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القيادة اجلديدة للبيت الأبي�س

تعيني فل�سطينية �سمن طاقم جو بايدن
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 بعدما اأدانته حمكمة �صيدي اأحممد ب�صنتني حب�صا

فتح ملف جميعي يف 7 
دي�سمرب القادم

اأكدت على تفعيل الربتكول ال�صحي 
داخل ال�صجون 

وزارة العدل توؤكد اإ�سابة 
30 حمبو�ض بالكورونا 

عبد امللك ولد �صيدي املعروف بـ” 
قتيبة اأبو النعمان ال�صنقيطي” 

فيديو جديد يوؤكد تعيني 
العنابي اأمريا للقاعدة

الدكتور اإليا�س مرابط لـ"الو�صط":

لقاح فريو�ض كورونا لي�ض 
حال �سحريا 
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تفتح الغرفة اجلزائية لدى جمل�س ق�ضاء  اجلزائر 
العا�ضمة ق�ضية الأمني العام ال�ضابق حلزب جبهة 

التحرير الوطني حممد جميعي يف 7 دي�ضمرب القادم 
بعدما تقدم دفاعه بالطعن يف احلكم التي �ضدر يف 

حقه من قبل املحكمة البتدائية ل�ضيدي احممد �ضهر 
�ضبتمرب الفارط .

ك�ضفت وزارة العدل يف بيان لها ان م�ضاحلها قد 
�ضجلت 30ا�ضابة بفريو�س كرونا على امل�ضتوى 
الوطني فقط نافية الإ�ضاعات املتداولة حول 

تو�ضع ال�ضابات هذا واأ�ضارت الوزارة اأن 26 حالة 
من امل�ضابني متاثلوا لل�ضفاء

اأكد �رشيط فيديو للقا�ضي ال�رشعي يف تنظيم 
القاعدة يف املغرب ، املوريتاين عبد امللك ولد 

�ضيدي املعروف بـ” قتيبة اأبو النعمان ال�ضنقيطي” 
،بثه الذراع العالمية للتنظيم تعيني مرباك يزيد 
امللقب باأبو عبيدة يو�ضف العنابي زعيما جديدا 

للتنظيم خلفا لالأمري عبد امللك دروكدال.

اأكد رئي�س النقابة الوطنية ملمار�ضي ال�ضحة العمومية، 
الدكتور اإليا�س مرابط، اأم�س، اأنه ل يجب تعليق 

اآمال كبرية على القاحات اجلديدة لفريو�س كورونا، 
باعتبارها لي�ضت حال �ضحريا �ضينقذ الب�رشية جمعاء.

ابنتها  بتعيني  فرحتها،  عن  فل�ضطينية،  عائلة  عربت 
جو  فوز  بعد  الأبي�س،  للبيت  اجلديد  الطاقم  �ضمن 
بايدن بالنتخابات وك�ضفت �ضل�ضلة التعيينات اجلديدة 
يف اإدارة الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن، عن اأن 
الفل�ضطينية رميا دودين، بني املوظفني بطاقمه اجلديد 
يف البيت الأبي�س وعني بايدن، دودين، يف من�ضب نائب 

مدير مكتب البيت الأبي�س لل�ضوؤون الت�رشيعية. املولودية تبحث عن النجمة الثانية 
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األغام املحاجر تهدد بانهيار الطريق ال�سيار 

تتنقل �صباح اليوم عرب طائرة خا�صة اإىل البنني
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اإن البغاث باأر�صنا ت�صتن�صر

اأبوظبي تهدد اجلزائر 
ع�سكريا و اقت�ساديا

النيوميديا اجلديدة 

الإعالم اجلواري 
 واملحتوى املحلي

بقلم د.حممد مرواين
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اخلطاُب القومُي العاقُل 

مواجهِة موجِة 
التطبيِع الباطِل

املجاهد حممد بن امبارك 
غرنوق

رجل جهاد وعلم 
رحل دون �سجيج بقلم :حممد قدوربقلم د. م�صطفى اللداوي
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.     ال�صتعمال الع�صوائي لالألغام من قبل اأكرث من 10 موؤ�ص�صات

طالبت مرا�صلة من اجلمعيات النا�صطة بولية 
تلم�صان ال�صلطات العليا بالتدخل العاجل لإنقاذ 

نفق خط ال�صكة احلديدية ال�صريع واجل�صر  الواقع 
بقرية امل�صيق 10كلم �صرق تلم�صان من النهيار  
ومعه تبديد املاليري من الدينارات هباء منثورا.
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كرمي طاب� ي�ؤكد يف ر�سالة اىل الرئي�س الفرن�سي

ل ننتظر منك دعما وتدخلك مرفو�ض
انتقد ال�سكرتري ال�طني ال�سابق جلبهة الق�ى ال�سرتاكية ،كرمي طاب� الت�سريحات الأخرية للرئي�س 

الفرن�سي اميان�ال ماكرون، ال�سادرة يف جملة ج�ن اأفريك معتربا اأنها تدخل غري مرحب به يف ال�س�ؤون 
الداخلية للجزائر التي ل تنتظراأي دعم من فرن�سا .

باية ع 

ر�سالته املطولة  ن�ص  وقال طابو يف 
عن  اأعتذر  الفرن�سي  الرئي�ص  اإىل 
من  الدبلوما�سية  املمار�سة  خرق 
خالل  من  مبا�رشة  خماطبتك  خالل 
وهو  ب�سيط  ل�سبب  الر�سالة  هذه 
الر�سالة  تعليقاتك  ن�ص  ح�سب 
التي  املقابلة  يف  اجلزائر  حول 
ل�سحيفة  ترتكني  غري  قدمتها 
على  فقط  يربهنون  ال  اإنهم  مبال  
فيما  لفرن�سا  الر�سمي  املوقف  اأن 
يتعلق باجلزائر مل يتغري، بل اأكرث من 
االرتباط  على  يوؤكدون جمدًدا  ذلك، 
بفكرة  الفرن�سية  لل�سلطات  العميق 
اأن ال�سلطة اجلزائرية ال تزال حليًفا 
الذي قدم  اأ�سا�سًيا واأدان كرمي طابو 
املعار�ص  بالرجل  الر�سالة  نف�سه يف 

ماكرون،  عن  �سدر  ما   ، للنظام 
تكمن  املوقف  هذا  وراء  عليه  ورد 
دول  باأن  القائلة  اخلبيثة  الفكرة 

ب�سكل  واجلزائر  عام  ب�سكل  اجلنوب 
خا�ص قريبة يف متناول اليد ، وه�سة 
للدميقراطية  �ساحلة  وغري  �سيا�سياً 

،بالن�سبة لفرن�سا، فاإن اأنظمة اجلنوب 
موجودة فقط لتعمل كبوؤرا�ستيطانية 
ومقاولني من الباطن  وتناول طابو يف 
ر�سالته نظرة باري�ص للجزائر، واأورد 
اأن الراأي العام  اأنه يجب اأال تتجاهل 
اجلزائري يدرك جيًدا اأنه طاملا اأن 
لن  الفرن�سية  اجلزائرية  العالقات 
املنطق  هذا  من  الهروب  يف  تنجح 
والتاأثري،  امل�سالح  ل�سبكات  العنيد 
�ستبقى  والتاأثري   التهدئة  اآمال  فاإن 
الثقة املتبادلة رغبات ب�سيطة موؤكدا 
من  دعم  تنتظر  اأي  ال  اجلزائر  اأن 
فرن�سا التي تعترب اأحد اأكرث االأنظمة 
االأبي�ص  البحر  تقتل احلرية يف  التي 
املتو�سط ، م�سيفا اأن تدخل الرئي�ص 
يك�سف  اجلزائر  ال�ساأن  يف  الفرن�سي 

عن �سوء نيةونفاق  �سيا�سي

 بعدما اأدانته حمكمة �سيدي اأحممد ب�سنتني حب�س

جمل�ض ق�ساء اجلزائر يفتح ملف جميعي يف 7 دي�سمرب القادم

على خلفية �سك�ى رفعت �سدهما تتهمهما بالبتزاز 

عام حب�سا ل�سعيد بودور و نورالدين تون�سي

بع�س البلديات اأثبتت عجزها يف الت�سدي للظاهرة

اأحكام ق�سائية بال�سيغة التنفيذية �سد مافيا العقار بورقلة

جمل�ص  لدى  اجلزائية  الغرفة  تفتح 
ق�سية  العا�سمة  اجلزائر  ق�ساء  
جبهة  حلزب  ال�سابق  العام  االأمني 
يف  جميعي  الوطني حممد  التحرير 
7 دي�سمرب القادم بعدما تقدم دفاعه 
بالطعن يف احلكم التي �سدر يف حقه 
من قبل املحكمة االبتدائية ل�سيدي 

احممد �سهر �سبتمرب الفارط .
حلزب  ال�سابق  العام  االأمني  ويتابع 
والنائب  الوطني  التحرير  جبهة 
باإ�ساءة  تتعلق  تهم  تب�سة  والية  عن 
�سحفي  واإهانة  الوظيفة  ا�ستغالل 
اأثناء تاأدية مهامه ،ويتعلق بال�سحفي 

�سعد بوعقبة.

ب�سيدي  اجلنح  حمكمة  وكانت 
يف  حكما  اأ�سدرت  قد  احممد 
�سبتمرب الفارط يق�سي باإدانة االأمني 
التحرير  جبهة  حلزب  ال�سابق  العام 
منها  حب�ص  �سنتني  بعقوبة  الوطني 
األف    200 و  موقوف  حب�ص  �سنة 
نافذة  مالية  غرامة  جزائري  دينار 

بعد  االإفراج  من  جميعي  وا�ستفاد 
موؤ�س�سة  لدى  عقوبته  ا�ستنفذ  اأن 
باحلرا�ص  والتاأهيل  الرتبية  اإعادة 
قبل اأن يقرر دفاعه ا�ستئناف احلكم 
حمكمة  قبل  من  حقه  يف  ال�سادر 

�سيدي احممد
باية ع  

لوهران نهار  اجلنح  حمكمة  ق�ست 
ال�سحفي  باإدانة  االأربعاء  اأمي 
واملبلغ عن  بودور  �سعيد  واحلقوقي 
الف�ساد نور الدين تون�سي ب�سنة حب�ص 
نافذة غيابيا ، يف الق�سية التي رفعها 
�سدهما �سخ�ص  م�سبوق ق�سائيا يف 
اأكتوبر  يوم  4  واحتيال  ن�سب  ق�سية 
2019 يتهمهما فيها مبحاولة ابتزازه، 
وكحاكمتهما  معهما  التحقيق  ليتم 
غيابيا يوم 27 اأكتوبر املا�سي، بعدما 
رف�ست هيئة املحكمة طلب الدفاع 
تون�سي  الإح�سار  املحاكمة  تاأجيل 
احلب�ص  رهن  املوجود  الدين  نور 
املوؤقت يف وهران، عن طريق تقنية 
طلب  حيث   ، بعد  عن  املحاكمة 
مادي  دليل  تقدمي  اجلل�سة  رئي�ص 

عن وجوده يف احلب�ص، رغم اأن وكيل 
مداخلته  يف  ذلك  اأكد  اجلمهورية 
بودور  �سعيد  يح�رش  مل  حني  يف 
بحكم  التوايل  الثامنة  على  للمرة 
عن  �سادر  بالقب�ص  اأمر  انه  حمل 
غرفة االتهام ملجل�ص ق�ساء وهران 
وهما  ح�رش  ال�ساكيني  حني  يف   ،
اجلزائرية  االأنباء  وكالة  يف  �سحايف 
بودور  �سعيد  �سد  �سكوى  رفع  الذي 
�سمعته،  وت�سويه  بقذفه  فيها  يتهمه 
على  �سفحته  على  من�سورات  عرب 
ال�سكوى  �ساحب  وكذا   ، فاي�سبوك 
وهي   ،2019 اأكتوبر   4 يوم  املودعة 
وجود  مع  تزامنا  املودعة  ال�سكوى 
الوالئي  االأمن  مقر  بودور يف  �سعيد 
حول  لتحقيق  يخ�سع  لوهران 

احلراك  ويف  احلقوقية  ن�ساطاته 
قد  ال�ساكي  وكان  ،هذا  ال�سعبي 
وتون�سي  بودور  ال�ساكي،  هذا  اتهم 
مكاملة  طريق  عن  ابتزازه  مبحاولة 
اجلمهورية،  وكيل  والتم�ص  هاتفية. 
�سنتني حب�سا نافذا و20 مليون �سنتيم 
واحلقوقي  ال�سحفي  �سد  غرامة 
�سعيد بودور واملبلغ عن الف�ساد نور 
الدين تون�سي، واأحيل النطق باحلكم 
اإىل جل�سة يوم 17 نوفمرب التي غاب 
ليتاأجل  املحكمة  هيئة  رئي�ص  عنها 
النطق اإىل نهار اأم�ص، هذا وكان نور 
�سد  �سكوى  قدم  قد  تون�سي  الدين 
ال�ساكي �سنة 2019 يف ق�سية تخ�ص 
ملجل�ص  بالقتل  و�سبق  التهديد 
ق�ساء وهران، اأن اأدانه  بعقوبة ثالثة 

الدعوى  يف  النفاذ،  موقوفة  اأ�سهر 
تون�سي  الدين  نور  �سده  رفعها  التي 
يف اأوت 2019 ، يتهمه فيها بتهديده 
ت�سفية  الق�سية  اأن  يوؤكد  ما  بالقتل، 
اأخرى  جهة  الغري،من  ح�سابات 
يبا�رش �سبيحة اليوم قا�سي التحقيق 
بالغرفة اخلام�سة ملحكمة وهران يف 
�سماع اقوال  املبلغ نورالدين تون�سي 
مع  والتخابر  ق�ساة  اإهانة  ق�سية  يف 
ب�سببها  يوجد  التي  اأجنبية  جهات 
 23 منذ  املوؤقت  احلب�ص  رهن 
التي  الق�سية  وهي  املا�سي  �سبتمرب 
ما  اليوم  فيها اإىل  �سماعه  يتم  مل 
اإ�رشاب عن الطعام  جعله يدخل يف 

داخل �سجنه بوهران .
حممد بن ترار

اأمالك  مبديرية  م�سوؤول  م�سدر  قال 
اأن املديرية �سدر  الدولة يف ورقلة ، 
مقرونة  ق�سائية  اأحكام  ل�ساحلها 
من  العديد  �سد  التنفيذية  بال�سيغة 
اال�ستيالء  حاولت  التي  االأطراف 
بدون وجه حق  العمومي  العقار  على 
، م�سريا اإىل الدولة �ست�رشب بيد من 
من  اأكرث  يف  امللف  هذا  يف  حديد 

منطقة بالوالية .
واأكد نف�ص امل�سدر اأن القانون وا�سح 
فيما يتعلق بتنفيذ االأحكام الق�سائية 
، واأن االإدارة �ستلجاأ اإىل ت�سخري القوة 
من  الوالية  وايل  من  وباأمر  العمومية 
التي  الق�سايا  بع�ص  معاجلة  اأجل 
مرافق  اجناز  عرقلة  يف  ت�سببت 

واأو�سح   ، �سكنية  وجتزئات  عمومية 
من  العديد  هناك  اأن  امل�سدر  ذات 
امللفات التي �سيجري معاجلتها وفق 
القوة العمومية بعدما ان�سفت العدالة 
من  عدد  يف  الدولة  اأمالك  مديرية 
الق�سايا التي رفعتها بع�ص االأطراف 
ملكيتها  حق  وجه  بدون  ادعت 
فوق  برجمت  عقارية  لف�ساءات 

م�ساريع �سكنية و�سحية وتربوية .
اأن  اإىل  املتاحة  املعطيات  وت�سري 
مديرية اأمالك الدولة وجدت نف�سها 
حماولة  ب�سبب  حقيقي  ،فيماأزق 
اأرا�ص  على  االأطراف  بع�ص  ا�ستيالء 
�سغل  خمطط  يف  مدرجة  عمومية 
االأرا�سي،كما ت�سبب امل�سكل احلا�سل 

امل�ساريع  من  عدد  اجناز  عرقلة  يف 
واملرافق ببع�ص بلديات الوالية .

