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هل �ساللة كورونا اجلديدة معدية لالأطفال؟
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يرى وزير املالية الأ�سبق عبد الرحمن بن خالفة يف 
ت�رصيح اأدىل به اأمي لوكالة الأنا�سول الرتكية، اأن 
اأمام احلكومة عدة بدائل ملواجهة عجز املوازنة 
يف 2021 مع مرافقتها باإ�سالحات جذرية متتد يف 

الزمن، ولي�س بحلول نقدية ظرفية.

با�رصت وزارة املالية باإعداد الن�سو�س التنظيمية 
املرافقة لقانون الع�سوية املالية اأين مت حت�سري 12 ن�سا 
والعمل على رقمنة القطاع ،وت�سوية امليزانية يف ال�سنة 
املالية املقبلة  اتخاذ اإجراءات من اأجل تقلي�س فرتة 

مناق�سة ت�سوية امليزانية من �سنة امليزانية اأي �سنة واحدة 
ناق�س واحد ل�سمان ت�سيري اأح�سن خلزينة الدولة بتطوير 

النظام املحا�سباتي.

نفى الوزير الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى التهم املن�سوبة 
اإليه يف ملف ف�ساد قطاع ال�سياحة على م�ستوى ولية 
�سكيكدة مربزا اأن هذه الق�سية متت على امل�ستوى 

املحلي ولي�س مركزيا على م�ستوى احلكومة وهو الأمر 
نف�سه بالن�سبة لوزيري النقل والأ�سغال العمومية �سابقا 

عبد الغاين زعالن ،وعمر غول

اأجل  نهار اأم�س الثنني رئي�س الغرفة اجلزائية 
الثالثة ملجل�س ق�ساء اجلزائر، النظر يف ق�سية 

النائب الربملاين والأمني العام ال�سابق حلزب جبهة 
التحرير الوطني حممد جميعي اإىل يوم 25 جانفي 

بطلب من الدفاع

اأن  اإعالمية  تقارير  اأوردت 
التي  اجلديدة،  كورونا  �ساللة 
قليلة،  اأيام  قبل  اكت�سافها  جرى 
قد تكون معدية ب�سدة لالأطفال، 

فما �سحة هذه التقارير؟

املدير العام لالأمن الوطني
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موؤ�س�سات الرتقية العقارية تواجه االإفال�س 
.           زيادة اأ�سعار مواد البناء يعمق معاناة املوؤ�س�سات

يف ظل االأزمة املالية اخلانقة التي تعانيها الكثري من املوؤ�س�سات 
االقت�سادية الن�سطة يف جمال البناء والرتقية العقارية والري وبع�س 
الن�ساطات االأخرى، اأثرت الو�سعية ال�سحية التي متر بها البالد جراء 

جائحة كورونا على ن�ساط اكرث من 70 يف املائة من هذه املوؤ�س�سات التي 
توقفت عن العمل ب�سبب انعدام امل�ساريع ما اأدخلها يف اإفال�س مبكر.
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رئي�س ال�شلطة امل�شتقلة لالنتخابات حممد �شريف

ا�ستبعاد تنظيم املحليات والت�سريعيات يف يوم واحد
.      جتهيز االأر�شية املتعلقة بتعديل قانون االنتخابات

اأكد رئي�س ال�شلطة امل�شتقلة ملراقبة االنتخابات حممد �شريف اأن هيئته م�شتعدة 
لتنظيم االنتخابات املحلية والت�شريعية امل�شبقة التي وعد بها رئي�س اجلمهورية 
عبد املجيد تبون،يف حني ا�شتبعد تنظيمها يف يوم واحد، باعتبار اأن عدد الق�شاة 

املوجودين،ال يكفي لتنظيم هذه االنتخابات يف اآن واحد.

اإميان لوا�س

ملراقبة  امل�ستقلة  ال�سلطة  ك�سف 
خالل  اأم�س  �رشيف  حممد  االنتخابات 
حلوله �سيفا على فروم جريدة االإذاعة 
باأن  ال�سلطة  �ستجهز االأر�سية املتعلقة 
جت�سيدا  االنتخابات،  قانون  بتعديل 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  لقرار 
تبون بتح�سري م�رشوع قانون االنتخابات 

اجلديد.
اإحداث  �رشورة  على   �رشيف  و�سدد 
ال�سابقة خا�سة  قطيعة مع املمار�سات 
اأن  موؤكدا    ، االإنتخابية  املواعيد  يف 
�سي�سع   اجلديد   االإنتخابات  قانون 
�سوهت  التي  و«ال�سكارة«  للر�سوة  حدا 
املوؤ�س�سات  وبناء  الدميقراطي  امل�سار 

الد�ستورية.  
اأن  االإنتخابات  �سلطة  رئي�س  ك�سف   و 
الذي  لالنتخابات  الع�سوي  القانون 
�ستفرج عن جلنة اخلرباء خالل ال�ساعات 
املقبلة �سيوؤ�س�س ملحاربة الف�ساد الذي 
ال�سنوات  العملية االنتخابية خالل  �ساد 
املوؤ�س�سات  بناء  م�سار  وعرقل  االأخرية 

العمومية.
و اأكد رئي�س ال�سلطة امل�ستقلة ملراقبة 
االإنتخابات  قانون  اأن  االإنتخابات 
الر�سوة  اأمام  الطريق  اجلديد، �سيقطع 

امل�سار  �سوهت  التي  ال�سكارة  و  
املوؤ�س�سات  بناء  وحتى  الدميقراطي 
حلول  وجود  اإىل   الفتا   ، الد�ستورية 
قانونية لقطع الطريق اأمام �رشاء روؤو�س 
النظم   م�سريا    ، االنتخابية  القوائم 
طورت اأ�ساليب لو�سع حد  للر�سوة التي 
ت�سطو على اإرادة ال�سعب  خالل العقود 

املا�سية.
الوطنية  اأن ال�سلطة  �رشيف  تعهد  و 
احلربة  راأ�س  �ستكون  لالنتخابات 
االنتخابات،  يف  الف�ساد  حماربة  يف 
حلوال  تقرتح  د�ستورية  هيئة  باعتبارها 
وقدمت مبادرات،م�سريا اإىل تفعيل دور 
املال  مراقبة  يف  املحا�سبة  جمل�س 
ودور املحكمة الد�ستورية التي قال اأنها 
�ستكون حاكما بني ال�سلطات  واملواطن 

والهيئات .
�سلطة  اأن  �رشيف  حممد  اإعترب   و 
االإنتخابية  العملية  حررت  االنتخابات 
اأن  موؤكدا  ل�سنوات،  االإدارة  قب�سة  من 
تطاولها  يعني  ال  االإدارة  مع  التن�سيق 
اأنها  اأكد  على هام�س حرية هيئته التي 

كاملة.
املتحدث:«   قال   ، ذاته  ال�سياق  يف  و 
كنت   حينما  اخلطر   ناقو�س   دقيت 
بخ�سو�س   ،  2012 يف  للعدل  وزيرا 
ويهدد  املجتمع  ينخر   الذي  الف�ساد 

اأركان الدولة وي�سكل خطرا على االأمن 
القومي غري اأن حتذيراته مل توؤخذ بعني 
اآنذاك  القائمة  ال�سلطة  لدى  االعتبار 
ونحن يف  اأتى  الوعي   « باأن  م�ستدركا   ،

طريق التغيري«.
قال    ، االنتخابي  النظام  بخ�سو�س  و 
التنبوؤ  كان  الأي  ميكن  ال  اإنه    »: �رشيف 
مبا ي�سدره رئي�س اجلمهورية بخ�سو�س 
النظام االنتخابي ومنط  االقرتاع الذي 
ي�ستجيب لربناجمه والتزاماته االنتخابية 
، اأن النظام االنتخابي هو تعبريعن روؤى 
الأي  وال ميكن  �سيا�سي  وتوجه  �سيا�سية 
كان التنبوؤ مبا ي�سدره رئي�س اجلمهورية 
االنتخابي  النظام  و  النمط  بخ�سو�س 
والتزاماته  لربناجمه  ي�ستجيب  الذي 

االنتخابية.«

ا�شتبعاد تنظيم املحليات و 
الت�شريعيات يف ذات اليوم 

امل�ستقلة  ال�سلطة  رئي�س  اإ�ستبعد   
ملراقبة االنتخابات حممد �رشيف تنظيم 
م�سبقة  ت�رشيعية  و  حملية  اإنتخابات 
 9 تتطلب وجود  العملية  اأن  مو�سحا   ،
اآالف قا�س، لتتمكن ال�سلطة من تنظيم 
يف  والت�رشيعية  املحلية  االنتخابات 
وقت واحد، كما اإن االإمكانيات املادية 

ال ت�سمح بذلك على حد قوله .
نرف�س اإعتماد االإنتخاب 

االإلكرتوين 

امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س   عرب 
رف�سه  عن  �رشيف  حممد  النتخابات 
الإعتماد االإنتخاب االإلكرتوين، موؤكدا اأن 
االلكرتوين  لالنتخاب  تتجه  لن  اجلزائر 
 »: قائال  نزاهته،  من  تتاأكد  حتى 
االنتخاب االلكرتوين �سهل ، لكن كرئي�س 
لن  االأمر،   هذا  على  اأوافق  ال  ال�سلطة 
االنتخاب  نزاهة  نرى  حتى  نغامر  ال 

االلكرتوين و�سفافيته«.

اأثرالد�شتور بعد اإ�شداره من 
طرف رئي�س اجلمهورية

اأن الد�ستور  من جهة اأخرى قال �رشيف 
تكون  لن  التنفيذية  اأثاره  و  اجلديد 
رئي�س  طرف  من  اإ�سداره  بعد  اإال 
اجلمهورية، الفتا اأن ذلك  لي�س مربوطا 

للرئي�س  يعود  والتقدير  حمدد  بزمن 
وال�سيا�سية،  االجتماعية  الظروف  وفق 
من  اأ�سبح  اجلديد  اأن الد�ستور  معتربا 

املكا�سب الوطنية واأثاره .
ا�ستقواء  عهد  اأن  ذاته  ال�سوؤول  و�سدد 
اأن   م�سريا  انتهى،  اأخرى  على  �سلطة 
احلاكم  هي  اليوم  الد�ستورية  املحكمة 
ال�سلطات  بني  وحتى  ال�سلطات  بني 

واملواطن.

املال الفا�شد �شوه امل�شار 
الدميقراطي

حل  اإيجاد  ل�رشورة  �رشيف   رافع   
ي�سوه  الذي  والف�ساد  للر�سوة  جذري 
الفتا  والعمومي،  الدميقراطي  م�سار 
ينخر  الف�ساد  كان   2012 خالل   اأنه 
اأن   م�سددا  قواه،  وا�ستفحل  املجتمع 
الر�سوة  على  للق�ساء  متوفرة  احللول 
االنتخابية  املواعيد  يف  و”ال�سكارة” 

ويف كل املجاالت.

العدالة تفتح ملف »بن ف�شيح » ال�شياحي ب�شكيكدة

اأويحي يتن�سل وغول وزعالن يتهربان 
.   اال�شتماع اإىل اأقوال والة �شكيكدة ال�شابقني بودربالة وبن ح�شني 

اأحمد  ال�سابق  االأول  الوزير  نفى 
يف  اإليه  املن�سوبة  التهم  اأويحيى 
على  ال�سياحة  قطاع  ف�ساد  ملف 
اأن  مربزا  �سكيكدة  والية  م�ستوى 
الق�سية متت على امل�ستوى  هذه 
على  مركزيا  ولي�س  املحلي 
م�ستوى احلكومة وهو االأمر نف�سه 
واالأ�سغال  النقل  لوزيري  بالن�سبة 
الغاين  عبد  �سابقا  العمومية 
اأكدا  الذين  غول  ،وعمر  زعالن 
هذه  يف  فقط  للقانون  تطبيقهما 
الق�سية  فيما اأكد املتهم الرئي�سي 
اأن هذا  ،ووالة �سكيكدة ال�سابقني 
ال�رشوط  جميع  ا�ستوفى  امللف 
القانونية ،وكان هدفه خلق الرثوة 
،ومنا�سب �سغل جديدة ب�سكيكدة 

تطبيقا لتعليمات احلكومة.
يف  ال�سابق  االأول  الوزير  وقال 
للقطب  بها  اأدىل  ت�رشيحات 
الق�سائي املتخ�س�س يف مكافحة 
اجلرمية املالية واالقت�سادية على 
احممد  �سيدي  حمكمة  م�ستوى 
من  بعد  عن  التحا�رش  بتقنية 
�سجنه بالعبادلة ب�سار اأنه ي�ستغرق 
اتهامه بتهم ثقيلة يف هذه الق�سية 

فيها ك�ساهد  ا�ستدعاوؤه  مت  التي 
لوايل  اأر�سلها  التي  الر�سالة  ب�ساأن 
تقدمي  طلب  ،وتخ�س  �سكيكدة 
ت�سهيالت لال�ستثمار املحلي قبل 
اإىل  م�سريا  اإىل متهم  يتحول  اأن 
حال  العبادلة  ب�سجن  تواجده  اأن 
االإحالة  قرار  على  اإطالعه  دون 
بتهم  اأدانه  الذي  الق�سية  يف هذه 
ثقيلة منها �سوء ا�ستغالل الوظيفة 
موؤكدا لهيئة املحكمة اأنه يرف�س 
تهمة منح امتيازات غري م�ستحقة 
يف جمريات حماكمة توؤكد ح�سبه 
ت�سريعلى  كانت  الق�سية  اأن 
اأنه  يعني  ما  املحلي  امل�ستوى 
اأول  كوزير  يل  دخل  »ال  قال  كما 
له  كان  املالية  اأن  وزير  مربزا   «
ب�سيدي  اإ�سكال مع عقار عمومي 
فرج من اأجل بناء جممع �سياحي 
تعاونية  اإىل  امل�رشوع  وانحرف 
هذه  عنه حجز  ترتب  ما  عقارية 
االأرا�سي كما ذكر اأنه خالل توليه 
اأوامر  وجه  اأول  وزير  م�سوؤولية 
على  للحفاظ  املالية  لوزارة 
لال�ستثمار،واأو�سح  ملوجه  العقار 
مت  الق�سية  هذه  بخ�سو�س  اأنه 

م�ستنبطة  بنود  اإدخال  اقرتاح 
من تعليمة 2011 اإال اأن ال�سلطات 
،وعرقلت  املحلية فعلت مافعلته 
الوزير  تعليمة  الغاء  اإىل  اأدى  ما 
اأمالك  ملديرية  املوجهة  االأول 
يف  موؤكدا  القانون  وفق  الدولة 
التي  التعليمة  اأن  ال�سياق  نف�س 
متت  الق�سية  اإثرها  على  تعالج 
فيه خارج احلكومة  كان  وقت  يف 

مايعني اأن ال دخل يل يف الق�سية
اأ�ساف اأويحيى يف هذا ال�سياق اأن 
اأي تعليمة �سادرة يف 2010 حلماية 
العقار العمومي جاءت لتحمي كل 
العقارات م�سريا اإىل اأنه رغم ذلك 

فقد جرته اإىل اتهامات .

غول 
امللف مكلف به االأمني العام 

للوزارة ول�شت اأنا

االأ�سغال  وزير  تن�سل  بدوره 
من  غول  عمار  ال�سابق  العمومية 
الذي  امللف  هذا  يف  م�سوؤوليته 
ف�ساد  وجوه  من  وجه  يربزز 
النظام ال�سابق م�رشحا اأنه  تقلد 

من  �سهرين  بعد  الوزير  من�سب 
ان  كما  امل�ستثمر  ملف  تقدمي 
به  ح�سبه  مكلف  احلال  ملف 
االأمني االأم للوزارة واأن املوؤ�س�سة 
املينائية تتحمل امل�سوؤولية كاملة 
اعرتف  اأنه  غري  الوزير  ولي�س 
بدرا�سة  امليناء  مدير  كلف  اأنه 
ثم  ومن  تقرير  واإعداد  امللف 
رفعه لالأمني العام بالوزارة ق�سد 
اأن  ،واأكد  املبدئية  املوافقة  منح 

التقرير جاء اإيجابيا.

زعالن 
 اأمرت بتطبيق القانون 
ولي�س لدي اأي م�شوؤولية

االأ�سغال  وزير  اأنكر  بدوره 
عبد  �سابقا  والنقل  العمومية 
له يف  م�سوؤولية  اأي  الغاين زعالن 
ق�سية ف�ساد بن ف�سيح م�سريا اإىل 
طرف  من  اإليه  اال�ستماع  مت  اأنه 
حمقق املحكمة العليا ك�ساهد ثم 

اأ�سا�س  له على  االتهام  توجيه  مت 
اأنه منح بن ف�سيح  متديد �سهرين 
بناء على مرا�سلة من مدير ميناء 
ومت  االتفاقية  باإلغاء  �سكيكدة 
ذلك  اأجل  من  امل�ستثمر  مرا�سلة 
القانون  قال  بتطبيق  كما  واأمرنا 
بقى  امل�ستثمر  ذلك  على  ،وبناء 
كما  تع�سف  �سحية  اأنه  ي�ستكي 
به  قامت  ما  اأن  زعالن  �رشح 
اإجراء  �سكيكدة  ميناء  موؤ�س�سة 
مل  اأنه  ،والدليل  وقانوين  �سليم 
املوافقة  الوزارة حتى  من  تخرج 

ماعدا التطبيق.
خالل  املحاكمة  هذه  ا�ستهلت 
اإىل  ال�سباحية  باال�ستماع  الفرتة 
ال�سابقني  �سكيكدة  والة  اأقوال 
حممد بودربالة ،وبن ح�سني فوزي 
املوجهة  التهم  اأنكرا  واللذان 
درا�سة  مت  اأنه  اإليهما،مربزين 
لرجل  ال�سياحي  اال�ستثمار  ملف 
االأعمال بن ف�سيح  ،وفق القانون 
من  احلكومة  لتعليمات  ،وتنفيذا 

جديدة  �سغل  منا�سب  خلق  اأجل 
كما   ، املحلي  امل�ستوى  على 
الرئي�سي  حممد  املتهم  �رشح 
بن ف�سيح اأنه  مل ينطلق يف اإجناز 
ح�سوله  بعد  ال�سياحي  م�رشوعه 
ال�ستغالل  امتياز  عقد  على 
ب�سبب ظروف  25 هكتار  م�ساحة 
اإىل  م�سريا  نطاقه  عن  خارجة 
اأن هذا  امل�رشوع مت دون متويل 
بنكي ، ويهدف من ورائه اإىل خلق 
الرثوة ،وتن�سيط القطاع ال�سياحي 
رخ�سة  بخ�سو�س  اأما  ب�سكيكدة 
ا�ستغالل ميناء الوالية فقد �رشح 
ا�ستثماراته  اإطار  كان  يف  اأنه 
اخلا�سة بتحويل الزفت واالأ�سغال 

العمومية.
اجلل�سة  �رشح  هذه  وخالل 
�سابق  �سناعة  مدير  قي�س  حبة 
اأن امل�ستثمر بن ف�سيح  ب�سكيكدة 
اأودع لدى م�ساحله ملف ا�ستثمار 
مرفوقا بكافة الوثائق ال�رشورية.

باية ع 
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خيارات حمدودة اأمام احلكومة
.     هام�س للتحرك ميتد لـ 14 اأو 15 �سهرا

.      احتياطات النقد الأجنبي �سرتتفع اعتبارا من 2022

يرى وزير املالية الأ�سبق عبد الرحمن بن خالفة يف ت�سريح اأدىل به اأمي لوكالة 
الأنا�سول الرتكية، اأن اأمام احلكومة عدة بدائل ملواجهة عجز املوازنة يف 2021 مع 

مرافقتها باإ�سالحات جذرية متتد يف الزمن، ولي�س بحلول نقدية ظرفية.

ق.اإ/وكالت

�أن  خمالفة  بن  �لرحمن  عبد  و�أو�ضح 
للحكومة هام�ش للتحرك ميتد لـ 14 �أو 15 
�ضهر� بالنظر مل�ضتويات �حتياطات �لنقد 
�حتياطات  فاإن  خالفة  بن  ووفق  �حلالية 
دوالر  مليار   50 تقارب  �الجنبي  �لنقد 
�ضهر�   15 �أو   14 تقريبا  يغطي  ما  وهو 
�ضنة  »لذلك  بالقول:  وعلق  �لو�رد�ت  من 
2021 �ضتكون �ضعبة للجز�ئر لكنها لي�ضت 
فاإن  �الأ�ضبق،  �ملالية  وزير  �ضود�ء«وح�ضب 
يبقى  �خلارجية  �ال�ضتد�نة  �إىل  �للجوء 
�أحد �خليار�ت �ملطروحة وخ�ضو�ضا لدى 
�الإفريقي  كالبنك  �لدولية  �ملالية  �لهيئات 

للتنمية و�ضندوق �لنقد و�لبند �لدوليني.
لها  �لهيئات  هذه  فاإن  خالفة  بن  وح�ضب 
�رشوط ��ضتد�نة �أن�ضب من �لبنوك �خلا�ضة 
�لدولية.. »�أمام �حلكومة �جلز�ئرية �إمكانية 
�ل�ضوق  من  �ضخمة  مالية  مو�رد  لتعبئة 
�جر�ء�ت«ومن  عدة  خالل  من  �لد�خلية 
�الحتو�ء  تد�بري  �إىل  �لعودة  �الإجر�ء�ت، 
قبل  فيه  �رشع  �لذي  �لطوعي  �ل�رشيبي 
�جلز�ئر  �أطلقت  �أعو�م   4 وقبل  �ضنو�ت؛ 

مدفوعة  غري  �رش�ئب  لتح�ضيل  تد�بري 
تقدر  �خلا�ش  �لقطاع  لدى  خ�ضو�ضا 

مبليار�ت �لدوالر�ت، ت�ضمنت حتفيز�ت.
�إطالق  على  �حلكومة،  خالفة  بن  وحث 
وحتفيز�ت  و�أفكار  ب�ضيغ  جديدة  �ضند�ت 
�ملالية  �لكتل  ال�ضتقطاب  �أي�ضا،  جديدة 
�ملتد�ولة خارج �لبنوك.. »�ضند�ت �خلز�نة 
ربوية  غري  ب�ضيغ  �أي�ضا  تكون  �أن  ميكن 
�الإ�ضالمية«وتوقع  �ل�ضكوك  غر�ر  على 
يتم  �أن  �الأ�ضبق  �جلز�ئري  �ملالية  وزير 
من  �الأقل،  على  دوالر  مليار   20 حت�ضيل 
�لتد�ول  خارج  �ملتو�جدة  �لنقدية  �لكتل 

�لر�ضمية.
�أكرث  �إىل تو�جد  وت�ضري تقدير�ت حكومية 
خارج  تد�ولها  يتم  دوالر  مليار   40 من 
بن  و��ضتبعد  �ل�ضود�ء  �ل�ضوق  ويف  �لبنوك 
خالفة، عودة �حلكومة جمدد� �إىل �لتمويل 
�لدينار  بطبع  يعرف  ما  �أو  �لتقليدي  غري 
رئي�ش  جلاأت حكومة   2017 �أكتوبر  ويف 
حاليا  )م�ضجون  �أويحي  �أحمد  �لوزر�ء 
�ملحلية  �لعملة  لطبع  ف�ضاد(،  بق�ضايا 

لتغطية �لعجز و�ضد�د �لدين �لد�خلي.
مت  فقد  للمركزي  �ضابقة  بيانات  وح�ضب 

ماي  حتى  دوالر  مليار   56 قيمته  ما  طبع 
مليار   26 قيمته  ما  منها  ��ضتخدم   ،2019
دوالر ومن �حللول �ملتاحة �أمام �حلكومة 
منتجات  وتنويع  تن�ضيط  خالفة  بن  ح�ضب 
�أمام  �ملجال  وفتح  �الإ�ضالمية،  �ل�ضريفة 

�ال�ضتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رشة.
 ،2021 �جلديد  �لعام  �جلز�ئر  وت�ضتقبل 
بعجز تاريخي يف مو�زنتها �لعامة فاق 22 
�ل�ضبل  حول  ت�ضاوؤالت  و�ضط  دوالر،  مليار 
هذه  �حلكومة  بها  �ضتو�جه  �لتي  و�لبد�ئل 

�لو�ضعية غري �مل�ضبوقة.
م�رشوع  على  بغرفتيه  �لربملان  �ضادق 
قانون �ملو�زنة �لعامة لعام 2021 بعجز بلغ 
2700 مليار دينار ما يفوق 22 مليار دوالر 
ر�وح   ،2014 عام  �لنفطية  �الأزمة  ومنذ 
عجز �ملو�زنة �لعامة بني 13 �إىل 17 مليار 
�لعامة،  �جلز�ئر  مو�زنة  وتوقعت  دوالر 
 ،2021 خالل  �القت�ضاد  منو  ن�ضبة  بلوغ 
بانكما�ش  توقعات  بعد  باملائة   4 نحو 
�ل�ضنة  �إقفال  توقعات  وفق  باملائة،   4.6
للعام  �لت�ضخم  ن�ضبة  ت�ضري  فيما  �جلارية، 

�ملقبل 4.5 باملائة.
قيمتها  �إير�د�ت  �ملو�زنة  قانون  يتوقع 

تتوقع  كما  مليار دوالر يف 2021،   43.31
�لنفقات بقيمة 65.95 مليار دوالر،  بعجز 
يبلغ 22.6 مليار دوالر، �أو 13.57 باملائة 

من �إجمايل �لناجت �ملحلي.
�حلكومة  تتوقع  �لقانون،  م�رشوع  ويف 
�الأجنبي  �لنقد  من  �الحتياطات  تر�جع 
بنهاية  دوالر  مليار   46.8 من  �أقل  �إىل 
2021، من 56 مليار� حاليا، تغطي 16.2 
فاإن  للوثيقة،  ووفقا  �لو�رد�ت  من  �ضهر� 
�حتياطات �لنقد �الأجنبي �ضرتتفع �عتبار� 
ثم  دوالر،  مليار   47.53 �إىل   ،2022 من 
وبلغت   2023 يف  دوالر  مليار   50.02
جو�ن  يف  �لتاريخية  ذروتها  �الحتياطات 

2014، حني تخطت 194 مليار دوالر.
بناء  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  �عتماد  ومت 
 40 حدود  يف  للنفط  مرجعي  �ضعر  على 

تخفي�ضه  مت  �أن  بعد  للربميل،  دوالر� 
دوالر�   30 �إىل   2020 مو�زنة  قانون  يف 
ويعاين  كورونا  جائحة  �ضغط  حتت 
لعائد�ت  مفرطة  تبعية  �جلز�ئر  �قت�ضاد 
ت�ضكل  �لتي  وغاز(  )نفط  �ملحروقات 
�لنقد  �لبالد من  �إير�د�ت  من  باملائة   93

�الأجنبي، وفق بيانات ر�ضمية.
�لنقد  من  �جلز�ئر  �إير�د�ت  وتر�جعت 
�ل�ضدمات  ب�ضبب   2014 منذ  �الأجنبي 
دوالر  مليار   60 من  �ملتعاقبة،  �لنفطية 
وتوقعات   ،2019 يف  دوالر  مليار   33 �إىل 
�جلاري  �لعام  نهاية  دوالر  مليار   23 بـ 
ومنذ �أ�ضهر، �أكد �لرئي�ش �جلز�ئري عبد 
ظروفها  ورغم  بالده  �أن  تبون،  �ملجيد 
لن  �ل�ضعبة �ضوف  و�ملالية  �القت�ضادية 

تلجاأ �إىل �القرت��ش �خلارجي.

�خلانقة  �ملالية  �الأزمة  ظل  يف 
�ملوؤ�ض�ضات  من  �لكثري  تعانيها  �لتي 
�لبناء  جمال  يف  �لن�ضطة  �القت�ضادية 
وبع�ش  و�لري  �لعقارية  و�لرتقية 
�أثرت �لو�ضعية  �الأخرى،  �لن�ضاطات 
جر�ء  �لبالد  بها  متر  �لتي  �ل�ضحية 
من  �كرث  ن�ضاط  على  كورونا  جائحة 
�ملوؤ�ض�ضات  هذه  من  �ملائة  يف   70
�نعد�م  ب�ضبب  �لعمل  عن  توقفت  �لتي 

�مل�ضاريع ما �أدخلها يف �إفال�ش مبكر.
�ملوؤ�ض�ضات  هذه  �أ�ضحاب  ويجد 
�لو�ضع  مع  �لتاأقلم  يف  كبرية  �ضعوبات 
�لر�هن بعد تاأثرها من �جلانب �ملايل 
ظل  يف  �ل�ضمود  على  قدرتها  ،وعدم 
باتت  �لتي  �لبنكية  �لقرو�ش  �نعد�م 
ما  �لر�هن  �لوقت  يف  م�ضتحيلة  �ضبه 
م�ضتقبل  �أمام  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  جعل 
م�ضايرة  على  قدرتها  وعدم  جمهول 
به، يف حني  �لتي متر  �ل�ضعب  �لظرف 
لهم  �لدولة  مر�فقة  عدم  على  تاأ�ضفو� 
يف هذ� �لظرف الإنقاذهم من �الإفال�ش 
من  �لكثري  �ن�ضحب  �أن  بعد  خ�ضو�ضا 
هذه �ملوؤ�ض�ضات عن �لن�ضاط كلية ومل 
�إح�ضائيات  ح�ضب  بع�ضها  يتبق �ضوى 

�لواليات .
جمال  يف  �لهامة  �مل�ضاريع  �أن  ورغم 
تناق�ضت  �لعقارية  �لبناء ،و�لرتفية 
ب�ضكل كبري يف �ل�ضنتني �الأخريتني نظر� 
تنموية كما  �ملخططات  كثافة  لعدم 
�لبحبوحة  عهد  يف  �ل�ضابق  يف  كانت 
�ضعر  تهاوي  مع  خ�ضو�ضا  �ملالية، 
ظلت  �لدولية،  �ل�ضـوق  يف  �لبرتول 
�مل�ضاريع  �إمتام  �أجل  من  ت�ضارع  هذه 

ت�ضديد  يف  بطء  قابلها  لكن  �ل�ضابقة 
م�ضتحقاتها وجتميد منح �لقرو�ش من 

قبل �لبنوك .
�لتي  �ل�ضعبة  �لظروف  هذه  كل  ورغم 
جمال  يف  �ال�ضتثمار  و�ضعية  بها  متر 
يتاأ�ضف  �لعقارية،  و�لرتقية  �لبناء 
غياب  من  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  �أ�ضحاب 
�لدولة  قبل  من  و��ضحة  �إ�ضرت�تيجية 
�ملرحلة  جتاوز  على  مل�ضاعدتهم 
�الأخرى  بالدول  يحدث  ما  غر�ر  على 
�أهلك  �لتي جتد مر�فقة �لدولة لها يف 
من  حتميها  بها  متر  �لتي  �الأوقات 
�الإفال�ش �ملبكر،وهوما مل يتم �لتفكري 

به حمليا .

