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توحي التحرك�ت اجلديدة غري امل�ألوفة من قبل 
حزب جبهة القوى اال�ضرتاكية اأنه ب�ضدد التح�ضري 

ملرحلة �ضي��ضية جديدة قد يعلن عنه� يف خت�م 
الدورة اال�ضتثن�ئية ملجل�س الوطني املقرر يوم 

6 م�ر�س الق�دم ب�جلزائر الع��ضمة غري اأنه يبقى 
متم�ضك� مب�رشوع احلوار الوطني.

ا�ضتكمل ق�دة االحت�د االأوروبي  ترتبي�ت من�ق�ضة 
م�ضتقبل عالق�ت الكتلة مع الدول املج�ورة له� 

جنوب�، وهي اجلزائر وم�رش واالأردن ولبن�ن وليبي� 
واملغرب وفل�ضطني و�ضوري� وتون�س.

ك�ضفت م�ض�در ق�ض�ئية مقربة من حمكمة 
القطب اجلن�ئي عن فتح ملف جديد يخ�س وزير 
العدل ال�ض�بق الطيب لوح ومفت�ضه الع�م الطيب 

بله��ضم  واملدير الع�م ال�ض�بق خمت�ر فليون 
واالأمني الع�م لوزارة العدل يف ق�ضية تخ�س اإن�ض�ء 

موؤ�ض�ض�ت عق�بية جديدة ،وجم�ل�س ق�ض�ئية 
وحم�كم اإدارية وجزائية.

جددت اجلزائر، اأم�س ال�ضبت، الدعم »الث�بت و 
الالم�رشوط« حلق ال�ضعب ال�ضحراوي يف تقرير 
م�ضريه، م�ضتنكرة القفز على ال�رشعية  الدولية و 

ال�ضفق�ت امل�ضبوهة، ال�ضتب�حة دم�ء ال�ضحراويني و 
�ضلبهم اأرا�ضيهم و ثرواتهم.

للدف�ع  الوطنية  اجلمعية  بعثت 
عن حق وترقية ال�ضغل ر�ض�لة اإىل 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
متكني  ب�إع�دة  تط�لبه  تبون 
خريجي ج�معة التكوين املتوا�ضل 
وحق   11 الرتبة  )اأ(  الت�ضنيف  من 

موا�ضلة الدرا�ضة.
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االنتخابات املقبلة
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بقلم:جمال ن�شراهلل

حذر رئي�ص حركة جمتمع ال�شلم عبد الرزاق مقري اأم�ص من خالل ندوة �شحفية مبنا�شبة الذكرى الثانية للحراك ال�شعبي 
من موؤامرة يقودها التيار العلماين املتطرف ملنع الذهاب اإىل االنتخابات و الرتويج اإىل املرحلة االإنتقالية, معتربا اأن هذا التيار 
يرف�ص االنتخابات  الأنه اليوؤمن باالإرادة ال�شعبية و  يدري جيدا اأن لي�ص لديه حظ و اأن ال�شندوق لي�ص يف �شاحله, م�شيفا:« 

تيار اإق�شائي راف�ص لل�شندوق يريدون فر�ص مرحلة انتقالية لقلب املعادلة, وال�شندوق لي�ص ل�شاحلهم«.
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اإميان لوا�س 

العهدة  م�رشوع  اأ�سقط  ال�سعبي  احلراك 
م�رشوع  و  التمديد  م�رشوع  و  اخلام�سة 

الدولة العميقة.
عبد  ال�سلم،  جمتمع  حركة  و�سدد رئي�س 
اأ�سقط  اأن احلراك ال�سعبي  الرزاق مقري، 
م�رشوع  ،و  اخلام�سة  العهدة  م�رشوع 
التي  العميقة   الدولة  م�رشوع  و  التمديد 
قدمية  ع�سكرية  �سخ�سية  فر�س  حاولت 
الرئي�س  خلالفة  العلماين  للتيار  تنتمي 
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة، يف اإ�سارة اإىل 

اللواء املتقاعد علي غديري.
حقق  املبارك  احلراك    »: مقري  قال  و 
العهدة  م�رشوع  اأجه�س  عظيمة  اإجنازات 
كانت  التي  ال�رشاعات  ف�سح  اخلام�سة، 
و  الف�ساد  ف�سح  ال�سيا�سي،  النظام  داخل 
دخول عدد كبري من رموز الف�ساد ال�سجن، 
و اأهم ذلك هو عودة �سلم التقييم اإىل العادة، 
باأن الف�ساد منكر  احلراك قلب �سلم القيم 

مرفو�س يدمر الأوطان«.
اأكد رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري 
لن  الدميقراطي  الإنتقال  اأن حتقيق  اأم�س 
تعرب  �سفافة  و  نزيهة  بانتخابات  اإل  يكون 
على الإرادة ال�سعبية، لفتا اأن الو�سول اإىل 
ال�سلطة ل يكون باللوبيات و ل بالإ�ستعانة 
تداول  اإمنا  و  الإفتزازات،  و  باخلارج 
الطريق  و  ال�سعب  باإرادة  يتحقق  ال�سلطة 
ال�سهل ذلك هو الإنتخابات و الإحتكام اإىل 
ال�سندوق بعيدا عن التزوير و املمار�سات 
ال�سابقة التي طبعت النتخابات يف النظام 

ال�سابق .
ال�سيادة  اأن  مقري  الرزاق  عبد  �سدد  و 
قوية  موؤ�س�سات  ببناء  تتحقق  الوطنية 
بال�رشعية  قوية  م�سداقية،  ذات  �رشعية 
ال�سعبية و م�سداقية الرجال، و ل تخ�سع و 

لن تنحني اإىل ال�سغوطات الأجنبية.

مزايدات متثيل احلراك ال�شعبي

جمتمع  حركة  يف  الأول  امل�سوؤول  عرب  و 
رف�سه  عن  مقري   الرزاق  عبد  ال�سلم 

قائال:«   ، ال�سعبي  احلراك  متثيل  لفكرة 
ال�سعبي،  احلراك  مزايدات متثيل  نقبل  ل 
 ، ال�سعبي  احلراك  متثيل  ي�ستطيع  لاحد 
اأ�سوات تتكلم با�سم احلراك و تتحدث عن 
روؤو�س تريد فر�سها«.و �سدد املتحدث اأن 
حم�س طالبت بتمدين العمل ال�سيا�سي منذ 
العداوة  يعني  ل  الذي  التمدين  تاأ�سي�سها، 
الوحدة  اإمنا  وال�سيا�سي  الع�سكري  بني 

ل�سالح الوطن.”

ا�شتقبال رئي�س اجلمهورية لرئي�س 
حم�س

من ال�سجة  حم�س  حركة  رئي�س  اإ�ستغرب 
رئي�س  ا�ستقبال  اأثارها  الذي  كبرية 
حم�س،على  حركة  لرئي�س  اجلمهورية 
العديد من  ا�ستقبل  الرئي�س  اأن  من  الرغم 
ال�سخ�سيات احلزبية على غرار الأفافا�س 
،و يف ذات ال�سدد:« قال مقري :«  الرئي�س 
به  جمعه  الذي  اللقاء  خالل  تعهد  تبون 
املقبلة،  النتخابات  �سفافية  ب�سمان 
قائال: “اإن حم�س متار�س العمل ال�سيا�سي 
التزامات  الذي يفر�س عليها التجاوب مع 

التعامل  اآليات  لتبقى  الآخر،  الطرف 
واحلكم عليها لحقا، وهو ما فعلته احلركة 
مع الرئي�س زروال �سابقا الذي تعهد بعدم 
جرائم  قاد  اأنه  اإل  النتخابات،  تزوير 

التزوير ل�سالح الأرندي بعدها.”

ال  يوجد حزب غرينا يف اجلمعة 
االأوىل للحراك

 �سدد رئي�س حركة حم�س اأن حركة جمتمع 
ال�سلم جزء اأ�سيل من احلراك ال�سعبي واأن 
اأول  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  منا�سلي وقيادات 
احلراك  م�سريات  يف  وامل�ساركني  الدعاة 
نزل  اأي حزب  ل يوجد   »: قائال  ال�سعبي، 
الأوىل  اجلمعة  يف  وقتها  غرينا  ال�سارع 
للحراك، ول ميكن لأي كان املزايدة علينا 

اأو حتييدنا« .
هذه  رئي�سيا يف  كنا جزءا  مقري:«  قال  و 
امل�سارات، حركة جمتمع ال�سلم من خالل 
م�سارين  ر�سمت   2013 �سنة  يف  موؤمترها 
امل�سريات  و  النتفا�سات  م�سار  للحل 
والإنتخابات  ال�سيا�سي  العمل  وم�سار 
ال�سيا�سي  العمل  م�سار  نف�سل  كنا   ،

بني  التوافق  الدميقراطي  النتقال  و 
اأكدنا  و  دعمنا  املعار�سة،  و  ال�سلطة 
ال�سارع  اإىل  واخلروج  احلراك  خيار  على 
اأيام من تاريخ 22 فيفري يف ندوة  قبل 5 
للمنا�سلني  تعليمات  اأر�سلنا  و  �سحفية 
للخروج مواقفنا جامعة و موحدة لل�سعب 

اجلزائري«.
ل   »: اأ�ساف مقري  ذاته،  ال�سياق  يف  و 
على  يكذب  اأو  ينكر  اأن  ي�ستطيع  اأحد 
التاريخ، لأن حركة حم�س قرعت اأجرا�س 
اخلطر منذ 2012، و حددت يف موؤمترها 
ال�سيا�سية  املقاومة  يف  انخراطها  على 
يف  الأحزاب  من  غريها  مع  انخرطت  و 
مبادرات عديدة لتوعية ال�سعب اجلزائري، 
اأ�سا�سي يف املبادرات و قلنا  و كنا حمور 
اأنذاك ل لل�رشاع الإيديولوجي و ال�سيا�سي 
ال�سيا�سي غري موجود،  اأن امللعب  خا�سة 
ن�سالنا �سكل الوعي و اجلراأة التي �ساعدت 

على خروج ال�سعب اإىل ال�سارع ».
و اإعترب عبد الرزاق مقري :«  اأن املعطى 
هو  ال�سعبي  احلراك  اإىل  اأدى  الذي  الأول 
الثورات   ، كثريا  كان  الذي  الإ�ستفزاز 
اأركان  لها  ال�سعوب  عند  املظاهرات  و 
ال�سعور  و  ال�سديد  الإحتقان  هو  اأبرزها 
خا�سة  الأمل  اإنقطاع  و  ال�سياع  و  بالظلم 
الكبري  الف�ساد و الإنحراف  يف ظل تعميم 
ال�سيا�سية،  املنظومة  على  وقع  الذي 
ن�سال  و  كفاح  هو  و  ثاين  معطى  هناك 
الطبقة ال�سيا�سية التي كان وراءها ن�ساء و 
رجال يف اأحزاب و منظمات و على راأ�سها 

حركة جمتمع ال�سلم » .
و قال عبد الرزاق مقري:« اجلزائر كانت 
اأخذ  على  كفة النهيار الكلي، النحراف 
بعدا اخطر يف 20 �سنة التي �سبقت احلراك 
الأخريتني  العهدتني  يف  خا�سة  ال�سعبي 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سابق  للرئي�س 
ا�ستنزاف  مت  ذروته  الف�ساد  بلغ  حيث 
قال مقري  و  الأر�س،  البلد حتت  خريات 
الأموال تبخرت 1500 مليار دولر �ساعت 
و رجعنا اإىل طباعة النقود ،و احلديث عن 
املديونية، ال�سعب اجلزائري اإنتظر كثريا 

لعل النظام ال�سيا�سي يعود لر�سده«.

رئي�س حركة حم�س عبدالرزاق مقري يحذر 

العلمانيون املتطرفون يروجون للمرحلة النتقالية 
.       احلراك اأ�شقط العهدة اخلام�شة و التمديد و الدولة العميقة  

.       ال نقبل مزايدات متثيل احلراك ال�شعبي

حذر رئي�س حركة جمتمع ال�شلم عبد الرزاق مقري اأم�س من خالل ندوة �شحفية مبنا�شبة الذكرى الثانية 
للحراك ال�شعبي من موؤامرة يقودها التيار العلماين املتطرف ملنع الذهاب اإىل االنتخابات و الرتويج اإىل املرحلة 
االإنتقالية، معتربا اأن هذا التيار يرف�س االنتخابات  الأنه اليوؤمن باالإرادة ال�شعبية و  يدري جيدا اأن لي�س لديه 
حظ و اأن ال�شندوق لي�س يف �شاحله، م�شيفا:« تيار اإق�شائي راف�س لل�شندوق يريدون فر�س مرحلة انتقالية 

لقلب املعادلة، وال�شندوق لي�س ل�شاحلهم«.

روؤية من الواقع

�سعارات اأم 
ر�سائل م�سفرة

احلفناوي بن عامر الغول

ال اأحد ينكر ف�شل احلراك على التغيريات 
التي وقعت يف ظل الدولة اجلزائرية التي 
بداأت مالحمها تربز من اأجل االنتقال نحو 

االأف�شل ،وبناء الوطن يف ظل احلريات واحرتام 
احلقوق ،كما اأنه ال اأحد له الف�شل يف اخلروج 
اإىل التظاهر الإ�شقاط الظلم يف حراك مبارك 

واأ�شيل كان قاب قو�شني اأو اأدنى من حتقيق 
مطالبه املرفوعة، بعدما احتد ال�شعب وخرج 

يف مظاهرات �شلمية ح�شارية راقية يف جمعات 
خمتلفة اأبهرت العدو و ال�شديق ، واحتد فيها 

ال�شعب ب�شوت واحد ومطلب واحد وا�شعا ن�شب 
عينيه التغيري وو�شع حد للف�شاد واإنهاء حكم 

عاث يف البالد اإف�شادا .
واأحبط املتظاهرون خمططات كان تدفعهم 
للعنف واخلروج عن الن�س ورفعوا �شعارات 
موحدة تتفاعل مع كل خطوة تتم يف امليدان 
ورغم اختالفها اإال اأنها كانت تعرب عن ل�شان 

حاله .فكان التجاوب �شريعا وانهي حكم 
الع�شابة و�شجن ابرز رموزها بعدما ا�شتبد وجار 

وجثم على اأنفا�شنا طيلة عقدين كاد ينحرف 
بنا اإىل الهاوية لو ال لطف اهلل و تفطن ال�شعب.
ومت اإحباط خمططات كانت تن�شج تفا�شيلها يف 
خمابر باإ�شراف اأعداء ال�شعب واالأمة والوطن 
خا�شة افتعال املواجهة بني ال�شعب وجي�شه 
، لرتتفع احلناجر مرددة جي�س �شعب خاوة 

خاوة وهو ما مل ي�شت�شغه البع�س الأنهم كانوا 
يراهنون على املواجهة والدخول يف حرب اأهلية 
حتى ينتقلون اإىل اخلطة )ب( املعروفة العواقب 

والنتائج ، ولكن هيهات اأن تفلح ال�شعارات 
اجلوفاء يف ظل عودة التظاهر اإىل ال�شوارع 

دون حتديد الهدف واملق�شد، ورمبا خروج من 
اجل اخلروج يف ظل تخبط بعدما �شيع ال�شارع 
فر�س كبرية كانت متاحة اأمامه يف التفاو�س 

مع الع�شابة قبل اأو مع ال�شلطة اجلديدة ،حيث 
كلما برز فار�س يف امليدان وينادي باحلوار اإال و 
ح�شر يف خانة التخوين والعمالة ، الن احلوار 
�شروري ملعرفة ماذا نريد ، والتغيري ال يتم 

هكذا وبال�شريع فاالأزمة مت�شعبة وحجم الف�شاد 
كبري تغلغل يف االإدارة والت�شيري و)م�شى(يف 
ال�شريني بعدما و�شل ااملو�س للعظم ، وال�شرب 

مفتاح الفرج ملعرفة ما يف جعبة ال�شلطة وعلى 
راأ�شها الرئي�س تبون الذي مل مي�س  على 

انتخابه عاما كامال )عقبناه( كورونا وحجر 
فكيف لنا ان نحا�شبه ومل ي�شع حتى قدمه يف 
املرادية. ولي�س  بـ )التغنانت( والتخوين نغري 

ونبني م�شتقبلنا  ، فال الرئي�س وال قيادة اجلي�س 
متلك خامت �شليمان لت�شتجيب لكل املطالب 

،وهناك فرق بني اإ�شقاط الدولة واإ�شقاط النظام 
خا�شة بعدما التحقت بالركب بع�س الزعامات 
التي اأرادت اأن تفرغه من حمتواه لتتخذ من 

بع�س ال�شعارات �شماعة للنيل من جي�شنا �شليل 
جي�س التحرير الوطني ، والذي اأدى ماعليه 

وكما وعد نفذ .ورمبا اأن جتاوزات رجال االأمن 
يف حق املتظاهرين اأو االعتقاالت الع�شوائية 
ال ميكن اأن توؤثر على �شلمية التظاهر ، وال 

ميكن اأن نن�شى ف�شل املرحوم قايد �شالح حينما 
اأعطى اأوامر لعنا�شر ال�شرطة بوقف االنتهاكات 
التي كانت تدفع اإىل املواجهة .فهذا هو جي�شنا 
الذي نريد وال ميكن اأن نت�شور دولة بال جي�س 

قوي وفعال ولهذا �شقطت �شعارات )مدنية 
مات�شي ع�شكرية( و)ليجينريو اال بوبال( ،بعدما 

انك�شفت املخططات و�شجل تالحم ال�شعب مع 
جي�شه ومن يعار�س ال�شلطة عليه ان يفرق بينها 
وبني الدولة وامل�شوؤول الميثل احلكم الن احلكم 
لل�شعب وبال�شعب وحتميه القوانني والد�شاتري. 
وال�شعارات املد�شو�شة اليجب ان نتخذها مطية 

للمواجهة فالهدف هو حقن الدماء وانتقال 
�شل�س لل�شلطات والعودة اإىل احلياة الطبيعة 

باإ�شراف موؤ�ش�شات قوية و�شلطة �شرعية.

جمل�شه الوطني مقرر يوم 6 مار�س

ت�ساوؤلت حول  دور الأفافا�س م�ستقبال
املاألوفة  غري  اجلديدة  التحركات  توحي 
اأنه  من قبل حزب جبهة القوى ال�سرتاكية 
جديدة  �سيا�سية  ملرحلة  التح�سري  ب�سدد 
قد يعلن عنها يف ختام الدورة ال�ستثنائية 
مار�س   6 يوم  املقرر  الوطني  ملجل�س 
يبقى  انه  غري  العا�سمة  باجلزائر  القادم 
الوطني من اجل  متم�سك مب�رشوع احلوار 
 7 حوايل  منذ  انتهجه  الذي  التوافق  بناء 

�سنوات .
لأول  اجلديدة  ال�سيا�سية  التحركات  تبدو 
التي  امل�ستقلة  باجلزائر  معار�س  حزب 
ح�سني  الراحل  املجاهد  يد  على  تتاأ�س�س 
ما  نوعا  يتخلى  بدا  حزب  اأنه  اأحمد  اأيت 
ال�سلطة  جتاه  الراديكايل  خطابه  على 
الدعوة  احلزب  قبول  ذلك  على  والدليل 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  له  وجهها  التي 
التي  امل�ساورات  اإطار  يف  تبون  املجيد 

يجريها القا�سي الأول يف البالد مع خمتلف 
الوطنية  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية  الفعاليات 
القادمة  ال�سيا�سية  املراحل  مالمح  لر�سم 
والتي قد تنتهي بتنظيم انتخابات ت�رشيعية 
وحملية قبل الدخول الجتماعي القادم كما 
اأن اإعالن الأفافا�س لأول مرة بكل �رشاحة 
ولي�س ع�سكرية  مدنية  دولة  ل�سعار  انتقاده 
احلراك  يف  الأطراف  بها  تتاجر  التي 
اأمينه الوطني  ال�سعبي على ل�سان م�ست�سار 
ال�سعار  و�سف  الذي  بوعكوير  �سمري  الأول 
بالحتيال الكبري وغري م�ستوحى من موؤمتر 
اوت   20 يف  الثورة  قادة  قبل  من  ال�سومام 
1956 يحمل اكرث من دليل وم�سمون اأبرزها 
�رشب  يعار�س  وطني  حزب  الأفافا�س  اأن 
مقدمتها  يف  الوطنية  الدولة  موؤ�س�سات 
ال�سعبي حامي اجلمهورية  الوطني  اجلي�س 
التي  ال�سدة  اأوقات  كافة  يف  والد�ستور 

عرفتها اجلزائر بدءا باأزمة 1963 التي كان 
طرفا فيها اآنذاك بقيادة ح�سني اأيت اأحمد 
مرورا باأزمة الت�سعينات و�سول اإىل الزمة 
الرئي�س  ا�ستقالة  اأعقبت  التي  ال�سيا�سية 
�سدة  من  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
احلكم يف مار�س 2019 كل هذه اخلطوات 
لدى  الوطني  العام  الراأي  يعرفها  مل  التي 
من  الكثري  طرحت  ح�سني  الدا  حزب 
الأ�سئلة وال�ستف�سارات التي اأو�سح ب�ساأنها 
قيادي يف احلزب رف�س الك�سف عن ا�سمه 
يف ت�رشيح ل« الو�سط » اأن احلزب ل يزال 
ويف خلط موؤ�س�سة الراحل ح�سني اأيت احمد 
م�سريا اىل اأن هذه الت�سكيلة ال�سيا�سية ت�سع 
امل�سالح العليا للبالد فوق كل اعتبار وفوق 
كما   ، اأي�سا  ال�سيقة  احلزبية  امل�سالح 
يف  �سيناق�س  احلزب  اأن  القيادي  ذات  اأكد 
كل  الوطني  ملجل�سه  ال�ستثنائي  الجتماع 

الأخرية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  م�ستجدات 
لنتخابات  والتح�سري  الربملان  حل  منها 
ال�سياق  نف�س  يف  موؤكدا  وت�رشيعية  حملية 
مب�رشوعه  متم�سكا  �سيبقى  احلزب  ان 
املمثل يف احلوار الوطني من اأجل الو�سول 
الذي  الوطني  بالتوافق  ي�سميه  ما  اإىل 
مع  حوار  بجولت  �سنوات  منذ  فيه  �رشع 
دون  لكن  الوطنية  وال�سخ�سيات  الأحزاب 
نتائج ملمو�سة اإىل هنا وذاك يبقى كل �سيء 
واردا وحمتمال فيما يخ�س الدور ال�سيا�سي 
القوى ال�سرتاكية  امل�ستقبلي حلزب جبهة 
تغريا  �ستعرف  التي  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف 
جذريا يف النتخابات الت�رشيعية واملحلية 
القادمة ومن اأكرب موؤ�رشاتها غياب ما كان 
قادت  التي  ال�سلطة  باأحزاب  �سابقا  ي�سمى 
كافة حكومات الرئي�س ال�سابق عبد العزيز 

باية ع بوتفليقة.
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�هتمام �إعالمي بت�صريحات �صربي بوقادوم

اهتمام دويل بالهيكلة اجلديدة لوزارة اخلارجية 
تفاعلت �لكثري من �ملو�قع و �ملنابر �لإعالمية �لدولية بت�صريحات وزير �خلارجية �صربي 

بوقادوم �لتي �أعلن فيها ��صتحد�ث  هيكلية جديدة على م�صتوى د�ئرته �لوز�رية و منها 
��صتحد�ث مكتب خا�ص بامل�صدرين �جلز�ئريني و �صبكة لتبادل �ملعطيات على م�صتوى 

�ملمثليات �لدبلوما�صية يف �خلارج.

م.�ص

ذكر تقرير ن�رشه موقع �سكاي نيوز �أن 
�لفرتة  يف  �جلز�ئري  �الهتمام  حتول 
عن  بالبحث  �القت�ساد  جتاه  �الأخرية 
�لت�سدير  من  و�لرفع  للنفط  بد�ئل 
منوذج  وخلق  �ملحروقات  خارج 
وم�ساير  �الأنتاج  على  مبني  �قت�سادي 
�إطالق  مت  �الإطار  هذ�  ويف  للرقمنة، 
تفعيل  ل�سالح  �الإجر�ء�ت  من  حزمة 
من  �القت�سادية«  »�لدبلوما�سية 
�القت�ساديني  �ملتعاملني  دعم  �أجل 
و�ملتعاملني  �لت�سدير  على  �ملحليني 

�الأجانب على �ال�ستثمار يف �جلز�ئر.
للمتعامل  و�جهة  خلق  �إطار  ويف 
�أعلن  �القت�سادي �جلز�ئري باخلارج، 
بوقدوم،  �سربي  �خلارجية،  وزير 
�لدبلوما�سية  تعزيز  حول  لقاء  خالل 
موؤخر�،  بالوز�رة  نظم  �القت�سادية، 
�الإجر�ء�ت  من  جمموعة  �إطالق  عن 
تعزيز  يف  ملمو�س  ب�سكل  للم�ساهمة 
على  �القت�سادية،  �لدبلوما�سية 
�إن�ساء �سبكة تفاعلية للمكلفني  ر�أ�سها 
و�لتجارية  �القت�سادية  بال�سوؤون 
�لدبلوما�سية  �جلز�ئر  بعثات  لدى 

و�لقن�سلية حول �لعامل.

مكتب لالإعالم وترقية 
�ل�صتثمار�ت و�ل�صادر�ت

ح�سب  �الإجر�ء�ت،  هذه  وتتمثل 
مكتب  �إن�ساء  يف  بالوز�رة  م�سوؤول 
�ال�ستثمار�ت  وترقية  لالإعالم 
�لدبلوما�سيني  وتكوين  و�ل�سادر�ت، 
�القت�سادية  بال�سوؤون  �ملكلفني 

�ملمثليات  م�ستوى  على  و�لتجارية 
�خلارج،  يف  �جلز�ئرية  �لدبلوما�سية 
موقع  يف  ويب  ق�سم  �إن�ساء  وكذلك 
خم�س�س  �خلارجية  �ل�سوؤون  وز�رة 

للدبلوما�سية �القت�سادية.
بوقدوم  �خلارجية،  وزير  �أكد  فيما 
قوي  �قت�ساد  بناء  معركة  ك�سب  �أن 
مندمج يف �القت�ساد �لعاملي »يتطلب 
�لتن�سيق بني موؤ�س�سات �لدولة، و�إعادة 
و�إن�ساء  �لبنكية،  �ملنظومة  يف  �لنظر 
�لعامل  بقاع  �ستى  يف  جديدة  فروع 
�ل�سوق  �لتو�جد يف  تعزيز  �إىل  �إ�سافة 

�الإفريقية �لو�عدة«.

تفعيل »�لدبلوما�صية 
�لقت�صادية«

»�لدبلوما�سية  تفعيل  قر�ر  وياأتي 
�إطار تنفيذ تو�سيات  �القت�سادية« يف 
�القت�سادي  لالإنعا�س  �لوطنية  �لندوة 
�ملنعقدة يف �سهر �أغ�سط�س من �لعام 
عبد  �لرئي�س  رئا�سة  حتت  �ملن�رشم، 
�ملجيد تبون، و�لذي �أكد خاللها على 
وطني  �قت�ساد  لبناء  �ل�سعي  �رشورة 
ويح�سن  �لغذ�ئي  �الأمن  يقوي  متنوع 
لقطاع  �ملفرطة  �لتبعية  من  �الأمة 

�ملحروقات.
لل�ساأن �لدويل  يعتقد بع�س �ملر�قبني 
ت�ساعد  وموؤ�رش�ت  ظروفا  هناك  �أن 
�ل�سيا�سية  بو�سلتها  تغيري  على  �لدول 
�لدويل  �لو�سع  و�أن  و�القت�سادية، 
�القت�سادية  باالأزمة  �ملتميز  �حلايل 
�الأ�سباب  بني  من  كورونا  وباء  ب�سبب 
�مل�ساعدة بحيث جتعل من �ل�رشوري 
�آليات  �إيجاد  يف  �لتفكري  مبكان 

عن  بعيد�  �القت�سادي  لالإنعا�س 
�لت�سور�ت �لتقليدية.

عبد �لرحمان بن �صريط
تقدمي دور �إ�صايف للعمل 

�لدبلوما�صي �جلز�ئري

�ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  ح�سب 
�لرحمان  عبد  �لدولية،  و�لعالقات 
لـ«موقع  قر�ءة  قدم  �لذي  بن �رشيط، 
توجه  بخ�سو�س  عربية«  نيوز  �سكاي 
دبلوما�سيتها  تفعيل  نحو  �جلز�ئر 
بالقول  �لفرتة،  هذه  يف  �القت�سادية 
للعمل  �إ�سايف  دور  تقدمي  »مت  �إنه 
مل  �لذي  �جلز�ئري  �لدبلوما�سي 
وهو  �ملفهوم  هذ�  قبل  من  يوظف 
�إ�سارة  يف  جد�«،  وهام  جديد  توجه 
�إىل �حلكومات �ل�سابقة �لتي مل تفعل 

�آليات �لدبلوما�سية �القت�سادية.
�ملخت�س  �جلامعي  �الأ�ستاذ  و�عترب 
»هناك  �أن  ذ�ته  �لدولية  �لعالقات  يف 
�لدول �مل�سدرة  تناف�سا حمموما بني 
�أن  ذ�ته  �ل�سياق  يف  موؤكد�  للنفط«، 
�ال�سرت�تيجي  موقعها  بحكم  �جلز�ئر 
��سطرت  �القت�سادية  و�إمكانياتها 
يف  �أ�سبابها  ولديها  �مللف  هذ�  لفتح 

ذلك.
�أن  �رشيط،  بن  �لرحمان  عبد  ويرى 
لوحدها  ميكنها  ال  �لتجارة  »وز�رة 
يف  �جلز�ئري  باملنتوج  �لتعريف 
ثقل  �إىل  يحتاج  �الأمر  الأن  �خلارج 
ح�سب  بد  ال  ولكن  �لدبلوما�سية«، 
�لدبلوما�سيني  تكوين  من  �ملتحدث 
�قت�ساديا ملو�كبة �ملفاهيم �ملعا�رشة 

و�القت�ساد �لدويل.

تنويه من �ملعنيني

مب�ساعي  �قت�ساديون  متعاملون  نوه 
دبلوما�سيتها  تفعيل  نحو  �جلز�ئر 
معتربين  �لوطني،  �القت�ساد  خلدمة 
هذ�  يف  خا�سة  فعالة  �أد�ة  �إياها 
�لوقت بالذ�ت �ملتميز مبناف�سة دولية 
�أ�سعار  تذبذب  ظل  ويف  و�إقليمية، 
رقم  لبلوغ  �جلز�ئر  وطموح  �لنفط 
لل�سادر�ت  كحجم  دوالر  مليار�ت   5

لل�سنة �جلارية.
�لدكتورة �صهيلة برحو

دور مهم يف �لرتويج ل�صورة 
�لبلد وعر�ص ميز�ته

باملدر�سة  �القت�ساد  �أ�ستاذة  وترى 
باجلز�ئر،  �ل�سيا�سية  للعلوم  �لعليا 
ت�رشيح  يف  برحو  �سهيلة  �لدكتورة 
�أنه  عربية«  نيوز  �سكاي  لـ«موقع 
�لرتويج  يف  مهم  دور  »للدبلوما�سية 
ل�سورة �لبلد وعر�س ميز�ته يف ع�رش 
�قت�ساد �ل�سوق �لقائم على �ملناف�سة 
لل�سلع  �لرهيب  �لتدفق  �أمام  �حلادة 

وروؤو�س �الأمو�ل«.
»�إذ�  �أنه  برحو  �لدكتورة  و�أ�سافت 
دبلوما�سية  �إطالق  عن  تكلمنا 
�قت�سادية جز�ئرية، يجب �لتحكم يف 
�ل�رشكات  و�أن  �لتاأثري، ال�سيما  �أدو�ت 
�لكربى على غر�ر �ل�رشكات �ملتعددة 
يف  �لفعال  �لدور  لها  �جلن�سيات 
غري  �الأد�ة  وهذه  �لنهج،  هذ�  �إر�ساء 
�لر�هن،  �لوقت  يف  للجز�ئر  متاحة 
تتد�رك بطرق  �أن  �لعملية ميكن  لكن 

�أخرى«.