على  اأنه  الق�سية  يف  متحدثون  وقال 
هيبة  فر�ص   ، املخت�سة  اجلهات 
مبافيا  و�سفوا  من  ومتابعة  الدولة 
هذا  باعتبار  العدالة  اأمام  العقار 
التي  الوحيدة  الطريقة  هي  اخلطوة 
وهو   ، العقار  ناهبي  رد  �ساأنها  من 
ق�سائية  اأحكام  بدور  فعال  ح�سل  ما 
بال�سيغة التنفيذية �سد اأطراف ادعت 
ال�سيما  للدولة  تابعة  الأرا�ص  ملكيتها 
واأنقو�سة  وورقلة  الروي�سات  ببلديات 
وعدد من بلديات باملقاطعة االإدارية 
نهب  ظاهرة  يف  ا�ستفحلت  تقرت 

العقار.

يف  العقار  مبلف  مهتمون  ووجه 
ال�سياق ذاته اتهامات للمنتخبني بينهم 
بجدية  ينخرطوا  ، مل  بلديات  روؤ�ساء 
الت�سدي لظاهرة نهب  ال�سابق يف  يف 
ال�سمت  بالتزام  واكتفوا   ، العقار 
الأرا�سي  قانونية  و�سعيات غري  حيال 
وجه  بدون  اأ�سخا�ص  عليها  ا�ستوىل 
الو�سع  ،  فاقم  الذي  االأمر  حق 
املو�سوع  يف  �سكاوى  تقول  والغريب 
بع�ص  يف  كانوا  املعنيون  االميار  اأن 
تهدمي  برف�سهم  متواطئني  االأحيان 
ال�سالحيات  رغم  الفو�سوية  البنايات 
ت�سخري  فيها  مبا  لهم  منحت  التي 

القوة العمومية .
اأحمد باحلاج 

 نقل ب��ساطة طائرة خا�سة بعد ت�قيفه 

تركيا تت�سلم ع�سوا بـمنظمة »غولن« 
ين�سط باجلزائر

ومديرية  اخلارجية  وزارتا  ك�سفت 
ت�سلمهما  الرتكيتني،عن  االأمن 
يعمل  »غولن«  تنظيم  يف  ع�سو 
بالتنظيم  �سلة  على  ل�رشكة  كمدير 
اأمنية  م�سادر  واأفادت  اجلزائر  يف 
ملديرية  تابعة  خا�سة  طائرة  اأن   ،

االأمن الرتكية، قامت بنقل املدعو 
اجلزائر  يف  توقيفه  بعد  ك«  ن  »ن 
املذكور،  ال�سخ�ص  اأن  واأ�سافت 
�سدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة 
»االنتماء ملنظمة اإرهابية م�سلحة«، 

ومت ت�سليمه ملديرية اأمن اأنقرة.

وزارة العدل ت�ؤكد 

تاأجيل الق�سايا اجلزائية
 "ا�ستجابة لطلب دفاع املتهمني" 

عبد امللك ولد �سيدي املعروف بـ” قتيبة اأب� النعمان 
ال�سنقيطي” 

فيديو جديد يوؤكد تعيني العنابي 
اأمريا للقاعدة

وزارة الأ�سغال العم�مية مطالبة بالتدخل العاجل 

األغام املحاجر تهدد بانهيار
 الطريق ال�سيار 

لها  بيان  يف  العدل،  وزارة  اأكدت 
اأم�ص الثالثاء، اأن تاأجيل العديد من 
الق�سايا اجلزائية التي كانت جمدولة 
من  عدد  م�ستوى  على  للمحاكمة 
»ا�ستجابة  جاء  الق�سائية،  اجلهات 
اإ�سابة  ب�سبب  لطلب دفاع املتهمني 
يف  املوؤ�س�سني  املحامني  بع�ص 

حقهم بفريو�ص كورونا«.
ملا  »تبعا  اأنه  ذاته  البيان  واأو�سح 
تداولته بع�ص ال�سحف الوطنية من 

اأخبار مفادها 
تاأجيل العديد من الق�سايا اجلزائية 
على  للمحاكمة  جمدولة  كانت  التي 
م�ستوى عدد من اجلهات الق�سائية 
وتيبازة  اجلزائر  ق�ساء  كمجل�سي 
االقت�سادي  اجلزائي  القطب  وكذا 
وذلك  احممد،  ب�سيدي  واملايل 
اإ�سابة املتهمني املحبو�سني  ب�سبب 
وزارة  فاإن   ،19 كوفيد  بفريو�ص 

�سحة  قطعية  ب�سفة  تفند  العدل 
تاأجيل  باأن  وتو�سح  االأخبار  هذه 
لطلب  ا�ستجابة  كان  الق�سايا  هذه 
بع�ص  اإ�سابة  ب�سبب  املتهمني  دفاع 
حقهم  يف  املوؤ�س�سني  املحامني 
اأن  البيان  الفريو�ص«واأ�ساف  بهذا 
اأنه  جمددا  »توؤكد  العدل  وزارة 
الوقائية  التدابري  اتخاذ  بف�سل 
قبل  من  ال�رشورية  واالحرتازية 
العقابية،  املوؤ�س�سات  م�سوؤويل 
حماية لنزالئها، فاإن عدد االإ�سابات 
يف �سفوف هوؤالء منذ ظهور املوجة 
تاريخ  غاية  اإىل  الوباء  لهذا  الثانية 
اليوم على امل�ستوى الوطني قد بلغ 
وع�رشون  �ستة  حالة،   )30( ثالثني 
لل�سفاء  متاثلت  قد  منها   )26(
خا�سعة  حاالت   )4( اأربع  وبقيت 
حت�سن  يف  وحاالتها  الطبي  للعالج 

م�ستمر«.

اأكد �رشيط فيديو للقا�سي ال�رشعي 
 ، املغرب  يف  القاعدة  تنظيم  يف 
�سيدي  ولد  امللك  عبد  املوريتاين 
النعمان  اأبو  قتيبة  بـ”  املعروف 
الذراع االعالمية  ،بثه  ال�سنقيطي” 
للتنظيم تعيني مرباك يزيد امللقب 
زعيما  العنابي  يو�سف  عبيدة  باأبو 
عبد  لالأمري  خلفا  للتنظيم  جديدا 
امللك دروكدال الذي قتل يف غارة 
جوان  يف  مايل  �سمال  يف  فرن�سية 

جزائري  اجلديد  والزعيم   .2020
وع�سو  �سابقا  العرب  االأفغان  من 
ن�سط �سابقا يف اجلماعة امل�سلحة 
يف اجلزائر. كما كان اأحد موؤ�س�سي 
والقتال  للدعوة  ال�سلفية  اجلماعة 
القاعدة  ،وتنظيم   2004 العام  يف 
يف  االإ�سالمي  املغرب  بالد  يف 
جمل�ص  يراأ�ص  وقد   .2007 العام 
منذ  االأخرية  املنظمة  يف  االأعيان 

عام 2010.

اجلمعيات  من  مرا�سلة  طالبت 
ال�سلطات  تلم�سان  بوالية  النا�سطة 
نفق  الإنقاذ  العاجل  بالتدخل  العليا 
ال�رشيع  احلديدية  ال�سكة  خط 
امل�سيق  بقرية  الواقع  واجل�رش  
االنهيار   من  تلم�سان  �رشق  10كلم 
الدينارات  من  املاليري  تبديد  ومعه 
هباء منثورا، وذلك بفعل التفجريات 
اأ�سحاب  قبل  من  االلغام  اليومية 
ظهور  اإىل   يوؤدي  ما   املحاجر 
بانهياره  تهدد  خطرية  ت�سدعات 

قريبا.
هدا  واأكدت املرا�سلة ان اال�ستعمال 
من  اأكرث  قبل  من  لالألغام  الع�سوائي 
التبعد  حمجرة  منها  حمجرات   10

ب800م  �سوى  واجل�رش  النفق  عن 
باملنطقة،باالإ�سافة  االأخطر  وتعترب 
اإىل حماجر اأخرى منها ما يهدد حتى 
بالقرب  غرب  �رشق  ال�سيار  الطريق 
التابعة  ال�سنو�سي   �سيدي  قرية  من 
�رشق  كلم  العبديل34  �سيدي  لبلدية 
تلم�سان،هدا وقد �سبق لل�سكان بهذه 
ت�سببت  بعدما  احتجوا  اأن  املنطقة 
منازلهم  ت�سدع  يف  املحاجر  الغام 
�سياع  يف  املتطاير  الغبار  وت�سبب 
وحقولهم،هذا  املثمرة  ا�سجارهم 
بتدخل  الر�سالة  اأ�سحاب  ،وطالب 
وزارتي االأ�سغال العمومية  وال�سناعة 
من اأجل معاجلة امل�سكل قبل فوات 

حممد بن تراراالأوان  

ق.و
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الدكتور اإليا�س مرابط لـ"الو�سط":

لقاح كورونا لي�س حال �سحريا 
اأكد رئي�س النقابة الوطنية ملمار�سي ال�سحة العمومية، الدكتور اإليا�س مرابط، اأم�س، اأنه ال 

يجب تعليق اآمال كبرية على لقاحات اجلديدة لفريو�س كورونا، باعتبارها لي�ست حال �سحريا 
�سينقذ الب�سرية جمعاء، الأنه ياأتي لتخفيف اأعرا�س االإ�سابة بالفريو�س وحماية الفئات 
اله�سة املعر�سة للخطر، من منطلق اأن اقتناء اأجودها واأجنعها لن يدفعنا للتخلي عن لب�س 
الكمامة اأو اعتماد التباعد اجل�سدي فيما بيننا، والتي تبقى ح�سبه �سرورية حتى ينح�سر 

تهديد فريو�س كورونا على ال�سحة العامة للمجتمع.

مرمي خمي�سة

و اأف�صح الدكتور مرابط يف ت�رصيح خ�ص 
به »الو�صط«، اأن مقت�صيات الو�صع الراهن 
لفريو�ص  ناجع  لقاح  اقتناء  يخ�ص  فيما 
التح�صري  ي�صتدعي  امل�صتجد،  كورونا 
كل  توفري  ق�صد  للتطعيم،  وطنية  خلطة 
عملية  ملبا�رصة  الالزمة  الإمكانيات 
ال�صوق،مع  يف  توفره  فور  اللقاح  اقتناء 
والقطاعات  امل�صالح  باقي  الإبقاء على 
خ�صو�صا  امل�صعى،  هذا  خلدمة  جمندة 
تخزين  لظروف  يحتاج  اأنه  علمنا  اإذا 
بدرجة  احلقن  وقت  خا�صة، حتى  ونقل 
حرارة ل تقل عن -103 درجة فهرنهايت 
حتت ال�صفر، وهو اأقل بكثري من اأي �صيء 
التعامل  القيا�صية  التجميد  لوحدة  ميكن 

معه.

توفري اللقاح لن يكون متاحا قبل 
نهاية الثالثي االأول من �سنة 2021

اأن  مت�صل،  �صياق  يف  مرابط،  اأ�صاف 
ال�صابق  من  اأن  يعوا  اأن  يجب  املواطنني 
لأن  اللقاح،  ا�صتعمال  عن  احلديث  لأوانه 
اأن  اأكدوا  العامل  عرب  املخت�صني  معظم 
جانبية  اأعرا�ص  بدون  ناجع  لقاح  توفري 
خطرية لن يكون متاحا ومتوفرا قبل نهاية 
م�صريا  املقبل،  العام  من  الأول  الثالثي 
كثرية  اأمال  تعليق  يجب  ل  اأنه  باملنا�صبة 
يف هذا اجلانب لأن هذه التجارب مر�صحة 
وكل  �صواء،  حد  على  الف�صل  اأو  للنجاح 
اآخر  للقاح على ح�صاب  الأخبار املروجة 
تدخل يف خانة ت�صارب امل�صالح و الرتويج 
اإن  يقولون  اأن اخلرباء  للمنتج معني، رغم 
البيانات الأولية ت�صري اإىل اأن فعاليتها من 

املفرو�ص اأن تكون عالية جدا.
مادة  لي�ص  اللقاح  اأن  متحدثنا  وذكر  هذا 
خا�صة  معايري  حتتاج  معقدة  بل  ب�صيطة، 
حتى  وحفظها  ونقلها  وتوزيعها  لتخزينها 
معظم  اأن  اعتبار  على  ا�صتعمالها،  وقت 
التلقيح  برنامج  يف  امل�صتعملة  اللقاحات 
يف  معظمها  تخزن  اجلزائر،  يف  املو�صع 
درجات حرارة ترتاوح ما بني 2 و8 درجة، 
هذه  العتبار  بعني  اآخذ  يجب  وبالتايل 
ال�صلطات  اقتناء  عند  احل�صا�صة  امل�صائل 
املرجح  من  اأن  باملنا�صبة  موؤكدا  للقاح، 
الأكرث  املجموعات  بالأولوية  حتظى  اأن 
بالفريو�ص،  اأو  بالعدوى،  لالإ�صابة  عر�صة 
جمال  يف  العاملني  و  الطبي  الطاقم  من 
واأولئك  ال�صن،  وكبار  ال�صحية  الرعاية 
الذين لديهم عوامل خطر مثل ال�صمنة اأو 
حا�صل  هو  مثلما  متاما  ال�صكري،  مر�ص 

الأنفلونزا  للقاح  بالن�صبة  به  ومتعامل 
دون  معينة  لفئات  املوجه  املو�صمية 

غريها.

