوة 
اإجناز امل�رسوع الذي و�سفه الوزير بال�سرتاتيجي والذي 
على  واأثره  اهميته  والقت�سادية  التقنية  درا�سته  بينت 
الدوائر  كل  ا�رساك  مت  اأنه  م�سيفا  الوطني،  القت�ساد 
املالية  النقل،  الطاقة،  )الداخلية،  املعنية  الوزارية 

والبيئة والثقافة(.
كما مت و�سع روؤية حول ا�ستغلل هذا امليناء امل�ستقبلي 
واملتمثلة يف اإ�رساك مالك اأو جمهز �سفينة يكون قادرا 
على �سمان معاجلة عدد حمدد من احلاويات املوجهة 
للعبور �سنويا وذلك يف اإطار خمطط اأعباء وخل�س �سيعلي 
اأن »املفاو�سات ل تزال جارية مع الأطراف  اإىل القول 
امليناء«،  هذا  ا�ستغلل  طرق  اأجل حتديد  من  ال�سينية 
�سي�سمن  اخلدمة  حيز  املن�ساأة  هذه  دخول  اأن  م�سيفا 
للبلدان الأفريقية التي ل متلك موانئ منفذا اإىل البحر 

الأبي�س املتو�سط.

العدد  يف  اأم�س الثنني  نهار  �سدت 
رقم 72  من اجلريدة الر�سمية، النتائج 
على  وذلك  الد�ستور  لتعديل  النهائية 
الد�ستوري   درا�سة املجل�س  خلفية 

رف�سه  ومت  لديه،  واحدا  اأودع  طعنا 
ال�سكلية  ال�رسوط  ا�ستيفائه  لعدم 

والقانونية.

باية ع 

حممد بن ترار

م.ب
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متكنت عنا�رص الفرقة اجلهوية ملكافحة 
امل�صالح  مع  بالتن�صيق  املخدرات  
الع�صكري  العملياتي  للقطاع  املخت�صة 
ومفت�صية  الثالثة  الع�صكرية  للناحية 
اأق�صام اجلمارك لوالية ب�صـار، وباإ�رصاف 
من وكيل اجلمهورية لدى حمكمة ب�صار، 
االأقرا�ص  لرتويج  االإطاحة ب�صبكة  من 
املهلو�ص و�صط �صباب ال�صاورة يقودها 
وزوجتة   باملنطقة  معروف  �صيديل 
قر�ص  عمالهم  وحجز469888  واأحد 

مهلو�صة ،وكب�صوالت
للمعلومات  ا�صتغالال  جاءت   العملية 
اجلهوية  الفرقة  عنا�رص  متكنت  حيث 

ملكافحة املخدرات  من توقيف الزوجة 
و�صط  مدينة  �صياحية  على منت مركبة 
من  قر�صا   4550 كمية  وحجز  ب�صـار 
ودواء  العقلية  املوؤثرات  خمتلف 
املخدرة  اخل�صائ�ص  ذي  الربيقابالني 
التحقيقات  وبتو�صيع   ، العملية  اأول  يف 
تبني اأنها �صيدلية رفقة زوجها الذي مت 
والبيت  مت  وبتفتي�ص ال�صيدلية  توقيفه 
حجز 465316 قر�ص مهلو�ص ،وكب�صولة 
مهلو�صة و233 قارورة من  حملول موؤثر 
عقلي باالإ�صافة اىل 22 قر�ص وكب�صولة 
بغرفتهما ومبلغ مايل يقدر ب426000دج 
االأم�صاط  من  تون�صي والعديد  و200دج 

الفارغة كما مت توقيف م�صتبه فيه ثالث 
وهو عامل بال�صيدلية .

التحقيق  اجراءات  ا�صتكمال  وبعد  هذا 
مت تقدميهم امام ال�صيد وكيل اجلمهورية 
امللف  احال  الذي  ب�صار  حمكمة  لدى 
التحقيق  قا�صي  التحقيق  قا�صي  على 
احلب�ص  رهن  وزوجته  ال�صيديل  بو�صع 
املوؤقت عن تهمة ممار�صة ن�صاط اإنتاج 
ال�صيدالنية  املواد  وتوزيع  وا�صتغالل 
من  معتمدة  غري  موؤ�ص�صات  طرف  من 
االأحكام  خمالفة  املخت�صة،  امل�صالح 
واالإدارية  التقنية  باملراقبة  املتعلقة 
ذات  واأدوية  مواد  ال�صتعمال  واالأمنية 

خ�صائ�ص خمدرة اأو موؤثرة عقليا، حيازة 
املوؤثرات العقلية بطريقة غري م�رصوعة 
والنقل،  للبيع  والو�صع  البيع  اأجل  من 
غري  بطريقة  العقلية  املوؤثرات  حيازة 
للبيع  والو�صع  البيع  اأجل  من  م�رصوعة 
وال�رصاء ق�صد البيع والنقل والتخزين يف 
اإطار جماعة اإجرامية منظمة، التهريب 
على درجة من اخلطورة تهدد االقت�صاد 
حني  يف  العمومية،  وال�صحة  الوطني 
اإجراء  اآخر حتت  به  م�صتبه  بو�صع  اأمر 
ا�صتكمال  انتظار  يف  الق�صائية  الرقابة 

التحقيق .
م.ب

املجتمع  جمعيات  من  العديد  نا�صدت 
املدين واملواطنني بوالية ب�صار ال�صلطات 
بالتدخل  العاجل  واملركزية  الوالئية 
تفعيل  اأجل  من  املحلية  ال�صلطات  اأمام 
التي  الفو�صوية  البنايات  هدم  قرارات 
اأ�صدرت مند �صنوات خلت دون تطبيقها 
مما  قرار   400 ال  عددها  يفوق  ،وهي 
ونهبها  بتو�صعها  العقار  مافيا  تغول  زاد 

حي  منها  وقدمية  جديدة  احياء  لعدة 
املعروف  البدر  وحي  بدبدابة  تغلني 
موؤ�ص�صات  اقامة  عطل  ما  بالي�صكادرو، 

تربوية  وثقافية
هذا واأ�صارت اجلمعيات يف مرا�صلتها اأنه 
ورغم ما اأدت اإليه تلك املظاهر امل�صية 
تنموية  م�صاريع  عدة  عرقلة  غرار  على 
�صبكات  من  املواطن  يحتاجها  حيوية 

اأماكن  ،وغاز ومرافق حيوية من  كهرباء 
مل�صاجد ومدار�ص وقاعات عالج ومراكز 
مرافق  وعدة  خ�رصاء  وم�صاحات  بريد 
االأرا�صي  م�صح  م�صالح  وحتى  اأخرى 
مما  االأماكن  تلك  مب�صح  �صعوبات  جتد 
غريمنط املخطط العمراين املوؤ�رص من 
اجلمعيات  تلك  وتنتظر  املعنية  الهيئات 
من  �صارمة  قرارات  اتخاذ  واملواطنني 

على  للق�صاء  املحلية  ال�صلطات  طرف 
،ويلتهم  يتو�صع  الذي  االأخطبوط  هذا 
ويهدد  املدينة  ماهو جميل يف هذه  كل 
م�صاحلها رغم تدخل عدة �صلطات لكن 
نفوذ �صبكات العقار جعل قرارات الهدم 
حمل اإدراج دون تنفيذ وهو ما �صجع على 

ا�صتمرارالظاهرة .
حممد بن ترار

حممد بن ترار

هذا واأكدت م�صادر مقربة من التحقيقات 
اأنه مت اال�صتماع اإىل املديرال�صابق لديوان 
باخرة  ا�صترياد  ظروف  حول  احلبوب 
القمح  من  األف طن   31 باأكرث من  حمملة 
�رصكة  من  �صامة  مبواد  املعالج  اللني 
تبينت  االفال�ص،حيث  تعي�ص  ليتوانية 
للقمح  املوردة  ال�رصكة  اأن  التحقيقات 
درايفو�ص،كانت  لوي�ص  تدعى  اللني 
جعل احلكومة  ما  اإفال�ص  حالة  تعرف 

على  اأ�صابيع  منذ  ت�صتحوذ  االإماراتية 
عدة  طرح  اأ�صهمها ما  من  باملائة   45
املوجودة  ال�صامة  حول املواد  ت�صاوؤالت 
واأ�صارت  منها  الهدف  وما  القمح  يف 
عينات  على  اأجريت  التي  التقنية  اخلربة 
االأخري  فاإن  امل�صتورد،  اللني  القمح  من 
�صامة،حيث  كيماوية  مواد   4 على  يحتوي 
ميناء  م�صتوى  على  النوعية  مفت�صو  حذر 
ورفعوا  امل�صتوردة  ال�صحنة  اجلزائر من 
احلبوب  لديوان  العامة  للمديرية  تقريرا 
ي�صكل خطرا  ب�صفته  مينعون توزيعه 

فقد  ذلك  ورغم  العمومية  ال�صحة  على 
اللني  القمح  من  هامة  �صحنات  توزيع  مت 
عرب  احلبوب  تعاونيات  امل�صتورد على 
بعد  اإال  تتوقف  ومل  من الواليات،  العديد 
ا�صارت  العليا ،حيث  ال�صلطات  تدخل من 

اىل  ت�صعى  كانت  اأطرافا  اأن  التحقيقات 
ومن  ،هذا  اجلرمية  واإخفاء  القمح  توزيع 
بعد اأن  تت�رصب  مل  التحقيقات التي  �صاأن 

تك�صف االطراف املتورطة يف امللف .

 با�شر حمققو الدرك الوطني يف باب جديد 
بالعا�شمة، �شبيحة اأم�س االثنني يف اال�شتماع 

اىل املدير العام ال�شابق لديوان  احلبوب والبقول 
اجلافة عبد الرحمن بو�شهدة يف ق�شية ا�شترياد 
قمح لني �شام من ليتوانيا وتوزيع كميات هخامة 

منهم  قبل توقيف العملية .

غرق قرب �شيد بال�شابالت 

انت�سال جثة مفقود ب�ساطئ »مزاال«  

جامعة البويرة 

ت�سفيات امل�سابقة العاملية
 مل�ساريع الطلبة

نداء ل�شكان و�شلطات البويرة

عائلة معوزة تنا�سد املح�سنني لرتميم منزلها 

�شيدي بلعبا�س

تن�سيب 1000 بالوعة للوقاية
 من الفي�سانات

من  �صخ�ص  انت�صال جثة  االثنني  اأم�ص  مت 
م�صتوى  على  مفقودين  بحارة  ثالثة  بني 
املحمدية،  لبلدية  التابع  »مزاال«  �صاطئ 
انقالب  اثر  من بني ثالثة مفقودين، على 
االأحد  اأم�ص  يقلهم  كان  �صيد  قارب 
)خليج  ال�صابالت  �صاطئ  م�صتوى  على 
لواأج املكلف  به  اأفاد  اجلزائر(، ح�صب ما 
للحماية  الوالئية  باملديرية  باالإعالم 
املالزم  العا�صمة  باجلزائر  املدنية 
ذات  واأو�صح  اهلل.  خلف  بن  خالد  اأول 
متت  اجلثة  »انت�صال  عملية  اأن  امل�صدر 
يف حدود ال�صاعة العا�رصة 00: 10 �صا من 
�صاطئ  م�صتوى  على  االثنني،  اليوم  �صباح 
قبال  املحمدية،  لبلدية  التابع  +مزاال+ 
اأن  امل�صدر  نف�ص  الهيلتون«واأ�صاف  فندق 
احلماية  غطا�صو  انت�صلها  ال�صحية  »جثة 

املدنية بحوايل )10( اأمتار من عمق يقدر 
اجلثة  اأن  اإىل  م�صريا  اأمتار«،   7 بحوايل 
اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل  حتويلها  �صيتم 

مبقربة العالية.
وح�صب نف�ص املالزم االأول التزال عمليات 
متوا�صلة  اثنني  مفقودين  عن  البحث 
املدنية وحرا�ص  يذكراأن م�صالح احلماية 
ال�صواحل �صجلت اأم�ص االحد غرق �صفينة 
ال�صابالت يف حني مت  م�صتوى  على  �صيد 
اإنقاذ 6 بحارة من طاقم ال�صفينة، مبا فيهم 
بني  ما  اأعمارهم  وترتاوح  ال�صفينة.  مالك 
حلر�ص  وحدة  اأطلقت  كما  �صنة   40 و   27
ال�صواحل، اأم�ص االحد ،عملية بحث واإنقاذ 
لثالثة بحارة مفقودين، وذلك اإثر انقالب 
اجلزائر،  بخليج  يقلهم  كان  الذي  القارب 
ح�صب ما اأفادت به وزارة الدفاع الوطني.

احت�صنت اأم�ص جامعة البويرة بالتن�صيق 
امل�صابقة  ت�صفيات  املقاوالتية  دار  مع 
العاملية امل�صماة »هولت برايز« املوجهة 
املقاوالتية  جمال  يف  اجلامعات  لطلبة 
حملت  التي  الطبعة  هذه  و�صهدت 
مو�صوع »الغذاء من اجل اخلري« م�صاركة 
ال�صياق جرت  90 جامعة جزائرية ، ويف 
هذه الت�صفيات بتقدمي 6 فرق من جامعة 
تندرج يف  م�صاريع  البويرة عرو�صا حول 
حتكيم  جلنة  بح�صور  املو�صوع  ذات 
اأ�صارت  حيث   ، خمت�صني  اأ�صاتذة  من 
اأمال«  »�صا�صي  الطالبة  التنظيم  م�صوؤولة 

يف ت�رصيحها ليومية »الو�صط« اأن الهدف 
من هذه الفعالية هو غر�ص روح املبادرة 
عامل  ولوج  على  وت�صجيعهم  الطلبة  لدى 
املقاوالتية من خالل جت�صيد م�صاريعهم 
امل�صاهمة يف  وكذا   ، الواقع  اأر�ص  على 
حتقيق التنمية امل�صتدامة وخلق منا�صب 
�صفرية  عربت  جهتها  ومن   ، ال�صغل 
»جبريي  البويرة  بجامعة  برايز«  »هولت 
الطلبة مع  اأملها يف جتاوب  حورية« عن 
م�صتوى  رفع  يف  ت�صاهم  مبادرات  هكذا 
اجلامعة ما ينعك�ص ايجابيا على الوالية 

والوطن ككل .

عبد  رابح  بن  املواطن«  نا�صد 
البويرة  الرحمن« جميع �صكان والية 
و ال�صلطات من اأجل للتدخل العاجل 
مل�صاعدته على ترميم منزله العائلي 
الكائن مبزرعة دو�صن حممد بطريق 
يتواجد  والذي  البويرة  مدينة  حيزر 
اأنها  عنها  يقال  ما  اقل  حالة  يف 
كارثية حيث تكاد جدرانه اأن تتهاوى 
على روؤو�ص هذه العائلة املتكونة من 
4 اأفراد وما زاد االأمر تعقيدا اأن رب 
العائلة عاطل عن العمل بالكاد يوفر 
يفكر  اأن  بالك  فما  الأبنائه  القوت 
املنزل  بناء  م�صتلزمات  اقتناء  يف 
من  كل  تكفلت  ال�صياق  ويف   ، ح�صبه 

املبادرة   « اخلرييتني  اجلمعيتني 
»حورية  جمعية  و  اخلري«  اأجل  من 
نداء  باإطالق  واملراأة«  للطفولة 
والية  عرب  املح�صنني  لكل  ا�صتغاثة 
تقدمي  اأجل  من  وخارجها  البويرة 
العون لهذه االأ�رصة املعوزة يف اأقرب 
االآجال خا�صة ونحن يف ف�صل الربد 
و االأمطار مايزيد املعاناة واخلطر 
بتاأثري  املنزل  تهاوى  اإذا  املحدق 
يود  من  ولكل   ، الغزيرة  االأمطار 
امل�صاعدات  وتقدمي  االإ�صتف�صار 
املبادرة  جمعية  مكتب  برقم  يت�صل 

من اأجل اخلري 0792208138 .
اأح�شن مرزوق

عملية  بلعبا�ص  �صيدي  مبدينة  اأطلقت 
على  �صيما  ال  بالوعة   1000 تن�صيب 
وذلك  الكربى  وال�صوارع  االأحياء  م�صتوى 
ح�صبما  الفي�صانات،  خطر  من  للوقاية 
علم اليوم االثنني لدى املكلف مب�صلحة 
املحلي  بالفرع  واال�صتغالل  ال�صيانة 

للديوان الوطني للتطهري.
الديوان  فرع  اأن  دري�صي  خمتار  واأو�صح 
العملية  هذه  تنفيذ  يف  با�رص  املذكور 
�صيدي  بلدية  م�صالح  مع  بالتن�صيق 
حيث  اخلريف،  هذا  بداية  مع  بلعبا�ص 
بالوعة عرب  تن�صيب1000  ال�رصوع يف  مت 
وعديد  باملدينة  ال�صكنية  التجمعات 
�صبكة  لدعم  وذلك  ال�صوداء  النقاط 
خطر  من  والوقاية  ال�صحي  ال�رصف 

الفي�صانات.
باملوازاة  مت  اأنه  امل�صدر  ذات  وك�صف 
البالوعات  لتنقية  اإطالق عملية  ذلك  مع 
اإح�صاء  مع  ال�صتاء  ف�صل  لدخول  حت�صبا 
بلعبا�ص  �صيدي  مبدينة  ال�صوداء  النقاط 
والتي تعرف جتمع املياه نتيجة ت�صاقط 
االأمطار، م�صريا اإىل اأن العملية متوا�صلة 
االأخرية  الت�صاقطات  بعد  ال�صيما 

بلعبا�ص  �صيدي  عرفتها  والتي  لالأمطار 
اأين ت�صببت يف جتمع املياه بعدة مناطق 
م�صكن  و400  اجلياليل  �صيدي  حي  مثل 

واأنفاق املدينة.
اأجل  من  املبذولة  اجلهود  �صياق  ويف 
الوقاية من خطر الفي�صانات يجري حاليا 
وتهيئة  وتو�صعة  لتنقية  عملية  جت�صيد 
العمراين على  الن�صيج  وادي مكرة داخل 
طول 6،5 كلم طويل، ح�صبما اأو�صحته من 
جهتها املديرية املحلية للموارد املائية 
العملية  هذه  اأن  امل�صدر  ذات  واأ�صاف 
املتخذة  االإجراءات  اإطار  يف  تندرج 
ت�صكل  كانت  التي  النقاط  جميع  حلماية 
من  بالقرب  خا�صة  الفي�صانات  خطر 
�صيدي  والية  ا�صتفادت  وقد  مكرة  وادي 
بلعبا�ص يف ذات االإطار من عملية هامة 
راأ�ص  من  انطالقا  مكرة  وادي  لتنقية 
املاء اإىل غاية عني الربد وذلك عرب جميع 
البلديات التي مير بها والتي ت�صكل نقاط 
جمرى  وتو�صعة  تنقية  مت  حيث  �صوداء 
امل�صدر،  ذات  ذكره  ما  وفق  الوادي، 
كافة  عرب  انتهت  العملية  اأن  اإىل  م�صريا 

البلديات املعنية.

االإطاحة ب�شيديل وزوجته متلب�شني ببيعها

حجز ن�سف مليون قر�س مهلو�س بب�سار

بعد ف�شل امل�شالح املحلية 

مطالب بتفعيل 400 قرار هدم لبنايات فو�سوية 

يف ملف يخ�س ا�شترياد 31 األف طن من احلبوب من �شركة 

التحقيق مع  املدير العام ال�سابق لديوان احلبوب  

جمل�ص  لدى  اجلنايات  حمكمة  ق�صت 
ق�صاء تلم�صان نهار اأم�ص بال�صجن املوؤبد 
يف حق املتهم »ب م« املتهم بقتل معلمة 
بق�صم حمو االأمية يف االأربعينات من العمر 
من  رم�صان  �صهر  خالل  حجر  با�صتعمال 
اال�صتحواذ على  اأجل  املا�صية من  ال�صنة 
بني  مبنطقة  النقال  وهاتفها  اأموالها 

�صنو�ص 40 كلم جنوب تلم�صان .
جل�صة  خالل  اجلنون  ادعى  الذي  املتهم 

اأمره  من  هو  »اجلن  اأن  واأكد  املحاكمة 
قتلها  مالب�صات  عن  بقتلها« وك�صف 
 27 ل  رم�صان امل�صادف  �صهر  خالل 
اأين كانت   2019 ماي  �صنة  �صهر  من 
ال�صحية تتنقل من قرية اأوالد مو�صى نحو 
طريقها ،ويقوم  البلدية ليعرت�ص  مقر 
الراأ�ص  م�صتوى  على  بحجرة  ب�رصبها 
وملا فقدت ،وعيها قام بجرها عن طريق 
اأحد  رقبتها  اإىل  يف  ثبت  معدين  �صلك 

كان  الذي  ال�صبب  ،وهو  املجاورة  االأودية 
يف خروج روحها اإىل بارئها اأين عرثعليها 
وقت املغرب جثة هامدة م�صنوقة ب�صلك 
ليتم  اخلمي�ص  واد  يف  ،ومرمية  معدين 
م�صالح  حمققي  قبل  من  اإليه  الو�صول 
االأمن بعد يومني من اجلرمية عن طريق 
التي مت معاينتها على  الب�صمات  مطابقة 
توقيفه  ليتم  ب�صماته ،  مع  ال�صحية  جثة 
العثورعلى مالب�صه  مت  منزله  وبتفتي�ص 

اأغرا�ص  اإىل  باالإ�صافة  بالدم  امللطخة 
مببلغ  االأمر  ال�صحية ،ويتعلق  تخ�ص 
اإنكار  حاول  ،املتهم  نقال  وهاتف  مايل 
باجلن  وال�صاقها  اليه  املن�صوبة  التهمة 
الذين  دفاعه  ل�صان  على  ما جاء  وهو 
طالب بربائته يف حني التم�ص النائب العام 
لب�صاعة  نظرا  االعدام  عقوبة  ت�صليط 
املداولة  بعد  املحكمة  لتنطلق  اجلرمية 

بال�صجن املوؤبد يف حقه .

املتهم ادعى اجلنون اأن »اجلن اأمره بقتلها«

املوؤبد لقاتل معلمة حمو االأمية ببني �سنو�س

جامعة اجلزائر 2

الذكرى ال�سابعة لوفاة  املوؤرخ "اأبو قا�سم �سعد اهلل"
قا�صم  »اأبو   2 اجلزائر  جامعة  اأقامت 
اجلامعية  ال�صنة  ِلـختام  حفال  اهلل«  �صعد 
ِلـ  املوافق  االثنني  يوم   )2020/  2019(
الذكرى  مع  تزامنا  وذلك  دي�صمرب   14
><اأبو  اجلزائري  املوؤرخ  ِلـوفاة  ال�صابعة 
اجلامعة  مدير  ِبح�صور  اهلل«  �صعد  قا�صم 
التعليم  وزارة  بومعيزة« وممثلي  »ال�صعيد 
ونوابهم  عدة  جامعات  ومدراء  العايل 
على غرار املفت�صة العامة بوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي » لويزة �رصيفي »، 
جامعة  مدير   ،1 اجلزائر  جامعة  مدير 
زوار،  باب  جامعة  ممثل   ،3 اجلزائر 
مديري جامعة البليدة 1 و 2 وكذا ممثل 

ال�صلطات االأمنية.
ت�صمن احلفل برناجما ثريا، بداية بتالوة 
اآيات من القراآن الكرمي ثم الن�صيد الوطني 
ليتم االفتتاح الر�صمي لهذا احلفل بكلمة 
الذي  بومعيزة«  »ال�صعيد  اجلامعة  مدير 

املتفوقني  الطلبة  وهناأ  احل�صور  �صكر 
الذين عملوا بجد واجتهدوا لي�صلوا لهذه 
اإىل رتبة  الذين ترقوا  املرتبة واالأ�صاتذة 
ممويل  �صكر  كما  عايل«،  تعليم  »اأ�صتاذ 
الرئي�ص  ظهور  على  اهلل  وحمد  احلفل 

ِب�صحٍة جيدة.
العامة  ِللمفت�صة  الكلمة  اأحيلت  بعدها 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  بوزارة 
»لويزة �رصيفي«  بالنيابة عن الوزير«عبد 

الباقي بن زيان« لتمثيله يف احلفل، حيث 
اأثنت على املجهودات املبذولة من قبل 
االأ�رصة اجلامعية والنجاح يف اإنهاء ال�صنة 
الدرا�صية خا�صة يف هذه الظروف ال�صعبة 
التي تعي�صها  البالد والعامل اأجمع ب�صبب 

جائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد.
املتفوقني  الطلبة  تكرمي  مت  االأخري  ويف 
من كل التخ�ص�صات وكذا تكرمي االأ�صاتذة 

الذي مت ترقيتهم.

اأح�شن مرزوق

حممد .ب
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ببلدية   01 الزاوية  �سكان  اأعرب 
 05 حوايل  تبعد  التي  الروي�سات 
عن   ، ورقلة  الوالية  مقر  عن  كلم 
ال�سديدين  وا�ستيائهم  امتعا�سهم 
التي  املرتاكمة  النقائ�ص  جراء 
منها  حياتهم  ونغ�ست  اأرقتهم 
الو�سعية الكارثية ل�سبكة الطرقات 
اأتربة  اإىل  حتولت  التي  واالأر�سفة 
 ، الرياح  هبت  كلما  يتناثر  وغبار 
ف�سال عن تكاثر احل�رشات ال�سامة 
على  حبوب  بروز  يف  ت�سببت  التي 
ي�سكل  اأ�سبح  ما  وهو   ، اأج�سادهم 

خطرا على �سحتهم .
بذات   01 الزاوية  �سكان  طالب 
املعنية  اجلهات  من  البلدية 
من  الإخراجهم  العاجل  التدخل 
منذ  يعي�سونه  الذي  املعاناة  �سبح 
الو�سعية  غرار  على   ، قرن  ربع 
التي  الطرقات  ل�سبكة  املزرية 
اأ�سحت متلوؤها احلفر و املطبات 
على  خطرا  ي�سكل  اأ�سبح  مما   ،
�سالمة ال�سائقني واملواطنني على 
مرور  حوادث  بوقوع  �سوى  حد 
مميتة ، ف�سال عن تكبد ال�سائقني 
ت�سليح  جراء  كبرية  مادية  خ�سائر 
مركباتهم  ت�سيب  التي  االأعطاب 
اإىل  باالإ�سافة   ، مرة  كل  يف 
�ساهمت  التي  االأر�سفة  اهرتاء 

انت�سار  من  املواطنني  تخوف  يف 
تكاثر  نتيجة  واالأوبئة  االأمرا�ص 
احل�رشات ال�سامة التي تت�سبب يف 
 ، املعدية  االأمرا�ص  خمتلف  نقل 
امل�سابني  عدد  زيادة  عن  ناهيك 
يف  واحل�سا�سية  العيون  باأمرا�ص 

اأو�ساط كبار ال�سن واالأطفال .
وتذمر  امتعا�ص  من  زاد  ما  و 
،انت�سار  اجلهة  بذات  ال�سكان 
ترتب�ص  التي  ال�سالة   الكالب 
 ، اأكبادهم  وفلذات  باأرواحهم 
لالأمن  مقر  انعدام  اإىل  باالإ�سافة 
الوطني ، ما جعلهم يتخوفون من 
ال�سباب املنحرفني الذين يتخذون 
ذات املنطقة مكانا لهم ملمار�سة 

خمتلف اأعمال الرذيلة .
ال�سكان  هوؤالء  نا�سد  وعليه 
ال�سلطات املعنية بالتدخل العاجل 
عنهم  الغنب  رفع  على  والعمل 
من  ر�سيدهم  منحهم  خالل  من 
العمل  وتفادي  التنموية  امل�ساريع 
ب�سيا�سة مبداأ االأف�سلية يف مترير 
حث  التي  االإمنائية   امل�ساريع 
العزيز  عبد  جراد  االأول  الوزير 
على �رشورة عدم اإق�ساء اأي جهة 
امل�ساريع  ذات  من  املعمورة  من 

لتح�سني م�ستوى املعي�سة .
رمي نواري 

كل  يحتجون  الذين  البطالون  �سلم 
 ، ورقلة  والية  مقر  اأمام  اأ�سبوع 
الئحة مطالبهم لديوان وايل الوالية 
ق�سية  خلفتها  جتاذبات  عقب   ،
ا�ستقبال ممثلني عن طالبي العمل ، 
وت�سمنت الئحة املطالب املتكونة 
مطالب   ، �سفحات  ثالث  من 
و�سفت بـ » امل�رشوعة  وامللحة » 
.  مبا�رشة بعد البيان االأخري  الذي 
قام   ، ورقلة  وايل  ديوان  �سدر عن 
يحتجون  الذين  البطالني  ممثلي 
 ، الوالية  مقر  اأمام  ثالثاء  يوم  كل 
من  تتكون  مطالب  الئحة  باإعداد 
ديوان  اإىل  وت�سليمها  �سفحات   3
التي جاءت  ، وهي اخلطوة  الوايل 
عقب جتاذبات بني الطرفني ، ومن 
عن  يك�سف  اأن  املعطى  هذا  �ساأن 
قادم  يف  امل�ستجدات  من  الكثري 

االأيام .
الئحة  يف  البطالون  ومت�سك 
املطالب  من  بجملة   ، مطالبهم 
امل�رشوعة   « بـ  و�سفوها  التي 
وامللحة » منها ، فتح حتقيق �سامل 
اإلغاء  وكذا   ، الت�سغيل  ملف  يف 
باملوؤ�س�سات  التعجيزية  ال�رشوط 
البرتولية ، ف�سال عن تطبيق جملة 
اأبناء  متكني  اإىل  الداعية  القوانني 
التوظيف  يف  حقهم  من  الوالية 

االأخري  الوزاري  املر�سوم  ال�سيما 
ومراقبة  الت�سغيل  الآليات  املحدد 

التن�سيبات بواليات اجلنوب.
اأن  البطالني  من  متحدثون  وقال 
ال�سلطات  ملعب  يف  االآن  الكرة 
وعلى راأ�سها وايل الوالية املطالب 
اإزاء  م�سوؤولياته  بتحمل  ح�سبهم 
، م�سريين  الت�سغيل  تراكمات ملف 
بالوالية يرتقبون  العمل  اإىل طالبي 
هذا  حيال  امل�سوؤول  ذات  حترك 
امللف من خالل اإطالق اإ�سالحات 

من �ساأنها اإعادة االأمل للبطالني .
�رشكة  ك�سفت  اآخر،  �سياق  ويف 
جديد  عر�ص  عن  �سوناطراك 
خمتلف  يف  املنطقة  الأبناء 
الذي  العر�ص  وهو   ، التخ�س�سات 
طالبي  لدى  كبريا  اهتماما  لقي 
 ، ال�سهادات  حاملي  ال�سيما  العمل 
بوجوب  البطالني  من  عدد  وطالب 
يف  وال�سفافية  النزاهة  اعتماد 
تزامن  الذي  العر�ص  هذا  معاجلة 
وا�سع  ا�ستقبال  تنظيم عمليات  مع 
املحلية  املالحق  م�ستوى  على 
روؤ�ساء  عليها  اأ�رشف   ، للت�سغيل 
التي  العملية  وهي  املرافق  هذه 
لقيت ا�ستح�سانا يف �سفوف طالبي 

العمل . 
اأحمد باحلاج 

حي �سري�سوف الفراي بتمرنا�ست

للحد من عناء التنقل وم�سقة ال�سفر 

طالبوا بحقهم من امل�ساريع التنموية

يف وقت ك�سفت فيه �سوناطراك عن عر�ض جديد

ال�سكان يغرقون يف الظالم الدام�س  

�سكان بني تامر باأدرار يطالبون بالنقل احل�سري 

�سكان الزاوية 01 
بالروي�سات بورقلة يعانون 

بطالو ورقلة ي�سلمون الوايل 
الئحة مطالبهم

دورة املجل�ض الوالئي لورقلة

امليزانية االأولية حمل جتاذبات 
.     الوايل يطالب املنتخبني بال�سجاعة ..؟

عرفت اختتام الدورة العادية العادية الثالثة للمجل�ض ال�سعبي الوالئي بورقلة موؤخرا 
، بع�ض التجاذبات التي خلفها تقرير امليزانية االأولية ل�سنة 2021 ، حيث طالب عدد من 

االأع�ساء بتو�سيحات حول الطريقة املعتمدة يف اإعتماد املخ�س�سات املالية املر�سودة لربامج 
التنمية املحلية ، بينما طالب وايل الوالية املنتخبني بالتحلي بال�سجاعة واالعرتاف بعد 

الك�سف عن االأرقام .

