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من توقيف اأربعة )04( م�ستبه يف �سلوعهم يف اإ�رشام 

النريان بعد ا�ستكمال التحقيق وا�ستيفاء جميع 
االإجراءات القانونية، مت تقدمي امل�ستبه فيهم، بتهمة 
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2021، و�شوت نواب املجل�س ال�شعبي الوطني بالإجماع بـ “نعم” على م�شروع القانون املتعلق بالوقاية 

من جرائم اختطاف الأ�شخا�س ومكافحتها.
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تر�جع �حتياطي �لعملة �ل�صعبة  �إىل �أقل من 46.8 مليار دوالر 

النواب ي�سوتون  بالأغلبية على موازنة 2021
.     �صنني: �لرئي�س �صيعود قرييا 

.     وزير �ملالية :  �ل�صلطة حاولت قدر �مل�صتطاع �حلفاظ على �لقدرة �ل�صر�ئية
.      بن خالف :�لقانون ��صتن�صاخ لتجارب فا�صلة

�صوت نو�ب �لغرفة �ل�صفلى للربملان باالأغلبية يف جل�صة علنية على م�صروع قانون �ملالية ل�صنة 2021، 
و�صوت نو�ب �ملجل�س �ل�صعبي �لوطني باالإجماع بـ “نعم” على م�صروع �لقانون �ملتعلق بالوقاية من 

جر�ئم �ختطاف �الأ�صخا�س ومكافحتها.

�إميان لو��س 

القانون  مب�رشوع  الربملان  نواب  رحب 
اختطاف  جرائم  من  بالوقاية  املتعلق 
�صوت  حيث  ومكافحتها،  الأ�صخا�ص 
نواب الكتل الربملانية للمجل�ص ال�صعبي 
ت�صمنها  التي  املواد  على  الوطني 

م�رشوع القانون.
بالأغلبية  الربملان  نواب  �صادق  كما 
املالية  قانون  م�رشوع  على  ال�صاحقة 
النواب  اأ�صوات  نالت  ل�صنة 2021، حيث 
القانون  ت�صمنها  التي  املواد  جميع 
با�صتفادة  املتعلقة   84 املادة  باإ�صتثناء 
الغذائية  الزيوت  ت�صدير  عمليات 
من  امل�صتخل�صة  العادية  املكررة 
ال�صوجا وال�صكر الأبي�ص من الإعفاء من 
الر�صوم املطبقة يف جمال الت�صدير يف 
اإطار النظام اجلمركي للدخول املوؤقت، 
حيث ثم اإلغاء املادة من م�رشوع القانون 

.
املجل�ص  رئي�ص  اأن  الإ�صارة  وجتدر 
اأجل  �صنني،  �صليمان  الوطني،  ال�صعبي 
قانون  امل�صادقة على م�رشوعي  جل�صة 
املالية ل�صنة 2021 ومكافحة الختطاف 
توفر  عدم  ب�صبب  �صاعة  من  لأكرث 

الن�صاب.
�صنني

�لرئي�س �صيعود قرييا 

الوطني،  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  حذر 
�صليمان �صنني من املخطط الذي يحاك 
متر  اجلزائر  اأن  معتربا  اجلزائر  �صد 
من  م�صتهدفة  لكونها  ح�صا�صة  مبرحلة 

قبل جهات يف الداخل واخلارج.
الوطني،  ال�صعبي  ك�صف رئي�ص املجل�ص 
له بعد  اأم�ص خالل كلمة  �صليمان �صنني 
املالية  قانون  م�رشوع  على  امل�صادقة 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن    ،  2021
الوطن  خارج  املتواجد  تبون  املجيد 
الوطن  اأر�ص  اإىل  قريبا  �صيعود  للعالج 
قريبا  للجزائر  �صيعود  »الرئي�ص   : قائال 

�صاملا معافى ملمار�صة م�صاره ».

مبراحل  متر  البالد  اأن  �صنني  و�صدد 
اأن  لفتا  تهديدات،  وتواجه  ح�صا�صة 
ملواقفها  راجع  اجلزائر  ا�صتهداف 
عنها  حتيد  لن  التي  الوا�صحة  املبدئية 
على حد قوله، موؤكدا اأن الو�صع يتطلب 
الحتاد من طرف اجلميع لتمتني اجلبهة 

الداخلية .
ويف ال�صياق ذاته، قال املتحدث :«يجب 
اأن البالد متر مبراحل ح�صا�صة  التذكري 
وكثريا ما حتدثنا عن تهديدات وكل يوم 
تظهر ب�صكل وا�صح للعيان والبع�ص يظن 

اأنه كالم لال�صتهالك، ولكن الواقع يوؤكد 
موقفها  ب�صبب  م�صتهدفة  اجلزائر  اأن 
تن�صل  رغم  ثابتة  مواقف  ولها  البدائية 

البع�ص من هذه املواقف«.
والدولة  ال�صعب  اأن  اإىل  �صنني  ولفت 
ال�صيادة  على  احلفاظ  على  يعمالن 
الوطنية مهما كانت ال�صغوط، موؤكدا اأن 
اجلزائريني كلهم متم�صكون مبوؤ�ص�صاتهم 

وم�صار الد�صتور .
واأ�صاد  �صنني بالدور الذي يلعبه اجلي�ص 
الوطني ال�صعبي يف حماية البالد لفتا » 
اجلزائر  متلك جي�صا قويا �صعبيا وطنيا 
تكمن يف  الد�صتورية  واجباته  باأن  يوؤمن 
اأن  ميكن  ما  وكل  احلدود  عن  الدفاع 
كل  ال�صدد  ذات  يف  مثمنا  بها،  مي�ص 
كل  يقدمها اجلي�ص يف  التي  الت�صحيات 

املراحل .
متتني  اأهمية  على  املتحدث  و�صدد 
اجلميع  اأن  موؤكدا  الداخلية،  اجلبهة 
م�صتطردا  البلد،   يعي�صه  ما  يدرك 
اأن  طموح  برنامج  لنا  »ولكن  بالقول 
دولة  واأقوى  قوية  دولة  اجلزائر  تكون 
�صعبها  من  قوتها  ت�صتمد  املنطقة  يف 

وموؤ�ص�صاته ال�صعبية املنتخبة«.
و بخ�صو�ص الق�صية ال�صحراوية وخرق 
املغرب اتفاق وقف اإطالق النار املوقع 
املجل�ص  رئي�ص  قال  الطرفني،  بني 
املغرب خرق  به  قامت  ما  اأن  ال�صعبي، 
لوقف اإطالق النار، موؤكدا اأن ما قام به 
املغرب ل يخدم اأحدا خا�صة ال�صتقرار 
�رشورة  على  م�صددا  املنطقة،  يف 
للمفاو�صات  املتحدة  الأمم  ا�صتئناف 
ترف�ص  اجلزائر  اأن  الطرفني، لفتا  بني 
حدودها  مت�ص  اأن  تقبل  ولن  احلرب 
الظروف  هذه  باأن  م�صيفا  كان،  اأي  من 
تتطلب اأن يكون اجلزائريون �صفا واحدا 
باجلبهة  بامل�صا�ص  لأحد  ي�صمحوا  ول 

الداخلية .
وثمن املتحدث الدور الكبري الذي يقوم 

اأجل  من  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  به 
اأمني  خطر  من  الدولة  حدود  حماية 
اأ�صال  املحمية  ووحدتها  اأمنها  يهدد 

بتما�صك �صعبها على حد تعبريه .
وزير �ملالية 

�ل�صلطة حاولت حماية �لقدرة 
�ل�صر�ئية

ذكر وزير املالية امين بن عبد الرحمان 
امل�صتطاع  قدر  حاولت  ال�صلطة  اأن 
احلفاظ على القدرة ال�رشائية للمواطن 
لفتا  املالية،  قانون  م�رشوع  خالل  من 
ديناميكية  موا�صلة  هو  الهدف  اأن  اإىل 

خلق الن�صاط القت�صادي وال�صتثمار.
ولفت وزير املالية امين بن عبد الرحمان 
تكثيف  يفر�ص  احلايل  الظرف  اأن  اإىل 
اأن  اإىل  م�صريا  الأزمة،  لتجاوز  اجلهود 
ال�صلطة حر�صت على خلق فر�ص عمل 

لل�صباب  يف انتظار تفعيل اآليات اأخرى.

حم�س ت�صوت ب ال 

م�رشوع  ال�صلم  جمتمع  حركة  انتقدت 
اأن  معتربة   ،2021 ل�صنة  املالية  قانون 
القانون جاء بتدابري مالية �صعيفة وغري 
جمدية، موؤكدة اأن املجموعة الربملانية 
ال�صلم �صوتت ب ل على  حلركة جمتمع 

م�رشوع قانون املالية 2021.
وفتحت حركة جمتمع ال�صلم  النار على 
الإجراءات والتدابري التي ت�صمنها قانون 
اأنه ل ميكن  املالية ل�صنة 2021، معتربا 
للخزينة  املايل  العجز  �صد  خاللها  من 
وحتقيق  دينار  مليار   2785 ب  املقدر 
النمو الذي ت�صتهدفه احلكومة واملقدر 
هذا  م�رشوع  اأن  معتربا  باملئة،   4 ب 
القانون ل يحمل روؤية اقت�صادية وا�صحة 
اإجراءات  ول  عميقة  ت�صحيحات  ل  و 
لن  موؤقتة  بحلول  جاء  اأنه  لفتة  فعالة، 
يف  والف�صل  العجز  حالة  من  تخرجنا 

جتاوز الأزمة املوروثة.
حلركة  الربملانية  املجموعة  وثمنت 

حماية  قانون  م�رشوع  ال�صلم  جمتمع 
الأ�صخا�ص من الختطاف الذي اعتربت 
اأنه جاء ا�صتجابة ملطالب �صعبية وا�صعة، 
اأنها مل ت�صوت بنعم على م�رشوع  معلنة 

هذا القانون.

بن خالف 
�حلكومة ��صتن�صخت جتارب �صابقة 

�أثبتت ف�صلها
اأكد النائب عن الحتاد من اأجل النه�صة 
خالف،  بن  خل�رش  والبناء،  والعدالة 
حزب  على  املح�صوبني  النواب  اأن 
النه�صة  وحركة  والتنمية  العدالة  جبهة 
قانون  م�رشوع  على  ل«  ب  ب�صي�صوتون 
القانون  باأن  لفتا   ،2021 ل�صنة  املالية 
�صائر  عن  يختلف  ول  باجلديد  ياأت  مل 

قوانني املالية اخلائبة.
التي  الإجراءات  خالف  بن  انتقد 
ت�صمنها قانون املالية ل�صنة 2021، لفتا 
جديد  اأي  يحمل  ل  امل�رشوع  اأن  اإىل 
يجعله يختلف عن �صائر قوانني املالية 
“اخلائبة” التي عرفتها اجلزائر، م�صريا 
 20 بـ  املقدر  امليزانية  يف  العجز  اإىل 

مليار دولر.

جبهة �مل�صتقبل ت�صوت بنعم 

اأفاد رئي�ص الكتلة الربملانية حلزب جبهة 
نواب  باأن  بلغوثي،  احلاج  امل�صتقبل، 
بنعم على م�رشوع قانون  كتلته ي�صوتون 
قانون  مترير  اأن  باعتبار   ،2021 املالية 
املالية يعد لزما من اأجل ا�صتمرار عمل 
العجلة  الدولة، وعدم توقيف  موؤ�ص�صات 
القت�صادية املعتمدة اأ�صا�صا على ال�صعر 

املرجعي للبرتول.
املتعلق  القانون  م�رشوع  بلغوتي  وثمن 
بالوقاية من جرائم اختطاف الأ�صخا�ص 
ومكافحتها موؤكدا اأن كتلته ت�صوت بنعم 

عليه.

موؤ�سرات
احلكومة  تتوقع  القانون،  م�رشوع  يف 
اإىل  الأجنبي  النقد  احتياطات  تراجع 
اأقل من 46.8 مليار دولر بنهاية العام 
اأن  حيث  حاليا   مليارا   56 من   2021
�صرتتفع  الأجنبي  النقد  احتياطات 
 47.53 لت�صل   ،2022 من  اعتبارا 
مليار دولر ثم 50.02 مليار دولر يف 

.2023
على  بناء  املاتلية  قانون  اعتماد  ومت 
 40 حدود  يف  للنفط  مرجعي  �صعر 
تخفي�صه  مت  اأن  بعد  للربميل،  دولرا 
يف قانون موازنة 2020 اإىل 30 دولرا 

حتت �صغط جائحة كورونا.

�لربوفي�صور �أحمد �صعالل:

م�سروع قانون املالية 2021 يخدم م�سلحة املواطن
تنظيمية ن�صو�س  �إ�صد�ر  يف  �الإ�صر�ع  من   •       البد 

�صعالل ع�صو  اأحمد  الربوفي�صور  ك�صف 
باملجل�ص  وامليزانية  املالية  جلنة 
م�رشوع  يخ�ص  فيما  الوطني،  ال�صعبي 
كاهل  يثقل  لن  اأنه   2021 املالية  قانون 
ا�صت�صافته  خالل  هذا  وياأتي  املواطن 
اأم�ص يف برنامج »�صيف ال�صباح« للقناة 

الإذاعية الأوىل.
ذات  �صلة  ذي  �صياق  يف  اأو�صح  كما 
املواد  من  البع�ص  اأن  املتحدث 
لل�صنة  املالية  قانون  يف  املوجودة 
املقبلة  غام�صة وهو ما مل يكن ي�صاعد 

على تنفيذها على اأر�ص الواقع  وهذا ما 
جعلها تقابل بالرف�ص  من طرف نواب 
وا�صعا  جدل  اأحدث  ما  الربملان وهذا 
اأن  القانون  حيث  هذا  مناق�صة  خالل 
النواب  اأكدوا يف كل مرة على  �رشورة 
ي�صودها  ل  �رشيحة  املواد  تكون  اأن 
فنحن  وعليه   ، الغمو�ص  اأو  اللب�ص 
ولكن  التنفيذي،  اجلهاز  ن�صارح  كنواب 
اإدراج مواد �صعبوية  نرف�ص يف املقابل 
الكثري  ففي  الدولة  ميزانية  من  تنق�ص 
باللغة  املواد  بع�ص  حترر  الأحيان  من 

الفرن�صية وحينما ترتجم للغة العربية ل 
توؤدي املعنى، لذلك ولأول مرة ناق�صت 
اللجنة كلية قانون املالية باللغة العربية 
من  الكثري  على  اللب�ص  رفع  مت  وبذلك 

املواد التي كان ي�صودها الغمو�ص«.
واأكد �صعالل  اأن احلكومة اأمام امتحان 
القت�صادي  راجع  للو�صع  وهذا  �صعب 
�صعبة  بو�صعية  مير  العاملي  الذي 
اإنعا�ص  من  فالبد  ولهذا  وحرجة  
بعد  وهذا  وياأتي  الوطني  القت�صاد 
اأن  م�صريا  النفط  ،  �صعر  الرتاجع  يف 

الو�صع  تعايف  على  تراهن  اجلزائر 
اجلباية  مداخيل  وعلى حت�صن  ال�صحي 
مليزانية  قوي  دفع  لإعطاء  البرتولية 

الدولة .
وامليزانية  املالية  جلنة  ع�صو  ودعا 
باملجل�ص ال�صعبي الوطني اإىل الإ�رشاع 
من  التنظيمية  الن�صو�ص  اإ�صدار  يف 
اأجل الدفع بعجلة القت�صاد مع �رشورة 
وتو�صعة  املوازية  ال�صوق  على  الق�صاء 
الرقمنة  وتوظيف  اجلبائي  املجال 

ال�صاملة .

�ملجل�س �ل�صعبي �لوطني

امل�سادقة على اإدراج الإعدام 
عقابا ملختطفي الأطفال

ثمن وزير العدل حافظ الأختام، بلقا�صم 
زغماتي، الدور الذي لعبه نواب  املجل�ص 
القانون  لتمرير م�رشوع  الوطني  ال�صعبي 
اختطاف  جرائم  من  بالوقاية  املتعلق 
اأن  اإىل  لفتا   ومكافحتها،  الأ�صخا�ص 
م�رشوع القانون ياأتي تكييفا لتطور الجرام 
اجلزائري،  املجتمع  قيم  مع  املتنايف 
وهذا ملحاربتها و قال زغماتي  يف كلمة 
  »: امل�رشوع  على  امل�صادقة  له مبنا�صبة 
ال�صفلى للربملان عملوا  الغرفة  باأن نواب 
الذي  امل�رشوع  درا�صة  اأجل  من  بجد 

يهدف خلدمة ال�صعب اجلزائري
ال�صعبي  املجل�ص  نواب  فاأن   لالإ�صارة   و 
م�رشوع  على  بالإجماع  �صادقوا  الوطني، 
جرائم  من  بالوقاية  املتعلق  القانون 

اختطاف الأ�صخا�ص ومكافحتها.

�صي عفيف :
خطوة هامة  يف تاريخ �ملنظومة 

�لت�صريعية 

رافع  رئي�ص جلنة احلقوق و احلريات عبد 
احلميد �صي عفيف ل�صالح مترير م�رشوع 
جرائم  من  بالوقاية  املتعلق  القانون 
الأ�صخا�ص ومكافحتها، معتربا  اختطاف 
تاريخ  يف  هامة   خطوة  القانون  هذا  اأن 

املنظومة الت�رشيعية .
اأن  عفيف  �صي  احلميد  اإعترب عبد  و 
من  بالوقاية  املتعلق  القانون  م�رشوع 
ومكافحتها  الأ�صخا�ص  اختطاف  جرائم 
به  وعد  الذي  الإ�صالح  اإطار  يف  يدخل 
 ، تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
احلريات  و  احلقوق  حلماية  جت�صيدا  
التي ثم  القانونية  القواعد  واإر�صاء 
اأن  لفتا  امليدان،  خمتلف  يف  مبا�رشتها 
تاأطري  و  القانونية  املنظومة  مراجعة 
اجلرمية،  وحماربة  واحلقوق  احلريات 

املنظومة  اإ�صالح  يف  جديدة  لبنة  هي 
الت�رشيعية يف اجلزائر .

و اإعترب املتحدث اأن مبادرة م�رشوع وقاية 
الدولة  اإرادة  تربهن  الختطاف  اجلرائم 
يف احلد من هذه اجلرائم ،باعتماد اآليات 
اليقظة و الك�صف عن امليكانيزمات على 
اجلزائري  ال�صعب  هناأ  حيث  قوله،  حد 

بهذا الت�رشيع اجلديد.
و ثمن عبد احلميد �صي عفيف الدور الذي 
لعبه وزير العدل زغماتي للنهو�ص بقطاع 
للعدالة   :« اإ�صالح الفعلي  قائال  العدالة، 
وقت  يف  زغماتي،  العدل   وزير  با�رشه 
كانت تعي�ص اجلزائر حراك �صعبي مبارك 
ال�صعبي  كان املجل�ص  ،و  و د�صتور جديد 
الوطني اأم�ص على م�رشوع قانون يت�صمن 
الأطفال  خمتطفي  بحق  مغلظة  عقوبة 
دام  جدل  بعد  ذلك  )جاء  الإعدام  بينها 
�صاهم  قانوين  فراغ  وجود  حول  �صنوات، 
يف انت�صار الظاهرة وتف�صيها و�صّوت نواب 
القانون  م�رشوع  على  بالإجماع  املجل�ص 
العدل  وزير  ح�رشها  علنية،  جل�صة  يف 
امل�رشوع   و�صيحال  زغماتي،  بلقا�صم 
خالل اأيام على جمل�ص الأمة ، للم�صادقة 
عليه قبل اأن يوقعه رئي�ص اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، ليدخل حيز التنفيذ.
ت�صمنت  مادة   54 يف  امل�رشوع  وجاء 
املوؤبد  ال�صجن  اإىل  ت�صل  عقوبات 
والإعدام، ح�صب خطورة الفعل املرتكب 
م�رشوع  ون�ص  عليه  املرتتبة  والآثار 
قد  التي  املالية  الغرامة  على  القانون 
و�صهدت  دينار جزائري  مليوين  اإىل  ت�صل 
اختطاف  وقائع  تزايد  موؤخرا،  اجلزائر، 
وقتل اأطفال ومراهقني، ما دفع ال�صلطات 
اإىل �صن ت�رشيع جديد لردع مرتكبي تلك 
عقوبة  بتنفيذ  مطالب  و�صط  اجلرائم 

الإعدام بحقهم.

ميلكون عقار�ت يف وهر�ن، �لعا�صمة، تيبازة و ��صبانيا

موظفون ب�سطاء يتحولون اإىل 
اأثرياء يف رم�سة عني

�أ�صعار �لنفط ترتفع و�صط ترقب الجتماع »�أوبك+«

الجتماع �سيبحث تطورات اأ�سواق 
النفط العاملية

الف�صاد بولية  مكافحة  م�صالح  با�رشت 
العديد  مع  معمقة  حتقيقات  وهران 
تبني  بالولية  بلديات  عدة  موظفي  من 
باجلزائر  وا�صعة  عقارات  اأنهم ميلكون 
ب�صطاء  كونهم جمرد  رغم  واأوروبا 
قبل  كانوا  ب�صيطة  عائالت  من  وينحدرون 
عتبة  حتت  يعي�صون  الزمن  من  ع�رشية 
الفقر ليتحولوا بني ليلة و�صحاها اإىل اأثرياء 
اجلزائر  يف  اأر�صية  وقطع  �صقق  ميلكون 
لأموال  اإىل اإدارتهم  واأوروبا بالإ�صافة 
يف  موظفني  بينهم  04  من   ، باملاليري 
وليزيد  ب�صيطة  منا�صب  بلديات  ي�صغلون 

دخلهم عن 35 األف دج .
من  مقربة  م�صادر  واأ�رشت  هذا 
اأنهم  ميلكان  تبني  موظفني  التحقيقات اأن 
�صققا وعقارات بالعا�صمة وتيبازة  بالإ�صافة 
اإىل �صقق باأليكانت وفالن�صيا ال�صبانيتني ، 

وهم اللذان ينحدران من اأ�رش فقرية  ، يف 
و04  �صقق   03 املوظفني  اأحد  ميلك  حني 
الذي  وهران وهو  احياء  باأرقى  عقارات 
عا�ص يف �صكن فو�صوي رفقة عائلته ، يف 
حني  فاجاأ اأحد املوظفني الذي كان يقيم 
�صعبي اإىل مالك  بحي  ب�صيطة  �صقة  يف 
حياة  بوهران ويعي�ص  فخمة  لفيال 
اقامة  يف  اإىل مبا�رشته  الرتف بالإ�صافة 
ما  الطوابق  وهو  من  من  العديد  بناية 
خلق موجة من الت�صاوؤل حول م�صدر اأموال 
متكنوا  التي  املوظفني  والطريقة  هوؤلء 
اإىل حياة  الفقر  من  القفز  خاللها  من 
موظفني  يوجد  الذي  يف الوقت  الرتف 
لإمتام  لتكفيهم  واأجرا  منهم  خربة  اأكرث 
تك�صف  اأن  التحقيقات  �صاأن  ال�صهر،ومن 

حقيقة هذا الو�صع.
حممد بن تر�ر

التعامالت  اخلام يف  النفط  اأ�صعار  �صعدت 
لجتماع  ترقبا  الثالثاء،  اأم�ص  املبكرة 
اأم�ص،  لحق  وقت  »اأوبك+« خالل  حتالف 
لبحث �صوق النفط واإمكانية متديد التفاق 
اإ�صافية  �صهورا  الإنتاج  خلف�ص  احلايل 
من  الثانية  املرحلة   ،2020 يف  ،وتنتهي 
اأوت  تنفيذها يف  بداأ  الإنتاج،  اتفاق خف�ص 
املا�صي بخف�ص 7.7 ماليني برميل يوميا، 
بداأت  التي  الأوىل،  املرحلة  مع  من  نزول 
يف ماي 2020، والتي �صهدت خف�صا بـ 9.7 
اليوم،  املتوقع  ومن  يوميا.  برميل  ماليني 
متديد املرحلة الثانية من اخلف�ص لتنتهي 
يف الربع الأول 2021، ي�صتاأنف بعدها تنفيذ 
اإىل 5.7  بتخفيف اخلف�ص  الثالثة  املرحلة 

ماليني برميل يوميا حتى اأفريل 2022.

�صعدت  ت.غ(،   08:05( ال�صاعة  وبحلول 
العاملي مزيج  القيا�ص  الآجلة خلام  العقود 
باملائة   0.70 بن�صبة  جانفي  ت�صليم  برنت 
اأو 32 �صنتا اإىل 44.14 دولرا للربميل كما 
الأمريكي  للخام  الآجلة  العقود  �صعدت 
دي�صمرب  ت�صليم  الو�صيط،  تك�صا�ص  غرب 
بن�صبة 0.27 باملئة اأو 9 �صنتات اإىل 41.43 

دولرا للربميل الواحد.
الإنتاج املتوقع، عودة  ومرد متديد خف�ص 
الإنتاج الليبي باأكرث من مليون برميل يوميا 
من  املا�صي،  اأكتوبر  نهاية  من  اعتبارا 
ال�صابقة،  ال�صهور  يف  األف   100 متو�صط 
وقرارات دولية خا�صة اأوروبية، بعودة الغلق 
اأعداد  لتخفيف  حملية  ملرافق  اجلزئي 

الإ�صابات بـ »كورونا«. حكيم مالك
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تدقيق اأمني يف خلفيات موقفهم اجلماعي 

مغاربة يرف�سون العودة اإىل بالدهم يف رحالت الإجالء
.     العديد منهم يتنقل بحرية وياأخذ �سورا ملواقع ح�سا�سة 

با�سرت جهات اأمنية حتقيقات معمقة يف هوية و�سفات الع�سرات من املغاربة الذين رف�سوا العودة اإىل بالدهم 
�سمن اإجراءات الإجالء التي قامت بها �سلطات بالدهم واأغلبهم من العمال يف جمال البالط واجلب�س،والكثري 

منهم دخل بطرق غري �سرعية واآخرون دخلوا عرب مطارات اجلزائر ووهران ورغم انتهاء فرتة اإقامتهم 
فاإنهم يرف�سون العودة اإىل ذويهم ما يفتح العديد من ال�سك يف حقيقتهم خا�سة واأن العديد منهم يتنقل بحرية 

وياأخذ �سورا يف مواقع ح�سا�سة على غرار املوؤ�س�سات الإدارية.

حممد بن ترار

من  مقربة  م�صادر  و�أ�صارت   هذ� 
�لتحقيق �أن �ل�صلطات حت�صي �أكرث من 
�لوطني  بالرت�ب  مغربي اليز�ل   100

بعد دخوله �إىل �جلز�ئر بطرق �رشعية 
الميكن  �لع�رش�ت  يوجد  حني  يف 
�ملعابر  طريق  عن  دخلو�  �إح�صاوؤهم 
�أنهم  تبني  حيث   ، �لغربية  �ل�رشية 
يت�صكلون �صمن �صبكات منظمة  تتحكم 

يف  خطر�  ت�صكل  ت�صيريهم وقد  يف 
مو�قع  ت�صوير  يف  حالة  ��صتغاللها 
�حلرب  ظل  يف  خا�صة  ح�صا�صة ، 
�ملغرب  يقودها  �العالمية  �لتي 
�أن هناك  تبني  حيث   ، �جلز�ئر  على 

�اللكرتونية على  �ملو�قع  بع�ض 
الين  �أون  وبالدي  نيوز،  غر�ر جدة 
�صابقا  فيزيون  بوجدة  �ملعروفة 
مدعمة  �جلز�ئر  عن  مو��صيع  تتناول 
�أنها تناقلت من �أطر�ف  ب�صور ي�صتبه 

بع�ض  تنقل  �أنها  كما  �جلز�ئر،  د�خل 
�حلدودية  �الحتجاجات باملناطق 
لها  وت�صيف  �آنية  ب�صفة  �لغربية 
ملحاولة  �ل�صيا�صي  �لت�صخيم 
وحكومتها  �جلز�ئر  �مل�صا�ض ب�صمعة 

مو�قع  حتديد  �ملنتظر  ومن  هذ�   ،
وحتديد  باجلز�ئر  �ملغاربة  �لرعايا 
�أ�صباب رف�صهم �لعودة �إىل بلد�نهم من 
مر�قبتهم  عملية  ت�صهيل  جهة  وكذ� 

من  من ناحية �أخرى .

من بينهم 136 وفاة منهم 116 يف �سلك املمار�سني الطبينيالرئي�س ال�سحراوي اإبراهيم غايل يك�سف

.     مطالب بفتح هياكل تخ�س�س ح�سريا لكوفيد-19

جيجل

ملواجهة تفاقم ال�سابات الوبائية

 10 اآلف اإ�سابة بكورونا بني الأطقم الطبيةمعنويات القوات امل�سلحة عالية جدا 

450 �سريرا خارج امل�ست�سفيات ملر�سى كورونا 

تقلي�ص زيارات املر�سى لتفادي العدوى

�إبر�هيم  �لرئي�ض �ل�صحر�وي  �أكد 
مبخيمات  �لثالثاء  �أم�ض  غايل 
كل  �أن  حافظ  �ل�صهيد  �لالجئني 
جلي�ض  �مل�صلحة  �لقو�ت  معنويات 
�ل�صحر�وي مرتفعة  �لوطني  �لتحرير 
موؤكد�  حليفها  �لن�رش  و�صيكون  جد� 
يف نف�ض �ل�صياق �أن كل �صرب من تر�ب 
حتت  بات  �ل�صحر�وية  �جلمهورية 

رحمة مقاتلي �جلي�ض �ل�صحر�وي
وقال رئي�ض �جلمهورية وقائد �لقو�ت 
�مل�صلحة يف ت�رشيح لل�صحافة خالل 
�ملتطوعني  �لتحاق  لعمليات  تفقده 
�ل�صباب بوحد�ت �جلي�ض �ل�صحر�وي 
عمي  �ل�صهيد  �لع�صكرية  باملدر�صة 
�لقو�ت  �أفر�د  كافة  معنويات  �أن 
�ل�صحر�وي  للجي�ض  �لتابعة  �مل�صلحة 
من  �أمر  و�ختارت  جد�  مرتفعة  هي 
�و  �هلل  �صبيل  يف  �ملوت  �مام  �ثنني 
�لوطنية  �ل�صيادة  ��صرتجاع  �أو  �لوطن 
�ل�صحر�وي من  �لرت�ب  وحترير كافة 
�ملغربي  �لتو�صعي  �ال�صتعمار  بط�ض 
�لتي  �ل�رشعية  �حللول  رف�ض  �لذي 
ومعاهد�ت  مو�ثيق  عليها  تن�ض 
�لقيادة  قررت  لذلك  �ملتحدة  �الأمم 
�لتي  �للغة  �ىل  �للجوء  �ل�صحر�وية 
�ل�صالح  لغة  وهي  �مل�صتعمر  يفهما 
�صرب  كل  �أن  �ل�صياق  هذ�  يف  موؤكد� 

من تر�ب �جلمهورية �ل�صحر�وية بات 
�لتحرير  جي�ض  مقاتلي  رحمة  حتت 

�لوطني �ل�صحر�وي
وبعد �ن �أ�صاد �لرئي�ض �إبر�هيم غايل 
�ل�صحر�وي  لل�صباب  �ل�صعبية  بالهبة 
�جل  من  بالده  بجي�ض  لاللتحاق 
�لذل  ووقف  �ال�صتقالل  ��صرتجاع 
و�ال�صتهتار �ملغربي ك�صف �أن �لعديد 
من �الإجر�ء�ت �صتتخذ من �أجل متكني 
بالقو�ت  �اللتحاق  من  �جلالية  �صباب 

�مل�صلحة للجمهورية �ل�صحر�وية
�ل�صعب  على  �الأول  �مل�صوؤول  و�نتقد 
�ل�صحر�وي باملنا�صبة تقاع�ض �الأمم 
مقدمتهم  ويف  وهيئاتها  �ملتحدة 
�ملغرب  خرق  جتاه  �المن  جمل�ض 
�صكوت  وكذ�  �لدولية  لل�رشعية 
�ملجتمع �لدويل ب�صفة عامة ال�صيما 
�ال�صتعمار  �لتي تعرف بحلفاء  �لدول 
للجز�ئر  �صكره  جدد  فيما  �ملغربي 
�مل�صاعد�ت  على  وحكومة  �صعبا 
منت  على  موؤخر�  �أوفدتها  �لتي 
طن   6 بحملة  ع�صكرتني  طائرتني 
و�ملو�د  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت  من 
�أن �جلز�ئر عودت  �ل�صيدالنية مربز� 
�لوقوف  على  �ل�صحر�وي  �ل�صعب 
�حلاجة  �أوقات  يف  خا�صة  جانبه  �ىل 

و�ل�رشورة .

رفعت نقابة ممار�صي �ل�صحة من �صقف 
فريو�ض  �نت�صار  تفاقم  حيال  مطالبها 
با�صتغالل  �أم�ض  طالبت  حيث  كورونا 
�ملوؤ�ص�صات  خارج  جديدة  ف�صاء�ت 
�ل�صحية لتخفيف �ل�صغط �لرهيب �لذي 
��صت�رشى بني خمتلف �الأطقم �لطبية يف 

�الأ�صابيع �لثالثة �الأخرية.
�الأطقم  مر�بط  �إليا�ض  �لدكتور  و�صف 
�ملبا�رشين«  غري  »بال�صحايا  �لطبية  
للو�صع �لر�هن، كا�صفا �أن عدد �الإ�صابات 
 10.000 بلغت  تكون  قد  �صفوفهم  يف 

�إ�صابة.
وتابع بالقول »لقد �أح�صينا منذ �صهر بني 
�لقطاعني  يف  �إ�صابة   8.500 و   8.000
�لعمومي و�خلا�ض وقد نكون بلغنا �ليوم 
 136 بينهم  موؤكدة من  10.000 حالة  �ل 
�ملمار�صني  �صلك  يف   116 منهم  وفاة 
�لطبي  �ل�صلك  �أن  م�صيفا  �لطبيني«، 
متو��صال  »�صغطا  �أ�صابيع   3 منذ  يو�جه 
باأن  �ل�صاأن  هذ�  يف  ون�صح  ورهيبا«. 
»تكون �أوىل �الأمور تعزيز و�صائل �حلماية 
�إىل  م�صري�  �ل�صحة،  ممار�صي  لفائدة 

من  �لعديد  على  و��صح  »تر�خي  وجود 
�لو�صعية  حت�صن  ب�صبب  �مل�صتويات 
�لوبائية حتى فما يتعلق »بحماية �جلي�ض 
�إىل  �الجتاه  هذ�  يف  �الأبي�ض«ودعا 
�لطبي  �ل�صلك  لدى  �لفريو�ض  »ت�صخي�ض 
ومنع  �مل�صابني  �الأ�صخا�ض  لتحديد 
�لو�صطني  يف  �أخرى  �إ�صابات  حدوث 
�ملعاجلني  �أن  موؤكد�  و�لعائلي«،  �ملهني 
�أن  �لعدوى«وبعد  لنقل  »عامال  ي�صكلون 
لباقي  موجه«  »ت�صخي�ض  باإجر�ء  ن�صح 
�أجل  من  مر�بط  ر�فع  �ملو�طنني، 
�لتكفل  يف  �الجتماعي  �ل�صمان  ��رش�ك 
يعرب  �أن  قبل  �لت�صخي�ض  بفحو�صات 
و�أخالقيات  ممار�صات  �إز�ء  �أ�صفه  عن 
رئي�ض  �خلا�صة«ودعا  »�ملخابر  بع�ض 
�ل�صحة  ملمار�صي  �لوطنية  �لنقابة 
�أم�ض  مر�بط  �ليا�ض  �لدكتور  �لعمومية 
�لثالثاء باجلز�ئر �ىل فتح هياكل �صحية 
تخ�ص�ض ح�رشيا لكوفيد-19 و ��صتغالل 
موؤكد� على  �لقطاع  �أخرى خارج  هياكل 
»تدعيم« و�صائل حماية مهنيي �ل�صحة و 
يف مد�خلة له على �أمو�ج �الذ�عة �لوطنية 

�رشح مر�بط يقول »يجب مر�جعة كيفية 
جدي  ب�صكل  �لوباء  هذ�  بتطور  �لتكفل 
توجه  ��صت�صفائية  هياكل  فتح  من خالل 
جميع  �أن  علما  لكوفيد-19  خ�صي�صا 
�صيما  �آخرها  �الأق�صام حاليا ممتلئة عن 
علينا  ي�صعب  حيث  �ملكثف  �لعالج  يف 

�البقاء على �ملر�صى«.
و باالإ�صافة �ىل تخ�صي�ض هياكل �صحية 
�ملتدخل  جدد  �لوباء،  بهذ�  للتكفل 
�لف�صاء�ت  »��صتغالل  �أجل  من  دعوته 
�الأخرى« خارج قطاع �ل�صحة على غر�ر 
بالعا�صمة  )�صافك�ض(  �ملعار�ض  ق�رش 
د�عيا �ي�صا �ىل تخ�صي�ض »�أماكن حجر« 
»عزلهم«  ق�صد  �مل�صابني  لالأ�صخا�ض 
حد  »و�صع  بالتايل  و  �ل�صكان  باقي  عن 

ل�صل�صلة �نتقال �لعدوى«.
يف  قدما  �مل�صي  »ميكننا  �أردف  كما 
و  �لو�صائل  بحوزتنا  طاملا  �الجتاه  هذ� 
�لوقت« مذكر� بالتجارب �اليجابية �لتي 
خا�صتها بع�ض �لبلد�ن �الأجنبية يف بد�ية 
لدى  و  �لعاملية  هذهاجلائحة  ظهور 
�صاأنه  من  �الجر�ء  هذ�  �أن  على  تاأكيده 

بالن�صبة  �آن و�حد �حلجر  �ن ي�صمن »يف 
�أو�صح  فقد  �ل�صحة«  مل�صتخدمي قطاع 
ي�صمح  قد  �خليار  هذ�  �أن  �ملتحدث 
�أي�صا ب »�لتكفل باحلاجيات �الخرى يف 
جمال �لعالج و �أن �رتفاع �ال�صابات بهذ� 

�لفريو�ض مل يتوقف«.
تعليمة  »هناك  �أنه  �ملتدخل  �أكد  كما 
خارج  �أخرى  هياكل  لتخ�صي�ض 
�ملتعددة  �لعياد�ت  مثل  �مل�صت�صفيات 
بهذ�  للتكفل  تخ�صي�صها  و  �خلدمات 
�متالء  ب�صبب  كاف  غري  هذ�  و  �لوباء 
هذه �لهياكل و هو ما �صيوؤدي �ىل تعقيد 
عمل مهنيي �ل�صحة و عرقلة �ملر�صى«و 
ال  �لتي  �لناق�صة  »لالجر�ء�ت  تاأ�صف  �ذ 
فقد  �حلاجيات«  �لالئق  بال�صكل  تلبي 
ندد من جهة �أخرى ب »غياب م�صاعدة 
هذ�  �نت�صار  مكافحة  يف  �ملو�طنني« 
�لفريو�ض ب�صبب عدم �حرت�م �الجر�ء�ت 
�الحرت�زية د�عيا هوؤالء �ىل » �لت�رشيح« 
�لذي  �لو�صط  يف  �ملحتملة  با�صابتهم 

يعي�صون فيه.
و.احلاج

عنا�رش�لدرك �لوطني نهار  متكنت 
�صبكة  �أم�ض  �أول 
�صلحة و�ملعد�ت  دولية  لتهريب �الأ
بنادق  ب�صناعة  �خلا�صة  �حلربية 
�ملدن  �ملغرب  نحو  من  �ل�صيد 
�صبكة  من07  وتوقيف  �لد�خلية، 
�صلف  بواليات  تن�صط  ��صخا�ض 
،ق�صنطينة ،خن�صلة ، برج بوعريريج ، 
بجاية ،  غرد�ية ، �لو�دي و�صكيكدة .