اجل�سع والتكالب احلا�سل لرتويج 
وت�سويق لقاح كورونا »منطقي«

لرتويج  احلا�صل  والتكالب  اجل�صع  وحول 
وت�صويق لقاحات جديدة خمتلفة لكورونا، 
والربيطانية  الأمريكية  الن�صخة  من 
فعالية  تدعي  كثري،  وغريها  وال�صينية 
كوفيد- الوقاية من فريو�ص  لقاحاتها يف 
19، قال رئي�ص النقابة الوطنية ملمار�صي 
اأن  املنطقي  من  اأن  العمومية،  ال�صحة 
اللقاح املن�صود �صهية هذه املخابر  يفتح 
جائحة  لأن  للقاحات،  امل�صنعة  والدول 
وجديدا  واعدا  �صوقا  لها  فتحت  كورونا 
اأن  املحتمل  من  التي  اجلرع،  مباليري 

ما  اذا  م�صتقبال  دورية  ب�صفة  تقتنى 
منه  اإ�صارة  يف  ميدانيا،  فعاليتها  اأثبتت 
اللقاحات  فيها  مبا  الدواء  عائدات  اأن 
عامليا  الثانية  املرتبة  حتتل  والأم�صال 
بعد �صناعة الأ�صلحة احلربية، كما اأن هذا 
لزدهارها  رئي�صي  م�صجع  العاملي  الوباء 
املتو�صط  املدى  على  وا�صتمرارها 
كيف  مت�صل،  �صياق  يف  متاأ�صفا  والبعيد، 
خمابرا  متتلك  ل  كلها  العربية  الدول  اأن 
اأو مراكز بحوث موؤهلة خلو�ص غمار هذه 
التجارب العلمية، من منطلق اأن معظمها 
وقارات  بدول  مرتبطة  م�صتهلكة  بلدان 
فيها  مبا  �صيء  لكل  تقريبا  منتجة  اأخرى 
لن  والذي  امل�صتجد،  كورونا  وباء  عالج 
من  اكتفائها  ت�صمن  اأن  بعد  اإل  لنا  ي�صل 

جرعات اللقاح املتوفرة ملواطنيها اأول.

عائالت تطرد الفرق الطبية

اأكدت على تفعيل الربتكول ال�سحي
 داخل ال�سجون 

ملواجهة املوجة الثانية للفريو�س بتيبازة  

اإجراء اأكرث من 2000 
حتقيق وبائي بالبويرة

وزارة العدل توؤكد اإ�سابة 30 
حمبو�س بالكورونا 

رفع قدرات املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية و اقتناء خزان اأك�سجني 

بولية  ال�صحية  امل�صالح  ك�صفت 
البويرة عن اإجراء اأكرث من 2000 
تف�صي  بداية  منذ  وبائي  حتقيق 
لدى   19 كوفيد  كورونا  جائحة 
امل�صابني  املر�صى  عائالت 
مناطق  كافة  عرب  بالفريو�ص 
ح�صب  قيا�صي  رقم  وهو  الولية 
ذات امل�صالح يجعل البويرة حتتل 
املراتب الأوىل يف هذا اجلانب، 
ويف ال�صياق ت�صتكي الفرق الطبية 
الوبائية  بالتحقيقات  املكلفة 
ال�صلبية  الت�رصفات  بع�ص  من 
تواجهها يف  التي  املقبولة  وغري 

امليدان كعدم ال�صماح لها بالولوج 
عناوين  مبنح  اأو  البيوت  اإىل 
ما  وهو  خاطئة   هاتفية  واأرقام 
يجعلها  ما  مهامها  اأداء  يف  يوؤثر 
تراخي�ص  جلب  اإىل  اأحيانا  تلجاأ 
من امل�صالح املعنية واللجوء اإىل 
باإجراء  لل�صماح  العمومية  القوة 
تعترب  التي  الوبائية  التحقيقات 
انت�صار  لتفادي  الأجنع  الو�صيلة 
عائالت  اأفراد  بني  العدوى 
احلالت  بعزل  وذلك  املر�صى 
يف  العالج  ومتابعة  املوؤكدة 

املنزل .

بيان  يف  العدل  وزارة  ك�صفت 
�صجلت  قد  م�صاحلها  ان  لها 
كرونا  بفريو�ص  30ا�صابة 
فقط  الوطني  امل�صتوى  على 
املتداولة  الإ�صاعات  نافية 
هذا  ال�صابات  تو�صع  حول 
حالة   26 اأن  الوزارة  واأ�صارت 
لل�صفاء  متاثلوا  امل�صابني  من 
حالت  اربعة  تزال  ل  حني  يف 
تاأجيل  للعالج،نافية  تخ�صع 

اإ�صابة  بفعل  جزائية   ق�صايا  
بالكورونا،م�صرية  حمبو�صني 
لل�صجون  العامة  املديرية  ان 
ال�صغط  تخفيف  على  تعمل 
على  وتعمل  ال�صجون  داخل 
ال�صحي  الربتوكول  احرتام 
العقابية  املوؤ�ص�صات  داخل 
الوقائي   الدور  تفا�صيل  مع 

والرقابة الدائمة للقاعات.
حممد بن ترار.

بتيبازة  ال�صحة  مديرية  اإتخذت 
ملواجهة  التدابري  من  جملة 
وباء  تف�صي  من  الثانية  املوجة 
اأفاد  ما  بالولية، ح�صب  كوفيد19 
به اأم�ص الثالثاء امل�صوؤول املحلي 

للقطاع.
وك�صف حممد بورحلة يف ت�رصيح 
من  جملة  اتخذت  م�صاحله  اأن 
املحلية  واملبادرات  التدابري 
الولية  م�صالح  مع  بالتن�صيق 
ملواجهة تف�صي وباء كورونا الذي 
حاليا،  ت�صاعديا  منحى  ي�صهد 
املوؤ�ص�صات  قدرات  رفع  اأبرزها 
و  الأ�رصة  حيث  من  ال�صت�صفائية 
ال�صائل  الأك�صجني  خزان  اإقتناء 

ب�صعة 5000 لرت.
بورحلة،  ح�صب  الأمر،  ويتعلق 
ب�صعة  اأك�صجني  خزان  باقتناء 
5000 لرت لفائدة م�صت�صفى تقزايت 
املرجعية  املوؤ�ص�صة  القادر،  عبد 
�صمح  ما  كورونا،  بحالت  للتكفل 
األف   50 اإىل  الولية  قدرات  برفع 
لرت من هذه املادة احليوية موزعة 
ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  عرب 
»م�صكل  اأن  على  م�صددا  للولية، 
ندرة الأك�صجني غري مطروح بتاتا 

بتيبازة«.
جديدة  وحدة  افتتاح  مت  كما 
كورونا  بوباء  بامل�صابني  للتكفل 
لل�صحة  العمومية  باملوؤ�ص�صة 
الولية،  غرب  باأق�صى  اجلوارية 
ذات  ي�صيف  الدامو�ص،  دائرة 
اأن  اإىل  بورحلة  واأ�صار  امل�صوؤول 
عدد وحدات كوفيد-19 ارتفع اإىل 

خم�صة م�صالح بكل من القليعة 
و�صيدي غيال�ص  والناظور  وتيبازة 

الدامو�ص  وحدة  جانب  اإىل 
ك�صف  كما  موؤخرا  امل�صتحدثة 
قدرات  رفع  عن  امل�صوؤول 
املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية من 238 
لالرتفاع  قابلة  �رصير   438 اإىل 
ت�صجيل  حال  يف  �رصير   600 اإىل 
اأ�رصة  رفع عدد  فيما مت  �رصورة. 
�رصير   50 اإىل   28 من  النعا�ص 
على  ال�صغط  تخفيف  وبهدف 
منذ  املجندة  الطبية  الطواقم 
للتكفل  املا�صي  مار�ص  �صهر 
توظيف  مت  اليجابية،  باحلالت 
خريجي  من  طبي  �صبه  عون   120
الطبي  لل�صبه  التكوين  مدار�ص 
جتنيد  مت  التوظيف،  جانب  واإىل 
باملوؤ�ص�صات  يعملون  طبيب   140
العمومية لل�صحة اجلوارية ل�صمان 
كوفيد-19  بوحدات  املناوبة 
منهم  �صابقا،  املذكورة  اخلم�صة 
طبيب  و100  اأخ�صائيا  طبيبا   40
العمومية  وباملوؤ�ص�صات  عام 
م�صالح  بادرت  اجلوارية،  لل�صحة 
مديرية ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 
امل�صت�صفيات بدء من �صهر �صبتمرب 

املا�صي اإىل تنظيم دورات تكوينية 
ت�صمح  العامون  الأطباء  لفائدة 
خطاأ  دون  ت�صخي�ص  باإجراء  لهم 
بالن�صبة للحالت التي لها اأعرا�ص 
امل�صابة  واحلالت  كوفيد-19 
ال�صيد  ي�صيف  املو�صمي،  بالزكام 

بورحلة.
كما تقرر --يتابع مدير ال�صحة-- 
املحلية  املبادرات  اإطار  يف 
الولية وكذا  بالتن�صيق مع م�صالح 
تكليف  الطبي،  العلمي  املجل�ص 
تطورات  مبتابعة  يعنى  طبيب 
وحدات  جهود  وتن�صيق  الو�صع 
حالت  متابعة  وكذا  كوفيد-19 
ويف  يوميا  املنزيل  ال�صت�صفاء 
ك�صف  املحلية،  املبادرات  �صياق 
القبول  اإعطاء  عن  امل�صوؤول 
خمرب  به  تقدم  لطلب  املبدئي 
ال�رصوع يف  اأجل  من  وهذا  خا�ص 
حول  املخربية  التحاليل  اإجراء 
تقدم  خمرب  اأول  وهو  كورونا، 
بالولية  املخابر  داعيا  بالطلب، 
التقدم من م�صاحله للح�صول  اإىل 
على رخ�صة اإجراء التحاليل، مربزا 

النهائية من  ي�صرتط املوافقة  اأنه 
قبل معهد »با�صتور« اجلزائر.

الوبائية  التحقيقات  وبخ�صو�ص 
ي�صمح  ذكي  تطبيق  واإ�صتعمال 
الإيجابية  احلالت  بتعقب 
عن  امل�صوؤول  ك�صف  وم�صارها، 
اإجراء اأزيد من 4.000 حتقيق، اأي 
مبعدل 50 حتقيق يوميا منذ �صهر 
الجراء  وهو  املا�صي،  جويلية 
املرات  من  عديد  �صمح يف  الذي 

من حما�رصة  تف�صي الوباء.
الر�صمية  ال�صفحة  يوميا  وتن�رص 
الف�صاء  عرب  ال�صحة  ملديرية 
الوبائي،  الو�صع  تطورات  الزرق 
عن  اأعلنت  اأين  اأم�ص  يوم  اآخرها 
م�صبوهة  جديدة  حالت  اإكت�صاف 
بالعديد من البلديات التي �صجلت 
اأغلبها  احلالت،  يف  ارتفاعا 
مقارنة  ال�رصقية  اجلهة  ببلديات 
والغربية  الو�صطى  باملناطق 
ويتعلق الأمر ببلديات بوا�صماعيل 
وعني  ودواودة  وفوكة  والقليعة 
�صجل  فيما  وال�صعيبة  تاقورايت 
بلديات  باأربع  حالت  اكت�صاف 
و�صطى )البلديات وحجوط وتيبازة 
اإىل  را�صد(  و�صيدي  العني  واأحمر 
جانب �رص�صال والدامو�ص باجلهة 

الغربية للولية.
ال�صيد  �صدد  ال�صدد،  هذا  ويف 
حممد بورحلة على تفادي الرتاخي 
اإرتداء  يف  وال�صتهزاء  والالمبالة 
الكمامة وا�صتعمال املعقم، داعيا 
واللتزام  اليقظة  من  املزيد  اإىل 
بالتدابري الوقائية على اعتبار اأنها 

ال�صبيل الأجنع ملواجهة الوباء.)

