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الوزير االأول يك�سف من جمل�س االأمة

مراجعة و�سيكة لقانوين 
البلدية والولية 
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اأولياء �سائعون يبحثون عن مدار�س لأبنائهم
16 األف من�سب لفائدة االأطوار التعليمية الثلثة

الربيكولج...!!
مرة �أخرى و لن تكون �أخرية ، 

تك�سف قطر�ت مطر ت�ساقطت 
لي�س يف مناطق �لظل ولكن يف 
عا�سمة �لبالد، �لفرق بني ما 

يقولون  و بني ما تف�سحه �لأمطار 
من "ه�سا�سة" تنمية تبتلع �ملاليري 
،وحني ت�سقط زخات �ملطر، تتبلع 

قنو�ت �ل�رصف كل ذلك �لكذب 
ومعه ماليري و �أرقام من عبث 

�مل�سوؤولني.
ما معنى �أن تغرق �ملدينة �جلديدة 

�سيدي عبد �هلل بالعا�سمة و معها 
�لقبة وحتى �أر�سية �ملطار ، 

ناهيك عن بقية �أحياء �لعا�سمة، 
نتيجة مد�عبة �لطبيعة لنا ول نقول 

غ�سبها، فاإن غ�سبها، ل قدر �هلل 
،لو حدث فلن يكون �إل طوفانا 

�سيجرف كل �لكذب �لذي كان و ل 
ز�ل كائنا. .

�لو�قع موؤ�سف و �لأكرث منه �أ�سف 
،�أن �مل�سوؤولني ل ي�ستحون و �أن 

ت�سريهم مل�ساكل �لبالد، ل يخرج 
عن �إطار "�للحظة �ملعا�سة" ، 
فاإذ� �حرتقت �لغابات �إ�ستعرنا 
�لطائر�ت و �إذ� غرقنا يف �سرب 

ماء، �تهمنا �لبالوعات و �إذ� �ختفى 
�لأوك�سجني �سارعنا للتيلطونات 

�ل�سعبية و �لنتيجة...م�ساكل 
متجذرة ، ت�سمى �سوء �لت�سيري،يتم 

�لقفز عليها مبنطق �حلل �ملوؤقت و 
�لع�سو�ئي ملرور �لعا�سفة و بعدها 
و كاأنك يا بوزيد  ما غزيت...فمتى 

ينتهي �لربيكولج و متى يكون 
كل م�سوؤول ،م�سوؤول عما �سبق و 
عما هو موجود و عما هو قادم. 
؟! كما �أن  �أي �خالل بامل�سوؤولية 

تكون نهايته بدل من غرق �لبلد يف 
بالوعة، يكون �لغريق ذ�ت �مل�سوؤول 

�لذي �سري �لرت�كمات بدل من �أن 
يحل جذور �مل�سكلة؟!

االفتتاحية 
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مقتل االرهابي املدعو اأبو وليد

م�سرحيات املغرب 
الفرن�سي البهلوانية

حركة طالبان 

اإدارة ت�سيري القوة 
وقوة ت�سيريالإدارة

لتقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق
لقاء ثان بني احلكومة

 و الولة ال�سبت القادم

ال�سيناتورعبد الوهاب بن زعيم

اجلزائر يف و�سع حرج 
اأمام ارتفاع املتطلبات

موجهة لعلج اأمرا�س ال�سرطان والدم

تعليمات "ا�ستعجالية" 
ملعاجلة ندرة بع�س الأدوية

ال�سادق طما�س لـ "الو�سط "
اأتوقع ارتفاع ن�سبة 

امل�ساركة يف املحليات 

ك�سفت م�سادر �إعالمية، �أم�س، �أنه من �ملرتقب 
�أن يلتقي رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، 
�ل�سبت �لقادم مع ولة �جلمهورية، يف ثاين لقاء 
»�حلكومة – ولة«. و�أو�سحت ذ�ت �مل�سادر، 
�أن �حلكومة قد �أنهت �لتح�سري لثاين لقاء لها 

مع �لولة، �سيخ�س�س لتقييم مدى تنفيذ خارطة 
�لطريق �لتي �سّطرت يف �أول لقاء بني �لرئي�س 
تبون و�لولة يف فيفري 2020، و�لذي �سيكون 

ح�سبهم �للقاء �لفا�سل يف �مل�سار �ملهني للولة 
�ملتقاع�سني عن �أد�ء مهامهم، وتنفيذ تعليمات 

رئي�س �جلمهورية يف هذ� �خل�سو�س.

قال ع�سو جمل�س �لأمة عن حزب جبهة 
�لتحرير �لوطني، عبد �لوهاب بن زعيم، 
�أن »�جلز�ئر يف و�سع حرج �أمام �رتفاع 

�ملتطلبات مقابل �لعتماد على �مل�ساريع 
�مل�سغرة«، م�سدد� على« �رصورة تذليل 

�ل�سعوبات وفتح �ملجال �لقت�سادي �أمام 
�لدول �ملتقدمة مع �سمان �ملتابعة �لدورية 

للم�ساريع يف خمتلف �لوليات«.

وجه وزير �ل�سناعة �ل�سيدلنية، عبد 
�لرحمان جمال لطفي بن باحمد، تعليمات 
»��ستعجالية« ملعاجلة �إ�سكالية ندرة بع�س 

�لأدوية �مل�ستخدمة يف عالج �أمر��س 
�ل�رصطان و�لدم، ح�سبما �أفاد به �أم�س 

�لثالثاء بيان للوز�رة. 

�أكد �لنا�سط �ل�سيا�سي �ل�سادق طما�س ويعتقد 
طما�س �أن �لفارق يف �ل�ستحقاقات �ملحلية  

لن يكون يف �خلطاب �ل�سيا�سي لالأحز�ب 
�مل�ساركة و�إمنا �سيكون من ناحية م�ساركة 
�ملو�طنني و�لتي من �ملرجح �أن ترتفع �أكرث 

من �لن�سبة �مل�سجلة يف �لنتخابات �لت�رصيعية 
�ملا�سية لـ 12 جو�ن 2021 وهذ� ر�جع لهتمام 
�ملو�طن بهذه �ل�ستحقاقات �أكرث من �هتمامه 

بالت�رصيعيات و�لرئا�سيات �ل�سابقة.

�لتحرير

  �ص9  �ص8
بقلم: عبد اهلل ثاين قدوربقلم: حممد �سامل اأحمد لعبيد

22 - 29 �سبتمرب 1955

يف ذكرى معركة
 اجلرف اأم املعارك 

مع حممد حربي

لهذا انتقلت مع كرمي
 اإىل وزارة اخلارجية

بقلم: االأخ�سر رحموين بقلم اح�سن خل�س

  �ص8  �ص9

باريل �إىل  �لفرن�سية فلورن�س  �لدفاع  وزير  زيارة  تربز 
لن  باري�س  �أن  خاللها  من  �أكدت  �لتي  وت�رصيحاتها  مايل 
��ستنجاد  م�ساعي  على  �لت�سوي�س  ،وقبلها  مايل  تغادر 
عن  �لرو�سية  �لأمنية  فاغرن  مبوؤ�س�سة  �ملالية  �ل�سلطات 
و�ل�ستقر�ر  �لأمن  �أور�ق  خللط  جديد  خمطط  فرن�سي 
ب�سفة  �لفريقي  �ل�ساحل  ومنطقة  خا�سة  ب�سفة  مبايل 
�لعلوم  �أ�ستاذ  به  �رصح  ما  ح�سب  مايوؤكد  عامة  وهو 
�ل�سيا�سية و�لعالقات �لدولية عبد �حلق بن جدو لـ" �لو�سط 
" �أن فرن�سا لن تر�سى با�ستقر�ر مايل ولن تقبل �أي مناف�سة 

�س4 على م�ساحلها بال�ساحل �لفريقي . احتفائية بال�ساعرين اأدوني�س وقا�سم حداد 

فرن�سا لن تر�سى با�ستقرار منطقة ال�ساحل 
بعد ت�سريحات وزيرة دفاعها املركز الثقايف اجلزائري بباري�س
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الوزير الأول يك�شف من جمل�س الأمة

مراجعة  و�صيكة لقانوين البلدية والولية 
اأكد اأع�شاء جمل�س الأمة, اأم�س الثالثاء, خالل اأوىل جل�شات مناق�شة خمطط عمل احلكومة على 
�شرورة مراجعة قانوين البلدية والولية ق�شد متكني املنتخبني املحليني من امل�شاهمة يف حتقيق 

التنمية املحلية مبا ينعك�س اإيجابا على حياة املواطن.

م.�س

ع�ضو  ركز  اخل�ضو�ص,  وبهذا 
الوطني  التجمع  عن  املجل�ص 
الدميقراطي, حميد بوزكري, على 
ومراجعة  القوانني  تهيئة  »اأهمية 
ك�رشط  والوالية  البلدية  قانوين 
اأ�ضا�ضي لتمكني املنتخب املحلي 
يف  وامل�ضاهمة  مهامه  اأداء  من 
التي  املحلية  التنمية  حتقيق 
اإىل  املواطن«, الفتا  اإليها  يطمح 
املوجودة  القانونية  الثغرات  اأن 
اجلماعات  ممار�ضات  »عرقلت« 
ال�ضياق  ذات  يف  ودعا  املحلية. 
اإىل »�رشورة فتح نقا�ص وا�ضع مع 
الن�ضو�ص  بلورة  واإعادة  الفاعلني 
التنمية  يخدم  مبا  القانونية 
اإىل  املواطن«  وم�ضلحة  املحلية 
م�ضادر  يف  النظر  »اإعادة  جانب 
متويل اجلماعات املحلية وو�ضع 
الذي  املزمن  املايل  للعجز  حد 
اجلماعات  متكني  مع  تعانيه 
ال�رشائب  حت�ضيل  من  املحلية 
على امل�ضتوى املحلي حتى ت�ضل 
اإىل االأريحية التي متكنها من اأداء 

دورها التنمية«.
ع�ضو  لفت  ال�ضياق,  ذات  ويف 

املجل�ص عن ذات احلزب, عبد 
»�رشورة  اإىل  موخللوة,  القادر 
قانوين  مبراجعة  الت�رشيع 
يكون  حتى  والوالية  البلدية 
اقرتاح  قوة  املحلي  للمنتخب 
اإىل  باملنا�ضبة  داعيا  وتنفيذ«, 
احلكومة  عمل  خمطط  »تبني 
ال�ضرتاتيجية بعيدة املدى ق�ضد 
التنمية  م�ضاكل  على  الق�ضاء 
وحت�ضني ظروف معي�ضة املواطن 

خ�ضو�ضا يف مناطق الظل.

النائب,  رافع  ال�ضاأن  ذات  ويف 
اأحمد بوزيان, من اأجل »التاأ�ضي�ص 
وااللتزام  امل�ضوؤولية  ملمار�ضات 
بهذا  مقرتحا  املواطن«,  اأمام 
تعزيز  على  »العمل  اخل�ضو�ص 
بو�ضع  والتعجيل  القانون  دولة 
رزنامة ملخطط عمل احلكومة 
لتج�ضيد امل�ضاريع مبا ي�ضتجيب 

ملتطلبات  املواطن«.
حزب  عن  املجل�ص  ع�ضو  اأما 
عبد  الوطني,  التحرير  جبهة 

ثمن  فقد  طمراوي,  احلكيم 
عبد  اجلمهورية,  رئي�ص  قرار 
التجرمي  برفع  تبون,  املجيد 
الت�ضيري بهدف ت�ضجيع  عن فعل 
واجلماعية,  الفردية  املبادرة 
اأر�ص  على  »تطبيقه  اإىل  داعيا 
من  املنتخبني  وحترير  الواقع 
تعرقل  التي  والقوانني  القيود 
اأداء مهامهم على اأكمل وجه مبا 
وامل�ضريين  املنتخبني  ي�ضجع 

على روح املبادرة«.

اخلبري القت�شادي, الدكتور �شليمان نا�شر لـ«الو�شط«:

لن يكون تطبيق خمطط احلكومة �صهال
املالية  ال�ضوؤون  يف  اخلبري  قال 
�ضليمان  الدكتور  واالقت�ضادية, 
بناء  ميكننا  ال  اأنه  اأم�ص,  نا�رش, 
على  احلفاظ  مع  ال�ضوق  اقت�ضاد 
من  للدولة  االجتماعي  الطابع 
املجاين  والتوزيع  الدعم  برامج 
اأنهما  اعتبار  على  لل�ضكنات, 
ميكن  ال  متناق�ضني  اجتاهني 
من  �ضكل  باأي  بينهما  التوفيق 
وجود  مع  خا�ضة  االأ�ضكال, 
منذ  علينا  ت�ضغط  دولية  هيئات 
وتوجيهه  الدعم  لرفع  �ضنوات 
فقط مل�ضتحقيه وتغيري �ضيا�ضتنا 

املالية العمومية.
نا�رش  �ضليمان  الدكتور  اأو�ضح 
جريدة  به  خ�ص  ت�رشيح  يف 
منذ  ي�ضري  العامل  اأن  »الو�ضط«, 
بعد  احلر  لالقت�ضاد  الثمانينات 
�ضقوط اال�ضرتاكية, و بالدنا كذلك 
االقت�ضادي  النموذج  اأن  بخالف 
الزال  بالدنا  تبنته  الذي  احلر 
يتناق�ص  الزال  غام�ضا,الأنه 
للدولة  االجتماعي  الطابع  مع 
املفرو�ضة  العاملية  وال�ضغوطات 

علينا يف هذا اخل�ضو�ص.

ثالثة عوائق اأمام رفع 
القدرة ال�شرائية

اأما فيما يخ�ص م�ضعى رفع القدرة 
وتدعيمه  للمواطن  ال�رشائية 
عمل  خمطط  يف  عليه  املركز 
اأن  املتحدث  اأ�ضار  احلكومة, 
ممكنة  »غري  حلول  ثالثة  هناك 
ال�رشائية  القدرة  لرفع  التطبيق« 
رفع  اأولها  اجلزائري,  للمواطن 
�ضبه م�ضتحيل  اأمر  االأجور وهذا 
اخلزينة  يف  امل�ضجل  العجز  مع 
هو  الثاين  احلل  اأما  العمومية, 
اال�ضتهالكية  ال�ضلع  قائمة  زيادة 
و�ضم احلبوب مثال للقائمة, لكن 
اأن  منطلق  من  ممكن  غري  هذا 
ما  الدعم,  لرفع  ما�ضية  الدولة 
يتناق�ص متاما  احلل  هذا  يجعل 
احلل  حني  يف  خمططاتها,  مع 
الثالث يتمثل يف زيادة ال�رشائب 
والذي اأعتربه �ضبه انتحار الأن اأي 
توؤدي  قد  القبيل  هذا  من  زيادة 
حتمد  ال  اجتماعي  انفجار  اإىل 
اأن  باملنا�ضبة,  مو�ضحا  عقباه, 
اأقفلت  قد  اآخرين  حلني  هناك 

عليهما  نهائيا  الباب  ال�ضلطات 
االقت�ضادية  �ضلبياتهما  اأن  بفعل 
وهما  االإيجابية,  من  اأكرث 
والتمويل  اخلارجية  اال�ضتدانة 
طبع  خالل  من  التقليدي  غري 

النقود.

عجز املوازنة العامة بلغ 
اأكرث من 3310 ماليري دينار

املخت�ص  عرب  مت�ضل,  �ضياق  يف 
يف ال�ضوؤون االقت�ضادية يف �ضياق 
اأ�ضفه  عن  »الو�ضط«  مع  حديثه 

املقرتحة  احللول  كل  اأن  من 
كلها  احلكومة  عمل  خمطط  يف 
االأزمة  لتجاوز  جمدية  غري 
التي  واالجتماعية  االقت�ضادية 
ذات  يف  معتربا  بالدنا,  تعي�ضها 
وردية  اأحالم  اأنها جمرد  الوقت, 
�ضعبة التطبيق على اأر�ص الواقع 
وما  املا�ضي  تراكمات  بفعل 
للفر�ص  ت�ضييع  من  �ضاحبها 
اإقالع  ل�ضمان  اآنذاك  ال�ضانحة 
من  مت�ضائال  ناجح,  اقت�ضادي 
لتحقيقه؟,  باملال  �ضياأتون  اأين 
باالأخ�ص اأن عجز املوازنة العامة 
دينار  ماليري   3310 من  اأكرث  بلغ 
اأي ما يعادل 25 مليار دوالر, دون 
اال�ضتثنائية  امل�ضاريف  اأنن�ضى 
الدولة  خزينة  �ضتتكبدها  التي 
االنتخابات امل�ضطرة هذه  بفعل 
�رشاء  تكاليف  جانب  اإىل  ال�ضنة, 
لقاح كورونا, وما ي�ضاف اإليها من 
خملفات خمتلف لقطاعات,والتي 
جتعل احتياجات التمويل ت�ضل لـ 
4000 مليار دينار اأي ما يعادل 29 

مليار دوالر.
مرمي خمي�شة

اإىل غاية2021

300 مليار دج لتمويل 24 األف
 عملية تنموية

املالية,  وزير  االأول,  الوزير  ك�ضف 
اأم�ص  الرحمان,  عبد  بن  اأمين 
يف  العا�ضمة,  باجلزائر  الثالثاء 
احلكومة  عمل  خمطط  عر�ص 
عن  االأمة,  جمل�ص  اأع�ضاء  على 
دج  مليار   300 من  اأزيد  تخ�ضي�ص 
 24 من  اأزيد  ي�ضم  برنامج  لتمويل 
األف عملية تنموية خا�ضة مبناطق 

الظل خالل �ضنتي 2021-2020.
جل�ضة  يف  الرحمان,  عبد  بن  واأكد 
املجل�ص  رئي�ص  تراأ�ضها  علنية 
املجهودات  اأن  قوجيل,  �ضالح 
التي قامت بها ال�ضلطات العمومية 
»متويل  من  مكنت  االآن,  غاية  اإىل 
عملية   24.216 ي�ضم  برنامج 
خ�ض�ص لها غالف مايل بقيمة 310 
مليار دج خالل �ضنتي 2021-2020 

فقط«.
التي  امل�ضاريع  »عدد  اأن  واأو�ضح 
 13.135 بلغ  االأ�ضغال  بها  انتهت 
م�رشوعا موزعا عرب 1343 بلدية«, 
م�ضريا اإىل اأن هذه امل�ضاريع ت�ضمل 
والربط  ال�رشب  مبياه  »التزويد 
و�ضبكات  والغاز  الكهرباء  ب�ضبكات 
اجلوارية  ال�ضحة  وترقية  التطهري 
وفك العزلة واجناز �ضاحات اللعب 

وف�ضاءات الرتفيه«. 
و اأكد الوزير االأول يف ذات ال�ضياق 
اجلزائر  بناء  »جت�ضيد  اأن  على 
االإطار  بتح�ضني  مرهون  اجلديدة 
واالجتماعي  والتنموي  املعي�ضي 
على  الق�ضاء  جانب  اإىل  للمواطن 
خمتلف  بني  املوجودة  الفوارق 
اأن  م�ضيفا  الوطن«,  مناطق 
»الق�ضاء على تلك الفوارق �ضيكون 
من خالل العمل على اإيجاد االآليات 
وال�ضبل الكفيلة بتنمية وتاأهيل تلك 
تعرف  التي  منها  ال�ضيما  املناطق 
لها  و�ضع  والتي  الظل,  مبناطق 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�ص 
تبون, برامج خا�ضة و اأوالها اأهمية 
من  احلكومة  تلتزم  فيما  ق�ضوى, 
لتلك  ال�ضارم  بالتطبيق  جهتها 
اأن  اإىل  االإ�ضارة  جتدر  الربامج«. 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�ص  نواب 
�ضبتمرب   16 يف  �ضادقوا  قد  كانوا 
خمطط  على  باالأغلبية  اجلاري 
علنية  جل�ضة  يف  احلكومة  عمل 
ابراهيم  املجل�ص,  رئي�ص  تراأ�ضها 
نائبا   318 �ضوت  وقد  بوغايل, 
 380 بني  من  ب«ال«   65 و  ب«نعم« 

نائبا ح�رشوا اجلل�ضة.

ال�شيناتورعبد الوهاب بن زعيم

اجلزائر يف و�صع حرج اأمام 
ارتفاع املتطلبات

قال ع�ضو جمل�ص االأمة عن حزب 
عبد  الوطني,  التحرير  جبهة 
الوهاب بن زعيم, اأن »اجلزائر يف 
و�ضع حرج اأمام ارتفاع املتطلبات 
امل�ضاريع  على  االعتماد  مقابل 
امل�ضغرة«, م�ضددا على« �رشورة 
املجال  وفتح  ال�ضعوبات  تذليل 
االقت�ضادي اأمام الدول املتقدمة 
الدورية  املتابعة  �ضمان  مع 

للم�ضاريع يف خمتلف الواليات«.
من  االإدارة  تطهري  مو�ضوع  اأخذ 
يف  معتربا  حيزا  البريوقراطية 
اأكد  حيث  االأع�ضاء,  مناق�ضات 
القادر  عبد  املجل�ص,  ع�ضو 
»بحاجة  اجلزائر  اأن  موخللوة, 
اإىل الوقت الكايف لتطهري االإدارة 
اإىل  الفتا  البريوقراطية«,  من 
يف  احلقيقية  الرقمنة  »اأهمية 
املواطن  لتجنيب  املجال  هذا 

تداعيات املمار�ضات اخلاطئة«.
اأهمية  مداخلته  يف  اأبرز  كما 
العمومية  االإدارة  »تنظيف 
وموؤ�ض�ضات الدولة من املند�ضني 
مل�ضارات  املعرقلني  واحلاقدين 
البالد«,  يف  واال�ضتثمار  التنمية 
حترير  »�رشورة  اإىل  داعيا 
البريوقراطية  من  اال�ضتثمارات 
بالعقار  املرتبطة  تلك  خ�ضو�ضا 
والتداخل بني امل�ضالح املختلفة 
القانونية  االآليات  وجود  رغم 
جهته,  التنفيذية«من  واملرا�ضيم 
ويف مداخلته لفت ع�ضو املجل�ص 
الغايل,  مومن  احلزب,  ذات  عن 
اإداري  اإ�ضالح  تبني  »�رشورة  اإىل 
البريوقراطية  من  والتخل�ص 
الكفاءات  توظيف  طريق  عن 
ورفع  الوطنية  والطاقات 

العراقيل«.

اأعلن عنه الوزير الأول

قانون جديد خا�ص بالنتقال الطاقوي
وزير  االأول,  الوزير  ك�ضف 
املالية, اأمين بن عبد الرحمان, 
باجلزائر  الثالثاء   اأم�ص 
حت�رش  احلكومة  اأن  العا�ضمة, 
باالنتقال  خا�ص  جديد  لقانون 

عر�ضه  وخالل  الطاقوي 
اأمام  احلكومة  عمل  ملخطط 
اأع�ضاء جمل�ص االأمة, يف جل�ضة 
قوجيل,  �ضالح  تراأ�ضها  علنية 
عبد  بن  اأكد  املجل�ص,  رئي�ص 

يهدف  املخطط   اأن  الرحمان 
الرامية  اجلهود  »تكثيف  اإىل 
جيد  طاقوي  اأمن  �ضمان  اإىل 
مبني على انتقال طاقوي يقوم 
اآفاق  يف  متوازن  مزيج  على 

ال�ضياق  هذا  يف  2030«واأ�ضاف 
على  حاليا  »تعمل  احلكومة  اأن 
اإعداد قانون لالنتقال الطاقوي 
�ضيتم الك�ضف عنه يف اال�ضابيع 

املقبلة«.

م.�س

م.�س
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ال�صتمرار يف توظيف خريجي املدار�س العليا للأ�صاتذة
.        16 األف من�سب لفائدة الأطوار التعليمية الثالثة

ك�سف وزير الرتبية الوطنية, عبد احلكيم بلعابد, اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�سمة, اأن قطاعه 
تدعم باأكرث من 16 األف من�سب لفائدة اأ�ساتذة الأطوار التعليمية الثالثة للم�ساهمة يف تخفيف 

العبء الناجت عن التنظيمات الرتبوية والأحجام ال�ساعية اجلديدة التي فر�سته تداعيات تف�سي 
وباء كورونا )كوفيد-19( يف الو�سط املدر�سي.

ق.و

�صحفي  ت�رصيح  يف  الوزير  واأو�صح 
الر�صمي  االفتتاح  على  اإ�رصافه  عقب 
مبدر�صة   2022-2021 الدرا�صية  لل�صنة 
باملحمدية,  االبتدائية  اأبزار«  »حممد 
ويف  »وافقت  املعنية  ال�صلطات  اأن 
لتخفيف  املتخذة  االإجراءات  خ�صم 
الو�صط  يف  كورونا  وباء  تف�صي  وطاأة 
مالية  منا�صب  اإ�صافة  على  املدر�صي 
يف  من�صب  األف   16 من  باأكرث  قدرت 
واملتو�صط  االبتدائي  التعليم  اأطوار 
»ب�صدد  قطاعه  باأن  م�صيفا  والثانوي«, 
للذهاب  اأخرى  موؤ�ص�صات  مع  االت�صال 
وباأحجام  تربوية  بتنظيمات  العمل  اإىل 
�صاعية مقبولة ت�صمح للجميع بالعمل يف 

اأريحية ويف ظروف ح�صنة«.
وقال يف هذا ال�صاأن باأنه اأ�صدى تعليمات 
على اأن »تبنى هذه التنظيمات على مبداأ 
اأدرى  هم  الذين  االأ�صاتذة  مع  الت�صاور 
االأق�صام من غريهم«,  مبا يجري داخل 
م�صددا على اأنه »لن يتم اتخاذ اأي قرار 
راأي  اإىل  الرجوع  دون  ال�صاأن  هذا  يف 
جدد  �صلة,  ذي  مو�صوع  االأ�صاتذة«ويف 
االأ�رصة  اأفراد  كل  اإىل  الدعوة  بلعابد 
ال�صحي  الربوتوكول  الحرتام  الرتبوية 

احلياة  اأطوار  كل  يف  »�صارمة«  ب�صفة 
»وجوب«  اإىل  داعيا  واملهنية,  الدرا�صية 
الوقت  ذات  يف  ومذكرا  اجلميع  تلقيح 
تلقيح  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  بدعوة 
الرتبية  م�صتخدمي  كل  تلقيح  »�رصورة« 
قبل  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  �صد 

الدخول املدر�صي.
وعرب باملنا�صبة عن اأمله يف اأن يتم تلقيح 
كامل لكل منت�صبي القطاع للح�صول على 
بلعابد,  ك�صف  كما  اجلماعية  املناعة 
اأغلبية  »توظيف  عن  اأخرى,  جهة  من 
العليا للأ�صاتذة منذ  خريجي املدار�س 
األف  ب15  عددهم  واملقدر   2015 �صنة 
 800 من  اأقل  االآن  حلد  ليتبقى  اأ�صتاذ 

اأ�صتاذ �صيتم توظيفهم تدريجيا«.
ال�صياق:  هذا  يف  مبينا  وا�صتطرد 
»بتوجيهات من الوزير االأول, مت التكفل 
للأ�صاتذة  العليا  املدار�س  بخريجي 
ال�صابق  يف  يفوق  عددهم  كان  الذين 
لكن  الوطنية  الرتبية  قطاع  حاجيات 
باتخاذها  لنا  �صمح  اإجراءات  بف�صل 
خريجي  اأغلبية  توظيف  اإىل  و�صلنا 
دفعات هذه املدار�س منذ عام 2015«, 
اأنه »مت االتفاق مبوجب قرار  اإىل  الفتا 
وزاري م�صرتك مع قطاع التعليم العايل 
املتخرجة  الدفعات  تكون  اأن  على 

الرتبية  قطاع  حاجة  �صمن  املقبلة 
الوطنية«.

ا�ستيعاب الت�سرب املدر�سي

من  عدد  اإىل  الرتبية  وزير  تطرق 
لفائدة  املتخذة  اجلديدة  االإجراءات 
الدرا�صية  ال�صنة  مبنا�صبة  التلميذ 
للتلميذ  »ال�صماح  بينها  من  اجلديدة 
بفعل  الدرا�صة  نهاية  اإىل  و�صلوا  الذين 
عدم كفاية النتائج وبلغوا ال�صن القانونية 
�رصيطة  الدرا�صة  مقاعد  اإىل  بالرجوع 
تقدمي طلبهم والنظر يف عدد املقاعد 

املتاحة«.
واأكد الوزير يف هذا ال�صدد, باأن القرارات 
»�صت�صدرها  االإجراء  هذا  عن  الناجتة 
ال�صلطة البيداغوجية للأ�صاتذة وال دخل 

للإدارة يف هذا االأمر«.
حل م�سكل املحفظة

ات�صم هذا الدخول اأي�صا --وفق ت�رصيح 
الوزير-- ب�رصوع الو�صاية يف حل م�صكل 
تعليمات  تطبيق  اإطار  يف  املحفظة 
املدر�صة  لع�رصنة  اجلمهورية  رئي�س 
املدار�س  انتقال  خلل  من  اجلزائرية 
الرقمية  املدار�س  م�صف  اإىل  تدريجيا 
بامتياز, با�صتعمال اللوحات االلكرتونية 

وال�صبورة الذكية.

خلل  من  امل�صعى  هذا  ويت�صنى 
اجلزائرية  املدار�س  جتهيز  يف  التدرج 
اللجوء  وكذا  االإلكرتونية  باللوحات 
املوؤ�ص�صات  يف  االدراج  ا�صتعمال  اإىل 
التعليمية  الربامج  يف  النظر  واإعادة 
باأنه  علما  االبتدائي,  للتعليم  واملنهاج 
للربامج  الوطني  املجل�س  تكليف  �صيتم 
»قريبا« بر�صالة مهمة للنظر يف تخفيف 

الربامج.

اإدماج 753 . 32 تلميذا من ذوي 
الحتياجات اخلا�سة

كما ت�صمنت قائمة االإجراءات اجلديدة 
 32  .  753 »اإدماج  بلعابد--  --ح�صب 
االحتياجات  ذوي  من  وتلميذة  تلميذا 
اخلا�صة من اإجمايل ) 600. 39 ( كلية يف 
االأق�صام العادية فيما مت االإدماج اجلزئي 
يف اأق�صام خا�صة 6847 تلميذا وتلميذة«, 
املكفوفني  التلميذ  فئة  اأن هذه  مربزا 
»ا�صتفادت اأي�صا من اإ�صدار كتب علمية 
بالرباي وهي �صابقة يف  جديدة مكتوبة 
الوطن العربي ويف اإفريقيا مما �صيمكن 
هوؤالء التلميذ من الدرا�صة يف ال�صعب 
يف  العليا  الدرا�صات  وموا�صلة  العلمية 
يف  جاري  التن�صيق  باأن  علما  اجلامعة 

هذا املجال مع القطاع املعني«.

52 مدر�سة خا�سة جديدة 

اأما عن التعليم اخلا�س, فقد اأكد بلعابد 
باأنه ا�صتفاد خلل هذا الدخول اجلديد 
عدد  لينتقل  جديدة  مدر�صة   52  « من 
 586 اإىل  باجلزار  اخلا�صة  املدار�س 
مدر�صة« وهو رقم »قيا�صي يبني ت�صجيع 
املرافق  التعليم  هذا  ملثل  الدولة 
واحد  ن�صق  يف  العمومية  للمدر�صة 

وبرامج واحدة«.

من  ا�ستفادوا  تلميذ  ماليني   3
املنحة املدر�سية

دعم  على  الدولة  عزم  �صياق  يف 
املجتمع,  من  اله�صة  الفئات  ومرافقة 

باأن«  القطاع  عن  االأول  امل�صوؤول  ذكر 
املنحة  من  ا�صتفادوا  تلميذ  مليني   3
املدر�صية التي تقدر كلفتها ب 15 مليار 
املنحة  هذه  توزيع  اأن  اإىل  الفتا  دج«, 

توجد »يف مرحلة متقدمة جدا«.

