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�رشعت م�صالح ال�رشطة االقت�صادية واملالية قد 
با�رشت عمليات ا�صرتجاع العقارات ال�صناعية التي 
حت�صل عليها رجال اأعمال من والية تلم�صان والتي 
اأغلبها ا�صتعملت يف نهب املال العام من البنوك 

وتهريبها اىل اخلارج حتت غطاء اال�صتثمار وت�صجيع 
املنتج املحلي .

اأعلنت املديرية العامة لل�رشائب عن متديد 
اآجال اكتتاب الت�رشيحات اجلبائية للمتعاملني 
االقت�صاديني ل�صهر جانفي 2021 اإىل غاية 20 

مار�س املقبل.

تنظم جمعية ال�صباب املبدع لوالية اجلزائر وجمعية 
ب�صكرة تقراأ الثقافية اأكرب خميم وطني �صبابي لريادة 

االأعمال الثقافية برعاية وزارة الثقافة والفنون 
والوزارة املنتدبة لدى الوزير االأول املكلفة باقت�صاد 
املعرفة واملوؤ�ص�صات النا�صئة، الذي �صيكون ابتداء 

من 3 مار�س اإىل غاية 6 مار�س اجلاري.

يف مبادرة هي االأوىل من نوعها على امل�صتوى 
الوطني، ا�صتحدثت ال�صلطات الوالئية بغليزان 

تطبيقة الكرتونية جديدة م�صادة للبريوقرطية متكن 
من االإطالع على كل القرارات واالإجراءات االإدارية 

ومتابعة كل �صغرية وكبرية لتفادي التاأخر وحالة 
االحتقان وحتمل امل�صوؤوليات.

الر�صمية  اال�صارة  االثنني  اأم�س  اأعطيت 
 cet ال�صياحي  املركب  النطالق  االأوىل 
العائالت  ا�صتقبال  باإمكانه  اإذ  بتيبازة 
اجلزائرية يف املرحلة االأوىل قبل املرور اإىل 
ال�صياح االأجانب م�صتقبال، وتندرج  ا�صتقبال 
الن�صاط  بعث  اإعادة  �صمن  االنطالقة  هذه 
ال�صياحي يف ظروف �صحية اآمنة ال�صيما مع 

اقرتاب مو�صم اال�صطياف .
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�صاعات قليلة بعد اإعالن رئي�ص اجلمهورية قراره بحل الغرفة االأوىل من الربملان انخرط عدد من االأحزاب يف ما ي�صبه 
احلملة االنتخابية املبكرة ال�صتغالل ال�صياق العام و الرتويج خلطاب �صيا�صي معني يوحي للراأي العام بكونه جاهزا للمعركة 

االنتخابية ،و تقاطع يف ذلك االإ�صالميون الذين عقدوا جتمعات ا�صتعرا�صية يف وهران والعا�صمة. 
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ق�صد توظيفه كورقة يف احلملة االنتخابية

�سراع بني االإ�سالميني والوطنني الختطاف احلراك
.      بن زعيم : ما �صرحت به يدخل يف اإطار "العدالة االجتماعية "

�صاعات قليلة بعد اإعالن رئي�س اجلمهورية قراره بحل الغرفة االأوىل من الربملان انخرط 
عدد من االأحزاب يف ما ي�صبه احلملة االنتخابية املبكرة ال�صتغالل ال�صياق العام و الرتويج 

خلطاب �صيا�صي معني يوحي للراأي العام بكونه جاهزا للمعركة االنتخابية ،و تقاطع يف ذلك 
االإ�صالميون الذين عقدوا جتمعات ا�صتعرا�صية يف وهران والعا�صمة. 

اإميان لوا�س 

الأمة  جمل�س  ع�ضو  ت�رصيحات  كانت 
م�ضترتة  ملواجهة  وقودا  زعيم  بن 
التوا�ضل  �ضفحات  عرب  بوادرها  جتلت 
قيادات  ت�رصيحات  ويف  الجتماعي 
كنب  والإ�ضالمي  الوطني  التيار  اأحزاب 
قرينة رئي�س حركة البناء و مقري رئي�س 
حركة حم�س مع حتفظ »ظاهري«لقيادة 
جبهة التحرير الوطني على ل�ضان حممد 

العماري رئي�س ديوان الأمني العام.

حممد ملني م�صتاك
ا�صتغالل احلراك ال�صعبي كورقة 

انتخابية

ملني  حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اعترب 
ال�ضيا�ضية  الأحزاب  بع�س  اأن  م�ضتاك 
م�ضبقة  انتخابية  حملة  يف  �رصعت 
رئي�س  بها  وعد  التي  الت�رصيعات  قبيل 
يف  جليا  ظهر  ذلك  اأن  لفتا  اجلمهورية، 
غرار  على  الأحزاب  روؤ�ضاء  ت�رصيحات 

الأحزاب الإ�ضالمية.
اأكد املحلل ال�ضيا�ضي حممد ملني م�ضتاك 
اأن  يف ت�رصيح خ�س به جريدة »الو�ضط« 
الأحزاب ال�ضيا�ضية حتاول ا�ضتغالل الفراغ 
املقبلة،  املرحلة  يف  للتموقع  ال�ضيا�ضي 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  قرار  بعد  خا�ضة 
ال�ضعبي  املجل�س  بحل  تبون  املجيد 
الوطني والذهاب اإىل انتخابات ت�رصيعية 

م�ضبقة.
ملني  حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  واأ�ضار 
تريد  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  اأن  م�ضتاك 
يف  كورقة  ال�ضعبي  احلراك  ا�ضتغالل 
احلملة النتحابية معتربا اأن غياب ممثلني 
من  ا�ضتغالله  اإىل  اأدى  ال�ضعبي  للحراك 
دعت  من  اأنها  تدعي  التي  الأحزاب  قبل 
اأن  م�ضددا  فيه،  �ضاركت  من  واأول  اإليه 
خالله  من  رفع  عفوي  ال�ضعبي  احلراك 

خالله  من  اأراد  م�رصوع  مطالب  ال�ضعب 
اإحداث قطيعة مع املمار�ضات ال�ضابقة.

ملني  حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  ودعا 
احلراك  متثيل  �رصورة  اإىل  م�ضتاك 
حت�ضبا  حرة  قوائم  يف  وهيكلته  ال�ضعبي 
القوائم  اأن  م�ضريا  املقبلة،  للت�رصيعيات 
املرحلة  يف  كبري  دور  لها  �ضيكون  احلرة 

املقبلة يف املجل�س ال�ضعبي الوطني .
الأحزاب  اأن  م�ضتاك  ملني  حممد  ولفت 
اأداء  يف  ف�ضلت  اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضية 
مهامها، ول ميكنها اأن ت�ضتعمل اأو ت�ضتغل 
النتخابية  احلملة  يف  كورقة  احلراك 
امل�ضبقة التي تقودها حت�ضبا للت�رصيعيات 
املقبلة، م�ضيفا:« الأحزاب ال�ضيا�ضية منذ 
20 �ضنة قبل احلراك ال�ضعبي مل تقدم اأي 
�ضيء كما اأن املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية املمثلة 
يف الأحزاب ل حتظى بالثقة ال�ضعبية ».     
من  عدد  اأن  م�ضتاك  ملني  حممد  واأ�ضار 
حركة  غرار  على  الإ�ضالمية  الأحزاب 
الوطني  البناء  وحركة  ال�ضلم  جمتمع 
متحم�ضة للت�رصيعيات املقبلة، فهي ترى 
اأن هناك فر�ضة يف اقتحام الربملان بقوة، 
قائال:« حركة جمتمع ال�ضلم حت�ضب على 
املعار�ضة الإيجابية وحركة البناء الوطني 
وهي  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  مع  تفاعلت 
ال�ضلطة  مع  تفاعلت  الطرح  يف  عقالنية 
اأحزاب  والنتخابات الرئا�ضية على غرار 

اأخرى التي ل تقدم البديل«.
املح�ضوبة  املوالة  اأحزاب  اأن  اعترب  و 
يف  دورها  �ضيرتاجع  الأ�ضبق  النظام  على 
حظوظ  لها  يكون  لن  و  املقبلة  املرحلة 
و  دعوات  بعد  املجال�س  يف متثيل  كبرية 
ال�ضعبي  احلراك  رفعها  التي  ال�ضعارات 

حللها و اإحالتها اإىل املتحف
اأما بخ�ضو�س الت�رصيحات الأخرية لع�ضو 
زعيم  بن  الوهاب  عبد  الأمة  جمل�س 
املجل�س  اأع�ضاء  خاللها  من  اتهم  التي 
العمومية  اخلزينة  با�ضتنزاف  النتقايل 
من خالل تلقي اأجور ت�ضل لأربعني مليون 

�ضنتيم عن 3 �ضنوات خدمة يف املوؤ�ض�ضة 
ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد  �ضابقا،  الت�رصيعية 
غري  الت�رصيحات  هذه  اأن  م�ضتاك  ملني 
بريئة خا�ضة يف الوقت الراهن بعد قرار 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون بحل 
بانه  معتربا  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س 

يريد توظيف الق�ضية لأغرا�س اأخرى.
 

عبد الوهاب ن زعيم 
ال اأق�صد اأ�صخا�صا معينني اأو اأحزابا

اأن  زعيم  بن  الوهاب  عبد  ال�ضيناتور  اأكد 
اأجور  حول  بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
املجل�س النتقايل تدخل يف اإطار دفاعه 
من  م�ضتغربا  الجتماعية،  العدالة  على 
التي طالته  والتهجمات  النتقادات  حجم 

وراء ذلك .
�ضدد ال�ضيناتور عبد الوهاب بن زعيم يف 
حول  �رصح  به  ما  اأن  »للو�ضط«  ت�رصيح 
من  يق�ضد  ل  النتقايل  املجل�س  اأجور 
ب�ضفته  ،واإمنا  معينة  اأ�ضخا�س  خالله 
الدفاع  واجبه  من  الأمة  مبجل�س  ع�ضوا 
اأقل  ول  اأكرث  ل  الجتماعية  العدالة  عن 

على حد قوله .
اأن  زعيم  بن  الوهاب  ال�ضيناتورعبد  اأكد 
ت�رصيحاته حول اأجور املجل�س النتقايل 
هذا  يومنا  1994اإىل  �ضنة  منذ  �ضحيحة 
النتقايل  واملجل�س   100/100 �ضحيحة 
اأجرة مدى  �رصع قانونا يتم مبوجبه دفع 
احلياة لأع�ضائه منذ 1997 اإىل يومنا هذا 
تنتقل  فالجرة  اأع�ضائه  اأحد  توفى  واإذا 
ي�ضتفيدون  ذلك  اىل  �ضف  الزوجة  اإىل 
النائب  الأجور مثلهم مثل  الزيادة يف  من 
المور  تتعلق  حينما  اأنه  م�ضددا  احلايل، 
احلقيقة  اإعطاء  فوجب  النا�س  بحقوق 

كاملة غري منقو�ضة . 
طرح  عدم  يودون  الكثري  هناك  طبيعي 
مب�ضاحلهم  مت�س  والتي  املوا�ضيع  هاته 
وحتى  انتقادات  هناك  �ضتكون  وطبيعي 

تهجمات لكن العربة ان ال�ضعب هو احلكم 
عليه  اأعر�س  وطبيعي  ال�ضعب  اأمثل  اأنا   ،
ال�ضعب  خزينة  من  الدولة  يل  تدفعه  ما 
لتمثيله ، وعلى الذين ين�رصون التكذيبات 
�رصاحة  بكل  لأنه  اأجورهم  ين�رصوا  اأن 
ن�رص  يل  ي�ضمح  القانون  ول  ل  اأخالقي 

وثائق ل تخ�ضني«.
 

حممد عماري
ت�صريحات بن زعيم ال تلزم احلزب 

اأن  عماري  دواحممد  رئي�س  اأكد  
الت�رصيحات الأخرية لع�ضو جمل�س الأمة 
عبد الوهاب بن زعيم ل تلزم احلزب باأي 
�ضكل من الأ�ضكال، م�ضريا اأن حزب جبهة 
التهجم  عادته  من  لي�س  الوطني  التحرير 
وال�ضخ�ضيات  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  على 

الوطنية.
جبهة  حلزب  بالت�ضال  املكلف  فتح 
يف  عماري  حممد  الوطني  التحرير 
ت�رصيح »للو�ضط« النار على الت�رصيحات 
الأخرية لل�ضيناتور عبد الوهاب بن زعيم، 
موؤكدا اأن هذه الت�رصيحات ل متثل حزب 

الأفالن  و اأن ما قاله يلزمه هو فقط .
العام  الأمني  اأن  عماري  حممد  اأ�ضار  و 
جلبهة التحرير الوطني اأبو الف�ضل بعجي 
على  التوافق  اإىل  ال�ضيا�ضية  الطبقة  دعا 
العمل  لأخلقة  اأخالقي  �رصف  ميثاق 

ال�ضيا�ضي و تهذيبه .

بن قرينة 
ال اأتقا�صى  تقاعدا بعنوان ع�صو 

باملجل�س االنتقايل
 

عبد  الوطني  البناء  حركة  رئي�س  كذب 
ع�ضو  ت�رصيحات  قرينة  بن  القادر 
زعيم  بن  الوهاب  عبد  الأمة  جمل�س 
ع�ضو  بعنوان  مرتبا  يتقا�ضى  اأنه  حول 
مقداره  النتقايل  الوطني  املجل�س 
اأنه  موؤكدا   ،1997 �ضنة  ِمن  مليون   40
ع�ضو  عنوان  حتت  تقاعدا  يتقا�ضى  ل 

باملجل�س الوطني النتقايل
و قال بن قرينة من خالل من�ضور له على 
الفاي�ضبوك :« و لتنوير الراأي العام ع�ضو 
الوطني النتقايل ما بني �ضنة  املجل�س 
1994 و 1997 كان مرتبه بحدود 5 ماليني 
و ن�ضف تقريبا و مل ترفع اأجور النواب 
 /2007 ل�ضنة  الربملانية  العهدة  يف  اإل 
و  املنح  مع  مليون   30 من  لأكرث   2012
لع�ضو جمل�س المة كذلك مًلا يقارب 32 
مليونا مبا فيها منحة ال�ضكن،  و ينطبق 
الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  مرتب  على 
تقاعد ع�ضو  نف�س  التقاعدي  النتقايل 
جمل�س الأمة و ع�ضو املجل�س ال�ضعبي 
ذلك  تو�ضيح  احلاليني ، اأردت  الوطني 
القانوين يف  للراأي مع الحتفاظ باحلق 

الدفاع بدفع تهمة الت�ضهري ».

اأ�صتاذ علم االجتماع ال�صيا�صي، نورالدين بكي�س:

غياب تاأطري احلراك يطرح عالمات ا�ستفهام
قدم اأ�ضتاذ علم الجتماع ال�ضيا�ضي 
بكي�س، قراءة اجتماعية  نورالدين 
يف  ال�ضعبي  احلراك  تاأطري  حول 
غياب  هناك  اأن  موؤكدا  اجلزائر، 
للتاأطري يف ال�ضارع وهذا ما يجعل 
من  يتخوفون  احلراك  ن�ضطاء 
احتواء احلراك ال�ضعبي والتالعب 
اأو لفتة  به ويظهر هذا يف �ضورة 
مقتنع  غري  املواطن  فيها  يكون 
اإىل  يوؤدي  وهذا  متاما مب�ضمونها 
ي�ضرتكون  اأ�ضخا�س  عن  البحث 
اأو  اإيديولوجيا  اأو  عرقيا  معه 
اإىل  العودة  بعدها  يتم  ثم  جهويا، 
هذه  تنق�ضم  ثم  ال�ضعبية  الأحياء 
اإىل مربعات جديدة ت�ضم  الأحياء 
الأ�ضدقاء ويتم فيها �ضبط مواعيد 

للخروج للحراك ال�ضعبي، وهذا ما 
يوؤكد اأنه موؤطر من الداخل خوفا 

من الخرتاق والحتواء.
اأو�ضح �ضيف  ال�ضياق  ذات  ويف 
ميكن  ل  احلراك  اأن   ،)M(راديو
ذات  عاد  اأين  تيار  لأنه  تاأطريه 
الأوىل  البدايات  اإىل  املتحدث 
للحراك ال�ضعبي الذي كان يف اأوج 
اعتماده  طريق  عن  وهذا  قوته 
على مربعات متنوعة يف العا�ضمة 
مع توجهات خمتلفة يف امل�ضريات 
فهذه  منها،  واحدة  لكل  ال�ضعبية 
جماعة  فيها  الكبرية  اجلماهري 
الواد  وباب  والق�ضبة  من احلرا�س 
الأمر  هذا  وا�ضفا  اأودان،  و�ضاحة 

بالطبيعي.

واعترب �ضاحب كتاب »كيف ت�ضبح 
اجلزائر« ،اأن  يف  �ضيئا  مواطنا 
نف�س امل�ضكل املوجود مع النظام 
ال�ضعبي  احلراك  اأي�ضا يف  موجود 
مع  الثقة  م�ضكل  يف  واملتمثل 
على  يدل  وهذا  وغيابها  النظام 
�ضامنة  موؤ�ض�ضات  وجود  عدم 
وبالتايل  ال�ضعب  عندها  يحتكم 
فلو وجدت منظومة �ضيا�ضية قوية 
على  الرتكيز  يتم  ل  اجلزائر  يف 
واخلوف  للتوج�س  يكون  ول  الثقة 
ق�ضاء  يتطلب  وهذا   ، مكان  اأي 
م�ضتقال وحقيقيا ويف نف�س الوقت 
يقت�ضي العتماد على املوؤ�ض�ضات 

ال�ضامنة.
الدين  قال  نور  النخب،  دور  وعن 

هناك  تكون  اأن  ، لبد  بكي�س 
طرف  من  الطرح   يف  �ضجاعة 
هوؤلء واملتمثلة يف طرح  م�رصوع 
من قبل  كتلة الغ�ضب والعرتا�س 
التي لديها وجهة نظر خا�ضة  وهذا 

من  ال�ضتفادة  ي�ضتدعي  ما 
طرف  من  ال�ضادرة  الآراء  هاته 
�ضيكونون  اأمام  الذي  النخب 
لكون   ، م�ضتقبال  تاريخية  م�ضاءلة 
عن  بواجبه  قام  العادي  املواطن 

للحراك  ال�ضعبي  خروجه  طريق 
لبد  وهنا   ، بنف�ضه  واملغامرة 
النخبة  و�ضجاعة  جراأة  تظهر  اأن 
التي  اجلهة  على  فالبد   ،  ولهذا 
متلك القوة  ال�ضيا�ضية  والقدرة اإىل 
للو�ضول  الأدوار  تقا�ضم   �رصورة 
مير  والذي  ال�ضيا�ضي  الن�ضج  اإىل 
لتبني  بال�ضجاعة  الت�ضام  عرب 
املتمثل  ال�ضيا�ضي  املنطق  هذا 
يظهر  والذي  والعطاء  الأخذ  يف 
مدى  يظهر  �ضيا�ضي  موقف  عرب 
الوفاء للوطن ، فالكثري من الأ�ضياء 
اجلميع   طرف  من  جراأة  تتطلب 
اأجل  التغلب على اخلوف  من  مع 

غاية واحدة وهي بناء اجلزائر.
حكيم مالك



الثالثاء 02  مار�س 2021  املوافـق  ل18 رجب 1442 ه 24 �ساعة3
�أزيد من 240 �ألف طلب تر�شح

ا�ستحداث 10 اآالف من�سب بيداغوجي  ل�سبه الطبيني«
ك�شف مدير �لتكوين بوز�رة �ل�شحة و�ل�شكان و�إ�شالح �مل�شت�شفيات, توفيق 

عمر�ين, عن »��شتحد�ث 10 �آالف من�شب بيد�غوجي لل�شبه �لطبيني« عن طريق 
تنظيم م�شابقة يف ثالثة �خت�شا�شات للم�شاعدين �لطبيني على م�شتوى جميع 

واليات �لوطن.
حكيم. م

�آالف   10« �أن  ت�رصيح  يف  �مل�س�ؤول  ذ�ت  و�أكد 
من�سب بيد�غ�جي �لتي فتحها �ل�ظيف �لعم�مي 
�ل�سنة  �لدر��سي  �مل�ست�ى  لذوي  �لطبيني  لل�سبه 
وع�ن  عام  طبي  م�ساعد  تخ�ص  ثان�ي  �لثالثة 
م�ساعد  وع�ن  �الأ�سنان  جر�حة  يف  م�ساعد 
�لعملية  هذه  تدخل  حيث  �لطف�لة«  رعاية  يف 
بعد  �ل�ز�رة  �سطرته  �لذي  �ملخطط  �إطار  يف 
فرب�ير  �سهر  من  �لر�بع  يف  �لت�سجيالت  فتح 
�ملن�رصم عرب �الأر�سية �لرقمية �لتي ��ستحدثتها 
على  �ملهمة  وت�سهيل  �لقر�ر  المركزية  �إطار  يف 

�مل��طنني«.
�أزيد  �ل�سدد,  هذ�  يف  �ل�ز�رة  ��ستقبلت  وقد 
بينها  من  �لقطر  تر�سح عرب  �ألف طلب   240 من 
ل�حدها  مترن��ست  ب�الية  طلب   600 من  �أزيد 
�لت�سجيالت  غلق  ومت حتديد  �ملثال  �سبيل  على 
بعد  �لثاين مار�ص  �لثالثاء  -ح�سب عمر�ين-غد� 
مديريات  طرف  من  �لق��ئم  على  �مل�سادقة 

�ل�سحة لل�اليات.
و�أو�سح ذ�ت �مل�س�ؤول من جهة �أخرى �أنه »ميكن 

للمرت�سحني �الطالع على ملفاتهم عرب �الأر�سية 
حالة  يف  ميكنهم  كما  �أوال  بالقب�ل  حظيت  �إذ� 
ن�رص  بعد  �ساعة   48 خالل  طعن  ت�جيه  �لرف�ص 
�ل�سحة  مديرية   عليهم  ترد  �لنهائية  �لقائمة 
بدورها خالل 48 �ساعة من ��ستقبال �لرد وميكن 
للمرت�سحني �لذين مت قب�لهم �سحب ��ستدعاء�تهم 
لهم  لل�سماح   2021 مار�ص  �لثامن  ي�م  ون�سخها 
ي�م  �جر�ئها  �سيتم  �لتي  �مل�سابقة  يف  للم�ساركة 

13 من نف�ص �ل�سهر �جلاري -كما �أ�ساف-.
مر�كز  خمتلف  عرب  �لدر��سة  من  �سنتني  وبعد 
�سهادة  على  �لطالب  يتح�سل  لل�طن  �لتك�ين 
وع�ن  عام  طبي  �سبه  م�ساعد  �خت�سا�سات  يف 
يف  م�ساعد  وع�ن  �ال�سنان  جر�حة  يف  م�ساعد 
رعاية �لطف�لة وقد �أكد �لدكت�ر عمر�ين يف هذ� 

�ل�سدد �أن هذ� �لتك�ين يدخل يف 
�لذي تعاين منه خمتلف  �لنق�ص  �إ�ستد�رك  �إطار 
�ل�سلك  �لقطر يف هذ�  �ل�سحية عرب  �مل�ؤ�س�سات 
�لذي يعد » �لعم�د �لفقري« ملختلف �لن�ساطات 
�جلماعي  بالتقاعد  �ل�سماح  بعد  وذلك  �لطبية 
و�نقطاع   2016  /2015 �سنتي  �سهدته  �لذي 
منت�سف  يف  كاملة  �سن��ت  �سبع  ملدة  �لتك�ين 

�سن��ت 2000.
هذ�  �آخر  جانب  من  �مل�س�ؤول  ذ�ت  و�أرجع 
كرثة  �إىل  كذلك  طبي  �سبه  �ل�سلك  يف  �لنق�ص 
مما  جديدة  �سحية  هياكل  وفتح  عليه  �لطلب 
جمال  يف  جديدة  تك�ين  مر�كز  فتح  ��ستدعى 
بها  ت�جد  ال  كانت  �لتي  بال�اليات  طبي  �ل�سبه 
هذه �لتخ�س�سات وتعزيزها باالأ�ساتذة �ملدر�سني 

و�مل��رد �لب�رصية �ملر�فقة لذلك.
ويبقى �لعجز م�سجال -ح�سبه- بالن�سبة لل�سبه 
�لطبيني �حلا�سلني على �سهادة �لبكال�ريا على 
م�ست�ى �لعديد من �مل�ؤ�س�سات �ل�سحية لل�طن 
�لعم�مية  بال�سلطات  دفع  مما  �أردف-  -كما 
�ملجال  هذ�  يف  للتك�ين  خمطط  و�سع  �إىل 
�سي�ساهم يف  ملدة ثالث �سن��ت �ملقبلة مما 
عادي  ت�سيري  وحتقيق  �لعجز  هذ�  ��ستدر�ك 

للم�ؤ�س�سات �ل�سحية م�ستقبال.
وبخ�س��ص خلق �خت�سا�سات جديدة تتما�سى 
و�لقطاع  �لعلم  ي�سهدها  �لتي  �لتط�ر�ت  مع 
قال �لدكت�ر عمر�ين �أن ذلك مرتبط بالق��نني 
�ال�سا�سية الأ�سالك �ل�سحة ويخ�سع لن�س��ص 
�الخت�سا�سات  هذه  حتدد  ��سافية  قان�نية 

�جلديدة الإثر�ء �لقطاع  وفيما يتعلق بالتك�ين 
متخرج�ها  يجد  �أين  �خلا�سة  باملد�ر�ص 
�سغل  من�سب  على  للح�س�ل  كبرية  �سع�بة 
�ىل  و��ستناد�  باأنه  �ملتحدث  ذ�ت  �أو�سح 
�لق��نني �ل�سارية �ملفع�ل فاإن �حلا�سلني على 
�سهاد�ت من هذه �ملد�ر�ص م�جهني ح�رصيا 
�إىل �لعياد�ت �لتابعة للقطاع �خلا�ص لكن ميكن 
عدم  حالة  يف  �لعم�مي  بالقطاع  ت�ظيفهم 
�خلا�ص  بالقطاع  منا�سب  �يجاد  من  متكنهم 
وك�سف باملنا�سبة باأن �ل�ز�رة ب�سدد م�ساعدة 

وت�سجيع مد�ر�ص �لتك�ين �سبه �لطبي للقطاع 
وخلق  �الخت�سا�سات  تن�يع  على  �خلا�ص 
�سغل  منا�سب  مبنح  ت�سمح  جديدة  �أخرى 
��ستحد�ث  �لعم�مي و�خلا�ص مع  بالقطاعني 
�ل�سيدلة  للم�ساعدين يف  بيد�غ�جية  منا�سب 
لفائدة �ل�كاالت �خلا�سة ومر�فقتها برت�سانة 
هذ�  يف  �ل�رص�كة  تعزيز  ق�سد  قان�نية 
�لعم�مي و�خلا�ص يف  �لقطاعني  �ملجال بني 
�خت�سا�ساته  بكل  طبي  �سبه  �لتك�ين  جمال 

المت�سا�ص �لبطالة.

�جلمعية �لوطنية لل�شيادلة �جلز�ئريني

حتيني الن�سو�س املنظمة اأولوية ق�سوى
�جلز�ئريني  لل�سيادلة  �ل�طنية  �جلمعية  دعت 
�أم�ص �الثنني �ىل �عادة تنظيم �لقطاع و تط�ير 
مع  �لفاعلني  كل  باإ�رص�ك  �ل�سيدالنية  �ل�سناعة 
�مل�س�ؤولية  لتغليب  �لق�س�ى  �الأول�ية  �عطاء 
حتيني  و  �مل�ؤ�س�سات  خمتلف  يف  �ل�سيدالنية 
خا�سة  �أهمية  �إيالء  و  له  �ملنظمة  �لن�س��ص 
�لفعال  و  �الأ�سا�سي  �لعن�رص  باعتباره  لل�سيديل 

يف �سل�سة �ال�ست�سفاء. 
لل�سيادلة  �ل�طنية  �جلمعة  �ن  �لبيان  �أفاد  و 
�أجل  من  ر�فعت  تاأ�سي�سها  منذ  �جلز�ئريني 
��رص�ك كل �لفاعلني يف قطاع �ل�سيدلة و�الأخذ 
تخ�س�ساتهم  �ختالف  على  �ل�سيادلة  كل  باآر�ء 
هذه  م�ستقبل  حتديد  يف  و�أجيالهم  �ملهنية 
�ملهنة, خا�سة يف هذ� �لظرف �ملتميز بتح�الت 
مبا  �جلماعي  ذكائنا  حتكيم  »ت�ستدعي  كربى 
ي�سيع  وال  �ملهنة  ويط�ر  �جلميع  ي�سمن حق�ق 

م�ستقبل �أجيال من �ل�سيادلة«.
�الأول�ية  »�عطاء  على �رصورة  �جلمعية  ت�ؤكد  و 
�ل�سيدالنية  �مل�س�ؤولية  لتغليب  �لق�س�ى 
يك�ن  �أن  يجب  وال  �مل�ؤ�س�سات  خمتلف  يف 
من  �لفاعلني«و�نطالقا  بني  �رص�عات  رهينة 
لدى  �أول�ية  تكت�سي  �لتي  و�مل�ساريع  �الأهد�ف 

عامة,خا�سة  ب�سفة  �لدو�ء  وقطاع  �ل�سيادلة 
�أن تط�ير  يف هذ� �لظرف, فاإن �جلمعية تعترب 
مهن  خللق  فر�سة  �أكرب  �ل�سيدالنية  �ل�سناعة 
ممكن  عدد  �أكرب  و�إ�رص�ك  لل�سيديل  حديثة 
�ملتعددة  �ملهام  يف  �ل�سباب  �ل�سيادلة  من 

للم�ؤ�س�سات �ل�سيدالنية.
و ترى بهذ� �ل�سدد �ن حتيني �لن�س��ص �ملنظمة 
جيدة  و  مهمة  »خط�ة  تعد  �مل�ؤ�س�سات  لهذه 
باإ�سافة �أ�سناف جديدة للم�ؤ�س�سات وم�س�ؤوليات 
�أو�سع لل�سيديل«و�أو�سح بيان �جلمعية �ن �إ�سالح 
قطاع �ل�سحة و �إ�سالح �مل�ست�سفيات و�ل�ر�سات 
�إعادة  تر�عي  �أن  يجب  �لغر�ص  لهذ�  �ملفت�حة 
�إىل وظيفته  به  و�النتقال  �ل�سيديل  دور  تعريف 
�حلقيقية كعن�رص �أ�سا�سي يف �سل�سلة �ال�ست�سفاء 
بني  �لتكامل  يف  �ملالئمة  �ل�سيغة  تلك  و�إيجاد 
�أكرث  �إ�سفاء  وكذ�  �ملعالج,  و�لطبيب  �ل�سيديل 
عالقة  ملفات  ت�سيري  يف  و�رص�مة  �سفافية 

كملفات �عتماد �ل�سيدليات �خلا�سة.
�لرت�كمات  »جتاوز  �ىل  �جلمعية  تدع�  كما 
و�ل�س�رة  عق�د  منذ  �لقطاع  عا�سها  �لتي 
�الإد�رية  و�مل�ساكل  �ل�سيديل  ملهنة  �لنمطية 
�ل�سيادلة,  عاناها  �لتي  و�لبريوقر�طية 

وت�سارب �الأهد�ف �ملهنية و�لنقابية و �اللتز�م 
باأخالقيات �ملهنة �لتي حتث على �لت�سامن بني 

ممار�سي �ملهنة«.
�لدو�ء  قطاع  م�ساكل  �أن  �جلمعية  تفيد  و 
و  �جلز�ئية  �مل�س�ؤوليات  و  كالندرة  �ملتكررة 
بني  و�لعالقات  �ملتعددة  �ملهنية  �مل�س�ؤوليات 
مهنية  تفكري  ب�ر�سات  �إال  »ال حتل  �ملتعاملني, 
لنك�ن  �ل�سليمة  �ملمار�سات  �إطار  يف  وعلمية 
هذه  جتلب  �ن  يجب  �حلل«كما  من  �أجز�ء  كلنا 
لقطاع  »نظرة خمتلفة  �ملرحلة �حلا�سمة معها 
�ل�سيدلة ت�ساير �سعارنا �لذي �عتمدناه«و تتمثل 
تاأ�س�ست �سنة 2020  حتت  �لتي  مهمة �جلمعية 
��رص�ك  على  �لعمل  يف  �لغد«  »�سيدلة  �سعار 
كل �الطر�ف �لفاعلة و يف قطاع �ل�سيدلة بغية 

حتديد م�ستقبل هذه �ملهنة  �ل�رصيفة.         
�جلز�ئريني,  لل�سيادلة  �ل�طنية  �جلمعية  تعد  و 
جمعية ذ�ت طابع �جتماعي و�قت�سادي وعلمي 
تخ�س�ساتهم  �ختالف  على  �ل�سيادلة   جتمع 
�ملهنية, و تعد -ح�سب �أع�سائها- ف�ساء لتبادل 
خمتلف وجهات �لنظر ح�ل �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة 
و  �رصف  على  �حلفاظ  بهدف  �ل�سيديل  مبهنة 

قيم مهنة �ل�سيديل يف �جلز�ئر.