الوقائية عن االإجراءات  التخلي  يعني  ال  اللقاح  •    توفر 

اأح�سن مرزوق
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اإميان لوا�س

اعتربت النانة » اأن دعم الإمارات 
املغربي  لالحتالل  العربية 
لي�س  الغربية  ال�صحراء  على 
الدعم  نعرف   »: قائلة  باجلديد، 
،و  املغربية  اخلليجي  للمملكة 
عادة  وهي   ، خا�صة  الإمارات 
تهرع  التي  امللكية  الأنظمة 

مل�صاندة بع�صها البع�س »
املتحدثة  اأنه  ذات  ك�صفت  و 
الإماراتيني  ال�صابطني  مت  نقل 

بطائرة طبية مغربية، 
واعتربتاملتحدثة اأن احلادثة التي 
لالإمارات  ول  للمغرب  ميكن  ل 
الق�صية  اأن  م�صرية  عليها،  التكتم 
ه�صا�صة  هما  اثنني  تظهراأمرين 
ما  املعتمةعلى  املغربية  الدعاية 
العار املغربي  يجري خلف جدار 
والأرواح  املعدات  خ�صائر يف  من 
المارات  احلر، و نقل  و�صقوطها 
جتربتها القذرة املمار�صة يف ليبيا 
و�صوريا منذ �صنوات اإىل ال�صحراء 
منذ  لعقود  كانت  اأن  بعد  الغربية 
احتالل املغرب لل�صحراء الغربية 

تدعمه بال�صالح واملال فقط.
تواطوؤ  املتحدثة  ا�صتنكرت  و 
تواجدها  و  املغرب  مع  الإمارات 
�صد  الربيء  بغري  و�صفته  الذي 
املحتلة،  ال�صحراوية  الأرا�صي 
على  تدخل  الإمارات  اأن  معتربة 
 ، ال�صحراوي  ال�صعب  اإبادة  خط 
املا�صية  ال�صنوات  يف   »: م�صيفة 
الحتالل  الإمارتي  دعم  النظام 
املغربي بال�صالح  و املال و حتى 
و  املغاربة،  اجلنود  فواتري  دفع 
املغربي  اجلي�س  اإىل  ين�صم  اليوم 
ال�صعب  �صد  القذرة  حربه  يف 
غاية  يف  اأمر  هذا  و  ال�صحراوي 

اخلطورة  على حد قولها.
ونددت م�صت�صارة رئي�س جمهورية 
لبات  الغربية النانة  ال�صحراء 
تكتم  التعتيم املمنهج و  الر�صيد 
املغرب على خ�صائره يف احلرب، 
الآن  و  املغرب حلد  اأن  م�صرية 
ا�صتئناف  بعد مرور 12 يوما على 
اإطالق  خرق  امل�صلح  و  الكفاح 
النار و ا�صتناف البوليزاريو  للكفاح 
، لتزال الدعاية املغربية متكتمة 
على اخل�صائر التي تكبدها اجلي�س 
املعدات   و  الأرواح  يف  املغربي 
على طول اجلدار، مت�صائلة :« اىل 
متى �صت�صمد الدعاية املغربية يف 

التكتم عبى اخل�صائر
اأ�صافت  مت�صل،  �صياق  يف  و 
املغربي  النظام  اأن   »: املتحدثة 
احلرب  هذه  على  التكتم  يحاول 
وال�صعب  نف�صه  اأقحم  التي 
 ، املنطقة  و�صعوب  ال�صحراوي 
خ�صائر  تكبد  املغربي  اجلي�س 
�صيما  ل  القتال،  على جبهة  كبرية 
الثابتة  املواقع  م�صتوى  على 

احلزام  طول  على  لقواته  التابعة 
تت�صاقط  التي  وعتادها  بعّدتها 
وتتلقى  يوميا  القذائف  عليها 

ر�صا�س الر�صا�صات ال�صحراوية.
جمهورية  رئي�س  م�صت�صارة  اأكدت 
ال�صعب  باأن  الغربية  ال�صحراء 
امل�صلح  الكفاح  تبنى  ال�صحراوي 
و اأ�صبح ل يتحدث عن ال�صتفتاء، 
اإل  الكفاح  يتوقف  لن  اأنه  م�صددة 
من  الغربية  ال�صحراء  بتحرير 
علة  اأن  لفتا  املغربي،  الحتالل 
ال�صحراوي  لل�صاأن  املتابعني 
الكفاح  ا�صتئناف  اأن  قرار  اإدراك 
،  و  ارجتايل  قرار  لي�س  امل�صلح 
لكنه م�صاألة �صد التالعب املغربي 
�صد  ميار�صه  الذي  النتهاك  و 

ال�صعب ال�صحراوي.
الرئي�س   ا�صتنكرت م�صت�صارة  و 
ال�صحراوي متاطل الأمم املتحدة 
كذلك  ،و  ال�صتفتاء  تنظيم  يف 
قوى  و  الأممية  البعثة  تواطوؤ 

عظمى مع القوات املغربية .
هجوم  اإىل  املتحدثة  عادت  و 

املحتجني  على  املغربية  القوات 
امل�صلمني ال�صحراويني يف منطقة 
باأن املغرب  الكركرات،  معتربة 
تعد  يف  قواته  ،و  بلطجيته  اأخرج 
الدولية  املواثيق  على  �صارخ 
يف   »: ،قائلة  الن�صان  حلقوق 
يف  ثغرة  يفتح  مرة  املغرب  كل 
اجلدار، و خالل ال�صنوات الأخرية 
و  وا�صعة  نهب  عمليات  �رشع 
نحو  بري  كطريق  ي�صتعملها  بداأ 
 2019 منذ  و  البوليزريو   ، اإفريقيا 
الدويل  املنتظم  تنا�صد  وهي 
لأن  النار  على،وقف  للحفاظ 
خرق  للثغرات  با�صتعماله  املغرب 

هذا التفاق ».
رد  اأن  املتحدثة  اأو�صحت  و 
العتداء  بعد  جاء  البوليزاريو 
املتظاهرين  على  ال�صافر 
الكركرات  منطقة  يف  امل�صلمني 
اأنها  لفتة  خيمهم،  حرق  بعد 
اأمنت  ،و  ع�صكرية  هجمات  �صنت 
خروج املدنيني، مو�صحة :«جبهة 
البوليزاريو كانت قد اأعلنت اأن اأي 

تغري يف الو�صع القائم يعترب  اإلغاء 
لوقف النار، .

ال�صيناريوهات  بخ�صو�س  و 
ال�صعب  قالت:«  املتوقعة، 
لهذا  رف�صه  اإطار  ال�صحراوي  يف 
الو�صع القائم ،و �صيا�صة الحتالل 
املغربي الذي يريد فر�س �صيا�صة 
الواقع،  �صحيح حالة احلرب  اأمر 
،  لكن  العموم  على  �صارة  غري 
بكثري  اأف�صل  لل�صحراوين  بالن�صبة 
اإىل  منتظم  الذهاب  خيار  من 

دويل فا�صل  ».
 

ال�سفريعبد القادر 
طالب عمر

تواطوؤ مغربي اإماراتي 
خدمة للتطبيع 

 
مل ي�صتبعد �صفري ال�صحراء الغربية 
عبد القادر طالب عمر يف ت�رشيح 
تواجد  »الو�صط«  به جريدة  خ�س 
الأرا�صي  يف  اإماراتيني  جنود 
اأن  معتربا  املحتلة،  ال�صحراوية 
دولة الإمارات العربية متواطئة مع 
الحتالل املغربي، خدمة للتطبيع 
ا�صتعمارية يف  لأهداف  التعاون  و 

اإفريقيا و ال�رشق الأو�صط .
و اعترب عبد القادر طالب عمراأن 
فتح الإمارات للقن�صلية يف العيون 
واعتداء  الدويل  خرق  للقانون 
،موؤكدا  ال�صحراوي  ال�صعب  �صافر 
مع  اإمارتيا  تواطوؤا  هناك  اأن 
ال�صحراوي  ال�صعب  �صد  املغرب 
مقابل  املغربي،  لالحتالل  خدمة 
الكيان  التطبيع  مع  فتح  دائرة 
خدمة  التعاون  و  ال�صهيوين 

الأجندات الدولية.
الغربية  ال�صحراء  �صفري  ا�صتنكر 
النتهاكات  طالب  القادر  عبد 

الع�صكرية املغربية يف حق ال�صعب 
هجوم  اأن  معتربا  ال�صحراوي، 
على  املغربية  الع�صكرية  القوات 
املحتجني ال�صلميني يف الكركرات 
النار  اإطالق  لوقف  انتهاك �صارخ 

املتفق عليه بني الطرفني.
اأن  ال�صحراوي  اعترب ال�صفري 
هجوم القوات الع�صكرية املغربية 
امل�صلمني  املحتجني  على 
ال�صحراويني يف منطقة الكركرات 
النار  اإطالق  لوقف  نهاية  ي�صكل 
اأن  لفتا   ،1991 �صنة  عليه  املوقع 
ر�صا�س  املغربي اأطلق  النظام 
الرحمة على ما تبقى من اتفاقية 
على  الدو�س  خالل  من  ال�صالم 

بنودها وفقراتها.
الغربية  ال�صحراء  وثمن �صفري 
موقف  عمر  طالب  القادر  عبد 
مل�صتنكر  ا ية  و ا ل�صحر ا لة  و لد ا
العملية  املغربي، وا�صفا  للهجوم 
،و  العدواين  بالعمل  الع�صكرية 
اإطالق  لوقف  �صارخا  انتهاكا 
الأمم  على  ينبغي  الذي  النار 
 ، اإدانته  الأمن  وجمل�س  املتحدة 
الع�صكرية  :« النتهاكات  م�صيفا 
املغربية خرق �صافر لوقف اإطالق 
و  املدنيني  على  باعتدائها  النار 
دخولها يف املنطقة العازلة ،وهذا 
املغربي  النظام  باعرتاف  خرق 

نف�صه ».
الهجوم  اأن  املتحدث  اأكد  و 
املغربي ي�صكل نهاية لوقف اطالق 
اأي   1991 �صنة  عليه  املوقع  النار 
منذ 29 �صنة ، لفتا اأنه مت الدخول 
يف مرحلة جديدة للعدوة اإىل مربع 
ال�صحراويني  اأن  م�صددا  الأول، 
كفاحهم  موا�صلة  على  م�رشون 

بكل الطرق.

اأكدت م�ست�سارة الرئي�س ال�سحراوي  النانة لبات الر�سيد يف ات�سال مع الو�سط خرب م�سرع �سابط اإماراتي ،واإ�سابة اآخر يف هجوم جلي�س التحرير ال�سعبي ال�سحراوي 
باملنطقة اجلنوبية من ال�سحراء الغربية، معتربة اأن تواجد ت اجلنود االإمارتيني يف االأرا�سي ال�سحراوية غري بريء و دليل يثبت تواطوؤ االإمارات مع االحتالل 

املغربي �سد ال�سعب ال�سحراوي.

م�ست�سارة الرئي�س ال�سحراوي النانة لبات الر�سيد لـ "الو�سط"

الإمارات  ت�ستن�سخ جتربتها القذرة يف ليبيا و�سوريا
.    م�سرع �سابط اإماراتي يف ال�سحراء الغربية

.     اأبوظبي ت�ساهم يف اإبادة ال�سحراويني

خرباء اأمنيون  لـ"لو�سط"

املنطقة تقف على برميل بارود 
.    علي زاوي: اجلزائر م�ستهدفة ب�سبب موقفها 

.     اأحمد كرو�س:  االإمارات حتاول اال�ستثمار يف النزاعات
حذر اخلبري الأمني علي زاوي من تواجد 
ال�صحراوية  الأرا�صي  يف  الإمارات 
الإمارتيني  تواجد  اأن  املحتلة، معتربا 
يف ال�صحراء الغربية غري بريء و يظهر 
والكيان  املخزن  بني  تواطئاوحتالفا  

ال�صهيوين للرتويج للتطبيع.
اأكد زاوي يف ت�رشيح خ�س به »الو�صط« 
موقها  ب�صبب  م�صتهدفة  اجلزائر  اأن 
ال�صهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  الراف�س 
جلر  مغربية  اأجندة  هناك  اأن  ،لفتا 
 »: قائال  الالأمن،  مل�صتنقع  اجلزائر 
اأكتوبر  حرب  منذ  م�صتهدفة  اجلزائر 
ي�صتهدف  خمطط  من  ،وحذرنا   1973
اجلزائر  للبرتول،  املنتجة  الدولة 

حما�رشة من كل الزوايا ».
فتح قن�صلية  بقرار  املتحدث  وندد 
 ، املحتلة  العيون  مبدينة  الإمارات 
الدويل،  للقانون  خرق  ذلك  اأن  معتربا 
يف  لقن�صلية  الإمارات  فتح   »: قائال 
�صتثبت  و  بريء  غري  املحتلة  الأرا�صي 
التحرك.و  هذا  خلفيات  القادمة  الأيام 
الذريعة  اإيجاد  �صتعمل على  اأبوظبي  اأن 
لتربير تواجد ع�صكري علني باملنطقة.

 »: املتحدث  اأ�صاف  اآخر  �صياق  يف  و 
الإمارات متواطئة مع املخزن و حلفاء 
الكيان ال�صهيوين، و هذا كله ل�صتهداف 

اجلزائر ب�صبب ف�صها للتطبيع ».
 ال�سابط املتقاعد اأحمد كرو�س

االإمارات حتاول اال�ستثمار يف 
النزاعات

كرو�س  اأحمد  الأمني  املحلل  اعترب 
ال�صنوات  يف  العربية  الإمارات  دولة  اأن 
النزاعات  ال�صتثمار يف  الأخرية حتاول 
بهدف  الدول،  من  العديد  تعي�صها  التي 
عن   ، للتطبيع  والرتويج  الرثوات  نهب 
طريق الطائرات امل�صرية و اإر�صال جنود 

و م�صت�صارين لها على حد قوله.
كرو�س  اأحمد  الأمني  اخلبري  اعترب 
»الو�صط  جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف 
اأرا�صي  يف  الإمارات  جنود  تواجد  اأن 
ال�صحراء الغربية عمل مق�صود وخلفياته 

تغيري  تريد  اأبوظبي  ،كون  مف�صوحة 
املوازين وتغليب كفة الحتالل املغربي 
و امل�صاهمة يف ال�صحراء عنوة و تق�صيم  
 ، ال�صحراوي  ال�صعب  ثروات  نهب  و 
اإطار  يف  جاء  للتطبيع  الذي  خدمة  و 

�صفقة القرن .
اأينما  الإمارات   »: اأحمد كرو�س  و قال  
تذهب تريد ال�صتيالء املوانئ العاملية 
نزاع  منطقة  كل  موجودة يف  ،المارات 
تريد ال�صتثمار لتحقيق اأهداف م�صطرة 
م�صبقا ، و تواجدها يف دول ال�صاحل غري 

بريء .