اأحمد باحلاج 

اأع�ساء  باملجل�ص  اأبدى عدد من 
ال�سعبي الوالئي بورقلة ، حتفظهم 
امليزانية  تقرير  يف  جاء  ما  على 
طالب  حيث   ، ل�سنة2021  االأولية 
البع�ص بتو�سيحات حول الطريقة 
تخ�سي�ص  يف  اعتمادها  مت  التي 
الوالية  ببلديات  املالية  املبالغ 
يف  متدخل  من  اأكرث  وقال   ،
ت�سجل  مرة  الأول  انه  املو�سوع 
يف  اأوغمو�ص  اختالالت  هكذا 
متت  التي  الطريقة  عن  الك�سف 

بها اإ�سناد امل�ساريع .
ورغم اأن املجل�ص ال�سعبي الوالئي 
يف  تدخله  خالل  اأو�سح  ،قد 
الق�سية  الدائر حول هذه  النقا�ص 
 ، يرام  ما  على  االأمور  اأن  بتاأكيده 
اإال اجلدل وال�سجال ظل مطروحا 
لدى بع�ص االأع�ساء الذين �سددوا 
تو�سيحات  تقدمي  وجوب  على 
يف  اعتمدت  التي  الطريقة  حول 

اإعداد امليزانية االأولية .
عن  خرج  ورقلة  وايل  جهته  من 
�سمته واأكد يف تدخله اأن امليزانية 

واأن   ، قانونية  بطريقة  اأعدت 
هناك �سالحيات مار�سها ويكفلها 
الدعم  ذلك  قبيل  من  الت�رشيع  له 
ودعا   ، الظل  ملناطق  املخ�س�ص 
 ، ذاته  ال�سياق  يف  امل�سوؤول  ذات 
يف  الت�رشع  عدم  اإىل  املنتخبني 
اإبداء االأحكام فيما يتعلق باالأرقام 
املر�سودة  املالية  واملخ�س�سات 
اأين   ، بالبلديات  املحلية  للتنمية 

توزيع  يف  توازنا  هناك  اأن  اأكد 
املنتخبني  مطالبا   ، امل�ساريع 
واالعرتاف  بال�سجاعة  بالتحلي 

عقب اطالعهم على احلقائق .
واأو�سح وايل الوالية ، اأنه كان على 
بع�ص االأع�ساء عدم خلق �سجال يف 
هذه الق�سية وكان عليهم مرا�سلته 
القانونية   االإجراءات  وفق  كتابيا 
املعمول بها ، ومتكينهم من  الرد 

امليزانية  حول  ت�ساوؤالتهم  على 
االإ�سافية . يذكر اأن اختتام الدورة 
ذاتها �سهد امل�سادقة على تقرير 
امليزانية االأولية للوالية ل�سنة 2021 
، كما مت تقدمي تقرير حول و�سعية 
االجتماعية  العقارية  التجزئات 
ف�سال   ، املجمع  الريفي  وال�سكن 
عن تقدمي املداوالت وامل�سادقة 

عليها .
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اأخبار اجلنوب

�سري�سوف  حي  �سكان  يتخبط 
يف   ، مترنا�ست  ببلدية  الفراي 
اأرقت  التي  امل�ساكل  من  جملة 
التام  الغياب  ظل  يف  يومياتهم 
احلي   ب�سوارع  العمومية  لالإنارة 
احلقيقية   االرادة  غياب  نتيجة 
للتكفل  املحلية  ال�سلطات  من 

بامل�سكل القائم .
املواطنني  من  الع�رشات  نا�سد 
الفراي  �سري�سوف  بحي  القاطنني 

مترنا�ست،يف  لبلدية  اداريا  التابع 
 « »الو�سط  مع  حديثهم  معر�ص 
راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
برجمة  ب�رشورة  ال�سيخ   بادي 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم 
يكابدونها  التي  امل�ساكل  اأمهات 
وعلى راأ�سها االفتقار التام  ل�سبكة 
االإنارة العمومية عرب �سوارع احلي 
ظاهرة  انت�سار  يف  �ساهم  مما   ،

واالأقرا�ص  املخدرات  ترويج 
مل�رشوبات  باالإ�سافة  املهلو�سة 
يهدد  بات  ما  وهو  الكحولية 
عنها  املعروف  املحلية  العائالت 
يف  ال�ساربة  وتقاليدها  بعاداتها 
تدخل  انتظار  ، ويف  التاريخ  عمق 
ال�سلطات املعنية للتكفل بامل�سكل 
القائم يبقى الزما على �سكان حي 
�سري�سوف الفراي  معاي�سة الو�سع 
،رغم  م�سمى  غري  الأجل  املزري 

ان البع�ص منهم هددوا بالت�سعيد 
من لهجة االحتجاجات  والتجمهر 
اأمام مقر الوالية للمطالبة بتدخل 
النارة  الو�سية  للجهات  عاجل 
الغنب  معامل  ورفع  �سوارعهم 
ال�سارم  التكفل  اطار  يف  عنهم 
االجتماعية  اجلبهة  بان�سغاالت 
االمكانات  و  االأولويات  ح�سب 

املتاحة.
جناة ،ح 

تامر  بني  قرية  �سكان  يعي�ص 
حوايل  تيمي  اأحمد  اأوالد  ببلدية 
11كلم �رشق عا�سمة الوالية اأدرار 
معاناة حقيقية ب�سبب غياب النقل 
يجد  بحيث   ، القرية  واىل  من 
كبرية  �سعوبات  يوميا  العمال 
مواقع  اإىل  القرية  من  بالتنقل 
اأعمالهم وهو ما يجربهم بالتنقل 

تيمي  اوالد احمد  بلدية  اىل مقر 
بعد قطع م�سافة 7كلم  كل �سباح 
املتوجه  النقل  يف  الركوب  ق�سد 

اىل ادرار.
تتفرج   وال�سلطات  هذا  يحدث    
العديد  توفر  من  بالرغم  وذلك 
على  تعمل  التي  احلافالت  من 
اخلط الرابط بني عا�سمة الوالية 

الوطني  الطريق  عرب  وبلدياتها 
حافلة  تخ�سي�ص  دون   6 رقم 
طريق  عرب  للمرور  حافلتني  اأو 
بها  النقل  اأزمة  حلل  تامر  بني 
وكالة   م�ستوى  على  التدخل  اأو 
اأون�ساج ومديرية النقل لتخ�سي�ص 
حافلة اأو حافلتني يف اإطار ت�سغيل 
هوؤالء  معاناة  الإنهاء  ال�سباب 

النا�ص فاإىل  متى تبقى املعانات 
بهذه القرية متوا�سلة .

 وقد توعد ممثلي ال�سكان باخلروج 
ادرار   لل�سارع ملطالبة وايل والية 
م�سالح  لدى  العاجل  بالتدخل 
بامل�سكل  للتكفل  النقل  مديرية 

القائم الذي اأرق يومياتهم .
جناة ، ح 
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الأدب والفن يف معركة الوجود والنه�سة
اأهمية الأدب والفن:

وحماوالت  االإعالمي  ال�ضخ  خ�ضم  يف 
يف  فقط  لي�س  املعادية  الرواية  تكري�س 
جمتمعاتنا  ويف  بل  الدولية  املجتمعات 
وعلم  النف�س  علم  اإىل  اللجوء  يكون 
ت�ضكل  كيفية  لفهم  �رضوريا  االجتماع 
النا�س..  وعي  يف  وامل�ضلمات  العادات 
يف  نخب  ت�ضبح  اأن  املحزن  ملن  اإنه 
الرواية املعادية  العربية تردد  جمتمعاتنا 
وهذا يعرب بو�ضوح عن تقنية عالية تتزود 
قادرة  فاعلة  واأدوات  الغربية  الرواية  بها 
ه�ضا�ضة  عن  يعرب  كما  االخرتاق..  على 

ح�ضوننا الثقافية.
 فمنذ البداية يحمل االإن�ضان الرواية يف�رض 
بها ما م�ضى ويحمل كذلك االأحالم ينظر 
من خاللها اآماله واأهدافه.. ويجد االإن�ضان 
نف�ضه فيما كتب ويكتب او يرتجم يف حالة 
االأدبي  العمل  يقرتب  ما  ومبقدار  فنية، 
والوجداين  النف�ضي  مكنونه  من  والفني 
ترتقي روحه وتنه�س همته ولكم قال قادة 
كبار: ان للكلمة الدور االأكرب يف انت�ضارات 

الثورات.
او  والنه�ضة  بالتحرر  اخلا�ضة  االأفكار 
التحرير  معارك  يف  املبا�رض  العمل 
والنه�ضة ال ي�ضتطيعان ر�ضم معامل الطريق 
ي�ضتطيعان  وال  �ضعب  لكفاح  احلقيقية 
الواجب ان  العواطف والدفاع عن  �ضيانة 
حرما من االن�ضياح يف املجاالت االأخرى 
جملة  االإن�ضاين  للوجود  خماطبة  العديدة 
والرواية  وال�ضعر  الغناء  دور  ياأتي  وهنا 
والرتجمات واملنطق وكل ماله من عالقة 

مبنا�ضط احلياة.
هذا بالن�ضبة لدور االدب والفن يف ال�ضياق 
وهناك  املعني..  املجتمع  حلركة  العام 
فاالأدب  ال�ضخ�س  �ضعيد  على  مهم  دور 
والفن والثقافة تزكي الروح وتهذب اخللق 
وترتقي بامل�ضاعر وتفتح اأبواب االإن�ضانية 
لكل لقاحات اخلري من كل اجتاه وت�ضقط 
اأن لالأدب والفن  اخلبث وال�ضطحي.. كما 
امل�ضاعر  دائرة  تو�ضيع  يف  الكبري  الدور 
االآفاق  وفتح  االإن�ضان  ت�ضلية  و  والتذوق 
بالروح  وتزويده  تخيله  واأمام  اأمامه 
ملوا�ضلة  ال�رضورية  الفاعلة  املعنوية 

الدرب بال تلعثم.
فاالأدب والفن بهذا املعيار حاجة اإن�ضانية 
واملجتمع ال ميكن  ال�ضخ�س  �ضعيد  على 
املجموع  حياة  تدفق  يف  عنها  اال�ضتغناء 
نحو االأهداف الكبرية وهما املعربان عن 
الب�رضية  امل�ضرية  والفاعالن يف  احل�ضور 
اإمكانية تقدمي �ضورة  لي�س من  وبدونهما 

اخلا�س اىل لعام.. 
الروؤى  لتقريب  للب�رضية  حاجة  اأنهما  كما 
الكرة  والتفاهمات واحلاجات بني �ضعوب 
اأب�ضع  من  واحدة  تعي�س  التي  االأر�ضية 
واختالق  الروايات  ت�ضويه  حماوالت 
اإ�ضقاط  خاللها  يتم  ووقائع  معطيات 
الثورية وت�ضنيعها واإظهارها على  النماذج 
على  التغطية  يتم  لكي  عليه  هي  ما  غري 

اإ�ضعاعاتها االإن�ضانية.

اجلزائر وفرن�سا:
االإقطاع  على  الفرن�ضية  الثورة  كانت  لئن 
الفكرية  التحوالت  قاطرة  والكني�ضة  
كانت  فلقد  واأمريكا..  اأوربا  يف  والقيمية 
التحرر  حركات  قاطرة  اجلزائرية  الثورة 
الالتينية  واأمريكا  اأفريقيا  يف  الوطني 

وا�ضيا والوطن العربي.
احلكم  الفرن�ضية  الثورة  اأ�ضقطت  لقد 
واأ�ض�ضت اجلمهورية وغريت  الديكتاتوري 
ال�ضيا�ضي يف  النظام  ب�ضكل عميق م�ضرية 

العامل واألهمت البلدان االأوربية بربيع اأوربا 
يف  حتول  نقطة  اأ�ضبحت  فلقد   1848 يف 
تاريخ اوربا احلديث وتركت نتائج م�ضتمرة 
والتاأثري  العالقات  وتنظيم  املفاهيم  يف 
ولقد  االإن�ضانية..  واحل�ضارة  ال�ضعوب  يف 
الكني�ضة وال�ضيا�ضة  اأحدثت االنف�ضام بني 
ال�ضابقة مفاهيم  الت�ضورات  واأحلت حمل 
ت�ضل  ان  لها  كان  وما  والئكية..  ليربالية 
�ضحف  وجود  لوال  العاملني  اىل  ر�ضالتها 
وكتاب وفنانني متميزين انت�رضوا باملئات 
الثورة  قيم  النا�س  وعي  يف  يكر�ضون 
اأفعالها ويغطون على  و�ضعاراتها ويزينون 
ب�ضاعتها وعنفها، فكانت الرواية والق�ضيدة 
واملقالة واالأغنية اأ�ضلحة حا�رضة بكل قوة 
لفرن�ضا  حتفظ  ومرجعية  ذاكرة  ل�ضناعة 
ورواية  ثقافة  وغربيها  �رضقيها  واأوربا 
يف  والثقافة  الفن  االأدب  والزال  خا�ضة.. 
لقيم  م�ضتمر  ا�ضتح�ضار  حالة  يف  فرن�ضا 

الثورة ون�ضج الروايات حولها.
معجزة  اجلزائرية  الثورة  كانت  ولقد 
وانت�ضار  الع�رضين،  القرن  يف  احلياة 
حركة التاريخ على قيود الواقع وبالدته.. 
اإحلاق  الثورة اجلزائرية من  فلقد متكنت 
الراأ�ضمايل  للمع�ضكر  التاأ�ضي�ضية  الهزمية 
واالإمرباطورية الغربية كما ا�ضتطاعت ان 
ت�ضل بروحها اىل طالئع ال�ضعوب الثورية 
اال�ضتعماري  الوجود  �ضد  بالثورة  تنطلق 

يف اإفريقيا وا�ضيا.
االأدب  ان عالقة  التو�ضيح  ولكن البد من 
والفن والثقافة بالثورة اجلزائرية مل تكن 
واأثناءها وبعد  الثورة  م�ضتقرة وثابتة قبل 
اجلزائرية  الثورة  �ضبق  فلقد  انت�ضارها.. 
يف  متثل  وادبية  وثقافية  فكرية  نه�ضة 
الرتبوي  الثقايف  بادي�س  ابن  م�رضوع 
حر�س  الثورة  �ضنوات  واثناء  والتنويري.. 
الثوار ان تكون الكلمة مرافقة لهم وبذلوا 
واالأغنية  ال�ضعار  �ضياغة  يف  جهودا 
له  كان  ما  كل  مع  ذلك  كل  ولكن  والفيلم، 
وال  كافيا  يكن  مل  انه  اال  عظيم  دور  من 
انت�ضار  بعد  كثريا  ي�ضمد  ان  ي�ضتطيع 
تقع  اجلزائرية  الثورة  ان  ورغم  الثورة.. 
ان  اال  اإ�ضالمي  عربي  ثقايف  حميط  يف 
عرب  احلقيقية  الفنية  االأدبية  االأعمال 
اأدوات الكتابة التاريخية او �ضياغة الرواية 

مل تكن يف م�ضتوى الثورة العظيمة.
اجلزائرية  للثورة  البالغ  التاأثري  ورغم 
يعود  التاأثري  هذا  اأن  اإال  ال�ضعوب  على 
اجلزائري  الفعل  لقوة  مطلق  �ضبه  ب�ضكل 
بكل  انه  اال  املدوية  ونتيجته  امليدان  يف 
العظيم ترجمة  الفعل  اأ�ضف مل يجد هذا 
اىل  طريقه  االإي�ضال  اأدوات  خالل  من 
امل�رضق  يف  ال�ضيما  العربية  الثقافة 
العربي والعامل االإ�ضالمي.. فكان احلديث 
عن الثورة اجلزائرية كالما مر�ضال ينطلق 

بال تدقق وبال تدفق.
يتم  مل  العربي  الوطن  ويف  اجلزائر  يف 
حتريك اأدوات الفن واالأدب الإعادة قراءة 
بالقليل  اال  واملقاومة  التاريخية  احلقبة 
النذر.. ففي حني تعج املكتبات الفرن�ضية 
بروايات واآداب وفنون عن الثورة الفرن�ضية 
واأوربيون  فرن�ضيون  فيها  ا�ضرتك  وقيمها 
لتيار  ملهمة  عادت  حتى  وعرب  بل 
وخلل  كوارث  من  حتويه  ما  رغم  عاملي 
اإن�ضاين خطري وجنوح متطرف �ضد القيم 
جند  نكاد  ال  احلني  هذا  يف  التقليدية.. 
العربية  الفنية  واالأعمال  االأدب  كتب  يف 
العظيمة  اجلزائرية  الثورة  عن  القليل  اال 
وروايتها، وها نحن  نح�س بحجم اخل�ضارة 
الوطن  نخبة  يف  الثقافة  م�ضتوى  على 
اىل فهم  ترتقي  العربي عندما جندها ال 
الثورة اجلزائرية.. وال نكاد نح�س باآثارها 

يف الوجدان العربي واالإ�ضالمي.
مهمة  والفنون  االدب  قيمة  كانت  لقد 
الثورة  اأثناء  باالنت�ضار  احل�س  لت�ضكيل 
وبعدها ولكن االآن نحن يف ام�س احلاجة 
ففي  العربي..  والوطن  اجلزائر  يف  اليها 
مواجهة العدوان امل�ضتمر على عوا�ضمنا 
الثورة  روح  ن�رض  ال�رضوري  من  كان 
والرواية  ال�ضعر  خالل  من  اجلزائرية 

والفنون ب�ضتى جماالتها.
التاريخ  مادة  ت�ضبح  ان  ملفت  الأمر  وانه 
الثورة  واأحداث  املجاهدين  وق�ض�س 
�ضيقة  معرفية  مب�ضتويات  مقيدة 
امللفت  ومن  مكررة  منفرة  وبطريقة 
خيوط  تتبع  عن  الفنية  االأعمال  غياب 
ومرحلة  اال�ضتعمارية  احلقبة  يف  ال�رضاع 
الثورة.. واالأخطر غياب االآداب عن ك�ضف 
خيوط املوؤامرة اال�ضتعمارية يف بالدنا.. 
ان  ورغم  انزوت  قد  الكني�ضة  ان  فرغم 
ان  اال  انح�رض  املا�ضية  ب�ضيغته  االإقطاع 
فكرية  كمرجعية  الفرن�ضية  الثورة  ح�ضور 
والقانون  الوعي  يف  ماثل  وثقافية  وادبية 

والدرا�ضة اجلامعية.

ال�سراع العربي ال�سهيوين:

تبدو الرواية هنا من اأهم اأ�ضلحة ال�رضاع 
بني العرب وال�ضهاينة حول فل�ضطني ففي 
ويعززونها  روايتهم  ال�ضهاينة  يقدم  حني 
واال�ضتفادة  والثقافة  باالآداب  با�ضتمرار 
ملهما  الهولوك�ضت  عاد  الوقائع حيث  من 
حتى  والغربيني  ال�ضهاينة  الكتاب  ملئات 
العلمية  ولي�س  ال�ضهيونية  الرواية  عادت 
يف  وال�ضيا�ضات  املواقف  مرجعية  هي 

اأوربا واأمريكا..
ف�ضال  االأوربية  املجتمعات  تزويد  ويتم 
عن التجمع ال�ضهيوين بتدفق الروايات عن 
املا�ضي واحلا�رض وحماولة تقدمي تف�ضري 
ميثل  ودويل  حملي  ثقايف  فلك  ل�ضنع  لها 
اأي اخرتاق من جهتنا..  امام  حالة �ضلبة 
ومل تتوقف عملية �ضناعة االدب والفن يف 
الهجوم الثقايف ال�ضهيوين والغربي بتوقف 
غري  النها  امليدان  �ضاحة  يف  املعارك 
معينة  جوالت  او  موؤقتة  حللول  خا�ضعة 

انها م�ضاألة وجود.
العربية  الرواية  حتبو  ذلك  مقابل  ويف 
واحيانا تبدو انها ك�ضيحة يف تعبريها عن 
احلق العربي بفل�ضطني وال يتقدم من الفن 
واالدب ما ميكن اعتباره رديفا يف املعركة 
فلعلنا  الوجود..  معركة  بل يف  احل�ضارية 
اذا جتاوزنا  بالكاد نعرث على عمل عربي 
القليل من االعمال التي انتجتها املوؤ�ض�ضة 
االأغنية  �ضعيد  على  الفنية  امل�رضية 
لغياب  ونظرا  والروايات..  واالأفالم 
املوؤ�ض�ضة  النظام  لدى  �ضيا�ضية  عقيدة 
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  فقدت  العربية 
يف  اخل�ضم  مواجهة  يف  الروؤية  والفنية 
الثقافة  ربط  اىل  باالإ�ضافة  امليدان  هذا 
والفن باملوقف ال�ضيا�ضي الراهن فتحول 
تهريج  اأدوات  اىل  والثقافة  واالأدب  الفن 

متناق�س.
كتب  يف  يكتب  ان  املعيب  من  األي�س 
موانئ  اأهم  من  ان  االآن  فل�ضطني  اطفال 
فل�ضطني غزة ودير البلح؟ او يكتب تعريفا 
حتت  الواقعة  االأرا�ضي  باأنها  لفل�ضطني 
األي�س معيبا  الفل�ضطينية،  ال�ضلطة  �ضيادة 
الفل�ضطينية  الثورية  االأغنية  تن�ضحب  ان 
بالزعيم  التمجيد  اأغاين  حملها  ليحل 
األي�س  الراهن؟  على  والتفوي�س  والقائد 
معيبا ان ال تنت�رض ظاهرة الكتاب واالأدباء 
الفل�ضطينية  ال�ضاحة  يف  والروائيني 
اخطر  فل�ضطني  تواجه  فيما  والعربية 

مراحل �ضطبها.

لعل املوؤ�ض�ضة الفنية امل�رضية هي االأكرث 
الرواية  مواجهة  يف  االآن  حتى  متا�ضكا 
ال�ضهيونية ويحمد للقائمني عليها بتوجيه 
ال�رضاع  ق�ضايا  ملعاجلة  فنية  اأعمال 
احل�ضور  من  مزيدا  مينح  مبا  واأدواته 
الهجان  راأفت  م�ضل�ضل  كان  فكما  للوعي 
املبدع وم�ضل�ضل الزئبق الفذ من االأعمال 
بكل  ال�رضاع  ا�ضتح�رضت  التي  الكبرية 
ال�ضخ�ضية  عناوين  وا�ضتح�رضت  وعي 
الوطنية والقومية بذكاء اال ان حمدودية 
العمل ومعاناته من �ضح االإمكانات وعدم 

اال�ضتثمار فيه يحد من فاعليته.
لقد كان للفل�ضطينيني يف ثمانينات القرن 
االدب  جماالت  يف  معترب  ن�ضاط  الفائت 
جمموعة  هناك  فكان  والثقافة  والفكر 
كانت  الذين  ال�ضعراء  عظماء  من 
املقاومة والثورة ملهمة لهم: توفيق زياد 
ومعني ب�ضي�ضو ووليد �ضيف و�ضميح قا�ضم 
من  جمموعة  ومعهم  دروي�س..  وحممود 
ال�ضعراء العرب الذين توحدوا يف احلالة 
الفل�ضطينية من م�رض و�ضورية واجلزائر 
والعراق.. كما ان اال�ضدارات املتنوعة: 
فل�ضطينية  و�ضوؤون  الثورة  فل�ضطن 
ودرا�ضات ا�رضائيلية ودرا�ضات فل�ضطينية 
وجملة الكرمل واملو�ضوعة الفل�ضطينية.. 
ومعها دوريات عربية كانت داعمة للرواية 
الفنية  الفرق  كانت  كما  الفل�ضطينية 
الفل�ضطينية  الثورة  فرقة  الفل�ضطينية 
املغنني  وع�رضات  العا�ضقني  وفرقة 
فرق  وكذلك  الفل�ضطينيني  واملبدعني 
فنية عربية وفنانني عرب واكبت امل�ضرية 
يف  الكبري  االثر  لهما  كان  وابداع  بجد 

تعميم الوعي وا�ضتنها�س ال�ضعوب.
ولكننا االن يف حالة فقر مدقع على هذا 
العربي  النظام  احدث  ان  بعد  امل�ضتوى 
فل�ضطني  نحو  توجهه  طبيعة  يف  اخللل 
للتطبيع  اجته  العربي  االنظام  فبع�س 
ال�ضهيوين  العدو  مع  للت�ضارك  وبع�ضه 
ويف  ال�رضاع..  عن  بنف�ضه  ناأى  وبع�ضه 
على  الت�ضييق  مت  جميعها  احلاالت  هذه 
الفن واالدب وعدم ال�ضماح لهما بالتو�ضع، 
واالمر نف�ضه يقال عن الو�ضع الفل�ضطيني 
اىل  طالع  ياعدوي  »طالعك  اغنية  فمن 

اغنية »ازرع تفاح وم�ضم�س وخوخ«..

  ال�ستدراك املطلوب:
يعاين يف مراحل  قد  القوي  ان املجتمع 
عليه..  م�ضتهرتين  او  طغاة  بت�ضلط  ما 
لكن قوته تظهر يف ابداعاته غري املقيدة 
املرتهنة  و�ضيا�ضاته  النظام  بتوجهات 
وا�ضحة  الدعوة  ت�ضبح  وهنا  للظروف.. 
للفنانني من ادباء و�ضعراء وكتاب وروائيني 
اجلهد  بذل  اىل  وجمموعات  كاأ�ضخا�س 
لنف�س الغبار عن روايتنا احل�ضارية وبعث 
م�ضتواها..  تكون يف  باعمال  فيها  الروح 
ويف هذا املجال فر�ضة كبرية الأ�ضحاب 
م�ضاريع  يف  لال�ضتثمار  الوطنيني  املال 

حقيقية حتدث القفزة النوعية.
الفل�ضطينية هذا  البد من احياء الق�ضية 
�ضحيح ولكن �ضحيح كذلك البد من احياء 
والذي مل  اال�ضتعمار  مع  بال�رضاع  الوعي 
التاريخي،  بانت�ضارنا  اال  ينته  ولن  ينته 
يف  وانت�ضارنا  اجلزائر  يف  فانت�ضارنا 
العراق و�ضمود امتنا يف اكرث من مكان كما 
جمازرهم التي ارتكبت يف بلداننا م�رضقا 
ومغربا وتامرهم على وحدتنا وا�ضقاطها 
عليه  الدوؤوب  العمل  من  البد  ذلك  كل 
العلم  اىل  وتوجيهها  املواهب  وت�ضجيع 
وان  املوؤمنني  تنفع  الذكرى  فلعل  النافع 

اهلل غالب على امره.