لتد�رك  به  �لقيام  يجب  ما  وحول 
�لوقت وتعزيز فر�س جناح �مل�سعى، 
�سهيلة  �جلامعية،  �الأ�ستاذة  تقرتح 
�ل�سفار�ت  بتفعيل  »�لبدء  برحو 
مبني  �قت�سادي  مبنظور  �جلز�ئرية 
�خلرب�ت  وتبادل  �لتعاون  على 
�ال�ستثمار�ت  وجذب  �القت�سادية، 
�لفاعلني  من  بالتقرب  �جلز�ئر  �إىل 

�القت�ساديني للبلد�ن �الأجنبية«.
ومن جهة �أخرى، ت�سري �ملتحدثة �إىل 
�ل�سفار�ت  هذه  تعمل  �أن  »ميكن  �أنه 
�جلالية  ملبادر�ت  كحا�سنات 
�لعلماء،  من  �ملكونة  �جلز�ئرية 
�أعمال،  رجال  �الإعالميني،  �لباحثني، 
�ال�ستثمار  فر�س  ر�سد  �إىل  �إ�سافة 
كتكنولوجيا  �حلديثة  �ملجاالت  يف 
خمرجات  �أن  خا�سة  �ملعلومات، 
�ملجال  هذ�  يف  �جلز�ئر  يف  �لتعليم 

متوفرة بالكم و�لنوع«.

 مقومات وركائز

على  �جلز�ئرية  �حلكومة  ترتكز 
خمطط لالإنعا�س �القت�سادي للخروج 
رويد� رويد� من �لتبعية للمحروقات، 
تقلي�س  �إىل  �ملخطط  هذ�  ويهدف 
�بتد�ء  دوالر  مليار�ت  بـ10  �لو�رد�ت 
 5 عن  يقل  ال  ما  وحتقيق   2020 من 
خارج  �ل�سادر�ت  من  دوالر  مليار�ت 
قطاع �ملحروقات يف 2021 وبالن�سبة 
�لدبلوما�سية  تفعيل  فاإن  للجز�ئر، 
�إىل  �إ�سافة  �الإقليمية  �القت�سادية 

تنفيذ �إ�سالحات هيكلية، تر�ه �أ�ستاذة 
هذ�  »يدعم  برحو  �سهيلة  �القت�ساد، 
�مل�سعى �لعاجل وميكنها من �لدخول 
�إىل �لعوملة �القت�سادية و�خلروج من 

�لنموذج �القت�سادي �لريعي«.
»جائحة  �أن  برحو  �لدكتورة  وترى 
وخر�ئط  �آخر  عاملا  �سرت�سم  كورونا 
�قت�سادية خمتلفة تبنى على ت�سامن 
�ملتقدم  و�لعامل  �ل�سعيف  مع  �لقوي 
يف  �سعوبة  يجد  �لذي  �لعامل  مع 
�ل�ساملة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق 
للذكاء  يكون  �أن  يجب  فر�سة  وهي 
يف  �حلا�سم  �لدور  �القت�سادي 
�الأزمات  و��ستباق  �لتو�زنات  �إعادة 
�جلامعية  �الأ�ستاذة  �حلادة«وتربز 
�سهيلة  �القت�ساد،  يف  �ملتخ�س�سة 
كل  لديها  �جلز�ئر  �أن  برحو 
�إىل  �ال�ستثمار�ت  جللب  �الإمكانيات 
م�سدرة  لكونها  فـ«�إ�سافة  �أر�سها 
للمحروقات، تتوفر على مو�رد طبيعية 
�إ�سافة  متنوعة من خمتلف �ملعادن، 
�أر��سي نادرة، مياه جوفية، مناخ  �إىل 
�ل�سياحة  ت�سجيع  على  ي�ساعد  متنوع 

وتنوع �الإنتاج �لفالحي«.
�لعامل  »تر�جع  �أن  �ملتحدثة  وت�سيف 
عن �لن�ساط �القت�سادي ب�سبب جائحة 
��سرت�تيجيات  من  �سيغري  كورونا 
يف  و�ملالية  �القت�سادية  �ملوؤ�س�سات 
و�أن  خ�سو�سا  �لقريب،  �مل�ستقبل 
على  �ل�سيني  �الأمريكي  �لتناف�س 
مبعايري  �سيعود  �لعاملية  �الأ�سو�ق 

و�عتبار�ت خمتلفة«.

�لقمة �لفرت��صية لزعماء �لحتاد �لأوروبي

مناق�سة م�ستقبل العالقة مع اجلزائر
�الأوروبي   �الحتاد  قادة  ��ستكمل 
م�ستقبل عالقات  مناق�سة  ترتبيات 
لها  �ملجاورة  �لدول  مع  �لكتلة 
وهي �جلز�ئر وم�رش  جنوبا، 
و�ملغرب  وليبيا  ولبنان  و�الأردن 

وفل�سطني و�سوريا وتون�س.
�سمال  حللف  �لعام  �الأمني  قال 
�ستولتنربغ،  ين�س  »ناتو«،  �الأطل�سي 
�أوروبي  �الحتاد  قوة  »زيادة  �إن 
ذلك  �حللف«جاء  لقوة  زيادة  تعني 

م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  خالل 
�الحتاد  جمل�س  رئي�س  مع  عقده 
قبل  مي�سيل،  ت�سارلز  �الأوروبي 
من  �لثاين  فعاليات �ليوم  بدء 
�الحتاد  لزعماء  �الفرت��سية  �لقمة 
�أوروبي  »�حتاد  و�أ�ساف:  �الأوروبي 
قوي يعني حلف ناتو قوي«و�أ�سار �إىل 
»�رتفاع م�ستوى �لتعاون بني �الحتاد 
م�سبوقة  غري  مل�ستويات  و�حللف 
�ملا�سية«و�سدد  �ل�سنو�ت  خالل 

�ستولتنربغ على �أن »�حللف م�ستعد 
لتعزيز  �الأوروبي  للعمل مع �الحتاد 
�لدفاع  )نظم(  وقدر�ت  �ملرونة 
تغري  �آثار  ومو�جهة  �الإلكرتوين، 
»�سنو��سل  بالقول:  �ملناخ«،وتابع 
�لتي  �لق�سايا  على  �لعمل  ا  �أي�سً
مثل  عديدة،  ل�سنو�ت  عليها  عملنا 
حتقيق �ال�ستقر�ر يف غرب �لبلقان 
)غري  �لهجرة  )م�ساألة(  معاجلة  �أو 

�ل�رشعية( يف بحر �إيجه«.

يرت�أ�س  �لذي  مي�سيل،  �أ�سار  بدوره، 
�لعمل  يريد  �الحتاد  �أن  �لقمة، 
من  �ملزيد  لتحقيق  �حللف  مع 
مع  و�لتكيف  و�لتنبوؤ  �ال�ستقر�ر 
�لقدر�ت  وتعزيز  �لتهديد�ت 
�لقمة،  وخالل  و�لتقنية  �ل�سناعية 
يف  »ناتو«  حلف  عام  �أمني  ي�سارك 
�الحتاد  دول  روؤ�ساء  مع  مباحثات 
�ل�سيا�سة  �الأوروبي وحكوماته حول 

�الأمنية و�لدفاعية للكتلة.

م�صاريع مببالغ م�صاعفة  و�أخرى مل تنته  بعد

متاعب طيب لوح متوا�سلة ب�سبب بع�ض امل�ساريع 
من  مقربة  ق�سائية  م�سادر  ك�سفت 
حمكمة �لقطب �جلنائي عن فتح ملف 
�ل�سابق  �لعدل  جديد يخ�س وزير 
�لعام �لطيب  ومفت�سه  لوح  �لطيب 
بلها�سم  و�ملدير �لعام �ل�سابق خمتار 
لوز�رة �لعدل  �لعام  و�الأمني  فليون 
موؤ�س�سات  �إن�ساء  تخ�س  ق�سية  يف 
ق�سائية  جديدة ،وجمال�س  عقابية 
وحماكم �إد�رية وجز�ئية بالعديد من 
برنامج ع�رشنة  �إطار  يف  �لواليات 

�ملاليري  ��ستهلك  �لعد�لة  �لذي 
�لغاية  �لدينار�ت دون حتقيق  من 

�ملرجوة .
هذ� ومن بني �مل�ساريع �لتي ي�سملها 
عقابية  03 موؤ�س�سات  �لتحقيق 
يز�الن  ال  منها  تلم�سان �ثنان  بوالية 
من  بكل  �الأ�سغال  بهما  تكتمل   مل 
باملخرج  �ل�سارف  فزة  و�أوالد  عني 
ذلك  �إىل  �سف   ، ملغنية  �ل�رشقي 
و�ملجال�س  من �ملحاكم  �لعديد 

ترميمها  و�أخرى مت  جديد  بع�سها 
واليات  مقدماتها جمال�س  ويف 
متو�سنت  عني   ، تلم�سان   ، وهر�ن 
�إىل  بلعبا�س باالإ�سافة  ،و�سيدي 
حماكم �بتد�ئية بالعديد من �لواليات 
كربى دون  مبالغ  �لتي  ��ستهلكت 
من  ،�أكرث  وجه  �أح�سن  على  �كتمال 
مت  قدمية  حماكم  هناك  فاأن  ذلك 
،ناهيك  ترميمها ،و�عتبارها جديدة 
عن م�ساريع مر�كز �إدماج �ملحبو�سني 

و�لتي بقيت  ق�سائيا  و�مل�سبوقني 
من  ��ستهلكته  ما  جت�سيد ،رغم  دون 
�أمو�ل ،�سف �إىل ذلك م�ساريع ترقية 
�ملوؤ�س�سات  هذه  وجتهيز  وحت�سني 
قد  من   جتاوز�ت  �ساحبته  وما 
، هذ�  تع�سف بالعديد من �ملمونني 
�مللف ي�ساف �ىل ملفات كربى يتابع 
بها �لطيب لوح وجماعته يف مقدمتها 

ملف �ل�سو�ر �اللكرتوين .
 حممد بن تر�ر

للدرك  �جلهوية  �لقيادة  با�رشت 
معمقة  حتقيقات  بوهر�ن  �لوطني 
�خلا�سة ببناء  �مل�ساريع  �إحدى  يف 
حظرية للرتفيه و�لر�حة و�لريا�سة  
�لتي مت �قامتها على �سكل ��ستثمار 
على م�ستوى  �ساف  بني  بطريق 
بلدية �الأمري عبد �لقادر غرب والية 

عني متو�سنت .
يدخل  �لذي  �مل�رشوع 
�ملدير  عائلة  �سمن ��ستثمار�ت 
�ل�سابق  »عبد  �لعام لالأمن �لوطني 
�لغاين  هامل » و�لذي مت �حل�سول 
�لذي  �سقيقه  زوجة  با�سم  عليه 
 « للجمارك  جهوي  مدير  �سغل 
هامل ميني » و �ملحبو�س يف ملف 
»،و�لذي  ،ف  »ب  ة  �سابق  �ل�سيد 
خا�سة  بناء  على رخ�سة  حت�سلت 
بتاريخ 2018/03/29 حتت رقم  به 
:2018/047  وهو نف�س �ليوم  �لذي 
كان  �لذي  �الأ�سغال  �نطلقت به 
بتاريخ  به  تنتهي  �ملنتظر�أن  من 

2021/03/28  �إال �أن �الأمور توقفت 
عند �لطابق �ل�ساد�س من �الأ�سغال 
�لع�سابة   عجلة  �لكربى بعد توقف 
�حل�ساب  م�سل�سل  ومبا�رشة  
�أن  �ملنتظر  ومن  ،هذ�  و�لعقاب 
من  م�سوؤولني  �لتحقيقات  ت�سمل 
متو�سنت   لعني  �لوالئية  �ل�سلطات 
يف مقدمتهم و�يل �سابق �لذي كان 
موقع  �مل�رشوع  يف  هذ�  منح  ور�ء 
يجاور طريق وطني ، وبدون حتفظ 
�أن  �لعمومية رغم  �الأ�سغال  م�سالح 
�لطريق  بحقوق  م�س  �مل�رشوع  
يف منعرج  يقع  �أنه  كما   ، وتو�سيعه 
عمومية  ملكية  خطري،وعلى 
�لتي  �لطريقة  عن  دون �لبحث 
�ال�ستثمار �لذي  على  بها  ح�سل 
�أكدت م�سادرنا �أنه مت بطريقة غري 
م�رشوعة يف �نتظار ما �ست�سفر عنه 

�لتحقيقات .
 حممد بن تر�ر 

تخ�ص ق�صية �إن�صاء حظرية للرتفيه  با�صم 
زوجة �صقيقه  

التحقيق يف ا�ستمارات عائلة
 عبد الغاين هامل بعني متو�سنت
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مرمي خمي�سة

يف  رحال،  الربوفي�سور  واأورد 
عام  مرور  مبنا�سبة  مت�سل،  �سياق 
على  تف�سي وباء كورونا يف اجلزائر، 
اجلزائر  حققتها  التي  النتائج  اأن 
كوفيد- فريو�س  مع  معركتها  يف 
ومر�سية،  اإيجابية  نتائج  هي   19
�سعبة  كبرية  قرارات  نتيجة  جاءت 
العلمية  ال�سلطات  اتخذتها  فورية  و 
ال�سياق،  ذات  يف  البالد، موؤكدا  يف 
الدولة  اال�ستعانة  يعود  اأن الف�سل 
ال�سعب  وا�ستجابة  علمي  مبجل�س 
فرتة  يف  املفرو�سة  االإجراءات  لكل 

احلجر املنزيل.
و فيما تعلق بانطالق حملة التطعيم 
�سد كورونا، اأكد ع�سو اللجنة العلمية 
اأن  كورونا،  ملف  مبتابعة  املكلفة 
اللقاح عملية زائدة وا�سافية، ال تعني 
االحرتازية  االجراءات  عن  التخلي 
املقررة، بل االبقاء على االجراءات 
الوقائية، م�سريا باملنا�سبة اأن التلقيح 
يف اجلزائر تعر�س لهجمات خمتلفة 
على مر ال�سنوات، رغم اأن هناك عدة 
اأمرا�س ق�سى اللقاح على تواجدها 
وغريه  »بوحمرون«  مثل  وتف�سيها 
ميكنك  ال  اأنه  منه  تاأكيد  يف  كثري، 
اللقاح، مع  على  املواطنني  اجبار 
�رضوري  يبقى اأمر  االجراء  هذا  اأن 
خارج  لل�سفر  م�ستقبال  ومطلوب 
اأر�س الوطن 72 �ساعة قبل الرحلة، 

فيما يعرف بجواز ال�سفر ال�سحي.
حالتني  ت�سجيل  يخ�س  فيما   اأما 
الربيطانية  بال�ساللة  لالإ�سابة 
اأف�سح  البالد،  يف  لكورونا  املتحورة 
ال�سحة، اأن ال�ساللة  وزارة  ممثل 
االجراءات  لنف�س  تخ�سع  اجلديدة 
معتربا اأن االجراءات  ال�سابقة، 
الوقائية هي ال�سمان ال�سامل للوقاية 
كورونا  من  اجلديدة  ال�ساللة  من 

املتحورة.
�سحيا  بروتوكوال   70

�سيف  ك�سف  اآخر  جانب  من 
 70 هناك  »احلوار«، اأن  منتدى 
حوايل بروتوكوال �سحيا قامت اللجنة 
كافة  ي�سمل  با�ستحداثه،  العلمية 
امل�ستويات،  جميع  وعلى  امليادين 
للربوتوكول  تطبيق  اأن اأح�سن  منوها 
ب�سهادة  امل�ساجد،  يف  كان  ال�سحي 

اجلميع حيث الحظنا التزام امل�سلني 
املقرر  ال�سحي  بالربوتوكول  التام 
املواطنني  باملنا�سبة  داعيا  فيها، 
االحرتازية  باالإجراءات  لاللتزام 
منه  ا�سارة  يف  التهاون،  وعدم 
اجلزائر  اقتنتها  التي  اأن اللقاحات 
كما  للقلق،  يدعو  �سيء  وال  اآمنة 
مت�ساو  نظامي  ب�سكل  اأنها �ستوزع 

عرب كامل ربوع الوطن.

الدكتور عبد الرزاق ق�سوم
ندعو لالهتمام باجلالية 

ب�سكل خا�ص
تعّهد رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني، 
ق�سوم،  الرزاق  عبد  الدكتور 
امل�ساعدات  اإي�سال  على  اأم�س، 
»جزائريون  جمعية  قدمتها  التي 
اإىل  بفرن�سا  املتواجدة  مت�سامنون 
م�ستحقيها، م�سيدا باملنا�سبة بالهبة 
خارج  جاليتنا  و  الأبنائنا  الت�سامنية 
اأن  اليوم  واجبنا  من  التي  الوطن، 

منهد لها الطريق.
خالل  ق�سوم،  الدكتور  واأكد 
اأنه  احلوار،  منتدى  يف  ا�ست�سافته 
اختيارها  وقع  قد  اجلمعية  هذه  قد 
 1500 لتوزيع  العلماء  جمعية  علي 
حقيبة تنف�سية يف الدفعة االأوىل قبل 
ثانية  كدفعة  حقيبة   5200 �سهور، 
باملنا�سبة  م�سيفا  اأيام،  قبل  و�سلت 
اأن احل�س الوطني والتوعوي موجود 
عند مواطنينا اينما كانوا يف ا�سقاع 
احل�س  اعتبار  على  املعمورة، 
دمهم،  يف  يجري  الوطني  والنب�س 
علينا  م�سوؤولية  ح�سبه  يلقي  ما 

مثل  اأن  منطلق  من  الدولة،  وعلى 
ت�سجيع  اىل  حتتاج  املبادرات  هذه 
مدينون  »نحن  بقوله:   الفتا  وتكفل، 
املغرتبني  املواطنني  بتح�سي�س  لها 
على  االأم  وطنهم  م�ساعدة  باأهمية 
وندعو  ال�سحية،  االأزمة  هذه  جتاوز 
ان  الوطني  ال�ساأن  على  القائمني 
خا�سا،  اهتماما  باجلالية  يهتموا 
الأر�س  العودة  من  اأبنائنا  وميكنوا 
الوطن مع اإجالء رعايانا يف خمتلف 

بقاع العامل.

جمعية »جزائريون 
مت�سامنون« 

اأر�سلنا 5200 حقيبة تنف�سية 

واالت�سال  باالإعالم  املكلف  اأكد 
مت�سامنون  جزائريون  جمعية  يف 
املتواجدة يف فرن�سا، ح�سن هارون، 
ام�س، اأنهم اأر�سلوا يف املبادرة ثانية 
تنف�سية،  حقيبة   5200 نوعها  من 
م�ست�سفى   300 على  توزيعها  �سيتم 

عرب ربوع الوطن
وعرب ح�سن هارون مبنا�سبة املنتدى، 
وجمعية  العلماء  جلمعية  �سكره  عن 
من  واملغرتبني  اال�سالمية  االعانة 
رغم  طلبة  منهم  والذين  فرن�سا، 
�ساهموا  بفرن�سا  ال�سعبة  الظروف 
وكذا  وطنهم،  �سبيل  يف  بالقليل  ولو 
اجلهات الو�سية القائمة على ت�سهيل 
وكذا  الت�سامنية،  مببادرتها  القيام 
داعيا  االبي�س،  اجلي�س  جمهودات 
هذه  �سحايا  برحمته  اهلل  يتغمد  ان 

اجلائحة.

�سعيدة بن حبيل�ص
اجلالية اجلزائرية كانت دائما 

من ال�سباقني ملد يد العون

الهالل  جمعية  رئي�سة  قالت 
اجلزائري، �سعيدة بن حبيل�س، ام�س، 
اأن اجلالية اجلزائرية باخلارج، دائما 
كانت من ال�سباقني لدعم والت�سامن 
مع وطنها االأم يف املحن واالأزمات، 
متعودون  اأننا  باملنا�سبة  م�سرية 
الوطني ومت�سكهم  دوما على احل�س 

بثقافتهم وحبهم الأر�س الوطن.
خالل  حبيل�س  بن   وانتهزت 
اأن  ح�سورها منتدى احلوار، للتاأكيد 
دور امل�سنني يف اجلزائر و�سمة عار 
الن  اجلزائري،  املجتمع  على جبني 
واأخالقنا  ثقافتنا  لكن  �ستمر  كورونا 

�ستبقى.
 

نور الدين بن براهم
البد من اإن�ساء موؤ�س�سات 

لالإ�سراف على الهبات 

للك�سافة  ال�سابق  العام  القائد  ك�سف 
اال�سالمية وجمعية اأ�سواء رايت�س، نور 
الدين بن براهم، اأنه قد حان االأوان 
جائحة  الن  اخلطر  ناقو�س  ندق  ان 
انعكا�سات �سلبية  لها  كورونا �ستكون 
يف اإحداث فروقات اجتماعية كبرية، 
داعيا باملنا�سبة، ال�سلطات العليا اأنه 
قد حان الوقت ال�ستحداث وكاالت اأو 
دواوين ملرافقة م�ساهمات املجتمع 
مع  بالتن�سيق  املهجر،  يف  املدين 
العوائق  الإزاحة  املعنية  ال�سلطات 
تواجه  التي  واجلمركية،  االإدارية 
هوؤالء املح�سنني واملر�سى واالأطباء 

املت�سامنني مع وطنهم االأم.
ح�سوره  خالل  ابراهم،  بن  واأف�سح 
اإن�ساء  من  البد  اأنه  احلوار،  فوروم 
موؤ�س�سات حكومية للتن�سيق بني جميع 
هذه  مبيالد  االإ�رضاع  مع  االطراف، 
وهيئات  فيدراليات  وكذا  الوكاالت 
على  لالإ�رضاف  وطنية  ان�سانية 
على  وا�ستيعابها  الت�سامنية  الهبات 
موؤكدا  والعاملي،  الوطني  امل�ستوى 
الدولة  دور  تقزمي  يعني  ال  هذا  اأن 
اأمام و�سع يحتم علينا قيام  بل الأننا 
لتلبية  املوؤ�س�ساتي  بدورها  الدولة 
االجتماعية  االحتياجات  وا�ستيعاب 

التي �ستكون كبرية م�ستقبال.

قال ع�سو اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة وباء كورونا ممثال عن وزير ال�سحة، الربوفي�سور اليا�ص 
رحال، اأم�ص، خالل ا�ست�سافته يف »فوروم احلوار« ، بخ�سو�ص احتمالية فتح املجال اجلوي، اأن مهمتنا يف 
اللجنة العلمية تقدمي تو�سيات ومقرتحات، ول�سنا من نقرر فتح املجال اجلوي اأو غريه من القرارات، بل 
نطرح تو�سياتنا عن طريق التوا�سل املوؤ�س�ساتي مع الوزارة االأوىل ورئا�سة اجلمهورية املخولة الوحيدة 

للبث يف مثل هكذا قرارات م�سريية.

نائب رئي�ص جمل�ص االأمة، جابري غازي

موقف اجلزائر »ثابت » اجتاه 
الق�سية ال�سحراوية 

ال�سبت،  اأم�س  اجلزائر،  جددت 
الالم�رضوط« حلق  و  »الثابت  الدعم 
ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه، 
م�ستنكرة القفز على ال�رضعية  الدولية 
ال�ستباحة  امل�سبوهة،  ال�سفقات  و 
دماء ال�سحراويني و �سلبهم ارا�سيهم 
و ثرواتهم و قال نائب رئي�س جمل�س 
له  مداخلة  يف  غازي  جابري  االمة، 
للذكرى  املخلدة  االحتفاالت  خالل 
ال�سحراوية،  اجلمهورية  الإعالن   45
اأن اجلزائر توؤكد على الدعم »الثابت 
ال�سعب  لن�سال  امل�رضوط«  غري  و 
ممار�سة  يف  امل�رضوع  ال�سحراوي 
حقه يف تنظيم ا�ستفتاء حتت رعاية 

االمم املتحدة لتقرير م�سريه. 
 و قال جابري غازي، الذي يقود وفدا 
من اأع�ساء جمل�س االأمة اإن »اجلزائر 
�سعبا و حكومة و جي�سا جتدد العهد 
مع ال�سعب ال�سحراوي، و تدعم حقه 
جميع  على  �سيادته  ا�ستكمال  يف 
ذات  واأ�سار  ال�سحراوية«  االأرا�سي 
العربية  اجلمهورية  ان  اىل  الربملاين 
و  لل�سمود«  »رمزا  باتت  ال�سحراوية 
»�سعارا عامليا لقوة ال�رضعية« بف�سل 
�سعبها،  مقاومة  و  �سهدائها  دماء 
لذل  ال�سحراويني  رف�س  مثمنا 
»مازال  اإنه  قال  الذي  اال�ستعمار، 
غباء  و  مكابرة  و  تعنت  يف  ي�سعى 

ملعاندة جمرى التاريخ ».
اجلزائر  اإن  النائب،  ذات  اأبرز  و 
تاريخ  خالل  من  تاريخها  ت�ستح�رض 
ال�سعب ال�سحراوي، كما ت�سرتجع من 
يف  اجلزائر  �سمود  مقاومته،  خالل 
م�سيفا،  الفرن�سي،  اال�ستعمار  وجه 
و  اال�ستعمارية،  »ماآ�سينا  تت�سابه 
�سيتوج  و  نهايتها،  اي�سا  تت�سابه 
مظفرة  بنهاية  الن�سايل  م�ساركم 
تقرير  يف  حقكم  جت�سيد  خالل  من 
مثلما  قريبا  نراه  اجل  يف  امل�سري 
اخلالدة«و  نوفمرب  ثورة  انت�رضت 
حق  على  املتحدث  ذات  �سدد 
تقرير  يف  ال�سحراوي  ال�سعب 

غري  ثابتا  »حقا  باعتباره  امل�سري، 
قابل للت�رضف و ال يخ�سع للتقادم او 
التنازل«، الفتا اىل »الدعم الذي يلقاه  
القانون  يعززه  و  العامل،   اأحرار  من 
كما  االأممية  القرارات  و  االن�ساين 
الوا�سع و  الدويل  الت�سامن  ا�سار اىل 
ال�سحراوية  للق�سية  املتوا�سل 
غري  كاإقليم  م�سنفة  عادلة  كق�سية 
املواثيق  عليه  تن�س  كما  م�ستقل، 
تنظيم  يف  حقه  يكفل  ما  الدولية، 

اال�ستفتاء حتت ا�رضاف اممي.
حققه  مبا  غازي،  جابري  واأ�ساد 
هياكل  بناء  يف  ال�سحراوي  ال�سعب 
دولته، رغم العراقيل، و االنتهاكات، 
�سحراوية،  بكفاءات  بنيت  التي  و 
قيادته  حول  »التفافه  مثمنا 
البولي�ساريو،  جبهة  ال�سيا�سية، 
لل�سعب  الوحيد  و  ال�رضعي  املمثل 

ال�سحراوي«.
يوؤكد  اال�ستعمار،  على  الق�ساء  اإن 
الوحيد  جابري غازي، »هو املحك 
الدويل  املجتمع  م�سداقية  لقيا�س 
اال�ستقرار  و  االمن  حتقيق  نحو 
وجود  اأن  اىل  الفتا  االزدهار،  و 
اأي  االن يطعن يف  م�ستعمرات حلد 
اأممية،  اأو  اقليمية  ا�سرتاتيجيات 
لتحقيق االمن و ال�سالم و ذكر ذات 
عالمات  يطرح  ما  ان  املتحدث 
ا�ستفهام كبرية حول بع�س االطراف 
امل�ساواة  و  باحلرية  تنادي  التي 
حا�رضا  الوقت  ذات  يف  تدعم  و 
ملا�سيها  مراآة  هو  ا�ستعماريا 
»القفز  مت�سل،  �سياق  يف  وا�ستنكر 
كل  و  الدولية،  ال�رضعية  على 
و  التعنت  و  امل�سبوهة،  ال�سفقات 
ا�ستباحة  و  االأبرياء  على  ا�ستقواء 
و  را�سيهم  و  ال�سحراويني،  دماء 
اىل  االحتكام  اىل  داعيا  ثرواتهم«، 
ال�سعب  منح  و  الدولية،  ال�رضعية 
تقرير امل�سري  ال�سحراوي حقه يف 
كغريه من �سعوب العامل، كما دعا اىل 

»حمايته من االنتهاكات اخلطرية«.

الربوفي�سور اليا�ص رحال يف »فوروم احلوار«:

اأح�سن تطبيق للربوتوكول ال�سحي كان يف امل�ساجد
.     »مهمتنا تقدمي تو�سيات ول�سنا اأ�سحاب القرار«

كمال بن �سامل

حزب التجديد �سي�سارك يف 
النتخابات القادمة

التجديد  حزب  رئي�س  اأعلن 
اأم�س  �سامل  بن  كمال  اجلزائري 
م�ساركة  عن  بق�سنطينة  ال�سبت 
االنتخابات  يف  ال�سيا�سية  ت�سكيلته 

الت�رضيعية املقبلة.  
لقاء جهوي  �سامل خالل  بن  اأكد  و 
الوالئي  املكتب  مقر  احت�سنه 
ليكون  حزبه«  »ا�ستعداد  للحزب 
التي  ال�سيا�سية  االأحزاب  بني  من 
اال�ستحقاق  هذا  يف  �ست�سارك 
االنتخابي من »اأجل جزائر جديدة 
ال�سياق:  ذات  يف  قال  قوية«و  و 
جت�سيد  هو  االأ�سا�سي  »هدفنا 
لتطلعات  اال�ستجابة  و  التغيري 
ا�ستقرار  و  اأمن  �سمان  و  ال�سعب 
الوقت على  نف�س  البالد« ملحا يف 
اللحمة  تقوية  و  »تعزيز  اأهمية 
التحديات  ملواجهة  الوطنية 
املختلفة بالنظر اإىل االأزمات التي 

تواجه البالد«.
جميع  املتدخل  نف�س  دعا  كما 
و�سائل  و  ال�سيا�سيني  الفاعلني 
املجتمع  و  املختلفة  االإعالم 
يف  بكثافة  »لالنخراط  املدين 
االنتخابات املقبلة لتمكني ال�سعب 
و  بكل حرية«.   اختيار ممثليه  من 
بن  دعا  االقت�سادي  الو�سع  ب�ساأن 

»طموح«  خمطط  اإر�ساء  اإىل  �سامل 
الكفاءات  كل  اإ�رضاك  اإىل  يرمي 
للقطاعات  اأهمية  منح  و  الوطنية 
املولدة للرثوة على غرار ال�سناعة 
ال�سياق  ذات  يف  ملحا  الطاقة«  و 
على »اإعادة بناء موؤ�س�سات الدولة«و 
التجديد  حزب  رئي�س  اقرتح  قد 
الذي  اللقاء  هذا  خالل  اجلزائري 
التح�سريات  اإطار  يف  يندرج 
املقبلة  الت�رضيعية  لالنتخابات 
ال�سعب  ثقة  ا�سرتجاع  على  العمل 
باأن  م�سيفا  قوي  اقت�ساد  ل�سمان 
اال�ستثمار  و  الظل  مناطق  »تنمية 
و االأمن و االكتفاء الذاتي الغذائي 
احلزب«من  برنامج  يف  موجودة 
امل�سوؤول  نف�س  دعا  اأخرى،  جهة 
احلزبي اإىل »ت�سكيل قوة تتكون من 

�سخ�سيات تتمتع 
عن  ممثلني  و  جامعيني  و  بالكفاءة 
�ستتكفل مبطالب  املدين  املجتمع 
قد  املجتمع«و  بتقدم  و  احلراك 
جرى  الذي  اللقاء  هذا  يف  �سارك 
لتدابري  ال�سارم  االحرتام  وفق 
اأمناء  كوفيد-19  من  الوقاية 
الواليات و املكاتب البلدية و بع�س 
االأع�ساء باحلزب لواليات �سكيكدة 
و باتنة و قاملة و ق�سنطينة و ميلة. 