على  اأخذت  الإمارات  اأن  كرو�س  اأكد 
الكيان  مع  للتطبيع  الرتويج  عاتقها 
الرئي�س  لأوامر  تنفيذا   ، ال�صهيوين 
اأنها  لفتا  ترامب،  ال�صابق  الأمريكي 
ل�صالح  العربية  الدول  ا�صتمالة  حتاول 
يف  وحدها  تبقى  ل  حتى  التطبيع 
امليدان. و اأ�صاف املتحدث :« الرئي�س 
قال  اأن  و  �صبق   ، ال�صابق  الأمريكي 
التطبيع  مع  العربية  من  الدول  طابور 
مع  عالقات  لها  املغربية  ،اململكة 

الكيان ال�صهيوين لكن حتت الطاولة ».
اإميان لوا�س
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�رشعت م�صالح ال�صندوق اجلهوي 
بحر  بال�صلف  الفالحي  للتعاون 
توزيع م�صاعدات  الأ�صبوع يف  هذا 
الفالحني  لفائدة  وجتهيزات 
الغابات,  حرائق  من  املت�رشرين 
لدى  الثالثاء  اليوم  علم  ح�صبما 
علي  وك�صف  امل�صالح  ذات  مدير 
الأ�صبوع  انطالق هذا  روبايني عن 
الفالحني  لفائدة  ت�صامنية  عملية 
املت�رشرين من احلرائق التي �صبت 
ليلة ال�صاد�س اإىل ال�صابع من ال�صهر 
اجلاري بغابات واد قو�صني )�صمال 
توزيع  »تت�صمن  ال�صلف(,  �رشق 
وجتهيزات  خفيف  فالحي  عتاد 
مكافحة احلرائق وكذا عدد معترب 

من ال�صجريات«.
تاأتي  امل�صوؤول,  لذات  وا�صتنادا 
تو�صيات  اإطار  يف  العملية  هذه 
مع  للت�صامن  العامة  املديرية 
حرائق  من  املت�رشرين  الفالحني 
تقدمي  اأي�صا  ت�صمل  فيما  الغابات, 
خا�صة  وعرو�س  ت�صهيالت 
لل�صيد  ووفقا  التاأمني  بخدمات 
ال�صندوق  م�صالح  قامت  روبايني, 
اجلهوي للتعاون الفالحي بال�صلف 
باإيفاد  احلرائق,  هذه  اإخماد  فور 
حجم  على  للوقوف  خرباء  جلنة 

اخل�صائر امل�صجلة بالن�صبة 
بقية  حت�صي�س  وكذا  للموؤمنني 
على  التاأمني  ب�رشورة  الفالحني 
يف  ل�صيما  وعتادهم,  منتجاتهم 

ظل العرو�س وال�صيغ املتاحة.
غرار  وعلى  ال�صلف  ولية  وكانت 
البالد  وغرب  بو�صط  وليات  عدة 
قد �صجلت ليلة ال�صاد�س من ال�صهر 
اجلاري ن�صوب عدة حرائق ببلدية 
لت�صجيل خ�صائر  اأدت  واد قو�صني, 
حوايل  اإتالف  وكذا  معتربة  مادية 

310 هكتار من الغطاء النباتي.
ويف �صياق مت�صل يخ�س تعوي�صات 

الفالحني عن خ�صائرهم امل�صجلة 
�صوء  ب�صبب  اجلارية  ال�صنة  بر�صم 
الأحوال اجلوية وكذا حرائق ف�صل 
اأن  امل�صدر  ذات  اأبرز  ال�صيف, 
الآن  حلد  بلغت  التعوي�صات  قيمة 
وعن  دينار  مليون   100 من  اأزيد 
عقود التاأمني يف املجال الفالحي 
التي مت اإبرامها هذه ال�صنة, ك�صف 
رئي�س م�صلحة الإنتاج بذات الهيئة, 
عبد العزيز لعيداين, عن اإبرام 548 
ت�صجيل  اإىل  لفتا  فالحيا,  عقدا 
بنف�س  مقارنة  طفيف«  »انخفا�س 
وهذا  الفارطة,  ال�صنة  من  الفرتة 
ب�صبب »تداعيات اأزمة كورونا على 

القطاع«.
ولفت يف هذا الإطار اإىل »اإمكانية 
نهاية  قبيل  الرتاجع  هذا  تدارك 
احلمالت  ظل  يف  خا�صة  ال�صنة« 
التي تعكف  والتوعوية  التح�صي�صية 
تنظيمها  على  ال�صندوق  م�صالح 
ثقافة  »تكري�س  بهدف  دوريا, 
من  وا�صعة  فئة  لدى  التاأمني 

الفالحني, والتي اأعطت 
)احلمالت التح�صي�صية( ثمارها من 
التاأمني  عقود  عدد  ارتفاع  خالل 
الفالحي مقارنة بال�صنوات القليلة 

الفارطة«
ال�صندوق  م�صالح  ,تقدم  لالإ�صارة 
اجلهوي للتعاون الفالحي خدمات 
املثمرة,  الأ�صجار  على  التاأمني 
اأ�صجار  البال�صتيكية,  البيوت 
وكذا  الكربى  املحا�صيل  الزيتون, 
الطبيعية  والكوارث  الأخطار  عن 
ال�صقيع,  اجلليد,  غرار  على 
الفي�صانات, الرياح, الرياح ال�صاخنة 

وحرائق اأ�صجار الزيتون.

�شياليل وليد

عن  منري«  يعلى   « ال�صيد  وك�صف 
فتح 72 خط  جديد مابني البلديات 
منها ) القديد- دوي�س- عني اأفقه- 
ب�رشط  بنهار(   – الأحداب  بويرة 
من  اأقل  احلافلة  او  املركبة  تكون 
ال�رشوط,  دفرت  ح�صب  �صنوات   10
النقل و�صالمة  ل�صمان خدمة  وهذا 
لدى  اأو�صح   ما  ح�صب  امل�صافرين 
اأن  حمدثنا  اأ�صاف  الهيئة,  ذات 
مديريته قامت برتخي�س 660 مركبة  
ولية  م�صتوى  على  موزعة  متنوعة 
على  موزع  خط   21 منها   اجللفة 
تخ�س  التي  احل�رشية  حميطات 
على  وم�صعد  و�صارة  وعني  اجللفة 
غرار ما بني البلديات التي اإ�صتفادت 
 37 منها  مركبة   300 الأقل  على 
البلديات  باقي  يف  مرخ�س  خط 
حديثه  يف  مردفا  �صت�صمن  والتي 
عرب  اجلديدة  النقل  تغطية خطوط 
درا�صة  وفق  الريفية  التجمعات 
قبل   من  املعدة   الحتياجات 
املتعاملني  مبعية  املديرية  ذات 
يرمي  الذي  واخلوا�س,  العموميني 
وقد حققنا  النقل,  ل�صمان خدمات 
ذات  واأو�صح  الأن,   حلد  مركبة   69
امل�صوؤول  اأن الأمر يتعلق باخلطوط 
واأ�صاف  البلديات,  كل  بني  الرابطة 
على  ي�صتهدف  الإجراء  هذا  باأن 
الظل  املناطق  اخل�صو�س  وجه 

املواطنني  التنقل  �صي�صهل  ما  وهو 
الأيام  طوال  اإ�صتمراريتها  و�صمان 
اجلديد  اخلطوط  هذه  واأن  ال�صنة 

�صت�صاف للخطوط العاملة حاليا.
اأو�صح  ال�صياق  نف�س  ويف  لالإ�صارة 
اجللفة  ولية  اأن  املدير«  »�صيد  لنا 
عملية  من  اأ�صتثنيت  التي  الوحيدة 
التجميد الوطني لأن دفرت املقاعد 
مرهون ب�صيارة الأجر اإىل حني حتيني 
خمطط النقل على م�صتوى الوطني, 
اأننا ر�صلنا اجلهة  م�صيفا يف حديثه 
وايل  ال�صيد  راأ�صها  وعلى  املعنية 
ا�صتثناء  منه  طلبنا  حيث  الولية 
وبع�س  الأجرة  ال�صيارة  ن�صاط  فتح 

احلافالت و كان الرد باملوافقة.
ومن جهة اأخرى ك�صف » منري« عن 
التجاوزات واملخالفات التي اأح�صتها 

م�صاحله من بداية العملية واملقدرة 
ب-60 عملية مراقبة ميدانية والتي 
اأثمرت اأكرث من 400 مركبة حمجوزة 
داخل املحا�رش, ومنها 120 معاقب, 
واإلغاء   40 رخ�صة, ومن جانب اأخر 
�صجلت م�صاحله 4000 م�صتفيد من 
ب-  واملقدرة  )كوفيد-19(  منحة 
دينار  الآف  ع�رشة  دج«   10.000«
اأ�صحاب املركبة  : منهم  جزائري 
و�صائق  الأجرة  ال�صيارة  )�صائق 
احلافلة والقاب�س واملناوب واأي�صا 
ال�صياقة  التعليم  مدار�س  اأ�صحاب 

امل�صتغل واملمرن(.
ال�صحي  الربتوكول  عن  �صوؤالنا  يف 
اخلا�صة  الوقائية  والتدابري 
والنقل  العمومي  النقل  ملتعاملي 
احل�رشي و�صبه ح�رشي و�صيارات 

اجلرة والنقل اخلوا�س, قال »مدير 
النقل« اأننا قمنا بتنظيم اإجتماع مع 
وممثلي  املختلفة  الأمنية  م�صالح 
واحتاد  النقل  قطاع  نقابات 
الأجرة,  �صيارات  واحتاد  الناقلني 
مبقر مديرية النقل لولية اجللفة, 
حيث مت �رشح الإجراءات الواجب 
�صيارات  ن�صاط  فتح  بعد  تنفيذها 
الأجرة الفردية واجلماعية و النقل 
باملناطق  احلافالت  بوا�صطة 
هي  الإجراءات  واهم  احل�رشية, 
الواقي  القناع  ارتداء  اإلزامية   :
-فتح  للزبون  و  لل�صائق  بالن�صبة 
على  مطهرة  مادة  وو�صع  النوافذ 
منت ال�صيارة- حتديد عدد الزبائن 
باإثنني على الأكرث- اإخ�صاع �صيارة 
وتطهري  تنظيف  لعملية  الأجرة 

ب�صكل منتظم.
احل�رشية  للحافالت  بالن�صبة 
منع   -- احل�رشية:  وال�صبه 
ارتداء  دون  الـم�صافرين  دخول 
الـمنتظم  التطهري  الواقي-  القناع 
النوافذ  فتح  اإقرار  للمقاعد- 
منت  على  مطهرة  مادة  وو�صع 
احلافل- تقلي�س عدد الـم�صافرين 
قدرة  من  باملائة   50 بن�صبة 
ا�صتيعاب كل و�صيلة النقل- اإخ�صاع 
وتطهري  تنظيف  لعملية  احلافلة 
�رشورات  تنظيم  منتظم-  ب�صكل 

التباعد اجل�صدي.

حذر مدير النقل لولية اجللفة »يعلي منري«، كافة املتعاملي النقل العمومي والأ�شخا�ص وم�شتعملي �شيارات 
الأجرة والناقلني اخلوا�ص من الزيادة يف اأ�شعار النقل، وقال يف حديثه »جلريدة الو�شط« ان الزيادات يف اأ�شعار 
الوقود ل عالقة لها برفع ت�شعرية النقل مذكرا اأن الزيادات يف اأ�شعار الوقود �شئيلة جدا ول داع لرفع ت�شعرية 
النقل مطمئنا املوطنني يف هذا ال�شاأن، ومن يخالف التعليمة �شيتعر�ص املتعامل للعقوبة الإدارية واجلزائية، 

واإلغاء املنحة اخلا�شة بالتعوي�ص )كوفيد19-(، واأ�شاف اأن اأبواب م�شاحله مفتوحة ل�شتقبال ال�شكاوي.

حرائق الغابات بال�شلف

توزيع م�ساعدات وجتهيزات على 
الفالحني املت�سررين  

املدير الولئي للنقل باجللفة

فتح 72 خط جديد لنقل امل�سافرين

اأ�صتاذة يف  انتخبت اجلزائرية ح�صينة موري, 
جوهان�صبورغ,  بجامعة  الطبية  اجليولوجيا 
للعلوم  الدويل  الحتاد  لرئي�س  نائبة 
 ,2024-2020 للفرتة   )IUGS( اجليولوجية 
لت�صبح اأول امراأة اأفريقية ت�صغل هذا املن�صب 
كما اأن ال�صيدة موري, حتمل اجلن�صية اجلنوب 
يف  ع�صوا  موؤخًرا  تعيينها  مت  والتي  اإفريقية, 
اجليولوجية  للعلوم  الدويل  الربنامج  جمل�س 
ع�صو  ا  اأي�صً وهي  اليون�صكو.  ملنظمة  التابع 
جنوب  ملجلة  ال�صت�صاري  املجل�س  يف 
علمية  وهي جملة   ,  )SAJS( للعلوم  اإفريقيا 
يُعرف  و  اإفريقيا  بجنوب  مرموقة  اأكادميية 
 )UISG( اجليولوجية  للعلوم  الدويل  الحتاد 
, الذي تاأ�ص�س يف عام 1961 , باأنه اأحد اأكرب 
املنظمات العلمية يف العامل هدفه الأ�صا�صي 

ت�صجيع التعاون الدويل يف اجلوانب العلمية.

 .    بداية، هل لك اأن حتدثينا عن 
م�شوارك الدرا�شي واجلامعي و اأعمالك 

البحثية ؟

ولدت يف قرية �صيدي حاج ح�صاين وهي قرية 
بلدية  يف  تقع  القبائل  منطقة  يف  تاريخية 
بولية  وغلي�س  اآث  لعر�س  التابعة  �صميني, 
بجاي , اأكملت تعليمي البتدائي يف املدر�صة 
اأجريت  حيث   , اأوفال«  »ثادارت  يف  الواقعة 
املتو�صط  يف  در�صت  اأن  بعد  الأول  امتحاين 
يف  ودر�صت  العا�صمة  باجلزائر  بلكور  يف 

بجامعة  التحقت  بوعلي,  بن  ح�صيبة  ثانوية 
حيث  والتكنولوجيا  للعلوم  بومدين  هواري 
عام  يف  دولة«  »مهند�س  �صهادة  على  ح�صلت 
1990.  ووا�صلت درا�صتي فيما بعد يف جامعة 
الطبيعي  للتاريخ  الوطني  باري�س 7 واملتحف 
 DEA لتح�صري   )MNHN( باري�س  يف 
ور�صالة الدكتوراه اخلا�صة و مت تعييني لحًقا 
يف من�صب باحث م�صارك يف ق�صم اجليولوجيا 
يف جامعة هل�صنكي )فنلندا( ,ويف هيئة امل�صح 
بعد  فيما  لأنتقل  البلد   نف�س  اجليولوجي يف 
كباحثة  عملت  حيث  املتحدة,  الوليات  اإىل 
)من  كاملة.  �صنة  ملدة  الدكتوراه  بعد  ما 
بجامعة  التحقت   ,)2008 عام  اإىل   2000 عام 
ومنذ  كمحا�رش,  اإفريقيا  جنوب  يف  بريتوريا 
جامعة  يف  وباحثة  اأ�صتاذة  اأعمل   ,2008 عام 

جوهان�صربغ.

 .     حدثينا عن تن�شيبك يف جامعة 
جوهان�شربغ اأين ت�شتغلني حاليا؟

مت تعييني من قبل ق�صم اجليولوجيا يف جامعة 
امراأة  اأول  واأنا  نهاية عام 2000,  بريتوريا يف 
تعمل يف هيئة التدري�س يف هذا الق�صم, الذي 
يبلغ 100 �صنة من الوجود, كان الأمر بالن�صبة 
يل يف البداية �صعبًا بع�س ال�صيء بالنظر اإىل 
الإفريقية  ,وال�صماء  ال�صم�س  لكن  امل�صافة, 
الزرقاء حتى يف ال�صتاء �صاعدتني كثرًيا على 
 ,  2008 عام  يف  البُعد,  على  والتغلب  التكيف 

بيئة  واكت�صاف  التغيري  اإىل  باحلاجة  �صعرت 
اأكادميية اأخرى , اأثناء اإقامتي يف نف�س البلد, 
لذلك قبلت املن�صب حيث اأنا الآن,هي جامعة 
اأقدم  مع  للغاية  تناف�صية  ولكنها   , �صغرية 
نظام  يف  تدخل  حيث  العامل,  يف  اجلامعات 
جامعة  )ت�صنيفات  وحتتل  العاملي  الت�صنيف 
QS العاملية - تبداأ يف اأف�صل 500 و 3rd يف 

جنوب اإفريقيا(.