زيادة اأ�سعار مواد البناء 
يعمق معاناة املوؤ�س�سات

�ضهدت �أهم مو�د �لبناء �رتفاعا جنونيا 
�حلديد  مادة  خ�ضو�ضا  �الأ�ضعار  يف 
�لني جتاوزت ن�ضبة �لزيادة فيها 40 يف 
كانت  حيث  �الأخرية،  �الآونة  يف  �ملائة 
ال  �حلديد  من  �لو�حد  �لقنطار  �أ�ضعار 
يفوق 6000 دج و7500 �آالف دج لي�ضبح 
حاليا ما بني 8 �آالف و12 �ألف دج وهو 
�لبناء  جمال  يف  �لنا�ضطون  يعتربه  ما 
�ضيكون  �رتفاعا جنونيا وغري مدرو�ش 
الأن  �الإجناز  وترية  على  �ضلبي  �أثر  له 

هذه �لزيادة مل تكن يف �حل�ضبان.
مطالبة  �لتجارة  وز�رة  �أن  هوؤالء  ويرى 
بالتدخل يف مثل هذه �حلاالت بالتن�ضيق 
مع وز�رة �ل�ضناعة ملر�قبة �ضوق مو�د 
مثل  ،وتوقيف  �الأ�ضعار  وت�ضقيف  �لبناء 
�أن توؤثر  هذه �لزياد�ت �لتي من �ضاأنها 

على وترية �لتنمية من خالل تاأثر ن�ضبة 
يف  ،وت�ضببها  �الأ�ضغال  وتقدم  �الإجناز 
للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة  كبري  �رشرمايل 
�لتي تتحمل وحدها هذه �خل�ضارة من 
على  �مل�ضاريف  تكلفة  زيادة  خالل 

م�ضاريع �لبناء .
لهذه  ي�ضمن  قانون  �أي  يوجد  وال 
حلجم  وتعوي�ضها  حقوقها  �ملوؤ�ض�ضات 
خلفية  على  بها  تلحق  �لتي  �خل�ضائر 
وهي  �الأولية  �ملو�د  �أ�ضعار  �رتفاع 
�ل�رشوط  بدفرت  �لتقيد  على  جمربة 
لل�ضفقة،  ��ضتالمها  بعد  �أم�ضته  �لذي 
وهو ما يجعلها تتكبد �أعباء �إ�ضافية قد 
تن�ضف كل فو�ئدها يف �مل�رشوع وتعجل 

باإفال�ضها .

ت�سريح اآلف العمال ب�سبب 
الأزمة املالية

على  �حلايل  �القت�ضادي  �لو�ضع  حتم 
نحو  �إجتهت  �لتي  �ملوؤ�ض�ضات  هذه 
�الإفال�ش على ت�رشيح �آالف �لعمال ممن 
كانو� ي�ضرتزقون بها، ب�ضبب ما تتعر�ش 
تهتدي  جعلتها  مالية  �أزمة  من  له 
لت�رشيح �لعمال وحتويلهم على �لبطالة، 
وهو ما يخلق �أزمة �جتماعية من خالل 
�إحالة هوؤالء �لعمال على �لبطالة لعدم 
وتوقف  م�ضتحقاتهم  دفع  على  قدرتها 

ن�ضاطها كلية .
هذه  �أ�ضحاب  الأحد  ت�رشيح  ويف 
�لبناء  جمال  يف  �لن�ضطة  �ملوؤ�ض�ضات 
  ” حبيب  م�ضباح  �لعقارية”  و�لرتقية 
�حلايل  �لو�ضع  “�أن  »�لو�ضط   جلريدة  
ت�رشيح مئات  موؤ�ض�ضته  على  حتم 

م�ضايرة  على  قدرتها  �لعمال لعدم 
�ملهمة  �مل�ضاريع  و�نعد�م  �لو�ضع 
لهذه  �ملر�فقة  �لقرو�ش  من  حرمانه 
�مل�ضاريع ، وهنا �أ�ضار �أن �لبنوك باتت 
ترف�ش رف�ضا تاما منح �أي قر�ش كما 

كان �ضابقا .
�ل�ضيا�ضة  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  وي�ضيف 
عبئا  ت�ضكل  باتت  �حلالية  �القت�ضادية 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ملقاوالت  على  كبري� 
�لظل  واليات  يف  �لو�قعة  خ�ضو�ضا 
�لتي  �لظل  مبوؤ�ض�ضات  �أ�ضماها  ،و�لتي 
يتطلب  �لذي  �لو�ضع  هذ�  يف  تعاين 
ل�ضمان  ودعمها  لها  �لدولة  مر�فقة 
�ملقاوالت  �أن  معترب�  وبقائها  ن�ضاطها 
�لتنمية  جيو�ش   ” مبثابة  �جلز�ئر  يف 
و�لبناء” فعو�ش �أن تتلقى �لدعم �لكايف 
و�لبريوقر�طية  للتهمي�ش  تتعر�ش  فهي 
وهو  �أخرى  بدول  يحدث  ما  ،عك�ش 
ما  على  و�الأ�ضف  باحلزن  ي�ضعره  ما 

يتعر�ضون له من �إجحاف وتهمي�ش .
�أن  حديثه  �ملوؤ�ض�ضة  �ضاحب  وتابع 
خالل فرتة جائحة �لكوفيد ز�دت بع�ش 
�ملوؤ�ض�ضات  لهذه  خنقها  يف  �مل�ضالح 
من خالل فر�ش �لتح�ضيالت خ�ضو�ضا 
و�لكا�ضنو�ش  �الجتماعي  لل�ضمان 
�الأجر  مدفوعة  �لعطل  و�ضندوق 
�أن  يقول  فعو�ش  �ل�رش�ئب  ،وم�ضالح 
تتدخل �لدولة جلدولة هذه �لتح�ضيالت 
هذه  تركت  �جلائحة  قرتة  بعد  ما  �إىل 
هذه  دفع  �أجل  من  ت�ضارع  �ملوؤ�ض�ضات 
�لتح�ضيالت �لتي �أنهكتها كثري� و�أثرت 

على ن�ضاطها .
اأمني بن لزرق 

تنامي م�ساكل ت�سوية امليزانية 
ال�سنوية  

جدولة ديون املوؤ�س�سات 
الوطنية التي تواجه �سعوبات 

با�رشت وز�رة �ملالية باإعد�د �لن�ضو�ش �لتنظيمية 
�ملر�فقة لقانون �لع�ضوية �ملالية �أين مت حت�ضري 12 
ن�ضا و�لعمل على رقمنة �لقطاع ،وت�ضوية �مليز�نية 
يف �ل�ضنة �ملالية �ملقبلة  �تخاذ �إجر�ء�ت من �أجل 
�ضنة  من  �مليز�نية  ت�ضوية  مناق�ضة  فرتة  تقلي�ش 
ل�ضمان  و�حد  ناق�ش  و�حدة  �ضنة  �أي  �مليز�نية 
�لنظام  بتطوير  �لدولة  خلزينة  �أح�ضن  ت�ضيري 

�ملحا�ضباتي.
  ويف هذ� �ل�ضدد  قال وزير �لقطاع �أمين بن عبد 
�لرحمن �أن م�ضالح د�ئرته  �لوز�رية �ضتقوم بالعمل 
على �إعادة جدولة ديون �ملوؤ�ض�ضات �لوطنية �لتي 
يف   �ضيتم  �ل�رشوع  كما  مالية  �ضعوبات  تو�جه 
�إعد�د م�ضاريع قانون �ملحا�ضبة �لعمومية ،و�لذي 
رقمنة  قريبا وفقا  لقاعدة  جاهز  �ضيكون 
وتكون  �مليز�نية  �ضت�ضمح مبر�قبة  �مليز�نية �لتي 
هناك م�ضاريع  موؤكد� �أن  �ضفافية  �أكرث  �ضريها 
�إعادة  �إىل  يوؤدي  ما  ،وهو  �إطالقها  �لتاأخر يف  مت 
تقييمها و�إقر�ر ميز�نية جديدة لها �إ�ضافية لها من 
�أجل �لق�ضاء على هذ� �مل�ضكل كما �كد �لوزير �نه 
قد مت �إعد�د م�رشوع قانون �مل�ضاريع و�لذي تن�ش 
�الحرت�م  �رشوط  ،و  در��ضات  نوع  حت�ضني  على 
�ل�رشوط كما �ضيتم خالل �ضنة ويف �الأخري قال بن 
على تخفي�ش  �لعمل   2021 �ضنة  �أن  �لرحمن  عبد 
مت  الأنه  �مل�ضاريع  تقييم  �إعادة  ناحية  من  نوعي 
تخ�ضي�ش خ�ض�ضنا برناجما رقابي، هذ� ومن �ضاأن 
�لتي  �لكربى  �مل�ضاكل  تقل�ش  �أن  �لرقابة �ملالية 
�مليز�نيات ،و�لتي غالبا  ت�ضوية  عمليات  تعرفها 
ما تك�ضف جتاوز�ت كربى ،وجتر عدة �طار�ت �إىل 

�لعد�لة .

ب�سبب كورونا وغياب الدعم 

موؤ�س�سات الرتقية العقارية تواجه الإفال�س املبكر 

حممد بن ترار
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العام  املدير  اأم�س،  اأ�رشف 
اوني�سي،  خليفة  الوطني،  للأمن 
،ووفد  امل�سيلة  والية  واإىل  رفقة 
من االإطارات املركزية املرافقة 
له، وبح�سور ال�سلطات املحلية، 
دائرة  اأمن  مقر  على تد�سني 
بو�سعادة اجلديد، كما تفقد بهذه 
مقر  مرافق  خمتلف  املنا�سبة 
وا�ستمع  اجلديد  الدائرة  اأمن 
وبح�سب ما  ملختلف ال�رشوح، 

اأفاد به املفت�س اجلهوي املراقب 
الدين  زين  فريد  �سيخ  ،بن  العام 
،فاإن هذه الزيارة تدخل يف اإطار 
الزيارات التفقدية التي يقوم بها 
هدف  هدفان  لها  العام  املدير 
املعنويات  لرفع  �سيكولوجي 
على  االأمن  عنا�رش  وت�سجيع 
املجهودات  من  املزيد  تقدمي 
اجلانب  املواطن، ومن  خدمة 
لرفع  تفقدية  زيارة  هي  املادي 

ان�سغاالت املوظفني االإجتماعية 
وتد�سني  بالوظيفة  يتعلق  وما 
يتوفر  الذي  اجلديد  املقر 
والتجهيزات  املوؤهلت  على 
التي  احلديثة  االإلكرتونية 
اأجل  من  دوائر  اأمن  اأربع  تغطي 
ناجعة  عمل  مردودية  اإعطاء 
للمواطن، كما اأ�رشف  خدمة 
الزيارة  هام�س  على  اأوني�سي 
على  امل�سيلة،  لوالية  قادته  التي 

من  اال�ستفادة  مقررات  توزيع 
�سيغة  من  �سكن   100 م�رشوع 
بوالية  »عدل«  باالإيجار  البيع 
االأمن  منت�سبي  لفائدة  امل�سيلة 
عائلة  تكرمي  الوطني،وكذا 
املرحوم »احلاج خل�رش دهيمي«، 
ال�سابق مبديرية  ال�سامي  االطار 
الربملاين  والنائب  الوطني  االأمن 

عن والية امل�سيلة.
عبدالبا�سط بديار

حممد بن ترار

ماذا يحدث يف منطقة تارقة

اأحد  اأن  معلومات  واأ�سارت   هذا 
باإقامة قرية  امل�ستثمرين با�رش 
تارقة ،والتي  مبنطقة   »« �سياحية 
اأر�س  قطعة  �ساحبها  تلقى 
اأجل  من  �سخمة  وقرو�س  وا�سعة 
على  ا�ستوىل  لكنه   ، القرية  اجناز 
قاعدة للحياة كان ي�ستعملها عمال 
باإجناز  اأجنبية مكلفة  موؤ�س�سة 
الكهرباء ،وحولها  حمطة توليد 
اإىل قرية دون البناء وحت�سل على 
اأنه  ت�سري  مزورة  بوثائق  القر�س 
اإىل  ، �سف  القرية من جديد  بنى 
واال�ستيلء  نفوذه  ا�ستغلل  دلك 
وحتويله  عمومي  �ساطئ  على 
مينع ا�ستعماله  خا�سة  اإىل ملكية 
ما  بالدفع  اإال  العموم  قبل  من 
يعترب خمالفا للقانون ، هذا ورغم 
قد  كان  الدولة  اأملك  مدير  اإن 
العليا  ال�سلطات  ورا�سل  حترك 
ميينة  الوالية  عهد  يف  للتدخل 
اإنه  بل   ، دون جدوى  لكن  زرهوين 
م�ساكل  خلق  متكن من  بنفوذه 
يجره  و�سار  الدولة  اأملك  ملدير 
اىل الق�ساء رغم اإن اجلميع يعرف 
بان امل�ستثمر مل يقم ببناء القرية 
ال�سياحية واإمنا قام بالن�سب  فقط 
وهو يحقق االأرباح بدون ا�ستثمار 
وجهة  اليوم  اإىل  يعرف  ،ومل 
الإقامة  خ�س�ست  االأموال التي 

القرية ال�سياحية الوهمية .

اعتداءات �سافرة على اأمالك 
الدولة

عن منطقة  بعيد   وغري 
�سياحيتني  موؤ�س�ستني  تارقة  جند 
االأموال  ا�ستثمار  اأنهما  رغم 
راقية  فنادق  املمنوحة الإقامة 
ال�ساطئية  بال�سياحة  للنهو�س 

لكنهما  متو�سنت  عني  بوالية 
عمومية  �سواطئ  ا�ستوىل على 
خا�سة حيث  ملكية  اإىل  وحولوها 
دخولها  من  مينعون املواطنني 
يتو�سعون  فهم  هذا  من  ،اأكرث 
لهم  املمنوحة  من املناطق  اأكرث 
ا�ستوىل م�ستثمر  اأخرى  جهة  ،من 
ال�سابق  الوزير  اأقارب  من  اآخر 
من  م�ساحات  مدل�سي  مراد 
غرب  وا�سعة باإقليم مدريد 
الإقامة فندق  �ساف ،وذلك  بني 
جتاوزت  م�ساحة  على  �سياحي 
اال�ستيلء  مت  كما  هكتارات  ال10 
ملكية  اىل  وحتويله  �ساطئ  على 
�ساطئ  غرب  ويف  خا�سة، 
بباء  اآخر  م�ستثمر  اأقام  ر�سقون 
من  العديد  على  �سياحية  مدينة 
ال�ساطئ  ،وخو�س�س  الهكتارات 
يكون  اأن  املفرو�س  من  الذي 
يف  نفوذه  عمومية م�ستغل  ملكية 
من  تدخل  دون  عليه  ال�سيطرة 
اأن  املفرو�س  من  التي  �سلطة  اي 
تتدخل حلماية ال�ساحل وامللكيات 

العمومية .
اأحد  جند  اآخر  جانب  من 
على  ا�ستوىل  قد  امل�ستثمرين 

�سياحية  واأخرى  غابية  اأر�س 
مبنطقة  راق  فندق  الإقامة 
من  جزء  على  وا�ستوىل  ر�سقون 
»برزاق  ابتدائية  ت�سمى  مدر�سة 
مطعمها  هدم  التي   « بو�سيف 
،والوظيفية  ال�سكنات  وبع�س 
جدار  على  واأقام  فندقه 
اأحد  اأي  تدخل  اأق�سامها دون 
اإقامة  الفندق وذلك  ليمنعه من 
اأ�سبق  الوزير  من  مدعم  الأنه 
اأملك  لل�سياحة ،وكذا مدير 
حت�سل  الذي  الدولة املحبو�س 
راأ�سها  على  ثمينة  هدايا  على 
�سيارة فاخرة من هذا امل�ستثمر 
العقار،وحطم  نهب  الذي  اللغز 
وح�سل  العمومية  االملك 
املليري  من  الع�رشات  على 
البنوك  دون  من  القرو�س  من 
�سمانات كافية يقال اأنها و�سلت 
مليار،االأمر   120 حدود  اإىل 
الذي  جتري فيه التحقيقات من 
االأمن والذين وقفوا  م�سالح  قبل 
نهب  يف  بالغة  حقائق  على 
ال�سياحي  والعقار  العام  املال 
الرمزي  بالدينار  ،والفلحي 
وف�ساد العديد من القائمني على 

االإدارة بوالية عني متو�سنت .

 روؤو�س ثقيلة يف �سباك 
العدالة

اإحالة  ينتظر  اآخر  جانب   من 
متو�سنت  وايل عني  من  كل 
و�سابقته  التوهامي  ال�سابق حمو 
ف�ساد  ق�سايا  يف  زرهوين  ميينة 
الفلحي  العقار  نهب  تخ�س 
اطارات  عدة  وال�سياحي رفقة 
الدولة  مديراأملك  يتقدمهم 
ق�سايا  عدة  يف  املتابع 
الوقت  يف  هذا  �سابقة  يحدث 
الوالئية  ال�سلطات  تلتزم  الذي 
وزير  وحتى ديوان  ال�سمت 
بغية  يتدخل  مل  احلايل  ال�سياحة 
الو�سع  على حقيقة  الوقوف 
متو�سنت  عني  والية  يف  بقطاعه 
اأهم الواليات  من  تعد  التي 
اجلزائري  بالغرب  ال�سياحية 
والتي تعد ال�سياحة ال�ساطئية  75 
الوالية  من مقومات  باملائة 
امام  اليوم  تفقدها  التي �سارت 
واملال  النفوذ  ا�سحاب  زحف 
خو�س�سوا املواقع  التي  الفا�سد 

ال�سياحية بطرق غري قانونية.

 با�سرت م�سالح االأمن امل�سرتكة بوالية عني متو�سنت  حتقيقات معمقة يف ق�سية نهب العقار وتبديد املال 
العام يف م�ساريع �سياحية ،ا�ستغلت لتاأميم ال�ساحل التمو�سنتي خا�سة مبناطق تارقة ور�سقون  وذلك 
بتواطوؤ اإطارات من وزارة ال�سياحة،حيث مت  اال�ستيالء على اأرا�سي ،وممتلكات حتت غطاء ال�سياحة 

والن�سب ،واالحتيال والتي �سملت م�ستثمرين بكل من منطقة تارقة واآخر مبنطقة بني �ساف،وهي 
االأمور التي قد جتر مدير اأمالك الدولة املحكوم عليه بال�سجن ،والعديد من االإطارات التي يجري 

�سماعها يف امللف،وكذا واليني ووزيرين يتقدمهم وزير ال�سياحة االأ�سبق حاج �سعيد الذي يعد �سديق 
حميم الأحد امل�ستثمرين باملنطقة الذي �سبق واأن وظفه م�ست�سار بالوزارة  رغم انه ال يحوز اأكرث من 
امل�ستوى االبتدائي مت مكنه من نهب عقار �سياحي بر�سقون الإقامة فندق بعدما قام بتهدمي جزء من 

املدر�سة االبتدائية »برزاق بو�سيف » اأمام �سمت كل ال�سلطات .

بطلب من دفاع املتهم

تاأجيل ق�سية حممد جميعي اإىل 
25 جانفي املقبل

فيما تو�سعت �سبكة الت�سيري اإىل 47 بلدية باملدية 

 ديون اجلزائرية للمياه ت�سل 
100 مليار �سنتيم 

وزير الرقمنة واالإح�سائيات، منري خالد براح:

ترقية النظام البيئي الرقمي 
رهان ا�سرتاتيجي 

رئي�س  االثنني  اأم�س  نهار  اأجل    
ملجل�س  الثالثة  اجلزائية  الغرفة 
ق�سية  يف  النظر  اجلزائر،  ق�ساء 
العام  واالأمني  الربملاين  النائب 
التحرير  جبهة  حلزب  ال�سابق 
يوم  اإىل  جميعي  حممد  الوطني 
25 جانفي بطلب من الدفاع  بعد 
جدولة ملفه الذي �سبق للمحكمة 
اأن  احممد  ب�سيدي  االبتدائية 
املا�سي  �سبتمرب   30 يف  اإدانته 
�سنة  منها  حب�سا  �سنتني  بعقوبة 

مالية  وغرامة  النفاذ  موقوفة 
جزائري  دينار  األف  قدرها200 
ليغادر ال�سجن يومها بعد ا�ستنفاد 
يف  جميعي  ويتابع  هذا  عقوبته، 
ا�ستغلل  تهمتي  احلال عن  ملف 
اأثناء  �سحفي  واإهانة  الوظيفة 
بنفيها  قام  التي  مهامه  تاأدية 
قام  حيث   ، وتف�سيل  جملة 
با�ستئناف احلكم االبتدائي رفقة 

النيابة .
حممد بن ترار

اجلزائرية  وحدة  مدير  اأعلن 
اأن  االثنني  اأم�س  باملدية  للمياه 
العمومية  املوؤ�س�سة  هذه  ديون 
وذلك  �سنتيم،  مليار   100 تقارب 
على هام�س ندوة �سحفية جمعته 
االإعلمية  املوؤ�س�سات  مبمثلي 
والتي  الوالية،  باإقليم  النا�سطة 
جائحة  اأكربمنذ  ب�سكل  تزايدت 
عزوف  ت�سجيل  مت  اأين  كورونا 
م�ستحقات  ت�سديد  كبريعن 
زبائن  لدى  املياه  اإ�ستهلك 
اال�ستهلك  فئة  من  املوؤ�س�سة 
مليار   28 فاقت  التي  املنزيل 
للموؤ�س�سات  بالن�سبة  اأما  �سنتيم 
مليار   63 فاقت  فقد  البلديات  و 
�سنتيم باالإ�سافة الربط الع�سوائي 
لقطاع  ال�سعبة  الو�سعية  ظل  يف 

املياه بالوالية. 
الت�سيري  حتويل  لقرار  تطبيقا 
لل�رشب  ال�ساحلة  للمياه  العمومي 
من م�سالح البلديات اإىل موؤ�س�سة 
تنفيذا  و  للمياه  اجلزائرية 
،وواىل  الو�سية  الوزارة  لتعليمات 
توحيد  اأجل  من  املدية  والية 

م�ستوى  ال�سبكة على  ت�سيري  نظم 
كذلك  ام�س  متت   ، الوالية 
اخلدمة  ت�سيري  اتفاقيات  اإم�ساء 
ال�رشب  املياه  لتوزيع  العمومية 
للمياه  اجلزائرية  وحدة  بني 
باملدية و بلديات :خم�س جوامع 
-بئر بن عابد -بو�رشاحيل وذلك 
املدية  وحدة  مقر  م�ستوى  على 
بح�سور مدير املوؤ�س�سة و روؤ�ساء 
القلب  دائرة  من  كل  الدوائر 
روؤ�ساء  و  نعمان  �سيدي  و  الكبري 
من  اإطارات  و  املعنية  البلديات 
االأ�رشة  كذا  و  للمياه  اجلزائرية 
تكون  االتفاق  وبهذا  االإعلمية، 
قطاع  ت�سيري  �سبكة  ارتفعت  قد 
املياه من طرف اجلزائرية للمياه 
بلدية  اأ�سل 64  بلدية من  اإىل 47 
يف حني تبقى 17 بلدية م�سرية من 
غاية  اإىل  البلديات  م�سالح  قبل 
اإىل  تهدف  التي  العملية  تعميم 
البلديات  على  االأعباء  تخفيف 
علوة على توحيد طريقة التوزيع 

و التو�سيل.
ر. بوخدميي 

اأعلن وزير الرقمنة واالإح�سائيات، 
منري خالد براح، اأم�س، اأن وزارته 
االإجراءات  باإتخاذ  �ستقوم 
البيئي  النظام  لرتقية  اللزمة 
يعد  الأنه  الرقمنة،  جمال  يف 
التحول  الإجناح  اأ�سا�سيا  عامل 
طموحا  ي�سكل  الذي  الرقمي، 
ا�سرتاتيجيا  ورهانا  االأهمية  بالغ 
متميزا، م�سريا باملنا�سبة اإن هذا 
يف  ال�سيما  حدة،  يزداد  التحدي 
ظل التطور املذهل الذي ي�سهده 

العامل يف هذا القطاع.
اإ�رشافه على  الوزير خلل  واأورد 
لقاء الوزارة للفاعلني االقت�ساديني 
بيئي  نظام  لرتقية  واالجتماعيني 
ترقية  اأن  الرقمنة،  جمال  يف 
بربوز  �سي�سمح  االأخري  هذا 
للرثوة،  خالقة  رقمية  �سناعة 
جملة  عن  ال�سياق  ذات  يف  معلنا 
لهذا  املرافقة  االإجراءات  من 

الفاعلني  امل�سعى، منها اإح�ساء 
امليدان  يف  ين�سطون  الذي 
احلاجيات  وحتديد  الرقمي، 
الرقمية،  التكنولوجيا  جمال  يف 
اإطار قانوين  وامل�ساركة يف و�سع 
وتنظيمي يعزز تطوير هذا النظام 

البيئي.
ي�سبو  التي  االأهداف  وبخ�سو�س 
ذات  قال  الرقمنة،  قطاع  اإليها 
اإجناح  يف  تتلخ�س  اأن  امل�سوؤول، 
يف  واالإ�سهام  الرقمي  التحول 
العمومية  اخلدمات  حت�سني 
املوجهة للمواطن، مع العمل على 
الوطني،  للقت�ساد  ناجع  تطوير 
واإن�ساء بيئة كفيلة بال�سماح بربوز 
للرثوة،  خالقة  رقمية  �سناعة 
باالإ�سافة اإىل ت�سجيع ترقية نظام 
الفاعلة يف  بيئي خا�س باجلهات 
املركزي  امل�ستوى  على  الرقمنة 

واملحلي.

وتوزيع 100 �سكن »عدل« بامل�سيلة

املدير العام لالأمن الوطني يد�سن مقر اأمن دائرة بو�سعادة

وزارة ال�سياحة مطالبة بالتدخل يف عني متو�سنت

ف�سائح  ال�ستثمار ال�سياحي وتاأميم ال�سواطئ  
.     �سديق وزير �سابق يهدم جزء من مدر�سة الإقامة فندق 

مرمي خمي�سة
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النا�سط اجلمعوي الأ�ستاذ احمد كو�سوك لـ"الو�سط"

يجب ال�ستعانة باجلمعيات الفاعلة لإجناح املجهود التنموي
اأ�سار رئي�س رابطة جلان الأحياء لولية م�ستغامن الن�ساط اجلمعوي »اأحمد كو�سوك » يف 

لقاء خ�س به«الو�سط« اأن تنمية ثقافة النخراط يف جلان وجمعيات الأحياء م�سوؤولية تقع 
على عاتق اجلمعيات واملنتخبني م�سريا اإىل اأهمية ما �سماها »ور�سات للحفاظ على البيئة » 
التي مت اإطالقها عرب خمتلف بلديات م�ستغامن ،وخا�سة بلدية م�ستغامن التي ت�سهد تنظيم 
الع�سرات من عمليات التنظيف التي نظمت باأحياء �سكنية عديدة ،وقال النا�سط اجلمعوي 

والإطار بقطاع الرتبية الوطنية �سابقا اأن املنتخبني املحليني مطالبون بالنزول للميدان 
وحت�سي�س املواطنني باأهمية احلفاظ على البيئة واملحيط العمراين ون�سر ثقافة احل�س 

املدين معتربا اأن الت�ساركية ثقافة قبل اأن تكون تو�سيات اأو تعليمات فوقية .

حاوره حممد مرواين

.     كيف تقيمون من موقعكم 
اجلمعوي دور جلان الأحياء ؟

اللقاء  هذا  بداية  يف  *اأ�شكركم 
االلتفاتة  هذه  على  الهام  ال�شحفي 
االعالمية النوعية اأما بالن�شبة لرابطة 
التي  م�شتغامن  لوالية  االأحياء  جلان 
تن�شط منذ �شنوات فاإنها جمعية والئية 
ورابطة جمعوية تن�شط على امل�شتوى 
الوالئي ولها مكاتب بلدية عرب خمتلف 
يتجاوز  التي  الوالية  وبلديات  مناطق 
اأن  واأعتقد  بلدية  الثالثون  تعدادها 
جلان االأحياء التي تن�شط حتت مظلة 
كما  دورها  رابطتنا اجلمعوية متار�س 
خا�شة  املحلية  املبادرة  يف  يجب 
ال�شكنية  االحياء  بتنظيف  تت�شل  التي 
وامل�شاهمة يف اقرتاح م�شاريع جوارية 
بلديات  من  وغريها  م�شتغامن  ببلدية 
الوالية التي منلك فيها متثيال وبالن�شبة 
جلان  متار�شه  اأن  ميكن  الذي  للدور 
املجال�س  قبل  من  املعتمدة  االأحياء 
البلدية فهو يف اإعتقادي يت�شل باقرتاح 
ال�شكنية  باالأحياء  جوارية  م�شاريع 
للمنتخبني  املواطنني  �شوت  واإي�شال 
الدور  وهذا  املحليني  وامل�شوؤولني 
جلان  متار�شه  اأن  يجب  الذي  الهام 
والغاية  املطلوب  بامل�شتوى  االأحياء 

املن�شودة .

الن�ساطات  اأهم  هي  وما      .
التي تقوم بها الرابطة ؟

م�شتغامن  لوالية  االأحياء  جلان  رابطة 
جماالت  يف  �شنوات  منذ  تن�شط 
ال  املثال  �شبيل  على  منها  خمتلفة 
احل�شري اال�شتماع مل�شاكل وان�شغاالت 
ظاهرة  انت�شار  ترون  ،واأنتم  ال�شباب 
تناميا  تعرف  وم�شتغامن   « »احلرقة 
منذ  ننظم  ونحن  الظاهرة  لهذه 
التح�شي�شية  االأيام  من  العديد  فرتة 
بال�شباب  االت�شال  حول  ،واالإعالمية 
كما اأننا نقوم بحمالت تنظيف وا�شعة 
ال�شكنية  االأحياء  من  الع�رشات  عرب 
�شواء منها القدمية واجلديدة ونتعاون 
يف هذا العمل النبيل الراقي مع خمتلف 
البيئة  ومديرية  اجلمعوية  الفعاليات 
م�شتغامن  لوالية  املتجددة  والطاقات 
وقطاع ال�شباب والريا�شة ،واجلماعات 
مع  بالتعاون  نقوم  اننا  كما  املحلية 
يف  االجتماعي  الن�شاط  م�شالح 
ومنلك  املحتاجة  الفئات  م�شاعدة 
ومنذ  بالذات  املو�شوع  هذا  يف  روؤية 
احلمالت  من  العديد  اأطلقنا  اأ�شهر 
املدينة  تنظيف  حول  التح�شي�شية 
والعمل يلقى الدعم من قبل املواطنني 
التفاعل  كان  واأن  م�شتغامن  و�شكان 

متباين من فئة اإىل اأخرى .

الن�سغالت  هي  ما      .
كفاعل  نظركم  يف  املطروحة 

جمعوي ؟

* اأنا اأرى اأن اأهم امل�شاكل التي تطرح 
بوالية م�شتغامن تخ�س ال�شكن وتوفري 
وجتهيزات  مرافق  واإجناز  ال�شغل 

ونحن  املعزولة  باملناطق  عمومية 
هذه  من  العديد  اإح�شاء  على  نعمل 
على  نالحظها  التي  االن�شغاالت 
لبلدية  فالن�شبة  املحلي  امل�شتوى 
�رشورة  اإىل  ندعو  فنحن  م�شتغامن 
�شكنية  م�شاريع  اإجناز  يف  التعجيل 
يف  ،وت�شليمها  عمومية  ،ومرافق 
نظرنا  يف  لالنتقال  املحددة  االآجال 
اإىل االهتمام بطابع املدينة ال�شياحي 
ظاهرة  بفعل  ت�رشر  الذي  ،والعمراين 
التجارة  وانت�شار  الفو�شوية  ال�شكنات 
التي  االن�شغاالت  اأهم  ومن  املوازية 
م�شتغامن  بقوة يف  اأنها مطروحة  نرى 
ببلديات  �شياحية  م�شاريع  اإجناز  هي 
م�شتغامن ال�شاحلية التي مازالت تنتظر 
ح�شتها من برامج هذا القطاع احليوي 

اال�شرتاتيجي الهام .