املخت�ص يف التلوث النووي الفرن�سي براربي بيار

غبار ملوث نوويا و�سل فرن�سا م�سدره اجلزائر
التلوث  يف  املخت�س  قال 
براربي  الفرن�سي  النووي 
خمت�سة  جهات  اأن  بيار 
ر�سدت رماال ملوثة ا�سعاعيا 
ال�سمراء  القارة  من  قادمة 
بجامعة  االأ�ستاذ  قال  و 
قناة   عرب  الفرن�سية«  »كاين 
الرمال  تلك  اأن   3 فران�س 

من  قادمة  نوويا  امل�سعة 
امللوثة  اجلزائرية  ال�سحراء 
بفعل  النووية  باالإ�سعاعات 
الفرن�سي   النووية  التفجريات 
النتيجة  اأن  اخلبري  واأ�ساف 
حتليله  بعد  اإليها  التو�سل  مت 
اللون  اأ�سفر  الغبار  من  كمية 
املنطقة  يف  معهود  غري 

“�سابيل  منطقة  من  جمعها 
جبال  مرتفعات  يف  بوا”  دي 
فيفري  �سهر  بداية  يف  جورا 
واأكد اأن تلك كانت اجلزيئات 
 ،37 �سيزيوم  مبادة  امل�سعة 
غري �سارة يف فرن�سا، اإال اأنها 
املناطق  �سكان  على  خطرية 
التي �سهدت تلك التفجريات.
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.         كيف تقيمون الو�ضع 
الفالحي يف بالدنا  ؟  

ديناميكية  اليوم  الفالحي  القطاع  يعي�ش 
جديدة جعلته يف قلب اهتمامات احلكومة 
كاأحد اأ�ص�ش الإقت�صاد البديل للمحروقات 
جديد  خمطط  و�صع  خالل  من  هذا  و 
لكل  دقيق  ت�صخي�ش  على  بداية  يعتمد 
لكافة  دقيقة  درا�صة  و  القطاع  مكونات 
و  تنميته  معوقات  لتحديد  املوؤ�رشات 
اإ�صرتاتيجية  و  اإ�صت�رشافية  روؤية  �صناعة 
ق�صرية، متو�صطة و بعيدة املدى. لديها 
م�صاحة  من  فقط  هكتار  مليون   8.5
�صاكن(   / هكتار   0.21( الأر�ش  �صطح 
واملناخ  الإغاثة  من  قوية  لقيود  تخ�صع 
الزراعية.   الإمكانات  من  حتد  والتي 
ميثل اجلفاف واجلفاف تهديًدا م�صتمًرا 
لنظام  الأرا�صي املخ�ص�صة  اأرباع  لثالثة 
اإراحة احلبوب ، كما اأن املزارعني و�صناع 
القرار يهتمون دائًما بالظروف املناخية 
حادث  لوقوع  نظًرا   ، وحدهم  ولي�صوا   ،
الكبرية  الأحوا�ش  يف  ب�صيط  مناخي 
املتحدة(  )الوليات  احلبوب  لإنتاج 
الحتاد  اأو  كندا  اأو  الدول  تكون  قد 
ارتفاع  يف  �صببًا  اأوكرانيا(  اأو  الأوروبي 
 ... اخل�صنة  احلبوب  اأو  القمح  اأ�صعار 
يجب الإ�صارة اإىل اأن الزراعة يف اجلزائر 
تخ�صع لقيود طبيعية حمددة لالإمكانات 
الفالحية و ذلك بفعل الطبيعة املناخية 
اأكرث من ن�صف  تهدد  التي  ن�صبيا  اجلافة 
احلبوب  لإنتاج  املخ�ص�صة  امل�صاحات 
الإنتاجية  الأحوا�ش  جعل  ما  هذا  ،و 
املناطق  يف  خ�صو�صا  ترتكز  الكربى 
ال�صمالية للبالد بحكم توفرها على ن�صبة 
اأنها  رغم  66مم  ن�صبيا  مرتفعة  ت�صاقط 
ال�صحراوية  الطبيعة  ،و  مو�صمية  تعترب 
يف  امل�صاحات  اأغلب  على  تتفوق  التي 
 %20 حوايل  متثل  ،و  العامل  و  اجلزائر 
من امل�صاحة الإجمالية ما يزيد يف حدة 
امل�صاحات  يقل�ش  الذي  الت�صحر  عامل 
فاإنه  ذلك  رغم  و  ال�صاحلة،  الزراعية 
اأن الزراعة اجلزائرية اليوم  ميكن القول 
و  الإنتاجية  اإمكانياتها  عن  بعيدة  تبقى 
بعيدة عن امل�صتوى احلقيقي لالإمكانيات 
فيما  خا�صة  اجلزائر  عليها  تتوفر  التي 
م�صتغل  الغري  الفالحي  العقار  يخ�ش 
بحيث ل تزيد اليوم امل�صاحات امل�صتغلة 
يف الزراعة SAU عن 8،4 مليون هكتار 
بعدد  مقارنة  جدا  �صئيلة  ن�صبة  هذه  و 
 0،2( للغذاء  املتزايد  الطلب  و  ال�صكان 
هكتار للفرد الواحد بينما يف تون�ش مثال 

0،3 هكتار للفرد( .

.       اإىل ماذا حتتاج اجلزائر من 
اأجل تطوير جمالها الفالحي،؟  

الفالحة  تواجهها  التي  التحديات  تزامن 
اجلزائرية يجعل كل اخلطوات الأ�صا�صية 
لكن  اإ�صتعجايل  طابع  ذات  القطاع  لبعث 

جناعة اأي ورقة طريق لتنمية القطاع 
و حتقيق الأهداف امل�صطرة يجب اأن 
تاأخذ بعني العتبار ترتيب الأولويات 
و حتيينها و ما يتما�صى و الإمكانيات 
املالية،التقنية و الب�رشية املتوفرة و 
اإنطالقا من  ترتيب الأولويات يكون 
الكمي  و  الدقيقة  الت�صخي�ش  عملية 
من  اإنطالقا  القطاع  ملوؤ�رشات 
الفالحي  القطاع  معوقات  حتديد 
اإبراز و قيا�ش عوامل القوة من  اإىل 
جهة اأخرى و هذا ما ي�صمن جناعة 
امليداين  التنفيذ  وترية  �رشعة  و 
بالرتكيز على اإ�صتغالل مواطن القوة 
و جتنب الوقوع يف التناق�ش بني ما 
على  فعليا  يج�صد  ما  و  نظري  هو 
م�صداقية  على  احل�صول  و  امليدان 

و تعاون اأكرب. 
لتطوير  اخلطوات  كل  اأن  رغم  و 
اليوم  تعترب  الفالحة  قطاع 
اأولويات  هناك  اأن  اإل  ا�صتعجالية 
حلها  يف  الإ�رشاع  يجب  القطاع  يف 
من  الفالحي  العقار  م�صكل  اأولها 
الأمثل  الإ�صتغالل  م�صاعفة  خالل 
اإ�صرتجاع  و  الزراعية  للم�صاحات 
من  الت�رشيع  منها،  امل�صتغل  الغري 
وترية ال�صت�صالح، تو�صيع امل�صاحات 

الأرا�صي  م�صكل  مراجعة  و  امل�صقية 
القطاع  يف  احللول  كل  اأن  حيث  البور 
العقار  تنظيم  خالل  من  متر  الفالحي 
متنوعة  حيازة  اأنظمة  خلق  و  الفالحي 
للفالحني  الإ�صتقرار  ت�صمن  بيئة  خللق 
و امل�صتثمرين. و دائما بخ�صو�ش العقار 
الفالحي يجب العلم اأن املرور اإىل منوذج 
زراعي جديد يحقق م�صتويات عالية من 
حجم  من  بالرفع  يكون  الغذائي  الأمن 
من  املزارع  ،و  الفالحية  امل�صتثمرات 
خالل دمج الأرا�صي ،و هذا لتاأهيل تلك 
الكربى  الزراعات  ل�صتقبال  امل�صاحات 
الإ�صرتاتيجية كاحلبوب ،و الأعالف التي 
تتطلب م�صاحات �صا�صعة و اأي�صا ل�صمان 
عقلنة  خالل  من  القت�صادية  النجاعة 
التكاليف و ت�صهيل ا�صتعمال التكنولوجيا 
ل  التي  احلديثة  املعدات  و  احلديثة 
ال�صغرية،  املزارع  يف  ا�صتعمالها  ميكن 
لتحقيق  و�صعها  ميكن  التي  الآليات  اأما 
الإح�صاء  عملية  فهي  الهام  الهدف  هذا 
تكنولوجيا  طريق  عن  الرقمي  ال�صامل 
اأخرى  دول  فيها  قطعت  التي  ال�صاتليت 
الرقابة  عملية  من  ت�صهل  و  اأ�صواطا 
تكون  و  الإنتاجية  الأحوا�ش  تنظيم  و 
مرفوقة بو�صائل قانونية منظمة و رادعة 
و التي يجب اأن تكون حمل ت�صاور علمي 
و اأي�صا املتابعة امليدانية لوترية الإجناز 
اأنا يف طور  و  على امل�صتويات املحلية. 
قانون  م�رشوع  ملقرتح  درا�صة  حت�صري 
ناجع  و  م�صتدام  ل�صتغالل  اآليات  ينظم 
لالأرا�صي الفالحية يهدف اإىل املزاوجة 
بني الدورات الزراعية و اإنتاج الأعالف و 

حماية املوارد. 
الفالحي  العقار  م�صكل  اإىل  بالإ�صافة 
حظرية  حتديث  يف  كبري  تاأخر  هناك 

يعد  الذي  و  الع�رشي  الفالحي  العتاد 
و  املنتجة  الفالحة  مقومات  اأحد 
الناجعة اإقت�صاديا اإىل جانب الإ�رشاع يف 
الربط املبا�رش للبحث العلمي و املعاهد 
التقنية بالزراعة و تو�صيع ذلك ليم�ش كل 

الفالحني و الفاعلني يف القطاع.

.       هل باإمكان اجلزائر اأن تكون 
رائدة يف ال�ضق الفالحي وكيف 

يكون ذلك  ؟  

 العديد من املوؤ�رشات الإيجابية املتعلقة 
و  اجلزائر  اأن  تاأكيد  من  تزيد  بالقطاع 
رغم القيود الطبيعية التي ذكرتها ميكنها 
الإكتفاء  من  عالية  م�صتويات  حتقق  اأن 
يتعلق  فيما  اإيجابية  معدلت  حتقيق  و 
لكن  و  لي�ش �صهال  ،اكيد  الغذائي  بالأمن 
بالعودة اإىل الأرقام املحققة يف ال�صنوات 
كانت  اجلهود  ان  رغم  املا�صية  القليلة 
مبعرثك و طريقة الت�صيري مل تكن منظمة 
ال�صنوات  خالل  مثال  حقق  القطاع  فاإن 
اأكرث من 25 مليار دولر كقيمة  املا�صية 
لالإنتاج املحلي للقطاع و بلغت م�صاهمة 
القطاع بحوايل 12% من القيمة امل�صافة 
خارج   %16،2 و  الوطني  الإقت�صاد  يف 
العجز  فاإن  باملقابل  لكن  و  املحروقات 
يف امليزان التجاري ي�صكل نقطة �صوداء 
و ذلك راجع ب�صكل اأكرب لن�صبة الواردات 
تعلق  فيما  خا�صة  املرتفعة  الزراعية 
بالقمح و الأعالف و احلليب و التي بلغت 
تلك  اإىل  8 مليار دولر، ي�صاف  اأكرث من 
التي  الإيجابية  امل�صتويات  املوؤ�رشات 
الفالحية  ال�صعب  من  العديد  ت�صجلها 
حققت  التي  و  مثال  الفواكه  و  كاخل�رش 
م�صكل  لول  ن�صبيا  اكتفاءا  اجلزائر  فيها 
التبعية يف ما يخ�ش املدخالت و حققت 

ما  املنتجات  من  العديد  يف  فائ�صا 
تلك  تثمني  اآليات  يف  اليوم  نفكر  يجعلنا 
املنتجات عن طريق الت�صدير و التحويل 
الغذائي لإعادة التوازن للميزان التجاري 
ال�صوق  اأي�صا يف متوين  و كل هذا �صاهم 
الدور  هذا  برز  قد  و  بانتظام  املحلية 
فرتة  خالل  خ�صو�صا  للقطاع  الريادي 
العديد  جانب  اإىل  و  العاملية.   اجلائحة 
عليه  الأخرى  امليدانية  املوؤ�رشات  من 
لها  اجلزائر  اأن  على  التاأكيد  ميكن  فاإنه 
لأن  يوؤهلها  ما  الفالحية  الإمكانات  من 
الأمن  من  متقدمة  م�صتويات  حتقق 
و  الزراعة  قطاع  طريق  عن  الغذائي 
تدفع  �صابقا  ذكرت  كما  ب�رشوط  ذلك 
اأنه  مما  الإنتاجية.  الطاقات  حترير  اإىل 
الوطني  الإقت�صاد  �صي�صتفيد  �صك  بدون 
يف اجلزائر هذه ال�صنة2021 من ت�صجيل 
اإىل  ت�صاف  جيدة  لنتائج  الفالحة  قطاع 
اإذا  املا�صية  الأخرية  ال�صنوات  نتائج 
املنا�صبة  املناخية  الظروف  توا�صلت 
و  جيد  ب�صكل  املوزعة  الت�صاقطات  و 

العديد من املوؤ�رشات الأخرى .
مواكبة  يف  امللحوظ  الغياب  اأن  غري 
التح�صن  لهذا  غذائية  حتويلية  �صناعة 
الكبري  الإنتاج �صيربز اخللل  امل�صتقر يف 
بني اإرتفاع الإنتاج الفالحي و عدم قدرة 
حاليا  املتوفرة  التحويلية  ال�صناعات 
ال�صناعة  اأن  بحيث  منه،  الإ�صتفادة  من 
التحويلية تعترب الزبون و املمت�ش الأكرب 
لالإنتاج الفالحي يف ظل م�صاكل الت�صويق 
اإليه  ي�صاف  �صنويا  الفالحني  توؤرق  التي 
دائما  اإقت�صارها  و  ال�صادرات  �صعف 
على بع�ش املنتجات و نف�ش الأ�صواق و 

مبادرات حمت�صمة لبع�ش ال�رشكاء.
و هذا ما يجعل الإقت�صاد الوطني يحتاج 
ب�صكل عاجل اإىل �صناعة حتويلية غذائية 

ا�صتيعاب  على  القدرة  لها  حقيقية 
الذي  املتزايد  الفالحي  الإنتاج 
نق�ش  رغم  جيدة  نتائج  حقق 
التحكم و اإ�صتعمال الطرق احلديثة 
يف الإنتاج و متكني الفالح من اآليات 
الإر�صاد  تكثيف  و  اإليها  للو�صول 

الفالحي و اأ�صعار املدخالت.

.        كيف تقيمون ال�ضيا�ضية 
احلالية التي تنتهجها 

احلكومة ؟  

 اأظن اأن الإرادة القوية التي اأبداها 
منوذج  بناء  يف  اجلمهورية  رئي�ش 
اإقت�صادي جديد مت ترجمتها يف ذروة 
مواجهة الأزمة ال�صحية عن طريق 
ملجال�ش  اجلمهورية  رئي�ش  عقد 
للقطاع الفالحي  وزارية دورية كان 
على  اإ�رشاره  و  فيها  الأكرب  احلظ 
اإ�صرتاتيجية  روؤية  تقدمي  �رشورة 
ميدانيا مت  للتج�صيد  قابلة  وا�صحة 
بلورتها �صمن خمطط  و  مناق�صتها 
الإجتماعي  و  الإقت�صادي  الإنعا�ش 
و هذا هو الأمر الإيجابي الذي كلل 
بت�صطري الأهداف و اآليات العمل يف 
�صنوات   4 واعدة ملدة  ورقة طريق 
تاأخر  رغم  ذلك  و   2024  2020 كبداية 
لكل  ال�صامل  الفالحي  الإح�صاء  عملية 
و  الطبيعية  القطاع  اإمكانات  و  مكونات 
حجر  يعترب  الذي  املادية  و  احليوانية 
،حيث  الزراعية  ال�صيا�صات  بلورة  اأ�صا�ش 
حتنيدها  و  الوزارة  مبا�رشة  ن�صهد  اليوم 
املحلية  و  املركزية  هياكلها  ملختلف 
التي ت�صمنت جمموعة  يف تنفيذ اخلطة 
الإنتاج  كتنمية  الأ�صا�صية  املحاور  من 
امل�صاحات  تو�صيع  خالل  من  الزراعي 
الإنتاج  من  للرفع  كاأولوية  امل�صقية 
الأرا�صي  اإ�صتغالل  عقلنة  والإنتاجية، 
و  ال�صهوب  منطقة  تنمية  الزراعية، 
اإعادة الإعتبار للم�صاحات الرعوية، بعث 
و  الأعالف  لإنتاج  ال�صحراوية  الزراعة 
برقمنة  املتعلق  ال�صق  اأي�صا  و  احلبوب 
و  العلمي  بالبحث  ربطه  و  القطاع 

التكنولوجي، .

.        اأال تعتقد باأن اجلزائر تاأخرت 
كثريا يف و�ضع القطاع يف �ضميم 

االأولويات ؟

املتزايدة  الغذائية  الواردات  حجم 
الفالحني  يعي�صها  التي  ال�صعوبات  ،و 
اخل�صائر  ،وحجم  ال�صعب  خمتلف  يف 
اإيجاد  يف  الآخر  البع�ش  يتكبدها  التي 
حجم  تو�صح  منتجاتهم  لت�صويق  حلول 
خلفتها  التي  القطاع  يف  الرتاكمات 
ال�صيا�صات العمومية املا�صية و ان العمل 
كان وفق روؤية �صطحية بعيدة عن الروؤية 
على  تقوم  التي  الدقيقة  الإ�صرتاتيجية 
الدقيق  الت�صخي�ش  و  املوؤ�رشات  درا�صة 
احلكومة  مهمة  من  ي�صعب  ما  هذا  و 
مع  خطتها  و�صع  تزامن  التي  احلالية 

التي  الأمثلة  بني  فمن  ال�صحية  الأزمة 
قطاع  م�صاهمة  اإ�صتقرار  ذلك  تو�صح 
بحوايل  الداخلي  الناجت  يف  الفالحة 
اإ�صتقرار حجم  و  12% و ذلك منذ 2014 
 8،5 عند  امل�صتغلة  الزراعية  امل�صاحات 
خمطط  فاإن  بالتايل  و  هكتار  مليون 
الإجتماعي  و  الإقت�صادي  الإنعا�ش 
و�صع النقاط على احلروف و ياأ�ص�ش اإىل 
من  يحد  جديد  اإقت�صادي  منوذج  و�صع 
املحلي  الإ�صتثمار  ي�صجع  و  الإ�صترياد 
يف الزراعة و ال�صناعة التحويلية و مبني 
يرتكز على  و  الدخل  تنويع م�صادر  على 
التي  كالزراعة  املحلية  املوارد  تثمني 
فعليا  اإقت�صاديا  تكون حمركا  ان  ميكنها 
ب�صفتها ممونا لل�صناعة و قطاعا م�صغال 
الوقوف  نتمنى  الذي  و  للرثوة  خالقا  و 
باإ�رشاك  التج�صيد  اطوار  كل  متابعة  و 
خريجي املعاهد و اجلامعات و حماربة 
و  الإدارات  يف  البريوقراطية  اأ�صكال  كل 

تو�صيع عملية الت�صاور لجناحه.

.        ما راأيك حول الزراعة 
ال�ضحراوية ؟

لي�ش  ال�صحراوية  الزراعة  عن  احلديث 
من  بالعديد  لرتباطها  ال�صهل  بالأمر 
العوامل املناخية ،البيئية و التقنية  لكن 
ال�صحراوية  الزراعة  اأن  القول  يجب 
و  امل�صطرة  الأهداف  لتحقيق  حتمية 
للعديد  نظرا  اإقت�صادية  فر�صة  اأعتربها 
ل�صمان  ب�رشوط  لكن   ... املوؤ�رشات  من 

جناعتها الإقت�صادية و اإ�صتدامتها. 
يجب التاأكيد على اأن التفكري يف و�صع و 
جت�صيد اأ�ص�ش متينة ل�صيادة غذائية يعترب 
اليوم منعرج مف�صلي يف حتديد م�صتقبل 
الفالحة يف اجلزائر و تقلي�ش الفارق بني 
ال�صادرات و الواردات الزراعية و الغذائية 
من  اإل  ميكن  ل  مو�صوعية  بكل  هذا  و 
اإمكانياتنا  لكل  اأمثل  اإ�صتغالل  خالل 
لالرا�صي  ا�صت�صالح  من  الطبيعية 
امل�صاحات  من  الرفع  و  الفالحية 
الزراعية و املوارد املائية ب�صكل عقالين 
اليوم  ال�صحراوية  الزراعة  حديث.  و 
ل  ال�صمال  يف  امل�صاحات  لأن  حتمية 
نوعية  حجمها،  حيث  من  بالغر�ش  تفي 
و حجم املزارع و النجاعة الإقت�صادية و 
يجب موا�صلة تو�صيع اإ�صتغاللها يف �صعبة 
تطوير  و  املثمرة  الأ�صجار  و  اخل�رش 
اإىل جانب املحافظة على  الكروم  �صعبة 
اله�صاب  يف  الوا�صعة  الزراعات  طابع 
تقليل  تخدي  اأمام  نخن  اليوم  و  العليا 
املنتجات  يف  خا�صة  للخارج  التبعية 
و  الأعالف  و  كاحلبوب  الإ�صرتاتيجية 
ل�رشوط  بالن�صبة  اأما  اللحوم.  و  احلليب 
يجب  املعتمدة  اخلطة  فاإن  جناحها 
العتبار  بعني  تاأخذ  و  متاأنية  تكون  اأن 
املخاطر الكبرية و كعامل اأ�صا�صي اأبعاد 
و  التو�صع  ل�صمان  امل�صتدامة  التنمية 
من  النوع  هذا  يف  الإنتاج  يف  ال�صتدامة 
ي�صمن املحافظة على  ب�صكل  الزراعات 

املوارد و حتقيق جناعة اإقت�صادية. 

 الزراعة اجلزائرية 
 اأهدرت كثريا

 من الفر�ص

 اأ�ضتاذ االقت�ضاد الزراعي بجامعة تولوز يف حوار مع                            :  

 توفر موؤ�ضرات جيدة يف2021

احلاجة اإىل اإح�ضاء رقمي  �ضامل

 قال الدكتور لطفي غرناوط اأ�ضتاذ االإقت�ضاد الزراعي بجامعة تولوز  يف حوار خ�ص به جريدة الو�ضط اأن  القطاع 
الفالحي يف بالدنا يعي�ص ديناميكية جديدة جعلته يف قلب اهتمامات احلكومة كاأحد اأ�ض�ص االإقت�ضاد البديل 

للمحروقات، مو�ضحا اأن الدولة ملزمة  باالأخذ بعني االعتبار ترتيب االأولويات و حتيينها .

اأمني بن لزرق
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اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
املتعلقة  ال�سيما  اأنواعها  ب�ستى 
ال�رشعي  غري  االجتار  مبكافحة 
الفرقة  متكنت   باملخدرات،  
الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة 
مترنا�ست  والية  باأمن  –اأدريان- 
اأ�سخا�ص و حجز  من توقيف 06 
املخدرات  من  معتربة  كمية 
ونقلها  االجتار  لغر�ص  )بانقو( 

عن طريق العبور بوا�سطة  و�سيلة 
نقل عن طريق جمموعة اإجرامية 
. حيثيات الق�سية تعود  اىل ورود 
معلومات مفادها وجود جمموعة 
اإجرامية ت�ستغل امل�سالك الرتابية 
اإىل  املخدرات  اإدخال  اأجل  من 
مدينة مترنا�ست ، عليه مت تفعيل 
تكثيف   ، اال�ستعالماتي  اجلانب 
بتوقيف  كللت  التي  الدوريات  

 06 متنها  على  �سياحية  مركبة 
اأ�سخا�ص ، مت اإخ�ساعها للمراقبة 
عملية  بعد  و  االإدارية   و  التقنية 
لالأ�سخا�ص  اجل�سدي  التلم�ص 
معتربة  كمية  على  بحوزتهم  عرث 
من املخدرات )بانغو( قدر وزنها 
مبلغ مايل  و  غ   بـ 108  االإجمايل 
من العملة الوطنية و مبالغ اخرى 
مت  اأجنبية،عليه   عمالت   من 

و  املركبة   ، املوقوفني  حتويل 
فتح  و  املقر  املحجوزات  اإىل 

حتقيق يف الق�سية .
االإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
تقدمي  مت  الق�سية  يف  القانونية 
اجلهات  اأمام  فيهم   امل�ستبه 
الق�سائية املخت�سة اأين �سدر يف 

حقهم اأمر اإيداع.
�أحمد  باحلاج  

بعـد الرياح العاتية التي �سهدتها والية 
الوادي ليلة البارحة ، �سجلت مديرية 
التوزيع الوادي تذبذبات وانقطاعات 
يف التموين بالطاقة الكهربائية خا�سة 
وهرويلة  بوقفة  التالية:  باملناطق 
اميه ون�سة،  ببلدية  ال�سفراء  واخلبنة 
خيط  �سقوط  م�ساحلنا  �سجلت  كما 
وتدخلت  املرارة  ببلدية  كهربائي 
التقنية  الفرق  ال�رشعة  جناح  على 
للكهرباء  التقنية  للمقاطعة  التابعة 
التموين  واإعادة  الإ�سالحه  بجامعة 

بالطاقة الكهربائية.
واالت�سال  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
التوزيع  مبديرية  العامة  والعالقات 
يومية   حت�سلت  قد  كانت  بالوادي 
يف  اأنه  منه  ن�سخة  »على  »الو�سط 
بع�ص  ت�سجيل  مت  فقد  ذاته  ال�سياق 
اخليوط  تالم�ص  بفعل  االنقطاعات 
التقنية  الفرق  لتتدخل  الكهربائية 
هذه  الإ�سالح  الكهرباء  بقطع  وتقوم 
بالطاقة  التموين  واإعادة  االعطاب 

قرية  من  بكل  وذلك  الكهربائية، 
واميه  والكتف  وال�سمرييني  �سحبان 
االع�سا�ص  واأميه  والتواأم  موالهم 
ببلدية  الرتك  وواد  بلغيث  ومنطقة 
بع�ص  عرفت  كما  ون�سة.  اأميه 
بالطاقة  التموين  يف  تذبذب  االأحياء 
احلرية  حي  غرار  على  الكهربائية 
 18 وحي  الوادي،  ببلدية  والن�سيم 
البيا�سة،  ببلدية  واالأزدهار  فيفري 
التموين  يف  تذبذب  ت�سجيل  مت  كما 
املناطق  ببع�ص  الكهربائية  بالطاقة 
ال�سحني  وقرية  الرقيبة  ببلدية 

بالطريفاوي.
جندت  فقد  ذلك  مع  باملوازاة 
وقامت  التقنية  فرقها  املديرية 
حينها  يف  االأعطاب  جميع  باإ�سالح 
الكهربائية  بالطاقة  التموين  ل�سمان 
اأي  عن  ولالإبالغ  الزبائن،  جلميع 
االت�سال باالأرقام  يرجى  عطب 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 

اجلمعيات  عديد  نا�سدت 
جنوب  بواليات  الفاعلة  املحلية 
القرار  �سناع  الكبري،  البالد 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  بالبالد 
للواليات  كوطة  لتخ�سي�ص 
وروؤ�ساء  الوالة   �سلك  اجلنوبية يف 
الدوائر واالأمناء العامني بالواليات 
اأفاد   . املتاحة  املعطيات  وفق 
حملية  جمعيات  ان  مطلع  م�سدر 
مترنا�ست   ، ورقلة  بواليات  فاعلة 
، عني �سالح ،عني قزام ، املغري، 
،ب�سار  اأدرار   ، ب�سكرة   ، الوادي 
اجلديدة  للوالية  اإ�سافة  وتيندوف 
بني عبا�ص ،كانت قد رفعت عديد 
اجلمهورية  لرئي�ص  االلتما�سات 
والوزير االأول وكذا وزير الداخلية 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات 
االقليم ، من اأجل اإعادة النظر يف 
املحلية  الكفاءات  ترقية  مطلب 
التي متتلك من اخلربة و التجربة 
والة  من�سب  بتقلد  لها  ي�سمح  ما 
االإطار  �سورة  يف  للجمهورية 
دحيمي  الرحمان  عبد  املحلي 
�سابق   منتدب  ووال   دائرة  رئي�ص 
ي�سهد له اجلميع بالتفاين يف العمل 

خدمة لل�سالح العام .
اإىل ذلك اأ�سافت مرا�سالت عديدة 
موقعة من طرف عديد اجلمعيات 
املحلية بواليات اجلنوب احلدودية 
تعاونية  مدير  ترقية  اأن  والنفطية 
بوالية  اجلافة  والبقول  احلبوب 
�رشورة  بات  زغادة  �سفيان  ورقلة 

لعب  الذي  وهو  ال  كيف  حتمية 
العزلة  فك  هاما يف  دورا حموريا 
بواليات  واملربني  املوالني  عن 
قزام  عني   ، ،ورقلة  اإيليزي،جانت 
دعمهم  خالل  من  ومترنا�ست 
املدعم  العلفي  ال�سعري  مبادة 
احليوانية  الرثوة  على   للمحافظة 
ناهيك عن جناحه الباهر يف الرفع 
املزروعة  امل�ساحة  حجم  من 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
ال�رشقي وهو االأمر الذي يتما�سى 
الدولة  عمل  ا�سرتاتيجية  مع 
واآفاق  بواقع  �ص  للنهو  الهادف 
الزيادة  يف  وامل�ساهمة  الفالحة 
االإبل  و  املا�سية  روؤوؤ�ص  عدد  من 
الدخل  م�سادر  تنويع  بهدف 
اإنهاء  ثم  ومن  لالقت�ساد  الوطني 
تهاوت  التي  للمحروقات  التبعية 
العاملية  البور�سات  يف  اأ�سعارها 
لعديد  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص   .
ورقلة  بواليات  املحلية  االإطارات 

، مترنا�ست ،ايليزي 
واأوالد  املغري،ب�سكرة  الوادي،   ،
يف  الفر�سة  ت�ستحق  التي  جالل 
الدوائر  وروؤ�ساء  الوالة  �سلك 
الوطن  بواليات  العامة  واالأمانة 
بهدف حتقيق العدالة االجتماعية 
الذي  الواحد   الوطن  كفاءات  بني 
للم  اجلمهورية  رئي�ص  ي�سعى 
اجلمهورية  جت�سيد  بهدف  �سمله 

اجلديدة .
�صالح ،ب 

�صرطة مترن��صت 

ب�صبب �لرياح �لتي عرفتها والية �لو�دي 

من �أجل �عادة �لنظر يف مطلب ترقية �لكفاء�ت �ملحلية  

توقيف �شتة اأ�شخا�ص بحوزتهم 108 غ من املخدرات  

ت�شجيل تذبذب وانقطاع يف 
التموين بالطاقة الكهربائية  

جمعيات املجتمع املدين باجلنوب 
ترا�شل رئي�ص اجلمهورية   

ت�صاعف تكاليف �لنقل من 15 �إىل 150 مليون �صنتيم

ع�شابات تعمل على جتنيد اأجانب يف نقل املخدرات 
تر�جعت قدرة ع�صابات تهريب �لكيف  �ملغربي على مفاجئة  �الأجهزة  �الأمنية ، فيما 

تر�جعت كميات  �لكيف �لتي دخلت للجز�ئر ، وهو ما ظهر يف �رتفاع �أ�صعار �لكيف  �لذي 
يتم بيعه من قبل مروجي �ملخدر�ت يف �أغلب �ملدن  �جلز�ئرية ، وهو ما تك�صفه تقارير 

�أمنية ، وحتقيقات حول تد�ول �ملخدر�ت يف �جلز�ئر .
 �أحمد  باحلاج 

فيما   ، ة  االأجهزة  االأمنية 
التي  الكيف  كميات   تراجعت 
ما ظهر  وهو   ، للجزائر  دخلت 
الذي  الكيف   اأ�سعار  ارتفاع  يف 
مروجي  قبل  من  بيعه  يتم 
املدن   اأغلب  يف  املخدرات 
تك�سفه  وهو ما   ، اجلزائرية 
تقارير اأمنية ، وحتقيقات حول 
تداول املخدرات يف اجلزائر .