باأمر من وز�رتي �ل�شناعة و�لفالحة 

مبا�سرة ا�سرتجاع ع�سرات الهكتارات 
و�ملالية  م�سالح �ل�رصطة �القت�سادية  �رصعت 
�لعقار�ت  ��سرتجاع  عمليات  با�رصت  قد 
�أعمال من  حت�سل عليها رجال  �لتي  �ل�سناعية 
نهب  يف  ��ستعملت  �أغلبها  و�لتي  تلم�سان  والية 
�خلارج  �ىل  وتهريبها  �لبن�ك  �لعام من  �ملال 
حتت غطاء �ال�ستثمار وت�سجيع �ملنتج �ملحلي 

.
وز�رة  من  باأمر  جاءت  �لتي  �لعملية  هذه 
�ل�سناعة  وقد مت �إعادة فتح �لعديد من ملفات 
من  �الإدر�ج  باأمر  رهن  كانت  �لتي  �لف�ساد 
كربى  مب�ساريع  تعلق  ما  خا�سة  �لعام  �لنائب 
تخ�ص ملفات خ��س�سة �لعديد من �مل�ؤ�س�سات 
بطريقة م�سب�هة يتقدمها م�سنع �لزيت مبغنية 
و�لذي مت �ل�سيطرة عليه من قبل �أحد �ل�سناعيني 
�لقرو�ص  على  �حلا�سلني  �أكرب  من  يعد  �لذي 
�لذرى  م�سنع  عامال وكذ�   360 �لبنكية و�رصح 
بالرم�سي  لالأجر  وم�سانع   , �ملنطقة  بد�أت 
من  ملفات �لعديد  �إىل  ,باالإ�سافة  و�ل�س��حلية 
يف  عليها  �لت�سرت  مت  �لتي  �لكربى  �ملن�ساآت 

حتقيق  فتح  مت  ل��يل كما  �الأ�سبق  �ل��يل  عهد 
يف ملف �سيطرة �أحد رجال �الأعمال �ملقربني 
من �ل�سلطة و�لذي متكن من نهب �ملاليري من 
ميز�نية �لدولة وحتطيم �لعديد من �مل�ؤ�س�سات 
�لعم�مية على غر�ر دي��ن �لدو�جن و�الأنعام من 
�أجل �ل�سيطرة على �س�ق هذه �ملادة باالإ�سافة 
بطرق  للدولة  تابعة  �أر��سي  على  ح�س�له  �ىل 
يف  �ساهم  من �أ�سحابها,كما  ونهبها  م�سب�هة 
وهي  مغنية  مبدينة  من�ساأة  �أهم  على  �لق�ساء 
�ل�سناعية  باملنطقة  و�ل�ساب�ن  �لزيت  م�سنع 
ملغنية �لتي ح�سل عليها بالدينار �لرمزي و�رصح 
عمالها وباع عتادها وح�لها �ىل خمزن لالآالت 
�لفالحية �لتي يركبها بعد ��ستري�دها على �سكل 
ي�ستبه  وبطرق  �لغزو�ت  ميناء  عرب  غيار  قطع 
�نها حت�يل لروؤو�ص �الأم��ل و�لتي �نطلقت فيها 
حتقيقات  وطنية , كما ح�سل على قطع �أر�سية 
بالدينار �لرمزي بكل من �أوالد بن د�م� مبغنية 
باالإ�سافة   , تلم�سان  �رصق  كلم   10, فزة  وعني 
�ىل ملف مقاول ح�سل 120 مليار من �لقرو�ص 

تزفيت  �سفقات  باأغلب  فازت  �رصكة  الإقامة 
بعد  �سن��ت  �ل10  فاقت  بال�الية  ملدة  �لطرق 
�ست��ن  بببلدية  عليه  �حل�س�ل  مت  عقار  رهن 
تاركا  �خلارج  �إىل  ويفر  عنادها  يبيع  �أن  قبل   ,
�لتحقيقات  فتحت  كما  ثقيلة,  خلفه ملفات 
غر�ر  على  كربى  �رصكات  خ��س�سة  ملفات 
غلقها وبيعها  تتم  �سيتال �لتي  ليدميك�,و�رصكة 
ك�سمانات  ��ستعمل�ها  �أعمال �لذي  �إىل رجال 
جانب  ,من  �خلارج  �إىل  لتهريب �لقرو�ص 
�إىل ��سرتجاع  �أر��ص   �ل�سلطات  ت�سعى  �آخر 
�لفالحة  تابعة لدي��ن  فالحية ومن�ساآت 
,ودو�وين �لزي�ت ,من م�ستثمرين �دع�� قدرتهم 
على �إقامة تعاونيات لت�سدير �لبطاطا و�لب�سل 
 , �لفالحية  �ملنتجات  من  ,و�لعديد  ,و�خلروب 
هذه  �لعقار�ت  ��ستعمل��  �نهم  يت�سح  �أن  قبل 
هربت  �غلبها  باملاليري  �سمان قرو�ص  يف 
و�إطار�ت  تنفيذي�ن  مدر�ء  �خلارج بت��ط�ؤ  �إىل 

�سامية ما يجره �ىل �لعد�لة .
 حممد بن تر�ر

ك�سف �لدي��ن �ل�طني �ملهني �مل�سرتك للخ�رص 
�ملنح  دفع  عملية  �أن  �أم�ص  له  بيان  يف  و�للح�م 
�لعالقة م�ستمر بالن�سبة لكافة �ل�رصكاء و �ملهنيني 
مما �سارفت على �النتهاء بعد ت�س�ية م�ستحقات 

90 باملائة من �لفالحني.
�أ�سار �لدي��ن �ىل �أنه من �أ�سل 3151 فالحا منتجا 
��ستفاد 98 باملائة  �لتح�يل,  متعاقد� مع م�سانع 
منهم من م�ستحقاته �ملالية �ملقدرة ب 12دينار� 
فالحا   67 بقي  فيما  �لتح�يل,  م�سانع  قبل  من 
�مل�سلحة  �ىل  بعد  �الإد�رية  ملفاتهم  حت�ل  مل 
و�إمتام دفع  ��ستكمال معاجلتها  �ملخت�سة, ق�سد 

باقي �مل�ستحقات �ملالية �لعالقة.
مر�فقة  و  دعم  لربنامج  ��ستكماال  هذ�  جاء 
�لفالحني �ملنتجني �ملتعاقدين مع م�سانع حت�يل 
�لعملية متكنت  �إنطاق  �ل�سناعية فمنذ  �لطماطم 
م�سالح �لدي��ن من ��ستقبال ملفات 2934 فالحا 

عدد  بلغ  فيما  منتجا,  فالحا   3151 �أ�سل  من 
�لفالحني �لذين ��ستفادو� من م�ستحقاتهم �ملالية 

2360 فالحا.
و �أ�ساف ذ�ت �لبيان �أنه بالن�سبة مل�سانع �لتح�يل 
من  حت�يل  وحدة   18 م�ستحقات  ت�س�ية  مت  فقد 
�أ�سل 21 م�سنعا, على �أن يتم �النتهاء من دفع منح 
باقي �ل�حد�ت �لثالث ف�ر �إمتام معاجلة ملفاتهم 

�الإد�رية.  
�ملهنيني  و  �ل�رصكاء  �لدي��ن  يذكر  �الأخري  ويف 
�ملتعاقدين  �لفالحني  ��ستفادة  على  جدير  باأنه 
�إىل  �لهادف   , لهم  �ملخ�س�سة  �لدعم  منح  من 
و�لرفع من  �ال�ستثمار  ��ستمر�رية  ت�سجيعهم على 
حققت  �لتي  �ل�سناعية  �لطماطم  مادة  �إنتاجية 
�لذي جعلها  �لذ�تي  �الكتفاء  بدورها يف �جلز�ئر 
تتجنب م���سلة �ال�ستري�د مع �لتفكري يف �لت�سدير 

م�ستقبال

�لديو�ن �لوطني �ملهني �مل�شرتك للخ�شر و�للحوم: 

دفع املنح العالقة م�ستمر بالن�سبة 
لل�سركاء و املهنيني 

يف �شابقة وطنية فريدة بغليز�ن

تطبيق اإلكرتوين ملحارية البريوقراطية 
�مل�ست�ى  على  ن�عها  من  �الأوىل  هي  مبادرة  يف 
بغليز�ن  �ل�الئية  �ل�سلطات  ��ستحدثت  �ل�طني, 
للبريوقرطية  م�سادة  جديدة  �لكرتونية  تطبيقة 
�لقر�ر�ت و�الإجر�ء�ت  �الإطالع على كل  متكن من 
�الإد�رية ومتابعة كل �سغرية وكبرية لتفادي �لتاأخر 

وحالة �الحتقان وحتمل �مل�س�ؤوليات.
عر�ص  �ل�الية  و�يل  بدي��ن  �أم�ص   م�ساء  مت  وقد 
�لتي  �لربوقر�طيـة  ملحاربة  �اللكرتونية  �لتطبيقة 
�أمر �ل��يل با�ستحد�ثها  عقب �طالعه على بع�ص 
من  �ملمار�سة  �لبريوقر�طية  و�لعر�قيل  �مل�ساكل 
مديرية  �أمر  حيث  �الإد�رية,  �مل�سالح  بع�ص  قبل 
�مل���سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية  بال�الية من �أجل 

�ل�سهر على ��ستحد�ثها.
وقد مت ح�س�ر تد�سني عمل هذه �لتطبيقة و�الإطالع 
عليها لتحمل �مل�س�ؤوليات كل من م�س�ؤويل �ل�الية  
بدء� من �الأمني �لعام  لل�الية  و�ملفت�ص �لعام لل�الية 
�لعامة  و�ل�س�ؤون  �لتنظيم  مدر�ء  �لدي��ن,  ,رئي�ص 
,�الد�رة �ملحلية ,�مل���سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية  
غر�ر  على  �لقطاعات  بع�ص  مدر�ء  جانب    �ىل 
�الأ�سغال �لعم�مية , �لتجهيز�ت �لعم�مية , �ل�سكن 

, �لبيئة , �ل�س�ؤون �لدينية و�الأوقاف , �لتعمري و�لبناء  
.

�لهدف  �أن   « �هلل  »م�التي عطا  و�يل غليز�ن  وقال 
ه�؛  �الإلكرتونية  �لتطبيقـة  هذه  ��ستحد�ث  من 
لدى  و�الحتقان  �لتاأخر   لتفادي  �مللفات  معاجلة 
ومن  �ملعن�ية  و�الأ�سخا�ص  �لطبيعيني  �الأ�سخا�ص 
ومر�قبة  �الأول�يات  حتديد  على  ت�ساعد  خاللها 
مامـدى كفاءة �الإطار�ت على تاأدية �ملهام �مل�كلة 
يف  وحتكمها  �الإد�ر�ت   جتاوب  مدى   وما  �إليهم 

تاأدية مهامها .
�لتطبيقة  هذه  �أن  بالق�ل  غليز�ن  و�يل  و�أ�ساف   
�اللكرتونية هي مبثابة �لية جديدة  ملتابعة �مللفات 

و�لتي من �ساأنها   �مل�ساعدة يف �تخاذ �لقر�ر .
و�سبق و�ن �نتقد و�يل غليز�ن �أد�ء بع�ص �مل�سالح 
�ل�الية  م�سالح  تعطيل  يف  الإفر�طها  �الإد�رية 
و�مل��طنني من خالل ممار�سة �لبريوقر�طية �لتي 
و�سفها بغري �لربيئة �أحيانا وقلة �لكفاءة يف بع�ص 
و�لتذمر  ت�سبب يف حالة من �الحتقان  �الأحيان ما 

لدى �مل��طنني يف غالب �الأحيان.
�أمني بن لزرق

برتال �شيماء       
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مرمي خمي�سة

علي نبي املدير الفرعي بوزارة الربيد 
هدفنا ت�شييد جمتمع معلومات جزائري 

�شامل
الربيد  بوزارة  الفرعي  املدير  ك�شف 
والال�شلكية،  ال�شلكية  واملوا�شالت 
جلريدة  ت�رصيح  يف  اأم�س،  نبي،  علي 
لت�شييد  دوما  ت�شعى  الوزارة  »الو�شط«، 
ي�شتخدم  �شامل،  معلومات  جمتمع 
الإعالم  تكنولوجيات  اأفراده  جميع 
معي�شتهم،  وت�شهيل  لتح�شيل  والت�شال 
او  الإدارة  اأو  الدرا�شة  جمال  يف  �شواء 

ال�شحة اأو غريها.

م�سابقة لتطوير الربجميات 
لذوي االحتياجات اخلا�سة

 وهنا اأف�شح علي نبي، يف �شياق مغاير، 
اأن الوزارة فكرت يف عدم مقدرة ذوي 
ا�شتخدام  يف  اخلا�شة  الحتياجات 
لهذا  والت�شال،  الإعالم  تكنولوجيات 
قررت تنظيم م�شابقة لتطوير برجميات 
الإعالم والت�شال عرب الهواتف الذكية 
لفائدة هذه الفئة املهمة يف املجتمع، 
والأبواب  انطلقت  امل�شابقة  اأن  لفتا 
مفتوحة اأمام هوؤلء املبتكرين للرت�شح، 
عرب  موجودة  امل�شابقة  �رصوط  حيث 
اأن  متابعا  للوزارة،  الر�شمي  املوقع 
حدد  قد  اخلتامية  امل�شابقة  املوعد 
امل�شادف  املقبل،  ماي  الـ17  بتاريخ 

اليوم العاملي ملجتمع املعلومات.
الفائزين  اأن  امل�شوؤول،  ذات  اأكد  حيث 
جوائز  على  �شيتح�شلون  امل�شابقة  يف 
الفائز  ومتابعة  مرافقة  مع  حتفيزية، 
وتطويره  م�رصوعه  لتج�شيد  املتوج 
ملا ل اأكرث فاأكرث، معتربا اأن امل�شابقة 
قيمة  تتجاوز  اإن�شانية  اأبعادا  حتمل 
و�شفه  مبا  عليها،  املتح�شل  اجلوائز 
ال�شبان  هوؤلء  لتح�شي�س  القلب«  »نداء 
املكفوفني اأو ذوي عاهة اأنهم مواطنون 
يح�شون  منهم  اإخوان  وهناك  مثلنا 
مبعاناتهم ويريدون ت�شهيل حياتهم، ملا 

ل يكون �شدقة جارية له.
يف  الربيد،  وزراة  ممثل  اأف�شح  كما 
اأنهم  »الو�شط«،  مع  حديثه  �شياق 
ي�شعون لإن�شاء جمتمع معلومات �شامل، 
بجن�س  حمدد  غري  العامة  يعني  اأي 
كل  يلجاأ  حمدد،  م�شتوى  اأو  عمر  اأو 
الإعالم  تكنولوجيات  اأفراده ل�شتعمال 
حياته،  مناحي  كافة  يف  والت�شال 
م�شريا يف ذات ال�شياق، اأنه اأ�شبح لزاما 
علينا الإ�رصاع للو�شول لهذا الهدف، يف 
ظل تظافر اجلهود املجتمع للم�شاهمة 
يف ت�رصيع وترية ، م�شيفا باملنا�شبة، اأن 
املبادرات،  هذه  مثل  الو�شاية ت�شجع 
بني  لاللتقاء  فر�شة  �شتكون  التي 
لتبادل  القت�شاديني  الفاعلني  خمتلف 
اأن  املثال  �شبيل  على  معطيا  الآراء، 

املتمدر�شني  مكن  بعد  عن  التعليم 
وحتى الأ�شاتذة واملعلمني من الدرا�شة 
عن بعد والتوا�شل عرب من�شات رقمية 
اأو  للدرا�شة  الغر�س،  لهذا  خم�ش�شة 

ال�شت�شارة الطبية وغريها.

نور الدين وا�سح ممثل وزارة 
املوؤ�س�سات النا�سئة
لي�س لنا خيار اآخر

املوؤ�ش�شات  وزارة  عن  ممثل  ثمن 
وا�شح،  الدين  نور  والنا�شئة،  ال�شغرية 
تنظيم  »الو�شط«،  مع  حديثه  خالل 
مثل هذه املبادرات القت�شادية يف ظل 
جائحة كورونا ، موؤكدا اأن الوزارة تعمل 
دوما على ت�شجيع مثل هذه التظاهرات 
للربوتوكول  �شارم  تطبيق  ظل  يف 

ال�شحي.
واأ�شاف ذات املتحدث، اأن تكنولوجيات 
املجالت  اأكرث  من  والت�شال  العالم 
التي تن�شوي حتتها املوؤ�ش�شات النا�شئ 
اخلربات  لتبادل  فر�شة  باعتبارها 
املبتدئني  بني  الإيجابي  والحتكاك 
لتقدمي  امليدان  يف  واملحرتفني 
توجيههم ودعمهم يف  الن�شائح وملا ل 
م�شاريعه،  لإجناح  وغريها  �رصاكة  ظل 
وقت  هناك  لي�س  اأنه  منه  تاأكيد  يف 
الرقمنة  نحو  التوجه  يف  للتفكري 
من  والت�شال  الإعالم  وتكنولوجيات 
عدمه، باعتباره مل يعد خيارا بعد الآن، 
و�رصوري،  ا�شطراري  امر  اأ�شحى  بل 
خا�شة يف ظل التحديات التي فر�شتها 

جائحة كورونا.

منظم ال�سالون الدويل
 اأحمد حلري

م�ساحة عر�س جمانا ملدة
 ثالث اأيام 

العام  املدير  الرئي�س  ك�شف  جهته  من 
لتكنولوجيا  الدويل  لل�شالون  املنظم 
الإعالم والت�شال يف املغرب العربي يف 

طبعته الأوىل، اأحمد حلري يف ت�رصيح 
خ�س به »الو�شط«، اأن املعر�س املقرر 
تنظيمه يوم 15 مار�س املقبل معر�س 
حمرتف يعنى باأ�شحاب امليدان ولي�س 
معر�س مفتوح للجماهري، خا�شة يف ظل 
تعي�شها  التي  احلالية  الوبائية  الو�شعية 
اأنهم  ال�شياق،  ذات  يف  م�شريا  البالد، 
قاموا بال�شتعانة بالت�شجيل اللكرتوين 

للتقليل من عدد الزوار املعر�س.
�شتكون  كومار�س«  اآي   « الثانية  الطبعة 

�شهر �شبتمرب بتلم�شان
خالل  حلري  اأحمد  الرئي�س  اأعلن  كما 
ترويجية  �شحفية  ندوة  تن�شيطه 
ملعر�شه اأنه �شيتم عقد لقاءات جوارية 
من هذا القبيل، يف تلم�شان �شهر �شبتمرب 
كومار�س«  »اي  عنوان  حتت  القادم 
خا�س بكل امليادين املتعلقة بالتجارة 
مو�شحا  الداخلية،  اأو  الوطنية  �شواء 
نف�س  بعث  هو  اجلوهري  هدفهم  اأن 
جديد يف الن�شاط ال�شتثماري وحتريك 
وفتح  لالأمام،  الوطني  القت�شاد  عجلة 
وال�شباب  اجلامعيني  للطلبة  ف�شاء 
النطالق  على  لت�شجيعهم  املبتدئني 
وتطوير م�شاريعهم، عن طريق  الناجح 
يف  بالفاعلني  الحتكاك  من  متكينهم 
الإعالم  تكنولوجيات  جمالت  خمتلف 

والت�شال
واأف�شح ذات املتحدث، يف �شياق مت�شل، 
بالتطبيقات  العمل  تكثيف  �شيتم  اأنه 
بالإجراءات  العمل  وتكري�س  الرقمية 
هذه  مثل  لتنظيم  م�شتقبال  اللكرتونية 
التظاهرات القت�شادية، حتى لو اختفت 
عن  باملنا�شبة  معربا  كورونا،  جائحة 
فرحه للتمكن من تنظيم هذا ال�شالون 
منذ عام من النقطاع، لفتا باملقابل 
اأن عدد امل�شاركني والعار�شني ميكن اأن 
يرتفع، نظرا اأن اأبواب امل�شاركة لزالت 

مفتوحة لكن يف اآجال حمددة طبعا.
قد  اأنه  امل�شوؤول،  نف�س  اأف�شح  وهنا 
تقرر منح عار�شني يف جمال »ال�شتارت 
بهم جمانا  اأب« م�شاحة عر�س خا�شة 
لت�شجيعهم  متتالية،  اأيام  ثالث  ملدة 

اأنه  كا�شفا  ملنتجاتها،  الرتويج  على 
�شيكون هناك تخفي�س يف تكلفة رحلة 
ذهاب من واىل ال�شالون الدويل بالتعاون 
والتن�شيق مع تطبيق التنقل »ي�شري، اإىل 
يف  تخفي�شات  على  احل�شول  جانب 
بالن�شبة  للمعر�س  املجاورة  الفنادق 
يقطنون  الذين  والعار�شني  للم�شاركني 

خارج الولية.
تخفي�سات للتنقل واملبيت 

للزوار وامل�ساركني

كما اأكد منظم ال�شالون يف �شياق حديثه 
مع »الو�شط« اأن ال�شتارتاب امل�شاركني 
حلد ال�شاعة مل ي�شدقوا �شدموا عندما 
علموا اأن امل�شاحة العر�س مقدمة لهم 
هذه  ملثل  كثريا  �شعدوا  كما  باملجان، 
املبادرة التي منحتهم فر�شة امل�شاركة 
اأنه  م�شيفا  اأيام،  ثالث  ملدة  والعر�س 
لل�شماح  رقمي  تطبيق  ا�شتحداث  مت 
املحا�رصات  يف  الزائرين  مب�شاركة 
والور�شات املفتوحة عن طريق الهواتف 
النقالة تفاديا للتبادل ميكروفون واحد 
مع العديد من املواطنني، ب�شبب الو�شع 
كود  و�شع  جانب  اىل   ، احلايل  الوبائي 
بار  يحمل كل معلومات حول املعر�س 
للزائرين، مع توفري القناع الواقي جمانا 
وكذا املحلول املطهر لليدين والف�شل 
من  اأكرث  منه  اإ�شارة  يف  عار�شني،  بني 

ن�شف العار�شني من موؤ�ش�شات نا�شئة.

لقاءات ثنائية بني العار�سني 
م�ستقبال

الأخري،  يف  حلري  اأحمد  عرب  حني  يف 
من  م�شتقبال  نتمكن  اأن  من  اأمله  عن 
ثالثية  لل�شتارتاب  م�شابقة  تنظيم 
حتفيزية  مالية  جائزة  وو�شع  الأبعاد 
لقاءات  تنظيم  ل  للم�شاركني وملا 
القت�شاديني  املتعاملني  بني  ثنائية 

وال�شتارتاب وغريها.
ولالإ�شارة، املعر�س �شيمثل بوابة ثرية 
الإعالم  بتكنولوجيا  يتعلق  ما  بكل 
والت�شال يف كل جمالت  يف مدة ثالث 
اإىل 17 مار�س 2021، يف  الـ15  اأيام من 
 2300 من  باأكرث   تقدر  عر�س  م�شاحة 
 ،6500 من  اأكرث  مب�شاركة  مربع،  مرت 
اأكرث من 150 عر�شا من  اإىل  بالإ�شافة 
العامل، كما �شيكون  ع�رصين دولة حول 
وزراء  من  45 تدخال  حوايل  هناك 
وخمت�شني  وخرباء  �شامني  وم�شوؤولني 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  ومدراء 
�شيتم  القطاعات،  من  العديد  يف 
املتعلقة  املوا�شيع  اأهم  تناول  خاللها 
بتكنولوجيا املعلومات والت�شال ،حتت 
واملوا�شالت  الربيد  وزارة  رعاية 
ال�شلكية والال�شلكية، ووزارة املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية والنا�شئة.

اأجمع منظمو الطبعة االأوىل لل�سالون الدويل »اآي �سيتي مغرب« املقرر تنظيمه على مدار ثالثة اأيام 
متتالية من 15 اىل 17 مار�س املقبل، حتت عنوان »تكنولوجيا االإعالم واالت�سال يف املغرب«، اأنه لي�س 

هناك وقت للتفكري يف التوجه نحو الرقمنة وتكنولوجيات االإعالم واالت�سال من عدمه، باعتباره مل 
يعد خيارا بعد االآن، بل اأ�سحى اأمر ا�سطراريا و�سروريا لت�سييد جمتمع معلومات جزائري �سامل، خا�سة 

يف ظل التحديات التي فر�ستها جائحة كورونا.

جتديد وهيكلة التجهيزات ال�سياحية يف تيبازة  

عودة  ن�ساط املنتجع ال�سياحي "�سات" 
على وقع الرفاهية والرقمنة

حتت رعاية وزارتي الثقافة 
واملوؤ�س�سات النا�سئة 

خميم وطني لريادة الأعمال 
الثقافية يف اجلزائر  

ال�شارة  الثنني  اأم�س  اأعطيت 
املركب  لنطالق  الأوىل  الر�شمية 
باإمكانه  اإذ  بتيبازة   cet ال�شياحي 
يف  اجلزائرية  العائالت  ا�شتقبال 
اإىل  املرور  قبل  الأوىل  املرحلة 
م�شتقبال،  الأجانب  ال�شياح  ا�شتقبال 
وتندرج هذه النطالقة �شمن اإعادة 
ظروف  يف  ال�شياحي  الن�شاط  بعث 
اقرتاب  مع  ل�شيما  اآمنة  �شحية 

مو�شم ال�شطياف .
القرية  وترميم  تهيئة  اعادة  بعد 
اليوم  هي  ها  تيبازة   cet لل�شياحية 
لت�شتقبل  جديد  من  اأبوابها  تفتح 
لعملية  اإخ�شاعها  بعد  ال�شياح 
امل�شتويات  جميع  على  ع�رصنة 
عايل  مب�شتوى  خدمات  لتقدم 
بذلك  فت�شبح  تناف�شية  وباأ�شعار 

منتجعا �شياحيا بامتياز .
من  »cet«واحدة  ال�شياحية  القرية 
تزخر  التي  ال�شياحية  املواقع  اأهم 
بها ولية تيبازة والتي اأن�شئت �شنوات 
مزدوجة  بهند�شة  ال�شبعينيات 
احل�شاريني  املوروثني  بني  جمعت 
اإعادة  اليوم  لتتم  واملغاربي  اليوناين 
اإيواء  من  مرافقها  جميع  ع�رصنة 
واإطعام اإ�شافة اإىل اإدخال الن�شاطات 
الرقمنة  عامل  ،واإدخالها  الريا�شية 

جلعلها قرية �شياحية ذكية .
وك�شف املدير العام للقرية ال�شياحية 

قدرة  »عن  بودومة  »حممد   cet
ا�شتيعاب هذه القرية ال�شياحية والتي 
وجبة  واألف  �رصيرا   1030 اىل  ت�شل 
اإىل جانب �شاليهات من غرفتني اإىل 
اأربع غرف راقية وقاعات خم�ش�شة 
الريا�شية،  الأن�شطة  ملختلف 
لذوي  �شاليهات  تخ�شي�س  مت  كما 
واأ�شاف   ، اخلا�شة  الحتياجات 
م�شتوى  على  الرقمنة  اإدراج  مت  اأنه 
احلجز  عمليات  لت�شهيل  الإدارات 
والإيواء وعمليات الدفع اللكرتونية. 
تيبازة   cet ال�شياحية  القرية  ومتيز 
ال�شياحية  املركبات  باقي  عن 
ال�شا�شعة  اخل�رصاء  امل�شاحات 
.وب�شاأن  البحر  على  املطلة 
بودومة  اأكد  املر�شومة  الأهداف 
وجهة  �شتكون  ال�شياحية  القرية  اأن 
كل  اأن  اإىل  م�شريا  بامتياز  �شياحية 
املجهودات التي يقوم بها الفاعلون 
دعم  هي  ال�شياحي  الن�شاط  يف 
جلهود احلكومة لإعادة بعث الن�شاط 
اقت�شاديا  بديال  وجلعله  ال�شياحي 
بالإ�شافة  امل�شتقبل  يف  عليه  يعول 
خلق  خالل  من  ال�شباب  دعم  اىل 
الن�شطة  خمتلف  يف  عمل  منا�شب 
القرية  هذه  وتعرف  ال�شياحية  
وم�شاحات  ترفيه  وف�شاءات  مرافق 

خ�رصاء مطلة على البحر.
�س.يوبي

لولية  املبدع  ال�شباب  جمعية  تنظم 
تقراأ  ب�شكرة  وجمعية  اجلزائر 
�شبابي  وطني  خميم  اأكرب  الثقافية 
برعاية  الثقافية  الأعمال  لريادة 
والوزارة  والفنون  الثقافة  وزارة 
املكلفة  الأول  الوزير  لدى  املنتدبة 
واملوؤ�ش�شات  املعرفة  باقت�شاد 
 3 من  ابتداء  �شيكون  الذي  النا�شئة، 
اجلاري  مار�س   6 غاية  اإىل  مار�س 
وهو  زكرياء،  مفدي  الثقافة  بق�رص 
وامل�شاريع  الأفكار  حلاملي  موجه 
لولوج  الطموح  ولل�شباب  اجلديدة 
عامل«�شتارتاب » يف املجال الثقايف.

تقراأ  ب�شكرة  جمعية  رئي�س  �رصح 
الوطني  املخيم  اأن  �شكري  حفيظ 
لريادة الأعمال يخ�س جميع ال�شباب 
لهم  �شتقدم  بحيث  ولية،   48 يف 
متعلقة  تطبيقية  وتكوينات  ور�شات 
الثقافية  الأعمال  ريادة  مبجال 
العديد  يف  امل�شاركون  و�شيتناف�س 
الأدب،و  بينها  من  املحالت  من 
الب�رصية  الفنون  املو�شيقى، 
وامل�رصح، ال�شينما وال�شمعي الب�رصي 
والالمادي،  املادي  الثقايف  الرتاث 
الثقافة  تنمية  اإطار  يف  وذلك 
وامل�شاهمة  اجلزائر  يف  الإنتاجية 
يف تطوير القت�شاد الوطني وهذا ما 

انطلقت الفكرة عليه.
اأن  املتحدث  نف�س  قال  كما   
حا�شنة  اأول  �شتكون  املخيم  بعد 
يف  متخ�ش�شة  اجلزائر  يف  اأعمال 
مرافقة  و�شتكون  الثقافية  الأعمال 
للموؤ�ش�شات النا�شئة يف ذات املجال، 
نا�شئة  بتاأ�شي�س �رصكات  �شنقوم  كما 
املخيم  بعد  ومتابعة  مكونة  ثقافية 
حقيقة  بداية  عن   يعرب  ما  وهذا 

لريادة الأعمال يف اجلزائر. 
للمخيم  الإعالمي  املدير  واأ�شار 
الأعمال  لريادة  ال�شبابي  الوطني 
اأن  عا�شور  الدين  عالء  الثقافية 
حاملي  لل�شباب  فر�شة  املخيم 
املجال  يف  الإبداعية  امل�شاريع 
بتطويرها  الراغبني  الثقايف 
واإخراجها يف �شكل موؤ�ش�شات نا�شئة 
القت�شاد  حركية  دعم  يف  ت�شاهم 
الريع  خملفات  عن  بعيدا  الوطني 
خللق  ن�شعى  فاإننا  وبهذا  البرتويل، 
تعتمد  ا�شتهالكية  ثقافة منتجة غري 
لإن�شاء  ال�شبابية  الكفاءات  على 
ونحن  تاأ�شي�شها،  حتى  املوؤ�ش�شات 
بدورنا �شخرنا فريقا اإعالميا  جاهز 
يعمل على قدم و�شاق لتقدمي احلدث 

كمبادرة نوعية يف اجلزائر.
فاطمة الزهراء حميدا�س

ال�سالون الدويل "اآي �سيتي مغرب" لـ "الو�سط":

الرقمنة مل تعد خيارا بل "�سرورة"

املديرية العامة لل�سرائب

متديد اآجال اكتتاب الت�سريحات اجلبائية 
عن  لل�رصائب  العامة  املديرية  اأعلنت 
متديد اآجال اكتتاب الت�رصيحات اجلبائية 
جانفي  ل�شهر  القت�شاديني  للمتعاملني 

2021 اإىل غاية 20 مار�س املقبل.
على  املديرية  ن�رصته  بيان  يف  وجاء 
الدارة  تنهي  اللكرتوين:«  موقعها 
اجلبائية اإىل علم املتعاملني القت�شاديني 
اجلبائية،  الت�رصيحات  اكتتاب  اأجل  باأن 
يناير  ب�شهر  املتعلقة   )G  50( �شل�شلة 
لل�رصيبة  النهائية  والت�رصيحات   2021

 bis  12   G( �شل�شلة  الوحيدة  اجلزافية 
ter 12 ( )G( قد مدد ب�شكل ا�شتثنائي، 

اإىل غاية 20 مار�س 2021«.
لل�رصائب  العامة  املديرية  تدعو  وعليه، 
لتخاذ  املعنيني  بال�رصيبة  املكلفني 
اكتتاب  اأجل  احتياطاتهم  م�شتقبال، من 
الآجال  يف  اجلبائية،  ت�رصيحاتهم 
القانونية من جهة اأخرى، ا�شارت اىل اأن 
هناك اإجراءات ت�شهيلية لفائدة املكلفني 
�شعوبات  تعرت�شهم  الذين  بال�رصيبة 

مالية موؤكدة حتول دون القيام بواجباتهم 
فان  اجلبائية  الدارة  ،وح�شب  اجلبائية 
باخل�شو�س  تتعلق  الت�شهيالت  هذه 

باإمكانية منح رزنامة 
القدرات  العتبار  بعني  الخذ  مع  دفع 
امكانية  جانب  اإىل  للموؤ�ش�شات  املالية 
جدولة  اإعادة  اإجراء  يف  النخراط 
تواجه  التي  للموؤ�ش�شات  الديون اجلبائية 

�شعوبات مالية.
كما ت�شمل هذه الت�شهيالت، ح�شب نف�س 

امل�شدر، العفاء من غرامات التح�شيل 
كامل  ي�شددون  الذين  للمكلفني  بالن�شبة 
دفعة  اجلبائية  و�شبه  اجلبائية  ديونهم 
الجراء  هذا  اأن  اىل  ال�شارة  مع  واحدة 
�شينتهي يف 31 دي�شمرب 2021 ويف نف�س 
ال�شياق، اأبدت املديرية العامة لل�رصائب 
ا�شتعدادها  اجلبائية  امل�شالح  ان 
لال�شتجابة باملعاجلة والتكفل بالطلبات 
ذات الطابع اجلبائي، املحتمل رفعها من 

طرف املكلفني بال�رصيبة.
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بومردا�س  دائرة  رئي�س  اأم�س  عنه  ك�شف 
لل�شيارات  الأ�شبوعي  الوطني  ال�شوق  اأن 
بومردا�س,  �رشق  بتيجالبني,  امل�شتعملة 
اإىل  املقبل  ال�شبت  ن�شاطه  �شي�شتاأنف 
ن�شاطه املعهود بعد غلق دام عدة اأ�شهر 
وباء  تف�شي  حماربة  لإجراءات  تنفيذا 

كورونا, ح�شبما.
الوطني  ال�شوق  باأن  م�شاهل حممد  وقال 
التابع  امل�شتعملة  لل�شيارات  الأ�شبوعي 
القادم  ال�شبت  �شيعود  تيجالبني  لبلدية 
اإىل ن�شاطه املعهود ر�شميا كما كان عليه 
ال�شارم  الإحرتام  مع  ولكن  �شابقا  احلال 
لربوتوكول �شحي و�شامل لكل ف�شاء هذا 

ال�شوق.

تاأجيل  مت  اأنه  اإىل  الدائرة  رئي�س  واأ�شار 
القيود  رفع  منذ  مرتني  ال�شوق  هذا  فتح 
من  كوفيد-19  بفريو�س  املرتبطة 
عدد  ب�شبب  العمومية  ال�شلطات  طرف 
امل�شتاأجر  باأن  موؤكدا  التحفظات,  من 
التجاري  املرفق  لهذا  اخلا�س  وامل�شري 
التحفظات  هذه  برفع  حاليا  يقوم  الهام 
الرتخي�س  على  ح�شوله  قبل  بالكامل 
التحفظات  وتتمثل  الن�شاط  اإىل  وعودته 
من  املكونة  الولئية  اللجنة  رفعتها  التي 

ممثل عن البلدية 
وامل�شتاأجر  الوطني  والدرك  والدائرة 
اإىل هذه  امليدانية  التفتي�شية  الزيارة  اإثر 
ال�شوق, ح�شب نف�س امل�شوؤول, يف غياب 

الأمن  توفر  وعدم  العمومية  الإنارة 
وتدهور  لل�شوق  الرئي�شية  باملداخل 
الف�شاء  هذا  اأن  يذكر  اأر�شيته  و�شعية 
التجاري املميز, الذي يعود تاريخ اإن�شائه 

اإىل �شنة 1985, اإ�شتفاد من اإجناز درا�شة 
وتهيئته  تاأهيله  اإعادة  اأجل  من  تقنية 
على  وتوفري  اجلوانب  كل  من  وتثمينه 
م�شتواها خمتلف اخلدمات والت�شهيالت.