دون  �صيد  بندقية   13 حجز  مت  كما 
وثائق و2500 طلقة نارية من خمتلف 
�لعمليات  هذه  و�الأنو�ع  يف  �الإحجام 
��صتمر�ر� لعمليات �صابقة  �لتي جاءت 
بلعبا�ض  �صيدي   ، من تلم�صان  بكل 

تز�ل �لتحقيقات  ال  حيث  وتيارت، 
�إىل عنا�رش  �لو�صول  �أجل  من  جارية 
متتد  �لتي  �ل�صبكة  هذه  من  �أخرى 
ببيع  �ل�رشق وتقوم  �إىل  من  �لغرب 
وحتى  و�لذخرية  �أ�صلحة  �ل�صيد 
التز�ل  حيث  ؟،  �حلربية  �الأ�صلحة 
وحت�صي  هذ�   ، قائمة  �لتحقيقات 
و�جلي�ض  �لوطني  �لدرك  م�صالح 
�ل�صعبي حجز قر�بة �ل100 �صالح ناري 
�لبارود  وبنادق  �ل�صيد  بنادق  بني  ما 
و�لبارود  �لذخرية  من  كبرية  وكميات 
من  و�غلبها  مهربة  �ل�صنة  بد�ية  منذ 

�ملغرب.
حممد بن ترار

الإطاحة ب�سبكة من 07 عنا�سر 

حجز 13 بندقية و2500 
طلقة نارية

خارج  �رشير   450 حو�يل  يوجد 
�لثالثة لوالية  �لعمومية  �مل�صت�صفيات 
جيجل ال�صتقبال مر�صى كوفيد-19 و 
��صتباقي«  عملي  »خمطط  وفق  ذلك 
�لوالية  �صلطات  باإ�رش�ف  �نتهاجه  مت 
علم  ما  ح�صب  �لوباء،  هذ�  ملجابهة 
�ملحلي  �ملدير  من  �لثالثاء  �أم�ض 

لل�صحة و �ل�صكان، ن�رش �لدين �صيبة.
و �أو�صح ذ�ت �مل�صوؤول �أنه منذ بد�ية 
�مل�صابني  عدد  يف  �رتفاع  ت�صجيل 
بكوفيد-19 مت �إعد�د » خمطط عملي 
��صتباقي« من خالل تخ�صي�ض قر�بة 
»�كتظاظ  حدوث  لتفادي  �رشير   450
�لعمومية  �مل�صت�صفيات  يف  حمتمل« 

�لوالية بكل من جيجل و  �لثالثة عرب 
�لطاهري و�مليلية.

عرب  �الإ�صافية  �الأ�رشة  هذه  وتتوزع 
عدد من �ملن�صاآت �ل�صحية �لقاعدية 
�ملر�فق  وكذ�  �ل�صبانية  �ملر�كز  و 
�لدينية  �ل�صوؤون  لقطاع  �لتابعة 
��صتناد�  �لوالية،  عرب  �الأوقاف  و 
للمتحدث  كما ك�صف �صيبة عن وجود 
�صاغر  ��صت�صفاء  �رشير   100 نحو 
�لثالثة  �لعمومية  �مل�صت�صفيات  عرب 
ي�صاف  �مليلية(،  و  �لطاهري  )جيجل، 
باالإنعا�ض  خا�صا  �رشير�   15 �إليها 
يبقى  فيما  �ل�صحية  �لهياكل  بنف�ض 
�لعدد يتز�يد �أو ينق�ض، ح�صب دخول 

و خروج �ملر�صى.
تعززت  فقد  مت�صل،  �صياق  ويف 
لكل  �لثالثة  �لعمومية  �مل�صت�صفيات 
من جيجل و �لطاهري و �مليلية ب 140 
موظف �صبه طبي جديد مت تن�صيبهم 
�ليومني  يف  �ل�صحية  �لهياكل  بهذه 
يح�صن  »�أن  �صاأنه  من  ما  �الأخريين 
�ل�صغط  وتخفيف  باملر�صى  �لتكفل 
يلتحق  �أن  على  �لطبي«  �لطاقم  على 
مبختلف  مبنا�صبهم  �الأعو�ن  هوؤالء 
بعد  �لوالية  عرب  �ل�صحية  �ملر�كز 
نف�ض  ي�صيف  �جلائحة،  على  �لق�صاء 

�مل�صدر .
خلية  تن�صيب  مت  باأنه  �أفاد  كما 

�ملحلية  �ملديرية  م�صتوى  على 
خمتلف  ال�صتقبال  �ل�صكان  و  لل�صحة 
�لهبات  وخمتلف  �لطبية  �مل�صاعد�ت 
�لتي �صيتم توزيعها على �مل�صت�صفيات 
ح�صب �حلاجة و �أبرز بانه مت يف هذ� 
يف  ي�صم  عتاد  ��صتالم  �خل�صو�ض 
�ال�صطناعي  �لتنف�ض  �أجهزة  معظمه 
د�عيا  وغريها،  �الأوك�صجني  ومولد�ت 
يف نف�ض �لوقت �ملو�طنني �إىل �رشورة 
خالل  من  �مل�صوؤولية  بروح  �لتحلي 
تخفيفا  �لوقائية  باالجر�ء�ت  �لتقيد 
�مل�صت�صفيات  على  �مل�صجل  لل�صغط 

وتفاديا لت�صجيل �إ�صابات حمتملة. 
ق.م

و�إ�صالح  �ل�صحة  وز�رة  وجهت 
جلة  عا ت  �صال � مر ت  مل�صت�صفا �
ومديريات  �ل�صحة  مديريات  �إىل 
�إىل  فيها  �مل�صت�صفيات  حتتهم 
بامل�صت�صفيات  �الكتظاظ  جتنب 
من  �ال�صتعجاالت  م�صالح  وكذ� 
على  و�لرقابة  �الأمن  ت�صديد  خالل 
�لزيار�ت  تقلي�ض  مع  �ملو�طنني 

�رشورة  على  للمر�صى و�لت�صديد 
��صتعمال �للو�زم �ملطبقة للربوتوكول 

�ل�صحي .
تاأتي �لعملية على �لتهافت �لكبريعلى 
جهة  من  �لهلع  �مل�صت�صفات ب�صبب 
و�الإ�صابة بالزكام وكذ� �الطمئنان على 
�ملر�صى وهو �الأمر �لذي من �صاأنها 
�الإ�صابات بفريو�ض  عدد  رفع 

�إعد�د  �رتفعت  �لذي  �لكورونا 
 900 من  �أكرث  �إىل  به  �مل�صابني 
�إح�صائيات �للجنة  �آخر  ح�صب  حالة 
تو�صع  �ل�صحية �ملكلفة مبر�قبة 
فريو�ض �لكورونا ،هذ� و�أ�صارت تعليمة 
خلطورة  �أنه ونظر  �لوز�رة 
�لو�صع فاإن وز�رة �ل�صحة تاأمر مدر�ء 
باإلز�م �أعو�ن  بالواليات  �ل�صحة 

م�صتوى �ملوؤ�ص�صات  على  �الأمن 
على  �ل�صحية  ب�رشورة  �حلر�ض 
�ملوؤ�ص�صات  د�خل  �الكتظاظ  تفادي 
�ملتطفلني عن  �ل�صحية و�إبعاد 
�ملر�صى  �إدماج  وعدم  �ملوؤ�ص�صات 
تقلي�ض  خالل  من  باالأ�صحاء 
�لزيار�ت للمر�صى وتفادى �لتجمعات 

 حممد بن تراربامل�صالح .

باية ع



الأربعاء 18 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 03  ربيع الثاين   1442ه 24 �ساعة4

حاورها :حممد مرواين

املنتهجة  التدابري  هي  ما    .
الفئات  لفائدة   « »الكورونا  ظل  يف 

املحتاجة ؟

�أ�شكر  �ل�شحفي  �للقاء  هذ�  بد�ية  يف 
�ل�شانحة  هذه  على   « �لو�شط   « يومية 
عن  �لتحدث  يل  تتيح  �لتي  �العالمية 
والية  م�شتوى  على  �لقطاع  ن�شاط 
�ملكيف  �الأد�ء  ظل  يف  خا�شة  م�شتغامن 
 « فر�شته  �لذي  �ل�شحي  �لو�شع  مع 
�لن�شاط  م�شالح  تو��شل  �إذ   « �لكورونا 
لتوجيهات  تبعا  و�لت�شامن  �الجتماعي 
تاأطري  �لوالية  وو�يل  �لو�شية  �لوز�رة 
عدد� من �الأن�شطة و�لرب�مج �لهامة منها 
�لتكفل باالأ�شخا�ص دون ماأوى �ذ نظمنا 
عدد من �خلرجات �مليد�نية �لليلية �لتي 
مكنت من �لتعرف على حاالت م�شتجدة 
�لوقائية  �لتد�بري  �شمن  معها  و�لتعامل 
�لع�رش�ت  �أن  �أوؤكد يف هذ� �خل�شو�ص  و 
تعاين  بها  �لتكفل  مت  �لتي  �حلاالت  من 
وكانت  قا�شية  �جتماعية  �أو�شاعا  من 
منا  ي�شتدعي  �لذي  �الأمر  �ل�شارع  يف 
و�شحيا  �جتماعيا  بها  و�لتكفل  �ملتابعة 
فيها  ر�فقنا  هذه  �خلرجات  و�أن  خا�شة 
عدد من �لقطاعات �حليوية منها م�شالح 
�لتجار  و�حتاد  و�الأمن  �ملدينة  �حلماية 
�الأحمر  و�لهالل  و�الإذ�عة  و�حلرفيني 
�نه من  كما  �شل�شبيل  �جلز�ئري وجمعية 
�لفرتة  هذه  يف  �ملنتهجة  �لتد�بري  بني 
للتح�شي�ص  �خرى  �مل�شاركة يف خرجات 
لل�شباب �شمن  و�الإ�شغاء  �لوباء  مبخاطر 

قافلة جتوب بلديات �لوالية

بالعائالت  التكفل  يتم  كيف    .
املحتاجة يف هذه الفرتة ؟

على  للمتابعة  جو�رية  خاليا  هناك 

م�شتوى �لوالية ت�شطلع بتنظيم خرجات 
و�لعائالت  �لفئات  على  للتعرف  ميد�نية 
�جتماعية  م�شاكل  من  تعاين  �لتي 
مثال  �لغذ�ئية  للمو�د  حاجة  يف  وهي 
خا�شة  للحياة  �الأ�شا�شية  و�مل�شتلزمات 
عديدة  وعائالت  �أبناء  هناك  كان  �إن 
�لت�شامن  مديرية  م�شالح  عند  حم�شية 
و�لن�شاط �الجتماعي وبخ�شو�ص �لتكفل 
�الأوىل  بالدرجة  و�جتماعي  مادي  فاإنه 
�ملحلية  �جلماعات  مع  بالتن�شيق  ونعمل 
�إح�شاء  على  �ملخت�شة  و�مل�شالح 
بامل�شاعدة  �ملعنية  �حلاالت  لكل  دقيق 
تو��شل خاليا  وباأد�ء مكيف  �الجتماعية 
�لعمل �جلو�ري �لتابعة مل�شاحلنا تنظيم 
خرجات ميد�نية لتقدمي �مل�شاعدة وكل 

هذ� موثق وموؤطر باد�ء ملو�رد ب�رشية

خرجاتكم  نتائج  هي  ما    .
بالبلديات حول الت�شغيل ؟

مت  م�شتغامن  والية  و�يل  لتوجيهات  تبعا 
��شتحد�ث جلنة والئية ملو�جهة » �لهجرة 
�و�شاط  يف  �مل�شتفحلة   « �رشعية  �لغري 
�ل�شباب ود مت تنظيم عدد من �خلرجات 
وع�شعا�شة  م�شتغامن  ببلديتي  �مليد�نية 

و��شتمعنا فيها الن�شغاالت عدد معترب من 
و�ل�شكن  يطالب ب«�ل�شغل  �لذي  �ل�شباب 
�أكرث �الن�شغاالت �ملطروحة من  » وهما 
و�عتقد  معه  تعاملنا  �لذي  �ل�شباب  قبل 
�رش�حة �ن م�شاركة خمتلف �ملوؤ�ش�شات 
موحدة  ��شرت�جتية  يف  و�لقطاعات 
من  �لعديد  يحقق  �ن  ميكن  للت�شغيل 
وحتى  �لت�شغيل  قطاع  يف  �لهامة  �لنتائج 
يبحث  فال�شباب  �الجتماعي  �لن�شاط 
على  مكن  �لتي  و�لتد�بري  �مللمو�ص  عن 
�حلياة  يف  طموحاته  يج�شد  �ن  ��شا�شها 
وممار�شة  ثقافة  �أي�شا  يعترب  و�الت�شال 
هو  ما  �إىل  �ل�شباب  ال�شتقطاب  هامة 
تنتهجها  �لتي  �ل�شيا�شات  �شمن  ر�شمي 
حلد  �لنتائج  فاإن  لذ�  لفائدته  �لدولة 
هامة  �خلرجات  هذه  تخ�ص  �لتي  �الآن 
�إذ ر��شلنا �ل�شلطات �لوالئية وعلى ر�أ�شها 
�لو�يل بخ�شو�ص �الن�شغاالت �ملطروحة 
كانت  و�لتي  �لبلديات  �شباب  قبل  من 

و��شحة.

.  ما هي م�شاريع القطاع واآفاقه 
امل�شتقبلية ؟

نعمل يف �حلقيقة على �لتح�شري للتد�بري 

برب�مج  �جلديد  �لعام  تخ�ص  �لتي 
للفئات  �لت�شغيل و�مل�شاعدة �الجتماعية 
�ملحتاجة يف �لوالية وبخ�شو�ص م�شاريع 
�لقطاع فاإنها متو��شلة من حيث �لتكفل 
�لعائالت  خا�شة  �ملحتاجة  بالفئات 
مع  �حلقيقة  يف  وعالقتنا  �ملح�شية 
قوية  �ملجال  هذ�  �جلمعوية يف  �حلركة 
ت�شاهم  عديدة  جمعيات  فهناك  وفعالة 
معنا يف �مل�شاعدة �الجتماعية و�ملادية 
كما �أننا نزور يوميا مر�كز �لتكفل بالفئات 
كل  ونوفر  ذهنيا  و�ملعاقني  �ملحتاجة 
�أولوية  وبخ�شو�ص  �ل�رشورية  �الإمكانات 
�حلال  بطبيعة  �شتكون  فاإنها  �لقطاع 
موجهة للفئات �ملحتاجة و�لتي ت�شتحقق 
�لوالية  م�شتوى  على  وعملنا  �مل�شاعدة 
و�لبلديات �إذ يتو�جد مكلفون بامل�شاعدة 
�الجتماعية ين�شقون مع �ملديرية �لو�شية 

يف كل عملية و�إجر�ء�ت معينة

للحركة  ر�شالتكم  هي  ما    .
اجلمعوية �شريكة القطاع ؟

�أوجه  �لهام  �ل�شوؤ�ل  هذ�  على  �أ�شكركم 
يف  فاعلة  جمعية  لكل  تقدير  ر�شالة 
و�خلريي  و�الجتماعي  �لت�شامني  �لعمل 
و�أوؤكد عرب جريدة »�لو�شط » للمو�طنني 
�جلمعوية  �لفو�عل  كل  مع  نتعاون  �أننا 
�لن�شطة يف �مليد�ن يف جمال �مل�شاعدة 
لكل  �ملادية  و�الجتماعية  �ل�شحية 
تو�جه  �لتي  و�حلاالت  �ملحتاجة  �لفئات 
�لع�رش�ت  ننظم  �ننا  كما  �شعبة  ظروف 
من جل�شات �لعمل مع �جلمعيات �لفاعلة 
عمل  بروح  ونتعاون  �لت�شامن  قطاع  يف 
جماعية لذ� فان ر�شالتي لكل �جلمعيات 
للعمل  و�متنانا  تقدير  ر�شالة  �لفعالة 
�جلبار �لذي تقوم به �لعديد من �جلمعيات 
خا�شة يف ظل مو�جهة �لو�شعية �لوبائية 
�لتي فر�شت رفع م�شتويات غري م�شبوقة 

يف �لتعبئة.

يف حوار �شحفي اأجرته معها » الو�شط » » قالت مديرة الت�شامن والن�شاط االجتماعي لوالية م�شتغامن » خديجة بو�شاقور » 
اأن التكفل باالأ�شخا�ص دون ماأوى ويف و�شع �شعب متوا�شل رغم الظرف ال�شحي الدقيق ،وال�شعب الذي فر�شته »الكورونا 

»واأ�شارت مديرة القطاع اإىل خرجات ميدانية مل�شاعدة هذه الفئة �شاركت فيها قطاعات عديدة والهالل االأحمر اجلزائري 
مكنت من التكفل بالع�شرات من احلاالت التي تعاين من ظروف قا�شية وبخ�شو�ص اإح�شاء العائالت املحتاجة اأعلنت 

م�شوؤولة القطاع عن ا�شتمارة مت توزيعها بخ�شو�ص هذه العملية وحتيني قوائم املعنيني مع توزيع الطرد الغذائي يف برنامج 
م�شطر على م�شتوى الوالية يخ�ص الفئات املحتاجة ،والتي تعاين اأو�شاعا اجتماعية �شعبة يوؤكدها التحقيق االجتماعي 

الذي تبا�شره م�شالح الن�شاط االجتماعي.

مديرة الت�شامن مب�شتغامن " خديجة بو�شاقور " لـ"الو�شط" :

 تدابري مكيفة مل�ساعدة الأ�سخا�ص دون ماأوى
بدواوير مندا�ص بغليزان

اأ�ساتذة يقطعون 28 كلم يف 
�سيارة " مهرتئة " 

 قرية بوتلة عبد اهلل الطارف 

املرافق الريا�سية 
والرتفيهية مطلب ال�سكان 

عني احلجل بامل�شيلة

الفراج عن قائمة 300 
�سكن اجتماعي

اأمني بن لزرق 

يجد ما يفوق 20 �أ�شتاذ� يدر�شون 
 ( �ل�شو�لة  باأربع مد�ر�ص مبنطقة 
والد  مدر�شة   ، �لرثيات   مدر�شة 
، مدر�شة بوقندورة  �لرحمن  عبد 
 ) مو�شى   والد  مدر�شة   ، حممد 
�ىل  للو�شول  كبرية  �شعوبات 
موؤ�ش�شاتهم �لرتبوية ب�شبب �نعد�م 
�شيارة  لركوب  وي�شطرون  �لنقل 
لكل  ت�شلح  نوع مازد� مهرتئة  من 

�شيء �إال للنقل  !! 
ممن  �ملعنيني  �شكاوي  وح�شب 
لتو�شيل  �ل�شبل  كل  بهم  �شاقت 
�أجل  من  للم�شوؤولني  �ن�شغاالتهم 
و�شيلة  مع  مل�شكلتهم  حل  �إيجاد 
وتوفر  تو�شلهم ملقر عملهم  نقل 
عنهم عناء ��شتخد�م تلك �ل�شيارة 
بتلك  يوميا  تنقلهم  �لتي  �ملهرتئة 
�لطريقة �ملهينة و�مل�شيئة ل�شورة  

�ملربي و�الأ�شتاذ. 
لقطع  �ال�شاتذة  هوؤالء  وي�شطر 
كلم   28 من  �أكرث  طويلة  م�شافة 
على  مند��ص  بلدية  من  �نطالقا 
منت �شيارة مازد� يف طريق مهرتئة 

ت�شلح لكل �شيء �إال �ل�شري !!
و�لغريب يف �الأمر �أن هذه �ملعاناة 
�أن  دون  �شنو�ت  منذ  م�شتمرة 
تتخذ �جلهات �ملعنية �أدنى �إجر�ء 
حلل �الإ�شكال وم�شاعدة �الأ�شاتذة 
عرب  تنقلهم  ثمن  يدفعون  �لذين 
معاناة  من  يوميا  �ل�شيارة   هذه 

و�إرهاق بدين ونف�شي.
�شيناريو  باتت  �ملعاناة  هذه 
لالأ�شاتذة  بالن�شبة  يوميا  يتكرر 
ملتاعب  عر�شة  �أ�شبحو�  �لذين 
�لو�شعية  كبرية جر�ء هذه  نف�شية 
�لقطاع  �إطالقا  ت�رشف  ال  �لتي 
باإمكانه  �لذي  بالوالية  �لرتبوي 
ظرف  يف  م�شكلتهم  يحل  �أن 
لهم  �أماكن  بتخ�شي�ص  وجيز 
�ملدر�شي  �لنقل  حافالت  �شمن 

�ملتوفرة هذه �ملناطق. 
و�يل  �ملعنيون  �الأ�شاتذة  وينا�شد 
حلل  �لعاجل  للتدخل  �لوالية 
منذ  �ملطروح  �الإ�شكال  هذ� 
حافلة  بتخ�شي�ص  عديدة  �شنو�ت 
و  �ملعاناة  هذه  �رش  تقيهم  نقل 
يتخبطون  �لتي  �ل�شيئة  �لظروف 

فيها. 

عبد  بوتلة  قرية  �شكان  جدد 
مطلبهم  �لع�شل   عني  ببلدية  �هلل 
من  �ملحلية  لل�شلطات  �ملتكرر 
مر�فق  و�إجناز  �لتدخل  �أجل 
ترفيهية �لتي من �شاأنها �أن تخفف 
من �ملعاناة �لتي يتجرعون يوميا 
�جلهات  تدخل  متاطل  ظل  يف 
مطالبهم  �أبقت  �لتي  �ملعنية 
حبي�شة �الأدر�ج منذ عدة �شنو�ت.

�أ�شحى مطلب توفري ملعب جو�ري 
من  �الأطفال  للعب  �أماكن  و�إجناز 
بني �الأمور �مل�شتحيلة �لتي ير�ها 
�شكان قرية بوتلة عبد �هلل ، حيث 
�أكد �شكان و�شباب �لقرية �أن هذه 
�الأخرية تفتقر للمر�فق �لرتفيهية 
وهو  �لثقافية،  �أو  �لريا�شية  �شو�ء 

من  يتذمرون  معظمهم  جعل  ما 
�لو�شعية �لتي يعي�ص فيها �أبناوؤهم 
�لذين ال يجدون �أماكن للعب على 
غر�ر �لبلديات �الأخرى �لتي توفر 
لل�شكان مناطق ترفيهية ومالعب 
�شباب  طالب  حيث   ، جو�رية  
�ملعنية  �ل�شلطات  من  �لقرية  
�ل�شباب  مديرية  ر�أ�شها  وعلى 
و�لريا�شة بوالية �لطارف �أن تلبي 
�إجناز مر�كز  و�ملتمثل يف  طلبهم 
من  �خلروج  من  متكنهم  ريا�شية 
�ليومي  �لروتني  وتك�شري  �لعزلة 
باالإ�شافة  يوميا،  يعي�شونه  �لذي 
�أجل  من  ف�شاء�ت  �إن�شاء  �ىل 

�أطفال �لقرية .
رزق اهلل �شريف / الطارف

�حلجل  عني  د�ئرة  �أفرجت 
�مل�شيلة،عن  �أم�ص،بوالية 
للم�شتفيدين  �الأولية  �لقائمة 
�الإيجاري  �لعمومي  �ل�شكن  من 
 300 �حلجل،ت�شم  عني  ببلدية 
كبرية،بعد  فرحة  م�شتفيد،و�شط 
مت  �أين  �النتظار  من  �شنو�ت 
�أماكن  عدة  يف  �لقائمة  ن�رش 
�لر�شمية  �ل�شفحة  عمومية،وعرب 
�أجل  من  بالفاي�شبوك  للد�ئرة 
�إطالع جميع �ل�شكان على �أ�شماء 

�ل�شكنات  هذه  من  �مل�شتفيدين 
�لوالية  �أطلقتها  مبادرة  وهي 
�حلقيقي  �لتعريف  منها  �لهدف 
بهوية �ل�شخ�ص �مل�شتفيد و�لتاأكد 
�أعطت  هويته،وقد  �شحة  من 
ومل  �شكن  ملفات  لديهم  للذين 
لتقدمي  �أيام   08 مهلة  ي�شتفيدو� 
فروع  م�شتوى  على  �إد�رية  طعون 
مدينة  عرب  �ملتو�جدة  �لبلدية 

عني �حلجل.
عبدالبا�شط بديار

��شتفادت والية  �جللفة خالل �شهر جو�ن 
مالية معتربة خم�ش�شة  �أغلفة  2020  من 
لقطاع �لهند�شة �لريفية باجللفة، �ملمولة 
للتنمية  �لوطني  �ل�شندوق  طرف  من 
به  �أفاد  ما  ح�شب   ،)FNDR( �لريفية 
للهند�شة  �جلهوية  لل�رشكة  �لعام  �ملدير 
�إجمايل  كمال«مببلغ  عي�شى  »بن  �لريفية 
»�شبعمائة   ) ب)788.998.580،60  قدر 
وثمانية وثمانون مليونا وت�شعمائة وثمانية 
دينار�  وثمانون  وخم�شمائة  �ألفا  وت�شعون 
حمدثنا  م�شري�  �شنتما«،  و60  جز�ئري 
�لتمويل  هذ�  �أن  مبكتبه،  معه  يف  لقاء 
لوالية  جهويا  تابعة  واليات   04 مي�ص 
و�مل�شيلة  غرد�ية  والية  وهم:  �جللفة 
�أن هذ� �لغالف  وورقلة و�جللفة، م�شيفا 
�الأول  �لق�شم  ق�شمني:  �إىل  ينق�شم  �ملايل 
وينق�شم   "  07 رقم  "ل�شفقة  خم�ش�ص 

بدوره �إىل �شطرين:
�إطار  يف  يدخل  �الأول  �ل�شطر   -
وتهيئة  �الأرياف  عن  �لعزلة  برنامج  فك 
وكذ�  �لظل،  مبناطق  �لريفية  �مل�شالك 
�لنوع  من  �ل�شنوبرية  �الأ�شجار  غر�ص 
�لثاين  �ل�شطر  �أما  و�لعرعار،  �حللبي 
�لتي   »08« رقم  »لل�شفقة  و�ملخ�ش�ص 
�ملناطق  تهيئة  برنامج  �إطار  يف  تدخل 
�لريفية وغر�ص �أ�شجار �ملثمرة و�لتطبيق 
�أ�شغال �لري يف حمافظة  �لزر�عي، وكذ� 

�لكثبانية،  �لرمال  وتثبيت  و�لرتبة  �ملياه 
وطني،  برنامج  �إطار  يف  �أ�شجار  وغر�ص 
�الأخ�رش«،من  »�ل�شد  م�رشوع  لتكملة 
على  و�ملحافظة  �ملحيط،  تهيئة  �أجل 
�لبيئة وحماربة �لت�شحرف�شال عن تو�شيع 

م�شاحة �لغر��شة �لرعوية.
كمال«  عي�شى  بن   « �ل�شيد  ك�شف  كما 
وتهيئة  فتح  عملية  حاليا  يجري  �أنه 
م�شالك  �إجناز  وكذ�  �لريفية  �مل�شالك 
منابع  تهيئة  و�إعادة  للحر�ئق  م�شادة 
و�إجناز  بالغابات  �ملوجودة  �ملاء 
�الأربع  واليات  �ملائية عرب  �الأحو��ص 
والية  �أن  مو�شحا  720هكتار�،  مب�شافة 
1500هكتار  تغطي  وحدها  �جللفة 
مق�شمة �إىل 19 موقعا بغالف مايل يقيمة 
�مل�شيلة  ووالية   ،)280.671.758،60(
تغطي 120 هكتار� بغالف مايل يقيمة ب 
)24.000.000،00( دج و�أي�شا والية ورقلة 
بقيمة  مايل  بغالف  هكتار�   50 تغطي 
غرد�ية  والية  �أما  دج   )10.000.000،00(
مايل  بغالف  هكتار�   50 تغطي  كذلك 
�برز  دج،  كما   )10.000.000،00( بقيمة 
هيئته  حمدثنا  ل«جريدة �لو�شط«  �ن 
عرب  �لنباتات  �أنو�ع  جميع  باإنتاج  تتكفل 
�لتي  �شو�ري  ذر�ع  م�شتلة  منها  م�شتلتني 
جمبارة  وم�شتلة  هكتار�   40 على  حتوي 

حتوي على 10 هكتار�ت.

وذكر »بن عي�شى كمال« عن جناح عملية 
مبنطقة  �ملختلفة  �الأ�شجار  غر�ص 
»بوقزول« �لتي غطت 600هكتار و �أجنزت 
يف �إطار ما ي�شمى مب�رشوع »بوقزول«من 
م�شالك  عدة  وفتح  �ملحيط  تهيئة  �أجل 
وفك  �لبيئة  على  و�ملحافظة  و�لطرقات 
هيئته  �أن  �ملوطنني،و�أ�شاف  عن  �لعزلة 
�الأر��شي  م�رشوع  جت�شيد  يف  تعتزم 
كما  �الإمتياز،  عقود  �إطار  يف  �لفالحية 
�لتي  �لريفية  �لهند�شة  هيئة  �أن  �أ�شار 
م�شاعفة  �إىل  م�شتقبال  ت�شعى  يديرها 
ن�شاطها عرب �مل�شاتل من �أجل �إنتاج �أنو�ع 
�ملزهرة  �لنباتات  �أ�شناف  من  جديدة 
عرب  جديدة  ن�شاطات  وخلق  و�ملثمرة 
و�مل�شاحات  و�لرتفيه  �لت�شلية  حد�ئق 
�خل�رش�ء وتكوين �إطار�تها وتثبيت �شكان 
�لقرى و�ملد��رش باملناطق �لريفية وخلق 

منا�شب �شغل د�ئمة.
وقال �أن �رشكة �جلهوية للهند�شية �لريفية 
مع  و�لتعاون  �تفاقية  �إىل�إبر�م  ت�شعى 
�ملنظمة �لوطنية للحرف من �أجل تثمني 
�لبناء  منتوج �خل�شب لذي �شيخدم كمو�د 
�الأثاث �ملنزيل و�حلاويات  �أو يف �شناعة 
و�ل�شاليهات وغري ذلك، وكذلك نحن ب�شدد 
�ملو�د  لتثمني  م�شغرة  موؤ�ش�شات  �إن�شاء 
و�لفلني، وتاأطري  �خل�شب  مثل  �لغابية 
�ل�شنوبر  ��شتغالل  بهدف  م�شاريعهم 

�القت�شادي  �ملورد  هذ�  وتثمني  �لثمري 
و��شتحد�ث منا�شب �ل�شغل وخلق �لرثوة.

هو  قال  »�لف�شل«  م�رشوع  عن   و�شوؤ�لنا 
و�أو�شح   ، وز�رتنا  طرحته  وطني  م�رشوع 
�لريفية  للهند�شة  �لعام  مدير  �ل�شيد 
تنموي  �مل�رشوع  هذ�  �أن  باجللفة، 
يهدف  تاأ�شي�ص  قيد  حاليا  هو  �قت�شادي 
�إىل �لدعم �لتنمية �لريفية ويعمل يف جمال 
وبا�شتطاعة  و�لري،  و�لغابات  �لزر�عة 
�لنا�شطني يف جمال  تعاقد مع �ملقاولني 
�ملقاول  لهذ�  وميكن  و�لزر�عة،  �لغابات 
لتمويل  بنكي  قر�ص  على  يح�شل  �أن 
�مل�رشوع يف �إطار تنظيم مهمة �إجتماعية 

�ملهام �لقانونية و�لهند�شة �ملالية.
بن   « �ل�شيد  قال  �لديون  عن  �شوؤ�لنا  ويف 
عي�شى كمال« �ملدير �لعام،�حلمد هلل حلد 
�جتاه  �مل�شتحقات  كل  �شددنا  لقد  �الآن 
مل  �لواليات  �أغلب  �أن  برغم  �ل�رش�ئب، 
و��شتفادو�  �ل�رش�ئب  م�شتحقات  ي�شددو� 
من �لعفو �جلبائي و�أعترب �أن �لديون علينا 
قوله  يف  م�شيفا  ونحن  �شنتم«،  »�شفر 
�أنناملزمون يف دفع �لتاأمينات ودفع �أجور 
�أوعمال  �الإد�رة  �لعمال �شو�ء  موظفو  كل 
�مليادين �أو �حلر��ص �لغابات حتى عمال 
�ملو�شمي  بعامل  ي�شمى  مبا  �ملوؤقتني 

ياأخذون �أجورهم يف وقتها.
�شياليل وليد

املدير العام ل�شركة اجلهوية للهند�شة الريفية باجللفة يك�شف 

 تهيئة 720هكتارا من الطرقات وامل�سالك الغابية عرب04 وليات

»FNDRمتويل بقيمة 78 مليار دينار من طرف    .
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اأخبار اجلنوب

طالب قاطنو حي الزيتون ببلدية حا�شي 
القارة جنوب ولية غرداية  ال�شلطات 
املحلية بالتدخل ورفع الغنب عنهم يف 

ظل غياب التنمية التي ي�شكون منها .
عن  احلي  مواطني  من  العديد  وعرب 
يف  ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
احل�رشيني  والتح�شني  التهيئة  غياب 
غاز  تو�شيل  م�رشوع  تاأخر  غرار  على 

عن  ناهيك   ، املدينة  مل�شاكنهم 
اهرتاء الطرقات والأر�شفة وهو الأمر 
الذي اأرق ال�شكان خا�شة عند ت�شاقط 
احلي  �شوارع  ت�شهد  اأين  الأمطار، 
الربك  تراكم  جراء  كارثية  و�شعية 
من  العديد  اأمام  والأوحال  املائية 
يف  احلي  قاطنو  واأ�شاف  ال�شكنات  ، 
»الو�شط«  يومية  حديثهم  مع  معر�ش 

املرا�شالت  من  بالعديد  تقدموا  اأنهم 
وال�شكاوى بخ�شو�ش ان�شغالتهم والتي 
تلق  مل  اأنها  اإل   ، م�رشوعة  اإعتربوها 
املنتخبني  جتاهل  بعد  �شاغية  اأذانا 
اجلهات  حمملني  ملطلبهم  املحليني 
اأمام  التقاع�ش  م�شوؤولية  الو�شية 
الو�شع املرتدي والكارثي الذي ي�شهده 
حي الزيتون ، مطالبني يف نف�ش ال�شياق 

وايل  راأ�شها  وعلى  املحلية  ال�شلطات 
عن   الأول  امل�شوؤول  ب�شفته  غرداية 
الهيئة التنفيذية  ب�رشورة التدخل من 
اأجل برجمة وتخ�شي�ش م�شاريع للحي 
الذي  والتهمي�ش  العزلة  على  للق�شاء 
يطاله اأمام �شمت املنتخبني املحليني 

لبلدية حا�شي القارة .
رمي نواري 

لالأمن  الولئية  امل�شلحة  �شجلت 
خالل  اأدرار  ولية  باأمن  العمومي 
اجلارية  ال�شنة  �شهراأكتوبر من 
ج�شمانية،  08 حوادث مرور 
واحدة  ت�شجيل وفاة  عن  اأ�شفرت 
اخلطورة  و10 اإ�شابات متفاوتة 
اإىل  الغالب  يف  تعود  لأ�شباب 

العن�رش الب�رشي.
ذات  متكنت  ال�شياق  نف�ش  يف 
حواجز  خالل  من  امل�شلحة 
عرب  املنت�رشة  املرورية  املراقبة 
اأدرار  مدينة  مداخل و خمارج 
على  والراجلة  الراكبة  والدوريات 
من  الخت�شا�ش  اإقليم  م�شتوى 
تعلقت  مرورية  ت�شجيل78 جنحة 
الدراجات  بقيادة  جمملها  يف 
رخ�شة  على  احليازة  دون  النارية 
ال�شياقة مع انعدام �شهادة التاأمني 
املراقبة  حما�رش  �رشيان  عدم  و 
التقنية للمركبات و ال�شتمرار يف 
قيادتها رغم التبليغ ب�شحب رخ�شة 
�شهادة  �رشيان  عدم  ال�شياقة، 
رخ�شة  بدون  القيادة  و  التامني 
اىل 24 جنحة  بالإ�شافة  ال�شياقة 

تن�شيقية .