احلرائق م�ست 21 موؤ�س�سة تربوية 
يف 5 وليات

بخ�صو�س احلرائق التي �صجلتها موؤخرا 
باأن  بلعابد  قال  الوطن,  واليات  بع�س 
هذه احلرائق م�صت 21 موؤ�ص�صة تربوية 
يف 5 واليات )بجاية وتيزي وزو والبويرة 
مواطنون  جلاأ  فيما  والطارف(  وخن�صلة 
ا�صتدعى  مما  اأخرى  موؤ�ص�صة   47 اإىل 
اآثار احلرائق فيها  تاأهيلها وحمو  اإعادة 

وذلك عقب اإخلئها طواعية.

املرحلون اإىل اأحياء جديدة

اأولياء �صائعون يبحثون عن مدار�س اأبنائهم
جتاوزات  اجلديد  املدر�صي  الدخول  ك�صف 
االأحياء  يف  خا�صة  الغربية  بالواليات  كبرية 
تاأخر  تبني  ,اأين  الريفية  والناطق  اجلديدة 
موؤ�ص�صات  وت�صليم  امل�صاريع  من  جمموعة 
التكفل  نق�س  اإىل  باالإ�صافة  ناق�صة  تربوية 
املدر�صي  النقل  ,و�صائل  ,وغياب  بالتلميذ 
,ناهيك عن  االكتظاظ الذي و�صل يف بع�س 
يخالف  ما  تلميذا    40 من  اأكرث  املوؤ�ص�صات 

الربوتوكول ال�صحي امللزم تطبيقه .
اجلديد  باالإحياء  االأولياء  وجد  وهران  ففي 
البحث  يف  �صائعني  اأنف�صهم  تليلت  بوادي 
منذ  رحلوا  الذين  وهم  اأبنائهم  مدار�س  عن 
�رصق  اجلرياإىل  بئر  بلدية  من  اأ�صبوعني 
دون  كلم  ال30  تقارب  م�صافة  على  وهران 
اإحدى  اأبنائهم يف حني �صلمت  حتديد م�صري 
املدار�س دون كهرباء واأخرى غري مكتملة ,يف 
حني تعي�س اأكرث من 15 مدر�صة اكتظاظ غري 
كما  باالحتجاج,  االأولياء  هدد  حيث  م�صبوق 
املدر�صي  النقل  يف  عجز  من  الوالية  تعاين 

باأكرث من 60 حافلة ,من جانب اآخر وب�صيدي 
بلعبا�س وجد  املكتتبون اجلدد امل�صتفيدون 
من �صكنات عدل  اأنف�صهم دون مدر�صة لتعليم 
�صكن   1253 �صكان  تفاجئ  حني  يف  اأبنائهم  
اجلديد الذي مت ترحيلهم  قبل حوايل �صهرين  
التي  املدار�س  عن   بحثا  �صائعني  اأنف�صهم 
وجه اإليها اأبنائهم , كما تعاين بع�س املدار�س 
من  الكربى  والدوائر  املدينة  و�صط  يف 
اكتظاظ و�صغط كبري , يف حني تعي�س الوالية 
حافلة  ب158  وععجزا  مدر�صي  نقل  ازمة 
وبعني متو�صنت   , اجلنوبية  باملناطق  خا�صة 
يف  كبريا  اكتظاظا   الكربى  املدار�س  تعي�س 
حني ت�صهد القرى  ال�رصقية  والغربية بدائرة 
حيث  املدر�صي  النقل  يف  م�صكل  ولها�صة 
�صجلت الوالية  عجزا بحوايل 42 حافلة نقل 
اأما بتلم�صان فقد وجد �صكان بوجميل من   ,
�صكان عدل واوجليدة و�صكنت عدل باحلناية 
حني  يف  ابنائهم  متدر�س  يف  عوي�صا  م�صكل 
بثانوية  يحلمون   خل�رص  الواد  �صكان  اليزال 

يف  املدر�صي  النقل  غياب  �صاهم  حني  ,يف 
الت�رصب و�صط التلميذ خا�صة االإناث,حيث 
للنقل  حافلة  ب158  عجزا  الوالية  حت�صي 
املدر�صي نف�س الو�صع تعانيه والية النعامة  
التي ت�صهد نق�صا يف جمال النقل املدر�صي 
والية  ت�صهده  الو�صع  ونف�س  حافلة  ب23 
والية  وكذا  حافلة  قدر ب30  بنق�س  البي�س 
حافلة  ومع�صكر ب65  العدد  بنف�س  �صعيدة  
حافلة   ب100  وغليزان  حافلة   122 ,وتيارت 
ن�صبة  رفع  ما  وهو  حافلة  ب82  و�صلف 
تلميذ  لدى  ,خا�صة  املدر�صي  الت�رصب 
القرى واملدا�رص  النائية كما مت ت�صجيل 113 
بالواليات  الغلق  ت�صتوجب  قدمية  مدر�صة 
منذ  مغلقة  اخرى   300 من  واأكرث  الغربية 
الع�رصية ال�صوداء , يف حني انفجرت م�صكلة  
مع  ا�صطدموا  الذين  املتعاقدين  توظيف 
ل�صنة  االحتياطية  القوائم  يف  االحتياطيني 
عوي�صة   م�صكلة  اىل  حتولت  والتي   2017

تهدد املواطنني .

موزعني على 500 مدر�سة بورقلة وتقرت

التحاق 200 األف تلميذ مبقاعد الدرا�صة
 200 عن  مايزيد  الثلثاء  اأم�س  �صباح  التحق 
بواليتي  الرتبوية  مبوؤ�ص�صاتهم  تلميذة  األف 
موؤ�ص�صة   508 عرب  موزعني  وتقرت  ورقلة 
ا�صتنادا  الثلثة  التعليمية  االأطوار  يف  تربوية 
بوالية  والتعليم  الرتبية  مديرية  الإح�صائيات 
املو�صم  انطلق  على  اأ�رصفت  التي  ورقلة 

الدرا�صي بذات الوالية
عدد موؤطري تلميذ خمتلف االأطوار الدرا�صية 
الثلثة بلغ 10005 معلم مبختلف التخ�ص�صات 
العليا للأ�صاتذة  من �صمنهم خرجي املدر�صة 
والفرن�صية  واالجنليزية  العربية  اللغة  مواد  يف 
بهدف اجناح املو�صم الدرا�صي احلايل وت�صدر 
النهائية  االمتحانات  يف  االأوىل  املراتب 
الذين  التلميذ  عدد  اأن  اإىل  وي�صار  الثلثة. 

بلغ  ورقلة  بوالية  الدرا�صة  مبقاعد  التحقوا 
منهم  امل�صتويات  مبختلف  تلمذ  األف   106
11494 تلميذ جديد موزعني عرب 148 موؤ�ص�صة 
 04 منها  الثلثة  التعليمية  االأطوار  يف  تربوية 
ابتدائيات جديدة كانت قد تدعمت بها والية 
ورقلة ومدر�صة ابتدائية جديدة باالإ�صافة اإىل 
 5171 بتاأطري  بورقلة  جديدة  ثانوية  مدر�صة 

اأ�صتاذ ومعلم مبختلف التخ�ص�صات
األف   100 يقارب  ما  التحق  ثانية  جهة  من 
التخ�ص�صات مبقاعد  وتلميذة مبختلف  تلميذ 
تربوية  موؤ�ص�صة   206 عرب  موزعني  الدرا�صة 
منها 178 مدر�صة ابتدائية منها 06 ابتدائيات 
جديدة باالإ�صافة اىل 57 متو�صطة منها واحدة 
اجلديدة  بالوالية  ثانوية جديدة   25 و  جديدة 

املتو�صط  للطور  ملحقة  اىل  باالإ�صافة  تقرت 
بقرية اميه بن علي ببلدية النقر بالطيبات

ورقلة  لواليتي  الرتبية  مديرية  اأن  اإىل  وي�صار 
وتقرت قد فتحوا نقاط بيع الكتب املدر�صية 
الثقافة  ودور  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  يف خمتلف 
تطبيقا لتعليمات وزارة الرتبية والتعليم بهدف 
توفري الكتاب املدر�صي جلميع التلميذ كمال 
اأن مديرية الرتبية لواليتي ورقلة وتقرت كانت 
اال�صتثنائية  الرتتيبات  جميع  �صطرت  قد 
�صيعرفها  التي  الرتبوية  والتنظيمية  الوقائية 
وفقا  املو�صم  لهذا  املدر�صي  الدخول 
ب�صبب  اال�صتثنائي  ال�صحي  الو�صع  ملعطيات 

انت�صار جائحة كورونا.
اأحمد باحلاج

اأعطى وايل والية امل�صيلة “عبدالقادر جلوي ” �صباح 
اأم�س اإ�صارة انطلق ال�صنة الدرا�صية اجلديدة  )2021 
االنطلق  مرا�صم  هام�س  على  الويل  واأبرز   )  2022-
الر�صمي لهذا املو�صم الدرا�صي التي احت�صنتها ثانوية 
�صهدها  التي  االإ�صلحات  اأهمية   ” حيان  بن  “جابر 
امليدان  يف  ثمارها  تعطي  بداأت  التي  الرتبية  قطاع 
ذات م�صتوى  تربوية  موؤ�ص�صات  باجناز  �صمحت  والتي 

يف النوعية والتجهيز.   
مرا�صم  على  ا�رصافه  خلل  امل�صيلة,  وايل  واأكد, 
الإجناح  االأ�صباب  كل  توفري  على  املدر�صي,  الدخول 
ركز  كما  الظروف  هذه  ظل  يف  املدر�صي  الدخول 
على �رصورة توفري كل �صبل الراحة لتمدر�س التلميذ 
النقل  التدفئة املدر�صية,  ال�صيما االإطعام املدر�صي, 
وجعلها  للمدر�صة  اجلمايل  الطابع  مراعاة  املدر�صي 

من اأولويات خمتلف الربامج التنموية, وذكر امل�صوؤول 
اأجل  من  للقطاع  الدولة  �صخرتها  التي  اجلهود  االأول 
ناجح  ومدر�صي  اجتماعي  دخول  وهو  واحدة  غاية 
الرتبية خلل  التي عرفها قطاع  اأن امل�صاكل  م�صيفا 
ال�صنوات املا�صية قد مت حل الكثري منها خلل هذه 
ال�صنة واأن عامل االكتظاظ قد مت الق�صاء عليه ب�صكل 
على  دليل  الناجح  املدر�صي  الدخول  اأن  معتربا  كبري 
الرتبوية بوالية امل�صيلة ,هذا ووقف  جناح املنظومة 
تطبيق  ظل  التلميذ يف  متدر�س  و�صعية  على  الوايل 
جائحة  من  للوقاية  ال�صحي  الربوتوكول  اإجراءات 
اعتمادها  مت  التي  االآليات  خمتلف  عاين  اأين  كورونا 
التباعد  نظام  التعقيم  و�صائل  ال�صيما  الغر�س  لهذا 

اجل�صدي للتلميذ , توفري الكمامات .
عبدالبا�سط بديار

وفقا لربوتوكول �سحي �سارم

وايل امل�صيلة ي�صرف على انطلق الدخول املدر�صي

عبد  خلف  املجاهدين  وزارة  ديوان  مدير  اأ�رصف 
وال�صلطات  تلم�صان  والية  وايل  مبعية  احلفيظ  
بحي  املدر�صي  الدخول  مرا�صيم  على  املحلية 
موزع  تلميذا   284141 التحق   ,و  بتلم�صان  اوجليدة 
على  موزعني  الثلث  باالأطوار  موؤ�ص�صة   696 على 
,ول�صمان  ال�صحي  للربوتوكول  وفقا  تربوية  اأفواج 
مت  اأنه   بكو�س  ال�صيدة  الرتبية  مديرية  اأ�صارت  ذلك 

اأ�صتاذ   165 منهم   متعاقدين  اأ�صاتذة   610 ا�صتدعاء 
املتو�صط   م�صتوى  على  و233  الثانوي  م�صتوى  اعلى 
و212 على م�صتوى التعليم االبتدائي منهم 163 معلم 
م�صتوى   رفع   كما مت  الفرن�صية  للغة  و39  عربية  لغة 
تعليم االأمازيغية لفائدة 1200 تلميذ موزعني على 14 

موؤ�ص�صة تربوية .
حممد بن ترار

اختريت مدر�صة »احلرية« ببلدية اأوالد يعي�س بوالية 
الوالئي  امل�صتوى  على  منوذجية  كمدر�صة  البليدة 
ا�صتحدثه  الذي  الرقمية  املدر�صة  م�رصوع  الإطلق 
رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, و ت�رصف عليه 

وزارة الرتبية, ح�صبما ذكرته مديرة القطاع.
وا�صعة  تهيئة  عملية  من  املوؤ�ص�صة  هذه  و�صهدت 
بها  للعمل  اللزمة  التجهيزات  ا�صتقبال  انتظار  يف 
ال�صبورة  غرار  على  وذلك  الدرا�صية  ال�صنة  خلل 

جميع  اإىل  باالإ�صافة  الرقمية  واللوحات  الذكية 
اللزمة  واللوج�صتية  والتنظيمية  التعليمية  اخلطط 
اأ�صاتذة  وا�صتفاد  الرقمية  املدر�صة  هذه  لت�صغيل 
وزارة  طرف  من  خا�س  تكوين  من  املوؤ�ص�صة  هذه 
التي  الرقمية  باللوحات  العمل  كيفية  حول  الرتبية 
عن  التلميذ  �صيغني  مما  الدرا�صي  الربنامج  حتوي 
ا�صتخدام الكتب املدر�صية يف انتظار تعميمها على 

كافة املوؤ�ص�صات الرتبوية

اأولد يعي�س البليدة

اختيار مدر�صة »احلرية«  لإطلق املدر�صة الرقمية 

باإ�سراف من مدير ديوان  وزارة املجاهدين 

م بن ترارالتحاق 284141 تلميذ ا مبدار�صهم يف تلم�صان
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رئي�س املنظمة اجلزائرية لأ�شاتذة الرتبية، بوجمعة حممد �شيهوب

�صنق�صف كل من ت�صول له نف�صه العبث مبواد الهوية 
.      ل توجد اأي تعليمة لتقلي�س �شاعات تدري�س العلوم الإ�شالمية

ا�شتنكر رئي�س املنظمة اجلزائرية لأ�شاتذة الرتبية، 
بوجمعة حممد �شيهوب، اأم�س، خالل حديثه مع جريدة 

»الو�شط«، اأم�س، اإقدام بع�س مديري الرتبية على تقلي�س 
احلجم ال�شاعي ملادة الرتبية الإ�شالمية، معتربا باملنا�شبة، 
اأن ما يروج له هوؤلء باأنه تخفيف للحجم ال�شاعي للعلوم 
الإ�شالمية هو يف احلقيقة حذف ظامل وغري عادل لأهم 

مادة من مواد الهوية املكر�شة لثابت من الثوابت الوطنية وهو 
الإ�شالم الذي يعترب دين الأمة.

مرمي خمي�شة

حيث اأكد �سيهوب يف ال�سياق ذاته، 
وزير  من  تعليمة  اأي  توجد  ال  اأنه 
ر�سمية  مرا�سلة  حتى  اأو  الرتبية 
اأو حذف �ساعة  تطالب بتخفي�ض 

اإطار  يف  االإ�سالمية،  العلوم  من 
اال�ستثنائي  املخطط  �سبط 
يف  للتمدر�ض  الرتبوي  للتنظيم 
م�سيفا  الثانوي،  التعليم  مرحلة 
اأنه �سيق�سف بالعيار الثقيل كل من 
ت�سول له نف�سه العبث مبواد هوية 

�سهدائنا مهما كانت التحديات.
قاطعا  نفيا  املتحدث  نفى  وهنا 
تعديل  مت  قد  يكون  اأن  من 
العلوم  ملادة  ال�ساعي  احلجم 
يف  الوزير  من  بقرار  االإ�سالمية 
الرتبية،  االأخريمبديري  اجتماعه 

�ساعاتها  تخفي�ض  اأ�سا�ض  على 
بالن�سبة  واحدة  �ساعة  اإىل  القليلة 
وجذع  اآداب  م�سرتك  جذع  الأوىل 
جلميع  وكذلك  علوم،  م�سرتك 
حني  يف  ثانوي،  الثانية  �سعب 
لالأق�سام  ب�ساعتني  العمل  يبقى 

النهائية، متابعا اأنه قد �ساأل بع�سا 
كانوا  الذين  الرتبية  مديري  من 
التي  املرئية  الندوة  يف  حا�رضين 
اإطارات  بح�سور  الوزير  اأجراها 
الوزارة، لكنهم اأكدوا له باأن الوزير 

مل يقل هذا الكالم اأبدا.

روؤية من الواقع

ر�صالة اإىل الوالـي
احلفناوي بن عامر الغول

منذ �شنوات كان الديوان اخللية الأ�شا�شية 
لت�شيري الولية ،وي�شم خرية الإطارات من 

�شباب متحم�شني للعمل لهم �شمري قبل اأن يكونوا 
م�شوؤولني . وكان رئي�س الديوان يق�شم امللفات 

بتكليف مبهام ي�شرف عليهم امللحقني بالديوان 
ح�شب العدد وح�شب الولية. واأذكر اأنه يف 

بدايات الت�شعينيات كان ديوان وايل اجللفة 
اآنذاك �شعيدي عبد احلفيظ ي�شم اأحد ع�شر  

)كادرا( من بينهم كاتب هذه الر�شالة كلهم ارتقوا 
اإىل منا�شب ولة ما عدا العبد ال�شعيف الذي 
طرد اإىل احلياة العملية لأنني اخرتت طريق 

املعار�شة - اليجابية والبناءة - لل�شلطة ل 
الدولة وموؤ�ش�شاتها.مع العلم اأن من كان يعمل 

اآنذاك بالولية منهم اإىل غاية اليوم ت�شعة 
ميار�شون مهامهم كولة للجمهورية . كما كانت 
احلرية مرتوكة للوايل يف اختيار طاقمه الذي 

ي�شري خا�شة رئي�س الديوان ومدير الت�شريفات. 
وكانت الكفاءة واخلربة تعتمد قبل ال�شهادة، 

لأننا لحظنا كما �شمعنا التالعب والتزوير يف 
ال�شهادات بالإ�شافة اإىل املح�شوبية واعتماد 

مبداأ اجلهة و) املعريفة( يف توىل املنا�شب اليوم ، 
لهذا مل نرى اأي تطور يذكر خا�شة فيما يالحظ 

من الت�شيري الكارثي لبع�س القطاعات وعلى 
راأ�شها من�شب الوايل الذي يبقى ميثل رئي�س 
اجلمهورية يف وليته ، كما ا�شت�شرى الف�شاد 
ومت جر بع�س خريجي املدر�شة لالإدارة اإىل 

املوؤ�ش�شة العقابية باحلرا�س و�شجن ومتابعة اأكرث 
من خم�شني واليا وجهت لهم تهم ت�شب كلها يف 

تدمري البنية التحتية وتبديد املال العام ..
فكيف يف�شل الديوان يف تنظيم امللفات والتعامل 
مع ق�شايا املواطن وترتيب العالقات مع ال�شركاء 

مثل املجتمع املدين وال�شحافة خا�شة ومل 
تتدخل لت�شع حدا لهذا الت�شيب؟ واملواقع كثرية 

دلت عليها الزيارات امليدانية التي تقومون بها 
�شرقا ،وغربا وت�شرتك فيها جميع الوليات 

ومت�س كل الولة ، ونحن نعرف اأن يدا واحدة 
ل ت�شفق اإذا مل تفتح الأبواب اأمام ال�شرفاء ومن 

لهم غرية وحب الوطن لال�شتماع لهم واأخذ 
براأيهم والكف عن التعامل وجنون العظمة الذي 

اأ�شاب بع�س الولة مع اأن امل�شوؤولية تكليف 
ولي�شت ت�شريفا واأن من اأعظم الذنوب يوم 

القيامة رجال ا�شتخل�شه اهلل لق�شاء حوائج 
النا�س ومل يفعل ،واأذكركم مب�شري الكثري من 

الإطارات التي كانت ت�شول وجتول حتى ادعت 
الربوبية لينقلب ال�شحر وجتد نف�شها كل يوم 

يف عربات ال�شرطة والدرك يف رحلة �شعي بني 
ال�شجن واملحاكم ؟

ال�شيد الوايل املهمة �شهلة اإذا اأديتموها باأكمل 
وجه ،واخت�س بها وجه اهلل وم�شاعدة املظلومني 

وق�شاء حوائج النا�س و) ل خري يف كثري من 
جنواهم اإل من اأمر ب�شدقة اأو معروف اأو اإ�شالح 

بني النا�س ( .

بعد ت�شريحات وزيرة دفاعها 

فرن�صا لن تر�صى با�صتقرار منطقة ال�صاحل 
الفرن�سية فلورن�ض  الدفاع  وزير  زيارة  تربز 
من  اأكدت  التي  وت�رضيحاتها  مايل  باريل اإىل 
خاللها اأن باري�ض لن تغادر مايل ،وقبلها الت�سوي�ض 
على م�ساعي ا�ستنجاد ال�سلطات املالية مبوؤ�س�سة 
خمطط  فرن�سي  عن  الرو�سية  االأمنية  فاغرن 
مبايل  واال�ستقرار  االأمن  اأوراق  خللط  جديد 
ب�سفة  االفريقي  ال�ساحل  ومنطقة  خا�سة  ب�سفة 
اأ�ستاذ  به  �رضح  ما  ح�سب  مايوؤكد  عامة  وهو 
العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية عبد احلق بن 
جدو ل« الو�سط » اأن فرن�سا لن تر�سى با�ستقرار 

م�ساحلها  على  مناف�سة  اأي  تقبل  ولن  مايل 
بال�ساحل االفريقي .

الفرن�سية  الدفاع  لوزيرة  االأخرية  الزيارة  تطرح 
اكدت  والتي  امل�سفرة  وت�رضيحاتها  مايل  اإىل 
يف  ترغب  بل  تغادرمايل  فرن�سا  اأن  خاللها  من 
اإعادة �سياغة طريقة عملها هناك لتكون منظمة 
غري  اال�ستفهام  عالمات  ومنهجية الكثريمن 
املنطقية يف هذا الوقت بالذات حيث يف الوقت 
قواتها  ل�سحب  التح�سري  باري�ض  فيه  بداأت  التي 

الع�سكرية برخان من االأرا�سي املالية .

الفرن�سية  الدفاع  وزيرة  زيارة  �سبقت  وقد 
حلملة  ح�سدها  مبايل  امل�سفرة  وت�رضيحاتها 
املالية  احلكومة  م�ساعي  على  اأوربية  ت�سوي�ض 
الرو�سية  االأمنية  ال�رضكة  مع  للتفاو�ض  االنتقالية 
فاغرن التي تعول عليها ال�سلطات املالية لتعوي�ض 
ان�سحاب القوات الفرن�سية من االأرا�سي املالية .

�ستربز مالحمها  التي  التطورات  ويف خ�سم هذه 
اأكرث يف قادم االأيام  يقول اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
ان  جدو  بن  احلق  عبد  الدولية  والعالقات 
عديد  توؤكد  الفرن�سي  الدفاع  وزيرة  ت�رضيحات 

اإحالل  فرن�سا  رف�ض  منها  الواقعية  املعطيات 
وهو  املالية  باالأرا�سي  اال�ستقرار  من  حالة 
ماعملت عليه االأنظمة الفرن�سية منذ ال�سبعينيات 
�سيا�سية  قوى  ب�سعود  االأمر  يتعلق  حني  خا�سة 
مبايل ال تتوافق وامل�سالح الفرن�سية هناك ، كما 
املتحدث  نف�ض  اأي�سا ح�سب  اخلرجة  توؤكد هذه 
دولية مل�ساحلها  قوى  مناف�سة  من  فرن�سا  خوف 
مبايل ومن ثم بال�ساحل االفريقي التي تعترب مايل 

بوابة له .
باية ع 

طما�ض ويعتقد  ال�سادق  ال�سيا�سي  النا�سط  اأكد 
طما�ض اأن الفارق يف اال�ستحقاقات املحلية  لن 
يكون يف اخلطاب ال�سيا�سي لالأحزاب امل�ساركة 
املواطنني  م�ساركة  ناحية  من  �سيكون  واإمنا 
الن�سبة  من  اأكرث  ترتفع  اأن  املرجح  من  والتي 
امل�سجلة يف االنتخابات الت�رضيعية املا�سية لـ 12 
بهذه  جوان 2021 وهذا راجع الهتمام املواطن 
بالت�رضيعيات  اهتمامه  من  اأكرث  اال�ستحقاقات 

والرئا�سيات ال�سابقة.
اأن  املتحدث  ذات  اعترب  ال�سياق  ذات   ويف 
عن  تختلف  مكانة  لها  املحلية  االنتخابات 
للن�سب  راجع  وهذا  االأخرى  اال�ستحقاقات 
باملجال�ض  اخلا�سة  االنتخابات  يف  امل�سجلة 
من  ن�سبة  اأقل  ت�سجل  ما  عادة  والتي  الوالئية 
مبا�رضة  عالقة  لها  لكونها  البلدية  املجال�ض 
اال�ستحقاقات  كل  كانت  وبالتايل  املواطن  مع 
بعد  اجلزائر  عا�ستها  التي  االأخرية  املرحلة 
احلراك توؤكد اأن املحليات تكون اأكرث من حيث 

امل�ساركة ومن حيث اهتمام املواطن.
 وحول  الفارق يف اخلطاب ال�سيا�سي للم�ساركني 
مادام  بطبيعة احلال  قال طما�ض،  يف املحليات 
التغيري الذي كان منتظرا فيما يخ�ض ال�سالحيات 
 ، املطلوب  امل�ستوى  اإىل  ي�سل  مل  تعطى  التي 
يف  امل�سارك  ال�سيا�سي  �سي�سبح  احلزب  حيث 
فكيف  فل�سفي  عائق  اأمام  القادمة  املحليات 
وهو  املهام  هذه  حول  ال�سيا�سي  خطابه  يطرح 
يعلم جيدا اأنه مقيد قانونيا وكل اأعماله مرهونة 
مبا يحدده قانون البلدية والوالية والد�ستور وعليه 
فكل حزب �سيا�سي يحرتم نف�سه وميلك موؤهالت 
ون�ساله  ت�سوراته  عليه  يبني  جمتمع  وم�رضوع 
الأنه  وعود  للمواطنني  اإعطاء  عن   �سيعجز 
بالن�سبة  اأن هناك �سقفا حمدودا   يدرك  جيدا  
الوظيفية  العالقات  يخ�ض  فيما  ل�سالحيته  
قانوين  فهل   ، الدولة  للموؤ�س�سات   وال�سلطوية 
بالد�ستور؟  يتعلق  مبا  مرهونة  والوالية  البلدية 
املجل�ض  لرئي�ض  تخول  ال�سالحيات  هذه  وهل 

م�ستوى  على  �سيدا  هو  لي�سبح  البلدي  ال�سعبي 
البلدية  رئي�ض  والء  يوؤكد اأن  ما  بلديته؟  وهذا 
املنتخب  لن يكون للمواطنني الذين انتخبوه، بل 
�سيكون له عالقة والء مع ال�سلطة التنفيذية بداية 

من رئي�ض الدائرة وال�سلطات االأمنية املحلية.
ال�سيا�سي  طموحنا  اأن  طما�ض  اأو�سح ال�سادق  و 
البلدية  ال�سعبية  املجال�ض  اأن  تكون  هو 
امل�ستوى  على  القرار  �سيدة  هي  والوالئية 
االأحزاب  تقدم   اأن  وبالتايل  املفرو�ض  املحلي 
يف  �ست�سارك  التي  احلرة   والقوائم  ال�سيا�سية  
هذه االنتخابات برناجما تنمويا حمليا  وا�سحا  
ي�سمل   والذي  االأوىل  بالدرجة   املواطن  يخدم 
ترميم  بعمليات  والقيام  للتالميذ   مدار�ض  فتح 
ما يجب ترميمه  وتوفري االإنارة العمومية وتعبيد 
اإىل  والكهرباء  الغاز  تو�سيل  �سمان  مع  الطرق  
البطالني  عدد  اإح�ساء  اإىل   باالإ�سافة  املنازل، 
يف هذه املناطق املحلية  وال�سعي للق�ساء على 

ظاهرة  البطالة .

دعا املخت�ض يف ال�سحة العمومية 
الدكتور احممد كوا�ض، يف ت�رضيح 
تفعيل  �رضورة  اإىل   « »الو�سط  لـ 
تتابع  وبائية  �سحية  اأزمة  خلية 
�ساعة   24 ت�ستغل   19 كوفيد  وباء 
وتتحرى  �ساعة تتابع   24 على 
حترك املتحورات يف العامل وهذا 
االأوبئة  انت�سار  مدى  ملعرفة  كله 
واالأ�ساليب  �رضعتها  وحتديد 
اإىل  دخوله  لتجنب  املتبعة 

اجلزائر.
اأن  املتحدث  ذات  اأو�سح  كما 
الكوارث  من  الوقاية  يف  املبداأ 
توقع  فكرة  على  يعتمد  املختلفة 
وبالتايل  لالأ�سواأ  جتنبا  ال�سيء 
يف  �سحية  م�ساكل  نتجنب  حتى 
على  نعتمد  اأن  البد  امل�ستقبل 
للوقاية واملتمثلة  مراحل خمتلفة 
يف 3 عنا�رض اأي قبل الكارثة اأثناء 

الكارثة وبعد الكارثة.
اخلبري  ك�سف  ال�سدد  هذا  ويف 
عن   كوا�ض  والطبيب  الدويل 
من   االإجراءات  جمموعة 
الكارثة  بقبل  املتعلقة  الوقائية 
خالل  االأولية  من  الوقاية  وهي 
التدابري  على  االعتماد  اأ�سا�سا 
الكارثة  وقوع  قبل  اأي  اال�ستباقية 
وو�سول املوجة الرابعة وذلك من 
خالل اال�ستعداد املادي والب�رضي 
ال�رضامة  فر�ض  طريق  وعن 
ال�سحية  بال�رضوط  االلتزام  يف 
التباعد  خالل  من  الوقائية 
املكاين وا�ستعمال املعقم وارتداء 
على  التلقيح  وفر�ض  الكمامة 
ي�سبح  حتى  القطاعات  خمتلف 
اإجباري  مع اإلغاء التجمعات مهما 
اأطوارها  خمتلف  يف  ال�سبب  كان 
مثل التجمعات العائلية وال�سيا�سية 

مع مراقبة الوافدين من البوؤر التي 
تعرف انت�سار املوجة الرابعة من 
قبل  اإجراءات  تعد  وهذه  كورونا 
الكارثة ، وكذلك اال�ستعداد  ماديا 
وب�رضيا على م�ستوى امل�ست�سفيات 
من خالل توفري االأدوية املنا�سبة 
لتوفريه  االأوك�سجني  ومكثفات 
حتى ال نقع يف االأزمة ، مع العمل 
لتجنب  الثانوية   الوقاية  على 
الكارثة  اأثناء  الرابعة   املوجة 
مع  التعامل  يف  ال�رضعة  وهي 
ال�رضيع  العالج  وكذلك  االإ�سابات 
والتي  والكلي   اجلزئي  والغلق 
احلجر  اإجراءات  �سمن   تدخل 
العدوى  ن�رض  لتفادي  ال�سحي 
اإح�ساء  يتم  �سوف  الكارثة   وبعد 
نف�ض  الوقوع يف  لتجنب  االأخطاء  

االأخطاء ال�سابقة.
حكيم مالك

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  اأعلن 
الوطنية باخلارج، رمطان  واجلالية 
اأن  الثالثاء،  اأم�ض  لعمامرة، 
النقا�ض  فر�سة  �ستغتنم  اجلزائر 
العامة  للجمعية   76 للدورة  العام 
روؤيتها  لعر�ض  املتحدة،  لالأمم 
وطرح مقاربتها لتمكني املجموعة 

التحديات  مواجهة  من  الدولية 
وجتاوز هذه املرحلة املف�سلية من 

تاريخ الب�رضية.
على  تغريدة  يف  لعمامرة  وكتب 
ح�سابه الر�سمي يف موقع »تويرت«: » 
افتاح النقا�ض العام للجمعية العامة 
لالأمم املتحدة يف دورتها ال�ساد�سة 

وال�سبعني، و�سط حتديات متزايدة 
اأوجه  خمتلف  على  ب�ساللها  تلقي 
اجلزائر  �ستغتنم  الب�رضية.  احلياة 
هذه الفر�سة لعر�ض روؤيتها وطرح 
مقاربتها لتمكني املجموعة الدولية 
من جتاوز هذه املرحلة املف�سلية 

من تاريخ الب�رضية«.