نزوله  لدى  رم�شان  بن  واأو�شح 
�شيفا على الإذاعة الوطنية, اأن 
»دور املجتمع املدين يتمثل يف 
مرافقة عمل ال�شلطات من خالل 
تقدمي ال�شت�شارة وامل�شاركة يف 
على  �شيما  العام,  ال�شاأن  ت�شيري 
امل�شتوى املحلي وهو ما ي�شمح 
للدميقراطية  الفعلي  بالتج�شيد 
ركائز  من  تعد  التي  الت�شاركية 

بناء اجلزائر اجلديدة«.
اأن  ال�شدد,  هذا  يف  وقال 
يعد  ل  املدين  املجتمع 
ما  بقدر  لل�شلطات  »مناف�شا« 
�شيما  لها«  وحليف  »مكمل  هو 
الذي  الراهن  الوقت  ظل  يف 
»رفع  قال--  --كما  ي�شتوجب 
للت�شدي  املجتمعي  الوعي 
الداخلية  التحديات  ل�شتى 
ا�شتقرار  تهدد  التي  واخلارجية 

اجلبهة الداخلية«.
وملواجهة هاته التحديات, �شدد 
»اعتماد  �رشورة  على  برم�شان 
كافة  لإقحام  ا�شرتاتيجية 

الفعاليات اجلمعوية لك�شب هذه 
الرهانات  ومواجهة  التحديات 
لل�شباب  باإ�رشاك حقيقي  وذلك 
ومتكينه من امل�شاركة يف �شنع 
واتخاذ القرار«ويف ذات ال�شدد, 
الن�شني  اأن  برم�شان  اأبرز 
بت�شكيلة  اخلا�شني  التنظيمني 
الوطني  املر�شد  ومهام 
واملجل�س  املدين  للمجتمع 

»�شيكونا  لل�شباب  الأعلى 
جاهزين يف الآجال 

املحددة«.
اإىل  اأ�شار  اآخر,  جانب  ومن 
متويل  طرق  »مراجعة  �رشورة 
اجلمعيات«, م�شددا على اأهمية 
من  لن�شاطها  الدوري«  »التقييم 
رقمية  اأر�شية  اعتماد  خالل 
فاإن  برم�شان  وح�شب  وطنية 

»�شتمثل  الرقمية  املن�شة  هذه 
خريطة وطنية ت�شم كل اأ�شناف 
الولئية  البلدية,  اجلمعيات 
اخت�شا�شاتها,  والوطنية بجميع 
على اأن يخ�ش�س جزء من هذه 
اخلارج«,  يف  للجالية  املن�شة 
م�شيفا باأن هذه الداة »�شت�شمح 
باإجراء تقييم �شامل ومو�شوعي 
وحتديد  اجلمعيات  لأداء 
للم�شاريع  الدولة  مرافقة 
ذكر  املقرتحة«وباملنا�شبة, 
رئي�س  بالتزام  برم�شان 
اإعطاء  بخ�شو�س  اجلمهورية 
حتى  املدين  للمجتمع  الكلمة 
باإ�شماع  وذلك  »فعال«,  يكون 
�شوته وجتاوز مرحلة »التهمي�س 
الذي ميزت ن�شاطه يف ال�شنوات 
برم�شان  يفوت  ال�شابقة«ومل 
املجتمع  جهد  لتثمني  الفر�شة 
املجهود  مرافقة  يف  املدين 
مواجهة  جمال  يف  الوطني 
تداعيات جائحة كورونا, منوها 
للجالية  »الفعالة«  بامل�شاهمة 
يف  باخلارج  املقيمة  الوطنية 

هذا املجال. 

اأبرز م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية باخلارج, نزيه 
برم�شان, اأم�س االثنني باجلزائر العا�شمة, دور  املجتمع املدين يف »التج�شيد الفعلي« 

للدميقراطية الت�شاركية يف ت�شيري ال�شاأن العام.

جامعة البليدة

انطالق م�سابقات الدكتوراه 
ابتداء من 6 مار�س 

حددت اإدارة جامعة »�شعد دحلب« 
م�شابقة  انطالق  تاريخ  بالبليدة 
الدكتوراه لل�شنة اجلامعية 2020 - 
2021 ابتداء من 6 مار�س اجلاري 
ال�شهر,  نف�س  من   26 غاية  واإىل 
الإثنني  اأم�س  به  اأفاد  ح�شبما 
الربوفي�شور  اجلامعة,  رئي�س 
الربوفي�شور  واأو�شح  بزينة  حممد 
وزارة  موافقة  عقب  اأنه  بزينة  
التعليم العايل والبحث العلمي على 
من  املعد  ال�شحي  الربوتوكول 
طرف جامعة �شعد دحلب اخلا�س 
حتديد  مت  الدكتوراه  مب�شابقة 
امل�شابقة  هذه  انطالق  تواريخ 
التي تاأجلت هذه ال�شنة على غرار 
ب�شبب  الوطن  جامعات  خمتلف 
امل�شاركني  للطلبة  املعترب  العدد 

عك�س ال�شنوات املا�شية.
اأنه  املتحدث  ذات  واأ�شاف 
اإجراء هذه امل�شابقة  �شي�رشع يف 
ابتداء  من يوم ال�شبت املقبل واإىل 
غاية 26 من �شهر مار�س اجلاري, 
الذي  الطلبة  عدد  اأن  اإىل  لفتا 
الدكتوراه  م�شابقة  �شيجتازون 
ثالثة  نحو  اإىل  ارتفع  ال�شنة  هذه 
ال�شنة  امل�شجل  العدد  اأ�شعاف 
عددهم  يناهز  بحيث  املا�شية 
اأن  واأ�شاف  م�شارك   12.618
اإعداده  مت  الذي  الربوتوكول 
امل�شابقة  هذه  لتنظيم  حت�شبا 
اأكد  التي  املعايري  جميع  يراعي 

يف  واملتمثلة  القطاع  وزير  عليها 
خالل  من  ال�شحة  معيار  من  كل 
لتفادي  الوقاية  اإجراءات  اإحرتام 
وكذا  كورونا  فريو�س  تف�شي 

معياري ال�شفافية والإن�شاف.
بزينة  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
اجلامعية  ال�شنة  بر�شم  فتح  عن 
دكتوراه يف  من�شب   129 اجلديدة 
خمتلف التخ�ش�شات التي توفرها 
الكليات واملعاهد التابعة للجامعة 
التكنولوجيا  كليات  غرار  على 
وكذا  واحلياة  الطبيعية  والعلوم 
معاهد الهند�شة املعمارية وعلوم 
فتح  اإىل  لفتا  والف�شاء,  الطريان 
الريا�شيات  تخ�ش�س  مرة  لأول 
برنامج  على  التعرف  وبهدف 
امل�شابقة,  هذه  اإجراء  وتوقيت 
دعا ال�شيد بزينة الطلبة املعنيني 
الإلكرتوين  املوقع  اإىل  الولوج  اإىل 
للجامعة اأو اإىل �شفحتها الر�شمية 

على الفاي�شبوك.
التعليم  وزير  ك�شف  فقد  لالإ�شارة 
العايل والبحث العلمي عبد الباقي 
الأخرية  زيارته  خالل  زيان  بن 
للولية اأن حتديد موعد م�شابقات 
تاأجيله  مت  الذي  الدكتوراه 
الهام  العدد  ب�شبب  ال�شنة  هذه 
ب230.000  واملقدر  للم�شاركني 
كل  اإعداد  مبدى  مرتبط  طالب 
موؤ�ش�شة جامعية لربوتوكول �شحي 

خا�س بتنظيم امل�شابقة.

�شوق ال�شيارات بتيجالبني 

قرار با�ستئناف الن�ساطات بداية الأ�سبوع القادم  

م�شت�شار رئي�س اجلمهورية نزيه برم�شان

املجتمع املدين لي�س »مناف�سا« لأي جهة 

تيارت

ارتفاع عدد �سحايا الختناقات بالغاز ثالثة اأ�سعاف 
املدينة  احلماية  م�شالح  �شجلت 
لولية تيارت ارتفاعا يف عدد الوفيات 
يناير  �شهر  خالل  بالغاز  اختناقا 
اأ�شعاف  ثالثة  يقارب  مبا  املن�رشم 
مت  ح�شبما  ل2020,  ال�شنوية  احل�شيلة 
اأم�س  املنتظم  املعر�س  من  ا�شتقاوؤه 

العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�شبة  الثنني 
للحماية املدينة.

 8 ت�شجيل  اإىل  الإح�شائيات  وت�شري 
�شهر  خالل  بالغاز  اختناقا  وفيات 
جانفي املا�شي مقابل 3 وفيات خالل 
طيلة �شنة 2020 وقد عرف �شهر يناير 

 28 املدنية  احلماية  اإجراء  املا�شي 
جراء  بالختناقات  مرتبطا  تدخال 
الغاز مع ت�شجيل 8 وفيات و14 م�شابا, 
فيما مت اإح�شاء خالل �شنة 2020 كاملة 
40 تدخال )3وفيات و22 م�شابا(, وفق 
ذات امل�شالح واأ�شارت م�شالح احلماية 

نظمت  اأنها  اإىل  تيارت  لولية  املدينة 
التح�شي�شية  احلمالت  من  العديد 
بالغاز  الختناق  خماطر  من  للوقاية 
اأجل  من  الأطراف  خمتلف  مب�شاركة 
وجتنب  احلوادث  هذه  من  التقليل 

اآثارها.

اأ�شرف على العملية
 وزير الداخلية

تن�سيب وايل ولية
 برج باجي خمتار 

والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  اأ�رشف 
تن�شيب  على  الثنني,  اأم�س  بلجود,  كمال  العمرانية, 
وذلك  خمتار,  باجي  لربج  واليا  العزيز  عبد  عثمان 
ترقية  املت�شمن  اجلمهورية  رئي�س  لقرار  تنفيذا 
كاملة  وليات  اىل  باجلنوب  ادارية  مقاطعات   10

ال�شالحية.
وح�رش حفل التن�شيب مبقر الولية, وايل ولية اأدرار, 
العربي بهلول, وال�شلطات الع�شكرية واملحلية, اإىل 
جانب ممثلني عن املجتمع املدين وبهذه املنا�شبة, 
نقل الوزير حتيات رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد 
اإىل �شكان  العزيز جراد,  الأول, عبد  والوزير  تبون, 
ولية برج باجي خمتار, مربزا اأن الغاية من ترقيتها 
التنمية القت�شادية بها وخلق  اإىل ولية هو »تعزيز 
املعي�شي  الإطار  وحت�شني  جديدة  �شغل  منا�شب 

ل�شكانها«.
جاء  اجلديد  الداري  التق�شيم  اأن  ذكر  اأن  وبعد 
الوزير  الراهنة«, �شدد  »متا�شيا مع حاجيات البالد 
املواطنني  لن�شغالت  الإ�شغاء  �رشورة  على 
ال�شلطات  طرف  من  املدين  املجتمع  وفعاليات 
لتكري�س  ت�شاوري  اطار  يف  والعمل  املحلية 

الدميقراطية الت�شاركية.
كما ا�شاد وزير الداخلية باملنا�شبة ب«الدور الكبري 
قيادة  ال�شعبي حتت  الوطني  اجلي�س  به  يقوم  الذي 
رئي�س اجلمهورية, القائد العلى للقوات امل�شلحة, 
�شكان  توجه  جهتهم,  الوطني«من  الدفاع  وزير 
الولية بر�شالة �شكر اىل الرئي�س عبد املجيد تبون 
ال�شالحية,  كاملة  ولية  اىل  مقاطعتهم  ترقية  على 
موؤكدين وقوفهم اىل جانب اجلي�س الوطني ال�شعبي 
هذه  يف  واأمنها  البالد  ا�شتقرار  اأجل  من  للعمل 

النقطة  احلدودية.

كناب�شت

احلاجة اإىل  توفري منا�سب مالية للتوظيف
امل�شتقل  الوطني  املجل�س  حذر 
مل�شتخدمي التدري�س للقطاع ثالثي 
له  بيان  خالل  من  للرتبية  الأطوار 
�شيا�شة  اأ�شماه  ما  تداعيات  من 
التجاهل التي متار�شها الو�شاية اأمام 

املطالب التي لزالت تراوح مكانها, 
بتوفري  الوطنية  الرتبية  وزارة  داعيا 
املنا�شب املالية للتوظيف وت�شقيف 
حجم احل�ش�س, حمذرين من دفعهم 

لالحتجاج.

الرتبية  قطاع  اأن  الكناب�شت  لفت  و 
اأزمة هيكلية وبنيوية تنذر  يعاين من 
بانفجارات اجتماعية داعيا الو�شاية 
خريجي  الأ�شاتذة  توظيف  اإىل 
واإدماج  لالأ�شاتذة  العليا  املدار�س 

اأجل  من  املتعاقدين  الأ�شاتذة 
كاهل  على  امللقى  العبء  تدارك 
التدري�س  نظام  ظل  يف  الأ�شاتذة 

بالفوجني.
اإميان لوا�س

م.�س
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تعديل  العمل  تدر�س وزارة 
لعمال  ي�سمح  جديد  قانوين 
باحل�سول  اخلا�سة  ال�رشكات 
على املزيد من احلقوق،ب�سكل 
خا�س يف حاالت وجود حاالت 
اال�سا�سية   للحقوق  انتهاك 

للعمال .
فتح  العمل  وزارة   وقررت 
ملف �رشكات » املناولة »،من 
اأجل و�سع اطار يحدد حقوق 
تقدم  التي  ال�رشكات  عمال 
ل�رشكات  مبقابل  خدمات 
املعلومات  عمومية،وت�سري 
العمل  اأن وزارة   اإىل  املتاحة  
درا�سة  بعد  �ستفتح  امللف 
احلالة القانونية يف اإطارجلنة 
املالية  وزارات  ت�سم  وزارية 
، وهي  والتجارة  والطاقة  
ب�رشكات   املعنية  الوزارات 
املناولة،  لتحيني بع�س 

لهذا  املنظمة  القوانني 
يف  خا�س  ب�سكل  الن�ساط 
امل�ستخدمني،  حقوق  جمال 
او�ساع  بتح�سني  ي�سمح  ما 
ع�رشات االآالف من العمال يف 
املختلفة  اخلدمات  �رشكات 

و�رشكات احلرا�سة واالأمن.
ح�سب  �ست�سمل  االجراءات   
و�سع  املتوفرة  املعلومات 
للأجور، اأو  حد اأدنى 
�سفقات  قيمة  بني  مقارنة 
كتلة  مع  املناولة   �رشكات 
، وهذا  االأجورال�سنوية 
�سيق�سي على االأجور ال�سعيفة  
يف  املوجودة  ال�رشكات   يف 
احلكومة  وكانت    ، اجلزائر 
املناولة  م�سمون   قد غريت 
من   ،  2006 عام  من  اعتبارا 
مناولة يف �سكل تاأجري العمال  
احلالة  مبا�رش وهي  ب�سكل 

قبل  االأو�ساع  ا�سعلت  التي 
عام 2006 يف اجلنوب وحركت 
احتجاجات اىل مناولة م�ساريع 
وخدمات، اإىل مناولة م�ساريع 
دفع  ما  ،وهذا  مبا�رش  ب�سكل 
كانت  التي  ال�رشكات  ع�رشات 
تقدم املناولة  لتغيري �سجلتها  
التجارية وعرو�سها، فبدل من 
مو�سوع  عمال  �سار  تاأجري 
م�ساريع  اإ�سناد  ال�سفقات 
اإطعام  وتاأجريعتاد، لكن حتى 
هذا ال�سكل من املناولة حرك 
ب�سكل  عمال  احتجاجات 
االأمن  �رشكات  يف  خا�س 
مطالب  فيها  تكررت  التي 
ال�رشكات  يف  العمال  تثبيت 
ب�سكل   ، للعمال  امل�ست�سيفة  
خا�س يف �رشكات االت�ساالت 
،وقال م�سدر من وزارة العمل 
تتلقى  الدائرة  الوزارية  اأن 

منذ �سنوات �سكاوىدورية من 
مناولة  �رشكات  عمال  ممثلي 
تتعلق  العمل  مفت�سيات  عرب 
للقانون، وهو ما  مبخالفة 
حرك االأمور االآن                      

املعلومات تتقاطع مع  هذه 
اأن  اإىل  ت�سري  التي  االأخبار 
موؤقتني  لعمال  �سكاوى  وجود 
مناولة  ل�رشكات  التابعني 
نفط   �رشكات  مع  متعاقدة 
بعدة  م�ساريع  خمتلطة،يف 
غرداية  ورقلة  اأهمها  واليات 
ب�سّل  اليزي  اأدرارو  مترنا�ست 
م�رشوع   20 عن  يقل  ال  ما 
اإذا  كربى  تنقيب  و ور�سات 
يف  الطاقة  وزارة  تنظر  مل 
بالتثبيت  املتعلقة  مطالبهم 
اإلغاء  �رشكات  يف املنا�سب و 

اخلدمات واملناولة.
�أحمد باحلاج 

الثقافية  تيوالوالني  جمعية  نظمت 
ال�سبانية  االأن�سطة  لرتقية 
وال�سناعات  والبيئة  وال�سياحية 
الديوان  مع  بالتن�سيق  التقليدية 
للأهقار  الثقافية  للحظرية  الوطني 
عمومية  موؤ�س�سات  ومب�ساركة 
املدين  املجتمع  وفعالية  وخا�سة 
للمحافظة  معا   : �سعار  حتت 
وهي  اأقنار  االأثرية  املواقع  على 
وحت�سي�س  توعية  حملة  عن  عبارة 
االثرية  املواقع  على  للمحافظة 

والتي دامت يومني .
املنظمة  رئي�س  اأحمد  ال�سقه  اأكد 
وترقية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
املواطنة بتمرنا�ست اأحد امل�ساركني 
يف هاته احلملة يف ت�رشيح �سحفي 

اأن   « »الو�سط  يومية  به  خ�س 
واملبادرات  احلملت  هاته  مثل 
ال�سواح  اأ�سا�سا لتوعية  تهدف 
ب�رشورة  ال�سياحية  املناطق  لهاته 
املك�سب  هذه  على  املحافظة 
�سياحة  خرجة  كل  بعد  بتنظيفه 
ال�سخور  على  الكتابة  عدم  وكذا 
قدمية  ر�سومات  بها  بع�سها  والتي 
واثرية وهذا من احلفاظ على هاته 
وتكون  ال�سياحية  واملناطق  االأثار 
قبلة جلميع ال�سواح ، كما حث اأحمد 
مثلهاته  تكرار  �رشورة  على  ال�سقة 
دور  ويكون  اكرث  للتوعية  احلملت 
للرتويج  فعاال  املدين  املجتمع 

لل�سياحة يف املنطقة.
�أحمد باحلاج

ب�ستى  اجلرائم  مكافحـة  اإطـار  يف 
منها  تعلق  ما  ال�سيما  اأنواعها 
امل�رشوع  غري  االجتـار  و  باال�ستهلك 
العقلية،  املوؤثرات  و  باملخدرات 
مكافحة  فرقة  عنا�رش  متكنت 
الوالئية  للم�سلحة  التابعة  املخدرات 
باأمن والية تندوف  لل�رشطة الق�سائية 
بحر االأ�سبوع الفارط من �سهر فيفري 
عمليتني  يف   2021 اجلارية  ال�سنة  من 
متفرقـتني . ك�سف بيان خللية االعلم 
العامة مبديرية  ،والعلقات  واالت�سال 
كانت قد حت�سلت  تيندوف  والية  اأمن 
منه  ن�سخة  »على  »الو�سط  يومية  
كللـت  موؤكدة  معلومات  اإثـر  على  اأنه 
بحوزته  �سبطت  �سخ�س،  بتوقيف 
معالج(  )كيف  املخدرات  من  كميـة 
�سفيحة  ن�سف  و  ب�سفيحتني  قدرت 
ال�سكل  طولية  قطع  ثلث  اإىل  اإ�سافة 
 252 تقارب  املخدرات   مادة  من 
بـ  مقدرة  مهلو�سة  واأقرا�س   ، غرام 
من  العقلية  املوؤثرات  من  قر�س   142
 /)pregabaline( بريقابلني  نوع 
اأم�ساط  ثمانية  يف  متمثلة  مغ،   300
مع   ، للبيع  مهياأ  و  جمزاأ  قر�س   28 و 
حملول لل�رشب عن طريق الفم من نوع 
 )HALOPERIDOL( هلوبرييدول
اإىل حقنة طبية من  50 مل، باالإ�سافة 
نوع خا�س، و كذا حجز اثنان )02( من 
ال�ساد�س  ال�سنف  من  االأبي�س  ال�سلح 
من نوع كيتار متو�سط احلجم، مع مبلغ 
مايل يقدر بـ 3900 دج كعائدات البيع ، 
مق�سني من احلجم ال�سغري و مطرقة 
ذو حجم متو�سط مع �رشيط بل�ستيكي 
مادة  يف  ي�ستعمل  ال�سيلوفان  مادة  من 
باملدعو  االأمر  ويتعلق   ، املخدرات 

ينحدر   1988 �سنة  مواليد  من  ا(  )ع. 
من والية ال�رشق اجلزائري لكن مقيم 
االأخري  هذا  تندوف،  الق�سابي  بحي 
التحقيق  اإجراءات  كامل  اإ�ستفاء  وبعد 
مت تقدميه اأمام وكيل اجلمهورية لدى 
اأربع  حقه  يف  ،�سدر  تندوف  حمكمة 
االإيداع  مع  نافذة  حب�س  �سنوات   )04(
 200.000 بـ  مقدرة  مالية  غرامة  و 
املتاجرة  و  احليازة  ق�سية  عن   ، دج 
، املوؤثرات  باملخدرات )كيف معالج( 
امل�رشوع  غري  االإجتار  لغر�س  العقلية 
�سيدالنية  مواد  على  احليازة   ، بهما 
اأما   . رخ�سة  دون  البيع  لغر�س 
الق�سية الثانية متثلت يف احليازة على 
العقلية لغر�س االجتار غري  املوؤثرات 
تاريخ  اىل  وقائعها  تعود  و  امل�رشوع 
فيها  تورط  حيث   ،  2021/02/12
)جزائرية  اجلن�سية  مزدوج  �سخ�س 
،�سحراوية(، �سبطت بحوزته كمية من 
املوؤثرات العقلية يقدر عددها بـ �سبعة 
و خم�سون)57( قر�س من نوع اك�ستازي 
علمة  من  م�سكلة  االأزرق  اللون  ذات 
دومينو، يتعلق االأمر باملدعو)ك م م( 
املدعو  و  اجلزائرية،  هويته  ح�سب 
جن�سيته  ح�سب  ق(  ع  ا  )م  بـ  كذلك 
وكيل  اأمام  تقدميه  مت  ال�سحراوية، 
تندوف   حمكمة  لدى  اجلمهورية 
وطرف  ملف  اأحال  بدوره  الذي 
التحقيق  ال�سيد قا�سي  الق�سية على 
بنف�س املحكمة الذي اأ�سدر يف حقه 
اأمر باإيداعه رهن احلب�س باملوؤ�س�سة 
جنحة  بتهمة  بتندوف  الوقائية 
املوؤثرات  بيع  و  عر�س  و  احليازة 

العقلية بطريقة غري �رشعية .   
�أحمد باحلاج

من �أجل تعديل قانون ي�سمح باملزيد من �حلقوق للعمال 
جمعية تيوالو�لني بالتن�سيق مع �حلظرية �لثقافية للأهقار 

 �سبط وحجز 252 غ من �ملخدر�ت
 و 200 قر�س مهلو�س 

 حملة توعية للمحافظة وزارة العمل تعيد فتح ملف �شركات املناولة
على املواقع الأثرية 

اأمن تيندوف يوا�شل حماربة 
جتار املخدرات 

للإفر�ج عن �لقائمة �لنهائية للم�ستفيدين من �ل�سكن 

 �شباب وجمعيات بتمرنا�شت ينا�شدون الوايل   

.    تخوف من جتاوز�ت بلجنة �لطعون  
طالب �سباب وجمعيات �ملجتمع �ملدين بتمرن��ست و�يل �لوالية م�سطفى قري�س ب�سرورة 

�لتدخل �لعاجل من �جل �الفر�ج على �لقائمة �لنهائية �ال�سمية للم�ستفيدين من �ل�سكن 
�الجتماعي �الإيجاري �لعمومي بعا�سمة �لوالية .

�أحمد باحلاج

املجتمع  وجمعيات  قال�سباب 
مترنا�ست يف  لوالية  املدين 
االول  للم�سوؤول  موجهة  مرا�سلة 
بتمرنا�ست  التنفيذية  الهيئة  على 
قد  كانت  قري�س  م�سطفى 
على   « »الو�سط  يومية  حت�سلت 
كانت  فرحتهم  منه،اأن  ن�سخة 
كبرية  باالإعلن عن قائمة ال�سكن 
ارتياح  لقيت  والتي  املوؤقتة 
وفرحة كبريتني يف اأو�ساط �سكان 
االأم  مترنا�ست  بلدية  و�سباب 
الفرحة  هاته  تكتمل  مل  اأنه  اإال 
االفراج  الكبري يف  التاأخر  ب�سبب 
ادخل  الذي  النهائية  القائمة  عن 
قلق وريبة يف و�سط العامة بوالية 
درا�سة  جتاوزت  والتي  مترنا�ست 
ثلثون  فيها  املطعون  امللفات 
عن  االإعلن  تاريخ  من  )30(يوم 
للمادة  خمالفة  االأولية  القائمة 
رقم  التنفيذي  املر�سم  من   42
ماي   11 يف  املوؤرخ   142-08
قواعد  يحدد  الذي   2008 �ستة 
االيجاري.  العمومي  ال�سكن  منح 
اأن  املذكورة   املرا�سلة  واأ�سافت 
معمقة  حتقيقات  فتحت  اللجنة 
يطعن  مل  التي  امللفات  يف  حتى 
م�ستفيد  كل  وراء  ونب�س  فيها 
يعترب  وهذا   ،!!! م�سبوه  لغر�س 
الناحية  من  ل�سلحياتها  جتاوز 

املرا�سلة  ذات  ت�سيف  القانونية، 
اللجنة   باإق�ساء  اتهمت  التي 
دخله   24  يتجاوز  م�ستفيد  كل 
املدة   لطول  ،ونظرا  000.00دج 
طالب  ملف  درا�سة  بني  ما 
الدائرة  جلنة  قبل  من  ال�سكن 
قوائم  ن�رش  وقت  وبني  املخت�سة 
بع�س  يجعل  امل�ستفيدين،ما 
الطالبني يطراأ على دخلهم زيادة 
�سقف  يتجاوزون  �سيجعلهم  ما 

كان  الذي  املطلوبة،  اال�ستفادة 
من املنطقي االخذ بقيمة الدخل 
يوم درا�سة امللف ولي�س عند ن�رش 
القوائم املوؤقتة للم�ستفيدين وهذا 
االر�سالية رقم 2014/963  ح�سب 
ال�سادرة   2014 03جوان  بتاريخ 
ال�سكن  لوزارة  العام  االأمني  عن 
والعمران واملدينة واملوجة لوالة 
اجلمهورية ، وهذا ما هو معمول 
به يف كل بلديات الوطن بل حتى 

بلديات الوالية على �سبيل املثال 
ال احل�رش بلدية عني �سالح. وعليه 
الذكر  ال�سالفة  املرا�سلة  ترى 
والية  لوايل  العاجل  التدخل  اأن 
مترنا�ست بات �رشورة حتمية من 
اأجل رفع التع�سف و،البريوقراطية 
عن  واالإعلن  النهائي  بالف�سل 
اجل  من  لل�سكن  النهائية  القائمة 
اكمال فرحة امل�ستفيدين وخا�سة 

ال�سباب منهم. 

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

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان
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رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لل�سهار 

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

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�سط�

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

 
عدد الن�شخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد اإىل 

ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب



الثالثاء 02  مار�س 2021  املوافـق  ل18 رجب 1442 ه اأقالم07
 حمطات تاريخية

 قدم فيه حتليال لأر�ضية املوؤمتر وما احتوته، 
الباحثني  تهم  مادة  من  ذلك  ي�ضكل  وما 
اجلزائرية حيث  التحريرية  بالثورة  املهتمني 
يف  مهما  رافدا  اخلطابات  هاته  مثل  ت�ضكل 
كتابة تاريخها، لذلك �ضن�ضتعر�ض عرب جريدة 

الو�ضط حمتوى هذا اخلطاب. 

اأ�سئلة املجاهد مربوك بلح�سني

للحاجيات  ال�ضومام  موؤمتر  ا�ضتجاب  وكيف 
امللحة والفورية للثورة؟ وكيف ا�ضتطاع ر�ضم 
هل  اأخرى  وبعبارة  امل�ضتقبل  جزائر  معامل 
اجلزائر  يف  اأثر  وكيف  الثورة  انت�ضار  �ضمن 

امل�ضتقلة؟
كتابه  يف  بلح�ضني  مربوك  املجاهد  يعود 
املر�ضالت بني الداخل واخلارج لالإجابة عن 
القاه  الذي  اخلطاب  على  بناء  الأ�ضئلة  هذه 
خل�رض بن طوبال وزير الداخلية امام اطارات 
 1960 �ضنة  بتون�ض  الوطني  التحرير  جبهة 
ار�ضيف  يف  حربي  حممد  كتاب  يف  واملوثق 
الثورة اجلزائرية بالوثيقة 55 حيث و�ضح فيه 
جانفي  يف  وطني  موؤمتر  انعقاد  عدم  �ضبب 
اندلع  منذ  اوت   20 يف  ال  يعقد  1955ومل 
املناطق  _كانت  ب:  ذلك  مف�رضا  الثورة 
وتتحرك  نف�ضها  على  منغلقة  التاريخية 
منطقة  م�ضوؤول  كل  اخلا�ضة _كان  بو�ضائلها 
جلنوده  املاأكل  لتوفري  مبفرده  امره  يتدبر 
وتنظيم ال�ضعب وتوزيع املن�ضورات ال�ضيا�ضية 
حر�ضا على ان تكون مطابقة ملا هو موجود 
يف املناطق الأخرى وهذا ما اأدى اىل �ضعوبة 

تلك املهمة لفتقار القادة لن�ضج والحرتافية 
تاأثريا  الالمركزية يف املناطق  _وكان ملبدا 
يف تنوع ال�ضيا�ضات واخلطط وال�ضرتاتيجيات 
يف ت�ضيري املناطق واختالفها ادت اىل �ضعوبة 
الت�ضال و�ضقوط العديد من املجاهدين �ضببه 
راجع اىل �ضيا�ضة الت�ضييق الفرن�ضية ا�ضتلزمت 
معارك  خو�ض  الوطني  التحرير  جي�ض  على 
عنيفة من اول نوفمرب 1954_1955لفتح طرق 
الت�ضال بني الوليات .ويو�ضح ان �ضبب رف�ض 
الطابع الوطني من طرف بع�ض املناطق يرجع 
اىل عدم م�ضاركتها فيه لكن هذا املوؤمتر رغم 
نقائ�ضه اأقام وحدة نظامية وحققت اجلزائر 
لأول مرة هذه النتيجة ،كما �ضهدنا لأول مرة 
تن�ضيب  املعركة يف  ومثل هذه  التن�ضيق  هذا 
�ضواء  املناطق  كل  متماثلة يف  قيادية  هياكل 
ع�ضكريا او �ضيا�ضيا وفق خطوط �ضري جديدة 
لإ�ضتئناف �ضري الثورة بقوة وثقة يف امل�ضتقبل 
وبني  الوليات  بني  تن�ضيق  تفاعل  اىل  ادى 
الداخل واخلارج والذي مل يكن موجودا قبل 
بع�ض  ان  طوبال  بن  خل�رض  ي�ضري  كما  ذلك 
املركزية  الجهزة  عن  البعيدين  ال�ضخا�ض 
املحليني  بامل�ضوؤولني  دائم  ات�ضال  اي  وعن 
منذ  موجودا  كان  التن�ضيق  ان  يظنون  كانوا 
امل�ضتويات  جميع  1954على  نوفمرب  اول 
وهذا  موحدة  وع�ضكرية  �ضيا�ضة  خلطة  وفق 
مل  ذكر  الذي  كل  لأنه  احلقيقة  على  بعيدا 
وابتداء   1956 اوت   20 قبل  موجودا  يكن 
ار�ضية  حوزتنا  يف  �ضار  التاريخ  هذا  من 
اىل  ادت  جيدا  حمددة  مبادئ  ذات  وقاعدة 
املحن  وجميع  امليادين  جميع  يف  التوحيد 

املوؤمتر  هذا  تلقاها  التي  املعار�ضة  ورغم 
مل  انهم  بحجة  امل�ضوؤولني  بع�ض  طرف  من 
القرارات  يقبلوا  ومل  املداولت  يف  �ضاركوا 
املتخذة يف املوؤمتر جعل من بع�ض املناطق 
حتيك نزاعات وتوقف تطبيق تعليمات20اوت 
1956 ورغم هذا فاإن هذه اخلالفات املحلية 
والزمات العابرة مل يكن لها تاأثري معترب على 
قرارات  اأ�ضفتها  التي  الوحدة  ب�ضبب  ثورتنا 
موؤمتر ال�ضومام ومت التغلب على هذه ال�ضعاب 
وموا�ضلة ال�ضري اىل المام ان ما قدمه موؤمتر 
املالحظون  يذكره  ما  نادرا  للثورة  ال�ضومام 

املطلعون. 