املجتمع  دور  ترون  كيف      .
املدين يف املجهود التنموي ؟

يقدم  اجلمعوي  العمل  نظرنا  *يف 
املوؤ�ش�شاتي  للم�شهد  نوعية  اإ�شافة 
اجلمعوية  للتعددية  وثراء  املحلي 
فكل  الدولة  ثقافة  عليها  ترتكز  التي 
جماالت  اأحد  يف  متخ�ش�شة  جمعية 
ال�شان العمومي ميكن ان تقدم ا�شافة 
التنموي  واملجهود  للعمل  نوعية 
التي  االقرتاحات  عرب  �شواء  املحلي 
يف  الفاعلة  اجلمعيات  بها  تتقدم 
ف�شاءات  توفري  مثال  تخ�س  الوالية 
العديد  وحل  وللمواطنني  لل�شباب 
احلوار  لغة  بتغليب  االن�شغاالت  من 

ميكنها  اجلمعيات  اأن  كما  واالت�شال 
اأن ت�شارك يف جمال�س ا�شت�شارية على 
ون�شدد  ندعو  ونحن  البلديات  م�شتوى 
على  الهام  االعالمي  منربكم  من 
االأميار التحرك لتج�شيد هذه الثقافة 
املجال�س  يف  اال�شت�شارية  االت�شالية 
مبنطق  ن�شري  اأن  ميكن  فال  املنتخبة 
التنمية  تعقيدات  اإن  بل  الواحد  الفرد 
يف الوقت الراهن تتطلب تظافر جهود 
مهمها  اجلمعوية  الطاقات  جميع 
تعددت القناعات التي يجب اأن ت�شب 

يف خانة ال�شالح العام

 .    ما هي ر�سالتكم للم�سوؤولني 
املحليني ؟

*اأدعو كل م�شوؤول حملي ميلك �شلطة 
قرار حملي ان يعزز عالقته باملجتمع 

ملناخ  اجلميع  يوؤ�ش�س  وان  املدين 
ال�شاحة  يف  الفاعلني  كل  مع  ات�شال 
جريدتكم  من  اأدعو  كما  اجلمعوية 
التخ�ش�س  اىل  اجلمعيات  املحرتمة 
،والتدريب  التكوين  بثقافة  واالهتمام 
يف  التنمية  م�شاريع  يف  واالنخراط 
بعدها الرمزي واالجتماعي ،واملادي 
التي تفعل كل �شيء  فع�رش اجلمعيات 
قد وىل ،والتحديات التي تواجه العمل 
الواليات  املحلي يف خمتلف  التنموي 
املحلية  اجلمعية  تكون  اأن  تتطلب 
خا�شة خزانا للكفاءات ال�شابة القادرة 
قناعتي  وهذه  ،واالإقناع  االإبداع  على 
العمل  ممار�شة  يف  اإنخراطي  منذ 
،ومازالت  ال�شباب  �شن  يف  اجلمعوي 
لل�شباب  امل�شعل  �شلمت  حلد،وقد 
التطوعي  العمل  اأجل  من  ننا�شل 

ل�شالح البالد التي اأعطتنا الكثري .

بابا اأح�سن بالعا�سمة

�سيدة تتقدم ب�سكوى �سد عدد من عنا�سر ال�سرطة 
.     ال�ساكية تدعي اأن توقيفها مت بطريقة اأ�سابت طفلتها ب�سدمة نف�سية    

العمر  من  تبلغ  لطفلة  اأم  تقدمت 
ح�شن  بابا  ببلدية  تقطن  و  �شنة   14
بالعا�شمة ’ ب�شكوى لدى العدالة �شد 
باالأمن  ال�رشطة  عنا�رش  من  عدد 
على  ذلك  و  البلدية  بنف�س  احل�رشي 
»تعنيفا«  املعنية  اعتربته  ما  خلفية 
الت�شبب  اإىل  اأدى  �شدها  ممار�شا 
القا�رش  البنتها  نف�شية"  ب"�شدمة 
عملية  اأثناء  برفقتها  كانت  التي 

التوقيف.
وح�شب عري�شة ال�شكوى املقدمة لدى 
وكيل اجلمهورية مبحكمة ال�رشاقة ،و 

التي حتوز عليها »الو�شط« فاإن وقائع 
�شهر  من  العا�رش  اإىل  تعود  الق�شية 
حدود  يف  و  حيث  اجلاري  دي�شمرب 
منت�شف النهار »قامت �رشطية مرور 
م�شتوى  على  ال�شيدة)ب.ل(  بتوقيف 
الهاتف  ا�شتعمالها  ب�شبب  اأح�شن  بابا 
النقال اأثناء قيادة ال�شيارة« حيث وبعد 
اأخذ ورد بني ال�رشطية ،و ال�شائقة، مت 
اقتياد هذه املواطنة نحو مركز االأمن 
نحو  على  البلدية  لذات  احل�رشي 
»تعنيفا«  ت�شمن  اأنه  ال�شاكية  اعتربته 

مبالغا فيه.

التي ت�شلمتها  العري�شة  وح�شب نف�س 
التوقيف  طريقة  فاإن   « »الو�شط 
موكلته  طفلة  اأمام  »تعنيفا«  �شملت 
العمر  من  تبلغ  التي  )ب.ل(  ال�شيدة 
انه  ال�شكوى  تورد  كما  فقط  �شنة   14
مت  املواطنة  هذه  توقيف  بعد  »حتى 
ال�شيارة  داخل  لوحدها  الطفلة  ترك 
و   11 ال�شاعة  من  بداخلها  املفتاح  و 
ال�شابعة م�شاءا  اإىل غاية  30 دقيقة و 
املوقوفة)..(  الوالدة  تو�شالت  رغم 
ال�رشطة  عنا�رش  احد  يقوم  اأن  قبل 
مقر  اأمام  ركنها  و  ال�شيارة  باإح�شار 

عر�شية  يف  وجاء  احل�رشي«.  االأمن 
اإىل  منها  ن�شخ  رفعت  التي  ال�شكوى، 
و  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
»القا�رشة  اأن   ، الطفولة  حماية  هيئة 
و من �شدة ال�شدمة تبولت حتتها ويف 
ما  اخلوف«  �شدة  من  اأي�شا  ال�شيارة 
تطلب اأخذها اإىل طبيب نف�شي الذي 
اخل�شو�س  بهذا  اأجنزه  تقرير  يفيد 
بال�شدمة  »ت�شاب  )ج.اإ(  الطفلة  اأن 
لدى روؤيتها �رشطيا يف الطريق« و اأن 

حالتها ت�شتوجب »عالجا اأ�شبوعيا«.
ن�شخ  رفعت  التي  ال�شكوى  وا�شتندت 

العام ملجل�س ق�شاء  النائب  اإىل  منها 
حافظ  العدل  وزير  كذا  و  العا�شمة 
اإىل  احلال  ق�شية  يف  اأي�شا،  االأختام 
العقوبات  قانون  من   114 املادة 
كل  اأنه  على  ين�س  الذي  اجلزائري 
غري  ،اأو  عاجزا  اأو  طفال  ترك  من 
ب�شبب حالته  نف�شه  قادر على حماية 
للخطر  اأو عر�شه  العقلية  ،اأو  البدنية 
حمل  اأو  النا�س  من  خال  مكان  يف 
مبجرد  يعاقب  فاإنه  ذلك  على  الغري 
هذا الفعل باحلب�س من �شنة اإىل ثالث 

�شنوات«.

24 �ساعة

عزيز لطر�س
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اأخبار اجلنوب

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية

 اتفاقيات لدعم املوؤ�س�سات امل�سغرة بالوادي

متكونة من 06 اأ�شخا�ص 

تفكيك �سبكة اإجرامية دولية خمت�سة
 يف �سرقة وتفكيك ال�سيارات بتمرنا�ست 
يف اإطار حماربة اجلرمية ب�شتى اأنواعها ال�شيما تلك املتعلقة ب�شرقة ال�شيارات ويف عملية 

نوعية، متكنت امل�شلحة الوالئية لل�شرطة الق�شائية ممثلة يف الفرقة اجلنائية باأمن والية 
مترنا�شت من تفكيك �شبكة اإجرامية دولية لغر�ص ارتكاب جناية ال�شرقة بالتعدد، اإن�شاء 

ور�شة بغر�ص ال�شرقة وتفكيك املركبات، عدم التبليغ عن جرمية مع العلم بوقوعها، اإخفاء 
اأ�شياء م�شروقة، حيث مت توقيف 06 اأ�شخا�ص وا�شرتجاع جمموعة كبرية من قطع الغيار 

وهياكل �شيارات مقطعة ومفككة اآالت كهربائية م�شتعملة يف التفكيك.

اأحمد باحلاج 

ورود  اىل  تعود  الق�شية  وقائع 
وجود  عن  موؤكدة  معلومات 
ب�رشقة  جمموعة اإجرامية تقوم 
املركبات و تفكيكها على م�شتوى 
اعداد  ولية مترنا�شت، عليه مت 
تفعيل  حمكمة،  اأمنية  خطة 
اجلانب ال�شتعالماتي مت حتديد 
الدائم  وبالتن�شيق  الور�شة  مكان 
مع وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
الور�شة  تفتي�ش  مت  مترنا�شت 
توقيف  مت  اين  الذكر  ال�شالفة 
جمموعة  وا�شرتجاع  اأ�شخا�ش 
ملختلف  الغيار  قطع  من  كبرية 
مقطعة  هياكل  املركبات،  اأنواع 
قاطعات  لواحق،  ومفككة، 

كهرباء، عتاد ميكانيكي .
وبالتن�شيق  التحقيق  يف  موا�شلة 
مت  الق�شائية  ال�شلطات  مع 
امل�شتبه  اأحد  م�شكن  تفتي�ش 
مركبة   �شبط  مت  اأين  فيهم 
بقطع  وحمملة  معباأة  جتارية 
املركبات  خمتلف  ولواحق  غيار 
والإخفاء  للتحويل  مهياأة  كانت 
امل�شكن  بداخل  �شبط  مت  كما 

جمموعة اأخرى من  على 
املركبات  ولواحق  الغيار  قطع 
بتفكيك  خا�شة  كهربائية  واآلت 
مت  ال�شياق  نف�ش  ويف  املركبات 
تفتي�ش م�شكن اخر اين مت �شبط 
جمموعة اأخرى من قطع الغيار.

عنا�رش  متكنت  التحقيق  اأثناء 
حتديد  من  الق�شائية  ال�شبطية 

كانتا  عنهما  مبحوث  �شيارتني 
هذه  قبل  من  �رشقة  حمل 
املجموعة، اأين مت عر�شهما على 
عليهما،  التعرف  ومت  ال�شحايا 
بعد عملية تنقيط ال�شالفي الذكر 
على م�شتوى حمفوظاتنا املحلية 
التعرف  نظام  على  وعر�شهم 
ان  للب�شمات afis ات�شح  اليل 

ق�شايا  يف  متورط  معظمهم 
بيع  جمال  يف  ويعملون  مماثلة 
بطريقة غري �رشعية لقطع غيار 
لتغطية  جتاري  مبحل  م�شتعملة 

ن�شاطهم الجرامي .
�شد  ق�شائية  ملفات  اجناز  مت 
تقدميهم  �شيتم  و  فيهم  امل�شتبه 

امام العدالة يف وقت لحق

لدعم  الوطنية  الوكالة  فرع  اأبرم 
)الوكالة  املقاولتية  وتنمية 
ال�شباب  ت�شغيل  لدعم  الوطنية 
مع  اإتفاقيات  بالوادي  �شابقا( 
دعم  بهدف  خمتلفة  قطاعات 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وت�شجيع 
على تطوير اأدائها وامل�شاركة يف 
اإجناز امل�شاريع، ح�شبما علم من 

خلية الت�شال لذات الفرع. 
التفاقيات  هذه  اإبرام  ومت 
مع  الخرية  ال�شابيع  خالل 
اجلزائرية  موؤ�ش�شات  من  كل 
اجلزائر،  وات�شالت  للمياه، 
التقليدية  وال�شناعة  وال�شياحة 
ال�شناعة  العائلي،وغرفة  والعمل 
والديوان  احلرف،  و  التقليدية 
الوطني للتطهري،وال�رشكة الوطنية 
لتوزيع الكهرباء و الغاز، وموؤ�ش�شة 

اإدماج  اأجل  من  وهذا  نفطال، 
املمولة  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
لدعم  الوطنية  الوكالة  طرف  من 
املقاولتية يف خمتلف امل�شاريع 
القطاعات  هذه  تنجزها  التي 

بالولية.
 وتاأت هذه التفاقيات “يف اإطار 
خمتلف  بني  التعاون  ا�شرتاتيجية 
القطاعات التي تهدف اإىل ترقية 
ومرافقتها  امل�شغرة  املوؤ�ش�شة 
ل�شمان  ال�شتغالل  مرحلة  يف 
دميومتها وهذا من خالل املناولة 
وهو  التنمية  برامج  واإدماجها يف 
ما �شي�شمح لها بتطوير ن�شاطاتها 
اأ�شار  وحتقيق مداخيل”، ح�شبما 
والإ�شغاء  بالت�شال  املكلف  اإليه 
الجتماعي حممد ال�شالح �شبل. 

موؤ�ش�شات  اأن  �شبل  وذكر 

ابرام  مت  التي  القطاعات 
بالتعبري  قامت  معها،  التفاقيات 
احتياجاتها يف هذا املجال،  عن 
الوطنية  الوكالة  ويقوم حاليا فرع 
قائمة  بتحديد  املقاولتية  لدعم 
املوؤ�ش�شات املمولة من طرفه، و 
التي تلبي هذه الحتياجات لتقوم 
املعنية  القطاعات  موؤ�ش�شات 

باختيار الأن�شب مل�شاريعها. 
التفاقيات  هذه  ومبوجب 
امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  �شت�شتفيد 
خمططات  من  الوادي  بولية 
بطريقة  مبوجبها  تعمل  اأعباء 
ت�شمح  باخلدمة  واأوامر  منتظمة 
لها  املوكلة  الأ�شغال  باإجناز  لها 
بكل اأريحية، ح�شبما متت الإ�شارة 

اإليه. 
الوكالة  فرع  اإن  بالذكر  جدير 

الوطنية لدعم وتنمية املقاولتية 
تعد  بالوادي،  �شابقا(  )اأون�شاج 
رائدة وطنيا يف عدة جمالت على 
�شناعات  وعدة  الفالحة  غرار 
بف�شل  وهذا  اأخرى،  حتويلية 
ينتهجه  الذي  النموذجي  بالعمل 
جعلهم  مما  الوكالة،  اإطارات 
حمل اإ�شادة ومتابعة واهتمام من 
قبل  من  اأو  الو�شية  الدارة  قبل 
على  خمتلفة  بوكالت  زمالئهم 
م�شتوى تراب اجلمهورية، ل�شيما 
الت�شال  بدينامكية  تعلق  ما 
جهة،  من  الجتماعي  والإ�شغاء 
ملركزية  املتجددة  الروؤية  وعن 
فعال  ترتجم  ما  وهو  القطاع، 
املعني  مذكور  فوزي  مبديرها  

منذ �شبتمرب الفارط. 
عماره بن عبد اهلل

انت�شارا  مترنا�شت  بلدية  ت�شهد 
ل�شيارات  النطاق  وا�شعا 
يجد  مل  باتت  ،التي  الكلوند�شتان 
�شبيال  باملنطقة  املواطنون  منها 
املطلقة  درايتهم  من  بالرغم 
باتت  ،حيث  �رشعيتها  بعدم 
،و  الطاك�شي  �شيارات  تناف�ش 
فرتات  م�شتغلني  احلافالت  حتى 
تذبذبها ،و خا�شة اأوقات الزوال و 

الفرتات الليلية .
من  العديد  عززه  ما   وهو 
ل  اأنهم  املواطنني،بقولهم 
عن  البحث  يف  عناء  يتكبدون 
يف  وذلك   ، الكلوند�شتان  �شيارات 
�شيارات  توفري  يف  التذبذب  ظل 

الأجرة ال�رشعية .
من جهتهم املواطنون طالبوا اجلهة 
الو�شية واملتمثلة يف مديرية النقل 
على  كثب  عن  بالوقوف  بالولية 
الظاهرة و اإيجاد حلول عاجلة لها 
حد  و�شع  على  اجلاد  العمل  مع   ،

الذين  ،و  الكلوند�شتان  ملمتهني 
مزدوجي  يكونون  ما  الغالب  يف 
الوظيفة ، حيث يعتمدون عليها يف 
اأوقات خارج ن�شاط مداومتهم يف  
كفاية  لعدم  ح�شبهم  ذلك  و  العمل 
خمتلف  ل�شد  ال�شهري  راتبهم 
 ، ال�رشورية  اأ�رشهم  حاجيات 
جهة  من  املواطنون  طالب  كما 
ب�شط  اأجل  من  بالتدخل  اأخرى 
عرب  النا�شطة  الطاك�شي  �شيارات 
الو�شيلة  باعتبارها   ، عدة خطوط 
اأماكنهم  اإىل  تقلهم  التي  الوحيدة 
املق�شودة و ذلك باأمان على غرار 

نظريتها غري ال�رشعية .
بولية  النقل  قطاع  اأن  ومعلوم 
مترنا�شت يعترب من بني القطاعات 
نتيجة  الفو�شى  يف  تغرق  التي 
�شناع  من  حقيقية  اإرادة  غياب 
بالولية حللحلة الرتاكمات  القرار 

التي تعود ل�شنوات طويلة .
جناة ،ح

عبد  المري  حي  �شاكنة  طالب 
ببلدية  ال�شط  بقرية  القادر 
ورقلة  لولية  التابعة  البي�شاء 
لك�شف  العمومية  ال�شلطات 
م�شري  يكتنف  الذي  الغمو�ش 
اخلدمات  املتعددة  العيادة 
لكنها  �شنوات  اربع  منذ  املنجزة 

مل تدخل اخلدمة .
الأمريعبد  حي  قاطني  نا�شد 
التابعة  ال�شط   بقرية  القادر 
ال�شلطات   ، البي�شاء  عني  لبلدية 
العمومية وعلى راأ�شها وايل ولية 
 ، بو�شتة  ال�شديق  ابوبكر  ورقلة 
من اأجل التكفل بان�شغالهم القائم 
عناء  حتمل  مع  معاناتهم  وانهاء 
التنقل وتكاليف ا�شتاأجر �شيارات 
باجتاه   « »كلوندي�شتان  خا�شة 
بورقلة  املركزي  امل�شت�شفى 
عن  للبحث  بو�شياف  حممد 
�شبل العالج ، ب�شبب التاأخر غري 
املربر يف دخول العيادة املتعددة 

اخلدمات بناحيتهم حيز اخلدمة 
بعد مرور 04 �شنوات من اجنازها 
ال�شاكنة ان  ومما يحز يف نفو�ش 
املرفق ال�شحي املذكور ي�شتفيد 
دون  ترميم  عملية  من  �شنويا 

حتقيق النتائج املرجوة .
ويف انتظار تدخل جاد من �شناع 
على  لزاما  يبقى  بالولية  القرار 
املواطنني بحي الأمريعبد القادر 
معاي�شة  النائية  ال�شط  بقرية 
الذي  الأمر  وهو  املزري  الو�شع 
يتنافى مع تعليمات وزارة ال�شحة 
امل�شت�شفيات  واإ�شالح  ،وال�شكان 
من  ال�شحة  بتقريب  القا�شية 

املواطن.
قد  احلكومة  فاإن  بالذكر  جدير 
بالنزول  اجلمهورية  ولة  األزمت 
لن�شغالتهم  وال�شتماع  للميدان 
الأولويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق 

والإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

يف وقت تلعب ال�شلطات املعنية دور املتفرج  

قرية ال�شط بعني البي�شاء بورقلة

�سيارات الكلوند�ستان تهيمن 
على قطاع النقل بتمرنا�ست  

عيادة منجزة  منذ 
2016 مل تر النور 
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فقد  متاما  الأمر  اختلف  كورونا  مع 
غرار  على  العظمى  القوى  كانت 
وال�صني  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ال�صباقة اإىل اإقحام الوباء يف ال�رصاعات 
بينها  قائمة  كانت  التي  اجليو�صيا�صية 
امل�صاك�س  الرئي�س  �صعود  بعد  ل�صيما 
الأمريكية.  الرئا�صة  اإىل  ترامب  دونالد 
النت�صار  قراءة  يف  الدول  قادة  اختلف 
امل�صتجد   19 كوفيد  لفريو�س  ال�رصيع 
لتبادل  م�رصحا  العام  بداية  كانت  فقد 
ال�صينية  القيادتني  بني  التهامات 
والأمريكية بالوقوف وراء ن�صوء الفريو�س 
وانت�صاره بينما حتدث الرئي�س الفرن�صي 
ماكرون عن حرب �صاملة لبد اأن ت�صتعد 
الأملانية  امل�صت�صارة  واآثرت  فرن�صا  لها 
القراءة الروحية من خالل اعتبار الوباء 
ابتالء للب�رصية �صتخرج منه كما خرجت 

من البتالءات ال�صابقة.
كورونا  وباء  دخول  يكن  مل  اجلزائر  يف 
احلقل ال�صيا�صي دخول عر�صيا بل �صكل 
لل�صجالت  حموريا  مو�صوعا  ب�صموليته 
لل�صلطة  وامتحانا  وحتديا  ال�صيا�صية 
مواجهة  على  قدرتها  لإبراز  اجلديدة 
ميكن  التي  والأو�صاع  احلالت  اأ�صعب 
اأن متر بالبلد. مل يجد كوفيد 19 عندما 
ياأتيه  مطمئنا  اآمنا  بلدا  باجلزائر  حل 
رزقه رغدا من كل مكان فقد كان الو�صع 
القب�صة  ب�صبب  م�صطربا  ال�صيا�صي 
احلديدية التي بداأت تربز بني احلكومة 
الذين  ال�صعبي  احلراك  ونا�صطي 
لل�صغط  تدريجي  ت�صعيد  يف  �رصعوا 
الذي  الوقت  يف  اجلديد  الرئي�س  على 

اإطالق  عزمه يف  الأخري عن  هذا  اأعلن 
الكوفيد  اأن  غري  د�صتورية.  اإ�صالحات 
ويدفع  جربوته  يفر�س  اأن  ا�صتطاع 
اإىل تغيري املو�صوع ل�صيما واأن  اجلميع 
اإيطاليا  من  تاأتي  كانت  التي  الأخبار 
واإ�صبانيا ودول اأوروبية اأخرى كانت تنذر 
ا�صطر  فقد  حقيقية  اإن�صانية  بكارثة 
الكثري من الدول لتاأجيل ن�صاطات كربى 
الأوملبية  الألعاب  مثل  بعد عاملي  ذات 
يف  الأوروبية  الحرتافية  والبطولت 
كرة  راأ�صها  وعلى  الريا�صات  خمتلف 
القدم. كانت الأخبار التي ت�صل تباعا قد 
اأظهرت اأن كورونا مل تكن ظاهرة عابرة 
العامل  من  حمددة  مناطق  يف  ومعزولة 
التي  والبحري  اجلوي  النقل  حركة  واأن 
اأظهرت  قد  مكان  كل  يف  تتوقف  بداأت 
اجلزائر مل  اإىل  الفريو�س  ت�صلل  اأمر  اأن 
امل�صاب  الإيطايل  الرعية  عند  يتوقف 

الذي اأعيد اإىل بالده.
�صعرت ال�صلطة يف اجلزائر اإذن اأن الوباء 
ل ي�صبه الأوبئة التي األفت زيارة اجلزائر 
يف كل مو�صم ثم ما تلبث اأن تختفي مثل 
وباء الكولريا وغريها بل هو حتد جديد 
يف  تطورا  الدول  اأكرث  فاجاأ  وخطري 
منظومتها ال�صحية والقت�صادية والأكرث 
وحاجاتها.  ملواردها  و�صبطا  تنظيما 
لذا تولت امللف اأعلى م�صتويات ال�صلطة 
حالة  وبلغت  الدولة  رئي�س  يف  متمثلة 
انت�صار  اعتبار  درجة  الق�صوى  التاأهب 
الفريو�س يف اجلزائر ق�صية تتعلق بالأمن 
القومي ال�صامل حيث اتخذت القرارات 
اجتماعات  �صمن  ال�صاأن  بهذا  الأوىل 

غلق  بينها  ومن  لالأمن  الأعلى  املجل�س 
يف  والتعليم  التكوين  موؤ�ص�صات  كافة 
العبادة  دور  وغلق  امل�صتويات  جميع 
والقاعات العمومية واإيقاف حركة النقل 
اجلماعي بني الوليات ويف املدن ومنع 
مما  العامة  والتجمعات  التظاهرات 

اأدخل احلياة العامة فجاأة يف �صبات.  
مل يفر�س الكوفيد منطقه على ال�صلطة 
فح�صب فقد نزل على احلراك ال�صعبي 
كان  الذي  الوقت  يف  الكربى  كالطامة 
جديدة  مرحلة  يف  للدخول  يتاأهب 
املرحلة  مقت�صيات  وفق  منقحة 
قرار  حول  النقا�س  انطلق  اجلديدة. 
الأطباء  لكن  احلراك  م�صريات  وقف 
تعليق  الأمر وهو  اأن ف�صلوا يف  لبثوا  ما 
انق�صاع  حني  اإىل  اجلمعة  تظاهرات 
الوباء. وبالرغم من احلذر الذي اأظهره 
اإىل  ودعواتهم  ال�صعبي  احلراك  ن�صطاء 
اأن  اإل  الوقاية  لتدابري  ال�صارم  المتثال 
ل �صيء منع الكوفيد من اأن ي�صيب نخبة 
الرائد  املجاهد  بحياة  اأودى  بل  منهم 

خل�رص بورقعة. 
ونحن  بعد  يغادر  مل  الوباء  اأن  غري 
يغادر  ل  وقد   2020 عام  لتوديع  نتاأهب 
جميع  على  بثقله  يرمي  اأن  بعد  اإل 
املوؤ�ص�صات  وها هي  الن�صاط  م�صتويات 
بداأت  واخلا�صة  العمومية  القت�صادية 
من  وكان  الرهيبة  خ�صائرها  حت�صي 
قبل �صغار التجار واملهن احلرة وقطاع 
وبع�صهم  اإفال�صهم  اأعلنوا  قد  ال�صياحة 
التي  النوايا  من  وبالرغم  الن�صاط.  غري 
خ�صائر  لتعوي�س  احلكومة  عنها  عربت 

اخل�صائر  هذه  اأن حجم  اإل  املت�رصرين 
يتطلب  بل  الرتقيعية  احللول  يتجاوز 
خمطط اإنقاذ وطني. وبالرغم من الفتح 
مثل  املجالت  لبع�س  واحلذر  اجلزئي 
املرافق  وبع�س  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
احلركية  اأن  اإل  وامل�صاجد  العمومية 
معمقة  حالها  على  تزال  ل  والن�صاط 
العامة  احلياة  اأ�صاب  الذي  التدهور 
والقت�صادية ب�صبب التباعد الجتماعي 
الذي مل ت�صتطع الرقمية تعوي�صه �صواء 
اأو  والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  يف 

القت�صادية.
يف  العام  هذا  خالل   19 الكوفيد  خلف 
األف م�صاب  اجلزائر ما يقرب من 100 
وقد  اآلف   3 من  يقرب  ما  منهم  تويف 
بلغت الإ�صابات ذروتها يف �صهر نوفمرب 
بداية  مع  النخفا�س  يف  تاأخذ  اأن  قبل 
اقرتاب  تبا�صري  و�صط  دي�صمرب  �صهر 
وقد  للفريو�س.  امل�صاد  اللقاح  و�صول 
ما  اأو  الطبي  و�صبه  الطبي  ال�صلك  كان 
ال�صفوف  يف  الأبي�س  باجلي�س  ي�صمى 
الأمامية ملواجهة الفريو�س وقد اأ�صيب 
من هذا القطاع الكثري من الأفراد و�صط 
مواجهة  على  القطاع  قدرات  �صعف 
اأ�صيب  كما  مثيل  لها  ي�صبق  مل  جائحة 
اإىل  ذلك  واأدى  بالفريو�س  تبون  الرئي�س 
�صهرين.  من  لأكرث  الن�صاط  عن  اإبعاده 
لقد كان 2020 عاما لالأحزان واملاآ�صي 
فقدت  التي  اجلزائرية  العائالت  لدى 
اأعزاء لها كما كان عاما للتاأمل والتفكري 
يف  الأزمات  ملواجهة  ال�صبل  اأجنع  يف 

امل�صتقبل.

�سنة الغازي اجلبار كورونا

مل يكن وباء كورونا الذي 
اأ�صاب اجلزائر كما اأ�صاب 

العامل اأجمع وباء مثل بقية 
الأوبئة التي مرت على 

الب�صرية والتي واإن اأحدثت 
هلعا عاما اأحيانا اإل اأن اإدارة 

مكافحتها بقيت حم�صورة على 
املنظمة العاملية لل�صحة ومل 
تخرج عن اهتمامات الأطباء 

والباحثني يف خمابر اللقاحات 
والأدوية.