يف الثورات والتحولت 
الكربى يف حياة �سعب 

واأمة ياأخذ الفن والثقافة 
والأدب الدور الأ�سا�س 

يف بعث احلياة يف املجتمع 
ويكون املرافق ال�سروري 
مل�سرية الكفاح والوارث 

احلقيقي للثورة.
اأما الآن فلقد غاب الأدب 

والفن عن �سناعة الرواية 
املرجعية الثقافية لدى 

معظم �سعوبنا العربية فيما 
هي تخو�س معارك الوجود 
والنه�سة وفل�سطني.. يعني 

بو�سوح اأننا فقدنا ن�سف 
فر�س النت�سار، كما اأن 

الن�سف الآخر موزع على 
مقاومة حمرومة من الفن 

الذي يجعلها يف مكانة 
املحبب املقد�س و�سيا�سة 

جتاوزت احلقوق لتنازلت 
تقتل الروح وجتلب 

الإحباط.
يف امل�سرية الإن�سانية مل 
ي�سجل حلركة جمتمعية 

البقاء والتقدم اإن هي 
افتقرت للثقافة والأدب 

والفن.. اأنها حينذاك 
تكون فورة نف�سية نزقة 

تدو�سها روايات الآخرين.. 
ول تعدو اأن متوت 

حيث اآخر قطرات دماء 
�سحاياها.

�سالح عو�س

اأقالم
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واإن كانت العوامل املو�ضوعية التي حالت 
للرئي�س  ال�ضيا�ضية  الرزنامة  تنفيذ  دون 
االهتمام  تكري�س  راأ�ضها  وعلى  تبون 
فاإن  كورونا  جائحة  مبواجهة  الكامل 
العالجية  ورحلته  تبون  الرئي�س  اإ�ضابة 
اإعالمي  تعتيم  من  تبعها  وما  اأملانيا  اإىل 
وجتاوزه  ك�رسه  اإىل  نف�ضه  تبون  ا�ضطر 
موقع  له  اأتاح  حيث  اخلا�ضة  بطريقته 
تويرت الفر�ضة ذاتها التي يتيحها للماليني 

من الب�رس للتوا�ضل.
الرئي�س  بها  قام  التي  التغريدات  ظهرت 
عن  بعيدا  �ضخ�ضية  مبادرة  وكاأنها  تبون 
موؤ�ض�ضاتيا  اأو  بروتوكولية  ترتيبات  اأي 
فقد ف�ضل التوا�ضل االإن�ضاين املبا�رس مع 
املرور  دون  والدويل  الوطني  العام  الراأي 
يجعل  اأن  اآثر  كما  الدولة.  اأجهزة  على 
توا�ضل  واملخت�رس  ال�رسيع  توا�ضله  من 
اأن يو�ضف باأنه  مواطن مع مواطنني بدل 
توا�ضل حاكم مع حمكومني. ف�ضل اأن يكون 
خطابه حيا وارجتاليا بعيدا عن الر�ضميات 
املنا�ضبات  خطب  عادة  تقت�ضيها  التي 
حيث كان منتظرا لو مل جتر االأمور ب�ضكل 
خمالف اأن يلقي خطابا مبا�رسا لالأمة اأو 
للدولة  العليا  لالإطارات  ندوة  خالل  من 

كما جرت اأعراف الدولة.
اكت�ضى ظهور تبون الرئي�س طابعا حميميا 
اختارها  التي  اخللفية  بدت  فقد  وعائليا 
ذات طابع منزيل عائلي اأكرث مما هي ذات 
الوطني  العلم  وجود  ولوال  مكتبي  طابع 
على جنبه االأمين لظن من راأى ال�ضور اأنه 

العام من �ضالون بيته  الراأي  كان يخاطب 
ارتداه ذو طابع  الذي  اللبا�س  واأن  خا�ضة 
ريا�ضي يوحي اأن الرجل حاول االبتعاد ما 
اأمكن عن الر�ضميات املعتادة بالرغم من 
اأن خطابه مل يخرج عن تناول مو�ضوعات 
كان الق�ضد منها الربهنة عن اأن بعده عن 
الوطن مل ين�ضه همومه وهو الذي ظل كما 
قال يتابع ما يجري يف البلد �ضاعة ب�ضاعة 
وي�ضدي تعليماته للرئا�ضة عند ال�رسورة.        
ال�ضحية امل�ضاحبة جلائحة  االأزمة  كانت 
كورونا وقانون املالية والدخول املدر�ضي 
الظل  مبناطق  االهتمام  وكذا  واجلامعي 
والو�ضع  املقبلة  لالنتخابات  والتح�ضري 
التي  املو�ضوعات  املنطقة  يف  املتوتر 
ا�ضتحوذت على تدخل تبون الوجيز الذي 
يتيحه  الذي  ال�ضغري  الف�ضاء  ا�ضطره 
التويرت لرواده اأن يجزئه اإىل ثالثة مقاطع. 
املو�ضوعات  هذه  تعدد  من  وبالرغم 
جلها  اإثارة  ف�ضل  تبون  اأن  اإال  واأهميتها 
الذين  مع  همومه  م�ضاركة  اأراد  كمواطن 
همه  كان  مما  اأكرث  بكلمته  اإليهم  توجه 
ال�ضعب اجلزائري كرئي�س، رمبا  خماطبة 
اأنه ما كان لرئي�س  الأنه انطلق من قناعة 
جزائري اأن يخاطب �ضعبه ر�ضميا اإال من 
مقر رئا�ضة اجلمهورية ف�ضال عن اأن يقع 
م�ضفى  من  ر�ضمي  خطاب  اإلقاء  فخ  يف 
خ�ضومه  فعل  ردود  بذلك  ويثري  اأجنبي 
ال�ضيا�ضيني الذي �ضيتهمونه بخرق القواعد 

العرفية والربوتوكولية للدولة اجلزائرية.
مل يكن اختيار هذه الطريقة للظهور عمال 

الكثري  ت�ضوره  كما  ارجتاليا  اأو  اعتباطيا 
ظهوره  اأعقبت  التي  االأفعال  ردود  من 
جملة  مترير  ا�ضتطاع  فقد  ال�ضكل  بهذا 
يلب�ضها  اأن  دون  ال�ضيا�ضية  الر�ضائل  من 
ثوبا ر�ضميا ال يتالءم مع املقام الذي كان 
ع�ضفورين  �رسب  قد  يكون  وبهذا  فيه. 
و�ضع  من  متكن  اإذ  واحدة  بحجرة  اثنني 
يف  تفاقمت  التي  ال�ضائعات  ل�ضيل  حد 
من  ق�ض�ضا  ن�ضجت  والتي  االأخرية  االأيام 
املتدهورة  ال�ضحية  حالته  حول  اخليال 
وي�ضعى  يريد  ال�ضلطة  داخل  تيار  ووجود 
لتجاوز خمرجات "الدوز دوز" ويجيب عن 
طرحناها  التي  تلك  قبيل  من  الت�ضاوؤالت 
ال�ضيا�ضي  امل�ضار  ا�ضتكمال  م�ضري  حول 
بتبون  ا�ضتكماله  اأنيط  الذي  واالإ�ضالحي 
اكتنف  الذي  الغمو�س  اأمام  الرئي�س 
تاأكيد  يف  جنح  كما  ال�ضحي.  و�ضعه 
مواقفه وتوجهاته ب�ضاأن موا�ضلة برناجمه 
وموا�ضلة  الظل  مناطق  مع  الت�ضامني 
ا�ضتكمال  وكذا  كورونا  جائحة  مكافحة 
امل�ضار االنتخابي بدء من مراجعة قريبة 
يف  بعدها  لالنطالق  االنتخابات  لنظام 
وفق  حملية  واأخرى  ت�رسيعية  انتخابات 
ذكر  الذي  اجلديد  الد�ضتور  مقت�ضيات 
�ضمنيا اأنه ال ينوي عدم اإ�ضداره كما جرى 
احلديث يف �ضالونات ال�ضيا�ضة واالإعالم.

غري اأن اأهم ر�ضالة بلغها تبون من م�ضفاه 
تتزعزع  اأن  ميكن  ال  اجلزائر  اأن  االأملاين 
لها  تعر�ضت  التي  اال�ضتفزازات  اأمام 
اإعالن  بعد  ال�ضيما  االأخرية  االأيام  يف 

الكيان  مع  املغربي  النظام  تطبيع  �ضفقة 
ال�ضهيوين مقابل تزكية الواليات املتحدة 
لالأرا�ضي  املغرب  الحتالل  االأمريكية 
نحو  العربية  الدول  وهرولة  ال�ضحراوية 
قبل  من  التاأييد  ت�ضفيقات  حتت  التطبيع 
القيادة الفل�ضطينية. فبالرغم من اعرتاف 
على  املرحلة  ب�ضعوبة  ال�ضمني  تبون 
اأنه  اإال  واجلهوي  االإقليمي  امل�ضتويني 
ال�ضمود  مقومات  متلك  اجلزائر  اأن  اأكد 
املتاحة  الو�ضائل  ب�ضتى  الو�ضع  ومواجهة 
مبا فيها دعم اجلبهة الداخلية من خالل 
والقوى  ال�ضلطة  بني  داخلي  حوار  فتح 
اأو  ا�ضتثناء  دون  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية 
االأ�ضا�ضي  املطلب  هذا  كان  فقد  اإق�ضاء 
املنظمة  وغري  املنظمة  الوطنية  للقوى 
اجلي�س  وجهها  التي  النداءات  على  كرد 
واحدا  �ضفا  للوقوف  االأخرية  املدة  يف 
اأمام التهديدات التي حتوم على حميطنا 

اجلغرايف القريب. 
على  تبون  الرئي�س  ظهور  مكن  لقد 
احلرج  جتاوز  من  االإعالمي  امل�رسح 
القائمة  الدولة  الذي وقعت يف موؤ�ض�ضات 
ظلت  التي  واالت�ضال  االعالم  مهمة  على 
حول  الكالم  و�ضحيحة  احلذر  �ضديدة 
الو�ضع ال�ضحي للرئي�س وهو ما فتح الباب 
لت�ضتويل  الكاذب  وا�ضعا ملوؤ�ض�ضات اخلرب 
على الف�ضاء االإعالمي يف عامل ال يعرف 

احلدود وال القيود.

تبون املواطن اأم تبون الرئي�س؟

كنا يف مقال �سابق قد نقلنا 
ت�سا�ؤالت تقر�أ على �سفاه 

�ملو�طنني حول �مل�سري �لذي 
ينتظر �مل�سار �لد�ستوري 

�لذي �نطلق يف 12 دي�سمرب 
من �لعام �ملا�سي ال�سيما ��أن 

عاما قد مر عليه د�ن �أن 
ي�سل �إىل مد�ه با�ستكمال ما 
تبقى من �مل�سار �النتخابي 

باإجر�ء �النتخابات 
�لت�سريعية ��ملحلية بعد 

�أن جتا�زت �ل�سلطة ج�سر 
�لتعديالت �لد�ستورية 

ب�سعوبة. 

بقلم: �ح�سن خال�ص

من حتدث للجز�ئريني

جتاه  واحٍد  راأٍي  على  يتفقون  ال  اأنهم  اإال 
فيها  تبدو  التي  املت�ضاعدة،  املوجة  هذه 
االأنظمة العربية تت�ضارع وتتناف�س، وجتاهر 
وتعرتف، وتعار�س اإرادة �ضعوبها وتقهرهم، 
ففي الوقت الذي يظهر فيه بع�ضهم �ضعادًة 
بالغة و�رسوراً كبرياً باعرتاف بع�س الدول 
وتعاونهم  عليهم،  وانفتاحهم  بهم،  العربية 
معهم، وفتح اأجواء بالدهم لهم، فاإن فريقاً 
فائدة،  اأو  نفعاً  يجري  فيما  يرى  ال  اآخر 
والت�ضارع  العربي  للتهافت  باأن  ي�ضعر  وال 
وجود  ب�رسعية  االعرتاف  نحو  الر�ضمي 
اإيجابياٍت  بالذات  الوقت  هذا  يف  كيانهم 
اأدلًة  مواقفهم  على  وي�ضوقون  تذكر، 
بال�ضواهد واحلقائق،  وبراهني، ويعززونها 
بها  االأخذ  اإىل  كيانهم  حكومة  ويدعون 

وعدم اإهمالها واإغفالها.
اأ�ضبح  "اإ�رسائيل"  كيانهم  اأن  بع�ضهم  يرى 
والتفوق،  والقدرة  والردع،  القوة  من 
ماأمٍن  يف  يجعلها  ما  والثبات،  واال�ضتقرار 
العربية امل�ضنفة دوالً  من كل دول اجلوار 
يقوى  وال  دولة،  اأمنها  تهدد  فال  معادية، 
االإ�رسار  اأو  بها  التحر�س  على  نظاٌم 
القا�ضي  الفعل  رد  خمافة  مب�ضاحلها، 
غاراٍت  جي�ضهم  يرتجمه  الذي  والعنيف، 
اأدق  تطال  تاأديبية،  فعٍل  وردود  انتقامية 
خطورًة  واأكرثها  واأبعدها،  االأهداف 
تفكر  االأنظمة  يجعل  مما  وح�ضا�ضيًة، 
اأي خطوٍة من  االإقدام على  األف مرٍة قبل 
�ضاأنها اإثارة غ�ضب اإ�رسائيل، اأو دفعها للرد 
املبا�رس اأو غري املبا�رس، ولعل كثريا منها 
ويرف�س  الفل�ضطينية،  التنظيمات  يحارب 

خوفاً  بالدها،  يف  ت�ضهيالٍت  اأي  منحها 
واالإ�رسائيلية  االأمريكية  الفعل  ردود  من 
التي تراقب كل التحركات اخلارجية لقادة 

الف�ضائل الفل�ضطينية فيها.
املنطقة  دول  كل  فاإن  نف�ضه  الوقت  ويف 
وغري  ومهزوزة  قادرة،  وغري  �ضعيفة 
داخلية،  ا�ضطراباٍت  من  وتعاين  م�ضتقرة، 
االأطراف،  متعددٍة  م�ضلحٍة  و�رساعاٍت 
وهمومها  الداخلية  ق�ضاياها  وت�ضغلها 
الوطنية عن اأي ق�ضيٍة اأخرى، وهي تعرف 
اأن اأي حماولة للم�ضا�س باأمن اإ�رسائيل قد 
يف  اأنظمتها،  ا�ضتقرار  ويفقدها  ي�ضقطها 
الوقت الذي ال تقف �ضعوبها معها اأو تدافع 
للت�ضاوؤل، ما  الفريق  عنها، مما يدفع هذا 
على  االإ�رسائيلية  احلكومة  يجرب  الذي 
واأنظمٍة  فا�ضلٍة  لدوٍل  تنازالٍت  تقدمي 
�ضعيفٍة �ضاقطٍة، اأو يبني معها م�ضتقباٍل لن 
يدوم، ويوقع معها اتفاقياٍت تخدمهم اأكرث 

مما تعود بالنفع على كيانهم.
وتوقع،  تهرول  التي  االأنظمة  اأن  كما 
غري  دوٌل  اأغلبها  يف  وتطبع،  وتعرتف 
امل�ضتقل  احلر  القرار  وعدمية  �ضيادية، 
واإن بدت اأنها م�ضتقلة، فهي تخ�ضع لنفوذ 
دوٍل اأخرى، وتخ�ضع ل�ضغوٍط اأنظمٍة اأقوى، 
و�ضغوط  احل�ضار  اآثار  من  بع�ضها  ويعاين 
العقوبات االقت�ضادية، وهي اأنظمة قمعية 
حترتم  ال  وديكتاتورية  دميقراطية،  وغري 
على  قهراً  ومتار�س  االإن�ضان،  حقوق 
وا�ضطهاداً  وظلماً  يو�ضف،  ال  �ضعوبها 
من خريات  يقبل، وحترمهم  ال  ملواطنيها 
وت�ضاهم يف  وتت�ضبب يف فقرهم،  بالدهم، 

حمرومٍة  وجتمعاٍت  متطرفٍة  بيئات  خلق 
مت�ضددٍة.

تتطلع  االأنظمة  هذه  اأن  اآخرون   ويرى 
وجتاوز  اخلا�ضة،  م�ضاكلها  حلل  جميعها 
االعرتاف  اأن  وتعتقد  الوطنية،  اأزماتها 
ويدفع  وينفعها،  يخدمها  باإ�رسائيل 
اأوروبا  ودول  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وم�ضاعدتها  معها،  للتعامل  الغربية 
اإىل  ي�ضعى  فبع�ضها  باأو�ضاعها،  والنهو�س 
العقوبات،  من  والتخل�س  احل�ضار  رفع 
االإرهاب،  قوائم  من  بالدها  ا�ضم  واإزالة 
اإقليٍم  على  بالدها  ب�ضيادة  االعرتاف  اأو 
من  حمايتها  اأو  عليه،  اأر�ضها خمتلٍف  من 
تغول الدول اجلارة، اأو ي�ضمن لها ا�ضتقرار 
اإليها،  ال�ضلطات  انتقال  وت�ضهيل  اأنظمتها 
ال�ضعبية  احلراكات  من  تخ�ضى  وغريها 
املتكررة،  املواطنني  وانتفا�ضات 

واحتماالت �ضقوطها اأو االنقالب عليها.
االتفاقيات  هذه  عن  الرا�ضني  غري  بع�س 
اإىل  االإ�رسائيلية  احلكومة  يدعو  ن�ضبياً، 
العربية  الدول  مع  �ضالٍم  اتفاقيات  عقد 
م�رس  جانب  اإىل  ت�ضكل  التي  املركزية، 
م�ضار  يف  مواقفها  وتغري  حقيقياً،  ثقاًل 
ال�رساع يف املنطقة، وت�ضتطيع اأن تفر�س 
واململكة  والعراق  ك�ضوريا  فيها،  ال�ضالم 
ا�ضتبعاد  عدم  مع  ال�ضعودية،  العربية 
فهذه  بال�ضودان،  اال�ضتخفاف  اأو  اجلزائر 
كبري  دور  ولها  واأ�ضا�ضية،  حمورية  الدول 
يف ر�ضم �ضيا�ضات املنطقة، وكان جليو�ضها 
اأدوار حقيقية يف احلروب، كما اأن لها دوراً 
كبرياً يف متويل املنظمات الفل�ضطينية، اأو 

اإيوائها وفتح مراكز تدريبة ومقراٍت قياديٍة 
لها.

على  وال�ضاخطني  جميعاً  املعار�ضني  لكن 
بع�ضها  منافع  رغم  املوقعة  االتفاقيات 
املنطقة  على  اآثارها  واإيجابيات  لكيانهم، 
يف  امل�ضتحكم  ال�رساع  على  ونتائجها 
قيمة  يرون  ال  االأو�ضط،  ال�رسق  منطقة 
لكل هذه االتفاقيات يف امل�ضتقبل القريب 
واالأطراف  اإ�رسائيل  جتد  مل  ما  والبعيد، 
الفل�ضطينيني  مع  باالتفاق  كلها،  العربية 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  و�ضمانة 
واملجتمع الدويل، حاًل ير�ضي الفل�ضطينيني 
االتفاقيات  اأحالمهم، فهذه  ويحقق بع�س 
ال ت�ضكت ال�ضعوب، وال ت�ضكن احلروب، وال 
تطفئ جمرها الكبري، الذي واإن خبا نارها 

حيناً فاإنه �ضيعود ويتقد من جديد.
حينها �ضتعود اإ�رسائيل من جديٍد اإىل دوامة 
مرًة  و�ضتعاين  اال�ضتهداف،  ومربع  العنف 
القبول،  واأزمة  الوجود،  اأخرى من �رسعية 
وفقدان االأمن وعودة املنطقة اإىل مربعات 
ما  النهاية  تعرف  لن  التي  االأوىل،  ال�رساع 
فعاًل  و�ضلوا  اأنهم  الفل�ضطينيون  يعلن  مل 
بالنتيجة  وقبلوا  يريدون،  التي  النهاية  اإىل 
التي اإليها يتطلعون، ولعل هوؤالء واإن كانوا 
هم العدو، اإال اأنهم ي�ضتطيعون قراءة عقل 
عقيدة  ويعرفون  جيداً،  العربي  املواطن 
الفل�ضطيني اأكرث، ويدركون عناده واإ�رساره 
يقاتل، و�ضمد  على حقه، واإن بقي وحيداً 
غريه،  من  عوٍن  دون  عدوه  مواجهة  يف 
توؤيده  كلها معه،  االأمة  و�ضعوب  بالكم  فما 

وتن�رسه، وتوؤمن بحقه وتقف معه.

وجهاُت نظٍر اإ�سرائيلية جتاه التطبيِع 

قد ال يكون �الإ�سر�ئيليون جميعًا 
�سعد�ء بهر�لة �الأنظمة �لعربية 

�لر�سمية جتاههم، ��إقبالهم 
عليهم ��عرت�فهم بهم، رغم �أنه 

كان حلمهم �لقدمي، ��أمنيتهم 
�مل�ستحيلة، �لتي متناها قادتهم 

�لتاريخيون، �عمل من �أجلها 
�سيا�سيوهم �لكبار، �خطط لها 

ر�ؤ�ساء حكوماتهم جميعًا، �إذ 
كانو� ياأملون ت�سريع كيانهم، 
�تاأمني حد�دهم، ��سالمة 

م�ستوطنيهم، �ك�سب �عرت�ف 
�جلو�ر بهم، �تطبيع �لعالقات 
معهم، �تبادل �ل�سفر�ء بينهم، 

��إقامة �أ�سو�ق جتارية م�سرتكة 
معهم، �تبادل �خلرب�ت ��لتن�سيق 

معهم يف خمتلف �ملجاالت، 
�الأمنية ��ل�سيا�سية ��لع�سكرية 

��القت�سادية ��لعلمية ��لقانونية 
��لق�سائية �غريها، ليكون كيانهم 
جزء طبيعيًا من �ملنطقة جغر�فيًا 

��سكانيًا، فال يكون غريبًا �ساذ�ً، 
�ال منبوذ�ً مكر�هًا، �ال معز�اًل 

اَرَبًا.  َ ما�سر�ً، �ال معاديًا محُ

�لق�سية �لفل�سطينية

بقلم د. م�سطفى يو�سف �للد��ي
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تاريخ اأ�سيل و اأطماع اال�ستعمار املغربي
يف ال�سرق الأو�سط

 خرافة هريجمدون واحلرب النووية 
تيار )امل�سيحية ال�سهيونية(

الذي  ال�صهيونية(  )امل�صيحية  تيار  ظهر 
التحالف  با�صم  روبرت�صون  بات  الق�س  قاده 

امل�صيحي.
الإميان  من  التحالف  هذا  عقيدة  وتنطلق 
اإ�رسائيل،  بقيام  امل�رسوطة  امل�صيح  بعودة 
واأن قيامها لن يتحقق اإل بتجميع اليهود يف 

فل�صطني بو�صفهم �صعب اهلل املختار.
وبرز العديد من ال�صخ�صيات الأمريكية التي 
يف  النووية  )هريجمدون(  معركة  اإىل  تروج 
منهم:  الأمريكية  والتلفزة  الإذاعة  حمطات 
وجيم  �صواغرت  وجيمي  روبرت�صون  بات 
بيكر واأورال روبرت�س وجريي فولويل وكينني 
تلفزيونية  برامج  جميعهم  م  وقَدّ كوبالن. 
النووية  هريجمدون  مبعركة  فيها  وا  ب�رَسّ
فقط التي ميكن اأن تعيد امل�صيح اإىل الأر�س. 
وبراأيهم اأنه لن يكون هناك �صالم حتى يعود 
هذه  قبل  بال�صالم  تب�صري  اأي  واأن  امل�صيح، 
اهلل  كلمة  و�صد  وكفر،  تخريف  هو  العودة، 

و�صد امل�صيح بح�صب معتقدهم.
وجاء يف مواعظ كوبالن التلفزيونية: »اإن اهلل 
من  يتحرك  اهلل  ن�صاهد  اإننا  اإ�رسائيل،  اأقام 
اأجل اإ�رسائيل، اإنه لوقت رائع اأن نبداأ يف دعم 

حكومتنا طاملا اأنها تدعم اإ�رسائيل«.
ال�صهيونية(  )امل�صيحية  تيار  قوة  وبلغت 
القرن  من  الثمانينيات  بداية  يف  ذروتها 
اإىل  ريغان  رونالد  و�صول  مع  الع�رسين 
حيث   ،1980 عام  الأبي�س  البيت  رئا�صة 
بامل�صيحية  جم�صداً  الديني  اليمني  اختلط 
جم�صداً  ال�صيا�صي  اليمني  مع  ال�صهيونية 
واجلرنال  ريغان  اجلمهوري  احلزب  بقادة 
هيغ اللذان ا�صرتكا مع بيغن و�صارون يف الغزو 

الإ�رسائيلي للبنان عام 1982.
وتنباأ املب�رِسّ الإجنيلي هال ليند�صي يف كتابه 
الذي  اجليل  »اأن  اأر�صية«:  كرة  اأعظم  »اآخر 
الثانية  العودة  ي�صهد  �صوف   1948 عام  ولد 
اأن  علينا  احلدث  هذا  قبل  ولكن  للم�صيح، 
الأوىل �صد ياجوج وماجوج  نخو�س حربني، 
هريجمدون«.  يف  والثانية  الرو�س(  )اأي 
اهلل«  »يد  كتابها  يف  هالي�صل  غري�س  وعلقت 
عن مقابلتها للمب�رِسّ هال ليند�صي قائلة: »اإن 
ليند�صي ل يبدو عليه احلزن عندما يعلن اأن 
كل مدينة يف العامل �صيتم تدمريها يف احلرب 
النووية، فت�صوروا اأن مدناً مثل لندن وباري�س 
ونيويورك ولو�س اأجنلو�س و�صيكاغو وطوكيو 
وقد اأبيدت«. ويعتقد لند�صي اأنه عندما تزيل 
�صاعة  �صتحني  العامل،  ثلث  الكربى  احلرب 
الإن�صانية  امل�صيح  فينقذ  العظيمة  اللحظة 
ال�صاعة  هذه  ويف  الكامل.  الندثار  من 
اليهود  �صيتحول  هالي�صل  كتبته  ما  بح�صب 
امل�صيحية،  اإىل  املذبحة  من  جنوا  الذين 
احلياة  قيد  على  يهودي  األف   144 و�صيبقى 

بعد هري جمدون.
وتناولت هالي�صل يف كتابها امل�صهور ما كان 
الإجنيلي فولويل عند عر�صه  يقوله املب�رّس 
الأ�صفار  م�صتخدماً  جمدون  هري  لنظرية 
التوراتية والإجنيلية وموؤكداً »اأن هريجمدون 
اإنها حقيقة مركبة، ولكن ن�صكر اهلل  حقيقة، 
ذلك  بعد  لأنه  العامل،  نهاية  �صتكون  لأنها 
الرب  امللك  لتقدمي  معداً  امل�رسح  �صيكون 

امل�صيح بقوة وعظمة«.
وكان املب�رِسّ فولويل يقول: »اإن كل املب�رسين 
احلتمية  العودة  يتوقعون  املقد�س  بالكتاب 
لن  الذي  النهاية  وباأننا جزء من جيل  لالإله، 
يغادر قبل اأن ياأتي امل�صيح، وخاطب فولويل 
واأنا  »اأنت  قائاًل:  هالي�صل  الأمريكية  الكاتبة 
يكون هناك �صالم حقيقي يف  لن  اأنه  نعرف 
ال�رسق الأو�صط اإىل اأن ياأتي يوم يجل�س فيه 

الإله امل�صيح على عر�س داود يف القد�س«.

مواقف امل�سيحيني ال�سهاينة

مواقف  يف  راأيها  هالي�صل  الكاتبة  واأبدت 
م�صيحيني  اإن  وقالت  ال�صهاينة  امل�صيحيني 

مثل فولويل يوفرون لإ�رسائيل الدافع للتو�صع 
ول�صطهاد  الأرا�صي  من  املزيد  وم�صادرة 
اأن  يزعمون  لأنهم  ال�صعوب،  من  املزيد 
الإ�رسائيليني  واأن  اإ�رسائيل،  جانب  اإىل  اهلل 
مثل  وموؤثرين  جيدين  م�صيحيني  اأن  يعرفون 
فولويل يقفون معهم على الدوام بغ�س النظر 

عما يفعلون اأخالقياً ومعنوياً.
غودمان  د.  الأمريكي  الأكادميي  وتو�صل 
حتَوّل  فولويل  اأن  اإىل  فولويل  عن  بحثه  يف 
ال�صيا�صي  الوعظ  اإىل  الديني  الوعظ  من 
النت�صار  بعد  وذلك  اإ�رسائيل،  لدولة  املوؤيد 
وانتهز   .1967 عام  الإ�رسائيلي  الع�صكري 
»اإن  وقال:  العدوانية  احلرب  نتيجة  فولويل 
يكن  مل  لو  ينت�رسوا  كانوا  ما  الإ�رسائيليني 

هناك تدخل من اهلل«.
يف   1978 عام  له  خطاب  يف  فولويل  واأعلن 
اأمريكا  لأن  اأمريكا  يحب  اهلل  »اإن  اإ�رسائيل: 

حتب اإ�رسائيل«.
الإعالم  و�صائل  على  اليهود  �صيطرة  ولعبت 
الأمريكية دوراً كبرياً يف تلميع �صورة فولويل 
وجعله �صخ�صية �صيا�صية م�صهورة يف الوليات 
املطلق  انحيازه  عن  يعرِبّ  وكان  املتحدة. 
الأمريكيون  يظهر  مل  »اإذا  قائاًل:  لإ�رسائيل 
بال�صالح  اإ�رسائيل  تزويد  يف  حا�صمة  رغبة 

واملال فاإن اأمريكا �صتخ�رس الكثري«.
وقال د. غودمان يف بحثه عن فولويل اأنه »يف 
عام 1981 عندما ق�صفت اإ�رسائيل املفاعل 
فعل  رد  من  بيغن  وتخّوف  العراقي  النووي 
�صيء من الوليات املتحدة فات�صل بفولويل 
والذي طماأنه قائاًل: »اأريد اأن اأهنوؤك ال�صيد 
جعلتنا  التي  املهمة  على  الوزراء  رئي�س 

فخورين جداً باإنتاج طائرات ف 16«.
واأكد الأكادميي الأمريكي د. براي�س: »اإن اأي 
اإ�رسائيل  اأو �صتقوم به  عمل ع�صكري قامت 
اليمني  دعم  على  فيه  تعتمد  اأن  ت�صتطيع 

امل�صيحي«.
وكان الرئي�س رونالد ريغان الذي اأ�صعل �صباق 
ال�صوفيتي  النجوم مع الحتاد  اأ�صلحة حرب 
اإمياناً  القادة يف الوليات املتحدة  اأكرث  من 
بخرافة هريجمدون النووية واأكرثهم انحيازاً 
والأكاذيب  والأطماع  واخلرافات  لالأ�صاطري 
لذلك  والتلمود.  التوراة  كتبة  �صها  كَرّ التي 
ر  كتبت غري�س هالي�صل تقول: »يف وقت مبِكّ
الأول  العدو  ليبيا  اأ�صبحت   1986 عام  من 
ميلز  جيم�س  اإىل  وا�صتناداً  ريغان،  للرئي�س 
الرئي�س الأ�صبق ملجل�س ال�صيوخ فاإن ريغان 
اأعداء  من  واحدة  اأنها  راأى  لأنه  ليبيا  كره 
وبالتايل  النبوؤات  ذكرتهم  الذين  اإ�رسائيل 
حملته  يف  ريغان  وحتدث  اهلل.  عدو  فاإنها 
هريجمدون  معركة  خرافة  عن  النتخابية 
يف  تكون  قد  العامل  نهاية  اأن  وقال  النووية 
بالتحديد  اجليل  هذا  واأن  اأيدينا،  متناول 
هو اجليل الذي �صي�صهد معركة هريجمدون. 
بانت�صار  حزقيال  تنباأ  التوراة  وبح�صب 
الرهيبة  املعركة  يف  وحلفائها  اإ�رسائيل 
�صد قوى الظالم. وانطالقاً من روؤية ريغان 
التوراتية وحتديداً �صفر حزقيال مل يتجاوب 
ال�صالح  بنزع  ال�صوفيتي  الحتاد  رغبة  مع 
هريجمدون  ملعركة  ميكن  ل  لأنه  النووي، 
النووية اأن حتدث يف ظل عامل منزوع ال�صالح 
النووي، واأنفقت الوليات املتحدة يف عهده 
نووية  حلرب  ا�صتعداداً  الدولرات  مليارات 
الثانية  والعودة  حتقيقاً خلرافة هريجمدون 

للم�صيح.