ال�سيدالنية،  ال�سناعة  وزير  وجه 
بن  لطفي  جمال  الرحمان  عبد 
»ا�ستعجالية«  تعليمات  باحمد، 
ملعاجلة اإ�سكالية ندرة بع�ض االأدوية 
اأمرا�ض  عالج  يف  امل�ستخدمة 
به  اأفاد  ح�سبما  والدم،  ال�رضطان 

اأم�ض الثالثاء بيان للوزارة. 

خالل  التعليمات  هذه  وجاءت 
اجتماع  تن�سيقي عقده الوزير مبقر 
اخلرباء  جلنة  من  فوج  مع  الوزارة 
العياديني املخت�سني يف طب االورام 
والدم وطب االأطفال بح�سور االأمينة 
خوذير،  ظريفة  للوزارة،  العامة 
واإطارات من الوكالة الوطنية للمواد 

ال�سيدالنية.
لدرا�سة  االجتماع  هذا  وخ�س�ض 
لالأدوية  امل�ستمرة  الوفرة  اإ�سكالية 
املوجهة  االأدوية  ال�سيما  االأ�سا�سية 

لعالج اأمرا�ض ال�رضطان والدم.  
اأن  الوزير  اأو�سح  مداخلته،  وخالل 
تعمل  ال�سيدالنية  ال�سناعة  وزارة 

جديدة  تنظيمية  اأ�س�ض  و�سع  على 
تهدف اىل ت�سجيع ال�سناعة املحلية 
التي  االدوية  ت�سجيل  وت�رضيع 
اال�سترياد  فاتورة  خف�ض  من  متكن 
مبتكرة  اأدوية  ال�ستعمال  والتوجه 
اأ�سار  االإطار  هذا  ويف  جديدة 
تلعبه  اأن  يجب  الذي  الدور  اىل 

خالل  من  العياديني  اخلرباء  جلنة 
الوطنية  الوكالة  مع  الدائم  التن�سيق 
اليقظة  ال�سيدالنية ومديرية  للمواد 
اال�سرتاتيجية ومر�سد اليقظة لتوفر 
م�ستوى  على  ال�سيدالنية  املواد 
الوزارة، الإيجاد حلول لكل امل�ساكل 

املتعلقة بوفرة االدوية.

ك�سفت م�سادر اإعالمية، اأم�ض، اأنه من املرتقب 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  يلتقي  اأن 
يف  اجلمهورية،  والة  مع  القادم  ال�سبت  تبون، 
ذات  واأو�سحت  والة«.   – »احلكومة  لقاء  ثاين 
التح�سري  اأنهت  قد  احلكومة  اأن  امل�سادر، 
لتقييم  �سيخ�س�ض  الوالة،  مع  لها  لقاء  لثاين 

�سّطرت يف  التي  الطريق  تنفيذ خارطة  مدى 
اأول لقاء بني الرئي�ض تبون والوالة يف فيفري 
الفا�سل  اللقاء  �سيكون ح�سبهم  والذي   ،2020
يف امل�سار املهني للوالة املتقاع�سني عن اأداء 
مهامهم، وتنفيذ تعليمات رئي�ض اجلمهورية يف 

هذا اخل�سو�ض.

النا�شط ال�شيا�شي ال�شادق طما�س لـ "الو�شط"

اأتوقع ارتفاع ن�صبة امل�صاركة يف املحليات 
حملي تنموي  على برنامج  البلدية العتماد  رئي�س  •       على 

املخت�س يف ال�شحة العمومية الدكتور احممد كوا�س لـ "الو�شط"

وجب اعتماد فكرة توقع ال�صيئ جتنبا للأ�صواأ 

املوجهة لعالج اأمرا�س ال�شرطان والدم 

تعليمات »ا�صتعجالية« ملعاجلة ندرة بع�ض الأدوية

لتقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق

لقاء ثان بني احلكومة و الولة  ال�صبت القادم
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

اجلزائر �صتطرح مقاربتها ملواجهة التحديات 

حكيم مالك

مرمي خمي�شة
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االجتماعي  الدخول  مع  تزامنا 
�سطرت   ،2022/2021 ملو�سم 
برناجما  ورقلة  والية  اأمن  م�سالح 
كل  خالله  من   �سخرت  اأمنيا 
الب�رشية  واملوارد  االإمكانيات 
اأين  الهام،  املوعد  هذا  الإجناح 
الكفيلة  الو�سائل  كل  تخ�سي�ص  مت 
االأمن  �رشوط  توفري  ب�سمان 
وال�سالمة املرورية خا�سة ل�سالح 
التعليمة  االأطوار  وطلبة  تالميذ 
املختلفة الذين التحقوا   مبقاعد 

الدرا�سة. 
ورقلة  والية  اأمن  م�سالح  عمدت 
اىل اقحام كل الوحدات وامل�سالح 

املكلف  االأمني  الت�سكيل  �سمن 
مع  االجتماعي  الدخول  بتاأمني 
مكثف  تواجد  �سمان  على  العمل 
االأمنية  ت�سكيالتها  ملختلف 
واأخرى  ثابتة  بنقاط  امليدانية 
دوما  الرقابة  تعزيز  مع  متحركة 
ف�ساءات  م�ستوى  على  خا�سة 
التعليمة  املوؤ�س�سات  ومداخل 
والكليات  اجلامعية  االحياء  وكل 
احل�رشي    اإقليمها  عرب  املوزعة 
املراقبة  عمليات  تكثيف  ،مع  
خللق  ملحيطاتها،  والتفتي�ص 
وفرتات  تزامنا  مرورية  �سيولة 
كل  حماربة  على  العمل  الذروة، 

ا�سكال التعدي على قانون املرور 
خا�سة الوقوف والتوقف الع�سوائي 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  بالقرب 
التالميذ  تهدد  التي  ،واملناورات 

املتمدر�سني. 
جت�سيدا  جاءت  االجراءات  هذه 
لالأمن  العليا  القيادة  لتعليمات 
�رشورة  على  تلح  التي  الوطني 
م�سالح  جميع  جهود  ت�سافر 
املوعد،  هذا  لتاأمني  ال�رشطة 
مع  التن�سيق  �رشورة  اهمال  دون 
املجال،  يف  الفاعلة  الهيئات  كل 
والعمل على تدارك �ستى النقائ�ص 
املرورية  كاالختالت  امل�سجلة 

هذه  خالل  عادة  حتدث  التي 
الفرتة. و يف ذات ال�سياق وموا�سلة 
املوجه  التح�سي�سي  لربناجمها 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  ملختلف 
خلية  الثالثة،�رشعت   باطوارها 
باأمن  العامة  والعالقات  االت�سال 
والية ورقلة وبالتن�سيق مع مديرية 
درو�ص  القاء  يف  بالوالية  الرتبية 
حت�سي�سية وتنظيم حلقات توعوية 
املرورية،  ال�سالمة  موا�سيع  حول 
لالنرتنيت  ال�سيئ  اال�ستعمال 
غر�ص  بهدف  املدر�سي  العنف 

وتعزيز الوعي يف اأذهان النا�سئة.
�أحمد باحلاج 

بوالية  الوالئي  االجتماع  خل�ص 
التو�سيات  من  بجملة  البي�ص 
بالوقوف امليداين  الهامة تق�سي 
على و�سعية امل�ساريع املح�سوبة 

على قطاع ال�سحة
درا�سة  مت  لل�سحة  بالن�سبة 
واملالية  الفيزيائية  الو�سعية 
امل�سجلة  والعمليات  للم�ساريع 
املتبقية  االخرى  و  واملنتهية 
غرار  على  االجناز  طور  يف 
املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية اجلديدة 
بربيزينة، الرقا�سة واالأبي�ص �سيد 

ال�سيخ التي يجب اإعطاوؤها عناية 
خا�سة ومتابعة جدية ، كما تقرر 
الك�سف  وحدات  اجناز  اأي�سا 

اال�ستعجايل
�سدد  فقد  ثانية  جهة  من 
البي�ص  بوالية  القرار  �سناع 
قطاع  على  القائمني  مع  اللهجة 
ب�رشورة   تق�سي  والتي  ال�سحة 
 )IRM( جهاز   اقتناء  متابعة 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
اقتناء  امكانية  مع  بالبّي�ص 
الدفع  رباعية  اإ�سعاف  �سيارات 

ال�سحية  التغطية  ل�سمان  وطبية 
على  العمل  النائية ،مع  ملناطق 
ا�ستمرارية عملية توفري حمطات 
وال�سعي  االك�سجني ،  ومكثفات 
خلف  توفري التجهيزات الالزمة 
وقاعات  ال�سحية  للموؤ�س�سات 
املتابعة  و  بالبلديات،  العالج 
اجلدية ق�سد االنتهاء من ا�سغال 
بلدية  بالن�سبة مل�ست�سفى  التهيئة 

بوعالم.
من جهة ثانية قال متابعون لل�ساأن 
ال�سحي ببلديات والية البي�ص اأن 

ت�سكو  ال�سحية  الهياكل  عديد 
يوميات  ارقت  التي  النقائ�ص 
قا�سديها خا�سة يف ظل االفتقار 
للتجهيزات الطبية و االخ�سائيني 
العامة  اجلراحة  جماالت  يف 
االطفال  طب  والتوليد  الن�ساء 
والعيون وكذا التخدير و�سعا دفع 
لتحمل  املر�سية  بعديد احلاالت 
ال�سفر  وم�سقة  التنقل  عناء 
عن  للبحث  املجاورة  للواليات 

�سبل العالج .
�أحمد باحلاج 

تتوا�سل مهازل اهرتاء الطرقات 
بعا�سمة والية ب�سكرة بالرغم من 
وتو�سيات  املواطنني  �سكاوى 
املتعلقة  املحلية  ال�سلطات 
مل�سار  التحتية  البنية  بتجديد 
انتظار  يف  املحلية،  التنمية 
التفاتة حقيقة من جانب اجلهات 
امل�سكل  بخ�سو�ص  املخت�سة 

املطروح.
بلدية  مواطنو  ي�ستكي  حيث 
اأغلب  اهرتاء  من  ب�سكرة 
بو�سط  الرئي�سية  الطرقات 
التي  احليوية  امل�سالك  املدينة، 
التخلف والت�سيب  ت�سهد مظاهر 
ال  اأن  بيد  العام،  للمال  واإهدار 
املركبات  اأ�سحاب  تزعج  تزال 
وجه  على  االأجرة  و�سائقي 
ذلك  على  واملثال  اخل�سو�ص، 
امل�سلك الرئي�سي املجانب لالأمن 
الوالئي والذي يعي�ص حالة كارثية 
اأ�سغال  تزال  ال  اأين  اأ�سهر،  منذ 
حلد  متوقفة  �سيانته  ا�ستكمال 
ال�سائقني  ي�سظر  مما  ال�ساعة، 
ل�سلوك االجتاه املعاك�ص اأحيانا، 
نف�ص  يطرح  ال�سياق  ذات  ويف 

اإىل  املوؤدي  بالطريق  اال�سكال 
يتواجد  اأين  ال�رشب  باب  حي 
امل�سلك املذكور يف حالة مزرية 
غري  من  اأ�سبح  بحيث  متاما 
احلفر  ب�سبب  ا�ستعماله  املمكن 
اأ�سعال  عن  املرتتبة  واالأتربة 
االأمر  امل�ستكملة،  غري  ال�سيانة 
التذمر  من  حالة  خلف  الذي 
بالدرجة  ال�سكان  لدى  وال�سخط 
االأوىل، خا�سة واأنه �سبق واإخطار 
اجلهات املخت�سة باملو�سوع يف 
من  ملمو�سة  ا�ستجابة  غياب 
طرف هذه االأخرية. ويف مو�سوع 
ذي �سلة ما تزال عملية ا�ستكمال 
اأ�سعال ال�سيانة بحي 830 م�سكن 
اأنبوب  ا�ستبدال  بعد  متوقفة 
االأ�سغال  م�رشح  وترك  املياه 
ت�سوية  بدون  عليه  هو  مثلما 
بال�سكل  احلفر  ردم  اأو  االأر�سية 
ال�ساكنة  يندد  حيث  املطلوب، 
الغري  الت�رشفات  هذه  مبثل 
م�سار  عن  حادت  التي  م�سوؤولية 
تام  غياب  ظل  يف  االحرتافية، 

وكلي مل�سالح الرقابة.
�أحمد نا�صري

بوالية  الغي�سة  دائرة  تدعمت 
امل�ساريع  من  بجملة  االأغواط 
على  حم�سوبة  الهادفة  التنموية 
املائية  واملوارد  الري  قطاعات 
،ال�سباب  الرتبية   ، ال�سحة   ،
العزلة  فك  اطار  يف   . والريا�سة 
النائية  املناطق  �ساكنة  عن 
بوالية االغواط فقد دخل بدائرة 
عميقة  بئر  اخلدمة  حيز  الغي�سة 
جمهزة بالطاقة ال�سم�سية بتدفق 
الثانية مبنطقة  قدره 12 لرتا يف 
بنف�ص  اأي�سا  مت  كما  الطريفية، 
اخلدمة  حيز  و�سع  املنطقة 
خزان مائي ب�سعة 50 مرتا مكعبا 

مبنطقة .
الرتبية  قطاع  بخ�سو�ص  اأما 
حيز  و�سع  مت  فقد  بالغي�سة 
مبدر�سة  تو�سعة  ق�سمي  اخلدمة 
حيث  حممد«  عزوزي   « ال�سهيد 
الهياكل  خمتلف  معاينة  متت 
للدخول  حت�سريا  باملوؤ�س�سة 
و   ،2022-2021 املدر�سي 
والية  وايل  ذاته  ال�سياق  يف 
بت�سجيل  تعليمة تق�سي  االأغواط 
مع�سو�سب  ملعب  الإجناز  عملية 

املدر�سة،  بذات  ا�سطناعيا 
الريا�سة  ممار�سة  ترقية  ق�سد 

املدر�سية.
قطاع  تعزز  فقد  ثانية  جهة  من 
مب�سلحة  الدائرة  بذات  ال�سحة 
املتعددة  بالعيادة  االأمومة  
ت�سمية  اإطالق  و  اخلدمات 
عويفات  املرحوم  »املجاهد 
العربي« عليها ، و هو االأمر الذي 
عناء  من  التخفيف  �ساأنه  من 
التنقل و ترقية اخلدمات ال�سحية 

املقدمة ل�ساكنة البلدية.
 اإىل جانب ذلك فقد اأعطى  وايل 
الوالية باالأغواط  توجيهات ب�ساأن 
عرب  اجليد  اال�ستعداد  وجوب 
حت�سري كافة املوؤ�س�سات الرتبوية 
و  الرتبوية  االأ�رشة  ال�ستقبال 
مبنا�سبة  جاهزيتها  من  الرفع 
 ،2022-2021 املدر�سي  الدخول 
ملو�سم  التح�سري  اإىل  اإ�سافة 
احلمالت  موا�سلة  عرب  اخلريف 
اليومية الوا�سعة لتنقية البالوعات 
و �سبكات ت�رشيف مياه االأمطار 

تفاديا حلدوث الفي�سانات.
�أحمد باحلاج 

�أمن والية ورقلة 

�إجناز وحد�ت للك�صف �ال�صتعجايل و تدعيم ب�صيار�ت �إ�صعاف 

ب�صكرة

جت�صيد� للنه�صة �لتنموية بوالية �الغو�ط 

بورقلة تقرت وغرد�ية

خمطط اأمني لإجناح الدخول املدر�صي اجلديد 

irm ولية البي�ض تتدعم بـ 03 موؤ�ص�صات ا�صت�صفائية وجهاز

طرقات مهرتئة واأ�صغال متوقفة 
ورقابة غائبة 

اإجناز اأبار عميقة ، ق�صمي تو�صعة 
وم�صلحة الأمومة بالغي�صة 

مطلب �صعبي ل�صرتجاع 100 هكتار من العقار
�أجمع �لعارفون بخبايا ملف �لتنمية �ملحلية بورقلة،تقرت وغرد�ية �أن جت�صيد جمموعة من �مل�صاريع 

�لتنموية �لهادفة مير عن طريق ��صرتجاع �لعقار �لعمومي من قب�صة �ملافيا.

�أحمد باحلاج 

املحلي  لل�ساأن  متابعون  طالب 
والة  املذكورة  بالواليات 
االإ�رشاع  ب�رشورة  اجلمهورية 
تنفيذية  جمال�ص  ت�سكيل  يف 
متابعة  على  لالإ�رشاف  م�سغرة 
الهدم  قرارات  من  املئات  تنفيذ  
للبنايات وامل�ستودعات واحلظائر 
الع�سوائية التي �سيدت فوق اأوعية 
ممتلكات  على  حم�سوبة  عقارية 
، حيث  بناء  وبدون رخ�سة  الدولة 
جت�سيد  رهنت  الو�سعية  هذه  اأن 
احليوية  امل�ساريع  من  جملة 
بقطاعات  الهادفة  والتنموية 
�سونالغاز  الرتبية  ال�سكن  ال�سحة 
ا�سطر  فيما  والريا�سة  ال�سباب 
التنفيذية  املديريات  من  عدد 
العمراين  الن�سيج  خارج  للتو�سع 
حتمل  التي  امل�ساريع  لتج�سيد 

الطابع اال�ستعجايل .
حذرهوؤالء  فقد  ثانية  جهة  من 

مغبة  من  املحلية  ال�سلطات 
العواقب الوخيمة التي قد تنجرعن 
انتهاج �سيا�سة املفا�سلة يف تنفيذ 
الفو�سوية  للبنايات  الهدم  قرارات 
امللف  هذا  جتاهل  عن  ناهيك   ،
املجال�ص  حمملني  ال�سائك 
اداة  باعتبارها  املحلية  ال�سعبية 
دوراملتفرج  لعبت  بعدما  رقابية 

�سمن  العقار  قطاع  ادراج  عو�ص 
يف  ،مبا  العادية  دوراتها  اأ�سغال 
التماطل يف تخ�سي�ص جل�سة  ذلك 
يرهن  الذي  امللف  لهذا  طارئة 
اأكرث من  500م�رشوع تنموي  وهو 
الدوائر  دفع مبختلف  الذي  االأمر 
هذه  حتويل  يف  لتفكري  الوزارية 
العمليات للواليات االأكرث ا�ستعدادا 

عليه  يختلف  ال  ومما  الحت�سانها. 
يعترب  العقار  نهب  ملف  فاإن  اثنان 
ف�سل  التي  التحديات  بني  من 
امل�سوؤولون ال�سابقون واحلاليون يف 
جتاوزها ب�سبب غياب اإرادة حقيقية 
عنق  من  القطاع  هذا  اإخراج  يف 
الزجاجة حمملني بها ذات لبلديات 
اأمالك  مبديريات  وامل�سوؤولني 
والوكاالت  االأرا�سي  وم�سح  الدولة 
بالتالعبات  خا�سة  العقارية، 
،والتجاوزات التي �سجلت يف فرتة 
من  العقارية  االحتياطات  حتويل 
مديريات  اإىل  البلديات  م�سالح 
املعلومات  ح�سب  الدولة  اأمالك 

املتاحة .
ممثلو  قال  مت�سل  �سياق  ويف   
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
اأن  ذكرها  ال�سالف  بالواليات 
بات  العوي�ص  العقار  ملف  حلحلة 
جهود  وتكاتف  توحيد  ي�ستدعي 
العامة  امل�سلحة  بتغليب  اجلميع 

على امل�سالح ال�سيقة

 يومية وطنية �ساملة
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من اال�سـتعمار اإىل االمربيالية

ال�صتيطان اليهودي يف فل�صطني
هيمنتهم  امل�ستوطنون  د  يوِطّ وعندما 
ي�ستمرون يف ممار�سة الإرهاب والإبادة 
الأ�سليني.  ال�سكان  جتاه  والعن�رصية 
يف  دائماً  الأ�سليون  ال�سكان  وف�سل 
اأر�سهم وحقوقهم املغت�سبة  ا�سرتجاع 
اأن  ووجدوا  بالتو�سل  اأنف�سهم  وحماية 
املقاومة والكفاح امل�سلح والثورات يف 
وجه امل�ستوطنني هي الطريق الوحيد 
وال�ستعمار  ال�ستيطان  على  للق�ساء 

ال�ستيطاين.
باللجوء  ال�ستيطانية  الكيانات  وتقوم 
والغارات  العدوانية  احلروب  اإىل 
دول  على  احلدود  عرب  النتقامية 
على  الدول  هذه  بع�ض  لإجبار  اجلوار 
م�ساعدتها يف قمع الثورات واملقاومة 
ويعترب  الأ�سليني.  لل�سكان  امل�سلحة 
اأفريقيا  جنوب  يف  العن�رصي  الكيان 
فل�سطني  يف  ال�سهيوين  والكيان  �سابقاً 

من اأو�سح الأمثلة على ذلك.
باملعاملة  امل�ستوطنون  ويت�سف 
الوح�سية والعن�رصية والإرهابية لل�سكان 
اإرادتهم  وك�رص  لإذللهم  الأ�سليني 
ال�ست�سالم  اإىل  ودفعهم  واإخ�ساعهم 
وال�ستعمار  القوة  غطر�سة  اأمام 
ال�ستعمار  ظهر  ال�ستيطاين. 
لفر�ض  كو�سيلة  اأوروبا  يف  ال�ستيطاين 
واحل�سارة  الأوروبية  الدول  هيمنة 
واأفريقيا  اآ�سيا  �سعوب  على  الغربية 
والأمريكيتني واأ�سرتاليا خلدمة م�سالح 
يف  اليهود  والأغنياء  الأوروبية  الدول 

البلدان العربية والإ�سالمية.
ا�ستغل امل�ستوطنون ودهاقنة ال�ستعمار 
التقليدي وال�ستيطاين حتقيق الر�سالة 
الوثنية  ال�سعوب  اإدخال  بهدف  الدينية 
املب�رصون  كان  حيث  امل�سيحية،  يف 
طليعة  يف  الدين  ورجال  امل�سيحيون 
الرواد  وكانوا  ال�ستعمارية.  اجليو�ض 
الأوائل يف حركة ال�ستيطان يف بلدان 
الالتينية.  واأمريكا  واأفريقيا  اآ�سيا 
وال�ستعمار  ال�سهيونية  وا�ستخدمت 
وخرافة  املختار«  اهلل  »�سعب  مقولة 
اإليها  اليهود  وعودة  امليعاد«  »اأر�ض 
العربية  فل�سطني  اليهود يف  ل�ستيطان 
الأر�ض  ح�ساب  على  فيها  وغر�سهم 
وزعم  العربية.  والرثوات  واحلقوق 
دينه  لن�رص  اختارهما  اهلل  اأن  الفريقان 
يف  حديثاً  املكت�سفة  املناطق  يف 
العربية.  فل�سطني  ويف  الأمريكيتني 
كاذبة  عن�رصية  مقولت  من  وانطلقوا 
واحل�ساري  الإلهي  والختيار  كالتفوق 
ووّفر  الهمجية.  ال�سعوب  لتمدين 
لقيام  املادية  ال�رصوط  امل�ستوطنون 

الكيانات ال�ستيطانية عن طريق:
وثروات  وممتلكات  اأرا�سي  اأولً: 
الأر�ض  واأ�سحاب  الأ�سليني  ال�سكان 

ال�رصعيني.
والأ�سلحة  والهبات  امل�ساعدات  ثانياً: 
ال�ستعمارية  اأوروبا  دول  من  املقدمة 
وفرن�سا  بريطانيا  طليعتها  ويف 

واأملانيا.
ثالثاً: امل�ساعدات القادمة من احلركات 

الدينية واملنظمات ال�سهيونية.
امل�ستوطنني  بني  العالقة  وات�سمت 
باإنكارهم حقوقهم  الأ�سليني  وال�سكان 
ال�سيا�سية  الأر�ض وحقوقهم  ملكية  يف 
اإبادتهم  على  والت�سميم  والإن�سانية 
وطنهم  خارج  وتوطينهم  وترحيلهم 
القومية  هويتهم  مل�سح  كمقدمة 

والدينية من الوجود.
اإىل  ال�ستيطانية  الكيانات  وحتّولت 
اأوروبا  لدول  ثابتة  ع�سكرية  قواعد 
الأمريكية.  ولالمربيالية  ال�ستعمارية 
واحل�سارية  الدينية  التربيرات  واأما 
كاذبة  تربيرات  اإل  هي  فما  والأمنية 
للتغطية والتمويه على طبيعة الكيانات 
ال�ستيطانية ال�ستعمارية والعن�رصية.

فالتناق�ض بينها وبني ال�سعوب الأ�سلية 
تناق�ض اأ�سا�سي ووجودي ول ميكن اأن 
يتعاي�ض الكيان ال�ستيطاين مع ال�سكان 
الأ�سليني مهما طال الزمن اإىل اأن تعود 
ل�سكانها  املغت�سبة  واحلقوق  الأر�ض 

الأ�سليني واأ�سحابها ال�رصعيني.
من  واملتدينون  العلمانيون  ويزعم 
اليهود »اأن اأر�ض امليعاد من النيل اإىل 
الفرات« هي الأر�ض التي وعدها )يهوه( 
اليهود  يرجع  وبالتايل  ل�سعبه املختار. 
يهوويه  وعود  اإىل  واأكاذيبهم  اأطماعهم 

واإىل تف�سريات توراتية وتلمودية.
ولكن الدين ل ي�سكل حقاً من احلقوق 
املزاعم  لأن  الدويل،  القانون  نظر  يف 
بوعود اإلهية لي�ست م�سدراً من م�سادر 
لليهود  يجوز  لذلك ل  الدويل.  القانون 
لغت�ساب  الديني  باحلق  الدعاء 
القد�ض وفل�سطني العربية، كما ل يجوز 
املطالبة  امل�سلم  الأندوني�سي  لل�سعب 
اأقد�ض  لأنها  املكرمة  مكة  باحتالل 

بقعة لديه يف العامل.
الديني،  واحلنني  الدينية  العاطفة  اإن 
عن  ال�سادرة  الإن�سانية  والعاطفة 
قانونياً  �سبباً  ت�سكل  ل  ال�سطهاد 
فل�سطني  يف  اليهود  دولة  لتاأ�سي�ض 
العربية. فالقانون الدويل ل ينطلق يف 
دينية  اأ�سباب  من  الدول  تاأ�سي�ض  دعم 

اأو اإن�سانية.
»اإ�رصائيل« وحاخامات  العرب عند  اإن 
التوراتية  التعاليم  ويف  »اإ�رصائيل« 
الإ�رصائيلي  ال�سعب  وعند  والتلمودية، 
على  ت�سري  »حيوانات  العامل  ويهود 
اإبادتهم«، كما  قدمني واإرهابيون يجب 
واحلاخام  بيغن  مناحيم  ال�سفاح  اأعلن 
خلدمة  »عبيد  وهم  يو�سيف،  عوفيديا 

اليهود«.
نظرة  العرب  اإىل  ينظرون  فاليهود 
وكراهية،  وبغ�ساء  ومتييز  ا�ستعالء 
اأرا�سيهم  على  لال�ستيالء  ويخططون 
على  ويعملون  ومياههم.  وثرواتهم 
وتاأليب  العربية  املنجزات  تدمري 
الوليات املتحدة واأوروبا  على حماربة 
العرب وامل�سلمني والعروبة والإ�سالم.

العرب  قبل  »اليهود«  الأوروبيون  عرف 
خبيث  و�رصطان  دماء  م�سا�سو  اأنهم 
فتاك  مر�ض  اأب�سع  بل  الب�رصية،  يهدد 
العرب  ولكن  جمعاء،  الإن�سانية  يهدد 
منذ  حقيقتهم  على  يتعرفون  بدوؤوا 
اأ�سواأ  اليوم  وجندهم  فل�سطني.  نكبة 
بكثري مما و�سفهم الأوروبيون ويلتقون 
حماربة  يف  اليوم  الغربية  الدول  مع 
المربيالية  لفر�ض  والإ�سالم  العروبة 
الإ�رصائيلية  والمربيالية  الأمريكية 

على الوطن واملواطن العربي.
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  دهاقنة  ا�ستند 
يف بلورة اأطماعهم للو�سول اإىل املجال 
احليوي لليهودية العاملية على الأ�ساطري 
واملزاعم والأكاذيب التي كر�سها اأحبار 
اليهود يف التوراة والتلمود، وبثها رجال 
واجليتوات  الكنُ�ض  يف  اليهودي  الدين 

اليهود  اأذهان  يف  وغر�سوها  اليهودية، 
على  الربوت�ستانتية  الغربية  والكنائ�ض 
اأنها وعد اإلهي مبلكية الأر�ض من النيل 
اإىل الفرات، وعودة »�سعب اهلل املختار« 

اإىل اأر�ض امليعاد.
م�سري  اأن  الب�رصي  التاريخ  اأثبت 
وال�ستعمار  التقليدي  ال�ستعمار 
اإىل  العن�رصية  والنظم  ال�ستيطاين 

الزوال.
ال�ستعمارية،  النظم  جميع  زالت 
يف  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  فيها  مبا 
من  وغريها  رودي�سيا  ويف  اجلزائر 

البلدان الأفريقية.
واإ�سبانيا،  اإيطاليا  يف  الفا�سية  وزالت 
الف�سل  ونظام  اأملانيا  يف  والنازية 

العن�رصي يف جنوب اأفريقيا.
و�سيكون م�سري ال�ستعمار ال�ستيطاين 
العن�رصي  ال�سهيوين  والكيان  اليهودي 
اأو  عاجاًل  اإن  الزوال  اإىل  والمربيايل 

اآجاًل.