اأر�سية ال�سومام يف جريدة 
ال�سومام 

يكفي الرجوع بهذا اىل الر�ضية املن�ضورة يف 
عدد خا�ض جلريدة املجاهد يف �ضهر جانفي 
اعطى   : املوؤمتر  باأن  و�ضحت  التي   1956
ثالثة  وان�ضا  التحرير  حلركة  وطنية  قيادة 
للثورة ،جلنة  الوطني  للمجل�ض  اجهزة قيادية 
التن�ضيق والتنفيذ واللجان ال�ضعبية وكما حدد 
املوؤمتر هياكل جبهة وجي�ض التحرير الوطني 
التنظيم  ا�ضكال  الوطني وعني  على امل�ضتوى 
واقرار  الفردية  ال�ضلطة  باإلغاء  العمل  وطرق 
نظرية  املوؤمتر  حدد  كما  اجلماعية  القيادة 
الوطني تعيني اهدافه ب: بان  التحرير  كفاح 
ثورة  ولي�ضت  منظمة  ثورة  اجلزائرية  الثورة 
فو�ضوية وانها كفاح وطني ولي�ضت حرب دينية 

وانها م�ضرية اىل المام يف اجتاه جمرى تاريخ 
الن�ضانية ولي�ضت رجوع اىل القطاعية وهي 
اخريا كفاح من اجل انبعاث الدولة اجلزائرية 
واجتماعية  دميقراطية  جمهورية  �ضكل  يف 
بائدين  ديني  حكم  او  ملكية  لإقامة  ولي�ضت 
الدعاية  اكاذيب  رغم  اجلزائرية  الثورة  ان 
قاعدتها  وطنية  معركة  هي  ال�ضتعمارية 
ذات طابع وطني واجتماعي ل نزاع فيه وهي 
لي�ضت تابعة ل للقاهرة ول للندن ول ملو�ضكو 
ول لوا�ضنطن وبهذا قد اعطى املوؤمتر لثورة 
تنق�ضها  كانت  التي  والعمل  التنظيم  وحدة 

وديناميكية جديدة لتحقيق الن�رض .
جدارة  عن  اأثبت  املوؤمتر  ان  مالحظة:   
غائبة  كانت  التي  ال�ضعبي  الكفاح  وحدة 
باعتماده  زمن  منذ  ال�ضابقة  الفرتات  يف 
اأجهزته  داخل  اجلماعية  القيادة  مبدا  على 
تاريخ  يف  لقاء  اول  مبثابة  .وكان  القيادية 
اجلزائر متت فيه ار�ضاء قواعد دولة واجهزة 
ال�ضلطة مبفهومها احلديث واملعا�رض وطبقا 
ملا اعلنه �ضان جو�ضت يف 1793)ان القانون 
وال�رضعية لي�ضت تعبري عن اكرب عدد ، ولكن 
موؤمتر  فاإن  العامة(  امل�ضلحة  عن  التعبري 
امل�ضلحة  عن  اجاب  لأنه  �رضعي  ال�ضومام 
املجتمعني   )6( ال�ضتة  فامل�ضوؤولون  العامة 
بثقة  واملتمتعني  بال�ضومام  ايفري  يف 
واملحاربني  املنا�ضلني  من  الآلف  مئات 
تاأ�ضي�ض  قرروا  اجلزائر  جهات  خمتلف  من 
و�ضلطتها  الت�رضيعية  ب�ضلطتها  دولة ع�رضية 
واحدة  وبكلمة  الق�ضائي  ونظامها  التنفيذية 

جمهورية دميقراطية واجتماعية .

اللقاء الأول بني جاك �سو�ستال 
وماندي�س فران�س 

ورئي�ض  �ضو�ضتال  جاك  بني  جمع  لقاء  اأول  خالل 
الأخري  ظهر  فران�ض  ماندي�ض  الفرن�ضية  احلكومة 
على  بادية  احلرية  وعالمات  الوجه،  متجهم  بوجه 
فران�ض  ملاندي�ض  فر�ضة  اللقاء  وكان  مالحمه، 
قمع  "يجب  قائال:  �ضو�ضتال  جاك  ليخاطب 
متتلك  اأن  ويجب  هناك  املوجودين  )املتمردين( 
القدرة الكافية للوقوف يف وجه امل�ضتوطنني الذين 
اعتادوا حتى الآن على اإعطاء اأوامر �ضقوط املطر 
�ضتكون  مهمتك  الوقت،  نف�ض  يف  املعتدل  واجلو 
يتميز  كان  الذي  التعنت  اإىل  منه  اإ�ضارة  �ضعبة"، يف 
التي  املطالب  وكرثة  الأوربيون  امل�ضتوطنون  به 

يرفعونها. 
تعيني جاك �ضو�ضتال حاكم عام للجزائر  

الوزراء  جمل�ض  �ضادق  1955م  فيفري   01 بتاريخ 
املقرتح  على  فران�ض  ماندي�ض  برئا�ضة  الفرن�ضي 
ميرتان  فران�ضوا  الداخلية  وزير  به  تقدم  الذي 
عاما  حاكما  �ضو�ضتال  جاك  بتعيني  والقا�ضي 
للجزائر، من اأجل مهمة موؤقتة ملدة 06 اأ�ضهر، قابلة 
ال�ضدد  اأخرى.  ويف هذا  اأ�ضهر  للتجديد ملدة �ضتة 
ن�ضري اإىل اأن مهمة جاك �ضو�ضتال مت جتديدها ملدة 
�ضتة اأ�ضهر اأخرى مبقت�ضى القرار ال�ضادر بتاريخ 31 
جويلية 1955م مع اإمكانية متديدها ملدة �ضتة اأ�ضهر 
العدد الذي يحمل رقم  القرار يف  اأخرى وقد �ضدر 
3078 من اجلريدة الر�ضمية الفرن�ضية بتاريخ 11 اأوت 

1955م.

ردود الفعل جتاه اإ�سالحات حكومة 
ماندي�س فران�س 

اأثار م�رضوع الإ�ضالحات التي كان مقررا تطبيقها يف 
اجلزائر والذي مت تقدميه للمجل�ض الوطني الفرن�ضي 
لدرا�ضته وامل�ضادقة عليه بعد ذلك مناق�ضات حادة 
الربملانية  املجموعات  بني  �ضديدة  واختالفات 
الفرن�ضية،  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  ملختلف  املمثلة 
حيث برزت يف هذا الإطار ثالثة اجتاهات خمتلفة 
الإ�ضالحات  اخلا�ضة جتاه  نظرها  وجهات  تباينات 

ميكن ح�رضها يف الآتي: 
اجتاه قبل ب�ضيا�ضة الإ�ضالحات يف اجلزائر وربطها 
طبيعي  كاإطار  وال�ضتقرار  الأمن  ا�ضتعادة  ب�رضط 

لتطبيقها. 
اجتاه وافق على الإ�ضالحات ذات الطابع القت�ضادي 
والجتماعي ورف�ض الإ�ضالحات ال�ضيا�ضة والإدارية 

اإىل غاية ا�ضتعادة الأمن والهدوء. 
وتزعم  اأ�ضلها،  من  الإ�ضالحات  فكرة  رف�ض  اجتاه 
هذا الجتاه روين مايري النائب الراديكايل عن عمالة 
�ضو�ضتال  جاك  تعيني  قرار  انتقد  وقد  ق�ضنطينة، 
هذا  اأ�ضحاب  اتهم  وقد  للجزائر،  عاما  حاكما 
الجتاه ماندي�ض فران�ض بتعيني ي�ضاري يهودي ا�ضمه 
بجاك  فقط  واملعروف  �ضا�ضون"  "بن  احلقيقي 
ينوي  باأنه  احلكومة  رئي�ض  اتهموا  كما  �ضو�ضتال، 
مع  تفاو�ض  مثلما  اجلزائريني  الثوار  مع  التفاو�ض 

التون�ضيني واملغاربة. 
وقد دفعت هذه الردود مندي�ض فران�ض للدفاع عن 
خيارات حكومته الإ�ضالحية التي يراد لها التطبيق 
يف اجلزائر، حيث قال يف هذا ال�ضدد: "اإما اأن تكون 
هناك �ضيا�ضة امل�ضاحلة اأو �ضيا�ضة القمع وا�ضتعمال 
القوة وما يرتتب عنها من عواقب وخيمة ومرعبة"، 
اأبداه  الذي  الدعم  ورغم  الإ�ضالحات  هذه  لكن 
مبوافقة  حتظى  مل  عنها  دفاعا  فران�ض  ماندي�ض 
خالل  رف�ضتها  التي  الفرن�ضية  الوطنية  اجلمعية 
اجلل�ضة املنعقدة يوم 06 فيفري 1955م بـ 309 �ضوت 

مقابل 273 �ضوت موؤيد. 

تطور الو�سع يف فرن�سا وانعكا�ساته على 
جاك �سو�ستال 

طرف  من  �ضو�ضتال  جاك  نالها  التي  الثقة  بعد 
العام  احلكام  من�ضب  لتويل  �ضو�ضتال  جاك  حكومة 
اأخلطت  عارمة  ثورة  تعي�ض  كانت  التي  للجزائر 
ح�ضابات ال�ضا�ضة الفرن�ضيني وجتلت اأوىل انعكا�ضاتها 
املبا�رضة يف اإ�ضقاط حكومة ماندي�ض فران�ض التي 
اأ�ضهر،  ب�ضتة  ال�ضلطة �ضوى لفرتة تقدر  مت تبقى يف 
لت�ضقط بعد اأن حجب الربملان الفرن�ضي الثقة عنها، 
وهذا  حكومي،  فراغ  فرتة  يف  بذلك  فرن�ضا  لتدخل 
وجد  الذي  �ضو�ضتال  جاك  على  بدوره  انعك�ض  ما 
نف�ضه يف و�ضط حلقة من التجاذبات املختلفة جتلت 
التي عينته يف من�ضب  مغادرة احلكومة  �ضورها يف 
التي  املتزايدة  ال�ضغوطات  ب�ضبب  العام  احلاكم 
كلمة  لها  قوة  ي�ضكلون  الذين  امل�ضتوطنون  اأظهرها 
م�ضموعة يف فرن�ضا، وتعيني حكومة جديدة برئا�ضة 
اإدغار فور، وميكن ا�ضتظهار مظاهر هذه التطورات 

التي اأحاطت بتعيني جاك �ضو�ضتال الذي اأ�ضبح نذير 
�ضوؤم على ماندي�ض فران�ض يف النقاط التالية: 

1-�سقوط حكومة ماندي�س فران�س 

يف  الإ�ضالحات  لربنامج  الربملاين  الرف�ض  اأدى 
ماندي�ض  حكومة  عن  الثقة  حجب  اإىل  اجلزائر 
وهذا  1955م،  فيفري   06 يوم  وا�ضقاطها  فران�ض 
كانوا  الذين  للم�ضتوطنني  انت�ضار  مبثابة  اعترب  ما 
اجلزائر،  يف  م�ضاحلهم  مي�ض  تغيري  اأي  يعار�ضون 
اأي�ضا  واأكد  امل�ضلمني،  وبني  بينهم  امل�ضاواة  ويخلق 
النظام  على  التاأثري  يف  امل�ضتوطنني  قدرة  على 
اأزمة  يف  فرن�ضا  غرقت  ولهذا  الفرن�ضي،  ال�ضيا�ضي 
�ضيا�ضية تركتها دون حكومة ملدة ت�ضعة ع�رض يوما، 
وتزامن يوم �ضقوط حكومة ماندي�ض فران�ض مع قيام 
جاك �ضو�ضتال بال�ضتعداد للرحيل اإىل اجلزائر لأجل 
�ضقوط  بخرب  ليتفاجاأ  عام،  كحاكم  مهامه  ا�ضتالم 
خ�ضو�ضا  املن�ضب،  هذا  يف  عينته  التي  احلكومة 
التي  للجهود  مبا�رضة  نتيجة  كان  ال�ضقوط  واأن هذا 
كان  والتي  ال�ضغط يف اجلزائر  بها جماعات  قامت 
ميثلها لوبي امل�ضتوطنني بزعامة روين، التي �ضارعت 
اإىل اإ�ضقاط احلكومة قبل و�ضول جاك �ضو�ضتال اإىل 
من�ضبه، وقد عرب جاك �ضو�ضتال على هذا املوقف 
نف�ضي يف ظروف حرجة، معلقا  "لقد وجت  بقوله: 
اللتحاق  مني  طلب  الذي  اجلمهورية  رئي�ض  بني 
مبن�ضبي، وبني قرار رئي�ض احلكومة املرتقب، حيث 
هذه  خالل  ويف  عام"،  حاكم  دون  اجلزائر  بقيت 
الأمني  كوتويل  ت�ضري اجلزائر ملوري�ض  اأ�ضند  الفرتة 

العام للحكومة العامة يف اجلزائر. 

2-ر�سالة جاك �سو�ستال اإىل الرئي�س 
الفرن�سي روين كوتي 

وجه جاك �ضو�ضتال يف خ�ضم التطورات التي كانت 
تعي�ضها فرن�ضا بعد �ضقوط حكومة ماندي�ض فران�ض 
ر�ضالة للرئي�ض الفرن�ضي روين كوتي )الرئي�ض الثاين 
اجلمهورية  عهد  خالل  املن�ضب  هذا  �ضغل  الذي 
اأ�ضماءهم لتويل  التي تداولت  الرابعة( ولل�ضخ�ضيات 
فيها  اأكد  وقد  الفرن�ضية  احلكومة  رئا�ضة  من�ضب 
باأنه ل يفكر يف ممار�ضة مهام اقرتحت عليه دون اأن 
ي�ضعى اإىل تقلدها وعلى احلكومة اجلديدة اأن تتخذ 
القرارات التي تراها منا�ضبة واأنه �ضيحتفظ مبوقفه 

ال�ضخ�ضي عندما يتم الإعالن عن �ضيا�ضة احلكومة 
اأزمة  تعي�ض  فرن�ضا  كانت  ذلك  اأثناء  ويف  املرتقبة. 
اأنطوان  الفراغ احلكومي وف�ضل  �ضيا�ضية ناجتة عن 
الفرن�ضي،  الوطني  املجل�ض  بثقة  الفوز  يف  بيناي 
كوتي  روين  الفرن�ضي  اجلمهورية  برئي�ض  دفع  مما 
اإىل تكيف اإدغار فور بت�ضكيل حكومة جديدة بعدما 
حكومة  يف  اخلارجية  ثم  للمالية  �ضابقا  وزيرا  كان 

ماندي�ض فران�ض. 

3-و�سول حكومة اإدغار فور اإىل احلكم 

الفرن�ضي  الرئي�ض  بثقة  فور  اإدغار  حظي  اأن  بعد 
للمناق�ضة  حكومته  برنامج  بعر�ض  قام  كوتي،  روين 
يف املجل�ض الوطني الفرن�ضي يوم 23 فيفري 1955م، 
التي  الأحداث  ت�ضارع  ب�ضبب  نال ثقة املجل�ض  وقد 
عن  الإعالن  اإىل  لي�ضارع  اجلزائر،  تعي�ضها  كانت 
والتي  1955م،  فيفري   24 يوم  يف  الوزارية  ت�ضكيلته 
�ضمت يف �ضفوفها بورجي�ض مونري املكلف بوزارة 
ال�ضخ�ضيات  اأبرز  من  اأي�ضا  يعد  والذي  الداخلية 
املقربة من جاك �ضو�ضتال، الذي عرب عن ارتياحه 
موري�ض  ولتعيني  فور،  اإدغار  حكومة  لت�ضكيلة 
اإدغار  يحظى  اأن  وقبل  للداخلية.  وزيرا  بورجي�ض 
فور بتزكية حكومته من طرف الربملان التقى بجاك 
من�ضبه يف اجلزائر م�ضمون،  باأن  �ضو�ضتال وطماأنه 
وقد ذكر �ضو�ضتال يف هذا الإطار باأنه قبل العمل مع 
غرمي �ضيا�ضي ينحدر من احلزب الراديكايل نابع من 
اأن  له  اأكد  قد  فور  اإدغار  اأن  لتعينه خا�ضة  ارتياحه 
�ضيزكي من  بالإ�ضالحات  برنامج احلكومة املتعلق 
طرف املجل�ض الوطني الفرن�ضي، ومن ال�ضدف اأن 
جاك �ضو�ضتال قد ُعني يف من�ضبه من طرف حكومة 
ي�ضارية وجددت فيه الثقة من طرف حكومة ميينية. 
اإن قراءة متاأنية لل�ضيا�ضة الفرن�ضية املتبعة يف هاته 
ال�ضتعمارية  ال�ضلطات  اأن  مليئا  يالحظ  الفرتة 
احللول  اإيجاد  لأجل  الزمن  ت�ضارع  كانت  الفرن�ضية 
بعد  الأر�ض  على  اأقدامها  تثبيت  من  متكنها  التي 
ال�ضا�ضة  واأن  اجلزائرية،  الثورة  اأحدثتها  التي  الهزة 
التخبط  من  حالة  يعي�ضون  كانوا  قد  الفرن�ضيني 
الداخلي عربت عنها التمزقات التي �ضهدتها فرن�ضا 

بعد م�ضي اأ�ضهر قليلة من اإندلع الثورة.

موؤمتر ال�ضومام و العقيد خل�ضر بن طوبال 

اإميل جاك �ضو�ضتال والثورة اجلزائرية

يف �سنة 1960م األقى العقيد 
خل�سر بن طوبال خطاب 

على اإطارات جبهة التحرير 
الوطني متحور حول موؤمتر 

ال�سومام، ا�ستعر�س فيه 
اأهمية موؤمتر ال�سومام 

بالن�سبة الثورة اجلزائرية، 
اإن خطابا مثل هذا اخلطاب 

الذي قدمه خل�سر بن طوبال 
اأحد ال�سخ�سيات الفعالة يف 
الثورة اجلزائرية كيف ل 
وهو اأحد الباءات الثالثة.

نوا�سل يف هذا العدد 
اجلديد من جريدة الو�سط 
ك�سف اللثام عن ال�سيا�سة 
التي اتبعها جاك �سو�ستال 

جتاه الثورة اجلزائرية، 
وحماولته الرامية للق�ساء 

عليها بتخ�سري القوة 
الفرن�سية لتحقيق هذا 
الهدف، وما اجنر عنها 

من انعكا�سات على جميع 
الأ�سعدة: الع�سكرية، 

ال�سيا�سية، الديبلوما�سية، 
القت�سادية والجتماعية، 

خ�سو�سا واأنه كان مكلف 
بهذه املهمة من طرف 

احلكومة الفرن�سية التي 
راأت فيه رجل مطافئ 

املنا�سب لهذا الغر�س لتوفر 
عديد من ال�سفات يف 

�سخ�سيته التي اكت�سبها من 
خالل املنا�سب التي اأ�سندت 

اإليه يف م�سريته. 

بقلم: فرحاين عادل. 

بقلم: طارق عزيز فرحاين 

20 اأوت 1956م

اجلزء الثاين 
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بعد تقنني مادة القنب الهندي

عبان رم�سان يف مواجهة الدعاية الفرن�سية 

املغرب ي�سحك على العامل

مركزيني  املنتخبني  من  العديد   
االحتاد  يف  ومنخرطني  وم�ستقلني 
للبيان اجلزائري و ب�سبب   الدميقراطي 
اجلمعية  حلت  التمثيل  ل�سفة  فقدانها 
�سيا�سة  منيت  وهكذا  اجلزائرية 

�سو�ستال بف�سل تام ,

م�ساهمة عبان يف تاأطري
 املنظمات اجلماهرية 

للم�سار  قويا   دفعا  عبان  اعطى 
كان  حيث  التحريرية  للثورة  التنظيمي 
يحرر من�سورات  حتمل اوامر واعالنات 
جتاوزت ا�سداوؤها احلدود  , كان �سعاره 
دائما وابدا هو حترير اجلزائر �سيكون 
عمال يقوم به كل اجلزائريني ال جزء من 
فريق  حوله  التف   , اجلزائري  ال�سعب 
جمال  يف  معترب  عمل  اجناز  من  متكن 
التعبئة والدعاية اىل ال�سكان امل�سلمني 
على  االوربيني  والتقدميني  والليرباليني 
ال�سواء  , اثار هذا الوعي يف االو�ساط 
حتقيق احتاد الوطني اف�سى بني خريف 
ان�سمام  اىل   1956 وربيع   1955 �سنة 
اع�ساء اللجنة  املركزية التابعني حلزب 
) ح ا ح د ( واع�ساء حزب فرحات عبا�س 
)االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري( 
وكذلك اع�ساء جمعية العلماء امل�سلمني 

.
الوحدوية   اال�سرتاتيجية  هذه  �سكلت 

قاعدة  ات�سعت  حيث  ملمو�سة  نتيجة 
وزاد  �سفوفها  وتعززت  التحرير  جبهة 
نطاق تدخلها وات�ساعها , ال�سيء الذي 
جعل  ان�سار م�سايل اىل االنطواء على 
الفئات  اندماج  ت�سارع  وبهذا   انف�سهم 
عبان  من  بتاأثري  املهنية  االجتماعية  

رم�سان :
العام  االحتاد  ان�سئ  1955م  يوليو  ففي 

للطلبة اجلزائريني 
ان�ساء  م   1956 فرباير   24 يف  تاله  ثم 
اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد 
العام  االحتاد  تركه  الذي  الفراغ  ليمال 
للعمال CGT  التابع للحزب ال�سيوعي 

الفرن�سي 
وان�ساء االحتاد العام للتجار يف �سبتمرب 

1956 م 
امل�سلمني  للطلبة  وجهت  التي  والدعوة 
اجلزائريني  الذي اخذ ين�سط من اجل 
اىل  واجلامعة  الثانويات  �سباب  تعبئة 
الطلبة ل�سن ا�رضاب عن الدرو�س يف 19 

ماي 1956م  
م�ساهما بذلك يف تعزيز ر�سيد املقاومة 
اال�رضاب  هذا  وميثل  االطارات  من 
التي  الفرن�سية  لالإدارة  �سديدة  اهانة 
املثقف  اجلزائري  ال�سباب  ان  ادركت 
املع�سكر  اىل  نهائية  ب�سورة  انقلب  قد 

الثوري 
التي  والبالغات  املن�سورات  وبا�ستثناء 
كان ت�سدر بني احليل واالخر  قام عبان 

باإن�ساء جريدة املجاهد يف يوليو 1956 
م مكنت من خاللها التعريف باملواقف 
اداة  انها  اىل  ا�سافة  للجبهة  الر�سمية 

توجيهية واعالمية فعالة 
ق�سية  من  خدة  بن  يو�سف  بن  موقف 
ي�سمى  مبا  اىل  املركزيني  ان�سمام 
يف  �سهادته  على  بناءا  الثالثة(   )القوة 

كتابه �سهادات ومواقف : 
لقد حاول البع�س ان يل�سقوا باملركزيني 
م�سينة  عار  و�سمة  من  نعلمه  ال  ما 
الثالثة   بالقوة  ا�سموه  ما  اىل  باالنتماء 
الذي  �سو�ستال  جاك  من  لقاء  يف   ,
خمتلف  من  جزائرية  �سخ�سيات  �سم 
�رض�سايل  احلاج   منهم   امل�سارب 
املركزيني  با�سم  كناطق  املو�سوف  
غادر)  ان  �سبق  االخري  هذا  ان  واحلال 

ح ا ح د ( يف �سنة 1951 م 
تخوله  �سفة  اي  ميلك  ال  فهو  ولذلك 
ح�سول  وعند  املركزية  اللجنة   متثيل 
مار�س   28 �سو�ستال يف  من  اللقاء  هذا 
املركزية  اللجنة  اع�ساء  كان  م   1955
بع�سهم    , جغرافيا  متفرقني  اآنذاك 
يف  والبع�س  �رضكاجي  �سجن  داخل 
ين�سطون داخل  او   القاهرة  او   فرن�سا 
مدينة  يف  الوطني  التحرير  منظمة 

اجلزائر 
بان  القول  على  يفر�س  الواجب  ان   
االنق�سام  بخطر  الواعني  املركزيني 
مل  اال�ستعمارية  االدارة  واملناورات 

فقد  املناورة  لعبة  اىل  اطالقا  ينقادوا 
�سعوا وعملوا دوما لتحقيق وحدة الثورة 
كيوان  الرحمان  )انا وعبد  لقائي  , ويف 
( نهاية فرباير 1955 مع الرائد مونتاي 
الذي جاء ل�سرب اآرائنا فاكتفيا باإبالغه:

هم  الوطني  التحرير  جبهة  قادة  بان   
وحدهم املوؤهلني للتباحث مع ال�سلطات 
الفرن�سية ب�ساأن الو�سع القانوين املقبل 

للجزائر  
راغبة  فرن�سا  كانت  اذا  اليه   واوحينا 
حقا يف التفاو�س عليها ان تربهن على 
ح�سن نيتها فتفرج على كل اجلزائريني 
املعتقلني او اخلا�سعني لالإقامة اجلربية 

نتيجة حلوادث اول نوفمرب 1954م .
يف  امل  �ساوره  قد  �سو�ستال  كان  واذا   
ا�ستمالة املركزيني او ا�ستخدامهم كقوة 
الوطني  التحرير  جلبهة  تت�سدى  ثالثة 
وتعار�سها , فانه ال�سك قد خاب �سعيه 
وف�سلت حماولته واذا ما من احد منهم 
للم�ساركة  ا�ستعدادا  اي ملحة  له  ابدى 
لالن�سياع  املاكرة  احليلة  هذه  مثل  يف 
اىل اية م�ساومة , على انه ما من �سك يف 
ان عبان با�ستنكاره موقف املركزيني يف 
من�سور افريل امنا ا�ساء ال�سن و اخطاأ 
يف �سفة احد ال�سخ�سيات االربعة الذين 

ا�ستقبلهم �سو�ستال . 
املقال له م�سادر ومراجع 

�سمعه اجلميع  قد  كان  فاآخر خرب 
اأقرت بتقنني  اأن دولة املغرب  هو 
ال�رضعية  واأعطتها  مادة)الكيف( 
يف  معروفة  مادة  اأنها  بحجة 
اال�ستخدامات الطبية العالجية؟ا..

ينقذ  اأن  ميكن  ال  التربير  وهذا 
ت�سّوق  التي  الدولة  هذه  �سمعة 
العام  كال�سيكية.يعرفها  لتربيرات 
واخلا�س .بحكم اأنه تربير معروف 
وال يحمل اأي جديد ميكن اأن ينقذ 
من  ويخل�سها  بنف�سه؟ا  نف�سه  به 
كل  من  االتهام..واالأغرب  اأ�سابع 
الذي  االإ�سالمي  احلزب  اأن  هذا 
على  دخل  احلالية  احلكومة  يقود 
اأقره  ما  .)وا�ستن�سخ  اخلط  نف�س 
املخزن(..ول�سنا هنا اأن نبكي على 
واأن  �سبق  الذي  احلزب  هذا  حال 
من  اأيالم  اأ�سد  هي  خطيئة  فعل 
التطبيع  مو�سوع  برر  يوم  اأي  هذا 
ال�سهيوين.مقدما  الكيان  من 
التي  واحلجج  القرائن  من  عددا 
خا�سة  عربي  مواطن  اأي  تقنع  مل 
القومية  بحب  امل�سبعني   اأولئك 
راأ�سها  العربية.وعلى  والوحدة 
املوؤكد  فل�سطني....واالأكيد  حمنة 
يف  نف�سه  و�سع  النظام  هذا  اأن 
الراأي  اأمام  عليها  يُح�سد  ال  خانة 

حتارب  التي  واملنظمات  العاملي 
املخدر.. االأفيون  هذا  جتارة 
والذي اأثبتت الدرا�سات باأنه يهدد 
املنظمات  الب�رضية...خا�سة  كل 
ال�سلة  ذات  واالإن�سانية  ال�سحية 
عالقة  ذي  واأنه  االإن�سان  بحقوق 
جتد  التي  االإرهابية  باملنظمات 
تواجدها  اإىل  للرتويج  مرتعا  فيه 
واإبراز ع�سالت حتركاتها.....فكل 
الدرا�سات التي مت اإن�ساوؤها يف هذا 
الرئي�س  ال�سبب  اأن  اأبانت  ال�سياق 
يف  التجارة  من  النوع  هذا  لرواج 
اإىل حجم  باالأ�سا�س  يعود  املغرب 
البلد. هذا  يتكبده  الذي  الفقر 

الوراء.خا�سة  اإىل  ع�رضيات  طيلة 
اجلبلية. واملناطق  االأرياف  يف 

املناطق  هاته  يف  املواطنني  واأن 
االنخراط  على  جمربين  يلجاأون 
القاتل.بحجة  الن�ساط  هذا  يف 
اأنهم ي�سعرون يف كل مرة بعن�رضية 
االأرقام  اجتاههم.بدليل  النظام 
التي تدل على انعدام فر�س العمل 
الكربى...واأنهم  الفاقة  وحجم 
واقت�ساديا  اجتماعيا  مهم�سون 
لذلك فهم م�سطرون لهذا الن�ساط 
نكاية يف نظام خمزين يعتربهم من 
الدرجة الثالثة....ومثال على ذلك 

منطقة  �سكان  من  فاإن07باملئة 
الفقر.. يعي�سون حتت خط  كتامة 

مما جعل الر�ساوى والتهريب اأمرا 
مق�سيا 

وحتميا .اأما حجم امل�ساحات التي 
فهي100000هكتار. �سبطها  مت 
و200طن من هذه املادة التي تزرع 
اأو مراقبة...وهذا الرقم  دون ردع 
هذه  اأن  عن  يوؤ�رض  ذاته  حد  يف 
والرتويج  التقنني  تت�سدر  الدولة 
اأفغن�ستان على  دولة  بعدها  وتاأتي 
هذا  كل  العاملي....  امل�ستوى 
املغرب  ينقذ  لن  باأنه  اأكيد  واأكرث 
بتربيراته  يوؤمن  اجلميع  يجعل  .اأو 
بها  اأراد  والتمويهية.والتي  الواهية 
اأكدت  اجلميع.فقد  على  ال�سحك 
التقارير كما اأ�رضنا باأن املخدرات 
اأ�سبحت رافدا من روافد الن�ساط 
اأما  ـ  جهة  من  هذا  ـ  االإرهابي 
دول  غالبية  فاإن  اأخرى  جهة  من 
ترف�س  العلنية  و�سيا�ساتها  العامل 
�سواء على  الن�ساط  النوع من  هذا 
املتمردة  اجلماعات  اأو  االأفراد 
للدول  تر�ساه  فكيف  والع�سابات 

واالأقاليم
ملاذا هذا النظام يا ترى يريد اأن 
يٌلب�س لنف�سه ثوب العار هذا..على 

الرغم من علمه باأن مو�سوع اخلو�س 
يعترب من املحظورات...لكنه  فيه 
يتعنت.وي�سبح  ال�سديد  لالأ�سف 
عك�س التيار كما يقال..موؤديا دور 
العرجاء  �سيا�ساته  بحكم  ال�سحية 
حلول  اإيجاد  عن  عجزت  التي 
املتتالية. االقت�سادية  لالأزمات 

العادية  ال�سريورة  اأعاقت  والتي 
اجلبهة  واأعاقت  العامة  للحياة 

االجتماعية يف �ستى املناحي...
االأخري  الت�رضيح  باأن  نقول  اأخريا 
هذه  لتجارة  بالتقنني  اخلا�س 
ي�سع  قدرما  ال�سموم..وعلى 
نظر  يف  اأ�سحوكة  كاملغرب  دولة 
اأ�سحوكة  كذلك  العامل...فهو 
االأقنعة  بداأت  التي  نف�سه  على 
االآخر... تلوى  واحدا  تت�ساقط 

...خا�سة  طبعا  اأعظم  خفي  وما 
يف موا�سيع اأخرى يراها املحللون 
وال�سحافيون املتابعون باحل�سا�سة 
جدا....كق�سايا التاآمر على الغري..

ال�سحراوي  ال�سعب  وا�سطهاد 
احلقب.والتنكيل  هذه  طيلة 
نقول  ال  حتى  املعار�سني  بجميع 
يف  اأ�سواتهم  ت�سفيتهم.واإجها�س 

�ستى امليادين .

ففي �سبتمرب 1955م �سوت 
الهيئة   من  61 منتخبا 

الثانية ) هيئة امل�سلمني 
( يف اجلمعية اجلزائرية 

واجلمعية الوطنية 
الفرن�سية على الئحة 

اكدوا فيها على حقيقة  
الواقع الوطني اجلزائري 

ويف دي�سمرب من نف�س العام 
ا�ستقال من اجلمعيات 

املنتخبة ا�ستجابة لنداء 
جبهة التحرير الوطني 

ملقاطعة املوؤ�س�سات 
اال�ستعمارية ،

لي�س من املعقول اأبدا اأن 
ت�سمع يف كذا من مرة اأن 
هذا امل�سوؤول اأو الزعيم 
قد اأدىل بت�سريح هو يف 

جممله ال ي�سب اإال يف خانة 
الن�سوز..فت�ساب راأ�سك 
بعدها باأكرث من �سدمة.
واأنت ال تدرك اأحقيقة 

التفريق بني املنطقي 
والبهلواين...