بقلم: اح�صن خال�ص

غري جمرى التاريخ 

الأو�صط  منطقة  الأَولن  اأدخل  فقد 
عنٍف  دوامة  يف  عموماً  والعامل  خا�صًة 
مهولٍة، وفو�صى مدمرة، وحرٍب م�صتعرٍة 
ودرايٍة،  علٍم  عن  وخلقا  اأعمى،  وقتاٍل 
و�صابق تخطيٍط ومعرفٍة، موجة التطرف 
العامل  منها  عانى  التي  والإرهاب 
وفو�صى  ومالً،  دماً  ثمنها  ودفع  كله، 
وا�صطراباً، و�صاهما معاً يف خلق وت�صليح 
الدواع�س  جمموعات  ومتويل  وتدريب 
على اختالف اأ�صمائها وتعدد مرجعياتها، 
وت�رصيد  املنطقة  تدمري  يف  وت�صببا 

�صعوبها، وخراب بلدانها.
اأرواح مئات اآلف  وكانا ال�صبب يف �صفك 
وامل�صلمني،  العرب  من  اأغلبهم  الب�رص، 
على  "املقد�صة"  حروبهما  �صنا  بعدما 
فيهما  واأ�ص�صا  واأفغان�صتان،  العراق 
واملمار�صات  املتطرفة  الأفكار  قواعد 
بذور  وعمٍد  ق�صٍد  عن  وزرعا  العنيفة، 
الطائفية،  وال�رصاعات  املذهبية  الفتنة 
العربية  الأمة  جيو�س  لتفكيك  وخططا 
م�رص  يف  املتقدمة  وح�صونها  الأوىل 
العربية  للدولة  متكيناً  و�صوريا،  والعراق 
كان  الذي  اللقيط،  ال�صهيوين  والكيان 
ويخطط  ين�صحهما  لهما،  �رصيكاً  دوماً 
ويتمنى  وينفذ معهما،  ويوؤيدهما  معهما، 
القدمية،  اأهدافه  املنطقة  يف  يحقق  اأن 
والأكرث  والأقدر،  الأقوى  هو  فيها  ليكون 

تفوقاً وا�صتقراراً.
التوقعات  واأدق  املعلومات  اأغلب  ت�صري 
الأمريكي  للرئي�س  الأخرية  الأيام  يف 
الأيام  ويف  ترامب،  دونالد  اخلا�رص 
اأنهما  نتنياهو،  بنيامني  للفا�صد  الع�صيبة 
منطقة  يف  مدمرٍة  حلرٍب  يخططان 

ملغامرٍة  وي�صتعدان  الأو�صط،  ال�رصق 
فيها  ي�صتهدفان  كبريٍة ومواجهة خطريٍة، 
بعد  املنطقة،  دول  بع�س  مع  بالتعاون 
وحموراً  جديداً،  حلفاً  فيها  �صكال  اأن 
املقاومة،  حمور  م�صتفيداً،  متناغماً 
وجماعاٍت،  واأحزاباً  وتنظيماٍت،  دولً 
واأن  اأن هذا املحور يف �صعود،  ليقينهما 
جنمه يف �صمٍو، واأن نهجه يف تعاظم، فهو 
يراكم  ويتقدم،  وثابٌت  وينت�رص،  �صامٌد 
النت�صارات، ويزيد يف حجم النجاحات، 
الأعداء  مواجهة  على  قادٌر  اأنه  ويثبت 
اتفقوا،  واإن  واخل�صوم  حتالفوا،  واإن 
فاحلق غالٌب والعدل باٍق، و�صيبقى كتاب 
يوم  اإىل  تتلى  البينات  واآياته  اخلالد  اهلل 
القيامة، "اٱلَِّذيَن َقاَل لَُهُم اٱلنَّا�ُس اإَِنّ اٱلنَّا�َس 
َقْد َجَمُعواْ لَُكْم َفاٱْخ�َصْوُهْم َفَزاَدُهْم اإِمَيًٰنا 

ُ َوِنْعَم اٱلَْوِكيُل". َوَقالُواْ َح�ْصبُنَا اٱهلَلّ
رمبا ت�صدق التوقعات وي�صيب املحللون، 
حرٍب  �رصارة  اإطالق  يف  الأذلن  وينجح 
فكالهما  املنطقة،  يف  جديدٍة  مدمرٍة 
م�صوهة،  لهوتيٍة  مدر�صٍة  اإىل  ينتمي 
الرب،  ووعد  املقد�صة  باحلرب  ويوؤمنان 
ويعتقدان اأنهما مبعوثان اإلهيان وجنديان 
من ال�صماء، ياأمتران باأمر الرب، يلتزمان 
تعاليمه وينفذان م�صيئته، وميهدان لقدره 

وي�صهالن لأمره.
متاماً كما كان �صلفهما العاثر جورج دبليو 
ال�صماء  مبعوث  اأنه  نف�صه  يظن  بو�س، 
وجندي الرب، يتلقى الأمر يف املنام روؤيا 
وحقيقة،  واقعاً  الأر�س  على  ويطبقها 
به  ليخو�س  املقد�س،  حتالفه  ف�صاغ 
و�صاق  املنطقة،  �صليبة جديدة يف  حرباً 
خ�صعت  عربيٍة،  وحكوماٍت  اأنظمًة  معه 

جي�صه  يف  وخدمت  اأمره،  ونفذت  له 
ينالوا على  اأجله، ولكنهم مل  و�صحت من 
م�صاهمتهم اأجراً، ومل يتلقوا على جهودهم 
�صكراً، بل دفعوا �صاغرين للتحالف الذي 
ا�صتخدمهم ثمن احلرب وتكاليف القتال، 
وقدموا له ما طلب واأكرث، مالً وامتيازاٍت 
عله  وعطاءاٍت،  ومكافئاٍت  وتنازلٍت، 

عنهم ير�صى وب�رصاكتهم يقبل.
لعل التاريخ يعيد نف�صه اليوم على الأر�س 
وبالالعبني  ذاتها،  وبالوقائع  نف�صها 
واإن  يتغريوا  مل  الذين  اأنف�صهم  الدوليني 
�صحناتهم،  وتغريت  اأ�صماوؤهم  تبدلت 
بقلوبهم  اأنف�صهم،  هم  يبقون  اأنهم  اإل 
وت�رصيحاتهم،  واأل�صنتهم  ومعتقداتهم، 
لأمتنا،  معادين  وحتالفاتهم،  و�صيا�صاتهم 
لنا، حاقدين علينا، خائفني منا،  كارهني 
ول  وديننا،  يكرهوننا  علينا،  متاآمرين 
لتفتيتنا  ويخططون  واإ�صالمنا،  يحبوننا 
وتق�صيمنا، ونهب خرياتنا وال�صتيالء على 
مقدراتنا، والتحكم فينا وال�صيطرة علينا، 
ويخلقون  الفتنة،  بيننا  يزرعون  فرتاهم 
فينا اأ�صباب الفرقة والختالف، واحلرب 
لل�صيطرة،  اأدواتهم  هي  التي  والقتتال، 
ومعاولهم للهدم، واأ�صاليبهم يف التخريب.

يف  اخلراب  و�صانعا  الدم  وريثا  قدم 
املوعودة  حلربهما  والعامل  املنطقة 
لل�رص  حتالٍف  بخلق  ال�صافر،  وعدوانهما 
كبرٍي، ي�صمل بع�س دول املنطقة، ف�صنعا 
واأ�ص�صا  ه�صة،  لل�صالم  اتفاقياٍت  معها 
وتعاي�ٍس  يدوم،  لن  اأنظمتها  مع  لتطبيٍع 
لن  اقت�صادية  ومنافع  ي�صتمر،  لن  بينهم 
اأبداً،  يكون  لن  �صعبٍي  وقبوٍل  تتحقق، 
يف  �صينجح  التحالف  هذا  اأن  ظانني 

تغيري  من  و�صيتمكن  مرادهما،  حتقيق 
ح�صب  واجلغرافية  ال�صيا�صية  اخلارطة 
رغبتهما، فاأغروهما بحامالت الطائرات 
التي  العمالقة  والقاذفات  عربت،  التي 
و�صلت،  التي  النووية  والغوا�صات  اأقبلت، 
�صبقت  التي  النارية  والت�رصيحات 
الع�صكرية  نواياها  عن  واأعلنت  وهددت، 
وما ترددت، ولعلهما يجوبان يف املنطقة 
�صبٍب  عن  بحثاً  املدمرة  باأ�صلحتهما 
هم  للقتال  ومربراً  �صانعوه،  هم  للحرب 

مالكوه.
املتخبطان،  املتعرثان  ينجح  قد 
الأخبالن امل�صطربان يف اإ�صعال احلرب، 
اإنهاءها  ي�صتطيعان  هل  ترى  يا  ولكن 
ما  وفق  منها  اخلروج  يريدان،  ما  ح�صب 
يتمنيان، اأما علم اجلاهالن الأحمقان اأن 
الظروف قد تغريت وتبدلت، واأن احلرب 
وتعقدت،  اختلفت  قد  املقاومة  على 
عقائدية  قوًى  مواجهة  يف  اليوم  فهما 
مقد�صاتها،  عن  وتدافع  بحقها  توؤمن 
ومتوت  اأر�صها،  �صبيل  يف  وت�صحي 
دفاعاً عن حقوقها، ول ت�صت�صلم لعدوها 
خا�صعًة،  ذليلًة  اأمامه  ال�صالح  تلقي  ول 
و�صتقف  خائرًة،  �صعيفًة  خائبًة،  خا�رصة 
التي  والإ�صالمية،  العربية  ال�صعوب  معها 
الهوان، وثارت على  �صئمت الذل وعافت 
لكهنة  ويقدمها  املذبح،  اإىل  ي�صوقها  من 
للجالد،  وخ�صوعاً  للظلم  قرباناً  املعبد 
فطوبى ملن وقف اليوم عزيزاً يف مواجهة 
بكربياء،  وحتداه  النج�س،  الأ�رصار  حلف 
وت�صدى له بقوة، وتع�صاً ملن حتالف معهم 
وكان �رصيكاً لهم، وعمل عندهم اأجرياً اأو 

تبعهم عبداً وان�صاق لهم ذلياًل.

ثنائي ال�سر ترامب ونتنياهو

بقلم د. م�صطفى يو�صف اللداوي

هل يعيد ثنائي ال�صر واخلراب 
واحلرب والدمار جورج دبليو 
بو�ص وطوين بلري، تاريخهما 

الأ�صود وحلفهما الأقذر 
و�صيا�صتهما اخلبيثة يف ال�صرق 

الأو�صط، ويكمل دورهما ويتابع 
نهجهما ويقتفي اأثرهما الثنائي 

الأ�صواأ والوريث الأحقد، 
احلليفان اخلا�صران دونالد 

ترامب وبنيامني نتنياهو.

ثنائي احلرب بو�ص وبلري 
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ت  قا طا كية مري لأ ا ية د ليهو ا ت�سّخر
والقت�ساديةل�سن  امريكاالع�سكرية 
لتحقيق  وامل�سلمني  العرب  على  احلروب 
ال�سهيوامريكية  وال�سرتاتيجية  امل�سالح 
م�سالح  و�سد  واجلولن  فل�سطني  لتهويد 

وحقوق ال�سعوب العربية وال�سالمية.
احلرب  ل�سن  فكرته  ولفوفيت�س  وطرح 
على العراق والإطاحة بالنظام فيه عندما 
ت�سيني  (ديك  ال�سهيوين  )امل�سيحي  كان 
وزيراً، للدفاع يف 21 اأيار 1991، حيث قام 
فكرته  ب�رشح  ت�سيني  من  طلب  على  بناء 
لحتالل العراق والإطاحة بالنظام وقال:

اأن  بعد  تنتظر  اأن  اأمريكا  ت�ستطيع  »ل 
تتدخل  اأن  ترد، عليها  اأن  قبل  يهاجموها 
تريد،  وحيثما  تريد،  وكيفما  تريد،  متى 
من  بدلً  الأحداث  ب�سناعة  تقوم  اأن  اأي 

مكابدتها«.
اإىل  ت�سيني  رفعه  الذي  التقرير  وت�سمن 
الرئي�س جورج بو�س الأب اأفكار الليكودي 
العدوانية  احلرب  �سن  حول  ولفوفيت�س 

على العراق لحتالله وتغيري نظامه.
بني  جتمع  التي  القوية  العالقات  اأدت 
واملحافظني  الأمريكيني  الليكوديني 
»اإ�رشائيل«  يف  الليكود  وزعماء  اجلدد 
�سارون  احلرب  جمرم  راأ�سهم  وعلى 
م�سالح  ارتباط  اإىل  ياهو  ننت  والإرهابي 
ارتباطاً  باأمريكا  اإ�رشائيل  وخمططات 
الإ�رشائيلية  املخططات  وغدت  وثيقاً، 
يف  وجنحوا  والتنفيذ،  الطابع  اأمريكية 
للغرب  كعدو  والإ�سالم  العروبة  و�سع 
الحتاد  انهيارها يف  بعد  ال�سيوعية  حمل 

ال�سوفيتي واأوروبا ال�رشقية.
والدرا�سات  البحوث  مراكز  ودخلت 
اخلط،  هذا  على  المريكية  اليهودية 
اجلا�سو�س  اليهودي  امل�ست�رشق  وحتدث 
الو�سع  حول  موؤمتر  يف  لوي�س  برنارد 
بالنظام  الإطاحة  و�رشورة  املنطقة  يف 
فيه  دميقراطي  نظام  وفر�س  العراقي 
اأمام معهد »اأمريكان انرتبراي�س« وو�سف 

الفكرة باخلارقة للطبيعة.
كلمة  على  املوؤمتر  يف  ولفوفيت�س  واأثنى 
برنارد لوي�س التي اأعلن فيها احلرب على 
كيف  »عّرفنا  اإنه  وقال  والإ�سالم  العروبة 
نفهم تاريخ ال�رشق املعّقد واملهم، وكيف 
اأف�سل  عامل  بناء  اإىل  لتقودنا  ن�ستعمله 

الأنظمة  تدمري  اأي:  القادمة،  لالأجيال 
العروبة  وحماربة  والقومية  الوطنية 
والهيمنة  فل�سطني  وتهويد  والإ�سالم«، 

على ال�رشق الأو�سط والعامل اأجمع.
�ساغ الليكوديون: ريت�سارد بريل، ودغال�س 

فايت، ودافيد ورم�سري تقريراً بعنوان:
Clean Break الك�رش النّظيف وقدموه 
الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�س  اإىل  عام 1996 

نتنياهو وتناول هدفني:
والثاين:  ومتزيقه،  العراق  احتالل  الأول: 
التقرير  وت�سمن  �سورية،  اإ�سعاف 
من  بدعم  العراق  اإىل  الها�سميني  اإعادة 
»اإ�رشائيل«، وم�ساعدة امللك ح�سني على 
ال�سوريني  انتباه  وحتويل  �سورية،  حماربة 
من خالل ا�ستخدام عنا�رش من املعار�سة 
اللبنانية اأمثال جعجع واحلريري لزعزعة 
الوجود ال�سوري يف لبنان. وطالب التقرير 
اإ�رشائيلي  ـ  اأمريكي  اإقليمي  ت�سكيل حلف 
اإ�سعاف �سورية  اأردين من خالل  ـ  ـ تركي 
فيما  يوؤدي  مما  العراقي،  النظام  وتغيري 
بعد اإىل اإ�سعاف �سورية. وجا يف التقرير 
حول ذلك ما يلي: »نظراً لطبيعة النظام يف 
دم�سق، من الطبيعي والأخالقي يف اآن اأن 
تتخلى »اإ�رشائيل« عن عرو�س مفاو�ساتها 
انطالقة  بعرقلة  وتتم�سك  �سامل(  )�سالم 
اإىل  النتباه  لفت  خالل  من  البلد  تلك 
براجمها اخلا�سة باأ�سلحة الدمار ال�سامل 
ومن خالل نق�س اتفاقات »الأر�س مقابل 

ال�سالم على م�ستوى اجلولن«.
بعث الليكوديان ريت�سارد بريل وولفوفيت�س 
بر�سالة  ال�سهيوين(رام�سفيلد  )وامل�سيحي 
اإىل الرئي�س بيل كلنتون اإبان وليته الثانية 
ون�رشوها يف عام 1998 بعنوان: »امل�رشوع 
من  فيها  طلبوا  جديد«  اأمريكي  لقرن 
ع�سكرية  حملة  ب�سن  الأمريكي  الرئي�س 
اأحادية الطرف على العراق بدون املرور 

مبجل�س الأمن الدويل.
ومنهم  الأمريكيون  الليكوديون  ووجه 
وابرامز  بولتون  وجون  ولفوفيت�س 
الرئي�س  اإىل  ثانية  ر�سالة  ورام�سفيلد 
ا�سرتاتيجية  و�سع  فيها  يطلبون  كلنتون 
الإطاحة  اإىل  تهدف  وع�سكرية  �سيا�سية 

ب�سدام ونظامهفي العراق.
�سنوات  اأربع  بعد   2000 عام  اأيلول  ويف 
ياهو  ننت  اإىل  الأوىل  الوثيقة  تقدمي  من 

زعيم الليكود قدم الليكوديون الأمريكيون 
ونائبه  بو�س  الرئي�س  اإىل  وثيقة  اأنف�سهم 
ت�سيني حتمل نف�س الأفكار التي ت�سمنتها 
الوثيقة الأوىل لرئي�س الوزراء الإ�رشائيلي 
مع اختالف ب�سيط يف ال�سياغة لدغدغة 
امل�ساعر الأمريكية بال�سيطرة على العامل 
ت�سبح  كي  والتعابري  الكلمات  واختيار 
وتروق  الأمريكية  العقلية  لدى  ماألوفة 
اعتبارات  يف  الولوج  وتتفادى  لقرائها 

حمددة ودقيقة.
لقرن  »امل�رشوع  جمموعة  و�ساغتها 
اأمريكي جديد« حتت عنوان: »اإعادة بناء 
الدفاعات الأمريكية: ا�سرتاتيجيات وقوى 
منطقة  اأهمية  جديد«،  لقرن  وموارد 
اخلليج لالأمن القومي الأمريكي و�رشورة 
والإطاحة  فيها  الأمريكية  القوات  وجود 
القوات  الوثيقة  وو�سفت  �سدام،  بنظام 
احلدود  بخيالة  امل�سلحة  الأمريكية 

الأمريكية اجلديدة.
الواردة  الأفكار  البن  بو�س  الرئي�س  تبنى 
الليكوديون  قدمها  التي  الوثيقة  يف 
الذي  تقريره  يف  نها  و�سَمّ الأمريكيون 
اأيلول   20 يف  الكونغر�س  اإىل  قدمه 
القومي  الأمن  ا�سرتاتيجية  حول   2002
الأمريكي اجلديد، وت�سمن فر�س الهيمنة 
الأمريكية على العامل، والنفراد يف اتخاذ 
الدولية  بالنزاعات  املتعلقة  القرارات 
الن�سياع  ترف�س  التي  الدول  ومعاقبة 
تبني  اأي�ساً  للمطالب الأمريكية، وت�سمنت 
واإعادة  ال�ستباقية  احلروب  ا�سرتايتجية 
بناء النظام الدويل على اأ�سا�س اأن ين�سجم 
الع�سكري.و�ساهمت  اأمريكا  تفوق  مع 
ال�سعودية وقطر والمارات بدعم ومتويل 
على  وال�رشائيلية  المريكية  احلروب 
لبنان و�سورية والعراق وليبيا ويف توظيف 

ال�سالم خلدمة ال�سرتاتيجية المريكية
خال�سة القول احتوت »ا�سرتاتيجية الأمن 
القومي الأمريكي اجلديدة اإ�سعال احلروب 
كاذبة،  بتربيرات  وال�ستباقية  الوقائية 
لتهويد القد�س و لت�سفية ق�سية فل�سطني 
النفط  ونهب  القرن،  �سفقة  ومترير 
وحركات  واإيران  �سورية  واإ�سعاف  والغاز 
على  والهيمنة  الروؤ�ساء  وتعيني  املقاومة 

ال�رشق الأو�سط والعامل«.
التي  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  هذه  وتقود 

واليمني  الأمريكية  الإدارة  يهود  بلورها 
على  الق�ساء  اإىل  ال�سهيوين(  )امل�سيحي 
الدولية  والقرارات   واملواثيق  العهود 
والقانون الدويل والعودة اإىل �رشيعة الغاب 

يف العالقات الدولية.
اإقناع  من  الأمريكية  الإدارة  يهود  ن  متَكّ
ا�سرتاتيجي  تغيري  بوجوب  بو�س  الرئي�س 
يف املنطقة عن طريق احلرب ال�ستباقية 
با�ستخدامها  والتهديد  العراق  على 
وقدمت  واإيران،  �سورية  لإ�سعاف 
امتالك  عن  كاذبة  معلومات  »اإ�رشائيل« 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل اإىل  العراق جلميع 
الرئي�س بو�س وبلري، وكان �سارون يحثهما 

با�ستمرار على الإ�رشاع باحلرب.
وعملوا عن طريق جمل�س  الأمن والقرارات 
الو�سع  بخ�سو�س  اأ�سدرها  التي  الظاملة 
القرارات  ومنها  واملنطقة  لبنان  يف 
�سورية  لإ�سعاف  و1680  و1633   1559
يف  والفنت  القالقل  وخلق  اإيران  وتهديد 
الإ�رشائيلي  الهولوكو�ست  وت�سعيد  لبنان 
بت�سخري  وذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب  على 
املتحدة  الوليات  واإمكانيات  طاقات 
ترامب  »اإ�رشائيل«.وتبنى  خدمة  يف 
اللوبيات  خمططات  اليهودية  وادارته 
ال�ستعماري  وبرنامج  المريكية  اليهودية 
نتنياهو  الكاذب  والرهابي  والعن�رشي 
حليف حممد بن �سلمان وحممد بن زايد 

لنهاء ال�رشاع والتحالف مع ا�رشائيل.
املنطقة  يف  الأمريكية  ال�سرتاتيجية  اإن 
اأولً  »اإ�رشائيل«  م�سالح  اإّل  تخدم  ل 
وتالحمت  ثانياً،  املتحدة  والوليات 
بحيث  الإ�رشائيلية،  ال�سرتاتيجية  مع 
اأ�سبحت اأمريكا هي »اإ�رشائيل«، ومعادية 
لأهداف وم�سالح وتطلعات جميع �سعوب 
والإ�سالم،  للعروبة  ومعادية  املنطقة، 
احل�سارية  الهوية  تغيري  على  وتعمل 
اأعماق  يف  املتجذرة  الإ�سالمية  العربية 
التاريخ والأر�س والإن�سان وفر�س م�رشوع 
لإقامة  والكبري  اجلديد  الأو�سط  ال�رشق 
بدلً  القت�سادية  العظمى«  »اإ�رشائيل 
»اإ�رشائيل الكربى«  اجلغرافية وجعل  من 
غيتو  واأكرب  نقية  يهودية  دولة  اإ�رشائيل 
العربية  الإرادات  لك�رش  العامل  يهودي يف 
والإ�سالمية الر�سمية والهيمنة على النفط 

والغاز يف بلدان ال�رشق الأو�سط الكبري.

اليهودية الأمريكية واحلرب على العراق   

و�ضع الليكوديون يف الواليات 
املتحدة و»اإ�ضرائيل« وخا�ضة 

جون بولتون املنطقة يف 
معادلة تقول:

»اأ�ضقطوا النظام العراقي 
واأ�ضعفوا �ضورية واإيران 

فريكع الفل�ضطينيون«.
وكان الليكودي ولفوفيت�س 

قد طالب بتغيري النظام 
العراقي عام 1979 بعد عقد 
القمة العربية يف بغداد التي 

قررت حما�ضرة اتفاقيتي 
كمب ديفيد، ونقل مقر 

اجلامعة العربية من القاهرة 
اإىل تون�س ودعم اجلبهة 

ال�ضرقية.

فكرة وموقف 

د. غازي ح�ضني

التعليم يف ظل جائحة كورونا
اأفكار للنقا�س

االأخ�ضائية االجتماعية : 
اأحمنا�س يا�ضمينة

التي  العراقيل  ب�سبب  ذلك  و 
ظل  يف  التعليم  �سادفها 
املبا�رش  كالتدري�س  اجلائحة 
الرتبوي  الفريق  ،و  للتلميذ 
جعل  ما  هذا  ،و  عام  ب�سكل 
بعد  التعليمية  املنظومة 
اأ�سهر   07 تقريبا  دام  انقطاع 
اإىل   ) مار�س  �سهر  منذ   ( اإىل 
اإعادة فتح املدار�س يف ظروف 
اكتوبر  �سهر  يف  ا�ستثنائية 
املخاوف  كل  رغم  املا�سي 
التي انتابت اجلميع بداية من 
الأولياء اإىل غاية القائمني على 
العملية التعليمية و هذا راجع 
املوؤ�س�سات  اإىل عدم جاهزية 
بامل�ستلزمات  التعليمية 
جائحة  ملواجهة  الكافية 

ذكرناه  ملا  ا�ستنادا  و  كورونا 
بروتوكول  على  العتماد  مت 
ن�سميه  قد  رمبا  �سحي 
الذي  الوقت  يف  تعجيزي 
فيه  التحكم  امل�ستحيل  من 
،وعمليات  التالميذ  بحركة 
التالم�س بينهم ،و بني اأقرانهم 
بو�سعه  يكون  قد  ما  كل  و 
الكوارث  لتفادي  امل�ساعدة 
التح�سي�س  هو  ال�سابات  ،و 
عن  التالميذ  بني  التوعية  ،و 
خطورة الفايرو�س ،و اأعرا�سه 
و باأنه فايرو�س مميت و قاتل 
ال�سيء  اأن  القول  ميكننا  قد 
الدخول  اأجنح  الذي  الوحيد 
ال�سخ�سي  راأيي  يف  املدر�سي 
بالعودة  التالميذ  فرحة  هو 

بعد  الدرا�سة  مقاعد  اإىل 
غياب طويل ال�سوؤال املطروح 
املنظومة  اأوفت  هل  هنا 
الرتبوية بوعدها بتوفري جميع 
ال�رشوريات  و  امل�ستلزمات 
اجلائحة  مع  للتاأقلم  الزمة 
مثال  الكمامات  و  كاملعقمات 
التي  الظل  ملناطق  خ�سو�سا 
و  الهام�س  يف  كانت  لطاملا 
عن  �ساأحتدث  اليوم  معزولة 
جتربتي ال�سخ�سية يف امليدان 
باعتباري ا�ستاذة اأوؤدي واجبي 
اأن �سح  فنحن  للرباءة  املهني 
اجلي�س  عمل  نعمل  التعبري 
و  جهة  من  نحارب  الأبي�س 
بني  و  اخرى  جهة  من  ندر�س 
عدمه  من  التالميذ  ا�ستيعاب 

و  بيننا  اأخرى  م�ساكل  تخلق 
بني الأولياء فاملعلم اليوم وجد 
نف�سه يتقم�س جميع الأدوار و 
ل بد منه اأن يوؤديها بكل تفاين 
اإي�سال  على  جمرب  هو  فمثال 
الر�سالة لتالميذه بكل �سفافية 
اأغلبيتهم  ليفهم  ب�ساطة  ،و 
�سيتعر�س  فهو  اإل  و  الدر�س 
متناهية  ل  م�سايقة  حلمالت 
جنرب  هو  ثانيا  الأولياء  من 
،و  الطبيب  دور  تقم�س  على 
اإ�سابتهم  لتجنب  املمر�س 
يتف�سى  ل  لكل  و  بالفريو�س 
يف املوؤ�س�سة التعليمية هنا اذا 
يعي�س ال�ستاذ بني املطرقة و 
و  الواجب  تاأدية  بني  ال�سندان 
و هذا  تاأديته  من  اخلوف  بني 

 ، تالمذتي  اأحد  ل�سان  على 
عندما تتحدث الرباءة  : ه - ز  
و  الوباء  ينتهي هذا  اأن  اأمتنى 
فلقد  كان  كما  �سيء  كل  يعود 
الفوج  اإىل زمالئي يف  ا�ستقت 
منذ  بهم  األتقي  فاأنا  الآخر 
الدرا�سة  مقاعد  اإىل  عودتنا 
و ب�سفتي اأخ�سائية اإجتماعية 
و  بال�سرب  التحلي  اأن  اأرى 
مواجهة  يف  النفعايل  الذكاء 
هو  العقبات  من  النوع  هذا 
لإ�ستغالل  الأمثل  احلل 
ففايرو�س  ل�ساحلنا  امل�سكل 
اأن  اإل  �سعوبته  رغم  كورونا 
مع  تعامالته  يف  الن�سان  قوة 
�سلم  اأف�سل  ال�سعبة  املواقف 

لتخطي العقبات.

ال يخفى على اأحد ما مر و مير به 
العامل االآن من حتديات ،�ضعبة 

على م�ضتوى احلياة ب�ضكل عام ،و 
املنظومة الرتبوية ب�ضكل خا�س ، 
فلقد تاأثرت العديد من االأنظمة 

التعليمية يف خمتلف الدول و 
البلدان �ضلبا باالأزمة العاملية 
احلالية ب�ضبب فايرو�س اأو ما 

يعرف بجائحة كورونا
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هواري بومدين.. ما اأحوجنا اإليك
هنا يا �سيدي تهتف با�سمك النا�رصة واجلليل 
�سيدي  يا  والقد�س  وغزة،  واخلليل  وعكا 
م�سعود«  »حا�سي  بك  افتخر  كما  تناديك، 
»احلجار«  وجممع  لنا،  نفطنا  عاد  وقد 
احلديد  يف  القراآن  اآيات  ترجمت  عندما 
تف�رص  »الرويبة«  وم�سانع  ال�سديد،  والباأ�س 
توجيهات موالك اأن اأعدوا لهم، و اجلامعات 
واملعاهد واملدار�س متنح فهم االآيات مداه 
يف ن�رص العلم وف�سيلته، وتفخر بك العربية 
التي ظّنوا اأنها اإندر�ست، فذهبت لتنفخ فيها 
من روحك: »ال نريدها لغة �سعر وغزل فقط 
الفكر  وملتقيات  وعلوم«..  تكنولوجيا  بل 
من  وعامل  مفكر  كل  اإليها  تدعو  االإ�سالمي 
املفاهيم  لت�سحيح  االأر�س  اأ�سقاع  �ستى 
ولتالقي علماء االأمة مبثقفيها.. واملطارات 
بنيته  واجلي�س  االأخ�رص،  وال�سد  والطرق 
والوطنية  واالإ�سالم  العروبة  عقيدة  على 
االأبية..  احلرة  لروحك  �سالم  ال�سافية.. 
�سالم  الراعف..  فل�سطني  جرح  من  �سالم 
من طموحات االأمة املعذبة املقهورة وهي 

باأ�سد احلاجة اإليك.