جت�سيد لال�ستعمار اال�ستيطاين 
اليهودي

غرباء  يقوم  اأن  هو  ال�ستيطان 
بتاأييد  تخ�سهم  ل  اأر�ض  با�ستيطان 
فخدم  ال�ستعمارية،  اأوروبا  دول  من 
املناطق  اإىل  اأوروبا  من  �سكان  نْقُل 
من  واخلالية  العامل  يف  املكت�سفة 
احل�سارة الأوروبية، كاأمريكا واأ�سرتاليا 
يف  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  وفل�سطني 
امل�ستوطنون  وح�سل  املناطق.  هذه 
�سكانها  اأو عزلوا  واأبادوا  الأر�ض  على 
العن�رصية  الطبيعة  وتنبثق  الأ�سليني. 
اإميان  من  ال�ستيطاين  لال�ستعمار 
احل�ساري  بتفوقهم  امل�ستوطنني 
الأ�سليني،  لل�سكان  واحتقارهم 
ومتدينهم  عليهم  بالتفوق  و�سعورهم 

بالقوة.
رّكز امل�ستوطنون على احتالل الأر�ض 
وا�ستعمارها  الأ�سليني  ال�سكان  من 
ال�سكان  وترحيل  منهم،  خالية  وجعلها 
الدول  اإىل  احلدود  خارج  الأ�سليني 

املجاورة.
وراء  من  جاوؤوا  غرباء  فامل�ستوطنون 
اأرا�ض لي�ست لهم  البحار وا�ستقروا يف 
وهدفهم زيادة الهجرة وزيادة الأرا�سي 
املغت�سبة وك�رص اإرادة ال�سكان الأ�سليني 
والعن�رصية.  والإبادة  والإرهاب  بالقوة 
ويعمل الكيان ال�ستيطاين على ت�سجيع 
وازدواجية  البي�ض،  هجرة  الهجرة، 
ال�سهيونية  ت�سجع  بينما  اجلن�سية، 
ت�سجيع  ويرتافق  فقط.  اليهود  هجرة 
)ترحيل(  تهجري  عملية  مع  الهجرة 
ملكية  وح�رص  الأ�سليني  ال�سكان 
فملكية  وباليهود،  بالأوروبيني  الأر�ض 
الأر�ض تنتقل من ال�سكان الأ�سليني اإىل 
من  تنتقل  اأن  ميكن  ول  امل�ستوطنني 

يهودي اإىل عربي على الإطالق.
باأنها  ال�ستيطانية  النظم  وتّدعي 
احلقيقة  يف  وهي  دميقراطية،  نظم 
ونظم  فقط  للم�ستوطنني  دميقراطية 
ال�سكان  جتاه  وعن�رصية  اإرهابية 

الأ�سليني.
امل�ستوطنني  عن�رصية  وتتجلى 
واإغراقهم يف التمييز العن�رصي والإبادة 
وكرامة  وحياة  بحقوق  با�ستخفافهم 
املجازر  فارتكاب  الأ�سليني،  ال�سكان 
حدث طبيعي يف �سلوكهم وممار�ساتهم 

وثبت بجالء التحالف ال�سرتاتيجي بني 
والدول  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  اأنظمة 

ال�ستعمارية.
لت�سبح  ال�ستيطانية  الكيانات  تطورت 
اأهم الأدوات التي يعتمد عليها ا�ستمرار 
فال�ستعمار  ال�ستعماري.  النظام 
من  يتجزاأ  ل  كجزء  ال�ستيطاين 
اأ�سا�ساً من  ينبع  الظاهرة ال�ستعمارية 
والقت�سادية  ال�سرتاتيجية  امل�سالح 
احل�سارة  تعميم  على  تعمل  التي 
اإىل  الظاهرة  هذه  وتعود  الغربية. 
القرن ال�سابع ع�رص »حيث يتحول اإقليم 
م�ستعمرة  اإىل  الأ�سليني  ب�سكانه  معني 
لل�سكان الذين هاجروا اإىل الإقليم من 

الأ�سول الأوروبية البي�ساء.«
ال�ستعمار  حالت  بع�ض  وترافقت 
عهد  بدء  مع  الأوىل  ال�ستيطاين 
وي�ستمد  اجلغرافية.  الكت�سافات 
وجوده  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
ال�ستعماري  التو�سع  مرحلة  من 
الكت�سافات  اأعقبت  التي  التقليدي 
اأ�س�ض عن�رصية  وقام على  اجلغرافية. 
الأوروبية  احل�سارة  تفوق  من  تنطلق 
العن�رصيون  واعترب  الأبي�ض.  والرجل 
اآرثر  اللورد  اأمثال  من  الأوروبيون 
هو  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  اأن  بلفور 
احل�سارة  نقل  يف  الأبي�ض  للرجل  حق 
باحتالل  وذلك  املتخلفة،  لل�سعوب 
الق�ساء  ذلك  ثمن  كان  »ولو  بلدانهم، 

على ال�سكان الأ�سليني.«)2(
واعتربوا اأن ر�سالة الرجل الأبي�ض هي 
تطوير ال�سعوب املتاأخرة. فال�ستعمار 
الأوروبيون  يقوم  اأن  هو  ال�ستيطاين 
معني  بلد  يف  بال�ستيطان  الغرباء 
�سكانه  على  فيه  ال�سلطة  وميار�سون 
الأ�سليني. وحتتل عملية ال�ستيالء على 
الأر�ض مكان ال�سدارة يف ال�رصاع بني 
الأ�سليني،  البالد  و�سكان  امل�ستوطنني 
اجلزائر  يف  فرن�سا  فعلت  كما  متاماً 
جنوب  يف  ال�سابق  العن�رصي  والنظام 
ال�ستعمار  و�سكل  ورودي�سيا.  اأفريقيا 
من  يتجزاأ  ل  جزءاً  ال�ستيطاين 
ال�ستعمار التقليدي يف كينيا واجلزائر 

واأنغول.
مع  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  يتعار�ض 
التي  املعا�رص  الدويل  القانون  مبادئ 
ال�ستعمار  اإنهاء  �رصورة  على  توؤكد 
بكافة اأ�سكاله، ويف مقدمتها ال�ستعمار 
اأب�سع  ي�سكل  الذي  ال�ستيطاين 
فاأنظمة  ال�ستعمار.  اأنواع  واأخطر 
ن�ساأتها  بحكم  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
العن�رصية،  وطبيعتها  ال�ستعمارية، 
اأحكام  تنتهك  الوح�سية  وممار�ساتها 
العهود  واأهم  الدويل  القانون  ومبادئ 
الدولية،  والتفاقات  واملواثيق 
ول  املتحدة  الأمم  قرارات  وتخالف 
قرار  خا�ض  وب�سكل  بتنفيذها،  تلتزم 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ال�سادر 
ال�ستقالل  »منح  حول   1960 عام  يف 
وت�سفية  امل�ستعمرة  وال�سعوب  للبلدان 
الدويل  القانون  ويعرتف  ال�ستعمار«. 
والأمم املتحدة ب�رصعية كفاح ال�سعوب 
ال�ستعمارية  ال�سيطرة  حتت  الرازحة 
بكافة  الكفاح  وب�رصعية  والأجنبية، 
والكفاح  املقاومة  فيها  مبا  الو�سائل 
تقرير  وحق  ال�ستقالل  لنيل  امل�سلح 
ب�سكليه  ال�ستعمار  وكن�ض  امل�سري 

التقليدي وال�ستيطاين.

انطلق اال�ستعمار 
اال�ستيطاين من مقولة 

الرجل االأبي�ض املتفوق 
واحل�سارة االأوروبية 

املتطورة وتخلف ال�سعوب 
يف اآ�سيا واأفريقيا ووجوب 

ا�ستعمارهم لن�سر احل�سارة 
الغربية والديانة 

امل�سيحية.
كانت االأر�ض والرثوات 

هي الهدف االأ�سا�سي 
للم�ستوطنني بدعم من 

الدول اال�ستعمارية. 
وكانت �سهيتهم لالأر�ض ال 
ميكن اإ�سباعها، كما كانت 

ن�ساطاتهم وجهودهم 
لطرد ال�سكان االأ�سليني 

باالإبادة واالإرهاب ال تقف 
عند حد. وابتكروا اخلدع 
واحليل واالأكاذيب لتربير 
اغت�ساب املزيد من االأر�ض 
واملزيد من الرثوات بالقوة 

وا�ستعمارها.

الدكتور غازي ح�سني

اأقالم
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يف ذكرى معركة اجلرف ) 22 - 29 �سبتمرب 1955(

.اأم املعارك التي احت�صنت البطولة و الت�صحية 
يقع  التي  تب�سة  والية  من  العقلة  دائرة  و 
بها  جبل اجلرف هي م�سقط راأ�س ال�سيخ 
 )  1957  -1895  ( التب�سي  العربي  ال�سهيد 
اأحد اأبرز رجاالت جمعية العلماء امل�سلمني 
اجلزائريني ،و ال�سهيد البطل االأزهر �رشيط 
)1914- 1957( الذي اأ�ساب ببندقيته القائد 
الفرن�سي بيجار  ،و املربي ال�ساعر االأ�ستاذ 
 )1981  -1926  ( حراث  الطاهر  �سعدي 
امل�رشف على �س�ؤون الالجئني اجلزائريني 

بت�ن�س. 
ال�سعب  على  اخلالدة  املنا�سبة  بهذه  و 
اإىل التحقيق  اجلزائري ،عادت بنا الذاكرة 
ح�سان  الدكت�ر  به  قام  الذي  ال�سحفي 
جريدة  مع  متعاونا  كان  ي�م   - اجلياليل 
التاريخ  )�سانع�  عن�ان  حتت  الن�رش- 
يتحدث�ن.. معركة اجلرف: حطمت كربياء 
نف��س  يف  االطمئنان  بعثت  و  اال�ستعمار 
امل�اطنني ( حتى ن�ستفيد منه يف نقل وقائع 
و جمريات املعركة من خالل املعطيات و 
املعل�مات التي �سجلت من اأف�اه �سانعيها 

من املجاهدين .

موقع املعركة :
مدخل  العقلة يف  دائرة  ال�سطح  بلدية  تقع 
متر  و  ال�رشقية  اجلزائرية  ال�سحراء 
يرتبع  ،و  ال�سحراوي  االأطل�س  جبال  بها 
و  االأ�سم  اجلرف  جبل  ال�رشقي  بجن�بها 
جغرافيا  يلتقيان  اللذين   االأبي�س  اجلبل 
للمياه  منبع  به  ي�جد  الذي  هالل  ب�ادي 
العذبة  .و ه� ميتد جن�با اإىل بلدية نقرين 
بلدية  �رشقا  ،و  ر�سا�س  اأوالد  اإىل  غربا  ،و 
كلم.  70 بح�ايل  عنها  يبعد  التي  ال�رشيعة 
كلم   50 بنح�  �س�ى  اجلرف  منطقة  وتبعد 

عن احلدود الت�ن�سية .
جبل اجلرف �سعب امل�سالك بالغ يف ارتفاعه 
 03 م�سافة  ،و ه� جبل �سخري ميتد على 
بجانبه  يقع  ،و  العرعار  بغابة  مك�س�ة  كلم 
اجلرف  معركة  وقعت  به  .و  اجلرف  وادي 
و  املعارك  اأعنف  من  تعترب  التي  اخلالدة 
اأكرثها �رشاوة باعرتاف الفرن�سيني اأنف�سهم 
 – الديبا�س   – جريدة  يف  جاء  ما  ،ح�سب 
عددها  يف  بق�سنطينة  ال�سادرة  الفرن�سية 

لي�م 29 �سبتمرب 1955 .

التح�سري للمعركة :

املجاهدين  على  املطروح  ال�س�ؤال  عن 
الذين �سارك�ا يف معركة اجلرف ح�ل كيفية 
الرئي�سية  اأ�سبابها  و  للمعركة  التح�سري 
هذه   ( احلبيب  عباد  املجاهد  ،اأجاب 
عدة  �سبقتها  ،بل  �سدفة  تاأت  مل  املعركة 
يف  معارك  عدة  �سبقتها  ،كما  حت�سريات 
القب�س  اإلقاء  مت  .فعندما  النمام�سة  جبال 
على القائد م�سطفى بن ب�لعيد - الذي كان 
ي�رشف على قيادة ال�الية االأوىل-يف بداية 
�سنة1955 ، خلفه القائد ب�سري �سيحاين يف 
يف  �سيحاين  �سارك  االأوىل.  ال�الية  قيادة 
ج�يلية  يف  وقعت  التي  الكماكم  اآم  معركة 
قدرة  للمجاهدين  اأن  له  تبني  ،و ملا   1955
كبرية على القتال ،قام بتنظيم م�ؤمتر �سعبي 
يف- راأ�س الطرفة – الذي يقع على بعد 08 
كلم �رشق اجلرف يف م�ساء اأحد اأيام الع�رشية 
الثانية من �سهر �سبتمرب 1955 ،و قد ح�رشه 
خطب   . امل�اطنني  بع�س  و  املجاهدون 
�سيحاين يف هذا امل�ؤمتر خطابا م�سه�را ،و 
يرفع من  و  الث�رية  الروح  يبث  اأن  ا�ستطاع 
قد  .و  امل�اطنني  و  املجاهدين  معن�يات 
ح�رش هذا امل�ؤمتر العديد من ال�سخ�سيات 
مثل: عبا�س لغرور و فرحي �ساعي و الزين 
عباد و حممد بن عجرود و االأزهر دعا�س و 
غريهم ... بعد هذا االجتماع كنا نت�قع اأن 
اال�ستعمار الفرن�سي �ست�سله ال حمالة اأخبار 
كل ما جرى يف هذا اللقاء التاريخي ، لذلك 
الذي  احل�سني  املكان  على  اجلميع  اتفق 
و ه� جبل  الهج�م  من  املجاهدين  يحمي 

اجلرف. و بعد اأيام متركزنا يف اجلبل بعد 
القيام بتح�سري امل�ؤونة الالزمة، و ت�زعت 
اأف�اج املجاهدين  يف كل االأنحاء من اجلبل 
باجلبل، جاءت  من متركزنا  ي�مني  بعد  .و 
القيادة  ،فاأمرتنا  فرن�سية  ا�ستطالع  طائرة 
الي�م  نف�س  النار، و يف  باأن ال نطلق عليها 
عجرود  بن  حممد  فار�س  املجاهد  خرج 
يف مهمة خا�سة من طرف القيادة ال�طنية 
فرط�طة   – ا�سمه  مكان  اإىل  و�سل  ملا  ،و 
– ،عرف اأن الق�ات الفرن�سية كثرية العدد 
الذين  املجاهدين  اأغلب  اأن  ،و  العدة  و 
بها  يدافع�ن  اأ�سلحة  ميلك�ن  ال  معه  كان�ا 
اإخفائهم  اإىل  ا�سطره   مما  اأنف�سهم،  عن 
الغار  باب  عليهم  �سد  و  باجلبل،  غار  يف 
و  ع�سنا  اإذا   : لهم  قال  ،و  ال�سخ�ر  ببع�س 
الغار،  لنا احلياة ف�سنخرجكم من  اهلل  كتب 
الفائزين  من  اهلل  عند  ف�سنك�ن  متنا  اإذا  و 
الذي  املجاهدين  ف�ج  التحم  ثم   . باجلنة 
مع  عجرود  بن  حممد  فار�س  يق�ده  كان 
الق�ات الفرن�سية الهائلة ،لكن هذه االأخرية 
فار�س  جماعة  على  تق�سي  اأن  ا�ستطاعت 
،و كان عددهم يقدر بح�ايل 40 جماهدا و 

هكذا بداأت املعركة احلقيقية .(
اأما املجاهد م�سعي ل�س�د فه� يق�ل: 

) من بني االأ�سباب احلقيقية ملعركة اجلرف 
املعارك  من  ا�ستفادت  ال�الية  قيادة  اأن 
اأثبتت  التي  ،و  باجلهة  التي وقعت  ال�سابقة 
ق�ة املجاهدين و اأ�سعرت فرن�سا ب�سعفها 
بني هذه  ،ومن  الث�ار  و �سم�د  اإميان  اأمام 
اآم  معركة  و  الذيب  حليق  معركة  املعارك 
كلها  ،و  كامال   ي�ما  دامت  التي  الكماكم 
برهنت على القدرة الكبرية التي يتمتع بها 

املجاهدون يف القتال و احلروب .(

مراحل �سري املعركة :

يق�ل املجاهد عباد احلبيب )بعد امل�ؤمتر 
اجتماع  بتنظيم  القيادة  قامت  ال�سعبي، 
الذي  املكان  اختيار  مت  قد  ،و  م�سيق 
امل�اطن�ن  تربع  ،و  املعركة  فيه  �ستدور 
علف  و حتى  االأ�سلحة  و  الالزمة  بامل�ؤونة 
البغال التي ينتقل ف�قها املجاهدون كانت 

مت�فرة .
دوريات  ،نظمت  باجلرف  التمركز  بعد 
اىل  ت�ؤدي  التي  الطرق  كل  ل�سد  ع�سكرية 
اأخرى  دورية  قامت  .كما  التمركز  مكان 
حطت  التي  الفرن�سية  الق�ات  مبراقبة 
،و  عديدة  م�اقع  يف  متركزت  و  رحالها 
اجلهات  جميع  من  اجلرف  جبل  ط�قت 
،كما حفروا اخلنادق و مت�ه�ا يف احلفر و 

ا�ستعدوا للمعركة .(
) بداأت   : ; ي�سيف املجاهد عا�س�ر لزهر 
الق�ات الفرن�سية بتقدم امل�ساة و الدبابات 
،و قد وجهت اأ�سلحتها اإىل �رشب امل�سجد 
اأنها  ،كما  اجلبل  �سفح  اأعلى  يف  امل�ج�د 
قامت ب�رشب االإبل و الغنم ب�سالح مدافعها، 
كما وجهت اأ�سلحتها اإىل �رشب املجاهدين 
املتخندقني و�سط املغارات و الذين كان�ا 
،ويف منت�سف  الفرن�سية  الق�ات  يف مقابلة 
النهار من ذلك الي�م، بداأ اجلي�س الفرن�سي 
ملا  .و  والبغال  اجلياد  راكبا  التقدم  يف 

اقرتب�ا من املجاهدين قال�ا لهم باحلرف 
تب�سة  اإىل  بات�ا حتى نذهب غدا   ( ال�احد 

ل�رشب القه�ة ( .
و يف الي�م الثالث و�سلت الدبابات الفرن�سية 

اىل وادي اجلرف .
الي�م  يف  تتقدم  مل  الفرن�سية  الق�ات  اإن 
اقتحمت  الثالث  الي�م  يف  لكنها  ،و  االأول 
كنا خمتفني  الليلة  تلك  وادي اجلرف،و يف 
يف مغارة ،وقد فرغت لنا الذخرية ،فاجتمع 
اإن   : لنا  وقال  لغرور  عبا�س  القائد  بنا  
،و اجلي�س يقرتب من  منا  الذخرية فرغت 
اأنه  �سك  فال  هكذا  بقينا  اإذا  ،و  خنادقنا 
راأينا .  اأن نبدي  �سيق�سي علينا،وطلب منا 
فاتفقنا جميعا على اخلروج من املغارات، 
و يف تلك الليلة نه�س ال�سهيد فرحي �ساعي 
و خاطب ق�ات العدو بق�له ) اإننا �سنخرج 
و  به  فاأهال  اإلينا  ين�سم  اأن  يريد  الذي  و 
�سهال ،و الذي يريد اأن يعرت�سنا ف�سن�سحقه 
علينا  نزلت  كالمه  من  االنتهاء  بعد  ،و   )
خرجنا  ذلك  بعد  ،و  اجتاه  كل  من  القنابل 
من املغارات ،و اكت�سفنا اجلي�س الفرن�سي 
االأبي�س  بال�سالح  التحام  يف  معه  فدخلنا 

و�سط ال�ادي . 
حادثة  فريوي  علي  ب�عكاز  املجاهد  اأما 
خروج  كان   ( بق�له:  اجلرف  من  خروجه 
يتم  املغارات  و  اخلنادق  من  املجاهدين 
يتبعه  ثم  ل�حده  يخرج  ف�ج  ،فكل  تدريجيا 
الف�ج امل�ايل و هكذا ، و كان ف�جنا اآخر 
و  ال�سالح  ف�جدنا  املعركة،  من  خرج  من 
كل  فغنمنا   ، االأر�س  على  مرمية  اجلثث 
بع�س  على  عرثنا  ،و  الفرن�سيني  اأ�سلحة 
معنا  فاأخذناهم  املجاهدين  من  اجلرحى 
من  اأكرث  تطاردنا  العدو  ق�ات  بقيت  و   ،
و  ظلمهم  من  جنانا  اهلل  لكن  و  اأ�سب�عني 

كيدهم ( .
هنا تدخل املجاهد عباد احلبيب لي�سيف 
: ظلت ق�ات اال�ستعمار تطاردنا من مكان 
يف  و  م�سحالة  يف  طاردونا  فقد  اآخر،  اإىل 
االأف�اج  كل  ا�ستطاعت  اأخريا  و  الدحي 
قمنا  بها  و   ،  – اجلديدة   – يف  تلتقي  اأن 
باإح�ساء املفق�دين و الغنائم التي حت�سلنا 

عليها،حيث غنمنا اأكرث من 85 بندقية
من خمتلف العيارات ،باالإ�سافة اإىل الكثري 
اأن جي�س  املاأك�الت، غري  و  املالب�س  من 
 ، اجلديدة-   – يف  حا�رشنا  اال�ستعمار 
جبل  يف  اأما   . االأكحل  خنق  اإىل  فالتجاأنا 
مركزا  اال�ستعمار  اأقام  فقد  اجلرف 
ل�سن�ات  اجلبل  يراقب  بقي  و  للمراقبة 

عديدة .
اجلن�د  بع�س  و  ب�سري  �سيحاين  القائد  اأما 
باب  عليهم  �سد  فقد  معه  كان�ا  الذين 
الغار امل�ج�د يف مقر القيادة بفعل ن�سف 
اال�ستعمار له ،و لبث�ا يف الغار اأكرث من 15 
ي�ما حتى ملح�ا ب�سي�سا من الن�ر يت�رشب 
حتى  الب�سي�س  ذلك  ،فاتبع�ا  الغار  يف 
متكن�ا من اخلروج من �سق يف الغار، و مل 
ت�ستطع فرن�سا اإلقاء القب�س عليهم.و الذين 
حممد  و  ال�سامي  حممد   : هم  معه  كان�ا 
ب�بكر  و  الت�ن�سي  البزوي�س  و  االأ�سنامي 

�ساملي و اأحمد ازديرة .

عدد اجلي�ش و عدته:
اأوال جي�ش التحرير:

 400 من  اأكرث  اجلرف  معركة  يف  �سارك 
جماهدا، و ا�ستعملت فيها اأ�سلحة خمتلفة 
احلرب  عن  م�روثة  ايطالية  بنادق  منها 
و  ال�سعب  بها  ،احتفظ  الثانية  العاملية 
البنادق  بع�س  مع  املجاهدين  اإىل  قدمها 
و  الثم�ين  و  اخلما�سي  ن�ع  من  االأملانية 

بع�س بنادق ال�سيد .
فيقدر  املعركة  هذه  �سهداء  عدد  اأما 
بح�ايل 100 �سهيد من بينهم: فار�س حممد 
بن عجرود و دعا�س لزهر وبخ��س حممد 

و حممد االأ�سنامي .
اأما الذين قادوا املعركة فعلى راأ�سهم ب�سري 
�سيحاين و نائبه عبا�س لغرور و ب�سري �سيدي 
حني و عجال عج�ل و ال�ردي قتال و الزين 

عباد .
ثانيا  جي�س اال�ستعمار الفرن�سي :

تقدر الق�ات الفرن�سية امل�ساركة يف معركة 
اجلرف بعدة اآالف من اجلن�د .

اأكرث من 40 طائرة  ا�ستعملت فرن�سا  و قد 
لقذف القنابل ،و 20 هيلي�كبرت لنقل جن�دها 
و  الك�مندو�س  و  الدبابات  ا�ستعملت  ،كما 
خمتلف اأن�اع االأ�سلحة و اجلي��س كامل�ساة 
 500 من  اأكرث  املعركة  يف  العدو  فقد  .و 

جندي و خم�س طائرات .

�سدى املعركة يف ال�سحافة :
االنت�سار الذي حققه املجاهدون يف هذه 
و  االأهايل  اإىل  الثقة  اأعاد  الكبرية  املعركة 
ي�ؤمن  ال�سعب  �سار  و  معن�ياتهم  من  رفع 
بالث�رة و الث�ار،كما اأن املجاهدين اأ�سبح�ا 
و  تخطيط  اأكرث  اأخرى  مبعارك  يق�م�ن 
.اأما اال�ستعمار الفرن�سي فقد  اإ�سرتاتيجية 
اأن  يعتقد  كان  حيث  نكراء  هزمية  تلقى 
ميكن  تعبريه  ح�سب   ) املتمردين   ( ه�ؤالء 
اكت�سف  اأنه  غري  ب�سه�لة،  عليهم   الق�ساء 
اأجل  من  ت�سحياتهم  و  املجاهدين  ب�سالة 
اأن جمم�عة  ..كما  نيل احلرية  و  االنت�سار 
من عمالء اال�ستعمار و اأذنابه - ممن كان�ا 
يعتقدون بق�ة فرن�سا - ان�سم�ا اإىل �سف�ف 
جي�س التحرير ال�طني و اأ�سبح�ا بعد ذلك 

من ث�اره الب�ا�سل .
كتبت جريدة – املجاهد- يف عددها االأول 
املعركة  هذه  عن   11 رقم  ال�سفحة  يف  و 
اجلرف  معركة   ( عن�ان  حتت  التاريخية 
اال�ستعمار  اإن   (  : تق�ل   ) اال�ستعمار  ياأ�س 
لي�س له حظ مع اجلرف، ففي �سهر �سبتمرب 
،تكبد   1955 �سنة  اأي  املا�سية  ال�سنة  من 
العدو و مرتزقته يف هذه املنطقة هزمية 
ثقيلة ،خ�رش فيها اأكرث من 400 قتيل و ثماين 
طائرات و اإ�سابة ثالث دبابات .كما غنمت 
بينها  الذخرية من  ق�اتنا كميات كبرية من 
02 بازوكا – �سالح م�ساد للدروع – و جهاز 

ات�سال و 40 بندقية .(
الفرن�سية   – الديبي�س   – و جاء يف جريدة 
يف عددها رقم 16396 ال�سادر ي�م اخلمي�س 
ب�سع�بة  فرن�سا  1955اعرتاف   �سبتمرب   29
)نظرا  فتق�ل  ال�عرة  م�سالكها  و  املنطقة 
جبلية  منطقة  لك�نها  املنطقة  ل�سع�بة 
�سعبة امل�سالك لكرثة وهادها و الرتفاعها 
و  �سعبة  تعد  العملية  هذه  ،فاإن  ال�ساهق 
الق�ات  مهمة  فاإن  لذا  ،و  املخاطر  كثرية 
املرابطة يف اجلزائر ه� مراقبة منطقتي 
واد عرب و واد بني بربر .اأما الق�ات االآتية 
واد  منطقة   مبهاجمة  فتق�م  ت�ن�س  من 
ال�اقعة يف -  هامل من ال�سمال و اجلن�ب 
ال�سعبة  املنطقة  كذلك  ،و   - امل�رشي  واد 
لكل من جبل جرار و جبل عبي� – ،  و اإذا 
كانت الق�ات امل�ج�دة يف اجلزائر مل جتد 
الق�ات  اأن  اإال  زحفها،  اأثناء  �سع�بات  اأية 
االآتية من ت�ن�س قد ا�سطدمت مع الطالئع 
االأوىل يف اأول ي�م من بداية العملية ،و بداأت 

املعارك الطاحنة يف �سمال املزرعة (.

حتتفل اليوم والية تب�سة 
بالذكرى 66 ملعركة اجلرف 

التي تعترب من املعارك 
الكربى التي �سهدتها 

الوالية االأوىل- اأورا�ش 
النمام�سة-، و دامت ثمانية 
اأيام من 22 اإىل 29 �سبتمرب 

جنود جي�ش  بني   1955
التحرير الوطني و جنود 

العدو الفرن�سي .هذه 
املعركة خلدها ال�ساعر 

اجلزائري حممد ال�سبوكي 
يف ن�سيده - جزائرنا يا بالد 
اجلدود- حيث يقول فيه :

�سلوا جبل اجلرف عن 
جي�سنا 

فيخربكم عن مدى بط�سنا.
كما خلدها ال�سعراء 

بامللحون الذين ذكروا 
املعارك التي وقعت باجلبل 

االأبي�ش يف قولهم:
جلبل االأبي�ش م�سكني

وا�ش بيه غ�سبان وم�سبب 
يف احلني 

راهوا على ا�سريط و الزين 
و االأزهر طارت له عني . 

اإعداد : االأخ�سر رحموين .

اأقالم
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حركة طالبان 

مقتل �الرهابي �ملدعو �أبو وليد

بني اإدارة ت�صيري القوة وقوة ت�صيريالإدارة

م�صرحيات املغرب الفرن�صي البهلوانية

فهل تنجح الآن يف قوة ت�سيري اإدارة البالد 
العام  الراأي  انتظر  وحنكة؟.  بحكامة 
اأ�سابيع  ثالثة  قرابة  واملحلي  الدويل 
حكومتها  لت�سكيل  طالبان  حركة  من 
عن  الإعالن  وبداية  املحتل،  خروج  بعد 
البالد،  يف  �ستنتهجها  التي  ال�سيا�سات 
العامل  دول  مع  العالقات  ذلك  يف  مبا 
واحتواء  املراأة،  وق�سية  الإن�سان  وحقوق 
مواقف  اأي  عن  بالبالد  والناأي  املعار�سة 
ومن  لالأفغانيني،  العام  ال�سالح  تخدم  ل 
احلكمة وح�سن الت�رّصف اأن تراعي طالبان 
قبل  والفوارق يف حكمها  امل�ستجدات  كل 

الحتالل الأمريكي. 
اجلديدة  املوؤقتة  طالبان  حكومة  دخلت 
التنفيذ يف  اأعلنت عنها احلركة حيز  التي 
الوقت الذي ت�ستعد فيه الوليات املتحدة 
الع�رصين  بالذكرى  لالحتفال  المريكية 
لهجمات 11 �سبتمرب. فالتاريخ الذي ُزعم اأن 
القاعدة نفذت فيه منذ عقدين هجماتها 
الأمريكية  املدن  اأكرب  من  اثنتني  على 
م�ستخدمة  وا�ستقرارا،  اأماًنا  واأكرثها 
فتاكة،  كاأ�سلحة  املدنية  الركاب  طائرات 
جربوتها  �سميم  يف  اأعدائها  بها  ت�رصب 
الع�سكرية والقت�سادية، بطريقة مل ي�سبق 
مل  والتي  الب�رصي،  التاريخ  يف  مثيل  لها 
اأنف�سهم بهذه الهجمات  يتوقع الأمريكيون 

العامل  �سبتمرب   11 ماأ�ساة  وهزت  اإطالقا، 
كله،  مما جعل عاملنا يتغري بالكامل.

املوؤقتني  والوزراء  املوؤقتة  احلكومة  اإن 
املر�سد  طرف  من  عنها  اأعلن  الذين 
اخواند  اهلل  هبة  الأعلى لأفغان�ستان املال 
زادة من خالل الت�ساور املتبادل هو اإعالن 
وا�سح باأن حركة طالبان الأفغانية ل تريد 
اإر�ساء اأحد ولن ت�سود اإرادة اأحد عليها يف 
اأفغان�ستان.  هناك العديد من الأ�سماء يف 
تزال  ل  التي  املوؤقتة  الأفغانية  احلكومة 
الوليات املتحدة والأمم املتحدة غا�سبة 
منها.  ل يزال الكثريون يخ�سعون لعقوبات 
يف  حكومة  لت�سكيل  احلركة  و�سعي  دولية، 
اإىل  الظروف،  باأح�سن  »�ستعود،  البالد 
حا�سنتها ال�سعبية وهي جزء من الب�ستون، 
�سكان  من  املائة  يف   45 ي�سكلون  الذين 
اأفغان�ستان.  لقد بذل املجاهدون الب�ستون 
لتحرير  والت�سحيات  الن�سال  اأعظم 
الحتالل  قوات  قب�سة  من  اأفغان�ستان 
املر�سد  يقوم  اأن  الأجنبية.  من املحتمل 
اخواند  اهلل  هبة  الأفغاين املال  الأعلى 
زادة لحًقا باإدراج جن�سيات وقبائل اأفغانية 
اأخرى يف هذه احلكومة املوؤقتة، لكنهم لن 
باإرادتهم  ولكن  العامل،  باإرادة  ذلك  يفعلوا 
النهائية  ال�سورة  و�ستنجلي  وم�سلحتهم. 
ل�سكل نظام احُلكم املرتقب الإعالن عنه 

للركون  مّيالة  طالبان  حركة  تبدو  قريباً، 
قطر،  مثل  من  املوثوقني،  الأ�سدقاء  اإىل 

وتركيا. 
 اإن القوى داخل اأفغان�ستان وخارجها التي 
الأفغاين املال  الأعلى  املر�سد  اأن  تعتقد 
زادة �سيتابع حكم طالبان  اخواند  هبة اهلل 
من  تعاين  ومثلها،  تطلعاتها  وفق  الديني 
تتمتع  اأن  يجب  الفهم.   و�سوء  الإهمال 
لإدارة  الكاملة  بال�سلطة  القوية  طالبان 
بهم.   اخلا�ص  احلكم  ونظام  حكومتهم 
عازمة  العاملة  القوى  من  العديد  هناك 
على اإحباط حكومة طالبان، خا�سة عندما 
الأفغانية  احلكومة  عن  الإعالن  فيه  مت 
العديد  احتج  نف�سه،  الوقت  يف  والوزراء. 
من الن�ساء على بع�ص الطرق ال�رصيعة يف 
كابول، وهذا موؤ�رص على اأن اجلهود �ستُبذل 
لالإطاحة بحكومة طالبان املوؤقتة اجلديدة 
بتعر�سها  واأي�سا  املراأة.  حقوق  با�سم 
للتهديد بامل�ساعدات الدولية امل�رصوطة، 
ملراقبة  دولية  �سغوط  ا  اأي�سً وهناك 
هي  احلقيقة  لكن  وقراراتهم،  ت�رصفاتهم 
لها  يحلو  ما  �ستفعل  طالبان  حكومة  اأن 
دون اأن تعباأ باأحد داخليا اأو خارجيا، طبعا 
التماثيل  هدمت  من  لي�ست  اليوم  طالبان 

واملعابد البوذية اأو حاربت املراأة.
من  املال  كلمة  ا�ستخدام  من  وبالرغم 

اخل�سوم يف العقدين املا�سيني كاإزدراء يف 
بع�ص الأو�ساط الثقافية وال�سحافية، لكن 
طالبان الأفغانية اأعطت كلمة املال معنى 
جديًدا لالحرتام والكرامة والعظمة.  لقد 
ح�رص  ل  ت�سحيات  الأفغان  املاليل  قدم 
لها بالأرواح واملمتلكات لإثبات معنى هذه 
املال  كلمة  ترتبط  واليوم  عامليا.   الكلمة 
با�سم كل حاكم لأفغان�ستان وحكم املال هو 
العملة احلالية لرجال جبال قهروا عدوهم 

يف اأفغان�ستان.
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  واأن 
من  يتمكنوا  مل  الكرث،  الكبار  وحلفاوؤها 
مئات  رغم  للبالد،  ناجحة  اإدارة  تقدمي 
النظام  دعم  على  �رصفت  التي  املليارات 
ومتكينه،  للمحتل  التابع  ال�سابق  الأفغاين 
فلماذا يطلب من حركة طالبان امل�ستحيل، 
يواجه حكومة  الذي  الأكرب  التحدي  ولكن 
متى  واإىل  كيف  هو  الآن  اجلديدة  طالبان 
التقديرات  وت�سري  العامل.   عليها  يتعرف 
طالبان  بحكومة  العرتاف  مرحلة  اأن  اإىل 
احلكومة  انهيار  وب�سهولة.   قريباً  �ستتقرر 
الأمريكي  والن�سحاب  ال�سابقة  الأفغانية 
يرقب  كله  العامل  جتعل  طالبان  و�سيطرة 
التي  بعهودها  �ستفي  وهل  الطالبان، 
قطعتها على نف�سها يف الدوحة؟ اأم تفاجئ 

الطالبان العامل باأن لها اأنيابا«.