اأ�سفر تراجع كميات  الكيف التي 
اجلزائر،عن  اإىل  تهريبها  يتم 
التي  املخدرات   اأ�سعار  ارتفاع 
توؤكده  اجلزائر،وهذا  يف  تباع 
االأمنية  االأجهزة   حتقيقات 
عمليات مكافحة  وك�سفت   ،
املخدرات القادمة  تهريب 
اأن  املغربية،  اململكة  من 
الكيف  تهريب  ع�سابات 
حذرا يف  اأكرث  التقليدي باتت 
االأمنية  القوات  مع  التعامل 
ما يربر  وهذا   ، اجلزائرية   ،
الكيف املغربي  تراجع  كميات 
عام  يف  م�سادرتها  متت  التي 
قبل  بال�سنة  2020 مقارنة 
ما  وح�سب    ،  2019 املا�سية 
بيانات للجي�ص  من  تداوله   يتم 
الوطني  ال�سعبي،حول مكافحة 
كمية  فاإن  املخدرات  تهريب 
يف  املحجوزة  املغربي  الكيف 
 40 بن�سبة  اجلزائر،تراجعت 
مقارنة    2020 عام  باملائة  يف 
بعام 2019 ،ويربر هذا الرتاجع  
املهربني  قدرات  انهيار 
اجلي�ص  قوات  مواجهة  على 
،وم�سالح  ال�سعبي  الوطني 
وت�سري   ، املختلفة  االأمن 
ن  اأ ىل  اإ املتوفرة  املعلومات 
الوطني  الدرك  م�سالح 

العاملة  احلدود  وحر�ص 
اجلهوية   باإقليمي  القيادتني  
اجلهوية  و  يف وهران  الثانية 
متكنت  ب�سار  الثالثة  يف 
مهّرب،  بـ100  االإطاحة  من 
ين�سطون  بارونات  بينهم 
الكيف  تهريب  جمال  يف 

املغربي  وال�سجائر. 
التي  التحقيقات  واأف�ست 
اإىل  املوقوفني  مع  اأجريت 
على  تهريب  جماعات  تفكيك 
تن�سط  مغربية  باأخرى  عالقة 
بواليات اجلنوب، ويف مقدمتها 
تندوف،  اأدرار،  ب�سار،  واليات 
يعزز  ما  وهو  مترنا�ست، 
املغرب  اأن  الرا�سخة  القناعة 
الوحيدة  القاعدة اخللفية  يظل 
يف  التهريب،  عمليات  جلميع 
ظل ال�سهولة التي يلقاها هوؤالء 

يف عبور احلدود.
مع  اأجريت  حتقيقات  وك�سفت 
تكاليف  اأن  موقوفني،  مهربني 
بها  يقوم  التي  املخدرات  نقل 
االأرا�سي  من  اأفارقة  رعايا 
املغربية باجتاه اجلزائر ارتفعت 
اأ�سعاف مما كانت عليه  ع�رشة 
كانت  فبعدما  �سنتني.  قبل 
خالل  تكلف،  الواحدة  العملية 
النقل، اأجرا يرتاوح بني 15 اإىل 
20 مليون �سنتيم، ارتفعت خالل 
هذه االأيام اإىل ما بني 150 اإىل 
200 مليون �سنتيم، رغم اأن اأبعد 
م�سافة بني احلدود بني املغرب 

واجلزائر ال تتجاوز 100 كلم.
االأمنية  التحقيقات   تك�سف  و 
االإجرامية  الع�سابات   باأن 
تعمل على جتنيد اأجانب للعمل 
الع�رشات  توقيف  ب�سبب  معها 
من  املهربني  من  املئات  بل 
مهرب   1000 من  اأكرث  بينهم 

 ،  2020 عام  يف  موقوف  
و  يتوزع  املهربون على فئتني، 
ال�سيارات  بقيادة  تتكفل  فئة 
بال�سلع  املحّملة  واملركبات 
خمدرات  كانت  �سواء  املهّربة 
تتوىل  اأخرى  وفئة  �سجائر،  اأو 
يتم  عندما  وهذا  حرا�ستها، 
اأماكن  يف  واإخفاوؤها  ردمها 
حيث  ال�سحراء،  من  معّينة 
حتاط بـ<<حرا�سة م�سددة عن 
بعد<< اإىل غاية قدوم الزبائن 

الأخذها.
التهريب  ع�سابات   وتقوم 
مهربني  وا�ستغالل  بتجنيد  
افريقية  دول  جن�سيات  من 
على  التحّمل  قدرتهم  ب�سبب 
التكيف  يف  بها  يتميزون  التي 
ي�ساف  ال�سحراء،  م�ساق  مع 
احلديث  على  قدرتهم  لها 
اجلهات  على  ي�سعب  بلهجات 
من  فيها  ا�ستنطاقهم  االأمنية 
العن�رش  هذا  اأن  كما  بعد، 
ال  االأحوال  اأغلب  يف  االإفريقي 
جميع  على  اإطالع  على  يكون 

العنا�رش  اأو  الع�سابة  اأ�رشار 
ف�سال  فيها،  الثقيل  الوزن  ذات 
التي  االأ�سماء  جميع  اأن  على 
تقدم هي جمرد األقاب واأ�سماء 
م�ستعارة، وهو ما يعقد يف كثري 
التحقيق  اإجراءات  االأحيان  من 

مع هوؤالء. 
التهريب يف  وت�سرتط جماعات 
مهارات  االأوىل،  الفئة  اأفراد 
ال�سيارات،  قيادة  يف  عالية 
على  بالقدرة  تتعلق  واأخرى 
العمل والتكيف مع كل الظروف. 
قدرات  هوؤالء  اأظهر  وبالفعل، 
قب�سة  من  الفرار  على  فائقة 
اأفراد اجلي�ص اأو الدرك الوطني 
من  اأكرث  يف  احلدود  حر�ص  اأو 
القيادة  خالل  من  منا�سبة، 
رباعية  لل�سيارات  االحرتافية 
النارية.  الدراجات  اأو  الدفع، 
يف  بهدوء  هوؤالء  يتحلى  كما 
يحدث  مل  اإذ  الظروف،  اأحلك 
اأن ا�سطربوا اأثناء قيادتهم رغم 
وابل الر�سا�ص الذي يتعر�سون 

له يف حال انك�ساف اأمرهم.

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

�ص ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر
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.      تر�جعت قدرة ع�صابات تهريب �لكيف  �ملغربي على مفاجاأ
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حمطات تاريخية

�أحد  زودين  �لأ�صياف  �إحدى  يف  باأنه  �أتذكر 
�لزمالء مبجموعة من �لكتب �ل�صفر�ء,وبينما 
ق�ص�صية  جمموعة  على  عرثت  �أت�صفحها  �أنا 
�أحد  �لعاملية مرتجمها  �لأدبيات  رو�ئع  ت�صم 
�صاعت  ��صمه)لأنها  �أذكر  ل�صت  �مل�رصيني 
�لتي  �ملتعة  كذلك حجم  .و�أتذكر  �لآن(  مني 
تلك  فيها  قر�أت  �لتي  �لرحلة  طيلة  ر�فقتني 
تدور  ق�صة  �أكرث  �صدين  مما  �لق�ص�ص,وكان 
�لقي�رصية,ب�صيطة  رو�صيا  �أزقة  يف  �أحد�ثها 
جد� ولكن معانيها وطرحها ح�صاري و�إن�صاين 
وتبعث بعدة ر�صائل ه�صمتها جيد� ول جمال 
مو�صوعنا... لي�صت  لأنه  هنا  عنها  للحديث 
رو�ية  �أقر�أ  كنت  باأنني  �عتقدت  نهايتها  بعد 
يعود  �لف�صل  كل  �أن  وطويلة,وعرفت  كبرية 
يجيد  كان  �لعمالق,�لذي  �ملرتجم  لهذ� 
ثم  �لأ�صلية  بلغتها  قر�أها  ولرمبا  �لرو�صية 
بالعربية...�أي  ون�صجها  �صياغتها  �أعاد 
بالخت�صار �ملفيد قام برتجمة �ملعنى ولي�ص 
�صلة  نحن  كنا  هذ�  قبل  بينما  �للفظ)�ملبنى( 
من �ملهتمني نقر�أ بع�ص �لرت�جم �للبنانية يف 
�لفكر و�لأدب و�لفل�صفة و�ل�صو�صيولوجيا .وكنا 
نعاين �رص�حة من عدم �لفهم..حتى �أن زميال 

يل  وقالها  هام  لأمر  تفطن  حني  نبهني  يل 
�لعرب  �ملرتجمني  �أ�صو�أ  �لو�حد)�إن  باحلرف 
هم �للبنانيني( �لذين �أغرّونا بالعناوين �ملنمقة  
كان  �لد�خل  من  �ملحتوى  لكن  �صنني  طيلة 
د�ئما فارغا ف�صفا�صا....ثم يجيء يف �ملرتبة 
�لثانية ويليهم �ملغاربة ثم �ل�صوريني �لذين لهم 
وعليهم لكن وبدون جماملة فاأح�صن من �أجاد 
�مل�رصيني  هم  �ملا�صية  �حلقب  يف  �لرتجمة 
لأنك ت�صعر باأنهم �صادقني يف �لطرح ويعيدون 
ح�صبما  �لأخرى  و�لأعمال  �لق�ص�ص  كتابة 
�إىل  لغة  من  �أي  حرفيا  نقلها  ولي�ص  فهموها 
�لعلمية  �لأمانة  �أن هذ� يدخل يف  لغة بحجة 
من  كثري  يرى هذ�  �لأخرى  �ل�صفة  ,بينما يف 
�أن  دون  للرتجمة؟�  خيانة  باأنه  �ملالحظني 
و�لتون�صيني  �جلز�ئريني  بع�ص  كذلك  نن�صى 
م�صكلة  لأن  توفيق....  �أميا  ُوفقو�  �لذين 
�لرتجمة يف �لوطن �لعربي تعود وتنعك�ص على 
�صخ�صية �ملرتجم نف�صه...�أي من �أدو�ته �لتي 
ميلكها ثم يعي �أين يوظفها ومتى وكيف ,هذ� 
�لتي  للغة  �لكربى  �لنا�صية  �متالكه  مع  طبعا 
�لرتجمة  �أما ظاهرة  و�إىلها...؟�  ترجم منها 
ح�صو  جمرد  فهي  �حلريف  بالنقل  تتم  �لتي 

نف�صها  للطباعة  مف�صد  وتكليف  للورق  وملء 
�لتي  �لعناوين  من  �ملاليني  تلك  ,و�لدليل 
نر�ها �ليوم مكد�صة يف �ملوؤ�ص�صات و�ملكتبات 
من  �ل�صتفادة  مودة  �صادت  �لعامة,حيث 
لكن  طبعا(  مفيد  �لآخر)وهذ�  و�أفكار  �أعمال 
بالرتجمة  �لقائم  قلنا  كما  ي�صع  �أن  �رصيطة 
�لعربي,ولي�ص  �لقارئ  يخاطب  �أنه  فكرة 
�لرتجمة من �أجل �لرتجمة فقط...زيادة عن 
�أن معظم �لذين كانو� يقومون بعمل �لرتجمة 
�أين  �لفرنكفونيني  خانة  يف  ي�صنفون  كانو� 
�لأخرى.ولالأ�صف  �للغات  يجيدون  فعال  �أنهم 
كانو� يجيدونها كق�صور فقط �أي كلغة وقو�لب 
جامدة دومنا فهم معانيها �لباطنية ونف�صيات 
كتابها.ـ  وهنا يقع �أكرب م�صكلـ  لأنه كما �أ�رصنا 
باللغة  كتابة  �إعادة   هي  �لرتجمة  فاإن  وقلنا 
�ل�رصط  هذ�  يتحقق  ل  �جلديدة...وحينما 
ي�صبح  جهد �ملرتجم يف خرب كان ,و�لطامة 
�لكربى �أن �لقارئ �لعربي كذلك ينجر طو�عية 
�صيء  كل  لي�صيع  �لهالمية,  �ملف�صدة  يف هذه 
وترت�صخ يف ذهنه  �أي �لقارئ مفاهيم خاطئة 
عن �لكاتب �لأ�صلي ,وي�صبح عنده نكرة مهما 
كان وزنه يف �ل�صاحة �لعاملية وهذ� كله ب�صبب  

�صحيح؟�...�إذ�  و�لعك�ص  �لعرب  �ملرتجمني 
قارئا جيد  تعني  فالرتجمة هي  قوله  نود  ما 
للن�صو�ص �لأ�صلية ومتفهم لألغازها ومعانيها 
�لثانية  باللغة  يكتبها  �أن  قبل  �جلوهرية 
.لأنه  لها  متقنا  يكون  �أن  وجب  كذلك  و�لتي 
يح�صنون  ل  عرب  مرتجمني  هناك  �رص�حة 
�لبالغة  �إتقان  وكيفية  نف�صها؟�  �لعربية  �للغة 
للقر�ء.. �ملر�دة  و�لغايات  �ملعاين   و�إي�صال 
�أخرى؟�  �صفة  من  لقارئ  يرتجمون  وكاأنهم 
�حل�صبان  يف  �لأ�صلي  �لقارئ  و�صع  �إذ�  �أما 
هذه  ترجماتهم  وتي�صري.فاإن  تب�صيط  كل  مع 
نوع  جهة   من  ,وترفع  م�صنية  كجهود  تُتوج  
من  لفائدة  ما  عاليا..و�إل  و�صاأنه  �لأدب  هذ� 
تلك �لهلهلة �لتي �لق�صد منها هو �جلري ور�ء 
�لأ�صماء و�لعناوين �لرب�قة...لذلك  وكما قلنا  
من  يعانون  لز�لو�  �ملرتجمني  من  كثري  فاإن 
جميع  يف  �ملتفوق  �لغرب  �أي  �لآخر  عقدة 
و��صحا  �لتعايل  هذ�  جتد  لذلك  �ملجالت 
على  بال�صلب  ينعك�ص  �لو�قع,بل  �أر�ص  على 
و�حل�صار�ت.وكاأنهم  �لثقافات  م�صتقبل حو�ر 
يقدمون خدمة جمانية للكاتب �لأ�صلي �أو لتك 

�لد�ر و�ملوؤ�ص�صة ولرمبا تلك �لدولة.

ومت تعوي�صه بجاك �صو�صتال �لذي �عتمد �صيا�صة 
تعيينه  من  بد�ية  �جلز�ئرية  �لثورة  جتاه  خا�صة 
�صارل  �جلرن�ل  كوزير يف حكومة  �أو  عام  كحاكم 
�جلز�ئر  فكرة  �أن�صار  �أ�صد  من  كو�حد  �أو  ديغول 
�لتي  لل�صيا�صة  �رص�ص  وكمعار�ص  �لفرن�صية 

�نتهجها �جلرن�ل ديغول جتاه �جلز�ئر.

نبذة عن حياة جاك �سو�ستال 

بفرن�صا  مونوبويل  يف  �صو�صتال  جاك  �إميل  ولد 
يوم 03 فيفري 1912م وعرف خالل طفولته باأنه 
�إىل  هذ�  ويعود  �جتماعي,  وغري  �نطو�ئي  طفل 
�نف�صال و�لديه, فقد تربى يف كنف زوج �أمه, لكن 
تفوقه  �لنطو�ئي يف طفولته مل يحل دون  طبعه 
�لنحو حتى حت�صل  و��صتمر على هذ�  �لدر��صي, 
على �لرتبة �لأوىل يف م�صابقة �لدخول للمدر�صة 
�لعادية �لعليا يف �صنة 1929م وتخرج منها �أ�صتاذ 
�لفرتة  وخالل  �لأجنا�ص,  وعلم  للفل�صفة  معتمد 
مبهام  كلف  1935م  �إىل   1935 بني  ما  �ملمتدة 
علمية عديدة يف �أمريكا �لالتينية, وهذ� ما مكنه 
�ملك�صيك,  يف  معروفة  غري  مناطق  زيارة  من 
وتخ�ص�ص يف در��صة �للغات و�حل�صار�ت �لقدمية 
هناك, وكتب على �إثرها موؤلفه "�ملك�صيك �أر�ص 
�أطروحة  1937م  �صنة  خالل  ليناق�ص  هندية", 
�لدكتور�ه يف جامعة �ل�صوربون. ثم عني بعد ذلك 
كان  �لذي  بباري�ص  �لإن�صان  متحف  ملدير  نائبا 
�ل�صخ�صيات  �أكرب  �أحد  ريفي,  �لربوفي�صور  يديره 
تدعم  كانت  �لتي  �ل�صعبية  للجبهة  �مل�صاندين 
�لثانية,  �لعاملية  �حلرب  خالل  ديغول  �جلرن�ل 
بعد  له  م�صاعد�  �صو�صتال  جاك  من  جعل  وقد 
وبع�ص  �لآزتيك  حول  مهمة  در��صات  ن�رص  �أن 

�ملناطق �لتي كانت جمهولة يف �ملك�صيك. 
�أق�صى  مع�صكر  �إيديولوجية  �صو�صتال  جاك  تبنى 
من  1935م  �صنة  خالل  لي�صبح  �لفرن�صي,  �لي�صار 
للفا�صية,  �ملناوئني  �ملثقفني  للجنة  �مل�صريين 
ليقطع �صلته بال�صيوعيني بعد توقيع �تفاقية عدم 
�لنازية  و�أملانيا  �ل�صوفياتي  �لعتد�ء بني �لحتاد 
بعد  حتالفا,  �عتربت  و�لتي  1939م  �أوت   23 يوم 
�تفاق طريف �لتفاقية على تقا�صم بولند�, ليكلف 
يف �صنة 1940م مبهمة ثقافية يف �ملك�صيك, وبعد 
��صت�صالم فرن�صا لأملانيا �لنازية و�بر�م هدنة يوم 
25 جو�ن 1940م �لتي ن�صت على �حتالل �أملانيا 
لثالثة �أرباع �لرت�ب �لفرن�صي, و�إقامة حكومة يف 
يف  بيتان  فيليب  �ملاري�صال  بقيادة  في�صي  مدينة 
منطقة ل تخ�صع لالحتالل �لأملاين ولكنها تعمل 
جاك  �نظم  ذلك  وب�صب  �لنازية,  �لرقابة  حتت 
�صو�صتال �إىل قو�ت فرن�صا �حلرة, فعينه �جلرن�ل 

يف  1942م  �صنة  لالإعالم  وطنيا  حمافظا  ديغول 
للم�صالح  �لعامة  �ملديرية  م�صوؤول عن  ثم  لندن, 
يف  مقرها  كان  �لتي  �جلو�ص�صة,  �صد  �خلا�صة 
 1943 �صنة  بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  يف  �جلز�ئر 
�لإد�ري  �لهيكل  هذ�  ��صتبدل  وقد  1946م  �إىل 
عرف  �آخر  بتنظيم  �أخرى  مرحلة  يف  �ل�صيا�صي 
بت�صمية �ملديرية �لعامة للدر��صات و�لبحوث, ثم 
عرف خالل فرتة لحقة بت�صمية م�صلحة �لتوثيق 

و�لدر��صات �صد �جلو�ص�صة. 
من�صب  �صو�صتال  جاك  �صغل  فرن�صا  حترير  بعد 
يف  لالإعالم  وزير�  ثم  بوردو  مقاطعة  حمافظ 
ليتقلد  1945م,  مار�ص   30 منذ  ديغول  حكومة 
 20 �بتد�ء من  �مل�صتعمر�ت  وزير  من�صب  بعدها 
�أكتوبر, وبعد ��صتقالة �جلرن�ل ديغول �صنة 1946م 
�ن�صحب لبع�ص �لوقت من �حلياة �ل�صيا�صية, لأنه 
مو�قفه  ديغول  �جلرن�ل  �صاطرو�  �لذين  من  كان 
�ل�صيا�صية, ثم ��صتاأنف ن�صاطه مرة �أخرى كاأمني 
عام حلزب �لتجمع �ل�صعبي �لفرن�صي, وخالل �صنة 
�لفرن�صي ممثال  �لربملان  يف  نائبا  �أ�صبح  1957م 
�لفرن�صي  �ل�صعب  جتمع  با�صم  �لرون  ملقاطعة 

و��صتمر كذلك �إىل غاية �صنة 1958م. 

مكانة جاك �سو�ستال يف الأو�ساط 
الفرن�سية 

يف  مميزة  مبكانة  يحظى  �صو�صتال  جاك  كان 
�لأو�صاط �لفرن�صية حيث لقب من طرف �جلرن�ل 
�لر�صني,  و�ل�صيا�صي  �لالمع  باملثقف  ديغول 
�لتي  �أظهرها يف �ملنا�صب  �لتي  �لقدر�ت  ب�صبب 
�صغلها �إ�صافة �إىل �أنه كان �صاحب خربة يف جمال 
يف  كبري  دور  له  وكان  و�جلو�ص�صة,  �ملخابر�ت 
ب�صبب  وكذلك  �لنازية,  �صد  �لفرن�صية  �ملقاومة 
معار�صته  عنه  عرف  حيث  �لليرب�لية  توجهاته 
�لوليات  �ل�صيا�صة  و�أد�ن  �أملانيا  ت�صليح  لإعادة 
ذلك  �جلنوبية,  �أمريكا  يف  �لأمريكية  �ملتحدة 
�تهامات  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  له  وجهت 

مبولت �ل�صيوعية و�لعمالة ملو�صكو. 

تعيني جاك �سو�ستال يف من�سب 
احلاكم العام للجزائر

توفرت عديد من �لأ�صباب �لتي دفعت �ل�صلطات 
جاك  بتعيني  تقوم  �لفرن�صية  �ل�صتعمارية 
�صو�صتال يف من�صب �حلاكم �لعام للجز�ئر �أهمها 
�لعلمي و�ملهني �لذي كان ميتلكه  �لر�صيد  نذكر 
�أن  تتوقع  كانت  �أنها  �إىل  �إ�صافة  �صو�صتال  جاك 
يقوم بلعب دور هام يف �صناعة وتوجيه �ل�صيا�صة 

�لتطور�ت  ظل  يف  �جلز�ئر,  يف  �ل�صتعمارية 
�لثورة  تفجري  بعد  �جلز�ئر  ت�صهدها  كانت  �لتي 
قيام  من  �أعقبها  وما  �ملظفرة  �لتحريرية 
�صيا�صة  باتباع  �لفرن�صية  �ل�صتعمارية  �ل�صلطات 
قائمة على �لت�صلط و�صن حمالت �عتقال و��صعة 
و�صن عمليات ع�صكرية بغية �لق�صاء على �لثورة, 
�أف�صل  لكن �صمود �ملجاهدين يف �لأ�صهر �لأوىل 
كل �ملحاولت �لفرن�صية �لر�مية لحتو�ء �لثورة, 
لذلك قررت �حلكومة �لفرن�صية برئا�صة مندي�ص 
فر�ن�ص �لقيام باإجر�ء �إ�صالحات لفائدة م�صلمي 
�مل�صتوطنني  بقبول  حتظى  �أن  على  �جلز�ئر 
�لإ�صالحات  هذه  �أن  تعتقد  وكانت  �لأوربيني, 
وتبعا  �لثورة,  نار  و�إخماد  �لو�صع  بتهدئة  كفيلة 
فر�ن�صو�  �لفرن�صية  �لد�خلية  وزير  قام  لهذ� 
ميرت�ن يف يوم 05 جانفي 1955م بعر�ص برنامج 
�إ�صالحات و��صعة يف �جلز�ئر على جمل�ص �لوزر�ء 

�لفرن�صي. 
رئي�ص  فر�ن�ص  مندي�ص  حذر  �ل�صياق  هذ�  ويف 
يف  �لفر�ط  خطورة  �إىل  �لفرن�صية  �حلكومة 
�فريقيا  �صمال  م�صكالت  حلل  �لعنف  ��صتعمال 
�أن  ميكن  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  من  وحذر 
�صيا�صية  بني  �لختيار  �إىل  ودعي  ذلك  عن  تنجر 
�لقوة  و��صتعمال  �لقمع  �صيا�صة  وبني  �مل�صاحلة 
�لأخرية من عو�قب وخيمة  وما يرتتب عن هذه 
ومزرية على حد تعبريه, ويف مقابل ذلك كان يرى 
�إقر�ر �إ�صالحات لفائدة  باأنه من �لأهمية مبكان 
تكون  �أن  مع �رصورة  للتهدئة,  كو�صيلة  )�لأهايل( 
�صاملة جلميع  �ملجالت: �ل�صيا�صية و�لقت�صادية 
�أمام  خطابه  عك�صها  �لروؤية  هذه  و�لجتماعية, 
�ملجل�ص �لوطني �لفرن�صي حيث قال فيه: "�إنني 
�أنتقد �لذين يقولون بوجوب �لإ�صالح �لقت�صادي 
�ل�صيا�صي,  �لإ�صالح  تاأخري  ويرون  و�لجتماعي 
�مليادين يف وقت  ي�صمل كل  �أن  فالإ�صالح يجب 
و�حد ويجب �أن ينفذ ذلك �رصيعة دون �نتظار �أي 

�صيء". 
وبعد در��صة للمو�قف وتتبع للتطور �لأحد�ث �لتي 
كانت ت�صهدها �جلز�ئر قرر مندي�ص فر�ن�ص �إقالة 
روجي ليونار �حلاكم �لعام للجز�ئر و��صتدعاه �إىل 
جمل�ص  عام  مدير  من�صب  بتويل  وكلفه  باري�ص 
�ملحا�صبة بعد �قتناعه باأنه ف�صل يف �إد�رة مرحلة 
ما بعد تفجري �لثورة �جلز�ئرية و�أن �لأحد�ث قد 
جتاوته, و�أنه �صخ�ص غري منا�صب حلل �ملع�صلة 
جاك  تعيني  قرر  ذلك  مقابل  ويف  �جلز�ئرية, 
يرى  كان  حيث  للجز�ئر,  عاما  حاكما  �صو�صتال 
فيه �لرجل �ملنا�صب لتطبيق �صيا�صته �جلز�ئرية, 
فر�ن�صو�  للد�خلية  وزيره  كلف  �لطار  هذ�  ويف 
عليه  ويعر�ص  �صو�صتال  بجاك  ليت�صل  ميرت�ن 

�ملقرتح وهو ما حدث فعال, حيث طلب منه �لرد 
در��صة  يتمكن جمل�ص �حلكومة من  �رصيعا حتى 
هذ� �لقرت�ح و�مل�صادقة عليه يف �ليوم �ملو�يل. 

�سالحيات احلاكم العام للجزائر 

و��صعة  ب�صالحيات  للجز�ئر  �لعام  �حلاكم  يتمتع 
فزيادة على �أنه كان هو �ملمثل �لر�صمي لفرن�صا 
باجلز�ئر, حت�صل على تفوي�ص من جمل�ص �لدولة 
حق  على  1925م  �أكتوبر   27 مر�صوم  مبقت�صى 
كما  �ملنا�صري,  �أو  �للو�ئح  طريق  عن  �لت�رصيع 
مبقت�صى  �لت�رصيعية  �ل�صالحيات  هذه  تو�صعت 
�حلق  له  �أعطى  �لذي  1947م  �صبتمرب   20 قانون 
ذ�ت  �ل�صتثنائية  �لظروف  �للو�ئح يف  �إ�صد�ر  يف 
�لطابع �لقت�صادي, مع تقدمي عر�ص حال مف�صل 

لوز�رة �لد�خلية. 

جاك �سو�ستال يطلب التو�سيحات من 
طرف فران�سوا ميرتان 

مبجرد �أن �ت�صل فر�ن�صو� متري�ن بجاك �صو�صتال 
رئي�ص  به  تقدم  �لذي  �ملقرتح  عليه  وعر�ص 
بطلب  قام  فر�ن�ص,  مندي�ص  �لفرن�صي  �حلكومي 
�حلكومة  تريد  �لتي  �ل�صيا�صة  حول  تو�صيحات 
�لفرن�صية تطبيقها يف �جلز�ئر, و��صتجابة للطلب 
فر�ن�صو�  قام  �صو�صتال  جاك  به  تقدم  �لذي 
يف  �لفرن�صية  �حلكومة  �صيا�صة  بتخل�ص  متري�ن 
�لنقاط �لآتية:  �حلرب دون هو�دة �صد )�لتمرد( 
و�إعادة  بالتهدئة  ي�صمى  ما  �إطار  يف  �جلز�ئري 

�لأمن. 
�أبعاد  ذ�ت  متكاملة  �إ�صالحات  خطة  تطبيق 

�صيا�صة و�قت�صادية و�جتماعية. 
�ملحافظة على �جلز�ئر �صمن �لإطار �لفرن�صي. 
و�لوظائف  �ملنا�صب  تقلد  من  �مل�صلمني  متكني 
�لإد�رية.  بعد �صماعه لهذه �لتفا�صيل �أر�د جاك 
�جلرن�ل  �ل�صابق  م�صوؤوله  ي�صت�صري  �أن  �صو�صتال 
عليه,  �قرتح  �لذي  �ملن�صب  يخ�ص  فيما  ديغول 
�صارع  يف  مبكتبه  يكن  مل  ديغول  �جلرن�ل  لكن 
م�صقط  �إىل  غادر  حيث  بباري�ص,  "�صلفريينو" 
ر�أ�صه بكوملبي �لتابعة ملقاطعة �ملان�ص مبنطقة 
وجها  لقاءه  ي�صتطيع  يكن  مل  لذلك  �لنورماندي, 
�رصيعا  للرد  م�صطر�  كان  �صو�صتال  لأن  لوجه, 
فات�صل هاتفيا  عليه,  �لذي عر�ص  على �ملقرتح 
باجلرن�ل ديغول �لذي �أجابه بقوله: "مل ل؟" وحثه 
على قبول �ملن�صب, وهكذ� و�فق جاك �صو�صتال 

على تويل من�صب �حلاكم �لعام للجز�ئر. 

امل�صكلة يف �صخ�صيات املرتجمني العرب املتعالية ؟ا

اإميل جاك �صو�صتال والثورة اجلزائرية

اأتذكر باأنه يف اإحدى الأ�سياف زودين 
اأحد الزمالء مبجموعة من الكتب 

ال�سفراء,وبينما اأنا اأت�سفحها عرثت على 
جمموعة ق�س�سية ت�سم روائع الأدبيات 

العاملية مرتجمها اأحد امل�سريني ل�ست اأذكر 
ا�سمه)لأنها �ساعت مني الآن( .

اأحدث تفجري الثورة 
التحريرية يف اجلزائر مفاجاأة 

كربى ,وهزة غري متوقعة 
لل�سلطات ال�ستعمارية 

الفرن�سية التي �سارعت فور 
ذلك اإىل اتخاذ جملة من 

القرارات ال�سيا�سية والأمنية 
ملواجهة الثورة اجلزائرية 

قبل اأن ت�ستد وتنت�سر يف كامل 
القطر اجلزائري وتخرج بذلك 
عن �سيطرتها وت�سبح تهديدا 
للوجود الفرن�سي يف اجلزائر, 

ومت توقيع هذه القرارات 
بوا�سطة حكومة "ماندي�س 
فران�س", ومن بني اأهم هذه 

القرارات التي مت اتخاذها اإقالة 
احلاكم العام للجزائر روجي 

ليونار الذي �سغل هذا املن�سب 
منذ 11 اأفريل 1951م.

بقلم:جمال ن�سراهلل

بقلم: طارق عزيز فرحاين 

يف ظل اأزمة املقروئية لالآخر

اجلزء الأول 
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يف الذكرى الـ 160 لت�أ�سي�س مدينة اجللفة �سنة 1861
البيوتات  العديد من  باملنطقة  يتمركز  وكان 
من  وجمموعة  واحلجارة  بالطوب  املبنية 
نايل  �سيدي  اأوالد  وقبائل  لعرو�ش  اخليم 
،وال�سحاري وبع�ش االأفراد من اأعرا�ش وقبائل 
�رسعان  ثم  املنطقة  �سكان  جاورت  خمتلفة 
وخوؤولة.مع  ن�سب  بينها  فاأ�سبح  ان�سهرت  ما 
الفرن�سية  للقوات  متركزا  ذلك  �سبق  قد  انه 
املالطي  يو�سف  اجلرنال  بقيادة   1850 �سنة 
للمقاومة  ويرت�سد  الثوار  يالحق  كان  الذي 
التي انطلقت منذ اأن وطاأت اأرجل امل�ستعمر 
املنطقة.خا�سة واأن اجلرنال يو�سف قد بداأ 
اأول  لبناء  االأول  يف �سنة 1852 بو�سع احلجر 
برج فرن�سي باجللفة. كمحاولة ل�سد هجمات 
الثوار التي كانت تباغت القوات الفرن�سية يف 
االإمرباطور  من  باأمر  القرار  .فكان  مرة  كل 
ببناء  اأ�سدراأمرا  والذي  الثالث  نابليون 
املدينة مب�ساحة تقدر بـ 1 775 هكتارا و 29 
اآرا و 63 �سنتياآرا، مع االإ�رساع يف بناء كني�سة 
،للتمييز على  االأوربي  النمط  لتاأخذ  باجللفة 
باملخرج  تتواجد  حيث  �سنوف  عني  مركز 
القراآن  لتحفيظ  �سنوف  عني  زاوية  ال�سمايل 
خالفة  ،ومقر  ال�رسعية  العلوم  ،وتدري�ش 
طلبة  بها  يتمركز  والتي  القادر  عبد  االأمري 
ال�رسيف  ال�سيخ  باإ�رساف  الرحمانية  ومريدو 
بع�ش  يف  ذلك  اإبراز  حاولنا  بلحر�ش،وقد 
موؤلفاتنا خا�سة يف الكتابني ) منطقة اجللفة 
واأوالد نايل، اأبحاث واآراء ( و) ن�سو�ش ووثائق 
املعروفة  املنطقة  اأما   ) اجللفة  تاريخ  يف 
حاليا بوالية اجللفة فلم تكن عامرة بالعمران 
، حيث  الوطن  الكثري من مدن  �ساأن  كما هو 
الفرتة  منذ  التجمعات  بع�ش  متركز  لوحظ 
وزنينة   ) دمد   ( مب�سعد  خا�سة  الرومانية 
عرب  الرببري  الطراز  ذات  القرى  وبع�ش 
بع�ش النواحي ،اأما جلفة فاإنها مل تاأخذ هذه 
اأن �سبب  اإال يف العهد القريب وقيل  الت�سمية 
ت�سميتها ) جلفة ( يرجع اإىل جتلف االأر�ش يف 

الفرتة التي تعقب �سقوط االأمطار.