التزاوج بني اليمني الديني الأمريكي 
واليمني ال�سيا�سي

ومت يف عهد الرئي�س ريغان التزاوج بني اليمني 
الديني الأمريكي واليمني ال�صيا�صي جم�صداً 
ريغان  الرئي�س  وكان  اجلمهوري.  باحلزب 
ينتمي اإىل التيار املحافظ ولي�س متديناً اإلَّ 
اإ�صعال  يف  ال�صهيونية  امل�صيحية  ف  وَظّ اأن 

احلرب الباردة مع الحتاد ال�صوفيتي و�صباق 
اأ�صلحة حرب النجوم، واأطلق ريغان  �صناعة 
اإمرباطورية  لقب  ال�صوفيتي  الحتاد  على 
الن�رس، وتطابقت �صيا�صته مع �صيا�صة العدو 
وبقية  فل�صطني  ق�صية  جتاه  الإ�رسائيلي 

ق�صايا البلدان العربية والإ�صالمية«.
ال�صهيونية(  )امل�صيحية  نفوذ  وت�صاعد 
بيل  الرئي�س  عهد  يف  اليهودية  واللوبيات 
احلرية  قانون  اإدارته  واأ�صدرت  كلنتون، 
املتحدة حق  الوليات  اأعطى  الذي  الدينية 
على  كافة  العامل  دول  �صوؤون  يف  التدخل 
اأ�صا�س ديني، مما جعل ا�صتغالل الدين من 
اخلارجية  لل�صيا�صة  الأ�صا�صية  املرتكزات 
العربية  ال�صعوب  الوليات املتحدة جتاه  يف 

والإ�صالمية.
تهويد  على  بالعمل  التحالف  هذا  وينطلق 
الفل�صطينية  املقاومة  ومواجهة  فل�صطني 
وتقدمي  بالإرهاب  ونعتها  امل�رسوعة 
لإ�رسائيل  وامل�صاعدة  الدعم  اأ�صكال  جميع 
على  واملحافظة  ع�صكرياً  العرب  واإ�صعاف 
تفوق اإ�رسائيل الع�صكري على جميع البلدان 
الأر�س  اإىل  بعودة امل�صيح  لالإ�رساع  العربية 

وحتقيق خرافة هريجمدون.
يف  )الإجنيلية(  امل�صيحية  الأ�صولية  وت�صلي 
اأجل  من  فولويل  جريي  الق�س  مثل  اأمريكا 

نهاية العامل.
ويدعو بع�س زعمائها اإىل تدمري العامل ليجد 

له مكاناً يف جنة جديدة ويف عامل جديد.
»اأن  بوغ  كني  الق�س  ومنهم  دعاتها  ويعتقد 

النهاية قادمة وميكن اأن حتدث يف اأيامنا«.
املفاجئة  احلروب  بانفجار  ويوؤمنون 
ويزعم  اإ�رسائيل.  تفعل  كما  وال�صتباقية 
الق�س بوغ« اأن واحداً من كل اثنني من النا�س 
�صخ�س  مليارات  ثالثة  اأن  اأي  يُقتل،  �صوف 

�صوف يقتلون.
اأن  فولويل  جريي  الإجنيلي  الق�س  واأكد 
النهاية،  واإننا من جيل  هريجمدون حقيقة، 

من اجليل الأخري وقال:
هناك  �صتكون  هريجمدون  خالل  »من 
�صوف  اهلل  اإن  ثم  واأخرية،  واحدة  مناو�صة 
ر هذه  يتخل�س من هذا الكوكب، �صوف يدِمّ

الأر�س«.
الوليات  يف  الراأي  ا�صتطالعات  وتدل 
املتحدة اأن اأعداداً متزايدة من الأمريكيني 
اأنه  ويوؤمنون  العقيدة،  هذه  منطق  يقبلون 
عندما يقول العهد القدمي اأن الأر�س �صوف 
�صوف  اأننا  يعني  القول  فهذا  بالنار،  تدمر 

ندمر باأنف�صنا اأر�صنا يف هريجمدون.

خرافات

اأجري عام 1998 ن�رسته  وبح�صب ا�صتطالع 
ن�صف  من  اأكرث  فاإن  الأمريكية  تامي  جملة 
من  كارثة  اأن  يعتقدون   )%51( الأمريكيني 
يف  احل�صارة  متحق  �صوف  الإن�صان  �صنع 

خالل القرن احلايل.
ويوؤكد الكاتب الأمريكي روبرت بو�صطن اأن 
املنظمة  منفرداً  ي�صكل  امل�صيحي  التحالف 
الوليات  يف  نفوذاً  الأو�صع  ال�صيا�صية 
املتحدة، ولديه اأكرث من 1600 مركز يف 50 

ولية اأمريكية.
م�صدر  دال�س  يف  الالهوت  كلية  وتعترب 
اأن اهلل يطلب منا تدمري  العقيدة التي تقول 

الكرة الأر�صية.
الذين  الق�صاو�صة  من  العديد  منها  ج  وتخَرّ
يب�رسون الآن بعقيدة هريجمدون يف اأكرث من 

األف كني�صة من كنائ�س الكتاب املقد�س.
الأ�صوليني  ونفوذ  عدد  با�صتمرار  ويزداد 
والإدارات  املجتمع  يف  امل�صيحيني 
احلركات  اإىل  املنتمني  اأن  اإلَّ  الأمريكية، 
عقيدة  عن  املدافعني  اأ�صد  هم  الإجنيلية 

هريجمدون.
ويقول الباحث واملوؤرخ الأمريكي ديف ماك 
بري�صون عن عقيدة هريجمدون »اأنها عقيدة 

قاتلة ومعدية«.
وتل جمدو هو موقع ملدينة كنعانية �صغرية 
يف  املعارك  من  و�صهد  حيفا،  من  بالقرب 
يف  اآخر  مكان  اأي  �صهده  مما  اأكرث  التاريخ 
العامل. ويعتقد الأجنيليون اأنه »�صيكون موقع 
بقيادة  اخلري  قوات  بني  الأخرية  املعركة 
اأن  اأي�صاً  ويعتقدون  ال�رس«  وقوات  امل�صيح 
للرب،  واحد  رقم  العدو  هو  اإ�رسائيل  عدو 
واأنه لن يكون هناك �صالم حتى يعود امل�صيح 
اأن اهلل  ويجل�س على عر�س داوود. ويوؤمنون 
يتوقع عودة اليهود اإىل وطنهم كخطوة اأوىل 
وعليهم  ثانية،  كخطوة  يهودية  دولة  واإقامة 

اأن يب�رسوا الأمم بعقيدتهم.
العامل  اأن  كنائ�صهم  يف  امل�صلني  ويخربون 
منق�صم اإىل �رسير وفا�صل، واأنه حمكوم على 
ال�رسير بجهنم، واأن العامل �صيجد نهايته يف 
يف  �صينت�رسون  واأنهم  هريجمدون،  معركة 
على  اليهود  ا�صتيالء  ويدعمون  املعركة. 
اأر�س الفل�صطينيني، وعودتهم �رسورية جداً 
لإعادة تاأ�صي�س اإ�رسائيل، اأن اهلل اأعد خططاً 
�صماوية للم�صيحية واأر�صية لليهود، ويوؤمنون 
اأن اإقامة اإ�رسائيل يف عام 1948 كان حتقيقاً 
تقرتب  التوراتية  النبوؤات  واأن  توراتية،  لنبوؤة 
امل�صد  وتدمري  امل�صيح  عودة  اإىل  وتقود 
على  املزعوم  الهيكل  واإقامة  الق�صى 

اأنقا�صه.
للكتاب  تف�صرياً  �صكوفيلد  الق�س  وو�صع 
املقد�س ينتهك معنى امل�صيحية وامل�صيح، 
يفعله  ملا  رهائن  اإىل  امل�صيحيني  ويحّول 
اليهود اليوم. وتقول الكاتبة غري�س هالي�صل 

عن القدرية عند الق�س �صكوفيلد:
»اإنه ل يجعل من امل�صيح وامل�صيحية وحدها 
رهائن، ولكنه يجعل من اهلل رهينة اأي�صاً، واأن 
واأنه  يهودية،  لإقامة مملكة  �صيعود  امل�صيح 
الثالث  املعبد  يف  العر�س  على  �صيجل�س 
العهد  باأ�صلوب  ال�صالة  مرتئ�صاً  القد�س  يف 

القدمي مثل الت�صحيات بالبقر الأحمر«.
»العقيدة  دال�س  يف  الالهوت  كلية  وتدِرّ�س 
يف  الإجنيلية  مودي  وموؤ�ص�صة  القدرية، 
فيالدلفيا،  يف  الإجنيلية  والكلية  �صيكاغو، 
واملعهد الإجنيلي يف لو�س اأجنلو�س وحوايل 

200 كلية ومعهد«.
اإدارة  اإبان  التيار  هذا  رموز  اأبرز  من  وكان 
نف�صه،  بو�س  الرئي�س  البن:  بو�س  الرئي�س 
دونالد  الدفاع  ووزير  ت�صيني،  ديك  ونائبه 
اليهودي  الدفاع  وزير  ونائب  رام�صفيلد، 
الدفاع  وزير  وم�صاعد  ولفوويتز،  بول 
هوؤلء  وارتبط  بريل،  ريت�صارد  اليهودي 
الكيان  الليكود يف  عتاة  مع  العالقات  باأوثق 
�صارون  ال�صفاح  مع  وبالتحديد  ال�صهيوين 

وجمرم احلرب نتنياهو.

ختاما

احت�صنت اللوبيات اليهودية الأمريكية وقادة 
وا�صتغلوها  هريجمدون  خرافة  اإ�رسائيل 
ال�صرتاك  على  الأمريكية  الإدارات  حلمل 
واإنكار  العرب  �صد  الإ�رسائيلية  احلروب  يف 
العربي  لل�صعب  امل�رسوعة  الوطنية  احلقوق 
القد�س واجلولن  وتهويد و�صم  الفل�صطيني 
الأمريكية  والأ�صلحة  اجليو�س  وت�صخري 
الوطنية  العربية  باحلكومات  لالإطاحة 
العربية،  اجليو�س  اأكرب  وتدمري  والقومية 
وت�صعري احلرب الكونية على �صورية والتدخل 
اخلارجي يف �صوؤونها وتدمري منجزات الدولة 
ال�صورية وزيادة �صفك دم ال�صوريني، وتويل اآل 
الدول  العربية وجامعة  البلدان  قيادة  �صعود 
العربية لت�صفية ق�صية فل�صطني وبناء �رساكة 
القد�س  لتهويد  اإ�رسائيلية  ـــ  �صعودية  اأمنية 
حركات  ملواجهة  العربي  الناتو  وتفعيل 
العظمى  اإ�رسائيل  ولإقامة  وحموراملقاومة 
ال�رسق  م�رسوع  خالل  من  القت�صادية 
الأو�صط اجلديد ونومي ال�صعودية والتحالف 

التطبيعي اجلديد.

تعود ن�ساأة اليمني امل�سيحي 
الأمريكي اإىل مرحلة 

تاأ�سي�س الوليات املتحدة 
الأمريكية يف القرن 

ال�سابع ع�سر على اأيدي 
املهاجرين الربوت�ستانت 

الذين هاجروا من بريطانيا 
ب�سبب ال�سطهاد الديني، 

واعتربوا اأن اأمريكا هي 
امللجاأ واملالذ الآمن لهم من 

ال�سطهاد الديني والأر�س 
اجلديدة التي يحققون 

ل  فيها اأحالمهم. و�سَكّ
الربوت�ستانت )الطهوريون( 

الغالبية العظمى من 
املهاجرين الأوروبيني اإىل 

اأمريكا يف القرن ال�سابع 
ع�سر، و�سيطرت كني�ستهم 

ومذهبهم على الأر�س 
اجلديدة يف معظم املناطق 

التي ا�ستقروا فيها.
ون�ساأت جمموعات 

انف�سلت عن الكني�سة 
الربوت�ستانتية بعد احلرب 

العاملية الثانية جمعيات 
ومنظمات املجتمع املدين 

والتحالف الإجنيلي 
الوطني، بحيث تغلغلت 

يف املجتمع الأمريكي 
وب�سكل خا�س يف ال�سيا�سة 

والثقافة والإعالم.

د. غازي ح�سني
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من تاريخنا الثقايف

ملحة عن تاريخ الطباعة يف اجلزائر   
»املطبعة  اليقظان  اأبو  واأ�ّس�س 
�سنة  العا�سمة  باجلزائر  العربية« 
1931م، اهتمت بن�رش الكتب ذات 
والإ�سالحي،  الوطني  الجتاه 
وموؤلفات  موؤلفاته  بع�س  فطبعت 
كتاب  مثل  املدين،  توفيق  اأحمد 
حممد عثمان با�سا داي اجلزائر، 
�ساأن  يف  بادي�س  ابن  قال  الذي 
اأذكر  اأن  علَيّ  وحقيق  طبعته:» 
املطبعة  وال�رّشور  بالإعجاب 
اليقظان  اأبي  ال�سيخ  لالأخ  العربية 
التي اأخرجت الكتاب يف حلّة فّنية 
اجلزائر  تقدم  على  تدل  جّذابة، 

يف الفّن املطبعي«. 
مطبعة  العلوية  الطريقة  واأن�ساأت 
طبع  على  ت�رشف  بها،  ة  خا�سّ
اإىل  اإ�سافة  البالغ،  �سحيفتها 
م�سطفى  بن  اأحمد  اأعمال 
وموؤلفات  امل�ستغامني،  العالوي 
تون�س،  بن  وعدة  احلاج،  خليفة 
فهر�سة  املطبعة  و�سعت  وقد 

يقول  1987م.  �سنة  اآثارها  لأهم 
اهلل:»  �سعد  القا�سم  اأبو  الدكتور 
اجلزائري(  )البالغ  جريدة  كانت 
نقلت  ثم  م�ستغامن  يف  تطبع 
املطبعة  وكانت  العا�سمة،  اإىل 
واجلريدة با�سم الطريقة العليوية، 
وطنيا  البداية  يف  امل�رشوع  وكان 
املطبعة  هذه  اأّن  كما  وم�ستنريا، 
هذا  يف  نوعها  من  الأوىل  تعترب 
وفية  املجال، اإذ كانت الّطرق ال�سّ
بالطبع  مهتمة  غري  ذلك  قبل 
ول  اإعالمية،   كو�سيلة  والن�رش 
ندري من كان �ساحب الفكرة يف 

هذا امل�رشوع«.
 

املطابع العربية باجلزائر 
غريكافية

مل تكن املطابع العربية باجلزائر 
التاأليف  حركة  ملواكبة  كافية 
ال�ّساحة  �سهدتها  التي  الن�سطة 
اجلزائرية، بداية من العقد الأّول 

ولعجزها  الع�رشين،  القرن  من 
ال�ّسلطة  وعراقيل  املادي 
فتئت  ما  التي  ال�ستعمارية 
ت�سايقها، جلاأ الكثري من املوؤلفني 
م�رش  يف  خارجية  مطابع  اإىل 
على  وتون�س  الأق�سى  واملغرب 
تطورت  التي  اخل�سو�س،  وجه 
فيها طباعة الكتب وتي�رشت اأمور 
واملوؤلفني،  الباحثني  اأمام  الن�رش 
مطبعة  مطابعها  اأهم  من  وكان 
والنه�سة،  والتقدم،  الحتاد، 
ومطبعة الدولة الر�سمية، والأخرية 
جزائرية،  موؤلفات  عدة  طبعت 
ك�رشح العقيدة ال�سغرى لل�سنو�سي 
النقاب  رفع  وكتاب  1876م،  �سنة 
من  املعا�رشين  بع�س  �سبهة  عن 
الطالب ملحمد بن عبد الرحمن 
و�رشح  1894م،  �سنة  الدي�سي 
القادر  لعبد  املنزيل  منظومة 
واجلواهر  1896م،  �سنة  املجاوي 
امل�سونة  العلوم  يف  املكنونة 

�سنة  اخلنقي  احلفيظ  لعبد 
الربانية  املنح  ومنظومة  1897م، 
بن  م�سطفى  لل�سيخ  1939م  �سنة 
كما   ، تارزي  با�س  الرحمن  عبد 
اخت�ست بع�س املطابع املغربية 
اجلهة  علماء  موؤلفات  بطباعة 
الون�رشي�سي،  كاأعمال  الغربية، 
مثل  وامل�رشقي،  واملقري، 
1923م  �سنة  اجلديدة  املطبعة 
البلدية  الأول  ا�سرتتها يف  بفا�س، 
انتقلت  ثم  فا�سية،  �رشكة  من 
اإدري�س   اإىل  1931م  �سنة  ملكيتها 
بوعياد، واأ�سدرت يف هذه الفرتة 
بطبع  اهتمت  عنوانا  خم�سني 
احلميد  عبد  الأ�ستاذ  اأعمال 
كتابه  منها  التلم�ساين،  حميدو 
بتلم�سان  البو�سريي  الإمام  بردة 
ون�رشت  زيان.  بني  دولة  اأيام 
نية  عن  التلب�س  رفع  ر�سالة  اأي�سا 
من اأراد م�سخ امل�سلمني بال�سفور 
والتجني�س، لل�سيخ علي البوديلمي 

اأحمد بن  امل�سيلي، ومن موؤلفات 
يحي الون�رشي�سي كتاب الوليات، 
تعريف  يف  الأخبار  نزهة  ور�سالة 
لل�سيخ  املختار  البيت  اآل  اأن�ساب 
يحي  بن  اأحمد  بن  حممد 
املقري. ومثلها املطبعة الأمنية، 
1926م،  �سنة  تاأ�س�ست  التي 
املاأمونية،  ب�سارع  مقرها  وكان 
العناوين  اإ�سداراتها  على  ويغلب 
مدة  عنها  ي�سدر  ومل  الفرن�سية، 
اإحدى ع�رشة �سنة اإّل �ستة عناوين 
ت�سيريها   توىل  وملا  بالعربية، 
ازداد  �سنة 1943م  ال�سائغ  حممد 
وطبعت  ومن�سوراتها،  ن�ساطها 
بن  احلميد  عبد  اأعمال  معظم 
التلم�ساين  �سهبون  بن  زيان  اأبي 
من  العيون  ت�ساهده  ما  مثل: 
الإداري  والنظام  الديون،  م�سائل 
غرناطة،  ملوك  واآخر  باملغرب، 
حكومة  لنظام  املطرب  والبيان 

املغرب.

يعترب الن�شر عملية اإنتاج 
واإذاعة للمعلومة باأ�شكال 

خمتلفة، وهو عبارة عن توزيع 
للأعمال املطبوعة مثل الكتب 

وال�شحف واملجلت، ومع التطور 
التكنولوجي الّرقمي ونظم 

املعلومات تو�شع جمال الن�شر 
لي�شمل املوارد الإلكرتونية، 

وت�شارُع وترية الن�شر والطبع 
يف اجلزائر ي�شتدعي من 
الباحثني مواكبته بو�شع 

فهار�س للمخطوطات واأخرى 
للمطبوعات، وهي عملية تكت�شي 
اأهمية بالغة يف التعريف برتاثنا 

الثقايف املكتوب والرتويج له 
و�شيانته من ال�شياع. 

حممد ب�شكر

اأقالم
الوليات املحتدة المريكية، فرن�شا وال�شحراء الغربية

تاريخ من املوؤامرات والغدر الذي ال ينتهي
فا�ستدت احلرب، وا�ستغربت اأمريكا وفرن�سا 
من قوة مقاومة ال�سعب ال�سحراوي، او ال 
30 األفا التي قال عنه هيرني كي�سنجر« ال 
اأ�سال  يعرفون  ل  الذين  األفا   40 ال  اأو   30
اأين يعي�سون« فتبخرت اأحالم جولة اأ�سبوع 
ورائه  ومن  املغرب  لي�سبح  خفيفة  وحرب 
يف  الأمريكية  املتحدة  والوليات  فرن�سا 

ورطة حقيقية
تدخلت فرن�سا ب�سالحها اجلوي يف احلرب 
من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وزادت 
حليفها  موقف  �سعف  عندما  دعمها 
 1978 �سنة  يف  املغرب.  ال�سرتاتيجي 
عاجزة  امللكية  القوات  اأ�سبحت  عندما 
ال�سعبي  التحرير  جي�س  �رشبات  اأمام 
والوليات  فرن�سا  وزودت  ال�سحراوي، 
وتكفلت  العتاد  باأغلبية  املغرب  املتحدة 
ب�سخاء،  بالتمويل  ال�سعودية  اململكة 
التدريب  جمال  يف  فرن�سا  �ساهمت  كما 
جتربتها  من  م�ستفيدة  وال�ستخبارات 
ال�سابقة يف ال�سحراء. وبالإ�سافة اىل دعم 
والعراق  ال�ساه  حكم  حتت  واإيران  م�رش 
افريقيا  بجنوب  العن�رشي  امليز  ونظام 

وبلجيكا واإيطاليا وا�سبانيا والربازيل.
اأنفقت  فقط  و1984   1976 عامي  وبني 
مليون   1 معدله  ما  املتحدة  الوليات 
القوات  يف  ال�سباط  لتدريب  �سنويا  دولرا 
الطيارون  ذلك  املغربية مبا يف  الع�سكرية 
واملتخ�س�سون يف تكتيكات مقاومة التمرد

حيث  �سي،  يف  املغرب  ينفع  مل  هذا  كل 
ال�سحراويون مدن جنوب  و�سل املقاتلون 
واأ�سبح  باأكملها  مددنا  واحتلوا  املغرب 

املغرب عاجزا كلية عن اأية مواجهة.

هجوم قلتة زمور و�شقوط الطائرات 
املغربية

وبعد الهجوم املدمر يف قلتة زمور و�سقوط 
اأكتوبر  يف  املغربية  الطائرات  من  عدد 
1981، �سلم ال�سيد وليام كي�سي مدير وكالة 
لل�سيد  �سخ�سيا  املركزية  ال�ستخبارات 
للح�سول  الثاين  احل�سن  من  طلبا  ريغان 
على الدعم رفعت اإدارة كارتر 1980 كافة 
المريكية  الأ�سلحة  مبيعات  على  القيود 
اىل الرباط بعد �سقوط �ساه اإيران، وهو ما 
جعل الدعم الأمريكي للمغرب يبلغ ذروته 

خالل حكم رونالد ريغن
 100 من  اأكرث  كان   1982 عام  حلول   ومع 
متواجدين  اأمريكي  ع�سكري  م�ست�سار 
املغاربة  من  العديد  وتلقى  باملغرب 
تدريبات يف القواعد الع�سكرية الأمريكية 
بتدريب  الأمريكي  اجلو  �سالح  ،وقام 
الطيارين املغاربة على التدابري امل�سادة 
التقنيات  من  وغريها  والتهرب  لل�سواريخ 
تلقى  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  ال�سلة.  ذات 
املغاربة امل�ساعدة يف حتديد مواقع �سام 
اأر�سلت جمموعة  6 لدى البولي�ساريو، كما 
لتدريب  الأمريكيني  امل�ست�سارين  من 
وحدة بحجم كتيبة لتنفيذ عمليات خا�سة 
غري  البولي�ساريو  لدى   6 �سام  مواقع  �سد 
اأن ل�سي من كل هذا نفع اأمام قوة جي�س 
ما  وهو  ال�سحراوي،  ال�سعبي  التحرير 

جعل
والفرن�سيني  المريكيني  امل�ست�سارين 
املثلث  على  بالرتكيز  املغرب  يقنعون 
يف  دفاعية  احزمة  بناء  خالل  من  النافع 
اإطار ما ي�سمي با�سرتاتيجية الدفاع الثابت 
المريكية  املتحدة  الوليات  ،فدعمت 
قوة  من  اأوتوا  ما  بكل  واإ�رشائيل  وفرن�سا 
باخلربة ،وال�سالح واأهدت ا�سبانيا الألغام 
،وباعت  والدبابات  لالأفراد  امل�سادة 
دبابات ب�سعر رمزي للمغرب ،لكن املقاتل 
ال�سحراوي ابطل مفعول الأحزمة وادخل 

املغرب يف حرب ا�ستنزاف اكرث كلفة من 
الع�سكرية  العمليات  ،وبعد  �سابقا  احلرب 
بع�رشات  ،وخلفه  احلزام  داخل  الكبرية 
و   1986 �سنوات  خ�سو�سا  الكيلومرتات 
1987 و1988 ، جعل حلفاءه ويف مقدمتهم 
وفرن�سا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
للتفكري يف خطة هيرني كي�سنجر  تعودان 
وكورت فالدهامي حول ال�ستفتاء املح�سوم 
املقرتح  يف  ،فوجدوا  املغرب  ل�سالح 
احل�سول  اأجل  من  �سالتهم  الإفريقي 
على وقف اطالق النار ،فوقع املغرب مع 
م�سرتكة  �سميت  التي  التفاقيات  اجلبهة 
بني الوحدة الإفريقية والأمم املتحدة يف 
30 اأوت 1988،ولإظهار نوع من ح�سن النية 
اجلبهة يف  من  وفدا  الثاين  احل�سن  التقى 
5 فرباير 1979  لكنه كان يهدف من ورائه 
بالأ�سا�س  اجلزائر  مع  الأجزاء  تلطيف 
،فدعي اإىل اجتماع لروؤ�ساء  دول املغرب 
احتاد  تاأ�سي�س  عنه  انبثق  والذي  العربي 
املغرب العربي يف 17 فرباير 1989 ،وكل 
باإحكام  له  وخمططا  حمبكا  كان  �سيء 
وفرن�سا  المريكية  املتحدة  الوليات  بني 
اللتني تقا�سمتا الأدوار ح�سب ما �سيت�سح 
وباأي  النار  اطالق  وقف  والهدف  �سابقا 
ثمن، فتكفلت الوليات املتحدة مبو�سوع 
الأمم املتحدة وتكفلت فرن�سا ب�سبل اقناع 

اجلبهة بوقف اإطالق النار.

كتاب »�شديقنا امللك« جليل برييو

ب�سدور  الفرن�سية  املاكينة   فانطلقت 
برييو  جيل  لكاتبه  امللك  �سديقنا  كتاب 
من باري�س يف �سبتمرب 1990،وبداأت اإذاعة 
وحتركت  امللك  تنتقد  الدولية  فرن�سا 
عن  تتحدث  الن�سان  حقوق  جمعيات 
املعتقالت ال�رشية للح�سن الثاين وملفات 
اأوفقري والإخوة بوريكات ومعتقالت اأكدر 

ا�رشيف  علي  مولي  ودرب  مكونة  وقلعة 
،وا�ستغلت خيوط فرن�سا لإدخال اجلزائر 
ال�سوداء  ،وانفرد  بالع�رشية  عرف  فيما 
اأعلنت  لدرجة  البولي�ساريو  جبهة  مبغازلة 
فيه رئي�سة »فرن�سا احلريات« زوجة الرئي�س 
دانييل ميتريان عن زيارتها للمخيمات وهو 
تخلت  فرن�سا  اأن  على  الت�سور  اأعطى  ما 
عن ملك املغرب وملك املغرب ،ويطمئن 
نف�سه  ي�سبط  باأن  ال�سحراوي  الطرف 
ويوقف اإطالق النار يف وقت كان املغرب 
ومهرييز  وبئر حللو  اتفاريتي  يق�سف  فيه 
وقف  على  امل�سادقة  متت  اإن  ما  ،لكن 
لتك�رش  فرن�سا  عادت  حتى  النار  اطالق 
حقيقتها  على  وتظهر  النتنة  انيابها  عن 
ميرتان  دانييل  زيارة  ،الغيت  املعهودة 
،توقفت اإذاعة فرن�سا الدولية عن مهاجمة 
احل�سن الثاين وانربت فرن�سا مك�سوفة  يف 
دي�سمرب مع نهاية عهدة ديكيويارا لتفر�س 
الت�سوية  خمطط  يف  جوهريا  تغيريا 
وتفر�س تبني خطة تعومي ال�سجم الناخب 
اأ�سا�سه من قاعدته املتفق عليها  وحتول 
وهي الإح�ساء ال�سباين 1974 اىل �رشوط 
اىل  حتى  املجال  تفتح  مو�سعة  مفتوحه 
جميئ  حتى  وكان  املغاربة،  ت�سويت 
على  بريء  غري  عاما  غايل  امينا  بطر�س 
لتعطيل  املنا�سبة  القطعة  ،كونه  الطالق 
للعمل  الوقت  واإعطاء  الت�سوية  م�سار 
-المريكي  امل�سرتك  الفرن�سي  اخلبيث 

اىل جانب البيدق املغربي
لها  جندت  والتي  الهوية  حتديد  معركة 
عميلها  المريكية  املتحدة  الوليات 
�ساحب زاده يعقوب خان الذي كان ميدهم 
بكل �سغرية وكبرية عن امللف من اجلانب 
ال�سحراوي الذي غادر املن�سب �سنة 1994 

بعد توقف كلي لعملية حتديد الهوية

 حممد �شامل اأحمد لعبيد

اجلزء 02

اجلزء 02
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عي�شة ق.