فالرئي�ص ماكرون كان اأول من اأعلن اخلرب 
 15 الأربعاء  يوم  تويرت  على  ح�سابه  عرب 
اأن  قائال:  الوليد  اأبو  مقتل  خرب  �سبتمرب 
قوات فرن�سية قتلت زعيم تنظيم »داع�ص« 
مبنطقة ال�سحراء الكربى عدنان اأبو وليد. 
»تويرت«:  تغريدة على  واأ�ساف ماكرون يف 
�سد  حربنا  يف  اآخر  كبري  لنجاح  »اإنه 
اجلماعات الإرهابية يف منطقة ال�ساحل«، 
القتل  عملية  بان  النطباع  يعطي  ما  وهو 
متت يف ذات اليوم او بيوم قبله ومل يحدد 

مكان القتل
يوما بعد ذلك، اأي يوم اخلمي�ص 16 �سبتمرب 
وزيرة اجليو�ص الفرن�سية فلوران�ص باريل، 
ال�رصبة  اأن  الدولية  فرن�سا  اإذاعة  عرب 
الفرن�سية �سد عدنان اأبو وليد ال�سحراوي 
واثقون  اليوم  ونحن  اأ�سابيع  قبل  »نُفذت 
الأول  امل�سوؤول  هو  ُقتل(  )الذي  اأن  من 
ال�سحراء  يف  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  يف 
للجيو�ص  كبري«  بـ»جناح  م�سيدة  الكربى«، 
اإن  الفرن�سية. مو�سحة يف موؤمتر �سحفي 
جنمت  بجروح  متاأثًرا  »تُويف  ال�سحراوي 
اأوت  يف  برخان  قوة  نفذتها  �رصبة  عن 

.2021
فيما قالت م�سادر اأخرى ان اأبو الوليد كان 
م�سافرا على دراجة نارية قبل اأن ت�سطدم 

به طائرة م�سرية ق�ست عليه
التقفي  من  نوعا  تفر�ص  التناق�سات  هذه 
توؤكد  املتوفرة،والتي  للمعطيات  والتحليل 
بان عملية قتل اأبو الوليد متت يف اأغ�سط�ص 
ولي�ص الن ،،كيف متت ؟وملا مل يتم اعالن 
الذي  ال�سوؤال  هو  هذا  ؟؟  وقتها  يف  عنها 

يجيب على كافة الأ�سئلة املطروحة.

 من هو �أبو �لوليد ومتى ظهر هذ� 
�الرهابي؟؟؟

اأ�سول  من  الوليد  اأبو  املدعو  احلبيب 

باملخيمات  فرتة  وق�سى  �سحراوية، 
اأخرى  وفرتات  مبوريتانيا  وفرتات 
يطرح  باملخيمات  باملغرب  والتحاقه 
يف  متعننا  ما  اإذا  اأ�سا�سا  اأ�سئلة،  عدة 
يف  �ساب  وهو  باجلبهة  التحاقه  تاريخ 
الوليد  اأبو  املدعو  التحق  فلماذا   19 �سن 
جد  تاريخ  ،وهذا   1992 �سنة  باملخيمات 

مهم:
• فهي ال�سنة التي ات�سح فيها ان ال�ستفتاء 
ال�سدا�سي  مل يعد مربجما كما كان خالل 
الأول من ذات ال�سنة بعدما   تاأكد املغرب 
وفرن�سا وباقي حلفائه اأن ال�ستفتاء ان مت 

�سيكون ل�سالح ال�ستقالل
• ويف ذات ال�سنة ظهرت ب�سكل كبري رغبة 
خ�سو�سا  املحتلة  باملناطق  ال�سحراويني 
ال�سمارة  ا�سا،  اخلمي�ص:  مظاهرات  بعد 
التي  املغرب  ركائز  اأحدى  وبدا  والعيون 
واخلارجية  الداخلية  �سيا�سته  عليها  بنى 
را�سون  �سيطرته  حتت  ال�سحراويني  بان 

بالحتالل، تتهاوى.
• ويف هذه ال�سنة كثف املغرب من اإغراء 
�سعار:  حتت  باملخيمات  ال�سحراويني 
اخليانة  لت�سجيع  رحيم«  غفور  “الوطن 
بنى  اأخرى  لركيزة  خدمة  اإليه  والهروب 
عليها �سيا�سته الداخلية واخلارجية، وهي 
»حمتجزين«  باملخيمات  ال�سحراويني  اأن 

و�سياأتون اإىل املغرب تباعا.
املعطيات،  هذه  ظل  ويف  الفرتة  هذه  يف 
ممتازة  املادية  ظروفه  ل�ساب  كيف 
اإىل  يذهب  اأن  مالئمة  ظروف  يف  ويعي�ص 
البولي�ساريو؟؟؟  بجهة  ويلتحق  املخيمات 
اإذا كان مهياأ اأ�سال ويف مهمة وا�سحة  اإل 

من املخابرات املغربية؟؟

ماذ� فعل باملخيمات بعد �لتحاقه؟

ال�ساب التحق باملخيمات وعمره 19 �سنة 

اأعطيت  وبالفعل  بال�سبط،  اأ�سهر  وخم�سة 
له فر�سة متابعة درا�سته على غرار باقي 
ال�سباب وتخرج �سنة 1997 تخ�س�ص علوم 
مع  الع�سكرية  اخلدمة  واأدى  اجتماعية، 
الحتاد  يف  بالعمل  التحق  ثم  زمالئه 
ووادي  احلمراء  ال�ساقية  ل�سبيبة  الوطني 
الذهب، وهو ما كان يريد بال�سبط لك�سب 

الثقة.
منذ 1999 اإىل 2004 زار املناطق املحتلة 
5 مرات دون علم اأحد، اخرها �سنة 2005 
وذهب ملدة اأ�سبوع كامل اإىل الرباط حتت 
مريح  غري  نف�سي  و�سع  من  العالج  غطاء 
ثم ذهب اإىل موريتانيا والتحق مبعهد ابن 
مبا�رص  باإ�رصاف  اإعداده  مت  اأين  العبا�ص 
امللحق  واأ�سا�سا  املغربية  املخابرات  من 
اللقاءات  بع�ص  مع  ال�سفارة  يف  الع�سكري 

مع املدعو عبد املجيد بلغزال.
ظهر جمددا باملخيمات �سنة 2009 وحاول 
واأعد  يفلح  فلم  اأخرين  �سباب  جتنيد 
باملخيمات  الأجانب  تواجد  عن  درا�سة 
فاختفى  لختطافهم  التخطيط  يف  وبداأ 
جمددا  موريتانيا  يف  ليظهر  الأنظار  عن 
التي  الفرتة  ،وهي   2011 مطلع  مايل  ثم 
على  تعمل  املغربية  املخابرات  كانت 
والقتال  الإرهاب  تورطنا يف  على  الرتويج 
معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  جانب  اىل 
خ�سو�سا  املخدرات  تهريب  ويف  القذايف 
للحكم  مقرتحه  فر�ص  يف  ف�سله  بعد 
الذين  ال�سبع  الن�سطاء  ومعركة  الذاتي 
حيدار  امينتو  ومعركة  املخيمات  زاروا 
احداث  بعد  الذي خنق املغرب  وال�سغط 
التي  البطولية  اإيزيك  واملعارك  اكدمي 
قادتها اجلماهري ال�سحراوية والتي و�سلت 
ي�سمى  مما  وتخوفه  املغربية  العا�سمة 
الربيع العربي  لتاأمره املخابرات املغربية 
الأجانب من  املتعاونني  باختطاف 
املخيمات �سهر اأكتوبر 2011 ،وهي العملية 

التي جاءت بعد حماولة ال�ستثمار اخلبيث 
و�رصع  ليبيا  عرفتها  التي  الأو�ساع  يف 
عا�ستها  التي  الأو�ساع  يف  ال�ستثمار  يف 
وال�سحراء  ال�ساحل  منطقة  وتعي�سها 
املدعو  احلبيب  بقيادة  عمالئه  وحرك 
املتعاونني  الأجانب  لختطاف  الوليد  اأبو 
بال�سهيد  ال�ستقبال  مقر  من  الثالثة 
 2011 اأكتوبر   23 �سباح  بوجمعة  احلافظ 
واأ�س�ص اجلماعة الإرهابية امل�سماة »حركة 
“التي  اإفريقيا  غرب  يف  واجلهاد  التوحيد 
تبنت عملية الختطاف ،وهي العملية التي 
مت التخطيط لها �سهر اأوت من نف�ص ال�سنة 
من قبل  عمالء جلهاز املخابرات املغربية 
الذي تقاطروا ب�سكل مكثف على العا�سمة 
امللحق  بينهم  من  نواك�سوط  املوريتانيا 
الع�سكري املغربي بباماكو اجلرنال حممد 
عبد اجلبار مونتري ،و م�سوؤول جهاز مديرية 
الدرا�سات وامل�ستندات بال�سفارة املغربية 
املغربي مبوريتانيا  القن�سل  و  بنواك�سوط 
وزير  مبن�سب  يعمل  كان  والذي  اآنذاك 
منتدب لدىوزارة الداخلية املغربية ورجل 
ومرا�سل  املجيد  بلغزال  عبد  املخابرات 
وكالة الأنباء املغربية حفيظ البقايل وكان 
الإرهابي  لنائب  العملية  يف  البارز  الدور 
اأبو الوليد الإرهابي وكبري مهربي  املدعو 
املخدرات ال�رصيف ولد الطاهر، مهند�ص 
مبايل،  اإرهابي   200 عن  الفراج  �سفقة 
بالدار  يقيم  وكان  املغرب  اىل  والذي جلا 
جزائري  قب�ص  امر  من  البي�ساء  هربا 
الأنرتبول  طرف  من  دويل  اىل  حتول 
والوليات املتحدة المريكية وم�ساركة اإىل 
جانب دور التن�سيق لالإرهابي احلاج اأحمد 
ولد ابراهيم، الذي كان ين�سط حتت غطاء 
رجل اعمال من مايل و حدثت العملية  يف 
وا�سحة ت�رصب  وباأهداف  ظرفية حمددة 
واتفاق  واجلزائر  ال�سحراوي  ال�سعب 

اجلزائر بني املاليني

جنحت حركة طالبان يف 
ت�سيري �إد�رة حترير �لبالد 

بقوة �ل�سالح و�الإر�دة، وذلك 
بت�سيري �ل�سربات �لع�سكرية 

�لناجحة منذ بد�ية 
�الحتالل يف 2001. 

ملاذ� يغني �ملغرب ور�عيته 
فرن�سا ويحاوالن بكل قو�هما 

��ستغالل مقتل �الرهابي 
�ملدعو �أبو وليد؟؟؟؟ �جلو�ب 
ب�سيط للغاية خ�سو�سا �إذ� ما 

قدرنا �لظرفية و�ملعطيات 
�لتي �أعلن فيها عن مقتله، 

خ�سو�سا �إذ� ما تفطننا 
لتناق�ض �لت�ساريح �لر�سمية 
�لفرن�سية حول مكان وتاريخ 

�لقتل

�الأ�ستاذ �لدكتور عبد �هلل ثاين قدور
�أ�ستاذ �سيميولوجيا �الت�سال ق�سم 

علوم �الإعالم و�الت�سال
ومدير خمرب �الت�سال �جلماهريي 

و�سيميولوجيا �الأنظمة �لب�سرية
ومدير جملة �ل�سورة و�الت�سال /

جامعة وهر�ن1 �أحمد بن بلة

حممد �سامل �أحمد لعبيد

�جلزء 01



الأربعاء 22 �صبتمرب 2021 املوافـق 14 �صفر  1443 اأقالم9
مع حممد حربي

لهذا انتقلت مع كرمي اإىل وزارة ال�صوؤون اخلارجية
�أكرب عندما  قيمة  �ل�سرية  وتكت�سب هذه 
م�سحوبة  نف�سه  حربي  حممد  يرويها 
ملختلف  �سو�سيو-تاريخية  بقر�ء�ت 
ذ�تية  ومب�سحة  تناولها  �لتي  �ملحطات 
يكن  مل  �لر�وي  �أن  منطلق  من  طبيعية 
مالحظا د�ر�سا فح�سب بل كان فاعال يف 
�أن نتتبع  كثري من �لأحد�ث. نحاول هنا 
باللغة  �لتي جرت  �حلو�ر�ت  من  �سل�سلة 
بعنو�ن:  �ليوتيوب  موقع  �لفرن�سيةعلى 
��ستعر�ض  و�لتاريخ«  �لذ�كرة  »�جلز�ئر 
فيها مع �لباحثني برينارد ريت�سارد وروبي 
موردر حياته �لدر��سية و�لن�سالية ونقدم 

ما تي�رس منها للقارئ �لعربي. 
يف  تكونو�  �لذين  �لأفر�د  جانب  يف 
�مل�رسق �لعربي جند �لغالبية ممن ذهبو� 
�أقل  للتكوين يف �سوريا و�لعر�ق وبدرجة 
تكوين  ذوي  �لأ�سا�ض  كانو� يف  يف م�رس 
متو��سع غري �أنهم كانو� �أقرب �إىل �لفرق. 
كانو� ير�سلون للتكوين �لع�سكري بعد �أن 
و�لثانوية  �ملتو�سطة  �لدر��سة  يغادرو� 
كان  �ملغرب  ويف  باجلبال.  ويلتحقو� 
�لتالميذ  يختطف  �لبد�ية  يف  بو�سوف 
من �لثانويات لري�سلهم للتكوين �لع�سكري 
ممن  و�لكثري  �لتاأطري  بالتايل  ليدعمو� 
بعد  �لدولة  �سخ�سيات  �أكرب  �أ�سبحو� 
�ختطافهم  مت  �أنا�سا  كانو�  �ل�ستقالل 
يتعامل  بو�سوف  كان  �لثانويات.  من 
ولء  لت�سكيل  �أبناوؤهم  وكاأنهم  معهم 
جماعي مقد�ض حوله بعيد� عن �أ�سلوب 
�لأخرى.  �لوز�ر�ت  يف  �لكو�در  ��ستقد�م 
�سطح  على  بروزه  بد�أ  فقد  بومدين  �أما 
لتحقيق  �لأوىل  �ملحاولة  مع  �لأحد�ث 
ما  �إن�ساء  مع  �جلي�ض  د�خل  �لندماج 
�لع�سكري  �لتنظيم  جلنة  ي�سمى  كان 
)كوم( �ل�رسقية و�لغربية. كان يقود �لكوم 
ر�أ�سهم  على  كان  �سباط  عدة  �ل�رسقي 
من  جاء  �لذي  �ل�سعيد  حممدي  �لعقيد 
�لولية �لثالثة بينما كان يقود كوم �لغرب 

ي�سهد  مل  �لذي  بومدين  هو�ري  �لعقيد 
هز�ت  يعرف  ومل  �أقل  مترد  عمليات 
و�أزمات كثرية مثل �لتي حدثت يف �ل�رسق 
كانت  بنخبة  يتمتع  �لغرب  كوم  كان  فقد 
مل  وحلها،  �مل�سكالت  طرح  على  قادرة 
تكن موجودة يف كوم �ل�رسق، كما �أن كوم 
روح  �أفر�د� ميتلكون  يحتوي  كان  �لغرب 
�لدولة مبا لهم من تفكري وطني ��ستقوه 
من مرحلة �لدر��سة �لثانوية و�جلامعية، 
مل  ما  وهو  ق�سيتهم  �لدولة  كانت  فقد 
كان  �لذين  �لفالحني  لدى  متوفر�  يكن 
من  و�لتحرر  �حلرية  �أجل  من  كفاحهم 
�لذي  �لوحيد  بو�سوف  كان  �لأجنبي. 
�لع�سكرية  �لكو�در  لتكوين  مدر�سة  �أن�ساأ 
درجة  �إىل  �لإ�سارة  جمال  يف  و�لتقنية 
خالل  �جلز�ئري  �لإ�سارة  ق�سم  �أن 
ما  �أحيانا  يفوق  كان  �لتحريرية  �لثورة 
مثل  �مل�ستقلة  �لدول  لدى  موجود�  كان 
كنت  ملا  �أين  و�أتذكر  و�ملغرب،  تون�ض 
يف غرب �إفريقيا، يف غينيا ومايل وغانا 
لتون�ض  �لديبلوما�سية  �ملر��سالت  كانت 
�جلز�ئرية.  �لإ�سارة  على  متر  و�ملغرب 
و�إذ� حاولنا �لبحث عن جذور غياب روح 
�أفر�د  من  �لعري�سة  �لفئات  لدى  �لدولة 
�لوطني فاإننا جندها يف  �لتحرير  جي�ض 
على  مبنية  كانت  �لتي  ذ�تها  �لنطالقة 
�لثورة  �ندلع  ع�سية  �لوطنيني  �نق�سام 
و�سلت  مريرة  �رس�عات  يف  ودخولهم 
مرور  ومع  �ل�سالح،  ��ستعمال  حد  �إىل 
لتاأخذ  �ل�رس�عات  هذه  حتولت  �لوقت 
طابعا �جتماعيا وجغر�فيا وتن�سف بذلك 
يف  �جلز�ئري  �ل�سعب  حزب  �أجنزه  ما 
�سبيل ت�سكيل نخبة وطنية لكن �لنفجار 
�ملجال  ترك  �حلزب  هذ�  عرفه  �لذي 
نوع.  كل  من  �ل�رس�عات  لتجذر  و��سعا 
ينبغي يف �عتقادي �عتبار فكرة �لمة يف 
�لختاللت  لفهم  �أ�سا�سية  �لتكوين  طور 
لديهم  كانت  من  �أعني  يف  تبدو  �لتي 

مل  �إذ  �ملجتمع  فكرة  بدل  �لدولة  فكرة 
�حلاجز  ور�ء  �لدولة  ت�سور  ممكنا  يكن 

�ل�ستعماري.
يف نهاية 1959 مرت �لثورة بعدة �أزمات 
يف  و�أخرى  �حلدود  على  �أزمة  منها 
للمجل�ض  �جتماع  تبعها  �خلارجية  وز�رة 
دي�سمرب  بني  �جلز�ئرية  للثورة  �لوطني 
�لأزمات  1959 وجانفي 1960 حلل هذه 
�جلي�ض  مبركزة  �ملتعلقة  و�لإ�سكالت 
جبهة  هيئات  بع�ض  يف  �لنظر  و�إعادة 
بلقا�سم  �نتقال  ومنها  �لوطني  �لتحرير 
�إىل  �مل�سلحة  �لقو�ت  وز�رة  من  كرمي 
وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية فقرر نقل جميع 
موظفيه �إىل �لوز�رة �جلديدة وفكان علي 
عن  يبحث  وكان  �لقاهرة  �إىل  �لنتقال 
�لأمني  دحلب  ل�سعد  م�ساعد  عام  �أمني 
فاقرتحت  �حلكومة  عينته  �لذي  �لعام 
كان  �لذين  بلحو�سني  مربوك  عليه 
�لعقيد  مع  �لت�سليح  وز�رة  ديو�ن  مدير 
كما  قدمي  وطني  منا�سل  فهو  �أوعمر�ن 
ور�ءكتابة  �آخر�ن  ومنا�سالن  هو  كان 
�لأمة  حول  �ل�سيا�سية  �لنظرية  يف  ن�ض 
�لأزمة  خالل  �حلزب  غادر  �جلز�ئرية، 
�لرببرية وكان رفيقا يف مرحلة ما ببجاية 

للحزب �ل�سيوعي دون �أن ينخرط فيه. 
كنا فريقا من �ل�سباب �نتقلنا �إىل �لقاهرة 
وقد  �خلارجية،  �ل�سوؤون  وز�رة  لتنظيم 
�لوز�رة  هذه  �أن  م�سكلة  �عرت�ستنا 
حتديد  دون  �رجتالية  بطريقة  ت�سكلت 
للخارج  �ملبعوثني  لتوظيف  معايري 
�إي�سال  على  لقدر�تهم  جيد  وتقدير 
�لوز�رة  عرفت  لقد  �لقيادة.  ر�سالة 
�نطالقة جديدة حيث ��ستقت من خز�ن 
يف  مبعوثيها  لختيار  �لطالبية  �حلركة 
قد  �ملوؤقتة  �حلكومة  كانت  �خلارج. 
 1959 مار�ض  يف  عملها  قو�عد  حددت 
بينما ظل �لقادة �لع�سكريون يبحثون عن 

حلول مل�سكالتهم طو�ل تلك �لفرتة. 

تتخذ  �ملوؤقتة  �حلكومة  قر�ر�ت  كانت 
بعد �ل�سفر �إىل بكني �أو مو�سكو لذ� قررت 
�حلكومة �لهتمام بقدر �أكرب بالعالقات 
هناك  كان  �ل�رسقية.  �أوروبا  بلد�ن  مع 
تردد ملدة طويلة ب�ساأن �إقامة �لعالقات 
مع بلد�ن �أوروبا �ل�رسقية ففي نظر �لقادة 
�إغ�ساب  ينبغي  ل  للحكومة  �لأ�سا�سيني 
�لتي  �لتناق�سات  على  �لعمل  بل  �لغرب 
تربز يف �ملع�سكر �لغربي. لكن �مليل �إىل 
�إقامة �لعالقات مع �أوروبا �ل�رسقية كان 
�ملناه�سون  فيهم  مبا  �لع�سكريني  عند 
عن  يبحثون  كانو�  لأنهم  لل�سيوعية 
�لغرب.  موقف  كان  مهما  فقط  �ل�سالح 
�لذي  �لق�سم  هذ�  فتح  تقرر  �أن  وبعد 
دعيت  �ل�سرت�كية  �لبلد�ن  ق�سم  �سمي 
لتويل م�سوؤوليته. �رسعنا يف و�سع هياكل 
حول  تقارير  �سياغة  يف  وبد�أنا  �لوز�رة 
ح�سيلة �لأق�سام و�لتوجيهات �مل�ستقبلية 
�لتي ينبغي تنفيذها يف هذ� �لبلد �أو ذ�ك 
وطلب مني �إجناز خال�سة لهذه �لتقارير 
وت�سنى يل �لطالع على �أر�سيف �لوز�رة 
معرفة  من  خالله  من  متكنت  �لذي 
مو�قف �مل�سوؤولني حول خمتلف �لق�سايا 

�ملطروحة على �مل�ستوى �خلارجي. 
لكن مقامي مل يدم طويلة يف هذ� �لق�سم 
لأ�سباب و��سحة وهي �أين دخلت يف نقا�ض 
حاد مع قيادة �أركان �جلي�ض وعلى ر�أ�سها 
قد  وكنت  منجلي  علي  و�لعقيد  بومدين 
�سمن  �لع�سكرية  �لقيادة  �إىل  �أر�سلت 
�لتح�سري�ت لزيارة �لوزير بلقا�سم كرمي 
حول  معها  باحلديث  وكلفت  بكني  �إىل 
وتكوين  �لت�سليح  من  �جلي�ض  حاجيات 
�لإطار�ت �لع�سكرية لكن �لنقا�ض مل يكن 
حول هذه �ملو��سيع بل �أخذ جمرى �آخر 
�إذ حتول �إىل �حلديث عن �ل�سرت�تيجية 
�حلرب  �أطروحة  فعر�ست  �لع�سكرية 
�أن  ينبغي  �لتي  و�ل�رسوط  �لأمد  طويلة 

تتوفر لهذه �ملقاربة. 

تكت�سي متابعة �سرية حياة 
املنا�سل وامل�ؤرخ اجلزائري 

حممد حربي اأهمية ق�س�ى 
بالنظر اإىل ما حتمله من 
قراءة واعية ومتب�سرة 
للأحداث التي عا�ستها 
اجلزائر منذ والدته يف 
بداية الثلثينيات من 

القرن املا�سي اإىل الي�م. 

بقلم اح�سن خل�ص 

اجلزء ال�ساد�ص والع�سرون

وجه اآخر للمعادلة

عن تلك امل�صافة بني املاأمول واملوجود
لتحميلها  �سماعة  عن  �لبحث  وق�سة 
و�قعنا  يف  جديدة  لي�ست  �لتق�سري  وزر 
�لفل�سطيني، فهي تتكرر مع كل حدث، ودون 
�أنف�سهم فهم مالب�ساته،  �أن يكلف كثريون 
و�آخر �أمثلة ذلك تلك �لتهامات �ملتطايرة 
يف ف�ساء�ت مو�قع �لتو��سل لهذه �ملنطقة 

�أو تلك منذ عملية نفق �حلرية.
�سيقول  �مل�سهد  يف  جيًد�  متّعًنا  لكّن 
وجوه  يف  غ�سبتهم  ينفثون  من  �أكرث  �إن 
نزعات  يكّر�سون  �أو  �ل�سعيفة  �لأطر�ف 
�ملناطقية �لعن�رسية هم �أولئك �لفارغون 
�مل�ساهدة،  باأدو�ر  و�ملكتفون  �لفعل،  من 
�لطني  ز�د  ومما  �لهجوم،  �أو  و�لت�سفيق 
�لتو��سل  مو�قع  �جلمهور  �أكرث  �إدمان  بلّة 
�لجتماعي، �لكفيلة باإظهار �أ�سو�أ ما لدينا 
يف �للحظات �حلرجة �لتي تكتنف و�قعنا 
من حني �إىل �آخر، لأن هذه �ملو�قع غّذت 
ظاهرة �لرثثرة و�لكالم لأجل �لكالم، دون 
�إىل  �أو  مو�سوعية  حقائق  �إىل  �ل�ستناد 
جو�نبه،  جميع  من  �لو�قع  ملجريات  فهٍم 
مثلما عززت من جانب �آخر �لتعويل على 

�لأوهام �أو �نتظار �ملعجز�ت. وعودًة �إىل 
و�أيهم  نفيعات  منا�سل  �لبطلني  �عتقال 
كممجي من جنني، تلك كانت نهاية متوقعة 
بالنظر �إىل ظروف �ل�سفة �لغربية �لأمنية، 
مل�رسوع  مناوئتني  ل�سلطتني  وخ�سوعها 
و�ل�سلطة،  �لحتالل  وهما  �ملقاومة، 
بل هو حا�سل  لي�ض جديًد�،  �حلال  وهذ� 
قبل  �ل�سفة  يف  �لو�قي  �ل�سور  عملية  منذ 
مع  تتعمق  رد�ءته  لكن  عاًما،  ع�رسين 
�لوقت، حتى لو طّور �خليال �سورة  مرور 
�لو�قع،  حقيقة  �إدر�كه  لعدم  �إما  مغايرة، 
�أو لأنه كان �سحية �إعالم ي�سّخم �ل�سغائر 

ويوهم �لنا�ض عك�ض ما هو موجود.
�لو�قع هو �ملرجتى و�ملاأمول،  لي�ض هذ� 
جرى،  عما  خمتلفة  نهاية  متنينا  وكلنا 
تنتهي  وهل  �لأمنيات؟!  تكفي  هل  ولكن 
كان  �إنه  �لقول  مبجرد  جميًعا  م�سوؤوليتنا 
لعل  �ل�سباب؟!  حماية  �مل�سلحني  على 
ت�سّور  حني  نبتت  �لأ�سا�سية  �لإ�سكالية 
كثري من �لنا�ض، بناًء على �سورة موهومة، 
حماية  على  قادرون  �مل�سلحني  بع�ض  �أن 

عنا�رس  حني  يف  �لقتحام،  من  جنني  كل 
يف  يغطون  لل�سلطة  �لأمنية  �لأجهزة 
ذلك  �إىل  �إ�سافة  مقر�تهم،  د�خل  �لنوم 
�لتهديد�ت  �سقف  رفع  يف  �ملبالغة  تلك 
كامري�ت  �أمام  �مل�سلحون  �أطلقها  �لتي 
معتقدين  �لنا�ض حقائق،  �لإعالم، وظنها 
نف�سها  ت�سبه  �ليوم  �لغربية  �ل�سفة  �أن 
كو�درها  كانت  حني  عاًما،  ع�رسين  قبل 
و��ستعد�دها،  عافيتها  يف  �ملقاومة 
وعلى  متو�فرة،  �لعدو  ردع  �أدو�ت  وكانت 
�لعمليات �ل�ست�سهادية، من  ر�أ�سها �سالح 
�سي�ساب  �لأيام  تلك  عند  ذ�كرته  توّقفت 
�عتقاًل  يرى  حني  �سك  دون  بالإحباط 
ما  كّل  تابع  ومن  �لنفق،  ملحرري  �سهاًل 
جرى على مد�ر هذه �ل�سنو�ت كان يتوقع 
و�جهت  �لتي  نف�سها  لأنها  �لنهاية،  هذه 
منذ  �لغربية  �ل�سفة  �ملطاردين يف  جميع 
كان  مّلا  �آخر،  جانب  من  �لو�قي.  �ل�سور 
و�حلر�ض  �ملقاومني  مع  �لتعاطف  هذ� 
�لنا�ض؛  �أكرث  نفو�ض  يف  حا�رًس�  عليهم 
فلماذ� مل نكن ن�سمع �حتجاجات بالوترية 

نف�سها عندما كانت �أجهزة �ل�سلطة تعتقل 
ملاذ�  �سجونها؟!  يف  وتعذبهم  �ملقاومني 
مل متار�ض �لنا�ض �إد�نتها مل�رسوع �لتن�سيق 
�لأمني بالدرجة نف�سها �لتي تعرّب بها عن 
تعاطفها مع �أفعال �ملقاومة؟! �أم �أن حال 
غالبية �لنا�ض تبني �ملو�قف �لتي ل ترتتب 
عليها كلفة، حتى لو كانت مطالبة �آخرين 

بكلفة ل يقدرون عليها هم؟!
يف  �حلقيقي  �ملقاوم  �إن  نقول  �أن  بقي 
جمموعات  �سمن  يظهر  ل  �ليوم  �ل�سفة 
بل  �لإعالم،  وو�سائل  �لنا�ض  �أمام  علنية 
عن  و�لبعد  و�ل�سمت  �ل�رسية  يتحرى 
�لظهور حتى يظفر بهدفه ويوؤدي و�جبه، 
و�آخر ما حتتاج له �ساحة �ل�سفة �ليوم هو 
�ل�ستعر��ض و�لتهديد دون ر�سيد، لأن من 
ر�سيًد�  ر�كم  قد  يكون  �أن  يُفرت�ض  يهدد 
�خلري  يِرد  ومن  لتهديده،  �سابًقا  فعلًيّا 
عاماًل  يكون  �أن  دون  �ليوم  �ل�سفة  لو�قع 
م�ساعًد� على �إحباط روح نهو�سها؛ فعليه 
�أن يوؤدي و�جبه بقليل من �لكالم وكثري من 

�لفعل.