بقلم : ح�سن جالب

بقلم:جمال ن�سراهلل
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حني اأرادتها فرن�سا مدينة كاثوليكية 

ق�صة احلرب الدينية على منطقة اجللفة!!
املجاعات  زمن  يف  عظماء  جلفاويون 
مبنطقة  ت�ضامنية  مالحم   ... والأوبئة 
)اجلزء   !!1921-1920 وباء  يف  اجللفة 
ب�ضيطرة  الفرتة  هذه  ات�ضمت  كما  الثاين( 
فرن�ضا على كل اجلوانب التمويلية والتقنية 
ي�ضري  ال�ضدد  هذا  ويف  امل�ضاجد.  لبناء 
الكاتب الفرن�ضي "جورج فوازان" يف كتابه 
"اجلزائر للجزائريني"، �ضنة 1861، اإىل اأن 
العامة باجلزائر ظلت متتنع عن  احلكومة 
متويل بناء امل�ضاجد وترتك ذلك لالأهايل 
تفر�ض  �ضارت  الوقت  نف�ض  يف  ولكنها 
جمع  تنظيم  وجعلت  لذلك  الرخ�ضة  طلب 
التربعات من اخت�ضا�ض الإدارة الفرن�ضية 
�ضيا�ضة  اإىل  اأي�ضا  اأ�ضار  كما  لوحدها. 
ببناء  الرتخي�ض  يف  الفرن�ضية  احلكومة 
الكني�ضة قبل امل�ضجد يف بع�ض البلدات ... 
الكولونيالية  اجللفة  بلدة  على  وبالإ�ضقاط 
ا�ضتنتاجات:  عدة  اأمام  اأنف�ضنا  �ضنجد 
عّطل الحتالل الفرن�ضي بناء م�ضجد �ضواء 
داخل اأو خارج اأ�ضوار اجللفة وجعل الإدارة 
جامع  لبناء  التربع  عن  م�ضوؤولة  الفرن�ضية 
�ضي بلقا�ضم )جامع اجللفة( ... فماذا يقول 
اأر�ضيف �ضجالت مكتب العرب باملدية عن 
ل�ضجالت  الف�ضلية  التقارير  يف  ورد  ذلك؟ 
عن  مالحظات   1869 �ضنة  العرب  مكاتب 
م�ضجد  بناء  يف  باجللفة  امل�ضلمني  رغبة 
 1869 �ضبتمرب  يف  ال�ضادر  فالتقرير  لهم. 
ي�ضكل  الكاثوليكية:  غري  "الديانات  يقول 
ميلكون  ل  وُهم  ال�ضكان  اأغلبية  امل�ضلمون 
عربوا  منا�ضبات  عدة  يف  ولكن  م�ضجدا. 
عن رغبتهم يف ت�ضييد م�ضجد داخل القرية 

)اجللفة( ... الربوت�ضتانت واليهود عددهم 
الف�ضلي  التقرير  يف  باجللفة".اأما  قليل 
الرابع يف دي�ضمرب 1869 فنجده حتت فقرة 
"اأغلب  يقول:  الكاثوليكية  غري  الديانات 
الأوروبيني هم كاثوليك ويُ�ضاف اإليهم اأقلية 
هم  امل�ضلمون  واليهود.  الربوت�ضتانت  من 
رغبتهم  عن  عربوا  وقد  باجللفة  الأكرثية 
واأنه ميكنهم  القرية  بناء م�ضجد داخل  يف 
ب�ضهولة تامة جمع تكلفة البناء من عرو�ض 
امللحقة". ولعل اأهم مالحظة على هذين 
مل  الفرن�ضية  ال�ضلطة  اأن  هي  التقريرين 
القرية  داخل  اجلامع  ببناء  اأبدا  ت�ضمح 
واأنها لن ت�ضمح لحقا بجمع التربعات كما 
نتوقع  التقرير  �ضوء هذا  وعلى   ... �ضرنى 
اأن الرتخي�ض مل�ضلى ال�ضيخ النعا�ض يكون 
تبني  وثيقة  اأي  انتظار  يف   1869 �ضنة  بعد 
وبعد  الآن   ... بال�ضبط  افتتاحه  تاريخ  لنا 
27 �ضنة من تاأ�ضي�ض اجللفة �ضريى م�رشوع 
جامع اجللفة النور ... وحول هذا املو�ضوع 
ر�ضمية  مرا�ضالت   04 اأربع  حوزتنا  يف 
خالل  وهذا  املدية  اإقليم  ب�ضجل  حمررة 
اآفريل  اإىل 17  الفرتة من 23 فيفري 1877 
من نف�ض ال�ضنة. املرا�ضلة الأوىل هي بريد 
�ضادر مللف "م�رشوع بناء م�ضجد اجللفة" 

مع طلب اإبداء الراأي حول ذلك.
اأما املرا�ضلة الثانية فهي بريد وارد موؤرخة 
يف 10 مار�ض 1877 وهي بريد وارد لإرجاع 
املر�ضلة  امل�ضجد  م�رشوع  وعقود  وثائق 
وهذه  ال�ضنة.  نف�ض  من  مار�ض   08 يوم 
املجل�ض،  مداولت  حم�رش  هي:  العقود 
موافقة،  عقد  امل�ضجد،  لأر�ض  هبة  عقد 

عقد توثيقي باللغة العربية، ترجمة العقد 
اإىل الفرن�ضية. يف هذه املرا�ضلة  التوثيقي 
على  اجلزائر  مقاطعة  م�ضوؤول  حر�ض 
الأر�ضية  هبة  على  املوافقة  باأن  التو�ضيح 
ال�رشوع  تعني  ل  البا�ضاغا  طرف  من 
وبناء  الأر�ض  هبة  واأن  امل�ضجد  بناء  يف 
وقد  خمتلفتان.  ق�ضيتان  هما  امل�ضجد 
دعت املرا�ضلة اإىل الحتفاظ بهذه العقود 
والوثائق يف الأر�ضيف اإىل اأن يتم طلبها عند 
ال�ضابع ع�رش من �ضهر  احلاجة.   وبتاريخ 
بناء  اأخرى حول  اآفريل 1877 ترد مرا�ضلة 
م�ضجد اجللفة توؤكد تخ�ضي�ض مبلغ 65 األف 
فرنك فرن�ضي قدمي بال�ضنة املالية احلالية 
وتكليف مدير التح�ضينات بامل�رشوع. ويف 
للمحراب  تعديالت  ُطلبت  املرا�ضلة  هذه 
وقاعة الو�ضوء واملدخل وتوقعت املرا�ضلة 
اأن يتم ال�رشوع قريبا يف الأ�ضغال واأنه قد 

مت الرتخي�ض ملديرية الهند�ضة. 
ببناء  ال�ضكان  لرغبة  وخالفا  فاإنه  وهكذا 
م�ضجد داخل الأ�ضوار رخ�ضت فرن�ضا ببنائه  
خارج املدينة والأكيد اأن الدافع وراء ذلك 
هو عدم اإزعاج الأوربيني ب�ضوت الآذان بل 
املبنية  كني�ضتهم  جر�ض  قرع  فقط  يُ�ضمع 
منذ 18 �ضنة. وهنا جند اإح�ضاء دميغرافيا 
ت�ضم  اأن اجللفة  يف ماي 1877 يحيل على 
393 مواطنا اأوروبيا منهم 317 فرن�ضي و14 
مر�ضوم  مبوجب  فرن�ضيني  )�ضاروا  يهودي 
من  كولون   12 ومعهم   )1870 �ضنة  كرمييو 
جن�ضيات اأوروبية اأخرى. وهكذا �ضنالحظ 
ال�ضلطة  حر�ض  املرا�ضالت  هذه  كل  عرب 
واملايل  التقني  الإ�رشاف  على  الفرن�ضية 

وحتى التدخل يف طريقة الت�ضميم للم�ضجد 
... فما الهدف من ذلك؟

ق�سية حترمي ال�سالة يف جامع مبني 
خرة ... بال�سُ

اأن  كيف  املرا�ضالت  اأثبتنا من خالل  لقد 
التدخل  على  حر�ضت  الفرن�ضية  ال�ضلطة 
بجامع  تتعلق  وكبرية  �ضغرية  كل  يف 
الأ�ضوار  اأنه خارج  اجللفة �ضنة 1877 رغم 
ال�ضالة  اإقامة  ب�ضاأن  تت�ضارب  والروايات 
حاليا  منلك  ول  بلقا�ضم  �ضي  جامع  يف 
حترمي  عن  تتحدث  اأر�ضيفية  وثيقة  اأي 
ما  بال�ُضخرة  بُني  اأنه  بحكم  فيه  ال�ضالة 
فرتة  حول  مت�ضاربة  �ضفوية  روايات  عدا 
ما  مع  الروايات  هذه  وتتناق�ض  التحرمي. 
نقلته اإحدى ال�ضحف الفرن�ضية عن "زردة" 
مت تنظيمها يوم اجلمعة 20 نوفمرب 1914 
بن حممد  اهلل  عبد  �ضي  القايد  من طرف 
اأين مت اإقامة "�ضالة الزوال" على ال�ضاعة 
اجللفة  م�ضجد  اإمام  طرف  من  العا�رشة 
وقا�ضي  واملرابطون  الطلبة  ح�رش  وقد 
اجللفة �ضي يون�ض بن م�ضيه واأُطعم يومها 
1700 �ضخ�ض ومت تالوة اأحزاب من القراآن 
الكرمي. ويُ�ضتدّل بهذا اخلرب ال�ضحفي على 
ال�ضالة  فيه  توؤدى  كانت  اجللفة  جامع  اأن 
ب�ضبب  حترميها  فر�ضية  دون  اإمامه  وراء 
فوتوغرافية  �ضورة  توجد  كما  ال�ضخرة، 
قبالة  رم�ضان  ب�ضهر  احتفالية  م�ضهورة 

جامع �ضي بلقا�ضم  ... 

واجلدير بالذكر اأن فرن�سا 
قد �سمحت بنهاية �ستينات 
القرن التا�سع ع�سر ببناء 
النعا�س"  ال�سيخ  "مقام 
داخل اأ�سوار املدينة يف 
حدود �سنة 1867 وهو 

م�سلى ومقام لل�سيخ عبد 
الرحمان النعا�س )رحماين 

الطريقة، املتوفى �سنة 
يتلى  كان  1907( وفيه 
الورد الرحماين وتقام 

الرتاويح وقد اأ�سرف عليه 
ال�سيخ حممد جنل ال�سيخ 
النعا�س من �سنة 1907 اإىل 

غاية وفاته �سنة 1945. 

بن �سامل امل�سعود
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مفارقات

احلراك بني القدا�صة ودن�س ال�صيا�صة
حدث هذا خالل القراءات التي قدمت 
املحمدية  الدعوة  من  الأوىل  للفرتات 
اإل  اإذ بالرغم من قدا�ضة هذه الدعوة 
اأن فريقا من املفكرين ظل يدعو اإىل 
تاريخ  عن  املقد�ضة  الر�ضالة  ف�ضل 
الدن�ض  من  يخلو  ل  الذي  ن�رشها 
ال�ضيا�ضي الذي يعرتي التاريخ الذي هو 

ثمرة التجربة الب�رشية.
فهم  تعرت�ض  التي  العوائق  من  ولعل 
النزعة  تلك  ال�ضعبي  احلراك  م�ضار 
مقد�ضا  مالئكيا  فعال  اعتباره  اإىل 
من  ول  يديه  بني  من  الباطل  ياأتيه  ل 
لنتقاده  حماولة  اأي  اأن  حتى  خلفه، 
ب�ضوفينية مر�ضية حتول دون  ت�ضطدم 
نحو  ومتنا�ضقة متجهة  من�ضجمة  روؤية 

مراجعة الذات بعيدا عن جلدها.
ومع ذلك عاد النقا�ض مبنا�ضبة الوقفة 
حراكهم  اأمام  اجلزائريون  وقفها  التي 
وهم يحيون الذكرى الثانية لنطالقه، 
احلدة  من  بنوع  النقا�ض  هذا  وات�ضم 
احلديث  اأن  درجة  اإىل  واحلدية 
الكتلة  فكرة  اإبعاد  اإىل  يتجه  اليوم 
اإىل  املن�ضجمة  الواحدة  التاريخية 
جملة  اإىل  احلراك  وا�ضتن�ضاخ  جتزئة 
يختار  كل طرف  ف�ضار  احلراكات  من 
حراكه ليحتل به الف�ضاء. ولعل ذلك ما 
التظاهرات  جعل الطبعة اجلديدة من 

اللفظي  العنف  نحو  توجها  تعرف 
املعهود  احلراكي  الن�ض  عن  واخلروج 
يف بع�ض الأحيان بالرغم من اعتبارها 

اأ�ضواتا نا�زشة.
احتوت تظاهرات احلراك ال�ضعبي منذ 
بدايتها على �ضعارات متعددة ومتنوعة 
اإجماع  يحقق  منها  الكثري  يكن  ومل 
املتظاهرين اإل اأنها بقيت يف احلدود 
الدنيا من ال�ضلمية التي كانت ول تزال 
املبداأ الرئي�ضي للحراك والعامل الذي 
اإ�رشاره  ومع  وا�ضتمراره.  قوته  ي�ضكل 
يجتاز  �ضار  اأنه  اإل  ال�ضلمية  هذه  على 
الذي  التفاعل  اأماله  ع�ضيبا  امتحانا 
ال�ضيا�ضية  التيارات  وبني  بينه  حدث 
يعد  مل  احلراك  اأن  حتى  املختلفة، 
املتعددة  املطالب  لإفراغ  ف�ضاء 
الدميقراطية ودولة  راأ�ضها قيام  وعلى 
لإعادة  �ضاحة  بل  واحلريات  القانون 
عرفتها  التي  املتعددة  الأزمات  اإنتاج 
الوطنية.  احلركة  فرتة  منذ  اجلزائر 
القبول  مبداأ  من  احلراك  فانتقل 
والتزاحم  التدافع  مبداأ  اإىل  امل�ضرتك 
من  التيار  هذا  �ضعارات  متكني  بغية 
التيار  �ضعارات  ح�ضاب  على  الهيمنة 

الآخر.
ال�ضتحقاقات  عن  الإعالن  جنح  لقد 
فك  تاأكيد  يف  املقبلة  النتخابية 

التيارات  هذه  بع�ض  بني  الرتباط 
ت�رشيحات  اأثبتته  ما  وهو  وال�ضارع 
رئي�ض حركة البناء الوطني عبد القادر 
القائم  احلراك  اعترب  الذي  قرينة  بن 
رئي�ض  اعترب  بينما  اليوم حراك د�رشة 
حركة جمتمع ال�ضلم عبد الرزاق مقري 
يد  يف  فري�ضة  �ضار  اليوم  احلراك  اأن 
النتقال  فر�ض  تريد  علمانية  اأقلية 
خوفها  ب�ضبب  ال�ضارع  عرب  ال�ضيا�ضي 
القرتاع. وبني هذا  من حكم �ضناديق 
التيار وذاك توا�ضل اأ�ضوات مقيمة يف 
وجنيف،  وباري�ض  لندن  بني  املنفى، 
ودفع  املتطرفة  التوجهات  اإذكاء  يف 
احلدية  التوجهات  اإىل  احلراك  �ضباب 
بغر�ض  الأحيان  بع�ض  يف  والعنيفة 
الت�ضعيد واحليلولة دون جناح ال�رشاكة 
بني ال�ضلطة وبني الأحزاب ق�ضد اجتياز 
بنجاح،  املقبلة  الت�رشيعيات  حاجز 
عن  تتاأخر  لأن  مر�ضحة  ت�رشيعيات 
التجاذبات  ا�ضتمرت  ما  اإذا  موعدها 
ال�ضيا�ضي  املناخ  مييز  الذي  والتوتر 
العام على حاله اأمام تظاهرات ل تزال 
تطالب برحيل الطبقة احلاكمة دون اأن 

تبني ال�ضبيل وا�ضحا للبديل.
املناخ  هذا  يوفره  ما  مع  وباملوازاة 
البلد مر�ضحا على  يبقى  من معطيات 
جميع الحتمالت اإذا مل تتدخل النخب 

الذي  التوتر  حدة  لتقلي�ض  الو�ضيطة 
تر�ضي  التي  ال�ضيا�ضية  باحللول  ي�ضمح 
الأغلبية. وهي املهمة التي تتجه نحو 
الو�ضطاء  ان�ضحاب  اأمام  اأكرث  التعقيد 
التقليديني وفقدانهم ال�ضدقية والقدرة 
راأ�ضهم  وعلى  الجتماعي  التاأثري  على 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  قيادات 
وهو  الدميقراطي  الوطني  والتجمع 
الإ�ضالميني  لعاب  اأ�ضال  الذي  الغياب 
املتزامن  الغياب  هذا  يف  راأوا  الذين 
مع عدم امتالك ال�ضلطة قوة �ضيا�ضية 
للهيمنة  فر�ضة  اإليها  ت�ضتند  م�ضمونة 
عرب  ل�ضنوات  ال�ضيا�ضية  احلياة  على 
العلمانيون  فهم  وقد  الربملان.  بوابة 
فاأ�ضبحوا  الو�ضع  هذا  مثل  خماطر 
ي�ضعون جتاه فتح مرحلة انتقالية تقلب 
على  راأ�ضا  ال�ضيا�ضية  اللعبة  قواعد 

عقب. 
من  احلراك  اأفرغت  التجاذبات  هذه 
اإىل  وحولته  الرئي�ضية  مطالبه  بع�ض 
حلرب  كامتداد  ال�رشاع  لبوادر  حلبة 
ال�ضيا�ضي  احلقل  يف  القائمة  املواقع 
مرور  ومع  وخارجها.  ال�ضلطة  داخل 
الزمن بات الأمر اأكرث تعقيدا للحراك 
الأوىل  قدا�ضته  اإىل  العودة  �ضبيل  يف 
وال�رشاعات  التجاذبات  على  و�ضموه 

ال�ضيا�ضية.

قلما جتد يف تاريخ احلركات 
االجتماعية والثورات 

ال�سيا�سية حركة امتدت على 
خط م�ستقيم ال يزيغ عنه 
اأحد فباملوازاة مع الق�س�س 
البطولية التي تروى عنها 

والنماذج املثالية التي تقدم 
عن القيم املثالية فيها بعد 

اأن تركت اأثرا جميال يف 
النفو�س رفعها اإىل مرتبة 

القدا�سة تروى ق�س�س اأخرى 
عن اجلانب املدن�س فيها 

مثله �سراع االإرادات حول 
الزعامة والقيادة وكثريا 
ما تتخلل هذه ال�سراعات 

انزالقات واختالالت مر�سية 
تعكر ذلك االأثر الطيب. ومع 
ذلك يتجه اجلميع اإىل تغليب 

املثل واالأهداف النبيلة 
وينزع اإىل اعتبار العرثات 

كبوات جواد.

بقلم اح�سن خال�س



التح�ضريي  الرتب�ص  األغي 
لريا�ضة  الوطني  للمنتخب 
الكاراتي دو, املزمع انطالقه 
اأم�ص االثنني, ب�ضبب اكت�ضاف 

�ضبع حاالت ا�ضابة 
�ضفوفه,  يف  كورونا  بفريو�ص 
االحتادية  من  علم  ما  ح�ضب 
و  لالخت�ضا�ص  اجلزائرية 
املنتخب  م�ضارعو  اجرى 
الوطني للكاراتي اأم�ص االحد, 
البوليميزار  تفاعل  اختبارات 
اأر"(  �ضي  )"بي  املت�ضل�ضل 

كورونا,  فريو�ص  عن  للك�ضف 
ليت�ضح �ضبيحة اليوم ان �ضبعة 
بكوفيد-19,  م�ضابة  عنا�رص 
الوطني  الفني  املدير  ح�ضب 

ح�ضناوي  يو�ضف  لالحتادية, 
ام�ص  "مت   : االأخري  وقال 
"بي  اختبارات  اإجراء  االحد 
والطاقم  للريا�ضيني  اأر"  �ضي 

�ضالمتهم  من  للتاأكد  الفني 
الرتب�ص  يف  ال�رصوع  قبل 
العادة,  جرت  مثلما  املغلق 
لنتفاجاأ �ضبيحة اليوم االثنني 
بوجود �ضبعة م�ضارعني ثبتت 
لنقرر  م�ضحاتهم,  ايجابية 
كليا"ويتعلق  الرتب�ص  اإلغاء 
حاج  بامل�ضارعني  االأمر 
وداد,  دراعو  كاميليا,  �ضعيد 
حكيم,  حاوة  �ضفية,  دين 
بوزوران يزيد, زايد ا�ضامة و 

زيتوين ا�ضامة بهاء الدين. 

اأعلن نادي احتاد العا�ضمة, التحاق 
نعيجي  زكرياء  اجلديد  مهاجمه 
مع  تاأهيله  انتظار  يف  بالتدريبات, 
فتح نافذة التحويالت ال�ضتوية وكان 
نادي احتاد العا�ضمة, قد تعاقد مع 
من  االأخرية  ال�ضاعات  يف  نعيجي 
على  اال�ضتثنائية  التحويالت  فرتة 
�ضكل اإعارة اإىل غاية نهاية املو�ضم, 
قادما من �ضفوف نادي بارادو, غري 
اأنه عجز عن تاأهيله قبل فتح نافذة 

التحويالت ال�ضتوية.
 وقال النادي العا�ضمي يف بيان عرب 
"في�ضبوك":  على  الر�ضمية  �ضفحته 
"التحق ر�ضميا زكريا نعيجي بالفريق 

ع�ضية هذا االأحد, وتدرب منفردا, 
يف انتظار االندماج مع زمالءه"جتدر 
اجلزائري,  االحتاد  اأن  اإىل  االإ�ضارة 
ال�ضتوية  االنتقاالت  نافذة  فتح  قرر 
يف الفرتة املمتدة من 22 مار�ص اإىل 

11 اأفريل 2021.
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توقعوا  الكثريين  اأن  ورغم 
العودة  املدية,  الأوملبي 
الثانية,  الرابطة  اإىل  �رصيعا 
اإال اأن التقني اجلزائري ك�ضب 

الرهان.
اأما �ضبيبة القبائل, الذي �ضنع 

يف  طويلة  ل�ضنوات  احلدث 
انطالقته  تكن  فلم  اجلزائر, 
مب�ضتوى  املو�ضم  هذا 
املدرب  عجز  حيث  عراقته, 
عن  الزلفاين,  يامن  التون�ضي, 
لكن  املنا�ضبة  التوليفة  اإيجاد 
باملدرب  االإدارة  ا�ضتنجاد 
الفرن�ضي, ديني�ص الفاين, اأعاد 

الروح للفريق, وجعله من اأبرز 
املر�ضحني للفوز باللقب.

ومتكن الفاين يف ظرف وجيز, 
اأداء  على  ب�ضمته  و�ضع  من 
"اأبناء  اأ�ضبح  حيث  ال�ضبيبة, 
االنت�ضار  يحققون  جرجرة" 
على  كان  واآخرها  االآخر,  تلو 
ح�ضاب مولودية العا�ضمة, يف 

عقر داره كما يعترب م�ضطفى 
املوؤقت  املدرب  جاليت, 
رجل  مبثابة  ال�ضاورة,  ل�ضبيبة 
نادي  اأ�ضوار  داخل  االإطفاء 
وال�ضخ�ص  الكبري,  اجلنوب 

االأن�ضب يف كل مو�ضم الإخماد 
جنح  فقد  االأن�ضار  غ�ضب 
االأ�ضواء,  خطف  يف  جاليت 
االأخرية,  اجلوالت  خالل 
على  باالإ�رصاف  تكليفه  عقب 

الفريق, خلفا للمدرب املقال 
ال�ضاورة  ليقود  اإيغيل,  مزيان 
انت�ضارات متتالية,   4 لتحقيق 
خلف  الدوري  و�ضافة  حمتال 

وفاق �ضطيف.

اأدرك قطار البطولة اجلزائرية للمحرتفني حمطته الـ15، حيث خالف 
م�شوار بع�ض الفرق التوقعات، بالنظر اإىل االأزمة التي الزمتها قبل 

انطالق املو�شم، اإال اأن مدربيها تركوا ب�شماتهم، رغم قلة االإمكانيات 
وال ميكن اأن نتحدث عن اأبرز املفاجاآت ، هذا املو�شم، دون اأن نعطي 
اأوملبي املدية ومدربه �شريف حجار حقهما، فهذا االأخري دون ا�شمه 

باأحرف من ذهب يف �شجالت التحدي، منذ انطالقة املو�شم وقاد حجار 
فريقه ب�شيا�شة الواقعية، اإىل احتالل املركز الثالث، بفارق نقطتني 

فقط عن وفاق �شطيف.

اجلولة 15 للبطولة املحرتفة

احتاد اجلزائر

املهاجم حميو�س جمرب على اإجراء عملية جراحية

على راأ�ض االحتادية الوطنية للريا�شة للجميع

الهادي م�ضاب املرت�ضح الوحيد خلالفة نف�ضه 

احتاد  مهاجم  �ضيخ�ضع 
حميو�ص,  اأمين  اجلزائر, 
ب�ضبب  جراحية  لعملية 
لها  تعر�ص  التي  اال�ضابة 
خالل  الركبة  م�ضتوى  على 
يوم  فريقه  الذي جمع  اللقاء 
مقرة  جنم  بال�ضيف  اجلمعة 
ال15  اجلولة  يف   )0-3 )فوز 
االأوىل  الرابطة  بطولة  من 

لكرة القدم.
العا�ضمي  النادي  وكتب 
له:  بيان  يف  االثنني  اأم�ص 
لالإ�ضابة  حميو�ص  ''تعر�ص 

يف  الركبة  م�ضتوى  على 
مقرة.  اأمام  املا�ضية  اجلولة 
التي  الطبية  االختبارات 
متزق  وجود  توؤكد  لها  خ�ضع 
االأمامي  ال�ضليبي  الرباط  يف 
املف�ضلي  والغ�رصوف 
يجربه  ما  وهذا  الداخلي 
جراحية''  عملية  اإجراء  على 
فاإنه  امل�ضدر,  نف�ص  وح�ضب 
�ضيغيب  -الذي  حميو�ص 
حلوايل �ضتة اأ�ضهر- �ضيجري 
الربوفي�ضور  لدى  العملية 
الركبة  يف  املخت�ص  زموري 

من جهة اأخرى, اأعلن االحتاد 
زكرياء  الالعب  التحاق  عن 
نعيجي ر�ضميا بالفريق اأم�ص 
منفردا  تدرب  حيث  االأحد 
يف انتظار االندماج مع باقي 
الزمالء وكان الالعب ال�ضابق 
تقم�ص  والذي  بارادو,  لنادي 
في�ضنتي  جيل  األوان  اأي�ضا 
اأر�ص  اإىل  الربتغايل, قد عاد 
الفارط  جانفي  يف  الوطن 
بعدما ف�ضل النادي االفريقي 
ب�ضبب  تاأهيله  يف  التون�ضي 
م�ضاكل مالية, قبل اأن يلتحق 

ون�ضف.  ملو�ضم  باالحتاد 
وعلى الالعب اأن ينتظر فرتة 
القادمة  ال�ضتوية  االنتقاالت 
اأفريل( كي  )22 مار�ص - 11 

ير�ضم التحاقه. 

عهدته  املنتهية  الرئي�ص  �ضيكون 
للجميع,  للريا�ضة  الوطنية  لالحتادية 
الوحيد  املرت�ضح  م�ضاب,  الهادي 

خلالفة نف�ضه لعهدة اوملبية جديدة 
اأم�ص  علم  ما  ح�ضب   ,)2024-2021(
و�ضتعقد  الفدرالية  الهيئة  لدى  االثنني 
اجلمعية العامة االنتخابية يوم اجلمعة 

باملعهد  00ر09  ال�ضاعة  على  القادم 
الريا�ضة  وتكنولوجية  لعلوم  العايل 
"عبد اهلل فا�ضل" بعني البنيان )اجلزائر 
تر�ضح  اإىل  وباالإ�ضافة  العا�ضمة( 
الهادي م�ضاب ملن�ضب الرئي�ص, تلقت 
�ضبعة  ملفات  كذلك  الرت�ضيحات  جلنة 
الفدرايل  املكتب  لع�ضوية  مرت�ضحني 

كان  و  القانونية  االآجال  انق�ضاء  قبل 
�ضادقوا  قد  العامة  اجلمعية  اأع�ضاء 
املن�رصم  فرباير   19 يوم  باالإجماع 
و  املالية  احل�ضيلتني  على  باجلزائر 
اإىل  باالإ�ضافة   ,2020 ل�ضنة  االأدبية 
ال�ضابقة  االوملبية  العهدة  ح�ضيلة 

 .)2020-2017(

4 دول ترف�س طلب وفاق �ضطيف
اأزمة  �ضطيف,  وفاق  اإدارة  تواجه 
االآن يف  بعد عجزها حتى  كبرية, 
مباراة  ا�ضت�ضافة  يقبل  بلد  اإيجاد 
اأورالندو  �ضيفه  اأمام  الفريق 
بايرت�ص اجلنوب اأفريقي, املقررة 
يف العا�رص من مار�ص املقبل, يف 
اجلولة االفتتاحية من املجموعة 

االأوىل بكاأ�ص الكونفيدرالية.
ونقلت االإذاعة اجلزائرية عن فهد 
حلفاية, املدير العام لنادي وفاق 
اإن  االأحد,  اليوم  قوله  �ضطيف 
وتنزانيا,  ومايل  وال�ضودان  م�رص 

رف�ضت طلبهم با�ضت�ضافة املباراة اأمام اأوالندو بايرت�ص واأو�ضحت االإذاعة 
اجلزائرية اأن م�ضري مواجهة وفاق �ضطيف اأمام اأورالندو بات معلقا حلني 
م�ضوؤويل  على  ثقيال  عبئا  ت�ضكل  اأ�ضبحت  التي  امل�ضكلة,  لهذه  حل  اإيجاد 

الفريق اجلزائري.
وكان عبد احلكيم �رصار, رئي�ص وفاق �ضطيف, طلب تدخل وزارة ال�ضباب 
والريا�ضة واحتاد الكرة, مل�ضاعدة الفريق على خو�ص مبارياته االأفريقية يف 
ظل الو�ضع ال�ضعب ب�ضبب جائحة كورونا يذكر اأن وزارة ال�ضحة اجلزائرية 
اأبطال  دوري  داونز يف  و�ضن  بلوزداد  �ضباب  مباراتي  اإقامة  رف�ضت  كانت 
اأفريقيا, ووفاق �ضطيف اأمام اأوروالندو يف البالد خوفا من تف�ضي ال�ضاللة 
اجلديدة لفريو�ص كورونا التي ظهرت يف جنوب اأفريقيا ووافق احتاد الكرة 
م�ضيفه  على  داونز  �ضن  فيها  تغلب  التي  املباراة  ا�ضت�ضافة  على  التنزاين 

�ضباب بلوزداد 5 / 1

تاألق اأوملبي املدية و "اجليا�ضكا" تبحث عن نف�ضها

نعيجي يلتحق بتدريبات 
احتاد العا�ضمة

املنتخب الوطني لريا�شة الكاراتي دو

اكت�ضاف �ضبع حاالت ا�ضابة بفريو�س كورونا 
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الفني  املدير  غوارديوال،  بيب  اأكد 
اإيريك  العبه  اأن  �سيتي،  ملان�س�سرت 
الفريق  �سفوف  عن  �سريحل  غار�سيا 

بنهاية املو�سم اجلاري.
نقلها  ت�رصيحات  يف  غوارديوال  وقال 
جار�سيا؟  »اإيريك  مريكاتو  توتو  موقع 
�سفوف  اإىل  �سيذهب  اأنه  اأعتقد 

العبني  ي�سم  ال  البار�سا  بر�سلونة، 
العب  الأنه  ياأخذونه  بل  ع�سوائيني، 
كبري«واأ�ساف »مل اأمتكن من ا�ستدعاء 
قلبي،  يك�رص  هذا  للمباريات،  غار�سيا 
ي�سارك  ذلك«.ومل  ي�ستحق  ال  اإنه 
اإال  عاًما  الع�رصين  �ساحب  املدافع 
يف 9 مباريات فقط بقمي�ص مان�س�سرت 

�سيتي هذا املو�سم، من بينها 3 مرات 
املمتاز  االإجنليزي  الدوري  يف  فقط 
ترتيب  جدول  �سيتي،  املان  ويت�سدر 
الدوري االإجنليزي املمتاز بر�سيد 62 
نقطة من 26 مباراة، بفارق 12 نقطة 
يونايتد  مان�س�سرت  وغرميه  جاره  عن 

�ساحب املركز الثاين.

غوارديوال يتوقع رحيل العبه لرب�ضلونة

بيويل

العودة للت�ضامبيونزليغ هدف 
ميالن االأ�ضا�ضي

قال �ستيفانو بيويل مدرب ميالن، اإن التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم 
املقبل، يبقى الهدف االأ�سا�سي لالعبيه، رغم اأنه ال يزال يف دائرة املناف�سة 
على لقب الدوري االإيطايل، الأول مرة منذ حوايل عقد من الزمان، عقب 

الفوز 2-1 يف روما.
وكان ميالن يت�سدر الدوري حتى قبل اأ�سبوعني، واأكد بفوزه على روما يف 
مباراة مثرية ومتكافئة، اأن الفارق مع اإنرت ميالن املت�سدر مل يت�سع عن 4 
اإيطاليا  �سكاي  ل�سبكة  بيويل  واأ�ساف  اجلولة  نهاية  اإىل  الو�سول  مع  نقاط 
اأننا �سنكون يف املركز الثاين بالدوري، فلم يكن  اأ�سهر  »اإذا قلت منذ عدة 
�سي�سدق اأي �سخ�ص ذلك«وتابع »لو كنا يف املقابل منلك 40 نقطة، لقالوا 
كل  بعد  االأبطال  دوري  اإىل  التاأهل  على  ونقاتل  رائعا  مو�سما  نوؤدي  اإننا 
هذه ال�سنوات«ونوه »هناك 7 فرق قوية، ويف النهاية �ست�سعر 4 فرق فقط 
بال�سعادة، نحن ناأمل اأن نكون من بني هذه الفرق«ومل يلعب ميالن يف دوري 
االأبطال منذ مو�سم 2013-2014، وكان بيويل يرغب يف اإظهار التطور الذي 

حدث يف فريقه.
منلك  كنا  مما  اأكرث  نقطة   17 لدينا  مهما.  �سيئا  نفعل  »نحن  بيويل  وقال 
املو�سم املا�سي ونحن اأ�سغر فريق يف امل�سابقة، نحن الفريق الذي خا�ص 
اأكرب عدد من املباريات«واأ�ساف »قدمنا اأداء رائعا بروح عالية. اأنا �سعيد 
اأننا خرجنا بالفوز«وظل روما خام�ًسا، وتعني هذه الهزمية ا�ستمرار معاناة 
فريق املدرب باولو فون�سيكا �سد فرق ال�سدارة وح�سد روما، 3 نقاط فقط 
من 24 نقطة متاحة خالل املباريات الكبرية اأمام ميالن واإنرت ويوفنتو�ص 
والت�سيو واأتاالنتا ونابويل وقال فون�سيكا »بداأنا اأول 20 دقيقة ب�سكل خاطئ. 
مل نبداأ ب�سكل رائع اأمام ميالن وهذا يعني اأن االأمور اأ�سبحت �سعبة«واأمت 
»عدنا اإىل اأجواء املباراة ولعبنا ب�سكل رائع. بداأنا ب�سكل �سيئ، الفر�ص التي 

�سنعها ميالن جاءت نتيجة �سياع ا�ستحواذ الكرة«.

اأور�ضاتو اأخطاأت بعدم طرد بيانيت�س يف ديربي 2018
دانييلي  االإيطايل  احلكم  اعرتف 
منح  لعدم  خمطًئا  كان  باأنه  اأور�ساتو، 
ثانية  �سفراء  بطاقة  بيانيت�ص،  مريامل 
عام  يف  ويوفنتو�ص  اإنرت  ديربي  خالل 
2018 وخرج اأور�ساتو يف لقاء تلفزيوين، 
لبيانيت�ص العب  يُظهر  و�سئل ملاذا مل 
ال�سفراء  البطاقة  ال�سابق،  يوفنتو�ص 
الثانية خالل مباراة اإنرت �سد يوفنتو�ص 
يف ديربي اإيطاليا عام 2018، يف لقطة 
واأو�سح  اجلدل.  من  الكثري  اأثارت 

قريبًا  كنت  مني،  خطاأ  »هذا  اأور�ساتو 
على  راأيته  ما  اأالحظ  ومل  اللعبة  من 
�سا�سة التلفاز، بالن�سبة يل حينها، كانت 
لقطة عادية، والفار مل يتدخل«واأ�ساف 
يدخل  عندما  مفيدة،  الفيديو  »تقنية 
يف  نفكر  ال  امللعب،  الأر�ص  احلكام 
الفار، نحاول بذل ق�سارى جهدنا، واإذا 
الأننا  فنحن حمظوظون  ارتكبنا خطاأ، 
ن�ستطيع االعتماد على الفار«. وك�سف 
احلكم االإيطايل، ما قاله له كري�ستيانو 

رونالدو، خالل مباراة يوفنتو�ص وروما 
حاول  عندما  املا�سي،  فرباير  يف 
هذا  ويف  احلكم  ل�ساعة  النظر  الدون، 
هناك  يكن  »مل  اأور�ساتو  قال  ال�سدد، 
اأي نق�ص يف االحرتام، �ساألني اإذا كانت 
اأم  املرمى  خط  جتاوزت  قد  الكرة 
ال«واأمت »�ساألني كيف يعمل النظام، مل 
يكن هناك اأي �سيء غريب، اأراد فقط 

اأن يعرف كيف تعمل ال�ساعة«.

اإبراهيموفيت�س يقلق ميالن 
قبل مواجهة اأودينيزي

يواجه ال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�ص، مهاجم 
ميالن، خطر الغياب عن مباراة فريقه املقبلة 
على  االأربعاء  يوم  املقررة  اأودينيزي،  اأمام 
من  الـ25  اجلولة  اإطار  يف  �سريو،  �سان  ملعب 
»الجازيتا  �سحيفة  فبح�سب  االإيطايل  الدوري 
اإبراهيموفيت�ص  االإيطالية، خرج  �سبورت«  ديلو 
م�سكلة  ب�سبب  روما،  اأمام  االأم�ص  مباراة  من 

ع�سلية يف بداية ال�سوط الثاين.
واأ�سافت اأن النجم ال�سويدي، و�سع الثلج على 
فخذه االأي�رص عقب خروجه، و�سيتم فح�سه يف 
يجعله  ما  وهو  االثنني،  اأم�ص  ميالنيلو،  عيادة 
وحقق  اأودينيزي  مباراة  عن  بالغياب  مهددا 
ميالن انت�ساًرا �سعبًا على م�سيفه روما )1-2(، 
يف ملعب االأوليمبيكو، ليعزز موقعه يف و�سافة 
نقاط   4 بفارق  نقطة،   52 بر�سيد  الكالت�سيو، 

عن غرميه املت�سدر، اإنرت ميالن.