بومدين الن�شاأة:

  متيز الرجل )1932ـ 1978( بعقلية تخطيطية 
منذ  مبكرا  جتلت  مقدامة  جدية  منهجية 
الكتاتيب  يف  الباكرة  ودرا�سته  طفولته 
واملدر�سة الفرن�سية وانتقاله اإىل قاملة من 
بالن�سبة  العلم  كان  حيث  عدي«  »بني  قريته 
يف  تركزت  كما  تاأجيله  ميكن   ال  مطلبا  له 
ختم  وقد  وطنية،  وثقافة  وطنية  روح  الفتى 
اأبناء قريته  واأ�سبح يدر�س  القراآن يف 1948 
اىل  ينتقل  ان  قبل  والقراآن  العربية  اللغة 
 ..1949 يف  الكتانية  واملدر�سة  ق�سنطينة 
منها  يهتز  بعنا�رص مل  را�سخة  بعقيدة  متيز 
حرف منذ �سارت قدماه بحثا عن التح�سيل 
العلمي ودخوله جامعة االأزهر مرورا بتون�س 
والزيتونة.. اجتمع لديه هدفان االول التحرر 
والثاين  الفرن�سي  اجلي�س  يف  اخلدمة  من 
اأي  ال�ساب  لدى  يح�سل  مل  العلم..  حت�سيل 
اأو  ميني  ذات  انزياح  اأو  فكري  ا�سطراب 
يف  حا�رصة  االأ�سا�سية  املعاين  وظلت  ي�سار 
طالبا  به  املطاف  وا�ستقر  وخطته..  ذهنه 
يف اجلامع االزهر، ومنا�سال �سنة 1950 يف 
اأ�س�سه  الذي  الكبري  العربي  املغرب  مكتب 
اخلطابي  عبدالكرمي  برئا�سة  مغاربة  قادة 
ونيابة الب�سري االإبراهيمي والف�سيل الورتالين 
و عالل الفا�سي و�سالح بن يو�سف واآخرون 
اأال  املكتب  اأمام  وا�سحا  الهدف  كان  وقد 
وهو حماربة فرن�سا و حترير املغرب العربي 

الكبري ووحدته.
م�ساه  طريق  على  نف�سه  ال�ساب  اأخذ  لقد 
قادة التاريخ االإ�سالمي الكبار االأوائل الذين 
يلتزمون الزهد واالأمانة وال�سالبة والكرامة 
القانون  واإقامة  الدوؤوب  والعمل  والفداء 
امل�رصف  النموذج  فهو  والق�سط..  بالعدل 
وال�سعود  واالن�سباط  والنزاهة  للزهد 
فقد  عقيدي..  كقائد  املتميز  الع�سكري 
فيها  حقق  متعاقبة  قيادات  اإليه  اأ�سندت 
جناحات مذهلة و اأثبت بنجاحاته املتوالية 
االأول  الع�سكري  القائد  يكون  باأن  جدارته 
قائد  بومدين  اأ�سبح   1960 ويف  واالأبرز.. 
اأ�سبح   1962 ويف  التحرير..  جبهة  اأركان 
ويف  اال�ستقالل،  حكومة  يف  الدفاع  وزير 
قيادة  جمل�س  رئي�س  نائب  اأ�سبح   1963
ا�ستقاللها  منذ  اجلزائر  كانت  الثورة.. 
ان  بعد  خطرية  حتديات  مواجهة  يف   1962
لال�ستقالل  التايل  اليوم  يف  نف�سها  وجدت 
املحتملة  االأ�سئلة  على  لالإجابة  مدعوة 
كان البد من و�سع  ثم  وغري املحتملة ومن 
حد للفو�سى واالرتباك والت�سادم املجتمعي 
حيث بداأ ال�رصخ بالت�سادم مع جمعية العلماء 
االإقامة اجلربية على �سيخ اجلزائر  وفر�س 
االإبراهيمي وقوى  الب�سري  الروحي  وزعيمها 
جمل�س  حترك  اأن  فكان  اأخرى  اجتماعية 

قيادة الثورة لتعيينه رئي�سا للبالد.
بومدين امل�شروع:

 يف حماولة لقراءة اأفكار الزعيم نكاد جنزم 
اأنه مل ي�سع يف ح�سبانه اأن يكون مثل الرئي�س 
اأ�س�س اجلمهورية اخلام�سة،  الفرن�سي الذي 
يف  عبدالنا�رص  للزعيم  مقلدا  يكون  اأن  اأو 
م�سريته القومية واالأيديولوجية، وال البعثيني 
وال�سيا�سية،  االجتماعية  ومغامراتهم 
بت�سفية  �ستالني  جتربة  بتكرار  يفكر  ومل 
املوؤ�س�سات من اخل�سوم دمويا، اأو جتربة ما 
وت�سي تونغ بت�سفيته الثقافات تع�سفا وعنفا، 
خا�سة ملعاجلة  مهمات  اإزاء  اأنه  يعرف  اإنه 
احللول  ا�سترياد  ويكون  واقع خمتلف متاما 
يف حالته مهلكة للم�ستقبل وهذا ال يعني اأبدا 
اأنه مل ينفتح على كل التجارب وتفهمها لكنه 
الأنه  جتربة  اأي  روح  من  متحررا  كان  دوما 
يدرك خ�سو�سيته العربية االإ�سالمية.. وهنا 
اأ�سيلة ملفكر �سمويل ينطلق  تتجلى �سفات 
حتميه  متاما  وا�سحة  وروؤية  حمددات  من 
من اال�سطراب والتيه.. لقد ترك اال�ستعمار 
وبحزم  بهدوء  يفككها  ان  وعليه  خملفاته 
وعملية  والثقافة  فاللغة  ومعنويا..  ماديا 
واالنطالق  املبعرثة  والرثوات  ا�سرتدادهما 
التنمية، كيف يتحرك ومن  بها اىل عمليات 
الفالحون  لياقته؟..  املجتمع  ال�ستعادة  اأين 
تعر�سوا  والذين  امل�سحوقون  الفقراء 
ع�رصات  وعا�سوا  وقهره  اال�ستعمار  لطغيان 
ال�سنني يف اأ�سواأ م�ستوى معي�سي كيف ميكن 
بناء  ميكن  كيف  اآخر؟  م�ستوى  اإىل  نقلهم 
امل�ستعمر  جوف  اأن  بعد  وموؤ�س�سات  دولة 
قواعدها  من  واأفرغها  اجلزائرية  التجربة 
واملالحقة؟  القمع  �سني  ع�رصات  عرب 
املدين  احل�س  اىل  املجتمع  ينقل  كيف 
وتتجه اىل  االأ�سئلة  تتعدد  القانون،  واحرتام 
مل  اجلوهر..  اأنها  اأحيانا  تبدو  تف�سيالت 
تعاليم  او  كتاب  بومدين  هواري  اأمام  يكن 
يتحرك  انه  منها..  خطته  ا�ستلهام  ميكنه 
تظهر  وهنا  اأظلم  ليل  يف  موح�سة  غابة  يف 
ملكة  اإنها  التفكري  ملكة  غري  اأخرى  ملكات 
فو�سع  احلازمة  واحلكمة  التاريخية  الفطنة 
جديد  من  وهنا  لالأولويات  االأ�سا�س  حجر 
و  جمتمع  لبناء  الفذ  القائد  ملكات  تربز 
دولة. وتربز �سمات املفكر امللتزم لقد كان 
عرقية  بدون  وعروبيا  اإحلاد  بال  ا�سرتاكيا 

واإ�سالميا بال حزبية ووطنيا بال انغالق..
الرئا�سة  ا�ستالمه  منذ  قليلة  �سنوات  يف 
اأ�سا�سية  ف�سول  الواقع  اأر�س  على  ارت�سمت 
من م�رصوعه الوطني على �سعيد بناء الدولة 
االنت�سار  حقق  الذي  الوطني  احلزب  وبناء 
الفكرية  الوحدة  �سمانة  ملدة  اعترب  والذي 

واملنهجية للنظام الوليد..
تلك  قراءة  ال�رصوري  من  انه  االآن  لنا  يبدو 
روؤية  الكت�ساف  ومنهجيا  فكريا  املرحلة 
الواقع  مواجهة  يف  تفكريه  وكيفية  الرجل 
اجلزائر  ويخرج  يخرتقه  اأن  ا�ستطاع  الذي 
من  ح�سل  مهما  وجمتمع  دولة  اإىل  منه 
�رصبات لهما  بعد ذلك اإال اأن ما تركه على 
و  الدولة  مل�سرية  حاميا  ظل  الواقع  ار�س 
بالف�سل  باءت  خارجها  متت  حماولة  كل  اإن 

والتنازع والت�سارع.
اأو  اأفكار  لي�س فقط جملة  بومدين  م�رصوع 
خطة وبرناجما اإمنا فوق ذلك وقبله اإدراك 
امل�رصوع  فيها  يتحرك  التي  بالبيئة  عميق 
الإحداث  واإميان  وتفان  بوعي  والتحرك 
النقلة تلو النقلة.. ا�ستطاع القائد الع�سكري 
الفذ ان ينتقل اىل بناء هياكل الدولة ويدفع 
وروؤية  ود�ستور  مواثيق  على  تر�سيخها  اىل 

وا�سحة حازمة.
التحديات الداخلية: 

القانونية  املرجعيات  م�ستوى  على 
االإطار  اإىل و�سع  مبا�رصة  والد�ستورية اجته 
التي  الدولة  حلركة  والد�ستوري  القانوين 

والنه�سة  التنمية  معركة  خو�س  عليها 
يف  متحورت  التي  ال�سيا�سي  واال�ستقرار 
واالقت�ساد  مبيادينها  الثقافة  جماالت 
بفروعه، حيث ك�رص اال�ستعمار البنى التحتية 
لالقت�ساد الوطني وحوله اإىل ملحق باحلاجة 
الفرن�سية واأما الثقافة وعمادها اللغة فلقد 
املعركة  كانت  لذا  وا�سع..  لت�سويه  تعر�ست 
عنوان  ويف  بفروعها  اجلبهتني  على  وا�سعة 
يف  بقوة  حا�رصة  الفالحة  كانت  االقت�ساد 
اأهداف منها  الرئي�س لتحقيق عدة  اأولويات 
االأر�س  واإعادة  الفالحني  مب�ستوى  االرتقاء 
وحتقيق  اجلها  من  �سحوا  الذين  الأهلها 
�سمانات  من  كواحدة  الغذائي  االكتفاء 
بتوزيع  فقام  ال�سيا�سي..  القرار  ا�ستقالل 
لهم  وفر  الذين  الفالحني  على  االأرا�سي 
األف قرية منوذجية ت�سمل كل منها م�سجدا 
املعي�سة  �سبل  وتوفري  ابتدائية  ومدر�سة 
يلزمهم،  ما  بكل  الفالحني  وزود  الكرمية، 
ال�ساحلة  االأر�س  توزيع  عند  يتوقف  ومل 
ال�سحراء  زحف  الإيقاف  اجته  بل  للفالحة 
باإن�سائه ال�سد االأخ�رص الذي نه�س به �سباب 

اخلدمة الوطنية.
وعلى �سعيد ال�سناعة فلقد كان وا�سحا منذ 
بدون  اخلطة  مع  يتعامل  القائد  اأن  البداية 
عقدة نق�س بل بيقني كامل اأنه �سريتفع بهذه 
م�ستويات  اإىل  وجيزة  فرتة  يف  القطاعات 
والعاملي..  القاري  ال�سعيد  على  متقدمة 
فاأن�ساأ قطاع ال�سناعات الثقيلة وان�ساأ معاهد 
النطالق  حتتية  بنية  واأقام  وتقنية  �سناعية 
قاي�س  عديدة  منتوجات  �سملت  �سناعة 
مقابل  اال�سرتاكي  املع�سكر  يف  دوال  بها 
منتوجات نوعية، وكان البد من اإنهاء احتكار 
فرن�سا للطاقة فاأمم املحروقات يف فيفري 
1971 مما وفر �سيولة معتربة للدولة وظفتها 
يف دعم بقية القطاعات ال�سناعية والزراعية 
وي�سري  يخطب  القائد  كان  عام  وبعد م�سي 
اإىل اأن اجلزائر قريبا �ست�سبح يابان العرب.

معركة التعريب:

منذ بداية اال�ستعمار كان وا�سحا اأن هناك 
الثقافة  �سد  وخطريا  وا�سعا  ا�ستهدافا 
والعربية..  االإ�سالم  مبكونيها  الوطنية 
التعليم  اال�ستعمارية  االإدارات  وحاربت 
ال�سعبي واللغة العربية »التعليم االأ�سلي« كما 
ن�رصوا بعد متكنهم من مقاليد االأمر اأفكارا 
الق�ساو�سة  عليه  اأ�رصفت  م�سوهة  وثقافة 

وامل�ست�رصقون.. 
عن  دفاعا  با�ستب�سال  اجلزائريون  قاوم 
لغتهم ودينهم وكانت جمعية العلماء النموذج 
يف  كانوا  ولكنهم  امليدان  هذا  يف  االأبرز 
ذلك مالحقني االأمر الذي ترك ظالله على 
حيث  اال�ستقالل..  غداة  التعليمي  الو�سع 
كانت االإدارة اجلزائرية تعاين التفرن�س مما 
احدث ا�سطرابا نوه اليه الربملان التاأ�سي�سي 
مذكرة  يف  اال�ستقالل  من  �سهور  عدة  بعد 
الأنه  التعريب   يف  االإ�رصاع  ب�رصورة  مطالبا 
البالد  رئي�س  اأن  ورغم  اال�ستقالل..  عنوان 
على  كرر  بلة  بن  اأحمد  املرحوم  حينذاك 
اإننا  عرب  اإننا  عرب  »اإننا  اجلميع:  م�سامع 
املقرتحة  التعريب  م�ساريع  اأن  اإال  عرب« 
تعطيله..  على  عمل  من  بواقع  ا�سطدمت 
حتى جاء بومدين ليجعل التعريب ثورة مثل 
لقد  ال�سناعية..  والثورة  الفالحية  الثورة 
كان التعريب لديه م�ساألة لها عالقة عميقة 
بتكوينه الثقايف فكان اإميانه اأنها اأحد معامل 
قطاع  �سهد  وهكذا  اجلزائرية  ال�سخ�سية 
التعريب..  جمال  يف  بعيدة  قفزة  التعليم 
القانون و بدعم قوي  بقوة  التعريب  واأ�سبح 
من حزب جبهة التحرير معمما يف املدار�س 
اجلي�س  ثكنات  ويف  الدولة  موؤ�س�سات  ويف 
اجلامعات  اىل  وامتد  الع�سكرية  واملدار�س 
حيث �سهد �رصاعا عنيفا مع تيار الفرانكفون 

الذين تقلدوا منا�سب اإدارية متقدمة.
جعل  يف  جنح  بومدين  اأن  قوله  ميكن  ما 

التعريب حقيقة حا�رصة بقوة يف لغة و�سائل 
اأ�سبح  فلقد  اجلزائر  يف  واالإبداع  االإعالم 
التعريب ال يقبل التحجيم يف حني تراجعت 
اإعالمها  وو�سائل  الثقافية   الفرانكفونية 
خطوات كثرية.. مل تكن العربية عند بومدين 
ثقافية ح�سارية حملها  لغة بل هوية  جمرد 
بل�سان  خطابه  ليلقي  املتحدة  االأمم  اإىل 

عربي مبني.
املجاين  التعليم  كان  نف�سه  ال�سياق  ويف 
واملر�س  ثورة على اجلهل  والطب املجاين 
املدار�س  العلم  انت�سار  يف  نتائجها  ظهرت 
االأوبئة  على  والق�ساء  واجلامعات 

واالأمرا�س..

بومدين العربي والإن�شاين:

اأهم  ومطارها  الثوار  قبلة  اجلزائر  عادت 
وقادة  املنا�سلني  ا�ستقبال  يف  دويل  مطار 
عامليا  زعيما  فكان  التحرر..  حركات 
اإفريقيا  من  لال�ستعمار  مبطاردته  بجدارة 
واأمريكا الالتينية كما اأنه اأ�سهم بقوة يف بناء 
نظام دويل جديد بوقوفه بب�سالة يف ت�سليب 
منه  حماولة  يف  االنحياز  عدم  دول  منظمة 
قطبي  بني  الدويل  القرار  احتكار  لك�رص 

الراأ�سمالية واال�سرتاكية.
كما اأنه جعل من جبهات القتال �سد الكيان 
ح�سد  حالة  وال�سورية  امل�رصية  ال�سهيوين 
ا�سرتاتيجي لطاقات االأمة ال يدخر ماال وال 
دما وال جهدا عن ا�ستمرار قوتها وحيويتها  
فلقد رف�س الرجل االعرتاف بهزمية 1967.. 
اإىل �ساحات املعركة  ودفع بقواته بال تردد 

على اجلبهة امل�رصية.
مل  متميزان  وح�سور  دور  للجزائر  كان 
واأمريكا  واآ�سيا  اإفريقيا  يف  دولة  تبلغهما 
قيمة  يدرك  الرجل  كان  فلقد  الالتينية 
اجلزائر ويتحرك بقوتها يف حميطه العربي 

ويف حميطه الدويل.
اإال  متلك  ال  فاإنك  فل�سطني  مع  تعامله  اأما 
القول اأن الرجل كان يتحرك بروح امل�سئولية 
الفل�سطينية  للق�سية  كقائد  املطلقة 
وامل�سئول االأول عنها فلقد اأوجد كل �رصوط 
املعا�رصة  الفل�سطينية  الثورة  اإنطالق 
وانتزع  العربي   النظام  تغّول  �سد  وحماها 
باالعرتاف  والدولية  العربية  القرارات  لها 
بتمثيلها لل�سعب الفل�سطيني وحّول موؤ�س�سات 
خلدمة  جميعا  االأمنية  اجلزائرية  الدولة 

الق�سية الفل�سطينية والثورة الفل�سطينية. 
 كما كان دوره بالغ االأهمية يف توحيد اجلهد 
والفعل يف اجتاه فل�سطني فاأنهى اخلالفات 
بني  اخلالفات  اأنهى  كما  وم�رص  ليبيا  بني 
فل�سطني  ان  قال  ولطاملا  والعراق..  اإيران 
االأمة  وحدة  يحمي  الذي  امل�سلح  اال�سمنت 
اإال  بعده  يجيء  ملن  لي�س  مبداأ  جعل  ولقد 
او  ظاملة  فل�سطني  مع  به:”نحن  االلتزام 

مظلومة”.
فل�سطني  اأجل  من  اإال  يخا�سم  مل  بومدين 
فقطع عالقات اجلزائر مع كل دولة عربية 
�سعر  وعندما  للفل�سطينيني..  باالأذى  متتد 
يف  وحدهم  اأ�سبحوا  اأنهم  الفل�سطينيون 
كالطود  وقف  ديفيد  كامب  بعد  امليدان 
قد  اال�سرتاتيجي  الفرز  مرحلة  اأن  ليعلن 
والت�سدي  ال�سمود  جبهة  وتزعم  بداأت 
خيانات  لوال  ال�سيا�سي  االنهيار  يوقف  وكاد 
ال  اأخرى  حكمة  للقدر  وكان  العربي  النظام 
نعلمها.. مات القائد والزعيم فتيتم ال�سعب 

الفل�سطيني.
فل�سطني  وكرامة  االأمة  بحجم  بومدين  كان 
فل�سطني  يف  هتف  ما  عليه  اهلل  رحمة 
اأ�ستطع  اأين مل  واليكم  اإليه  اعتذر  جرحها.. 
لكن  عناوينه..  مالم�سة  احليز  هذا  يف 
يزداد  يوم  وكل  فينا  حي  اأنه  روعي  يطامن 
اأعالم  من  بارزا  علما  اأ�سبح  وقد  تاألقا.. 

فل�سطني واالأمة.. واهلل غالب على اأمره.

يف  ذكراك يا �شيد الرجال 
كتب الأوفياء عنك ولك.. 
قراأت ما كتبوا، وا�شتمعت 
ملا قالوا، لقد كانوا ع�شاقا 

وخمل�شني، هزتني 
كلماتهم، اأفرحتني حينا 
واأبكتني حينا.. ولكني 
وجدت يف داخلي كلمة 
مل تقل بعد فا�شمح يل 

يا �شيدي اأن اأقبل يديك 
وهذه اأول خمالفة لك 

واأبداأ تدبرك احتماء من 
جحيم متر به اأمتك يا من 

وثقت بها فدعوتها اإىل رفع 
راأ�شها.. من �شخر اأي جبل 
قددت عزميتك، ومن قمة 
اأي جبل نلت �شموخك، ومن 

ر�شو اأي جبل كان يقينك 
ور�شوخك؟ 

�شالح عو�س
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جمموع  على  جمموعة  كل  �إثرها  على  ت�ضم 
12 فريقا، يلعب خاللها كل مت�ضدر جمموعة 
 3 بني  –جتري  بينهم  فيما  م�ضغرة  بطولة 
بينها  فيما  ذهاب  �ضيغة  يف  وتلعب  �أندية- 
�إىل  و�لثاين  �لأول  �ملركزين  �ضاحبي  وي�ضعد 
�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل، بينما �ضوف ي�ضقط 
�أ�ضحاب �ملر�كز �لأربعة �لأخرية �إىل �لبطولة 

�لهاوية مبجموع 12 فريقا.
�لأندية �ملعنية من  ر��ضلت  �لفاف قد  وكانت 

�لتي  �لكتابية  �ل�ضت�ضارة  يف  �مل�ضاركة  �أجل 
�لتي  �ملناف�ضة  �ضيغة  باختيار  لها  ت�ضمح 
�جلديد  �لكروي  للمو�ضم  حت�ضبا  تعتمدها 
ثالث  بني  بتخيريها  قامت  �أين   ،2021/2020
�ضيغ، �لأوىل كان باعتماد ثالثة �فو�ج ي�ضم كال 
منها 12 فريقا مثلما ذكرناه �آنفا، بينما �ضّمت 
�ل�ضيغة �لثانية �للعب عرب جمموعتني ت�ضم كل 
بالذهاب  �ملناف�ضة  وجتري  فريقا   18 منها 
خاللها  ي�ضعد  جولة،   17 لعب  عرب  فقط 
مت�ضدر كل جمموعة �إىل �لر�بطة �لأوىل، بينما 
�ضيكون �ل�ضقوط من ن�ضيب �أ�ضحاب �ملر�كز 

�لثالثة  �ل�ضيغة  كانت  فيما  �لأخرية،  �ل�ضتة 
كل  ت�ضم  جمموعات  باأربع  �للعب  عرب  تعمد 
ذهاب  ب�ضيغة  �ملناف�ضة  وتلعب  فرق،   9 منها 
كل  يف  فريق  و�إعفاء  جولة   16 بلعب  و�إياب 
�لأول عن  �أ�ضحاب �ملركز  يلعب  بينما  جولة، 
كل جمموعة مبار�ة ذهاب عرب �ضحب �لقرعة 
وي�ضعد �لفائز بينهما �إىل �لر�بطة �لأوىل بينما 
�ملر�كز  �أ�ضحاب  ن�ضيب  من  �ل�ضقوط  يكون 

�لثالثة �لأخرية.
�أن  زط�ضي  �لدين  �لرئي�س خري  هيئة  وك�ضفت 
لالقرت�ح  بالأغلبية  كانت   36 �لأندية  خيار�ت 

فريقا   17 جمموع  عليه  �ضادق  �لذي  �لأول 
�لقرت�ح  على  �أندية   9 مبجموع  �ضوتو�  بينما 
 10 �ختيار  من  �لثالث  �لقرت�ح  وكان  �لثاين 
�لثانية  �لر�بطة  بطولة  تنطلق  و�ضوف  فرق، 

يومي 12 و13 فيفري، وتنتهي مرحلة �لذهاب 
�لكروي  �ملو�ضم  يختتم  بينما  �أفريل   10 يف 
�لدورة  تلعب  �ملقابل  يف  جو�ن،   15 بتاريخ 

�مل�ضغرة بني �أيام 19،24 و29 جو�ن 2021.

مّت االعتماد ر�شميا على �شيغة املناف�شة اجلديدة التي �شوف تن�شط عليها مناف�شة الرابطة الثانية الهاوية 
وذلك باعتماد ثالث جمموعات، عقب اال�شت�شارة الكتابية التي مّت توجيهها اإىل االأندية 36 التي متثل بطولة 

الرابطة الثانية املنتظر انطالق مبارياتها �شهر فيفري املقبل، حيث �شادق ام�س اأع�شاء املكتب الفدرايل 
لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف االجتماع ال�شهري املنعقد على �شيغة املناف�شة اجلديدة التي �شوف تلعب 

على اإيرها مباريات املو�شم الكروي اجلديد، وذلك عقب اختيار اأغلبية الفرق املن�شوية حتت لواء الرابطة 
الثانية اعتماد اللعب بثالث جمموعات –�شرق، و�شط وغرب-

املو�شم ينطلق بتاريخ 12 فيفري ودورة ال�شعود تلعب يف جوان

املكتب الفدرايل ير�سم مناف�سة الرابطة الثانية ب�سيغة 3 اأفواج

املدرب موي�س وا�شل ابعاده عن الت�شكيلة االأ�شا�شية

الالعب يختار االنتقال اإىل الكالت�شيو واالن�شمام لهيال�س فريونا

بن رحمة: الو�سع خمتلف بني برينتفورد ووا�ست 
هام ول�ست نادما

بن طالب خارج ح�سابات املدرب اجلديد ل�سالكه04

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  نفى 
ندم  يكون  �أن  رحمة  بن  �ضعيد 
فريقه  رفقة  �للعب  �ختيار  على 
�لجنليزي  هام  و��ضت  �حلايل 
فرتة  خالل  معه  تعاقد  و�لذي 
�ملن�رصم  �ل�ضيفي  �ملركاتو 
�لنا�ضط يف  برينتفورد  قادما من 
دوري �لدرجة �لأوىل �لجنليزية، 
�ملنتخب  مهاجم  �أو�ضح  �أين 
�للتحاق  ف�ضل  �أنه  �لوطني 
منه  �ضعيا  "�ملطا�رق"  بت�ضكيلة 
يف  و�لتعلم  �مكانياته  تطوير  �إىل 
يتح�ّضن  حتى  �لعايل  �مل�ضتوى 
ومل  تدريجية،  ب�ضفة  مردوده 
�أنه  �لتاأكيد  يف  رحمة  بن  يرتدد 
عندما  �لحيان  بع�س  يف  ينزعج 
��ضتبعاده  ويتم  �أ�ضا�ضيا  يلعب  ل 
موي�س،  �ملدرب  خيار�ت  من 
�حل�ضول  يف  يرغب  و�نه  خا�ضة 
�لتي  �للعب  من  دقائق  على 
يف  �لثقة  �كت�ضاب  على  ت�ضاعده 
عنده،  ما  �أف�ضل  وتقدمي  �لنف�س 
يتطلب  �لأمر  �ن  �عرتف  �أنه  �إل 

بال�ضرب  و�لتحلي  �لوقت  بع�س 
ثقة  �كت�ضاب  من  يتمكن  حتى 
مدربه و�حل�ضول على فر�ضته مع 

مرور �لوقت.
�أردف بن رحمة خالل ت�رصيحات 
�م �ضي" �أنه  "�أر  �أدىل بها لإذ�عة 
ما  بني  يختلف  �لو�ضع  �أن  يدرك 
هو  وما  برينتفورد  مع  عليه  كان 
�جلديد  ناديه  رفقة  �لآن  عليه 

نيل  تعّود على  و��ضت هام، حيث 
�لثقة �ملطلقة مع فريقه �ل�ضابق، 
�إل �أنه مطالب مب�ضاعفة �جلهود 
حتى ينال ثقة �ملدرب و�لأن�ضار 
يعمل  ما  وهو  هام،  و��ضت  رفقة 
و�أ�ضاف  �لر�هن،  �لوقت  عليه يف 
�لأندية  �أكرب  �أحد  و��ضت هام  �أن 
مو�ضم  كل  ويناف�س  �جنلرت�  يف 
دوري  يف  �لكبار  �لع�رصة  رفقة 

على  �لغر�س  لهذ�  "�لربميرليغ"، 
و�لهجوم  بقوة  �لدفاع  �لالعب 
يف  مكانة  يك�ضب  حتى  بجدية 

�ضفوفه.
مدرب  و��ضل  �آخر،  �ضياق  يف 
�إبعاد  موي�س  ديفيد  هام  و��ضت 
لعبه �جلز�ئري �ضعيد بن رحمة 
�لأ�ضا�ضية  �لت�ضكيلة  �ضفوف  عن 
له  �لدعوة  بتوجيه  �كتفى  �أين 
�لتي  بر�يتون  مقابلة  حل�ضور 
حل�ضاب  �أم�س  �أول  م�ضاء  جرت 
�جلولة 15 من �لدوري �لجنليزي 
�ملمتاز، وجل�س يف دكة �لحتياط 
حيث تابع كامل �طو�رها دون �أن 
لعب،  دقيقة  �ي  على  يح�ضل 
زمالءه  تعادل  �ملقابلة  وعرفت 
كل  يف  بهدفني  ملعبهم  على 
�ضبكة، ويبدو �أن موي�س يعول على 
�أد�ئه  عقب  رحمة  بن  تهمي�س 
�لأخري �لذي كان متو��ضعا مثلما 
كان عليه �حلال مع بقية زمالئه، 
بابن مدينة  �لت�ضحية  ل  ف�ضّ لكنه 
بديال  باإعادته  تيمو�ضنت  عني 

الرابطة تربمج اللقاء املتاأخر اأمام الن�شرية اجلمعة املقبل

وفاق �سطيف يتاأهل على الب�ساط الأخ�سر 
يف كاأ�س الكاف

ر�ضميا  �لقدم  لكرة  �لإفريقي  �لحتاد  �أعلن 
تاأهل نادي وفاق �ضطيف �إىل �لدور �ل�ضاد�س 
على  �لكاف  كاأ�س  ملناف�ضة  مكرر  ع�رص 
�لأ�ضبوع  �لتنقل  له  �ضبق  بعدما  �لب�ضاط 
مو�جهة  �أجل  من  �لت�ضاد  �إىل  �ملن�رصم 
�لدور  ذهاب  لقاء  حل�ضاب  �لنه�ضة  نادي 
�لتي  �لقارية  �ملناف�ضة  من  ع�رص  �ل�ضاد�س 
ت�ضكيلة  �أن  غال  �لت�ضاد  يف  مقررة  كانت 
�مللعب  �أبو�ب  وجدت  �لكوكي  نبيل  �ملدرب 
�ملقابلة  حمافظ  رفقة  وجهها  يف  مو�ضدة 
�أدر�جهم  عادو�  �لذين  �لتحكيم  وثالثي 
�لتي وقعت  �لأحد�ث  �للقاء، وهي  لعب  دون 
�ل�ضباب  وز�رة  �لقائم بني  �لنز�ع  على خلفية 
�ملحلية  و�لحتادية  �لت�ضادية  و�لريا�ضة 
�م�س  تلّقت  �ل�ضدد  هذ�  ويف  �لقدم،  لكرة 
من  ر�ضمية  مر��ضلة  �ضطيف  وفاق  �إد�رة 
�لتاأهل  منح  من خاللها  �كدت  و�لتي  �لكاف 
�إىل ممثل �جلز�ئر يف �ملناف�ضة �لقارية دون 
�لدور  لعب  من  �أعفي  �ن  �ضبق  بعدما  لعب، 

�لقر�ر على خلفية  �أين جاء هذ�  �لتمهيدي، 
�ضبليت  دّونه �ملحافظ هيالر  �لذي  �لتقرير 
�أمام  كان حا�رص�  �لوفاق  وفد  �أن  �أكد  �لذي 
ملعب �للقاء لكن �أبو�به كانت مغلقة يف وجهه 
�لتي  �لتدريبية  �حل�ضة  يف  معه  حدث  مثلما 
�ضبقت موعد �ملو�جهة �أين منع من �لدخول 
لو�ئح  عليه  تن�س  مثلما  �لتدرب  �أجل  من 
�لكاف، وبالتايل ينتظر رفقاء �لالعب عمورة 
�لّتعرف على  �أجل  �لقرعة من  عملية �ضحب 
مناف�ضه يف دور �ل�ضاد�س ع�رص مكرر، و�لذي 
دوري  من  �ملق�ضاة  �لفرق  �إحدى  �ضيكون 

�أبطال �إفريقيا.
�لتي  �ملبار�ة  برجمة  تاّكد  �ل�ضدد  هذ�  ويف 
جتمع وفاق �ضطيف ونادي ن�رص ح�ضني د�ي 
�لفاحت جانفي �ملقبل على ملعب 20  بتاريخ 
�للقاء  تندرج حل�ضاب  بالعا�ضمة، حيث  �أوت 
�لر�بطة  من  �خلام�ضة  �جلولة  عن  �ملوؤجل 

�ملحرتفة �لأوىل.
عي�شة ق.

بعدما  �ل�ضعد�ء  �لعا�ضمة  �حتاد  نادي  تنّف�س 
�ضجل �أول فوز له هذ� �ملو�ضم و�لذي جاء عرب 
�لديربي �لعا�ضمي �لذي جمعه �أمام �جلار ن�رص 
�خلروج  من  �لالعبون  �أين متكن  د�ي،  ح�ضني 
�ل�ضلبية بفوز م�ضتحق جاء  �لنتائج  من قوقعة 
نظيفة  بثالثية  ل�ضاحلهم  و�نتهى  و�أد�ء  نتيجة 
كودري  حمزة  من  كل  ت�ضجيلها  على  تد�ول 
هذ�  وجاء  حمبو�س،  و�أمين  ثنائية  وقع  �لذي 
�لنت�ضار يف �لوقت �ملنا�ضنب متكن على �إثره 
�أ�ضبال �ملدرب تيريي فروجي من جتاوز فرتة 
�ضت  مد�ر  على  طالتهم  �لتي  �ل�ضلبية  �لنتائج 
مباريات على �لتو�يل باحت�ضاب مقابلة �لكاأ�س 
�جلار  لفائدة  تاجها  خ�رصو�  �لتي  �ملمتازة 
يكون  �أن  �لالعبون  يعول  �أين  بلوزد�د،  �ضباب 
نغمة  ل�ضتعادة  بالنبة  �لديكليك  �للقاء  هذ� 
من  �لعا�ضمي  �لنادي  و�إرجاع  �لنت�ضار�ت 
�أجل لعب �لأدو�ر �لأوىل يف �لبطولة  بعيد من 
جمل�س  رئي�س  ك�ضف  �ن  �ضبق  مثلما  �لوطنية 
�لإد�رة عا�ضور جلول نهاية �لأ�ضبوع �ملنق�ضي، 
"�ضو�ضطارة"  �أبناء  ت�ضكيلة  �أن  �و�ضح  عندما 
�لأربعة  �ملر�كز  �إحدى  على  يناف�ضون  �ضوف 

هذ� �ملو�ضم.
للثنائي �ملغرتب  تاألقا لفتا  وعرفت �ملقابلة 
�ملنق�ضي  �ل�ضيفي  �ملركاتو  يف  �مل�ضتقدم 

بن دين و�ضولة �للذ�ن كانا يف �ملوعد وقّدما 
�ضولة  �لو�ضط  بالأخ�س لعب  مبار�ة جميلة، 
�لذي كان �أحد �أف�ضل �لالعبني على �مل�ضتطيل 
�لأخ�رص، حيث �ضال وجال بالكرة ويعترب من 
رفقة  �ملغرتبني  �لالعبني  م�ضتقدمي  �ف�ضل 
بن دين، �إىل جانب �أن كودري ظهر بوجه ر�ئع 
و�أظهر قدرته على �لحتفاظ بامكانياته رغم 
كو�در  �أحد  يعترب  �لذي  وهو  �ل�ضن  �لتقدم يف 
�لت�ضكيلة خا�ضة و�أنه �ضجل هدفني يف �للقاء.