على  دوما  فرانك  املدرب  اأ�شبال  اأبان  اأين 
والذي  اجلديد،  للمو�شم  حت�شبا  جاهزية 
ال�شوبر  كاأ�س  لقب  التتويج  يف  خالله  جنحوا 
والتاأهل اإىل الدور ال�شاد�س ع�رش من مناف�شة 
الن�رش  ح�شاب  على  اإفريقيا  ابطال  دوري 
ال�شباب  الليبي، ويف هذا ال�شدد يدخل العبو 
العودة  اإىل  منهم  �شعيا  خليفي  زوبري  ملعب 

يف  االأخري  انت�شارهم  وتاأكيد  ايجابية  بنتيجة 
تيزي وزو وبالتايل �شمان نتيجة موفقة خرج 
القواعد للقاء الثالث على التوايل بعد �شفرية 
م�رش وتنقل تيزي وزو، و�شوف تعرف ت�شكيلة 
عيبود  �شمري  العبها  "العقيبة"غياب  اأبناء 
الذي يبتعد عن امليادين ثالث اأ�شابيع ب�شبب 
االإ�شابة ويعود يف املقابل زميله خالد بو�شليو 
ي�شجل  املقابل  االإ�شابة، يف  تعافى من  الذي 
اللقاء  قائمة  عن  غيابه  مرباح  غايا  احلار�س 

للمرة الثانية على التوايل.
ولن تكون مهمة النادي البلوزدادي �شهلة اأمام 
مناف�س عنيد ي�شجل بداية قوية هو االآخر بعد 
ت�شجيل انت�شار وتعادل، ويدرك العبو ت�شكيلة 
"ال�شام" اأن فوز اليوم �شوف يجعلهم ي�شعدون 
�شطيف،  وفاق  رفقة  منا�شفة  ال�شدارة  اإىل 
اإىل  املحلي  النادي  ي�شعى  التي  املهمة  وهي 
حتقيق  نحو  الزحف  وموا�شلة  جت�شيدها، 

املفاجاأة.

يتّنقل فريق �شباب بلوزداد اليوم ملواجهة جمعية عني مليلة على ملعب الأخري، �شمن 
ت�شوية الربجمة والتي تندرج حل�شاب اجلولة الفتتاحية من البطولة الوطنية، ويف هذا 

ال�شدد يدخل النادي العا�شمي اأر�شية امللعب بحثا عن تاأكيد انطالقته القوية مع بداية 
املو�شم الكروي اجلديد، وهو الذي يعول على الدفاع عن لقب املو�شم املن�شرم بكل قوة، يف 

ظل الفوز العري�ض العري�ض الذي �شجله من ملعب تيزي وزو اأمام �شبيبة القبائل والذي 
جعله مر�شحا يف م�شاف الأندية التي �شوف تناف�ض هذا املو�شم على اللقب

جمعية عني مليلة / �شباب بلوزداد اليوم ابتداء من 15:00

ال�سام ي�ستهدف ال�سدارة واأبناء العقيبة اأمام امتحان حقيقي

مولودية اجلزائر / اأوملبي املدية اليوم ابتداء من 15:00

وفد بافلز البنيني منتظر قدومه ال�شبت املقبل لأر�ض الوطن

العميد للتاأكيد واأبناء التيطري لتفادي الغرق

بن علجية يجدد مو�سما واحدا رفقة مولودية اجلزائر

اإىل  اجلزائر  مولودية  فريق  ي�شتعد 
اأر�شية  على  مواجهاته  اأوىل  خو�س 
الوطنية،  للبطولة  حت�شبا  ميدانه 
جولتني  اول  يف  تنقلني  بعد  وذلك 
النادي  �شيالقي  اأين  املناف�شة،  من 
ال�شيف  اليوم  ظهرية  العا�شمي 
اأوملبي املدية على ملعب 5 جويلية 
عن  املتاأخر  اللقاء  ت�شوية  �شمن 
االأوىل،  الرابطة  من  الثانية  اجلولة 
القواعد  داخل  االأوىل  �شتكون  التي 
يف املو�شم الكروي اجلديد، و�شوف 

تكون املهمة خا�شة الأ�شبال املدرب 
انتقادات  يواجهون  الذين  نغيز  نبيل 
قدموه  الذي  املردود  ب�شبب  الذعة 
البطولة  لهم يف  مقابلتني  اأول  خالل 
ملعب  من  الفوز  ورغم  الوطنية 
�شيدي بلعبا�س اأمام االحتاد املحلي 
اأن  اإال  بارادو،  نادي  اأمام  والتعادل 
على  الذعا  عرفت هجوما  الت�شكيلة 
جماهريال  ر�شا  عدم  ب�شبب  ادائها 
الفريق على امل�شتويات املقدمة من 
رفقاء الالعب عبد الرحمان بوردمي 

امل�شتوى  عند  يكونوا  مل  والذين 
ح�شبها، وت�شعى املولودية اإىل ح�شم 
النقاط الثالث على ملعبها من اأجل 
تدعيم الر�شيد وال�شعود اإىل الريادة 
اأين  �شطيف،  وفاق  رفقة  منا�شفة 
االأدوار  لعب  على  الت�شكيلة  تعول 
البطولة  لقب  وت�شتهدف  االأوىل 
لتاأ�شي�س  املئوية  ذكرى  يف  الوطنية 
الثنائي  التعداد  عن  ويغيب  النادي، 
بلخري وجابو اللذان يعانيان االإ�شابة، 
نغيز  يعو�شهما  اأن  ينتظر  حيث 

بزميليهما بوردمي وبن علجية اللذان 
ال�شابق.  اداء طيبا يف املوعد  قدما 
اأوملبي  ت�شكيلة  تعول  جهتهاـ  من 
وتعقيد  الهزمية  تفادي  على  املدية 
و�شعيتها يف ذيل الرتتيب، وهي التي 
�شجلت تعادال وهزمية، وبالتايل فاإن 
يدركون  "التيطري"  اأبناء  ت�شكيلة 
يف  تنتظرهم  التي  املهمة  �شعوبة 
العودة  اإىل  منهم  �شعيا  العا�شمة 

بنتيجة ايجابية.
عي�شة ق.

عن  اجلزائر  مولودية  فريق  اإدارة  اأعلنت 
علجية  بن  مهدي  العبها  مع  العقد  جتديد 
ملدة مو�شم واحد، وذلك على اإثر انتهاءه غدا، 
بخ�شو�س  اجلدل  "العميد"  اإدارة  اأنهت  حيث 
التجديد  خالل  من  لالعبها  القانوين  الو�شع 
مّتت  التي  العملية  وهي  اإ�شايف،  ملو�شم  معه 
�شباح اأم�س يف مقر الفريق، وا�شحى الالعب 
على  اخلطوة  هذه  وتاأتي  اف�شل،  و�شعية  يف 
بخ�شو�س  املعني  اأثاره  الذي  اجلدل  اإثر 
الفارطني  اليومني  خالل  راجت  التي  االأخبار 
حول تواجده يف و�شعية غري قانونية مع ناديه 
وهو الذي قالت نف�س االأخبار عن تواجده يف 
مقابلتي  خو�شه  �رشعية  وعدم  العقد  نهاية 
اإىل  االأمر  بارادو وو�شل  بلعبا�س ونادي  احتاد 
احلديث حول خ�شم نقاط املواجهتني للفريق 
�شفوف  يف  علجية  بن  تاأهيل  عدم  ب�شبب 
اإال  اجلديد،  الكروي  للمو�شم  حت�شبا  الفريق 
اأكدت  اأملا�س  النا�رش  عبد  الرئي�س  اإدارة  اأن 

اأن العقد مع بن علجية ينتهي يف 16 دي�شمرب 
للرابطة  االلكرتوين  املوقع  على  خلل  وحدث 
ال  املعني  ا�شم  جعل  القدم  لكرة  املحرتفة 

يظهر يف قائمة النادي.
اأن  اأملا�س  الرئي�س  ك�شف  منف�شل،  �شياق  ويف 
اإىل  و�شوله  منتظر  البنيني  بافلز  نادي  وفد 
اأقدمت  بعدما  املقبل  ال�شبت  الوطن  ار�س 
املتعلقة  التفا�شيل  كافة  اإنهاء  على  اإدارته 
احلجز  خالل  من  التنظيمية  باالإجراءات 
للفريق عرب اخلطوط امللكية املغربية للقدوم 
املغربية  البي�شاء  الدار  عرب  اجلزائر  اإىل 
اأجل  من  العليا  ال�شلطات  اإذن  على  واحل�شول 
دخولها املجال اجلوي اجلزائري، وا�شتطرد ان 
اإعادة لقاء اإياب الدور التمهيدي لدوري ابطال 
دي�شمرب   21 تاريخ  يف  مبدئيا  مقرر  اإفريقيا 
املناف�س  تغيب  حال  يف  اأنه  واأ�شاف  املقبل، 

جمددا �شوف يطالبون الكاف بتعوي�شات.
عي�شة ق.

رباعي جزائري مبهام متباينة بالدوري الأوروبي

�سدام قوي بني بن �سبعيني وحمرز 
وفار�س يف مهمة انتحارية اأمام البافاري

اأفرزت عملية �شحب القرعة املتعلقة بالدور 
اأوروبا  ابطال  دوري  ملناف�شة  النهائي  ثمن 
جزائري  ا�شطدام  عن  اأم�س  جرت  والتي 
رامي  الوطني  املنتخب  ثنائي  يجمع  خال�س 
ظل  يف  وذلك  حمرز،  وريا�س  �شبعيني  بن 
بوري�شيا  فريقي  بني  املنتظرة  املواجهة 
�شيتي  ومان�ش�شرت  االأملاين  مون�شغالدباخ 
بني  قويا  حتديا  ينتظر  اأين  االجنليزي، 
اخل�رش،  �شفوف  يف  وقائده  االأي�رش  الظهري 
التنقل  مع  موعد  على  حمرز  يكون  و�شوف 
رفقة ت�شكيلة "ال�شبريز" اإىل اأملانيا يف مباراة 
ق�شنطينة  مدينة  ابن  يرد  اأن  قبل  الذهاب، 
يتاأهل  حيث  "االحتاد"  ملعب  على  الزيارة 
واإىل  النهائي،  ربع  الدور  اإىل  بينهما  الفائز 
االخر  اجلزائري  الدويل  وقع  ذلك  جانب 
حممد فار�س يف موقعة �شعبة عندما يالقي 
املو�شم  ن�شخة  لقب  حامل  روما  الزيو  ناديه 
يف  االأملاين  ميونيخ  بايرن  ال�شابق  الكروي 

اإىل  البافاري  النادي  خاللها  مر�شح  مباراة 
بلوغ الدور املقبل.

اإىل جانب ذلك، �شوف يعرف الدور ال�شاد�س 
االأوروبي م�شاركة  الدوري  ع�رش من م�شابقة 
تتقدمها  اأين  جزائريني،  العبني  اربعة 
املواجهة ال�شعبة التي تنتظر متو�شط ميدان 
وناديه  نا�رش  بن  ا�شماعيل  الوطنية  الت�شكيلة 
لبلغراد  االأحمر  النجم  نادي  اأمام  ميالن 
�شيكون مواطنه فوزي غوالم  بينما  ال�رشبي، 
على موعد مع قمة منتظرة بني ناديه نابويل 
�شيكون  بينما  اال�شباين،  وغرناطة  االيطايل 
ناديه  مع  قوية  مواجهة  يف  �شوداين  العربي 
نادي  يالقون  عندما  اليوناين  اأوملبياكو�س 
بي اأ�س يف الهولندي، من جهته يجد اإ�شحاق 
بلفو�شيل وفريقه هوفنهامي االأملاين انف�شهم 
يف  الورق  على  �شاحلهم  يف  يبدو  لقاء  اأمام 

مواجهة مولده الرنويجي.
عي�شة ق.

تدريباتها  غليزان  �رشيع  ت�شكيلة  ا�شتاأنفت 
الربج  اأهلي  اأمام  القادمة  املباراة  حت�شريا 
املحرتفة  الرابطة  من  الثالثة  اجلولة  بر�شم 
املت�شدر  اأمام  االأخري  التعرث  عقب  االأول 
االإ�شتئناف  ح�شة  �شهدت  ال�شاورة،  �شبيبة 
بكورونا  امل�شابني  اأ�شا�شيني  العبني   4 غياب 
واملنور  حيثالة  باملهاجمني  االأمر  ويتعلق 
مت  حني  يف  وبركات  بوعزة  االلعاب  و�شانع 
ت�شجيل عودة كل  وليد هالل وح�شني عواد بعد 
غياب طويل بداعي االإ�شابة، واإ�شتغّل املدرب 
اال�شتئناف  ح�شة  الوزاين  �رشيف  طاهر  �شي 
املا�شية  املباراة  على  التحدث  اأجل  من 

بتعادل  ال�شاورة  اأمام  فريقه  فيها  تعرث  التي 
االأداء  انتقد مطّوال العبيه على  �شلبي، حيث 
املخيب وطريقة اللعب اأمام مناف�س مل يظهر 
م�شتوى جيدا وحث الالعبني على تدارك هذه 
املقبلة  اجلولة  يف  الربج  اأهلي  اأمام  النتيجة 
.ومعلوم ان ال�رشيع تاأثر كثريا بغياب الرباعي 
من  و�شّعب  بكورونا  اأ�شيب  الذي  االأ�شا�شي 
ماأمورية املدرب يف ايجاد البدائل، خ�شو�شا 
واأن ت�شكيلة ال�رشيع تعاين من نوعية الالعبني 
توفق  مل  التي  اجلديدة  اال�شتقدامات  ب�شبب 

فيها .
اأمني بن لزرق

ا�شتعدادا ملباراة اأهلي برج بوعريريج

الرابيد ي�ستاأنف يف غياب 4 العبني 
م�سابني بكورونا

اأركان  رئي�س  �شنقريحة  ال�شعيد  الفريق  اأ�رشف 
املقــــابلة  مرا�شم  ال�شعبيعلى  الوطني  اجلي�س 
النهـــائية لكاأ�س اجلزائر الع�شكرية لكرة القدم يف 
اأم�س مبركز جتمع  اأول  التي جرت  طبعتهــــا 48 
عكنون  بن  الع�شكرية  الريا�شية  الفرق  وحت�شري 
جمعت  والتي  االأوىل،  الع�شكرية  للناحية  التابع 
والدرك  الربية  القوات  قيادتي  فريـقي  بني 
الوطني، وقبل انطالق هذه التظاهرة الريا�شية 
الع�شكرية الوطنية اأ�رشف الفريق �شنقريحة على 
مرا�شم تد�شني امل�شبح االأوملبي املنجز حديثا، 
اإطار اال�شرتاتيجية املتبناة من  الذي يندرج يف 
كافة  توفري  على  القائمة  العليا،  القيادة  قبل 
ممار�شة  لرتقية  والب�رشية،  املادية  االإمكانيات 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  �شفوف  يف  الريا�شة 

االأفراد  ولياقة  البدين  بالتح�شري  واالرتقاء 
عر�شا  ذلك  بعد  وتابع  املن�شود،  مداها  اإىل 
رئي�س  قدمه  الع�شكرية  الريا�شة  حول  �شامال 
م�شلحة الريا�شات الع�شكرية بدائرة اال�شتعمال 
ال�شعبي،  الوطني  اجلي�س  الأركان  والتح�شري 
اجلديد،  االأوملبي  امل�شبح  حول  عر�شا  وكذا 
العليا  القيادة  لها  اأولت  التي  املن�شاأة  هذه 
الالزمة  الرعاية  كل  ال�شعبي  الوطني  للجي�س 
الريا�شية  التجهيزات  بكافة  جتهيزها  اأجل  من 
بها  املعمول  العاملية  املعايري  وفق  احلديثة، 
الظروف  توفري  اأجل  من  املجال،  هذا  يف 
الالئقة لتح�شري ريا�شيينا الع�شكريني يف اأح�شن 
ممتازة  نتائج  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  الظروف، 
ب�شمعة  تليق  والدويل،  الوطني  ال�شعيدين  على 

الريا�شة الع�شكرية يف اجلي�س الوطني ال�شعبي.
املن�شة  اإىل  الفريق  ال�شيد  انتقل  ذلك  عقب 
اأطوار املقابلة  الر�شمية مللعب املركز ملتابعة 
النهائية، والتي تخللتها عرو�س مو�شيقية �شيقة 
اجلمهوري،  للحر�س  التابعة  الفولكلورية  للفرقة 
كل  ال�شوطني  بني  ما  الفريق  ال�شيد  كرم  كما 
قدامى  من  زوبا  احلميد  وعبد  معو�س  حممد 
وكذا  القدم،  لكرة  الوطني  التحرير  جبهة  فريق 
الوطني  الفريق  مدرب  مهداوي  الرحمن  عبد 
ال�شيد  �شلم  املباراة،  نهاية  وبعد  الع�شكري، 
فريق  الأع�شاء  الع�شكرية  اجلزائر  كاأ�س  الفريق 
عقب  الرتجيح  بركالت  الفائز  الوطني  الدرك 

نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.
ق.ر.

تتويج فريق الدرك الوطني على ح�شاب قيادة القوات الربية

�سنقريحة ي�سرف على مرا�سم املقابلة النهـائية لكاأ�س اجلزائر الع�سكرية
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حامل  ليفربول  و�ضيفه  فولهام  مواجهة  انتهت 
املرحلة  �ضمن   1-1 الإيجابي  بالتعادل  اللقب 
12 من الدوري الإجنليزي املمتاز، وبقي فولهام 
اأوقات  معظم  ريد  بوبي  هدف  بف�ضل  متقدماً 
حممد  امل�رصي  النجم  يدرك  اأن  قبل  املباراة، 
احلار�س  ولعب   ،79 جزاء  بركلة  التعادل  �ضالح 
منح  يف  هاماً  دوراً  اأريول  األفون�س  الفرن�ضي 
ت�ضدى  عندما  وذلك  البطل  من  النقطة  فريقه 
جوردان  للكابنت  اأبرزها  خطرة  كرة  من  لأكرث 
على  الريدز  فوت  التعادل  بهذا  هندر�ضون، 
توتنهام  عن  بال�ضدارة  النفراد  فر�ضة  اأنف�ضهم 
و�ضار   ،1-1 بال�س  كري�ضتال  مع  تعادل  الذي 
 25 كلوب  يورغن  الأملاين  املدرب  كتيبة  ر�ضيد 
نقطة وهو نف�س ر�ضيد فريق املدرب الربتغايل 
الثاين  املركز  يف  ليفربول  لكن  مورينيو،  جوزيه 

بفارق الأهداف، اأما فولهام فانتع�س فعلياً بهذه 
النقطة و�ضار ر�ضيده 8 نقاط يف املركز 17.

يف  ثمينتني  نقطتني  توتنهام  اأهدر  املقابل،  يف 
بتعادله  الأول منذ 60 عاماً،  لقبه  �ضعيه لإحراز 
الربيطانية  العا�ضمة  يف  وجاره  م�ضيفه  مع 
اإىل  توتنهام ر�ضيده  ورفع  بال�س 1-1ـ  كري�ضتال 
25 نقطة فيما و�ضل كري�ضتال بال�س اإىل النقطة 
على  �ضيفاً  توتنهام  ويحل   ،11 املركز  يف   17

ليفربول اليوم يف قمة املرحلة 13.
يف  ال�ضتثنائي  اأداءه  �ضاوثهامبتون  فريق  وا�ضل 
املو�ضم احلايل وفاز على �ضيفه �ضيفيلد يونايتد 
املتعرث جداً هذا املو�ضم بثالثة اأهداف دون رد، 
معقل  ماري  �ضينت  ملعب  على  املباراة  اأقيمت 
�ضاوثهامبتون، الذي �ضيطر على اأحداث املباراة 
مفتتحاً الت�ضجيل عرب ت�ضي اآدمز يف الدقيقة 34 

ثم اأ�ضاف �ضتيوارت اأرم�ضرتونغ الهدف الثاين يف 
الدقيقة 62 قبل اأن يحرز ناتان ريدموند الهدف 
اأ�ضحاب  رفع   ،83 الدقيقة  يف  والأخري  الثالث 
الأر�س ر�ضيدهم اإىل 23 نقطة يف املركز الثالث 
تعادلني  مقابل  ال�ضابع  فوزهم  حمققني  موؤقتاً، 
وثالثة هزائم، فيما مني �ضيفيلد يونايتد الأخري 

بخ�ضارته 11 هذا املو�ضم مقابل تعادل وحيد.
بخ�ضارته  فمني  اأر�ضنال  معاناة  ا�ضتمرت  بينما 
ال�ضابعة يف 12 مباراة ب�ضقوطه اأمام برينلي اأحد 
المارات،  ملعب  داره  عقر  يف   1-0 الذيل  فرق 
لعب  طرد  املباراة  يف  التحول  نقطة  وكانت 
يف  �ضاكا  غرانيت  الدويل  ال�ضوي�رصي  الو�ضط 
الدقيقة 56 ليكمل فريقه املباراة بع�رصة لعبني، 
دام منذ فرتة طويلة،  الت�ضجيل  وبعد �ضيام عن 
اميرييك  بيار  الغابوين  ار�ضنال  مهاجم  جنح 

خطا  املرة  هذه  لكن  الت�ضجيل،  يف  اوباميانغ 
القائم  الكرة عند  يف مرمى فريقه عندما حول 

المين من ركلة ركنية داخل �ضباكه.
وارتقى لي�ضرت �ضيتي اإىل املركز الثالث 24 نقطة 
ثنائية  بينها  بثالثية  برايتون  على  �رصيح  بفوز 

هدف  اىل  بال�ضافة  مادي�ضون  جيم�س  جلناحه 
للمهاجم املخ�رصم جيمي فاردي، ورفع الأخري 
اأنه  كما  املو�ضم،  هذا  اأهداف   10 اإىل  ر�ضيده 
املو�ضم ال�ضاد�س توالياً التي يتخطى فيها حاجز 

الع�رصة اأهداف.

�سالح ينقذ ليفربول من اخل�سارة

اأر�س  من   0-1 بالفوز  ليون  عاد 
�ضان  باري�س  اللقب  م�ضت�ضيفه حامل 
 14 املرحلة  �ضمن  الأحد  جريمان 
على  ووقع  الفرن�ضي،  الدوري  من 
من  كاديويري  تينوتيندا  الفوز  هدف 
ليون  وبات  35ـ  الدقيقة  زميبابوي يف 
�رصيكاً يف ال�ضدارة بر�ضيد 29 نقطة 
وهو ر�ضيد ليل نف�ضه لكن ليون يتاأخر 
�ضان  اأما  الأهداف،  بفارق  للو�ضافة 
عند  ر�ضيده  توقف  فقد  جريمان 
وتلقى  الثالث،  النقطة 28 يف املركز 
النجم الربازيلي نيمار �رصبة موجعة 
قبل  النقالة،  على  خروجه  ا�ضتدعت 
تدخل  عندما  بثواٍن  املباراة  نهاية 
ليون  لعب  كبرية  بخ�ضونة  عليه 
طرد  الذي  مينديز  تياغو  الربازيلي 
املدرب  كتيبة  وفازت  اإثرها،  على 
مبارياتها  من  �ضبع  غار�ضيا يف  رودي 

�ضوى  تتعر�س  ومل  الأخرية  الثماين 
املو�ضم  مطلع  منذ  واحدة  لهزمية 

احلايل يف 13 مرحلة.
وكان ليل ت�ضدر موقتاً يف وقت �ضابق 
و�ضع   ،1-2 بوردو  �ضيفه  على  بفوزه 
على  الر�س  اأ�ضحاب  بامبا  جوناثان 
ارتطمت  بت�ضديدة  ال�ضحيح  الطريق 
ال�ضباك معلنة  بالقائم وتهادت داخل 
الهدف الفتتاحي وعلى الرغم من اأن 
الكرواتي توما با�ضيت�س ادرك التعادل 
ركلة  م�ضتغال  راأ�ضية  كرة  من  لبوردو 
كانت  عرفة  بن  حامت  نفذها  ركنية 
الربتغايل  للمدافع  الأخرية  الكلمة 
بكرة  فونتي  جوزيه  الطول  الفارع 

راأ�ضية اأي�ضاً.
ثماين  يف  له  فوز  اأول  رين  وحقق 
امل�ضابقات  خمتلف  يف  مباريات 
بعودته ظافراً من ني�س بهدف مقابل 
وهو  نيانغ  مباي  �ضجله  �ضيء،  ل 
وا�ضتمرت  املو�ضم،  هذا  له  الأول 
اأقال  كان  الذي  ني�س  معاناة  بالتايل 
مدربه باتريك فيريا وعني بديال منه 
م�ضاعده الروماين-ال�ضوي�رصي ادريان 
يفز  مل  حيث  ايام،   10 قبل  اور�ضيا 
مباريات   8 اخر  يف  اجلنوبي  الفريق 
له يف الدوري املحلي ويحتل املركز 
12. وخرج لوريان من منطقة اخلطر 
علماً  نظيفة  بثالثية  نيم  على  بفوزه 
مبارياته  يف  الت�ضجيل  عن  �ضام  باأنه 

ال�ضت الخرية.

قال الهولندي رونالد كومان مدرب نادي 
ب�رصورة  فقط  مهتما  كان  اإنه  بر�ضلونة 
التفكري  من  بدل  ليفانتي  على  الفوز 
كومان  وقال  الفوز،  حتقيق  كيفية  يف 
فوزنا،  بطريقة  اأهتم  »ل  لل�ضحفيني 
ركنية  ركالت  �ضنواجه  اأننا  ندرك  كنا 
وركالت ثابتة واأنه يجب علينا الدفاع يف 
هذه املواقف باأي طريقة ممكنة«، وبدا 
اأ�ضئلة  من  حمبطا  الهولندي  املدرب 
ال�ضحفيني عن اأ�ضلوبه الدفاعي واتهمهم 
كومان:  وقال  اجلدل،  اإثارة  عن  بالبحث 
ي�ضاأله  الذي  التقليدي  ال�ضوؤال  هو  »هذا 
اجلدل،  اإثارة  يف  الرغبة  عند  النا�س 
اأثناء  اأنه  اأدرك  طوال م�ضريتي دائما ما 

م�ضيطرا  كنت  لو  وحتى   ،0-1 التقدم 
يجب اأن متلك القدرة على الدفاع«.

بفارق  متاأخرا  املباراة  بر�ضلونة  ودخل 
املت�ضدر  �ضو�ضيداد  ريال  عن  نقطة   12
ب�ضكل  خ�رص  اأن  بعد  مدريد  واأتلتيكو 
اأمام قاد�س  مفاجئ يف اجلولة املا�ضية 
ليفقد  جوفنتو�س  اأمام   0-3 تعرث  ثم 
اأبطال  دوري  يف  جمموعته  �ضدارة 
اأوروباـ وقل�س بر�ضلونة الفارق يف �ضدارة 
الدوري الإ�ضباين اإىل ت�ضع نقاط قبل قمة 
مرتقبة مع �ضو�ضيداد غدا، وقال كومان 
»كان من املهم جدا الفوز ب�ضبب موقعنا 
بالفريق  �ضعيد  اأنا  الرتتيب،  جدول  يف 

لأننا فعلنا ما يجب فعله«.

على  الفوز  حتقيق  من  بر�ضلونة  متكن 
ح�ضاب �ضيفه ليفانتي 1-0، �ضّجل ال�ضاحر 
املباراة  هدف  مي�ضي  ليونيل  الأرجنتيني 
بر�ضلونة  وحقق   ،76 الدقيقة  يف  الوحيد 
 11 من  هزائم  و4  وتعادلني  انت�ضارات   5
مباراة فو�ضل للنقطة 17 يف املركز الثامنـ 
متحم�ضني  الطرفان  بدا  الأول  ال�ضوط  يف 
ي�ضجل  ليفانتي  فكاد  الت�ضجيل،  لفتتاح 

فروتو�س  دي  خورخي  انفرد  بعدما 
تري- اأندري  مارك  الأملاين  باحلار�س 
اأنقذ  �ضتيغن، و�ضدد كرة قوية لكن الأخري 
بر�ضلونة  من  �رصيعاً  الرد  وجاء  مرماه، 
الدمناركي مارتن برايثوايت  بت�ضديدة من 
لها  ت�ضدى  اجلزاء  منطقة  داخل  من 
حتى  ال�ضغط،  بر�ضلونة  احلار�س.ووا�ضل 
لحت فر�ضة خطرية بعدما نفذ الأرجنتيني 

مقّو�ضة،  مبا�رصة  حرة  ركلة  مي�ضي  ليونيل 
غريزمان  اأنطوان  الفرن�ضي  ا�ضتقبلها 
براأ�ضية قوية �ضدها احلار�س واأنقذ فر�ضة 
الكاتالوين  الفريق  انتظر  حمقق،  هدف 
الهولندي  مرر  عندما   ،76 الدقيقة  حتى 
مي�ضي  اإىل  اأمامية  بينية  يونغ  دي  فرانكي 
احلار�س،  ي�ضار  اإىل  بي�رصاه  �ضددها  الذي 

ليعلن عن تقدم بر�ضلونة.