�شمحت  الإح�شائيات  نف�ش 
مع  بت�شجيل 455 خمالفة، 
قيف  تو لة  حا  1 9 8 ء  ح�شا اإ
النارية  والدراجات  للمركبات 
و�شع 27 مركبة يف  ا�شتوجبت 
ال�شياق  نف�ش  يف  ليتم   ، احلظرية 
لرخ�ش  �شحب  ت�شجيل 37 حالة 

ال�شياقة لغر�ش التعليق .
عالوة على ذلك فقد �شجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�شة 
ت�شجيل 06 خمالفات متعلقة  يف 

بالعمران .
اأدرار  ولية  اأمن  ي�شعى  و  هذا 
الولئية  امل�شلحة  يف  ممثال 
تكثيف  اىل  العمومي  لالأمن 
حوادث  من  للتقليل  املجهودات 
املرور و ال�شهر على تنظيم حركة 
املرور و حت�شي�ش املواطنني عرب 
تنظيم حمالت توعوية مل�شتعملي 

الطريق من �شواق و راجلني .
اأحمد باحلاج 

 تفتقر بلدية عني قزام احلدودية 
للمرافق   ، مترنا�شت  بولية 
امل�شاعدة  والريا�شية  الرتفيهية 
الطاقات  مبختلف  التكفل  على 
�شح  ظل  يف   ، الواعدة  ال�شبانية 
برامج مديرية ال�شباب والريا�شية 

بالناحية املذكورة .
الإدارية  املقاطعة  �شاكنة  طالب 
عني قزام احلدودية  الواقعة على 
420 كلم عن مقر ولية مترنا�شت 
ب�شفته  الولية  وايل  راأ�شها  وعلى 
الهيئة  عن  الول  امل�شوؤول 
التنفيذية ومدير ال�شباب والريا�شة  
املتمثلة يف توفري مرافق ريا�شية  
اأجل  من  وذلك  لهم  وترفيهية 
بالعزلة  و�شفوه  مما  انت�شالهم 
 ، اخلارجي  العامل  عن  اخلانقة 
من  الوقت  نف�ش  يف  حمذرين 
املخدرات  لعامل  الولوج  خطورة 

الآفات  خمتلف  تعاطي  كذا  و 
مت�شل  �شياق  ويف   ، الجتماعية  
ي�شتفيدوا  مل  اإنهم  حمدثونا  قال 
التي  ال�شتعجالية  الربامج  من 
قررتها احلكومة ل�شالح القاطنني  
عموما  اجلنوبية  باملناطق 
اخل�شو�ش  وجه  على  واحلدودية 
بعدما ر�شدت لها اأموال �شخمة . 
ومعلوم اأن ال�شلطات العليا بالبالد 
قد الزمت الولة وامل�شوؤولني على 
خمتلف  عرب  امل�شتويات  جميع 
ب�رشورة  اجلمهورية  وليات 
وال�شتماع  للميدان  النزول 
وال�شعي  املواطنني  لن�شغالت 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
والمكانات  الولويات  ح�شب  
احتقان  احتواء  بهدف  املتاحة 

اجلبهة الجتماعية املحلية .
اأحمد باحلاج 

حا�سي القارة بغرداية

فالحو  بدائرة اأوقروت  باأدرار  

اأمن   اأدرار 

بلدية عني قزام  احلدودية

غياب التنمية يوؤرق �شكان حي الزيتون 

معاناة ب�شبب �شاحنات ال�شركات البرتولية

78 جنحة مرورية و 37 �شحب 
رخ�شة �شياقة 

ال�شكان ي�شكون من غياب 
املرافق الرتفيهية 

الكادميية اجلزائرية للعمل الإن�ساين وحقوق الإن�سان بغرداية توؤكد:

ا�شتحداث 175 وظيفة ب�شوناطراك ذر للرماد يف العيون
04   اآلف من اأ�سل 28 األف بطال ظفروا مبنا�سب عمل

تلقت الأكادميية اجلزائرية للعمل الإن�ساين وحقوق الإن�سان بغرداية بكثري من الده�سة 
وال�ستغراب وال�ستياء ال�سديد, الأنباء املتواترة عن توظيف �سونا طراك زهاء175 �سخ�سا يف 
الوقت الذي �سرح فيه  املدير الولئي للت�سغيل لو�سائل الإعالم اأن عددها ح�سبه �سئيل جدا .

اأحمد باحلاج 

الولئي  املكتب  من  مرا�شلة  اأفادت 
للعمل  اجلزائرية  لالأكادميية 
بغرداية  الن�شان  وحقوق  الإن�شاين 
كانت  بالبالد  القرار  ل�شناع  ،موجهة 
على  »الو�شط«  يومية  حت�شلت  قد 
بات  البطالة  �شبح  اأن  منها  ن�شخة 
و�شابات  �شباب  على  بظالله  يلقي 
اجلامعات  خريجو  فيهم  مبا  الولية 
العليا  املدار�ش   ، الكربى  املعاهد   ،
املهني  التكوين  مراكز  ومرتب�شو 
امل�شتوى،   عدميو  وحتى  والتمهني 
وظيفة  على  احل�شول  ا�شحى  حيث 
من الأمور �شديدة التعقيد، حيث اأنه 
من بني 28 األفا م�شجل مل يظفر اإل04  
ال�شيغ  وبكل  وظيفي  مبن�شب  األف 
بن�شبة 14%ح�شب مدير الفرع الولئي  
األف   2 حوايل4  جعل  مما  للت�شغيل 
امام  قابعني  �شنويا  البطالة  يعانون 
مكاتب الت�شغيل تلفحهم �شهام الذل، 
و قد تدهورت و�شعيتهم الجتماعية 

ودخلوا يف دوامة الفقر والعوز. 
اأن مفهوم  اأ�شافت نف�ش املنظمة   و 
العمل  حق  يكر�ش  اجلديدة  اجلزائر 
الأ�شا�شية  احلقوق  من  حقا  باعتباره 
اأنه  موؤكدة  واملواطنني  للمواطنات 
وجب النظر لهذا احلق لي�ش من منطق 
والطلب  للعر�ش  تخ�شع  التي  ال�شلعة 
واإمنا التزام ينجي ال�شباب من الغرق 

عمل،  فر�شة  عن  البحث  دوامة  يف 
امل�شاركة  على  مقدرتهم  ت�شاعف 
 ، املجتمعية   احلياة  يف  الفاعلة 
القرتاح  قوة  لتعزيز  منها  �شعيا  و 
امللف  هذا  يقفز  اأن  و  املجتمعية 
ال�شلطات  اأعمال  جدول  قمة  اإىل 
املحلية واملركزية تو�شي الأكادميية 
وحقوق  الن�شاين  للعمل  اجلزائرية 
الفردية  املبادرة  تثمني  الن�شان 
وحتريرها من العوائق البريوقراطية 
امل�شتثمر  املنطقة  �شباب  لت�شجيع 
 ، البطالة  امت�شا�ش  يف  لالإ�شهام 
اإ�رشاك املجتمع املدين  اإىل  اإ�شافة 
يف عملية التنقيب والتوجيه والرقابة 

و هذا �شيعزز من ال�شفافية  ويخفف 
واملح�شوبية  البريوقراطية  تاأثري  من 
الو�شول  ،و  العمل  ت�شيري عرو�ش  يف 
يقت�شي  البطالة  اأثر  لتخفيف  الفعلي 
من  تراكمية  توظيف  ح�ش�ش  توفري 
القت�شادية  واملوؤ�ش�شات  ال�رشكات 
لتبث  بالولية  الراب�شة  والبرتولية 

جرعة من الطماأنينة للبطالني.
اقرتحت  فقد  ثانية  جهة  من 
منحة  تقدمي  املذكورة  الكادميية 
ق�شد  ال�شغل  عن  الباحثني  لل�شباب 
 ، عنهم  البطالة  حمنة  تخفيف 
الحتياجات  ذوي  دعم  ناهيك 
اخلا�شة ل�شيما يف القطاع  الفالحي 

وال�شناعي، دون ن�شيان اإلزامية تعزيز 
فر�ش العمل الالئق لل�شباب باعتماد 
التعليم  جمايل  يف  ذكية  �شيا�شات 
احتياجات  مع  تتما�شى  واملهارات 

ال�شوق الوطنية
و  تدعو الكادميية اجلزائرية للعمل 
غرداية  الإن�شان  وحقوق  الإن�شاين 
ويف ظل الظروف الع�شيبة التي مرت 
اإثر وباء  العامل  بها  بالدنا وكل دول 
املحافظة  اإىل    19 كوفيد  كورونا 
للعمل  الطالبة  الفئات  حقوق  على 
كافة دون جتزئة واأن تتكاتف اجلهود 
املخل�شة لدعمهم يف اإطار الت�شامن 

الوطني والإن�شاين.

عبد  �شيدي  زاوية  فالحو  يواجه  
بدائرة  تالة  ق�رش  و�شكان  اهلل 
اأوقروت  حوايل 120كلم �شمال عا�شمة 
حقيقية  معاناة  من  اأدرار  الولية 
الفالحية  املنتجات  ب�شبب  تراجع 
الذي  باملنطقة  التمور  منتج  فيها  مبا 
يعرف تراجعا كبريا يف الآونة الأخرية 
التي ت�شيب  ب�شبب الأوبئة والفطريات 
التلقيح  مو�شم  من  بداية  العرجون 
الغبار  اإىل  فيها  ال�شبب  يعود  والتي 
ال�شاحنات  بفعل  الياب�شة  املتطاير من 

واخلا�شة  البرتولية  ال�رشكات  واآليات 
يبلغ جمموعها  15  والتي  باملنطقة 

�رشكة )دولية ،وطنية ، خا�شة (.
ال�شاحنات  اأن  املعاناة  هذه  و�شبب 
من  باملنطقة،  الوحيد  الطريق  تتخذ 
وهو  ال�رشكات  مقر  اإىل  الو�شول  اأجل 
ه�شة  ال�شطحية  الطبقة  جعل  ما  
اىل  اأدى  الذي  الأمر  الرياح  وجه  يف 
ت�شجيل  ال�رشر بالقطاع الفالحي وكذا 
الإن�شان من اجلانب ال�شحي كما اأدخل 
املنطقة يف نكبة خالل موا�شم الرياح 

املتكررة  املرور  حوادث  عن  ف�شال 
الكهربائي خالل  للتيار  و النقطاعات 

هذه املوا�شم .
يف  الفاعلون  و  الفالحون  نا�شد  و 
والوايل  املحلية  ال�شلطات  املنطقة 
لهذه  حد   لو�شع  العاجل  بالتدخل 
الكارثة كما طالبوا من و�شائل العالم 
قلقهم  عن  معربين  مطلبهم  تبني 

ال�شديد من املو�شم اجلاري.
تراجع  اأن  اخلرباء  اأو�شح  وقد  هذا   
املنتج الفالحي يعود اإىل تراكم الغبار 

اللقاح  مو�شم  خالل  الأزهار  على 
كما   ، التخ�شيب  بظاهرة  والإخالل 
ال�شت�شفائية  بامل�شلحة  الأطباء  ان 
اأوقروت اأن اأو�شحوا اأن اأغلب احلالت 
مرتبطة  حالت  هي  ي�شادفونها  التي 
منت�رشة من  واأغلبها  التنف�شي  باجلهاز 

الر�شع وكبار ال�شن .
طرف  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
التجاوزات  لردع  الو�شية  ال�شلطات 
واخلروق التي ظل م�شكوتا عنها ب�شبب 

رمي نواري توا�شل امل�شكل القائم .
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قام بت�سديره الأ�ستاذ الدكتور حممد الأمني 
بلغيث املعروف باهتمامه املبكر يف جمال 
ال�سخ�سية  هذه  عن  الدرا�سة  و  البحث 
املعا�رصة  التاريخية  الكتابات  يف  املغيبة 
،حيث ن�رص عنها    كتابه ) رد على عري�سة 
اجلزائرية  امل�ساألة  حول  املكي  ال�ساذيل 
�سنة 1951 ( ال�سادر �سنة 2014. و قد اأ�سار 
�سحبة  عا�ش  اأنه  اىل   الت�سدير  كلمة  يف 
اأهملهم  من  عن  منافحا  مكي  ال�ساذيل 
و  �سنة،  ع�رصين  من  اأكرث  الر�سمي  التاريخ 
ل زال يعمل على نف�ش غبار الوهم عن هذه 
ال�سخ�سية التي اأ�سدل عليها �ستار الفرقاء ، 
و ذكر اأن امل�سوؤولية ملقاة على هذا اجليل 
باأق�سام  و  اجلامعات  خريجي  من  ال�ساب 
،من  الوطني خا�سة  امل�ستوى  التاريخ على 
و  ال�سابة،  للأجيال  احلقيقة  ك�سف  اأجل 
التاريخية  املدر�سة  ثمار ملمح  بداأت  قد 
مذكرات  خلل  من  اأكلها  توؤتي  اجلزائرية 
تنوه بن�سال وكفاح الأ�ستاذ ال�ساذيل مكي ، و 
ما هذا الكتاب الذي يجمع الآثار املتفرقة 

للمنا�سل ال�ساذيل مكي اإل منوذجا حيا .
الأ�ستاذ  فوزي م�سمودي يف مقدمة كتابه  
بها  يتميز  التي  اخل�سال  اىل  اأ�سار  اجلديد 
غيور  وطني  رجل   ( فهو  املكي  ال�ساذيل 
،و  مو�سوعية  ثقافة  ،�ساحب  بلده  على 
و  دقيقة،  حتليلت  و  عميقة،  فكرية  روؤى 
اأفكار تنويرية، ملم باللغة العربية و بالعلوم 
و  الوطني  بالتاريخ  دراية  على  ،و  ال�رصعية 
الإ�سلمي، و مدرك لواقع �سعبه و اأمته (. 

و لأن ال�ساذيل املكي  رجل ظلم يف حياته 
و بعد وفاته، فقد اهتم الكاتب بجمع اآثاره 
املتفرقة  بني  طيات اجلرائد و املجلت 
اجلزائرية و العربية ،و هي مقالت تناولت 
اجلوانب  ال�سيا�سة و الجتماعية و الدينية و 
الرتبوية ،زيادة على  الت�رصيحات ال�سحفية 

ال�سيا�سية  البيانات  و  الذاعية  الأحاديث  و 
التي  �سارك يف حتريرها ،و قد  اأخذ منه 
جمال  يف  كاملة   �سنوات  اأربع  العمل  هذا 
البحث و التنقيب .رغم ما واجهه من م�سقة 
و  املطبعية  الأخطاء  من  الكثري  بت�سويب 
عدم و�سوح كلمات و عبارات كاملة  خا�سة 

باأ�سبوعية ) املغرب العربي ( .
 منها الآثار التي ن�رصها �ساحبها باأ�سبوعية 
الب�سائر ل�سان حال جمعية العلماء امل�سلمني 
،ويعترب   1936 �سنة  من  بداية  اجلزائريني 
مقاله )اىل ال�سباب ( باكورة ما ن�رصه بها و 
عمره 23 عاما ،كما ن�رص بها مقال يف اأربع 
) معركة بني م�سلح و  حلقات حتت عنوان 
العربي  املغرب  اأ�سبوعية  ويف   .  ) طرقي 
للأديب حممد ال�سعيد الزاهري القريبة يف 
توجهها ال�سيا�سي  من اأفكار حركة انت�سار 
الثمرة  مبجلة  و   ، الدميقراطية  احلريات 
الأوىل ل�سان حال جمعية الطلبة اجلزائريني 
الزيتونيني، و التي كان ال�ساذيل املكي رئي�سا  
لها من �سنة 1935 اىل �سنة 1939 ،حيث ن�رص 
بها مقالة طويلة حتت عنوان ) اأربع كلمات 
يف حياة ابن عبد اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم 
التي ن�رصت  الفتاة  ، و يف  جريدة تون�ش   )
عنوان  حملت  حلقات  ثلث  يف  مقالة  له 
املفتي  م�رصع  و  العقبي  ال�سيخ  ق�سية   (
كحول ( و مقالة ) للحقيقة و التاريخ جمعية 
العلماء امل�سلمني اجلزائريني كيف تاأ�س�ست 
و  التون�سية،  الزهرة  جريدة   يف  وكذا   ،   )
بوزوزو  حممود  للمنا�سل  املنار  باأ�سبوعية 
الأحزاب  ممثلي  خطاب   ( له  ن�رصت  التي 

املغربية اىل هيئة المم ( ،
 و جريدة الأخبار العراقية ،و يومية الأهرام 
،و جريدة الإخوان امل�سلمون امل�رصيتني ، 
،اأما بعده فقد   ا�ستقلل اجلزائر  هذا قبل 
جملتي  يف  مقالت   املكي  ال�ساذيل  ن�رص 

 1945 ماي   8 حوادث   ( مثل  الأ�سالة 
حقائقها واأ�سبابها و نتائجها ( و الذاكرة و 
يومية ال�سعب التي ن�رص بها ) من وحي ذكرى 
اأول نوفمرب ( و ) الطريق للجامعة ( ، زيادة 
يف   املن�سورة  تعقيباته  و  حما�رصاته  على 
بع�ش طبعات ملتقى الفكر الإ�سلمي الذي 
 ( ،منها  حما�رصته  اجلزائر  يقام  يف  كان 
الطفل مبنا�سبة عام الطفل ( .  و قد عمد 
الكاتب على ن�رص هذه املقالت و الأحاديث 
مت�سل�سلة ح�سب تاريخ �سدورها، و اإذاعتها 
�سمن  عليها  احلكم  و  درا�ستها  اأجل  من 

�سياقها التاريخي .
و اعرتف الكاتب باأنه مل يجمع كل ما كتبه 
اأو ن�رصه الأ�ستاذ ال�ساذيل املكي ،اأو ما بقي 
منه خمطوطا حبي�ش الأدراج ،متاأ�سفا على 
ال�ساذيل  املنا�سل  اآثار  اأ�ستات  جمع  عدم 
بنف�سه ويف  املكي املن�سورة و املخطوطة 
�سنة يف كنف  الذي عا�ش 26  ،و هو  حياته 
ملذكراته  تدوينه  عدم  كذا  و  ال�ستقلل، 
عدة  عن  اللثام  تزيل  حتى  ال�سخ�سية 
احلركة  م�سرية  حول  ا�ستفهامات  و  ق�سايا 
الوفد  ،و ل �سيما  ن�ساط و متثيل  الوطنية 
ح�سوره  حيثيات  ،و  بالقاهرة  اخلارجي 
ال�سخ�سي اأ�سغال موؤمتر باندوجن �سنة 1955 
باأندوني�سيا ، معتربا  اأن عمله املنجز عبارة 
عن  وم�سة تاريخية و �رصارة ت�سيئ الطريق 
لتحفيزهم على  الباحثني  و  اأمام املوؤرخني 
عن  التق�سي  و  البحث  عملية  ا�ستكمال 
مع  بالتعاون  الوطني،  الرمز  هذا  اآثار 
اأ�رصته الكرمية، و كل الغيورين على تراثنا 

التاريخي و الثقايف .
و يف ختام املقدمة قدم  ت�سكراته اىل كل من  
اآثار هذا املنا�سل  اأمده مبا يف حوزته من 
اإجناز  ال�سيا�سي، و من وقف اىل جانبه يف 
عمله الذي يهدف منه  �سوى امل�ساهمة يف 

الإ�سلحية  و  الوطنية  تراث احلركة  اإحياء 
،و اإرث الثورة التحريرية املجيدة . 

 ( كتابه  م�سمودي  فوزي  الأ�ستاذ  ق�سم 
اىل   ) ر�سا�ش  من  اأوراق  املكي  ال�ساذيل 
اأهم   عند  بالوقوف  ا�ستهلهما  ف�سلني، 
و  الرمز  املنا�سل  م�سرية  يف  املحطات 
امل�سلح املربي  ،حيث تتبع اأبرز ن�ساطاته 
بها  يف حياته  التي قام  الأوار  و  و مواقفه 
اىل  بتب�سة   1913 ماي   15 يوم  ولدته  منذ 
باجلزائر   1988 �سبتمرب   02 وفاته يف  غاية 

العا�سمة .
)ال�ساذيل  بعنوان  مقالة   ن�رص  اأعاد   كما  
تقدمي  و  اإعداد  من   )  1988-  1913: مكي 

جنله املرحوم خالد مكي .
اآثار  على  الكتاب  من  الأول  الف�سل  �سمل 
املجاهد و الكاتب الأ�ستاذ ال�ساذيل املكي 

املن�سورة قبل  ال�ستقلل .
اأما  الف�سل الثاين فقد �سم اآثاره املن�سورة 

بعد ال�ستقلل.
من  جمموعة  �سم  مبلحق  الكتاب  زود  و 
املكي  ال�ساذيل  للمنا�سل  النادرة  ال�سور 
�سخ�سيات  مع  منا�سبات  عدة  ملتقطة  يف 
من  ال�سيا�سة  و  الفكر  رجال  ومع  وطنية، 

العامل العربي و ال�سلمي .
من  اأوراق  املكي  ال�ساذيل   ( كتاب  يعد 
ر�سا�ش ( للأ�ستاذ  فوزي م�سمودي  اإ�سافة 
نوعية اىل املكتبة التاريخية اجلزائرية ، و 
بل �سك  فاإن طلبة اجلامعات �سي�ستفيد من 
على  الكاتب  �ساعدهم  التي  املهمة  مادته 
احل�سول عليها  دون م�سقة منهم يف اأبحاث 
التخرج ،وكذا الباحثني الراغبني يف الغو�ش 
من جديد لكت�ساف اأ�رصار تاريخنا املن�سي 
وت�سحيح  بع�ش املفاهيم  و املحطات يف 

تاريخ اجلزائر احلديث.  

 الأ�صتاذ فوزي م�صمودي يجمع اآثار

�صدر حديثا عن دار علي بن زيد 
للطباعة والن�صر كتاب للأ�صتاذ فوزي 
م�صمودي- الباحث يف التاريخ و مدير 

املجاهدين لوالية تب�صة - اختار 
له عنوان ) ال�صاذيل املكي اأوراق من 

ر�صا�ص : من اآثار املنا�صل الرمز 
و امل�صلح املربي املجاهد االأ�صتاذ 

ال�صاذيل املكي  -1913 1988( 
الكتاب يقع يف  312 �صفحة، مقا�ص 
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 املنا�صل الرمز ال�صاذيل املكي 
يف كتاب 

عر�ص: االخ�صر رحموين 

بحاجة  الحتلل  �سلطات  تكن  مل 
تطورات  اأو  كورونا  جائحة  تف�سي  اإىل 
املوقف الأمريكي وما تبعه يف ظّل اإدارة 
لكّنها  الأق�سى،  على  لتعتدي  ترامب 
الأمريكي  والدعم  اجلائحة  ا�ستغلّت 
لتمّرر مزيًدا من  العربي  التطبيع  وموجة 
اليهودي  الوجود  تعّزز  التي  العتداءات 
فيه  القائم  الو�سع  وتغيري  امل�سجد  يف 
واأهدافه ومن  الحتلل  رواية  مبا يخدم 
موؤخًرا  جرى  ما  العتداءات  هذه  �سمن 
ن�رص  اإذ  القتحامات؛  مدة  متديد  من 
ن�سطاء الهيكل على �سفحاتهم على مواقع 
 ،9/11/2020 يف  الجتماعي،  التوا�سل 
على  الحتلل  �سلطات  موافقة  خرب 
يعرف  ما  يف  القتحامات  مدة  متديد 
اإ�سافية،  �ساعة  ن�سف  امل�سائية  بالفرتة 
حفاوتها  عن  الهيكل  جماعات  وعربت 
بهذا "الإجناز" الذي حتّقق "بعد �سنوات 
من املطالبة"، وفق من�سور على �سفحة 

"طلب لأجل الهيكل".
�رصطة  كانت  بعدما  الّتمديد  هذا  ياأتي 
فرتتني   2008 عام  فر�ست  الحتلل 
يجري  وم�سائية  �سباحّية  للقتحامات: 
ال�سيفي  الّتوقيت  ح�سب  تعديلها 
خا�ش  زمني  حّيز  لتكري�ش  وال�ستوي، 
يف  ال�رصطة  لهم  توّفر  بامل�ستوطنني 
جولتهم  ليتّموا  والدعم  احلماية  اأثنائه 
اأو  "م�سايقات"  دون  من  الأق�سى  يف 
اخلطوة  هذه  تطّورت  ثّم  "ت�سوي�ش". 
يف  الإ�سلمي  الوجود  على  الت�سييق  اإىل 

اإذ  القتحامات،  مع  بالتزامن  امل�سجد 
 2014 عام  يف  الحتلل  �رصطة  عمدت 
للن�ساء  اإبعاد جماعي �سباحي  اإىل فر�ش 
فباتت متنع قرابة 500 طالبة من طالبات 
م�ساطب العلم من الدخول اإىل امل�سجد. 
بيئة مريحة  توفري  ال�رصطة على  وعملت 
عرب  تلت  التي  ال�سنوات  يف  للم�ستوطنني 
وحظر  واملرابطات  املرابطني  اإبعاد 
م�ساطب العلم، وقرارات باإبعاد الع�رصات 
الفل�سطيني  والداخل  القد�ش  اأبناء  من 
دخوله  من  ومنعهم  الأق�سى  عن  املحتل 

فرتات متّدد وجتّدد.
تعليًقا على  و�سدرت جملة من املواقف 
للقتحامات،  �ش  املخ�سّ الوقت  متديد 
اقتحامات  الأردنية  اخلارجية  فدانت 
ال�رصطة  حماية  حتت  املتطرفني 
للو�سع  "انتهاك  هي  مبا  الإ�رصائيلية 
وللقانون  والتاريخي  القانوين  القائم 
فرتة  "متديد  اأّن  اإىل  واأ�سارت  الدويل"، 
يعترب  اأ�سًل  املرفو�سة  القتحامات 

اإمعاًنا يف انتهاك الو�سع القائم".
اإّن  فقالت:  الفل�سطينية  اخلارجية  اأما 
متديد فرتة القتحامات "ت�سعيد خطري 
يف العدوان الإ�رصائيلي الر�سمي الهادف 
احلرم  وتق�سيم  القد�ش،  تهويد  اإىل 
"دعوة  وهو  ومكانيا"،  زمانيا  ال�رصيف 

ر�سمية لت�سعيد العدوان على الأق�سى".
وحّذر مفتي القد�ش والديار الفل�سطينية 
ال�سيخ حممد ح�سني من اخلطورة البالغة 
بالو�سع  "مي�ّش  الذي  الحتلل  لقرار 

يف  والتاريخي  والقانوين  الديني  القائم 
الأق�سى"واللفت اأّن توم ني�ساين، املدير 
الهيكل"  جبل  تراث  لـ"موؤ�س�سة  التنفيذي 
متوّعًدا  الت�رصيحات  هذه  على  رّد 
باملزيد من التهويد يف الأق�سى؛ اإذ قال 
الوقت  متديد  على  يقت�رص  لن  الأمر  اإّن 
احلرم  اإىل  اليهود  لدخول  �ش  املخ�سّ
تن�سيق  على  نعمل  اإّننا  بل  القد�سي، 
اليهود  بني  هناك  م�سرتكة  �سلة  اإقامة 
مع  طّبعت  التي  الدول  من  وامل�سلمني 
اإ�سفاء  "عملية  اأّن  م�سيًفا  اإ�رصائيل" 
القد�سي  احلرم  على  الإ�رصائيلي  الطابع 
�ست�ستمّر، ولن تكون هناك �ساعات واأيام 
هناك،  اإىل  الإ�رصائيليني  لدخول  حمّددة 
واأقرتح اأن يبداأ حممد ح�سني بالبحث عن 

وظيفة جديدة".
على  العتداء  لت�سعيد  ني�ساين  وي�ستند 
الأق�سى اإىل اإمكانية التعاون مع امل�سلمني 
من دول التطبيع واإقامة �سلوات م�سرتكة 
معهم لتكون �ستاًرا لتهويد امل�سجد، وكان 
يف  العربية  باللغة  ر�سالة  وّجه  ني�ساين 
على  �سفحته  على  ن�رصه  فيديو  مقطع 
في�سبوك دعا فيه الإماراتيني والبحرينيني 
اإىل زيارة الأق�سى وامل�ساعدة على طرد 

الأوقاف من امل�سجد.
ال�رصاحة التي تعك�سها ت�رصيحات ن�سطاء 
الأوقاف  طرد  اإىل  دعوتهم  يف  الهيكل 
والعمل على مزيد من التهويد يف الأق�سى 
توؤّكد اأّن بيانات الرف�ش والإدانة ل ت�سع 
اإّن  حيث  العتداءات،  هذه  ملثل  ا  حًدّ

جماعات الهيكل باتت ت�ستدعي اتفاقات 
يف  لت�سهرها  العربية  الدول  مع  التطبيع 
منطلًقا  ولّتتخذها  البيانات،  هذه  وجه 
بل  �سهوًدا،  ليكونوا  العرب  ل�ستدراج 
ح�سن  اإىل  الأق�سى  انتقال  يف  �رصكاء، 

ال�ّسيادة الإ�رصائيلّية.
جماعات  �سلوك  يف  الّتطورات  اإّن 
الر�سمي  الإ�رصائيلي  والّتجاوب  الهيكل 
القادمة  املرحلة  اأّن  يوحي  مطالبها  مع 
�ست�سهد املزيد من الت�سعيد �سّد الأق�سى، 
وتبدو اتفاقيات التطبيع حا�رصة كعن�رص 
تتكئ عليه هذه اجلماعات لتحقيق مزيد 
ولت�سعيد  امل�سجد  يف  "املكت�سبات"  من 

حتري�سها �سّد الفل�سطينيني والأوقاف.
وقف  يف  البيانات  "�سلح"  ف�سل  ومع 
القد�ش  جماهري  تبقى  العتداءات  هذه 
الأّول  الدفاع  خّط  ال�سعبية  والإرادة 
الحتلل  تقّدم  يعرقل  اأن  ميكن  الذي 
الف�سل  القول  ا  اأي�سً ولهم  الأق�سى،  يف 
التي  العار  اتفاقات  موجة  وجه  يف 
كاأحد  التطبيعية  الأق�سى  لزيارات  ترّوج 
الزيارات،  هذه  رف�سهم  اإّن  اإذ  ثمارها 
يف  املطّبعة  الوفود  طرد  عليه  دّل  الذي 
�سيحول  املا�سي،  الأول/اأكتوبر  ت�رصين 
هذه  يف  الهيكل  جماعات  ا�ستثمار  دون 
حتتها  املندرجة  والزيارات  التفاقات 

لتغيريالو�سع القائم يف الأق�سى.

جماعات الهيكل ت�صتقوي بـ"التطبيع"

ال تتوّقف حماوالت 
االحتلل لتغيري الو�صع 

القائم التاريخي يف امل�صجد 
االأق�صى؛ اإذ تراكم �صلطات 

االحتلل على "االإجنازات" 
ال�صابقة التي فر�صتها 

لتوؤ�ّص�ص ملزيد من االعتداء 
على امل�صجد.

بقلم: براءة درزي

االحتلل ي�صّعد عدوانه �صّد االأق�صى
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نريد بلما�ضي يف كل مكان

لتمار�س  الإيجابية  النتائج  هذه  تاأتي 
قليال من  ولو  وتخفف  ال�سحري  تاأثريها 
و�سعف  الرداءة  له  وفرت  الذي  البوؤ�س 
الروؤية والب�سرية وغياب الرهانات الكربى 
امل�ستويات  جميع  على  خ�سبا  مناخا 
على  املتوا�سل  التوتر  ذلك  اإىل  ي�ساف 
الليبية  واجلبهة  الغربية  ال�سحراء  جبهة 
�ساأنه  من  الذي  التوتر  ذلك  واملالية، 
البيت  ترتيب  اإىل حني عن  ولو  يلهينا  اأن 

الداخلي ق�سد �سمان انطالقة جديدة.
الزمن  يظل  التفاوؤل  يف  اجتهدنا  ومهما 
وحتى  بامتياز  اأزمة  زمن  نعي�سه  الذي 
قرب  ب�ساأن  يوم  كل  تبث  التي  الأخبار 
فريو�س  �سمن  اجلديد  اللقاح  �سدور 
الإيجابي  التاأثري  حتدث  مل   19 كوفيد 
املنتظر منها اأمام الت�ساعد الذي تعرفه 
بالفريو�س  لالإ�سابة  الر�سمية  الأرقام 
املعلنة  غري  احلالت  اإىل  ت�ساف  والتي 
خ�سوعها  عدم  ب�سبب  املحتملة  وتلك 

للك�سف اأو عدم ظهور الأعرا�س.
اإن تاأهل املنتخب الوطني املبكر لكاأ�س 
التفاوؤل ملا يجد  اأنع�س حظوظ  اإفريقيا 
من  املنتخب  مناف�سات  يف  ال�سباب 
احلزن  اأجواء  حلني  ولو  ين�سي  متنف�س 
والكاآبة والقلق العام. وبالرغم من اأهمية 
هذا التاأثري الإيجابي، ولو كان ظرفيا، مبا 
يوفره من طماأنينة باأن البلد بخري وميتلك 
مقومات العودة والنهو�س، اإل اأن ما هو 
اأهم منه ما �سار كوت�س املنتخب جمال 

ال�سباب  على  تاأثري  من  يحدثه  بلما�سي 
الذي عادة ما يكون ميال لتخاذ الالعبني 
اأمثلة يقتدى بها مبا يتميزون به  النجوم 
من قوة وقدرات فنية واإمكانيات ت�سجيل 
الأهداف وغريها من امليزات الريا�سية 
التي ي�سرتك فيها ال�سباب اجلزائري مع 

اجلمهور الريا�سي يف العامل.
عند  يتوقف  ل  بلما�سي  تاأثري  اأن  ويبدو 
اإىل  ميتد  بل  املح�س  الريا�سي  اجلانب 
�سخ�سيته  بطبيعة  ال�سباب  لدى  اإعجاب 
وروح  وحزمه  املهنية  كفاءتها  ومدى 
�سخ�سيته  بها  تتميز  التي  املثابرة 
الفولذية. لقد ن�ساأت من مثال بلما�سي 
نزعة  ال�سباب  اأذهان  يف  تر�سخ  الذي 
يحققه  اإجناز  كل  مع  تتعمق  بلما�سية 
 22 عليه  مرت  الذي  الوطني  املنتخب 

مباراة دون اأن يعرف لالنهزام طعما.
الوطني  الناخب  �سخ�سية  اأ�سبحت  لقد 
اجلزائري  ال�سباب  اأن  على  املثل  تقدم 
متكنه  مل  ولو  حتى  النهزام  يحب  ل 
النت�سار  حتقيق  من  دائما  الظروف 
املالحظة  دقة  فرط  ومن  الدائم. 
مالمح  جتاه  اجلزائري  ال�سباب  لدى 
وت�رصفات هذا الرجل اأنه عادة ما يقراأ 
فيه التعبري الدائم عن عدم الر�سى حتى 
فيها  يظهر  التي  الأحوال  اأح�سن  يف 
اخل�رص  لنتيجة  بالغا  ارتياحا  اجلمهور 
على  بها  التي ظهر  ال�سورة  ولعل  واأدائه 
امليدان  يغادر  وهو  التلفزيون  �سا�سة 

بعد نهاية ال�سوط الأول وحتى مع نهاية 
مباراة الذهاب مع فريق زميبابوي اأوحت 
الرجل  اأن  و�سكناته  حلركاته  للمتابعني 
اإىل كرة القدم، جماله اخلا�س،  ل ينظر 
كمظهر فللكلوري بل كتحد دائم واندفاع 

نحو الن�رص.
فرحتهم  عن  املدربني  تعبري  كان  واإن 
اجلمهور  اعتاد  وقد  طبيعيا  اأمرا  بالفوز 
اجلزائري على مظاهر الفرحة اجلنونية 
من  قدر  على  كان  الذي  حلاليلوزيت�س 
احلزم واجلدية يف عمله اإل اأن املواقف 
اأثناء  بلما�سي  يظهرها  التي  احلازمة 
املباريات والتي تقرنه باملدرب الأملاين 
�سخ�سية  منه  جعلت  بيكمباور  القدير 
خارج  اإىل  متتد  اأخرى  ر�سائل  تر�سل 
اإذهان  يف  لت�رصي  الأخ�رص  امل�ستطيل 
الآلف من ال�سباب الطموح اإىل بناء بلد 
واحلزم  يطبعها اجلد  اأخرى  مبوا�سفات 
الرجال  اختيار  القانون وح�سن  و�رصامة 
القدرات وتوظيف  ا�ستغالل  والتحكم يف 
اأف�سل  حتقيق  على  والرتكيز  الطاقات 

النتائج.
تعقب  �سارت  التي  التعابري  اأظهرت  لقد 
يبحثون  اأن اجلزائريني  مباريات اخل�رص 
بلما�سي يف كل مكان، وكلهم طموح  عن 
يف اأي يجدوه يف جميع مواقع امل�سوؤولية، 
يريدون النموذج البلما�سوي رئي�سا ووزيرا 
الن�سء.  ومديرا ويريدون منوذجا لرتبية 
وراء  اأن  يوقنون  بلما�سي  جعلهم  فقد 

يف  يوم  كل  نلتقيها  التي  الرداءة  جزائر 
�سوارعنا واإداراتنا وجامعاتنا ويف ال�سور 
التي تنقلها و�سائل الإعالم ميكن اأن جند 
يف  العني  راأي  راأوها  وقد  اأخرى  جزائر 
واكت�سفوها  الوطني  املنتخب  انت�سارات 

يف رجل ا�سمه جمال بلما�سي.
ذلك  بلما�سي  يف  اجلزائريون  اكت�سف 
الرجل الذي ي�ستغل كثريا ويتحدث قليال، 
اكت�سفوا ما مل يكونوا ينتظرون وقد مرت 
ماجر  رابح  ال�سابق  الناخب  جتربة  بهم 
عليه  عقدت  التي  الآمال  خيب  الذي 
له  احتفظ  التي  ال�سورة اجلميلة  واأف�سد 
بها اجلمهور عندما كان ي�سنع اأفراحه مع 
املنتخب الوطني واإبداعاته يف البطولت 
من  اجلزائريون  �سار  لقد  الأوروبية. 
خالل بلما�سي يبحثون عن الأفعال قبل 
الأقوال، فقد تابعوا عرب و�سائل الإعالم 
اإل مبا يفيد ول يدخل  رجال ل يتحدث 
معارك جانبية ل تزيد الراأ�س اإل �سداعا 

ول تقدم اإل فر�سا للخ�سم.
هذا  يف  القرار  اأهل  بلما�سي  جعل  لقد 
اجلمهور  اآراء  ل�سرب  البلد يف غري حاجة 
التي  ال�سخ�سيات  طبيعة  عن  الوا�سع 
امل�سوؤولية،  مواقع  يف  يراها  اأن  يريد 
�سخ�سيات تتحدث من امليدان ولي�س من 
�سخ�سيات  املغلقة،  والغرف  ال�سالونات 
اأبعد ما تكون عن الغرور وحب الظهور، 
وفوق ذلك �سخ�سيات حتب الإجناز كما 

حتب البلد. 