عي�شة ق.

املغرتبان بن دين و�شولة يتاألقان ب�شورة الفتة

احتاد العا�سمة يحدث الديكليك على 
ح�ساب الن�سرية

لنادي  �جلديد  �ملدرب  �أعلن 
�ضتيفان  �لأملاين  �ضالكه04 
�لالعب  م�ضتقبل  عن  غرو�س 
طايل  بن  نبيل  �جلز�ئري  �لدويل 
�لتي  �لفرتة  خالل  �لفريق  مع 
على  خاللها  ي�رصف  �ضوف 
و�أو�ضح  للنادي،  �لفنية  �لعار�ضة 
يف هذ� �ل�ضدد �أن متو�ضط ميد�ن 
ح�ضاباته  خارج  �ضيكون  �خل�رص 
عليه  يعتمد  ولن  نهائية  ب�ضفة 
و�أنهى  بتاتا،  خمططاته  �ضمن 
خالل  من  �ل�ضوي�رصي  �ملدرب 
هذه �لت�رصيحات �لإعالمية �لتي 
�ل�ضحافية  �لندوة  خالل  قدمها 
�لإعالميني  مع  عقدها  �لتي 
طالب  بن  م�ضتقبل  حول  �جلدل 
مع فريقه �ضالكه وبالتايل خروجه 
�لفريق  ح�ضابات  من  نهائيا 
�لأملاين، وتاأكد بالتايل من خالل 
�جلديد  �ملدرب  ت�رصيحات 
للنادي �أن �إد�رة �ضالكه تخلّت عن 

�لذي  �جلز�ئري  لعبها  خدمات 
نيوكا�ضل  �ضفوف  من  ��ضتقدمته 
�لجنليزي يف فرتة �ضابقة، وهي 
�لتي �أقدمت على معاقبته باإنز�له 
م�ضاكل  بعد  �لرديف  فريق  �إىل 
حدثت معه رفقة �ملدرب �ل�ضابق 
�إىل جانب ذلك  للنادي، وتعر�ضه 
�أحد  طرف  من  عن�رصية  حلملة 

�لإعالميني يف �ملانيا.
�أول  طالب  بن  يكون  �أن  وينتظر 
�ضالكه04  ل�ضفوف  �ملغادرين 
�ملقبل،  �ل�ضتوي  �ملركاتو  خالل 
�إد�رتي  من  عر�ضني  ميلك  �أين 
�لجنليزي  هام  و��ضت  فريقي 
�للتان  �ليطايل  هيالنا  وفريو�س 
ت�ضعيان �إىل ��ضتغالل فرتة �لتوتر 

مع  �ملعني  عليها  يتو�جد  �لتي 
�أجل  من  �لأملاين  ناديه  م�ضوؤويل 
ويف  خدماته،  على  �حل�ضول 
�ل�ضدد فاإن بن طالب يكون  هذ� 
من  "�لكالت�ضيو"  وجهة  �ختار 
�أجل خو�س غمار جتربة جديدة 
يختار  �أن  ي�ضتبعد  �أين  هناك، 
�لجنليزي  �لدوري  �إىل  �لعودة 
جمدد� وهو �لذي �ضبق له �للعب 
فريقي  رفقة  �ضابق  وقت  يف 
�ن  و�ضبق  ونيوكا�ضل،  توتنهام 
فريونا  هيال�س  نادي  عرف 
تو�جد لعب دويل جز�ئري حمل 
بالظهري  �لأمر  ويتعلق  �ألو�نه 
فار�س  حممد  للخ�رص  �لأي�رص 
لزيو  رفقة  حاليا  ين�ضط  �لذي 
بن  يوقع  �أن  يرتقب  حيث  روما، 
�ليطايل  �لنادي  رفقة  طالب 
�لتفكري يف  �أ�ضهر قبل  ملدة �ضتة 
�لعام  �ضائفة  �لكروي  م�ضتقبله 

�ملقبل.
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 وكان ليفربول الطرف الأف�ضل والأكرث 
الت�ضجيل  وافتتح  اللقاء  طوال  �ضيطرة 
مبكراً بف�ضل ال�ضنغايل �ضاديو مانيه لكن 
النيجريي اأجاي عدل النتيجة يف الوقت 
الدقائق  يف  ليفربول  وحاول  القاتل، 
لكن  الثالث  النقاط  اقتنا�ص  املتبقية 
تكتل و�ضت بروميت�ص و�ضوء حظ زمالء 
النتيجة  اأبقى  �ضالح  حممد  امل�رصي 
ر�ضيده  ليفربول  ورفع  حالها،  على 
اإىل 32 نقطة يف ال�ضدارة بفارق ثالث 

نقاط عن اإيفرتون الو�ضيف فيما �ضار 
ر�ضيد ال�ضيف 8 نقاط يف املركز 19.

وولفرهامبتون  فر�ص  املقابل،  يف 
�ضيفه  على   1-1 الإيجابي  التعادل 
توتنهام  �ضّجل  هوت�ضبري،  توتنهام 
ندومبيلي  تانغي  الفرن�ضي  عرب  اأولً 
من  الأوىل  بالدقيقة  مبكر  وقت  يف 
املغربي  لكن  مركزة،  اأر�ضة  ت�ضديدة 
لفريقه  التعادل  اأدرك  �ضاي�ص  رومان 
بدقائق  النهاية  قبل  وولفرهامبتون 

عرب راأ�ضية ممتازة، وبهذه النتيجة �ضار 
يف  نقطة   21 وولفرهامبتون  ر�ضيد 
املركز 11، بينما اأ�ضبح ر�ضيد توتنهام 

26 نقطة يف املركز اخلام�ص.
يونايتد  ليدز  فريق  حقق  جهته،  من 
�ضيفه  على  بتغلبه  له  مهماً  انت�ضاراً 
�ضمن  الأحد  نظيف  بهدف  برينلي 
الدوري  من  ع�رصة  اخلام�ضة  املرحلة 
مهاجم  املمتاز.ومتكن  الإنكليزي 
اإهداء  من  بامفورد  باتريك  ليدز 

ت�ضجيله  عقب  لفريقه  نقاط  الثالث 
جزاء  ركلة  من  الوحيد  املباراة  هدف 
اللقاء.ورفع  من  اخلام�ضة  الدقيقة  يف 
املركز  نقطة يف   20 اإىل  ر�ضيده  ليدز 
فوزه  حقق  اأن  بعد  ع�رص  احلادي 
يف  و7هزائم،  تعادلني  مقابل  ال�ضاد�ص 
 13 عند  برينلي  ر�ضيد  جتمد  املقابل 
ال�ضاد�ص ع�رص  نقطة فقط يف املركز 
مقابل  ال�ضابعة  خ�ضارته  لقي  اأن  بعد 
هو  انت�ضارات.وهذا  و3  تعادلت   4

الهدف العا�رص لبامفورد يف 15 مباراة 
املو�ضم.وبتعادله  هذا  »برميريليغ«  يف 
وخم�ص  انت�ضارات  �ضتة  مقابل  الرابع 
هزائم، رفع و�ضت هام ر�ضيده اىل 22 
بات  فيما  العا�رص،  املركز  يف  نقطة 

ر�ضيد برايتون الذي فرط بفوزه الأول 
والثالث  الأخرية  ال�ضت  املراحل  يف 
يف  نقطة   13 املو�ضم،  هذا  فقط 
نقطتني  بفارق  ع�رص  ال�ضاد�ص  املركز 

عن منطقة الهبوط.

و�ست بروميت�ش يوقف ليفربول

جنمه  مع  لّتـفاق  مدريد  ريال  ل  تو�ضّ
الكرواتي لوكا مودريت�ص لتمديد عقده 
�ضحيفة  فبح�ضب   ،2022 العام  حتى 
ماركا املقّربة من النادي امللكي فاإّن 
اّتـفاقا و�ضيكاً بني النادي والالعِب يقوم 
على متديِد العقد الذي ينتهي بنهايِة 
املو�ضم لعام اآخر، مودريت�ص البالغ من 
العمر 35 عاماً، بداأ م�ضواره مع النادي 
امللكي عام 2012 قادماً من توتنهام، 

يف  الأ�ضا�ضّية  الّركائز  اأحد  واأ�ضحى 
من  العديَد  معه  فحقق  مدريد،  ريال 
الألقاب اأبرُزها لقبـَي الدوري الإ�ضباين 
واأربعة األقاب يف دورّي اأبطال اأوروبا، 
اأف�ضل لعب يف  بجائزة  يُتّوج  اأن  قبل 
وبح�ضب   ،2018 عام  والعامل  اأوروبا 
متديد  َل  ف�ضّ مورديت�ص  فاإّن  ماركا 
النتقال  على  مدريد  ريال  مع  عقده 

اإىل الدوري الأمريكي اأو القطري.

اأن دييغو كو�ضتا  اأكد تقرير �ضحفي 
مهاجم اأتلتيكو مدريد طلب الرحيل 
عن �ضفوف الروخيبالنكو�ص، خالل 
املقبلة،  ال�ضتوية  النتقالت  فرتة 
كو�ضتا  اأن  »ماركا«  �ضحيفة  وذكرت 
عقده  اإنهاء  ناديه  اإدارة  من  طلب 
يف جانفي املقبل، م�ضرية اأنه يريد 
الرحيل لأ�ضباب �ضخ�ضية، واأ�ضافت 
اأتلتيكو  ملعب  يف  الآن  الكرة  اأن 
للجلو�ص  ي�ضتعد  الذي  مدريد، 
مل  واإذا  معه،  للتحدث  الالعب  مع 
ت�ضهيل  النادي  �ضيحاول  راأيه  يغري 
اإيجاد  خالل  من  رحيله  عملية 
الأطراف،  جلميع  منا�ضب  اتفاق 

قد  الأتلتي  اأن  ال�ضحيفة  ولفتت 
اأجل  من  ال�ضتوي  املريكاتو  يدخل 
ال�ضماح  حال  جديد،  مهاجم  �ضم 
الفريق ل  واأن  دييغو خا�ضة  برحيل 
ميتلك �ضوى لوي�ص �ضواريز كمهاجم 
املو�ضم،  بداية  ومنذ  �رصيح، 
عديدة  اإ�ضابات  من  كو�ضتا  عانى 
بفريو�ص  اأ�ضيب  حيث  وخمتلفة، 
ع�ضلية  اإ�ضابة  بجانب  كورونا 
اأبعدته  اليمنى  ال�ضاق  يف  واإ�ضابة 
لأتلتيكو مدريد هذا  عن 13 مباراة 
دييغو  اأن  بالذكر  جدير  املو�ضم. 
اأتلتيكو  مع  بعقد  يرتبط  كو�ضتا 

مدريد حتى �ضيف 2021.

ليونيل  الأرجنتيني  رف�ص 
مي�ضي جنم بر�ضلونة الإ�ضباين 
الفريق  مع  م�ضتقبله  ح�ضم 
اتخاذ  موؤجاًل  الكاتالوين 
املو�ضم،  نهاية  حتى  قراره 
اأطلق  الوقت  ذات  يف  لكنه 
القوية  الت�رصيحات  بع�ص 
البلوغرانا،  لع�ضاق  واملهمة 
بت�رصيحات  مي�ضي  وخرج 
مع  مب�ضتقبله  تتعلق  جديدة 
ال�ضهرية  وم�ضكلته  بر�ضلونة 
املو�ضم  بداية  ن�ضبت  التي 
رغبته  �رصاحة  اأعلن  عندما 
عن  يعدل  اأن  قبل  بالرحيل 
اإىل  ا�ضطراره  ب�ضبب  قراره 
خالل  من  فريقه  مواجهة 
يف  مي�ضي  وقال  املحاكم، 
و�ضائل  تناقلته  خا�ص  لقاء 

»�ضاأنتظر  العاملية:  الإعالم 
نهاية املو�ضم احلايل لأحدد 
اأف�ضل  رحلت  اإن  م�ضتقبلي، 
باأف�ضل طريقة،  ذلك  يتم  اأن 
اأّي لعب،  اأكرب من  بر�ضلونة 
يف  الرغبة  لدي  كانت  دائماً 
الوليات  يف  جتربة  خو�ص 

املتحدة«.
ليو وجود خالفات مع  ونفى 
غريزمان  الفرن�ضي  زميله 
التي  العالقة  اأّن  موؤكداً 
ب�ضاأن  وقال  جيدة  جتمعهما 
غوارديول  مع  ات�ضالته 
�ضيتي:  مان�ض�ضرت  مدرب 
عن  غوارديول  مع  »حتدثت 
بر�ضلونة  يف  الأمور  �ضري 
نتطرق  مل  لكننا  و�ضيتي 
جمدداً«،  اللقاء  لإمكانية 

التي  مب�ضكلته  يتعلق  وفيما 
الفائتة  بالأ�ضهر  ن�ضبت 
رئي�ص  بارتوميو  اإدارة  مع 
بر�ضلونة امل�ضتقيل واإمكانية 
املر�ضحني  لأحد  دعمه 
يف  اأنه  اأعلم  »كنت  للرئا�ضة: 
الق�ضاء  اإىل  توجهت  حال 
مل  لكنني  بالق�ضية  �ضاأفوز 
الطريقة،  بتلك  اخلروج  اأرد 
مر�ضح  اأّي  اإىل  اأحتدث  مل 
رئا�ضي واأف�ضل عدم النحياز 

لأي منهم«.
ت�رصيحات  مي�ضي  واأطلق 
باإدارة  يتعلق  فيما  وا�ضحة 
بارتوميو: »لو عاد بي الزمن 
لأر�ضلت البورفاك�ص، اأخربت 
الرحيل،  برغبتي يف  الرئي�ص 
للغاية،  �ضعباً  كان  القرار 

الأف�ضل  اخليار  راأيته  لكنني 
بارتوميو خدعني يف  حينها، 
مع  به  قاموا  ما  عدة،  اأمور 
جنوين«،  اأمر  �ضواريز  لوي�ص 
عالقته  مي�ضي  ينكر  ومل 
الكبرية بنادي بر�ضلونة الذي 
لتعبريه  منحه كل �ضيء وفقاً 
عودته  ل�ضعوبة  اأ�ضار  لكنه 
عليها  كان  التي  املكانة  اإىل 
مع  »التعاقد  �ضنوات:  منذ 
بر�ضلونة  اأمر �ضائب،  كومان 
من  للغاية،  �ضيء  و�ضع  يف 
كما  يعود  اأن  جداً  ال�ضعب 

كان«.

بر�ضلونة،  نادي  ي�ضعى 
مع  اتفاق  اإىل  للتو�ضل 
عثمان  الفرن�ضي  الالعب 
جتديد  اأجل  من  دميبلي 
ينتهي  الذي  العقد 
 ،2022 عام  �ضيف  يف 
»موندو  �ضحيفة  وبح�ضب 
بر�ضلونة  فاإن  ديبورتيفو«، 
مع  لتفاق  التو�ضل  يريد 
يدخل  اأن  قبل  دميبلي، 
التعاقدي  عامه  الالعب 

ال�ضيناريو  وهو  الأخري 
البار�ضا،  يريده  ل  الذي 
من  بالغ  اهتمام  و�ضط 
الذي  يونايتد  مان�ض�ضرت 
يريد �ضمه ب�ضدة، واأ�ضافت 
حل  يريد  بر�ضلونة  اأن 
اأ�رصع  يف  دميبلي  م�ضتقبل 
الرحيل،  من  ملنعه  وقت 
م�ضرية اأن الطرفني توا�ضال 
يف الفرتة الأخرية للتفاو�ص 

على جتديد العقد.

اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
بعد  مل ّ  ودميبلي  بر�ضلونة 
الأمانة  لتتخذ  لتفاق، 

ترك  قرار  بالنادي  الفنية 
عقد دميبلي حتت ت�رصف 
للنادي  اجلديدة  الإدارة 
 24 يف  �ضتُنتخب  التي 
املقبل حل�ضم هذه  جانفي 
الق�ضية، وتابعت اأن الإدارة 
م�ضري  �ضتقرر  اجلديدة 
رحيله  بقبول  اإما  دميبلي، 
ا مثرًيا  اإذا كان ميتلك عر�ضً
والتو�ضل  الالعب  بقاء  اأو 

لتفاق حول التجديد.

يوؤمن كارل هاينز رومينيغيه 
لبايرن  التنفيذي  الرئي�ص 
ميونخ، باأن العمالق الأملاين 
عاملًيا  الأف�ضل  النادي  هو 
واأبرزت  الراهن،  الوقت  يف 
�ضبورت�ص  »�ضكاي  �ضبكة 
�ضاحب  ت�رصيحات  اأملانيا« 
»نحن  قال:  الذي  عاًما   65
كل  يف  الأول  الرقم  الآن 
العامل،  حول  املجالت 
هذا  عن  الدفاع  ونريد 

وعن  وتعزيزه«،  املركز 
كورونا،  جائحة  عواقب 
القت�ضادي  ال�رصر  اأن  اأكد 
على  اأكرب  ب�ضكل  واقع 

ب�ضبب  الكربى  الأندية 
التي  الباهظة  التكاليف 
رومينيغيه  واأبدى  تتكبدها، 
نفقات  لنخفا�ص  ارتياحه 
يف  الن�ضف  اإىل  ال�ضفقات 
مقارنًة  النتقالت،  �ضوق 
ال�ضابقة، م�ضيًفا:  بال�ضنوات 
مبالغ  حالًيا  ن�ضهد  »ل 
تنفق  الأموال  من  �ضخيفة 
على الالعبني كما كانت قبل 
عامني، واأ�ضك يف عودتنا اإىل 

ذلك الو�ضع مرة اأخرى«.
يتخلى  اأن  املقرر  ومن   
من�ضبه  عن  رومينيغيه 
ميونخ،  بايرن  يف  احلايل 
وقال   ،2020 عام  بنهاية 
اأخرج  اأن  »اآمل  ذلك:  عن 
النا�ص  ويقول  الباب،  من 
من  الكثري  هناك  كانت  اإنه 
ال�ضحيحة،  والأمور  املزايا 
اأكرث من الأخطاء، على مدار 

ال�ضنني التي عملت بها«.

مي�سي: بارتوميو خدعني و�ساأرحل باأف�سل طريقة

الغمو�ش ي�سيطر على م�ستقبل دميبلي

رومينيغيه: بايرن الأول عاملًيا والأرقام الكبرية لن تعود

ميالن لن يخاطر 
باإبراهيموفيت�ش 

اأمام اليويف

زلتان  ال�ضويدي  يواجه 
وهداف  مهاجم  اإبراهيموفيت�ص 
املواجهة  عن  الغياب  خطر  ميالن 
جوفنتو�ص  اأمام  لفريقه  املرتقبة 
يف  املقبل،  جانفي   6 لها  واملقرر 
اإطار مناف�ضات اجلولة 16 من الدوري 
الإيطايل، وذكرت �ضحيفة »لغازيتا 
اإبراهيموفيت�ص  اأن  �ضبورت«  ديللو 
ال�ضاق  ربطة  يف  م�ضكلة  من  يعاين 
مدرب  بيويل  اأن  مو�ضحة  الي�رصى، 
بالدفع  املخاطرة  يريد  ل  الفريق 
زلتان  اأن  واأ�ضافت  بالالعب، 
 12 يف  للمالعب  يعود  اأن  ميكن 
ميالن  مباراة  خالل  املقبل  جانفي 
يعني  ما  اإيطاليا،  بكاأ�ص  وتورينو 
غيابه عن املباريات الثالث املقبلة 
وتورينو  جوفنتو�ص  بينفينتو،  اأمام 

بالكالت�ضيو.
حال  ال�ضويدي  املهاجم  اأن  وتابعت 
الكاأ�ص  مبباراة  اللحاق  يف  ف�ضل 
كالياري  لقاء  يف  حا�رًصا  �ضيكون 
جانفي،   18 يف  الإيطايل  بالدوري 
منذ  املالعب  عن  زلتان  ويغيب 
26 نوفمرب املا�ضي ب�ضبب الإ�ضابة، 
بينما تعر�ص لنتكا�ضة جديدة يف اأول 
يوم يعود فيه للم�ضاركة بالتدريبات، 
�ضهر  منت�ضف  حتى  غيابه  لي�ضتمر 

جانفي املقبل.

مودريت�ش يقرتب من متديد العقد مع الريال

كو�ستا يطلب مغادرة اأتلتيكو مدريد

اأوقف و�صت بروميت�ش م�صيفه ليفربول مانحًا فر�صة اإ�صافية للفرق املرتب�صة بالريدز كي يذللوا 
الفارق مع املت�صدر وحامل اللقب، اأ�صاع ليفربول فر�صة الفوز على �صيفه و�صت بروميت�ش عندما 

تعادل معه 1-1 اليوم احلد يف الأ�صبوع 15 من م�صابقة الدوري الإجنليزي املمتاز.
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تقرير: علي �سمودي – جنني 

حياة املر�ض ..
تنهمر دموع �لو�لدة » �أم حممد »،وتقول 
 ، �سنو�ت  قبل  مر�سه  �كت�ساف  »منذ 
�مل�ساعفات  ب�سبب  و�أمل  وجع  حياته 
حياة  يعي�ش  منها،فهوال  يعاين  �لتي 
طبيعية الأنه �أوجاعه ال تتوقف ويتنقل 
و�مل�ست�سفيات  �الأطباء  بني  دوماً 
قدم   ، �إعتقاله  منذ   « وت�سيف   ،«
�ملحامي طلبات للإفر�ج عنه و�إدخال 
لكن   ، له  �ملنا�سبة  �الدوية  وتوفري 
 ، يا�رس  �أمل  يرف�ش،ورغم  �الحتلل 
وممار�سات  و�لعزل  للتحقيق  تعر�ش 
وحياته  �سحته  على  �أثرت  تع�سفية 
يف  يق�سيها  حلظة  كل   « »،وتكمل 
خماطر  مع  خا�سة  �الحتلل  �سجون 
�نت�سار فريو�ش كورونا ، ي�سبح هناك 
خطر �أكرب ، فمن ينقذ �إبني من هذه 
�لتي  �ل�سجن  وبيئة  و�ملاأ�سي  �لويلت 

تفاقم معاناته ؟.

من حياته ..

عائلته  يف  �لعنقود  �أخر  يا�رس  يعترب   
بلدة  يف  ،ولد  �أنفار   5 من  �ملكونة 
ن�ساأ وعا�ش  �إخو�نه  وكباقي   ، قباطية 
يتيماً بعد وفاة و�لده ، وتقول و�لدته » 
و�جهت �لكثري من �ملاآ�سي و�مل�ساعب 
�أيتامي �لذين  يف رحلة كفاحي لرتبية 
رف�ست �لتخلي عنهم وكر�ست حياتي 
�لعالية  باأخلقه  يا�رس  متيز   ، لهم 
وعطفه  يل  �لكبري  وحبه  وطيبته 
 « وت�سيف   ،« بي  �لد�ئم  و�هتمامه 
�أنهى  حتى  قباطية  مد�ر�ش  يف  تعلم 
بعدها  �نت�سب   ، �العد�دية  �ملرحلة 
و�ثر  فرتة  بعد  لكن   ، �ل�رسطة  جلهاز 
بهجب  مبتلزمة  �إ�سابته  �كت�ساف 
حياته  و�أ�سبحت  �لوظيفة  عن  تقاعد 

بني �الطباء و�مل�سايف.

ا�ستهداف االحتالل

تروي �لو�لدة �أم حممد ، �أن �الحتلل 
��ستهدف يا�رس باالعتقال عدة مر�ت  
�ملرة  ،ففي  ومر�سه  �أوجاعه  رغم 
 2009 عام  منزلها  �قتحم   ، �الوىل 
حوكم  و�ملعاناة  �لتحقيق  وبعد   ،
يتلقى  �لفعلي ملدة عام ومل  بال�سجن 
فرتة  وبعد   ، علج  �أي  �لفرتة  طو�ل 
علجه  و��ستئناف  حترره  من  وجيزة 
�أعاد �الحتلل زجه خلف �لق�سبان   ،
رهن  �سهور   4 وق�سى   ،  2011 عام 
خللتها  تدهورت  �الد�ري  �العتقال 

�سحته و�فرج عنه .
عودة  وخلل   ،  2020/8/29 بتاريخ   
يا�رس من مدينة جنني لبلدته قباطية ، 
قطع جنود �الحتلل طريقه ، وتقول 
�خلا�سة  بالوحد�ت  فوجيء   « و�لدته 
حد�د  منطقة  قرب  كميناً  له  تن�سب 
�ل�سياحية ، حا�رسوه و�حتجزوه حتى 
ح�رست قوة كبرية من جنود �الحتلل 

�عتقلوه ، لنعي�ش �سدمة جديدة لقلقنا 
 ،« مطلوباً  يكن  مل  فهو   ، حياته  على 
للتحقيق  �عتقاله،نقلوه  وت�سيف«فور 
وبعد   ، روؤيته  من  ومنعونا  و�لعزل 
فقدم   ، جمدو  ل�سجن  نقلوه   ، فرتة 
خطورة  حول  طبية  تقارير  �ملحامي 
�حتجازه يف ظل �نت�سار كورونا ، لكن 

�الحتلل رف�ش .

ما زال موقوفًا ..

حتى يف قاعة �ملحكمة �لع�سكرية يف 
�سامل ، مل تتمكن و�لدته من روؤيته ، 
وتقول » ما زلت �أتنقل بني موؤ�س�سات 
�الأ�رسى وحقوق �الن�سان ملتابعة هذه 
�سبب  يوجد  فل   ، �لكبرية  �لكارثة 
العتقاله وتعري�ش حياته للخطر مع 
قدرة  وعدم  كورونا  �نت�سار  ��ستمر�ر 
 ، و�لتحمل  �ملقاومة  على  ج�سده 
ت�رس  �ملخابر�ت  جدوى  دون  لكن 
مددت   « وت�سف   ،« �عتقاله  على 

،وما  مر�ت  ثلثة  توقيفه  �ملحكمة 
ز�ل حمتجز�ً يف �سجن جمدو ويعاين 
�لزيار�ت  منع  من  �الأ�رسى  كباقي 

بذريعة كورونا .

قلق ومنا�سدة ...
تفاقمت معاناة �أم حممد ، منذ و�سول 
�أخبار حول تعر�ش يا�رس مل�ساعفات 
�ل�سحي  و�سعه  تفاقم   « وتقول   ،
و�العتقال  �لتحقيق  ظروف  جر�ء 

يل  يغم�ش  مل  �أيام  ،منذ  �لقا�سية 
يف  تطاردين  �لرعب  وكو�بي�ش  جفن 
عر�سه  ترف�ش  فاالد�رة   ، كل حلظة 
على طبيب متخ�س�ش وعيادة �ل�سجن 
ال تزوده بالعلج �ملنا�سب ، وال �ريد 
زيارته و�الطمئنان على حياته  �سوى 
كامل  �الحتلل  نحمل   « وت�سيف   ،«
وننا�سد   ، حياته  عن  �مل�سوؤولية 
�جلميع �لتحرك �لفوري النقاذ حياته 

قبل فو�ت �الأو�ن ».

والدة االأ�سري املري�ض يا�سر خزميية 

رغم مر�سه  زجو به خلف الق�سبان  وما زال موقوفًا
ج�سده عليل وال يحتمل الظروف القا�سية يف ال�سجون ، ويزداد اخلطر يف ظل انت�سار فريو�ض كورونا 
، وعدم توفر اأدويته والرعاية ال�سحية املطلوبة ، فاىل متى �سيبقى رهينة القيد واخلطر ؟«.. قالت 

املواطنة اخلم�سينية مها خزميية ، يف م�ستهل حديثها ل«لقد�ض«، عن جنلها االأ�سري املري�ض  يا�سر وليد 
منر �سليمان خزميية 29 عامًا ، والذي تعر�ض النتكا�سة �سحية جديدة يف �سجن »جمدو »، وما زال 

االحتالل يرف�ض عالجه واالأفراج عنه،واأ�سافت »رغم تزويد االحتالل بالتقارير الطبية حول ا�سابته 
مبتالزمة بهجت ،مل يراعي حالته ال�سحية وتعر�ض للتحقيق والعزل الذي �سبب له م�ساعفات ، فاأين 

موؤ�س�سات حقوق االن�سان من ق�سية اإبني املعتقل ب�سكل تع�سفي وظامل .

الأ�سري الأديب كميل ابو حني�ش يكتب من قلب الزنزانه
) هذيان الّذاكرة ( 

ا  �أتطلّع نحو �سماء �لّذ�كرة متفح�سً
من  �لعمر  هذ�  بعد  بها  حّل  ما 
�سدوًعا  فاأرى  �لقيد،  مع  �لّرحلة 
و�أخ�سى  باخلطر،  تنذر  خفيفة 
ي�سبه  ما  �إىل  لتتحول  �ت�ساعها  من 
�ساأنه  من  �لذي  �الأ�سود  �لثقب 
ال  قد  عندها  �سيء.  كل  �بتلع 
للإن�سان  �أمكن  كيف  ذ�تي.  �أجد 
ذ�ت  ويف  �لّذ�كرة  على  يخ�سى  �أن 
بع�ش ف�سولها  ن�سيان  ين�سد  �لوقت 
�جلمع  بو�سعه  �سار  كيف  �ملوؤملة. 
�لّذ�كرة  على  �خلوف  نقي�سني:  بني 
يف  و�لرغبة  �ملرء،  هوية  بو�سفها 
�سور  من  تلتقطه  ما  بع�ش  ن�سيان 
نن�سى  ال  نحن  هذ�  ومع  و�حد�ث. 
�لبتة. �إمنا نقيم م�ساحلة وهدنة مع 
�لّذ�كرة، فيما يظّل �ال�ستباك قائماً 
حياة  ال  و�لّذ�كرة.  �لن�سيان  بني 
بعدم  �أح�سنت  �أّنها  بيد  ذ�كرة.  بل 
�حتفاظها بكّل �سيء و�إال ملا �أمكننا 
�ل�سقاء  من  �لقدر  هذ�  كل  �حتمال 
تذهب  �أين  �لفاجعة.  و�الأحد�ث 
�لتي  و�مل�ساهد  �الأحد�ث  تلك  كل 
�ختزلتها �لذ�كرة؟ يقال �إّنها ت�ستقر 
��ستعادتها  وبو�سعنا  �للوعي  يف 
باإر�دتنا �و باإحدى �ملحفز�ت �لتي 
�للوعي  يف  وهناك  ت�ستدعيها. 
للّذ�كرة  �الأكرب  �خلّز�ن  حيث 
�ملطوّية يف غياهب �لن�سيان �أحاول 
بها  �لعبث  وعدم  �أبو�بها  �إقفال 

يف  و�أغرق  �أحد�ثها  تت�رّسب  لئل 
�أعماقها.