النهائي  ثمن  الدور  قرعة  اأ�ضفرت 
�ُضحبت  التي  اأوروبا  اأبطال  دوري  يف 
عن  ال�ضوي�رصية  نيون  مدينة  يف  اأم�س 
ولكن  ما،  حد  اإىل  متوازنة  مواجهات 
بر�ضلونة  بني  �ضتكون  الأبرز  املواجهة 
جريمان  �ضان  وباري�س  الإ�ضباين 
ميونيخ  بايرن  �ضيلتقي  فيما  الفرن�ضي 
روما  لزيو  مع  اللقب  حامل  الأملاين 
الإيطايل، كما ي�ضهد هذا الدور مواجهة 
واأتلتيكو  الإجنليزي  ت�ضيل�ضي  بني  قوية 
املواجهة  وتتجدد  الإ�ضباين،  مدريد 
جريمان  �ضان  وباري�س  بر�ضلونة  بني 
الفريق  خ�ضارة  على  اأعوام  اأربعة  بعد 
نو« يف  »كامب  ملعب  6-1 يف  الفرن�ضي 
برباعية  فوزه  بعد  النهائي  ثمن  اإياب 
متاحة  الفر�ضة  و�ضتكون  ذهاًبا،  نظيفة 
اأمام فريق العا�ضمة الفرن�ضية للثاأر من 
مناف�ضه، و�ضتكون الفر�ضة �ضانحة اأمام 

يف  م�ضريًيا  كان  الذي  نيمار  الربازيلي 
بثنائية  الق�ضائية  لالأدوار  فريقه  تاأهل 
يونايتد  مان�ض�ضرت  على   1-3 الفوز  يف 
وهدف  اخلام�ضة  اجلولة  يف  الإجنليزي 
يف  الأملاين  ليبزيغ  �ضد   0-1 الفوز 
على  النت�ضار  يف  و«هاتريك«  الرابعة 
با�ضاك�ضهري الرتكي يف الأخرية ملواجهة 

مي�ضي الذي يفتقد للعب معه.
اأما ريال مدريد زعيم امل�ضابقة القارية 

الإيطايل  اأتالنتا  فيواجه  لقبًا،   13 مع 
الذي بلغ الأدوار الإق�ضائية للعام الثاين 
دوري  يف  الثانية  م�ضاركته  يف  توالًيا 
الأبطال، فيما ياأمل الربتغايل كري�ضتيانو 
اإىل  الإيطايل  جوفنتو�س  قيادة  رونالدو 
الدور  هذا  من  متتاٍل  خروج  حتا�ضي 
الفرن�ضي  ليون  اأمام  �ضقط  بعدما 
بورتو  يواجه  عندما  املا�ضي،  املو�ضم 
الربتغايل، ولن تكون املهمة �ضهلة على 
�ضت  اللقب  حامل  الإجنليزي  ليفربول 
مرات اآخرها عام 2019، عندما ي�ضطدم 
باليبزيغ الذي بلغ ن�ضف النهائي املو�ضم 
من  يونايتد  مان�ض�ضرت  واأق�ضى  الفائت 
دور املجموعات يف احلايل، اأما ا�ضبيلية 
يلتقي  الأوروبي  الدوري  بطل  الإ�ضباين 
مع بورو�ضيا دورمتوند الأملاين يف حني 
مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  مواطنه  يواجه 

مان�ض�ضرت �ضيتي الإجنليزي.

الفني  املدير  توخيل  توما�س  فّجر 
مفاجاأة  جريمان  �ضان  باري�س  لفريق 
كيليان  ال�ضاب  مهاجمه  عن  جديدة 
مبابي  ا�ضتبعاد  برر  توخيل  مبابي، 
خا�س  الذي  الأ�ضا�ضي  الت�ضكيل  من 
يف  الأحد  اأم�س  اأول  ليون  مباراة  به 
واأو�ضح  طبية،  تو�ضية  باأنها  الدوري 
»تيلي  قناة  عرب  الأملاين  املدرب 
قادرا  يكن  »مبابي مل  الفرن�ضية:  فوت« 
لكنني  اللعب لأكرث من 25 دقيقة،  على 
دفعت به ملدة ن�ضف �ضاعة، لقد اأبلغني 
ميكنه  ل  كيليان  باأن  الطبي  اجلهاز 

امل�ضاركة منذ البداية، لقد كان موقفه 
خطريا، ول يحتمل املجازفة«، وتطرق 
توخيل اأي�ضا للحديث عن الثنائي الآخر 
لإ�ضابة  تعر�س  »ديالو  قائال:  امل�ضاب 
ول  ليون  اأمام  دقيقة   20 بعد  ع�ضلية 
ي�ضارك  مل  اأنه  خا�ضة  ال�ضبب،  اأعرف 
با�ضاك �ضهري  الأخرية �ضد  يف املباراة 
لي�س  نيمار  »اأما  وا�ضتدرك:  الرتكي«، 
لدي ما اأقوله، من واقع خربتي الأف�ضل 
الطبية  الفحو�ضات  نتائج  انتظار  هو 

التي �ضيخ�ضع لها الإثنني«.
قال  بهدف،  ليون  اأمام  اخل�ضارة  وعن 

»اإنها  جريمان:  ل�ضان  الفني  املدير 
مفاجاأة  ومبثابة  للخلف،  كبرية  خطوة 
ومل  الالزمة  اجلدية  افتقدنا  كبرية، 
كفريق  ظهرنا  بل  مميزا  اأداء  نقدم 
مرهق ذهنيا بعد مواجهات �ضعبة �ضد 
ومونبيليه  وليبزيج  يونايتد  مان�ض�ضرت 
ت�رصيحاته:  واأمت  �ضهري«،  وبا�ضاك 
الدوري  �ضدارة  وفقدان  »اخل�ضارة 
الفريق  يتحملها  اأن  قبل  م�ضوؤوليتي 
طبيعي  ال�ضدارة  عن  البتعاد  باأكمله، 
ويقدم  بكفاءة  يوؤدي  ل  الفريق  طاملا 

مثل هذه الهدايا للمناف�ضني«.

مي�سي ُينقذ بر�سلونة من ماأزق ليفانتي

ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا

البار�سا ي�سطدم بالبي ا�س جي واإثارة بني ت�سيل�سي واأتلتيكو

توخيل يفجر مفاجاأة حول مبابي

كري�ستيانو يقود اليويف 
للفوز على جنوى

على  كبرياً  فوزاً  جوفنتو�س  نادي  حقق 
اجلولة  يف   1-3 جنوى  فريق  م�ضيفه 
كل  �ضجل  الإيطايل،  الدوري  من   11
والنجم  ديبال  باولو  الأرجنتيني  من 
ركلتي  من  رونالدو  كري�ضتيانو  الربتغايل 
ال�ضيدة العجوز فيما  جزاء ثالثية فريق 
�ضجل �ضتيفانو �ضتيورارو الالعب ال�ضباق 
الأر�س  اأ�ضحاب  هدف  جلوفنتو�س، 
الوحيد، ويحتل جوفنتو�س املركز الرابع 
الأهداف عن  وبفارق  نقطة  بر�ضيد 23 
جنوى  ياأتي  املقابل  يف  نابويل،الثالث، 
يف املركز قبل الأخري بر�ضيد 6 نقاط، 
مع   100 املباراة  رونالدو  وخا�س 
جوفنتو�س يف جميع امل�ضابقات، و�ضجل 
79 هدفاً منذ انتقاله اإىل �ضفوفه قادماً 

من ريال مدريد ال�ضباين عام 2018. 
من جهته، اأنقذ الفرن�ضي تيو هرينانديز 
بت�ضجيله  اخل�ضارة  من  ميالن  فريقه 
هدف  بينها   2-2 بارما  اأمام  ثنائية 
التعادل يف الرمق الأخري، ومل جتر رياح 
الذي  ميالن  �ضفن  ت�ضتهي  مبا  املرحلة 
اأراد البتعاد يف ال�ضدارة، فبات متقدماً 
الثاين  اإنرت  عن  فقط  نقاط  بثالث 
بر�ضيد 24 نقطة ونابويل ثالثاً مبجموع 

23 نقطة.
ال�ضوط  يف  معاناته  ميالن  اإنرت  قلب 
و�ضجل  كالياري  م�ضيفه  اأمام  الأول 
الفوز  منحته  �ضاعة  ربع  اآخر  يف  ثالثية 
بعد  الثاين  املركز  اإىل  ورفعته   1-3
حتقيق فوزه الرابع تواليا، وبعد اق�ضائه 
اأبطال  دوري  يف  املجموعات  دور  من 
الدوري  مب�ضابقة  اللحاق  وف�ضله  اأوروبا 
الأوروبي، يحاول املدرب اأنتونيو كونتي 
اأ«،  »ال�ضريي  بوابة  من  م�ضاره  ت�ضحيح 

رفع اإنرت ر�ضيده اإىل 24 نقطة.

ليون يعود بالفوز من حديقة الأمراء

كومان: ل اأهتم بطريقة فوزنا
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بقلم : ح�سن عبادى 

به  ي�ؤن�س  كتابا  �أو  رو�ية  ي��صل  لعله   .
وحدة �أ�صرٍي، طاملا ��صتاق لل�صم�س دون 
�صبك.« عّقب �لرو�ئي قا�صم ت�فيق: »غري 
�إنك حلقة و�صل من �لذهب مع �أ�رس�نا، 
كتاب،  وننتظر منجزك هذ� يف  �بطالنا 
�كرث  �لنازية  وب�صاعة  �صادية  هل  �أ�صاأل 
�ملحتل؟  �ل�صهي�ين  �لكيان  �صادية  من 
جه�د كبرية يبذل�نها لالمعان يف تعذيب 
�إن  هذ�  �لعقاب،  ه�  فال�صجن  �لأ�رسى، 
عليه  يز�د  حتى  فلماذ�  مذنبني،  كان�� 
ذ�ت  يف  معه  �صقيق  لقاء  من  �حلرمان 
�أقرتح  ح�صن  �لغايل  �صديقي  �ل�صجن، 
�ملليء  �ل�صج�ن  عن  �صيء  عمل  عليك 
من  لكل  وحمبتي  حتياتي  بال�صج�ن. 

تكلمت عنه هنا، ولك مثلها«.

»فرحة م�ؤّقتة«

نائل �صالح عبد�هلل  �لأ�صري  لزيارة  رّتبت 
كنت   ،27.08.2020 لي�م  �لربغ�ثي 
مع  هاتفّية  حمادثة  بعد  متحّم�ًصا 
)�لذي  �لدين  عز  خالد  �حلّر  �صديقي 
�إي�صال �ص�ت  �أجل  يق�م بدور جّبار من 
»�ص�ت  �صفحة  عرب  بعيًد�  �أ�رس�نا 
�لأ�صري« �لتي ي�رسف عليها وعرب تعميم 
�ل�صحافة  يف  و�أخبارهم  �أ�رس�نا  �أدب 
مبلحق  عمله  وتّ�ج  وغريها،  �جلز�ئرّية 
�صهّري يخ�ّس �أ�صرًي�، وكان �مللحق �لثاين 
لنائل(. و�صلت بّ��بة �صجن هد�رمي وبعد 
�لإجر�ء�ت �لروتينّية عادت �إيّل �ل�صّجانة 
)ن�ن( لتزّف يل ب�رسى حترير نائل! طارت 
بعد  ولكن  كثرًي�  وفرحت  �ل�صفر  م�صّقة 
حلظات »ر�حت �ل�صكرة و�إجت �لفكرة«، 
طلبت منها �لتاأّّكد من �لأمر لأنها حتمل 
�لزيارة،  ت�رسيح  من  ن�صخة  يديها  بني 
»�أ�صفة،  يل:  لتق�ل  رجعت  دقائق  وبعد 
نائل نُِقل �أم�س �إىل �صجن �إي�صل!« وهكذ� 
خيبة...ير�فقها  �مل�ؤّقتة  �لفرحة  باتت 
خارج  �إي�صل...�أو  يف  قريب  بلقاء  �أمل 
�حلاّجة  تخّيلت  للحظات  �لق�صبان. 

نائل  لزيارة  قادمة  �لربغ�ثي  فرحة 
»نائل  �لب��ّبة:  على  �ل�صّجان  ليب�رّسها 
خمّيلتي  ويف  لياًل!«،  حتّرر  ه�ن.  م�س 
كتابه  �لكعبي يف  ب�صام  �ل�صديق  كتبه  ما 
»فرحة  »جمر �ملحطات«  حتت عن��ن 
 « �ملرح�مة:  ل�صان  على  �لأمل«  تزرع 
�حلرّية،  و�أ�صري�ت  �أ�رسى  لكل  �صالمي 
و�لإفر�ج  �ل�صّجان  بقهر  كبري  و�لأمل 

�لعاجل يا �أحّبائي«. 

»البامية بِتتقرمِع�ش«

�صجن  �ملحامني  يف  لقاء  غرفة  دخلت 
�خلمي�س  ظهر  �ل�صبع  ببئر  �إي�صيل 
له:  فقلت  و�قًفا  03.12.2020 ف�جدته 
فاأجابني  نائل؟«  كيفك  �لتقينا!  »و�أخرًي� 
با�صتغر�ب: »كيف عرفتني«؟ �أجبته: »ما 
ل  وقال:  �صاخًر�  فابت�صم  �ِصلٍب!«  �أنت 
م�صاهري ول رم�ز يف �ل�صجن، كلّنا �أ�رسى 

�لزيارة  عن  حّدثته  ينتظرونا.  �أهل  ولنا 
�لأوىل �لتي  تعرّثت ب�صبب نقله من �صجن 
تلك  عن  �ملقّرر،  �مل�عد  ليلة  هد�رمي 
�أعدتني  قائاًل:  بادر  �مل�ؤّقتة«،  »�لفرحة 
�إىل لقاء �ل�د�ع مع و�لدي حني �لتقيته يف 
�لغرفة ذ�تها، ي�م 12.08.2004، ير�فقه 
ع�رسة  �لر�بعة  يف  وكان  �صالح  حفيده 
وت�ّفى  لحًقا،  و��صت�صهد  عمره،  من 
�عتقاله  ي�م 08.10.2004. حّدثني عن 
حيث   ،18.06.2014 �صبيحة  �ملتجّدد، 
بيته  �لبامية من حقله وخرج من  قطف 
ل�صالة �لفجر، طلب من زوجته �نتظاره 
�لأخرية:  جملته  وكانت  �لبامية  لطبخة 
من  ع�دته  وحني  بِتتقرمِع�س«،  »�لبامية 
�ل�صالة مّت »�ختطافه« و�عتقاله، بعد �أن 
�أخذوه  �لبيت وعاث�� فيه خر�ًبا،  طّ�ق�� 
مبالب�س خفيفة وحلقت به زوجته حتت 
على  م�رّسة  مرت�   150 م�صافة  �لتهديد 
و�لعامل  ر�صخ��،  حّتى  جاكيته  �إعطائه 

يتفّرج �صامًتا، �عتقال تع�صّفي كرّدة فعل 
منتهكني  غري،  ل  �مل�صت�طنني،  ل�صغط 
�لدولّية.  و�لأعر�ف  �لتفاقيات   كّل 
تُبكي  لالأ�رسى  �إن�صانّية  ق�ص�س  هناك 
�لفن،  �صفحات  على  دمعات  �ل�صخر، 
�ملحاكم  يف  �لعار  �صفقات  وهناك 
وت�صّكل  ي�م  كّل  حًتاك  �لتي  �ل�ص�رّية 
�رسعنة  وكاأّنها  جر�ئم حرب  �رس�كة يف 
وه�  �ل�صجن  عن  يكتب  �أّل  قّرر  للزنى؛ 
بالعقل  �صيكتب  لأّنه  �لق�صبان  خلف 
�لكثري.  جعبته  ويف  بالع��طف،  ولي�س 
 04.04.1978 ي�م  �لأوىل  للمّرة  �أعتقل 
و�خرتناها«،  طريقنا  »هاي  و�صعاره 
ومل  ملقابل،  بحاجة  ولي�س  ثمًنا  دفعنا 
يف  �لكازين�  �أب��ب  حّر��س  على  يعّ�ل 
�أريحا ول حّر��س �مل�لت. ي�ؤمله ورفاق 
ود�ع،  دون  و�لأقارب  �لأحّبة  م�ت  دربه 
�لالجئني،  وق�صّية  باملعاناة  و�لتجارة 
م�ؤ�ّص�صتنا  �أجندة  على  لي�س  و�لأ�رسى 
يف  و�لأبناء  ��صتقالل  وكّل  وجرن�لتها، 
�ل�صج�ن ه� مبت�ر وم�صّ�ه. حّدثني  عن 
�لزرقاء  ماآذن ج�رس  �صاهد  �صع�ره حني 
�لتي  �لآلم  رغم  �لب��صطة،  �صّباك  من 
�إثر �إ�صابته،  وعن �مل��نئ �لتي  عاناها 
بلّم  و�صع�ره  �لد�م�ن  �صجن  من  تخّيلها 
ح�له،  ُكتب  ما  ح�ل  حتّدثنا  �ل�صمل!. 
�ملحطات،  وجمر  �لكعبي  ب�صام  كتابات 
كّل  �جلبل«،  »بيت  ة  وق�صّ �له�ديل  وليد 
�لق�صبان، ودور خالد عز  �إّل  �صيء تغرّي 
�لدين و�لإعالم �جلز�ئري يف وقفته مع 
بيننا  حا�رسة  فرحة  و�حلاّجة  �لأ�رسى، 
تر�ب  بحفنة  غّذتها  �لتي  ليم�نتها  مع 
�أرجاء  يف  ز�رته  �صجن  �صاحة  كل  من 
�صنلتقي  قائاًل:  وّدعني  �ل�صليب.  �ل�طن 
�إىل حيفا جاءتني  يف حيفا! يف طريقي 
جمّدًد� ق�صيدة »و�جب �صخ�صي« للر�حل 
حمم�د دروي�س )�لتي ن�رّسها م�ؤخًر� د. 
نبيل طن��س على �صفحته حني ترجمها 

للعربّية( وكاأنني بها حتكي �حلكاية.

فل�سطني املحتلة

�س عرَب الق�سبان )18( متنَفّ

�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية 

التجربة الن�سالية لالأ�سري املحرر ب�سام الزير
 مركز اأب� جهاد ل�س�ؤون احلركة الأ�سرية

جتديد  مت  �عتقايل  فرتة  �أم�صيت  �أن  وبعد 
يف  عني  و�أُفرج  �أُخرى  �أ�صهر  لثالثة  �لعتقال 

�أو�خر عام 1990.
خالل �لإنتفا�صة �لثانية ويف �خلام�س و�لع�رسين 
بلدة  من  عائًد�  كنت   ،2003 عام  �أيل�ل  من 
م�صد�صان  بح�زتي  وكان  دور�  �إىل  �لظاهرية 
ح��يل  ذلك  كان  قنابل،  و�أربع  نا�صف  وحز�م 
�ل�صاعة �ل��حدة لياًل وكنت �أق�د �صيارتي ب�رسعة 
هائلة، ويف منطقة »و�دي �لكالب« �لتي تقع بني 
من  بعدد  ف�جئت  �لظاهرية  وبلدة  دور�  بلدة 
�أ�ص��ء  كانت  �لطريق،  تغلق  �جلي�س  �صيار�ت 
عدة  علي  �صلط��  وفجاأة  مطفئة،  �ل�صيار�ت 

بكثافة  �لنار  و�أطلق��  عالية  باإنارة  ك�صافات 
�لطريق  عن  �صيارتي  �نحرفت  �صيارتي،  على 
يدي.  ر�فًعا  �ل�صيارة  من  نزلت  ثم  وت�قفت، 
ل�صخ�س  بالعربية  يتحدث  �ل�صباط  �أحد  �صمعت 
�ل�صيارة  »و�صلت  له  ويق�ل  �لإر�صال  جهاز  عرب 
�ل�ص�بارو �لبي�صاء«، �صاأل �ل�صخ�س »ما ��صمه؟«، 
ه�«.  »هذ�  �أجاب  �لزير«،  »ب�صام  �ل�صابط  قال 
�جلن�د  قام  ُمتابًَعا،  كنت  �أنني  حينها  �أدركت 
و�حلز�م  �مل�صد�صني  ووجدو�  �ل�صيارة  بتفكيك 
�لنا�صف و�لقنابل. �صاألني �ل�صابط عن �لأ�صلحة 
�أنني ل �أعلم عنها �صيًئا و�أنني كنت يف  فادعيت 
و�صعها، مت  �لذي  باأنه ه�  و�تهمته  حفلة عر�س 
مت  �أنه  �إل  �أعرتف،  مل  لكني  للتحقيق  �قتيادي 
فيه  ظهرت  �ملحكمة  يف  م�ص�ر  �رسيط  تقدمي 

و�أناأ �أخبئ �لأ�صلحة يف �ل�صيارة، ومت ت�جيه تهمة 
حيازة �أ�صلحة و�لجتار بها، وذلك دون �لعرت�ف 
�أحالم  �ملحامية  �أوكلت  لتنظيم معني،  بانتمائي 
�ملحكمة  علي  وحكمت  عني  للدفاع  حد�د 
و�أُفرج  عامني  مدة  بالفعلي  بال�صجن  �لع�صكرية 
�لأول عام  كان�ن  و�لع�رسين من  �لثامن  عني يف 
�ل�صجن  من  خروجي  من  قليلة  �أيام  بعد   .2004
مت �عتقايل ملدة ثالثة �أيام ووجهت يل تهمة بيع 
�أ�صلحة، مت و�صعي قيد �لإقامة �جلربية ودفعت 
كفالة قيمتها �ألفا �صيكل ل�صمان ح�ص�ري للت�قيع، 
��صتمرت �لإقامة �جلربية مدة عامني وكنت �أوقع 
يف �أيام �لإثنني و�لأربعاء من كل �أ�صب�ع يف مركز 
�ملجاورة ملدينة  �أربع  كريات  م�صت�طنة  �رسطة 
�خلليل. يف �لر�بع ع�رس من �آذ�ر عام 2007 �أعيد 

يف  نقلي  مت  �أ�صهر،  �أربعة  ملدة  �إد�رًيا  �عتقايل 
�لبد�ية �إىل معتقل ع�صي�ن ثم �إىل �صجن ع�فر، 
و�لأو�صاع  جًد�  �صعبة  �لعتقال  ظروف  كانت 
حياة  على  تاأثرًي�  �لكرث  لكن  قا�صية،  �ملعي�صية 
�لتي  �ل�صيا�صي  �لنق�صام  حالة  كانت  �ملعتقلني 
ت�حدهم  دون  وحالت  �ملعتقلني  على  �نعك�صت 
يف وجه �إد�رة �ل�صجن. وقد ع�صت جتربة مريرة 
�جلهاد  تنظيم  قرر  فقد  �لأ�رسى،  فرقة  �صببها 
�لطعام منفرًد�  �لإ�صالمي خ��س �لإ�رس�ب عن 
�ل�صجن، وبعد مرور  �حتجاًجا على �لأو�صاع يف 
�ل�صعبية،  �جلبهة  تنظيم  به  �لتحق  �أيام  خم�صة 
مت  �لإ�رس�ب  على  ي�ًما  ع�رس  �صتة  مرور  وبعد 
�لأ�رسى �مل�رسبني وت�زيعهم على  بنقل  �إف�صاله 
�ل�صج�ن. بعد �أن �أم�صيت �ل�صه�ر �لأربعة وكنت 

ف�جئت  �ملعتقل  من  للخروج  نف�صي  قد جهزت 
�أنني  رغم  �أخرى،  �أ�صهر  ل�صتة  �عتقايل  بتمديد 
بعدم  �ملحكمة  من  قر�ر  على  ح�صلت  قد  كنت 
ول  له  عهد  ل  �ل�صهي�ين  �لعدو  لكن  �لتمديد، 
�لعتقال  متديد  من  �أ�صب�عني  وبعد  ميثاق. 
م�صت�صفى  �إىل  نقلي  ومت  �ل�عي  بفقد�ن  �أ�صبت 
نقلت  ثم  �صهر،  مدة  فيه  مكثت  حيث  �لعف�لة، 
م�صت�صفى  �إىل  ثم  �لرملة  م�صت�صفيات  �أحد  �إىل 
ونزيف  دماغية  جلطة  لدي  �أن  وتبني  هد��صا، 
وذلك من �آثار �لعتد�ء علي بال�رسب يف معتقل 
�أنب�ب يف ظهري وبقيت يف  �إدخال  ع�صي�ن، مت 
�مل�صت�صفى حتى خرجت من �ملعتقل يف �حلادي 
ع�رس من �أيل�ل عام 2008، وذلك بعد �أن �أم�صيت 
ح��يل ثمانية ع�رس �صهًر� يف �لعتقال �لإد�ري. 

اجلزء 02

بداأت م�س�اري الت�ا�سلّي مع اأ�سرى اأحرار يكتب�ن رغم عتمة ال�سج�ن يف �سهر حزيران 2019؛ تعا�سفنا 
وتثاقفنا، نعم، وجدت لقائي بهم، باأفكارهم وبكتاباتهم متنّف�ًسا عب الق�سبان. عّب الأ�سري هيثم جابر عن 

هذه املبادرة  يف ر�سالة بعثها لالإعالمّية الكاتبة قمر عبد الرحمن ون�سرتها بدوِرها على �سفحتها، ومّما 
جاء يف هذه الر�سالة ق�له: »هنا ل ي�سعني اإل اأن اأذكر، اأحد ه�ؤلء الأحرار واملبدعني الكاتب والأديب 
املحامي »الأ�ستاذ ح�سن عّبادي«، �ساحب الع�سق احليفاوي ع�سقنا جميعا، الذي ا�سطادت اأقدامه غبار 

الطرقات اإىل ال�سج�ن لعّله يعرث على �سظايا ق�سيدة، كتبها معذب اأو عا�سق ثائر ..