نبذة عن فرتة ما قبل �لتاريخ

ال�سابق  يف  كانت  الوالية(   ( اجللفة  منطقة 
ومع   ، كثيفة  وغابات  بحريات  من  تت�سكل 
عرب   ، احلايل  �سكلها  اأخذت  الع�سور  مرور 
�سنة  اآالف   5 و  مليون  مابني  متتد  فرتات 
احلجري  الع�رس  برز  ما  .واأول  امليالد  قبل 
االآموابلي�ش   : لـ  املنتمي   ، االأ�سفل  القدمي 
غري    – االأول  احلجري  االإن�سان  ظهر 
الكثري من املواد  – وبرع يف ت�سكيل  الناطق 
احلجرية، حيث بداأ يف �سنع االأدوات احلربية 
وامتدت   ، �سنة  مليون  من  اأكرث  منذ  وهذا   ،
باالآ�سولية  الفرتة املعروفة  بروز  فرتته حتى 
االأعلى  القدمي  احلجري  الع�رس  ظهور  .ثم 
املنتمي اإىل األـ اأوموفابري ، وبداأ ع�رس الرجل 
ال�سانع ، اإذ برزت بع�ش االأعمال التي ت�ساعد 
االأدوات  ،وخا�سة  املحيط  مع  التكيف  على 
املنزلية اإىل جانب بع�ش ال�سهام امل�ستعملة 
من  اأدوات  على  العثور  مت  اإذ   ، احلرب  يف 
اأدوات  وعلى   ، امل�سقول  ال�سلب  احلجر 
اآثار ترجع  األف �سنة . و  تعود اإىل حوايل 50 
و07  20األف  مابني  امتدت  التي  اإىل املرحلة 
يف  وتتمثل   ، بالكايب�سيان  تعرف  �سنة  اآالف 
 ، بدقة  مهذب  ال�سوان  نوع  من  حجر  وجود 
ي�ستعمل  اجلوانب  م�سقول   ، احلجم  �سغري 
ال�سيد.  واأدوات   ، ال�سهام  ول�سنع   ، للتقطيع 
اأما الع�رس احلجري احلديث فيبداأ يف الفرتة 
مابني 5700 و 5000 �سنة، وبرزت فيه الفوؤو�ش 
والنقو�ش  الر�سوم  من  والكثري  امل�سقولة، 
 ، االأ�سود  النعام،  يالحظ  حيث   ، ال�سخرية 
البقر الوح�سي والفيلة . مع العلم انه وجدت 

اآثار للدينا�سورات مبنطقة عمورة .

�لر�صوم و�لنقو�ش �ل�صخرية

والنقو�ش  الر�سوم  من  الكثري  اجللفة  حتوي 
الع�رس  قبل  ما  اإىل  تاريخها  يعود  ال�سخرية 
امليالد  قبل  �سنة   5000 من  باأكرث  احلجري 
تقارب 1000 ر�سم موزعة على اأكرث من 140 
حمطة مت اكت�سافها من طرف رعاة املوا�سي 

وهم من دلوا عليها الكثري من الباحثني الذين 
 Henri  زاروا املنطقة واأ�سهرهم هرني لوت
Lhote )1903-1991( والتي �سمنها كتابه ) 
ال�سحراوي  باالأطل�ش  ال�سخرية  النقو�ش 
مت  اجللفة(،وقد  ومنطقة  نايل  اأوالد  جبال 
الكثري من املواقع بلغ عددها حتى  ت�سنيف 
الناقة  عني  اأهمها  مركزا   160 حوايل  االآن 
ال�سطل  و�ساية  وبو�سكني  بورنان  و�سفية 
احل�سباية  وواد  وزكار  بوبكر  �سيدي  ،حجرة 
والهيومي ، �ساية جقليل ،فايجة اللنب و�سفية 

البارود ..الخ
اأو  العتيق  اجلامو�ش  اكت�ساف  مت  كما 
بيلوروفي�ش  با�سم  علميا  املعروف  احلريم 
انتيكو�ش  وكذلك    BELOROVES
اأم  قرية  يف  عليه  ،عرث   ONTECOUS
غرب  ال�سارف  بدائرة   ) كلم   56  ( اخلبيزات 
منقر�ش  حيوان  .وهو   1985 �سنة  اجللفة 
القدمي االأو�سط  الع�رس احلجري  عا�ش منذ 
املعروف بالبلي�ستو�ش االأعلى ) 000. 80 �سنة 
قبل امليالد ( حتى الع�رس احلجري احلديث 
النباتات  على  يتغذى  كان   ، النيلوليتيك 
متواجد   ) راأ�سه  انحناء  ح�سب   ( واالأع�ساب 
هذا  برز  وقد   . باجللفة  املحلي  باملتحف 
املوزعة  ال�سخرية  النقو�ش  �سمن  احليوان 
النقو�ش  وتبني   ، ال�سحراوي  االأطل�ش  عرب 
اإىل جانب االإن�سان يف حاالت كثرية  احليوان 

.

�حل�صارة �لبونيقية و�لتمركز 
�لروماين

يت�سكل العن�رس الب�رسي من مكونات خمتلفة 
اجللفة  على  تعاقبت  التي  الفرتات  ح�سب 
ليبية  اآثار  وجود  على  احلفريات  دلت  ،وقد 
العليا  ال�سهول  يف  اأقاموا  الذين  وللجيتول 
ا�سطهاد  من  هربا  ال�سحراوية  واملراكز 
ال�سغط  وهذا  الثاين،  يوبا  الروماين  امللك 
لل�سحراء  اللجوء  اإىل  الرببر  الكثري من  حمل 
.واأ�سهر  البداوة  ظاهرة  ات�ساع  اإىل  اأدى  مما 
قبائل متعددة  ت�سكل  التي  البرت  جمموعاتهم 
ومعظمهم   . ونفو�سة   ، لواتة   ، زناتة  اأهمها 
العرب  مع  الن�سب  لرابطة  والإدراكهم  رحالة 
الفاحتون  يجد  مل  اخل�سال  يف  وت�سابههم   ،
الفتح  بداية  مع  كبرية  مقاومة  منهم 
االإ�سالمي على عك�ش الربان�ش واأحالفهم من 
بالناحية  خا�سة.وتتواجد   ) اأوربة   ( القبائل 
عبارة  وهي  بالدملن   تعرف  القبور  بع�ش 
املرتاكمة  االأحجار  من  كبرية  جمموعة  عن 
ما  اإىل حد  ت�سبه   ، دائري  ن�سف  �سكل  على 
االأهرامات املوجدة مب�رس،وحتكي الروايات 
ابتناها  م�ساكن  �سوى  لي�ست  القبور  هذه  اأن 
التي  واملجاعة  اجلفاف  فرتة  اأثناء  الرببر 
على  ترتكز  البيوت  وكانت  املنطقة  �رسبت 
، وما  بالداخل  قليال  ي�ستدير  عمود خارجي 
الزوج  يبا�رس  حتى  عائلة  كل  زاد  ينتهي  اإن 
باإ�سقاط العمود املو�سوع عليه �سخرة كبرية 
القبور  وهذه  الفتحة  ل�سد  مبا�رسة  ت�سقط 
كذلك  وتوجد   . خا�سة  مب�سعد  موجودة 
قمم  على  جاثمة  واملدا�رس  القرى  بع�ش 
اجلبال مثل قرية ) كاف الد�رسة ( باجللفة ، 
باالإ�سافة اإىل نقو�ش متثلت بحروف منقو�سة 
على ال�سخور تن�سب اإىل التيفيناغ ولها بع�ش 
تعرف  القرطاجية  البونية  الكتابة  مع  ال�سبه 
كذلك بالكتابة الليبية – الرببرية وهذا  ميثل 
املكتوبة  بلغاتهم  التم�سك  اإىل  الرببر  جلوء 
قبل العهد الروماين مثل البونيقية والليبية و 
الرومان  �سكنها  كما   . املحلية  اللهجات  اإىل 
�سنة  من  اإبتداء   باملنطقة  متركزوا  الذين 
باملنطقة  الروماين  الوجود  ومتيز   ، 198م 
 ، زكار  كق�رس  متقدمة  مراكز  بتاأ�سي�ش عدة 
ومركزي وادي ال�سعري ودمد هذا االأخري الذي 
اأ�س�سه ) ك�ستيلوم �سيتيم �سيفري ( يف عام 198 
238 من طرف  �سنة  اأخلى  وقد  امليالد  بعد 
تذكارية  ن�سب  وجود  ثم   ، الثالث  غوريديان 
كن�سب �سريي�ش ) عيد 03 ماي ( الذي نق�ش 
اأيام حكم ماك�سيميان عام 235 ، ونق�ش عليها 
قبل  قورديان  اإثر حترك   238 عام  ا�سمه يف 
الذي  التذكاري  الن�سب  .ثم  املركز  اإخالء 

نق�ش يف حكم اأقينو�ش با�سيونو�ش يف الفرتة 
مابني218 و 222 بعد امليالد .

املنطقة  داخل  الروماين  االإمتداد  وكان 
التي  كاالإدري�سية  املدن  من  العديد  عرب 
واأ�سبحت   ) )زنينة  الرومانية  االأمرية  بنتها 
تعظميت  وق�رس   ، با�سمها  بعد  فيما  تعرف 
، وال�سارف وبرج عبد املجيد بناحية عمورة 
منذ  معروفة  رومانية  قبيلة  هذه  وعمورة   ،

القدم.

�لفتح �لإ�صالمي

بارزا  كان  ال�سامي  العربي  العن�رس  تواجد    
التو�سع  خالل  الرومان  ا�ستقدمهم  اأن  منذ 
�سوريا  من  وخا�سة  املنطقة  عرفته  الذي 
الذين  للعرب  هجرة  �سهد  كما  وفل�سطني. 
املبارك  الفتح  اأثناء  االإ�سالم  ر�سالة  حملوا 
م�رس  وايل  عمد  وقد  االإفريقي.  لل�سمال 
عمرو بن العا�ش الإر�سال طالئع لدعوة �سكان 
تلك اجلهات للدخول يف االإ�سالم وكانت اأولها 
بقيادة عبد اهلل بن �سعد بن اأبي ال�رسح �سنة 647 
م،و ا�سرتك فيها الكثري من ال�سحابة ر�سوان 
اهلل عليهم وبجي�ش يفوق عدده ع�رسين األفا . 
ثم تلتها احلملة التي قادها معاوية بن حديج 
الذي كان اآنذاك ميثل قيادة اجلند يف م�رس 
نافع  بن  ال�سحابي اجلليل عقبة  بقيادة  ثم   .
الفهري ر�سي اهلل عنه �سنة 670 م حيث ابتنى 
مركز  عن  عبارة  كانت  التي  القريوان  مدينة 
وقاعدة   ، وغربا  جنوبا  الفتوحات  لتوجيه 
يف  الرببر  من  كثري  دخل  حيث  الفتح  لقادة 
جاء  ثم   . امل�سلمني  وات�سعت خطة  االإ�سالم 
اأبي املهاجر دينار وك�سيلة زعيم الرببر  دور 
بعد اإ�سالمه فتوغل االإ�سالم داخل اجلزائر، 
ثم يعود عقبة جمددا قائدا جلنود الفتح التي 
اجتازت املنطقة مرتني مابني 086 و 386 م 
التي خلفوها حيث  ، و تدل على ذلك االآثار 
ترتاوح  بطولها  تتميز  قبور  وجود  يالحظ 
حوايل  وارتفاع  اأمتار  و�ستة  اأربعة  مابني 
وعمرة   ، وتعظميت   ، م�سعد  مبناطق  مرت، 
من  العديد  ذكره  ح�سبما  وهذا  وبوتريفي�ش 
املوؤرخني ومنهم �سهاب الدين اأحمد بن عبد 
الوّهاب بن حممد النويري الذي يذكر م�سارا 
ميتد من مناطق واد جدى و دمد ثم تعظميت 

اإىل زنينة حتى تيهرت .
 

قدوم بني هالل

الذين  هالل  بني  متركز  املنطقة  عرفت   
ع�رس  والثاين  احلادي  القرنني  يف  هاجروا 
ميالدي ، و�سهدت املرحلة الثانية من القدوم 
القبائل  من  للكثري  جماعية  هجرة  العربي، 
اأهمها بنو �سليم ، وبنو هالل ،و دامت حركة 

هجرتهم مدة ن�سف قرن .
من  ودخلوها  اجلزائر  نحو  هالل  بنو  وقدم 
جهات عدة منها )جهة ال�سحراء حيث تكرث 
خيام ] قبائل[ زناته اخلا�سعة لبني حماد، 
تب�سة،  اإىل  �سبيبة  ناحية  من  اإليها  تقدموا 
الزاب  قرى  على  اأورا�ش  جنوب  وانت�رسوا 
وجبل  ميزاب  اإىل  املوحدين  اأيام  واإنتهوا 
 ، اجلهة  هذه  عن  زناته  .ودافعتهم   ) را�سد 
لبداوتها  �سنهاجة  من  للباأ�ش  اأملك  وكانت 
وتقارب مابني حياتها وحياة العرب ،) وتغلب 
وعجزت  وجه  كل  يف  ال�سواحي  على  العرب 
زناته عن مدافعتهم باإفريقية والزاب .و�سار 
را�سد  بجبل  ال�سواحي  يف  بينهم  امللتحم 
وم�ساب (.والتحم العن�رسان العربي والرببري 
، فا�ستعرب الرببر ملا وجدوا يف العربية ثروة 
الدين  فهم  واإعانة على   ، راقيا  واأدبا  لفظية 
ذكر  كما  عربية   حياة  بحياتهم  وا�ستبدلوا   ،

ال�سيخ امليلي يف كتابه تاريخ اجلزائر.
وكان قدوم بني هالل اإىل املنطقة عرب مراحل 
اأثناء القرن احلادي ع�رس وبداية القرن الثاين 
املناطق،  ببع�ش  متركزوا  حيث  ع�رس، 
و�سجلت اجللفة اآنذاك كمركز عبور للنواحي 
املجاورة . واأخذت تت�سكل بع�ش التجمعات 
عرب �سل�سلتي جبل حوا�ش وجبل ال�سحاري  . 
اأن اأوالد نائل هم من بني  وهناك من يعتقد 
اأبناء عروة  الذين هم  نائل  بني  لكـن   . هالل 

بن زغبة بن اأبي ربيعة بن نهيك بن هالل فلم 
يتمركزوا بالناحية وذكر ابن خلدون بع�سا من 
اأوالد نائل و كان يق�سد بهم النوايل االهالليون 
الذين دخلوا اأفريقيا اأو�ساط املئة اخلام�سة ، 
وهم االآن م�ستقرون بيالة طرابل�ش الغرب، بل 
عربوا هذه املناطق لي�سلوا اإىل جبل م�سنتل 
و�سوال اإىل املغرب االأق�سى . وكانوا اأحالفا 
الأوالد حميا من العمور. واإثر انت�سارهم على 
الزناتيني حوايل �سنة1060 م .انت�رس بنوهالل 
حيث ا�ستوطنوا بني ب�سكرة وجبل را�سد وهم 
وهــم  من عمائر   ، العمور  بقبائل  يعرف  ما 
عبد  بن  عمور  ولد  من  اأنهم  ويقال   ، االثبج 
هالل.  بن  نهيك  بن  ربيعة  اأبي  بت  منـــاف 
فبقوا بتلك النواحي لي�سبح ا�سم اجلبل يعرف 
منذ ذلك احلني بجبل العمور و يقول املوؤرخ 
العرب  عبد الرحمان بن خلدون  )… وجاء 
من  كل  ال�سواحي  على  وغلبوا  الهالليون  
اإىل  لهم  وزناته وحتيز  �سنهاجة  بها من  كان 
املغارم  عليهم  و�رسبت  واملعاقل  احل�سون 
اإال من كان ببالد القفر مثل جبل را�سد فاإنهم 
مغرما  يعطون  ال  امللك  منازل  عن  لبعدهم 
اإال اأنهم غلب عليهم هناك العمور من بطون 
اأمرهم  الهالليني ونزلوا معهم وملكوا عليهم 

و�ساروا لهم فيئه … (.اهـ
 

�صيدي نايــل

اخلر�سفي  اهلل  عبد  بن  حممد  قدوم    
القرن  بداية  يف  كان  نايل  ب�سيدي  املعروف 
ذكره  ح�سبما  ميالدي  ع�رس  اخلام�ش 
ي�سكلون  اليوم  اأوالده  و   ،« نويري   « املوؤرخ 
واملناطق  باجللفة  �سكانية  جمموعة  اأكرب 
املجاورة ت�سري االإح�سائيات اأنهم متمركزون 
يف اأكرث من اثنتي ع�رسة والية بتعداد يقارب 
الع�رسة ماليني ن�سمة.اأما حممد بن عبد اهلل 
عبد  بن  حممد  فهو  نائل  ب�سيدي  املعروف 
بن  ال�سالم  عبد  بن  مو�سى  بن  عالل  بن  اهلل 
احمد بن عالل بن عبد ال�سالم بن م�سي�ش بن 
ابوبكر بن علي بن حرمة بن عي�سى بن �سالم 
بن مزوار بن علي حيدر بن حممد بن اإدري�ش 
االأ�سغر بن ادري�ش االأكرب بن عبد اهلل الكامل 
بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط بن علي 
فاطمة  ،ابن  وجهه  اهلل  كرم  طالب  اأبي  بن 
ر�سول  حممد  بنت  عنها  اهلل  ر�سي  الزهراء 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم . قدم اإىل املنطقة 
بن  اأحمد  �سيدي  �سيخه  على  تتلمذ  اأن  بعد 
يو�سف امللياين املتوفى �سنة 1542 م واأذن له 
بالرحيل .اأما نائل فهو لقبه من نال ينال فهو 
نايـــل على وزن فاعل، الأنه نال ر�سا وبركات 
من  وهـو   ، يو�سف  بن  اأحمد  �سيدي  �سيخه 

ال�سبعة املذابيح امل�سهورين من تالميذه.
من  العرب  ان�سحاب  عهد  يف  بفقيق  ولد 
ال�ساقية  الإقليم  حاكما  كان  وقد   ، االأندل�ش 
كبريين  واحرتام  بتقدير  يتمتع  احلمراء 
 . الكرمية  واأخالقه  الرفيعة  �سفاته  بف�سل 
تون�ش  انهزام املغاربة يف حربهم �سد  وبعد 
تبقى  ما  للجي�ش جمع  االأول  القائد  وب�سفته 
من �ستات اجليو�ش وقادهم نحو مندا�ش بجبل 
اأفليته عو�ش اأن يتجه بهم اإىل املغرب حيث 
م�سحوبني  واأ�سدقائه  اأقاربه  كل  به  التحق 
حمفوظي  عامر  ال�سيخ  يذكر  و  بعائالتهم، 
�سيدي  تاريخ  عن  ال�سائل  اإر�ساد  كتابه  يف 
نائل ) و�سبب رحلة �سيدي نائل من املغرب 
طلب العلم ..(.ثم تابع م�سريته نحو ال�سمال 
ال�رسقي وتوقف بكل من العتبة وجبل بوكحيل 
وذلك قبل اأن يتمركز عدة �سنني يف املنطقة 
احلالية بو�سعادة ووادي ال�سعري وتزوج هناك 
بابنة ال�سيخ �سيدي حملة حيث مكث به ورزق 
الكثري مـــن االأوالد ثم تابع م�سريه نحو مناطق 
نواحي منطقة  اإىل  به رحلته  وانتهت  اجللفة 
�سيدي عي�سى حيث وافته املنية ب�ساية وادي 
ا�ستهر  ال�سايح.و  بوطي  بلدية  برتاب  اللحم 
وال�سجاعة  وال�سيد  بالفرو�سية  نائل  �سيدي 
كما عرف عليه بع�ش الكرامات والريادة يف 
فاق  اإنه  قيل  ال�سخاء حتى  اإىل جانب  العلوم 
له باالإيثار و  ، و ي�سهد  بكرمه حامت الطائي 
العالقات  على  املحافظة  و  االآخرين  حمبة 

وح�سن اجلوار.

بتاريخ �لع�صرين من �صهر 
فيفري �صنة 1861 قررت 

فرن�صا تخطيط مدينة 
�جللفة بعدما وجدت 

بع�ش �لتجمعات �ل�صكانية 
مرت�مية �لأطر�ف على 
حدود �ملدينة عا�صمة 

�لولية �ليوم ،كانت 
�ملنطقة تعرف ببالد 

�أولد نايل ت�صمية �أطلقها 
�لأتر�ك وقد حاولو� 

�إخ�صاعها بعدما تو�صعت 
�خلالفة حلدود �ملنطقة 
�جلنوبية �بتد�ء من �صنة 
تتبع  كانت  حيث   1719

بايلك �لتيطري.

اأقالم

 �حلفناوي بن عامر غول �حل�صني

اجلـــزء االأول
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ر�سالة اإىل الرئي�س تبون

يف مواجهة روما

هذه بع�ض �شروط نحاج النتخابات املقبلة

تاكفارينا�ض قائد املزاملة اأورا�ض النمام�شة 17م - 24م

ماذ� ينتظر �لرئي�س تبون لتنفيذ ما �أعلن 
عنه يف خطابه، وما ور�ء هذ� �لتاأخر �لذي 
بلغ �ليوم 10 �أيام. �أ�سئلة جديرة بالطرح 
رئا�سة  من  تو�سيحات  غياب  ظل  يف 
�جلمهورية بهذ� �ل�ساأن مما فتح �ملجال 
الحتمال عدة �أ�سباب ال�سيما و�أن �لرئي�س 
تبون، كما �حلكومة، �لتزم �ل�سمت حيال 
�إذ عرفت  تلت �خلطاب،  �لتي  �الأحد�ث 
مدن �جلز�ئر م�سري�ت مبنا�سبة �لذكرى 
�ل�سعبي  �حلر�ك  النطالق  �لثانية 
�جلمعة  خالل  �مل�سري�ت  وجتددت 
ب�سدد  �ل�سلطة  �أن  يوحي  �ملا�سية، مما 
�أح�سن  يف  �لتفكري  ور�سات  �إطالق 
�ل�سبل لتمرير �أجند�تها �ملقبلة و�سمان 
جناحها بالنظر �إىل �لنتائج �لهزيلة �لتي 
�ل�سعبي  �ال�ستفتاء  عملية  �إليها  �نتهت 
فرتة  وهي  �لد�ستورية،  �ملر�جعة  على 
منا�سبة من �لناحية �ملو�سوعية بالنظر 
�الأيام  هذه  �لناخبة  �لهيئة  دعوة  �أن  �إىل 
�ل�سيا�سية  و�لنخب  �ل�سلطة  �سي�سطر 
للت�رشيعيات  �النتخابية  �حلملة  لتن�سيط 
مع  �سيحل  �لذي  رم�سان  �سهر  خالل 
�أخذنا  ما  و�إذ�  �أفريل،  �سهر  بد�ية 
حجر  من  يقت�سيه  وما  �ل�سحي  �لو�سع 
خالل  �النتخابية  �حلملة  فاإن  منزيل 
�سهر �ل�سيام �لذي يتبنى فيه �ملو�طنون 
تنجح يف  لن  يومية مغاير،  �أ�سلوب حياة 
وبالتايل  �لناخبني  من  عدد  �أكرب  تعبئة 
�سنكون بعدها �أمام جمل�س �سعبي وطني 
معزول عن �ملجتمع و�سعيف �ل�رشعية.

�ل�سعوبات �ملو�سوعية  �إىل هذه  ت�ساف 
و�ملو�عيد  بالرزنامة  �ملرتبطة 

�أخرى،  مو�سوعية  �سعوبات  �ملنا�سبة 
باملناخ  �رتباط  لها  الأن  �الأهم  تكون  قد 
تفر�س  قد  �ل�سعوبات  هذه  �ل�سيا�سي. 
�إذ�  �أطول  تفكري  مدة  �ل�سلطة  على 
�لقادم  �ال�ستحقاق  �إجناح  �أر�دت  ما 
�أن  �سك يف  �أدنى  هناك  ولي�س  �سيا�سيا. 
�ملتابعون  يدرك  كما  تدرك  �ل�سلطة 
للتطور �ل�رشيع للو�سع �ل�سيا�سي �أن �أمن 
و��ستقر�ر ووحدة �لبلد ال حتتمل مزيد� 
عرجاء  با�ستحقاقات  �ملغامرة  من 
�جلبهة  فتقوية  �حلر�ك،  �أعقبت  كالتي 
�لد�خلية، �إذ� ما �أخذنا باحلرف خطاب 
�ل�سلطة، ال ميكن �أن تتم يف ظل �الإ�رش�ر 
�النتخابية  �ال�ستحقاقات  �تخاذ  على 
كفر�سة للهروب �إىل �الأمام قبل معاجلة 
�الإ�سكاالت �ملتعلقة بامل�ساركة �ل�سعبية 

يف هذه �ال�ستحقاقات. 
�ملو�سوعية  �ملعيقات  بني  من  ولعل 
منطق  على  �لقبائل  منطقة  ��ستمر�ر 
مل  �إذ  و�ملنظمة  �لو��سعة  �ملقاطعة 
تتعد �مل�ساركة يف هذه �ملنطقة �لو�حد 
هذ�  حدث  ناخبيها،  جمموع  من  باملئة 
وتكرر مبنا�سبة  �ملا�سية  �لرئا�سيات  يف 
�لتنبيه،  من  والبد  �ل�سعبي.  �ال�ستفتاء 
تكر�ر  �أن  غري،  ال  �لوطن  �أجل  من 
�ملو�قف  �إليها  م�سافا  �لظاهرة  هذه 
جتاه  �ل�سيا�سيني  لبع�س  �ال�ستفز�زية 
�لنزعة  يغذي  �أن  �ساأنه  من  �ملنطقة، 
و�إذ�  لها.  �أن�سار�  ويجلب  �النف�سالية 
عليه  هو  ما  على  �لو�سع  ��ستمر  ما 
بذلك  �سبيه  �سيناريو  �أمام  �سنكون  فاإننا 
�لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حدث  �لذي 

�لتي  �لد�مية  �الأحد�ث  بعد   2002 لعام 
غري  ذلك،  قبل  عاما  �ملنطقة  عرفتها 
لالنزالق  �أكرث  موؤ�ت  �ليوم  �لظرف  �أن 
جانب  من  �لوطنية  �لوحدة  �رشب  نحو 
و�إخر�ج موؤ�س�سة ت�رشيعية عرجاء فاقدة 
و�ملتو�زن  �حلقيقي  و�لتمثيل  لل�رشعية 
�لذي عرب  �لطموح  يتناق�س مع  ما  وهو 

عنه �لرئي�س تبون يف خطابه �الأخري.
و�سعب  �لتطور  �رشيع  �آخر  متغري  وثمة 
�ل�سلطة  م�سعى  يعيق  خمرجاته  توقع 
يعرفه  بات  �لذي  �لت�سعيد  وهو  �حلايل 
حاجز  ك�رش  �لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
�مل�سري�ت  �إىل  وعاد  �لوباء  من  �خلوف 
�ل�سعبية، وينتظر �أن تزد�د وتريته وحجمه 
ويرتفع �سقف مطالبه كلما �قرتب موعد 
وبذلك  �ملقبل.  �لربملاين  �ال�ستحقاق 
متناق�ستني  �أر�دتني  �أمام  �لبلد  �سيقع 
ومت�سادمتني، �إر�دة �ل�سلطة �لتي �ستعمل 
و�إر�دة  ثمن  باأي  �أجندتها  مترير  على 
�ل�سارع �لتي �ست�سعى بكل قوة لكبح هذه 
�الأجندة وهو ما �سري�سح �لبلد لفرتة من 
�لتوتر �إذ� مل ت�سع �لقوى �خلرية �إىل مد 
ج�سور �حلو�ر بني �لطرفني �ملتنازعني. 
فر�سة  تعد  �لفرتة  هذه  فاإن  هنا  ومن 
لهذه �لقوى �لو�سيطة لتلعب دور �لتقريب 
هذ�  ت�سكيك  دون  �لنظر  وجهات  بني 
للطرف  �حل�سنة  �لنو�يا  يف  �لطرف 
�الآخر. البد �أن تدعو �الأطر�ف �لو�سيطة 
�جلميع  عند  باالحرت�م  حتظى  �لتي 
�التهامات  عن  و�البتعاد  �لهدوء  �إىل 
�ملتبادلة و�لتخوين و�خلطاب �لز�ئغ عن 
لفتح  �ملجال  �إتاحة  �أجل  من  �العتد�ل 

حو�ر حقيقي بهدف و�حد وهو �خلروج 
وتعيد  �لهوة  تردم  �سمانات  باأر�سية 
و�لقوى  �ل�سلطة  بني  �ملفقودة  �لثقة 
�ل�سيا�سية وبني �ملجتمع قبل �ل�رشوع يف 
�لبناء  �عرتت  �لتي  �الختالالت  ت�سحيح 

�ملوؤ�س�ساتي.
و�ل�سعوبة �لتي ال تقل �أهمية وقد تكون 
�النتخابات  جناح  �أمام  جاد�  عائقا 
�النتقائي  �لطابع  �ملقبلة  �لت�رشيعية 
�لعامة  �الإعالم  و�سائل  تعتمده  �لذي 
�لفاعلني  مع  �لتعامل  يف  و�خلا�سة 
�ل�سيا�سية  �لتعابري  وخمتلف  �ل�سيا�سيني 
�سعور  على  فعل  وكرد  و�الجتماعية. 
بع�سها باالإق�ساء و�لتعتيم يلجاأ �إىل �تخاذ 
من�سات �لتو��سل �الجتماعي للتعبري دون 
قيود مما ير�سح �الت�سال �لعام الأن تعرتيه 
و�لتخوين  و�لتجريح  �لقذف  ملوثات 
هادئا  مناخا  يخدم  ال  ما  وهو  و�لتكفري 
ميكن  ال  �لبلد.  م�سكالت  وحل  للحو�ر 
ت�رشيعية  �نتخابات  �ملجتمع يف  يثق  �أن 
على  مفتوح  غري  �إعالم  �أمام  مفتوحة 
�الإعالم  لذ� فدور  �الآخر.  و�لر�أي  �لر�أي 
�أن  قبل  �ملرحلة  هذه  يف  خطري  دور 
ال  �إنقاذه  ما ال ميكن  �إىل  �الأمور  تنفلت 

قدر �هلل. 
�إذ  �لتي  �الأولية  �لظروف  بع�س  هذه 
لفتح  �ملجال  تتيح  �أن  ميكن  توفرت 
نحو  �لطريق  وفتح  �مل�سدودة  �لقنو�ت 
�نفر�ج �الأزمات فالبلد �ليوم بحاجة �إىل 

�جلميع.