كان �سباح اأم�ص االأحد 
الذي حمل لنا خرب اعتقال 

اآخر بطلني من متحرري 
عملية نفق احلرية، 

كئيًبا وحزيًنا، لكنه كان 
ا برعاية: البحث عن  اأي�سً

�سماعة لتحميلها م�س�ؤولية 
ما جرى، وغالًبا ما ُتلقى 
امل�س�ؤولية على اأ�سعف 
اأطراف املعادلة واأقل 

الفاعلني فيها.

بقلم : ملى خاطر



اجلزائري  الدويل  الالعب  خا�ض 
اأمام  نابويل  ناديه  اأونا�ض مباراة  اآدم 
اإطار  يف  وذلك  احتياطيا  اأودينيزي 
اجلولة الرابعة من الدوري االيطايل، 
عدم  �سباليتي  املدرب  اختار  اأين 
االعتماد على و�سط ميدان الت�سكيلة 
الثقة  و�سع  وعدم  اأ�سا�سيا  الوطنية 
فيه، وف�سل تركه على مقعد البدالء، 
ومل يقحمه �سوى يف اآخر ع�رش دقائق 
من املواجهة التي فازت بها ت�سكيلة 
برباعية  االيطايل  اجلنوب  نادي 

�سدارة  باعتالء  لها  �سمحت  نظيفة، 
والتقدم  انفراد  على  "الكالت�سيو" 
قطبي  �سورة  يف  ايطاليا  كبار  على 

ميالن، روما وجوفنتو�ض.
ال�سابق  الالعب  ي�سجل  اأن  ينتظر 
لنادي بوردو وني�ض الفرن�سيان عودته 
اإىل �سفوف املنتخب الوطني جمددا 
التح�سريي  الرتب�ض  من  ابتداء 
�سهر  مطلع  يخو�سه  والذي  املقبل 
لتح�سري  حت�سبا  القادم  جويلية 
النيجر  اأمام  املزدوجة  مقابلته 

والرابعة  الثالثة  اجلولتني  حل�ساب 
كاأ�ض  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  من 
العامل 2022 بقطر، وذلك بعد غيابه 
ال�سابق وعدم م�ساركته  عن الرتب�ض 
وبوركينافا�سو  جيبوتي  مباراتي  يف 
وعدم  املناف�سة  عن  غيابه  ب�سبب 
حتديد م�ستقبله الكروي، حيث ك�سف 
االإعالم  نقلها  اأونا�ض يف ت�رشيحات 
الكثري  ينتظره  يزال  ال  اأنه  االيطايل 
االلتحاق  قبل  نابويل  مع  العمل  من 
مبع�سكر اخل�رش، اأين ينتظر اأن يكون 

الغائبة  العنا�رش  من  العائدين  اأول 
كان  الذي  وهو  ال�سابق  الرتب�ض  عن 
و�سجل  جويلية  ترب�ض  يف  حا�رشا 
هدفا اأمام موريتانيا يف مقابلة ودية، 
قرارات  يحرتم  اأنه  اأونا�ض  واأ�ساف 
باإقحامه  وخياراته  �سباليتي  مدربه 
اأن  وم�ستعد  املباريات،  يف  بديال 
حال  يف  عليه  ما  ويقدم  دوره  يلعب 
منحه  املقبلة  الفرتة  خالل  قرر 

فر�سة اللعب اأ�سا�سيا.
عي�شة ق.

الدولية  االحتادية  عادت 
لكرة القدم جمددا اإىل تغيري 
املنتخب  مقابلة  توقيت 
اأمام  يخو�سها  التي  الوطني 
حل�ساب  النيجر  نظريه 
اجلولة الرابعة من الت�سفيات 
العامل  كاأ�ض  اإىل  املوؤهلة 
اأعلنت  حيث  بقطر،   2022
الفاف اأّنها تلقت مرا�سلة من 
تغيري  اإجراء  تك�سف  الفيفا 

املقرر  املواجهة  توقيت  يف 
اإجراوؤها يف 12 اأكتوبر القادم 
من  وذلك  نيامي  بالعا�سمة 
اإىل  اللقاء  تقدمي  خالل 
م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة 
مثلما  ليال  الثامنة  عو�ض 
�ساعة،   48 قبل  اأعلنته 
الفارط  االحاد  كانت  بعدما 
اخلام�سة  على  مربجمة 
م�ساء، لكنه والأ�سباب داخلية 

ب�سبب رف�ض �سلطات النيجر 
اإقامة مظاهرات ومواعيد يف 
دفع  اأمنية،  الأ�سباب  ال�سهرة 
املقابلة  تقدمي  اإىل  الفيفا 
م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  اإىل 
وهو التوقيت الذي ينتظر اأن 
ال يعيق رفقاء الالعب عي�سى 
من  اأف�سل  باعتباره  ماندي 
حرارة  حتت  زواال  اللعب 

عالية.

نحو  الكوكي  نبيل  املدرب  يتوجه 
�سطيف  وفاق  نادي  مع  البقاء 
اآخر،  مو�سما  االإدارة  مع  والتجديد 
العقد  نهاية  يف  يتواجد  الذي  وهو 
القادم،  تاريخ 30 �سبتمرب  املقرر يف 
ويف هذا ال�سدد طمئنت اإدارة الوفاق 
على ل�سان كل من فهد حلفاية وعبد 
التون�سي  املدرب  اأن  �رشار  احلكيم 
�سوف يبقى مع النادي ويوا�سل مهامه 
العار�سة  راأ�ض  على  طبيعية  ب�سورة 
على  معه  االتفاق  بعد  وذلك  الفنية 
فيه  انطلق  الذي  العمل  ا�ستكمال 
املو�سم الفارط ولعب االأدوار االأوىل 
اأي�سا يف املو�سم اجلديد، خا�سة واأن 
�سوف  اأنه  التاأكيد  له  �سبق  الكوكي 

من  االإق�ساء  حال  يف  من�سبه  يغادر 
الت�سكيلة  لكن  القارية،  املناف�سة 
التاأهل  تاأ�سرية  اقتطاع  يف  جنحت 
اإىل الدور ال�ساد�ض ع�رش من مناف�سة 
الفوز  اإثر  اإفريقيا على  اأبطال  دوري 
بثالثية نظيفة اأمام مناف�سها فورتون 
الغامبي وابت�سام احلظ لها يف ركالت 
حت�سم  اأن  ي�ستبعد  ال  اأبن  الرتجيح، 
اإدارة الوفاق م�ستقبل الكوكي والتوقيع 
على جتديد العقد يف حال مت التو�سل 
اإىل االتفاق بني الطرفني خالل الفرتة 
القادمة، وذلك يف ظل احلديث الدائر 
مبحيط النادي ال�سطايفي اأن الكوكي 
تلقى ات�ساالت من اإدارة نادي �سباب 
بلوزداد الذي يتواجد دون مدرب من 

اأجل االإ�رشاف عليه.
من جهة اأخرى، عقدت اإدارة الفريق 
عرف  والذي  اأم�ض  اأول  اجتماعا 
اخلروج بعدة قرارات تقدمها حتويل 
ه�سام بوعود من مناجري عام اإىل مدير 
ريا�سي يف الفريق، اإىل جانب تن�سيب 
الفئات  ملختلف  الفنية  الطواقم 
الفريق  ابن  عاد  اأين  للفريق،  ال�سابة 
جمددا  النادي  اإىل  دري�ض  بن  ر�سا 
تدريب  جتاربه  اآخر  كانت  -بعدما 
الفارط- من  �سباب بني ثور املو�سم 
خالل تعيينه على راأ�ض فريق الرديف 
حت�سبا  عليه  ي�رشف  �سوف  والذي 
للمو�سم الكروي اجلديد، اأين �سيعمل 
اإىل جانب م�سطفى مهداوي بتواجد 

للحرا�ض  مدربا  م�سحوق  من  كل 
حيث  بدنيا،  حم�رشا  �سباح  وخالد 
يف  اأم�ض  اجلديد  الطاقم  انطلق 
تدريبات العبي  على  واأ�رشف  مهامه 
تعيني  مت  ذلك  جانب  اإىل  الرديف، 
كاملي  �سمري مراطلة وجمال  كل من 
مدربان لفئة اقل من 19 عاما، جمال 
دربال ونظال على راأ�ض فئة اأقل من 
ون�رش  بوحلجيالت  جهاد  عاما،   17
من  اقل  لفئة  مدربان  �سادي  الدين 

13 �سنة.
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�لت�شكيلة تتعادل وديا �أمام �شباب ق�شنطينة

زياين يقرتب من اللتحاق بالكناري مديرا ريا�صيا
 تفاو�ض �إد�رة نادي �شبيبة �لقبائل �لالعب �لدويل �جلز�ئري كرمي زياين من �أجل تعيينه
 يف من�شب �ملدير �لريا�شي للفريق، حيث ك�شفت �لإد�رة يف بيان �أنها فتحت باب �ملفاو�شات

 رفقة �لقائد �ل�شابق للخ�شر من �أجل �ل�شتفادة من خربته و�ل�شعي �إىل �شمان خدماته
 خالل �لفرتة �ملقبلة، �أين �أو�شحت �أن �لطرفني يو��شالن �ملفاو�شات يف �نتظار �لإعالن

 عن �ل�شفقة ب�شفة ر�شمية وتوقيع �لعقد بينهما وذلك خالل �لأيام �لقادمة يف حال
 تو�شلهما �إىل �لتفاق

قائمة �مل�شرحني تثري �ل�شخط

اأن�صار احتاد العا�صمة م�صتاوؤون 
من الإدارة

عرّبت غالبية اأن�سار فريق احتاد العا�سمة عن عدم ه�سمها 
القائمة االأولية للم�رشحني التي و�سعتها اإدارة النادي والتي 
�سّمت كل من احلار�ض عبد املوؤمن �سيفور، �سعدي ر�سواين 
التي  االأ�سباب  بتف�سريات عن  واأ�سامة �سيتة، حيث طالبوا 
دفعتهم اإىل اتخاذ قرار اال�ستغناء عن الثالثي رغم تواجد 
اأدنى خا�سة مقارنة  اأ�سماء اأخرى كانت قدمت م�ستويات 
املا�سي  املو�سم  كثريا  يلعب  مل  الذي  ر�سواين  بالالعب 
اإىل  الفر�سة  بعدما مت منح  منه  الثاين  الن�سف  خا�سة يف 
اإىل جانب  عا�سور،  فاحت  اأمين  مدافع  من�سب  مناف�سه يف 
رف�سهم ت�رشيح الالعب �سيتة الذي جاء قرار االإدارة بعدم 
ب�سبب  القادم  للمو�سم  رفقة املجموعة حت�سبا  االحتفاظ 
اإىل  تعر�سه  توايل  اإثر  على  خدماته  من  اال�ستفادة  عدم 
اعتربوا  اأين  املناف�سة،  عن  طويال  تبعده  والتي  اال�سابة 
اأن هناك عنا�رش ت�ستحق الت�رشيح يف �سورة الثنائي كمال 
بلعربي وعبد الرحيم حمرة اللذان مل يقنعا جماهري ت�سكيلة 
"�سو�سطارة" املو�سم املنق�سي، يف املقابل رف�سوا  اأبناء 
رحيل �سيفور ولقاء الك�سي�ض قنوز باعتبار اأن االأول ال يزال 
�سابا واب الفريق وقادر على التعلم مبوا�سلة زمامو�ض مع 
النادي  تعاقد مع  الذي  بوط  بن  وتواجد احلار�ض  الفريق 

العا�سمي هذا املركاتو ا�سيفي قادما من �سبيبة القبائل.
هذا  املغادرين  قائمة  اأن  "الو�سط"  علمت  املقابل،  يف 
املركاتو �سوف حتمل بن�سبة كبرية مفاجاأة مدوية من خالل 
اإعارة نحو فريق  الالعب مازير �سولة على �سكل  ت�رشيح 
اآخر، وهو اخلرب الذي �سيكون قنبلة اإدارة احتاد العا�سمة 
اأن  باعتبار  اخلرب،  �سحة  تاأكدت  حال  يف  ال�سائفة  هذه 
الالعب اأثبت امكانياته وقدرته على �سنع الفارق يف و�سط 

امليدان و�سناعة اللعب.
عي�شة ق.

تعيني بن دري�ض مدربا لت�شكيلة �لرديف

�شارك 10 دقائق يف فوز نابويل �أمام �أودينيزي

اإدارة وفاق �صطيف متفائلة ببقاء الكوكي

يف تعديل �آخر ملو�جهة �لعا�شمة نيامي

تقدمي توقيت لقاء اخل�صر اأمام النيجر اإىل اخلام�صة م�صاء

اأونا�ص مر�صح للعودة اإىل اخل�صر يف الرتب�ص القادم

عي�شة ق.

ظل  يف  املعطيات  تتو�سح  ينتظر  اأين 
يزيد  اجلديد  الرئي�ض  الإدارة  القوية  الرغبة 
ياري�سان من اأجل اإعادة النادي القبائلي اإىل 
االإدارية  هيكلته  واإعادة  ال�سحيحة  ال�سكة 
واالنطالق يف اللعب على االألقاب لالحتفاظ 

بتقاليد الفريق.

ت�سكيلة  خا�ست  منف�سل،  �سياق  يف 
اإطارة  ودية يف  مباراة  اأول  اأم�ض  "الكناري" 
فيها  انطلقت  التي  التح�سريات  �سل�سلة 
اجلديد  الكروي  املو�سم  النطالق  حت�سبا 
بخو�ض  النادي  يرتبط  اأين   ،2022/2021
كاأ�ض  لعب  خالل  من  القارية،  املناف�سة 
ع�رش  ال�ساد�ض  الدور  يف  ويواجه  الكاف 
مناف�سه اجلي�ض امللكي املغربي يف منت�سف 

ال�سدد  هذا  ويف  الداخل،  اكتوبر  �سهر 
ا�سطنبويل  هرني  املدرب  كتيبة  تعادلت 
ودية  مواجهة  يف  ق�سنطينة  �سباب  اأمام 
اأين  �سبكة،  تيكجدة بهدف يف كل  جرت يف 
كانت البداية لالعبي ال�سبيبة الذين افتتحوا 
�ساعة  ن�سف  مرور  بعد  الت�سجيل  باب 
العبو  يعادل  اأن  قبل  اللعب  انطالق  على 
"ال�سيا�سي" يف ال�سوط الثاين، وهو االختبار 

الذي �ساعد الطاقم الفني للكناري من اجل 
الوقوف على ا�ستعدادات املجموعة وتقييم 

التح�سريات  فرتة  قاموا خالل  الذي  العمل 
ودى ا�ستيعابهم لربنامج العمل الذي طّبقوه.

عي�شة ق.

عي�شة ق.



ري�ل مدريد يجهز مف�ج�أة لفيني�سيو�س
مك�ف�أة  لتقدمي  مدريد  ري�ل  يخطط 
فيني�سيو�س  الربازيلي  لنجمه  فورية 
يف  الفريق  مع  ت�ألقه  عقب  جونيور، 
الالعب  احل�يل، وجنح  املو�سم  بداية 
 5 اإحراز  يف  املو�سم،  هذا  الربازيلي 
ح��سمتني  متريرتني  وتقدمي  اأهداف 
فيني�سو�س  وح�سل  مدريد،  ري�ل  مع 

يف  ال�سهر  العب  ج�ئزة  على  موؤخًرا 
يف  زميله  على  متفوًق�  مدريد،  ري�ل 
لربن�مج  ووفًق�  بنزمية،  كرمي  الهجوم 
م�سوؤويل  ف�إن  االإ�سب�ين،  »ال�سريجنيتو« 
ري�ل مدريد يفكرون ب�لفعل يف جتديد 
 ،2027 �سيف  حتى  فيني�سو�س  عقد 
الفريق  مع  القوية  انطالقته  عقب 

ح�لًي�  فيني�سو�س  ويرتبط  امللكي، 
بعقد مع ري�ل مدريد ميتد حتى �سيف 

ع�م 2025.

اأم�م  االإيط�يل  الدوري  ب�سدارة  ن�بويل  انفرد 
اأودينيزي  م�سيفه  ب�كت�س�حه  ميالنو  قطبَي 
اأول  الرابعة  املرحلة  خت�م  يف  نظيفة  برب�عية 
الك�ملة  ب�لعالمة  الوحيد  الفريق  ليبقى  ام�س، 
انت�س�ره  اجلنوبي  الن�دي  وحقق  املو�سم،  هذا 
اأهداف  بف�سل  اأ«  »�سريي  يف  توالًي�  الرابع 
اأمري  الكو�سويف  اأو�سيمهن،  فيكتور  النيجريي 
كوليب�يل  خ�ليدو  ال�سنغ�يل  املدافع  رحم�ين، 
وا�ستف�د  لو�س�نو،  هريفينغ  املك�سيكي  والبديل 
فريق املدرب لوت�سي�نو �سب�ليتي على اأكمل وجه 
وخ�س�رة   1-1 جوفنتو�س  مع  ميالن  تع�دل  من 
روم� �سد فريون� 3-2 يف نه�ية االأ�سبوع لينفرد 
نقطة   12 اىل  ر�سيده  ن�بويل  ورفع  ب�ل�سدارة، 
الذي  اإنرت  بنقطتني عن قطبَي ميالنو،  متفوًق� 
ال�سبت  بولوني�  على   2-6 ك��سًح�  فوًزا  حقق 

ن�دي  عن  نق�ط  وثالث  والرو�سونريي،  الف�رط 
 7 عند  اأودينيزي  ر�سيد  جتمد  فيم�  الع��سمة، 
نق�ط يف املركز الث�من بعد خ�س�رة اأوىل للفريق 
ال�سم�يل هذا املو�سم مق�بل فوزين وتع�دل اأم�م 

جوفنتو�س يف املرحلة االفتت�حية.

ك�سف تقرير �سحفي اإيط�يل ام�س عن االأ�سم�ء 
كوم�ن  رون�لد  الهولندي  خلالفة  املر�سحة 
املركز  بر�سلونة  ويحتل  بر�سلونة،  مدرب 
اأوروب�،  اأبط�ل  بدوري  جمموعته  يف  االأخري 
عقب  الليغ�  يف  جديدة  نق�ًط�  خ�رس  اأنه  كم� 
ملوقع  ووفًق�  اأم�س،  اأزل  غرن�طة  مع  التع�دل 
بني  احلوار  ف�إن  االإيط�يل،  مريك�تو«  »ك�لت�سيو 
اإدارة بر�سلونة وت�س�يف هرين�نديز مدرب ال�سد 
القطري، م�ستمر منذ عدة اأ�سهر حت�سبً� خلالفة 
كوم�ن على مقعد املدير الفني، واأ�س�ر اإىل اأن 
ا�سمني  يقيم  بر�سلونة،  رئي�س  البورت�  خوان 
ال�س�بق  املدرب  بريلو  اأندري�  هم�  اإيط�ليني 
الفني  املدير  كونتي  واأنطونيو  جلوفنتو�س، 

ال�س�بق الإنرت ميالن.
هوؤالء  فل�سفة  اأن  االإيط�يل  املوقع  واأو�سح 
االنتق�لية  املرحلة  مع  تتم��سى  املدربني 
احل�لية يف بر�سلونة، وق�ل برن�مج »ال�سريجنيتو« 

االإ�سب�ين، اإن بريلو من االأ�سم�ء التي تثري اإعج�ب 
البورت�، كم� ال ميكن ا�ستبع�د ت�س�يف من ق�ئمة 
املر�سحني. يذكر اأن بريلو تفوق على بر�سلونة 
عندم�  نو«،  »ك�مب  ملعب  على  نظيفة  بثالثية 
ك�ن يقود جوفنتو�س يف دور املجموع�ت بدوري 

اأبط�ل اأوروب� خالل املو�سم امل��سي.

ال�سبب  عن  اإ�سب�ين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
احلقيقي وراء تبديل االأرجنتيني ليونيل مي�سي، 
اأوملبيك  لق�ء  يف  جريم�ن  �س�ن  ب�ري�س  جنم 
من  �س�عة  ربع  قبل  مي�سي  تبديل  واأث�ر  ليون، 
نه�ية مواجهة فريقه اأم�م اأوملبيك ليون االأحمد 
الذي  االأرجنتيني  الربغوث  غ�سب  املن�رسم 
رف�س م�س�فحة مدربه م�وري�سيو بوكيتينو خالل 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  وبح�سب  خروجه، 
دفع  الذي  احلقيقي  ال�سبب  ف�إن  االإ�سب�نية، 
االأرجنتيني  النجم  اأن  مي�سي  لتبديل  بوكيتينو 
بدا واأنه ي�سعر ب�آالم يف ركبته الي�رسى، واأ�س�فت 
ال�سحيفة، اأنه خالل �سري املب�راة و�سع ليو يده 
على ركبته، رغم اأن االآالم مل تبد قوية وهو م� 

ف�رسه بوكيتينو يف املوؤمتر ال�سحفي.
»اتخذن�  ق�ئاًل:  مي�سي،  تبديل  بوكيتينو  وف�رس 
حمتملة«،  اإ�س�بة  لتجنب  مي�سي  ب�إخراج  قراًرا 

وعلين�  ق�دمة  مهمة  مب�ري�ت  »لدين�  واأ�س�ف: 
الفريق،  ل�س�لح  نتخذه�  قرارات  اإنه�  حم�يته، 
الالعبني  من  العديد  لدين�  اأن  يعلم  اجلميع 
الرائعني، وعلين� اتخ�ذ القرارات التي يف بع�س 
االآخر  والبع�س  جذابة  تكون  اأن  االأحي�ن ميكن 

اأقل قلياًل«.

مب�رات� الن�س املقبلتني داخل الدي�ر دون جمهور
اأعلنت رابطة االأندية الفرن�سّية لكرة القدم اإق�مة مب�راتي الن�س املقبلتني على ملعبه 
خلف اأبواب مو�سدة ك�إجراء احتي�طّي حتى ا�ستكم�ل الّتحقيق�ت ب�س�أن اأحداث ال�ّسغب 
لون�س  مب�راتي  ي�سمل  القرار  امل��سي،  ال�سبت  ليل  اأم�م  ال�ّسم�ل  ديربي  �سهَده�  التي 
اأم�م �سرتا�سبورغ اليوم، وكذلك �سّد ران�س يف الف�حت اأكتوبر الق�دم، كم� �سملت العقوبة 
م�سّجعي ليل من خالل اإغالق مراآب م�سّجعي الفريق يف املب�راة التي �سيخو�سه� خ�رج 
القرارات  �ست�سدر  اأنه�  الرابطة  اأعلنت  وقد  �سرتا�سبورغ،  اأم�م  الق�دم  ال�ّسبت  ملعبه 

النه�ئّية ب�س�أن اأحداث ال�ّسغب يف ال�ّس�د�س اأكتوبر املقبل.

بر�سلونة ينجو من اخل�س�رة اأم�م غرن�طة
وا�سل بر�سلونة عرو�سه املتوا�سعة يف 
الفرتة االأخرية وتع�دل يف الوقت الق�تل 
يف  لهدف  بهدف  غرن�طة  �سيفه  مع 
الدوري  من  اخل�م�سة  املرحلة  خت�م 
غرن�طة  وتقدم  ام�س،  اأول  االإ�سب�ين 
مبكراً بهدف اأحرزه دومينغو�س دوارتي 
يتمكن  اأن  قبل  الث�نية  الدقيقة  يف 
اأراوخو  رون�لد  بر�سلونة  العبي  اأف�سل 
الدقيقة 90 من  التع�دل يف  اإدراك  من 
�رسبة راأ�س رائعة، وك�ن بر�سلونة تلقى 
ب�يرن  اأم�م  ملعبه  على  مدوية  خ�س�رة 
ميونيخ بثالثة اأهداف دون رد يف دوري 
اأبط�ل اأوروب� الثالث�ء امل��سي، واأ�سبح 
ر�سيد بر�سلونة بذلك 8 نق�ط يف املركز 
ال�س�بع علم�ً ب�أنه ميتلك مب�راة موؤجلة 
من املرحلة الرابعة اأم�م اإ�سبيلية، من 
ثالث  اإىل  ر�سيده  غرن�طة  رفع  ج�نبه 
املركز  يف  تع�دالت  ثالثة  من  نق�ط 

ال�س�بع ع�رس.
بيكيه  جريارد  الدف�ع  قطب  وجل�س 
الالعبني  مق�عد  على  املتعب 
االحتي�طيني -�س�رك اأواخر املب�راة-، 
جوردي  االأي�رس  الظهري  غ�ب  حني  يف 
األب� ب�الإ�س�فة اإىل العب الو�سط ال�س�ب 
املق�بل،  يف  االإ�س�بة،  بداعي  بيدري 
خ��س �س�نع االألع�ب الربازيلي كوتينيو 
بعد  بر�سلونة  مع  اأ�س��سي�ً  مب�راة  اأول 
غرن�طة  وك�ن  طوياًل،  اأبعدته  اإ�س�بة 
مللعب  له  زي�رة  اآخر  من  ب�لفوز  ع�د 
امل��سي،  اأفريل   29 يف   1-2 نو  ك�مب 
من  اأدنى  او  قو�سني  ق�ب  ك�ن  انه  كم� 
ك�أ�س  م�س�بقة  من  بر�سلونة  اإخراج 
اإ�سب�ني� قبل اأن ينقذ الفريق الك�ت�لوين 
املوقف ويخرج ف�ئزاً يف مب�راة مثرية 

الإحراز  طريقه  يف  التمديد  بعد   3-5
اللقب.

انطالق  على  دقيقت�ن  مت�س  ومل 
عندم�  ال�سيوف  تقدم  حتى  املب�راة 
اإثر  الكرة  بو�سكيت�س  �سريجيو  �ستت 
ركلة ركنية لكن لي�س بعيداً عن مرم�ه، 
املنطقة  داخل  الكرة  مترير  ليتم 
جمدًدا حيث ت�بعه� دومينغو�س دوارتي 
غري املراقب عند الق�ئم الث�ين براأ�سه 
داخل ال�سب�ك، و�سنحت فر�سة اأخرى 
لغرن�طة مل�س�عفة تقدمه عندم� تلقى 
يف  وك�ن  عر�سية  كرة  مولين�  خورخي 
و�سعية جيدة للت�سجيل لكنه �سدد فوق 
الإدراك  بر�سلونة  حترك  الع�ر�سة، 
عندم�  مبتغ�ه  يحقق  وك�د  التع�دل 
ارتدت  كرة  روبرتو  �سريجي  �سدد 
رائعة  فر�سة  و�سنحت  الع�ر�سة،  من 
رفع  عندم�  جديدة  مرة  لرب�سلونة 
متقنة  كرة  ديب�ي  ممفي�س  الهولندي 

داخل املنطقة من ركلة حرة مب��رسة 
ارتقى له� اأراوخو لكن ح�ر�س غرن�طة 
وت�سدى  له�  ط�ر  م�ك�سيمي�نو  لوي�س 

ملح�ولته برباعة.
اأجرى كوم�ن تبدياًل يف مطلع ال�سوط 
الث�ين، ف�أ�رسك مواطنه امله�جم لوك 
روبرتو  �سريجي  من  بدال  يونغ  دي 
زج  ثم  الهجوم،  خط  فع�لية  لزي�دة 
االخري  ال�س�عة  ربع  يف  اأي�س�ً  ببيكيه 
الهجوم  قلب  مركز  يف  واأ�رسكه 
منطقة  داخل  ق�مته  طول  ال�ستغالل 
وب�لفعل جنح  املن�ف�س،  الفريق  جزاء 
خ�يف  ب�جت�ه  الكرة  مترير  يف  االخري 
اأراوخو  اإىل  ومنه  املنطقة  داخل 
ال�سب�ك  داخل  راأ�سية  االأخري  ليت�بعه� 
الثواين االأخرية من املب�راة. يذكر  يف 
اأن غرن�طة مل يحقق الفوز يف اأي من 
الدوري  يف  االخرية  الع�رس  مب�ري�ته 

امتداد من املو�سم امل��سي.

حمكمة مدريد تنت�سر جمدًدا لل�سوبر ليغ
اأ�سدرت حمكمة مدريد االقت�س�دية 
حكًم� جديًدا ب�س�أن م�رسوع ال�سوبر 
ليغ الذي تدعمه اأندية ري�ل مدريد 
ودع�  وجوفنتو�س،  وبر�سلونة 
اجلديدة  البطولة  اإىل  ن�دًي�   12
عن  بعيًدا  امل��سي  املو�سم  يف 
لكرة  واالأوروبي  الدويل  االحت�دين 
اأندية   9 تن�سحب  اأن  قبل  القدم، 

من امل�رسوع، ووفًق� ل�سحيفة »م�رك�« 
ق��سى  الرا،  دي  رويز  ف�إن  االإ�سب�نية، 
اأ�سدر  االقت�س�دية،  مدريد  حمكمة 
املفرو�سة  العقوب�ت  ب�إلغ�ء  حكًم� 
مل�رسوع  املوؤ�س�سة  االأندية  على 
واأ�س�رت  اأي�م،   5 خالل  ليغ  ال�سوبر 
األك�سندر  اأن  اإىل  االإ�سب�نية  ال�سحيفة 
مط�لبً�  ب�ت  اليويف�،  رئي�س  ت�سيفرين 

على  ذلك  ون�رس  العقوب�ت،  برفع 
االأوروبي  لالحت�د  الر�سمي  املوقع 
اأحك�م  ع�سي�ن  بتهمة  �سيح�كم  واإال 

الق�س�ء.
االأوروبي  االحت�د  اإن  الق��سي  وق�ل 
يقف خ�رج حكم الق�نون، ويعزز عالنية 
املم�ر�س�ت التي ت�رس مببداأ املن�ف�سة 
ليغ«،  »ال�سوبر  برف�سه مل�رسوع  احلرة 

تعليق  اأن  االإ�سب�نية  ال�سحيفة  وذكرت 
اأندية  لقراراته �سد  االأوروبي  االحت�د 
يجب  بل  ك�فًي�،  يكون  لن  ليغ  ال�سوبر 
اأن  واأ�س�فت  العقوب�ت،  اإلغ�ء  ت�أكيد 
ب�جته�د  يعمل  الرا  دي  رويز  الق��سي 
و�رسعة مده�سة يف ق�سية ال�سوبر ليغ، 
لكنه �سريحل عن من�سبه يف املحكمة 

يف �سهر اأكتوبر املقبل.
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ن�بويل ينفرد ب�سدارة الك�لت�سيو

بريلو وكونتي مر�سح�ن خلالفة كوم�ن

الك�سف عن �سبب تبديل مي�سي
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رجال يف ال�شم�س 

هذه املرة دقوا جدران اخلزان
قيل الكثري عن متكن �شتة اأ�شرى من حترير ذاتهم بعد اأن متكنوا من حفر نفق اأذهل العامل اأجمع بكيفية 
جناحهم من اخرتاق منظومة اأمنية وع�شكرية وتر�شانة خر�شانية دفع فيها الكثري من الأموال و�شيقال 

اأي�شا الكثري يف الفرتة القادمة و�شتكتب الروايات ،و�شتخرج الفالم الروائية والوثائقية عن هذا الإبداع 
الفل�شطيني نحو احلرية باأقل المكانيات. 