بقلم: عي�سى قراقع 

كتابه  �أب� عر�م يف  �لأ�صري خليل  �لكاتب 
خلف  من  يتحرر  و�خلطيئة  �لقدي�س 
�ملعبد،  من  يخرج  �لقا�صيات،  م�ؤبد�ته 
�لأ�صنام،  ويهدم  وفاأ�صه  �صليبه  يحمل 
�مل�صافة  يف  و�حد�ً  و�حد�  يحا�صبنا 
�ملتبقية بني �جلنة و�جلحيم، فال�صحايا 
�ل��قع  ميت�صهم  �ل�صحايا،  ت�صارع 
�لقمعي ويح�لهم �ىل خمتلفني وحيارى، 
عن  يتحدث  �جلريء  �لنقدي  كتابه  ويف 
مفه�م �أعمق و�أو�صع لل�صجن ويك�صف �أن 
�مل��صدة  و�لب��ب  و�لأ�صالك  �جلدر�ن 
و�لإرهاب  و�لعزل  و�لطم�س  و�لقمع 
�إر�دة  �أمام  �لعائق  هي  لي�صت  �ل�صهي�ين 
يف  �لإحتالل  زرعه  ما  و�إمنا  �حلرية، 
�لي�مي  ونظامه  �ل�صجن وه��ئه  ��صمنت 
نظاماً  و�أ�صد:  �ل�صجن  �أق�صى من  ما ه� 
�لعقل  ويحا�رس  �لروح  يط�ق  مربجماً 
�أو  �صيئ  جمرد  �أ�صري  كل  من  ويجعل 
�أطلق  كيف  كتابه  يف  خليل  يتحدث  �آلة. 
ق��ه غري  كل  �ل�صجن  ف�صاء  �ل�صجان يف 
كن�رس  �صتى  باأ�صاليب  و�لناعمة  �ملرئية 
�مل�صلحية  و�لن��زع  و�ل�صلليه  �لف�صاد 
�آخر  �صجناً  بذلك  وبنى   ، و�ل�صتزلم 
عليها  ت�صيطر  �ل�صجن، مملكة  د�خل  يف 
مفاهيم �لفردية و�ل�صخ�صانية و�ملنفعية 
ي�صيق  �ل�صيق  �ل�صجن  �صار  و�لرنج�صية، 
�أكرث على �صاكنيه، و�صار �ل�صجن �ل�صيق 
وقيمها  �لث�رة  ملفاهيم  مق�صلة  حبل 
تعدم �لذ�ت �لد�خلية للمعتقلني وكل تلك 
�ملعاين �لتي ت�صطرها �لت�صحية و�بجدية 
�صحية  عر�م  �أب�  خليل  �لأ�صري  �له�ية. 
يتح�ل  �أن  يرف�س  �ل�صهي�ين  �لإحتالل 
�أ�صحاب  يد  على  �أخرى  �صحية  �ىل 
�ل�صياطني  وه�ؤلء  �لآثمني  �خلطايا 
ورمزية  �حلرية  مفه�م  دن�ص��  �لذين 
��صتخبار�ت  بتعاونهم مع �صباط  �لأ�صري 
�ىل  حت�ل��  �لآثمني  ه�ؤلء  �ل�صج�ن، 
�لتحرر  م�رسوع  لتدني�س  كاب��  رجال 
�ل�طني �لذي ميثله �لأ�رسى و�ملعتقل�ن 
بها  يق�م�ن  �لتي  �أدو�رهم  خالل  من 
ي�صلط  �لكاتب  �ل�صجان.  عن  نيابة 
�لتي  �ل�رس�ئيلية  �ل�صيا�صة  على  �ل�ص�ء 
�صجني  �ىل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ح�لت 
�صيقة  وجتمعات  ومعازل  كانت�نات  يف 
ونظام  �لعن�رسي  �لف�صل  نظام  و�أ�ص�صت 
فرق ت�صد، هذ� �لف�صل �لأفقي و�لعم�دي 
�لتجزئة  �ل�صج�ن حيث  �نتقل �ىل د�خل 
ير�فقه  و�لف��صى،  و�لت�صظي  و�لنق�صام 
نظام حت�ير مفاهيم �لأ�رسى و�أول�ياتهم 

جمتمع  ونقل  �لد�خلية،  و�نهيارنظمهم 
�لعتقال من جمتمع مقاوم و�صلطة ث�رية 
متما�صكة �ىل و�قع ي�ص�ده �لرتهل وغياب 
و�لت�صامن  �مل�صرتكة  و�حلياة  �ل�حدة 
�ل�صج�ن  �صاحات  حت�يل  �جلماعي، 
وخمرت�ت  و�مرب�ط�ريات  ممالك  �ىل 
�لن�صال  وخ�صخ�صة  وجتارة  و�أ�ص��ق 
ونظمها  �لعتقاليه  �لتقاليد  وتدمري 
ثقافياً  �ل�رسى  وعي  ت�صكيل  و�عادة 
و�جتماعياً مبا يخدم نظام �ل�صيطرة يف 
�لتي  �ملتغري�ت  ي�ثق  �لكاتب  �ل�صج�ن. 
عام  بعد  �ل�صرية  �حلركة  على  جرت 
�أن يبحث ب�صكل مدرو�س  2004 ويحاول 
هذ�  �أ�صباب  عن  �مل�ص�ؤولية  م�قع  من 
�لأ�رسى  حياة  على  جرى  �لذي  �لرتدي 
و�صحرها،وه�  لقد�صيتها  وفقد�نها 
�ل�طنية  �حلركة  دور  ل�صتعادة  حماولة 
�ل�طني  �مل�رسوع  من  كجزء  �ل�صرية 
وحماربة  �لحتالل  ملقاومة  و�لتحرري 
و�لتي  �ل�صج�ن  د�خل  �لف�صاد  �أدو�ت  كل 
و�أ�صبحت  و�خلطايا  �خلطيئة  �ىل  قادت 
�جلديدة  بتقنياته  لل�صجان  �رسيكة 
بتح�يل �لأ�رسى �ىل جمرد �رقام مقيدين 
ب�صال�صل �أق�ى من �صال�صل �حلديد وهي 
�ملطامح  و��صمحالل  و�ملال  �مل�صلحة 
م�صتهلكني  جمرد  �ىل  �لأ�رسى  وحت�يل 
طعام  من  عليه  يح�صل��  مبا  مكتفني 
�نه  �أم��ل،  من  ح�صاباتهم  من  وماي�دع 
�لكاتب  هذ�  ن�ص��س  يف  مترد�ً  يعلن 
وعلى  و�مل�صاومة  �لتدجني  �صيا�صة  على 
�ل�صج�ن.  د�خل  �خلام�س  �لطاب�ر 
عدة  يف  وعي  �رسخة  ه�  �لكتاب  هذ� 
�جتاهات من �أجل حماية �لروح �لن�صالية 
حماولت  من  �لفل�صطيني  لالأ�صري 
�فنائها، وه� نقد م�جه �ىل كل �لف�صائل 
�لذين مل يق�م��  و�لقياد�ت و�مل�ص�ؤولني 
بدورهم وم�ص�ؤوليتهم يف و�صع �ل�ص��بط 
ج�صم  �أ�صابت  �لتي  �لت�صيب  �أ�صكال  لكل 
و�ل�صماح  �ملقد�س  �لأ�صرية  �حلركة 
لأ�صحاب �خلطايا �أن ي�ص�دو� ويتحكم�� 
�لكتاب  �ل�صج�ن.  يف  �ملعتقلني  مب�صري 
برغم ما يف م�صم�نه من �أمل ووجع �إل �نه 
بامل�صتقبل،  وتفاوؤلً  ث�رية  ر�صالة  يحمل 
�ملخاطر  �أدركت  �ملعتقلني  من  �لغالبية 
��رس�ب  �أعلن��  لهذ�  حياتهم  تهدد  �لتي 
�حلرية و�لكر�مة يف ني�صان 2017 بقيادة  
�إعادة  بهدف  �لربغ�ثي  مرو�ن  �لأ�صري 
�لهيبة و�ملكانة للحركة �لأ�صرية ودورها 
و��صقاط  �لإحتالل  مقاومة  يف  �لطليعي 

نظام �لكاب� د�خل �ل�صج�ن.

�سبارتاكو�س الفل�سطيني
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�إن مغادرة �أكرث من مليون �شخ�ص وطنهم نتيجة عمليات قتل جماعي لعقود وجلوئهم �إىل دولة 
جماورة ب�شفتهم �أ�شخا�شا »عدميي �جلن�شية«، ل ميكن �أن يكون م�شاألة د�خلية لأي دولة هذه 
�لق�شية جذبت �هتماًما عاملًيا �أكرب مع فر�ر 700 �ألف �شخ�ص ينتمون لأقلية �لروهنغيا �مل�شلمة 
�مل�شطهدة من بالدهم ميامنار �إىل بنغالدي�ص يف غ�شون ب�شعة �أ�شهر فقط، قبل ثالث �شنو�ت.

مع تويل �حلكومة �ملنتخبة حديثا يف ميامنار �ل�شلطة

هل تنجح بنغالدي�ش يف ال�سغط لإعادة الروهنغيا؟ 

�لأنا�شول

ولهذا مل تعد اأزمة الجئي الروهنغي� م�س�ألة 
اإحدى  االآن  هي  بل  مي�من�ر،  يف  داخلية 

االأزم�ت الع�ملية االأكرث خطورة.
مليون  من  اأكرث  بنغالدي�ش  وت�ست�سيف 
خميم  يف اأكرب  الروهنغي�  من  الجئ 
لالجئني ب�لع�مل يف منطقة »كوك�ش ب�زار« 
املركز   � اأي�سً تعد  والتي  البالد،  جنوبي 
لوجود  البالد نظًرا  الرئي�سي يف  ال�سي�حي 
اأطول �س�طئ بحري يف الع�مل لكن االأمن�ط 
االجتم�عية واالقت�س�دية والبيئية للمنطقة 
ال�سلبية  االآث�ر  ب�سبب  االأ�سواأ،  اإىل  تغريت 
للمخيم�ت املوؤقتة املكتظة وتواجد عدد 
وك�الت  خمتلف  من  املوظفني  من  كبري 
احلكومية  غري  واملنظم�ت  االإغ�ثية 

املحلية والدولية.
لالجئي  بنغالدي�ش  ا�ستقب�ل  و�س�هم 
الوح�سية يف  القمع  الروهنغي� عقب حملة 
اأوت 2017 بوالية اأراك�ن، يف تعزيز �سورته� 
على ال�س�حة الع�ملية كمث�ل رائع لالإن�س�نية 
وزراء  رئي�سة  ح�سلت  االأزمة،  بداية  ويف 
لقب  على  واجد،  ح�سينة  �سيخة  البالد 
التي  الروهنغي�،  الإيوائه�  االإن�س�نية«  »اأم 
و�سفتهم اآنذاك ب�أنهم »اإخوة واأخوات« لهم 
االآن يف ح�لة  تبدو  نف�سه�  بنغالدي�ش  لكن 
ع�مني  فبعد  الروهنغي�،  الجئي  مع  توتر 
مع�جلة  يف  ح�سينة  �سيخة  بداأت  فقط، 
اإقليمًي�  تهديًدا  ب�عتب�ره�  الروهنغي�  اأزمة 

وعبئ� على البالد.
وخالل خط�به� ب�لدورة 74 للجمعية الع�مة 
اأعربت   2019 �سبتمرب  يف  املتحدة  لالأمم 
�سيخة ح�سينة عن اإحب�طه� من عدم عودة 
اأي فرد من الروهنغي� اإىل وطنهم مي�من�ر، 
دورة  ويف  هن�ك  الو�سع  خطورة  ب�سبب 
الر�س�لة  ح�سينة  �سيخة  كررت   ،2020 ع�م 
اتخ�ذ  اإىل  الدويل  داعية املجتمع  نف�سه�، 
�سلمية  اإع�دة  اأجل  من  فع�لة  خطوات 

وم�ستدامة للروهنغي� اإىل وطنهم.
يعرب  دك�  موقف  �سهده  الذي  التغيري  اإن 
عن الواقع اخلطري لالأزمة، وال يعني ذلك 
اأبًدا اأن م�س�عره� جت�ه الروهنغي� تغريت، 
بل اإنه� ترى اأن احلل احلقيقي لالأزمة هو 
الوطن،  اإىل  وامل�ستدامة  ال�سلمية  عودتهم 

واال�ستقرار  بنغالدي�ش  م�س�لح  الأجل 
بنغالدي�ش  واأ�سبح لدى  اأي�س�  االإقليمي 
اإع�دة  ق�سية  الإث�رة  جديدة  فر�سة 
املنتخبة  احلكومة  تويل  مع  الروهنغي�، 

حديث� يف مي�من�ر ال�سلطة الأربع �سنوات.
�سو  �س�ن  اأونغ  مي�من�ر  زعيمة  فوز  ومنذ 
الع�مة  االنتخ�ب�ت  يف  ث�نية،  بوالية  ت�سي 
امل��سي، حت�ول  نوفمرب   8 التي جرت يف 
بنغالدي�ش اإبق�ء ق�سية االإع�دة اإىل الوطن 
بنغالدي�ش  وذكرت  الدولية  االأجندة  يف 
الذين  الروهنغي�  اأن  ك�فية  مرات  ب�لفعل 
مي�من�ر،  مواطنو  هم  عليه�  عبئ�  اأ�سبحوا 
ويجب عليه� اإع�دتهم لوطنهم، وينبغي على 
لت�رسيع  عليه�  ال�سغط  الدويل  املجتمع 

العملية.

 فر�شة جديدة �أمام بنغالدي�ص

بحجج  االآن  بنغالدي�ش  تثبت  اأن  يجب 
من  مليون  من  اأكرث  اأن  قوية  ووث�ئق 
�سنوات  منذ  لديه�  الالجئني  الروهنغي� 
هم من مواطني مي�من�ر الذين فروا منه� 

نتيجة القمع الوح�سي.
 ويف هذا ال�سدد، هن�ك ع�رسات التق�رير 
تق�سي  بعثة  اأجرته�  التي  والدرا�س�ت 
وهيئ�ت  املتحدة  لالأمم  احلق�ئق الت�بعة 
بنغالدي�ش  وعلى  اأخرى،  ع�ملية  حقوقية 
ب�إط�ر  واملط�لبة  املعلوم�ت  هذه  تقدمي 
اإليه  اأ�س�ر  م�  وهو  للعودة،  حمدد  زمني 
عبد  الكالم  اأبو  بنغالدي�ش  خ�رجية  وزير 
اإن  بقوله  حملية،  اإعالم  لو�س�ئل  املوؤمن 
زمنًي�  اإط�ًرا  ن�يبيداو  من  �ستطلب  دك� 

الإع�دة الروهنغي�.
يف  مب�  ملي�من�ر،  مقربون  حلف�ء  واأ�س�ر 
بعد  اأنه  املتحدة،  واململكة  ال�سني  ذلك 
�سيتم  مي�من�ر،  ت�سكيل حكومة جديدة يف 
ت�سليط ال�سوء على ق�سية اإع�دة الروهنغي� 
اخل�رجية  وزير  نقل  امل��سي،  اأكتوبر  ويف 
بنغالدي�ش  اإىل  ر�س�لة  يي  وانغ  ال�سيني 
حتمل ت�أكيدات مي�من�ر ب�س�أن ق�سية اإع�دة 

الجئي الروهنغي�.
وعقب االنتخ�ب�ت الع�مة يف مي�من�ر، ق�ل 
اللورد ط�رق اأحمد، وزير �سوؤون الكومنولث 
وزارة  يف  اآ�سي�  وجنوب  املتحدة  واالأمم 

حكومة  من  تريد  بالده  اإن  اخل�رجية، 
مي�من�ر اجلديدة اتخ�ذ خطوات نحو عودة 
موطنهم  اإىل  وكرمي  اآمن  ب�سكل  الروهنغي� 
اإن  القول  ميكنن�  لذلك  اأراك�ن  اإقليم  يف 
لل�سغط  لبنغالدي�ش  جديدة  فر�سة  هن�ك 
الروهنغي�  اإع�دة  اأجل  من  مي�من�ر  على 
حول  ت�س�وؤالت  يثري  م�  وهو  ملوطنهم، 
الق�سية  مع  دبلوم��سي�  دك�  تع�مل  كيفية 
واحلف�ظ على دعم الف�علني الدوليني له�.

 �لوثائق �لتاريخية �لد�عمة ملطالب 
بنغالدي�ص

الروهنغي�  منظمة  ن�رسته�  درا�سة  ت�سري 
عن  املدافعة   ،)BROUK( البورميني
املتحدة،  اململكة  يف  الروهنغي�  حقوق 
االإب�دة  اأن  اإىل  امل��سي،  نوفمرب   23 يف 

اجلم�عية يف مي�من�ر م�ستمرة بال هوادة.
الدويل  »املجتمع  اأن  التقرير  يف  وج�ء 
من  املزيد  بذل  اإىل  م��سة  بح�جة 
حيث  اجلم�عية،  االإب�دة  لوقف  اجلهد 
التي  املوؤقتة  االإجراءات  مي�من�ر  تتج�هل 
الدولية«وتثبت  العدل  حمكمة  و�سعته� 
الروهنغي�  اأن   � اأي�سً الت�ريخية  الوث�ئق 
ووفًق�  الأراك�ن،  االأ�سليون  املواطنون  هم 
لل�سجالت الت�ريخية من الفرتة الربيط�نية 
حتى انتخ�ب�ت 2010، ك�ن هن�ك م�س�ركون 
م�سلمون يف جميع االنتخ�ب�ت الربمل�نية يف 
ووزراء  كم�رسعني  االأمة  وخدموا  مي�من�ر 
على  ح�سلوا  الروهنغي�  معظم  اأن  حتى 
الوطنية  االنتخ�ب�ت  يف  الت�سويت  حقوق 
لع�م 2010، وف�ز منهم ثالثة مر�سحون يف 
برمل�ن البالد ومر�سح�ن اآخران يف برمل�ن 
االنتخ�ب�ت  قبل  فج�أة  لكن  اأراك�ن  اإقليم 
ا�ستبع�د  مت  نوفمرب 2015،   8 يف  الوطنية 
االنتخ�ب�ت  من  امل�سلمني  املر�سحني 
حق  من  فج�أة  الروهنغي�  م�سلمو  وُحرم 

الت�سويت. 
ولذلك يجب على بنغالدي�ش ت�سكيل فريق 
املت�حة  الوث�ئق  جميع  جلمع  قوي  بحث 
مي�من�ر  مواطنو  الروهنغي� هم  اأن  الإثب�ت 
الوح�سي  القمع  حمالت  واجهوا  واأنهم 
مواطنيه�  ا�ستع�دة  مي�من�ر  وعلى  لعقود 
م�  الذين  الروهنغي�  ومع�ملة  الفور  على 

زالوا داخل البالد ب�سكل الئق.

�لق�شايا �لتي ميكن لبنغالدي�ص 
عر�شها �أمام �لعامل

الروهنغي�،  من  الجئ  مليون  من  اأكرث  اإن 
يف  مزرية  موؤقتة  خي�م  يف  يعي�سون  الذين 
للثقة  كبري  جم�ل  لديهم  لي�ش  بنغالدي�ش، 
يف  حقهم  ال�ستع�دة  ت�سي  �سو  اإدارة  يف 
الوطن وال  اإىل  الكرمية  والعودة  اجلن�سية 
تزال حكومة مي�من�ر تنكر اأن الروهنغي� هم 
»بنغ�ليون  اأنهم  على  وتع�ملهم  مواطنوه�، 
األف   600 حوايل  اأن  حتى  �رسعيني«  غري 
زالوا يف مي�من�ر،  م�  الذين  الروهنغي�  من 
ومعظمهم يف اأراك�ن، ُحرموا من حقهم يف 
املثري  املواطنة  ق�نون  مبوجب  اجلن�سية 

للجدل لع�م 1982.
تهمي�ش  مت  الع�مة،  االنتخ�ب�ت  ويف 
العرقية  االأقلي�ت  وبع�ش  الروهنغي� 
الأي �سخ�ش منهم  يُ�سمح  االأخرى، كم� مل 
للبي�ن�ت  ووفًق�  االنتخ�ب�ت.  بخو�ش 
و�س�ئل  يف  املت�حة  والتق�رير  الر�سمية 
من  اأكرث  احتج�ز  مت  الع�ملية،  االإعالم 
مي�من�ر يف  داخل  الروهنغي�  من  األًف�   120
مع�سكرات الن�زحني داخلًي� دون اأي حقوق 
التعبري  وحرية  التنقل  حرية  مثل  اأ�س��سية 

والتعليم.
وال تزال اأعم�ل االإب�دة اجلم�عية م�ستمرة 
من  مب��رسة  اأوامر  مبوجب  مي�من�ر  يف 
الدولة، رغم اأن حكومة �سو ت�سي واجلي�ش 
بتهمة  الدولية  العدل  ميثالن اأم�م حمكمة 
ع�رسات  واأعربت  اجلم�عية  االإب�دة 
حقوق  عن  املدافعة  الع�ملية  املنظم�ت 
ب�س�أن  مرة  من  اأكرث  قلقه�  عن  االإن�س�ن 
االإب�دة اجلم�عية امل�ستمرة �سد الروهنغي� 

وجم�ع�ت عرقية اأخرى،  لكن مي�من�ر مل 
تتخذ اأي خطوات بعد.

 كيف ت�شتطيع بنغالدي�ص �إقناع 
حلفائها؟

مي�من�ر  اإىل  غوا�سة  موؤخًرا  الهند  قدمت 
وا�ستثمرت مبلًغ� �سخًم� من االأموال فيه�، 
لبنغالدي�ش  ب�لن�سبة  مقلًق�  يبدو  م�  وهو 
ولذلك يجب على دك� التوا�سل على الفور 
على  ب�ل�سغط  ومط�لبته�  نيودلهي  مع 

مي�من�ر الإع�دة الروهنغي� اإىل الوطن. 
والهند اأكدت ب�لفعل يف من��سب�ت خمتلفة 
اأنه� تقف مع دك� يف ق�سية اإع�دة الروهنغي�، 
ويجب على بنغالدي�ش اإخب�ر الهند بو�سوح 
اإجب�ر  االأخالقي  واجبه�  من  ب�أنه  �سديد 
وتعمل  مواطنيه�  ا�ستع�دة  على  مي�من�ر 
� على العديد من امل�س�ريع  ال�سني االآن اأي�سً
ح�لًي�  ي�س�رك  و  بنغالدي�ش،  يف  ال�سخمة 
م�س�ريع  يف  �سيني  مليون  من  يقرب  م� 
وعلى  هن�ك،  خمتلفة  جت�رية  واأن�سطة 
بكني  مع  الدبلوم��سي  حواره�  تو�سيع  دك� 

لل�سغط على �سو ت�سي.
واأخرًيا، ميكن القول اأنه ب�ال�ستع�نة بجميع 
بنغالدي�ش  على  يجب  املن��سبة،  الوث�ئق 
خ��سة  الدولية،  املجتمع�ت  خم�طبة 
مي�من�ر،  مع  اقت�س�دية  عالق�ت  له�  التي 
يف  مواطنون  الروهنغي�  اأن  على  والت�أكيد 
وقمع  جم�عية  الإب�دة  تعر�سوا  مي�من�ر 
على  ويجب  الع�مل  اأم�م  لعقود  وح�سي 
الالزمة  اتخ�ذ اخلطوات  الدويل  املجتمع 
ال�سلمية  العودة  اأجل  من  الفور  على 
والكرمية للروهنغي�، من اأجل احلف�ظ على 

ال�سالم يف املنطقة

�لو�شط:2020/12/15�لو�شط:2020/12/15

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �لأغو�ط

د�ئرة : �أفلو
بلدية : �أفلو

�لرقم  33  /2020

و�شل �إيد�ع �لت�شريح
   جتديد جمعية بلدية 

مبقت�سى الق�نون رقم 06/12 يف 18 �سفر 1433 املوافق 
اليوم :  ، مت هذا  ين�ير 2012 املتعلق ب�جلمعي�ت  ل 12 
�سبغة  ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2020/12/03

بلدية    : 
ت�سمية اجلمعية : الن�دي الري��سي اأمل �سب�ب اأفلو لبن�ء 

االأج�س�م و احلمل ب�لقوة  
املقر االجتم�عي : �س�رع القعدة -اأفلو

املودع : عج�ل عبد الق�در 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ش ان�دي

مالحظة : يجب القي�م ب�سكلي�ت االإ�سه�ر تطبيق� لن�ش 
امل�دة 18 من الق�نون املذكور اأعاله

 �أربعينية
اليوم متر اأربعني يوم� على فقدانك ي� زوجتي 

الغ�لية ال�سهيدة الن�ف�ش ام حممد 
اال  المنلك  ولكن  �سعب  عن�  ورحيلك   فراقك 
ان نقول اإن� هلل واإن�اليه راجعون رحلت عن� فم� 
ن�سري  االمل  فين�  تبعث  الط�هره  روحك  زالت 
نع�هدك  لن�  ر�سمته  الذي  اخلري  طريق  على 
برتبية اأبن�ءك واالخال�ش لكل �سيء كنت حتبه 
وزرعتيه فين� يرحمك اهلل ي� ام حممد  ي� �سهيدة 
النف��ش  ون�س�أله عز وجل ان يجعل قربك نورا 
و�سي�ء وي�سكنك ف�سيح جن�ته ويح�رسك اهلل مع 
يف  نلتقي  وان  وال�سهداء   واالبرار  ال�س�حلني 
الفردو�ش االأعلى كيف ال وانت �سهيدة النف��ش 
ومبطون وكنت مربية اأجي�ل  وت�سفعني ل�سبعني 

�سنلتقي يف الفردو�ش االأعلى .

اإ�سهار

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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ذكرى حترير وهران من الغزو اال�سباين 

ملتقيات توثق جهدا نخبويا متوا�سال
يعتزم عدد من االأ�ساتذة الباحثني واملوؤرخني تنظيم امللتقى الدويل اخلام�س املخلد لذكرى »حترير وهران من الغزو اال�سباين » و�سمن جهد اأ�س�س له اأكادمييون على مر 

�سنوات احت�سنت مدينة وهران خمتلف طبعات هذا امللتقى الدويل الهام الذي اأبان عن اهتمام نخبوي كبري ونوعي بامل�سار الن�سايل ،و اجلهادي الذي احت�سنته املدينة على 
مر عقود من الزمن،�سنع مالحمه العديد من الرموز وج�سمته حمطات فا�سلة يف تاريخ املدينة منها » معركة الطلبة » التي ي�سري الباحث الربفي�سور العربي بوعمامة اأحد 

موؤ�س�سي امللتقى اأنها مل حتظى بعد بالتدقيق يف رمزيتها ،وثقلها التاريخي ،والن�سر االإعالمي امل�ستحق هذا ومن املنتظر اأن جتتمع هيئة امللتقى الدويل قريبا ل�سبط اآخر 
الرتتيبات التي تخ�س التظاهرة التاريخية االأكادميية الهامة التي تنظم �سنويا يف اأواخر �سهر فرباير.

حممد مرواين
 

االأ�ستاذ الباحث » العربي بوعمامة » 
رباط اأعتز اأن نكون من بناته

باحث  وهو   « بوعمامة  العربي   « الربفي�سور  يقول 
وموؤرخ ومن موؤ�س�سي ملتقى حترير مدينة وهران اأن 
توثيق ذكرى حترير وهران من الغزو اال�سباين �رشف 
االأ�سيل  اجلهادي  الوطن  لتاريخ  منت�سب  كل  به  يعتز 
الذي ميتد لعقود من الزمن ال يختزله �سياق وال اإطار 
معني ومبعية االأ�ساتذة الباحثني من اأمثال » الربفي�سور 
بومدين بوزيد » والباحث املجاهد الراحل » الزاوي 
حمدادو  اأحمد   « اهلل  والربفي�سور  رحمه   « اجلياليل 
لبلدية  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ال�سادق  قادة  وبن   «
وهران ال�سابق ،والباحث الكاتب والربفي�سور »�سايف 
احلبيب » كان اجلهد املوؤطر للعمل نوعيا وخال�سا هلل 
،وللوطن وقال االأ�ستاذ العربي بوعمامة ل«الو�سط« اأن 
من ثمار اجلهد الوطني اخلال�س الذي قام به باحثون 
اأبو  للدكتور  نوعية  هامة  ومرافقة  بدعم  وموؤرخون 
عبد اهلل غالم اهلل رئي�س املجل�س اال�سالمي االعلى 
معركة  توثيق  يف  واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  ووزارة 
جي�س الطلبة والكفاح �سد الغزو االإ�سباين لوهران من 
عام 1509 اإىل غاية 1792 بناء وت�سييد م�سجد رباط 
التاريخية  الدينية  اأحد املعامل  ،وهو  بوهران  الطلبة 
التاريخي  الن�سال  من  م�رشقة  ل�سفحة  توثق  التي 
للمدينة ورجالها يف وجه الغزو اال�سباين الذي انتهى 
بن  حممد  »الباي  اإىل  وهران  مدينة  مفتاح  بت�سليم 

تاريخيا  املرحلة  وكل هذه  » مبع�سكر  الكبري  عثمان 
والتاأمل يف  املتمح�سة  التاريخية  الدرا�سة  ت�ستوجب 
جي�س  بنت  التي  الهامة  التاريخية  ال�سياقات  اأهمية 
حترير  يف  الهام  الريادي  ودوره  املرابط  الطلبة 
بوعمامة  العربي  االأ�ستاذ  يقول  هنا  ومن  وهران 
لها  �سيح�رش  الدويل  للملتقى  اخلام�سة  الطبعة  اأن 
�سمن هذا التوجه اال�سرتاتيجي الهام والذي يحفظ 
لتاريخ وهران املرابطة �سفحة من �سفحات الن�سال 
مظاهر  وجه  يف  االأ�سيل  ورباطها  للمدينة  امل�رشق 

الغزو مهما كانت اأ�سكاله.

الباحث الراحل » زاوي اجلياليل امل�سريف »
من رجال الرباط والن�سال

هو اأحد القامات العلمية ،والتاريخية الذي �سمت بها 
مدينة وهران جلهده الوطني اخلال�س يف توثيق تاريخ 
الغزو  فرتة  باأن  خا�سة  ،والن�سايل  اجلهادي  املدينة 
املدينة  حترير  يف  ودورهم  الطلبة  ورباط  اال�سباين 
من اال�سبان وهو الباحث املجاهد ال�سيناتور ال�سابق 
مبجل�س االأمة املثقف » اجلياليل الزاوي » رحمه اهلل 
الذي فقدت فيه وهران اأر�سيفا متحركا من التوثيق 
والأثر  للمدينة  الهامة  التاريخية  احلقب  ملختلف 
املجاهد  الباحث  للراحل  فكان  املرابطني  رجالها 
وطنية  جرائد  ال�سحفية يف  امل�ساهمات  من  العديد 
عن دور » جي�س الطلبة » يف حترير وهران من الغزو 
الوطنية  التاريخية  ال�سخ�سيات  كان من  اال�سباين اأنه 
اإقامة  عن  رافعوا  الذين  وهران  مدينة  اإعالم  ومن 
تخلد  باملدينة  ،وطنية  ،وتاريخية  علمية  تظاهرة 

ذكرى حترير وهران من االحتالل اال�سباين ،وقد رعى 
رئي�س املجل�س اال�سالمي االأعلى  الدكتور اأبو عبد اهلل 
غالم العديد من التظاهرات التي خلدت هذه الذكرى 
وقد �رشف العديد من االأ�ساتذة والباحثني وحتى من 
بلدية  رئي�س  منها  املنتخبة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 
ال�سابق ،وهو باحث حممد قادة وباحثون يف  وهران 
�سمته  الذي  امل�سار  هذا  مبرافقة  والرتاث  التاريخ 
التاريخية  الهوية  حماية  اأجل  من  جديدا  ن�ساال 
لوهران و�سون اأحد �سفحاتها امل�رشقة عنوانها كفاح 
االإ�سباين  لالحتالل  الكرمي  القراآن  حفظة  »الطلبة 
وقد كان املجاهد »احلاج اجلياليل امل�رشيف » رحمة 
هذه  اأجل  من  ،ون�ساله  كالمه  متحم�سا يف  عليه  اهلل 
املرافعة   « وهي  بالذات  التاريخية  الوطنية  الق�سية 

االحتالل  من  وهران  حترير  ذكرى  اإقامة  اأجل  من 
اال�سباين » وكان له اأن حتققت له هذه الغاية يف حياته 
التحرير  ذكرى  عن  عديدة  تظاهرات  فعال  واأقيمت 
و�سيد م�سجد قرب مكان رباط الطلبة �سمي م�سجد 
» جي�س الطلبة » ويف احلقيقة وزارة ال�سوؤون الدينية 
مع  اآنذاك  االجناز  هذا  مع  وقفة  لها  كان  واالأوقاف 
دينية  منارة  امل�سجد  هذا  لي�سبح   2011 عام  مطلع 
من  اهلل  كتاب  حفظة  ن�ساالت  اأحد  توؤرخ  ،وتاريخية 
اأبناء الوطن املفدى يف وجه االحتالل اال�سباين ،وقد 
اهلل  رحمة  امل�رشيف  اجلياليل  احلاج  املجاهد  كان 
عليه يجتهد على همته من اأجل احلفاظ على تاريخ 
باأحد مدن اجلزائر  ،وتوثيق بطوالتهم  الطلبة  جي�س 

وهي وهران  

م�سجد رباط الطلبة » معلم ديني يحفظ 
جمد كفاح اأ�سيل

املعامل  من   « الطلبة  رباط   « م�سجد  ويبقى  هذا 
رباط  حتفظ  التي  الهامة  التاريخية  الدينية 
القرن  يف  اال�سباين  املحتل  �سد  وجهادهم  الطلبة 
الغزو  مواجهة  يف  العالية  وهمتم  ع�رش  اخلام�س 
حترير  كان  اإذ  �سلبة  باإرادة  الطلبة  قاومه  الذي 
الباي ولد  وهران وا�سرتجاعها عام 1709 من قبل 
من  ل�سل�سة  م�ستمر  ،وكفاح  ن�سال  نتاج  بو�سالغم 
الهجمات �سد الغزو اال�سباين ما بني 1509 اإىل غاية 
امل�سلح  والكفاح  بالن�سال  ثرية  الفرتة  كانت   1792
�سد الغزو اال�سباين الذي واأن احتل وهران جمددا 
عام 1732 اإىل اأن رباط اجلهاد �سد اال�سبان ا�ستمر 
اىل غاية حتريرها عام 1792 نهائيا اذ يوثق م�سجد 
وهران  لطلبة  اال�سيل  الكفاح  لهذا  بوهران  الطلبة 
باملعارك  الرثي  الكفاح  وهو  اال�سبان  وجه  يف 
على  اال�سباين  املحتل  تكبدها  التي  والهجومات 
مدار عقود من الزمن على يد املجاهدين باملدينة 
واملرابطني من اأجل حتريرها ليتجدد العهد هذه 
التاريخي  املرة مع ما تختزنه املنا�سبة ،واحلدث 
حترير    « موؤمتر  يف  هامة  تف�سيالت  من  الهام 
الباحثني  خرية  �سيجمع  الذي  اخلام�س   « وهران 
والن�سال  اجلهاد  اأحد حمطات  لتوثيق  واملوؤرخني 
الذي تزخر به وهران التي ا�ستع�ست على االإ�سبان 
ثورة  وطردتهم  املكان حلني  احتلوا  وغريهم ممن 

حترير اأ�سلها متني .