مناذج النجاح من بلما�ضي اإىل البلما�ضية

تاأتي انت�ضارات املنتخب الوطني 
تباعا هذه الأيام لتخفف من وطاأة 

الأحزان التي خيمت على الأ�ضر 
اجلزائرية والقلق الذي �ضار 

ي�ضيطر على احلياة اليومية للأفراد 
واجلماعات واملوؤ�ض�ضات وال�ضطراب 

اأمام الغمو�ض والركود الذي جثم 
على حياتنا ال�ضيا�ضية التي تاأثرت 
مبناخ الأزمة ال�ضحية التي كبلت 

اجلميع وو�ضعت احلدود الدنيا 
للحياة الجتماعية حتت التهديد.

بقلم اح�ضن خل�ض

عند  ال�سالم  معاهدات  قطار  يتوقف  مل 
م�رص فقط بل امتد اىل الأردن فيما عرف 
اأحدث  ما   1994 �سنة  عربة  وادي  باتفاقية 
كان  الذي  العربي  اجل�سم  يف  اآخر  �رصخا 
الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  موحدا  موقفه 
التحرير وعودة  العادلة يف  ومطالب �سعبها 
القد�س  وا�ستعادة  واملهجرين  الالجئني 
وعد  منذ  لل�سهاينة  �سلم  الذي  ال�رصيف 
الأر�س  وعلى  عمليا  حتقق  الذي  بالفور 

منت�سف القرن املا�سي.
من  ال�سالم  كانت  اآنذاك  املطبعني  حجة 
عادل  لهم  بالن�سبة  يكن  مل  والذي  جهة 
مدعومة  كانت  اإ�رصائيل  لأن  متكافئا  ول 
راأ�سها  وعلى  تزال  ول  الكربى  القوى  من 
بالإ�سافة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
اإىل ت�سدع اجل�سم العربي الذي مل يعد على 
نف�س القناعة بالق�سية الفل�سطينية ما عزز 
جراأة هوؤلء على التطبيع حتت حجة اأخرى 
ما جدوى احلرب واإىل متى �ست�ستمر يف ظل 
هذا الفرق ال�سا�سع يف القوة والدعم، ين�ساف 
التطبيع  اأن  وهي  الثانية  حجتهم  ذلك  اإىل 
واتفاقيات ال�سالم مل تكن جمانية بل كانت 
اغت�سبتها  عربية  اأرا�سي  ا�سرتداد  مقابل 
فما  ا�سرتجاعها  طريقة  يهم  ول  اإ�رصائيل 
عجزت احلرب عن ا�سرتداده حققه ال�سالم 
يطرح  الذي  ال�سوؤال  فاإن  ولذلك  والتطبيع، 
على املطبعني اجلدد؟ ما هو ثمن التطبيع؟ 

وما هي حجتكم يف ذلك؟
داخل  وال�رصاعات  اخلالفات  ا�ستمرار 
على  توافق  بالكاد  الذي  العربي  البيت 
بريوت  قمة  يف  العربية  ال�سالم  اتفاقية 
بنودها  اأهم  من  كانت  والتي   2002 �سنة 
ال�سهيوين  الكيان  مع  العالقات  تطبيع  هو 
التي  الأرا�سي  من  الأخري  ان�سحاب  مقابل 
احتلت منذ 1967، لكن الذي �ساهدناها ول 
الثانية  دفعته  التطبيع يف  م�سل�سل  اأن  نزال 

انطلق  اأوىل  كدفعة  والأردن  م�رص  بعد 
اأي  من  اإ�رصائيل  ان�سحاب  دون  من  لكن 
الأرا�سي املحتلة كما ن�ست على  �سرب من 
اإليها  امل�سار  لل�سالم  العربية  املبادرة  ذلك 
بتطبيق  املنطقة  �سعوب  لتفاجئ  �سالفا 
ودولة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
الأمريكي  الرئي�س  اعلن  فيما  البحرين، 
ذلك  واأكد  ترامب«  »دونالد  وليته  املنتهية 
»بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  اأي�سا 
ناتنياهو« باأن �سبع دول عربية اأخرى �ستعلن 
فيما  قريبا  ال�سهيوين  الكيان  مع  تطبيعها 
اأعلنت ال�سودان مبكرا تقدم املفاو�سات يف 
لإنقاذ  مالية  م�ساعدات  مقابل  ال�ساأن  هذا 
القت�ساد ال�سوداين وكذلك حذف ال�سودان 

من قائمة الدول الراعية لالإرهاب.
هذه التطورات املت�سارعة يف ملف التطبيع 
الكيان ال�سهيوين يف  العربية مع  والعالقات 
املالحظات  لإثارة  يدفعنا  الثانية  دفعته 

املهمة التالية:
د�سنت  كدولة  كانت م�رص مثال  اإذا         ·
كان  والذي  ال�سهيوين  الكيان  مع  التطبيع 
ثمنه ا�سرتجاع اأرا�سي عربية مغ�سوبة ومع 
قبل  من  وال�ستهجان  الرف�س  لقت  ذلك 
حكاما  والإ�سالمية  العربية  الدول  اغلب 
ونخبا و�سعوبا، بالإ�سافة اإىل انها دول كانت 
كل  وبعد  ال�سهيوين  الكيان  مع  حرب  يف 
حرب تكون هناك اتفاقيات �سالم بتفاو�س 
و�رصوط وبنود متوافق عليها بني الأطراف 
املت�سارعة واملتحاربة، فتحت اأي حجة اأو 
هي  فال  والبحرين  المارات  طبعت  منطق 
املقابل  ول  ال�سهيوين  الكيان  مع  يف حرب 
اأرا�سي عربية، احلجة  والثمن هو ا�سرتداد 
الوحيدة التي اأعلنت اأن التفاقية اقت�سادية 

وا�ستثمارية و�سياحية ل اأكرث ول اأقل.
·       اتفاقيات التطبيع يف دفعتها الثانية 
مع البحرين والمارات مل تعلن بنودها كلها 

با�ستثناء ال�سق القت�سادي يف بالتفاقية، ما 
يزيد ملف التطبيع العربي اجلديد غمو�سا 
البنود  حول  وال�سكوك  لل�سبهات  واإثارة 
اخلفية من املعاهدة والتي بالتاأكيد �ستعيد 
املنطقة  يف  جديد  من  الأوراق  ترتيب 
اأ�سال باحلروب والنزاعات  العربية املثقلة 
حالة  خلف  الذي  العربي  الربيع  وتداعيات 

من الالأمن والال�ستقرار.
·       اأغلب حالت التطبيع فيما تبقى من دول 
يف اعتقادي �ستكون حتت الإكراه والبتزاز 
وال�سغط الذي تقوده القوى الكربى وبتنفيذ 
تبدو  التي  املتحدة  العربية  المارات  من 
املنطقة،  امل�رصوع يف  لهذا  الأكرب  العراب 
ال�سودان الذي  اأن يطبع بلد مثل  فال يعقل 
عرف �سعبا وحكاما ومنذ زمن طويل ولئه 
ان  و�سعبها  الفل�سطينية  للق�سية  ون�رصته 
يقع يف فخ التطبيع لول اأنه خ�سع لالبتزاز، 
فبالإ�سافة اإىل الأموال الكبرية التي تلقاها 
ابتزاز  اأي�سا  عليهم  مور�ست  ال�سودانيون 
ورفع  املتهاوي  اقت�سادهم  دعم  يف  متثل 
وهذا  واأي�سا  عليهم  المريكية  العقوبات 
قائمة  من  ال�سودان  اإخراج  هو  الأهم  هو 
الت�سنيف  ح�سب  لالإرهاب  الراعية  الدول 
يتحول  اأي  من  نخاف  ولذلك  الأمريكي، 
و�سغط  لبتزاز  ا�ستجابات  اإىل  التطبيع 
اأكرث منه قناعة اأو واقعية �سيا�سية يف ت�سيري 
امللفات ال�سائكة واملعقدة والتطبيع واحد 

من اأبرزها.
·       ال�سغط على كل دولة ترف�س التطبيع 
والبتزاز  والرتهيب  ال�سغط  اأنواع  وبكل 
هو  ذلك  على  مثال  اأبرز  ولعل  املتاحة، 
�سهيونيا  املدعومة  الماراتيني  فعل  ردة 
الرئي�س  موقف  من  واأمريكيا  وفرن�سيا 
اأعلن  الذي  تبون  املجيد  عبد  اجلزائري 
لن  باننا  اجلديد  القدمي  اجلزائري  موقف 
الثمن  كان  ومهما  اإ�رصائيل  مع  اأبدا  نطبع 

قن�سلية  بفتح  �رصيعا  الإماراتي  الرد  لياأتي 
فيها  يتواجد  ل  التي  العيون  مدينة  يف  لها 
قن�سلية،  فيها  تفتح  لكي  واحد  اإماراتي 
يف  الكركارات  اأحداث  اندلع  اإىل  اإ�سافة 
امل�سلح  املغربي  والعتداء  الأيام  هذه 
واأوروبي  فرن�سي  و�سكوت  خليجي  بدعم 
لبتزاز  حماولة  باأنه  فهم  ما  واأمريكي، 
تطبيعها  اأجل  من  عليها  وال�سغط  اجلزائر 

للعالقات مع الكيان ال�سهيوين.
الدول  ماذا �سيكون رد فعل �سعوب         ·
املطبعة وموقف نخبها واأحزابها وفعاليتها، 
احلاكم  قبل  من  لقمع  �ستتعر�س  اأنها  اأم 
الر�سمي الذي لن ي�سمح باأي حترك �سعبي 
وكيف  وخارجي،  داخلي  حرج  يف  ي�سعه 
والراف�سني  املطبعني  بني  العالقة  �ستنتهي 
عميقة  اإ�سكالية  اإنها  الواحد،  البلد  داخل 
النخب  انق�سام  من  �ستزيد  انها  اأت�سور 
اأنهكتها  التي  دولنا  يف  املوؤثرة  والفعاليات 
وعدم  واجلدل  وال�رصاعات  اخلالفات 

التوافق يف كل �سيء.
ح�رصا  هي  التطبيع  اتفاقيات  هل         ·
انها  اأم  ال�سهيوين  الكيان  مع  العالقة  يف 
امللفات يف  لكل  وعميقة  ا�سرتاتيجية  روؤية 
التفاق  مع  حدث  كما  العربية،  املنطقة 
النووي للدول العظمة مع اإيران، عنواه كان 
والتفاقية  املفاو�سات  لكن  النووي  امللف 
والتي  املنطقة  يف  امللفات  عديد  �سملت 
الأر�س؟  على  فاعلة  واأوراق  نفوذ  لإيران 
هذه  حتى  الكثريين  كما  الإجابة  اأملك  ل 
اللحظة ولكن الفرتة املقبلة �ستنك�سف فيها 

حقيقة هذه التفاقيات.
بل  الرئي�سي  امل�ستفيد  فاإن  الأخري  يف 
لالأ�سف  ال�سهيوين  الكيان  هي  والوحيد 
تلوى  النقاط  ت�سجل  تزال  ما  التي  ال�سديد 

النقاط يف �رصاعها مع العرب.

التطبيع يف دفعته الثانية.. البتزاز

يعي�ض الكيان ال�ضهيوين 
اليوم فرتة مل تكن حتلم 
بها على الطلق، فبعد 

احلروب العربية ال�ضهيونية 
التي دامت لعقود ممتدة 
من الزمن ا�ضتطاعت اأن 

ت�ضحب اإىل مربع التطبيع 
بلدا عربيا مهما وهو م�ضر 
والتي عقدت معه اتفاقية 

التطبيع زعزعت الكيان 
العربي اآنذاك حيث قاطعت 
اأغلب الدول العربية م�ضر 

يف ذلك الزمن ونقل مقر 
اجلامعة العربية الذي كان 

مقره م�ضر كعقوبة لها ب�ضبب 
تطبيعها مع الكيان ال�ضهيوين 

الغا�ضب لت�ضتمر م�ضر يف 
م�ضارها موقعة ورغم اأنف 
العرب وامل�ضلمني اتفاقية 

كامب ديفيد ال�ضهرية �ضنة 
�ضيناء  ا�ضرتجاع  1979 مقابل 

امل�ضرية حل�ضنها الأ�ضلي.

بقلم: د. بن عجمية بوعبد اهلل
اأ�ضتاذ جامعي وكاتب �ضحفي

وقفة مع احلدث
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كل  �أبت  �لكرمية  �لآية  ت�أمر  م�  عك�س 
متعن  �أن  �إل  �لعربية  و�لإم�ر�ت  �ملم�لك 
بي�ن�ت  وت�صدر  �حلق  عن  �لبتع�د  يف 
من  به  يقوم  وم�  للمغرب  موؤيدة  ت�ص�منية 
على  �آثم  و�عتد�ء  �لدولية  لل�رشعية  حتد 
له  �صبق  مل�  متنكر�  �ل�صحر�ويني،  جري�نه 
�إ�رش�ف  حتت  �تف�قي�ت  من  عليه  وقع  �أن 
�لأمم �ملتحدة، هذ� �لإ�رش�ر و�لإمع�ن يف 
�لتع�ون على �لإثم و�لعدو�ن، �أمر ي�صتدعي 

بعد �ل�صتنك�ر و�لإد�نة وقفة ت�أمل.
�ل�صلوك  لي�س  �ل�صتغر�ب  يثري  م�  لأن 
تط�ول  من  عنه  عرف  م�  فهذ�  �ملغربي، 
و�أفك�ره  خططه  ي�صتلهم  �إذ  وخد�ع،  وغ�س 
من �لتجربة �لإ�رش�ئيلية، �لتي خرب �ل�صعب 
�لفل�صطيني حيفه� وظلمه� وجحيمه� �صو�ء 
جد�ر  وبن�ء  �لع�صكري  بج�نبه�  تعلق  م� 
�لف�صل �لعن�رشي �لإ�رش�ئيلي �لذي ي�ص�بهه 
�ل�صحر�ء  يف  �ملغربي  و�لع�ر  �لذل  جد�ر 
�صد  �لرهيبة  �لقمع  �أ�ص�ليب  �أو  �لغربية، 
و�ملح�كم�ت  �لتهم  وتلفيق  �لعزل  �لأبري�ء 
�إ�رش�ئيل  ـ  به  ميت�زون  م�  �أو  �ل�صورية، 
و�ملغرب ـ من �أ�ص�ليب ملتوية يف �لتف�و�س، 
حيث يجب �أن يكون �لتف�و�س على �حلرف 
قدرة  مع  و�لف��صلة،  و�لنقطة  و�لكلمة 
خ�رقة على �لتحريف و�لتزييف و�ملر�وغة، 
لكن  �للتز�م�ت،  من  و�لتهرب  و�للتو�ء 
دول  تد�عي  هو  حق�  �ل�صتغر�ب  يثري  م� 
�خلليج وهبته� لن�رشة �لظلم ودعم �ملعتدي 
غري  �ملد�ن  �ملوقف  ذلك  يف  ووحدته� 
�لدين  �صم�حة  مع  �ملتع�ر�س  �مل�رشف، 

و�ملن�يف لل�رشعية �لدولية.
الدول الفا�شلة

ف�ملعروف �أن تلك �لدول ف��صلة يف عالق�ته� 
تز�ل  م�  حيث  بع�صه�،  على  تت�آمر  �لبينية، 
قطر حم��رشة، و�ليمن يف جحيم، فم� هذه 
�لقدرة �لعجيبة على �لحت�د لن�رشة �لظلم؟ 
�لو�قع  وحق�ئق  �لت�ريخ،  وق�ئع  توؤكده  م� 
ويرف�صون  بل  ف��صلون  �أنهم  �ليوم  �ملع��س 
هي  �لتي  فل�صطني  ن�رشة  �أي  �حلق،  ن�رشة 
كر�مة وجمد كل �لعرب حك�م� وحمكومني، 

فهم يبيعونه� كل يوم و�أولهم نظ�م �ملغرب، 
لأنن�  �ل�صحر�وي،  �ل�صعب  ن�رشة  �أقول  ول 
�حل�قدة  وطعن�تهم  ظلمهم  على  تعودن� 

�مل�صمومة.
ف�صلو� يف �إخر�ج �لعر�ق مم� يتخبط فيه من 
له،  �لأمريكي  �لغزو و�لحتالل  �أزم�ت منذ 
�أن  بعد  �لليبي  �ل�صعب  م�ص�عدة  يف  ف�صلو� 
�حتدو� يف �لت�آمر عليه وتدمري كل مقدر�ته 
كنظ�م وكبلد، ف�صلو� يف �لت�ص�لح مع �صورية 
بعد �أن غدرو� به� وبعد �أن �فت�صح ت�آمرهم 
جميع  �أخرى، جتدهم يف  بعب�رة  وغدرهم، 
�لق�ص�ي� �لتي تهم �لعرب متفرقني وقلوبهم 
ب�لأجنبي،  وي�صتعني  لالآخر  يكيد  كل  �صتى، 
�إل يف �لت�آمر و�إع�نة �لظ�مل ودعم �لعدو�ن، 
ول �أدل على ذلك من ت�ص�بقهم �إىل �إ�صد�ر 
�لبي�ن�ت �لفظة ب�إجم�ع خلف نظ�م �ملغرب، 

�لذي هو كبريهم �لذي علمهم �ل�صحر.
�ص�هد �لع�مل �أجمع م� �أقدمت عليه مملكة 
مقت�صي�ت  على  وتع�ل  جت�وز  من  �ملغرب 
�ل�رشعية �لدولية جم�صدة يف �لتف�ق �ملربم 
ب�إ�رش�ف �لأمم  �لبولي�ص�ريو  بينه� مع جبهة 
 1988 �صنة  �لإفريقية  و�لوحدة  �ملتحدة 
و�لذي �أف�صى �إىل وقف لإطالق �لن�ر �صمن 
�لغربية عرب  �ل�صحر�ء  لت�صوية ق�صية  خطة 
بـ  حينه�  عرفت  �مل�صري،  لتقرير  ��صتفت�ء 
لإجر�ء  �لإفريقية  �لأممية  �لت�صوية  “خطة 
�ل�صحر�ء  يف  �مل�صري  لتقرير  ��صتفت�ء 
من  �لتف�ق  ذلك  عن  ترتب  وم�  �لغربية”، 
لبعثة  �ملتحدة  �لأمم  �أمن  جمل�س  ت�صكيل 
 690 قر�ره  �ل�صتفت�ء مبوجب  ذلك  لتنظيم 
�ل�صم:  نف�س  حتمل   ،1991 �إبريل  �صهر  يف 
�ل�صتفت�ء  لتنظيم  �ملتحدة  �لأمم  “بعثة 
�لتكميلي  و�لتف�ق  �لغربية”  �ل�صحر�ء  يف 
 ،1 رقم  �لع�صكري  �لتف�ق  ب��صم  �ملعروف 
�لذي وقع عليه طرف� �لنز�ع �لبولي�ص�ريو يف 
�صهر 1997/12 و�ململكة �ملغربية يف ين�ير 

1998 مع �لبعثة �لأممية.
ن�صت كل تلك �لتف�ق�ت، على �حلف�ظ على 
�إطالق  وقف  دخول  حلظة  �لق�ئم  �لو�صع 
�لن�ر حيز �لتنفيذ يوم 6 �صبتمرب 1991، حيث 
�إجر�ء  ـ عن  �لنز�ع  ـ طرف�  �ملوقع�ن  ميتنع 

�ل�صي��صي  �لو�قع  على  تعديل  �أو  تغيري  �أي 
و�جلغر�يف لالإقليم، وحددت خطوط �لف�صل 

وم�ص�ف�ت �لتب�عد بني �لقو�ت.
�لأمر �لذي مل يلتزم به �ملغرب منذ �لوهلة 
�ل�صم�ل  من  مو�طنيه  جلب  حيث  �لأوىل، 
�لبنية  لتغيري  �صمن خم�س م�صري�ت ب�رشية 
�لبعثة  للمنطقة، وعرقل عمل  �لدميغر�فية 
ب�إجب�ره�  وت�رة  �لتجول  من  مبنعه�  ت�رة 
وت�رة  ل�صي�ر�ته�،  مغربي  ترقيم  حمل  على 
لو�ئح  �ملغ�ربة �صمن  ب�آلف  �لزج  مبح�ولة 
�مل�صوتني، مع ��صتمر�ر غلق �ملنطقة �أم�م 
ب�لع�رش�ت  وطردهم  �لدوليني  �ملر�قبني 
�أو  �أك�دمييني  �أو  برمل�نيني  ك�نو�  �صو�ء 

�إعالميني، �أو ن�صط�ء �ملجتمع �ملدين.
يف  ثغرة  فتح  على  �أقدم   2002 �صنة  ويف 
 7 من  ب�أزيد  �ملحفوف  �لدف�عي  جد�ره 
ماليني لغم �أر�صي يف �جلزء �جلنوبي �لغربي 
من �ل�صحر�ء �لغربية �ملحتلة، يف �ملنطقة 
�ملعروفة ب��صم �لكركر�ت( ورغم �عرت��س 
�لأمم �ملتحدة و�حتج�ج جبهة �لبولي�ص�ريو، 
خرقه  يف  �أمعن  و�إمن�  �ملغرب،  ين�صت  مل 
ليحوله �إىل ممر جت�ري نحو موريت�ني� وبقية 
ب�أنه  و�لع�مل  نف�صه  و�هم�  �لغربية،  �إفريقي� 

ح�صم �لق�صية ل�ص�حله.

تعنت املغرب، وا�شتهتار جمل�س الأمن

�أم�م تعنت �ملغرب، و��صتهت�ر جمل�س �لأمن، 
�ملتحدة،  لالأمم  �لع�مة  �لأم�نة  وتخ�ذل 
وخر�س وخنوع �لبعثة �لأممية يف �ل�صحر�ء 
�ملدين  �ملجتمع  هيئ�ت  قررت  �لغربية، 
�لثغرة  �أم�م  �صلمي�  �لتظ�هر  �ل�صحر�وي 
غري �ل�رشعية �مل�صتخدمة من قبل �ملغرب 
لنهب �لرثو�ت �ل�صحر�وية، وو�صع �ملنتظم 
�أم�م م�صئوليته يف تنظيم �ل�صتفت�ء  �لدويل 

�لذي �تفق عليه منذ ثالثة عقود.
بعد ثالثة �أ�ص�بيع من �لتظ�هر �ل�صلمي ويف 
يوم 13 نوفمرب 2020 قرر �ملغرب �لعتد�ء 
�مللكية  بقو�ته  �صلمي�  �ملتظ�هرين  على 
�جلي�س  ��صطر  مم�  �لأمنية،  وبلطجيته 
�ل�صعبي �ل�صحر�وي �إىل �لدف�ع عن �ملدنيني 
�لبولي�ص�ريو  جلبهة  �صبق  ولالإ�ص�رة،  �لعزل. 

�لأمن  وجمل�س  �ملتحدة  �لأمم  ط�لبت  �أن 
هذ�  عن  للتوقف  �ملغرب  على  ب�ل�صغط 
�لن�ر  �إطالق  وقف  لتف�ق  �ل�ص�فر  �خلرق 
و�لعودة �إىل م� ك�ن عليه �لو�صع ع�صية وقف 
�إطالق �لن�ر، ومل يحرك� �ص�كن�، كم� �أعلنت 
�جلبهة يف بي�ن�ت متت�لية �أنه� �صتد�فع عن 
�أو عن�رش  �أي جندي  و�أن خروج  مو�طنيه�، 
�أمن، �أو مدين مغربي من جد�ر �لذل و�لع�ر 
وقف  �نته�ء  �صيعني  ذلك  ف�إن  �ملغربي، 

�إطالق �لن�ر.
مل ي�أبه �ملغرب لكل ذلك، بل قرر �لعتد�ء، 
وجمل�س  �ملتحدة  �لأمم  حترك  مل  مثلم� 
تدمري  على  تع�ونو�  وهكذ�  �ص�كن�،  �أمنه� 
�ملنطقة  و�إع�دة   �لن�ر  �إطالق  وقف  �تف�ق 
�إىل �ملربع �لأول �أو نقطة �ل�صفر، ف�ندلعت 
من جديد ن�ر حرب �ل�صحر�ء �لغربية �لتي 
ت�أييد  �إىل  �لعرب  ومم�لك  �إم�ر�ت  �ص�رعت 
��صتع�له�، و�صب �لزيت على ن�ره� حتى ل 

تخمد.

ت�شاوؤل م�شروع و طبيعي

�أن  �صو�ه  دون  �لعربي  للمتتبع  يحق  �أل   
�أن  يف  يفكرو�  �أمل  ذلك؟  �رش  م�  يت�ص�ءل: 
�لأمر  �أن  �أظن  ل  عرب�؟  و�ملقتول  �لق�تل 
يعود لعد�لة �ملوقف �ملغربي ول �رشعيته، 
ف�ملو�ثيق �لدولية كله� تقر عك�س م� يدعيه 
حق  ميتلك  �ملغرب  لأن  ولي�س  �ملغرب، 
�لت�أثري  �لأمن وق�در على  �لفيتو يف جمل�س 
ل  �ملغرب  وطبع�  �لدولية،  �لتو�زن�ت  على 
تكنولوجي�  وتطور�  �قت�ص�دية  قوة  ميتلك 
ور�ءه  تلهث  �لدول  تلك  مثل  يجعل  وعلمي� 
و�ملغرب  غ�صبة،  لتق�ء  �أو  منه  لال�صتف�دة 
لي�س بلد� جم�ور� لأي �إم�رة �أو مملكة عربية 
وحت�ول جتنب مت�عب متعلقة ب�أمنه� و�أمن 
للمخدر�ت  هل  �إذ�؟  �لد�فع  فم�  حدوده�، 
�ملغرب  يف  �جلن�صية  و�ل�صي�حة  �ملغربية 
�أخرى  �أي�دي  هن�ك  �أن  �أم  ب�لأمر؟  عالقة 
خفية هي �لتي تدير من ور�ء �لكو�لي�س كل 

تلك �لدول بكبريه� و�صغريه�؟

املغرب والإمعان يف املنكر و الظلم 

الآية  يف  وتعايل  تبارك  اهلل  “يقول 
على  “وتعاونوا  املائدة  �شورة  من   2

الرب والتقوى ول تعاونوا على الثم 
والعدوان ” �شدق اهلل العظيم.

بقلم: م�شطفى الكتاب

وحفظ  �لتع�ظ  يف  هي  فقط  �لعربة  
بنت�ئجه�  وتف��صيله�.و�لعمل  �لدرو�س 
�ملدرب  هذ�  به  ق�م  م�  كل  و�عتب�ر 
لأجل  وو�قعي�  حي�  منوذج�  جم�له  يف 
�لهمم  ر�ية  و�إعالء  �لنو�جذ  على  �ل�صد 
لأن  �لر�مية  �لتطلع�ت  بغية  و�لعز�ئم 
ك�فة  يف  موفقة  �حلبيبة  جز�ئرن�  تكون 
وكذ�  و�لجتم�عية  �لقت�ص�دية  جم�لته� 
�جلميع  �أن  و�أكيد  و�ل�صي��صية.  �لثق�فية 
فع.و��صتيقظ  �صُ نقول  ل  حتى  تنبه 
�لب�رش  ي�ص�هد �ملاليني من  وهو  �صمريه 
عالمة  ون�صوة.جتمعهم  فرح�  تهتز 
م�صجلة و�حدة وهي �لر�ية �لوطنية عقب 
ج�ء  �فريقي�...وقد  �أمم  بك�أ�س  �لظفر 
يف  �حلر�ك   من  �أ�صهرع�صرية  بعد  ذلك 
يط�لب  �جلميع  فيه�  ك�ن  �لتي  �للحظة 
نزه�ء  رج�ل  وتن�صيب  �لأذن�ب  ب�إبع�د 
فئة  ولي�س  �لعميقة  �جلز�ئر  لغة  يفهمون 
معينة �أو طغمة وع�ئلة �أولغ�ر�صية تعي�س 
وتتنعم بكل �خلري�ت على ح�ص�ب غ�لبية 
�ص�هدن�  �أن  درجة  �لدني�...�إىل  �لطبق�ت 
ويف كذ� من مرة كيف �أن �ملو�طن �ص�ر �أو 
ق�ب قو�صني �لقتي�ت من �ملز�بل؟� جر�ء 
منظومة ف��صدة حكمت �لبالد لع�رشي�ت 

متت�لية.
وبث  �لن�صب�ط  يف  بلم��صي  فل�صفة  �إن 
ق�ده  �أ�ص��صي�ن  ع�مالن  �لوطنية  �لروح 
�لت�صكيلة  د�خل  و�حدة  حلمة  ي�صنع  كي 
�صوف  ح�ص�رية  مبلحمة  �لفوز  �أجل  من 
بعد  �أبد�..جيال  �جلز�ئريون  ين�صه�  لن 
�لتي  �ل�صعبوية  جيل...ف�لرجل غ��س يف 
ك�ن يكرهه� �لعديد من �ل�صتئ�ص�ليني يف 
هذ� �لوطن.خ��صة من ظل ي�صدهم �حلنني 
نحو �لأم )ف�ف�( ـ فرن�ص� ـ  و�أنه� ب�لن�صبة 
�حل�صي�س  نحو  ونزول  �صقطة  �إليهم 
تنطلق  �لع�ملية  ب�أن  ومتن��صني  )ن��صني 
من �لق�عدية �ملحلية(ومن ذلك ��صتط�ع 
هذ� �ملدرب �أن ين�صج خيوط �أكرب لبو�س 
يغطي به �جلميع من �جلنوب �إىل �ل�صم�ل 
�لغرب.فقد ق�ل و�رشح  �إىل  �ل�رشق  ومن 
ك�ن  �لالعبني..)بلم��صي  معظم  بذلك 
ُمعِلم� دقيق �ملالحظة وو�قعي�.بعيد� عن 
كل �أحالم �ليقظة( وهذ� بيت �لق�صيد كم� 
عّطلته  �ل�رشيف  �جلز�ئر  يق�ل...فت�ريخ 
ل  ..حتى  و�لحتق�ر  �لحتك�ر  ذهني�ت 
نقول تعّمد تخدير �لكل .و�لزج بهم د�خل 
�ملركزية  ذهني�ت  قل  .بل  مغلقة  �أطر 
غري  على  �أن��ص�  نف�صه�  ترى  ك�نت  �لتي 

كم�صطلح  ب�لدميقر�طية  �لع�دة...تتغنى 
على  فع�ل  غري  ..لكنه  فقط  ف�صف��س 
�رمتت  حينم�  �لو�قع...وذلك  �أر�س 
لالآخر... �ل�صكلي  �لتقليد  �أح�ص�ن  يف 
وله�  �لدولة  دو�ليب  يف  ع�ص�صت  ع�ص�بة 
�أذرع �أخطبوطية يف �صتى �لبق�ع و�لأزمنة 
)�أي زم�ني� ومك�ني�( و�إذ هي كذلك ،فقد 
تعطلت �آلة �لإبد�ع وميك�نزم�ته..�ص�عت 
�لط�ق�ت و�ملو�هب هدر�،ل ل�صيء �صوى 
�أنه� تقف حجر عرثة و�صد� منيع� يحول 
دون �أن ت�صري �لأمور حرة طليقة....�ليوم 
نقول ب�أن �لدر�س ُفهم جيد� و�أنه مل يعد 
جم�ل لتلك �ملم�ر�ص�ت �لقدمية �لتي ل 

ق�عدة ول �صند �صعبي له�..�ل�صعب هو 
�إجم�ع  لكل  �خل�صبة  و�لأر�صية  �لأ�صل 
�لعديد  �ملوؤكد  من  وجن�ح...وهن�ك 
�ملع�دلة  هذه  توؤكد  �لتي  �لنظري�ت  من 
متينة.مع  �أ�ص�س  بن�ء  �إىل  تدعو  �لتي 
�ل�صدق  �أهمه�  عدة  عو�مل  طبع�  توفر 
يف  ذلك  و�ل�صرب...ولنجرب  و�لإخال�س 
�صنجده�  وحتم�  �حلي�ة  جم�لت  �صتى 
�لآن  فهمن�  ب�مل�ئة...لقد  م�ئة  مط�بقة 
ب�أن �لق�ص�ء و�لقدر د�ئم� مع �أي م�رشوع 
وم�صتقبلية  حمكمة  خطط  على  يُبنى 

ل  و�لربيكولج  �لرجت�لية  �صي��صة  و�أن 
�صبل  نحو  بن�  توؤدي  �إمن�  نفع�  جتدي 
مغلقة وم�صدودة،وع��س من عرف قدره 
على  ي�صرتط  �أن  على  وح�ص�ري�  ت�ريخي� 
كل  ودمج  �ل�صو�عد  على  �لت�صمري  نف�صه 
توظيف... �أح�صن  وتوظيفه�  �لط�ق�ت 
لأنه وب�رش�حة كل �لدول �ملتقدمة فكري� 
وكف�ءتي� مرت من هن� ومن هذه �مل�ص�لك 
. ق�ومته�.�أدركت مف��صله�  ثم �جت�زته�. 
�ملت�عب  من  كثري  به�  و�لأمور  حتى 
..�لنتيجة  يهم  �ملت�صبب؟�..ل  و�لعرق 
�لأخرية هي �لنج�ح و�لفوز بر�ص� �لنف�س 
من  ي�صت�صفه  �لتي  �خلال�صة  و�لآخر..�إن 
حي�ته  يف  مفيد�  در�ص�  وتُعترب  ك�ن  �أي 
منوذج�  يعترب  بلم��صي  حققه  م�  �أن 
�لوطن  هذ�  على  �لغيورين  جلميع  حي� 
نطرح  �أن  يف  لمعة  �ص�طعة  ...ونقطة 
من  �جلز�ئر  �صّيعت  )كم  مهم�  �صوؤ�ل 
خلت  �لتي  �ل�صنو�ت  يف  بلم��صي(  �أ�صب�ه 
..فمنهم من م�ت على غي�س ومنهم من 
وهم  ب�صمته  لري�صم  فر�صة  ينتظر  لز�ل 
نوع  �إىل  يحت�ج  ذلك  كل  ب�لألف...فقط 
و�لقت�ص�دي  �ل�صي���صي  �ل�صتقر�ر  من 

ب�خل�صو�س.

خذوا العربة والدر�س من بلما�ضي

لي�س �شرا اأن نقول باأن ما حققه بلما�شي 
للجزائر واجلزائريني يعترب در�شا 

تاريخيا جلميع الفئات والقطاعات 
وحتى املوؤ�ش�شات حتى ال�شناعية منها 
والرتبوية وكذا التعليمية وال�شركات 

اخلا�شة والعمومية واأن العدالة 
الإلهية ما اأخطاأت يوما يف ت�شنيف 

وتكرمي وتبجيل كل من يعمل ب�شدق 
وجد وكد...