تقرير: جنيب فراج - بيت 
حلم - القد�س

وكان �ستة من الأ�رسى الفل�سطينيني 
العار�سة  وحممد  حممود  ،وهم 
قادري  ويعقوب  الزبيدي  وزكريا 
انفيعات  ومنا�سل  كممجي  واأيهم 
يف  جنني  حمافظة  من  ،وجميعهم 
متكنوا  قد  الغربية  ال�سفة  �سمال 
على  بحرية  ال�سم�س  معانقة  من 
حفروا  اأن  بعد  اخلا�سة  طريقتهم 
قلب  من  التاريخ  �سيدخل  نفقا 
�سجن جلبوع الذي يو�سف باخلزنة 
من �سدة و�سائل احلرا�سة والتمكني 
الذي  ال�سجن  هذا  واأن  خا�سة 
ي�ستوعب  كي   2004 العام  يف  افتتح 
م�ساعفة  ظل  يف  الأ�رسى  مئات 
حالت العتقال على خلفية اندلع 
النتفا�سة الثانية فبني على الطريقة 
اليرلندية، وقد كانت �ساعة ال�سفر 
لالنطالق اإىل احلرية فجر ال�ساد�س 
خرج  وعندما   ، اجلاري  ال�سهر  من 
ال�سحرية  الفتحة  تلك  من  ال�رسى 
التي  الناعورة  قرية  باجتاه  انطلقوا 
كيلو  ت�سعة  نحو  ال�سجن  عن  تبعد 

ال�ستة  ال�رسى  انق�سم  وقد  مرتات 
تكتيكا  وكان  جمموعات  ثالث  اىل 
اعتقل  ايام  خم�سة  وبعد  �سائبا 
العار�سة  حممود  الولني  الثنني 
العملية  مهند�س  يعترب  الذي 
ويعقوب قادري وبعد �ساعات اعتقل 
العار�سة  وحممد  الزبيدي  زكريا 
اأما  النا�رسة  حميط  يف  وجميعهم 
الثنني الآخرين وهما ايهم كممجي 
اعتقال  فقد  انفيعات  ومنا�سل 
اأيلول  �سهر  من  ع�رس  التا�سع  فجر 
مناطق  اجتياز  من  متكنا  اأن  بعد 
وركنا  جنني  باجتاه  الأخ�رس  اخلط 
ال�رسقية  باحلارة  املنازل  اأحد  يف 
من  ا�سبوعني  نحو  بعد  واعتقال 
الكثري  معانقة احلرية عنوة. ويقول 
من املراقبني ان اعتقال ال�ستة التي 
وقبل  ال�رسائيلية  القوات  تعتربها 
ال�سهيوين  ال�سيا�سي  امل�ستوى  ذلك 
من  الطالق  على  يقلل  لن  جناحا 
النفق وتداعياتها  قيمة عملية حفر 
فقد  احلد  هذا  عند  تنته  مل  التي 
تر�سانة  يف  عميقة  ثغرة  احدثت 
اأنها  والأهم  الع�سكرية  الحتالل 
الأمنية  الدوائر  لدى  هزة  احدثت 

ل  �سمراء  ب�سواعد  ال�سهيونية 
الحتالل  مقارعة  يف  متل  ول  تكل 
باعتبارها  منها  ال�رسعية  و�سحبت 
يف  الخري  الحتالل  �ساحبة  دولة 
اأن ينتهي، واأ�رس  العامل الذي ل بد 
ت�سجيل  يوا�سلوا  اأن  ال�ستة  ال�رسى 
اعتقالهم  وبعد  املاآثر  من  الكثري 
العار�سة  فاأطلق حممود  من جديد 
“لقد  قال  حيث  موؤثرة  مواقف 
متكنت من تناول ثمار ال�سبار لأول 
من  اأكرث  قبل  اعتقايل  منذ  مرة 
يعقوب  رفيقه  قال  بينما  عقدين”، 
حياتي.  يف  اأيام   5 اأجمل  قادري” 
روؤية فل�سطني لن اأن�ساها باملرة هو 
حلم وحتقق”، م�سيفا: “اأكلت التني 

والبوملي والربتقال الأخ�رس. 
اأهاليهم  بجانب  اأطفال  راأيت 
قبلتهم  عاما..   22 منذ  مرة  لأول 
اك�سال  قرية  وذلك يف  واحت�سنتهم، 
زكريا  الأ�سري  اأما  اجلليلية”، 
الزبيدي الذي اعتقل ورفيقه حممد 
التجربة  عا�سا  حيث  العار�سة 
من  كانوا حمرومني  حينما  الأق�سى 
الو�سول اإىل املاء ب�سهولة فقد قال 
“حر�سنا على اأن ل نقرع بيوت اأحد 

التنكيل  وجتنب  اأمنهم  على  حفاظا 
اأيهم  الأ�سري  اأما  بهم”،  ال�سيهوين 
منا�سل  ورفيقه  وجد  فقد  كممجي 
انفيعات بيتا قد احت�سنهم يف جنني 
وعندما حا�رستهما قوات الحتالل 
بالت�سال  اآثر  املنزل  بداخل  وهما 
اإل  الثانية  بوالده يف حوايل ال�ساعة 
ربعا فجرا ليقول له اأنه يف جنني واأن 
املنزل  حتا�رس  ال�سهيونية  القوات 
�سي�سلمون  انفيعات  ورفيقه  هو 
بالأمر حفاظا على اأ�سحاب املنزل 
النا�س املدنيني وكانت هذه  ،وبقية 
لوالده.  وداعا  مبثابة  املكاملة 
يف  عا�س  الذي  العزة  مهند  الأ�سري 
اأعوام  �سجن جلبوع لأكرث من ثالثة 
ال�سحراوي  النقب  �سجن  اإىل  ونقل 
اأربعة ا�سهر والذي يعرف  قبل نحو 
“اأنهم  قال:  جيدا  ال�ستة  الأ�رسى 
ب�رسية  النفق  حفروا  يبدو  ما  على 
يلحظ  مل  حيث  حاد  وبذكاء  تامة 
احدا عليهم وان متكنهم من اخلروج 
هذا  من  ذاتها  بحد  ا�سطورة  هو 
فكنا  الإغالق  املحكم  ال�سجن 
يح�سب  كبرية  علب  يف  اننا  ن�سعر 
وم�ساهدة  النقي  الهواء  اتن�ساق  لنا 

الظواهر  وهذه  والنجوم  ال�سم�س 
كانت  بقوة  ال�ساطعة  الطبيعية 
دائما تتقزم امام اجلدار والأ�سالك 
احل�سينة،  والنوافذ  ال�سائكة 
هذه  تكون  كي  ال�ستة  هوؤلء  فجاء 
وحجمها  طبيعتها  على  الظواهر 
ان  موؤكدا  الدنيا،  الهام يف  ومكانها 
الأ�سبوعني،  وبعد  ال�رسى  هوؤلء 
عا�سوا اأجمل حلظات حياتهم وهذا 
لهم  وفرح  ارتياح  حمط  �سيكون 
وامتنا  ل�سعبنا  كبري  فخر  وحمط 
الدكتور  العامل”.  واأحرار  العربية 
الدب  يف  املحا�رس  عيد  حيدر 
بقطاع  الق�سى  بجامعة  الجنليزي 
الفل�سطينية  ال�سبكة  وع�سو  غزة 
هوؤلء  ان  قال  ال�سيا�سية  للدرا�سات 
يف  حقيقية  ق�سة  �سجلوا  ال�رسى 
وعدم  الحتالل  ومقاومة  البطولة 
اىل  م�سريا  قمعه،  لأدوات  الر�سوخ 
انه يحا�رس يف رواية غ�سان كنفاين 
ال�سم�س”،  يف  “رجال  اخلالدة 

العام  يف  األفها  قد  انه  اىل  م�سريا 
من  �سنوات  ع�رس  بعد  اي   1958
النكبة، فرتكت اآثارها ال�سلبية الكثري 
العديد  وحملت  الفل�سطينيني  على 
يف  كنفاين  فت�سائل  الدللت،  من 
الذي  الأربعة  الرجال  عن  وقتها 
اإىل  الب�رسة  من  �سهريج  اقلهم 
تفتي�س  نقطة  عند  ف�سكتوا  الكويت 
رغم ان ال�سهريج بداأ يغلي من �سدة 
حرارة ال�سم�س خوفا من اكت�سافهم، 
فاأدى ذلك اإىل املوت ملاذا مل يدقوا 
جدران اخلزان فكانت هذه ال�رسخة 
وال�سوؤال مدويا لدى �سعبنا فج�سده 
البطال ال�ستة باأنهم حفروا اجلدار 
ا�ستجابوا  وقد  عليه،  ي�سكتوا  ومل 
هذه  اجلدار  بقرع  كنفاين  لنداء 
الق�سيدة  كلمات  ليج�سدوا  املرة 
التي كتبها الخوين رحباين وحلناها 
“لهم  لفريوز ال�سطورة والتي تقول 
والن�رس  القد�س،  لهم  ال�سم�س، 

و�ساحات فل�سطني”. 

اأيهم ومنا�شل تعر�شا ملحاولت اغتيال

املحامي اأبو اأحمد : تخفىا يف خميم جنني لأيام 
عن  كمنجي  اأيهم  الأ�سري  ك�سف 
انفيعات  منا�سل  ورفيقه  جناته 
من حماولتي اغتيال من قبل قوات 
بعد  مطاردتهما  خالل  الحتالل 
انتزاعهما احلرية من �سجن جلبوع 
جاءت  اأقواله   ،2021/9/6 فجر 
�سوؤون  هيئة  حمامي  زيارة  خالل 
يف  له  اأحمد  اأبو  منذر  الأ�رسى 
�سجن اجللمة اأم�س ، والتي اأو�سح 
اأيهم خاللها ، اأنهما تعر�سا لإطالق 
النار يف اليوم الثاين  من خروجهما 
العفولة  منطقة  يف  ال�سجن  من 
حيث وقف جندي قرب مالب�سه و 
اآخر قربه على م�سافة قريبة وهو 
يختباأ بني الع�سب ، واأطلق اجلنود 
النار لكنه اأفلت من قب�ستهم،  اأما 
املرة الثانية،  فكانت قرب منطقة 
قرية �سامل احلدودية غرب جنني، 
اجلدار  اجتازا  اأن  بعد  ذلك  و 
العن�رسي و متكنا من الو�سول اإىل 
جنني . املحامي اأبو اأحمد، اأو�سح 
�سحية  حالة  يف  اأيهم  الأ�سري  اأن 
جيدة ، رغم تعر�سه لل�رسب على 
اخلا�سة  ال�سهيونية  الوحدات  يد 

حتى  جنني  من  اعتقاله  لدى 
وقال   ، �سامل  مع�سكر  اإىل  و�سوله 
موجود يف خميم  كان  اأنه   اأيهم«  
انتزاع  الثالث من  اليوم  جنني منذ 
بعد  منا�سل  مع  والتقى  حريته، 
اأيام من احلرية »، واأ�ساف »  �ست 
الذي اعتقل  اإىل املنزل  انه توجه 
فيه قبل ربع �ساعة فقط من عملية 
بعد  اأنه  مو�سحاً   ،« الحتالل 
ال�سوت  فوجئ مبكربات  و�سوله،  
نف�سه  بت�سليمه  اجلي�س  مطالبة  و 
مما   ، املنزل  بق�سف  والتهديد 
و  ر�سد  عملية  هنالك  اأن  له  اأكد 
خروجه  منذ  مراقبة  و  له  متابعة 
الأ�سري  املخيم«.واأو�سح  من 
اأفراد  من  كبرية  اأعداد  اأن   ، اأيهم 
عليه  اعتدت  اخلا�سة  الوحدات 
املنزل  من  اعتقاله  منذ  بال�رسب 
�سامل  اإىل مع�سكر  و�سوله  ،و حتى 
، وهناك ان�سموا كل اجلنود الذين 
 ، عليه  لالعتداء  باحلملة  �ساركوا 
اعتقاله  فور   « واأ�ساف املحامي  
، نقل اأيهم اإىل زنازين التحقيق يف 
�سجن اجللمة ، و بداأ التحقيق معه 

اأن  منذ اللحظة الأوىل« ، مو�سحاً 
متار�س  الإ�رسائيلية  املخابرات 
بحقه حتقيقاً م�ستمراً بدون راحة 
يف  حياته  على  قلقه  عن  معرباً   ،
اأنه  خا�سة  التحقيق  ظروف  ظل 
طوال فرتة مطاردته عانى ظروف 
 ، املحامي  ،وذكر  قا�سية  و  �سعبة 
اأمل يف �سدره  ا�ستكى من  اأيهم  اأن 
يقدم  ومل  ال�رسب  ب�سبب  رقبته  و 
باإدخال طبيب  ،و طالب  العالج  له 
،حيث   فح�سه  و  لعالجه  خمت�س 
هذه  �سيتابع  اأنه  املحامي،   اأكد 
يف  ال�سلح  حمكمة  مع  امل�ساألة 
قرار  على  للح�سول  النا�رسة  
م�ساعره  ،وحول  له  العالج  لتوفري 
عن  املحامي  نقل   ، احلرية  بعد 
اإىل  عدت  عندما   « قوله  اأيهم 
جنني،  نظرت اإىل ال�سماء و تكلمت 
مع النجوم، و �سعرت   فعاًل كاأنني 
تاأثره   عن  عرب  لكنه   ،« اجلنة  يف  
لأنه مل يحقق اأمنيته الجمل » اأن 
خالل  توفيت  التي  اأمه  قرب  يزور 

اعتقاله قبل عامني ».
تقرير:علي �شمودي – جنني 

اأ�شريان يدخالن اأعوامًا جديدة 

اأحكام واإداري ومتديد واإفراجات
دخل اأ�سريان، يوم الثالثاء املوافق 
يف  جديدة  اأعواماً   ،  2021/9/21
الأ�سري  ودخل  الحتالل.  �سجون 
جعيم  م�سطفى  عثمان  اأمين 
حمافظة  �سكان  من  عاًما(،   47(
التوايل  على  الـ20  عامه  طولكرم، 
منذ  وذلك  الحتالل،  �سجون  يف 
2002/09/20م،  بتاريخ  اعتقاله 
املوؤبد.  بال�سجن  حمكوم  وهو 
اهلل  عبد  ال�سالم  عبد  والأ�سري 
�سكان  من  عاًما(،   43( اأعمر 
عامه  دخل  قلقيلية،  حمافظة 
�سجون  يف  التوايل  على  التا�سع 
اعتقاله  منذ  وذلك  الحتالل، 
وهو  2013/09/20م،  بتاريخ 
حمكوم بال�سجن املوؤبد . من جهة 
الحتالل  حماكم  حكمت  اأخرى، 
عبد  يزن  الأ�سري  على  الع�سكرية 
جنني  خميم  من  حنون  الرازق 
�سهراً،   15 ملدة  الفعلي  بال�سجن 
بقيمة  مالية  غرامة  اىل  اإ�سافة 
دولر   600 مايعادل   ( �سيكل  األفي 
 9 منذ  معتقل  وهو   ،  ) امريكى 
�سهور، والأ�سري نعمان �ساري بكر 
ملدة  الفعلي  بال�سجن  جنني  من 

�سيكل  اآلف  خم�سة  وغرامة  عام 
تقريبا  امريكى  دولر   1800  (
عبد  عامر  و�سفي  والأ�سري    )
الرازق من طولكرم بال�سجن ملدة 
الحتالل  حمكمة  وجددت  عام. 
نايف  للنائب  الإداري  العتقال 
ملدة  باخلليل  دورا  من  الرجوب 
4 اأ�سهر للمرة الثانية على التوايل، 
اخلليل  من  قزاز  يو�سف  والأ�سري 
على  الثانية  للمرة  اأ�سهر   4 ملدة 

التوايل.
ال�ساب  اعتقال  املحكمة  ومددت 
ملدة  العجلوين  معاذ  املقد�سي 
اأ�سبوعني اإ�سافيني، والأ�سري مراد 
حتى  قلقيلية  من  �سواهنة  عمار 
معتقل  وهو   ،2021/10/25 تاريخ 
منذ 9 �سهور، و الأ�سري عمر اأمين 
�رسق  ثلث  كفر  بلدة  من  �سواهنة 
تاريخ 2021/10/21  قلقيلية حتى 
عبد  �سربي  �رساج  والأ�سري   ،
اأ�سهر.   3 ملدة  جنني  من  احلميد 
على �سعيد اأخر ، قررت �سلطات 
عن  الفراج  تاأجيل  الحتالل 
اخلطيب  ح�سني  �سائد  الأ�سري 
املنهلي  الغاء  بحجة  اهلل،  رام  من 

، علما انه كان من املقرر الفراج 
�سهرا،   16 اعتقال  بعد  ام�س  عنه 
الأ�سري  عن  الإفراج  اأجلت  كما 
عمرو حمزة بعريات من بلدة كفر 
مالك برام اهلل دون حتديد موعد 
 . اليهودية  الأعياد  بحجة  جديد 
واأفرج الحتالل عن الأ�سري مريد 
غيث من بلدة دير غ�سانه برام اهلل 
الأ�سري  الأ�رس،و  بعد 17 عاما من 
اأبو زهرة من �سويكة  اأجمد جهاد 
 4 ا�ستمر  اعتقال  بعد  بطولكرم 
حممد  والأ�رسى  ون�سف،  �سنوات 
اغبارية،  اأ�سامة  وحممد  متعب، 
النا�رسة  مدينة  من  حايك  ومنهل 
بالداخل بعد اعتقالهم قبل يومني 
خالل  النا�رسة  حمكمة  اأمام  من 
 ، الأ�رسى  مع  ت�سامنية  تظاهره 
عن  يوما   15 الإبعاد ملدة  ب�رسط 
اأحمد  والأ�سري  النا�رسة،  مدينة 
بعد  نابل�س  من  عواد  يو�سف 
اأ�سهر   4 ا�ستمر  اإداري  اعتقال 
والأ�سري اأكرم �سلمه من بيتونيا بعد 

اعتقال ا�ستمر 3 اأ�سهر ون�سف.
تقرير: علي �شمودي- رام 
اهلل – القد�س 
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قام �لرئي�س �ل�سوري، ب�سار �لأ�سد، بزيارة مفاجئة �إىل �لعا�سمة �لرو�سية مو�سكو، �أُعلن 
عنها يوم 14 �سبتمرب �جلاري، و�لتقى خاللها �لرئي�س فالدميري بوتني، وعقد� جل�سة 

مغلقة ��ستمرت 90 دقيقة، و�ن�سم �إليهما بعد ذلك وزير �لدفاع �لرو�سي ووزير �خلارجية 
�ل�سوري يف �جتماع �آخر ��ستمر حو�يل 45 دقيقة �أخرى. �أي �أن �جتماعات �لقمة جتاوزت 

�ساعتني وربع �ل�ساعة، وهو ما ي�سري �إىل �أنها تناولت ق�سايا عديدة، وجرت خاللها 
حو�ر�ت مكثفة ��ستغرقت هذه �ملدة. وتاأتي زيارة �لأ�سد مو�سكو بعد عام من زيارته 

�ل�سابقة ولقائه �لرئي�س بوتني. و�أ�سار �لبيان �ل�سحفي �ل�سادر �إثر �لزيارة �لأخرية �إىل 
�أن ملفات �لتعاون �لقت�سادي، وقدرة �حلكومة �ل�سورية على مو�جهة �مل�سكالت �لتي 

تعر�ست لها خالل �لفرتة �لأخرية، وعملية تاأهيل قطاعات �خلدمات ل�سيما �لكهرباء، 
كانت على طاولة �ملباحثات. 

مكا�سب �سورية:

اأهداف زيارة ب�صار الأ�صد مو�صكو فجرًا

مركز �مل�ستقبل لالأبحاث و�لدر��سات �ملتقدمة 

تطور�ت متز�منة:

الأ�سد  الرئي�س  زيارة  اإن  القول  ميكن 
وفقاً  ا�سرتاتيجية،  كانت  مو�سكو 
للمو�سوعات التي ُطرحت بني اجلانبني؛ 
حيث ت�سمنت ق�سايا ع�سكرية و�سيا�سية 
الزيارة  هذه  اأن  ويُتوقع  واقت�سادية. 
م�سار  يف  جداً  مهمة  حمطة  �ستكون 
والأهم  الرو�سية،   – ال�سورية  العالقات 
من ذلك اأنها �ستكون حتركاً ا�سرتاتيجياً 
فيما يتعلق بحلحلة ال�رصاع ال�سوري، يف 
�سوء اجلمود الذي عاناه خالل ال�سنوات 

الأخرية.
هو  الزيارة  تلك  اأهمية  يزيد  ومما 
اأحداث  مع  تزامن  والذي  توقيتها، 
ال�سورية  الأزمة  �سهدتها  وتطورات 
ب�سكل عام، ما يوؤكد اأهميتها، ويُنتظر اأن 
تكون لها تداعيات على عدة م�ستويات، 
التطورات كما  اإىل هذه  الإ�سارة  وميكن 

يلي:

1- ح�سم ال�سيطرة على درعا: �سهدت 
ع�سكرية  تطورات  ال�سورية عدة  الأزمة 
احلادثة  تلك  اأبرزها  كان  موؤخراً، 
الرو�س  جنح  والتي  درعا،  مدينة  يف 
املجموعات  مع  خاللها  التفاهم  يف 
على  هناك  املوجودة  الع�سكرية 
خالل  من  ال�سمال،  اإىل  الن�سحاب 
ومتركز  ال�سورية  الع�سائر  مع  تفاهمات 
ف�سل  كقوات  باملنطقة  رو�سية  قوات 
للقوات  الفر�سة  واإتاحة  الطرفني،  بني 
املجموعات  ل�ستهداف  ال�سورية 

الراف�سة لتلك التفاهمات. 
احلكومة  بعودة  الأمر  انتهى  وقد 
حدود  اإىل  الع�سكرية  وقواتها  ال�سورية 
لنحو  التي كانت خارج �سيطرتها  درعا، 
لرو�سيا  يُح�سب  اإجناز  وهو  �سنوات،   10
واحلكومة ال�سورية. وقد اأ�رصت مو�سكو 
الع�سكرية  �رصطتها  على  الإبقاء  على 
ال�سورية هناك؛ لإحكام  القوات  بجانب 
ال�سيطرة عليها، وتاأمني احلدود ال�سورية 

امل�سرتكة مع اإ�رصائيل والأردن. 
اأن  ال�سياق،  هذا  يف  املهمة  والنقطة 
ومتدداً  ت�ساعداً  �سهدت  املنطقة  هذه 
اأجنبية،  ا�ستخبارات  اأجهزة  لن�ساط 
بهدف  واإقليمية؛  واإ�رصائيلية  اأمريكية 
الذي  ذاته  النمط  اإىل  درعا  حتويل 
�سارت عليه اإدلب، واأن ت�سبح حمافظة 
م�ستقلة عن �سيطرة النظام ال�سوري، يف 
حماولة لإعادة اإنتاج �سيناريو اإدلب، اأي 
على  امل�سيطرة  املجموعات  تقوم  اأن 

ال�سادرات  ممرات  اأحد  باإغالق  اإدلب 
احلركة  وتعطيل  بال�سمال،  والواردات 
بطريق  امل�سافرين  وحركة  القت�سادية 

الالذقية – دم�سق.
تق�سي  امل�ستهدفة  اخلطة  وكانت 
بانتزاع درعا من �سيطرة النظام ال�سوري 
اآمنة،  منطقة  واعتبارها  كاملة،  ب�سورة 
احلكومة  لدخول  جمالً  تكون  واأل 
املعار�سة  وتتوىل  قواتها،  اأو  ال�سورية 
لالأردن،  املنافذ  فتح  عملية  امل�سلحة 
منها  التجارة  حركة  تتحكم يف  وبالتايل 

واإليها. 
يعترب  ل  درعا  يف  حتقق  ما  فاإن  ولذا، 
اإجناز  واإمنا  فقط،  ع�سكرياً  اإجنازاً 
ال�سورية  بالأزمة  يتعلق  ا�سرتاتيجي 
على  التاأكيد  اأعاد  ما  وهو  جمملها،  يف 

مركزية الدور الرو�سي يف هذه الأزمة.

كان  اإدلب:  يف  الع�سكري  الت�سعيد   -2
التطور الع�سكري الثاين هو قيام القوات 
الع�سكرية الرو�سية بتوجيه �رصبات قوية 
يف  الإرهابية  والف�سائل  للمجموعات 
العام  خالل  م�سبوقة  غري  ب�سورة  اإدلب 
العنا�رص  اإبعاد  بهدف  وذلك  املا�سي؛ 
حلب،   – الالذقية  طريق  عن  امل�سلحة 
تركيا  مع  اأُبرمت  التي  لالتفاقات  طبقاً 
كانت  والتي  عنها،  وتراجعت  بال�سابق 
ف�سل  حماولة  اإىل  جمملها  يف  تهدف 
امل�سنفة  تلك  عن  املعتدلة  الف�سائل 

اإرهابية. 
وتزامن ذلك مع توجيه �رصبات مبنطقة 
اأُبعدت  التي  للف�سائل  حلب  �سمال 
هجمات  ت�سن  كانت  والتي  هناك،  من 
ال�سوري  اجلي�س  وقوات  متركزات  على 
وكان  املنطقة.  تلك  يف  املنت�رصة 
�سدته وقوته  الرو�سي لفتاً يف  املوقف 
الأو�ساع،  و�سبط  ال�سيطرة  لإحكام 
مواجهة  يف  ال�سورية  القوات  وم�ساعدة 

تلك الف�سائل.

اأن�ساأ  �سوريا:  نفط  رو�سيا  تاأمني   -3
اجلي�س الرو�سي قاعدة ع�سكرية جديدة 
يف منطقة ال�سخنة، تبعد 230 كم �رصق 
حم�س و�سط �سوريا، ومتركز هناك نحو 
300 عن�رص باآليات متعددة ودبابات، يف 
قوات  مب�ساندة  لفت  رو�سي  ح�سور 
الفيلق اخلام�س املوايل لرو�سيا هناك. 

ومتركزت هذه القوات يف تلك املنطقة 
اآبار  حلماية  الزور؛  دير  من  القريبة 
البرتول التابعة للحكومة ال�سورية والتي 
خطر  ومواجهة  حمايتها،  رو�سيا  تتوىل 

تنظيم داع�س وحماولت ت�سلل عنا�رصه 
وقد  العراقية،   – ال�سورية  احلدود  عرب 
ا�ستهدف التنظيم قافلة ع�سكرية رو�سية 
اأثناء ت�سيري دورية ا�ستطالعية الأ�سبوع 
املا�سي، ما اأدى اإىل مقتل اأحد اجلنود 

الرو�س.
التمركز  هذا  اأهمية  اإىل  ي�سري  ومما 
بالن�سبة  املنطقة  واأهمية  الرو�سي 
اأو  الرو�سي  �سواء  الع�سكري،  لالنت�سار 
ال�سوري، فيها اأن القوات اجلوية للبلدين 
�سبتمرب  من  الثاين  الأ�سبوع  يف  قامتا 
تعد  جوية  ع�سكرية  بتدريبات  اجلاري 
تدمر  منطقة  يف  نوعها  من  الأ�سخم 
اإىل بادية ال�سخنة �رصق حم�س،  و�سولً 
متعددة  مروحيات  فيها  �ساركت  حيث 

وطائرات. 
هو  التدريبات  هذه  هدف  وكان 
م�ساعدة القوات ال�سورية على ا�ستخدام 
املنطقة  هذه  يف  املروحية  الطائرات 
لق�سف الأهداف التي يُعتقد اأنها تابعة 
احلا�سنة  البيئة  ومتابعة  داع�س  لتنظيم 
البادية  بو�سط  املتمركز  والعنا�رص 
وبادية  بادية حم�س  من  بدءاً  ال�سورية، 
ببع�سها  تت�سل  والتي  والرقة  الزور  دير 
 – العراقية  للحدود  ومتتد  البع�س، 
ال�سورية التي تت�سلل منها تلك العنا�رص، 
والقوات  رو�سيا  اأن  لتاأكيد  حماولة  يف 
ال�سورية تواجه داع�س وتقوم بدور كبري 

يف مكافحة الإرهاب.
كما تزامن النت�سار الع�سكري الرو�سي 
ع�سكري  انت�سار  مع  املنطقة،  تلك  يف 
متركزت  حيث  قريبة،  مناطق  يف  اآخر 
منطقتي  يف  رو�سية  ع�سكرية  وحدات 
الزور؛  دير  بادية  يف  وكباجب  ال�سولة 
هجمات  من  الربية  الطرق  لتاأمني 
القوات  قامت  كما  داع�س،  تنظيم 
اجلوية الرو�سية بتوجيه �رصبات يف تلك 
اأنها  اأكدت  جمموعات  �سد  املنطقة 

تابعة لداع�س.

كان  ال�سوري:  القت�ساد  تن�سيط   -4
امللفات  اأحد  القت�سادي  التعاون 
قمة  مناق�سات  يف  املطروحة  احليوية 
انعقاد  مع  ذلك  وتزامن  وبوتني،  الأ�سد 
ودار  للبلدين.  امل�سرتكة  العليا  اللجنة 
ل�سوريا  الرو�سي  الدعم  حول  النقا�س 
القت�ساد  تعايف  يف  وم�ساعدتها 
عليها،  املفرو�سة  العقوبات  ومواجهة 

خا�سة قانون قي�رص الأمريكي.
اتفاق  هناك  يكون  اأن  امُلرجح  ومن 
كون  قمح؛  �سفقات  رو�سيا  تقدمي  على 

للتقارير  ال�سوري، وفقاً  حم�سول القمح 
من   %50 من  اأكرث  يغطي  لن  ال�سورية، 
العقوبات  ظل  ويف  دم�سق،  احتياجات 
املفرو�سة عليها لن تكون هناك و�سيلة 
ورادات  عرب  �سوى  العجز  هذا  لتغطية 
رو�سية  اأن هناك موافقة  مو�سكو.  كما 
من  �سبقها  وما  الأ�سد،  زيارة  خالل 
اجتماعات للجنة العليا امل�سرتكة، على 
ال�سورية  الكهرباء  �سبكة  تاأهيل  اإعادة 
الطبيعي، املقرر مترير  الغاز  وخطوط 
عربها،  لبنان  اإىل  امل�رصي  الغاز 
بالإ�سافة اإىل دعم القدرات القت�سادية 
ال�سورية لتعزيز �رصعية النظام املت�رصرة 

ب�سبب الفتقاد للخدمات. 

مناق�سة �لأدو�ر »�لإ�سر�ئيلية« 
و�لإير�نية: 

جاءت زيارة ب�سار الأ�سد اإىل رو�سيا بعد 
اخلارجية  وزير  زيارة  من  اأ�سبوع  نحو 
حيث  مو�سكو،  لبيد،  يائري  ال�سهيوين، 
للنقا�س  مطروحاً  ال�سوري  امللف  كان 
تكون  اأن  يُتوقع  كما  لبيد،  زيارة  خالل 
الدور الإيراين كذلك،  قد متت مناق�سة 

وهو ما ميكن تو�سيحه يف التايل: 
اإيران:  باإبعاد  »اإ�رصائيلية«  مطالب   
قريبة  دوائر  يف  الإيراين  التمركز  كان 
من احلدود الإ�رصائيلية، بل اأن تل اأبيب 
تتحفظ على اأي متركز ع�سكري لطهران 
وتعتربه  ال�سورية،  الأرا�سي  ات�ساع  على 
اإعادة  وترف�س  القومي،  لأمنها  تهديداً 
داخل  لإيران  التابعة  الف�سائل  متركز 
�سوريا، خا�سة حزب اهلل وبع�س ف�سائل 
احل�سد ال�سعبي، وقيامها بعمليات جتميع 
اأ�سلحة ترد اإليها من اإيران، ولن تتوقف 

اإ�رصائيل عن �رصب تلك التمركزات.
2- ا�ستهداف اإ�رصائيل م�سانع ال�سالح 
من  لال�ستفادة  اإيران  �سعت  ال�سورية: 
لتجميع  ال�سورية؛  الع�سكرية  امل�سانع 
وتاأهيل  ة  ُم�سريرّ وطائرات  �سواريخ 
واأكدت  ع�سكرية،  قدرات  وتطوير 
�رصبات  �ستوجه  اأنها  لرو�سيا  اإ�رصائيل 
من  نوع  هناك  وكان  املن�ساآت.  لهذه 
اإ�رصائيل  ا�ستهداف  عدم  على  التوافق 
التابعة  والقوات  واملن�ساآت  املواقع 

للجي�س ال�سوري. 
مو�سكو  مع  التفاق  اأبيب  تل  وحاولت 
ع�سكري  وجود  ر�سد  حال  يف  اأنه  على 
ا�ستهدافه،  �سيتم  �سوريا  داخل  اإيراين 
اأن  خا�سة  التوافق،  من  نوعاً  تطلب  ما 
على  ال�سابق  يف  اعرت�ست  قد  رو�سيا 

الإ�رصائيلية  الع�سكرية  العمليات  بع�س 
ال�سوري،  اجلي�س  مواقع  طالت  التي 
منظومات  لتفعيل  مو�سكو  دفعت  والتي 
دفاعها اجلوي يف �سوريا، ما حال دون 
وكان  ال�رصبات.  تلك  اأهداف  حتقيق 
بني  املوقف  ت�ساعد  على  موؤ�رصاً  هذا 
يكون  اأن  وتطلب  اأبيب،  وتل  مو�سكو 

هناك حوار بني البلدين.
يف  الإيراين  الدور  حدود  بحث   -3
يف  الإيراين  الدور  ملف  كان  �سوريا: 
بني  املفاو�سات  طاولة  على  �سوريا 
بوتني والأ�سد. ويُعتقد اأنه ق�سية حيوية 
والوليات  الأوىل  بالدرجة  رو�سيا  تهم 

املتحدة الأمريكية وكذلك اإ�رصائيل. 
مع  تلفونياً  ات�سالً  بوتني  اإجراء  ولعل 
يف  رئي�سي،  اإبراهيم  الإيراين،  الرئي�س 
اأعقاب تلك الزيارة، يعني اأن ثمة ق�سايا 
ا�سرتاتيجية بُحثت بني الرئي�س ال�سوري 
الوجود  ملف  بينها  من  كان  والرو�سي، 
ا�سرتاتيجياً  حتركاً  هناك  واأن  الإيراين، 

قادماً يف الأزمة ال�سورية. 
قد  القادمة  الفرتة  اأن  �سبق  ما  ويعني 
ت�سهد تقدمي تنازلت اإيرانية يف �سوريا 
حواراً  يتطلب  ما  وهو  ال�رصاع،  لتهدئة 
رو�سياً – اإيرانياً، كما اأن هناك تفاهمات 
يتعلق  فيما  واإ�رصائيل  رو�سيا  بني  متت 
اأمر  وهو  �سوريا،  يف  الإيراين  بالتمركز 
يتطلب كذلك احلوار مع طهران ل�سمان 
ي�ستمر  واأن  الأو�ساع،  تدهور  عدم 
الأو�ساع  لتهدئة  الرو�سي  املخطط 
وت�سوية الأزمة يف امل�سار الذي تخطط 

له مو�سكو.