من  �الأوىل  �ل�سنو�ت  يف  �لثورة  �ندلعت 
حكم �الإمرب�طور تيبرييو�س ويعترب �ملوؤرخ 
�لروماين تاكيتو�س �مل�سدر �لوحيد �لذي 
يتمكن  ومل  �حلرب،  تلك  �أحد�ث  �رشد 
�لعدو من �حتالل بع�س �أجز�ء من �أفريقيا 
يف  تاكفارينا�س  مقتل  بعد  �إال  �ل�سمالية 
تاكفارينا�س؟  هو  فمن  �حلرب.    �ساحة 
؟  و�أ�سبابها  مقاومته  دو�عي  وماهي 

وماهي �آثار هذه �ملقاومة ونتائجها؟ 

1- من هو تاكفارينا�س؟

 - نوميديا  قو�د  �أهم  من  تاكفارينا�س 
نبيلة  �أ�رشة  يف  ن�ساأ   ،- �لقدمية  �جلز�ئر 
�ملز�ملة  لقبيلة  وينتمي  كبري،  نفوذ  ذ�ت 
�أو �ملوزوالمي، جّند م�ساعد� يف �جلي�س 
 ، م�ساعد  برتبة   16 �سن  يف  �لروماين 
ع�سكرية  جتربة  �لعمل  �أثناء  و�كت�سب 
كبرية؛ لكنه فر من �جلندية بعد �أن ر�أى ظلم 
�لنوميد  �سد  ميار�س  كان  �لذي  �لرومان 
�ملطلق.  و��ستبد�دهم  طغيانهم  وتلم�س 
قائد�  وحمبيه  �أتباعه  قبل  من  فعني 
منها  ف�سكل  17م،  �سنة  �ملز�ملة  لقبائل 
جي�سا نظاميا من �مل�ساة و�لفر�سان على 
�جليو�س.  تنظيم  يف  �لرومانية  �لطريقة 
�لتي  و�بنه يف �حلروب  و�أخاه  وفقد عمه 
خا�سها �سد �جلي�س �لروماين، وقد د�مت 

يف  قتيال   �نهزم  ثم  �سنو�ت  �سبع  ثورته 
وتعلم  باجلز�ئر.  �لغزالن  �سور  منطقة 
�جلي�س  خطط  من  �لكثري  تاكفارينا�س 
يف  �الإ�سرت�تيجية  وطر�ئقه  �لروماين 
�طلع  كما  و�ملعارك،  �حلروب  توجيه 
مادية  عدة  من  ميلكه  وما  �أ�سلحته  على 
من  �جلي�س  هذ�  به  يت�سم  وما  وب�رشية، 
��ستغاللها  ميكن  �لتي  �ل�سعف  نقاط 
�أثناء  �إليه  �لقا�سية  �ل�رشبات  توجيه  يف 

�ملو�جهات و�ملعارك �حلامية . 

2-اأ�سباب مقاومة تاكفارينا�س:

�إن موقف �لنوميد من �لرومان كان �سلبيا 
�إىل حد كبري؛ الأن �حلكومة �لرومانية كانت 
ت�سعى �إىل �لتو�سع و�ال�ستيطان و��ستغالل 
�لرثو�ت عن طريق �لتهديد و�إ�سعال �لفنت 
و�حلروب، كما فعلت مع �لقرطاجيني يف 

�إطار ما ي�سمى باحلروب �لبونية. 
و�إذ� كان �لقرطاجيون قد �هتمو� بالتجارة 
كانو�  بالعك�س  �لرومان  فاإن  و�ل�سيد، 
دفعهم  مما  �لزر�عة،  على  كثري�  يركزون 
�ل�ساحلة  �خل�سبة  �الأر��سي  عن  للبحث 
باحلكومة  �أدى  ما  وهذ�  للفالحة. 
�سمال  ��ستعمار  يف  للتفكري  �لرومانية 
و�ال�ستيالء  خري�تها  نهب  ق�سد  �أفريقيا 
بعد  فيما  �أ�سبحت  �لتي  �أر��سيها  على 

و�إقطاعات لرجال  �لكبار  للمالكني  جنانا 
�لنوميد  �أ�سبح  و�لنبالء، يف حني  �لع�سكر 
يف  م�ستلبني  و�أجر�ء  وخد�ما  عبيد� 
�لطعام،  من  ف�سالت  مقابل  �أر��سيهم 
�قت�سادية  �سيا�سة  روما  طبقت  ثم  ومن 
يف  تلخ�ست  �حتاللها،  طو�ل  ج�سعة 
وتلبي  �قت�سادها  تخدم  والياتها  جعل 
�ملربحة  و�لتجارة  �لغذ�ء  من  حاجياتها 
هذ�  ويعني  لدولتها،  و�ل�رش�ئب  لتجارها 
�ل�سمالية  �أفريقيا  يف  �لرومان  �سيا�سة  �أن 
و�إيجاد  و�لغزو  �لتو�سع  على  تعتمد  كانت 
ومل  �لد�خلية  �ملنا�سبة مل�ساكلها  �حللول 
�الأر��سي  �أجود  باحتالل  �لرومان  يكتف 
قام  بل  فح�سب،  �لنوميدية  �لفالحية 
بت�سجيع  �أغ�سط�س  �لروماين  �الإمرب�طور 
�إيطاليا  �سكان  من  مهم  عدد  ��ستيطان 
يف �سمال �إفريقيا، خ�سو�سا منهم �جلنود 
وقادة �جلي�س �مل�رّشحون �أو �ملتقاعدون 
ورجال �الأعمال و�لتجار مما كان له دوره 
كان  �لذي  �ل�سكاين،  �لتو�زن   تغيري  يف 
�ملنطقة،  �ساكنة  بني  �ل�سابق  يف  �سائد� 
من  منهم  �أعد�د  ��ستقد�م  مت  كلما  بل 
�إيطاليا، �إال ويكون على ح�ساب �الأر��سي 
�لزر�عية و�لرعوية لالأهايل . ويظهر هذ� 
يف ن�سبة �لعمر�ن و�لتمدن �لروماين �لذي 
بد�أ يف �سو�حل �لبحر �ملتو�سط خ�سو�سا 
�أما  �أغ�سط�س.  �الإمرب�طور  فرتة  بعد 

عن  مبعزل  تبق  فلم  �لد�خلية  �ملناطق 
هذه �لتطور�ت خ�سو�سا �أن �لرومان كانو� 
ي�سمون �الأر��سي �لنوميدية با�ستمر�ر نحو 
�لد�خل، �إما بهدف �حل�سول على �أر��سي 
�حل�سول  �أو  �جلدد،  للقادمني  جديدة 
على �أماكن بناء �حل�سون و�لقالع حلماية 
حت�سينات  بناء  وكذ�  �ملعمرين.  �أر��سي 
خليج  بني  يربط  �لذي  �الأول  �لليم�س 
بالقرب  حيدرة  ومع�سكر  �رشقا  �ل�رشت 
�لكتيبة  ع�سكرت  حيث  غربا،  تب�سة  من 
�لطريق  هذه  وكانت  �الأغ�سطية  �لثالثة 
ت�سق �الأر��سي �لتي ينتجع فيها �ملز�ملة 
فعرقلت حتركاتهم، ومن �الأ�سباب �الأخرى 
تاكفارينا�س  ثورة  �ندالع  �إىل  �أدت  �لتي 
يوغرطة  �الأول  �لنوميدي  للملك  لالنتقام 
ملو�جهة  و�أعدهم  �لنوميد  وحد  �لذي 
�لعدو، حيث نكل به تنكيال �سديد� ليكون 
�جلي�س  من  �لثاأر  وكذ�  لالآخرين،  عربة 
�عتد�ء  من  به  قام  ملا  نظر�  �لروماين 
وقفت  �لتي  �ملو�سوالمية  �لقبائل  على 
ناهيك  �لروماين،  �لغزو  وجه  يف  كثري� 
يف  و�الجتماعي  �لطبقي  �لتفاوت  عن 
�ملجتمع �لنوميدي، وتردي �أحو�ل �لفقر�ء 
و�ملعدمني وهذ� ما �سيوؤدي بهم فيما بعد 
�إىل ثورة جماعية ت�سمى بالدو�رين؛ الأنهم 
كانو� يحومون ويدورون حول م�ستودعات 

�حلبوب ل�رشقتها.

اإىل غاية كتابة هذه االأ�سطر ال 
يزال املتابعون لل�ساأن ال�سيا�سي 

اجلزائري يرتقبون اإقدام 
الرئي�س تبون على دعوة الهيئة 
الناخبة الختيار نواب املجل�س 
ال�سعبي الوطني املقبل. وكان 
تبون ذاته يف خطابه يوم 18 
فرباير قد اأعلن عن قرار حل 

املجل�س ال�سعبي الوطني املنتخب 
يف 2017 وقد اأتبعه بعد يومني 

تثبيت هذا القرار مبر�سوم 
رئا�سي دون اأن يليه مبا�سرة 

مر�سوم اآخر ي�ستدعي مبوجبه 
الهيئة الناخبة النتخابات 

جديدة بالرغم من اأن خطابه 
ت�سمن �سرورة املرور مبا�سرة 

اإىل انتخابات ت�سريعية دعا 
ال�سباب اإىل الرت�سح اإليها بقوة 

وو عد بتحفيزات مادية للتكفل 
بحمالتهم االنتخابية.  

يعد تاكفارينا�س من اأهم 
اأبطال املقاومة النوميدية 
قدميا، وقد اأظهر �سجاعة 
كبرية يف مواجهة املحتل 

الروماين، فلقنه در�سا 
ال ين�سى يف البطولة 

واملقاومة، وهو مازال 
حمفورا يف ذاكرة تاريخ 

االإمرباطورية الرومانية.

بقلم اح�سن خال�س

بقلم الطالب :عبد اجلليل 
الوايل  - جامعة حممد ملني 

دباغني �سطيف 2 - 
 تخ�س�س: ما�سرت تاريخ 

املغرب القدمي.

�جلـــزء �الأول



من�صب  على  التناف�س  �صينح�رص 
رئا�صة االحتادية اجلزائرية للم�صارعة 
اجلمعية  اأ�صغال  خالل  امل�صاركة, 
يوم  املقرر عقدها  االنتخابية  العامة 
اخلمي�س املقبل )�صا 00ر09( باجلزائر 
العا�صمة, بني ثالثة مرت�صحني, ح�صبما 
علم من الهيئة الفدرالية ويتعلق االأمر 
بحمزة دغدغ, رئي�س الهيئة الفدرالية 
�صكيب  قارة  دويل,  وحكم  بالنيابة 
خاليف  ر�صيد  و  البليدة  رابطة  رئي�س 
ع�صو مكتب يف نادي اأبطال املحمدية 

)اجلزائر(.

 13 �صيتناف�س  مت�صل,  �صياق  يف  و 
املكتب  ع�صوية  على  مرت�صحا 
مقاعد  �صبعة  ي�صم  الذي  الفدرايل 
قد  الرت�صيحات  و�صع  فرتة  اأن  يذكر 
اخلمي�س  اإىل   21 االأحد  من  حددت 
الوقت  يف  00ر17(,  )�صا  فرباير   25
ي�صغل  اأي طعنو  فيه  ي�صتقبل  الذي مل 
احتادية  رئي�س  من�صب  دغدغ  حمزة 
رابح  وفاة  بعد  بالنيابة  امل�صارعة 
بعد  املا�صي,  دي�صمرب   8 يوم  �صباح 
-2013( اأوملبيتني  لعهدتني  تراأ�صه 

2016 و 2020-2017(. 

�صبيبة  نادي  اإدارة  جمل�س  متكن 
الالعب  ق�صية  ت�صوية  من  القبائل, 
تدخل  بعد  دياوارا,  بانو  البوركينابي, 

االحتاد اجلزائري لكرة القدم.
القبائلي, يف بيان عرب  النادي  واأو�صح 
�صفحته الر�صمية على "في�صبوك", اأن 
املا�صي,  من  �صارت  دياوارا  ق�صية 

بت�صديد  تكفل االحتاد اجلزائري  بعد 
م�صتحقات الالعب, مع خ�صم مكافاأة 
جمموعات  دور  يف  الفريق  م�صاركة 
وانتقل  االإفريقية  الكونفيدرالية 
دياوارا اإىل �صفوف �صبيبة القبائل, يف 
مو�صم 2015/2014, قبل اأن ينتقل اإىل 

�صموحة امل�رصي.
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توقيع  املايل  اجلانب  ويعرقل 
ابن مدينة قاملة على عقده مع 
اجلمعية, ولكن م�صدرا ماأذونا يف 
باأنه  اأكد  الوهراين  النادي  اإدارة 
االإدارية  الو�صعية  ت�صوية  �صيتم 
االأ�صبوع  بداية  يف  ملوا�صة 
اأو�صح نف�س امل�صدر  اجلاري و 
الهاوي,  النادي  رئي�س  باأن 

املدرب  التقى  باغور  مروان 
اجلمعة  مباراة  هام�س  على 
اإيجاد  من  الطرفان  ومتكن 
اأر�صية اتفاق بخ�صو�س اجلانب 
�صريبطهما,  الذي  للعقد  املايل 
بدخول  ملوا�صة  �صي�صمح  مما 
املباراة  خالل  امليدان  اأر�صية 
اأوملبي  اجلار  اأمام  املقبلة 

الرابعة  اجلولة  حل�صاب  اأرزيو 
غاية  اإىل  اجلمعية  انتظرت  و 
الدقائق االأخرية من لقائها اأمام 
النقاط  النتزاع  الرم�صي  احتاد 
�رصبة  بف�صل  للمباراة  الثالث 
بت�صجيل  لها  �صمحت  جزاء 

فوزها الثاين 
�صدارة  اعتالء  و  التوايل  على 

اخلمي�س  �صفاء  رفقة  الرتتيب 
ب�صبع  �صلي  وادي  وم�صتقبل 
ويطمح  فريق  لكل  نقاط 

اإىل  ا�صتنادا  الوهراين,  النادي 
موا�صة,  مدربه  ت�رصيحات 
للعب ورقة ال�صعود اإىل الرابطة 

كان قد غادرها يف  التي  االأوىل 
2016, اأي مو�صمني بعد اأن عاد 
اإليها حتت قيادة مدربه احلايل. 

واجهت جمعية وهران �سيفها احتاد الرم�سي )1-0( حل�ساب اجلولة الثالثة من بطولة 
الرابطة الثانية لكرة القدم )جمموعة الغرب( جمددا بدون مدربها كمال موا�سة الذي 
تابع اللقاء من املدرجات ب�سبب عدم حيازته بعد على الإجازة التي ت�سمح له بتوجيه 

لعبيه من خط التما�س و اأخفقت اإدارة اجلمعية حلد الآن يف التو�سل اإىل اتفاق مع 
املدرب لإم�ساء عقده الذي ي�سمح له برت�سيم التحاقه بالنادي رغم اأنه ي�سرف على 

تدريبات ت�سكيلة "املدينة اجلديدة" منذ 10 فرباير.

الرابطة الثانية لكرة القدم 

نتائج اإيجابية يف اجلولة الأخرية

احتادي العا�ضمة وبلعبا�س يتجاوزان التعرث

�ضباب بلوزداد يكرر �ضيناريو الزمالك يف رحلة تنزانيا

العا�صمة,  احتاد  نادي  ا�صتعاد 
�صباك  ودك   , االنت�صارات  نغمة 
اأهداف  �صيفه جنم مقرة, بثالثة 
دون رد, يف اإطار مباريات اجلولة 
ثالثية  املناف�صة  عمر  من   15
االحتاد وقعها كل من اأكرم دمان 
واأمين  مرماه,  يف  باخلطاأ   )2(
عليان  ويا�صني   ,)61( حميو�س 
قوية  كانت  املباراة  بداية   )77(
يف  االحتاد  جنح  حيث  و�رصيعة, 
مرور  بعد  الت�صجيل,  باب  افتتاح 
من  خطاأ  اإثر  فقط,  دقيقتني 
دمان, الذي حول براأ�صه ت�صديدة 

اإىل  بعيدة,  بلقا�صمي من خمالفة 
ال�صباك.

بعد ذلك انخف�س االأداء وانح�رص 
اللعب يف و�صط امللعب, اإىل غاية 
الدقيقة 43, عندما تلقى فقا�س 
متريرة من زميله دمان على خط 
18, قبل اأن يرواغ مدافعني وي�صدد 
القائم  مبحاذاة  مرت  قوية  كرة 
ويف ال�صوط الثاين, حت�صن مردود 
العبوه  وتقدم  العا�صمة,  احتاد 
اإىل االأمام الإ�صافة اأهداف اأخرى 
تفاديا الأي مفاجاآت, وهو ما اأثمر 
عن الهدف الثاين يف الدقيقة 60, 

حمودة  بن  من  مميز  عمل  اإثر 
بالكرة ومنحها على  الذي انطلق 
طبق لزميله حميو�س, وبت�صديدة 

قوية اأ�صكن الكرة ال�صباك.
توا�صل,  لالحتاد  الهجومي  املد 
بيليم,  الالعب  بعد دخول  خا�صة 
على  فائقة  ب�رصعة  تقدم  الذي 
اأن  قبل   ,77 الدقيقة  يف  الرواق 
الذي  عليان,  لل�صاب  الكرة  ميرر 
الثالث  الهدف  اإ�صافة  يف  جنح 

بقذيفة اأر�صية زاحفة.
العا�صمة  احتاد  رفع  الفوز,  بهذا 
املركز  يف  نقطة   21 اإىل  ر�صيده 

ر�صيد  توقف  فيما  ال�صاد�س, 
املركز  يف  نقاط   10 عند  النجم 
لقاءات  ختام  ويف  ع�رص  ال�صابع 
يف  بلعبا�س  احتاد  جنح  اليوم, 
و�صع حد ل�صل�صلة نتائجه ال�صلبية, 
ح�صاب  على  ثمينا  فوزا  وحقق 
بهدفني  �صكيكدة,  �صبيبة  �صيفه 
يف  تقدم  االحتاد  واحد  مقابل 
النتيجة عرب دادي احل�صني مواقي 
ركلة  طريق  عن   ,77 الدقيقة  يف 
عبد  زميله  يتمكن  اأن  قبل  جزاء, 
الثاين  اإ�صافة  من  بلغربي  الواحد 

بنف�س الطريقة.

اإىل   , بلوزداد  �صباب  نادي  بعثة  و�صلت 
رحلة  بعد  ال�صالم,  دار  التنزانية  العا�صمة 
داونز  �صن  �صيفه  للقاء  ا�صتعدادا  �صاقة, 
ختام  يف  االأحد,  اليوم  اأفريقي  اجلنوب 
بدور  الثانية  املجموعة  من  الثانية  اجلولة 
وذكر  اأفريقيا.  اأبطال  لدوري  املجموعات 
�صباب بلوزداد يف �صفحته على في�صبوك اأن 
بعثة الفريق و�صلت اإىل دار ال�صالم بعد 11 
�صاعة من الطريان, بعدما كان يفرت�س اأن 

ت�صل ع�رص اخلمي�س.

يف  للبقاء  بلوزداد  �صباب  بعثة  وا�صطرت 
�صاعات   9 لنحو  الدويل  اجلزائر  مطار 
اجلوية  اخلطوط  �رصكة  تاأخر  ب�صبب 
اجلزائرية الناقلة للفريق يف احل�صول على 
الدميقراطية  الكونغو  اأجواء  عبور  رخ�صة 
ورواندا وكرر بلوزداد �صيناريو بعثة الزمالك 
امل�رصي التي كانت يف طريقها اإىل ال�صنغال 
اجلزائر  يف  �صاعات  لعدة  تتوقف  اأن  قبل 
موريتانيا  اأجواء  عبور  "م�صكلة"  ب�صبب 
له م�صاء  اأول مران  بلوزداد  اجلمعة, ثم املران االأخري اأم�س ال�صبت.و�صيخو�س �صباب 

 اجلمعية العامة الإنتخابية لحتادية  
األعاب القوى اجلزائرية

جلنة الطعون ترف�س طعن فريد بوقاي�س
رف�صت جلنة الطعون, الطعن الذي تقدم به فريد بوقاي�س, املرت�صح لرئا�صة 

االحتادية اجلزائرية الألعاب القوى, عقب اأ�صغال اجلمعية 
العا�صمة,  باجلزائر  الفارط  االأربعاء  املنعقدة  "املكررة",  االإنتخابية  العامة 
اأم�س ال�صبت من رئي�س اللجنة.وتقدم فريد بوقاي�س بطعن لدى  ح�صبما علم 
جلنة الطعون -التي يرتاأ�صها بن �صايح عبد احلميد- حيث مت قبوله يف ال�صكل 
ورف�صه من ناحية امل�صمون ح�صب املح�رص ففيما يخ�س ال�صماح لرابطات 
اجلمعية  اأ�صغال  يف  بامل�صاركة  بومردا�س  و  جيجل  البي�س,  تيمو�صنت,  عني 
العامة االإنتخابية, فاإن اللجنة اأكدت اأن ختم الرابطات م�صادق عليه من طرف 

مديريات ال�صباب والريا�صة املعنية.
�صباب  الهاوي  الريا�صي  النادي  ممثل  مللف  بالن�صبة  ال�صيء  نف�س 
العامة  اجلمعية  حم�رص  ح�صب  ''�صحيحا'',  يبقى  الذي  ال�رصاقة 
يف  ماما  ال�صيد  انتخاب  �صهدت  التي   2021 يناير  ل25  اال�صتثنائية 
من�صب م�صوؤول عن األعاب القوى, ح�صب اللجنة دائما و اأكدت االأخرية 
اأن الوكالة التي �صارك بها املرت�صح يا�صني لوعيل يف اجلمعية العامة 
االنتخابية كانت مم�صية من قبل مديرية ال�صباب والريا�صة ورابطة 

اجلزائر الألعاب القوى.

جمعية وهران تعتلي ال�ضدارة وغياب موا�ضة 

احتادية امل�سارعة امل�سرتكة 

ثالثة مرت�ضحني يتناف�ضون على الرئا�ضة 

�سبيبة القبائل

  ت�ضوية ق�ضية دياوارا  

املدية يهدر فر�سة البتعاد بال�سدارة

ال�ضاورة ميطر �ضباك ب�ضكرة
فر�صة  املدية  اأوملبي  اأهدر 
واكتفى   , بال�صدارة  االبتعاد 
بالتعادل ال�صلبي داخل قواعده, 
اأمام �صيفه �صباب ق�صنطينة, يف 
امل�صابقة  عمر  من   15 اجلولة 
بالتكافوؤ  االأول  ال�صوط  وات�صم 
طفيفة  �صيطرة  مع  والندية, 
كانوا  الذين  االأر�س,  الأ�صحاب 
قريبني من افتتاح باب الت�صجيل 
من  خطاأ  اإثر   ,15 الدقيقة  يف 
الدفاع اإال اأن ت�صديدة الغوماري 

مرت جانبية.
رد فعل النادي الق�صنطيني, جاء 
توىل  عندما   ,30 الدقيقة  يف 
خمالفة  تنفيذ  زعالين  املدافع 
اأن  اإال  مرًتا,   25 م�صافة  من 

قذيفته مرت مبحاذاة القائم.
النادي  دخله  الثاين,  ال�صوط 
يف  اأكرب  بجراأة  الق�صنطيني 
هدف  يوقع  وكاد  الهجوم, 
مميز  كروي  تبادل  بعد  ال�صبق, 
يف و�صط امللعب, بني بلم�صعود 
اإىل  الكرة  لت�صل  والعمري, 
غري  بقوة  �صدد  الذي  اأمقران, 
ويف  القائم  جانبت  كرته  اأن 
االأوملبي  حت�صل   ,55 الدقيقة 
 20 بعد  على  من  خمالفة  على 
اإال  تنفيذها,  مدان  توىل  مرتا, 
اأن ت�صديدته ارتطمت بالعار�صة 
ال�صباب  العبو  ف�صل  بعدها 
للحفاظ  اخللف,  اإىل  الركون 
املباراة  لتنتهي  النتيجة,  على 

بهذا  من دون غالب وال مغلوب 
اأوملبي  ر�صيد  اأ�صبح  التعادل, 
موؤقتا,  الو�صافة  يف  نقطة   28
اإىل  ال�صباب  ر�صيد  ارتفع  فيما 
الرابع  املركز  يف  نقطة   14

ع�رص.
 ,55 اأغ�صط�س   20 ملعب  وعلى 
ال�صاورة  �صبيبة  نادي  وا�صل 
واأمطر  الدوري,  يف  ا�صتفاقته 
ب�صكرة,  احتاد  �صيفه  �صباك 
رباعية  رد  دون  اأهداف  باأربعة 
داود  حممد  �صجلها  ال�صبيبة 
 ,2+45( م�صعودي  وبالل   ,)25(
عرب   )78( حلمري  واأمين  و54(, 
ارتقى  الفوز,  بهذا  جزاء.  ركلة 
�صبيبة ال�صاورة اإىل املركز االأول 

فيما  نقطة,   29 بر�صيد  موؤقتا 
 13 عند  االحتاد  ر�صيد  توقف 
نقطة يف املركز ال�صاد�س ع�رص 
ن�رص  ا�صتعاد  اآخر,  لقاء  ويف 
االنت�صارات,  نغمة  داي  ح�صني 
ح�صاب  على  كبريا  فوزا  وحقق 
بثالثة  غليزان,  �رصيع  �صيفه 
ر�صيد  ومتكن  رد  دون  اأهداف 
 ,)25( وربيع مفتاح   ,)16( ناجي 
وحمزة بانوح )90+3(, من توقيع 

ثالثية الن�رصية.
النتيجة, رفع ن�رص ح�صني  بهذه 
يف  نقطة   17 اإىل  ر�صيده  داي 
بفارق  ع�رص,  الثاين  املركز 
غليزان  �رصيع  عن  االأهداف 

�صاحب املركز احلادي ع�رص.
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قائد  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  يعي�ش 
امل�ستوى  على  مميزة  حالة  بر�سلونة، 
بالدوري  الأخرية  الفرتة  يف  التهديفي، 
الإ�سباين وكالعادة تعول جماهري بر�سلونة، 
على النجم الأول يف �سفوف الفريق، من 
ال�سعب، خالل  الأ�سبوع  اإنقاذهم يف  اأجل 
اإ�سبيلية  �سد  املرتقبتني  املواجهتني 
بالليجا ون�سف نهائي كاأ�ش امللك ويحتل 
ترتيب  بجدول  الثالث  املركز  بر�سلونة، 
نقطتني  بفارق  نقطة،   50 بر�سيد  الليغا 
عن اإ�سبيلية �ساحب املركز الرابع والذي 
يتبقى له مباراة موؤجلة، لذا فال بديل عن 
يف  البقاء  اأجل  من  البار�سا  اأمام  الفوز 

�رصاع الليجا. 

انتفا�سة مي�سي 

الأرجنتيني يف  الربغوث  انتفا�سة  ظهرت 
بطولة  يف  له  الأخرية  ال�سبعة  املباريات 
فيها  الت�سجيل  يف  جنح  حيث  الليجا، 
جميًعا على التوايل و�سجل مي�سي يف تلك 
املباريات ال�سبع، 11 هدًفا، لريفع ر�سيده 
جدول  ويت�سدر  الليغا،  يف  هدًفا   18 اإىل 

ترتيب الهدافني.
جند  الليجا،  يف  مي�سي  لأهداف  وبالنظر 
اأهداف لعبي هجوم  من  اأكرث  �سجل  اأنه 
�سجل  حيث  هدًفا(،   17( مًعا  بر�سلونة 
 6 وجريزمان  اأهداف،   4 فاتي  اأن�سو 

وديبملي  اأهداف،   3 وترينكاو  اأهداف، 
وانتقد  منهما  لكل  هدفني  وبرايثوايت 
الفني  املدير  كومان  رونالد  الهولندي 
للفريق، اعتماد الهجوم فقط على مي�سي، 
واأكد اأن الربغوث يحتاج مل�ساعدة زمالئه 

يف الفرتة املقبلة، حل�سم املباريات.
 

ال�سحية املف�سلة

بالن�سبة  املف�سلة  ال�سحية  اإ�سبيلية،  يُعد 
فخالل  كالعب،  تاريخه  مر  على  ملي�سي 
41 مباراة �سد الفريق الأندل�سي مبختلف 
هدًفا   37 ت�سجيل  يف  جنح  امل�سابقات 
و�سنع 18 اآخرين لكن مي�سي يف املواجهات 

الثالث الأخرية �سد الأندل�سيني، مل ينجح 
يف هز �سباكهم، وذلك منذ مواجهة الدور 
والتي  املا�سي  املو�سم  بالليغا  الثاين 
انتهت بالتعادل ال�سلبي يف معقلهم »رامون 

�سان�سيز بيزخوان«.
وهذا املو�سم، �سارك مي�سي يف مواجهة 

الدور الأول يف الليغا والتي انتهت بالتعادل 
ا اخل�سارة بهدفني  الإيجابي )1-1(، واأي�سً
دون رد يف ذهاب ن�سف نهائي كاأ�ش امللك 
فهل يوا�سل مي�سي انتفا�سته �سد �سحيته 
الليجا  ل�رصاع  بر�سلونة  ويُعيد  املف�سلة 

ُمدًدا؟

الفرتة الأخرية بالدوري الإ�سباين

مي�ضي ... حالة مميزة على امل�ضتوى التهديفي

بالأرقام

دياز الأقرب جلائزة لعب املو�ضم 
يف الربميريليج

الربتغايل  املدافع  يقدم 
روبن دياز، م�ستويات مميزة 
هذا  �سيتي  مان�س�سرت  رفقة 
املو�سم، جعلته من الأ�سماء 
املر�سحة بقوة للظفر بلقب 
رابطة  من  لعب  اأف�سل 
وبات  املحرتفني  الالعبني 
من  قريبًا  �سيتي  مان�س�سرت 
الربميريليغ،  بلقب  التتويج 

وحال ح�سده �سيكون ب�سبب ال�سالبة الدفاعية الكبرية التي قدمها 
الفريق.

اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  نقل  يف  جنح  بنفيكا،  من  دياز  و�سول  ومنذ 
م�ستوى اآخر، فتاأثريه على قدرة الفريق يف التتويج بالألقاب هذا 
املو�سم هائاًل وبالنظر اإىل م�ساهمة دياز، جند اأن مان�س�سرت �سيتي 
هو الدفاع الأقوى يف الدوريات الأوروبية اخلم�ش الكربى، بعدما 
حال  ويف  املو�سم  هذا  فقط  هدًفا   15 بـ  الفريق  �سباك  اهتزت 
هام،  و�ست  اأمام  ال�سبت،  اليوم  �سباكه،  نظافة  على  �سيتي  حافظ 
مباراة   18 يف  فقط  اأهداف   4 بـ  �سباكه  تهتز  فريق  اأول  �سي�سبح 
متتالية بالربميريليغ، بعدما جنح اآر�سنال يف مو�سم )1999-1998( 
ويونايتد يف مو�سم )2008-2009( يف ا�ستقبال 4 اأهداف فقط ولكن 

يف 17 مباراة، وذلك بح�سب اأرقام »�سكاي �سبورت�ش«.
كما اأن معدل الأهداف التي �سكنت �سباك �سيتي هذا املو�سم، هو 
0.6 هدف يف املباراة الواحدة، ليتواجد بني اأف�سل 5 خطوط دفاع 
املباراة  0.39 هدف يف  بـ  ت�سيل�سي  الربميريليج، خلف  تاريخ  يف 
بـ 0.45 هدف  اآر�سنال  اإىل  اإ�سافة  الواحدة مو�سم )2005-2004( 
يف مو�سم )1998-1999( وليفربول بـ 0.58 هدف يف مو�سم )2018-

2019( وت�سيل�سي ويونايتد بنف�ش املعدل يف مو�سمي )2006-2005( 
و)2007-2008( على الرتتيب الالفت للنظر اأن دياز �سارك يف 22 
مباراة من اأ�سل 25 لقاء، بعدما ف�سل جوارديول يف تاأمني توقيعه 
قبل �سبتمرب املا�سي، كما اأن املثري اأن دفاع �سيتي يعد الأقوى يف 
اأوروبا، على الرغم من اهتزاز �سباك الفريق بـ 5 اأهداف يف مباراة 
واحدة اأمام لي�سرت قبل و�سول املدافع الربتغايل ومنذ و�سول دياز، 
واإىل  دياز  مباراة، وجنح  اأهداف يف 22   9 بـ  �سيتي  �سباك  اهتزت 
جواره جون �ستونز يف اخلروج بـ 11 مباراة ب�سباك نظيفة، واهتزت 
وحقق  بالربميريليغ،  مباراة   13 يف  فقط  بهدفني  الفريق  �سباك 

�سيتي النت�سار يف 12 مباراة منها.