بقلم:جمال ن�شراهلل

ارموا بالإبداع لل�شارع يحت�شنه ال�شعب:
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ن�صا  يبقى  الذي  ال�صحفي  فاخلرب    
لر�صيد  اأي�صا  يحتاج  ا�صئلة  على  يجيب 
لغوي اإعالمي ثري باملعلومات واجلمل 
يوظفها  املتنا�صقة   املعربة  الوا�صفة 
ال�صحفي بعد اكتمال ج�صم اخلرب ليحدد 
وهذه  وتاأثريا  ا�صتقطابا  الأكرث  العنوان 
العملية هي يف الأخري جزء من املهارات 
طريق  عن  ال�صحفي  يكت�صبها  التي 
املمار�صة والتفاعل مع اخلربات املهنية 

النموذجية .
عن  نتحدث  ونحن  ال�صحفي  اأن  كما 
املهارات مطالب بان ميتلك �صبكة معتربة 
من »امل�صادر » وخا�صة »امل�صادر » التي 
ت�صكلت بوا�صطة ممار�صته املهنية للعمل 
الإعالمي اإذ قبل اأن تكون هذه امل�صادر 
كفائته  من  جزء  هي  للخرب  م�صادر 
يكونها  التي  العالقات  ف�صبكة  املهنية 
ل  وموؤ�ص�صات   �صخ�صيات  مع  ال�صحفي 
تفر�صه  عاديا  اأمرا  نعتربها  اأن  ميكن 
املهنة بل هي مهارة يجب اأن تو�صع يف 
خانة مهارات ال�صحفي وجناحه املهني

ونحن  عليه  الرتكيز  يجب  اآخر  معطى 
ن�صري لظاهرة »الأخبار الكاذبة » وتاأثريها 
هي  واملهني  الجتماعي  الن�صق  على 
 « »ال�صحفي  ماهية  حتديد  م�صالة 
القانونية  الت�رشيعات  عرفته  واإن  الذي 
اإىل  واملهني  الوظيفي  كيانه  وحددت 
وا�صع  قطاع  انخراط  هو  امل�صتجد  ان 
التوا�صل  ملواقع  امل�صتخدمني  من 
»الأخبار  ن�رش  عملية  يف  الجتماعي 

املمار�صني  اأن�صطة  من  جزء  وهي   «
للعمل ال�صحفي �صواء يف منابر الإعالم 
قطاع  وانخراط  ميديا  نيو  اأو  التقليدي 
وا�صع من امل�صتخدمني ملواقع التوا�صل 
الإعالمي  الن�رش  عملية  يف  الجتماعي 
والبث  الن�رش  هذا  افتقار  رغم  لالأخبار 
والإعالمية  والفنية  التقنية  لعنا�رشه 
يجعلنا اأمام تعريف اآخر لل�صحفي الذي 
عرب  تقديري  يف  يتواجد  اأن  عليه  يجب 
ن�صاطه  ليو�صع  اجلديد  الإعالم  من�صات 
املهني ويحيد يف نظري كل املمار�صات 

التي تلغي كيانه .
ن�رش  اإىل  ال�صحفيني  اجتاه  اأن  واأعتقد 
التوا�صل  مواقع  ال�صحفية عرب  اأعمالهم 
ويجب  يعترب ظاهرة �صحية  الجتماعي 
راأي  بناء  تتيح  نظري  يف  لأنها  تثمينها 
ال�صيل  من  وحذرا  حيطة  اأكرث  عام 
ثم  ال�صحيحة  غري  الأخبار  من  اجلارف 

يجعل ثقافة الت�صليل حمدودة .
اإعالم  بيئة  اأمام  ونحن  ن�صاهد  اننا  كما 
امل�صامني  بها  تنت�رش  مغايرة  جديدة 
التوا�صل  من�صات  عرب  والأخبار 
التح�صي�صي  الدور  ان  الجتماعي 
بظاهرة  اجلمهور  لتوعية  لل�صحفي 
»الأخبار الكاذبة » يكاد ينعدم اإذ جند يف 
من  موقع  املمار�صني يف  الأحيان  غالب 
يبحث عن »�صحة » خرب ن�رش على مواقع 
التوا�صل الجتماعي ونرى البع�ض الآخر 
يتفاعل معه وهذا يوؤ�رش عن عجز مهني 

ومعريف للممار�ض للوظيفة الإعالمية .

انخراط  اأن  نعترب  هذا  من  وانطالقا 
ال�صحفية  اأعمالهم  ن�رش  يف  ال�صحفيني 
بكثافة عرب من�صات التوا�صل الجتماعي 
للن�ض  ت�صيف  تقنيات  على  وبالعتماد 
مواد �صمعية ب�رشية يعترب من املهارات 
الأ�صا�صية التي يجب اأن ميتلكها ال�صحفي 
التفاعلي  الأداء  هذا  يحيد  اأن  وميكن 

الفعال من » الإ�صاعة .
اعتبارها  ميكن  ل  ال�صاعة  فاإن  ولهذا 
املجال  طال  الذي  التمييع  من  جزء  اإل 
يت�صل  الذي  ال�صق  يف  خا�صة  الإعالمي 
بعملية » الن�رش ال�صحفي » لالأخبار فرتى 
يقدمون  النا�رشين ل  وا�صعا من  قطاعا 
بكثافة  ين�رشون  وهم  للقارئ  اأنف�صهم 
اإىل  املتلقي  يحيلون  ل  كما   « الأخبار   «
واملرجعيات  املرتكزات  من  ر�صيد 
ن�رش  اأ�صا�صها  على  مت  التي  ال�صا�صية 
وكل   « �صحيح   « غري  وهو   « اخلرب   «
على  كبري  ب�صكل  اأثر  اعتقادي  يف  هذا 
فو�صى  من  كثريا  ت�رشر  اإعالمي  كيان 
الأخبار  اختالط  ومن  الإعالمي  الن�رش 
والإ�صاعات  الكاذبة  بالأخبار  ال�صحيحة 
اأمام خيار  فوقع العديد من املوؤ�ص�صات 
مر وهو الرد على اإ�صاعة جتاوزت حدود 
املحلي وال�صرتاك عرب مواقع التوا�صل 

الجتماعي جلماعات واأفراد .
ت�صببه  الذي  العميق  ال�رشر  يكمن  وهنا 
القيم املهنية والأخالقية  الإ�صاعة على 
ولن�صاط  الإعالمي  للعمل  ال�صابطة 
اأخالقية  ال�صحفي ب�صكل عام فامل�صالة 

وا�صع  لقطاع  ال�صماح  فال ميكن  باميتاز 
لأغرا�ض  لالإ�صاعة  امل�صتخدمني  من 
ات�صايل  ف�صاء  يف  بالتواجد  عديدة 
قطاعا  ي�صتقطب  ح�صا�ض  افرتا�صي 
ال�صمتخدمني كما ان قدرات  وا�صعا من 
التفريق بني اخلرب ال�صحيح و« الإ�صاعة 
من  انطالقا  للجميع  متاحا  ليكون  قد 
وكفاءة  والتدقيق  التمحي�ض  م�صتوى 
العمل الإعالمي  اأي فاعل يف  وانخراط 
الإعالمي  العمل  مبجريات  ومعرفته 
و�صدقية الأخبار املتداولة وهذا يف حد 
ذاته حتد اخر موجود يواجه املوؤ�ص�صات 
اثبات  اإىل  ت�صعى  التي  العالمية 
ال�صبق  اأو  الأخبار  ن�رش  يف  م�صداقيتها 

ال�صحفي .
اإن عدم الت�صدي ب�صكل �صارم لال�صاعة 
يف مواقع التوا�صل الجتماعي وال�صماح 
املوؤ�ص�صات  يطال  الذي  التمييع  بهذا 
الن�رش  وف�صاءات  الإعالمية  والكيانات 
الإعالمي الفعالة ا�رشاراه خطرية للغاية 
م�صوؤولية  فاخلرب  والدولة  املجتمع  عى 
واأخالقيات  اأدبيات  عرب  مير  ون�رشه 
ان  ميكن  ول  اإعالمية  مهنية  واعراف 
متاحة  اأو  اعتباطية  العملية  هذه  تكون 
ال�صكل  بهذا  توؤطر  ل  فاملهن  للجميع 
من  بيد  لعبة  لي�ض  الإعالم  وممار�صة 
ويدعي  ال�صحفية  النواع  بني  يفرق  ل 
با�صم �صحافة املواطن اإنه �صحفي بديل 
لإعالم مهما  كان يبقى الإعالم املوؤطر 

واملقنن .

حني مييع "اخلرب" وترتاجع القيم

تواجه ب�شكل وا�شح �شاحة الن�شر 
الإعالمي خا�شة يف مواقع التوا�شل 

الجتماعي �شيال جارفا من 
الإ�شاعات التي تنت�شر على �شفحات 

جمهولة اأو ي�شارك م�شتخدمون 
ق�شدا اأو عن غري ق�شد يف ن�شرها 
عرب خدمات الت�شارك والتعليق 

ويوؤثر هذا امل�شهد املميع للن�شر وهو 
غري اإعالمي باملرة على تقاليد 

واأعراف املهن الإعالمية خا�شة ما 
تعلق ب�شحافة "الأخبار ".

بقلم د.حممد مرواين

 " "ال�شاعة 

احلا�صل  حممد  اأبو  القائد/  فال�صهيد 
من  العربية  اللغة  لي�صان�ض  على 
مار�ض  والذي  الإ�صالمية  اجلامعة 
ال�صبق يف  اأهل  كان من  التدري�ض  مهنة 
اجلهاد واملقاومة، ومن الذين تدرجوا 
يف  والتنظيمي  ال�صيا�صي  العمل  يف 
حركة اجلهاد الإ�صالمي، فخالل عمله 
التقى  ليبيا  يف  العربية  للغة  مدر�صاً 
ال�صقاقي  د. فتحي  املوؤ�ص�ض/  ال�صهيد 
اأكرث من مرة فت�رشب من خاللها اأفكار 
حركة اجلهاد الإ�صالمي، وازداد اإحاطًة 
باأفكار احلركة واأدبياتها املختلفة على 
على  وعمل  بل  املوؤ�ص�ض،  ال�صهيد  يد 
الن�صمام  اإىل  والدعوة  لها  التنظري 
عمله  باكورة  ذلك  فكان  احلركة،  اإىل 
بالعطاء،  النهر  ي�صتمر  ولكي  احلركي، 
اأوكل لل�صهيد القائد/ ناه�ض كتكت »اأبو 
احلركية  الر�صائل  نقل  مهمة  حممد« 
اأبو  املوؤ�ص�ض  ال�صهيد  من  والتنظيمية 
الداخل  يف  احلركة  قيادة  اإىل  اإبراهيم 
اأثناء زياراته ال�صيفّية لغزة، فكان اأميناً 

ل�رش اإخوانه، خري ر�صوٍل لهم.
ال�صهيد  عودة  ولدى   ،1988 عام  يف 
اإجازته  لق�صاء  حممد  اأبو  القائد/ 
غزة،  مدينة  يف  اأهله  بني  ال�صيفية 
اعتقاله،  على  الحتالل  قوات  اأقدمت 
قا�صياً  اعتقاله حتقيقاً  وقد �صهد فرتة 

امتد فرتًة طويلًة وقد �صجل ال�صهيد فيه 
�صموداً بارزاً الأمر الذي دفع الحتالل 
اأ�صهر   6 يقارب  ملا  اإدارياً  اعتقاله  اإىل 
بال تهمة. ويف عام 1990 وبعد الإفراج 
اأبو حممد  عنه، حاول ال�صهيد القائد/ 
بعمله  اللتحاق  قا�صداً  جمدداً  ال�صفر 
الحتالل  قوات  اأن  اإل  اخلارج،  يف 
اأق�صى  معه  ومار�صت  اعتقاله  عاودت 
معه  التحقيق  اأثناء  التعذيب  و�صائل 
طيلة خم�صة �صهور، �صعياً للح�صول على 
اأية معلومات عن املقاومة واملجاهدين 
اأن  اإل  الإ�صالمي،  اجلهاد  حركة  يف 
ان�صحاب  وقبل  وخ�رش،  خاب  �صعيها 
الحتالل من مدينة غزة، اأعيد اعتقال 
يف  اأماًل  حممد  اأبو  القائد/  ال�صهيد 
اإل  اأخرى،  اأية معلومات  احل�صول على 
لدى خمابرات  الأمل جتددت  اأن خيبة 

الحتالل.
لزمام  الفل�صطينية  ال�صلطة  تويل  وبعد 
تفاهمات  بعد  غزة  قطاع  يف  الأمور 
عمل  اتفاقها،  من  تاله  وما  اأو�صلو 
يف  لغوياً  مدققاً  حممد  اأبو  ال�صهيد/ 
بيت  عملية  بعد  ال�صتقالل،  �صحيفة 
نفذها  1995التي  عام  املزدوجة  ليد 
واأنور  �صاكر  �صالح  ال�صت�صهاديان/ 
حممد  اأبو  ال�صهيد/  اعتقال  مت  �صكر، 
على اأيدي جهاز املخابرات الفل�صطينية 

يف  اعتقاله  اأعيد  وقد  يوماً،   90 طيلة 
عام 1998 على خلفية عالقته باجلهاز 
الإ�صالمي،  اجلهاد  حلركة  الع�صكري 
بف�صل  اأخرى  مرة  ال�صمود  من  ليتمكن 
اهلل اأولً ثم بف�صل خربته ال�صخ�صية التي 
تولدت نتيجة اعتقاله اأكرث من مرة منذ 

ريعان �صبابه.
ويف انتفا�صة الثانية )انتفا�صة الأق�صى( 
لل�صهيد  النوعي  الدور  برز   2000 عام 
القادة  من  فكان  حممد،  اأبو  القائد/ 
الأوائل املوؤ�ص�صني والعاملني يف �رشايا 
ومهاراٍت  خرباٍت  واأظهر  القد�ض، 
كان  حيث  اإخوانه،  تدريب  يف  عالية 
من  املوجهة  القذائف  اإطالق  يحرتف 
على  حل�صوله  نتيجة   )R.B.G( نوع 
اأثناء  ليبيا  دورات ع�صكرية متقدمة يف 
عمله كمدر�ض، ومل تكن منزلة ال�صهيد 
اأبو حممد القيادية حتول بينه  القائد/ 
القد�ض  وبني م�صاركة جماهدي �رشايا 
م�صاهمته  عن  فف�صاًل  امليدان،  يف 
القد�ض،  �رشايا  مقاتلي  تدريب  يف 
اإىل  الت�صدي  يف  حممد  اأبو  �صارك 
يقوم  كان  التي  املتكررة  الجتياحات 
بها جي�ض الحتالل يف مناطق خمتلفة 
املواجهات  هذه  ليتوج  القطاع،  من 
املبارك  رم�صان  �صهر  يف  بال�صهادة 
وذلك  2003م،  الثاين  لت�رشين  املوافق 

ع�صكرية  وحدات  بر�صد  قام  اأن  بعد 
جلي�ض الحتالل، و�صوب نحوهم قاذف 
الآر بي جي الذي كان يتزين به، لي�صيب 
الحتالل  لقوات  وليكون  بدقة  هدفه 
ال�صتهداف  تبع  وقد  باملر�صاد، 
وجماهدي  القوات  هذه  بني  ا�صتباك 
حممد  اأبو  كان  والذي  القد�ض  �رشايا 
اآثمة  ر�صا�صاٌت  لتباغته  مقدمتهم،  يف 
اإ�صابات  واأ�صابته  ج�صده  يف  ا�صتقرت 
بالغة اأدت اإىل ا�صت�صهاده وهو �صائم يف 

نهار رم�صان.
فهذه  جماهداً،  اهلل  تلقى  اأن  اأعظم  ما 
الذي  ال�صاحلني  ال�صهداء  خواتيم 
واأموالهم،  واأرزاقهم  باأنف�صهم  جاهدوا 
فكانوا من اأوائل املنظرين لفكر الإميان 
والوعي والثورة، وفقدوا م�صدر رزقهم 
لالعتقال  وتعر�صوا  اهلل،  اإىل  تقرباً 
�صبيله،  يف  جهاداً  املتكرر  والتعذيب 
و�صاركوا يف جمابهة قوى الظلم واجلور 
امتثالً لأمره، نح�صبهم ممن �صدق اهلل 
يفيِ  يَُقاتيِْل  )َوَمْن  تعاىل:  قال  ف�صدقه، 
نُوؤْتيِيهيِ  َف�َصْوَف  يَْغليِْب  اأَْو  َفيُْقتَْل  يِ  اهلَلّ �َصبيِيليِ 
الن�صاء]74[.  �صورة  يًما(،  َعظيِ اأَْجًرا 
ال�صيت  هذا  القائد  ل�صهيدنا  هنيئاً 
العظيم  اجلهادي  العمل  من  املبارك 
الأجر  يوؤتيه  اأن  اهلل  ون�صاأل  الدنيا،  يف 

العظيم يف الآخرة.

ناه�ض كتكت، اأ�شتاذًا وجماهدًا و�شهيدًا

يف مو�شم ال�شهادة، تتواىل 
ذكرى وذكريات ال�شهداء، فهم 
الذين �شابقوا اإىل جنٍة عر�شها 

ال�شماوات والأر�ض يبتغون 
من ربهم ف�شاًل ور�شوانًا، 

بدءاً بذكرى ا�شت�شهاد ال�شهيد 
القائد/ اإياد �شواحلة قائد 

�شرايا القد�ض يف ال�شفة 
الغربية و�شوًل اإىل ال�شهيد 
القائد/ بهاء اأبو العطا قائد 
املنطقة ال�شمالية يف �شرايا 
القد�ض، وانتهاًء بال�شهيد 
القائد/ ناه�ض كتكت »اأبو 

حممد« القائد البارز يف �شرايا 
القد�ض والذي حتل الذكرى 
ال�شابعة ع�شرة ل�شت�شهاده.

بقلم /  اأ. حممد حميد 
)اأبو احل�شن (

�شرية و م�شرية
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عي�شة ق.

منذ  الأداء  يف  تطورا  اأظهر  اأين 
�شهر  ترب�ص  اأول  يف  ا�شتدعائه 
خالله  قدم  املن�رصم  اأكتوبر 
نيجرييا  اأمام  طيبة  م�شتويات 
واملك�شيك قبل اأن ينفجر يف اآخر 
مواجهتني اأمام زميبابوي خا�شة 
رغم  والتي  هراري  مباراة  يف 
اأنها جرت يف ظروف �شعبة من 
املرتفعة، و�شعية  حيث احلرارة 
امللعب ال�شيئة وتوقيت اللقاء اإل 
انه كان اأحد اأف�شل الالعبني على 
اأر�شية امللعب، و�شوف يكون ندا 
يو�شف عطال  ني�ص  لالعب  قويا 
الذي ا�شتبعد من الرتب�ص ب�شبب 

اإ�شابته بوباء كورونا.

اأنديه  املهاجم  فاإن  جانبه،  اإىل 
وهو  نف�شه  ب�شط  يف  بداأ  ديلور 
اأول  لقاء  يف  اأ�شا�شيا  دخل  الذي 
بعدما  ينبغي  كما  وا�شتغله  اأم�ص 
هدفا  و�شجل  عليه  ما  قدم 
املباريات  يف  له  الأول  هوم 
والثاين منذ دفاعه عن  الر�شمية 
له  �شبق  بعدما  الوطنية  الألوان 
بقطر  مايل  ودية  يف  الت�شجيل 
قبل انطالق كاأ�ص اإفريقيا 2019 
مب�رص، و�شوف ي�شّكل تاألق لعب 
الالعب  على  خطرا  مونبلييه 
يرتاجع  الذي  بوجناح  بغداد 
اداوؤه واأ�شبح مطالبا بال�شتفاقة 
خا�شة واأن من�شبه اأ�شحى مهددا 

بتاألق ديلور.
اأن  اأم�ص  اول  مباراة  واأكدت 

وريا�ص  فيغويل  �شفيان  الثنائي 
ل  ا�شا�شيتني  ركيزتني  حمرز 
ظل  يف  عنهما،  ال�شتغناء  ميكن 

التجربة التي ميلكانها مع اخل�رص 
مكانة  منحتهما  التي  والأقدمية 
الوطني  املنتخب  يف  خا�شة 

يف  م�شتواهما  ثبات  جانب  اإىل 
وتقدمي  اخل�رص  مع  مبارياتهما 
ويبقى  معهم،  لديهما  ما  اأف�شل 

اإطالق  مهمة  اأمام  بلما�شي 
اخلط  م�شتوى  على  عمل  ور�شة 
الأخطاء  ظل  يف  الدفاعي 
املحور  فيها  وقع  التي  الفادحة 
خط  مع  التن�شيق  عدم  واأخطاء 
تكلف  كادت  امليدان،  و�شط 
تلقي  الوطني  املنتخب  �شباك 
اأهداف اخرى، لول تاألق مبوحلي 
الت�شدي لفر�شتني حقيقتني،  يف 
وهو الذي تلقى انتقادات لذعة 
تلقي  م�شوؤولية  حتميله  عقب 
خمالفة  من  جاء  الأول  الهدفني 
التمركز  يعرف  مل  مبا�رصة 
واختيار الو�شعية املنا�شبة، قبل 
لهدف  الت�شدي  يف  يف�شل  اأن 
تغطية  عدم  ب�شبب  التعادل 

القائم.

�أ�شبح �لناخب �لوطني جمال بلما�شي ميلك بد�ئال يف عدد من �ملنا�شب مثلما وقفنا عليه خالل مبار�ة �ملنتخب �لوطني �لتي خا�شها ظهرية �أول �أم�س على 
�مللعب �لوطني بهر�ري �أمام نظريه زميبابوي �شمن ت�شفيات كاأ�س �إفريقيا لالأمم و�لتي عاد منها بنقطة �لتعادل �لتي كانت كافية للعنا�شر �لوطنية من �أجل 

ح�شم تاأ�شرية �لتاأهل �إىل �لعر�س �لكروي �ملقرر �شهر جانفي 2022 بالكامريون، ويف هذ� �ل�شدد �شوف ي�شهد �لرو�ق �لأمين مناف�شة قوية بعد �شطوع جنم 
�لالعب ر�شا حالميية �لذي قّدم مبار�ة كبرية وبرهن على �أحقيته �للعب ��شا�شيا .

فيغويل وحمرز ركيزة �أ�شا�شية ومبوحلي يتعّر�س �إىل �لنتقاد�ت

حالميية وديلور يك�ضبان نقاطا اإ�ضافية مع اخل�ضر

ماركا �ل�شبانية تر�شحه للمناف�شة على جائزة بو�شكا�س

قال �إن �شفرية هر�ري در�س للخ�شر و�شّدد على ��شتقر�ر �لت�شكيلة

جنوم مان�ض�ضرت �ضيتي يتفاعلون مع هدف حمرز

بلما�ضي: كنا متاأكدين من التاأهل ونحن يف الطريق ال�ضحيح

تفاعل عدد من جنوم نادي مان�ش�شرت 
الكرة  وجنوم  الجنليزي  �شيتي 

امل�شتديرة احلاليني وال�شابقني 
مع الهدف الذي وقعه الالعب 
ريا�ص  اجلزائري  الدويل 
منتخب  مرمى  يف  حمرز 
زميبابوي يف اللقاء لذي جمع 

اخل�رص اأمامهم اأول اأم�ص، حيث 
وا�شل قائد الت�شكيلة الوطنية اإمتاع 

اجلماهري بفنياتهة العالية وامكانياته حتى 
وهو يف اأ�شواأ اأحواله، بف�شل العمل الكبري 
جمال  الوطني  الناخب  به  يقوم  الذي 

يحر�ص  والذي  ببلما�شي 
اأ�شباله  تواجد  على 
الظروف  اأف�شل  يف 
اللتحاق  عند 
ويف  باملنتخب، 
ن�رص  ال�شدد  هذا 
حمرز فيديو الهدف 
الذي �شجله اأول اأم�ص 
بطريقة فنية رائعة، جنح 
اإثرها يف مراوغة لعبني  على 
اثنني للمناف�ص وحتويل الكرة اإىل ال�شباك، 
على  بالتعليق  الكرة  من جنوم  عدد  وقام 

على  ح�شابه  عرب  ن�رصه  الذي  الفيديو 
"اأن�شتغرام"،  الجتماعي  التوا�شل  موقع 
ويتقدمهم زمالئه يف ت�شكيلة املان �شيتي 
املدافع  اإيدير�شون،  حلار�ص  �شورة  يف 
الذين  �شرتلينغ،  رحيم  والالعب  لبورت 
اعتربوا ت�شجيله ملثل تلك الأهداف عاديا 
عليها،  يحوز  التي  لالإمكانيات  بالنظر 
بينما ان�شّم الدويل الفرن�شي و�شام بن يدر 
اإىل قائمة الأ�شماء التي هّناأته على الهدف 
اجلميل الذي وقعه، اإىل جانب زميليه يف 
عز  واحلار�ص  قديورة  عدلن  املنتخب 

الدين دوخة ومغني الراب �شولكينغ. 

ت  د �شا اأ و
ماركا  �شحيفة 
ال�شبانية بهدف 

نادي  خريج 
الفرن�شي  لوهافر 

اأنه  اأ�شارت  عندما 
عامليا  هدفا  �شجل 

باإمكانه  �شيكون 
املناف�شة على جائزة 

لأجمل  بو�شكا�ص 
هدف يف املو�شم.

جمال  الوطني  الناخب  اأكد 
رفقة  متاأكدا  كان  اأنه  بلما�شي 
العودة من  بقدرتهم على  اأ�شباله 
العا�شمة هراري بتاأ�شرية التاأهل 
اإىل نهائيات كاأ�ص اإفريقيا لالأمم 
يف   2022 العام  مطلع  املقررة 
انه  اأو�شح  حيث  الكامريون، 
من  والتقليل  التعايل  يرف�ص 
�شاأن مناف�شه منتخب زميبابوي، 
قادرون  اأنهم  يدرك  كان  لكنه 
اإىل  العبور  بطاقة  ح�شم  على 
باكرا  القاري  الكروي  العر�ص 
الأخريتني  اجلولتني  انتظار  دون 
اأن  واعرتف  الت�شفيات،  من 
تكن  مل  زميبابوي  اإىل  رحلتهم 
طويلة  ب�شفرية  قاموا  بل  �شهلة 
�شاقة ومرهقة يف ظل مواجهتهم 
اأدغال  يف  املعروفة  للظروف 
�رصوطا  وجدوا  اأين  اإفريقيا، 
�شعبة يف عني املكان �شواء �شوء 
اأر�شية امللعب، احلرارة املرتفعة 
وهي  الظهرية،  وقت  يف  واللعب 
ماأموريتهم  عقدت  التي  العوامل 
من  وجتعل  املعني،  ي�شيف 
ي�شيف  ايجابية  نتيجة  التعادل 

املعني.
 واأ�شار بلما�شي خالل ت�رصيحاته 
باأر�ص  اللتحاق  عند  لالإعالم 
لي�ص  اأنه  اأم�ص  �شبيحة  الوطن 
به  عادوا  الذي  بالتعادل  �شعيدا 
لهراري،  الوطني  امللعب  من 
ت�شجيل  لعبيه  باإمكان  كان  اأين 
كانوا  الذين  وهم  جديد  فوز 
�شل�شلة  موا�شلة  على  ي�رصون 
اإ�رصار  اأن  واعترب  النت�شارات، 
اجلميع يف اخل�رص على ت�شجيل 
النت�شارات اأمر ايجابي وعامل 
مهم من الناحية املعنوية، خا�شة 
عندما يتعلق الأمر باللعب خارج 
يف  يجعلهم  م  وهو  الديار، 
ال�شياق  ويف  ال�شحيح،  الطريق 
ذاته اعترب امل�شوؤول الأول على 
العار�شة الفنية الوطنية اأن تنقل 
حت�شبا  للتعداد  در�ص  هراري 
م�شتقبال  املنتظرة  لل�شفريات 
التناف�ص  يف  لالنطالق  حت�شبا 
العامل  كاأ�ص  اإىل  التاأهل  على 
اأن  اأردف  حيث  قطر،  2022 يف 
من  لالعبني  مواتية  الفر�شة 
�شاأن  من  التقليل  تفادي  اأجل 

جيبوتي  غرار  على  مناف�شيهم 
مناف�ص  كل  واإعطاء  والنيجر 
نف�ص الأهمية، اإىل جانب التعود 
الطويلة  ال�شفريات  اجواء  على 
للخرجة  والتح�شري  وال�شاقة 
بوركنافا�شو،  اأمام  املقبلة 
التاأهل  يف  املهمة  اأن  واعرتف 
لن  العاملي  الكروي  للعر�ص 
يكون  اأن  يجب  بل  �شهال،  يكون 
العبور  اأجل  من  قويا  املنتخب 
بلما�شي  �شّدد  اإفريقيا.  يف 
على  الحتفاظ  �رصورة  على 
الت�شكيلة  �شفوف  ال�شتقرار يف 
على  العمل  وموا�شلة  الوطنية، 
الن�شجام  وخلق  الت�شكيلة  بناء 
ورف�ص  اللعب،  خطوط  بني 

احلديث عن تدعيمها يف الوقت 
يحرتم  اأنه  قال  عندما  الراهن 
ا�شتدعاهم  الذين  الالعبني 
واحدة  دقيقة  يلعبوا  ان  دون 
ورغم ذلك مل يقوموا بردة فعل 
الطويلة  ال�شفريات  وحتملوا 
اأن  ويجب  �شمت،  يف  ويعملون 
م�شتقبال،  فر�شتهم  مينحهم 
التعداد  تغيري  ورف�ص املتحدث 
احلايل اأو ا�شتقدام لعب جديد 
ما عدا يف حال تواجدت ا�شماء 
الإ�شافة،  تقدمي  على  قادرة 
لعب  ا�شتدعاء  فكرة  راف�شا 
يف  يرغب  اأنه  ت�رصيحه  ملجرد 
من  التاأكد  دون  للجزائر  اللعب 

م�شتواه.

�لتحكيم �لإفريقي يعرقلنا 
ومبوحلي ل يتحّمل 

م�شوؤولية �لهدف �لأول

ويف ت�رصيحات ملوقع الحتادية 
عرب  القدم  لكرة  اجلزائرية 
بلما�شي عن غ�شبه بطريقة غري 
مبا�رصة على التحكيم، اأين اأو�شح 
للمناف�ص،  اأخطاء  يعلنون  اأنهم 
الأول  اللقاء  �شيناريو  اإىل  وعاد 
اأمام زميبابوي عندما منح احلكم 
هدفا غري �رصعي لالعبيه ومينح 
م�شيفا  لالعبيه،  باكرة  اإنذارات 
اأنهم متعودون على ظروف اللعب 
املتحدث  ودافع  اإفريقيا،  يف 
عندما  مبوحلي  احلار�ص  عن 
اأنه قام بالت�شدي ملخالفة  �شّدد 
واأنقذ  الأول  ال�شوط  يف  خطرية 
راأ�شية  بعد  هدف  من  �شباكه 
راف�شا  زميبابوي،  لعبي  لأحد 
الأول  الهدف  م�شوؤولية  حتميله 
مبا�رصة،  خمالفة  من  جاء  الذي 
بينما او�شح ان احلظ مل يحالفه 

يف الت�شدي لكرة الهدف الثاين.
عي�شة ق.

تلقى �لإنذ�ر �لثاين �أول �أم�س يف 
ت�شفيات كاأ�س �إفريقيا

بن �ضبعيني معاقب اأمام زامبيا
 

اجلزائري  الدويل  الالعب  يغيب 
اللقاء  عن  �شبعيني  بن  رامي 
يخو�شه  �شوف  الذي  املقبل 
اأمام  الوطني  املنتخب 
اجلولة  حل�شاب  زامبيا 
الأخرية  قبل  وما  اخلام�شة 

من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ص 
تاأهل  والتي  بالكامريون  لها اإفريقيا 

املدافع  تلقى  حيث  ر�شمية،  ب�شفة  ي�رص اخل�رص  لأ ا
الذي  اللقاء  الت�شفيات مبنا�شبة  له يف  الثاين  الإنذار  للخ�رص 
لعبه رفقة زمالئه اول اأم�ص اأمام زميبابوي بالعا�شمة هراري، 
ويجعله  احلكم،  على  احتجاجه  عقب  املجاين  الإنذار  وهو 
العودة  قبل  القواعد،  خارج  زامبيا  مقابلة  عن  بالتايل  يغيب 
غلى ح�شابات بلما�شي يف لقاء اجلولة الأخرية اأمام بوت�شوانا 

التي جتري على اأر�ص الوطن. 

عي�شة ق.

اإدارة �ضانت ايتيان مهتمة 
با�ضتقدام �ضليماين

الدويل  الالعب  دخل 
�شليماين  اإ�شالم  اجلزائري 
�شانت  نادي  اإدارة  مفكرة 
التي  الفرن�شي  ايتيان 
معه  التعاقد  يف  ترغب 
التحويالت  لفرتة  حت�شبا 
هذا  ويف  املقبلة،  ال�شتوية 
ال�شدد ك�شفت اأم�ص جريدة 
ا�شم  اأن  الفرن�شية  "ليكيب" 
الوطنية  الت�شكيلة  مهاجم 
اإدارة  طاولة  على  مطروح 
اأجل  من  الفرن�شي  الفريق 
خدماته  على  احل�شول 
رفقة  بالتفاو�ص  وذلك 
�شيتي  لي�شرت  فريقه  اإدارة 
اإىل  عاد  الذي  الجنليزي 
يف  ف�شل  بعدما  �شفوفه 
اآخر  فريق  اإىل  النتقال 
ال�شيفي  املركاتو  خالل 
املنق�شي، حيث ل مل يلعب 
املو�شم  انطالق  منذ  معه 
اجلاري �شوى مقابلة واحدة 
احتياطيا خا�ص خاللها 19 

ويتواجد  فح�شب،  دقيقة 
حاليا خارج ح�شابات مدرب 

ت�شكيلة "الثعالب".
النادي  اهتمام  وياأتي 
عني  حي  بابن  الفرن�شي 
اقرتحه  بعدما  البنيان 
الذي  بويل  كلود  املدرب 
امكانياته جيدا وهو  يعرف 
الذي له اللعب حتت قيادته 
يعول  اأين  �شيتي،  لي�شرت  مع 
على ال�شتفادة منه يف ظل 
وهو  مهاجم  اإىل  حاجته 
الذي �شبق اأن جنح مع نادي 
موناكو الفرن�شي خالل فرتة 
الإعارة املو�شم املنق�شي.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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من  املجموعات  دور  مناف�سات  اليوم  تختتم 
الأوروبية، حيث  الأمم  لدوري  الثانية  الن�سخة 
يديهما  بني  وبلجيكا  اإيطاليا  م�سري  �سيكون 
تواليا  والدمنارك  البو�سنة  مع  تتواجهان  حني 
يف املجموعتني الأوىل والثانية، تدخل اإيطاليا 
مناف�سات  من  الأخرية  ال�ساد�سة  اجلولة 
فوزها  بعد  ال�سدارة،  يف  الأوىل  املجموعة 
 0-2 بولندا  �سيفتها  على  الأحد  امل�ستحق 
واأبقت  اإميليا،  ريجيو  يف  »مابي«  ملعب  على 
الهزائم  من  اخلايل  �سجلها  على  اإيطاليا 
فوزا   11 من  �سل�سلة  بينها  تواليا،   21 للمباراة 
يف  الثاين  بفوزها  ال�سدارة  وانتزعت  متتاليا، 
مان�سيني  روبرتو  مدربها  بغياب  املجموعة 
لإ�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد الذي اأبعد 
ت�سكيلة  عن  اإميوبيلي  ت�سريو  الهداف  اأي�سا 
قطبي  مثل  العنا�رص  من  العديد  عنها  غاب 
كييليني،  وجورجيو  بونوت�سي  ليوناردو  الدفاع 
ن�سف  الدور  اىل  بطاقتها  اإيطاليا  و�ست�سمن 

النهائي بحال فوزها على البو�سنة بغ�س النظر 
عن نتيجة املباراة الثانية بني بولندا و�سيفتها 
�رصط  التاأهل  فر�سة  متلكان  اللتني  هولندا 
وتت�سدر  �ساراييفو،  يف  »الأت�سوري«  خ�سارة 
اإيطاليا الرتتيب بت�سع نقاط وبفارق نقطة عن 
هولندا واثنتني عن بولندا الثالثة، ما يعني اأن 
فوز الأخرية وتعادل اأبطال العامل اأربع مرات 
التاأهل  ل�سمان  لهم  كافيا  �سيكون  البو�سنة  مع 
بني  املبا�رصتني  املواجهتني  اأف�سلية  ب�سبب 

املنتخبني.

التعادل بطعم الهزمية لهولندا وبولندا 
 

الهولندي  �سيفه  مع  بولندا  منتخب  يتواجه 
يف مباراة �سيكون التعادل فيها بطعم الهزمية 
كل  يقدمان  �سيجعلهما  ما  الفريقني،  لأي من 
فر�سة  على  احل�سول  اأجل  من  لديهما  ما 
التاأهل، ويدخل املنتخب الهولندي املواجهة 

فوزه  الأحد  حقق  اأن  بعد  مرتفعة  مبعنويات 
بور،  دي  فرانك  اجلديد  مدربه  بقيادة  الأول 
على  البو�سنة  لقاء  الهولندي  املنتخب  ودخل 
اأربع مباريات من دون فوز يف م�ستهل  خلفية 
خلف  الذي  بور  دي  ا�رصاف  حتت  م�سواره 
لرب�سلونة  الأخري  انتقال  بعد  كومان  رونالد 
لأي مدرب يف  اأمر مل يح�سل  وهو  الإ�سباين، 
ثنائية  لكن  »الطواحني«،  مع  م�سواره  م�ستهل 
جورجينيو فينالدوم منحت هولندا فوزا غاليا 
الثالث  اجلولت  يف  وتعادلني  هزمية  بعد 
كانت  واإن  بالده  اآمال  على  واأبقت  املا�سية، 
اىل  والتاأهل  الأول  املركز  اإحراز  يف  �سعيفة 

الدور النهائي املقرر يف اأكتوبر 2021.
بلجيكا بحاجة اإىل التعادل

بلجيكا  �ستكون  الثانية،  املجموعة  ويف 
بحاجة اىل نقطة فقط من مباراتها و�سيفتها 
الدمنارك لت�سمن تاأهلها على ح�ساب الأخرية، 

وذلك بعدما اأ�سبحت اإجنلرتا خارج احل�سابات 
احلمر«  »ال�سياطني  اأمام  الأحد  بخ�سارتها 
اخلتامية  مباراتها  لتكون  نظيفني،  بهدفني 
�سكلية،  اإي�سلندا  �سد  »وميبلي«  ملعب  على 
يف  الثالث  النقاط  تكون  اأن  املرجح  ومن 
املباراة املقررة يف لوفني من ن�سيب بلجيكا، 
ل�سيما اأنها فازت ذهابا على الدمنارك خارج 

اأن مت�سدرة ت�سنيف »فيفا«  اأر�سها 2-0، كما 
فازت مببارياتها 11 الأخرية على ار�سها ومل 
تذق طعم الهزمية يف الديار يف اآخر 28 مباراة، 
ن�سف  اىل  لتاأهلها  �سامنة  بلجيكا  وكانت 
النهائي لو مل تنجح الدمنارك يف خطف الفوز 
القاتل  الوقت  يف  بهدف   1-2 اإي�سلندا  على 

لكري�ستيان اإريك�سن .