الأن  �أقول..  مبا  للمنطق  علقة  ال 
كثري  يف  منطق  الأي  مغاير  �الأدب 
لكي  �الأدب  ووجد  �الأحيان.  من 
يخالف �لطبيعة ويعرب عن �ملعقول 
�أق�سى  يف  فيتلم�ش  معقول،  و�لل 
درجات جتليه مع �جلنون. �إّن مهّمة 
�للمعقول،  �أن يربز �رسعية  �الأدب 
�ملعقول  بني  تو�زناً  تقيم  و�أن 
مبقدورنا  �سار  �ألهذ�   . و�جلنون 
�الحتفاء يف عامل �لتناق�سات: �لليل 
�خلريف  و�ل�ستاء،  �ل�سيف  و�لنهار، 
�لظماأ  و�لن�سج،  �لرب�ءة  و�لربيع، 
لكن  و�ملوت.  �حلياة  و�الإرتو�ء.... 
رمبا  بالّذ�كرة؟  �الأدب  علقة  ما 
كان �الأدب هو �حل�ساء �لذي تطهوه 
و�إذ�  �لهادئة.  نري�نها  على  �لّذ�كرة 
ذلك  تطهو  �ل�سجن  ذ�كرة  كانت 
�ملفزعة  �مل�ساهد  من  �لَقْدر 
له  يقال  �لذي  �حل�ساء  هذ�  لتنتج 
نف  �ل�سّ هذ�  فاإن  �ل�ّسجون.  �أدب 
�الأمل  ذ�كرة  على  يتغّذى  �الأدب  من 
�أ�سجار  تتغّذى  كما  و�حلرمان 
�ل�سحر�ء على �جلفاف. فل عجب 
 . يانعة  خ�رس�ء  تكون  �أن  عندئٍذ 
ن�ش  �إنتاج  بعد  بنا  يت�سّنى  مل  و�ذ� 
فرمّبا  �ملتعبة،  برحلتنا  يليق  �أدبّي 
نحتاج  قد  للوقت.  �ل�سبب  يعود 
جذورنا  لّنمو  �لوقت  من  �ملزيد 
لرنت�سف  �الأمل  �سحر�ء  يف  �أكرث 
علينا  وما  رطبة  �آمال  من  تبقى  ما 

فوحدها   . رب  بال�سّ �لّتجمل  �سوى 
�ل�سرب،  ملكة  علمتنا  من  حر�ء  �ل�سّ
قلبها  يف  باجلمل  �حتفظت  ولهذ� 
نحن  منه  لن�ستق  �سفينتها  ليكون 
�أنثاه  ومن  »�جلمال«  و  »�لتجّمل« 
�لناقة ن�ستق »�الأناقة«. فتجّمل �أّيها 
�جلفاف  و�حتمل  رب  بال�سّ �جلمل 
�ل�سحر�ء.  هذه  خلقت  فلمثلك 
رب و�حتمل �جلفاف.  �ساأجتّمل بال�سّ
ال  �سا�سعٍة  �سحر�ء  يف  �للهث  �أنا 
�أرت�سف  �لعدم.  على  �سوى  تطّل 
يف  جرعات  من  تبقى  مما  �لقليل 
من  �ملزيد  لتطيل  �ملعنى  قربة 
ي�سّدين  �لذي  ما  �أدري  ال  �لبقاء. 
يف  يقوم  �سجني  �أالأّن  لل�سحر�ء. 
و�سطها. �أم الأنني �أحمل يف �أعماقي 
قومي  مورث  من  �ل�سحر�ء  ذ�كرة 
؟  �الأبدية  �سحر�ئهم.  يف  �للهثني 
�أم الأّن �لوقوف على �الأطلل وذرف 
باتت  �لغاربة  �الأزمنة  على  �لدموع 
و�لثقافّية  �لنف�سية  مكوناتنا  �إحدى 
وقتي  زمام  �رخي  و�لوجد�نّية. 
جمله.  زمام  �لبدوي  يرخي  كما 
�متطيه،  بجمٍل  �لوقت  يذكرين 
ي�سقطني  ال  كي  لرتوي�سه  فاأ�سعى 
عن �سنامه .هكذ� تقودين �الأّيام يف 
د�ئرة ال تنتهي . ها �أنا ذ� من فوق 
�أحتايل  �أن  �أحاول  ذروة �سنام وقتي 
عليه. �أرّو�سه ليحملني �إىل جماهيل 
مل تتطاأها �لذ�كرة. رمبا ينتهي هذ� 
�لزمن �ملمتد يف �لبعيد. يرت�ءى يل 
ما ي�سبه �لو�حة فاأ�ستحث وقتي ليغذ 

خطاه �رسيعاً وما �أن �أدنو من �لو�حة 
حتى يرت�ءى يل �ل�رس�ب. ولكرثة ما 
تر�ءت يل �لو�حات �رست خبري�ً يف 
�لذي  �لوقت  �ل�رس�ب. ال يحفل بي 
�أ�سرّيه  مطيٌع  حيادٌي  �إنه  �أمتطيه. 
تذكرت  �لوقت  ومع  �أ�ساء.  كيفما 
باأنه يل ذ�كرة. فاأم�سك زمام وقتي 
ليدور و�أعود للور�ء. غري �أين �أ�سعت 
�أمامي  يعد  ومل  �لبيت  �إىل  طريقي 
�لذ�كرة،  �أطلل  �إىل  �لعودة  �سوى 
حلظات  ��ستلل  �أحاول  �أنا  وها 
�أقلّد  �أغو�رها.  يف  قابعٌة  من�سيٌة 
على  �لوقوف  يف  �لقي�ش  �مروؤ 
�الأطلل خماطباً وقتي وظلي قائًل 

: قفا نبكي من ذكرى .... 
ن�سّكل  �أناتي،  وظّل  ووقتي  فاأنا 
ثلثتنا حتالًفا متو�طًئا على �لذ�كرة 
ن�ستل من قيعانها ما ن�ساء ونتجاهل 
ما ن�ساء، ونخفي ونطم�ش ونحذف 
ما ن�ساء بهدف تغيري قدر �حلكايات 
فلتكن  و�مل�ساهد.  و�الأحد�ث 
�أّنه  مع  كال�رّس�ب  وهًما  �لذ�كرة 
�ل�رّس�ب لي�ش �رس�ًبا باملطلق فيما 
يظهره �أمام �مل�سافر يف �ل�سحر�ء، 
و�إمّنا يعك�ش �سوًر� حقيقًة من قلب 
�لهذيان  وما  �لنائّية.  �ل�سحر�ء 
لهذيان  �نعكا�ش  �سوى  �لكلم  يف 
وهي  �حلياة  هذيان  �لو�قع... 
تلم�ش �ملوت... هذيان �للّيل على 
�لّذ�كرة  وهذيان  �لفجر...  حافة 

على حدود �لن�سيان. 
�سجن  رميون ال�سحراوي

ا�ستهداف جديد لأ�سرى احلرية
 حديث القد�ض ..

�لفل�سطينيني  �الأ�رسى  ��ستهد�ف 
وذر�عها  �الحتلل  �سلطات  قبل  من 
باالأمر  لي�ش  �ل�سجون،  باإد�رة  �ملتمثل 
�حتللية  �سيا�سة  هو  بل  �جلديد، 
منذ  و�أي�سا  �الحتلل،  دولة  قيام  منذ 
�لربيطاين  )�ال�ستعمار(  �النتد�ب 
بلفور  وعد  لتنفيذ  متهيد�  لفل�سطني، 
لليهود  قومي  وطن  باإقامة  �مل�سوؤوم 
�سعبنا  ح�ساب  على  فل�سطني  يف 
�لفل�سطيني، ليكون هذ� �لكيان �أد�ة من 
�أدو�ت �لدول �ال�ستعمارية ملنع توحيد 
�الأمة �لعربية، وزرع دولة �الحتلل يف 
حتت  )فل�سطني(  �لعربي  �لعامل  قلب 
فل�سطني  �أن  منها  خمتلفة،  مز�عم 
هذه  �سقطت  حيث  �سعب،  بل  �أر�ش 
�لذي  �سعبنا،  ن�ساالت  بفعل  �ملقولة 
م�ساألة  من  �لق�سية  ينقل  �ن  ��ستطاع 
ووطنية  �سيا�سية  ق�سية  �ىل  الجئني 
�جلديد  ولكن  �الأوىل.  �لدرجة  من 
وزير  �إ�سد�ر  هي  للأ�رسى،  بالن�سبة 
مبنع  �أمر�  �ل�سهيوين  �لد�خلي  �الأمن 
كورونا  فريو�ش  �سد  �الأ�رسى  تطعيم 
هذه  يف  خا�سة  �لعامل،  يجتاح  �لذي 
جديدة  �سلالت  ظهرت  حيث  �الأيام 
يهدد  �لذي  �الأمر  �النت�سار،  �رسيعة 
جر�ء  �أ�سل  �ملهددة  �الأ�رسى  حياة 
حتاول  �لتي  �الحتللية  �ل�سيا�سات 
م�سمونهم  من  �إفر�غهم  يائ�سة 
من  وحترمهم  �لن�سايل،  وحمتو�هم 
�الأمر  حرب،  كاأ�رسى  حقوقهم  كافة 
�لذي �أدى �ىل ��ست�سهاد �لع�رس�ت منهم 

تتعار�ش  �لتي  �ل�سيا�سة  هذه  ب�سبب 
وحقوق  �ملتحدة  �الأمم  مبادئ  مع 
�سحو�  �لذين  �الأ�رسى  �إن  �الأ�رسى. 
�سعبهم،  حرية  �أجل  من  بحريتهم 
�الحتلل،  �إز�لة  �أجل  من  ونا�سلو� 
�نتهاكات  جانب  �ىل  �ليوم  يو�جهون 
خطر  بحقهم،  �ملتو��سلة  �الحتلل 
قّدر  وال  �سمح  ال  �نت�ساره  الأن  �لوباء، 
�الأمر  منهم،  �لكثري  بحياة  �سيودي  �هلل 
�ملوؤ�س�سات  كافة  من  يتطلب  �لذي 
ومنظمات  �الأ�رسى،  ب�سوؤون  �ملعنية 
ملنع  �ال�ستنفار  �الن�سان  حقوق 
�الحتلل من تنفيذ �أمر وزير �لد�خلية 
مبنع تطعيم �الأ�رسى بهذ� �للقاح، على 
�إما  �لتطعيم  عملية  على  ي�رسف  �أن 
منظمات  �أو  �لدويل  �الأحمر  �ل�سليب 
من  فل�سطينيون  و�أطباء  �إن�سان  حقوق 
ذوي �الخت�سا�ش. كما �أن على �جلانب 
�سوؤون  بهيئة  ممثل  �لفل�سطيني، 
�لف�سائل  وكافة  و�ملحررين  �الأ�رسى 
�لفل�سطينية،  �ل�سلطة  وكذلك  و�لقوى 
�ملتحدة،  �الأمم  لدى  �لعاجل  �لتحرك 
بحقوق  �ملعنية  �لدولية  و�ملنظمات 
دولة  على  لل�سغط  و�الن�سان،  �الأ�رسى 
�الحتلل من �أجل تطعيم �الأ�رسى وفق 
من  وعدم حرمانهم  �لدولية،  �ملعايري 
حقوقهم �ملن�سو�ش عليها يف �الأعر�ف 
�سعبنا  �أبناء  وعلى  �لدولية.  و�ملو�ثيق 
�الأ�رسى  مع  �لت�سامن  فعاليات  تو�سيع 
فقط،  ذويهم  على  �قت�سارها  وعدم 
للعامل  تك�سف  �لت�سامن  فعاليات  الأن 
�أ�رسى  �الحتلل بحق  �نتهاكات  �أجمع 

�حلرية.
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بدعوى ممار�صة »االنف�صالية«، اأغلقت ال�صلطات الفرن�صية املدر�صة الوحيدة بالعا�صمة 
باري�س التي ت�صمح للطالب من جميع االأديان بحرية ارتداء الرموز الدينية وت�صمح املدر�صة 

لطالبها بارتداء احلجاب للم�صلمني، والكيباه )غطاء للراأ�س �صغري وم�صتدير( لليهود، وال�صلبان 
للم�صيحيني، وغريها، من املالب�س الدينية.

ت�صمح بارتداء احلجاب

اإغالق مدر�سة فرن�سية بتهمة »النف�سالية«

باري�س/ �صويتا دي�صاي/ االأنا�صول

�سلطات  �أغلقت  �ملا�سي،  نوفمرب   23 ويف 
يف  �خلا�سة،  �لثانوية  »ميو«  مدر�سة  باري�س 
ت�سميه  ما  ملحاربة  �مل�ستمرة  حملتها  �إطار 
�مل�ستقبل  �لر�ديكايل«، لتهدد  بـ«�لإ�سالم 
�لعام  منت�سف  طالب يف   110 لـ  �لتعليمي 
خطاب  من  �أيام  بعد  �لقر�ر  وجاء  �لدر��سي 
�لرئي�س �لفرن�سي �إميانويل ماكرون، يف �أكتوبر 
�ملا�سي، حول ما �أ�سماه بـ«�لنزعة �لنف�سالية 

�لإ�سالمية«.
من  مبزيد  ماكرون  �خلطاب وعد  وخالل 
�نت�سار  بدعوى  �ملد�ر�س،  على  �لإ�رش�ف 
قيم  عن  ينحرف  ديني  �سيا�سي  م�رشوع 
�جلمهورية من خالل �لتلقني �لعقائدي و�أدت 
��سرت�تيجية �حلكومة ملكافحة »�لإ�سالموية« 
منذ عام 2017، �لتي ت�سمح للق�ساء و�ملخابر�ت 
و�أجهزة �لدولة �لأخرى مبمار�سة �لرقابة، �إىل 
للعبادة  مكاًنا  و15  وحانة  مقهى   212 �إغالق 

و�أربع مد�ر�س و 13 موؤ�س�سة خريية وثقافية.
وكجزء من هذه �ل�سرت�تيجية �أغلقت �ل�سلطات 
مدر�سة »ميو« �لثانوية، �لتي قررت �ل�ستئناف 
�سدها،  �لكاذبة«  »�لدعاء�ت  يف  و�لطعن 
قالت  �لقر�ر،  على  وتعليقا  �ملحكمة  �أمام 

حديثها  يف  لوكيلي،  حنان  �ملدر�سة،  مديرة 
ملجرد  بالنف�سالية  �تهامهم  �إن  لالأنا�سول، 
هو  �لدينية  �لرموز  باإظهار  للطالب  �ل�سماح 

�أمر »غري معقول« وميثل »متييز� �رشيحا«.
** مز�عم ممار�سة »�لنف�سالية«

منذ  مر�ت  ثالث  للتفتي�س  خ�سعت  �ملدر�سة 
جانفي �ملا�سي، بحجة �سمان معايري �ل�سالمة 
زيارة،  كل  �لإد�رية وبعد  و�أعمالها  مبانيها  يف 
قدمت �ل�سلطات تقارير �إىل حمكمة جنائية يف 
لي�س  �أجانب  مدر�سني  وجود  و�دعت  باري�س، 
لوكيلي،  ونفت  �ملهنة  ملز�ولة  ت�رشيح  لديهم 
ت�سم  »�ملدر�سة  �إن  قائلة  �ملز�عم  هذه 
مدر�سني جز�ئريني وتون�سيني مار�سو� مهنتهم 
�إبالغ  لأكرث من ثالث �سنو�ت يف فرن�سا، ومت 

�ل�سلطات مبعلوماتهم«.
وز�رة  �أ�سدرت  �أنه يف 9 دي�سمرب �جلاري،  �إل 
يزعم  م�سرتكا  بيانا  باري�س  و�رشطة  �لعدل 
»مكافحة  على  بناًء  �ملدر�سة  �إغالق  مت  �أنه 
يف  �ملجتمعي  و�لنطو�ء  �لر�ديكايل  �لإ�سالم 
باري�س )..( بهدف حماية �لأطفال و�ل�سباب«.

وحول �دعاء�ت �لبيان، �أفادت لوكيلي: »�ت�سح 
م�ستهدفة  كانت  مدر�ستنا  �أن  ذلك  بعد  يل 

تتعلق  لأ�سباب  ولي�س  �لنف�سالية  )مبز�عم( 
بال�سالمة �أو لأ�سباب فنية �إد�رية، لأننا �سمحنا 
�لرموز  وباقي  �حلجاب  بارتد�ء  للطالب 

�لدينية«.
و�أو�سحت �أنه خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �لأخرية، 
�لعلمانية  �لعتماد  معايري  �ملدر�سة  �تبعت 
�حلكومة  من  معتمد  تعليمي  منهج  بتدري�س 
�لتدري�س  بال�سماح لأع�ساء هيئة  لكن قر�رها 
و�لطالب بارتد�ء �لرموز �لدينية �أ�سيء فهمه 
»مدر�سة  �عتربوها  �لذين  �لبع�س،  قبل  من 
باملدر�سة  �لطالب  غالبية  �أن  �إ�سالمية«ورغم 
م�سلمون، �إل �أنه مت �ل�سماح للطالب �لآخرين 
�لرموز  �رتد�ء  بحرية  �لأديان  خمتلف  من 
باري�س  يف  مدر�سة  باأي  قبولهم  لعدم  �لدينية 
م�ساعدتهم  بهدف  للم�سايقات،  وتعر�سهم 

ودعمهم ل�ستكمال در��ستهم.

 ردود اأفعال الطالب

�لطالبات  بني  من  عاما(،  �إح�سان )17 
�ملدر�سة  طبيعة  جذبتها  �لتي  �مل�سلمات، 
�لفريدة و�سماحها بارتد�ء �حلجاب وتتخ�س�س 

وتطمح  �ل�سيا�سية،  �جلغر�فيا  يف  �لطالبة، 
للح�سول على در��سات عليا يف �لتنمية �لدولية 

و�لعمل بالأمم �ملتحدة م�ستقبال.
مثلها  �لطموحني  �لطالب  �إح�سان، �إن  وقالت 
يف  �لدر��سة  خيار�ن »�إما  لديهم  فرن�سا  يف 
مدر�سة عامة ل يُ�سمح فيها بارتد�ء �حلجاب، 
تقدم  ل  خا�سة  دينية  مبدر�سة  �للتحاق  �أو 
�ل�سيا�سية،  �جلغر�فيا  مثل  متخ�س�سة  مو�د 
�أي �لختيار بني جودة �لتعليم �أو �تباع �لتعاليم 
كانت  »ميو«  مدر�سة  �أن  �لدينية«و�أ�سافت 
و�لنفتاح  بالت�سامح  تت�سم  »لأنها  ��ستثناًء 
�لتعليم  على  قائمة  بر�مج  وتقدم  �لذهني 

�لوطني«.
عن  �ملدر�سة  باإغالق  �ل�سلطات  قر�ر  و�أ�سفر 
و�حلزن  و�لغ�سب  و�خلوف  �ل�سدمة  من  حالة 
على  �لرد  قررت  �إح�سان  لكن  طالبها  بني 
عري�سة  باإطالق  له،  تعر�ست  �لذي  »�لظلم« 
فتح  باإعادة  ماكرون  تطالب  �لإنرتنت،  عرب 
 110 م�ستقبل  و�إنقاذ  �لفور  على  �ملدر�سة 
مدر�ستنا  »�إغالق  �لعري�سة:  يف  وجاء  طالب 

�سيء  كل  وقبل  �لتعليم،  حلرية  تقوي�س  هو 
و�لت�سحية«فيما  �ل�سعي  من  ل�سنو�ت  تدمري 
طالب  �أحد  و�لد  بودفيلني،  فرن�سي�س  قال 
وعن�رشي  مقبول  »غري  �لقر�ر  �إن  �ملدر�سة، 

بطبيعته«. 
�جلماعات  »مد�ر�س  �أن  و�أ�ساف بودفيلني، 
�لكاثوليك  ذلك  يف  مبا  �لأخرى،  �لدينية 
قو�عد  �أي�سا  تتبع  و�ليهود،  و�لربوت�ستانت 
مربر  غري  تركيز  هناك  كان  لكن  �مللب�س، 
كان  »�إذ�  باأنه  فقط«و�أفاد  �مل�سلمني  على 
�لهدف هو بالفعل �حلماية من �لإرهاب، فاإن 
حماولة  �لطريقة  بهذه  مدر�سة  ��ستهد�ف 
�ل�سلطات  ت�سن  �أ�سهر،  عدة  خاطئة«ومنذ 
�لفرن�سية حملة و��سعة �سد كل ما هو �إ�سالمي 
و�مل�ساجد  �ملد�ر�س  باإغالق  وتقوم  بالبالد، 
و�جلمعيات �خلريية �لإ�سالمية وتقول باري�س 
�إن هذه �لإجر�ء�ت تهدف ملحاربة ما ت�سميه 
بـ«�لإ�سالم �لر�ديكايل«، �إل �أن م�سلمي فرن�سا 
يعتربونها  ماليني(،   6 بنحو  عددهم  )يقدر 

��ستهد�فا لدينهم �لإ�سالمي.

.     ال�صلطات اأغلقت مدر�صة »ميو« الثانوية اخلا�صة يف باري�س 
.     قرار االإغالق يهدد امل�صتقبل التعليمي لـ 110 طالب

.      طالب املدر�صة اعتربوا القرار " تدمريا ل�صنوات من ال�صعي والت�صحية"
.     مديرة املدر�صة: "اتهامنا باالنف�صالية ميثل متييزا �صريحا"

تقدير حالة

التطبيع املغربي وتاأثريه على التيار الإ�سالمي ؟
ل يز�ل موقف �ملغرب �لأخري من �لتطبيع مع كيان 
و��سعة يف  تنديد  موجة  يثري  �ل�سهيوين  �لحتالل 
خا�سة  و�لفل�سطينية  �لإ�سالمية  �ل�سعوب  �أو�ساط 
بعد �إعالن حزب �لعد�لة و�لتنمية �ملغربية تاييده 
�ملقاومة  حركة  وتندد  �لتطبيعية  �خلطوة  لهذه 
و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  مبوقف  غزة  يف  �ل�سعبية 
�ملغربي �ملوؤيد للتطبيع معتربة �أن �مل�سالح �لآنية 
ل ميكن �ن تكون مربر�ً حلالة �لتطبيع وترى حركة 
�لعد�لة  بيان حزب  �أن  �ل�سعبية يف غزة  �ملقاومة 
بهذ�  حما�س  حركة  وتنديد  �ملغربي  و�لتنمية 
�لبيان ميثل موقف �لتيار �لإ�سالمي بالإجماع يف 
�أن �مل�سالح �لآنية ل  �ل�ساحة �لفل�سطينية مبعنى 
ميكن �ن تكون مربر�ً حلالة �لتطبيع و�إلغاء �ملبادئ 

و�مليثاق غري مقبول.
�أن  غزة  يف  �ل�سعبية  �ملقاومة  حركة  وتبنينّ 
�لغري  �ل�سغط  حالة  ،و�لوعي  �لفكر  يف  �لخرت�ق 
��سالمية  قوى  على  ميار�س  ��سبح  �لذي  مرئي 
يف  كان  وما  بخ�سو�سيته  و�ملغرب  �ملنطقة  يف 
تتغري  �أن  يوماً  يُتوقع  يكن  مل  �لأخرية  �ل�سنو�ت 
�أن  �لأقل  على  �ل�رشيعة  �ل�ساكلة  بهذه  �ملو�قف 

يبقى �ملوقف ر�ف�سا وهذ� ما كنا نتمناه«.
وتو�سح حركة �ملقاومة �ل�سعبية يف غزة �أن ف�سائل 
�ملقاومة �لفل�سطينية خا�سة �لتيار�ت �لإ�سالمية 
عندما تقوم بانتقاد �لتيار�ت �لإ�سالمية �لتي هي 
�لثو�بت  نف�س  ،ومن  و�لروؤية  �ملنهج  من  قريبة 
�خلالفات  ،و�أن  كبرية  �سائقة  �أمام  �أنها  يعني 
منذ ع�رش�ت  �ملطبعة  �لأنظمة  مع  تعد  �ليوم مل 
�لق�سية  �سد  بالأ�سا�س  هي  ،و�لتي  �ل�سنو�ت 
�لفل�سطينية بل ��ستطاع �لعدو �ل�سهيوين و�لإد�رة 
�خلالف  من  حالة  خلق  �إىل  �لو�سول  �لأمريكية 
�لد�خلي د�خل ��سحاب �لفكر �لإ�سالمي يف �لأمة 
�لإ�سالمية وتوؤكد حركة �ملقاومة �ل�سعبية يف غزة 
�أن قيام �حلكومة �لرتكية بتح�سني عالقاتها  على 
�ملربر�ت  من  مربر  �ي  حتت  �لإحتالل  كيان  مع 

لي�س مقبولً .
�لتي  حما�س  حركة  �أن  �سيا�سيون  باحثون  ويرى 
�سبيل  يف  و�سهد�ئها  وقادتها  موؤ�س�سها  دم  تدفع 
م�رشوع �ملقاومة يجب �أن تكون يف موقع �لر�ف�س 
باحثون  ،ويلفت  �لحتالل  ملهادنة  �سيغة  لأي 
�سيا�سيون �إىل �أن حما�س �أدركت من خالل �رش�عها 
�ليومي مع �لإحتالل باأن �مل�رشوع �ل�سهيوين غري 
،وي�سيف  معه  �لتطبيع  ،ولميكن  للت�سوية  قابل 
�سكلت  �لإ�سالمية  �حلركة  باأن  �سيا�سيون  باحثون 
لدى �لكثري من �أبناء �لأمة �لإ�سالمية فكرة لتوجيه 
�لنا�س ملو�جهة �لإحتالل �ل�سهيوين و�إعالن قبول 
�لتطبيع من د�خل هذه �حلركة هو �رشبة قا�سية 
�أكرث  يعد  �لذي  �لأمر  �أن  موؤكدين  �لفكرة  لهذه 
خطورة هو �لت�سكيك يف �لعقيدة �لتي �أو�سلتها هذه 
�حلركة �ىل �سعوب �لأمة وي�سدد باحثون �سيا�سيون 
باأن هذ� �لتطبيع لي�س فقط ��ساءة �سيا�سية بل هو 
��ساءة لأ�سحاب �لعقيدة حيث ي�سهل �لطريق �أمام 
�لآخرين بالت�سكيك يف هذه �لعقيدة و�نتقد خرب�ء 
و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �إعالن  �ل�سهيوين  بال�ساأن 
�نتكا�سة  �أنه  معتربين  �لتطبيع  بقبول  �ملغربي 
�ل�سالمية  �لأحز�ب  حول  جتتمع  �لتي  لل�سعوب 
�أن  خرب�ء  ويقول  و�لقيم.  باملبادئ  �لتم�سك  بغية 
مت�سك هذه �لأحز�ب باملبادئ �لإ�سالمية جتعلها 
�ل�سعوب وهذ� �لأمر �دى �ىل  ر�أي  للثقة يف  �أهاًل 
فوز �لتيار�ت �لإ�سالمية يف عدد من دول �لعامل. 
حال  �لإ�رش�ئيلي:«يف  بال�ساأن  خرب�ء  وي�سيف 
ولال�ستغالل  لال�ستعمار  �لإ�سالمي  �لفكر  مناوئة 
�لإ�ستعماري  ،وللتمدد  �ل�سهيوين  و�لحتالل 
كيف  و�لإ�سالمية  �لعربية  �ل�ساحة  يف  �مل�ستمر 
�خلطوة  هذه  مثل  �حلركة  هذه  تخدم  �ن  ميكن 
�لتطبيعية؟«ويلفت خرب�ء �إىل �أن هذه �خلطوة تثري 
�سكوك �لنا�س حول ت�رشفات �لأحز�ب �لإ�سالمية 
بحث �أنها تخطو خطو�ت �سيا�سية ولو على ح�ساب 

�لفكر �لإ�سالمي.

مع تزايد خماطر كورونا على االأ�صواق

اأ�سعار النفط متيل للهبوط 
يف  قليال،  �خلام  �لنفط  �أ�سعار  تر�جعت 
بد�ية �لتعامالت �لأ�سبوعية �أم�س �لإثنني، 
مع تز�يد �ملخاطر �لناجمة عن فريو�س 
كورونا و�ل�ساللتني �ملكت�سفني موؤخر� يف 
�لقت�ساد�ت  عديد  و�أحكمت  بريطانيا 
�حليوية،  مر�فقها  �إغالق  �لعامل  حول 
�جلديدتني  �ل�ساللتني  و�سول  من  تخوفا 
بريطانية  در��سات  ت�سري  �إذ  بالدها،  �إىل 
�أن  �لعاملية،  �ل�سحة  ملنظمة  و�أخرى 

�لفريو�س  من  �نت�سار�  �ل�ساللتني �أ�رشع 
�لأويل �ملنت�رش على نطاق و��سع.

تر�جعت  ت.غ(،   07:38( �ل�ساعة  وبحلول 
�لعاملي  �لقيا�س  خلام  �لآجلة  �لعقود 
 0.27 بن�سبة  مار�س  ت�سليم  برنت  مزيج 
دولر�   51.19 �إىل  �سنتا   14 �أو  باملئة 
جل�سات  ختام  مع  مقارنة  للربميل، 
�لأ�سبوع �ملا�سي، �خلمي�س كما تر�جعت 
غرب  �لأمريكي  للخام  �لآجلة  �لعقود 

بن�سبة  فرب�ير  ت�سليم  �لو�سيط  تك�سا�س 
 48.16 �إىل  �سنتات   7 �أو  باملئة   0.13
�أغلقت  �لذي  �لوقت  ويف  للربميل  دولر� 
�حليوية  مر�فقها  عديدة  فيه بلد�ن 
�أخرى  بد�أت بلد�ن  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
توقعات  مع  للفريو�س  لقاحات  بتوزيع 
�لأول  �لربع  نهاية  �لعدوى  �نح�سار  ببدء 

من �لعام �ملقبل 2021.
االأنا�صول

الو�صط:2020/12/29الو�صط:2020/12/29

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم:01- 2020

و�صل ا�صعار بتجديد املكتب
طبقا لأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 12-06 �ملوؤرخ يف 18 �سفر 
1433 �ملو�فق لـ12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات ورد� على مذكرة 
�لتعديالت �ملوؤرخة يف 23-10-2019 حتت رقم ...-2019 �ملتعلقة 
بتغيري  ت�سكيلة  �ملكتب �لتنفيذي للجمعية �ملحلية �لدينية �مل�سماة 

:�جلمعية �لدينية للمدر�سة �لقر�أنية �لتقوي ورقلة
�مل�سجلة حتت رقم :24 بتاريخ 2006-03-11

�لكائن مقرها بـ بحي �لن�رش ورقلة
�أن �حيطكم علما مبو�فقتنا على جتديد مكتب �جلمعية  ي�رشفني 

�لتي يرت�أ�سها �ل�سيد :حممد مناع 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية االأغواط

دائرة : اق�صر احلريان
بلدية : ابن نا�صر بن �صهرة 

الرقم  207  /2020

و�صل اإيداع ملف جتديد
 جمعية حملية   

�لقانون رقم 06/12 يف 18 �سفر 1433 �ملو�فق ل 12  مبقت�سى 
 2020/11/24: �ليوم  هذ�  مت   ، باجلمعيات  �ملتعلق   2012 يناير 

�إيد�ع ملف جتديد جمعية ذ�ت �سبغة ريا�سية   : 
بن  نا�رش  �بن  لبلدية  �لريا�سي  �لوحدة  نادي   : �لنادي  ت�سمية 

�سهرة 
بن  نا�رش  �بن  بلدية  قويدر  �سارف  مبنزل   : �لجتماعي  �ملقر 

�سهرة   
�ملودع : بن توتة �مليهوب  

�لوظيفة يف �لنادي : رئي�س �لنادي 

اإ�سهار
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 ت�شمل ال�شراكة الفنية واملرافقة البيداغوجية 

توقيع اتفاقية تعاون بني امل�سرح الوطني و"لي�سما�س"
مت  اأم�س اإبرام اتفاقية تعاون ومرافقة بيداغوجية« بني  حممد يحياوي، املدير العام للم�شرح الوطني اجلزائري »حمي الدين ب�شطارزي«،  وحممد 

بوكرا�س، مدير املعهد العايل ملهن فنون العر�س وال�شمعي الب�شري، بف�شاء نادي  »احممد بن قطاف« باجلزائر العا�شمة.