رامو�س ينتظر 3 اأنباء �ضارة يف مار�س

ليفاندوف�ضكي يهرب بعيًدا عن مي�ضي وكري�ضتيانو

رامو�ص،  �سريجيو  االإ�سباين  ينتظر 
مدافع ريال مدريد، �سهر مار�ص املقبل 
�سارة  اأنباء   3 على  للح�سول  بحما�ص، 
يوم  الركبة  رامو�ص جلراحة يف  وخ�سع 
عن  حالًيا  ويغيب  اجلاري،  فرباير   6
امل�ساركة يف املباريات مع ريال مدريد 
ووفًقا ل�سحيفة »ماركا« االإ�سبانية، فاإنه 

تاأكد غياب رامو�ص عن مباراة الديربي 
اأمام  �سيعود  الالعب  لكن  اأتلتيكو،  �سد 
اأتاالنتا يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا واأ�سارت اإىل اأن رامو�ص �سيح�سل 
مدريد  ريال  رفقة  اجلديد  عقده  على 
يف مار�ص، بعد اأن اتخذت املفاو�سات 
مع  االأخرية  الفرتة  يف  اإيجابيا  منعطًفا 

اأن  واأو�سحت  برييز  فلورنتينو  الرئي�ص 
اإ�سبانيا  مع  امل�ساركة  ينتظر  رامو�ص 
ليكون  الدويل املقبلة،  التوقف  يف فرتة 
يف  جنحوا  فقط  العبني   3 من  واحًدا 
امل�ساركة مع املاتادور خالل 17 عاًما، 
وريكاردو  كا�سيا�ص  اإيكر  جانب  اإىل 

زامورا.

ميونخ،  لبايرن  البولندي  النجم  عزز 
�سدارته  ليفاندوف�سكي،  روبرت 
اخلم�سة  االأوروبية  الدوريات  لهدايف 
�سباك  يف  ثنائيته  بعد  الكربى، 
بها  فاز  التي  املباراة  خالل  كولن، 
يف  ال�سبت،  اأم�ص  اأول   ،)1-5( فريقه 

البوند�سليغا.
هدفا،   28 ليفاندوف�سكي  و�سجل 
هذا  االأملاين  الدوري  يف  االآن،  حتى 
اأهداف   9 بفارق  ويتفوق  املو�سم، 
عن كل من، ليونيل مي�سي )بر�سلونة(، 
وقد  )يوفنتو�ص(  رونالدو  وكري�ستيانو 

حتققت  التي  االأرقام،  ليفا  يتجاوز 
�سريو  �سواء  املا�سية،  املوا�سم  يف 
اأو  هدفا،  الـ36  �ساحب  اإميوبيلي 
ولوي�ص  هدفا(،  و37   36( مي�سي  ليو 
�سواريز )40 هدفا(، يف �سباق احلذاء 

الذهبي.

الو�سط:2021/03/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية الأغواط
دائرة ق�سر احلريان

بلدية تق�سر احلريان
رقم 04 /2021

و�سل اإيداع الت�سريح
 بتجديد جمعية حملية 

عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
هذا  مت  املتعلق   2012 جانفي   12 يف  ل   املوافق   1433
اليوم : 2021/03/01 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �سبغة 

حملية
ق�رص  لبلدية  الريا�سي  امل�سعل  نادي   : اجلمعية  ت�سمية 

احلريان لكرة ال�سلة
املقر االجتماعي : بلدية ق�رص احلريان 

املودع : بن �ساعة �سادق اأمني 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ص النادي 

الو�سط:2021/03/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية املدية 
دائرة الربواقية

بلدية اأولد ذايد

و�سل اإ�سهاري
بتجديد الهيئة القيادية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 
12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات .

مابية  الريا�سية  للرابطة  القيادية  الهيئة  جتديد  مت  لقد 
بتاريخ   03 رقم  حتت  املعتمدة  ذايد  اأوالد  لبلدية  االأحياء 

2013/11/25
لرئي�سها : عبدو�ص عبد القادر

املولود بتاريخ 1992/04/28 باملدية
املقر : امللعب البلدي -اأوالد ذايد 

الو�سط:2021/03/02الو�سط:2021/03/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية مترنا�ست
دائرة مترنا�ست

بلدية مترنا�ست
م�سلحة الن�ساطات الثقافية و الرا�سية 

مكتب اجلمعيات
رقم 71 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتجديد جمعية حملية 

عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق ل  يف 12 جانفي 2012 املتعلق مت هذا اليوم 
اجلمعية  بتجديد  الت�رصيح  و�سل  2020/12/31ت�سليم   :
ذات الطابع اجتماعي امل�سماة : اجلمعية اخلريية لنظافة 

م�سلى العيدين 
اجلمعية اخلريية لنظافة م�سلى العيدين

يراأ�سها ال�سيد : مقدم خمتار
الكائن مقرها ب : احل�سني مالطة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة

دائرة حا�سي بحبح
بلدية زعفران

مكتب اجلمعيات
رقم 07 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتجديد جمعية حملية 

 1433 عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق ل  يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  املر�سوم 
الثاين 1436 املوافق  التنفيذي رقم 74/15 املوؤرخ يف 26 ربيع 
االأ�سا�سي  القانون  و  الذي يحدد االحكام  : 16 فرباير 2015  ل 
اليوم  الهاوي مت هذا  الريا�سي  النادي  النموذجي املطبق على 
: 2020/12/02 ت�سليم و�سل الت�رصيح بتجديد اجلمعية املحلية 

امل�سماة : 
الرابطة البلدية للريا�سة اجلوارية بلدية زعفران

يراأ�سها ال�سيد : عيفاوي خل�رص 
الكائن مقرها ب : حي 40 م�سكن عمارة 04 رقم الباب 18 بلدية 

زعفران 

اإ�ضهار
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ام الربغوثي.. ن�سر كوبر ق�سّ
َوعُدُه �صادٌق مبا يكفي لأن يكون ا�صمه خفيفًا على وزن )َفَعَل( على �صبيل املثال، ولي�س رخيمًا مدغمًا، ك�صيغة مبالغة 

على وزن )فّعال(، لكن �صاءت والدته اأن تدمغه با�صم القائد الذي فّجر با�صت�صهاده ثورة 1936، وهكذا فعاًل كان.
كتبت : هند �صريدة – وكالة 

وطن لالنباء

كان  وكاأنه  �أ�شهر،  بب�شعة  �أو�شلو  بعد 
بها؛  معرتف  غري  يتجاوزها  �أن  متعّمد�ً 
�أو  كوبر،  قريته  يف  �لربغوثي،  ق�ّشام  ُوِلَد 
�شاب  دوماً.  عنها  يعّرف  كما  )ت�شوبر( 
مقتبله،  يف  �لعمر  �أو  �لعمر،  مقتبل  يف 
و�لزيتون.  و�للوز  �جلوز  �أ�شجار  بني  تربى 
�أن  كما  �لن�شور،  فر�خ  برتبية  مولعاً  كان 
�لت�شاقه بالأر�ض، جعله خبري�ً بكل ز�حف 
عليها. �أنقذته فر��شته من �مل�شموم منها، 
بخفة،  �لثعابني  ��شطياد  هو�يته  ف�شارت 
متاماً  يعرف  فرت�ه  �لعر�بيد،  ومد�عبة 
�أليفة  لت�شحى  منها،  �ل�شم  يخرج  كيف 
بعدها، يلّعبها بني �أ�شابعه. ن�شاأ ق�ّشام من 
و�أم حلمهما  �أب  وكنف  �شلبة،  عائلة  لدن 
�لنووية  عائلته  �أفر�د  جميع  حقاً.  ُمّر 
�لأ�رس. فلم  �أخذو� ن�شيبهم من  و�ملمتدة 
مبعّية  مر�ت  �أربع  يُعتقل  �أن  غريباً  يكن 
من  ق�ّشام  تخّرج  لفل�شطني.  كرمية  عائلة 
ومل  �لقد�ض،  جامعة  من  �لإعالم  كلية 

يح�رس حفل تخرجه ب�شبب �أ�رسه. �متهن 
�رسكة  يف  �ليافطات  تركيب  »مبز�جه« 
�شناعة  يف  يعمل  ومل  و�لإعالن،  للدعاية 
�عتقاله  يف  خرب�ً  �أ�شحى  �أن  �إل  �لأخبار، 
ِلزعم  عمره،  من   25 يف  وهو  �لأخري، 
بوبني،  عني  عمليِة  يف  لوعه  �شُ �لحتالل 
د�خل  �لو�قعة  »دوليف«  م�شتوطنة  قرب 
 ،1967 لعام  حزير�ن  من  �لر�بع  حدود 
�شهر  يف  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�شفة  يف 
يف  عديدة  مر�ت  ��شمه  تكرر   .2019 �آب 
�لإعالمية،  و�ملن�شات  �ل�شحف  مان�شيت 
�لع�شكري يف  للتعذيب  مرة عند خ�شوعه 
�مل�شكوبية، و�أخرى عند هدم منزله، ومرة 
�إ�شافية عند �عتقال �أخيه كرمل، و�أخرى 
يف  �لإعالم  �أ�شتاذة  و�لدته،  �عتقال  عند 
جامعة بريزيت، �لدكتورة ود�د �لربغوثي. 
ت�شلّحت  وِمد�ده،  قلبها  ِود�د  ح�ْشب  على 
�شنديانة كوبر �حلمر�ء- كما يلّقبها طالبها 
وطالباتها- ب�شالبتها ُم�شرتجعة ق�ش�شها 
�لتب�ّشم، يف  متعّمدة  و�لأ�رسى،  �لأ�رس  مع 
ي�شورونها،  �لحتالل  جنود  كان  مرة  كل 
م�شتخدمني �ل�شور يف زعزعة �إر�دة ق�ّشام 

�إّبان �لتحقيق، حماولني �لإمعان يف تعذيبه 
�لنف�شي. كيف لمر�أة حتمل ذ�كرة فيل �أن 
�شمكة؟!  ذ�كرة  يحمل  عامل  و�شط  حتيا 
دم  بقع  منظر  �حلمر�ء  ود�د  تن�شى  ل 
�لذي  منزلها-  درج  �أر�شية  على  ق�ّشام 
كالباً  ب�رسية  كالب  �أفلتت  بعدما  كان- 
بولي�شية عليه لتنه�ض حلمه، فقامت بع�شه 
ورجليه  يديه،  كلتا  يف  �ل�شاعد  ع�شلة  يف 
�آكلو حلوم  عليه  تكّوم  ثم  ومن  وخ�شيتيه، 
كل  يف  ي�رسبونه  و�أخذو�  �لفل�شطينيني، 
يف  �ملوزة  بو�شعية  �شبحوه  حتى  مكان، 
�مل�شكوبية، على �أحد �ملقاعد �حلديدية، 
بدء  حلظة  منزله،  يف  تعذيبه  ذلك  �شبق 
رجليه  مثبتني  معه،  �مليد�ين  �لتحقيق 
بتثبيت  عليه  و�شاغطني  �لأر�ض،  باجتاه 
�جلروح  فوق  �حلديدي  �لكر�شي  �أرجل 
�لتي �أ�شيب به جّر�ء ع�شات �لكالب. جاء 
كتفيه  �آخر�ن �شغطا على  بعدها وح�شان 
باجتاه �لأر�ض، و�أخرٌي �أخذ يهز ر�أ�شه ب�شّد 
ملوؤ�ش�شة  �شهادته  يف  ق�شام  يقول  �شعره. 
ل  ب�شكل  خميفاً  �لأمل  »كان  �ل�شمري، 
يحتمل، وكنت �أمتنى �أن �أغيب عن �لوعي 

�رسدت  هكذ�  �لأمل.«  �شعور  يتوقف  حتى 
د�مت  و�لتي  �بنها،  �عتقال  عملية  ود�دنا 
�آب   26 فجر  �شاعات  ثالث  من  لأكرث 
2019، و�أكملت م�شت�شهدة بكامل �ل�شالبة 
»دولة  )�لبيوت(:  رو�يتها  يف  كتبته  مبا 
�رّسحت  ز�ئلة«.  حتًما  �لكالب  تتقدمها 
كان-  �لذي  منزلها-  �أنقا�ض  على  بعدها 
بني �لركام: »كل �لبيوت وكل دولة �إ�رس�ئيل 
ثالثني  من  �أكرث  ق�ّشام.«  حذ�ء  ت�شاوي  ل 
يوما ق�شاها ق�ّشام يف زنازين �مل�شكوبية 
بدون �أن يلتقي حماميه. رمبا هي ق�شاوة 
ي�شتطيع  ل  جعلته  �لتي  �لقاف  حرف 
ينقلونه  كانو�  حتى  رجليه،  على  �لوقوف 
مل  متحرك.  مقعد  بو��شطة  �حلمام  �إىل 
�ملحاكم،  يف  �بنها  ق�ّشام  عائلة  تعرف 
تتغري.  مل  وحدها  �بت�شامته.  من  �شوى 
كان قد خ�رس وزنا كبري�ُ، وتغريت مالحمه 
عوقب  طاله.  �لذي  �لتعذيب  كرثة  من 
لعائلته  �ل�شماح  بعدم  مرة  �أكرث من  ق�ّشام 
تلك  بعد  �ملحاكم، خا�شة  مب�شاهدته يف 
�لكوبري  �لن�رس  فيه  ع�ّض  �لتي  �ملرة 
ق�ّشام  يقبع  وجهه!  يف  وب�شق  �ملحقق 

حالياً يف �شجن نفحة �ل�شحر�وي منتظر�ً 
حماكمته. يق�شي وقته بالقر�ءة و�لكتابة، 
ينهل من �لأدب �ل�شوفييتي، و�شرية �لثائر 
يكتب  كما  منه،  �شي  هو  �لفييتنامي 
ي�شري  كما  �ملّيت«  »�لبيت  من  با�شتمر�ر 
ق�ّشام:  و�لدة  تقول  لل�شجن.  د�شتويف�شكي 
�أعمل  كنت  عاماً،  وثالثني  خم�شة  »قبل 
باأ�شماء  قائمة  �ليها  و�شلت  �شحيفة،  يف 
�شفقة  يف  عنهم  �شيفرج  �لذين  �لأ�رسى 
1985، وُعّمم على جميع �ل�شحفيني حينها 
بعدم �لك�شف عن �أي ��شم �أو معلومة قبل 

بالتعليمات،  جد�  ملتزمة  ولأين  �لن�رس. 
فقد ذهبت لزيارة �أمهات �لأ�رسى �ملنوي 
باأن  وب�رّستهن  بيوتهن،  يف  عنهم  �لإفر�ج 
�شتعلن  �لتي  �لقائمة  يف  �أولدهن  �أ�شماء 
تلك  �لفيل،  ذ�كرة  �شاحبة  تقول  غد�ً. 
يف  »ر�أيت  لق�ّشام:  وّرثتها  �لتي  �لذ�كرة 
�لعيون �أفر�حاً ل تباع مباليني. �أنا مدينة 
لهن بتعلّم �شناعة �لفرح.« جميعنا ننتظر 
�أن نزورك ونب�رسك بالفرج و�حلرية. نحن 
و�ل�شالبة  �لق�ّشام،  ب�شناعة  لك  مدينون 

و�لفرح.

من بني الق�ساوة راأيُت الغد امل�سرق
املوؤلف: مي�س اأبو غو�س

قام �لحتالل بعزيل طيلة فرتة �لتحقيق، 
عّما يحدث يف  فكرة  �أدنى  لدّي  يكن  ومل 
�خلارج وكيف ت�شري �حلياة. عندما �نتهت 
ثالثة  �إىل  �متدت  �لتي  �لتحقيق،  فرتة 
وثالثني يوماً، قامو� بنقلي برفقة �لأ�شرية 
�شماح جر�د�ت )حتررت حالياً( �إىل �شجن 
وقفنا  �لأوىل  �للحظات  يف  �لد�مون. 
�خلا�ض  �لق�شم  باب  عند  م�شدومتني 
لعدم  وذلك  �لفل�شطينيات،  بالأ�شري�ت 
معرفتنا �ملكان، وما �لذي �شنو�جهه بعد 
�أن ندخل، و�إذ بنا نرى �لأ�شري�ت يتو�فدن 
ومي�ض  »�شماح  تقول:  و�إحد�هن  نحونا، 
عرفَن  كيف  �رسنا:  يف  ت�شاءلنا  و�شلتا«، 
لنكت�شف  و�شولنا؟  ينتظرن  وملاذ�  ق�شتنا 
مع  تو��شل  على  كن  �أنهن  بعد،  فيما 

�ملحامني وعائالتنا لالطمئنان علينا.
 يف �ليوم �لأول تعّرفنا �إىل جميع �لأ�شري�ت، 
طويلة،  ل�شاعات  وحتدثنا  معهن  وجل�شنا 
و��شتطعنا �أن نبدل مالب�شنا ون�شتحم بعد 
�ملالب�ض  من  �حلرمان  من  طويلة  فرتة 
�لأ�شرية  وكانت  و�ل�شتحمام،  �لنظيفة 
�ملالب�ض  لنا  �أح�رست  طقاطقة  �أمل 
�لغد�ء  طعام  تناولنا  �ل�شخ�شية؛  و�للو�زم 
تعرفنا  ثم  �لأ�شري�ت،  من  عدد  برفقة 
و�لأنظمة  �لعتقالية  �حلياة  قو�نني  �إىل 
بعمل  �لقيام  �أحدها عدم  �لد�خلية، وكان 
�ل�شاعة  بعد  �لق�شم  يف  �لزميالت  يزعج 
�لعا�رسة م�شاء. خالل وجودي يف �ل�شجن 
ويجعلها  �حلياة  ي�شهل  نظام  هناك  كان 
بالغرفة،  خا�ض  نظام  وهو  �شال�شة،  �أكرث 
�لتلفاز،  �إغالق  وقت  ي�شمل  جماعي،  �أي 
�لفطور  تناول  وفرتة  �ل�شوء،  و�إطفاء 
و�لدور  �لغرفة  تنظيف  ومو�عيد  و�لغد�ء، 

�لنظام  �أّما  بالتناوب.  �أ�شرية  لكل  �ملّتبع 
�خلا�ض بي فكان يتعلق ب�شاعات �لقر�ءة، 
�لنكليزية  �للغة  وتعلُّم  �لكتب،  ونوعية 
و�مل�شتجد�ت  �لأخبار  ومتابعة  و�لعربية، 
�لأ�رسى  �لنظر �ىل جتارب  �إن  �ل�شيا�شية. 
�لأ�شري  لكن حياة  �ل�شابقني مفيد ومثمر، 
ي�شعر  جتعله  بتف�شيالتها  �ل�شجن  د�خل 
من  جانباً  يرى  وقد  حو��شه،  بجميع  بها 
مت  �أو  عليه،  �ل�شوء  ي�شلَّط  مل  �جلو�نب 
كل  كما  �أ�شرية،  كل  فاإن  لذلك  �إهماله، 
�أ�شري، ترى بعينها كيف هو �ل�شجن، وبناء 
�ت�شور  �أكن  ت�شنع جتربتها. مل  ذلك  على 
�ل�شجن �شتكون قا�شية ويف  �أن حياة  يوماً 
طياتها  يف  وحتمل  مفيدة  نف�شه  �لوقت 
�أفقاً نحو غد م�رسق. كانت �لزيارة �لأوىل 
�شعبة  �ل�شجن  �إىل  �أهلي  بها  قام  �لتي 
�لتحقيق  فرتة  بعد  خا�شة  وب�شورة  جد�ً، 
�لقا�شية، كنت �أريد �أن �أحت�شن �أمي و�أبي، 
م�شتاقة  �أنا  وكم  �أ�شعر  مَب  �أخربهما  و�أن 
�أن  عديدة،  ولأ�شباب  �أ�شتطع،  مل  �إليهما؛ 
�شعرت  لكنني  معي،  حدث  مبا  �أخربهما 
و�شماع  روؤيتهما  بعد  و�لطمئنان  بالأمان 
�لأخبار منهما ب�شورة مبا�رسة. عند �نتهاء 
ذهب  قد  مني  �شيئاً  باأن  �شعرت  �لزيارة، 

و�أريده ب�شدة.

ق�ص�س املعاناة تخفف 
اأوجاعها

ق�ش�ض  �لحتالل  �شجون  د�خل  توجد 
وجميعها  �أ�شرية،  وكل  �أ�شري  كل  يحملها 
تت�شابه  قد  �لبع�ض.  بع�شها  عن  خمتلفة 
لكل  لكن  �لتحقيق،  �أو  �لعتقال  �أحد�ث 
تُن�شى.  ل  ب�شمة  ترتك  �لتي  ق�شته  منهم 
�أوجاعه  من  يخرج  �لأ�شري  يجعل  وما 
�لآخرين،  ق�ش�ض  �شماع  هو  ومعاناته 
وكذلك من �ملعيب �أن يُذّكر �لأ�شري رفيقه 
م�شتمرة،  ب�شورة  مبعاناته  �لأ�رس  يف 
نف�شي  دعم  يوجد  �أنه  من  �لرغم  على 
يتخطون  �لأ�رسى  يجعل  و�جتماعي 
�مل�شتقبل  �إىل  وينظرون  �ملظلم  �جلانب 
يف حماولة لك�رس �ل�شجان و�ل�شتخبار�ت، 
�ىل  �ل�شجن  �شاحة  لتحويل  و�أي�شاً 
لقد  و�جتماعية.  تعليمية  ثقافية  �شاحة 
��شتطعت �أن �أخرج من جتربتي مب�شاعدة 

�لأ�شري�ت، ونظر�ً �إىل وجود �أحكام عالية 
تت�شمن ق�ش�شاً وحياة كان �لحتالل يريد 
��شتطعنا  �جلماعة  بروح  لكن  �شلبها، 
فكانت  �حلياة،  ومو��شلة  �لقيود  كل  ك�رس 
�لتحدي  وروح  جد�ً  مرتفعة  �ملعنويات 
نعي�شها  �لتي  �حلياة  �إن  وباقية.  م�شتمرة 
�ل�شجن،  عن  كلياً  خمتلفة  �حلرية  يف 
َمن  �شوى  به  يعلم  ل  �آخر  عامل  فال�شجن 
د�خل  �لتف�شيالت  فكل  �لتجربة،  عا�ض 
�ل�شجن مهمة بعك�ض �حلياة خارج �لأ�رس. 
�شاعات  �أفتقدها  �لتي  �لأمور  �أكرث  ومن 
�مل�شاء عندما يتم �إغالق �لق�شم و�لغرف 
على �لأ�شري�ت، �أي عند �ل�شاعة �ل�شاد�شة 
�لأ�شري�ت:  برفقة  �أجل�ض  كنت  م�شاًء، 
وربى  حجلة،  �أبو  و�إيلياء  �شعافني،  ختام 
كايد،  وليان  �لطويل،  و�شذ�  عا�شي، 
ونقوم  طقاطقة،  �أمل  �لأ�شري�ت  وعميدة 
�إىل  بالإ�شافة  �لقهوة  �أو  �ل�شاي  بتح�شري 
فنت�شامر  و�مُل�شلّيات،  �حللويات  بع�ض 
�ليومية،  و�لأحد�ث  �لأخبار  ونتحدث عن 
عليها  يدخل  قد  روتينية  كانت  و�إن  حتى 
حدث ب�شيط و�شغري ليك�شبها ن�شارة. من 
�شاعات  �أي�شاً  �أفتقدها  �لتي  �لأمور  �أكرث 
�ل�شباح �لباكر، �أي عند �ل�شاد�شة و�لن�شف، 
حني ن�شتمع �إىل حمطة �لر�ديو �لتي تبث 
ومعانيها  �شوتها  ليتد�خل  فريوز،  �أغاين 
يف هد�أة نف�شية �ل�شباح �حلاملة، ونح�رس 
ملو��شلة  ون�شتعد  و�لن�شكافيه  �لقهوة 
تنتهي،  �أن  �ل�شجان  يريدها  �لتي  �حلياة 
ونريد  رة،  وحمَرّ حرة  حياة  نريدها  بينما 
ل�شجنه �أن ينتهي. عامل �ل�شجن معزول عن 
�لعامل �خلارجي، وهو ما يحاول �لحتالل 
فعله، �أي عزل �لأ�شري عن حياته وعائلته 
�ل�شيا�شات  فر�ض  وكذلك  و�أ�شدقائه، 
وحيد  باأنه  �لأ�شري  لإ�شعار  �ملمنهجة 
ولي�ض لديه �لقدرة على �لتو��شل مع �لعامل 
�خلارجي، كمنع �قتناء �لر�ديو من مق�شف 
�أية  لها  لي�ض  متعددة  �ل�شجن حتت حجج 
�لأ�شري  ح�شول  منع  �شوى  بالو�قع  عالقة 
على م�شادر �ملعلومات. تعاين �لأ�شري�ت 
عائالتهن،  مع  �لتو��شل  �نعد�م  جّر�ء 
نو�شل �شوتنا  كنا  �لتي  �لوحيدة  و�لو�شيلة 
�لتي  �ملكتوبة  �لر�شائل  هي  خاللها  من 
�شاعة  ر�ت  �ملحَرّ �لأ�شري�ت  مع  نر�شلها 
�لإفر�ج عنهن، ويف بع�ض �لأحيان ت�شادر 
�أو  �لر�شائل  هذه  �لحتالل  ��شتخبار�ت 

تعيدها �إىل �لأ�شري�ت. وللر�شائل �ملكتوبة 
�إىل  �أ�شرية  من  تختلف  خا�شة  طقو�ض 
مع  لرن�شلها  منها  �لنتهاء  وعند  �أُخرى، 
�لأ�شرية �ملقبلة على �حلرية، ن�شعر حينها 
بالن�رس، و�أن جزء�ً منا ��شتطاع �أن يخرج 
�ىل �حلرية ليلقي �لتحية على �لأ�شخا�ض 
�لذين نحبهم؛ وعندما ت�شل �لر�شائل �ىل 
عائالت �لأ�شري�ت يعتربونها �شيئاً مقد�شاً 

بني �أياديهم.

»�صم�س املعتقل، �ُصمو�س«

�لعفن،  �لقما�ض  ذلك  مّر.  قد  �ل�شو�د  كل 
ويقف  ب�شعوبة على ب�رسك  ين�شال  �لذي 
كاحلائط  و�حلياة  �ل�شوء  وبني  بينك 
�لأ�شود  �للون  �أن ميحى  تتمنى  �لفولذي، 
بلون  �لطبيعة  ت�شتبدله  �أو  ��شمه  ويزول 
يت�شف  ز�هٍ  بلون  ��شتبدلته  و�إن  لكن  �آخر. 
باملرح فاإن حقدك ل يزول ويبقى �لعمى 
وردياً.  �شار  ولو  حتى  عمى  �للحظي، 
فعندما ي�رسع يف �لهبوط �أمامِك، تعلمني 
وقد  �ل�شعبة،  �للحظات  �إىل  عدِت  �أنِك 
يف  وت�شريين  و�للكمات  �ل�رسبات  تتلقني 
وَمن  نهايته،  �أين  تعلمني  ل  �شيق  ممّر 
كنت  وحدك.  ل�شِت  فاأنت  هنا.  ظله  كان 
�لذهبية،  �ل�شم�ض  خيوط  مالم�شة  �أمتنى 
و�أن ت�شبغ لوين وي�شيل عرقي من �شدتها. 
�أمل  كل  معها  وي�رسق  ت�رسق  �لتي  فهي 
من  مرة  لأول  خرجت  وعندما  وميالد. 
من  طويل  حرمان  بعد  �لأر�ض،  باطن 
�لكرة  قبالت  ��شتقبلت  �حلياة،  مقومات 
فبكت  وعانقتني،  �ملتوهجة  �ل�شفر�ء 
»و�ل..  ذ�تي  يف  وقلت  قوتها  من  عيناي 
��شتمتع  كنت  ق�شرية  ولثو�ٍن  و�أخري�ً«، 
بهذ� �جلمال �لكوين �لطبيعي. جاء �لغر�ب 
و�أ�شدل ظالمه ور�أيتها من خالل �لفتحات 
بالن�رس  و�شعرت  �لع�شبة  من  �ل�شغرية 
�لبالد.  زهر  باإنهاء  وعودهم  وف�شل 
فيه  تتو�جد  �لذي  �ملكان  �ىل  نقلي  وبعد 
خالل  من  لتعرب  قة  مفَرّ �ل�شم�ض  �أ�شعة 
�نتُِهكت  �للو�تي  على  وت�شقط  مربعات 
خ�شو�شيتهن وُحرمن �ل�شتمتاع بالأمو�ج 
كما  �ملر�ِقبة.  �لعيون  دون  من  �لذهبية 
�عتدت �أن ��شتيقظ باكر�ً لأكون يف موعد 
�أر�قب  طويلة  مدة  و�أجل�ض  �جلميلة  مع 
�لفرت�ت  متر  وكيف  �لغيوم،  ت�شري  كيف 

�أو  رو�ية  كاأنه  �ملا�شي  و�أ�شتعيد  �لزمنية، 
ق�شة مل تخرج �إىل �حلرية بعد. حاول هذ� 
�لغر�ب �أن يجّردنا من �لإن�شانية ويحرمنا 
�أب�شط ما تتمتع به �لب�رسية، لنلعن هويتنا 
و«�أّمنا«- وبقينا نحن معلقني على م�شانق 
مل  لأننا  حمنية  باملوت  وجبهتنا  �ل�شباح 

نُحِنها حية )�أمل دنقل(.

لكل اأ�صرية لفتة

مَرّ �أكرث من �شهرين على فر�قي �لأ�شري�ت 
��شتذكر  زلت  وما  �لد�مون،  �شجن  يف 
�ل�شاعة  عقارب  ت�شري  وكيف  تف�شيالتهن 
بعيد�ً عن �شم�ض �حلرية. �إذ� جاءت �أ�شرية 
لها  �ملالب�ض  بتح�شري  يقمن  كن  جديدة، 
لديهن،  تتوفر  �لتي  �مل�شتلزمات  وجميع 
ليتم ��شتقبالها بالفرح و�حلب على �لرغم 
�أ�شرية،  رحلت  و�إذ�  �لأ�رس،  ق�شاوة  من 
تر�قب  بالدموع  �ململوءة  �لعيون  ترى 
�خلطو�ت. دموع خمتلطة بالفرح و�حلزن 
حتمل  �لتي  �لفتيات  �إحدى  فر�ق  على 
�مل�شغرة،  �لعو�مل  من  �لكثري  بد�خلها 
من  �خلارج.  �إىل  �لأُخريات  تنقل  وبهذ� 
ذو�ت  �لأ�شري�ت  فر�ق  �للحظات  �أ�شعب 
�لد�خلي  �ل�رس�ع  ويبد�أ  �لعالية.  �لأحكام 
و�أتذوق  �شاأرحل  كيف  عنها،  �ملفَرج  لدى 
�لفرت�ت  طيلة  ر�فقتني  وَمن  �حلرية 
�ل�شباح  يف  �أر�ها  ولن  �شتبقى  �ل�شعبة 
عن  ونتحدث  معاً  نت�شامر  ولن  و�مل�شاء، 
خري  لكنها  �أحياناً،  �ملزعجة  تف�شيالتنا 
�لروتينية.  �ل�شجن  �أحد�ث  من  يتوفر  ما 
كل  ور�ء  بل  �أ�شو�ت  جمرد  لي�شت  �إنها 

�شوت �إن�شانة وق�شة ونغم. *�شوت �رسوق 
�شباح  »�شبايا،  �لباكر  �ل�شباح  يف  دويات 
يا  »مي�ض  و  �ل�شور�جيم«،  دخل  �خلري، 
مي�ض، يا مي�ض قومي يف بنات بدهم �إ�شي 
وروحها  للطعام  وع�شقها  �ملطبخ«،  من 
مي�شون   - عاماً.   16 �حلكم   - �ملرحة 
جبايل وحقيبة �لكتب وهي يف طريقها �إىل 
�ملكتبة و�ن�شغالها �ملتو��شل يف �لقر�ءة-
�حلكم 15 عاماً.  - هدوء وذكاء نورهان يف 
�لت�رسف و�لتحدث ولهفتها عندما ت�شمع 
 10 �حلكم   - �لإذ�عة  عرب  عائلتها  �شوت 
�شنو�ت. - قوة و�شجاعة رو�ن �أبو زيادة يف 
�تخاذ �لقر�ر�ت، وطبعاً �حرت�فها �لطهي- 
�حلكم 9 �شنو�ت. - طفولة ملك �ملخزونة 
يف د�خلها وترديدها مازحًة وبلهجة بيت 
�شفافا: »�لنا�ض ظباع ولزم نكون ظباع«، 

وع�شقها للفن- �حلكم 9�شنو�ت.
�مللقبة  طقاطقة  �أمل  وحنان  عطاء   -

بعو�طف -�حلكم 7 �شنو�ت.

 
عن املوؤلف: 

مي�ض �أبو غو�ض: طالبة يف جامعة بريزيت، 
خميم  من  و�لإعالم،  �ل�شحافة  يف  تعمل 
�لعمر  �ملحتلة،  �لقد�ض  �شمايل  قلنديا 
زنازين  يف  للتعذيب  تعر�شت  عاماً،   23
يكن  مل  باأنه  و�شفته  و�لذي  �ل�شاباك، 
�أ�شدرت  وعنفاً.  �إرهاباً  كان  بل  حتقيقاً 
بال�شجن  عليها  حكماً  �لحتالل  حمكمة 
 2019/8/29 من  �شهر�ً،  ع�رس  خم�شة 

ولغاية 2020/11/30 وغر�مة مالية.
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بعد يوم واحد من ات�سال الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، بالعاهل ال�سعودي، امللك �سلمان بن عبد 
العزيز، اأ�سدرت ال�ستخبارات  الأمريكية، ، تقريرها املُنتظر عن مقتل ال�سحفي ال�سعودي، جمال 

خا�سقجي، يف قن�سلية بالده مبدينة اإ�سطنبول، يف 2 اأكتوبر 2018 قّدر التقرير اأن ويل العهد 
ال�سعودي، حممد بن �سلمان )35 عاما(، »وافق على خطف اأو قتل خا�سقجي«.