دوري الأمم الأوروبية

اإيطاليا وبلجيكا تلعبان م�ضريهما يف التاأهل

باري�س  الفرن�سي  العمالق  و�سع 
لتعوي�س  بديلة  خطة  جريمان  �سان 
مبابي،  كيليان  الفرن�سي  جنمه  رحيل 
املتوقع يف امل�ستقبل القريب، وينتهي 
يف  الباري�سي  النادي  مع  مبابي  عقد 
حتى  الالعب  ويرف�س   ،2022 �سيف 
عقد  على  التوقيع  عرو�س  كل  الآن 
»ال�سريجنيتو«  لربنامج  ووفًقا  جديد، 
الإ�سباين، فاإن �سان جريمان �سيتحرك 
فيليك�س  جواو  الربتغايل  مع  للتعاقد 

مبابي  اإذا غادر  اأتلتيكو مدريد،  جنم 
»حديقة الأمراء«، وذكرت العديد من 
ينوي  مبابي  اأن  ال�سحيفة،  التقارير 
عند  �سواء  مدريد  ريال  اإىل  النتقال 
انتهاء عقده مع باري�س اأو يف ال�سيف 
يف  امللكي  النادي  جنح  اإذا  املقبل 
انتقل  فيليك�س  وكان  ال�سفقة،  ح�سم 
يف  مدريد  اأتلتيكو  اإىل  بنفيكا  من 

�سيف 2019 نظري 126 مليون يورو.

لكرة  الأوروغوياين  الحتاد  اأعلن 
اإ�سابة  عن  القدم 

املنتخب  جنم 
�سواريز  لوي�س 
كورونا،  بفريو�س 
الحتاد  واأكد 

الأوروغوياين 
يف 

التوا�سل  الر�سمي على موقع  ح�سابه 
اأّن  الإنرتنت  عرب  تويرت  الجتماعي 
اأ�سخا�س  ثالثة  من  واحد  �سواريز 
اإ�سابتهم بفريو�س  الفحو�سات  اأثبتت 
�سواريز  اإ�سابة  خرب  ويعد  كورونا، 
بالن�سبة  �سادماً  كورونا  بفريو�س 
قبل  مدريد  اأتلتيكو  اجلديد  لناديه 
خم�سة اأيام فقط من املواجهة 
مع  املنتظرة 
يف  بر�سلونة 
ي  ر و لد ا
 ، ين �سبا لإ ا
�سيغيب  و
الأوروغواي  مباراة  عن  �سواريز 
اأمام الربازيل  اليوم  املقررة فجر 
اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات  �سمن 
املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل املقررة يف 

قطر 2022.

قال غاريث �ساوثجيت مدرب اإجنلرتا 
اإن رابطة الدوري الإجنليزي املمتاز 
عليها اإعادة النظر يف موقفها ب�ساأن 
لكل  فقط  تغيريات  ثالثة  اإجراء 
عدد  زيادة  مع  املباراة  يف  فريق 
مزدحم  الإ�سابات يف خ�سم جدول 
الدويل  املجل�س  ومنح  باملباريات، 
لكرة القدم الذي ي�سن قوانني اللعبة 
ال�ستمرار  خيار  الدوري  م�سابقات 
يف  تغيريات  خم�سة  ا�ستخدام  يف 
كل مباراة خالل مو�سم 2021-2020 
بعد ا�ستحداث هذا النظام املو�سم 
املباريات  عدد  زيادة  مع  املا�سي، 
كوفيد-19  جائحة  ت�سببت  اأن  بعد 
حني  يف  املو�سم،  مدة  تقلي�س  يف 
الكربى  الدوري  م�سابقات  ا�ستغلت 
اخليار،  هذا  اأوروبا  يف  الأخرى 
الإجنليزي  الدوري  اأندية  �سوتت 
دعوة  اأن  رغم  �سده،  املمتاز 
�ساوثجيت اتفقت مع �سكاوى بع�س 

املدربني الذين طلبوا اإجراء خم�سة 
منتخب  لعبي  اإ�سابة  بعد  تغيريات 
ورحيم  هندر�سون  جوردان  اإجنلرتا 

�سرتلينغ وبن ت�سيلويل.
»كان  ال�سحفيني:  �ساوثجيت  واأبلغ 
تغيريات  خم�سة  اإجراء  بو�سعنا 
اأربعة تغيريات  اأمام بلجيكا، اأجرينا 
هذا  متلك  ل  والأندية  النهاية  يف 
لكي  ننتظر  »ماذا  وتابع:  اخليار«، 
هناك  كانت  التغيري،  هذا  نطبق 
اأمام  خطورة  اأقل  اإ�سابات  عدة 

ننتظر  هل  نفعل،  ماذا  لكن  بلجيكا 
خطرية؟«،  اإ�سابات  حتدث  حتى 
اإن منتخب اإجنلرتا  وقال �ساوثجيت 
اإ�سافيا  يوما  الالعبني  ا�سطر ملنح 
للتعايف كما قلل احل�س�س التدريبية 
التاأهل  يف  الفريق  اأمل  تال�سي  بعد 
الأمم  دوري  من  النهائية  للمرحلة 
الأوروبية عقب الهزمية اأمام بلجيكا 
الأحد، واأ�ساف »يجب اأن اأكون عادل 
مع مدربي الأندية، لعبو الأندية يف 
املقام الأول وهذه الأندية متلك حق 
اإ�رصاكهم يف حالة جاهزيتهم«، وزاد: 
»الإ�سابات م�سدر قلق على املدى 
عطلة  وجود  عدم  ب�سبب  الطويل 
�ستوية«، وانتقد يورغن كلوب مدرب 
مدرب  غوارديول  وبيب  ليفربول 
الدوري  رابطة  �سيتي  مان�س�سرت 
املو�سم  هذا  املمتاز  الإجنليزي 
بعد  بالالعبني  العتناء  عدم  ب�سبب 

العودة لإجراء ثالثة تغيريات.

ك�سف تقرير �سحفي اإيطايل اأم�س عن 
ال�ستوي  املريكاتو  ب�ساأن  جديد  تطور 
»كالت�سيو  ملوقع  ووفًقا  ميالن،  لإنرت 

مريكاتو« الإيطايل، فاإن اأنطونيو كونتي 
يف  اأولويتني  لديه  ميالن  اإنرت  مدرب 
ال�ستاء وهما التعاقد مع مهاجم وظهري 

الرئي�سية  الأهداف  اأن  واأ�سار  اأي�رص، 
اإمير�سون  هي  املركزين  يف  لكونتي 
باملريي واأوليفييه جريو ثنائي ت�سيل�سي، 
واأو�سح اأن كونتي يرى اإمير�سون مثايل 
خلطة 3-4-1-2، لكن ل توجد اإ�سارات 
م�سجعة من ت�سيل�سي يف ال�سفقة، حيث 
البيع  اأمام  الباب  يفتح  مل  البلوز  اأن 
خطط  خارج  اأنه  رغم  لالعب  النهائي 
املوقع  وذكر  لمبارد،  فرانك  املدرب 
لأنه  و�سع جريو خمتلف،  اأن  الإيطايل 
انتهاء  من  واحدة  خطوة  بعد  على 
لإيجاد  الرحيل  يف  ويرغب  عقده، 
خارج  املباريات  للم�ساركة يف  م�ساحة 
اإن  مريكاتو«  »كالت�سيو  وقال  ت�سيل�سي، 
جريو  حول  وت�سيل�سي  اإنرت  ات�سالت 
البديل  يراه  وكونتي  جارية  تزال  ل 

املنا�سب لروميلو لوكاكو.

�ضاوثجيت ي�ضري على خطى كلوب وغوارديول

ت�ضيل�ضي يتحكم باملريكاتو ال�ضتوي لإنرت ميالن

برييز يفتح باب 
الرحيل اأمام رامو�س

اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الأخري  الت�سال  كوالي�س  اأم�س 
ريال  قائد  رامو�س  �سريجيو  بني 
رئي�س  برييز  وفلورنتينو  مدريد، 
النادي ب�ساأن التجديد، حيث ينتهي 
ال�سيف  الريال  مع  رامو�س  عقد 
املقبل، ومل ي�سل الطرفان لتفاق 
ووفقا  الآن،  حتى  التمديد  ب�ساأن 
الإ�سباين،  »ال�سريجنيتو«  لربنامج 
رامو�س  مع  حتدث  برييز  فاإَنّ 
الأ�سبوع،  هذا  هاتفي  ات�سال  عرب 
اجلديد،  العقد  تفا�سيل  ملناق�سة 
تكون  اأن  طلب  رامو�س  اأَنّ  واأ�سار 
مع  مو�سمني،  اجلديد  العقد  مدة 
ثالث  ملو�سم  التجديد  اإمكانية 
اأن برييز  واأو�سح  ب�سكل اختياري، 
جديد  عقد  لتقدمي  النية  لديه 
لن  لكن  عامني،  مدته  لرامو�س 
مينحه اأي زيادة على راتبه احلايل 
وقال  يورو.  مليون   12 البالغ 
فتح  برييز  اإَنّ  الإ�سباين،  الربنامج 
رامو�س، قائاًل:  اأمام  الرحيل  باب 
جيد،  عر�س  على  ح�سلت  »اإذا 
اأنك تريد  الوقت  �ساأتفهم يف ذلك 
تقارير �سحفية  املغادرة«، وكانت 
�سان  باري�س  اأن  موؤخًرا  زعمت 
عقًدا  رامو�س  منح  ينوي  جريمان 
 20 �سنوي  براتب  موا�سم   3 ملدة 

مليون يورو.

البي ا�س جي يح�ضر فيليك�س بديال ملبابي

�ضواريز ي�ضاب بكورونا ويغيب اأمام الربازيل
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تقرير – علي �سمودي – اعالمي 
واأ�سري حمرر 

ترقب وانتظار

» حما�س  وحركة  املقاومة  اإعالن  ومنذ 
املئات  اأهايل  جنود،يرتقب  اأ�رس  »عن 
اتفاق  قبل  املعتقلني  الأ�رسى  من 
اأحكاما ً  يق�ضون  الذين  واأولئك  اأو�ضلو 
وعوداً  تلقوا  �ضفقة  عن  عالية،اأخباراً 
عديدة باجنازها وفق معايري فل�ضطينية 
»وفاء  �ضفقة  يف  حدث  مع  تكرار  ملنع 
الأحرار »، فاملواطنة فل�ضطني املحروم 
تقول   ، املحروم  �ضامر  الأ�ضري  زوجة   ،
اإدراكنا  رغم  يوماً  الأمل  نفقد  مل   «
اأعاد  الذي  الحتالل  و�ضيا�ضات  بتالعب 
ب�رسوط  التزامه  رغم  زوجي  اعتقال 
�ضفقة وفاء الأحرار ، فقد تزوج واأ�ض�س 
بعد  مل�ضتقبلنا  وخططنا  وعائلة  منزلً 
من  ا�ضمه  و�ضطب  الظلم  من  قرن  ربع 
 « »،وت�ضيف  ال�ضابقة  ال�ضفقات  كافة 
يقبع خلف  �ضامر  زال  �ضنوات،ما   6 منذ 
اإ�رسائيلي،اعاده  الق�ضبان بقرار �ضيا�ضي 
ما  لق�ضاء  املحررين  من  والع�رسات 
بداأ رحلة  فكاأنه  تبقى من حمكومياتهم، 
العتقال من جديد بحكمه املوؤبد مدى 
احلياة »،وتكمل » رزق �ضامر بطفلني من 
نطف جممدة،وما زال يف �ضجن النقب ، 
يزرع الأمل يف رفاقه ال�رسى ويف قلوبنا 
يف كل زيارة ، �ضنوات عمره ت�ضيع خلف 
رفاقه  وكل  يكون  اأن  ونتمنى   ، الق�ضبان 
�ضفقة  اأي  مقدمة  يف  اعتقالهم  املعاد 

وعدم تركهم رهائن لالحتالل ».

اأمل كبري ..
غادة  املواطنة  دموع  وانهمرت   
ل  فهي  الإخبار،  ت�ضمع  ال�ضعدي،وهي 

 ، العاملني  لرب  الت�رسع  عن  تتوقف 
لتعانق  بالعمر  امل�ضنة  والدتها  ليكرم 
جنلها الأ�ضري نهار املعتقل منذ 17 عاماً 
يارب   « وقالت   ، احلياة  مدى  واملحكوم 
.. �ضالحي ودعائي الدائم، فكلنا ننتظر 
حرية �ضقيقي وعودته الينا ليعانق والدتنا 
على اأمل اأن تتحرر من املر�س وتعود لها 
حلزنها  انهارت  التي  وعافيتها  �ضحتها 
ودموعها التي مل تتوقف منذ اعتقاله »، 
واأ�ضافت » والدتي التي �ضربت وحافظت 
�ضقيقي  ا�ضت�ضهد  عندما  قوتها  على 
الذي مل  النهار  �ضامر ورغم احلكم على 
تنقطع عن زيارته حتى اأ�ضبحت طريحة 
�ضمه  واحد  اأمل  على  عا�ضت   ، الفرا�س 
اليوم  لكنها   ، بزفافه  والفرح  حل�ضنها 
حتى  تتذكر  تعد  ومل  الفرا�س  طريحة   ،
ل   ، للجميع  »ر�ضالتي  وتكمل   ،« ا�ضمه 
ميكن  الذي  الأمل  هذا  والدتي  حترموا 
�ضقيقي  ترتكوا  ل   .. حياتها  يغري  اأن 
 ، الوحيد  وحلمنا  الكبري  اأمله  فال�ضفقة 
نعد  ومل  عديدة  اأخبارا  �ضمعنا   ، واليوم 

قادرين على معرفة احلقيقة ».

 دعوات م�ستمرة ..

عائلة  منزل  يف  امل�ضهد  يختلف  ول   
يف  الرب  اأبو  ر�ضا  حممد  مراد  الأ�ضري 
واملحكوم   ، جنني  �رسق  جلبون  بلدة 
تكررت  مرات،فقد   4 املوؤبد  بال�ضجن 
 « �ضفقة  عائلته يف  عا�ضتها  التي  ال�ضور 
وفاء الأحرار »، وعاد اإليها الأمل ،خا�ضة 
التي  الرب  اأبو  ر�ضمية  ال�ضبعينية  للوالدة 
التي  وال�ضغط  القلب  اأمرا�س  تعاين 
حرمتها زيارته لفرتة قبل كورونا ، وتقول 
الرابع  عامه  دخل  ون�ضف  �ضهر  قبل   «
وحياتنا،ع�ضت  اأح�ضاين  عن  بعيداً  ع�رس 
ب�ضبب  واملرارة  احلزن  حلظة  كل  فيها 
هذا الفراق الق�رسي واجلربي،فال يوجد 
كان  لو  حتى  قلبي  على  ابني  من  اأغلى 
كبرية  و�ضدمة  تاأثري  فله  ل�ضاعة  الفراق 
املوؤبد  بال�ضجن  احلكم  »رغم  »،وت�ضيف 
، مل نفقد الأمل ، فاحلكم لرب العاملني 
حتى  لنعي�س  نهار  ليل  له  نت�رسع  الذي 
و�ضجونه  الحتالل  على  منت�رساً  نراه 

بك�رس القيد وزفافه عري�ضاً ، ونتمنى اأن 
ل يتكرر ما حدث معنا ، فقد ا�ضتعدينا 
وجهزنا ل�ضتقباله ، لكن الحتالل نغ�س 
الذين �ضحوا  »اأبطالنا  »،وتكمل  فرحتنا 
يكونوا  اأن  يجب   ، وحريتهم  ب�ضبابهم 
الحتالل  ومنع  ال�ضفقة  يف  الأولوية 
انهم   ، ومعايري  �رسوط  فر�س  من 
ترتكوهم  فال  اجلميع  اأعناق  يف  اأمانة 
ت�ضمحوا  ول   ، الحتالل  بقب�ضة  رهائن 
توؤملنا  التي  والت�رسيحات  بالإ�ضاعات 

وتفقدنا احلياة ».

مل اأعد احتمل ..

العجوز  تدفع  احلجر،  انتفا�ضة  منذ 
،ثمن  جنني  خميم  من  غليون  اأبو  مرمي 
الحتالل  قبل  من  عائلتها  ا�ضتهداف 
الذي هدم منزلها و�رسد عائلتها ، وحالياً 
�ضالح  منت�رس  الأ�ضري  ولديها  يعتقل 
بال�ضجن  املحكوم   غليون   اأبو  حممد 
عاماً  ل50  اإ�ضافة   مرات   5 املوؤبد 
والأ�ضري عمار املحكوم 12 عاماً ، وتقول 
ال�ضبعينية اأم حممد »اعتقلوا كل اأ�رستي 
، هدموا منزيل ، طاردوا اأبنائي ، ق�ضيت 
لكن   ، ال�ضجون  بوابات  على  عمري 
�ضربت ومل ينالوا من عزميتي ومعنوياتي 
ببطولتهم  واعتزازي  فخري  ازداد  بل   ،
»،وت�ضيف »وجعي الوحيد يف احلياة ،هو 
منت�رس البطل واجلريح والذي يقبع خلف 
الق�ضبان منذ 16 عاماً،كل اأمرا�س العامل 
توؤملني كحرماين منه  لكنها مل  اأ�ضابتني 
يعيده  يعد يحتمل غيابه،فمن  قلبي مل   ،
لح�ضاين؟«،  وتكمل » مل يبق من العمر 
اأكرث مما م�ضى ، وقلوبنا متعقلة بال�ضفقة 
التي تعترب الأمل الوحيد لعجوز مثلي .. 
نتمنى من اجلهات املعنية ، �ضماع �ضوت 
باع�ضابنا  التالعب  ومنع  وا�ضح و�رسيح 

التي مل تعد حتتمل اأكرث.

طغت الت�سريبات امل�ستمرة ، حول جهود م�سرية لإجناز �سفقة تبادل جديدة بني اإ�سرائيل وحركة »حما�س » التي حتتجز 
عددا من اجلنود الإ�سرائيليني لديها ،على اأخبار فريو�س » كورونا » رغم الإعالن عن ارتفاع معدلت الإ�سابة يف الأرا�سي 

الفل�سطينية ، واأ�سبح ال�سغل ال�ساغل للمواطنة خديجة عقل من جنني،متابعة ن�سرات الأخبار واأي تفا�سيل جديدة،وكلها اأمل 
اأن يدرج �سمن قوائمها،جنلها الأ�سري حممد جمال عقل ،املحكوم بال�سجن املوؤبد 16 مرة، وتقول«اإنه اليوم الذي انتظره منذ 17 
عامًا، ع�ست فيها كل �سنوف الأمل والوجع بفقدانه وغيابه عنا، كل ليلة ، اأحلم بالنهو�س �سباحا ل�سماع اأجمل خرب يف العامل .. 

وامتنى اأن يتحقق اليوم قبل الغد ».

بعد ت�سريحات حول جهود م�سرية حثيثة ..

اأهايل الأ�شرى :ننتظر �شفقة �شاملة وعدم 
تكرار ما حدث يف �شاليط

مركز الأ�سرى للدرا�سات 
 5333 اأ�شريًا فل�شطينيًا 

اجتازوا امتحانات الثانوية العامة 
يف ال�شجون الإ�شرائيلية

للدرا�ضات   الأ�رسى  مركز  اأ�ضاد 
والأ�ضريات  الأ�رسى  بن�ضال 
ال�ضجون  يف  الفل�ضطينيات 
�ضوؤون  وهيئة  ال�رسائيلية 
ووزارة  واملحررين  الأ�رسى 
الفل�ضطينى  والتعليم  الرتبية 
�ضيا�ضة  مواجهة  يف  لنجاحهم 
التجهيل ال�رسائيلية التى منعت 
تقدمي الثانوية العامة وحرمانهم 
من النت�ضاب للجامعات منذ ما 
يزيد عن الع�رس �ضنوات . وقال 
للدرا�ضات   مدير مركز الأ�رسى 
الدكتور راأفت حمدونة اأن جناح 
400 اأ�ضري يف امتحانات الثانوية 
العامة هذا العام 2020 ، وجناح  
مدار  على  اأ�ضريا  طالبا   5333
 2014  ( العام  من  �ضنوات  �ضبع 
– 2020 ( بتجربة فريدة ورائدة 
حركات  يف  م�ضبوقة  وغري 
على  توؤكد  العاملية  التحرر 
الفل�ضطينيني  الأ�رسى  اإرادة 
للعملية  وانتمائهم  ال�ضجون  يف 
على   واإ�رسارهم  التعليمية 
قاعات  اإىل  ال�ضجون  حتويل 
تعليمية  ومدرا�س  جامعية 
د.  واأ�ضاف   . درا�ضية  ولف�ضول 
الحتالل  �ضلطات  اأن  حمدونة 
التعليمية  العملية  بعرقلة  قامت 
�ضاليط  قانون  �ضن  خالل  من 
وقامت   ، التعليم  منع  الذى 
التعليمية  الكتب  اإدخال  مبنع 
توفري  ورف�ضت  مراحلها،  بكل 
الدرا�ضية،  وال�ضفوف  القاعات 
بالدرو�س  يقوم  من  وعاقبت 
دخول  ومنعت  واملحا�رسات، 
واملجالت  املنهجية  الكتب 
العلمية،  والدرا�ضات  والأبحاث 
مدار�س  باأي  اللتحاق  ومنعت 
موؤ�ض�ضات  اأو  جامعات  اأو 
ومنعت  اأكادميية،  اأو  تعليمية 
الأ�رسى  من  معلمني  اإيجاد 
لالأ�ضبال  الفل�ضطينيني 
الأدوات  ومنعت  القا�رسين، 
والقرطا�ضيات  الدرا�ضية 
من  بالكثري  وقامت  والألواح، 
لتجهيل  تهدف  التي  اخلطوات 
من  ال�ضتفادة  وعدم  الأ�رسى 
حمدونة  د.  واأو�ضح   . اأوقاتهم 

ف�ضلت  الإجراءات  تلك  كل  اأن 
التى  الفل�ضطينى  اإرادة  اأمام 
يف  )الأ�رسى  بجهود   جنحت 
الأ�رسى  �ضوؤون  وهيئة  ال�ضجون 
الرتبية  ووزارة  واملحررين 
و�ضمن  العايل(،  والتعليم 
منظومة متكاملة من اخلطوات 
بتجاوز  املدرو�ضة  والإجراءات 
الإ�رسائيلي  الرف�س  عملية 
ل  مبا   ، املعيقات  وتخطي 
يف  التعليمي  والنظام  يتعار�س 
فل�ضطني، واأ�ض�س الثالثة لنظام 
وم�ضداقية  التعليم،  ي�ضمن 
برقابة  المتحانات  و�ضفافية 
يف  الأ�رسى  من  اأكفاء  م�رسفني 
الأق�ضام، عرب جلان يتم ت�ضكيلها 
من  اأكادمييني  قيادة  قبل  من 
عليا  �ضهادات  يحملون  الأ�رسى 
الرتبية  وزارة  من  اعتمادها  مت 
اعداد  مهمتها  العايل  والتعليم 
واملراقبة  المتحانات  وجتهيز 
حمدونة  د.  طالب   . عليها 
بال�ضغط  الدولية  املوؤ�ض�ضات 
التى  الحتالل  �ضلطات  على 
يف  الدولية  التفاقيات  تتجاوز 
ق�ضايا  يف  الأ�رسى  مع  تعاملها 
التعليم  اأن  اإىل  م�ضرياً   ، التعليم 
القانون  يكفله  ال�ضجون حق  يف 
وفق  بالن�ضالت  تعمد  وحق   ،
الوطنية  احلركة  ت�ضحيات 
الفل�ضطينية الأ�ضرية التى حمته 
الن�ضالية  باخلطوات  وحققته 
التى دفع الأ�رسى مقابلها الكثري 
من اجلهد وال�ضهداء ، خلو�ضهم 
الكثري من الإ�رسابات املفتوحة 
بواقع  للنهو�س  الطعام  عن 
املعتقالت واجناز حق التعليم . 
و�ضكر د. حمدونة كاَل من هيئة 
واملحررين  ال�رسى  �ضوؤون 
والتعليم  الرتبية  ووزارة 
التى  اجلهود  على  الفل�ضطينى 
يبذلونها من اأجل جتاوز عقبات 
، ومتكني  للتعليم  منع الحتالل 
الأ�رسى من فرحتهم يف موعد 
ومتفاهم  متبع  نظام  وفق  اآخر 
عليه مع الأ�رسى الذين ي�رسون 
كل  رغم  التعليم  موا�ضلة  على 

العقبات.

فى اأعقاب ا�ست�سهاد الأ�سري كمال اأبو وعر

مدير مركز الأ�شرى للدرا�شات الدكتور راأفت حمدونة
.     اإدارة �سجون الحتالل ل تاأبه بحياة الأ�سرى الفل�سطينيني

للدرا�ضات  الأ�رسى  مركز  مدير  اأكد 
اأعقاب  يف  حمدونة  راأفت  الدكتور 
 ، عاما(   46( وعر  اأبو  كمال  ا�ضت�ضهاد 
نتيجة  �ضبقوه  اأ�ضرياً   )226( وا�ضت�ضهاد 
الإعدام املبا�رس والتعذيب وال�ضتهتار 
�ضجون  اإدارة  اأن  ال�ضجون  يف  الطبي 
الأ�رسى  بحياة  تاأبه  ل  الحتالل 
املوؤ�ض�ضات  وطالب   ، الفل�ضطينيني 
واملنظمات احلقوقية بحماية الأ�رسى 

املر�ضى  الفل�ضطينيني  حياة  واإنقاذ 
مزمنة  اأمرا�س  من  يعانون  والذين   ،
الكلوي  والف�ضل  وال�رسطان  كالقلب 
والربو والع�رسات ممن اأ�ضيبوا بفيو�س 

كورونا 
ا�ضت�ضهاد  من  حمدونة  الباحث  وحذر 
يف  املر�ضى  الأ�رسى  من  املزيد 
حالة  هنالك  يكن  مل  اذ  ال�ضجون 
م�ضاندة جدية لنقاذ حياتهم، وطالب 

باملزيد من اجلهد على كل امل�ضتويات 
وحقوقياً،  و�ضعبياً  و�ضيا�ضياً  اعالمياً 
اأوىل  اإىل  الأ�رسى  ق�ضية  وحتويل 
لتت�ضدر  الفل�ضطينى  ال�ضعب  اأولويات 
ال�ضكوت  اأن  واأكد  الأخرى.  الأولويات 
على �ضيا�ضة الإهمال الطبى �ضي�ضاعف 
قائمة �ضهداء احلركة الوطنية الأ�ضرية 
الأ�رسى  زيارة  باأهمية  وطالب   ،
حياتهم  جمريات  على  والطالع 

للطواقم  وال�ضماح  مر�ضاهم  وح�رس 
جراحية  عمليات  لإجراء  الطبية 
وطالب  لذلك،  بحاجة  عاجلة ملن هم 
ا�ضت�ضهاد  اأ�ضباب  للتعرف على  بتدخل 
�ضجون  يف  الفل�ضطينيني  املعتقلني 
الأ�رس  من  خروجهم  وبعد  الحتالل 
مفزعاً  كابو�ضاً  ت�ضكل  اأ�ضبحت  والتي 
منه  التخل�س  ويجب  الأ�رسى  لأهايل 
حتت كل اعتبار. واأ�ضاف د. حمدونة اأن 

هنالك خطورة على الأ�رسى املر�ضى » 
مب�ضت�ضفى �ضجن مراج بالرملة » كونهم 
خطر  وهنالك  مرتدية  �ضحية  بحالة 
ال�ضتهتار  نتيجة  حياتهم  على  حقيقى 
والعناية  الرعاية  توفري  وعدم  الطبي 
ال�ضحية والدوية الالزمة والفحو�ضات 
الذي  الأمر  لالأ�رسى،  الدورية  الطبية 
حال  يف  ال�ضحايا  من  املزيد  يخلف 
دون  �ضيا�ضته  يف  الحتالل  ا�ضتمرار 

انقاذ  اأجل  من  دولية جدية  �ضغوطات 
حياة املر�ضى منهم قبل فوات الأوان. 
من  وعر  اأبو  الأ�ضري  اأن  بالذكر  جدير 
يعاين  وكان  قباطية جنوب جنني،  بلدة 
وكان  واحللق  باحلنجرة  �رسطان  من 
من  كورونا  بفريو�س  الأول  امل�ضاب 
الأ�رسى يف ال�ضجون، ومعتقل منذ عام 
2003 وحمكوم بال�ضجن 6 موؤبدات و50 

عاما.



اإ�ضطنبول/ الأنا�ضول

والية  بداية  مع   ،2017 فرباير  وقال حفرت يف 
الرئا�سية  فرتته  تكون  اأن  اأمتنى  ترامب، 
اأوباما  وجهه  الذي  »الظلم  عن  خمتلفة 
ذهبية  فر�سة  حفرت  ترامب  منح  اإلينا«وفعال 
واأبوظبي،  القاهرة  من  بتحري�ض  ليبيا،  حلكم 
العا�سمة  الربتقايل« القتحام  »ال�سوء  واأعطاه 
طرابل�ض، بعد مكاملة �سهرية كان بطلها جون 
االأمريكي،  القومي  االأمن  م�ست�سار  بولتون، 
فافعل  �ستهاجم  كنَت  »اإن  له  قال  الذي 

ب�رسعة«.
ورمبا  حياته  يف  فر�سة  اأهم  �سّيع  حفرت  لكن 
طرابل�ض،  احتالل  يف  ف�سل  عندما  اآخرها، 
كما اأو�ساه بولتون، رغم م�ساركة عدة اأطراف 
الهجوم،  هذا  يف  جانبه  اإىل  ع�سكريا  اأجنبية 
واندحرت ملي�سياته مهزومة بعد 14 �سهرا من 

القتال ال�ساري.

 �ضهران اأمام حفرت لتغيري تكتيكه

يتوىل  لن  بايدن،  اأن  حفرت،  حظ  ح�سن  من 
الرئا�سة ر�سميا اإال يف 20 جانفي 2021، لذلك 
ترتيب  الإعادة  �سهرين  من  اأكرث  حفرت  اأمام 
اأوراقه، وحماولة �سمان من�سب �سيادي �سمن 

املتحدة  االأمم  ترعاه  الذي  الليبي،  احلوار 
الدميقراطي  فاحلزب  وا�سنطن  من  بدعم 
الدفاع  على  تركيزه  عنه  معروف  االأمريكي 
من  اأكرث  التعبري،  وحرية  االإن�سان  حقوق  عن 
الطابع  عليه  يغلب  الذي  اجلمهوري  احلزب 
االإن�سان  الرباغماتي. و�ِسِجل حفرت يف حقوق 
ال يدعو للفخر، فمنذ اإطالقه »عملية الكرامة« 
يف 15 ماي 2014، ارتكبت ملي�سياته العديد من 
جرائم القتل واالختطاف والنهب، ناهيك عن 

جرائم احلرب وجرائم �سد االإن�سانية.
فاملقابر اجلماعية يف مدينة ترهونة )غرب(، 
التي   ، امللي�سيات  اإجرام  حجم  على  �ساهدة 
ارتكبت العديد من املجازر بحق مدنيني اآمنني 
االأ�رسى  وت�سفية  مرزق  ومدينة  طرابل�ض  يف 
على يد حممود الورفلي، اأحد قيادات حفرت، 
ال  الدولية،  اجلنايات  حمكمة  لدى  املطلوب 
اإدانته  فيديوهات  ن�رس  بعد  دليل  اإىل  حتتاج 

)مفاخرا( اأمام العامل.
ال�سجل  انتقد  الذي  بايدن،  اأن  املتوقع  ومن 
راأ�سهم  الدوليني وعلى  لداعمي حفرت  االأ�سود 
يكون  لن  وال�سعودي،  امل�رسي  النظامان 
باجلرائم،  حافل  تاريخه  بجرنال  رحيما 
الربع�سي  حنان  املحامية  اغتيال  اآخرها 
معقل  بنغازي،  مدينة  و�سط  برقة(،  )عجوز 

النا�ض  من  وم�سمع  مراأى  واأمام  ملي�سياته، 
فا�ستمرار ال�سغط االأمريكي على حلفاء حفرت 
امل�رسي  النظامني  وباالأخ�ض  االإقليميني 
ت�سييق  �ساأنه  عنه، من  للتخلي  واالإماراتي 
وفتح  االنقالبي  اجلرنال  على  اأكرث  اخلناق 
ملفات جرائمه خا�سة يف طرابل�ض، قد ميهد 
لفر�ض عقوبات دولية على حفرت واأبرز قادته، 
املحكمة  اأمام  حماكمتهم  اإجراءات  وبدء 
حرمانه  ذلك  من  واالأهم  الدولية،  اجلنائية 
من اأي من�سب �سيادي، يُح�سنه من امل�ساءلة 

الدولية.
 العدالة الأمريكية ُت�ضيق اخلناق على 

حفرت

يواجه حفرت عدة دعاو ق�سائية مرفوعة �سده 
مملكته  يجعل  ما  والقتل،  بالتعذيب  تتهمه 
الت�سعينات يف  بناها منذ بداية  التي  العقارية 
الواليات املتحدة االأمريكية مهددة باالنهيار.

�سرتيت  »وول  ل�سحيفة  حتقيق  ك�سف  اإذ 
فرتة  خالل  حفرت  اأن  االأمريكية،  جورنال« 
 1991 بني  املتحدة  الواليات  يف  اإقامته 
بقيمة  ا�سرتى هو وعائلته 17 عقارا،  و،2011 
وحدها  فريجينيا  والية  يف  دوالر  ماليني   8
�سجل  ح�سب  لوا�سنطن(،  حماذية  )�رسق/ 

ووثائق  املحكمة،  ووثائق  العام،  العقارات 
من  العقارات  معظم  وتدار  اأر�سدته  متابعة 
عليها  وي�رسف  ال�رسكات  من  �سل�سلة  خالل 
ابنه عقبة حفرت وبح�سب ال�سحيفة االأمريكية، 
ميلك حفرت نف�سه �سقة فاخرة يف حي »فولز 
ذات  ريف  يف  ومزرعة  بفرجينيا،  ت�سريت�ض« 

الوالية، ح�سبما ي�سري ال�سجل العقاري.
حفرت  ابن  ا�سرتى  املا�سي،  جويلية  ويف 
مزرعة خيول بقيمة 700 األف دوالر يف منطقة 
يف  ال�رساء  بالغ  ح�سب  »بوي�ض« بفرجينيا، 
اأن  �ستار«ورغم  »وين�س�سرت  املحلية  ال�سحيفة 
التي  الق�سايا  البداية جتاهل  يف  حاول  حفرت 
رفعت �سده، اإال اأنه ا�سطر فيما بعد لتكليف 
حمكمة  يف  عنه  للدفاع  املحامني  من  فريق 
فرجينيا، التي قبلت الق�سية باعتباره مواطنا 

اأمريكيا، ولديه اأمالك يف الوالية.
مبزاعم  االعرتاف  املحكمة  قا�سي  ورف�ض 
فريق الدفاع باأن حفرت »يتمتع بح�سانة رئي�ض 

دولة«، بح�سب اإعالم اأمريكي.
ومن �ساأن اإدانة حفرت يف الق�ساء االأمريكي، اأن 
يفتح الباب اأمام مزيد من الق�سايا اجلنائية يف 
يقل�ض حظوظه  االنقالبي، مما  حق اجلرنال 
حال  يف  الليبي  اجلي�ض  قيادة  اإمكانية  يف 

التو�سل اإىل اتفاق لتوحيده واإعادة بنائه.

املقبلة  املرحلة  يف  حفرت  ي�سعى  قد  لذلك 
يف  ال�سابقني  خ�سومه  مع  �سفقات  عقد  اإىل 
الغرب الليبي، من اأجل احل�سول على من�سب 
عن  التنازل  مع  للجي�ض(  عام  )قائد  �سيادي 
للجي�ض  االأعلى  القائد  يكون  باأن  �رسطه 
التمتع  مقابل  مدنية،  خا�سع ل�سلطة  وغري 
بـ«احل�سانة«لكن ذلك قد ال يكون كافيا، اإذ �سبق 
لروؤ�ساء دول اأن توبعوا يف ق�سايا جنائية على 
ميلو�سوفيت�ض،  �سلوبودان  رئي�ض �رسبيا  غرار 

وقادة �رسب البو�سنة والهر�سك.
ومع و�سول بايدن املرتقب اإىل البيت االأبي�ض، 
باالأغلبية يف جمل�ض  الدميقراطيني  واحتفاظ 
النواب، يكون حفرت فقَد املظلة الدولية التي 
االإمارات،  وباالأخ�ض  حللفائه،  تتيح  كانت 
تزويده باالأ�سلحة واملرتزقة دون القلق ب�ساأن 

العقوبات الدولية.
قائمة  �سمن  وفرن�سا،  رو�سيا  تبقى  ذلك  ومع 
حق  متلك  والتي  حلفرت،  الداعمة  الدول 
النق�ض يف جمل�ض االأمن ما يعني اأننا �سن�سهد 
بني  املواجهة  احتدام  املقبلة  املرحلة  يف 
دبلوما�سيا  �سواء  ليبيا،  يف  ومو�سكو  وا�سنطن 
اأو حتى احتكاك ع�سكري، يف حني اأن فرن�سا 
�ستحاول اأن ال تخرج بخفي حنني من ليبيا، ولو 

عرب عباءة اأوروبية.
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يبدو اأن الرياح تاأتي مبا ل ت�ضتهي �ضفن اجلرنال الليبي خليفة حفرت، بعد اأن خ�ضر رهانه على الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب، يف معركة النتخابات الرئا�ضية، اأمام مناف�ضه الدميقراطي جو بايدن، الذي ل 

يبدي كبري اإعجاب بـ«الدكتاتوريات العربية«و�ضبق حلفرت اأن اتهم الرئي�س الأمريكي الأ�ضبق باراك اأوباما، 
الذي كان بايدن نائبه حينها )2008-2016( باأنه وقف �ضد م�ضروعه النقالبي يف ليبيا.