اإ�سهار

الو�سط:2020/12/15

الو�سط:2020/12/15
االأ�ستاذة زغال�س المية

حم�سرة ق�سائية 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03
الهاتف:  /023.17.80.61/  0555021356

اعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني )التاأجيل الثاين (
�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع  

املادة 749 و 750من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

االأ�ستاذة زغال�س المية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف:  /023.17.80.61/  0555021356

اإعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني
)�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع (

املادة 749 و 750  من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

مكتب االأ�ستاذة / زغال�س المية املح�رشة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر املحلفة 
و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �سارع با�سطا علي باب الوادي املوقعة 

اأدناه 
لفائدة ورثة املرحومة دراجي �سفية و هم : ناجي فايزة – ناجي رفيق

العنوان : 03 �سارع با�سطا علي باب الوادي اجلزائر 
ب�سفتهما مالكني يف ال�سيوع 

بينهم وبني :01-ورثة املرحومة دراجي �سفية من ابنها املتويف بعدها دراجي فاحت  و هم : والده 
ناجي عمر 186 �سارع القن�سلية بولوغني اجلزائر عمر 

العنوان : 110 �سارع ح�سيبة بن بوعلي اجلزائر
02/اأرملته ا�سالة عن نف�سها و نيابة عن اأبنائها الق�رش : مزوي را�سية اأبنائه : ناجي �سفية ، ب�رشى 

، هديل ،حممد ، مونية ( 
العنوان : 03 �سارع با�سطا على باب الوادي اجلزائر 

بتاريخ : 2018/07/10 رقم  العقاري -*  – الق�سم  الوادي  ال�سادر عن حمكمة باب  و تنفيذا للحكم 
اجلدول : 01497 / 18 رقم الفهر�س 02394/ 18 املمهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف منطوقه 
: » ...بيع العقار الكائن ببلدية باب الوادي �سارع با�سطا على رقم 03 الطابق االأر�سي املتكون من 
اأربعة غرف ،مطبخ ، مرحا�س ، وملحقات مب�ساحة تقدر ب 56 مرت مربع و ن�سبة 5/1000 من االأجزاء 
امل�سرتكة الذي ي�سكل القطعة رقم 04 ب�سعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالثون 

الف و مائة دينار جزائري 8.432.100.00 دج ...«
الوادي   باب  �سبط حمكمة    اأمناء  رئي�س  امام  املودع  بيع  �رشوط  قائمة    اإيداع  على حم�رش  بناء 
بتاريخ 2019/05/19 ، حتت رقم 19/05 و املوؤ�رش عليها من طرف ال�سيد رئي�س حمكمة باب الوادي  

بنف�س التاريخ 
مزايد  اخر  و  عر�س  الأعلى  العلني  باملزاد  ادناه  املبني  العقار  بيع  يف  �سي�رشع  انه  للجمهور  نعلن 

قاعة  �سباحا   10:30 ال�ساعة  2021/01/13على  بتاريخ  العقارية  البيوع  ق�سم  الوادي  باب  مبحكمة 
اجلل�سات رقم 02

التعيني : 
حمل خم�س�س لل�سكن ببلدية باب الوادي �سارع با�سطة علي رقم 03 الطابق االأر�سي والية اجلزائر 
، امل�ستمل على �سقة تتكون من اأربعة 04 غرف مطبخ ، مرحا�س ، و ملحقات تقدر م�ساحتها ب�ست 
و خم�سني مرت مربع )56 م2 ( و ن�سبة خم�سة اأجزاء من االلف )1000/05 ( من االأجزاء امل�سرتكة و 
باجلزائر  العقارية  باملحافظة  امل�سهر  للتق�سيم  الو�سفي  البيان  رقم 04 ح�سب  القطعة  ت�سكل  التي 
بتاريخ 1984/09/17 جزء 147 رقم 21 ق�سم 05 جمموعة ملكية رقم 44 و املعدل مبوجب عقد م�سهر 
بتاريخ 29 جوان 2008 حجم 331 رقم 97 و كما يوجد هذا العقار و ميتد و ي�سرت�سل مع جميع منافعه 

و مرافقه من غري ا�ستثناء او حتفظ.
الثمن االأ�سا�سي : ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�س �سعر افتتاحي الذي حدده اخلبري االأ�ستاذ / فرحات 
مهدي و الذي قدره 8.432.100.00 دج ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالثون الف و مائة دينار 

جزائري و ذلك ح�سب احلكم امل�سار اليه اأعاله 
�رشوط البيع 

اإ�سافة اىل �رشوط  املذكورة يف قائمة  �رشوط البيع امل�سار اليها اأعاله  فانه يتعني على الرا�سي عليه 
املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة  5/1 الثمن زائد حقوق الت�سجيل و اال�سهار و احلقوق التنا�سبية و 

يدفع باقي املبلغ يف اجل اأق�ساه 08 اأيام ، املوالية لر�سو املزاد .
ال ميكن ان تكون املزايدة باأقل من 10.000 دج ع�رشة االف دينار جزائري و ت�سبح الأكرب عر�س و 

الأخر مزايد و ال ي�رشح بها اال بعد النداء ثالث مرات متتالية 
- مع اقت�سار املزايدة على ال�رشكاء يف ال�سيوع وذلك ح�سب احلكم القا�سي بالبيع و املذكور اأعاله .
اأو  الوادي  باب  �سبط حمكمة  باأمانة  البيع  �رشوط  قائمة  على  االطالع  املزايدة  يف  الراغب  فعلى 

مبكتب املح�رش الق�سائي الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .

املحلفة  اجلزائر  ق�ساء  اخت�سا�س جمل�س  لدى  الق�سائية  املح�رشة  المية  زغال�س  االأ�ستادة  نحن 
املوقعة  و    الوادي  باب  با�سطا علي  �سارع   03 مكتبها  الكائن  الوادي  باب  لدى حمكمة  املعتمدة  و 

خط يدها اأدناه 
لفائدة:ال�سيد:بن وطا�س حميد

ال�ساكن:برقم 19 االخوة باربرو�س بلدية الري�س حميدو -و الية اجلزائر 
ب�سفته مالك يف ال�سيوع

بينه و بني كل من /ورثة املرحوم بن وطا�س ب�سري و هم:بن وطا�س فريد
العنوان:برقم 19 االخوة باربرو�س بلدية الراي�س حميدو-والية اجلزائر

2/بن طاو�س دايخة-فتيحة-زهية
العنوان:حي �سيدي الكبري بلدية الري�س حميدو-والية اجلزائر

3/بن وطا�س عمر-بن وطا�س اإبراهيم 
العنوان :طريق الربيد بلدية الري�س حميدو-اجلزائر 

ب�سفتهم مالكني يف ال�سيوع اأي�سا 
رقم  -بتاريخ:2018/02/13  العقاري  الوادي-الق�سم  باب  حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  وتنفيذا 
منطوقه:  يف  القا�سي  و  التنفيذية  بال�سيغة  املمهور  الفهر�س:18/00552  .رقم  اجلدول:12/02607 
ال�سياع  ال�سيوع فيما بني طريف الدعوى يف العقار اململوك يف  ... و بالنتيجة الت�رشيح بانهاء حالة 
:بيع  .كاالتي  العقاري  االفتتاحي املحدد من طرف اخلبري  لل�سعر  العلني وفقا  باملزاد  ببيعه  بينهم 
اجلزائر..  حميدو-والية  الراي�س  بلدية  باربرو�س  االخوة  �سارع   19 برقم  الكائنة  ال�سكنية  ال�سقة 
جزائري  دينار  الف  ثالثمائة  و  ماليني  ت�سعة  قدره  افتتاحي  ب�سعر  العلني  باملزاد  باجلزائر 

)9.300.000.00دج(
باب  �سبط حمكمة  امانة  لدى  املودعة  العلني  باملزاد  لعقار  ق�سائي  بيع  قائمة �رشوط  على  بناءا 
باب  حمكمة  ال�سبط  اأمناء  رئي�س  ال�سيد  طرف  من  عليها  املوؤ�رش  و  بتاريخ:2019/07/16  الوادي 

الوادي 
مزايد  اأخر  و  عر�س  الأعلى  العلني  باملزاد  اأدناه  املبني  العقار  بيع  يف  �سي�رشع  انه  للجمهور  نعلن 
مبحكمة باب الوادي ، بتاريخ 2021/01/13 ، ق�سم البيوع العقارية ، على ال�ساعة 10.30 �سا �سباحا 

قاعة اجلل�سات رقم 02
التعيني:حمالت ذات ا�ستعمال �سكني كائنة باجلزائر العا�سمة بلدية الراي�س حميدو �سارع بربرو�س 
رقم 19 الطابق االأر�سي يتمثل العقلر يف �سقة تابعة ذات ملكية م�سرتكة ي�سمل على طابق حتت ار�سي 
جزئيا و �سقيفة م�ساحتها 90م2 و 313 جزء  من 1000 من االأجزاء امل�سرتكة )القطعة رقم 01( مبا يف 
ذلك قطعة ار�س م�ساع)امل�ساحة على االأر�سية و لواحق غري م�سيدة( تبلغ م�ساحتها  االجمالية 131 
م2 و ح�سب تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري العقاري ليكو املودع لدى امانة �سبط املحكمة 
بتاريخ 2017/09/05 .حتت رقم 17/70 فانه مت اإعادة تهيئتها على �سكل حمالت �سكنية تتكون من 03 

غرف اإقامة .مطبخني .مرحا�س و حمام و بهو.
ت�سعة  دج   9.300.000.00 قدره  افتتاحي  �سعر  اأ�سا�س  على  املزايدات  ت�ستقبل   : االأ�سا�سي  الثمن 

ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري و ذلك ح�سب احلكم امل�سار اليه اأعاله 
�رشوط البيع:

اإ�سافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع   امل�سار اليها اأعاله فاإنه يجب على الرا�سي عليه 
املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة 5/1 الثمن زائد حقوق الت�سجيل و اال�سهار و احلقوق التنا�سبية و 

يدفع باقي املبلغ يف اجل اأق�ساه 08 اأيام املوالية لر�سو املزاد 
ال ميكن ان تكون املزايدة باأقل من 10.000 دج ع�رشة االف دينار جزائري ، و ت�سح الأكرب عر�س و 

الأخر مزايد و ال ي�رشح بها اال بعد النداء ثالث مرات متتالية 
فعلى الراغب يف املزايدة  االطالع على قائمة �رشوط البيع بلدى كتابة �سبط حمكمة باب الوادي او 

مبكتب املح�رش الق�سائية الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .
املح�سرة الق�سائية 

ANEP N°:  2016020549الو�سط:2020/12/15 املح�سرة الق�سائية 
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خن�شلة

ربط 8 م�ستثمرات 
بالكهرباء الفالحية 

والغاز  الكهرباء  توزيع  امتياز  موؤ�س�سة  �ستقوم 
�سنة  من  الأول  الثالثي  »خالل  خن�سلة  بولية 
2021« بربط 8 م�ستثمرات بالكهرباء الفالحية، 
املكلف  من  الثنني  اليوم  ا�ستفيد  ما  ح�سب 
وك�سف  املوؤ�س�سة  بذات  والت�سال  بالإعالم 
حممد الطاهر بوكحيل يف ت�رصيح باأن موؤ�س�سة 
خن�سلة  بولية  والغاز  الكهرباء  توزيع  امتياز 
املقبلة  ال�سنة  من  جانفي  �سهر  »�ست�رصع خالل 
يف جت�سيد م�ساريع لربط 8 م�ستثمرات فالحية 
تقع باملنطقة اجلنوبية للولية بالكهرباء حت�سبا 
لو�سعها حيز اخلدمة قبل نهاية الثالثي الأول من 

�سنة 2021 ».

�شكيكدة 

تذبذب يف التموين 
مبياه ال�سرب 

تعرف ثمان بلديات عرب ولية �سكيكدة تذبذبا يف 
عملية مبياه ال�رصب ب�سبب التقلبات اجلوية التي 
ت�سهدها الولية هذه الأيام، ح�سب ما علم اليوم 
الثنني من املكلف بالإعالم مبوؤ�س�سة اجلزائرية 
�سمري  ال�سيد  اأو�سح  و  �سكيكدة  -وحدة  للمياه 
بلديات كل من احلرو�ش  باأن  قيع�ش يف ت�رصيح 
و عني بوزيان و زردازة و جماز الد�سي�ش )جنوب 
و جنوب غرب �سكيكدة ( ت�سهد تذبذبا يف عملية 
توزيع مياه ال�رصب ب�سبب ارتفاع ن�سبة تعكر مياه 
�سوء  نتيجة  املناطق  لهذه  املزود  زردازة  �سد 

الأحوال اجلوية ال�سائدة موؤخرا.

عمال يطالبون بالتحقيق يف ق�سيتهم 
طالب جمموعة من العمال املطرودين من م�شالح ديوان الرتقية والت�شيري العقاري ) الأوبيجيي( يف 

ولية غليزان  بفتح حتقيق معمق يف ق�شية طردهم من منا�شب عملهم �شنة 2012 باأمر من الوايل ال�شابق 
عبدالقادر قا�شي املتواجد ب�شجن احلرا�ش .

اأمني بن لزرق /غليزان 

اإعادة  ينتظرون  ليزالوا  املعنيون 
�سنوات   8 يقارب  ما  منذ  اإدماجها 
عقب  مبهمة  بطريقة  طردوا  حيث 
املوؤ�س�سة  ادارة  بني  وقع  �رصاع 
والفرع النقابي الذي دخل يف حركة 
احتجاجية واإ�رصاب عن العمل انتهى 

بطرد 32عامل بينهم 11نقابيا .
بع�ش  �سكاوي  وح�سب 
جلريدة  املطرودين   العمال  
�سئموا  باأنهم  قالوا  الو�سط 
مفر  النتظار،والحتجاجات اأمام 
لل�سلطات  اأ�سواتهم  لإ�سماع  الولية 
جملة  خاللها  من  الولئية،رافعني 
من ال�سعارات التي تعك�ش معاناتهم 
بلجنة  مطالبني   طردهم،  قرار  بعد 
 23 طرد  ق�سية  يخ�ش  فيما  حتقيق 
على  املرور  العمال دون  من  عامال 

اللجنة التاأديبية .
ي�سوبها  الق�سية  اأن  املعنيون  ويقول 

لب�ش كبري وطرد 11 نقابيا بدون �سبب 
الإدارة، مطالبني  تع�سف  على  دليل 
اإدماجهم يف منا�سب عملهم  باإعادة 
وتعوي�سهم عن ال�سنوات التي اأحيلوا 
يف  ت�سببت  والتي  البطالة  على  فيها 

معاناة حقيقية لهم .
املطرودون  العمال  هوؤلء  وينتظر 

على  اأحيلوا  منهم   7 نقابيا   11 من 
من  ال�سلطات  تدخل  التقاعد، 
واإن�سافهم  ق�سيتهم  يف  النظر  اأجل 
للحقرة،والتع�سف  تعر�سوا  اأن  بعد 
لو�سعيتهم  تكرتث  ان  دون  الإداري 
قبل  املعنية  اجلهات  الجتماعية 
هذه  يف  والغريب    . �سنوات  ثماين 

الق�سية على حد تعبريهم، اأن بع�ش 
ق�سائيا  متابعتهم  تتم  مل  العمال 
�سنوات  ثماين  منذ  طردوا  اأنهم  اإّل 
ق�سائية  �سدور اأحكام  ورغم  كاملة. 
ادماجهم  باإعادة  بع�سهم  �سالح  يف 
يف منا�سب عملهم اإل اأن الإدارة مل 

ت�ستجب لذلك .

مطرودون من »اأوبيجي« غيليزان منذ 8 �شنوات

اجلريدة الر�شمية 

�سبط مهام و�سري الوكالة 
الوطنية ملكافحة املن�سطات 

متو�شطة مولي العربي ورقلة

اأ�ستاذتان ت�سربان تلميذا ل�سبب تافه
للجريدة  الأخري  العدد  يف  �سدر 
جديد،  تنفيذي  مر�سوم  الر�سمية، 
الوطنية  الوكالة  مهام  يحدد 
وتنظيمها  املن�سطات  ملكافحة 
التنفيذي  املر�سوم  ويف  و�سريها. 
رقم 20–345، املوؤرخ يف ال�ساد�ش 
من ربيع الثاين 1442، املوافق لـ22 
الوزير  اتخذ   ،2020 �سنة  نوفمرب 
الأول، عبد العزيز جراد، بناء على 
والريا�سة،  ال�سباب  وزير  تقرير 
الد�ستور،  مواد  بع�ش  على  وبناء 

تتعلق  القرارات،  من  جمموعة 
الريا�سية-ال�سحية  الهيئة  بهذه 
يف  جاء  فقد  مهامها،  ،وحول 
الف�سل الثاين، اأنها تتمثل »يف و�سع 
التطبيق  �سمان  �ساأنها  من  اآليات 
الحتاديات  طرف  من  الفعلي، 
لإلزامية  الوطنية،  الريا�سية 
التنفيذ  حيز  وو�سع  امل�سادقة 
املن�سطات،  مكافحة  قواعد 
اأية  على  للح�سول  قبلي  ك�رصط 

م�ساعدة اأو  اإعانة عمومية«.

الرتبوي  بال�ساأن  املهتمون  ندد 
الذي  بالتعنيف  اأ�سموه  بورقلة،مبا 
تعر�ش له تلميذ بالطور املتو�سط 
،مطالبني بتدخل ال�سلطات الو�سية 

لحتواء مثل هكذا اأحداث .
الذي  زغادة  اأمني  الطفل  تعر�ش 
متو�سط  الثالثة  ال�سنة  يف  يدر�ش 
ومعدلته  باأخالقه  واملعروف 
رواق  بال�رصب يف  للتعنيف  العالية 
ورقلة  العربي  مولي  املتو�سطة 
اأ�ستاذة العلوم الطبيعية  من طرف 
حيث  الفرن�سية  اأ�ستاذة  ،واأختها 

الطبيعية  العلوم  اأ�ستاذة  اأن 
رواق  يف  بالت�سفري  الطفل  اتهمت 
باطل ح�سب  اتهام  املوؤ�س�سة وهو 
ب�رصبه  لتقوم  التلميذ  اأمر  ،ويل 
�رصبا مربحا وعند دخول التلميذ 
وهي  ب�رصبه  اختها  قامت  للق�سم 
كالما  له  موجهة  فرن�سية  اأ�ستاذة 
وح�سبما   . اختها  اأجل  من  نابيا 
اأفاد به ويل اأمرالتلميذ فاإن الطفل 
حادة  نف�سية  اأزمة  يعاين  حاليا 

ويرف�ش اللتحاق باملوؤ�س�سة.
جناة،ح 

بيل غيت�ش يحذر من 2022

هذا ما ينتظر العامل
للجدل،  مثرية  جديدة  ت�رصيحات  يف 
�رصكة  موؤ�س�ش  غيت�ش  بيل  حذر 
وباء  عودة  خطر  من  »مايكرو�سوفت«، 
كورونا بقوة عام 2022، ما مل يتم العمل 
اثنني«،وات�سم  »�رصطني  حتقيق  على 
اإن«  اإن  »�سي  ل�سبكة  غيت�ش  حديث 
ورغم  بالواقعية،  الأمريكية  الإخبارية 
فقد  عنها  املعلن  باللقاحات  اإ�سادته 

حذر من خطر العودة اإىل »املربع الأول«. 
وقال غيت�ش اإن »الكثري من اأجزاء اأمريكا 
حتى  �سحيح  ب�سكل  تتحرك  اأن  يجب 
احلياة  من  ما  م�ستوى  البالد  ت�ستعيد 
الطبيعية«وبيل غيت�ش )64 عاما( �سوت 
موؤثر يف اجلهود العاملية للت�سدي للوباء، 
و�سارك يف تاأ�سي�ش معهد بيل وميليندا 
جيت�ش للبحوث الطبية لهذه الغاية ولدى 

�سوؤاله عن اإجراءات الإغالق كتلك التي 
مزيد  لتفادي  كاليفورنيا  ولية  تتخذها 
امللياردير  قال  كورونا،  اإ�سابات  من 
اأمر  اأنه  لالأ�سف  »اأعتقد  الأمريكي: 

منا�سب«.

وهران 

اإعادة فتح 17 م�سجدا اإ�سافيا قريبا
�سيتم خالل الأيام القليلة املقبلة 
م�سجدا   17 عن  يقل  ل  ما  فتح 
قرار  وفق  وهران  بولية  اإ�سافيا 
ولئي �سدر يف 10 من �سهر دي�سمرب 
الوقاية  تدابري  �سياق  يف  اجلاري 
اأعلنته  ح�سبما  كورونا،  وباء  من 
املحلية  املديرية  الثنني  اأم�ش 
ومت  والأوقاف.  الدينية  لل�سوؤون 
�سم  اجتماع  عقد  الغر�ش  لهذا 

رئي�ش  باإ�رصاف  امل�ساجد  اأئمة 
م�سلحة التعليم القراآين، مت خالله 
وحثهم  لهم  التوجيهات  »تقدمي 
على  ال�سهر  على  املحافظة  على 
تنفيذ اإجراءات الوقاية من انت�سار 
نف�ش  ي�سيف  كوفيد-19«،  وباء 

امل�سدر.
كما لفتت مديرية ال�سوؤون الدينية 
امل�ساجد  هذه  بع�ش  اأن  اإىل 

اخلم�ش  لل�سلوات  »�ستفتح 
واجلمعة والبع�ش الآخر لل�سلوات 
اأخرى  خطوة  يف  فقط«  اخلم�ش 
التدابري  من  التخفيف  اىل  تهدف 
الأزمة  ا�ستمرار  ظل  يف  الوقائية 
العامل  ي�سهدها  التي  ال�سحية 
عدد  اأكرب  فتح  اعادة  �سيما  ل 
عدد  وبلغ  امل�ساجد  من  ممكن 
امل�ساجد املفتوحة 394 م�سجدا 

منذ  وذلك  الولية،  م�ستوى  على 
التخفيفية  الإجراءات  مبا�رصة 
يف  واملتخذة  ال�سحي  للحجر 
فريو�ش  تف�سي  مواجهة  اإطار 
)كوفيد-19(،  امل�ستجد  كورونا 
والتي مت مبوجبها غلق امل�ساجد 
اأن يعاد  يف مار�ش املن�رصم، قبل 
التي  تلك  �سيما  تدريجيا،  فتحها 

تت�سع لأكرث من 500 م�سل.

نريان كورونا ال�شديقة

 كيف تهاجم اأج�سام املر�سى نف�سها؟
جديدة  مقلقة  ظاهرة  يف 
كورونا  بفريو�ش  مرتبطة 
علماء  اكت�سف  امل�ستجد، 
من  جدا  عالية  م�ستويات 
الأج�سام امل�سادة لـ«كوفيد 
19« يف اأج�سام املر�سى، اإل 

اأنها تلعب دورا عك�سيا.
ل�سحيفة  تقرير  وح�سب 
الربيطانية،  »غارديان« 

من  فيه  املبالغ  الكم  فاإن 
التي  امل�سادة  الأج�سام 
املناعية  الأجهزة  تنتجها 
كورونا،  مر�سى  بع�ش  لدى 
قد تدخل اجل�سم يف م�ساكل 
�سحية معقدة وطويلة الأمد 
الفريو�ش  على  التغلب  بعد 
جامعة  يف  باحثون  ووجد 
مر�سى  اأن  الأمريكية  »يل« 

 »19 »كوفيد 
يهم  لد
د  ا عد اأ
من  كبرية 
م  ج�سا لأ ا

ة  د مل�سا ا
»الذاتية«،  اأو  »امل�سللة« 
وبدل من حماربة الفريو�ش 
اأع�ساء  ت�ستهدف  فاإنها 

بل  اجل�سم،  واأجهزة 
املناعي  وجهازه 
ويقول  نف�سه 
هذه  اإن  الباحثون 
اأن  ميكن  الظاهرة 
م�ساعفات  اإىل  توؤدي 
كورونا،  لفريو�ش  حادة 
»كوفيد  ا�سم  عليها  اأطلقوا 

الطويل«.
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16
اإح�سائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   495
ارتفاع اجمايل ال�شابات اىل : 92597

ت�شجيل 13 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2609

حالت ال�شفاء اجلديدة : 431
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 60888

ت�سكل احلالة املغربية يف التطبيع امتحانا 
،و  امل�سلمني  الخوان  تيار  ملمثلي  قويا 
م�سداقية خطابهم ال�سيا�سي الذي يتغري 

بتغري الدول ،و اأقاليم التواجد.
متكن امللك حممد ال�ساد�ش من تدجني 
يتوىل  الذي  العثماين  الدين  �سعد  حزب 
قيادة  احلكومة احلالية ،�سفقة ما تكون 
ي�ستدعي  مما  الطرفني  بني  متت  قد 
ب�سكل  للتنظيم  العاملية  القيادة  تدخل 
الأمر  بيان يف�سل يف  ، من خالل  عاجل 
الذي  ،وهو  التنظيم  اأدبيات  عن  الغريب 
ظل يتغنى مبعاداة الكيان ال�سهيوين ورفع 
الق�سية  لن�رصة  الدعوة  ،و  لواء املقاومة 

الفل�سطينية .
وهو  اآخر  جانب  من  اأي�سا  يطرح  الأمر 
موقف الأحزاب و الكيانات الإخوانية يف 
اجلزائر ،التي �سيجد بع�سها يف مواجهة 
ف�سيل يتقاطع معه يف اخللفيات الفكرية 
وعرب عدد من التمثيليات الدولية كاحتاد 
الربملانيني  احتاد  و  امل�سلمني  العلماء 

ال�سالميون عرب ف�ساءات اأخرى.
لالإخوان  ال�سيا�سي  اخلطاب  ثبات 
ي�ساف  اآخر  ع�سري  امتحان  امل�سلمني 
من  ليخرج  الذي  التيار  هذا  مل�سرية 
نف�سه  كيف  لعله  و  اأخرى  ليدل  اإل  اأزمة 
على اأ�سا�ش معاي�سة الأزمات بدل البحث 
باأقل  اخلروج  ت�سمن  اأخرى  حلول  عن 

اخل�سائر من كل امتحان.

مع احلدث 

ورطة الإخوان 
امل�سلمني

وداد احلاج

توقفت اخلدمات لعدة دقائق 
قبل اأن تعود تدريجيا 

توقف جميع خدمات 
»غوغل« و«يوتيوب« 

ت�سبب عطل كبري اأم�ش الإثنني، يف توقف 
الأمريكية  غوغل  �رصكة  خدمات  كافة 
الفيديوهات  موقع  بينها  العامل،  حول 
التكنولوجيا  مواقع  »يوتيوب«ور�سدت 
امل�ستخدمني  قدرة  عدم  العامل،  حول 
حوايل ال�ساعة )12:30 ت.غ( على الدخول 
�سواء  اأي من خدمات �رصكة جوجل،  اإىل 
حمرك البحث نف�سه اأو خدمات جي ميل 
درايف  وغوغل  واليوتيوب   )Gmail(
ب�سع  اخلدمات  توقف  وا�ستمر  وغريها 
احلرة  قناة  واأعلنت  عادت  حتى  دقائق، 
 12:42( ال�ساعة  عند  )ر�سمية(  الأمريكية 
ومل  تدريجيا  غوغل  عودة خدمات  ت.غ( 
تك�سف �رصكة غوغل ر�سميا حتى ال�ساعة 
وم�سدره  العطل  اأ�سباب  ت.غ(   12:55(
اأي�سا  توقف  »يوتيوب«  موقع  اأن  ي�سار 
ب�سع �ساعات عن العمل يف وقت �سابق من 
نوفمرب املن�رصم  ومتتلك �رصكة غوغل 2 
حول  خلدماتها  ن�سط  م�ستخدم  ملياري 

العامل.
وا�شنطن/ الأنا�شول



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