مبابي ي�ضع هازارد يف ورطة
مبابي،  كيليان  الفرن�سي  يلعب 
دوًرا  جريمان،  �سان  باري�ش  جنم 
رئي�سًيا يف تهديد م�ستقبل اجلناح 
رفقة  هازارد  اإيدين  البلجيكي 
من  العديد  وربطت  مدريد  ريال 
لريال  بالنتقال  مبابي  التقارير، 
مدريد خالل ال�سيف املقبل، قبل 
مع  عقده  انتهاء  من  واحد  عام 

باري�ش.
فاإن  �سن«،  »ذا  ل�سحيفة  ووفًقا 
ريال  يف  املنتظر  مبابي  و�سول 

ي�سعى  حيث  �رًصا،  يعد  مل  مدريد 
املرينغي بكل قوة حل�سم ال�سفقة 
اإىل  واأ�سارت  املقبل  ال�سيف  يف 
مع  باري�ش  تعاقد  مبجرد  مبابي 
بوكيتينو،  ماوري�سيو  املدرب 
مركز  اللعب يف  الأخري،  من  طلب 
اعتاد  اأنه  حيث  الأي�رص،  اجلناح 
اأن  واأو�سحت  هناك  التاألق  على 
اإىل ريال مدريد،  انتقل  اإذا  مبابي 
ا كجناح اأي�رص،  �سيطلب اللعب اأي�سً
وهو نف�ش مركز هازارد وقالت اإن 

هازارد يعي�ش فرتة كارثية مع ريال 
مدريد ب�سبب الإ�سابات املتتالية، 
مباراة   40 عن  يغيب  جعلته  التي 
مدريد  ريال  تعاقد  »اإذا  واأ�سافت 
كجناح  الأخري  �سيلعب  مبابي،  مع 
املدرب  �سيبحث  بينما  اأي�رص، 
دور جديد  زيدان، عن  الدين  زين 
اجلناح  مركز  اأن  لهازارد«يذكر 
ب�سدة  هازارد  تاألق  �سهد  الأي�رص 
الن�سمام  قبل  ت�سيل�سي،  بقمي�ش 

لريال مدريد يف �سيف 2019.

كا�سانو

اأداء يوفنتو�س اأ�ضواأ 
مع رونالدو.. 

جنم  كا�سانو،  اأنطونيو  الإيطايل  انتقد 
يوفنتو�ش  م�رصوع  ال�سابق،  واإنرت  ميالن 
رونالدو،  كري�ستيانو  مع  بتعاقده 
الفريق  قيادة  يف  ف�سل  واأنه  خا�سة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  مب�سابقة  للفوز 
يوفنتو�ش،  �سفوف  اإىل  رونالدو  وان�سم 
من  قادًما  املا�سي،   2018 �سيف  يف 
قيمتها  بلغت  �سفقة  يف  مدريد،  ريال 
كا�سانو  وقال  يورو  مليون   112 حوايل 
ديللو  »كوريري  ل�سحيفة  ت�رصيحات  يف 
رونالدو  مع  تعاقد  »اليويف  �سبورت«: 
اأوروبا،  اأبطال  بدوري  الفوز  اأجل  من 
لكن معه كان اأداء يوفنتو�ش اأ�سواأ، الفوز 
اإنه  حال،  اأي  على  �سي�سل  بال�سكوديتو 
 120 »ملدة  واأ�ساف:  خاطئ«.  م�رصوع 
يتعلق  يوفنتو�ش  يف  الأمر  كان  عاًما، 
بالفوز فقط، ول يزال الفوز واجبًا، لكن 
اأولً مع �ساري ثم مع اأندريا بريلو حاول 
تقدمي  خالل  من  مظهره،  تغيري  النادي 
بالألقاب«واأمت:  والفوز  جيدة  مباريات 
»خالل هذه ال�سنوات الثالث، ما قام به 
كان �سيًئا للغاية، اإل اإذا متكن اأخرًيا من 

الو�سول لكاأ�ش دوري الأبطال الآن«. 

خمتار بلخيرث يزيد معاناة الإفريقي مع الفيفا

الأرجنتيني لوتارو مارتينيز

بر�ضلونة �ضفحة من املا�ضي.. و�ضاأجدد لإنرت

التابعة  النزاعات  جلنة  األزمت 
بدفع  الإفريقي  النادي  للفيفا، 
األف يورو ل�سالح لعبه  مبلغ 181 
ال�سابق اجلزائري خمتار بلخيرث، 
لالحتاد  ب�سكوى  تقدم  الذي 
الدويل لكرة القدم للح�سول على 
فريق  على  ويتوجب  م�ستحقاته 

بلخيرث مببلغ  باب اجلديد متكني 
181 األف يورو يف اأجل اأق�ساه 45 
عقوبة  ت�سليط  �سيتم  واإل  يوما، 
لثالث فرتات  النتداب  املنع من 
بلخيرث،  خمتار  وكان  متتالية 
يف  الإفريقي  بالنادي  التحق  قد 
يف  املغادرة  قرر  لكنه   ،2016

الإدارة  اإيفاء  لعدم   ،2020 �سيف 
تتاأزم  بذلك  نحوه  بالتزاماتها 
الذي  الإفريقي،  النادي  و�سعية 
ال�سابقة  ت�سوية امللفات  ف�سل يف 
جعله  ما  الفيفا،  مع  نزاعاته  يف 
ب�سبب  اجلدد،  منتدبيه  يخ�رص 

عدم ت�سجيلهم.

اأكد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم اإنرت ميالن، 
اأنه قرر جتديد عقده مع النرياتزوري، ولن ينتقل اإىل 
مع  اأجراه  حوار  يف  لوتارو،  وقال  بر�سلونة  �سفوف 
»كانت  الإيطالية:  �سبورت«  ديللو  »لغازيتا  �سحيفة 
مدى  اأعرف  ل  لكن  بر�سلونة،  مع  مفاو�سات  هناك 
لوتارو:  النادي«واأ�ساف  لهذا  النتقال  من  اقرتابي 
له  قلت  كونتي، حيث  مع  للغاية  وا�سًحا  كنت  »لكنني 
الآن  لكن  اأتاأثر(،  لن  باأنني  وعد  اإنه  هنا..  )تركيزي 
هذا بات من املا�سي«وتابع: »�ساأجدد مع اإنرت.. متى 
ر�سمي يف  ب�سكل  �سيعلنون  اأعرف..  ل  ذلك؟  �ساأعلن 
رفقة  نف�سي  اأرى  هنا..  م�ستقبلي  لكن  الفرتة،  هذه 
الفريق لفرتة طويلة«ووا�سل: »اإنني اأحب كل �سيء يف 
هذه املدينة: الطعام والعالقة مع اجلماهري والفريق، 
»ما  الإيجابية«واأكمل:  امل�ساعر  �سوى  هنا  لدي  لي�ش 
مي�سي  عقد  تفا�سيل  قراأت  عندما  به  فكرت  الذي 

لكن  اأقراأ..  مل  له؟  يورو  مليون   550 بر�سلونة  ودفع 
عائلتي حتدثت عن هذه الق�سية. اإن هذا الأمر لي�ش 
لطيًفا«وختم: »من �سيكون خليفة مي�سي؟ بالن�سبة يل 
فيما  مثله  اأحد  ياأتي  لن  مارادونا،  مثل  مي�سي  فاإن 

بعد«.
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فى ذكرى عملية عيون احلرامية 

الأ�سري ثائر حماد يربق ر�سالته من غياهب الأ�سر
يف ذكرى العملية الفدائية لالأ�سري ثائر كايد حماد، ومن غياهب املعتقالت اأبرق الأ�سري بر�سالته ليذكر العامل 
ال�سجان قائال: ها هي قيادتنا احلكيمة؛ معا و�سويا  اأبواب  باأنه ما زال الأمل باحلرية ل يغادر من غيبوا خلف 
الإنتخابات  لتخو�ض  واإمكانياتها  طاقاتها  وبكل  التحديات  كافة  تتحدى  العظيم،  الفل�سطينى  �سعبنا  اأبناء  مع 

الت�سريعية ومن ثم الرئا�سية وما بعدها املجل�ض الوطني.

تقرير: اإعالم الأ�سرى

هذه  نثمن  الأ�سرية  احلركة  ونحن يف 
عن  اأعرب  حماد،  قال  وكما  اجلهود، 
باإنتمائي  والإفتخار  الإعتزاز  م�ساعر 
لهذا ال�سعب العظيم املكافح، جمددا 

العهد والوعد والوفاء.
ون�سحي  �سحينا  مهما  حماد،  ويوؤكد 
اأجل هذه  ومن  ال�سعب  اجل هذا  من 
بقى  طاملا  حقها  نوفيها  لن  الق�سية 

املحتل على اأر�سنا .
بالن�سال  الإ�ستمرار  يجب  بل 
وقيام  الإ�ستقالل  حتى  والت�سحية 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

وعا�سمتها القد�س ال�رشيف .
راأيه  عن  حماد  يعرب  الر�سالة  بهذه 
الت�رشيعية  بالإنتخابات  يتعلق  مبا 

غري  باأنه   « قائال:   . الفل�سطينية 
حراب  حتت  بالدميقراطية  مقتنع 
باأن  يعتقد  باأنه  وم�سيفا:  الإحتالل، 
الأولوية يجب اأن تن�سب فى اخلال�س 
من الإحتالل كونه العائق الدائم لكل 
ن�سعى  اأن  نحاول  فل�سطيني  نهو�س 
اإليه. وحتدث حماد عن هذا املو�سوع 
من اأجل رغبة اأبناء �سعبه، ونزول عند 
اإىل  بالذهاب  الوطني  الإجماع  رغبة 
الإنتخابات، ويكمل حماد بر�سالته، اأن 
لعطائه  وتقديرا  العظيم  ال�سعب  هذا 
اإجرتاح  فى  يوما  ين�سب  ل  الذي 
وكذلك  الإحتالل،  �سد  الإنتفا�سات 
رغم ما حدث فى الإنتخابات ال�سابقة 
احرتام  وعدم  واإقتتال  اإنقالب  من 
�سعبنا  اأن  اإل  ال�سعب،  هذا  اأ�سوات 
باأم�س  هو  الذي  التغيري  على  ي�رش 

احلالة  هذه  �سئم  كونه  له  احلاجة 
تاريخه،  فى  وال�سوداء  املحبطة 
حقه  على  ال�سعب  هذا  يوؤكد  وكذلك 
على  منه  حرم  الذي  الدميقراطي 
مدار اأربعة ع�رش عاما«. يقول حماد، 
فلذلك هذا ال�سعب ي�ستحق الت�سحية 
الفل�سطيني  الكل  من  والتقدير 
اأرى  واإننى  قيادته  من  وحتديدا 
�سجل  يف  ن�سبة  اأعلى  ي�سجل  �سعبنا 
جراحه  على  متعاليا  الإنتخابات، 
ال�سيا�سيني  �سغائر  ومتجاوزا  واآلمه 
م�رشق  لغد  جديد  اأمل  بيده  ويحمل 
النفق  اآخر  يرى من خالله �سوءا فى 
الفل�سطينية  القيادة  معطيا  املظلم، 
فر�سة اأخرى وح�سب تقدير حماد قد 
تكون هى الأخرية للقيادة الفل�سطينية 
من  العرب  ،واأخذ  الت�سحيح  اأجل  من 

بال�سيء  لي�س  التجربة املا�سية وهذا 
فهذا  فل�سطني  اأبناء  على  اجلديد 
فى  لقيادته  �سابقا  دوما  كان  ال�سعب 
فى  حماد  وي�ستمر  املحطات  كل 
» يجب على اجلميع  ويقول:  ر�سالته، 
وحتديدا املر�سحني لهذه الإنتخابات 
الذي  الكر�سي  هذا  باأن  يدركوا  اأن 
يتناف�سون عليه هو ملك لهذا ال�سعب 
اأي�سا  يدركوا  اأن  وعليهم  العظيم، 
وعذابات  وت�سحيات  دماء  ثمنه  باأن 
ودموع الثكلى، فلذلك يجب اأن يدرك 
اأنه  الكر�سي  هذا  على  �سيجل�س  من 
ميثل اإرادة ال�سعب ولي�س جمرد اإنتماء 
حتت  زلنا  ما  لأننا  وراتب،  وظيفي 
الإحتالل والو�سول لهذا الكر�سي هو 
ال�سعب من اجل حتقيق  و�سول رغبة 

طموحاته وتطلعاته« .

يدرك  ان  اجلميع  على  حماد،  ويوؤكد 
ان الدميقراطية والت�رشيعي وال�سيا�سة 
برنامج  عن  تغني  ل  عام  ب�سكل 
املقاومة املوحدة التى نتطلع اإليها . 
الوطني  التوافق  يتم  اأن  حماد  وياأمل 
اأ�سبحت  املرحلة  كون  قريب،  عما 
ل  حقيقية  وطنية  لوحدة  بحاجة 
تت�سدى  كى  املقاومة  وحدة  ت�ستثني 

مل�رشوع الإحتالل فى فل�سطني .
وح�سب اإعتقاد حماد باأن الإنتخابات 
ل حتل م�سكلة الإنق�سام . لذلك فاإن 

حماد كان يدعم دائما احلوار من اأجل 
وا�سح  �سيا�سي  برنامج  على  الإتفاق 
ال�سيا�سية  الآليات  حيث  من  املعامل 
له  لالأ�سف  الذى  املقاومة  وبرنامج 
زمن مرتوك منذ �سنوات رغم �رشورة 
يتنا�سب  وعملي  جدي  ب�سكل  تفعيله 
بحق  الإحتالل  اإجراءات  وم�ستوى 
وال�سفة  القد�س  وال�سعب فى  الأر�س 
وغزة . وخمتتما عا�س ن�سال �سعبنا، 
للجرحى  وال�سفاء  لالأ�رشى  واحلرية 

والرحمة لل�سهداء .

الأ�سري قي�س اأبو �سالح.. م�ستقبله 
التعليمي  يف مهب الريح

يزن...يعلي �سوته ق�سطا�س ور�سا�س

 تقرير: علي
 �سمودي- القد�ض

عندما كان ي�ستعد لتحقيق حلم 
باجلامعة،  واللتحاق  حياته 
وحول  طريقه  الحتالل  قطع 
�سالح  ر�سالن  قي�س  ال�ساب 
من  عاماً(،   18( �سالح  اأبو 
طالب علم اإىل اأ�سري، وما زالت 
توقيفه وترف�س  املحاكم متدد 

الإفراج عنه.
يهتم  كان  »ابني  والده:  ويقول 
بعائلته وتعليمه وي�سعى لتحقيق 
اجلامعية،  بالدرا�سة  طموحه 
اأو  حلزب  انتماء  له  يكن  مل 
لكن  �سيا�سي،  ن�ساط  اأو  تنظيم 
وحرمه  حياته  دمر  الحتالل 
وي�سيف:  اأحالمه«.  حتقيق  من 
الحتالل  �سيبقى  متى  »اإىل 
�سبابنا  ويالحق  بحياتنا  يتحكم 
اأعمارهم  ت�رشق  وال�سجون 
له  يتعر�س  ما  �سبابهم؟  وزهرة 

بقلق  ون�سعر  كبري،  ظلم  ابني 
من  منعنا  ظل  يف  اأكرث  وخوف 
كورونا  فريو�س  وتف�سي  زيارته 

يف ال�سجون«.
يف  الثاين  قي�س،  الأ�سري  يعترب 
اأفراد،   6 من  املكونة  عائلته 
ولد ون�ساأ وتربى يف بلدة عرابة 
ويقول   ، مبدرا�سها  تعلم  التي 
حياته  كر�س  قي�س   « والده 
وبعد  والدرا�سة،  للتعليم  ووقته 

اأن اأنهى الثانوية العامة بنجاح، 
وح�سل على معدل 80%- الفرع 
يف  للت�سجيل  �سارع  التجاري، 

جامعة القد�س املفتوحة«.
-26 فجر  »فوجئنا  وي�سيف: 

الحتالل  باقتحام   2020-11
وفت�سوه  احتجزونا  ملنزلنا، 
لينغ�سوا  بيننا،  من  وانتزعوه 
عليه حياته وحرمانه من اكمال 

جامعته«.

بقلم الأ�سرية املحررة : 
دعاء جيو�سي

املرادفات  اأحد  اإن  يُقال 
هو  يزن  ل�سم  اللغوية 
الكيل عدلً  ،وهو كذا  الوادي 
وقد  امل�ستقيم  بالق�سطا�س 
عدلً  يُعطي  الوازن  يكون 
هو  عليه  يقع  بينما  للدنيا 
هو  كله....وهكذا  جورها 
بحب  دفاقاً  واديا  كان  يزننا 

الأر�س وميزانا عدلً يُفا�سل 
اأخذ  ومن  اأعطاها  من  بني 
على  الواقفون  واأولئك  منها 
عطاًء،  ول  اأخذاً  ل  احلياد 
ل�ساب  اأ�سم  مغام�س  يزن 
يف  كثرياً  تردد  فل�سطيني 
الفرتة  خالل  العالم  و�سائل 
كل  ق�سية خ�سع  املا�سية يف 
لتعذيب  بها  اإ�سمه  ارتبط  من 
عربيد  ب�سامر  بداأ  �سديد 
ووليد حنات�سة ومل ينتهي عند 

ابن  ويزن  الربغوثي  ق�سام 
والذي  ربيعاً  وع�رشين  ال�ستة 
علم  ق�سم  من  تخرجه  تاأخر 
لأكرث  بريزيت  يف  الجتماع 
اعتقالته  ب�سبب  عامني  من 
اآخرها  كان  والتي  امُلتكررة 
ليلتها   2019/9/11 بتاريخ 
تهديد  و�سط  بيته  من  اقتيد 
كما  ونُقل  �سديد  وتنكيل 
تقول عائلته اإىل مركز توقيف 

امل�سكوبية و�سط القد�س...

الأ�سري فواز بعارة.. ج�سد اأنهكه ال�سرطان

الأ�سري فواز بعارة.. ج�سد اأنهكه ال�سرطان

  تقرير: عزيزة ظاهر – 
احلياة اجلديدة

اأحياء على قوائم انتظار املوت 
ب�سجون الحتالل، اإنهم الأ�رشى 
بني  موزعة  معاناة  املر�سى، 
عفن الزنازين والإهمال الطبي، 
فواز فايز �سبع بعارة )50 عاما( 
الذين  الأ�رشى  واحد من مئات 
املزمنة  الأمرا�س  يعانون 
يف  املتعمد  الطبي  والإهمال 
يف  اعتقل  الحتالل،  �سجون 
 ،2004 عام  من  اأكتوبر  �سهر 
خالل اقتحام البلدة القدمية يف 
 3 بال�سجن  عليه  وحكم  نابل�س، 
موؤبدات )املوؤبد مكرر 3 مرات( 
و35 �سنة، تنقل يف عدة �سجون 

ويقبع حاليا يف �سجن جلبوع.
ا�ستكى  ب�سنوات،  اعتقاله  بعد 
اآلم حادة يف منطقة  بعارة من 
تبني  وبالفحو�سات  الرقبة، 
وجود اأورام �رشطانية يف منطقة 
اجلهة  من  والرقبة  الراأ�س 

ج�سده  تنخر  بداأت  الي�رشى، 
�سيا�سة  ظل  يف  ف�سيئاً  �سيئاً 
التي  الحتالل  �سجون  اإدارات 
ومنهج  الطبي  الإهمال  تتعّمد 

املوت البطيء لالأ�رشى.
الأ�سري  �سقيقة  كو�سا  �سمري  اأم 
بعد  اجلديدة«  لـ«احلياة  تقول 
بج�سد  املر�س  ا�ستفحال 
جراحية  لعملية  خ�سع  اأخي 
اللمفاوية،  الغدة  ل�ستئ�سال 
يف  بخلل  اإثرها  على  اأ�سيب 
حوا�س الب�رش وال�سمع والتذّوق، 
الي�رشى،  باأذنه  ي�سمع  يعد  فلم 
العني  من نظره يف  وفقد جزءاً 
الي�رشى اأي�ساً، وق�سور يف قدمه 
نعمة  من  حرم  كما  الي�رشى، 
بفرتة  ذلك  بعد  وتتابع  التذوق. 
ونقل  غيبوبة  يف  دخل  ق�سرية 
على اإثرها من معتقل عوفر اإىل 
لعملية  ليخ�سع  الرملة  معتقل 
كتل  لوجود  عاجلة  ق�سطرة 
والرئة،  القلب  على  �رشطانية 
اأمتالك  مل  الأخرية  الزيارة  يف 

مرة  كل  يف  كما  اأمامه  نف�سي 
فالدموع كانت �سيدة املوقف.

اآلم  اأن  اإىل  �سمري  اأم  ولفتت 
�سقيقها مل تقف به عند مر�س 
ال�رشطان فبعد خ�سوعه لعملية 
الق�سطرة تبني اأنه بحاجة ما�سة 
مفتوح،  قلب  عملية  اإجراء  اإىل 
مت  ال�سحي  و�سعه  وخلطورة 
اأجل  من  للقلب  بطارية  تركيب 
وعملية  اأدائه،  على  احلفاظ 
العملية  �ستكون  املفتوح  القلب 
يخ�سع  التي  الرابعة  اجلراحية 
اإ�سابته  اكت�ساف  بعد  بعارة  لها 

مبر�س ال�رشطان.

حرمان

اعتقال  من  �سنوات   3 وبعد 
بعد  والدته،  توفيت  بعارة 
زيارته  من  لها  طويل  حرمان 
مل  ال�سحي،  و�سعها  ل�سوء 
فقط،  والدته  من  بعارة  يحرم 
ج�سد  اأنهك  الذي  فاملر�س 

منذ  اللقاء  من  حرمهما  الوالد 
ما يزيد على 10 �سنوات.

وثالثة  زوجة  بعارة  ولالأ�سري 
نا�رش  عاماً(   27( جعفر  اأبناء، 
عاماً(   20( واآية  )26عاماً( 
يتنف�س  اأن  اأمل  على  يعي�سون 
احلرية  ن�سائم  يوماً  والدهم 
من  حرمانهم  يعّو�سون  علهم 

وجود الأب وحنانه.

منا�سدة

والدة  و  بعارة  الأ�سري   �سقيقة 
كو�سا  زهري  �سمري  الأ�سري 
مدى  املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 
احلياة مرتني، تنا�سد عرب احلياة 
املوؤ�س�سات  كافة  اجلديدة 
التدخل  واحلقوقية  ال�سحية 
ال�رشيع لدى اإدارة ال�سجن لإنقاذ 
لطبيب  وال�سماح  �سقيقها  حياة 
فل�سطيني خمت�س بالطالع على 
و�سعه  اإن  حيث  الطبي،  ملفه 

ال�سحي يف تراجع م�ستمر.

  تقرير: عزيزة ظاهر – 
احلياة اجلديدة

املوت  انتظار  قوائم  على  اأحياء 
الأ�رشى  اإنهم  الحتالل،  ب�سجون 
عفن  بني  موزعة  معاناة  املر�سى، 
فواز  الطبي،  والإهمال  الزنازين 
واحد  عاما(   50( بعارة  �سبع  فايز 
يعانون  الذين  الأ�رشى  مئات  من 
والإهمال  املزمنة  الأمرا�س 
�سجون  يف  املتعمد  الطبي 
اأكتوبر  �سهر  يف  اعتقل  الحتالل، 
اقتحام  خالل   ،2004 عام  من 
وحكم  نابل�س،  يف  القدمية  البلدة 

)املوؤبد  موؤبدات   3 بال�سجن  عليه 
مكرر 3 مرات( و35 �سنة، تنقل يف 
عدة �سجون ويقبع حاليا يف �سجن 

جلبوع.
ا�ستكى  ب�سنوات،  اعتقاله  بعد 
منطقة  يف  حادة  اآلم  من  بعارة 
وجود  تبني  وبالفحو�سات  الرقبة، 
الراأ�س  اأورام �رشطانية يف منطقة 
بداأت  الي�رشى،  اجلهة  والرقبة من 
ظل  يف  ف�سيئاً  �سيئاً  ج�سده  تنخر 
الحتالل  �سجون  اإدارات  �سيا�سة 
التي تتعّمد الإهمال الطبي ومنهج 

املوت البطيء لالأ�رشى.
اأم �سمري كو�سا �سقيقة الأ�سري تقول 

ا�ستفحال  بعد  اجلديدة«  لـ«احلياة 
خ�سع  اأخي  بج�سد  املر�س 
الغدة  ل�ستئ�سال  جراحية  لعملية 
اللمفاوية، اأ�سيب على اإثرها بخلل 
يف حوا�س الب�رش وال�سمع والتذّوق، 
فلم يعد ي�سمع باأذنه الي�رشى، وفقد 
الي�رشى  العني  يف  نظره  من  جزءاً 
الي�رشى،  قدمه  يف  وق�سور  اأي�ساً، 
التذوق. وتتابع  كما حرم من نعمة 
يف  دخل  ق�سرية  بفرتة  ذلك  بعد 
غيبوبة ونقل على اإثرها من معتقل 
ليخ�سع  الرملة  معتقل  اإىل  عوفر 
كتل  لوجود  ق�سطرة عاجلة  لعملية 
يف  والرئة،  القلب  على  �رشطانية 

نف�سي  اأمتالك  مل  الأخرية  الزيارة 
فالدموع  مرة  كل  يف  كما  اأمامه 

كانت �سيدة املوقف.
ولفتت اأم �سمري اإىل اأن اآلم �سقيقها 
ال�رشطان  مر�س  عند  به  تقف  مل 
الق�سطرة  لعملية  خ�سوعه  فبعد 
اإجراء  اإىل  ما�سة  بحاجة  اأنه  تبني 
وخلطورة  مفتوح،  قلب  عملية 
بطارية  تركيب  مت  ال�سحي  و�سعه 
للقلب من اأجل احلفاظ على اأدائه، 
�ستكون  املفتوح  القلب  وعملية 
التي  الرابعة  اجلراحية  العملية 
اكت�ساف  بعد  بعارة  لها  يخ�سع 

اإ�سابته مبر�س ال�رشطان.
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دعت املقررة اخلا�صة للأمم املتحدة املعنية بحالت الإعدام خارج نطاق 
الق�صاء اأغني�ض كالمار، وا�صنطن اإىل فر�ض عقوبات على ويل العهد 

ال�صعودي حممد بن �صلمان، بعد اإفراج مكتب مدير ال�صتخبارات الوطنية 
الأمريكية عن التقرير اخلا�ض مبقتل ال�صحفي جمال خا�صقجي.

كالمار تدعو وا�سنطن لفر�ض عقوبات على ابن �سلمان

اإ�صطنبول/الأنا�صول

عنه،  الإفراج  جرى  املذكور  والتقرير 
م�ساء اجلمعة، وخل�ص اإىل اأن ابن �سلمان 
العمود  كاتب  اأو قتل"  "وافق على خطف 
ال�سعودي  بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  يف 
يف  "كالمار"  وقالت  خا�سقجي  جمال 
"على  اإنه  "في�سبوك"  على  ن�رشته  بيان 
تفر�ص  اأن  املتحدة  الوليات  حكومة 
�سلمان("  )ابن  العهد  ويل  على  عقوبات 
ال�سخ�سية  اأ�سوله  "ت�ستهدف  واأن 
"اأدعو  الدولية"واأ�سافت:  واأن�سطته 
الآن  الدويل  واملجتمع  املتحدة  الوليات 

الالزمة  الإ�سافية  اخلطوات  اتخاذ  اإىل 
لإنهاء اجلرمية امل�ستمرة �سد خا�سقجي 
قتل  ومنع  امل�ساءلة،  ل�سمان  واأحبائه، 

ال�سحفيني يف امل�ستقبل".
املتحدة  الوليات  على  "ينبغي  وتابعت: 
اأن تت�سدر الآن �سمان امل�ساءلة عن هذه 
ملنع  الدولية  الآليات  وو�سع  اجلرمية 
امل�ستقبل"ويف  يف  الأفعال  هذه  ومعاقبة 
ال�ستخبارات  تقرير  ك�سف   ، �سابق  وقت 
موافقة  عن  النقاب  الأمريكية،  الوطنية 
�سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي  العهد  ويل 
اأو قتل خا�سقجي يف  على عملية خلطف 

مدينة اإ�سطنبول الرتكية عام 2018.

ونقل التقرير الذي اطلعت عليه الأنا�سول، 
"ويل  اإن  قولهم،  اأمريكيني  م�سوؤولني  عن 
عملية  تنفيذ  على  وافق  ال�سعودي  العهد 
اأو  لعتقال  برتكيا،  اإ�سطنبول  مدينة  يف 
اأفاد  ال�سحفي جمال خا�سقجي"كما  قتل 
العهد  ويل  باأن  ال�ستخباراتي  التقرير 
ال�سعودي كان يرى يف خا�سقجي "تهديدا 
عنيفة  تدابري  ا�ستخدام  واأيد  للمملكة"، 
تقرير  اأن  ي�سار  لإ�سكاته  الأمر  لزم  اإذا 
عقب  �سدر  الأمريكية  ال�ستخبارات 
مباحثات هاتفية جرت اليوم بني الرئي�ص 
ال�سعودي  والعاهل  بايدن  جو  الأمريكي 
والتقرير  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 

الرئي�ص  اإدارة  لكن  �رشي  غري  م�سنف 
كانت  ترامب  دونالد  ال�سابق  الأمريكي 
ترف�ص ن�رشه وقتل خا�سقجي يف 2 اأكتوبر 
مبدينة  الريا�ص  قن�سلية  داخل   ،2018
العام  الراأي  هزت  ق�سية  يف  اإ�سطنبول، 

اأعلنت  التقرير،  على  رد  اأول  ويف  الدويل 
اجلمعة،  ال�سعودية،  اخلارجية  وزارة 
تقرير  يف  ورد  ملا  "القاطع"  رف�سها 
ورد  ما  واعتربت  الأمريكية،  املخابرات 
فيه "ا�ستنتاجات م�سيئة وغري �سحيحة". 

ن�ض تقرير املخابرات الأمريكية حول جرمية قتل خا�سقجي 

الإلكرتونية": "النخبوية 

هل يحوز "كلوب هاو�ض" مكانة تويرت بالتوا�سل الجتماعي؟ 

التقرير اعتمد على معلومات   -
وكالة  جمعتها  �رشية  ا�ستخبارية 
ووكالت  املركزية  املخابرات 

ا�ستخبارات اأخرى
�سلمان  ابن  اأن  التقرير  قدر   -
اإ�سطنبول  يف  عملية  على  "وافق 

خلطف اأو قتل خا�سقجي"
العهد  ويل  اإن  قال  التقرير   -
بال�سيطرة   2017 منذ  يتمتع 
الأمنية  الأجهزة  على  املطلقة 

وال�ستخباراتية يف اململكة
يكون  اأن  "جدا"  ا�ستبعد   -
نفذوا  ال�سعوديون  امل�سوؤولون 
اإذن  بدون  النوع  هذا  من  عملية 

من ويل العهد
قال  ا�سما   21 التقرير  اأورد   -
اإىل  كبرية"  بـ"ثقة  خل�ص  اإنه 
كانوا  اأو  اأمروا  اأو  �ساركوا  اأنهم 
قتل  عن  م�سوؤولني  اأو  متواطئني 

خا�سقجي نيابة عن ابن �سلمان

املخابرات  مدير  مكتب  اأفرج 

املتحدة،  الوليات  يف  الوطنية 
تقرير  ملخ�ص  عن  اجلمعة، 
للمخابرات الأمريكية خل�ص اإىل 
الأمري  ال�سعودي  العهد  ويل  اأن 
على  "وافق  �سلمان  بن  حممد 
العمود  كاتب  قتل"  اأو  خطف 
بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  يف 

جمال خا�سقجي.
معلومات  على  التقرير  واعتمد 
وكالة  جمعتها  �رشية  ا�ستخبارية 
اآي  "�سي  املركزية  املخابرات 
اإيه" ووكالت ا�ستخبارات اأخرى 
ال�سعودي  ال�سحفي  مقتل  بعد 
خا�سقجي يف اأكتوبر 2018 داخل 

قن�سلية بالده يف اإ�سطنبول.

وفيما يلي ن�ض التقرير:

- نقدر اأن ابن �سلمان وافق على 
اأو  خلطف  اإ�سطنبول  يف  عملية 

قتل خا�سقجي.