ليبيا

فوز بايدن يعيد حلفرت كوابي�س اأوباما 
- الرئي�س الأمريكي املنتخب اأعلن موقفا حادا من حلفاء حفرت العرب 

- مملكة حفرت العقارية يف الوليات املتحدة قد تنهار 

»ازدواجية معايري«

 ملاذا ل ُيجرم الغرب »معاداة الإ�سالم«؟ 
اإ�ضطنبول/ حممد �ضيخ يو�ضف/ 

الأنا�ضول

الغرب  معايري  ازدواجية  ا�ستمرار  مع 
جتاه االإ�سالم وامل�سلمني، تت�سع موجة 
امل�سلمني،  وكراهية  االإ�سالم  معاداة 
»االإ�سالموفوبيا«  ظاهرة  و�سلت  حتى 
الفرتة  يف  خطرية  م�ستويات  اإىل 

االأخرية.
فمنذ عقود، يتنبى الغرب خطاًبا يُجرم 
بعد  اليهود  وكراهية  ال�سامية  معاداة 
العاملية  »الهولوكو�ست« خالل احلرب 
فاإن  واالآن،   )1945  :1939( الثانية 
اأجواء العداء ال�سائدة بحق امل�سلمني، 
�سن  عرب  مماثاًل،  اإجراًء  ت�ستدعي 

قوانني جُترم معاداة االإ�سالم 
تطرح  الغرب  معايري  ازدواجية  لكن 
حرية  من  املوقف  حول  ت�ساوؤالت 
االإ�ساءة  عند  االإعالم  يف  التعبري 
يعادي  من  جترمي  مقابل  لالإ�سالم، 
ا جترمي من  ال�سامية فلماذا ال يتم اأي�سً
االإ�سالم  واأن  خا�سة  االإ�سالم،  يعادي 
وعدد  �سماويتان،  ديانتان  واليهودية 
امل�سلمني يفوق مليارا ون�سف املليار 
ودعوات  ت�ساوؤالت  العامل  اأنحاء  يف 
بني  للتمييز  موؤخًرا،  اأُطلقت،  عديدة 
حرية التعبري واالإ�ساءة لالأديان، وبينها 
اإىل  خرباء  دفع  ما  وهو  االإ�سالم، 
معاداة  جُترم  قوانني  �سن  اإىل  الدعوة 

االإ�سالم.
واحد  م�سدرها  ال�سامية  اأن  كما 
ي  �ُسِمّ اإذ  املنطقة،  ل�سعوب  بالن�سبة 
�سام،  اإىل  ن�سبًة  اال�سم  بهذا  ال�سامّيون 
يف  التوراة  كتاب  يف  ا�سمه  ورد  الذي 
الّتكوين؛  �سفر  من  العا�رس  االإ�سحاح 
االأن�ساب  من  جمموعة  على  للداللة 

املنحدرة من �سام بن نوح.
االأرامّيني،  املجموعة  وت�سّم 
كانوا  الذين  والعربّيني،  واالآ�سورّيني، 
العربّية،  اجلزيرة  �سبه  يف  يقيمون 
وفل�سطني.  و�سوريا،  الّرافدين،  وبالد 
ال�سامّيني  اأن  على  الباحثون  ويتفق 
اأقاموا يف البداية باجلزيرة العربّية، ثّم 

بداأوا بالهجرة منها ب�سبب اجلدب.
ح�سب  ال�ّسامّية،  اللغات  مت  وُق�ِسّ
اإىل �ّسمالّية �رسقّية  التوزيع اجلغرايّف، 
البابلّية  وهي  االأكادّية  اللغة  ت�سم 
غربّية  �سمالية  واأخرى  واالآ�سورّية، 
التي  والكنعانّية  االأوغاريتية،  وهي 
واملوؤابّية،  والفينيقّية،  العربّية،  ت�سّم 
عربّية  اإىل  اجلنوبية  مت  ُق�ِسّ بينما 
وعربّية  اليمن،  اأهل  لغة  وهي  جنوبّية 

�سمالّية هي اللغة العربّية الُف�سحى.

 مكافحة معاداة الإ�ضالم

اجلماعية  االإبادة  حول  قمة  خالل 
»�رسبرنيت�سا«  مدينة  يف  وقعت  التي 
الرئي�ض  قال   ،1995 عام  البو�سنية 
يف  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 
معاداة  مكافحة  »يجب  مرئية:  ر�سالة 
مكافحة  غرار  على  اليوم  االإ�سالم 
كارثة  اأعقاب  يف  ال�سامية  معاداة 
االأوروبيون  فامل�سلمون  الهولوكو�ست، 
انتزاع  ويتم  ممنهج،  لتمييز  يتعر�سون 
اأن  »يجب  وحرياتهم«وتابع:  حقوقهم 
نظًرا  اخلاطئ؛  امل�سار  هذا  يتوقف 
وثقافة  الب�رسية  م�ستقبل  لتهديده 

التعاي�ض بني املعتقدات«.

 »الال اإ�ضالمية« وجهة نظر!«

فيما قال عمرو مو�سى، االأمني ال�سابق 
جلامعة الدول العربية )2001: 2011(، 
بـ«في�سبوك«  ح�سابه  على  تدوينة  عرب 
االأحد: ال اأفهم اأن تكون »الال �سامية« 
وجهة  اإ�سالمية«  »الال  بينما  جرمية، 

نظر!«.
اآفة  املعايري  »ازدواجية  واأ�ساف: 
عنها  املنبثقة  وال�سيا�سات  كربى، 
وردود الفعل املرتتبة عليها تدفع اإىل 

اأجواء من ال�سدام املت�ساعد«.
املوقف  ا�ستمر  »اإذا  اأنه  على  و�سدد 
يف  نكون  وغربا،  �رسقا  االإ�سالم  اإزاء 
تاأ�سيل  بل  اأو�سع،  تف�سري  مواجهة 
ينتقل  احل�سارات؛  ل�رساع  وتاأكيد 
االإ�سالم  بني  ب�رساع  يتعلق  طرح  من 
خمتلف  مع  �رساع  اإىل  والغرب، 

احل�سارات االأخرى«.
عرب  ال�رساع  جتاوز  اإىل  مو�سى  ودعا 
�سياغة  ومتكني  الفكر  تاأهيل  »اإعادة 
حمدثة للخطاب االإ�سالمي تتوجه اإىل 
وتتفاعل مع  االأخرى  كافة احل�سارات 

منطقها«.
وزاد بقوله: »طلب عاجل من االأجهزة 
خمتلف  يف  والقانونية  الد�ستورية 
من  امل�سلمون  فيها  يعاين  التي  البالد 
التفرقة و�سوء املعاملة، من ال�سيا�سات 
عنهم،  الظلم  لرفع  املعايري،  مزدوجة 
االأعظم  الرمز  اإهانة  جترمي  وكذا 

للدين االإ�سالمي ورموزه الكربى«.

 ذريعة حرية التعبري

اأعرب علي باكري، كاتب وباحث لبناين، 
االأ�سا�سي  »امل�سكل  باأن  اعتقاده  عن 
يف تعامل الغرب، وفرن�سا حتديدا مع 
االإ�سالم كدين وامل�سلمني، هو املعايري 
املزدوجة، التي يتم تطبيقها من قبلهم 

حتت ذرائع خمتلفة«.
واأ�سف باكري لالأنا�سول: »ال نرى مثل 
االأمر  يتعلق  عندما  مثاًل  ال�سيء  هذا 

بالديانات االأخرى اأو اإ�رسائيل«.
واأردف: »فاأي انتقاد الإ�رسائيل )ر�سم، 
تاريخ،  كتابة،  فن،  �سعر،  كاريكاتور، 
تلقائًيا  ت�سنيفه  يتم  �سيا�سة...اإلخ( 
على اأنه معاداة لل�سامية ويتم مهاجمة 
�ساحبه وحماكمته، وال يتم طبًعا اإدراج 
هذا النقد �سمن حرية التعبري اأو حرية 

املعتقد اأو حرية القيم«.
وتابع: »اإذا كانوا �سادقني يف دعواهم، 
فعليهم اأن يكونوا مت�سقني مع اأنف�سهم 
واأن ي�سنوا قوانني حترتم جميع االأديان 
عليها،  التعدي  وجتّرم  واملعتقدات، 
حتت  امل�سلمني  من  النيل  من  بداًل 
ذريعة حرية التعبري، ال�سيما مع �سعود 
واليمني  والفا�سية  النازية  التيارات 
بعد  جديد،  من  اأوروبا  يف  املتطرف 
ع�رسات  مبقتل  الفكر  هذا  ت�سبب  اأن 
حربني  يف  الب�رس  من  املاليني 

عامليتني«.
القوانني  هذه  مثل  »�سن  بقوله:  وزاد 
االإ�سالموفوبيا يف  ت�ساعد  �سيحد من 
ال�سيا�سيني  ا�ستغالل  ومينع  الغرب، 
كورقة  وامل�سلمني  االإ�سالم  ملعاداة 
اأ�سوات  من  املزيد  لك�سب  انتخابية، 
على  النا�ض  وحتري�ض  املتطرفني، 
بع�سهم البع�ض، وزعزعة اأمن املجتمع 

والدولة«.

 اإهانة املقد�ضات

وباحث  كاتب  الكندوري،  نظري  اأما 
»العامل  اإن  لالأنا�سول  فقال  عراقي، 
مطالبات  مع  باإيجابية  تعامل  الغربي 
معاداة  يجرم  قانون  ب�سن  اليهود 

الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ال�سامية 
�سن  باأن  الغربيون  القادة  �سعر  حينها 
م�ساعر  من  �سيقلل  القانون  هذا  مثل 
من  ويحد  املجتمع،  يف  الكراهية 

م�ساكل اجتماعية عديدة«.

يف  التجربة  تلك  »جنحت  واأردف: 
يف  اليهودية  لالأقلية  االعتبار  اإعادة 
الغرب، و�ساهمت يف انخفا�ض م�ساعر 
ال�سعوب  تكنها  كانت  التي  الكراهية 
امل�ساكل  من  وقللت  لليهود،  الغربية 

االجتماعية«.
ل�ستى  يتعر�سون  »امل�سلمني  اأن  واأكد 
الغربية،  الدول  يف  امل�سايقات  اأنواع 
اجتماعية  م�ساكل  ن�سوء  اإىل  اأدى  ما 
كبرية، باالإ�سافة اإىل اأن االعتداء على 
يوؤذ  مل  مقد�ساتهم  وعلى  امل�سلمني 
الغربية  الدول  يف  امل�سلمني  م�ساعر 
فح�سب، واإمنا جرح م�ساعر امل�سلمني 
االإ�سالمية،  البلدان  من  العديد  يف 
من  باأكرث  اأفرادها  عدد  يقدر  والتي 

مليار ون�سف املليار«.
تلك  يف  »اال�ستمرار  اأن  من  وحذر 
مقد�سات  اإهانة  وتعمد  امل�سايقات 
على  �سلبًا  �سينعك�ض  امل�سلمني 
ودول  االإ�سالمية  الدول  بني  العالقات 

الغرب، �سواء �سيا�سًيا اأو اقت�سادًيا«.
وا�ستطرد: »يجب على قادة الغرب اأن 
يعيدوا التفكري ويعملوا جدًيا على �سن 
كما  لالإ�سالم،  االإ�ساءة  يجرم  قانون 
هو احلال مع جترمي االإ�ساءة لل�سامية 

ومعاداتها«.
 حتري�س متعمد

عن  احلديث  اإىل  الكندوري  تطرق 
»هذا  بقوله:  الغرب  يف  التعبري  حرية 

والدليل  حقيقة،  هو  مما  اأكرث  اإدعاء 
االإ�ساءات  عن  يدافعون  اأنهم  هو 
املتوا�سلة للنبي حممد )�سل اهلل عليه 
هذا  يتعمد  عمن  ويدافعون  و�سلم(، 
الفعل، ويف الوقت نف�سه يغ�سبون حني 
)اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  يتعر�ض 

ماكرون( لل�سخرية«.
وا�ستطرد: »هذا ما راأيناه حينما �سخر 
الرئي�ض اأردوغان من الرئي�ض الفرن�سي 
لالإ�سالم  امل�سيئة  ت�رسيحاته  ب�سبب 
ملعاجلة  يحتاج  اإنه  وقال  وامل�سلمني، 
من  ال�سخرية  اأن  يعني  هذا  عقلية.. 
نبي االإ�سالم كانت متعمدة وال عالقة 
لها بحرية التعبري، فهم مل يتحملوا ما 

اعتربوه اإ�ساءة لرئي�سهم«.
ويدافع ماكرون عن ر�سوم كاريكاتورية 
عليه  اهلل  )�سل  حممد  للنبي  م�سيئة 
و�سلم( نُ�رست يف فرن�سا موؤخًرا، معترًبا 
وهو  التعبري.  حرية  �سمن  تندرج  اأنها 
ما اأثار موجة غ�سب بني امل�سلمني يف 
اأنحاء العامل واأطلق حمالت ملقاطعة 

املنتجات الفرن�سية.
حرية  اأن  »نعتقد  الكندوري:  وتابع 
اأن  يجب  ال�سخ�سية  واحلرية  التعبري 
االإ�ساءة  حد  اإىل  ت�سل  حينما  تنتهي 
تعترب  ال  حينها  االآخرين،  ملقد�سات 
ا متعمًدا على اأمة  حرية، اإمنا حتري�سً

كبرية، مثل االأمة االإ�سالمية«.
التحري�ض  »هذا  باأن  حديثه  واختتم 
اخلالفات  لزيادة  �سببًا  �سيكون 
يف  والعن�رسية  والعرقية  الطائفية 
فاإن  وبالتايل  نف�سها،  الغرب  بلدان 
اأو  االإ�سالم  اإقرار قانون يجرم معاداة 
متاًما  ي�سب  مقد�ساته،  من  ال�سخرية 
يف مو�سوع حق حرية التعبري واحرتام 

املقد�سات جلميع اأفراد املجتمع«.
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الكاتبة ال�ساعدة اإميان بلمداين، تفتح قلبها لـ "الو�سط"

حواء ومعاناة  ت�ضحية  من  اآخر  وجه  حكاية"...  نب�ضها  "اأنثى 
اأو�سحت الكاتبة الواعدة اإميان بلمداين، ابنة مدينة الق�سبة العتيقة  ليومية »الو�سط »اأنها ت�ستطيع تقدمي الإ�سافة احلقيقية  للأدب اجلزائري من 

خلل اختيارها جن�ض اأدبي �سعب بع�ض ال�سيء ،واملتمثل يف » الق�سة الق�سرية« لتحكي لنا عرب اأ�سرعتها اأروع النماذج املرتبطة  بحواء اجلزائرية  
التي تعمل جاهدة من اأجل تفجري طاقاتها الإبداعية عرب فعل الكتابة لتوثق من خللها  ما يجول يف كيان الإن�سان ،لترتجمه يف نهاية املطاف اإىل 

ق�س�ض تلم�ض الواقع  وتربز مدى  ت�سحية ومعاناة كل امراأة  حتلم بغد اأف�سل م�سرق ومزهر يف كنف احلياة القا�سية ، وعلى هذا الأ�سا�ض قررنا 
التقرب من هذه املبدعة  املتوجة يف عدة م�سابقات عربية لنكت�سف اأكرث رفقة القارئ العزيز لهذا احلوار ال�سيق جمموعتها الق�س�سية »اأنثى نب�سها 

حكاية« ال�سادرة يف 2020 عن دار املثقف للن�سر والتوزيع.  

حاورها: حكيم مالك

نف�سها  اإميان  تعرف  كيف  بداية، 
للقارئ؟

ذات  العا�صمة،  اجلزائر  من  اإميان،  بلمداين 
19 �صنة، مواليد 2000/12/27. طالبة جامعية 
 3 بـ   م�صاركة  وكاتبة،  النف�س  علم  تخ�ص�س 
ال�صباب  اأنطولوجيا  اإىل«  اإ�صافة  كتب جامعة، 
نوعه  من  والأول  عربي  دويل  عمل  املبدع« 
ا�صتياق«  خواطر«  كتاب  �صاحبة  اجلزائر،  يف 
،�صاحبة  وحكايات  ق�ص�س  دار  عن  ال�صادر 
املثقف  دار  عن  �صدرت   ق�ص�صية  جمموعة 
نب�صها  »اأنثى  ا�صم  حتت  والتوزيع   للن�رش 
�صذية«  نوتات  كتاب«  على  م�رشفة   ،« حكاية 
حتكي  اإناث  جمموعة  طياته  بني  ي�صم  الذي 
كل واحدة منهن عن ق�صتها يف احلياة، فائزة 
دائما  العربي،  امل�صتوى  على  مب�صابقات 
م�صابقة  منها  الق�صرية  الق�صة  �صنف  يف 
ملتقى  درع  على  متح�صلة  »و  ماهي  دار« 
»اجلياد«  مو�صوعة  يف  وم�صاركة  النايل،  ابن 
�صاركت  اأعمايل  الق�صرية،  للق�صة  الأردنية 
يف معر�س الإ�صكندرية الدويل للكتاب 2020، 
اأعمايل اجلديدة يف املعار�س  �صتتواجد  كما 
التي �صتقيمها دار  بالكتاب  الوطنية  اخلا�صة 
بدءا من �صهر دي�صمرب،  »املثقف »اجلزائرية 
ولدي الكثري من الأعمال املن�صورة يف جمالت 

وجرائد وعرب من�صات اإلكرتونية.

 متى اكت�سفت اأناملك عامل احلرف 
العربي؟

�صياغة  اأعيد  كنت  الطفولة  لأيام  لنعد 
والتي  اأ�صمعها  التي  والق�ص�س  احلكايات 
تركت  ن�صجي  ومع  التلفاز،  على  اأ�صاهدها 
جعلتني  فالكتابة  للحاجة،  اإليه  وعدت  الأمر 

اأعالج اأزماتي اخلا�صة.

ملن تطالعني؟

اأنا �صخ�س مولع بحبه للمطالعة امراأة ذات عقل 
اأكرب من قلبها، اأميل للكتب النف�صية والفل�صفية 
والق�ص�س  والق�صائد  ال�صعر  كتب  وت�صتهويني 
الق�صرية للعقاد واملنفلوطي، اجلاحظ، جنيب 

زيادة،  مي  جربان،  خليل  وجربان  حمفوظ، 
وا�صيني  م�صتغامني  اأحالم  طوقان،  فدوى 

الأعرج، اآ�صيا جبار، ومنهم الكثري.

عنوانا  ا�ستياق«   « اخرتت  ملاذا 
لعملك الأول؟

لنف�صه  لال�صتياق  يوما  ي�صل  اإن�صان  كل 
القدمية.. التي ل حتمل هماً ول تبايل لأمراً، 
ن�صتاق للجلو�س معها والتحدث ن�صتاق ل�صمري 
كانت  لنف�س  ن�صتاق  حلظة  كل  يعاتب  كان 
لل�رش نافرة، هناك من ي�صتَاق اأْن تُعانق روِحه 
ول  تُرهقه  ُدنيا  ل  وحيد  يبَقى  واأن  ال�ّصكينَة، 
اأمور ت�صغله. ن�صتاق لأ�صياء قدمية، �صحكات 

اأ�صخا�س اأبعدتهم الأقدار عنا.

عنوان  حمل  اجلديد  اإ�سدارك 
اأن  لك  فهل  حكاية«،  نب�سها  اأنثى   «

تطلعينا عن م�سمونه؟

املراأة  ق�صايا  تعالج  الق�ص�صية  املجموعة 
واجب  وتبني  وت�صحياتها  مكانتها  وتو�صح 
املجتمع يف معاملة املراأة كاإن�صان له حقوقه 
الأنثى  وحرمته،  وم�صاعره  واإن�صانيته  وقيمته 
حقيقة يف الوجود ومن خالل الكتاب ج�صدت 
واقعها واأنها لي�صت بكائن ناق�س ليكملها رجل 
ولي�صت عورة لي�صرتها رجل هي من تلد ن�صف 
فكل  وهكذا  الأخر،  الن�صف  وتربي  املجتمع 
�صواء  عنها  مثال  يعطي  منوذج  تعترب  ق�صة 
ب�صفة الأم املعطاءة.. الأخت الطيبة.. البنة 
...وتلك املطلقة  والزوجة املحبة  احلنونة.. 
التي  والأرملة  واملغت�صبة  والعقيم  والعان�س 
لتحرر  دعوة  اأنها  كما  باحلياة،  الكون  متد 
ال�صادي  الذكوري  �صطوة املجتمع  املراأة من 
املغيب ال�صمري، مع الدعوة اإىل �صحوة فكرية 
منفتح  ذات طابع ح�صاري  وم�صاملة  حمايدة 

على الآخر بدون اأحكام م�صبقة.

هذه  اأهديِت  ملن  نت�ساءل،  نحن 
املجموعة الق�س�سية؟

ة قتلَّت رغبتها ِبُكل  اإىل كل متعبة ويَف قلبها غ�صّ
�َصيَء، اأمل، وجَع، �صوٍت خمذوَل ببكاء حُمتب�َس 
باأنه  تاأكدي  احلزن،  يك�صوه  بقلب  بالداخل 

دائما ما يكوْن هنالك.. » اأرواح« .. طاهرة.. 
اأْن  تـَ�ّصتحق  نقاء،  مْن  ونبُع  َجميلة..   حُمبة.. 
واأَماين  وماأمني  اأمي  ...اإىل  اأجلها  ِلـ  نعي�ّس 
الذي  اأبي  اإىل  واطمئناين..  واأمتي  واإمَياين 
اأراه بعنِي قلبي جنة، يا من بقربِك ُمر احلياة 
اإىل م�صندي و�صندي واتكائي، ُعمقي  يطيُب. 
وقوتي وُملكي ومملكتي، و�صلعي الثابت الذي 
روح طاهرة وحمبة وجدتها  كل  اإىل  ل مييل، 

يوما �صندا يل.

حا�سرة  الجتماعية  املوا�سيع  هل 
عاي�ست  حقا  وهل  ق�س�سك؟  يف 

�سخ�سياتها اأم ل؟

يعترب مو�صوع املراأة اأحد املو�صوعات الأكرث 
والفكرية  الثقافية  الأو�صاط  يف  للجدل  اإثارة 
من  تطرقت  العربي،  العامل  يف  وال�صيا�صية 
دور  يف  تعاين  التي  الأم  اإىل  الق�ص�س  خالل 
اأجل  من  عنها  يتخلى  ملن  فتعجبت  العجزة 
اإر�صاء زوجته اأو اأي �صبب دنيوي ، كما تطرقت 
والعقيم  والعان�س  لالأرملة  املجتمع  لنظرة 
باألقاب  تلقب  وكيف  واملغت�صبة  واملطلقة 
وفوق  جبينها  يف  عار  و�صمة  وتعترب  جارحة 
جتربتها القا�صية تواجه حمنة اأ�صد تتمثل يف 
اأطماع الرجال تر�صقها ت�صعرها بعارها وذلها 
تو�صلها  الإ�صاعات  حولها  وتكرث  ومهانتها 
عن  تكلمت  كئيبة.كما  اأيامها  وتكمل  لغروبها 
ال�صاحلة  غري  والزوجة  الأب  وزوجة  اليتيمة 
وغريها  والهوى  احلب  و�صحية  واملري�صة 
املجتمع  عمق  من  اإناث  حكايات  مناذج  من 
منهم من عاي�صته ومنهم من طّعمته باأ�صخا�س 

عاي�صتهم ومنهم من اأتخيله.

رغم �سعوبة اأدب الق�سة الق�سرية، 
اإل اأنك خ�ست غماره، فاأين يكمن ال�سر 

يا ترى؟

من  �رشب  معني  اأدبي  جن�س  اإىل  النزوع 
فقد  والإخال�س،  الوفاء  يقت�صي  الإميان 
والده�صة  ال�رشدية  احلبكة  متثيل  يف  وفقت 
ووحدة الفكر والتكثيف وتقنياتها املتمثلة يف 
خ�صو�صية اللغة والنزياح واملفارقة والتنا�س 
واملفارقة  وال�صخرية  الأن�صنة  و  والرتميز 
والق�صة  والختتام  ال�صتهالل  يف  والتنويع 

الق�صرية جدا، فهي ل حتقق جناحا ملمو�صا، 
اإل اإذا توا�صجت الأركان والعنا�رش مع بع�صها 
ومع التقنيات، فحينما اأكتب ق�صة ق�صرية جداً 
األهث للقب�س على اجلمر، ففي ق�رش حجمها 

وقلة كلماتها، �صنى وتعب.

بـ  املو�سوم  جامع  كتاب  على  اأ�سرفت 
وراء  من  املق�سود  فما  �سذية«؟  نوتات   «

هذا العنوان؟

الكتاب ي�صم بني طياته جمموعة اإناث حتكي 
كل واحدة منهن عن ق�صتها يف احلياة تعزفن 
ن عما بداخلهّن باإح�صا�س  على احلروف تعرِبّ
م�صاحب لتقلبات نلم�ُصها يف النتقال من نوتة 
اإىل اأخرى وهي قد ت�صعد املتلقي اأو حتزنه اأو 

تذكره مبوقف م�صابهة.

من  طرحتها  التي  الق�سايا  ماهي 
خلل اأعمالك  اجلماعية ؟

احلالة  حول  بها  امل�صاركة  اأعمايل  تدور 
والإ�صقاط  الجتماعية  واملعاجلة  النف�صية 
من  العديد  طرح  خالل  من  الواقع  على 
ال�صلبية  الظواهر  بع�س  تناق�س  التي  الق�صايا 
التي تف�صت يف املجتمع، ف�صلطت ال�صوء من 

ي�صتطيع  ل  فاملثقف  عليها،  ق�ص�صي  خالل 
البتعاد عن م�صاكل جمتمعه بل ينخرط فيها 
ويبحث لها عن احللول ويعيد هذه املخرجات 
توعوية  مبقالت  املجتمع  اإىل  احللول  اأو 
رواية  اأم  ق�صة  اأو  الواقع،  حتاكي  ق�صيدة  اأو 
ر�صالة  فالثقافة  وبالتايل  ما،  م�صكلة  تعالج 
عظيمة وقوية يف بناء احل�صارة، وهذه الثقافة 
باأن  لإمياين  منها،  نحن  التي  البيئة  من  تاأتي 
دور الكاتب ل يقل عن دور قادة املجتمع يف 
م�صاكله  ومعاجلة  وتثقيفه  بالإن�صان  الرتقاء 

واآلمه.

كلمتك  توجيه  تودين  ملن 
الأخرية؟

اأول، اأتقدم بال�صكر لك على هذا احلوار ال�صيق 
واإىل جريدة »الو�صط« على اهتمامها بجديد 
لكل  كلمة  تو�صيل  واأريد  والأدب،  الكتاب 
الإن�صان  ب�صناعة  الهتمام  من  لبد  والدين 
به  لالرتقاء  ودعمه  احلا�صنة  البيئة  من 
وحميطه الجتماعي، فالأ�رشة هي احلا�صنة 
هو  �صريتقي  وتاأمنت  دعمت  واإن  الأ�صا�صية، 
فاأرجوكم ا�صتثمروا يف اأولدكم فاإنهم ذخر اإذا 
التي  العزيزة  لأمي  مو�صول  وال�صكر  �صلحوا، 
اأ�صعدها  فاللهم  و�صقلتها،  موهبتي  اكت�صفت 

بقدر ما �صهرت واأرحها بقدر ما تعبت معي.

الو�سط:2020/11/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�ض ق�ساء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/03134 الفهر�س:  رقم   20/02441 اجلدول:  رقم 

20/11/03
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون الأ�رشة علنيا ابتدائيا 
ح�صوريا يف ال�صكل: قبول دعوى اعادة ال�صري يف الق�صية. يف املو�صوع: 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  فيه  الف�صل  قبل  ال�صادر  احلكم  اإفراغ 
2020/02/25 حتت رقم فهر�س: 20/990. ومن ثم احلكم بامل�صادقة 
على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري حني�صي حممد املودعة 
لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ: 2020/06/17 حتت رقم الفهر�س: 
�صدها  املرجع  على  احلجر  اأول:  ب:  الأمر  وبالنتيجة   .20/117
اأم هاين املولودة بتاريخ: 1982/11/01 ولية اجللفة لأبيها  �صماعني 
�صقيقتها املرجعة �صماعني  تعيني  ثانيا:  زينب.  قليل  �صليمان ولأمها 
مرمي كمقدم عليها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها على ان يلتزم با�صتئذان 
املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رشفات الواردة يف ن�س املادة 88 
من قانون الأ�رشة. ثالثا: الأمر بن�رش هذا احلكم لالعالم على اأن يكون 
ذلك ب�صعي من املرجع. رابعا: اأمر �صابط احلالة املدنية املخت�س 
�صدر  بذا  عليها.  املحجور  ميالد  عقد  هام�س  على  بذلك  بالتاأ�صري 
وبح�صبه  اأعاله،  املذكور  بالتاريخ  وعلنيا  جهرا  به  واأف�صح  احلكم 

اأم�صيناه مع اأمني ال�صبط. 

الو�سط:2020/11/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�ض ق�ساء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/03135 الفهر�س:  رقم   20/02442 اجلدول:  رقم 

20/11/03
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون الأ�رشة علنيا ابتدائيا 
يف  الق�صية.  يف  ال�صري  اعادة  دعوى  قبول  ال�صكل:  يف  ح�صوريا 
فيه عن حمكمة احلال  الف�صل  قبل  ال�صادر  اإفراغ احلكم  املو�صوع: 
احلكم  ثم  ومن   .20/989 فهر�س:  رقم  حتت   2020/02/25 بتاريخ: 
حني�صي  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�صادقة 
 2020/06/17 بتاريخ:  املحكمة  �صبط  اأمانة  لدى  املودعة  حممد 
احلجر  اأول:  ب:  الأمر  وبالنتيجة   .20/118 الفهر�س:  رقم  حتت 
 1981/02/16 بتاريخ:  املولود  قدور  �صماعني  �صده  املرجع  على 
ولية اجللفة لأبيها �صليمان ولأمها قليل زينب. ثانيا: تعيني �صقيقته 
املرجعة �صماعني مرمي كمقدم عليها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها على 
ان يلتزم با�صتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رشفات الواردة 
يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رشة. ثالثا: الأمر بن�رش هذا احلكم 
�صابط  اأمر  رابعا:  املرجع.  من  ب�صعي  ذلك  يكون  اأن  على  لالعالم 
ميالد  عقد  هام�س  على  بذلك  بالتاأ�صري  املخت�س  املدنية  احلالة 
بالتاريخ  وعلنيا  جهرا  به  واأف�صح  احلكم  �صدر  بذا  عليه.  املحجور 

املذكور اأعاله، وبح�صبه اأم�صيناه مع اأمني ال�صبط. 

الو�سط:2020/11/18

اإعلن عن �سياع

الطيب  حمدي  موؤ�ص�صة  م�صري  يعلن 
  HAMDI TAYEB الأغواط   –
 BDL برءة ذمته عن �صياع �صك بنكي
Laghouat.من ال�صيد : رقاز بلخري 
 6665704 رقم  الطيب  لفائدة حمدي 

مبلغ 4.000.000.00دج  
BNA Laghouat و دفرت بنكي

:N° Compte لفائدة حمدي الطيب رقم
 301-260-000-0546882-0515872

الو�سط:2020/11/18

تهنئة عيد ميلد

مبنا�صبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�صغرية " ملياء "

واإطفائها �صمعة من �صموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

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

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

مربوك
دمت �صمعة تنري �صعادة عائلة فراقة .

اإ�ضهار
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الو�سط:2020/11/18
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الو�سط:2020/11/18

الو�سط:2020/11/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني

 اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 
حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبهما بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف :023.37.76.32-023.37.76.23
 Scp_boudif@yahoo.frحم�سـر ن�سر م�سمون تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية

املادة 412 من ق ا م ا
نحن الأ�ضتاذ / بو�ضماحة حممد -  حم�رش ق�ضائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضـاء اجلزائر، �رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�ضع ختمـه و 
توقيعه اأدناه بطلب من م�رشف ال�ضالم- اجلزائر. العنوان:233  �ضارع احمـد واكد دايل ابراهيم اجلزائر.املختار موطنه لدى فرع م�رشف ال�ضالم بباب الزوار الكائـن مقره بحي بو�ضحـاقي ف 

رقم 186 بـاب الزوار اجلزائر .بناء على/
 1- اأمر بالن�رش يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن  ال�ضيد رئي�س حمكمة: الدار البي�ضاء بتاريخ :2020/11/02 رقم الرتتيب :20/3087 املت�ضمن اإذن بن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء يف جريدة 

يومية وطنية.
2- بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة الدار البي�ضاء الق�ضم التجاري/البحري بتـاريخ 2020/04/22 رقم اجلدول : 19/05663 رقم الفهر�س :20/01651 املمهور بال�ضــــيغة التنفيذية امل�ضلمة  

بتاريـخ:2020/09/07 رقم :20/716.
3 حم�رش التكليف بالوفاء املت�ضمن : 

-  الـزام املدعى عليها و كل �ضاغل باذنـها باإخالء العني املوؤجرة املتمثلة يف القطعة الر�ضية الكائنة ببلدية الدار البي�ضاء منطقة النـ�ضاطات ذات م�ضاحة 200م2 احلاملة لرقم 14 اأ من خمطط 
التجزئةو البناية امل�ضيدة عليها حمل عقداليجار املحرر من املوثق
 يحياوي عز الدين بتاريخ27-09-2018 حتت رقم الفهر�س2018-80.

- دفـع للمدعي موؤخر اليجار املقدر باثنــان مليون و ثالثمائة و ثمانون الف دينار جزائري)2.380.000.00دج(
- دفع مبلغ 8454 دج ميثل م�ضاريف التنفيذ الختياري. 

- دفع مبـلغ 113.400دج احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي  م�ضافا اليها الر�ضم على القيمة امل�ضافة 19°/° املقدرة 21.546دج.
و بناء على/- حما�رش تبليغ ال�ضند التنفيذي ، التكليف بالوفاء بوا�ضطة ال�ضتاذ بو�ضماحة حممد – حم�رش ق�ضائي – املر�ضلني عن طريق الربيد املو�ضى عليـه مع العلم بالو�ضول بتاريخ : 

2020/09/16 حتت رقم 002 447 201 16   
- حما�رش تبليغ  ال�ضند التنفيذي، التكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة و البلدية بتاريخ:2020/09/27

 �ضد/ ال�رشكة ذات املــ�ضوؤولية املحـدودة املمثلة من قبل ممثلهــا القانونـي يف �ضخ�س م�ضـــريها واتــر لو.
العنوان : منطقـة الن�ضاطـات قطــعة رقم 14 الدار البي�ضاء الـجـزائر .

ونبهناه)ها( باأن انه له اأجل خم�ضة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا 
املح�رش الكل طبقا للقانون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
نحن الأ�ضتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�ضائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�ضفله .

مبوجب احلكم ال�ضادر عن حمكمة القليعة ، الق�ضم العقاري ، بتاريخ 2017/11/19 ، حتت رقم الفهر�س 17/05896 ، رقم اجلدول 17/04718 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة من 
طرف حمكمة القليعة بتاريخ 2018/10/04 ، حتت رقم 2018/01695 

لفائدة : ورثة روابحية الذهبي و هم : روابحية العيد ، روابحية فاطمة ، روابحية حممد ، روابحية النوي ، روابحية رم�ضان ، روابحية بوزيان ، روابحية بلخري ، روابحية بوجمعة ، روابحية 
حميدة ، روابحية �ضاملة ، روابحية تومية ، روابحية برنية ، روابحية ر�ضيدة ، روابحية الطاهر ، روابحية رفيق .

ال�ضاكن )ة( ب : �ضارع العربي بن مهيدي ، خمي�ضتي املدينة ، تيبازة 
بوا�ضطة القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة / مليك حفيظة ، حمامية 

�ضد : ورثة املرحوم روابحية عي�ضى و هم : �ضيد دليلة ، روابحية امال ، روابحية منال ، روابحية بالل ، روابحية ابت�ضام ، روابحية حنان ، روابحية جمدي .
ال�ضاكنون ب : �ضارع روابحية الذهبي رقم 07 بو�ضماعيل ، تيبازة 

بتاريخ  القليعة  مبحكمة  العقارية  البيوع  ق�ضم  رئي�س  طرف  من  عليها  املوقع  و   19/18 رقم  حتت   2019/10/13 بتاريخ  القليعة  حمكمة  لدى  املودعة  البيع  �رشوط  قائمة  على  بناء 
 2019/10/14

نعلن اأنه �ضيعر�س للبيع باملزاد العلني جلل�ضة يوم الثنني 2020/12/14 على ال�ضاعة احلادية ع�رش )11:00 �ضا ( �ضباحا بقاعة الأحداث مبقر حمكمة القليعة .
 للعقار الكائن ببلدية بو�ضماعيل ولية تيبازة ، باملكان امل�ضمى �ضابقا �ضعيد عبد احلق )حاليا �ضارع روابحية الذهبي رقم 07 بو�ضماعيل ( و هو عبارة عن اأماكن ذات طابع �ضكني تتكون 
من منزل فردي يحتوي على طابق ار�ضي من ثالثة غرف ، مطبخ ، رواق ، قاعة ا�ضتقبال و مرحا�س و من طابق اول مع ملحقات مبنية تقدر م�ضاحتها ب : 101.26 م2 الكل م�ضيد 
فوق قطعة اأر�س تقدر م�ضاحتها ب : 532.26 م2 ح�ضب عقد امللكية ، اأما ح�ضب الدفرت العقاري فتقدر م�ضاحتها ب 5 اأر و 27 �ضاأ ، و ت�ضكل جمموعة ملكية رقم 21 ق�ضم رقم 8 من 

خمطط م�ضح الأرا�ضي العام 
حدد الثمن الأ�ضا�ضي للعقار 31.989.000.00 دج بواحد و ثالثون مليون و ت�ضعمائة و ت�ضعة و ثمانون الف دينار جزائري .