تقرير ال�ستخبارات الأمريكية عن خا�سقجي وال�سيا�سة احلذرة 

.       حممد بن �سلمان امل�سيطر على اأجهزة ال�ستخبارات والأمن يف اململكة

التقرير و ال�ضوء اأخ�ضر من ويل العهد 

اإ�سطنبول/ اإح�سان الفقيه/ الأنا�سول

قرارا  ب�أن  ظنية  تقديرات  اإىل  ا�ستند  التقرير  لكن 
كهذا ال ميكن اأن يُتخذ من دون علم وموافقة ويل 
اأدلة قطعية  بقرار منه، وخال من تقدمي  اأو  العهد 

تدينه.
واأ�س�ر اإىل اأن ويل العهد ك�نت لديه »�سيطرة مطلقة« 
على اأجهزة اال�ستخب�رات واالأمن يف اململكة، منذ 
يجعل  »م�  وهو   ،2017 للعهد يف جوان  ولي�  تعيينه 
�سعوديون  م�سوؤولون  يكون  اأن  جدا  امل�ستبعد  من 
االأخ�رض  ال�سوء  دون  من  كهذه  عملية  نفذوا  قد 
يف  االنتخ�بية،  حملته  االأمري«واأثن�ء  عن  ال�س�در 
نوفمرب 2019، ق�ل ب�يدن اإن »خ��سقجي ُقتل وُقطع 
ب�أمر من  ب�أن االغتي�ل ك�ن  »يعتقد«  واإنه  اأو�س�ال«، 
ويل العهد وخالف� للرئي�س ال�س�بق، دون�لد ترامب 
)ج�نفي 2017- ج�نفي 2021(، الذي ك�ن يتوا�سل 
ب�سكل مب��رض مع ويل العهد، ف�إن ب�يدن �سيبتعد عن 
االت�س�ل بويل العهد، و�سيكون التع�مل مب��رضة مع 

نظريه امللك �سلم�ن )85 ع�م�(.

ورقة حقوق الن�سان

اأ�سدر  وب�يدن،  �سلم�ن  امللك  بني  االت�س�ل  وعقب 
البيت االأبي�س بي�ن� مل يتطرق فيه اإىل ح�دثة اغتي�ل 
خ��سقجي، لكنه اأ�س�ر اإىل اإفراج ال�سلط�ت ال�سعودية 
جلني  املراأة،  حقوق  يف  ال�سعودية  الن��سطة  عن 
الوالي�ت  توليه�  التي  االأهمية  يعك�س  م�  الهذلول، 
املتحدة حلقوق االإن�س�ن يف ال�سعودية ودول الع�مل 

االأخرى، وفق البي�ن.

الوالي�ت  ب�لتزام  عدة  ت�أكيدات  البي�ن  وت�سمن 
وا�ستقراره�  ال�سعودية  اأمن  عن  ب�لدف�ع  املتحدة 
اأي�س�  االلتزام  مع  اخل�رجية،  التهديدات  �سد 
االإن�س�ن،  حقوق  انته�ك�ت  مللف  االأولوية  ب�إعط�ء 
فيه�  ت�س�رك  التي  للحرب  االأ�سلحة  توريد  ووقف 
ت�سوية  اإىل  التو�سل  و�رضورة  ب�ليمن،  ال�سعودية 
ال�سعودية  اأن  املتحدة  الوالي�ت  وتوؤكد  �سي��سية 
يقرب  مل�  املنطقة  يف  ا�سرتاتيجي�  �رضيك�  تبقى 
املتب�دل،  االحرتام  اأ�س��س  على  عقود  ثم�نية  من 
واال�ستقرار  االأمن  لتعزيز  امل�سرتك  والتن�سيق 
حت�ول  الذي  االأ�س��س  وهو  والع�مل،  املنطقة  يف 
الري��س  مع  عالق�ته�  يف  عليه  احلف�ظ  وا�سنطن 

خالل ال�سنوات املقبلة.
عالق�ت  تقييم  اإع�دة  على  ب�يدن  اإدارة  وت�سدد 
االأوثق،  احلليف  ال�سعودية،  مع  املتحدة  الوالي�ت 
متتد  وحت�لف  �رضاكة  عالقة  به�  تربطه�  والتي 
اأن بالده ملتزمة  االأمريكي  الرئي�س  واأو�سح  لعقود 
يجب  معه�  ال�رضاكة  واأن  ال�سعودية،  مع  بعالق�ته� 
التهديدات  ب�إنه�ء  االأمريكية  القيم  تعك�س  اأن 
االإقليمية  احلدود  تتج�وز  التي  واالعتداءات 
وال�سحفيني،  واملع�ر�سني  الن�سط�ء  �سد  لل�سعودية 
ال�سعودية  معه�«وتواجه  تت�س�مح  »لن  وا�سنطن  واأن 
انتق�دات من دول ومنظم�ت ب�س�أن �سجله� يف جم�ل 
وهي  املع�ر�سني،  وقمع  االإن�س�ن  حقوق  انته�ك�ت 
ال�سي��سة التي اتبعه� حممد بن �سلم�ن مع مع�ر�سيه 
منذ تعيينه ولي� للعهد، وتوليه رئ��سة معظم االأجهزة 

االأمنية واالإ�رضاف عليه�.
وال يزال مئ�ت املعتقلني من ق�دة الراأي واملفكرين 
ال�سجون  يف  حمتجزين  واحلقوقيني  والدع�ة 
اأو  ب�لف�س�د،  اته�م�ت  خلفية  على  ال�سعودية، 
الراأي  عن  التعبري  اأو  اأجنبية،  جه�ت  مع  االت�س�ل 
وانتق�د �سي��س�ت احلكومة اأو ويل العهد يف مواقع 

ن�رض  وعقب  االجتم�عي  التوا�سل  ومواقع  اإخب�رية 
التقرير، فر�ست الوالي�ت املتحدة عقوب�ت جديدة 

على م�سوؤولني �سعوديني لي�س بينهم ويل العهد.
جديدة  �سي��سة  عن  االأمريكية  اخل�رجية  واأعلنت 
ت�أ�سريات  منح  لتقييد  خ��سقجي«  »حظر  ب��سم 
يُعتقد  الذين  لالأفراد  املتحدة  الوالي�ت  دخول 
من�ه�سة  اأن�سطة  يف  مب��رض  ب�سكل  �س�ركوا  اأنهم 

ملع�ر�سي حكوم�تهم خ�رج احلدود االإقليمية.

فريق اغتيال خا�سقجي

 15 من  املكون  خ��سقجي،  اغتي�ل  فريق  بني  ومن 
قوة  اأع�س�ء  من  اأ�سخ��س  �سبعة  هن�ك  �سخ�س�، 
والتي  ب�لديوان امللكي،  ال�رضيع املرتبطة  التدخل 
تتوىل مهمة الدف�ع عن ويل العهد وتتلقى اأوامره� 
منه مب��رضة، وهوؤالء مل يكونوا لي�س�ركوا يف اغتي�ل 
وفق�  �سلم�ن،  بن  حممد  موافقة  دون  خ��سقجي 

للتقرير.
و�سبق واأن فر�ست وزارة اخلزانة االأمريكية، يف 15 
نوفمرب 2018، عقوب�ت على 17 �سعودي� لدورهم يف 
مقتل خ��سقجي، بينهم الن�ئب ال�س�بق لال�ستخب�رات 
ال�سعودية، اأحمد الع�سريي، ثم اأع�دت يف 27 فرباير 
ال�رضيع،  التدخل  2021 فر�س عقوب�ت على قوات 
وقيود على ت�أ�سريات 76 �سعودي� ورف�ست احلكومة 
والزائف  ال�سلبي  »التقييم  بـ  و�سفته  م�  ال�سعودية 
وغري املقبول« للتقرير االأمريكي، وراأت اأنه يحتوي 
دقيقة«واعتربت  وا�ستنت�ج�ت غري  »معلوم�ت  على 
وغري  م�سيئة  ا�ستنت�ج�ت  »ت�سمن  التقرير  اأن 
�سحيحة عن قي�دة اململكة وال ميكن قبوله�«، واأن 
واتخذت  خ��سقجي،  قتل  جرمية  »دانت  اململكة 
هذه  مثل  تكرار  عدم  ل�سم�ن  الالزمة  اخلطوات 
احل�دثة«واأكدت احلكومة ال�سعودية، يف بي�ن لوزارة 

والوالي�ت  اململكة  بني  »ال�رضاكة  اأن  خ�رجيته�، 
املتحدة �رضاكة قوية ومتينة«.

مت�سامنون مع املوقف ال�سعودي

االإ�سالمي  التع�ون  ومنظمة  خليجية  دول  واأعلنت 
ت�س�منه�  اأخرى  ومنظم�ت  العربية  الدول  وج�معة 
ب�سي�دة  للم�س��س  الراف�س  ال�سعودي  املوقف  مع 
يف  والتدخل  قراره�  وا�ستقالل  ال�سعودية  الدولة 
الوالي�ت املتحدة على  الداخلية وحتر�س  �سوؤونه� 
اإع�دة تقييم عالق�ته� مع ال�سعودية واحلف�ظ عليه� 
تلك  �سبط  اإع�دة  اإىل  وت�سعى  متزيقه�،  من  بدال 
العالقة مب� ين�سجم مع القيم وامل�س�لح االأمريكية، 
وفق� لوزير اخل�رجية االأمريكي، اأنتوين بلينكن، ردا 
على �سوؤال له عن �سبب عدم فر�س عقوب�ت على 

ويل العهد ال�سعودي �سخ�سي�.
اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  ف�إن  يبدو،  م�  وعلى 
اأولوية متقدمة يف  االإن�س�ن  �ستعطي ملف�ت حقوق 
الع�مل،  دول  مع  وعالق�ته�  اخل�رجية  �سي��س�ته� 
للحد من ا�ستهداف االأفراد حملي� اأو اإقليمي� ملجرد 
مم�ر�ستهم حلقوقهم االإن�س�نية وحري�تهم االأ�س��سية. 
املتزايدة  ال�سغوط  اأن  االأمريكية  االإدارة  وتدرك 
على ال�سعودية قد تدفعه� ب�جت�ه تعميق عالق�ته� 
قد  ب�يدن  ب�أن  علم�  وال�سني،  رو�سي�  من  كل  مع 
حتدث يف اأول خط�ب له من مبنى وزارة اخل�رجية، 

بالده  تكون  اأن  امل��سي، عن �رضورة  5 فرباير  يف 
موجودة »يف مواجهة الطموح�ت املتزايدة لل�سني 
ورغبة رو�سي� يف اإ�سع�ف الدميقراطية يف الوالي�ت 
ي�س�هم  اأن  اأمريكيون  م�سوؤولون  املتحدة«ويخ�سى 
مع  العالق�ت  تعقيد  يف  اال�ستخب�رات  تقرير  ن�رض 
التع�ون  جم�ل  يف  خ��سة  امل�ستقبل،  يف  ال�سعودية 
االأمني واال�ستخب�راتي وتب�دل املعلوم�ت واحلرب 

على االإره�ب ومواجهة التهديدات االإيرانية.
وقبل اأ�س�بيع، بحث م�سوؤولون ع�سكريون اأمريكيون، 
يف الري��س، اإمك�نية ا�ستخدام قواعد ع�سكرية يف 
غربي اململكة كقواعد احتي�طية للقوات االأمريكية 
مع  ع�سكري  نزاع  اندالع  ح�ل  يف  املنطقة،  يف 
التع�مل  االأمريكية  االإدارة  على  و�سيكون  طهران 
اجت�هه�  مع  ال�سعودية  مع  عالقته�  يف  بحذر 
ظل  يف  النووي،  ب�التف�ق  اإيران  امتث�ل  اإع�دة  اإىل 
احتم�الت ح�جة وا�سنطن للري��س م�ستقبال يف اأي 

مواجهة مع اإيران اأو القوات احلليفة له�.
جوية  �رضب�ت  ب�سن  ب�يدن  اأمر  اأن  بعد  ذلك  ي�أتي 
على  الإيران  حليفة  عراقية  لف�س�ئل  مواقع  على 
احلدود مع �سوري�، بعد حتميله� م�سوؤولية الهجم�ت 
فيهم�  تتواجد  ق�عدتني  على  الثالث  ال�س�روخية 
قوات اأمريكية يف اأربيل وق�س�ء بلد، وعلى ال�سف�رة 
االأمريكية يف بغداد، ب�الإ�س�فة اإىل تهديدات جديدة 
من تلك الف�س�ئل ب��ستمرار الهجم�ت على القواعد 

وامل�س�لح االأمريكية يف العراق.

خا�ضقجي يف 14 حمطة.. ق�ضية حا�ضرة وجثمان غائب 
جم�ل  ال�سعودي  ال�سحفي  مقتل  منذ 
بالده  قن�سلية  يف  ع�م�(،   59( خ��سقجي 
مبدينة اإ�سطنبول الرتكية ع�م 2018، مرت 
تقرير  اأحدثه�  ب�رزة،  بـ14 حمطة  ق�سيته 
على  ت�أكيد  يف  االأمريكية،  لال�ستخب�رات 
جثم�ن  يزال  ال  التي  الق�سية  ح�سور  قوة 

�س�حبه� غ�ئب�.
الع�ملي،  الع�م  الراأي  اجلرمية  وهزت 
بف�سل حترك تركي وا�سع، ال تزال اأ�سداوؤه 
م�ستمرة وح�ل دون اأن يُغلق امللف ب�أحك�م 
ك�نت   ،2020 يف  نه�ئية  �سعودية  ق�س�ئية 
حمل انتق�د ووفق بي�ن�ت ر�سمية، تر�سد 
مقتل  منذ  الب�رزة  املحط�ت  االأن��سول 
التقرير  عن  الك�سف  وحتى  خ��سجقي 

االأمريكي:

العامل �سغل  -1  اختفاء 

يف 2 اأكتوبر 2018، دخل خ��سقجي قن�سلية 
بالده يف اإ�سطنبول الإمت�م اإجراءات الزواج 
بخطيبته الرتكية، خديجة جنكيز، لكنه مل 
واته�م�ت  ت�س�وؤالت  وتوالت  منه�  يخرج 
مع  ال�سعودية،  �سوب  ودولية  تركية 
الق�سية،  بتدويل  اأولية  اأ�رضية  مط�لب�ت 
وفق تغريدة لعبد اهلل جنل خ��سقجي، بعد 

3 اأي�م من اختف�ء والده.

اإنكار بعد  �سعودي  -2 اعرتاف 

ورواي�ت  االإنك�ر  من  يوم�   18 بعد 
مبقتل  الري��س  اعرتفت  مت�س�ربة، 
خ��سقجي، واأوقفت 18 �سخ�س�، معظمهم 
بن  حممد  العهد  ويل  من  املقربني  من 

�سلم�ن، من دون اإعالن مك�ن اجلثة.

اأردوغان -3 مطلب 

مع توايل ظهور احلق�ئق بخ�سو�س اختف�ء 
خ��سقجي، مت�سك الرئي�س الرتكي، رجب 
 ،2018 اأكتوبر   23 يف  اأردوغ�ن،  طيب 
الني�بة  واأعلنت  القتلة  حم�كمة  مبطلب 
 ،2018 اأكتوبر   31 يف  ب�إ�سطنبول،  الع�مة 
اأن خ��سقجي ُقتل خنق�، واأن ج�سده ُقطع، 

وفق خطة مر�سومة م�سبق�.
دي�سمرب   5 يف  الرتكي،  الق�س�ء  واأ�سدر 
م�سوؤولني  بحق  توقيف  مذكرة   ،2018
وهم�  �سلم�ن،  ابن  من  مقربني  �سعوديني 
اأحمد  ال�س�بق،  املخ�برات  رئي�س  ن�ئب 
اأحد  القحط�ين،  و�سعود  الع�سريي، 
لال�ستب�ه  �سلم�ن؛  ابن  م�س�عدي  كب�ر 
ب�سلوعهم� يف اجلرمية، واملط�لبة بت�سليم 

ب�قي املتهمني.

اأبواب  »خلف  �سعودية  حماكمة   4-
مغلقة«

دولية،  واإدان�ت  تركية  حترك�ت  ظل  يف 
انطلقت يف الري��س، يوم 3 ج�نفي 2019، 
خ��سقجي  قتلة  حم�كمة  جل�س�ت  اأوىل 
�سملت  ب�ته�م�ت  ت�سميتهم(،  )دون 
اأدت  خمدر  )حقنة(  ب�إبرة  وحقن  »�سج�ر 
االأمم  مفو�سية  ط�لبت  يوم،  للوف�ة«وبعد 
بـ«اإجراء  االإن�س�ن،  حلقوق  املتحدة 
حتقيق م�ستقل مب�س�ركة دولية«ولوح وزير 
اخل�رجية الرتكي، مولود ت�س�وو�س اأوغلو، 
بالده  ب��ستعداد  ذاته،  ال�سهر  من   21 يف 

الإجراء حتقيق دويل.

وبعد نحو �سهرين من انطالق املح�كمة، 
االأمم  مقررة  ك�الم�رد،  اأغني�س  و�سفت 
خ�رج  االإعدام  بح�الت  املعنية  املتحدة 
تتم  ب�أنه�  املح�كمة  الق�س�ء،  نط�ق 
»خلف االأبواب املغلقة«، مط�لبة ب�لعلنية 

والك�سف عن م�سري جثة خ��سقجي.

برتكيا اأممي  وفد   5-

اأجرى   ،2019 فرباير  و3  ج�نفي   28 بني 

وفد اأممي، بينه ك�الم�رد، لق�ءات متعددة 
يف اأنقرة واإ�سطنبول ب�س�أن اجلرمية.

اأمريكية -6 عقوبات 

اأدرجت اخل�رجية االأمريكية، يف 10 اأفريل 
العقوب�ت،  ق�ئمة  �سعودي� على   16  ،2019
العقوب�ت  ب�سبب مقتل خ��سقجي وج�ءت 
التقرير  اإعالن  من  �سهر  نحو  بعد 
لع�م  الع�مل  االإن�س�ن يف  االأمريكي حلقوق 
تقدم  مل  ال�سعودية  احلكومة  اأن   2018
ب�س�أن  التحقيق  الجت�ه  مف�سالاً   � �رضحاً

اجلرمية.

       -7 اإدانة من كالمارد

اأممي،  تقرير  حمل   ،2019 جوان   21 يف 
»امل�سوؤولية  العهد  ويل  ك�الم�رد،  اأعدته 
مق�بل  خ��سقجي،  مقتل  عن  االأولية« 

رف�س من اململكة.

اأردوغان وعد   8-

الرئي�س  ق�ل   ،2019 �سبتمرب   30 يف 
ل�سحيفة  كتبه  مق�ل  يف  اأردوغ�ن، 
ال�سعي  اإن  االأمريكية،  بو�ست«  »وا�سنطن 

هو  عق�ب  دون  من  اجلن�ة  بق�ء  عدم  اإىل 
»َدين علين� لع�ئلة خ��سقجي«.

للكبار �سعودية  تربئة    9-

حمكمة  اأ�سدرت   ،2019 دي�سمرب   23 يف 
� اأولية ب�إعدام 5 اأ�سخ��س  �سعودية اأحك�ماً
3 من  وتربئة  مداناً�،   11 بني  ت�سمهم(  )مل 
القحط�ين  هم�  العهد،  ويل  من  املقربني 
ب�إ�سطنبول  ال�سعودي  والقن�سل  والع�سريي 
وراأت  العتيبي  حممد  اجلرمية،  وقت 
عن  »بعيد  احلكم  اأن  الرتكية  اخل�رجية 

تلبية تطلع�ت اأنقرة واملجتمع الدويل«.

تركية اتهامات  -10 لئحة 

يف 25 م�ر�س 2020، اأعلنت الني�بة الع�مة 
تط�لب  اته�م�ت  الئحة  اإ�سطنبول  يف 
بينهم  �سخ�س�،   20 بحق  ال�سجن  بعقوبة 

مقربون من ابن �سلم�ن.

و�سغوط عفو    11-

خ��سقجي  اأ�رضة  اأعلنت   ،2020 م�ي  يف 
اهلل«.  لـ«وجه  والدهم  قتلة  عن  العفو 
وحتدث مغردون عن وجود »�سغوط« على 

االأ�رضة.

تركية حماكمة   12-

اإ�سطنبول  ُعقدت يف  يف 3 جويلية 2020، 
اأوىل جل�س�ت حم�كمة قتلة خ��سقجي.

للق�سية �سعودي  غلق   13-

الق�س�ء  تراجع   ،2020 �سبتمرب  يف 
التي  االإعدام  اأحك�م  نه�ئي� عن  ال�سعودي 
الق�سية، مكتفي�  �سدرت بحق مدانني يف 
و20  7و10  بني  متف�وتة  ب�أحك�م   8 ب�سجن 
ع�م�، وغلق م�س�ر الق�سية بعد عفو اأ�رضة 

خ��سقجي.

اأمريكية -14 تقرير وعقوبات 

تقرير  قّدر  اجل�ري،  فرباير   26 يف 
العهد  ويل  اأن  االأمريكية  لال�ستخب�رات 
قتل  اأو  اعتق�ل  على  »وافق  ال�سعودي 
التقرير،  الري��س  خ��سقجي«ورف�ست 
»معلوم�ت  على  يحتوي  اأنه  معتربة 
وا�ستنت�ج�ت غري دقيقة«كم� قررت االإدارة 
دخول  ت�أ�سريات  منح  حظر  االأمريكية 
للوالي�ت املتحدة لـ 76 �سعودي� �س�لعني يف 
�سي��سية  ب�خل�رج، �سمن  �سعوديني  تهديد 
بج�نب  خ��سقجي«،  »حظر  ب��سم  جديدة 
م�سوؤولني،  على  جديدة  عقوب�ت  فر�س 
بينهم الع�سريي ويُنتظر اأن يُ�سدر الرئي�س 
اإعالن�  االإثنني،  ب�يدن،  جو  االأمريكي، 
التقرير  �سدور  عقب  ب�ل�سعودية،  يتعلق 

وفر�س العقوب�ت. 



حممد مرواين

 م�شت�شار رئي�س اجلمهورية
 عي�شى بلخ�شر 

الباحثني  جهد  ""نثمن 
يف االهتمام بالذاكرة الوطنية "

اجلمهورية  رئي�س  م�شت�شار  وقال  هذا 
»عي�شى  الدينية  باجلمعيات  املكلف 
النخبوي  االهتمام  اأن   « بلخ�رض 
والباحثني  اجلامعة  ملخابر  والبحثي 
ثقافة  والتاريخية  الوطنية  بالذاكرة 
عمل راقية وجهد وطني خال�س وبناء 
يثمنه رئي�س اجلمهورية » عبد املجيد 
تاريخي هام  ن�شال  اإىل  » م�شريا  تبون 
يف  بوهران  اهلل  كتاب  وحفظة  للعلماء 
الباي   « قادها  التي  التحرير  معارك 
من  وهران  حمرر   « الكبري  عثمان 
ذات  يف  منوها  اال�شباين  االحتالل 
املوؤ�ش�شاتي  الت�شاركي  بالعمل  ال�شياق 
مركز  بني  جمع  الذي  والبناء  النوعي 
االجتماعية  االأنرثبولوجيا  يف  البحث 
الدرا�شات  وخمرب  بوهران  والثقافية 
االت�شالية واالإعالمية وحتليل اخلطاب 
ال�شوؤون  ومديرية  م�شتغامن  جلامعة 
بتنظيم  توج  والذي  واالأوقاف  الدينية 
ندوة اأكادميية هامة حول حترير وهران 
اأ�شلت ن�شاال تاريخيا هاما لباي عثمان 
الكبري حمرر وهران من اال�شبان ودور 
العلماء ،وجي�س الطلبة يف هذا التحرير 
الذي يجب اأن يهتم به تاريخيا وعلميا 
التاريخية  الكتابات  اأهمية  اإىل  م�شريا 
الوطني  االأ�شيل  البعد  ت�شتح�رض  التي 
تبقى  التي  وهران  حترير  ذكرى  يف 
واعترب  والتعاي�س  للمعرفة  مدينة 
العودة  ان  اجلمهورية  رئي�س  م�شت�شار 
ون�شال  ال�شعبية  الثورات  توثيق  اإىل 
فا�شلة  تاريخية  حقب  يف  اجلزائريني 
ي�شكل  املظفرة  التحرير  ثورة  قبل 
م�شارا ا�شرتاجتيا لدعم وترقية الذاكرة 
الذي  اجلزائري  املجتمع  يف  الوطنية 
حتديات  من  الوافد  امام  يحتاجها 
الوحدة  روابط  تعزز  حقيقية  كمناعة 

الوطنية . 

من�شق الندوة العلمية 
الربفي�شور "العربي بوعمامة 

للرئا�شة  �شيودع  هام  " ملف 
لرت�شيم ذكرى التحرير  "

الربوفي�شور  العلمية  الندوة  من�شق 
اأن   « بوعمامة« قال ل«االحتاد  »العربي 
اأ�شغال الندوة االكادميية حول » حترير 
عرفان  ر�شالة  اإال  هي  ما   « وهرانى 
الذين  والعلماء  و  الطلبة  وتقدير جلهاد 
وللوطن  هلل  خال�شا  وطنيا  م�شارا  قادوا 
االحتالل  من  ،وهران  مدينة  لتحرير 
اال�شباين يف عهد »الباي الكبري » واأ�شار 
متلي  ال�رضورة  اأن  الباحث  االأ�شتاذ 
نخبوي  جهد  وبعد  الراهن  الوقت  يف 
املحلية  ال�شلطات  انخراط  اإىل  هام 
الوالية  لوالية وهران وعلى راأ�شها وايل 
واملجل�س ال�شعبي الوالئي لدعم تر�شيم 
ذكرى التحرير واالهتمام بتاريخ املدينة 
العديد  اإىل  م�شريا  العثماين  العهد  يف 
الهامة  والتاريخية  االأثرية  املعامل  من 
وهي  وهران  دينية  بهام  تزخر  التي 
قبل  من  االهتمام  وخارج جمال  من�شية 
بوعمامة  العربي   « واعترب  املوؤ�ش�شات 
حقيقة  انطالقة  يعترب  امللتقى  اأن   «
لعمل وطني جاد الإعادة االعتبار ملدينة 
وهران واالحتفال بذكرى التحرير وطنيا 
يحفظ  هاما  تاريخيا  مك�شبا  باعتبارها 
للمدينة اإرثا تاريخيا هاما جهاديا �شارك 
فيه العلماء والطلبة واملرابطون يف �شبيل 
الن�شال واملقاومة ال�شعبية التي ت�شدت 
التحرير  معارك  اال�شباين يف  لالحتالل 
و�شدد  وهران  ملدينة  والثانية  االأوىل 
اأهمية  على  بوعمامة  العربي  االأ�شتاذ 
يهتم  الذي  والعلمي  البحثي  العمل  دعم 
واملغيبة  املن�شية  التاريخية  باجلوانب 
امل�شوؤولية  ح�س  اأن  معتربا  التناول  عن 
الذي قع على النخب االأكادميية يف هذا 
�شمن  يكون  اأن  ويجب  ثقيل  املجال 
العربي  الربوفي�شور  واأعلن  هذا  االأداء 
بوعمامة عن ملف هام يح�رض له حاليا 
�شيودع لرئا�شة اجلمهورية لرت�شيم ذكرى 

التحرير.

مدير »كرا�شك " الدكتور
 "م�شتاري اجلياليل"

يف  جديدة  قراءة  " امللتقى 
تاريخ وهران"

الوطني  املركز  مدير  واعترب  هذا 
االجتماعية  االأنرثبوجيا  يف  للبحث 
م�شتاري   « الدكتور  بوهران  والثقافية 
يف  امللتقى  تو�شيات  ان   « اجلياليل 
هامة  فر�شة  كانت  اخلام�شة  طبعته 
يف  متمح�شة  جديدة  قراءة  لتقدمي 
عقود  عى  ميتد  الذي  وهران  تاريخ 
م�شريا اإىل اأهمية م�شاركة العديد من 
الباحثني واملوؤرخني يف اأ�شغال امللتقى 
مدير  واعترب  اخلام�شة  طبعته  يف 
ال�شلطات  م�شاهمة  اأن   « كرا�شك   «
اإعادة  يف  وهران  لوالية  املحلية 
للمدينة  التاريخي  للجانب  االعتبار 
يعترب م�شارا �رضوريا يجب اأن يج�شد 
وامل�شاعي  امل�شاريع  خمتلف  يف 
بنك  بناء  اإىل  ت�شعى  التي  الراقية 

معطيات هام عن تاريخ مدينة وهران 
العلماء  يد  على  اجلهادي  ون�شالها 
والطلبة واالأئمة يف مواجهة االحتالل 
لالحتاد  املتحدث  واأ�شار  اال�شباين 
اال�شاتذة  من  العديد  م�شاركة  اأن 
فر�شة  كان  امللتقى  يف  الباحثني 
هامة لتجديد العهد مع طبع االأعمال 
حترير  مللتقيات  والقادمة  احلالية 
وهران الذي حافظ من خالله باحثون 
�شنوي  كتقليد  تنظيمه  على  واأ�شاتذة 
اأ�شيل اأعطى لوهران طابعها التاريخي 
الذي  بداأت املدينة ت�شرتجعه موؤخرا 
واللقاءات  املبادرات  من  العديد  عرب 

العلمية االأكادميية .
الربفي�شور بومدين بوزيد 

العلماء جهاد  ""توثيق 
 يف حترير املدينة م�شوؤولية 

نخب"

بوزيد  بومدين   « الربفي�شور  اعترب 
اال�شالمي  للمجل�س  العام  االأمني   «
الطلبة  جي�س  جهاد  توثيق  اأن  االأعلى 
االآن  يعترب  وهران  حترير  معارك  يف 
نخب  عاتق  تقع على  وطنية  م�شوؤولية 
هذا  يف  وال�شالعني  الباحثني  الوطن 
اأهمية  اإىل  م�شريا  بالذات  املو�شوع 
حول  اخلام�شة  االأكادميية  الندوة 
فيها  �شارك  والتي  وهران  حترير 
وقدمت  واالأ�شاتذة  الباحثني  من  عدد 
االأهمية عن  اآراء بحثية يف غاية  فيها 
بومدين   « الباحث  ودعا  املو�شوع 
لوالية  املحلية  ال�شلطات   « بوزيد 
م�شعى  يف  االنخراط  اإىل  وهران 
وطني راقي واأ�شيل توؤطره جهد نخب 
االعتبار  اإعادة  اإىل  ت�شعى  جامعية 
اإىل  ،والعودة  وهران  مدينة  لتاريخ 
�شفحات م�رضقة من الن�شال واجلهاد 
وثورية  علمية  �شخ�شيات  قادته  الذي 
ي�شلط  مل  املدينة  تاريخ  يف  هامة 
الكتابات  من  العديد  يف  ال�شوء  عليها 
بومدين  الربفي�شور  واعترب  التاريخية 
بوزيد اأن امللتقى يف طبعته اخلام�شة 
على  للعمل  حقيقية  انطالقة  �شكل 

حفظ الذاكرة التاريخية لوهران .
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�شمن تو�شيات ملتقى التحرير يف طبعته اخلام�شة

باحثون يرافعون عن تر�سيم ذكرى حترير وهران
خل�شت الندوة الوطنية حول » حترير وهران من االحتالل اال�شباين » التي �شارك فيها ا�شاتذة حما�شرون وموؤرخون من عدد من واليات 

الوطن واحت�شنها املركز الوطني للبحث يف االأنرثبولوجيا االجتماعية والثقافية بوهران بالتعاون مع خمرب الدرا�شات االت�شالية 
واالإعالمية وحتليل اخلطاب جلامعة م�شتغامن ومديرية ال�شوؤون الدينية واالأوقاف لوهران اإىل عديد التو�شيات الهامة منها الدعوة 

لرت�شيم ذكرى حترير مدينة وهران كيوم وطني يحتفل به ر�شميا له عالقة وطيدة باأيام الذاكرة الوطنية واأعياد اال�شتقالل واالهتمام 
باالأر�شيف اال�شباين وترجمته خا�شة يف ما يتعلق باملرتكزات اال�شرتاجتية اال�شبانية يف احتاللها لوهران خالل فرتات تاريخية معينة مع 

تكوين جلنة عمل م�شرتكة بني اال�شاتذة الباحثني واجلامعة وال�شلطات املحلية لوالية وهران للتح�شري للملتقيات القادمة.
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الروائي في�سل الأحمر، يك�سف يف ت�سريح ح�سري لـ » الو�سط«

»�صمري املتكلم« ... رواية الإن�صان العربي وتاريخه املعا�صر
�سدرت حديثا عن دار ميم للن�سر باجلزائر رواية جديدة بعنوان »�سمري املتكلم« للروائي في�سل الأحمر لي�ساف هذا الإ�سدار 

اجلديد اإىل باقة رواياته ال�سابقة التي حققت جناحا كبريا، وبالتايل فهذا املبدع يعد اأول كاتب جزائري يف اخليال العلمي باللغة 
العربية واأحد اأهم الأ�سماء ال�سردية احلالية ملا تتميز به اأعماله من عمق يف الطرح ومتيز على امل�ستوى ال�سكلي والتجريبي 

جعلت القراء حمليا وعربيا يقبلون على اأعماله مرارا بالقراءة والدرا�سة.

مل يفوت العديد من الفنانني واملثقفني اجلزائريني فر�سة تثمني قرار رئي�س اجلمهورية الأخري بتقنني اإ�ستقدام الفنانني 
الأجانب واحلفاظ على املال العام واملرجعية الثقافية للبالد، واإعتربوه قرار �سائبا من �ساأنه اأن يعيد الإعتبار للفنان اجلزائري 

وو�سع حد للفو�سى التي كانت تطبع اإ�ستقدام بع�س الوجوه الفنية التي اإ�ستنزفت اخلزينة العمومية .

حكيم مالك
حكاية لكاتب يائ�س يتهدده 

املر�س

 وك�صف الروائي في�صل الأحمر يف 
 « ليومية  ت�رصيح خا�ص وح�رصي 
الو�صط« اأن »�صمري املتكلم« رواية 
الإن�صان العربي وتاريخه املعا�رص 
ي�صتيقظ من  فماذا يحدث حينما 
ب�صيط  �صخ�ص  اخلائب  حلمه 
ببناء  يحلم  �صنة  اأربعني  طيلة  ظل 
ببنائها  احللم  تعلم  كبرية  دولة 
املدر�صة  علمته  التي  الكتب  يف 
خالل  ومن  تقدي�صها،  والبيت 
الأفالم التي علمته اأي�صا فيما هو 
التلفزيون  �صا�صات  على  يلتهمها 
الإرادة  باأن  ال�صينما  قاعات  ويف 
الفردية قد تغري املكاتيب، ولرمبا 
ت�صنع تاريخا؟ �صاعتها ي�صبح يرى 
اأنه عليه اأن يذهب اإىل كاتب كبري 
املتكلم  ب�صمري  ق�صته  له  يروي 
و�صية  ويرتك  �صمريه  يريح  لكي 
الأثر  تخلد  رواية  اإىل  تتحول  قد 
ل�صخ�ص  ال�صغر  يف  املتناهي 
حتى  ظرفه  �صحقه  تعي�ص  بائ�ص 
مل يعد يف يده اأن يفعل �صيئا �صوى 

يتهدده  يائ�ص  لكاتب  رواية حكاية 
احلكايات  به  وترتب�ص  املر�ص، 
واأكاذيبها  امل�صمومة،  بحقائقها 
التي قد حتبل فت�صع حقائق قاتلة 
لو  ماذا  ذات املتحدث  ،  م�صيفا 
من  ع�رصات  اإىل  الواحد  يتحول 
عذاب  اأتعبهم  الذين  الأ�صخا�ص 
املجرم،  ال�صمت  ب�صبب  ال�صمري 
�صوب  ودفعهم  ال�صمري،  فتحرك 
يروون  فجعلهم  الكالم،  دائرة 

حكاياتهم ب�صمري املتكلم.