يف �خلتام

ميكن القول اإن زيارة الرئي�س ال�سوري، 
النحو،  هذا  على  مو�سكو،  الأ�سد،  ب�سار 
وبالنظر للملفات التي تناولتها والق�سايا 
�سوريا  ب�ساأن  �سواء  فيها،  ُطرحت  التي 
اأو التعامل مع اإ�رصائيل واإيران، اأو فيما 
الوليات  مع  تفاهمات  بخلق  يتعلق 
املتحدة الأمريكية؛ ميكن اأن تكفل �سماناً 
ل�ستقرار النظام ال�سوري وزيادة �سعبيته 
خارجية،  تعاي�س  فر�س  وتوفري  داخلياً، 
القادمة  املرحلة  ت�سهد  اأن  يُرجح  مبا 
اإعادة العديد من دول املنطقة عالقاتها 
التطورات  تلك  �سوء  يف  �سوريا،  مع 
اأن  يُتوقع  والتي  اإيجابية،  تبدو  التي 
تنازلت على  الأ�سد  يقدم خاللها نظام 
ملوؤمتر  والذهاب  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
كل  من  النظام  وبالتايل حت�سني  جنيف، 

التهديدات التي يواجهها.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ لعوبي اأحمد 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة باب الوادي 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

الوادي   باب  بوبلة  حممد  �سارع   15
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

طبقا لن�س املادة 412 من ق.ا.م ا
نحن الأ�شتاذ لعوبي اأحمد حم�رض ق�شائي لدى حمكمة باب الوادي اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر و الكائن مكتبه ب 15 �شارع حممد بوبلة باب 

الوادي و الوا�شع ختمه و توقيعه اأ�شفله .
لفائدة : بلعربي حممد 

ال�شاكن ب :املنطقة ال�شناعية �رض�شال ولية تيبازة  
-بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة القالة ، الق�شم املدين بتاريخ 2013/01/30  رقم اجلدول 12/01025 فهر�س رقم 13/00061 املمهور بال�شيغة 

التنفيذية 
بتاريخ  بال�شتالم  ال�شعار  مع  ر�شالة م�شمنة  بالوفاء عن طريق  التكليف  »ا« حم�رض  له  ار�شلنا  بالأمر  املعني  مقابلة  لعدم متكننا من  نظرا  -و 

2021/05/24 و�شل رقم 00337549216 مع اإجراءات التعليق باملحكمة بتاريخ 2021/06/24 و البلدية بتاريخ 2021/06/29.
-بناء على الذن بالن�رض يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ 2021/09/05 حتت رقم 21/04175

�شد : �شعدي حكيم بن حممد
الكائن مقرها ب : 09 �شارع لعراب بلقا�شم مناخ فرن�شا باب الوادي اجلزائر 

بعد الطالع على املواد 612 و 613 و 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
كلفنا »ا« بالوفاء بدفع مبلغ مايل قدره : )750.000.00 دج( �شبعمائة و خم�شون الف دينار جزائري قيمة ال�شيارة امل�شادرة  مبوجب احلكم النهائي 
ال�شادر بتاريخ 2012/05/08 حتت رقم 12/1102 و مبلغ 50.000 دج ) خم�شون الف دينار جزائري (  تعوي�شا عن ال�رضار ، بالإ�شافة اىل م�شاريف 

التنفيذ و احلقوق التنا�شبية مع الر�شم
اأخطرناه »ا« بان له اأجل 15 يوم للتنفيذ من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية 

و انه بعد انق�شاء الجل �شوف تتخذ �شده »ا« كافة الإجراءات القانونية التي ت�شمن حقوق الطالب 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة
حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�شائية مبجل�س ق�شاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  
اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة : حجار �شعيد

العنوان ك 16 �شارع  بن دادة اأحمد ا�شطاوايل 
�شد  ال�شيد : بن يو�شف م�شباح حميد بن حممد  

العنوان : 21 م�شكن حي عمارة 02 قطعة ار�س رقم 574 ال�رضاقة 
 : الفهر�س  رقم   20/12/17  : بتاريخ   ، املدين   : الق�شم  ال�رضاقة  حمكمة  عن  ال�شادر  العتباري  احل�شوري  البتدائي  احلكم  على  بناء 

20/07406 جدول رقم : 20/03175
التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ: 2021/09/14 ،  بناءا على الإذن بن�رض م�شمون عقد 

حتت رقم : 21/05283
وعليه نقوم بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء مبوجب لل�شند التنفيذي املذكور اعاله 

لفائدة: حجار �شعيد 
�شد  ال�شيد : بن يو�شف م�شباح حميد بن حممد 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة
حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�شائية مبجل�س ق�شاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و 
املوقعة ادناه 

لفائدة : ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة �شحيحة ل�شناعة مواد البناء و الإجناز املمثلة من طرف م�شريها 
العنوان : طريق بو�شاوي رقم 127 اأولد فايت اجلزائر  

  
�شد  ال�شيد : ال�رضكة ذات ال�شخ�س الوحيد و ذات امل�شوؤولية املحدودة دالرتي اجريي EURL DALTRI ALGERIE املمثلة من طرف م�شريها 

ال�شيد م�شباح حميد    
العنوان : 21 م�شكن حي عمارة 02 قطعة ار�س رقم 574 ال�رضاقة 

 : الفهر�س  رقم   2020/10/05  : بتاريخ  البحري    / التجاري   : الق�شم  ال�رضاقة  ال�شادر عن حمكمة  العتباري  البتدائي احل�شوري  بناء على احلكم 
20/05243 جدول رقم : 20/01478

بناءا على الإذن بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ: 2021/09/14 ، حتت رقم : 
21/05284

وعليه نقوم بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء مبوجب لل�شند التنفيذي املذكور اعاله 
لفائدة: ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة �شحيحة ل�شناعة مواد البناء و الإجناز املمثلة من طرف م�شريها 

�شد  ال�رضكة ذات ال�شخ�س الوحيد و ذات امل�شوؤولية املحدودة دالرتي اجريي EURL DALTRI ALGERIE املمثلة من طرف م�شريها ال�شيد 
م�شباح حميد    

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلـمـهـورية الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـ�سـعـبـيـة
مكتب الأ�سـتاذ مـراح مـحـمـد لـمـيـن

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بوفاريك
اخـت�سا�س مـجـلـ�س قـ�سـاء البـلـيـدة
البالطان ال�سغري، مـجـموعة ملكـيـة

رقم 51، ق�سم 20، بوفـاريك، البلـيدة.
اإعالن عن ن�سر م�سمون التبليغ الر�سميالهاتف 0553757699

ل�سند تنفيذي مع التكليف بالوفاء
لفائدة: ال�رضكة ذات الأ�شهم فرن�شا بنك اجلزائر املمثلة من طرف مديرها العام. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكائنة بـ: 45 ب بروفن�س ال�شغرى حيدرة اجلزائر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�شد: ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة يل �شو�س حاينز LES SAUSES HAINES املمثلة من طرف مديرها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان بـ: �شارع الخوة مداح رقم 82 اأولد �شبل بئر توتة اجلزائر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بناءا على ال�شند التنفيذي واملتمثل يف الـحـكـم الـ�شـادر عــن حمكمة بئرمرادراي�س الق�شم التجاري / البحري رقم الفهر�س 20/02635 رقم اجلدول 19/06606 بتاريخ 

2020/04/14 املمهور بال�شيغة التنفيذية بتاريخ 2021/05/10 حتت رقم 2021/1369.
بناءا عـلــى مـحـ�شـر تـبـلـيــغ الـ�شــنــد الـتــنـفـيـذي + حم�رض تـكـلـيـف بـالـوفـاء + حم�رض ت�شليم تكليف بالوفاء موؤرخني يف 2021/06/29 عـن طـريـق ر�شـالـة مـ�شـمـنـة.

بناءا عـلــى مـحـ�شـر تـبـلـيــغ الـ�شــنــد الـتــنـفـيـذي + حم�رض تـكـلـيـف بـالـوفـاء موؤرخني يف 18 و 2021/07/26 عـن طـريـق الـتـعـلـيـق باملحكمة والبلدية.
بناءا على الذن بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي حتت رقم 21/03538 ال�شادر عن رئا�شة حمكمة بوفاريك بتاريخ 2021/09/05 والذي ياأذن للطالب بن�رض م�شمون 

عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة وطنية يومية.
كلفنا ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة يل �شو�س حاينز LES SAUSES HAINES املمثلة من طرف مديرها الكائنة بـ: �شارع الخوة مداح رقم 82 اأولد �شبل بئر 

توتة اجلزائر بتنفيذ حمتوى ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله، وذلك ب: 
دفع مبلغ 26.676.862،84 دج )�شتة وع�رضون مليون و�شتة مئة و�شتة و�شبعون األف وثمانية مئة واثنان و�شتون دينار جزائري واأربعة وثمانون �شنتيم( ميثل قيمة القر�س 
وخمتلف الفوائد املرتتبة عنه ومبلغ 1.000.000،00 دج )مليون دينار جزائري( تعوي�شا عن ال�رضار الالحقة به. وحتميل املدعى عليهم بامل�شاريف الق�شائية ودفع 
احلقوق التنا�شبية للمح�رض الق�شائي املقدرة بـ 553.537،25 دج )خم�شة مئة األف وثالثة وخم�شون األف وخم�شة مئة و�شبعة وثالثون دينار جزائري وخم�شة وع�رضون 

�شنتيم( وم�شاريف التنفيذ الـنـاتـجـة عـن الـتـنـفـيـذ الخـتـيـاري املقدرة بـ 6.800.00 دج.
وهذا دون امل�شا�س بحقوق اأخرى او ح�ش�س او م�شاريف التنفيذ عن طريق احلجز عند القت�شاء.

ونبهناه ان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض، وال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

الو�سط:2021/09/22

تهنئة عيد ميالد

مبنا�شبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�شغرية " اأ�سيل "

واإطفائها �شمعة من �شموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�شبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�شعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�شحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

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

مربوك
دمت �شمعة تنري �شعادة عائلة فراقة .

املح�سر الق�سائي

الو�سط:2021/09/22

الو�سط:2021/09/22

الو�سط:2021/09/22
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية :ورقلة
دائرة :ورقلة

بلدية :ورقلة
رقم :72 /2021

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 التاأ�سي�سي للجمعية 

 06-12 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1433هـ املوافق ل 12 جانفي 
2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم : ت�شليم و�شل 

ت�شجيل الت�رضيح بتاأ�شي�س اجلمعية امل�شماة : 
امل�شبح  للهواة  الريا�شي  النادي   : اجلمعية  ت�شمية 

اجلواري عني ح�شن بني �شي�شني 
-الكائن مقرها ب : حي بني �شي�شني الق�رض ورقلة 

العامة  اجلمعية  خالل  املنتخب  اجلمعية  رئي�س 
التاأ�شي�شية اأبيكر اأحمد 

تاريخ و مكان امليالد : 17-06-1970 بورقلة
القاطن)ة( ب : بحي �شي�شني الق�رض ورقلة 



فتح امل�سلحة اجلديدة لال�ستعجالت اجلراحية الأحد القادم 
ك�شف مدير الن�شاطات الطبية و�شبه الطبية بامل�ؤ�ش�شة اال�شت�شفائية اجلامعية م�شطفى با�شا, 

الربوف�ش�ر ر�شيد بلحاج, اأم�س  الثالثاء, عن فتح م�شلحة اال�شتعجاالت الطبية اجلراحية 
اجلديدة للم�ؤ�ش�شة ي�م االأحد القادم.

ق.م

ت�رصيح  يف  امل�س�ؤول  ذات  واأكد 
ل�اأج اأن امل�سلحة اجلديدة التي مت 
ا�ستغالل جزء منها خالل الأ�سابيع 
للمر�سى  كليا  »�ستفتح  الأخرية 
بعد  القادم  الأحد  ي�م  من  ابتداء 
الالزمة  ال��سائل  بجميع  تزويدها 
من جتهيزات وط�اقم طبية و�سبه 
طبية«, مما �سيعطى --كما قال-- 
»نف�سا جديدا للم�ؤ�س�سة من حيث 
التنظيم والت�سيري ويخفف ال�سغط 

عليها م�ستقبال«.
وقد مت تدعيم امل�سلحة اجلديدة 
ذات  و�سفها  اخت�سا�سات  بعدة 
كما  جدا«,  ب«الهامة  املتحدث 
ن�ساطات  تعزيز  يف  �ست�ساهم 

العلمية  الأيام  وتنظيم  التك�ين 
مت  التي  للم�ؤ�س�سة  الدرا�سية 
التخلي عنها ب�سبب تف�سي جائحة 

ك�رونا.

اجلديدة  امل�سلحة  هذه  وبفتح 
 200 من  اأزيد  �ست�ستقبل  التي 
امل�ست�سفى  �سيتكفل  ي�ميا,  حالة 

باحلالت ال�افدة بكل اأريحية.

لزالت  التي  امل�ساكل  بني  ومن 
�سيما  امل�ست�سفى,  ن�ساطات  تعيق 
الطبية  ال�ستعجالت  بق�سم 
امل�س�ؤول  ذات  اأ�سار  اجلراحية, 
للعنف  امل�ستخدمني  »تعر�ض  اإىل 
املرافقني  بع�ض  طرف  من 
�رصورة  على  م�سددا  للمر�سى«, 
هذه  ملثل  حد  ل��سع  التن�سيق 

العتداءات.
امل�ؤ�س�سة  تاأتي  لالإ�سارة,   
م�سطفى  اجلامعية  ال�ست�سفائية 
بقلب  املت�اجدة  با�سا, 
امل�ؤ�س�سات  مقدمة  يف  العا�سمة, 
ال�ست�سفائية التي ت�سم اأكرب عدد 
تخ�س�سا(   48( التخ�س�سات  من 
كل  من  امل�سابني  ت�ستقبل  كما 

مناطق ال�طن.

مب�شت�شفى م�شطفى با�شا اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

امل�شيلة

الدرك يوؤمن الدخول املدر�سي 
باملناطق الريفية

م�شر

وفاة �ساحب ال�سفرة النوبية
 يف حرب اأكتوبر

ال�طني  الدرك  م�سالح  �سطرت 
بامل�سيلة برناجما خالل الدخ�ل 
يتعلق  والجتماعي  املدر�سي 
اأمنية  واإجراءات  �رصوط  بت�فري 
امل�ؤ�س�سات  ل�سالح  منا�سبة 
الريفية  املناطق  عرب  التعليمية 
بال�لية وتهدف هذه الجراءات 
م�سالح  طرف  من  املتخذة 
م�ست�ى  على  ال�طني  الدرك 
ت�فري  اىل  امل�سيلة,  ولية 
امل�ؤ�س�سات  كل  مبحيط  الأمن 
و  ابتدائية  )مدار�ض  التعليمية 
وتت�سمن  ثان�يات  و  مت��سطات 

دوريات  الجراءات  هذه 
ملراقبة  ال�طني  الدرك  لفرق 
هذه  و�س�احي  القريب  املحيط 
الفرتات  يف  خا�سة  امل�ؤ�س�سات, 
اأوقات  مع  املتزامنة  ال�سباحية 
وامل�سائية عند اخلروج  الدخ�ل 
ودعت م�سالح الدرك باملنا�سبة 
العم�مية  الطرق  م�ستعملي 
واحلذر  احليطة  ت�خي  باإلزامية 
اأثناء قيادة املركبات والدراجات 
امل�ؤ�س�سات  من  بالقرب  النارية 
�سالمة  على  حفاظا  الرتب�ية 

التالميذ .

اأحمد  ال�س�ل  اأ�رصة  اأعلنت 
ال�سفرة  �ساحب  اإدري�ض, 
الثالثاء,  اأم�ض  وفاته  الن�بية, 
مبحافظة  اإقامته  مبحل 
الإ�سكندرية عن عمر يناهز 84 
عاما ويعد ال�س�ل اأحمد حممد 
من  الن�بة  ابن  اإدري�ض,  اأحمد 
قرية ت�ما�ض وعافية مبحافظة 
اأ�س�ان, �ساحب فكرة ا�ستخدام 
فى حرب  ك�سفرة  الن�بية  اللغة 
مل  قليلة  �سن�ات  وقبل  اأكت�بر, 
�سفرة  بخطة  يعلم  اأحد  يكن 
باأنها:  وو�سفها  اأكت�بر  حرب 

»من الأ�رصار الع�سكرية«, حتى 
امل�رصي  الرئي�ض  تكرمي  جاء 
على  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
ودخل  احلرب  هذه  يف  جه�ده 
اجلي�ض  اإدري�ض  اأحمد  ال�س�ل 
ع�سكرىامتط�عا   1954 عام 
وح�رص حرب العدوان الثالثى, 
وظل يف �سحراء �سيناء منذ عام 
وبعدها  اليمن  حرب  حتى   57
له  كان  ثم   ,1967 حرب  دخل 
الف�سل يف فكرة ا�ستخدام اللغة 
الن�بية ك�سفرة يف انت�سار حرب 

اأكت�بر.

بك�رونا جديدة  اإ�شابة   182
ارتفاع اجمايل اال�شابات اإىل : 200770
ت�شجيل16 وفيات جديدة رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل ال�فيات اإىل : 5630
حاالت ال�شفاء اجلديدة : 150

ارتفاع اجماىل ال�شفاء اإىل : 137228

املركز الثقايف اجلزائري بباري�س

احتفائية بال�ساعرين 
اأدوني�س وقا�سم حداد 

بباري�ض  اجلزائري  الثقايف  املركز  ي�ست�سيف 
اأدوني�ض  ال�س�ري  ال�ساعر  املقبل  ال�سبت 
يف  وذلك  حداد,  قا�سم  البحريني  وال�ساعر 
العامل  معهد  تنظيم  من  �سعرية  جل�سة  اإطار 
امل�قع  به  اأفاد  ح�سبما   , بباري�ض  العربي 
بباري�ض  اجلزائري  الثقايف  املركز  الر�سمي 
بباري�ض  العربي  العامل  معهد  ,و�سينظم 
بالتعاون مع املركز الثقايف اجلزائري بباري�ض 
جل�سة   , اجلاري  �سبتمرب   25 ال�سبت  �سهرة 
ال�سعرية  الأعمال   « ح�ل  تكرميية  �سعرية 
وبح�س�ره   « حداد  قا�سم  البحريني  للمبدع 
ال�ساعر  ا�ست�سافة  باملنا�سبة  �سيتم  حيث   ,
ال�س�ري الكبري اأدوني�ض ) املقيم بفرن�سا منذ 
1985 ( والذي �سيقدم قراءات �سعرية خمتلفة 
اأمام جمه�ره, ويعد ال�ساعرمن رواد التجريب 
ال�سعر  اأمام  جديدة  اآفاقا  فتح  الذي  ال�سعري 
العربي و من اأبرز مفكري حركة التحديث يف 

الثقافة العربية واأحد اأبرز ممار�سي احلداثة.

ب�مردا�س

330 عملية لتح�سني 
ظروف التمدر�س 

بب�مردا�ض,  ال�طنية  الرتبية  قطاع  ا�ستفاد 
عملية   336 من  الثالثة,  التعليمية  اأط�اره  يف 
الظل  ملناطق  م�جه  منها  هام  جزء  تنم�ية, 
و  القطاع  قدرات  دعم  ق�سد  ال�لية,  عرب 
حت�سني ظروف متدر�ض التالميذ, ح�سبما اأفاد 

به, الي�م الثالثاء, م�سدر من ال�لية.
هذه  من  كبري  جزء  من  ال�ستفادة  ومتت 
امل�ساريع, و التي تتمثل يف جممعات مدر�سية 
اأق�سام ت��سعة, بعد  و مت��سطات و ثان�يات و 
املتبقي  التجميد املايل عنها,  واجلزء   رفع 
اإىل  ا�ستنادا  م�ساريع جديدة,  عن  عبارة  منها 
خالل  ال�لئية  لل�سلطات  قدم  الذي  العر�ض 
 /  2021 الدرا�سي  امل��سم  اطالق  مرا�سيم 
مبدينة  حمدان,  علي  مدر�سة  من   ,2022

ب�مردا�ض.

وكالة ال�شحة العامة الفرن�شية

ال�سرطان! اأنواع  بجميع  " قدت�سيبك  " م�سروبات 
�سد  ال�قائية  الإجراءات  تعد 
ال�رصطان نادرة, لكن النظام الغذائي 
ال�سحي اأثبت فعاليته يف ال�قاية من 
املر�ض اخلبيث وثبت اأن امل�رصوبات 
ال�سكرية, مبا يف ذلك ع�سائر الفاكهة, 
تزيد من خطر الإ�سابة بهذا املر�ض 
درا�سة  22٪وحذرت  بن�سبة  الفتاك 
اأن  ميكن  الفاكهة  ع�سائر  اأن  من 
انت�سار  يف  رئي�سي  كمحرك  تعمل 
ع�سائر  تظهر  حيث  ال�رصطان, 

بال�رصطان  نف�سه  الرتباط  الفاكهة 
مثل الك�كاك�ل وحدد الباحث�ن الذين 
اآثار امل�رصوبات  بالتحقيق يف  قام�ا 
الفاكهة,  ع�سري  اأو  بال�سكر  املحالة 
من  تزيد  اأن  ميكن  امل�رصوبات  اأن 
بن�سبة  بال�رصطان  الإ�سابة  خطر 
18٪وقام الباحث�ن, من وكالة ال�سحة 
العامة الفرن�سية , بتقييم البيانات من 
اأكرث من 101000 م�سارك, 79٪ منهم 

من الن�ساء.

مرة  لأول  باإدخال  فالح  بادر 
من  الن�سيجية  الزراعة  ب�هران 
عرب  التني  �ستالت  غر�ض  خالل 
عن  املجهري  التكاثر  تقنية 
الأم  النبتة  من  الأن�سجة  طريق 
ي�سمح  مما  فرتو«  ان  »التني  اأي 
هذا  وتط�ير  النتاج  بتح�سني 
املثمرة  الأ�سجار  من  الن�ع 
التي ل تزال ترتكز على الطرق 
ح�سبما  الغر�ض,  يف  التقليدية 
لدى  الثالثاء  اأم�ض  اأ�ستفيد 

مت  وقد  التجربة  هذه  �ساحب 
اجلديدة  التقنية  هذه  ا�ستخدام 
مت  حيث  املا�سي  مار�ض  يف 
التني   « من  �ستلة   1.000 غر�ض 
م�ساحة  على   « املختربي 
بقرية  هكتار   2 على  ترتبع 
)غرب  ال�ساحلية  الأبي�ض  راأ�ض 
التني  بغرا�سة  املعروفة  وهران( 
الكثري  رزق  م�سدر  يعد  الذي 
اأبرزه  , وفقا ملا  من املزارعني 

الفالح مراد بلعيا�سي.

وهران 

تقنية جديدة يف غرا�سة التني 

املتحف ال�طني للمجاهد

اأربعينية الراحل  املوؤرخ  
جمال قنان

اأ�ساد اأم�ض الثالثاء امل�سارك�ن يف اأربعينية الراحل 
الذي  جمال قنان مبناقب هذا املجاهد وامل�ؤرخ 
يعد اأحد رواد املدر�سة التاريخية يف اجلزائر ممن 
الث�رة التحريرية والبحث  اإبان  جمع�ا بني اجلهاد 
ال�سيادة  ا�سرتجاع  بعد  التاريخ  جمال  يف  العلمي 

ال�طنية.
وخالل هذه ال�قفة التكرميية التي نظمها املتحف 
ال�طني للمجاهد, ن�ه املتدخل�ن بخ�سال الفقيد 
التي  املحطات  اأهم  وا�ستذكروا  العلمية  وجه�ده 
�سف�ف  يف  مبكرا  انخرط  حيث  حياته,  ميزت 
التحريرية,  الث�رة  خالل  ال�طني  التحرير  جي�ض 
التاريخية  املدر�سة  دعائم  اإر�ساء  يف  �ساهم  كما 
اإىل  الأ�ساتذة  مئات  يديه  على  وتخرج  اجلزائرية 

جانب جه�ده يف تعريب العل�م الإن�سانية.

ال�كالة ال�طنية لدعم وتنمية 
املقاوالتية »اأناد«

اتفاقية تعاون  مع جممع 
»اأغرولوغ«

املقاولتية  وتنمية  لدعم  ال�طنية  ال�كالة  اأبرمت 
»اأناد« اتفاقية تعاون مع جممع ال�سناعات الغذائية 
ومرافقة  دعم  بهدف  »اأغرول�غ«  والل�ج�ستيك 
امل�ؤ�س�سات امل�سغرة يف املجالت اخلالقة للرثوة, 

ح�سبما اأفاد به بيان لل�كالة.
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ال�شلف

ت�سدع ج�سر املدينة وحي الفريم
نا�سدت الع�رصات من اجلمعيات 
وكذا  �سلف  ولية  يف  النا�سطة 
الت�ا�سل  م�اقع  رواد  مئات 
ال�لية   بذات  الجتماعي 
ال�سلطات العليا للبالد بالتدخل 
قد  كارثة  وق�ع  قبل  العاجل 
الأرواح  من  بالعديد  تع�سف 
اجل�رصالكبري  ت�سدع  نتيجة 
والذي  �سلف  وادي  على  املقام 

,وحي  �سلف  منطقة  يربط 
اأكرب  من  يعد  الذي  الفريم 
املناطق  وكافة  ال�لية   احياء 
عليه  ظهرت  اجل�رص  ال�سمالية. 
الأ�سا�سات  يف  كبري  ت�سدعات 
من اجلهة الي�رصى اأ�سبح ي�سكل 
من  ف�قة  العابرين  على  خطرا 
واحلافالت  ال�سيارات  اأ�سحاب 
من  امل�ؤدي  الطريق  اأنه  بحكم 

ال�سمال اىل قلب �سلف كما تعرب 
النقل  حافالت  ع�رصات  عربه 
يزاول�ن  الذين   للطلبة  اجلامي 
بن  ح�سيبة  بجامعة  درو�سهم 
فار�ض  اأولد  بقطب  ب�علي 
�سف اإىل ذلك الكتظاظ املرور 
ونحن  خا�سة  عليه  املفرو�ض 
يعرف  اأين  ال�ستاء  ب�ابة  على 
الذي  �سلف  وادي  مياه  من�س�ب 

اجلزائر  يف  واد  اأكرب  يعترب 
ارتفاعا كبريا وتزداد معه دافعة 
ي�ؤدي  قد  ما  و�سغطه  املاء 
ال�لية  وان  خا�سة  كارثة  اىل 
املا�سية   ال�سنة  كارثة  عرفت 
تعرف بفي�سانات وادي مكنا�سة 
�سلف  �سكان  ليريد  والتي 

تكرارهابالفرم هذا العام .
م بن ترار

عبدالبا�شط بديار

منع  على  وعالنية  �رصا  يعمل  من  هنالك 
لذلك  كثرية  لأطراف  خدمة  ال��سع  تطبيع 
حت�ل  مرحلة  عتبات  على  ليبيا  تقف 
وقت  ول  جمال  ل  ,حيث  احل�سا�سية  بالغة 
لل�سمت اأو الت�اط�ؤ وهذا يف �سياق بناء دولة 
اجلزائر  جه�د  واجهت  حيث  امل�ؤ�س�سات 
يكن  مل  ميدانية  عقبات  الليبي  امللف  يف 
جتاوزها اأمرا ي�سريا ولكن خطرها قائم اإىل 

ي�م النا�ض هذا.
�سبب  اأي  اإغفال  عدم  و  النتباه  وجب 
التيارات  بع�ض  خطر  مقدمتها  كان,ويف 
و  تدمري  يف  ه�ادة  بال  تعمل  التي  الدينية 
تنميط ال�عي لدى قطاع وا�سع من ال�سباب 
بع�ض  نح�  اأي�سا  خطرها  وميتد  الليبي 

ال�سباب اجلزائريني
الذي  املدخلي  التيار  جلي  ب�سكل  اأق�سد 
الل�اء  ميلي�سيا  جله�د  الديني  الغطاء  وفر 
ينفذ ما يطلب  املتقاعد خليفة حفرتالذي 
منه من الإمارات و القاهرة الريا�ض و هذا 
اأجهزة  ترعاها  دولية  لأجندة  خدمة  طبعا 
من  بيادقها  حترك  كربى  لدول  خمابرات 

وراء �ستار
منظ�مة  زرع  من  التيار  هذا  متكن  كيف 
اإعالمية معقدة و مت�سابكة فتجده منت�رصا 
عرب كل من�سات الت�ا�سل الجتماعي و ميلك 
ع�رصات املحطات الإذاعية و التلفزية التي 
تبث عرب الأقمار ال�سناعية و عرب الأنرتنت 
و ت�ظف الآلف برواتب خيالية وهي ت�فر 
حفرت  ميلي�سيا  عرابي  تروق  التي  الفت�ى 
ذلك  الأمر  تعدى  و  ,بل  فلك  يف  دار  من  و 
اإىل النخراط يف العمل امل�سلح عرب ظه�ر 
كيانات قتالية يف مقدمتها ما ي�سمى بكتيبة 
الت�حيد ال�سلفية بقيادة الرته�ين عزالدين و 
اأ�رصف امليار  التي ق�دها   ال�سلفية  الكتيبة 
حمم�د  ال�سهري  املجرم  نن�سى  اأن  بدون 

ال�رفلي املطل�ب دوليا
حدود  يتجاوز  خطره   , املدمر  التيار  هذا 
لهذا  اللتفات  وجب  بالتايل  ,و  ال�طن 
الإعالمية  املنظ�مة  قدرة  ب�ابة  من  الأمر 
�سحايا جدد يف  ا�ستقطاب  من  التيار  لهذا 
الذي  اخلطر  اأن  ندرك  اأن  علينا  اجلزائر 
يكمن  ل  الق�مي  اأمنها  يف  اجلزائر  يتهدد 
حركة  ويف  امل�سلحة  املجاميع  ن�ساط  يف 
اأي�سا  ولكن  الرهابية  اجلماعات  و  ال�سالح 
يف اخلطر املحدق بجهتنا الفكرية الداخلية 

و �سيانتها و �سد الثغرات فيها.

مع احلدث 

ليبيا دولة املوؤ�س�سات

وداد احلاج
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