على  التقييم  هذا  نبني   -

على  العهد  ويل  �سيطرة  اأ�سا�ص 
اململكة،  يف  القرار  �سنع  عملية 
مل�ست�سار  املبا�رشة  وامل�ساركة 
رئي�سي واأع�ساء من رجال الأمن 
الوقائي لبن �سلمان يف العملية، 
ل�ستخدام  العهد  ويل  ودعم 
لإ�سكات  العنيفة  الإجراءات 
يف  مبا  اخلارج،  يف  املعار�سني 

ذلك خا�سقجي.
- منذ عام 2017، يتمتع ويل العهد 
بال�سيطرة املطلقة على الأجهزة 
يف  وال�ستخباراتية  الأمنية 
اململكة؛ ما يجعل من امل�ستبعد 
امل�سوؤولون  يكون  اأن  جدا 
ال�سعوديون نفذوا عملية من هذا 

النوع بدون اإذن منه.
خا�سقجي،  قتل  فرتة  اأثناء   -
كان  بيئة  العهد  ويل  عزز  رمبا 
اأن  يخ�سون  م�ساعديه  فيها 
املهام  اإكمال  يف  الف�سل  يوؤدي 
اأو  طردهم  اإىل  اإليهم  املوكلة 
اأنه  اإىل  هذا  ي�سري  اعتقالهم. 
يراجع  اأن  املرجح  غري  من 

�سلمان  ابن  امل�ساعدون  هوؤلء 
اإجراءات  يتخذوا  اأو  اأوامره  يف 

ح�سا�سة دون موافقته.
ال�سعودي  الغتيال  فريق  �سم   -
 2 يف  اإ�سطنبول  و�سل  الذي 
عملوا  م�سوؤولني   2018 اأكتوبر 
بـ"املركز  مرتبطني  كانوا  اأو 
وال�سوؤون  للدرا�سات  ال�سعودي 
 )CSMARC( الإعالمية" 
وقت  ويف  امللكي.  الديوان  يف 
خا�سقجي،  قتل  عملية  حدوث 
 "CSMARC" مركز  كان 
القحطاين،  �سعود  قيادة  حتت 
امل�ست�سار املقرب لبن �سلمان، 
منت�سف  علنا،  �رشح  والذي 
2018، باأنه مل يتخذ قرارات دون 

موافقة ويل العهد.
- �سم فريق القتل اأي�سا 7 اأع�ساء 
ال�سخ�سية  احلماية  نخبة  من 
با�سم  املعروفة  �سلمان،  لبن 
وهذه  ال�رشيع".  التدخل  "قوة 
القوة منبثقة عن احلر�ص امللكي 
ويل  حماية  ومهمتها  ال�سعودي، 

منه  الأوامر  وتتلقى  العهد، 
فقط، وقد �ساركت ب�سكل مبا�رش 
يف عمليات �سابقة لقمع من�سقني 
يف اململكة وخارجها بتوجيه من 

ويل العهد
 - نحكم اأن اأع�ساء فريق التدخل 
لي�ساركوا  يكونوا  مل  ال�رشيع 
دون  خا�سقجي  قتل  عملية  يف 

موافقة ابن �سلمان.
- اعترب ويل العهد اأن خا�سقجي 
على  واأيد  للمملكة  تهديدا  ميثل 
التدابري  ا�ستخدام  وا�سع  نطاق 

العنيفة اإذا لزم الأمر لإ�سكاته.

** 21 متواطئا يف 
اجلرمية:

اأن  اإىل  كبرية"  بـ"ثقة  نخل�ص 
الأفراد التالية اأ�سماوؤهم �ساركوا 
اأو  متواطئني  كانوا  اأو  اأمروا  اأو 
خا�سقجي  قتل  عن  م�سوؤولني 
ل  لكن  �سلمان.  ابن  عن  نيابة 
الأفراد  اإذا كان هوؤلء  يُعرف ما 

كانوا على علم م�سبق باأن العملية 
�ستوؤدي اإىل قتل خا�سقجي اأم ل:

1- �سعود القحطاين
2 - ماهر مطرب 
3- نايف العريفي 

4 - حممد الزهراين
5 - من�سور اأباح�سني 

6- بدر العتيبة
7- عبد العزيز احل�ساوي
8- وليد عبداهلل ال�سهري 

9- خالد العتيبة
10- ذعار احلربي

11- فهد �سهاب البلوي 
12- م�سعل الب�ستاين 
13 - تركي ال�سهري 

14- م�سطفى املدين
15- �سيف �سعد

16- اأحمد ع�سريي 
17- عبداهلل حممد احلويريني 

18- يا�رش خالد ال�سامل 
19- اإبراهيم ال�سامل

20- �سالح  الطبيقي 
21- حممد العتيبي  

د. اإيهاب خليفة  

العام  الراأي   Clubhouse تطبيق  �سغل 
التطبيق  من  املنتظر  تفوق  قد  ب�سورة 
يف حقيقته، فهو لن يقدم اإ�سافة جديدة 
حقيقية، ومع ذلك فقد اأثار حالة جمتمعية 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  ن�سطة عرب 
بطريقة  وتقدميه  ت�سويقه  مت  فالتطبيق 
من  غريه  عن  الطرح  يف  متميًزا  جعلته 
من  الجتماعي،  التوا�سل  تطبيقات 
خالل  من  الن�سمام  على  قا�رشاً  كونه 
على  ومق�سوًرا  احل�رشية،  الدعوات 
�ساهم  فقط.  فون"  "الآي  م�ستخدمي 
ا دخول بع�ص كبار املوؤثرين  يف ذلك اأي�سً
ما�سك"  "اإيلون  مثل  الأعمال،  رجال  من 
من  اخلط،  على  زوكريبرج"  و"مارك 
غرف  يف  امل�ساركة  اإعالنهم  خالل 
الدرد�سة اخلا�سة بهذا التطبيق. فما هو 
"كلوب هاو�ص"؟ وما هي املميزات التي 
�سكل  من  يُغري  اأن  وكيف ميكن  يقدمها؟ 
مواقع التوا�سل الجتماعي؟ هذا هو ما 

ي�سعى هذا التحليل لالإجابة عنه.

فكرة قدمية:

تطبيق  فكرة عمل  اأن  املفاجئ  لعله من 
"كلوب هاو�ص" لي�ست باجلديدة، بل هي 
بالفعل  موجودة  وكانت  للغاية،  قدمية 
الجتماعي  التوا�سل  ثورة  بداأت  حينما 
يف  وال�سات  املا�سنجر  برامج  ظهور  مع 
املا�سي،  القرن  من  الت�سعينيات  نهاية 
ميثلها يف ذلك التوقيت برنامج "بالتوك" 
يقوم  كان  الذي  الوقت،  ذلك  يف  ال�سهري 
ال�سوتية  الدرد�سة  غرف  فكرة  على 
اإليها  ويُ�ساف  تتطور  اأن  قبل  والكتابية، 

ا. الفيديو اأي�سً
غرف  تطبيقات  اأحد  هاو�ص"  و"كلوب 
اأبريل  يف  ظهر  الذي  ال�سوتية،  الدرد�سة 
فون  الآي  هواتف  مل�ستخدمي   2020
الوقت.  زال كذلك حتى هذا  وما  فقط، 
عام  من  اأقل  قبل  اإطالقه  بداية  فعند 
ب�سعة  يتجاوز  ل  م�ستخدميه  عدد  كان 
اآلف، معظمهم من عامل التكنولوجيا يف 
حول  متفرقة  ومناطق  فايل  ال�سيليكون 
انت�سار  فرتة  خالل  ا�ستغلوه  وقد  العامل، 
بع�سهم  مع  للتوا�سل  كورونا  فريو�ص 

عدد  اأ�سبح  ما  �رشعان  لكن  ا،  بع�سً
باملاليني،  يقدرون  التطبيق  م�ستخدمي 

وجتاوزت قيمة ال�رشكة املليار دولر.

بيت النادي:

)بيت  اأو  هاو�ص"  "كلوب  تطبيق  تاأ�س�ص 
 Rohan Seth النادي( على يد �رشكتي
وPaul Davison يف الوليات املتحدة 
مل  تاأمينه  مت  مال  براأ�ص  الأمريكية، 
تطبيق  وهو  دولر،  مليون   100 يتجاوز 
فون  الآي  هواتف  مب�ستخدمي  خا�ص 
اأي ل  الدعوات،  فقط، وقائم على مبداأ 
دعوة  بتوجيه  الأفراد  اأحد  يقوم  اأن  بد 

لغريه حتى ي�سبح ع�سًوا يف هذا النادي.
هاو�ص"  "كلوب  تطبيق  عمل  فكرة  تقوم 
على مبداأ الغرف املغلقة، يتم تق�سيمهم 
الأذواق  كافة  ت�سمل  جمالت  عدة  وفق 
لل�سيا�سة  للت�سوق  ال�سياحة  من  الب�رشية، 
من  وغريها  للطق�ص،  للتكنولوجيا 
مو�سوًعا  تناق�ص  غرفة  وكل  املجالت. 
البيتكوين  معيًنا، مثل: ملاذا جتاوز �سعر 
57 األف دولر؟، اأو م�سكلة التغري املناخي 

الوليات  يف  ال�سيئ  الطق�ص  واأزمة 
انهار  ملاذا  اأو  الأمريكية،  املتحدة 
م�ستوى فريق ليفربول اإىل هذه الدرجة؟ 
وما هو م�سري حممد �سالح مع الفريق؟. 
لأي  ميكن  ومتنوعة  خمتلفة  مو�سوعات 
عنها  غرفة  عمل  التطبيق  اأع�ساء  من 

ملناق�ستها.

�صهولة يف ال�صتخدام وقيود 
للم�صاركة:

يف  كبرية  ب�سهولة  التطبيق  يتميز 
يف  �سديدة  وبريوقراطية  ال�ستخدام 
لأي  ميكن  ناحية،  فمن  امل�ساركة. 
ب�سغطة  غرفة  يف  ي�سارك  اأن  م�ستخدم 
اإىل املحادثات وي�سارك  زر، واأن ي�ستمع 
خالل  من  �سديد  بهدوء  وين�سحب  فيها 
 ،Leave Quietly على  ال�سغط 
ا ميكن ا�ستخدام الهاتف يف ت�سفح  واأي�سً
تطبيقات اأخرى يف نف�ص وقت ا�ستخدام 
الهاتف  ترك  حتى  اأو  هاو�ص"،  "الكلوب 
مع  الراديو،  اإىل  ت�ستمع  وكاأنك  جانبًا 
يتم  لن  املحادثات  اأن  يف  خ�سو�سية 

ت�سجيلها، على الأقل داخل التطبيق.
ناحية  -من  التطبيق  يف  امل�ساركة  لكن 
اأخرى- �سعبة اإىل حد ما. فال بد اأوًل من 
الآي  يكون امل�سرتك من م�ستخدمي  اأن 
هذا  داخل  ع�سو  يقوم  اأن  ويجب  فون، 
ينتظر  بعدها  له،  الدعوة  بتوجيه  النادي 
احل�ساب  تفعيل  يتم  حتى  قليلة  �ساعات 
يتمكن  حتى  النادي  هذا  يف  به  اخلا�ص 
من امل�ساركة، ولكن حتى بعد امل�ساركة، 
التحدث ب�سهولة،  ل ي�ستطيع امل�ستخدم 
تويرت  عرب  تغريدة  كتابة  ي�ستطيع  مثلما 
ب�سهولة، حيث  الفي�سبوك  بو�ست عرب  اأو 
يجب عليه اأن يح�سل على اإذن من مدير 
�سالحيات  ميتلك  الذي  اأوًل،  الغرفة 
اإدارة هذه الغرفة، �سواء بدعوة متحدثني 
من  بطردهم  اأو  لهم  "بلوك"  بعمل  اأو 

الغرفة.

حالة جديدة:

تبدو غري  قد  الفكرة  اأن  من  الرغم  على 
جديدة؛ اإل اأن هذا التطبيق قد اأثار حالة 
جتد  حيث  املجتمعات،  داخل  غريبة 

يومًيا اآلف الغرف التي بها عدد كبري من 
التي  املو�سوعات  يف  تتفاوت  الأفراد، 
تناق�سها، بني اجلد والهزل. فتجد غرًفا 
تناق�ص اأموًرا �سيا�سية جادة للغاية تتعلق 
تتطور  قد  الإن�سان،  وحقوق  باحلريات 
�سيا�سية  حلركات  نواة  وتكون  م�ستقباًل 
وت�سكل  جديد،  من  ال�سارع  اإىل  تعود 
تدفعها  قد  واحلكومات  للدول  تهديًدا 
ا�ستخدام  حلظر  الأوقات  من  وقت  يف 
اأخرى،  ناحية  ومن  بداخلها.  التطبيق 
تناق�ص  الهزل،  �سديدة  جمموعات  جتد 
وبطريقة  الب�ساطة  يف  غاية  مو�سوعات 
كوميدية و�ساخرة وغري هادفة. والغريب 
يف الأمر اأنه قد جتد بع�ص املجموعات 
املئات  فيها  امل�سرتكني  عدد  يتجاوز 
الهزيل،  املحتوى  هذا  اإىل  منجذبني 
وكاأنهم وجدوا يف هذه الغرفة متعة تهون 
عليهم م�ساق اليوم وتر�سم ال�سحكة على 
اأحد  ا�ستخدمه  اآخر  بتعبري  وجوههم. 
الأكادمييني الذين د�سنوا غرفة على هذا 
التطبيق بعنوان "هل ال�سعايدة ح�سا�سني 
للنقد"، فاإن التطبيق اأ�سبح مبثابة "قهوة" 

لتجاذب اأطراف احلديث دون ر�سميات.

اإثر تقرير خا�صقجي



الأحد 28  فيفري 2021  املوافـق  ل16 رجب 1442 ه اإ�شهار14
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الو�سط:2021/02/28

تهنئه 
دخول  مبنا�سبه 
الذهبي  القف�ص 
ايوب  الراهم 
عمه  ابن  يتقدم 
باأحر  امني  راهم 
وا�سمى  التهاين  
التماين بارك اهلل 

وا�سعدكم  عليكما  وبارك  زواجكما 
ال�ساحلة  الذريه  رزقكم  و  ووفقكم 
وحتياتنا لكل عائله ح�ساين وباالخ�ص 
ونا�رص  ادم  واخوانه  الغاليه  االم 
ووعاءله  الراهم  عائله  وكل  وزاكي 

بحري  ربي يهنيكم
الو�سط:2021/02/28

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س ق�ساء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�سم: �سوؤون الأ�سرة
حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   21/00016 الفهر�ص:  رقم   20/03183 اجلدول:  رقم 
21/01/04

علنيا  االأ�رصة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
ابتدائيا ح�سوريا يف ال�سكل: قبول اعادة ال�سري يف الدعوى �سكال. 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  اإفراغا  املو�سوع:  يف 
خربة  تقرير  اعتماد   .20/868 الفهر�ص:  رقم  حتت   2020/02/17
املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودع  حممد  حني�سي  الطبي  اخلبري 
وبالنتيجة   .20/91 الفهر�ص:  رقم  حتت   2020/03/15 بتاريخ: 
احلكم باحلجر على املرجع �سدها عمران مليكة املولودة بتاريخ: 
املرجع  وتعيني  احلرة.  و�سلت  من�سور  ابنة  باجللفة   1999/09/01
والدها عمران من�سور مقدما عليها لتويل ت�سيري �سوؤونها ومتثيلها 
اأمام جميع الهيئات واالأ�سخا�ص وذلك اإىل غاية �سقوط التقدمي. مع 
االأمر بن�رص هذا احلكم والتاأ�سري به على هام�ص عقد ميالد املرجع 
�سدها. وذلك ب�سعي من النيابة العامة. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح 
به جهارا يف اليوم وال�سهر وال�سنة املذكورين اأعاله، واأم�سي اأ�سل 

هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط. 
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الناطق  االت�صال,  وزير  اأكد 
عمار  للحكومة,  الر�صمي 
اأن  ال�صبت,  اأم�س  بلحيمر, 
ا�صتغالل  حاولت  التي  االأطراف 
ال�صعبي  للحراك  الثانية  الذكرى 
من  قوية  �صفعة  وتلقت  »ف�صلت 
اأحيا  الذي  اجلزائري«  ال�صعب 
�صلمية  ب«طرق  املنا�صبة  هذه 
وح�صارية«وقال بلحيمر يف حوار 
بر�س«,  »�صهاب  موقع  مع  اأجراه 
رئي�س  اأقره  تاريخ 22 فرباير  اأن 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ال�صعب  للتالحم بني  كيوم وطني 

الدميقراطية  اأجل  من  واجلي�س 
الوطنية  وال�صيادة  للتنمية  خدمة 
للدولة  الداخلية  اجلبهة  وتعزيز 
الفقري  عمودها  يكون  الوطنية, 
اجلي�س الوطني ال�صعبي«, م�صيفا 
اإف�صال  اأنه »من كان يراهن على 
الذكرى  با�صتغالل  امل�صعى  هذا 
فقد  ال�صعبي,  للحراك  الثانية 
باإحياء  قوية  �صفعة  وتلقى  ف�صل 
بطرق  املنا�صبة  لهذه  ال�صعب 
�صلمية وح�صارية ال تختلف عما 

حدث قبل �صنتني«.
واأو�صح اأن اليوم الوطني للتالحم 

اأ�صبح  وجي�صه  ال�صعب  بني 
مرحلة  من  لالنعتاق  »رمزا 
الالم�صوؤول  الع�صوائي  الت�صيري 
ل�صيادته  ال�صعب  ممار�صة  اإىل 
اأداء  ومراقبة  القرار  �صناعة  يف 
امل�صار  طريق  عن  املوؤ�ص�صات 
ال�صياق,  ذات  الد�صتوري«ويف 
موؤ�ص�صات  اأن  الوزير  اعترب 
على  »منفتحة  اأ�صبحت  الدولة 
مكاتب  اأن  و  الفعاليات«  جميع 
تويل  منذ  »باتت  امل�صوؤولني 
اإدارة  تبومن�صوؤولية  املجيد  عبد 
اأمام  مفتوحة  البالد,  �صوؤون 

جميع ال�رشكاء وحتى املواطنني 
والت�صاور  احلوار  �صعار  حتت 
املالحظات  وتقدمي  الدائم 

واالنتقادات«.

�ضكوى �ضد املديرية العامة للوظيف العمومي
بعثت اجلمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية ال�شغل 
ر�شالة اإىل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون تطالبه 

باإعادة متكني خريجي جامعة التكوين املتوا�شل من 
الت�شنيف )اأ( الرتبة 11 وحق موا�شلة الدرا�شة.

فاطمة الزهراء حميدا�س 

اإق�صاء  بعد  الطلب  هذا  جاء 
للوظيف  العامة  املديرية 
التكوين  جامعة  خرجي  العمومي 
االإدماج يف  عملية  من  املتوا�صل 
الت�صنيف اجلديد حلملة �صهادات 
التطبيقية  اجلامعية  الدرا�صات 
التكوين  جامعة  من  امل�صلمة 

املتوا�صل. 
جملة  عن  الوثيقة  عربت  فيما 

عدم  راأ�صها  وعلى  املطالب  من 
من  �صكل  باأي  التمييز  ممار�صة 
�صهادات  حاملي  بني  االأ�صكال 
كانوا  �صواء  اجلامعية  الدرا�صات 
اأو  العمومية  الوظيفة  قطاع  يف 
الرتاجع عن  االقت�صادي,  القطاع 
اخلا�س  الوطني  االمتحان  اإلغاء 
التكوين  جامعة  اإىل  بالدخول 
على  الباب  وفتح  املتوا�صل 
م�رشعيه وبدون قيود اأمام حاملي 
اجلامعية  الدرا�صات  �صهادة 

التطبيقية وحق الت�صنيف.
اأ�صارات  الر�صالة  ختام  ويف 
رقم  التنفيذي  للمر�صوم  اجلمعية 
�صهادة  له  تخ�صع  التي   219/90

جامعة التكوين املتوا�صل مع بقية 
متنح  التي  اجلامعية  ال�صهادات 
وموؤ�ص�صات  جامعات  طرف  من 

التعليم العايل.

اجلمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية ال�شغل  اإح�ضائيات وباء 
�صعى اأمري القاعدة اجلديد  ال�صتغالل االأو�صاع كورونا يف اجلزائر

ل�صاحله بهدف  وا�صتقطاب احلراك  ال�صيا�صية 
جتنيد عنا�رش جديدة يف تنظيمه االإرهابي, بعد 
ال�رشبات العميقة التي تلقاها يف العقد االأخري, 

و�صلت ن�صاطه على االأرا�صي اجلزائرية.
زعم االإرهابي يف ت�صجيالته ال�صوتية التي كان 
»يحارب  باأنه  املتظاهرين  على  للتاأثري  يبثها 
معتربا  املتظاهرين«,  مثل  اجلزائري  النظام 
اأن نظام اجلزائر »عدو م�صرتك بينهما«,وزعم 
يف  احلراك  باأن  العنابي  عبيدة  اأبو  االإرهابي 
اجلربي   احلكم  من  للخال�س  خطوة  اجلزائر  

على حد زعمه.
يف  الفا�صلة  باملحاولة  العنابي  ا�صم  يرتبط 
من  بكثري  و  تيقنتورين  من�صاأة  على  ال�صيطرة 
الروؤو�س  اأحد  يعترب  و  اال�صتعرا�صية  االأعمال 
ال�صلفية  »اجلماعة  تاأ�صي�س  يف  �صاهمت  التي 
مع   2004 عام  باجلزائر  والقتال«  للدعوة 
نوفمرب  ويف  درودكال,  عبداملالك  االإرهابي 
بعد  العنابي من املوت  اأبوعبيدة  2009, جنى  
اأن متكن اجلي�س اجلزائري من اإ�صابته بجروح 
»ام�صوحان«  مبنطقة  ع�صكري  كمني  اإثر  بليغة 
�رشقي  وزو  تيزي  لوالية  ملحافظة  التابعة 
اجلي�س  فيها  ق�صى  التي  العملية  وهي  البالد, 

اجلزائري على 3 اإرهابيني من قادة التنظيم.

مع احلدث 

العودة  اإىل
 اأبو عبيدة العنابي

وداد احلاج

البويرة

ندوة حول املجتمع املدين واملواطنة
جامعة امل�شيلة

25 األف م�ضجل يف م�ضابقة الدكتوراه
قاعة  اأم�س  احت�صنت 
البويرة  بجامعة  املحا�رشات 
»دور  مو�صوع  حول  وطنية  ندوة 
حتديد  يف  املدين  املجتمع 
مفهوم املواطنة وتر�صيخ مبادئ 
الوطنية«  والواجبات  احلقوق 
االحتاد  طرف  من  املنظمة 
املكتب  املدين  للمجتمع  العام 
بح�صور  البويرة  لوالية  التفيذي 
راأ�صها  على  املحلية  ال�صلطات 
فعاليات  من  و�صخ�صيات  الوايل 
اجلامعة,  وطلبة  املجتمع 
املتدخلون  ثمن  ال�صياق  ويف 

رئي�س  قرار  الندوة  هذه  خالل 
املر�صد  باإن�صاء  اجلمهورية 
وكذا  املدين  للمجتمع  الوطني 
مايوؤكد  املدين  املجتمع  د�صرتة 
الدولة  توليه  الذي  االهتمام 
من  املجال  هذا  ترقية  يف 
الت�صاركية  الدميقراطية  خالل 
نبذ  �رشورة  على  �صددوا  كما   ,
واالأ�صاليب  البالية  ال�صيا�صات 
تف�صي  �صاهمت يف  التي  املقيتة 
وت�صويه  اأ�صكاله  بكل  الف�صاد 

�صورة و�صمعة املجتمع املدين.

حممد  جامعة  مدير  ك�صف 
بو�صياف بامل�صيلة الربوفي�صور 
من  اأكرث  اأن  بداري  كمال 
ي�صارك  م�صجل  األف   25
التي  الدكتوراه  م�صابقة  يف 
مار�س   11 من  ابتداء  �صتجرى 
 ,  2021 اأفريل   10 غاية  اىل 
امل�صيلة  جامعة  مدير  وقال 
التي  املنا�صب  عدد  اأن 
املو�صم  هذا  خالل  فتحت 
بلغ   2021/2020 اجلامعي 
 09 عرب  يتوزعون  من�صبا   219
و  �صعبة   24 و  تكوين  ميادين 

73 اخت�صا�صا,ويف ذات ال�صياق 
بداري  كمال  الربوفي�صور  اأكد 
الجراء  مهياأة  الظروف  كل  اأن 
امل�صابقة يف ظروف جد عادية 
الربوتوكول  الإجراءات  وفقا 
وزارة  حددتها  التي  ال�صحي 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
الرتتيبات  كل  اتخاذ  مت  واأنه   ,
احل�صن  بال�صري  املتعلقة 
جامعة  مدير  وعرب  للم�صابقة 
لكل  متنياته  عن  امل�صيلة 
والنجاح  بالتوفيق  امل�صجلني 

يف امل�صابقة.

بكورونا جديدة  اإ�شابة   155
ارتفاع اجمايل اال�شابات اإىل : 112960

ت�شجيل02 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 2979

حاالت ال�شفاء اجلديدة : 134
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اإىل : 77976

يرتاأ�شه رئي�س اجلمهورية

االجتماع الدوري 
ملجل�س الوزراء

رئي�س  تبون,  املجيد  عبد  ال�صيد  يرتاأ�س 
امل�صلحة,  للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية, 
وزير الدفاع الوطني, اليوم االأحد مبقر رئا�صة 
اجلمهورية, االجتماع الدوري ملجل�س الوزراء, 
من  عدد  على  وامل�صادقة  للدرا�صة  يخ�ص�س 
باالقت�صاد  بالنهو�س  ال�صلة  ذات  العرو�س 
بان�صغاالت  التكفل  ظروف  ومتابعة  الوطني 

املواطنني.

ال�شاب املفقود يف غابة 
كن�شتال يف وهران

عقيد يف احلماية املدنية 
ي�ضرف على البحث

�صنان  بن  ال�صاب  عن  البحث  عملية  تزال  ال 
بغابة  املفقود  فكرينيو«    « املدعو  فكري«  
الرابع  لليوم  متوا�صلة  وهران  يف  كن�صتال 
على التوايل , من قبل م�صالح االأمن و بع�س 
واأفاد  االجتماعيني  والنا�صطني  اجلمعيات 
بيان ملديرية احلماية املدنية لوالية وهران, 
اأن ال�صلطات املحلية �صخرت عدة اإمكانيات 
ب�رشية ومادية للبحث عن ال�صاب الذي يبلغ من 
البحث,  العمر 24 �صنة وي�رشف على  عملية 
العقيد  املدنية  للحماية  الوالئي  املدير 
�صويكي حمفوظ, بالتن�صيق مع م�صالح الدرك 
الفرقة  من  كل  ت�صخري   مت  حيث  الوطني, 
ال�صينوتقنية للكالب املدربة واملتكونة من 3 
البحث  فرقة  جانب   اإىل  كالب,  و3  مدربني 
وكذا  والوعرة,  ال�صعبة  االأماكن  يف  والتدخل 
ما  ح�صب  الرتب,  مبختلف  تدخل  عون   100

جاء يف بيان للخماية املدنية.

وزير االت�شال, الناطق الر�شمي للحكومة, عمار بلحيمر

" قوية  �ضفعة  تلقوا  احلراك  ذكرى  ا�ضتغالل  اأرادوا  "من 

فايزر بيونتاك 

جتربة لتعزيز املناعة �ضد حتّورات كورونا!
قالت فايزر بيونتاك  
يف بيان اإنها �صتطلق 
جتربة جديدة للقاح 
»كوفيد-19« ملعرفة 

ما اإذا كانت اجلرعة الثالثة �صتعمل 
املتغريات  �صد  فعال  كمعزز 

النا�صئة للفريو�س.
م�صاركني  الدرا�صة  و�صت�صتخدم 
من جتربة اأمريكية حالية, والذين 
�صيُعطون جرعة معززة من اللقاح 
احلايل بني �صتة اإىل 12 �صهرا بعد 

نظام  تلقي 
عتني  جلر وقال ا االأويل, 

التنفيذي  الرئي�س  بورال,  األربت 
مع  مقابلة  خالل  فايزر,  ل�رشكة 
�صبكة NBC: »نعتقد اأن اجلرعة 
اجل�صم  ا�صتجابة  �صرتفع  الثالثة 

امل�صاد من 10 اإىل 20 �صعفا«ويف 
بيانه ال�صابق, قال بورال اإن فايزر 
مل تر اأي دليل ي�صري اإىل اأن لقاحها 
فعالية  اأقل   ,%95 بن�صبة  الفعال 
�صد املتغريات اجلديدة ومع ذلك, 
�رشورية  الدرا�صة  اأن  اأ�صاف 
�صالمة  لفهم 
ثالثة  جرعة 
�صد  ومناعة 
ت  ا ملتغري ا

اجلديدة.

من  غليزان  �رشيع  يتمكن  مل 
احلفاظ على ديناميكية الفوز 
التي كان الفريق يعي�صها بعد 
�صد  متتاليني  انت�صارين 
فريقي مقرة و�صكيكدة على 
يف  ال�رشيع  لي�صقط  التوايل, 
نظيفة  بثالثية  داي  ح�صني 
يف  والريب  ال�صك  اأعادت 
نفو�س ان�صار وحمبي النادي 
الكوت�س  ت�صكيلة  قدرة  بعدم 
�رشيف الوزاين على مقارعة 

النوادي القوية .
اأن�صار  ينتظر  يكن  ومل 
فريقهم  ي�صقط  اأن  الرابيد 
وبثالثية  الن�رشية  اأمام 
هزمية  اأثقل  وهي  كاملة 
بداية  منذ  الفريق  تكبدها 
للت�صاوؤل  يدعو  ما  املو�صم, 
يف  الهزمية  اأ�صباب  حول 
وقوف  رغم  الوقت  هذا 
فريقها  جانب  اإىل  االإدارة 
ويطرح  التحفيزات,  بكل 

ما  حول  اأخرى  ا�صتفهامات 
خالل  الفريق  داخل  يحدث 
ومن  بالذات   الفرتة  هذه 
غليزان  �رشيع  مدرب  جهته 
�رشيف  ال�صابق  الدويل 
هزمية  يتقبل  مل  الوزاين 
فريقه بح�صني داي واعتربها 
هزمية غري م�صجعة م�رشحا 
االإطار  خارج  كان  فريقه  اأن 
تعاملوا  والالعبني  متاما 
اخل�صم  الفريق  مع  ب�صذاجة 

تنظيما  اح�صن  كان  الذي 
ان  معتقدا  امليدان,  يف 
املناف�صة  عن  الفريق  غياب 
�صد  املا�صية  اجلولة  خالل 
اجليا�صكا قد اأثر على فريقه 

وافقده الرتكيز.
اأمني لزرق 

�شريع غليزان

�ضريف الوزاين غري را�س عن اأداء العبيه 

موؤ�ش�شة االأمرية مارغريت الكندية

»جنود خارقون«
 ملكافحة ال�ضرطان

اكت�صف علماء موؤ�ص�صة االأمرية مارغريت الكندية, 
خارقون«  »جنود  اإنتاج  ي�صاعد  اأن  ميكن  كيف 
ال�رشطان  حماربة  يف  البي�صاء,  الدم  خاليا  من 
اأن �صل�صلة  اإىل   ,Molecular Cell وت�صري جملة 
الالجيني  العالج  ت�صف  اأجريت,  التي  التجارب 
خاليا  يحول  الذي  النووي,  للحم�س  املعدل 
اخلاليا  قتل  على  قدرتها  ويعزز  التائية,  املناعة 
ال�رشطانية. ويقول الدكتور دي كارفاليو من ق�صم 
الكندية,  تورنتو  بجامعة  الطبية  احليوية  الفيزياء 
اإىل  اال�صرتاتيجية  هذه  ا�صتخدام  هو  »هدفنا, 
لتعزيز  املناعي,  العالج  من  اأخرى  اأنواع  جانب 

مناعة اجل�صم امل�صادة لالأورام«.

العا�شمة
درك الدويرة يطيح 

ب�ضبكة اإجرامية 
متكنت الفرقة االإقليمية للدرك الوطني بالدكاكنة, 
خم�صة  من  متكونة  اإجرامية  ب�صبكة  االإطاحة  من 
قاموا   ,)02( فتاتان  بينهم  من  اأ�صخا�س   )05(
�صنتيم  مليون   46 بـ  يقدر  مايل  مبلغ  ب�رشقة 
تقدميهم  املوقوفون مت  بي�صاء  اأ�صلحة  با�صتعمال 
اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة عن �رشقة مبلغ 
بي�صاء  اأ�صلحة  بوا�صطة  العنف  طائلة  حتت  مايل 
من  بي�صاء  اأ�صلحة  وحيازة  اأ�رشار  جماعة  وتكوين 

ال�صنف ال�صاد�س بدون مربر �رشعي.                 
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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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