جدارية كبرية تتحرك 
عليها م�سائر كثرية

  ولقد و�صف رائد اخليال العلمي 
املتكلم«  »�صمري  اجلزائر،  يف 
تتحرك  التي  الكبرية  باجلدارية 
اأبطالها  كثرية،  م�صائر  عليها 
تتحرك  الألوان  عالية  �صخ�صيات 
يقاوم  بلد  تاريخ  عن  ق�صة  داخل 
�صد كل اأ�صباب الف�صل وهي م�صرية 
�صعب ي�صارع بكل ما اأوتي من قوة 
وبناء  خمتلف،  م�صري  �صنع  لأجل 
ما  املرياث  يعرقلها  دولة  مالمح 
ذلك  كل  الثقيل.  الكولونيايل  بعد 
عائلة  لأفراد  �صور  خالل  من 

وكتاب  فنانني  من  م�صكلة  كبرية 
اأمن  ورجال  �صيا�صيني  ومنا�صلني 
وخمربين ورجال اأعمال فا�صدين، 
ينتهون  الذين  الب�صطاء  وع�رصات 
متفاوتة  اأدوارا  يلعبوا  اأن  اإىل 
اأدوارا تتجاوزهم  الأهمية والوقع، 
ذلك  عنهم-  مبعزل   – وت�صنع 
بهم  يحيط  الذي  الكبري  امل�صري 

ويلفهم.

احللم باإمكانية بناء م�ستقبل 
خمتلف

املو�صوعي  الكاتب  وينتقل    
الروائي  العمل  هذا  يف  الأحمر 
حكاية،  اإىل  حكاية  من  اجلديد 
حد  على  اأخرى  اإىل  �صخ�صية  من 
حكايات  من  األيافا  م�صكال  قوله، 
وخيبات  واآمال  واأحالم  وهواج�ص 
باأن  تنتهي  ولكنها  معزولة،  تبدو 
عن  رواية  لت�صكيل  برباعة  جتتمع 
احلياة واملوت، عن احلب واحللم 
واحلقد  الأنانية  عن  والوفاء، 
فخاخ  عن  الإن�صانية،  واله�صا�صة 
الذاكرة وامل�صائر املاأ�صاوية، عن 
باإمكانية  واحللم  ال�صعبي  احلراك 

بناء م�صتقبل خمتلف.

الروائي والناقد في�سل 
الأحمر يف �سطور ...

الأحمر   لفي�صل  اأن  يذكر   
خم�ص اأعمال روائية هي رجل 
الأعمال 2003 / اأمني العلواين 
�صاعة  حرب  �صاعة   /  2008
 2015 حب  حالة   /  2011 حب 
 /  2018 الداخلية  النوافذ   /
جمموعة  اأ�صدر  قد  كان  كما 

اخليال  يف  هامة  ق�ص�صية 
اأول كتاب  وتعد  العلمي 2002  
اجلزائر   يف  العلمي  اخليال  يف 
له  �صدرت  كما  العربية  باللغة 
عام 2019  �صرية اأدبية بعنوان ) 
خزانة الأ�رصار(  ولديه موؤلفات 
املعري...  »اأحفاد   : اأخرى 
اخليال  كتاب  تكلم  هكذا  اأو 
من  »وقائع  و  العربي«،  العلمي 
خرائط  و«   ، الآخر«  العامل 
القرتاب  يف  املمكنة  العوامل 

العربي«،  العلمي  اخليال  من 
بـ  مو�صومة  فكرية   ومقاربة  
الثقافية«،  الدرا�صات  اأفق   «
يف  الأدبي  اخلطاب  �صيا�صات 
للخطاب  الفل�صفية  املقاربة 
هذا  �صارك   ولقد   ، الأدبي 
والأكادميي  والناقد  الروائي 
امللتقيات  من  العديد  يف 
داخل  والأدبية  الأكادميية 
الوطن وخارجه ،  وحا�صل على 

عدة جوائز وطنية وعربية.

املجل�س الأعلى للغة العربية

ميالد معجم »األفاظ احلياة العامة يف اجلزائر«
تعززت املكتبة اجلزائرية باإ�صدار 
»األفاظ  معجم  من  الأول  اجلزء 
عن   « اجلزائر  يف  العامة  احلياة 
العربية  للغة  الأعلى  املجل�ص 
للدار�صني  اأ�صا�صا  واملوجه 

واملعنيني بالدرجة الأوىل.

الرجوع اإىل امليدان جلمع 
املادة املطلوبة

�صالح  الربوفي�صور  اأكد  ولقد   
بلعيد رئي�ص املجل�ص الأعلى للغة 
ثمرة  هو  املعجم  هذا  اأن  العربية 
 2018 منذ  املجل�ص  هذا  عمل 
�صنة تاأ�صي�ص اللجنة العلمية  لهذا 
الأ�صتاذ  من  املتكونة  املعجم  
رئي�صا  ميدين  حويلي  ابن  الدكتور 
ممثلة  رم�صاين  �صناء  والأ�صتاذة 
للمجل�ص الأعلى للغة العربية رفقة 
نخبة من الأ�صاتذة : جمال �صاي�ص، 
�صهيلة ميالط، العيد عالوي، عبد 
النا�رص بوعلي، حممد حاج هني، 
�صالبي،  ريا�ص  بورنان،  عمر 
تواتي،  مرمي  بوربابة،  را�صدة 
بلقا�صم،  عاليل  مون�صي،  حبيب 
م�صعودي   ، حممد  بوحديدة 
خرباء  مب�صاركة  هذا  وكان  رابح، 
هذه  رئي�ص  مو�صحا  وحمررين، 
يحمل  املعجم  هذا  اأن  املبادرة  
يف طياته مادة علمية قيمة  ولهذا 

يف  قوله  حد  على  واجتهد   عمل 
الو�صول اإىل جمع املادة املطلوبة 
واإىل  امليدان  اإىل  بالرجوع 
جمموعة من املعاجم والقوامي�ص 
والأدلة ذات العالقة باألفاظ احلياة 
ذات  ثمن  اأين  العامة يف اجلزائر، 
للجنة  الكبري  اجلهد  املتحدث   
وعليه ف�صتتواىل الأرقام ت�صاعديا 
وم�صكوكات  الألفاظ  كل  ل�صتيفاء 
احلياة  جمالت  وا�صتعمالت 

العامة اجلزائرية.

عمل مو�سوعي

 وو�صف  موؤلف كتاب » املوؤ�ص�صات 
الع�رص«  مواكبة  وق�صايا  العلمية 
بالعمل  ال�صامل  املعجم  هذا 
بالدقة  ات�صم  الذي  املو�صوعي  
املطلوبة وبجمع املادة وتهذيبها 
ادعائه  نافيا   ، واخت�صارها 
ما  بقدر   العمل  هذا  يف  البداع 
والإتقان،  التح�صي�ص  فيه  اأعلن 
بلعيد  �صالح  ذلك  يف  مبديا 
فخره يف الإجناز ال�رصيع  بف�صل 
املعا�رصة  التقانات  على  الرهان 
الذكاء  ا�صتعمال  ح�صن  وعلى 
مداخل  عالج  يف  ال�صطناعي، 
وفرتها،   ذكية  باأنظمة  املجالت 
موؤ�ص�صة من�صورات كليك للمجل�ص 
لها  اأين وجه  العربية  للغة  الأعلى 

يف  الكبرية  اجلهود  على   ال�صكر 
من  مكنتها  التي  املنجزات  هذه 
دقة  اإىل  والو�صول  الوقت  ك�صب 
املعلومات ، معتربا  هذا املعجم 
املجل�ص  طاقات   من  طاقة  
يف  متثل   ، العربية  للغة  الأعلى 
عظمة  م�صتوى  يربز  اأويل  عمل 
بتاريخها  املعروفة  اجلزائر  
للغة  الأهمية  تويل  والتي  املجيد 
امل�صرتكة  يف دللتها اليومية ويف 
التوا�صل الب�صيط   ، ولقد اقت�صى 
هذا العمل بالعتماد على ال�صبط 
وتنظيم املدونات  يف  والتحري  

جمالتها .

و�سع ب�سمات مبوا�سفات 
علمية جزائرية

الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  وقال    
مل  املعجم  هذا  اإن  العربية  للغة 
مادته  يف  ا�صتند  بل  هكذا،  ياأت 
ولها  كثرية،  ومراجع  م�صادر  اإىل 
مادة  بنيان  ر�ص  يف  الف�صل  كل 
املعجم، واللجنة العلمية اجتهدت 
يف و�صع ب�صماتها التي جعلت هذا 
املعجم مبوا�صفات علمية، بحيث 
جمعت املادة من مظانها ولكنها 
ت�رصفت واأ�صافت وقدمت املادة 
يف تعاريف �صهلة مقبولة وبذائقة 

اأدبية.

مادة لغوية جامعة للحياة 
اليومية الوطنية

ويروم هذا املعجم ح�صب الدكتور 
اللغوية  اإىل املادة  للو�صول  بلعيد، 
احلياة  يف  ت�صتعمل  التي  اجلامعة 
اليومية الوطنية يف خمتلف جمالت 
املواطن  يعي�صها  التي  احلياة 
واحلاكم  وال�صابط  وامل�صوؤول 
التوا�صلية؛  لقاءاته  يف  واملعلم 
اجلامعة التي تخلق �صبطا اأكرث يف 
وتوؤدي  البيني،  اجلمعي  الن�صجام 
ثقافة الت�صاق والتوافق البيئي من 
الثقايف، الذي ي�صكل  التنوع  خالل 
بني  اللغوي  التوا�صل  يف  اجلمال 

فئات املجتمع اجلزائري.

 جمالت متعددة ومتنوعة

»األفاظ  معجم  جلنة  حددت  ولقد 
اجلزائر«  يف  العامة  احلياة 
للغة  الأعلى  للمجل�ص  التابعة 
العربية جمالت متعددة ومتنوعة 
التحايا  األفاظ  يف  واملتمثلة 
البيت  القرابة،  األفاظ  والتوا�صل، 
والأ�رصبة،  الأطعمة  ولوازمه، 
اأدوات التنظيف وو�صائله، اللبا�ص، 
التجميل  ال�صخ�صية،  الأغرا�ص 
الأحوال  املوا�صالت،  والزينة، 

املدنية، الإدارة، املوارد الب�رصية، 
واملعامالت  والقت�صاد  التجارة 
الإ�صالمية،  ال�صريفة  املالية، 
اللغة  املتجددة،  والطاقات  البيئة 
امل�صتخدمة على ال�صابكة، الربيد 
واملوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية، 
واحلكامة  التعليم   ، واللغة  الأدب 
املجتمع  موؤ�ص�صات   ، الرتبوية 
املدين، الدين الإ�صالمي، القانون 
الكتب  ال�صيا�صة،  والق�صاء، 
الأرا�صي  والوراقة،  واملكتبة 
والنباتات،  الزراعة  والعقارات، 
،الطب  الإعالم  احليوانات، 
الطب  وال�صيدلة،  والتمري�ص 
ال�صعبي، ال�صحر وال�صعوذة، تنظيم 
وال�صياحة  ال�صفر   ، والقرى  املدن 
 ، والفنون  الثقافة  والفندقة، 
التاأمني،  والألعاب،  الريا�صة 

الك�صافة، التدخني .

العمل على ترقية اللغة 
العربية باجلزائر

للغة  الأعلى  املجل�ص  يعد 
املوؤ�ص�صات  بني  من  العربية 
خدمة  يف  الفاعلة  العربية 
عن  عبارة  وهو  العربية.  اللغة 
رئا�صة  لدى  ا�صت�صارية  هيئـة 
اأن�صئ  اجلزائرية،  اجلمهورية 
 30  /  96 رقم  الأمر  مبوجب 

 ،1996 دي�صمرب   21 يف  املوؤرخ 
 -  91 للقانون  واملتمم  املعدل 
05 املوؤرخ يف 16 جانفي 1991. 
اأع�صاء  وهو جمل�ص يتكون من 
يف  مهامه  وتتلخ�ص  ورئي�ص 
باجلزائر  العربية  اللغة  ترقية 
وا�صتعمالتها. وقد عقد الكثري 
وامللتقيات  املوؤمترات  من 
وله  واملحا�رصات،  والندوات 
الباحثني  لت�صجيع  قيمة  جائزة 
باللغة  املهتمني  والعلماء 
العربية. يقوم املجل�ص باإ�صدار 
واملجالت  والكتب  الدرا�صات 
باللغـة  والنهو�ص  ترقية  ق�صد 
العربية يف �صتى جمالت احلياة 
كل عام حول  ت�صدر  وله جملة 
وامل�صاريع  الإجنازات  اأهم 
املجل�ص  به  قام  ما  اأبرز  ولعل 
الإدارية  الوثائق  تعريب  هو 
م�صاهمات  وله  والع�صكرية 
املجل�ص  ويقدم  التعليم  يف 
لرئا�صة  وتو�صيات  خال�صات 
باللغة  يتعلق  فيما  اجلمهورية 
املجل�ص  �صارك  وقد  العربية. 
اجلزائري  العربية  للغة  الأعلى 
املجل�ص  موؤمترات  جميع  يف 
ويراأ�ص  العربية  للغة  الدويل 
هذا املجل�ص حاليا الربوفي�صور 

�صالح بلعيد.
 حكيم مالك 



الوايل طلب مني العدول عن قرار االن�سحاب 
قال رئي�ش املجل�ش ال�صعبي الوالئي بتمرنا�صت الوندري املغيلي ، اأن وايل الوالية بتمرنا�صت م�صطفى قري�ش طلب منه العدول 

عن قرار االن�صحاب من جلنة الطعون يف القائمة االأولية للم�صتفيدين من ال�صكن العمومي ببلدية  مترنا�صت.

اأحمد باحلاج 

اعلى  م�س�ؤول  املغيلي  ال�ندري  اأكد 
يف  مترنا�ست  ب�الية  منتخبة  هيئة 
ي�مية  به  خ�ص  �سحفي  ت�رصيح 
وايل  طلب  عند  نزوال  "اأنه  "ال��سط 
والية مترنا�ست فقد قرر الرتاجع عن 
الطع�ن  جلنة  من  االن�سحاب  قرار 
الطع�ن  بدرا�سة  املتعلقة  ال�الئية 
املق�سيني  طرف  من  املقدمة 
االولية  القائمة  من  اال�ستفادة  من 
للم�ستفيدين من ال�سكنات االجتماعية 
ببلدية  املتعلقة  العم�مية  االيجارية 

مترنا�ست .
وكان رئي�ص املجل�ص ال�سعبي ال�الئي 
من  االن�سحاب  قرر   قد  بتمرنا�ست 
يف  للطعن  ال�الئية  اللجنة  اجتماع 
ال�سكنات  ملنح  الدوائر  قرارات 

كانت  والتي  االيجارية  العم�مية 
تدر�ص الطع�ن امل�سجلة ح�ل القائمة 
بلدية  عرب  للم�ستفيدين  امل�ؤقتة 
فيفري   23 ي�م  املنعقدة  تامنغ�ست 
هيئة  الأعلى  كم�س�ؤول  ب�سفته   ،2021

بال�الية طبقا لقان�ن ال�الية وكممثل 
لل�سعب ودلك ب�سبب عدم االخذ بعني 
االعتبار االراء واملقرتحات املقدمة 
لرفع  اهمية  ذات  يراها  والتي  للجنة 
االجتماعي  ال�سكن  طالبي  عن  الغنب 

انعدام  ظل  يف  العم�مي  االيجاري 
اخذ   دون   ، االخرى  ال�سكنية  ال�سيغ 
اللجنة مب�سم�ن املرا�سالت ال�زارية 
تطبيق  م�سم�ن  �سريورة  ت��سح  التي 
 142/08 رقم  التنفيذي  املر�س�م 
امل�ؤرخ يف 11ماي 2008، وخا�سة يف 
وبذلك  االأقدمية  ذات  ملفات  درا�سة 
يق�ل ال�ندري املغيلي لن نك�ن �سبب 
يف عرقلة طالبي ال�سكن ح�ل م�سائل 
التي ال ميكن باأي حال من االأح�ال اأن 

نت�سبب يف االإق�ساء .
اأكد الرجل االأول  اإىل جانب ذلك قد 
ب�الية  ال�الئي  ال�سعبي  باملجل�ص 
من  هدفه  اأن  احلدودية  مترنا�ست  
للطع�ن  ال�الئية  اللجنة  يف  الت�اجد 
للم�ساهمة  الطع�ن  يكمن يف معاجلة 
القائمة  على  ال�سفافية  ا�سفاء  يف 
النمط  من  للم�ستفيدين  النهائية 

ال�سكني املذك�ر .

رئي�ش املجل�ش ال�صعبي الوالئي بتمرنا�صت الوندري املغيلي لـ"الو�صط"

.     حري�صون على التكفل بان�صغاالت طالبي ال�صكن

اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

فرن�سا لن ت�سكت ط�يال عن بروز حم�ر 
و�سعها  يف  ما  �ستعمل  و  بكني  اجلزائر 
الجها�ص هذه ال�رصاكة رغبة منها الإبقاء 
لذلك  جناحها  حتت  القدمية  م�ستعمرة 
فاملرحلة القادمة �ستك�ن على اأكرث من 
حتت  من  اخلروج  هي  اأق�ساها  و  جبهة 

العباءة الفرن�سية.
لقيادة  بهدوء  نف�سها  ح�رصت  ال�سني 
بني  يحمل  ذكي  اقت�ساد  بناء  ،و  العامل 
حمميا  جتعله  التي  بقائه   بذور  طياته 
ذاتيا من اأي انتكا�سة مفاجئة و �سلبا يف 
م�اجهة العق�بات االأمريكية بدون اإهمال 
اال�ست�رصاف كمق�م رئي�سي للذهاب نح� 
ه�  ذلك  على  مثال  وخري  امل�ستقبل 
التي هي عبارة  و  مبادرة طريق احلرير 
عن  م�رصوع �سيني عمالق ت�سارك فيه 
123 دولة، تريد ال�سني من خالله ت�رصيع 
العاملية،  االأ�س�اق  اإىل  منتجاتها  و�س�ل 
واأفريقيا  واأوروبا  اآ�سيا  ذلك  يف  مبا 

واأمريكا اجلن�بية وال��سطى.
ميناء  م�رصوع  �سيك�ن  اجلزائر  ويف 
ل�رصاكة  جت�سيدا  بتيبازة  احلمدانية 
ناجحة ومربحة بني اجلزائر و بكني ولنا 
ال�زراء  بيانات جمل�ص  اإىل  نع�د هنا  اأن 
احلك�مة  تب�ن  الرئي�ص  فيها  حث  التي 
على تفعيل الت�ا�سل مع ال�رصيك ال�سيني 
"مت�يل م�سرتك جزائري �سيني  الإيجاد 
بقر�ص من ال�سندوق ال�طني لال�ستثمار 
EXIM-" بنك  اإكزمي  ال�سيني  والبنك 
�سيك�ن  وه� م�رصوع عمالق   "BANK
البحرية  املالحة  خارطة  يف  بالغ  اأثر 
ال�ظائف  اآالف  عنه  �ستت�لد  و  الدولية 
املبا�رصة الأبناء املنطقة  مع ما يتطلبه 
ذلك من تط�ير البنية التحتية يف حميط 

هذه املن�ساأة العمالقة.

مع احلدث 

فرن�سا و حمور 
اجلزائر بكني

وداد احلاج

املدر�صة العليا للعتاد بالناحية الع�صكرية االأوىل

ملتقى حول  " اجلاهزية 
التقنوعملياتية للعتاد"

حمكمة �صيدي احممد

تاأجيل حماكمة الوايل ال�سابق 
م�سطفى عيا�سي 

�سنقريحة،  ال�سعيد  الفريق  اأ�رصف 
ال�طني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص 
من  الفاحت  اأم�ص،  �سبيحة  ال�سعبي، 
العليا  باملدر�سة   ،2021 مار�ص 
االأوىل،  الع�سكرية  بالناحية  للعتاد 
امللتقى  اأ�سغال  افتتاح  مرا�سم  على 
ال�طني حتت عن�ان: "احلفاظ على 
للعتاد  التقن�عملياتية  اجلاهزية 
ال�طني  اجلي�ص  يف  والتجهيزات 

ال�سعبي- تقييم واآفاق".

يف البداية، وبعد مرا�سم اال�ستقبال، 
قائد  �سيدان  علي  الل�اء  ورفقة 
والل�اء  االأوىل  الع�سكرية  الناحية 
املركزي  املدير  �سديقي  �سماعيل 
عر�سا  الفريق  ال�سيد  تابع  للعتاد، 
املنفذة،  الن�ساطات  ح�سيلة  تناول 
برنامج  من  االأوىل  املرحلة  بعن�ان 
 ،2021-2020 ل�سنة  الق�ات  حت�سري 
يف  العتاد  �سالح  تط�ير  واآفاق 

خمتلف املجاالت.

اأجلت حمكمة اجلنح بالقطب اجلزائي 
احممد  ب�سيدي  واملايل  االقت�سادي 
اإىل  االثنني  اأم�ص  العا�سمة(  )اجلزائر 
ال�ايل  حماكمة  جل�سة  مار�ص،   15
عيا�سي  م�سطفى  للبليدة  ال�سابق 
�سلة  ذات  بتهم  اآخرين  رفقة  املتابع 
بالف�ساد و�س�ء اإ�ستغالل ال�ظيفة وجاء 
الق�سية  ملف  على  لالطالع  التاأجيل 
واإىل حني ح�س�ر كافة املتهمني )غري 
ويتابع  الق�سية  هذه  يف  امل�ق�فني( 
)م�ق�ف(،  عيا�سي  ال�سابق  ال�ايل 
والية  راأ�ص  على  مهامه  اأنهيت  الذي 

البليدة يف اأوت 2018 عقب االأزمة التي 
ت�سببها انت�سار داء الك�لريا، بتهم تتعلق 
�س�ء  عم�مية،  اأم�ال  بتبديد  اأ�سا�سا 
ا�ستغالل ال�ظيفة ومنح اإمتيازات غري 
للغري ومن بني امل�ستفيدين من  مربرة 
"عطية  مالكي �رصكة  الت�سهيالت  هذه 
امتيازات  لهم  منح  الذين  الكرتونيك" 
30عاما  ال  تتجاوز  ملدة  بالرتا�سي 
مالكي  ا�ستفاد  كما  للتنازل  قابلة  غري 
اأع�ان  تاأثري  و  �سلطة  من  ال�رصكة 
الهيئات عند ابرام عق�د احل�س�ل على 

امتيازات غري مربرة.

بكورونا جديدة  اإ�صابة   163
ارتفاع اجمايل اال�صابات اإىل : 113255

ت�صجيل04 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 2987

حاالت ال�صفاء اجلديدة : 136
ارتفاع اجماىل ال�صفاء اإىل : 78234

احل�صيلة العملياتية للجي�ش  

توقيف 3 اآالف تاجر 
خمدرات 

 اأوقفت م�سالح اجلي�ص  من 1 جانفي  2017 اإىل غاية 
تاجر خمدرات  اآالف   3 من  اأزيد   ،2021 فيفري   24
ال�سم�م  من  مه�لة  بكميات  اجلزائر  اإغراق  حاول�ا 

ويدخل هذا يف اإطار مكافحة التهريب واجلرمية.
خمدرات  تاجر    3183 ت�قيف  عن  العملية  اأ�سفرت 
و775.  املعالج  الكيف  من  قنطار   2013.86 وحجز 
261. 6 قر�سا مهل��سا ومت خالل �سنة 2020 ت�قيف 
1028 تاجر خمدرات، مع حجز 703.2 قنطارا من 

 ح.مالكيف املعالج .

االأ�صبوع املقبل يف ملف  االمالك  
الغري قانونية

عبد الغاين هامل وعائلته 
اأمام  املحكمة العليا 

ك�سفت م�سادر مقربة من املحكمة العليا املحكمة اأن 
الغرفة اجلزائية  قد جدولت النظر يف ق�سية الطعن 
بالنق�ص اخلا�سة باملدير العام االأ�سبق لالأمن ال�طني 
مار�ص   11 ي�م اخلمي�ص   عائلته  و  الغني  هامل عبد 
املقبل هذا بعد الطعن الذي  قدمته هيئة دفاعه يف 
االحكام  �سبق واأن ا�سدرتها الغرفة اجلزائية مبجل�ص 
12�سنة  بعق�بة  ب  باإدانته  والقا�سية  العا�سمة  ق�ساء 
لزوجته  التنفيذ  وقف  مع  حب�ص  و�سنة  نافذة   حب�ص 
�سن�ات   ب07  اأمنيال  ابنه  ادين  حني  "يف  ع  "�سليمة 
احلكم  مت  فيما  نافذة  �سن�ات   ب05  و�سفيق  نافذة 
على هامل �سهيناز ب�سنتني حب�ص منها �سنة م�ق�فة 
املتهمني  واملنق�الت  ممتلكات  م�سادرة  التنفيذ،مع 
من عائلة الهامل، كما مت ادانة ال�ايل ال�سابق لتيبازة 
ادانة  ، كما مت  نافذ  بـ4 �سن�ات حب�ص  غالي م��سى 
م�ق�فة  بعق�بة  بتيبازة  ال�سابق  الدولة  امالك  مدير 
عبد  و  زعالن   الغني  عبد  تربئة  مت  فيما  التنفيذ 
لكل  العم�مية  الدع�ة  وانق�ساء  ب��سياف،  املالك 
من  ال�ايل بن �سبان وب��سياف، هذا وا�سارت  هيئة 
ال�سادر عن  القرار   تاأمل يف  الطعن يف  انها  الدفاع 
املحاكمة  باإعادة  واحلكم  العا�سمة   ق�ساء  جمل�ص 

وا�سدار احكام الرباءة يف حقهم .

املدية  

احتجاجات ب�سبب قائمة ال�سكنات االإجتماعية بالربواقية 
ع�رصات  االثنني  اأم�ص  �سبيحة  نظم  
امل�اطنني من طالبي ال�سكن االجتماعي  
اإحتجاجية  وقفة   ، الربواقية   ببلدية 
على  منهم  تنديدا   ، الدائرة   مقر  اأمام 
عن  االإفراج  يف  امل�س�ؤولني  متاطل 
مطالبني   ، االإجتماعية   ال�سكنات  قائمة 
االإفراج  يف  االإ�رصاع  ب�رصورة  ال�سلطات 
ظلت  اأن  بعد  امل�ستفيدين  ق�ائم  عن 
ترتدد اأخبار عن م�اعيد كثرية مرت دون 
تعرف  التي  ال�سكن  ق�ائم  عن  يفرج  اأن 
من  بالرغم   ، البلدية   بهذه  كبريا  تاأخرا 
�سداها  و�سلت  التي  املتكررة  النداءات 
بها  التكفل  دون  امل�س�ؤولني  مكاتب  اإىل 

 ، ” “ال��سط  لـ  . املحتج�ن يف حديثهم 
عربوا عن اإ�ستيائهم و �سخطهم ال�سديدين 
التي  ووع�دهم  امل�س�ؤولني  متاطل  جراء 
و�سفها املحتجني بالكاذبة  وعدم التكفل 
باإن�سغالهم املطروح منذ �سن�ات ، ومما 
زاد يف اإ�ستياء ه�ؤالء امل�اطنني املطالبني 
عن  م�اعيد  تردد  كرثة  ه�  wبال�سكن 
دون  الفارطة  ال�سنة  منذ  ال�سكن  ت�زيع 
االأمر  عنها  الفعلي  االإعالن  يتم  اأن 
�سلمية  بطريقة  يحتج�ن  جعلهم  الذي 
امام  مقر الدائرة لطلب ت��سيحات عن 
كما   ، ال�سكن  ق�ائم  عن  االإفراج  م�عد 
والتي  املزرية  الأو�ساعهم  اأي�سا  تطرق�ا 

طالب�ا  اأين   ، معظمهم  و�سطها  يتخبط 
اأزمة ال�سكن  ب��سع حد ملعاناتهم مع 
باأ�سعار  للم�ستاأجرين  بالن�سبة  ال�سيما 
مرتفعة م�ازاة مع و�سعيتهم املادية 
خ�س��سا  تزامنت  والتي  املحدودة 
مع و�سعية جائحة ك�رونا ما ي�سعب 
 ، االإيجار  م�ستحقات  دفع  عليهم 
واالإفراج  ملفاتهم  درا�سة  منتظرين 
عن قائمة ال�سكنات التي طال اأمدها 
املحتجني  معظم  واأن  خ�س��سا   ،
ال�سكن  طلب  ملفات  اأودع�ا  قد 

االإجتماعي منذ اأكرث من 15 �سنة .
نبيل كعا�ش 

لقاح  فعالية  اأن  اإيطالية  درا�سة  اأظهرت 
لدى  اأقل  تك�ن  رمبا  فايزر-باي�نتيك" 
ال�سمنة  من  يعان�ن  الذين  االأ�سخا�ص 
اأجريت  التي  الدرا�سة،  واكت�سفت  املفرطة 
جمال  يف  العاملني  من  �سخ�سا   248 على 

الرعاية ال�سحية وح�سل�ا على التطعيم  اأن 
اأنتج�ا  املفرطة  ال�سمنة  من  يعان�ن  الذين 
اأنتجها  التي  امل�سادة  االأج�سام  كمية  ن�سف 
االأ�سحاء، بعدما ح�سل�ا على اجلرعة الثانية 
من اللقاح واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأنه بالرغم 

يعنيه  ما  معرفة  الأوانه  ال�سابق  من  اأنه  من 
هذا بالن�سبة لفعالية اللقاح نف�سه، فاإن ذلك 
رمبا  املفرطة  بال�سمنة  امل�سابني  اأن  يعني 
ثالثة ل�سمان حمايتهم  اإىل جرعة  يحتاج�ن 
ب�سكل مقب�ل من فريو�ص ك�رونا امل�ستجد.

"غ�س�ن  ال�سعبي اجلزائري يف  القر�ص  �سيطلق 
اأ�سب�ع اأو اخلم�سة ع�رص ي�ما )15( القادمة" على 
"ال�سريفة  االلكرتوين  التطبيق  تقدير"  اأق�سى 

النقالة" )Mobile Banking( الذي �سي�سمح 
من  انطالقا  البنكية  بالعمليات  بالقيام  للزبائن 
من  مزيد  لتحقيق  وهذا  املحم�ل،  هاتفهم 

الفعالية وال�رصعة يف ت�سيري ن�ساطاتهم واأعمالهم، 
ح�سبما اأعلنه اأم�ص االأحد الرئي�ص املدير العام 

لهذا البنك العم�مي، حممد دحماين.  
عياط  "لكحل  الب�يرة  وايل  ك�سف 
عملية  ا�ستئناف  عن  ال�سالم"  عبد 
والف�ساءات  املحالت  رقابة 
القادم  االأ�سب�ع  من  ابتداء  التجارية 
التجار  احرتام  مدى  على  لل�ق�ف 
تف�سي  من  ال�قائية  االإجراءات 
ذات  �سدد  حيث  ك�رونا،  فريو�ص 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  امل�س�ؤول 
العاملي  الي�م  على هام�ص احتفالية 
للحماية املدنية على �رصورة تكثيف 

اأع�ان  طرف  من  الرقابة  عمليات 
بالتن�سيق  التجارة  ملديرية  الرقابة 
الع�دة  لتجنب  االأمنية  امل�سالح  مع 
لنقطة ال�سفر بعد الرتاخي امل�سجل 
تخل�ا  الذين  امل�اطنني  غالبية  لدى 
عن اهم اإجراءات ال�قاية على غرار 
اإرتداء الكمامات والتباعد اجل�سدي 
العق�بات  اأق�سى  بت�سليط  مت�عدا 

على املخالفني .
اأح�صن مرزوق

وايل البويرة ي�صدد

 ا�ستئناف عملية رقابة
 الن�ساطات التجارية

ورقلة

دورات تكوينية حول الت�سدير  
مهن  ح�ل  تك�ينية  دورات   )5( خم�ص  برجمت 
التك�ين  لل�سنة اجلارية من قبل معهد  الت�سدير 
لدى  االإثنني  اأم�ص  ا�ستفيد  للم�ؤ�س�سات، ح�سبما 
"ال�احات"  وال�سناعة  التجارة  غرفة  م�س�ؤويل 
التي  التك�ينية  الدورات  هذه  وتهدف  ب�رقلة. 
واجلن�ب  املنطقة  احتياجات  ح�سب  برجمت 
جدد  م�سدرين  بروز  ت�سجيع  اإىل  عم�ما 
املجال  هذا  يف  املتك�نني  ومرافقة  باملنطقة 
لهم  وتقدمي  ت�سدير  م�ؤ�س�سات  ا�ستحداث  على 
اأو�سح  ما  ح�سب  الالزمة،  الت�سهيالت  كافة 
هذه  على  وي�رصف  �سادق  خليل  الغرفة  مدير 
الدورات التك�ينية خرباء ومك�نني معتمدين من 
وزارة التجارة وخمت�سني يف االأن�سطة اجلمركية 
مكثفا  ي�ميا  برناجما  تت�سمن  حيث  والبنكية، 

ميتد ل�ستة اأيام يف ج�انب نظرية وتطبيقية.

�صعيدة

ت�سليم مفاتيح 7.459 م�سكن 
املا�سية  ال�سنة  خالل  �سعيدة  والية  �سهدت 
ت�سليم مفاتيح 7.459 وحدة �سكنية من خمتلف 
ح�سبما  الذاتي  للبناء  ا�ستفادة  ومقرر  ال�سيغ 
و  ال�الية  م�سالح  من  االثنني  اأم�ص  ا�ستفيد 
اأو�سح ذات امل�سدر اأن هذه احل�س�ص �سملت 
ت�سليم مفاتيح 3.445 م�سكن عم�مي ايجاري 
للم�ستفيدين منها و 200 م�سكن ترق�ي مدعم 
و 702 �سكن ب�سيغة البيع باالإيجار )عدل( كما 
جرى خالل نف�ص الفرتة ت�سليم 2.618 مقرر 
ا�ستفادة من قطع اأر�سية اجتماعية خم�س�سة 
مالية  اإعانة  مقرر   494 كذا  و  الفردي  للبناء 

م�جهة للبناء الريفي وفق لنف�ص امل�سدر.
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حممد بن ترار

متديد اإجراءات احلجر 
ال�سحي ملدة 15 يوم

ال�سحي  احلجر  اإجراءات  متديد 
ال�ساعة  من  اإ�سافية  ي�م   15 ملدة 
ال�ساعة  غاية  اإىل  ليال  العا�رصة 
اخلام�سة �سباحا ابتداء من  الي�م  

عرب 19 والية.
باتنة،  هي  املعنية  ال�اليات 
تب�سة،  الب�يرة،  البليدة،  ب�سكرة، 
اجلزائر،  وزو،  تيزي  تلم�سان، 
جيجل، �سيدي بلعبا�ص، ق�سنطينة، 
وهران،  الـم�سيلة،  م�ستغامن، 
تي�سم�سيلت،  الطارف،  ب�مردا�ص، 

عني  مت��سنت  وغليزان.

درا�صة اإيطالية

انخفا�س فعالية لقاح "فايزر" لدى امل�سابني بال�سمنة

القر�ش ال�صعبي اجلزائري

اطالق خدمة ال�سريفة النقالة  



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 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