واإفريقية  جزائرية  اأول  اأنت       .  
الدويل  الحتاد  لرئي�ص  كنائبة  تنتخب 
ميكننا  فهل  اجليولوجية،  للعلوم 
اأك�شبك  الذي  البحث  طبيعة  معرفة 

هذا التقدير؟ 

ن�صيطة  كنت  املا�صية,  �صنوات   10 خالل 
الدويل, و�صاركت يف عدد من  على امل�صتوى 
املنظمات الدولية, ول �صيما الرابطة الدولية 
اجليولوجية  واجلمعية  الطبية  للجيولوجيا 
قمت  ولهذا  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  الإفريقية, 
جامعة  يف  هنا  الطبية  اجليولوجيا  بتطوير 
متعدد  علمي  جمال  وهو  جوهان�صبورغ, 
املجالت  من  عدًدا  يربط  التخ�ص�صات 
ولكن  الأر�س  علوم  يف  فقط  لي�س  الأخرى 
ا يف جمالت العلوم الأخرى ,ولقد �صاعد  اأي�صً
نائبة  ملن�صب  انتخابي  تاأمني  يف  هذا  كل 
اجليولوجية  للعلوم  الدويل  الحتاد  لرئي�س 

.)UISG(

ما  لنا،  ت�شرحي  اأن  لك  هل       .  
يتم  وكيف  الطبية؟  اجليولوجيا  هي 

ا�شتخدامها؟

يعتمد  علمي  جمال  هي  الطبية  اجليولوجيا 
على نهج متعدد / عابر ومتعدد التخ�ص�صات. 
اأو  )الإيجابية  التاأثريات  درا�صة  من  يتكون 
ذلك  يف  )مبا  اجلغرافية  لبيئتنا  ال�صلبية( 
�صحة  على  واملواد(  والعمليات  العوامل 
يتكون  عام,  ب�صكل  البيئي  والنظام  الب�رش, 
من  الطبية  اجليولوجيا  جمال  يف  البحث 
)اأي ذات الأ�صل  حتديد امل�صاكل اجليولوجية 
املنجمية  الأن�صطة  )مثل  والب�رشية  الطبيعي( 
عدد  م�صدر  تكون  اأن  التي ميكن  وال�صناعية( 
اأمرا�س  ذلك  يف  مبا  ال�صحية,  امل�صاكل  من 
الدموية,  والأوعية  والقلب  التنف�صي  اجلهاز 
وظائف  واختالل  ال�رشطانات  اأنواع  وبع�س 
الدرقية  الغدة  ت�صخم  وظهور  الدرقية,  الغدة 

على �صبيل املثال.

للتاريخ  ال�شويدي  املتحف  من      .  
جامعة  و  ميني�شوتا  وجامعة   ، الطبيعي 

بريتوريا ، كل هذه �شنعت متيزك ؟

 يف بادئ الأمر, اأود اأن اأبلغكم اأنه, مت انتخابي 
بني  لليون�صكو من  العام  املدير  قبل  ا من  اأي�صً
الأع�صاء ال�صتة يف جمل�س برنامج اأبحاث علوم 
من  م�صرتكة  برعاية  الربنامج  هذا  الأر�س, 

قبل IUGS واليون�صكو, وهو يدعم امل�صاريع 
الأر�س.  علوم  يف  املدربني  لل�صباب  البحثية 
بالإ�صافة اإىل ذلك, ي�صجع IUGS املبادرات 
البحثية ويدعمها مالًيا, بهذه املنا�صب, ولهذا 
�صاأبذل ق�صارى جهدي لت�صجيع ودعم ال�صباب 
لال�صتفادة من هذه الأموال اخلا�صة بالبحث. 
لكني اآمل اأن ت�صبح احلكومة اجلزائرية اأخرًيا 
اجليولوجيون  يتمكن  حتى  الحتاد  يف  ع�صًوا 
اجلزائريون ال�صباب من ال�صتفادة من الفر�س 
وت�صتخدم  الأر�س.  علوم  جمال  يف  املتاحة 
الأع�صاء  الدول  تدفعها  التي  الأموال   IUGS

املنظمة اإليها لتمويل الأبحاث.

 .    هل من كلمة اأخرية؟

حيث  اأبًدا.  الأمل  يفقدوا  األ  ال�صباب  اأن�صح   
بجد  يعملوا  واأن  اأحالمهم  يتبعوا  اأن  عليهم 
ي�صت�صلموا  باأن ل  اأي�صا   ,واأن�صحهم  لتحقيقها 
قد  التي  التحديات  عن  النظر  بغ�س  اأبًدا, 
تواجههم. فعاجاًل اأم اآجاًل �صوف يجنون ثمار 

عملهم وما عليهم اإل بال�صرب والت�صحية!!

اأجرى احلوار: اأرزقي لوين / ترجمه: 
حكيم مالك 

ح�شينة موري  بعد انتخابها نائبة لرئي�ص الحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية 

اأن�سح ال�سباب،باإتباع اأحالمهم وال�سعي لتحقيقها
.    اآمل اأن ت�شبح اجلزائر ع�شًوا يف الحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية 
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على  املحافظة  اإطار  يف 
موا�صلة  و   ، العامة  ال�صحة 
التح�صي�صي  التوعوي  للعمل 
االنت�صار  من  للحد  اخلا�ص 
فريو�ص  لعدوى  ال�رسيع 
م�صالح  �صطرت   ، كورونا 
برناجما  تندوف  والية  اأمن 
باالإجراءات  للتذكري  خا�صا 
الواجب  الوقائية  والتدابري 
تف�صي  من  للحد  احرتامها 
بالتن�صيق  الفريو�ص  هذا 
 ، اجلمعيات  خمتلف  مع 
ال�رسكاء  كذا  و  املوؤ�ص�صات 
تنبيه  مت  حيث    . االأمنيني 
الفعال  بدورهم  املواطنني 
فريو�ص  انت�صار  من  احلد  يف 
»كوفيد 19« من خالل توعيتهم 
باأهمية االمتثال للربوتوكوالت 
ال�صحية املعمول بها والتقيد 
احلجر  مواقيت  باحرتام 
التحلي  اجلزئي  ال�صحي 
الثقافة  و  امل�صوؤولية  بروح 
ال�صحية ال�صحيحة على غرار 
اجل�صدي  التباعد  �صلوكيات 
اإجبارية  كذا   ، االجتماعي  و 
النظافة  و  الكمامة  ارتداء 

اجل�صدية مع موا�صلة عمليات 
التعقيم ال�صامل .

تقدمي  مت  ال�صياق  نف�ص  يف 
الإذاعة  اإذاعية  تدخالت 
غطت  التي  املحلية  تندوف 
ذكر  حيث  اجلواري  العمل 
و  االت�صال  خلية  رئي�ص 
العالقات العامة بالنيابة الأمن 
باالإر�صادات  تندوف  والية 
التوجيهات  و  الن�صائح   ،
انتقال  من  باحلد  املتعلقة 
هذا الفريو�ص من جهة و من 
املجهودات  ثمن  اأخرى  جهة 
قوات  طرف  من  املبذولة 
حلماية  الرامية  ال�رسطة 
اأمنه  على  ال�صهر  و  املواطن 
متوا�صلة  املهمة   ، وراحته 
على باقي الفئات من خمتلف 
بتوزيع  مدعومة  امل�صتويات 
مطويات ومل�صقات ، ح�ص�ص 
العام  الراأي  تنوير  مع  اإذاعية 
الرامية  العمليات  مبختلف 
لقواعد  االمتثال  ثقافة  لن�رس 
تفاديا  ال�صحة  و  النظافة 

لالنت�صار الوا�صع للوباء .
�أحمد باحلاج 

يف �إطار �ملحافظة على �ل�صحة �لعامة  رئي�س جمعية �لأن�صار للم�صتثمرين �لفالحني ب�رقلة ميل�د ت�هامي ي�ؤكد

.       95 باملائة من �مل�صتفيدين من �لأر��صي �لفالحية بدون كهرباء وم�صالك 

�صرطة تندوف توا�صل 
عملها التح�صي�صي   تعليمات ولة ورقلة لإ�صالح الفالحة حرب على ورق 

قال  ميل�د ت�هامي رئي�س  جمعية �لأن�صار للم�صتثمرين �لفالحني ب�رقلة ، �أن �لنه��س ب��قع 
و�آفاق �لفالحة بال�لية يتطلب ت�حيد جه�د �جلميع لالنخر�ط يف ��صرت�تيجة عمل �لدولة 

لإنهاء �لتبعية لقطاع �ملحروقات �لذي تهاوت �أ�صعاره يف �لب�ر�صات �لعاملية .
�لتقاه : �أحمد باحلاج 

االن�صار  جمعية  رئي�ص  اأكد 
الفالحني  للم�صتثمرين 
�صحفي  ت�رسيح  يف  بورقلة 
خ�ص به يومية »الو�صط« اأنه 
ال�صعي  ال�رسوري  من  بات 
قرارات  تطبيق  على  واحلث 
،وتعليمات رئي�ص اجلمهورية 
بامليدان  الفالحة  ووزير 

ولي�ص جمرد حرب على ورق.
و اأ�صاف توهامي  الذي ي�صغل 
اأي�صا من�صب ممثل اجلمعيات 
اأن   ، ورقلة  بوالية  الفالحية 
الرئي�صية  االأ�صباب  بني  من 
الفالحة  تدهور  اأدت  التي 
باملنطقة منذ الع�رسات من 
ال�صنني واإىل يومنا وهو غياب 
طرف  من  حقيقية   ارادة 
بالوالية  القرار  اأ�صحاب 
،منذ �صنوات عدة ومن طرف 
الوالة الذين مروا على والية 
العديد  �صدرت  ورقلة،اأين 
من التعليمات والقرارات من 
اخل�صو�ص  هذا  يف  طرفهم 
اإال اأنها مل تطبق يف امليدان 
املديريات  طرف  من 
موؤكدا   ، املعنية  وامل�صالح 
يف ذات ال�صدد ان ما ن�صبته 
االأرا�صي  من  باملائة   95
حلد  ي�صتفيدو  مل  الفالحية 
من  االأ�صطر  هاته  كتابة 
الكهرباء وامل�صالك الفالحية 
ا�صتفادوا  الذين  فيهم  مبا   ،
ما  منذ  الهكتارات  اآالف  من 
يقارب لع�رسين �صنة والزالوا 
اإىل يومنا هذا يعانون ،ومنهم 
من تخلى عن الفالحة ومنهم 
االأر�ص  منه   �صحبت  من 
اأكرث  تق�صيمها  اإعادة  مت  و 
عدم  عن  ناهيك   ، مرة  من 
االإدارات  مابني  التن�صيق 
هو  و  املحيط  اإن�صاء  اأثناء 
خ�صائر  امل�صتفيدين  كبد  ما 
يف حفر البئر والت�صوية ،ومل 
يتم تعوي�صهم اإىل يومنا هذا 
اأو ا�صتبدال اأرا�صيهم باأرا�ص 
اأخرى وعلى �صبيل املثال ال 
زكار  عني  حميط  احل�رس  
من  املئات  اإىل   اإ�صافة   ،  3
الوالية  برتاب  املحيطات 
غياب  من  يعانون  الذين 
الكهرباء الفالحية وامل�صالك 
، ومما زاد الطني بلة العراقيل 
رغم  والتهمي�ص  االإدارية 
ال�صكاوي  من  العديد  تقدمي 
الذين  الوالة  من  للعديد 

على  الوالية  على  تعاقبوا 
غرار حميط ال�صاية بن �صقر 
الذي  عبداهلل  بن  بحا�صي 
 ، �صنة  ع�رسين  منذ  اأن�صيء 
5%فقط  منه  ا�صتغل  حيث 
وب�صبب  الفالحني  من 
توفر  وعدم  الطبيعة  �صعوبة 
فهم  وامل�صالك  الكهرباء 
باال�صتغناء  التفكري  يف  االآن 
ال�صيء  نف�ص   ، الفالحة  عن 
و  الرمثة  ملحيط  بالن�صبة 
مبنطقة   2 قنيفيد  حميط 
ومنطقة  عبداهلل  بن  حا�صي 
ودبدابة،   بالطيبني   النخيل 
العراقيل وعدم  فرغم وجود 
اإال  الكهرباء وامل�صالك  توفر 
املمونني  من  يعتربون  اأنهم 
االآن  وهم  لل�صوق  االأ�صا�صيني 
ب�صبب  اأمرهم  من  حرية  يف 

اإرتفاع اأ�صعار البنزين .
املتحدث  ذات  نا�صد  كما 
اىل   بالوالية  القرار  �صناع 
املناطق  دعم  يف  االإ�رساع 
غر�ص  غرار  على  الفالحية 
و  البور  طريق  بوغفالة، 
بالربمة   ال�صي�ص  واد  حميط 
 ، ميلود  حا�صي  حميط   ،
عبداهلل  بن  حلا�صي  اإ�صافة 
حو�ص  و  الغربية  اجلهة 
الزيتة و   حميط واد ميزاب 
باحلجرية  بامل�صالك الريفية  

والكهرباء.

�لإرهاب �لإد�ري خطر 
على �لن�صاط �لفالحي 

طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ذات املتحدث من احلكومة 
العاجل  التدخل  ب�رسورة 

املحليني  امل�صوؤولني  لتقدمي 
عرقلة  خلف  يقفون  الذين 
املوجهة  الدولة  تعليمات 
للنهو�ص بالفالحة  باملنطقة 
، اأمام امل�صاءالت القانونية ، 
خا�صة اإذا علمنا اأن العا�صمة 
ال�رسقي  للجنوب  املركزية 
مناخها  بنوعية  متتاز  
وتوفرها  وتربتها  املمتاز 
على حو�ص مائي ، و االأدهى 
ي�صيف  هذا  كل  من  االأمر  و 
خمالفة  هو  املتحدث  ذات 
اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات 
وايل  و  الفالحة  وزير  و 
املديرين  طرف  من  الوالية 
قائال  باملنطقة،  امل�صوؤولني 
الت�رسيح  يتم  اأن  اأيعقل   «
االأول  امل�صوؤول  طرف  من 
بالوالية واأمام اأنظار االإعالم 
وامل�صتثمرين  واملديرين 
تتعدى  ال  احلفر  رخ�صة  باأن 
خم�ص  مبكتبه  مكوثها  مدة 
من  اإم�صاوؤها  ويتم  دقائق 
ال�صبب  يكون  ال  لكي  طرفه 
والفالحة  الفالح  عرقلة  يف 
يومنا  واإىل  الفالح  اأن  اإال 
حت�صله  عدم  من  يعاين  هذا 
على الرخ�صة رغم ا�صتفادته 
منذ ثالث �صنوات من قطعة 

اأر�ص ».