و اإ�ضافة لل�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع فاإن الرا�ضي عليه املزاد ملزم بدفع حال اإنعقاد اجلل�ضة خم�س )5/1( الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة من املبلغ الرا�ضي عليه 
املزاد ، و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل اأق�ضاه ثمانية )08 ( اأيام املوالية لر�ضو املزاد باأمانة �ضبط املحكمة 

ي�ضحب دفرت ال�رشوط مبكتب املح�رش الق�ضائي اأو امانة �ضبط حمكمة القليعة و للمزيد من املعلومات الت�ضال مبكتب املح�رش .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير
 ال�سراقة – ولية اجلزائر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555
        

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ
بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�ضــادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ 2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170.

وبناء علـى قائمـة �ضـروط البيـع  املوؤ�ضـر عليهـا بتاريـخ 2019/03/14، حتــت رقـــــم 19/02.
لفائـــدة : ورثة املرحوم �ضليمان �ضبتي  ابن عبد القادر وهم : 1- زوجته ال�ضيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.

2- اأولده : عمر �ضبتي بن �ضليمان، حممد �ضبتي بن �ضليمان، عبد الغاين �ضبتي بـن �ضليمــان،
ب�ضري فاحت �ضبتي بن �ضليمان، فريدة �ضبتي بنت �ضليمـان، ناديـة �ضبتي بنـت �ضليمــان.

ال�ضاكنــني : 27 �ضـارع دكـار رحمـون، الأبيـار، وليـة اجلزائــــــــــــــــر.
�ضــــد : ال�ضيد/ حكيـم �ضبتـي بـن �ضليمــان.

ال�ضاكــن : 25 �ضارع م�ضعود بودماغ، بلدية ال�رشاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــــر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�ضائيني لدى اخت�ضا�س حمكمة ال�رشاقة،

عـن انعقاد جل�ضة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�ضات 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، يوم 2020/12/16 على ال�ضاعة الواحدة متاما )13.30�ضا(، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :
قطعة اأر�س �ضاحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رشاقة �ضارع دايل اإبراهيم، ذات م�ضاحة تقدر بخم�ضمائة وخم�ضة و�ضبعني مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي حمـدودة كالتالـي :

- مـن ال�ضمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 30.
- مـن ال�ضـرق ملكيـة خا�ضــة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.

والواقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�ضاحة 745م2، التي تفوق امل�ضاحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�ضموح به، وهي ت�ضم بناية �ضكنية ذات 
طابق اأر�ضي واآخر علوي ح�ضب تقرير اخلبري الق�ضائي الأ�ضتاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

اإنقا�س الع�رش تنفيذا لأمر املحكمة، م�ضاف له حقوق الت�ضجيل وال�ضهر   ب�ضعر افتتاحي مقدر مببلغ 108.900.000.00دج)مائة وثمانية ماليني وت�ضعمائة األف دينار جزائري( بعد 
وم�ضاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�ضبيـة للمح�ضـــــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�ضحب ن�ضخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من ديوان ال�رشكة 
القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.

�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�ضتوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�ضعر الفتتاحي وامل�ضاريف والر�ضوم امل�ضتحقة حال، 
بوا�ضطة  �ضـك م�رشفـي حل�ضـاب اأمانـة �ضبـط املحكمـــة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
  ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير
 ال�سراقة – ولية اجلزائر

       هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ
بناء على احلكم النهائي ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة »الق�ضم العقاري« بتاريخ 2018/02/25، رقم اجلدول 17/8966، رقم الفهر�س 18/1752، امل�ضحح مبوجب احلكم  ال�ضادر 

بتاريخ 2018/05/20، رقم اجلـدول 18/2455، رقم الفهــــر�س 18/4314.
وبناء علـى قائمـة �ضـروط البيـع  املوؤ�ضـر عليهـا بتاريـخ 2020/09/08، حتــت رقــــــــم 20/19.

لفائـــدة : ال�ضيد/ كريـم جبـاب بـن حممــد.
ال�ضاكــن  : �ضـارع �ضعديـة امبـارك رقـم 05 وادي قريـ�س، وليـة اجلزائـــــــــــــــر.

�ضـد : ال�ضيد/ فالــق ن�ضيــم بــن رابـــح.
ال�ضاكــن : تعاونيـة اليا�ضمـني رقـم 17 وادي الرمـان العا�ضـور، وليـــــة اجلزائـــــــــــر.

تعلن ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�ضائيني لدى اخت�ضا�س حمكمة ال�رشاقة،
عـن انعقاد جل�ضة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�ضات 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، يوم 2020/12/07 على ال�ضاعة الواحدة متاما )13.00( �ضباحا، للعقار الآتي تعيينـــــــــــــــ

ـــــــــــه :
* حمل ذو طابع �ضكني اجتماعي ت�ضاهمي من نوع )F3( كائن باإقليم بلدية الدرارية »باملكان امل�ضمى مزرعة دريو�س �ضابقا« ولية اجلزائر، يت�ضكل من ثالث )03( غرف- مطبخ- 
بهو- حمام- مرحا�س- �رشفة –من�رش- مب�ضاحة اإجمالية )70.60م2(،  �ضمن عمارة ذات ملكية م�ضرتكة مب�رشوع 184 م�ضكنا ت�ضاهميا العمارة )A2( الطابق الرابع اجلهة الي�رشى، 

الق�ضم 02 جمموعة ملكية 1094 القطعة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 39.
التنا�ضبيـة  التنفيذ واحلقـوق  وال�ضهر وم�ضاريف  الت�ضجيل  له حقوق  دينار جزائري(، م�ضاف  األف  )اثني ع�رش مليونا و�ضتمائة  افتتاحي مقدر مببلغ 12.600.000.00دج  ب�ضعر   

للمح�ضــــــــــــــــــــــــر.
وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�ضحب ن�ضخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من ديوان ال�رشكة 

القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.

�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�ضتوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�ضعر الفتتاحي وامل�ضاريف والر�ضوم امل�ضتحقة 
حال، بوا�ضطة  �ضـك م�رشفـي حل�ضـاب اأمانـة �ضبـط املحكمـــة.

املح�ســـــر الق�سائـــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

 رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
ال�سراقة - ولية اجلزائر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم ابتدائي ح�سوري
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة، ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/حمدي با�ضا اأحمد –  حممدي  مراد، 
الكائن مقرها  برقم 29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات  اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــاه.

لفائــــدة : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة عي�ضات واأبنائه »SARL -AAF« – املمثلة من قبل م�ضريهـــا.
العنـــوان  : طريــــق عـــــني طايــــــة، الرويبــــــــــــــــــة.

وتنفيذا لالأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�س  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2020/11/11، رقم الفهر�س 20/4624، املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ ر�ضمي 
بجريدة يومية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب   

ومبقت�ضـى املـواد  405 اإىل 416 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.
بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ضــــر  

اإلــــى : ال�رشكة ذات الأ�ضهم للحدادة والنجارة املعدنية امل�ضماة »األيور« – ممثلة من قبل مديرهـــــــــا.
العنــوان : جتزئة حوري منطقة الن�ضاطات رقم 94، بلدية ا�ضطاوالـــــــــــــــــــــي.

ن�ضخة من احلكم البتدائي ح�ضوري ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة »الق�ضم التجاري البحـري« بتاريـخ 2018/05/14 رقـــم اجلــــدول 18/364، رقــــم الفهـــــــــر�س 
.18/4134

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ضتئنـاف حمـدد  ب�ضهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �ضخ�ضيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �ضهريـن )02( اإذا تـم فـي موطنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــون الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة، ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها 
برقم 29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجــب ال�ضيغــة التنفيذيــة للحكـم ال�ضـادر عـن حمكمـة ال�رشاقـة »الق�ضـم التجـاري البحـري« بتاريــخ 2020/03/10، اجلـــدول رقـــم 19/8798، الفهــر�س رقـــــــــــم 20/2362.
وتنفيذا لالأمـر ال�ضـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/11/11، حتـت رقــم 20/4625،

املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رشي التبليغ الر�ضمي للتكليف بالوفاء وال�ضند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ضـــى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ضــــر  
ال�رشكة ذات الأ�ضهم امل�ضماة  �ضكاد كوم )SARL SCADA COM( املمثلة يف �ضخ�س مديرها العــــــــــام.

العنــوان : عليوة ف�ضيل رقم 04 عمارة 02 ال�ضقة 14 حي حليمة بوعزيز بالقرب من اأكادميية ال�رشاقة ال�رشاقة، ولية اجلزائـر.
باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العـار�س :

لفائــــدة : موؤ�ض�ضة بي ان الكرتيك كومبانـي )�رشكـة ذات ال�ضخـ�س الوحيـد وذات امل�ضوؤوليـة املحـدودة( 
املمثلــة فــي �ضخــ�س م�ضريهــــا بولـــــودان حممـــــــــــد.

العنـــوان : حي 60 م�ضكن عمارة اأ �س رقم 01 احلمامات، ولية اجلزائـــــــــــــــــر.
املختارة موطنا لها لهذا امللف ل غري يف دائرة اخت�ضا�س حمكمة التنفيذ، مبقر ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رشين الق�ضائيني القائمة بالتنفيذ الآتي ذكــره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 5.885.898،70 دج
)خم�ضة ماليني وثمامنائة وخم�ضة وثمانني األفا وثمامنائة وثمانية وت�ضعني دينارا جزائريا و70 �ضنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضـة ع�ضـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�ضـري مـن يـوم الن�ضــر، واإل تـــم التنفـــيذ �ضـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير
 ال�سراقة – ولية اجلزائر

   هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
نحن الأ�ضتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�ضائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�ضفله .

مبوجب عقد رهن ر�ضمي اتفاقي على عقار املحرر من طرف الأ�ضتاذ / يو�ضفي خمتار موثق باخت�ضا�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 15 و 02/19 /2018 ، رقم الفهر�س 108 /2018 
و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة من طرف الأ�ضتاذ /يو�ضفي خمتار 

لفائدة : بنك اخلليج اجلزائر )AGB( �رشكة ذات ا�ضهم ممثال يف �ضخ�س ممثله القانوين 
العنوان : حو�س قاو�س طريق ال�رشاقة ، دايل اإبراهيم اجلزائر 

املتخذ موطنه املختار لدى مكتب الأ�ضتاذ /ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�ضائي بالقليعة 
بوا�ضطة القائم يف حقه الأ�ضتاذ /يون�ضي ال�ضعيد ، حمام 

�ضد ال�ضيد : بو�ضارب عبد اهلل بن حممد ب�ضفته كفيل عيني ل�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة »ا�س اأردي زاد ا�ضترياد و ت�ضدير » ال�ضاكن بحي 96 م�ضكن مدخل 06 رقم 
08 املقرية ح�ضني داي اجلزائر 

بناء على قائمة �رشوط البيع املودعة لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2020/09/28 حتت رقم 0024/بناء على اأمر بتحديد تاريخ جل�ضة البيع باملزاد العلني ال�ضادر عن حمكمة القليعة 
بتاريخ 20/11/08، حتت رقم 20/01359.

نعلن اأنه �ضيعر�س للبيع باملزاد العلني جلل�ضة يوم الإثنني 2020/12/14  على ال�ضاعة احلادية ع�رش )11:00 �ضا( �ضباحا بقاعة الأحداث مبقر حمكمة القليعة 
للعقار الكائن باإقليم بلدية القليعة ولية تيبازة و هو عبارة عن قطعة اأر�س ذات طبيعة جافة تقع باملنطقة الريفية لبلدية القليعة ولية تيبازة تبلغ م�ضاحتها �ضتة ع�رش اأر و ع�رشة 

�ضنتيار)16اأر و 10�ضا( ت�ضكل جمموعة ملكية رقم 85 ق�ضم 05 من خمطط م�ضح الأرا�ضي العام لبلدية القليعة 
ب�ضعر اأ�ضا�ضي يقدر ب�ضتة و خم�ضون مليون و ثالثمائة و خم�ضون الف دينار جزائري 56.350.000.00 دج .

واإ�ضافة لل�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع فاإن الرا�ضي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س )5/1( الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة من املبلغ الرا�ضي 
عليه املزاد ، و يدفع املبلغ الباقي يف اجل اأق�ضاه ثمانية )08( اأيام املوالية لر�ضو املزاد باأمانة �ضبط املحكمة .

ي�ضحب دفرت ال�رشوط مبكتب املح�رش الق�ضائي اأو من اأمانة �ضبط حمكمة القليعة و للمزيد من املعلومات الت�ضال مبكتب املح�رش 
اخلتـم   املح�سر الق�سائي

املح�ســــر الق�سائـــــي

بناء على احلكم النهائي ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة »الق�ضم العقاري« بتاريخ 2018/02/25، 
بتاريخ  ال�ضادر  احلكم   مبوجب  امل�ضحح   ،18/1752 الفهر�س  رقم   ،17/8966 اجلدول  رقم 

2018/05/20، رقم اجلـدول 18/2455، رقم الفهــــر�س 18/4314. 
وبناء علـى قائمـة �ضـروط البيـع  املوؤ�ضـر عليهـا بتاريـخ 2020/09/08، حتــت رقــــــــم 20/18.

لفائـــدة : ال�ضيد/ بوقرمــاط بلقا�ضـــــم.
ال�ضاكــن  : حـي بـن �ضماعيـل C 3، ال�رشاقـة، وليـة اجلزائـــــــــــــــــر.

�ضـد : 01( : ورثة بوقرماط �ضليمان بن حممد وهم : اأبنـاوؤه 1- بوقرمـاط �ضالـح 2- بوقرمـاط 
م�ضعودة.

                 العنوان : حــــي قــــاو�س ال�رشاقـــــة، اجلزائـــــــــــــر.
02( : ال�ضيدة/ بوقرمــاط اأوريـــدة.

        العنوان : رقــم 39 ا�ضطاوالــي ال�ضغــرى  ال�رشاقــة، وليــة اجلزائـــــر.
03( : ورثة ابنه بوقرماط حممد ابن �ضليمان وهم : اأبنـاوؤه مـن زوجتـه الأولـى مغطـى جمعــة 

        بنـــت م�ضعـــود وهـــم : بوقرمـــاط �ضعــــدي، نـــــــورة.
        العنوان : رقــم 21 حـــي قـــاو�س  ال�رشاقــــة، اجلزائـــــــــر.

04( : زوجته الثانية : بولكحـول م�ضعـودة بنـت ال�ضعيـد اأرملـة بوقرمـاط.
        العنوان : رقــم 21 حـــي قـــاو�س ال�رشاقـــــة، اجلزائــــــــر.

م�ضعـود،  بن  ملنور  قازيط  زوجها   : وهم  �ضليمان  بنت  اخلام�ضة  بوقرماط  ابنته  ورثة   :  )05
واأبناوؤها منه : 

         قازيــط حيــاة، ف�ضيلــة، اأمينــة، �ضفيـــة، رابـــــــــــــح.
        العنوان : رقــم 43 حــي  قــاو�س دالــي اإبراهيــم، وليــــة اجلزائـــر.

06( : ال�ضيد/ بوقرمـــاط علــــي.
        العنوان : رقــم 21 حــــي قــــاو�س ال�رشاقـــــة، اجلزائــــــر.

املح�رشين  مراد،  حممدي   – اأحمد  با�ضا  لالأ�ضتاذين/ حمدي  املهنية  املدنية  ال�رشكة  تعلن 
الق�ضائيني لدى اخت�ضا�س حمكمة ال�رشاقة،

عـن انعقاد جل�ضة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�ضات 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، يوم 

2020/12/06 على ال�ضاعة الواحدة متاما )13.00( �ضباحا، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــه :
* قطعة اأر�س �ضاحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رشاقة ولية اجلزائر، ذات م�ضاحة تقدر بـ13 اآرا و12 

�ضنتيارا، مقتطعة من م�ضاحة اأكرب منها تقدر بـ30اآرا و55 �ضنتيارا حمدودة كالتالـــــــــــــــــــــي :
اأوىل : ملكية  �ضامت حممد. - من جهة ثانية : ملكية  ورثة عماري. - من جهة  - من جهة 

ثالثة : ملكيـة فريـق فكـار 
قوزاليـ�س   ملكيـة  بـني  الفا�ضـل  ال�ضـارع   : رابعـة  جهـة  مـن   – الرحمـان.  عبـد  وحـاج     

وكريزيـــا�س.
اجلزائر، جمموعة  ولية  ال�رشاقة،  قاو�س  21 حي  برقم  حاليا  كائنة  القطعة  هذه  اأن  والواقع 
اآرا و94 �ضنتيارا، بدل مـن  بـ 12  امللكية رقم 99 ق�ضم 31، ترتبع على م�ضاحة حقيقية مقدرة 
م�ضيـد  تقريـره،  فـي  عـادل  لطفـي  �رشيـات  اخلبـري  اإليـه  تو�ضـل  مـا  �ضنتيارا ح�ضب  و12  اآرا   13
بـ 188.65م2، وهـي حمـدودة  اأر�ضـي واثنـني حتتيـني مب�ضاحـة مقـدرة  بنايـة ذات طابـق  عليهـا 

كالتالـــــــــي :
- من ال�ضمال : وادي. - من اجلنوب : طريق. - من الغرب : ملكية  خا�ضة )م�ضغولة من طرف 
امل�ضح  مراجع  حتت  مران  فريق  با�ضم  م�ضجلة  خا�ضة  ملكية   : ال�رشق  من   - �ضامت.  فريق 

جمموعة ملكية رقم 100 ق�ضم 31 ال�رشاقة، 
     ح�ضـب مــا تو�ضــل اإليــه ال�ضيــد اخلبــري فــــي تقريــــــــــــره.

 ب�ضعر افتتاحي مقدر مببلغ 102.067.875.00دج )مائة ومليونني و�ضبعة و�ضتني األفا وثمامنائة 
التنفيذ  وم�ضاريف  وال�ضهر  الت�ضجيل  حقوق  له  م�ضاف  جزائريا(،  دينارا  و�ضبعني  وخم�ضة 

واحلقـوق التنا�ضبيـة للمح�ضــــــــــــر.
قائمة  الإطالع على  الأمر،  يهمه  وكذا كل من  املزايدة  الراغب يف  فباإمكان  اجلمهور  وعليه 
�رشوط البيع و�ضحب ن�ضخة منها من كتابة �ضبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من ديوان ال�رشكة القائمة 

بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.
�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�ضتوجب على كل راغب 
حال،  امل�ضتحقة  والر�ضوم  وامل�ضاريف  الفتتاحي  ال�ضعر   5/1 خم�س  يقدم  اأن  املزايدة  يف 

املح�ســـــر الق�سائـــــــيبوا�ضطة  �ضـك م�رشفـي حل�ضـاب اأمانـة �ضبـط املحكمـــة.

املح�ســـــر الق�سائــــــــي
املح�ســـــر الق�سائــــــي
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املهند�سون املعماريون يتهمون الإدارة املحلية 
عرب مهند�شون بوالية اجللفة يف بيان حت�شلت عليه جريدة » الو�شط« عن مقاطعتهم امل�شاركة فيما يخ�ص دفرت 

ال�شروط اخلا�ص بامل�شابقة الوطنية املتعلقة بدرا�شة و متابعة اإجناز 11 م�شبحا جواريا )11 ح�شة( الذي مت 
االإعالن عنها يف جريدة الفجر بتاريخ 2020/11/09 و جريدة L'Echo d'Alger بتاريخ 2020/11/08 �شاحب 

امل�شروع االإدارة املحلية لوالية اجللفة
اجللفة : حممد �شبع

املعماريون  املهند�سون  عرب 
ا�ستيائهم  عن  اجللفة  بوالية 
البيان  منت  يف  اإق�سائهم  ب�سبب 
ال�رشوط  ب�سبب  امل�ساركة  من 
على  الن�ص  خالل  من  التعجيزية 
 Annexes  ( التخفي�ص  بند 
الذي  البيان  ح�سب  و   )01  _  02
يف  تناق�سات  وجود  اإىل  اأ�سار 
وا�سحة  خروق  و  ال�رشوط  دفرت 
للقوانني املعمول بها خا�سة فيما 
لتجمع  الرت�سح  ب�رشوط  يتعلق 
املعماريني  للمهند�سني  موؤقت 

املعتمدين.

 يف ذات ال�سياق اأكد املهند�سون 
�رشوط  باأن  املعماريون 
تعقيد  ودرجة  تتالءم  ال  الرت�سح 
تثبته  ،وهذا  واأهميته  امل�رشوع 

الطابع  ذات  ال�رشوط  دفرت  بنود 
التعجيزي للمهند�سني املعماريني 
املعتمدين ،و خا�سة فئة ال�سباب 
االأكرث  الفئة  هي  تعترب  التي  ،و 

التي  احلالية  االأو�ساع  من  �رشرا 
امل�ساريع  اأغلب  جتميد  تعرف 
الوباء  بفعل  ن�ساطهم  وتوقف 
املهند�ص  مهنة  اأن  بالرغم 
طابع  ذات  مهنة  هي  املعماري 
فكري و اإبداعي و يف ختام البيان 
للمهند�سني  نبه املجل�ص املحلي 
امل�سموح  املعتمدين  املعماريني 
لهم مبزاولة ن�ساط املهنة للمو�سم 
2021/2020 بوالية اجللفة لكافة 
املعماريني مبقاطعة  املهند�سني 
ال�رشوط  دفرت  يف  امل�ساركة 
وايل  مطالبني  ذكره  ال�سابق 
الوالية بالتدخل العاجل حلل هذا 

امل�سكل.

اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   1002
ارتفاع اجمايل اال�شابات اىل : 69591

ت�شجيل 18 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2186

حاالت ال�شفاء اجلديدة : 611
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 45699

م�شروع درا�شة ومتابعة اإجناز 11 م�شبحا جواريا باجللفة

البويرة

وفاة �سائق �ساحنة يف 
حادث مرور 

تدخلت يف حدود ال�ساعة اخلام�سة من �سبيحة 
اأم�ص  اإ�سعافات وحدة القطاع جباحية من |اأجل 
ال�سيار �رشق  الطريق  حادث مرور على م�ستوى 
�رشيكي  عني  نفق  خمرج  اجلزائر  اجتاه  غرب 
غرب عا�سمة والية بالبويرة ، وح�سب بيان خللية 
االإعالم مبديرية احلماية املدنية ت�سلمت يومية 
يف  يتمثل  احلادث  فاإن  منه  ن�سخة  »الو�سط« 
ا�سطدام بني �ساحنة و �سيارة خلف وفاة �سائق 
ال�ساحنة البالغ من العمر 50 �سنة و مت حتويله من 
اأعوان طرف احلماية املدنية اإىل م�سلحة حفظ 
اجلثث مب�ست�سفى االأخ�رشية، ومن جهتها فتحت 

اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادث املميت .
اأح�شن مرزوق

مدير الت�شغيل بالبويرة يك�شف

�سب رواتب املتعاقدين 
نهاية هذا الأ�سبوع

بالبويرة »نا�رش متناين«  الت�سغيل  ك�سف مدير 
اأ�سحاب  لفئة  املتاأخرة  الرواتب  �سب  عن 
عقود ما قبل الت�سغيل نهاية االأ�سبوع اجلاري 
يف  املتحدث  اأو�سح  و   ، تقدير  اأق�سى  على 
ت�رشيحات اإعالمية اأن �سبب عدم �سب اأجرة 
�سهري �سبتمرب واأكتوبر يعود اإىل تاأخر و�سول 
للت�سغيل  العامة  املديرية  من  املايل  ال�سك 
موؤكدا عن نهاية االإ�سكال هذا االأ�سبوع  ل�سب 
اأجرة �سهر �سبتمرب واإذا كان املبلغ كافيا �سيتم 
�سب اأجرة اأكتوبر اأي�سا يف نف�ص التاريخ ، هذا 
ال�سديد  تذمرهم  عن  املتعاقدون  عرب  وقد 
اإزاء هذه الق�سية ب�سبب حاجتهم امللحة لهذه 

الرواتب .

منظمة »اأطباء بال حدود«

مطلوب بيع عقار كورونا ب�سعر التكلفة
بال  »اأطباء  منظمة  دعت 
»موديرنا«  �رشكة  حدود« 
م�ساركة  يف  »ال�سفافية  اإىل 
بلقاح  املتعلقة  املعلومات« 

بها،  اخلا�ص  »كوفيد-19« 
فّعال  اإنه  قالت  والذي 

بن�سبة 94.5 يف املئة.
يف  املنظمة  واعتربت 
بيان اأن »هذه اخلطوة 

جانب  من  الواعدة 
اأن ترافقها  موديرنا يجب 

بيانات  ب�ساأن  كاملة  �سفافية 
ال�رشيرية،  التجربة  وحتليل 
وذلك قبل القيام با�ستنتاجات 

عن فعالية اللقاح وا�ستخدامه 
فت  �سا اأ على و «
ت  كا ل�رش ئية ا ا و لد ا
تخلق  ال  من اأن  املزيد 

ت  قا ملعو ا
مل�سطنعة  ا

االإنتاج من خالل  اأمام تعزيز 

اآخرين  اأكفاء  م�سّنعني  منع 
اإذا  منتجاتهم،  ت�سنيع  من 
اللقاح  �سالمة  ثبتت  ما 
وفعاليته، واإ�سافة اإىل متابعة 
ال  اأن  يف  ال�سابق  التزامها 
اخرتاعها  براءات  تفر�ص 
على  يتوجب  اللقاح،  على 
كامل  ت�سارك  اأن  موديرنا 
امللكية الفكرية ومن �سمنها 
والبيانات  الالزمة  التقنية 
يتمكن  ال�سنع، كي  وطريقة 
تعزيز  من  اآخرون  م�سّنعون 
اإنتاج هذه اللقاحات التي قد 

تنقذ احلياة«.

اأوريدواجلزائر

 التربع بـ 36900 كمامة
 لقطاع ال�سحة

جهودها    Ooredoo توا�سل 
الراهنة  ال�سحية  االأزمة  خالل 
جديدة  عملية  اإطالق  عن  وتعلن 
ل�سالح القطاع ال�سحي تت�سمن هذه 
ال�سيدلية  تزويد  اجلديدة  العملية 
 )PCH( للم�ست�سفيات  املركزية 
  FFP2 ب 36900 قناع واق من نوع
لدعم  وذلك  الطبقات  ثالثية 
ال�سحة  قطاع  عمال  احتياجات 
مكافحة  اإطار  يف  وامل�ست�سفيات 

ب�سام  املنا�سبة، �رشح  بهذه  الوباء 
ل العام  املدير  نائب  اإبراهيم،  اآل 
Ooredoo: »من واجبنا كمتعامل 
مواطنة  وكموؤ�س�سة  اقت�سادي 
اجلزائريني  جانب  اإىل  نقف  اأن 
ملوا�سلة دعم جهود مكافحة هذا 
الوباء وتلبية من خالل هذا التربع 
وموظفي  امل�ست�سفيات  احتياجات 
اخلطوط  يف  ال�سحي  القطاع 

االأمامية ملواجهة الوباء. ».

نيويورك / االأنا�شول

الواليات  يف  اأجري  بحث  ك�سف 
الكراهية  جرائم  معدل  اأن  املتحدة 
و�سل  املا�سي  العام  يف  املرتكبة 
اإىل اأعلى م�ستوى له منذ عام 2008. 
اأ�سدره مكتب  وا�ستند التقرير الذي 

اإىل  االأمريكي  الفيدرايل  التحقيقات 
حاالت وثقتها �سلطات اإنفاذ القانون 
جرائم  بلغت  عليه  وبناء  البالد،  يف 
 7  ،2019 عام  املرتكبة  الكراهية 
واأظهرت  جرمية   314 و  اآالف 
الكراهية  جرائم  معدل  اأن  الدرا�سة 
اأعلى  بلغ   2008 عام  بعد  املرتكبة 

اإىل  م�سريا  املا�سي،  العام  م�ستوى 
ارتكاب 7 اآالف و783 جرمية كراهية 
عام 2008 كما مت ت�سجيل 51 جرمية 
 ،2019 عام  الكراهية  بدافع  قتل 
حتفهم  لقوا  �سخ�سا   22 بينهم  من 
يف  مك�سيكيني  ا�ستهدف  هجوم  يف 
والية تك�سا�ص وذكر اأن 1943 جرمية 

االأفارقة  االأمريكيني  �سد  اُرتكبت 
عام 2018، وانخف�ص هذا الرقم اإىل 
1930 عام 2019 ويف حني انخف�ست 
ال�سود،  املواطنني  �سد  اجلرائم 
املجتمع  �سد  الهجمات  ارتفعت 
العام   527 اإىل   485 من  الالتيني 

الفائت.

وا�شنطن

جرائم الكراهية يف اأعلى م�ستوياتها منذ 2008

ب�شبهة اإ�شرام النريان بغابة قوراية

القب�ص على اأربعة اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم 
التي  للتحقيقات  تبعا 
با�رشتها وحدات املجموعة 
الوطني  للدرك  االإقليمية 
موجة  عقب  بتيبازة، 
�سهدها  التي  احلرائق 
والتي خلفت  الوالية،   اإقليم 
خ�سائر ب�رشية ومادية متثلت 
يف وفاة مواطنني )02( اإثنني 
 500 واإتالف  اهلل(  )رحمهم 
هكتار من االأ�سجار املثمرة 
بلدية  باإقليم  واالأحرا�ص 
الكتيبة  اأفراد  قوراية، متكن 
الوطني  للدرك  اإقليمية 
اأربعة  توقيف  من  بقوراية 
�سلوعهم  يف  م�ستبه   )04(

بعد  النريان  اإ�رشام  يف 
ا�ستكمال التحقيق وا�ستيفاء 
القانونية،  االإجراءات  جميع 
فيهم،  امل�ستبه  تقدمي  مت 

العمد  احلرق  جناية  بتهمة 
اإىل  املوؤدي  غابية  ملنطقة 
وفاة �سخ�سني، اأمام اجلهات 

الق�سائية املخت�سة.

�شحيفة »نيويورك تاميز« االأمريكية

ترامب بحث �سرب موقع نووي اإيراين 
قبل نهاية وليته

تاميز«،  »نيويورك  �سحيفة  ك�سفت 
اأن  الثالثاء،  اأم�ص  االأمريكية، 
ترامب  االأمريكي دونالد  الرئي�ص 
بحث مع م�ست�ساريه اإمكانية �رشب 
االأ�سابيع  خالل  اإيراين  نووي  موقع 
املقبلة، وقالت ال�سحيفة، اإن ترامب 
�ساأل اأثناء تروؤ�سه اجتماعا يف البيت 
االأبي�ص، اخلمي�ص، م�ست�ساريه وكبار 
بن�ص  مايك  نائبه  بينهم  امل�سوؤولني 
بومبيو،  مايك  اخلارجية  ووزير 
كري�ستوفر  بالوكالة  الدفاع  ووزير 
ميلر، ورئي�ص هيئة االأركان امل�سرتكة 
كانت  »اإذا  اجلرنال مارك ميلي، ما 
هذا  �سد  للتحرك  خيارات  لديه 
االأ�سابيع  خالل  النووي  املوقع 

اأن امل�سوؤولني  املقبلة«واأ�سافت 
قدما  امل�سي  بعدم  ترامب  اأقنعوا 
يف �سّن �رشبة ع�سكرية �سد طهران، 
نزاع  اإىل  الو�سع  يتحول  اأن  خ�سية 
املوقع  اأن  مرجحة  النطاق،  وا�سع 
هو  �رشبه  ترامب  يريد  كان  الذي 

»موقع نطنز« )و�سط اإيران(.

الف�شاء االإذاعي الأمن 
والية ب�شـار

مرافقة التالميذ  
حمور العدد اخلام�ص

الربنامج  من  الرابع  للمو�سم   05 العدد  تناول 
و�سالمتكم«  الأمنكم  »حلظات  االإذاعي  االأمني 
مع  بالتن�سيق  ب�سار  والية  اأمن  واإنتاج  اإعداد  من 
االإذاعة اجلزائرية من ب�سار، مو�سوع: » خمطط 
املدر�سي  الدخول  مبنا�سبة  التالميذ  مرافقة 
الوقاية  لتعزيز  املتخذة  والتدابري  االإجراءات  ــ 
ل  اأَوّ مالزم  تن�سيط  من   ،« كورونا  جائحة  من 
بخلية  املكلف  مقبول  حمفوظ  لل�رشطة/ 
ال�سيد/  ومب�ساركة  العامة  والعالقات  االت�سال 
الطيب جغابة مدير الرتبية لوالية ب�سـار، مالزم 
حركة  كتيبة  قائد  غازي  �سيخ  لل�رشطة/  اأَوّل 
العمومي  لالأمن  الوالئية  بامل�سلحة  املرور 
اأمن  ب�رشية  اإطار  عثماين  احلبيب  والنقيب/ 
الوطني  للدرك  االإقليمية  باملجموعة  الطرقات 

بب�سـار.

ب�شبب خمالفة احلجر بتلم�شان

اإحالة  251 �سخ�سا 
على الق�ساء 

ك�سفت م�سالح اأمن والية تلم�سان اأن م�ساحلها ويف 
اإطار تطبيق اإجراءات الربوتوكول ال�سحي  باإحالة 
االخالل  الق�ساء  بتهمة  على  �سخ�سا   251
مت  ت�سجيل  201  حيث   ، ال�سحية  بال�رشوط 
 ، الواقي  القناع  ارتداء  عدم  ب�سبب  خمالفة 
اإجراءات  احرتام  و22  خمالفة  تخ�ص ، عدم 
عدم  87  خمالفة  زيادة  اجل�سدي،  التباعد 
حجز  مت  ال�سحي  كما  احلجر  مواقيت  احرتام 
66 مركبة و30 دراجة  واإحالتها على املح�رش ، 
احرتام  عدم  تخ�ص  خمالفة   47 على  زيادة 
الربوتوكول ال�سحي يف الف�ساءات التجارية و63 
ال�سحي  الربوتوكول  احرتام  اخرى تخ�ص عدم 
يف و�سائل النقل ، و04 ق�سايا تخ�ص املخالفات 

املتعلقة مبنع احلفالت واالأعرا�ص.
حممد بن ترار

عالء الدين مقورة / �شحفي

ال ميكن اأن نقول وال باأي �سكل من االأ�سكال اأن 
ال�سعب االأعزل  اعتداءات اجلار املغربي على 
اأن  الغربية هي حق فكيف ميكن  ال�سحراء  يف 
تكون على حق وهي متار�ص »البغي« و »التجرب« 
على �سعب منك�رش ك�رش الفقُر عظامه ومّزقت 
خيانة اجلار اأو�ساله ، فقول احلقيقة يف هكذا 
مواقف هو انت�سار خليارات ذات حق فهل من 
على  ال�سحراوي  ال�سعب  يعاقب  اأن  املعقول 

مطالبه بتقرير م�سريه بيده ؟
�ساأن  �ساأنها  الدولية  االأبعاد  ذات  الق�سية  وهي 
ت�سفية  ق�سية  هي  التي  الفل�سطينية  الق�سية 
ا�ستعمار كامل االأركان وبجميع االأدلة وال�سواهد 
املوقف  وهذا  اأ�سقائه  حرية  انتهاكه  على 
باأي  مبالية  غري  اجلزائر  تبنته  الذي  ال�رشيح 
راأي قد يخالفها اأو اأي �سغط قد يعرت�سها اأو 
يحطها حمل م�ساومة اأو ابتزاز وهي املعر�سة 
دائما مبواقفها اجتاه ق�سايا التحرر يف للعامل 
وعندما تتحول ق�سية حترير اإىل ق�سية كرامة 
وعزة نف�ص وهيبة وطن فقد قالت العرب قدمياً 

» ال كرامة ملن ال تعنيه كرامة اأهله«.
اإىل  ي�سبه  ال�سحراوي  ال�سعب  على  فالتاآمر 
فل�سطني  ل�سقيقتهم  العرب  خذالن  بعيد  حد 
الظروف  تغري  رغم  واحد  فاخلذالن  اجلريحة 

واجلغرافيا.
فما هو تف�سري الهرولة العربية ملباركة االعتداء 
على ال�سعب ال�سحراوي من طرف دول هي يف 
حد ذاتها الدول التي هرولت بكل قوتها جاّرة 
والعمالة واخليانة  التطبيع  اإىل حظرية  اأتباعها 
ب�رشاحة  اجلزائر  عنه  ترّفعت  الذي  وال�سقاق 
دون خوف اأو تردد وعلى روؤو�ص االأ�سهاد فحتى 
احلياد عندما ي�سود الظلم ي�سبح خيانة والرتدد 
»الكركرات« هو  فاعتداء املغرب على  خديعة 
عدوان وظلم يف ظل خذالن عربي ومن دواعي 
تقع يف هذا  ومل  تهرول  اجلزائر مل  اأن  الفخر 

امل�ستنقع القذر املليء بالتعدي .
ن�رشة املظلوم وهي  وفية ملبادئها يف  وبقيت 
التي �ساركت رغم خروجها من ثورة دامية يف 

احلروب العربية  الكيان ال�سهيوين .
ودامت مالزمة ملوقفها من االحتالل اأينما كان 
م�سوؤولية  الوطن  ف�سالمة  م�سدره  كان  ومهما 
اجلميع واالنت�سار لالأ�سقاء م�سوؤولية تاريخية .

وا�شنطن/ االأنا�شول اأح�شن مرزوق

جمرد كالم 
ٌلوؤم »اجلار« وتنكر »الأ�سقاء« 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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