حكيم مالك 

حممد يحياوي: هدفنا تطوير 
وحت�شني نوعية التكوين الفني

املدير  يحياوي،  حممد  اأكد   ولقد 
اجلزائري  الوطني  للم�رسح  العام 
بني  امل�شرتكة  االتفاقية  هذه  اأن 
الطرفني  تعمل على  تدعيم و تعميق 
املوؤ�ش�شتني   بني  والتعاون  ال�رساكة 
الوطني  امل�رسح  م�شاعي  اإطار  يف 
و املعهد العايل ملهن فنون العر�ض 
وحت�شني  لتطوير  الب�رسي  وال�شمعي 
خالل  من  الفني   التكوين  نوعية 
الطلبة   بني  التوا�شل   فر�ض  توفري 
امل�رسح   عامل  ومهنيي  والدار�شني 
اأن  كثريا  ناأمل   املتحدث  قائال   ،
ونوعا  فعال  املبادرة   هذه  تكون 
يف  الرابع  الفن  تواجد  بها  يعزز 
على   االعتماد  طريق  عن  اجلزائر 
معهد  طلبة  ومنهم  ال�شباب  الفنانني 

» لي�شما�ض«. 

حممد بوكرا�س : »التكوين« 
هو م�شتقبل املمار�شة الفنية  

وامل�شرحية يف اجلزائر

بوكرا�ض،  اأو�شح حممد   ومن جهته 
فنون  ملهن  العايل  املعهد  مدير 
اأن  الب�رسي  وال�شمعي  العر�ض 

التي  اأبرز ما مييز  هذه االتفاقية   
املوؤ�ش�شتني  بني  بالتن�شيق  تعمل 
 ، ونظرية   وعملية  تطبيقية  اأنها 
مثمنا  املبادرة التي يقودها  حممد 
للم�رسح  العام  املدير  يحياوي، 
الوطني اجلزائري ، حيث اأن امل�رسح 
الوطني ميد يده  للمعهد ولل�شباب و 
للتكوين  الذي هو م�شتقبل املمار�شة 
  ، اجلزائر  يف  وامل�رسحية  الفنية 
م�شيفا اأن اأبرز  ما فيها هو االهتمام 
اخلرباء  وتبادل  التكوين  عن�رس  على 
والتقنيني  والدوليني  اجلزائريني 
مع  امل�رسح  بعامل  واملهتمني 
امل�شرتك  االإنتاج  على  اأي�شا  الرتكيز 
العرو�ض  يف  املعهد  طلبة  وتوزيع 
امل�رسح  ينتجها  التي  امل�رسحية 
م�شاهمة  مع  اجلزائري  الوطني 
ال�شينواغرافيني واملخرجني التابعني 
يف  وكتقنيني  كم�شاعدين  للمعهد 
يقوم  التي  امل�رسحية  االإنتاجات 
 ، اجلزائري  الوطني  امل�رسح  بها 
املعهد  اأن  املتحدث   ذات  م�شريا 
العر�ض وال�شمعي  العايل ملهن فنون 
الب�رسي  وامل�رسح الوطني  �شريافقان 
التجارب ال�شابة واجلديدة يف االإبداع 
امل�رسحي  اأكادمييا وبحثيا و توثيقيا  
املعهد  واأ�شاتذة  طلبة  خالل  من 
من  االأوىل   التجربة  هذه  و�شتكون 
العايل  التعليم  م�شتوى  على  نوعها 

واجلامعة اجلزائرية.

اإن�شاء خمرب م�شرتك للتجارب 
والأبحاث امل�شرحية اجلديدة

اإن�شاء  �شيتم  اأنه  بوكرا�ض،  وك�شف 
واالأبحاث  للتجارب  م�شرتك  خمرب 
طريقة  تتحّدد  اجلديدة،  امل�رسحية 
اأ�شا�شي  قانون  خالل  من  ا�شتغاله 
اإ�رساف جمل�ض  داخلي، حتت  ونظام 
املجال  فتح  بهدف  وفني،  علمي 
لر�شد  واملمار�شني  الدار�شني  اأمام 
واحت�شان  الركحية  التحوالت 
وخلق  الرائدة،  امل�رسحية  التجارب 

�شيغ  عن  والبحث  لالبتكار  ف�شاء 
جمالية جديدة يف اإطار التجريب.

ترب�شات تطبيقية لفائدة طلبة

اجلزائري  الوطني  امل�رسح  اأن  كما   
املعهد  طلبة  لفائدة  املجال  يفتح  
وال�شمعي  العر�ض  فنون  ملهن  العايل 
تطبيقية  برتب�شات  للقيام  الب�رسي 
امل�رسحية  االأعمال  يف  ،وامل�شاركة 
ح�شب  الوطني  امل�رسح  ينتجها  التي 
اخلو�ض  من  ميكنهم  ما  التخ�ش�ض 

اإ�رساف  حتت  احرتافية  جتارب  يف 
برامج  واحت�شان  وتبادل  ممار�شني، 

تدريبية .

اإن�شاء فرقة م�شرحية م�شرتكة

الطرفني  بني  ال�رساكة   هذه  وت�شمل 
متكني  بينها  من  البنود    من  العديد 
موؤ�ش�شتي )امل�رسح الوطني اجلزائري 
العر�ض  فنون  ملهن  العايل  واملعهد 
فرقة  اإن�شاء  من  الب�رسي(  وال�شمعي 
تخ�شي�ض  مع  م�شرتكة  م�رسحية 

مقاعد  اجلزائري،  الوطني  امل�رسح 
بح�شور  لهم  ت�شمح  املعهد  لطلبة 
وكذا  املربجمة،  العرو�ض  جممل 
بنادي  تقام  التي  املحا�رسات 
الن�شاطات  اأو  قطاف«  بن  »اأحممد 
الفنية واالأدبية املربجمة بف�شاء »حاج 
م�شاريع  بعر�ض  اإتاحة  مع   عمر«، 
التخرج على م�شتوى قاعة »م�شطفى 

كاتب«وقاعة »حاج عمر«.

ا�شتغالل ف�شاء »نادي اأحممد بن 
قطاف« للبحوث العلمية

با�شتغالل  اأي�شا  ال�شماح   مت  ولقد 
قطاف«  بن  اأحممد  »نادي  ف�شاء 
قبل  من  اجلزائري  الوطني  بامل�رسح 
الكيفان  برج  معهد  وطلبة  االأ�شاتذة 
خمتلف  يف  العا�شمة   باجلزائر 
بحوثهم  عر�ض  بهدف  التخ�ش�شات، 

العلمية واأعمالهم التطبيقية.
يف  خمت�شة  م�شرتكة  ور�شة  بعث 

م�رسح الطفل
تفكري  كما اأن هناك  

بني  م�رسحي  مهرجان  اإن�شاء  يف 
العر�ض  فنون  ملهن  العايل  املعهد 
امل�رسح  وكذا  الب�رسي  وال�شمعي 
من طرف  والعمل  اجلزائري  الوطني 
املوؤ�ش�شتني على بعث ور�شة م�شرتكة 
يف  وذلك  الطفل،  م�رسح  يف  خمت�شة 
العرو�ض،  التاأليف،  التكوين،  جمال 

التن�شيط وكذا م�رسح العرائ�ض.

ثقافة

ب�شبب جائحة كورونا

تاأجيل الدورة الـ 26 ملعر�س م�سقط الدويل للكتاب
وال�شباب  والريا�شة  الثقافة  وزارة  وكيل  اأعلن 
�شلطان  بن  �شعيد  عمان  �شلطنة  يف  للثقافة 
 26 الـ  الدورة  تاأجيل  عن  اأم�ض  البو�شعيدي  

ملعر�ض م�شقط الدويل للكتاب .

ونقلت وكالة االأنباء العمانية عرب ح�شابها على 
اأن �شبب التاأجيل  توتري اليوم عن البو�شعيدي 

جائحة كورونا.
منرباً  للكتاب  الدويل  م�شقط  معر�ض  ويعد 

ي�شوده  اأن  دوراته  كل  يف  ي�شعى  بارزاً  ثقافياً 
الثقافية  الفئات  بني  لاللتقاء  املالئم  املناخ 

على خمتلف توجهاتها الفكرية واالأدبية.
احلملة  االأحد  اأم�ض  ر�شمياً  عمان  وبداأت 

كورونا  فريو�ض  �شد  للتح�شني  الوطنية 
قبل  االأ�شبوع  يف  قرارها  بعد  امل�شتجد 
الذي  كورونا  لقاح  ا�شترياد  ال�شماح  املا�شي 

طورته �رسكتا بيونتيك وفايزر.

اأن  اأم�ض  العمانية  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
يف  كورونا  بفريو�ض  االإ�شابات  اإجمايل 

ال�شلطنة بلغ 128472، والوفيات 1495.
وكالت 

ANEP N°:  2016021529الو�شط:2020/12/29

لالأديب مالك �شقور

)ملاذا الفن( درا�سة تطبيقية 
يف كتاب جديد

)ملاذا الفن( درا�شة تطبيقية يف كتاب جديد لالأديب املرتجم 
جمال  على  ال�شوء  لت�شليط  خالله  من  ي�شعى  �شقور  مالك 
االإن�شان واأناقته واإبداعاته ومواهبه التي كانت �شببا يف ن�شوء 
احل�شارات منذ القدمي اإىل يومنا هذا من خالل ما تركه من 

اآثار جميلة.
مغرقة  اجتماعية  ظاهرة  الفن  اأن  �شقور  يرى  الكتاب  ويف 
والفن  هذا  يومنا  اإىل  االإن�شان  وجد  اأن  منذ  وعمرها  بالقدم 
يطهر الروح ويحرر االإن�شان من ال�شوائب واالأخطاء م�شريا اإىل 
اأن ن�شوء الفن له نظريات خمتلفة غربية ومادية اإىل اأن و�شل 
اإىل تاريخ الفن القدمي ودور املراأة يف كثري من اجلماليات التي 

و�شلت اإلينا م�شت�شهدا باأقوال فنانني وباحثني وكتاب.
واأ�شار �شقور اإىل اأن الفن مر مبراحل طويلة قبل التاريخ ويف 
الع�رس احلجري مرورا باالإمرباطوريات الزراعية واحل�شارات 
الفن  على  طراأت  التي  االأخرى  اجلماليات  مبينا  القدمية 

كاملو�شيقى والغناء.
ويف كتابه لفت �شقور اإىل ما قدمه �شقراط واأفالطون واأر�شطو 
وغريهم من فل�شفات ونظريات دعمت الثقافة والفن مبينا اأن 

ال�شعر يجمع بني اللوحة واملو�شيقى والق�شة.
موؤلفاته  ومن  العرب  الكتاب  احتاد  رئي�ض  املوؤلف  اأن  يذكر 
الثقافية  واالأبعاد  ودرة  وال�شدى  ال�شهم  النقدية-  املمار�شة 
اإىل اأكرث من 24 كتابا يف خمتلف  للحرب على �شورية و�شوالً 

االأجنا�ض االأدبية.

اإ�سهار
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حل�سن متبكتو رئي�سا لرابطة كرة القدم  بتمرنا�ست
اأنتخب يوم اأم�س حل�سن متبكتو ر�سميا رئي�سا لرابطة الوالئية 
لكرة القدم بتمرنا�ست بعد ح�سوله على 18 �سوتا مقابل �سوت 
واحد لبالل عبد ال�ستار، اجلمعية العامة االنتخابية لرابطة 

الوالئية لكرة القدم بتمرنا�ست جرت بدار ال�سباب هواري 
بومدين وعرفت ح�سور كل املعنيني وامل�سرفني و�سط التزام 

�سارم بتطبيق للربوتكول ال�سحي املتبع يف مثل هذه التجمعات ، 
حيث جرت عملية انتخاب رئي�س الرابطة الوالئية لكرة القدم 

بعا�سمة االهقار و�سط ظروف �سفافة ونزيهة .
اأحمد باحلاج 

�أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
رئي�س  متبكتو  حل�سن 
لكرة  �لوالئية  �لر�بطة 
�جلديد  بتمرن��ست  �لقدم 
خ�س  �سحفي  ت�رصيح  يف 
�أنه   « »�لو�سط  يومية  به 
�أجل   من  جاهد  �سي�سعى 

لريا�سة  �ال�سافة  يقدم  �ن 
�أن  منه  �سعيا  �ملحلية  
�لتي  �لثقة  حمل  يكون 
�مل�ساركني يف  فيه  و�سعها 
�سياق  ويف   ، �النتخابات 
مت�سل متبكتو �أنه من �ليوم 
حتت  �سيكون  ف�ساعد� 
�لر�بطة  مكتب  ت�رصف 
وكذ�  �لقدم  لكرة  �لوالئية 

�إىل  بالوالية   �الندية 
�جمع  فقد  ذلك  جانب 
�ملتابعون ل�سوؤون �ل�ساحرة 
والية  ببلديات  �مل�ستديرة 
معر�س  يف  مترن��ست 
فوز  �أن  معنا   حديثهم 
برئا�سة  متبكتو  حل�سن 
لعدة  منتظر�  كان  �لر�بطة 
�برزها  من  لعل  ��سباب  

به  يحظى  �لذي  �الجماع 
من طرف �الندية �لريا�سة 
�لذي  �لعمل  وكذ� خمطط 

�العتبار  �عادة  منه  ينتظر 
�لكروية  �لهيئة  لهذه 

�ملحلية .      

بـ 18 �سوتا مقابل �سوت واحد ملناف�سه

زرعت الرعب يف اأحياء مدينة وهران

االطاحة ب04 عنا�سر من �سبكة اإجرامية 
طالبوا باإعادة االعتبار ل�سعبتهم

  تالميذ �سعبة تقني ريا�سي 
يحتجون بالبويرة �الإقليمية  �لفرقة  �أعو�ن  متكن 

فريحة  بنب  �لوطني  للدرك 
تفكيك �سبكة  بوهر�ن،من 
من4  �إجر�مية منظمة متكونة 
ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�سخا�س، 
خمت�سة  �سنة   21 �إىل   18 بني 
ما  ونهب  �ملنازل  على  يف �ل�سطو 
فيها من �أ�سياء ثمينة زرعت �لرعب 

يف �أحياء وهر�ن .
بال�سبكة،  �الإطاحة  متت  وقد  هذ� 
�أحد  بها  تقدم  �سكوى  على  بناء 
�ل�سحايا، تفيد بتعر�س منزله لعملية 
عنه،و�رصقة ما  غيابه  �أثناء  �سطو 
من  �سنتيم  مليون   154 قيمته 

�لثمينة  و�ملجوهر�ت  �لذهب 
باالإ�سافة �إىل مبلغ مايل يقدر بـ474 
لتنطلق �لتحريات   ، �سنتيم  مليون 
��ستغالل  و�لتحقيقات،وبعد 
حتديد  مت  �ال�ستعالم  عن�رص 
�حلال  ق�سية  يف  �ملتورطني  هوية 
والية  من  جميعهم  �ملنحدرين 
�لعملية،عن  هذه  ،و�أ�سفرت  وهر�ن 
و��سرتجاع  �ملتهمني تباعا  توقيف 
من  �سنتيم  مليون   154 قيمته  ما 
�لذهب و�ملجوهر�ت �لثمينة ومبلغ 
مايل يقدر بـ474 مليون �سنتيم �لذي 
مت �ال�ستحو�ذ عليه من �ملنزل حمل 

�ل�رصقة .

»كرمي  ثانوية  تالميذ  �أم�س  جدد   
بن  �ل�سديق   « ثانوية  و  بلق�سام« 
�حتجاجهم  �لبويرة  يحيى« مبدينة 
من خالل وقفة �حتجاجية �أمام مقر 
مديرية �لرتبية تنديد� مبا و�سفوه 
بالظلم و�لتهمي�س �لذي تعر�س له 
�حلا�سلون على �لبكالوريا 2020 يف 
مطالب  ر�فعني  �جلامعي  �لتوجيه 
تقني  ل�سعبة  �العتبار  باإعادة 
ومنحهم  �الأربعة  بفروعها  ريا�سي 
باملد�ر�س  للت�سجيل  �الأولوية 
�لعليا لالإعالم �الآيل وكذ� مد�ر�س 

لهم  و�ل�سماح  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�سبه  تخ�س�سات  يف  بالت�سجيل 
�لطبي مثل �ل�سنو�ت �ل�سابقة على 
غر�ر ممر�س وخمربي وقابلة ، كما 
�سدد �لتالميذ �ملحتجون تخفي�س 
�لتخ�س�سات  يف  �لقبول  معدالت 
و�إعادة  و�ل�سيدلة  كالطب  �لطبية 
�ملتعلق  �لوز�ري  �ملن�سور  در��سة 
يتما�سى  مبا  �جلامعي  بالت�سجيل 
ريا�سي  تقني  �سعبة  برنامج  مع 

بفروعها �الأربعة .
  اأح�سن مرزوق

تيارت

التنمية حتت�سر ببلدية " ال�سوقر"
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بكورونا جديدة  اإ�سابة   382
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 98631

ت�سجيل09 وفيات جديدة بكورونا 
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،و  �ألفناه  كما  �لف�ساد  �أخبار ق�سايا  �أم�س  تو�لت 
و  و�ملتهمني  �لق�سايا  حيثيات  عن  �لنظر  بغ�س 
هل  هو  هنا  �لق�سيد  ،فبيت  �ل�سادرة  �الأحكام 
نحن �ليوم يف ماأمن من �لف�ساد و من ممار�سيه 
فيه  يتمدد  �لذي  �ملناخ  له  يوفرون  �لذين  ومن 
�ملال  �سد  �لتاريخية  �جلر�ئم  تتكرر  ال  ،وحتى 
�لعام نحن ملزمون باأخلقة �لف�ساء �لعام ،و تنمية 
عدم  �أي�سا  ،و  مو�طنة  كقيم  �ل�سلوكية  �لرتبية 
�أو حتفز  بالف�ساد  ت�سمح  �أي جهة   مع  �لت�سامح 

منوه �أو تقتات منه.
�ملال  تنهب  ع�سابات  عن ظهور  مناأى  ل�سنا يف 
و  �لدولة  بكيان  يتعلق  هنا  �لو�سع  ،و  �لعام 
بوجودها ،وي�ستوجب �الأمر معاملة �لف�ساد متاما 
بنف�س �حلزم و �ل�رص�مة �لتي يتم �لتعامل بها مع 

�الرهاب ،و د�عميه و �ملنظرين له.
�أ�سماء  عند  �لف�ساد  تتوقف حماربة  �أن  يجب  ال 
و�ساق وعلى  بعينها...هذ� جزء من عمل طويل 
�جلميع حتمل م�سوؤولياته ودفع �لثمن ولو رمزيا 

فالوطن �أكرب من �أ�سخا�س �أو جماعات. 

مع احلدث 

هل نحن يف ماأمن
 من ف�ساد جديد؟

وداد احلاج

درك تب�سة

حجز اأدوية ت�ستعمل يف 
عملية االإجها�ض بتب�سة

للمجموعة  �لتابعة  �البحاث  ف�سيلة  متكنت 
�م�س  بتب�سة  م�ساء  �لوطني  �لوالئية  للدرك 
��سخا�س  ثالثة  مفادها  معلومات  �ثر  على 
عملية  يف  ت�ستعمل  وتهريب  �دوية  ببيع  يقومون 
توقيف  من  �مل�سالح  ذ�ت  مكنت  �الجها�س 
عبارة  حقن  قارور�ت   6 وحجز  ��سخا�س  ثالثة 
عن حملول للحقن �لع�سلي من بينهم �ربعة حقن 
�ىل  �حلو�مل  و�قتيادهم  �جها�س  يف  ت�ستعمل 
مقر �لفرقة وفتح حتقيق يف �لق�سية بعد �خطار 
�ل�سيد وكيل �جلمهورية لدى حمكمة تب�سة و�تخاذ 
كافة �الجر�ء�ت �لقانونية وتقدمي �ملعنيني �مام 

�جلهات �لق�سائية بتب�سة  

ي�ستكي �سكان بلدية » �ل�سوقر » بتيارت 
ونق�س  و�لغنب  �لتهمي�س  �سنو�ت  منذ 
غياب  مقدمتها  يف  �ملحلية  �لتنمية 
�لكارثية  و�لو�سعية  �حل�رصية  �لتهيئة 
للطرقات �لتي مل يتم �سيانتها منذ فرتة 
�الحتجاجات  من  �لعديد  رغم  طويلة 
هذ�  �سبب  وقد  مو�طنون  نظمها  �لتي 
�لو�سع معاناة يومية لل�ساكنة خا�سة يف 

مو�سم �ل�ستاء وينا�سد �لعديد من �سكان 
�لبلدية �ل�سلطات �ملحلية �يجاد حلول 
بالطرقات  �لعمومية  �الإنارة  النعد�م 
يوؤرق  مما  �لكهربائية  �العمدة  وقدم 
قاطني �الحياء �لذين يبدون تخوفا من 
�لتعر�س العتد�ء�ت ب�سب غياب �الإنارة 
 « ببلدية  �لتنمية  م�ساكل  وطالت  هذ� 
�ل�سوقر » �لنقل �ملدر�سي حيث يتنقل 

تالميذة  منطقة » عني قر�مطة » م�سيا 
على �الإقد�م �إىل �ملدر�سة على م�سافة 
مل  م�سهد  وهو   « كيلومرت�ت  ع�رص   «
�ىل  �ملعنية  �ل�سلطات  �إز�ئه  تتحرك 
غاية �ليوم على غر�ر �لعديد من قرى 
�ملطاعم  غياب  عن  ناهيك  �لبلدية 
وقد  �ملد�ر�س  من  �ملدر�سية يف عدد 
�سبب تر�كم هذه �مل�ساكل على �سعيد 

 « �سكان  لدى  بالغا  ��ستياء  �لتنمية 
�ل�سوقر » يف ظل غياب �دنى متطلبات 
مطلبهم  �ملو�طنون  وجدد  �حلياة 
�العتبار  برد  �ملحلييني  للم�سوؤولني 
�لكارثية  �لو�سعية  وتد�رك  للبلدية 
�لتي �ألت �ليها �حد كربى بلديات والية 

تيارت �ملعروفة بكثافتها �ل�سكانية  
�سورية بن �سالح

الطريق ال�سيار �سرق غرب 
باإقليم خمي�س مليانة

05 قتلى ة12 جريحا يف ا�سطدام 
�ساحنة ب06 مركبات نفعية  

�سهد م�ساء �أول  �أم�س �لطريق �ل�سيار �رصق غرب على 
م�ستوى منطقة �سيدي عابد يف بلدية عني �ل�سلطان 
�رصق والية عني �لدفلى  حادث مرور ماأ�سوي ت�سبب 
وذلك  �إثر  �خرين  ��سخا�س  و��سابة  12  وفاة05  يف 
�إ�سطد�م بني �ساحنتني و6 �سيار�ت �سياحية ما ت�سبب 
يف غلق �لطريق �ل�سيار  لعدة �ساعات . �حلادث وقع 
مقطع  غرب  �رصق  �ل�سيار  �لطريق  م�ستوى  على 
�حلماية  �سارعت  م�سالح  حيث  مليانة  خمي�س 
�ملدنية  على جناح �ل�رصعة �ىل عني �ملكان من �جل 
مليانة  �لذي  خمي�س  م�ست�سفى  �ىل  �ل�سحايا  نقل 
بالدم  �ل�سكان  للتربع  من  كبرية  ت�سامنية  هبة  �سهد 
لفائدة �جلرحى ، من جهتها تدخلت عنا�رص �لدرك 
�مل�سار  �جل  فتح  من  �ل�رصعة  جناح  على  �لوطني 
�لطرقي عرب مدينة بومدفع  وت�رصيع حركية �ملرور 

�لتي توقفت ل�ساعات.
حممد بن ترار

تكافئ �سركاءها الفائزين يف 
Ooredoo 2020 حتديات

عالقاتها  بتعزيز  �خلا�سة  ��سرت�تيجيتها  مو��سلة 
 Ooredoo قامت  باجلز�ئر،  وجدو�  �أينما  ب�رصكائها 
�ملنظمة  �لتحديات  يف  �لفائزين  �رصكائها  مبكافاأة 

خالل �سنة 2020. 
لتفانيهم  ت�سجيعا  للفائزين  �لهد�يا  تقدمي  مت  حيث 
خالل  �مل�سجلة  �لنتائج  يف  �ملج�سدين  و�لتز�مهم 
�لتحديات �لتي �أُطلقت �سنة 2020 على م�ستوى �ملناطق 
�لثالث عرب كامل �لرت�ب �لوطني )و�سط، �رصق وغرب(. 
حفل  �أي  تنظيم  يتم  مل  كوفيد-19،  وباء  لتف�سي  نظر� 
بتقدمي   Ooredoo ممثلو  قام  �ذ  �ملنا�سبة.  بهذه 
�لهد�يا لل�رصكاء و ذلك مع �الحرت�م �لكامل للربوتوكول 

�ملتعلق باالأزمة �ل�سحية �حلالية.

هواج�س علمية

هل �ساللة كورونا اجلديدة معدية لالأطفال؟
�ساللة  �أن  �إعالمية  تقارير  �أوردت 
جرى  �لتي  �جلديدة،  كورونا 
�كت�سافها قبل �أيام قليلة، قد تكون 
�سحة  فما  لالأطفال،  ب�سدة  معدية 
�لربوفي�سور  وقال  �لتقارير؟  هذه 
�سحي  م�ست�سار  فريغ�سون،  نيل 
وعامل �الأوبئة يف �إمربيال كوليدج، 
�أن  على  »تلميحا  هناك  �إن 
الإ�سابة  مرتفعا  ميال  لل�ساللة 

�الأطفال«.
ميل«  »ديلي  �سحيفة  ونقلت 

نية  يطا لرب �
عن 

ء  لعلما �

قولهم  �لطفرة،  يف  يبحثون  �لذين 
�أن  على  دليل  �أي  لديهم  »لي�س  �إن 
�جلديدة  �ل�ساللة 
ية  معد
كر  ذ و » ل طفا لالأ
فريق  �أع�ساء 
�جلينوم  »�أبحاث 
بريطانيا«  يف 

نهم  �أ
 � لي�سو «

على در�ية باأي بيانات ت�سري �إىل �أن 
هذ� �الأمر �سحيح«.

�ألف  �أكرث من 160  �لفريق  وفح�س 
�ململكة  يف  بكورونا  �إ�سابة  حالة 
�ملتحدة، كما �أنه ير�قب با�ستمر�ر 
يتم  »مل  و�أو�سح  �لفريو�س  طفر�ت 
كافية  حاالت  ت�سجيل  �الآن  حتى 
هناك  �جلديدة.  بالطفرة  م�سابة 
حاجة �إىل مزيد من �لبيانات لتقدمي 
�أي تعليقات حول كيفية تاأثريه على 
جمموعات معينة من �لب�رص«وتابع: 
�أ�سبوعني �آخرين  »�سي�ستغرق �الأمر 
قبل �أن نح�سل على بيانات كافية 

لتاأكيد �أو نفي �الأمر«.

    بعد تتويجها بجائزة علي معا�سي

  تكرمي املمثلة امل�سرحية "�سمية بوناب" ب�سوق اأهرا�ض
مبدينة  �لثقافة  مديرية  �أم�س  �أ�رصفت 
حفل  تنظيم  على  �أهر��س  �سوق 
على  �لرئي�سية  �ملكتبة  مبقر  تكرميي 
»�سمية  �مل�رصحية  �ملمثلة  �رصف 
رئي�س  بجائزة  موؤخر�  �ملتوجة  بوناب« 
»علي  �ل�سباب  للمبدعني  �جلمهورية 
عن  �مل�رصح  فئة   2020 طبعة  معا�سي« 
�لناطقة  تيمنفلة  م�رصحية  يف  دورها 
للم�رصح  و�الأمازيغية  �لعربيه  باللغتني 
�ل�سياق  ويف   ، �لبو�قي  باأم  �جلهوي 
�سعادتها  عن  �سمية  �ملمثلة  عربت 
خ�ست  ت�رصيح  يف  �للفتة  بهذه  �لغامرة 
للي  بالن�سبة  »كانت  »�لو�سط«  يومية  به 
ومدير  �لثقافة  مدير  من  طيبة  �إلتفاتة 
د�ر �لثقافة وروؤ�ساء �جلمعيات �لثقافية 

لهذ�  ي�ستحق  �ملمثل  الن  بالوالية 
�كرث  ليبدع  و�الآخر  �حلني  بني  �لت�سجيع 
جاء  �لتكرمي  وهذ�  طاقاته  كل  ويفجر 
�سوق  م�رصح  عن  �لطويل  غيابي  بعد 
�هر��س و�نقطاعي عن �حلركة �لثقافية 
بالوالية نتمنى يكون بادرة عودة لالبد�ع 
�وىل  �لوالية  �بناء  الن  واليتي  د�خل 
باالإ�سارة  و�جلدير  �لثقافية«  بف�ساءتها 
تعترب �لفنانة �مل�رصحية »�سمية بوناب« 
�الأوىل  بيطرية  طبيبة  29�سنة  �لبالغة 
بهذه  �أهر��س  �سوق  والية  �رصفت  من 
�جلائزة منذ �إطالق �لطبعة �الأوىل �سنة 
�ل�سباب  د�ر  من  بد�ياتها  كانت   2012
م�رصح  يف  كنا�سطة  �لعظائم  �م  ببلدية 
�ملدر�سي  �مل�رصح  بعدها  �لطفل 

�ين  باتنة  والية  يف  �جلامعي  و�مل�رصح 
كان لها �حلظ يف خو�س جتربة �مل�رصح 
بهذه  ناطقة  غري  �أنها  رغم  �المازيغي 
كاح�سن  لها  تتويج  �ول  �فتكت  و  �للغة 
ممثلة �مازيغية �سنة 2014 لتتو�ىل بعدها 
�العمال مع �مل�رصح �جلهوي �م �لبو�قي 
وم�رصح باتنة �جلهوي مبجموعة معتربة 
عام  لينتهي  و�لتتويجات  �العمال  من 
�لكورونا بتتويجني �ح�سن �أد�ء ن�سائي عن 
معا�سي  علي  وجائزة  تينهنان  م�رصحية 
للمبدعني �ل�سباب ومن �هم �عمالها نذكر 
،�زقن  ،�حلقيبة،تيمنفلة  :�مل�سوهون 
و�مل�سباح  �ل�ساحل  ،اليكامون،  �نقارو 
وملك،�خلام�سة  ،تينهنان،فر��سات 

،مونودر�م .

.    متبكتو لـ"الو�سط " : اأنا حتت ت�سرف  اندية الوالية ومكتب الرابطة

حممد بن ترار

حدث الأول مرة منذ 9 �سنوات

»كورونا« يوجة �سربة 
قوية ل�سام�سونغ

�سجلت �رصكة »�سام�سونغ« �نخفا�سا يف مبيعات 
هو�تفها، وذلك الأول مرة منذ 9 �سنو�ت، وفق ما 
ك�سف تقرير كوري جنوبي وقال موقع »كوريا �آي 
تي نيوز« �إن مبيعات �لهو�تف لدى �سام�سونغ هذ� 
�لعام تر�جعت �إىل �أقل من 300 مليون وحدة، مما 
يعني �أنها �ملرة �الأوىل منذ 9 �سنو�ت �لتي ت�سحن 

فيها �ل�رصكة �لكورية �جلنوبية هذ� �لعدد.
مبيعات  �إجمايل  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 
 189.4 بلغت  �لثالث  �لربع  بنهاية  �سام�سونغ 
مليون وحدة، مربز� �أن �إجمايل مبيعات �ل�رصكة 
هذ� �لعام يقدر بنحو 270 مليون وحدة و�أو�سح 
�مل�سدر �أن �ل�رصكة كانت تتوقع هذه �الأرقام، 
فريو�س  جائحة  تد�عيات  �إىل  بالنظر  وذلك 
كورونا وتخطط �سام�سونغ للرتويج ب�سكل كبري 

للهو�تف �لذكية �لقابلة للطي يف عام 2021

عزيزي ر�سيد

   اأح�سن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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