تعليمات يف مهب �لريح  

ميلود  قال  ثانية  جهة  من 
جمعية  رئي�ص  توهامي 
للم�صتثمرين  االأن�صار 
بورقلة يف معر�ص  الفالحني 
هنالك  اأن  معنا  حديثه 
من  بد  وال  كبريا  م�صكال 

من  اأنه  مو�صحا    ، طرحه 
غري املعقول اأن يكون مقرر 
اال�صتفادة مم�صي من طرف 
بالوالية  االأول  امل�صوؤول 
به  مواد  خم�ص  ومذكورة 
الت�صهيالت  على  التاأكيد  مع 
وحتى  املديريات  من طرف 
بعني  ياأخذ  ،وال  البنوك 
اأب�صط  طرفهم  من  االعتبار 
ال  الفالح  بطاقة  االميان 
رغم  القرار  بهذا  تعطى 
بالت�صهيل  الوايل  تعليمات  
بالن�صبة  ،وكذلك  للم�صتفيد 
لدعم البئر،حيث اأنه يف باقي 
دعم  يوجد  الوطن  واليات 
بها  يوجد  ال  ورقلة  عدا  ما 
قانون  لديها  هل  مت�صائال   ،
م�صطر  هدف  او  خمالف 
والفالحة،  الفالح  لعرقلة 
دائما  تذكر  التي  واحلجة 
داخل االإدارة لديك احلق يف 
اأ�صال  وهو  الثاين  البئر  دعم 
مقرر اال�صتفادة به بئر واحد 
ثان  بئر  حفر  عليك  ومينع 
ح�صبما جاء على ل�صان  الذي 
ذهب يف معر�ص حديثه معنا 
اأن  موؤكدا  ذلك  اأبعد من  اىل 
الفالحني    من  املئات  هناك 
معانات  يف  الوالية  برتاب 
حقيقية مع االإدارة والتهمي�ص 
وخا�صة مناطق الظل البعيدة 
واالأ�صباب  الوالية  مقر  عن 
احلقيقية التي جعلت االآالف 
ي�صتغلوا  مل  الفالحني  من 
منهم  �صحبت  التي  االأرا�صي 
130األف  م�صاحتها  واملقدر 
هكتار هي العراقيل االإدارية 
وعدم ا�صتفادتهم من رخ�ص 
الفالحية  وامل�صالك  احلفر 

الدعم  .وم�صكل  والكهرباء 
بالبنوك  وال�صعوبات  للبىر 

والبريوقراطية والبنعمي�ص.
حتمل  الرئي�ص  تعليمات  و 

احلل 
االأن�صار  رئي�ص جمعية  �صدد 
الفالحني  للم�صتثمرين 
الفالحية  اجلمعيات  وممثل 
توهامي  ميلود  ورقلة  بوالية 
على  معنا  حديثه  خ�صم  يف 
بالتطبيق  االلتزام  �رسورة 
رئي�ص  لتعليمات  ال�صارم 
اللقاء  خالل  اجلمهورية  
الوالة  جمع  الذي  االخري 
باحلكومة �صهر اأوت املن�رسم 
النزول  ب�رسورة  والقا�صية   ،
قنوات  وفتح  للميدان 
اجلمعيات  مع  البناء  احلوار 
واال�صتماع  الفاعلة  املحلية 
وال�صعي  الن�صغاالتهم 
بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االأولويات  ح�صب  مبداأ 
بهدف  املتاحة  واالإمكانات 
وتذليل  الت�صهيالت  تقدمي 
الراغبني  لفائدة  ال�صعوبات 
لتعزيز  االأر�ص  خدمة  يف 
الوطني  الدخل  م�صادر 
لقطاع  التبعية  انهاء  ثم  ومن 
تهاوت  الذي  املحروقات 
ا�صعاره يف البور�صات العاملية 
، ويف �صياق مت�صل فقد حذر 
الفالحية  اجلمعية  رئي�ص 
العواقب  مغبة  من  املذكورة 
عن  تنتج  قد  التي  الوخيمة 
املغلوطة  التقارير  رفع 
حول  املركزية  لل�صلطات 
قطاع الفالحة واحلديث عن 
مع  تتنافى  ومعطيات  ارقام 

الواقع املعي�صي .
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�جلمه�رية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية

جمل�س ق�صاء �جللفة
حمكمة �جللفة

ق�صم: �ص�ؤون �لأ�صرة
حكم باحلجر

رقم اجلدول: 20/02209 رقم الفهر�ص: 20/03333 تاريخ احلكم: 20/11/12
ق�صت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�رسة علنيا ح�صوريا ابتدائيا يف 
ال�صكل: قبول اعادة ال�صري يف الدعوى. يف املو�صوع: اإفراغ احلكم قبل الف�صل 
فهر�ص:  رقم   2020/06/18 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�صادر  املو�صوع  يف 
20/01538. واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي �صعيداين عامر 
باحلجر  الق�صاء  وبالنتيجة   .20/150 فهر�ص:   2020/08/12 بتاريخ:  املودعة 
على املدعى عليه العربي �صدام ح�صني املولودة من مواليد 1991/01/28 بلدية 
املولود  زبدة  العربي  والده  املدعى  وتعيني  عي�صة.  وحامدي  زبدة  اإبن  م�صعد 
بتاريخ: 1952 بفي�ص البطمة ابن نائل مقدما عليه. مع االأمر بن�رس هذا احلكم 
يف احدى ال�صحف اليومية لالعالم والتاأ�صري بذلك ب�صهادة ميالد املحجور عليه 
ب�صجالت احلالة املدنية. بذا �صدر هذا احلكم واأف�صح به يف اجلل�صة العلنية 
نحن  اأم�صيناه  ول�صحته  اأعاله،  املذكورين  وال�صنة  وال�صهر  اليوم  يف  املنعقدة 

القا�صي واأمني ال�صبط. 

�جلمه�رية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية مترن��صت
د�ئرة مترن��صت

بلدية مترن��صت
م�صلحة �لن�صاطات �لثقافية و �لريا�صية

)مكتب �جلمعيات(
�لرقم : 46/ 2020

و�صل ت�صجيل �لت�صريح
 بتاأ�صي�س جمعية

مبقت�صى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 املوافق 
ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 2020/11/09 
ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رسيح بتاأ�صي�ص جمعية ذات طابع اجتماعي

امل�صماة /جمعية امل�صتقبل حلي اقنار اوتول الغربي مترنا�صت
جمعية امل�صتقبل حلي اقنار اوتول الغربي مترنا�صت

ا لكائن مقرها : حي اقنار اوتول الغربي مترنا�صت
يرتاأ�صها ال�صيد)ة( : بالل خالد 

اإ�صهار
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اإن البغاث باأر�سنا ت�ستن�سر

ويف كل منا�سبة مثلما ينتظر اإجراءات 
ينتظر  مثلما  امل�ساجني  عن  العفو 
وجوائز  ال�سكنات  توزيع  هبة  كذلك 
واملتفوقات.وما  للمتفوقني  التكرمي 
اإن ينق�سى هذا النوع من املحطات اإال 
ووجدته يقفز منتظرا ملنا�سبة اأخرى 
قطعة  منها  ينال  �سوف  وع�سى  لعل 

من االإغداقات التي ال ولن 
األفها  اأنه  ..ب�سبب  تتوقف 
منعرجاتها... بني  وتربى 
لدينا  ولد  فقد  هنا  ومن 
االتكايل  للفرد  منودج 
نف�ض  عن  العاجز  الطّيع 
الغبار عن نف�سه. املنتظر 
احللوب  االأم  مل�ساعدة 
ال�سكن  ق�سية  وجتيء  ؟ا 
هواج�سه  اأهم  بني  من 
عينيه  اأمامها  فتح   التي 
�سارت  .حتى  ال�سبا  منذ 
واحلياة  املوت  بني  خياره 
واأقاليم  دوال  اأن  بيد   .
بنف�ض  مرت  اأخرى 

تقفز  اأن  ا�ستطاعت  لكنها  املراحل 
اإال  النوع من امل�ساكل  وتتخطى هذا 
اأنها  �سوى  ل�سيء  ال  احلبيبة  اجلزائر 
ال�سي�ستام  اأوجدها  مبهزلة  ُمنيت 
و�رشف  للإن�سانية  كفزاعة  وعلقها 
حية  اأيقونة  منها  جعل  بل  الوجود. 
عليها.  ومن  االأر�ض  اهلل  يرث  حتى 
يف  .لكنها  الق�رشي  للتاأديب  وع�سا 
االأ�سل غري ذلك .فقد كان مبكان اأن 
امل�ستخرجة  امليلد  ك�سهادة  ت�سبح 

؟ا  الطوى  على  ومبيت  عناء  دون 
يحل  لن  �سكن  املليون  م�سكل  ..الأن 
من  يخفف  بل  من جذورها  املاأ�ساة 
مليني  ...واالأربعة  اإال  لي�ض  حدتها 
اأو اخلم�سة مليني وهلم جرا كذلك 
نهائيا  امل�سكلة  حتل  لن  اأعداد 
وجتعلها يف خرب كان...اإذا نحن ل�سنا 

نحن  ما  بقدر  واأرقام  اأعداد  اأمام 
اأمام اأخطبوط �رش�ض يتحكم باأذرعه 
من  �سا�سعة  م�ساحات  يف  العملقة 
اأبدا  لها  يرغب  وال  التنمية  ثقافة 
عن  الغبار  وتنف�ض  تتحرر  اأن  يف 
احلديث  اأ�سبح  اأن  غاية  نف�سها..اإىل 
نف�سية  حالة  اجلزائر  يف  ال�سكن  عن 
مر�سية وفوبيا... تاأتي على االأخ�رش 
اأن  تفكرينا...بحجة  من  والياب�ض 
اجلزائر بلد فقري تنظيميا وتطبيقيا. 

التي متكنه  االإمكانيات  اىل  يفتقر  ال 
الزجاجة..وال  عنق  من  اخلروج  من 
تفتقد  .بل  لذلك  املحددة  للأزمنة 
اخلبيث  الداء  هذا  ي�ستاأ�سل  من  اإىل 
االأعلى  من  بدءا  اجلميع  تفكري  من 
و�سوال اإىل القواعد..والدليل اأن هذا 
اهتمام  حمل  ومازال  بات  املو�سوع 

الكل هو اأن يُزكى يف منا�سبات ر�سمية 
كو�سام لل�سعور بالفخر

على  حيازته  مبجرد  للمواطن  وكاأن 
�سكن )وهذا حق اجتماعي وتاريخي( 
�رشعية  على  حاز  كمواطن  يُ�سجل 
املواطنة واالنتماء الهوياتي اأما قبلها 
فكان جمرد تائه و�سال ال ت�ستقيم له 

االأمور
ويتحرر... ي�ستقل  حتى  تهداأ  وال   
والعي�ض  اجلماعات  همجية  من 

القبيلة  �سطوة  من  هاربا  امل�سرتك. 
...لي�ض  واجل�سدي  النف�سي  وال�سيق 
واالنعتاق من  التحرر  با�سم فل�سفات 
ال�سعور  با�سم  ولكن  اجلماعات  بني 
الفعالية  اكت�ساب  وثقة  بالذات 
ومعه  منه  عانت  التي  االجتماعية 
الداخلي  ال�رشاع  من  حقب  طيلة 
هذا  باأن  اإذا  �سِجل  واخلارجي. 
بنات  من  اجلذري  امل�سكل 
ويُرتب  حتاك  التي  املقا�سد 
البلد  هذا  اإخ�ساع  الأجل  لها 
منبطحا  مرتجيا  وجعله  االأبي 
لنوا�سب  يديه  بكلتا  مت�رشعا 
زالوا  ال  الذين  االأقوياء  ومنابر 
تنف�سنا  حركات  حتى  يراقبون 
بداخلها  �سيجدون  ..فلرمبا  
لل�سد  وقفزنا  تقدمنا  من  �سيئا 
التقدم  قاطرات  اإحدى  على 
,وعليه  احل�ساري  واالندماج 
دونها  واحليلولة  ر�سدها  وجب 
كامل  اإن�سان  موا�سفات  ودون 
والواجبات...واالأجدر  احلقوق 
مرتبطا  ظل  ال�سكن  مو�سوع  اأن  هو 
وباملوظفني  واالإدارة  بامل�سوؤول 
م�سائل  عن  الطرف  كذلك..غا�سا 
�سطوة  حماربة  اأخرى...اأولها 
واجلهوية..وهي  القبلية  الذهنيات 
النوع  هذا  على  اأبقت  من  االأ�سل  يف 
من ال�سي�سبان�ض قيد احلياة واحلركية 
يفتقد  ال  العزيز  البلد  هذا  .الأن 
يفتقد  قدرما  املادية  للإمكانيات 

للإمكانيات العقلية واللمو�سوعية؟ا 

مع�ضلة اأوجدتها وغّذتها الذهنيات

�سار املواطن اجلزائري عبارة 
عن م�سافر م�سحون بال�سجن 

امل�سرت�سل احلي الناب�ض، 
يرت�سد طوال ال�سنة اأحواله 

املعي�سية، مبحلقا بكلتا 
عينيه �سوب وجه البقرة 
التي ينتظر منها اأن تغدق 

عليه ب�سيء من م�سادر 
زبدها املتعدد الأ�سكال 

والألوان.

لن مير حادث م�سرع �سابط 
اإماراتي يف ال�سحراء الغربية 

مرور الكرام،دون اأن يكون 
له اأثر بالغ على العالقات بني 

اجلزائر و اأبوظبي.

بقلم : جمال ن�سراهلل

ال�سـكن يف اجلزائر

االأمر يكت�سي اأهمية بالغة على ال�سعد 
االأمنية و ال�سيا�سية ,و اجلزائر لن تبقى 
�سابقة  توقعات  رغم  االأيدي  مكتوفة 
من  بكثري  اأكرب  االماراتي  الدور  باأن 
املعلن عنه,و �ستكون االأ�سابيع القليلة 
توؤكد  التي  بالتطورات  حبلى  القادمة 
مقدمة  جمرد  احلالية  املعارك  اأن 
عليها  يقدم  قد  جمنونة  خلطوات 
من  مبا�رش  متويل  و  بدعم  املخزن 
اخلليجية  الكيانات  وبع�ض  االإمارات 

االأخرى.
وقبل �ساعات من االإعلن عن م�رشع 
 « موقع  كان  االماراتي  الع�سكري 
“مغرب اأنتليجن�ض” قد اأكد يف اأحدث 
تقرير له اأن االمارات تكون قد وجهات 
ر�سائل تهديد للقيادة اجلزائرية ب�سبب 
و  اجلزائر  بني  امللحوظ  التناغم  
اأنقرة و قطر يف معاجلة امللف الليبي 
االإعلن  اأن  التقرير  معدو  اعترب  و 
مبدينة  قن�سلية  افتتاح  عن  االماراتي 
يف  اأوىل  خطوة  هو  املحتلة   العيون 
العقابية  القرارات  من  �سل�سلة  اإطار 

�سد اجلزائر.
خطوة  تلت  فقد  وا�سح  هو  وكما 
خطرية  ت�سعيدية  خطوة  القن�سلية 
جلنود  الفعلية   امل�ساركة  يف  متثلت 

اإماراتيني يف ت�سيري املواجهة الع�سكرية 
قوات  و  املغربي  االحتلل  بني جي�ض 
بحاجة  ,ول�سنا  ال�سحراوي  اجلي�ض 
للتذكري باأن �سلح الدرون و الطائرات 
بني  وثيق  لتعاون  ثمرة  هو  امل�سرية 
ال�سناعات  و  اخلليجية  االمارة 

الع�سكرية يف الكيان ال�سهيوين.
ميكننا  احلال  ذلك  �سوء  وعلى 
التالية  اخلطوات  طبيعة  يف  التخمني 
اأورد  و  للجزائر  اأبوظبي  اأعدتها  التي 
القد�ض  ليومية  االلكرتوين  املوقع 
العربي اأم�ض اأن » التوتر احلا�سل بني 
عندما  املا�سي  لل�سيف  يعود  البلدين 
بتقارب  بو�سوح  االإماراتيون  ندد 
اجلزائر مع مواقف تركيا ب�ساأن امللف 
االإقليمية  امللفات  وبع�ض  الليبي, 
االأخرى يف املنطقة, وبح�سب م�سادر 
بعثت  فقد  اإنتليجن�ض”,  “مغرب 
غري  االإماراتية  الدبلوما�سية  القنوات 
اإىل  اأبوظبي  غ�سب  ر�سائل  الر�سمية 
ذروته  التوتر  وبلغ  العا�سمة.  اجلزائر 
املجيد  عبد  الرئي�ض  ت�رشيحات  بعد 
تطبع  التي  العربية  الدول  حول  تبون 
 20 يف  ال�سهيوين  الكيان  مع  علقاتها 
الرئي�ض  يكتف  ومل   .2020 �سبتمرب 
بل  التطبيع,  هذا  باإدانة  اجلزائري 

واأخذت  االإمارات.  مبا�رشة  ا�ستهدف 
اأبو ظبي, االنتقادات ب�سكل خا�ض.

حكومة  فاإن  امل�سدر  نف�ض  وح�سب 
لن  باأنها  اجلزائر  هددت  االمارات 
عقوبات  تبني  يف  واحدة  لثانية  ترتدد 
اإذا  اجلزائر  �سد  و�سيا�سية  اقت�سادية 
التحرك خارج  ال�سلطات يف  ا�ستمرت 
كما  اخلليجية,  الدولة  توجهات  �رشب 
مبراجعة  اجلزائر  اأبوظبي  هددت 
ب�سكل  الثنائي  االقت�سادي  تعاونها 

كامل.
قرارا  اأي�سا  �سمل  االإماراتي  الت�سعيد 
مبنع مواطني دول لبنان واليمن و�سوريا 
والعراق وليبيا ,واأفغان�ستان, وباك�ستان 
واجلزائر,  ,وتون�ض,  وكينيا  وال�سومال 
اأرا�سيها  دخول  من  ,واإيران  وتركيا 
,و�سملت تاأ�سريات دخول العمل للجدد 
املدة  ذات  والزيارات  ,وال�سياحة 
الطويلة والق�سرية, وبداأ العمل بالقرار 

بدء من 18 نوفمرب احلايل.
التحديات  و  الهواج�ض  �سياق  ويف 
من  حدودنا  على  ترتاكم  التي  االأمنية 
التنويه  املنا�سب  من  ,فاإنه  اجتاه  كل 
م�سطرة  �ستكون  اجلزائر  بكون 
بينها  من  جديدة  رهانات  مع  للتعامل 
توظيف  من   للهدف  حقيقي  تقدير 

االأمر  يتجاوز  حيث  الدرون  طائرات 
جمرد  البحث عن ح�سم ع�سكري بني 
املقاومة  و  املغربي  االحتلل  جي�ض 
اأ�سا�سيا  معطى  لكن  و  ال�سحراوية 
ت�ستهدف  اأ�سمل  و  اأكرب  �سيا�سة  �سمن 

ر�سم م�ستقبل املنطقة .
مبا�رشة  مواجهة  يف  دخلت  االمارات 
باملنطقة  م�ساحلها  و  اجلزائر  �سد 
مت  قد  القرار  فهذا  احلال  بطبيعة  و 
و ر�سمت حوله كل  له م�سبقا  االعداد 
معركة  ,وهي  املمكنة  ال�سيناريوهات 
اجلغرافيا  فيها  تختلط  النف�ض  طويلة 

باالقت�ساد بالعوامل ال�سيا�سية.
املقبلة  املرحلة  ت�سهد  اأن  اأتوقع 
من  متقدمة  مراحل  عن  الك�سف 
الثلثي  احللف  بني  الع�سكري  التعاون 
لكن  املخزين  ال�سهيوين  االماراتي 
الرد  اأن  جيدا  يدرك  الثلثي  هذا 
اإجبار  على  قادرا  �سيكون  اجلزائري 
جحورهم  يف  االختفاء  على  املعتدين 
فاإن  ميدانيا  ,و  واأبوظبي  الرباط  يف 
م�سهدية  حتوالت  �سي�سهد  امليدان 
اأن  باإمكانها  االأمنية  ال�سعد  على 
عليه  تقف  الذي  البارود  برميل  تفجر 

املنطقة برمتها.

اأبوظبي تهدد اجلزائر ع�ضكريا و اقت�ضاديا

وداد احلاج
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الواهمني  واملت�ساقطني،  واملهرولني 
املخدوعني، ال�سالني امل�سلني، الفا�سدين 
وغريها،  النعوت  هذه  اأن  اإذ  املف�سدين، 
وتلك ال�ستائم و�سواها، مل تعد تنفع معهم، 
من  تتمكن  اأو  م�ساألتهم،  يف  �سيئاً  تفيد  اأو 
جلمهم ومنعهم، اأو �سدهم ومنع انهيارهم، 
وتوجههم  وتوقظهم،  تنبههم  اأن  ت�سطيع  اأو 
وهرولوا  و�سلوا،  عموا  فقد  وتر�سدهم، 
وطم�ست  اأب�سارهم  وعميت  و�سقطوا، 
�سالٍل  بني  مييزوا  يعودوا  فلم  قلوبهم، 
اأو حراٍم يف�سقهم،  تيٍه ي�سلهم،  اأو  يهلكهم، 
ونوٍر  يهديهم،  ور�ساٍد  يرفعهم،  حٍق  وبني 

ي�سيئ طريقهم ويي�رس دربهم.
بات املتم�سكون باحلق واملحافظون على 
واملا�سون  باحلقوق  واملوؤمنون  الثوابت، 
الن�رس،  على  وامل�رسون  الوعد،  نحو 
اأجمادهم  ا�ستعادة  اأجل  من  والعاملون 
واإحياء تاريخهم، يف حريٍة من اأمرهم، ويف 
يعرفون  ال  باتوا  فقد  اأ�سلوبهم،  من  �سٍك 
واأي  اأر�سد،  الطرق  واأي  اأ�سلم،  ال�سبل  اأي 
ومنع  العرب  ال�ستعادة  اأدعى  الو�سائل 
اأكرث  �سقوطهم  اأو  الهاوية،  نحو  انزالقهم 
اندفاعهم  من  يحد  يعد  مل  اإذ  القاع،  نحو 
كل  ويف  اأحد،  وجوههم  يف  يقف  اأو  �سيء، 
�سعيفهم،  ويتجراأ  عددهم،  يزداد  يوٍم 
ويجاهر قويهم، وترتفع اأ�سواتهم، وتك�سف 
وتت�سح  اأ�رسارهم،  وتعلن  عالقاتهم، 
حقيقتهم، دون خوٍف من غ�سِب اهلل منهم 
قد  �سعوٍب  من  خ�سيٍة  اأو  عليهم،  و�سخطه 
�سدهم  يبداأ  قد  وحراٍك  عليهم،  تنقلب 

ويثور يف وجوههم.
ال خري يف االأنظمة التي اعرتفت وطبعت، وال 

رجاء يف احلكومات التي �سلمت وا�ست�سلمت، 
وال اأمل يف توبتهم واأوبتهم، وال يف عودتهم 
يعود  ال  طريٍق  يف  م�سوا  فقد  واإنابتهم، 
منه من يطرقه، وال يرجع منه من ي�سلكه، 
يعتقدون  وال  العودة،  �سالكوه  يريد  ال  وقد 
وال  القرار،  واأخطاأوا  الطريق  �سلوا  اأنهم 
ويقرتفون  حراماً  يرتكبون  اأنهم  يعرتفون 
حق  يف  ويفرطون  اأمتهم  يخونون  اأو  اإثماً، 
ال�سعب الفل�سطيني، وال يظنون اأنهم غدروا 
الفل�سطينية،  الق�سية  اإىل  اأ�ساوؤوا  اأو  اأحداً 
بل  اأهلها،  وانقلبوا على  واأنهم تخلوا عنها 
اأنهم  ويعتقدون  ب�سيا�ستهم،  يوؤمنون  اإنهم 
اأخطاأ،  قد  قبلهم  كان  واأن من  على احلق، 
كان  اإذ  وجنب،  خاف  قد  �سبقهم  من  واأن 
القرارات،  بهذه  يعجلوا  اأن  اآبائهم  على 
يرونها  التي  العالقات،  لهذه  ميهدوا  واأن 
م�ساحلهم  تخدم  كونها  ومنطقية،  طبيعية 
عليهم،  بالنفع  وتعود  اأهدافهم،  وحتقق 
جتارتهم،  وتن�سط  باقت�سادهم،  وتنه�ض 
ال  �سياحتهم.  وتنع�ض  اأ�سواقهم،  وترثي 
اخلطاب  من  واالأنظمة  احلكومات  تغ�سب 
وتنزعج،  تت�سايق  وال  الفل�سطيني وح�سب، 
تفتح  بل  وت�سكت،  واالأ�سى  باحلزن  وت�سعر 
فوهات و�سائل اإعالمها الر�سمية واخلا�سة 
�سد ال�سعب الفل�سطيني، وتذكره ومتن عليه، 
وتعيد على م�سامعه ما قدمت واأعطت، ثم 
ت�سب جام غ�سبها على ال�سعب كله، وتتهمه 
والن�سيان،  واجلحود  والنكران،  بالكفران 
واأنه يخطئ وي�سيء، ويتجاوز ويتطاول، وال 
ي�سكر  الف�سل ف�سلهم، وال  يذكر الأ�سحاب 
ي�ساويهم  بل  عطائهم،  على  العطاء  اأهل 
مبن ظلمهم واأ�ساء اإليهم، وق�رس معهم ومل 

اأن  ويرون  جتاههم،  تاريخياً  بالواجب  يقم 
وحلق  اأ�سابهم  ما  ي�ستحقون  الفل�سطينيني 
"اإ�رسائيل"  ترتكبه  ما  وي�ستاأهلون  بهم، 
بحقهم، واأنه ال يجوز رحمتهم والراأفة بهم، 

اأو م�ساعدتهم واالإح�سان اإليهم.
يف مواجهة كل ما يجري اأمام اأعيننا جميعاً، 
كاأمٍة عربيٍة واإ�سالميٍة عامًة وكفل�سطينيني 
خا�سًة، ماذا ميكننا اأن نعمل، وكيف ميكننا 
والت�سدي  املخزية،  الهرولة  هذه  مواجهة 
ال�سقوط  حلالة  حٍد  وو�سع  املهزلة،  لهذه 
واالنبطاح،  االنهيار  ومظاهر  والرتدي، 
الن�رسة،  عن  وال�سوؤال  الر�سا  وت�سول 
ما  ينفع  ومل  �سبق،  ما  كل  يجد  اأن مل  بعد 
ومل  ذاكرتنا  من  �سقط  وما  اأعاله،  ذكرناه 
وا�ستحيينا  ذكره  من  خجلنا  وما  ندونه، 
الطريق  ذات  يف  ن�ستمر  فهل  عر�سه،  من 
ونبقى لعانني �ستامني، مهددين متوعدين، 
فال تخاف االأنظمة وال ترتدع احلكومات، 
وتعاند  وقاحًة،  وتتجراأ  �سقوطاً،  متعن  بل 
كرباً، وجتاهر كفراً، وت�رس جهاًل، اأم نبحث 
طاملا  اأخرى،  وو�سيلٍة  جديٍد  اأ�سلوٍب  عن 
اإىل  والعودة  التطبيع  وقف  هي  غايتنا  اأن 
والتخوين.  التجرمي  ولي�ض  االأمة  ثوابت 
ينبغي  لالآمال،  املخيبة  النتائج  هذه  اأمام 
و�سبل خمتلفة،  و�سائل جديدة  البحث عن 
االأنظمة،  و�سبط  احلكام  كبح  �ساأنها  من 
والندم  واالعتذار،  الرتاجع  نحو  ودفعها 
و�سائل  �سنعدم  اأننا  اأعتقد  وال  والتوبة، 
تكون  ال  فقد  اأف�سل،  واأ�ساليب  ناجعة 
املواجهة املبا�رسة جمدية، بل رمبا تقود 
اإىل حتالف املطبعني معاً، واتفاقهم جميعاً 
قدماً  امل�سي  على  واإ�رسارهم  �سدنا، 

ا�ستفادوا  ولعلهم  بنا،  نكايًة  م�سريتهم  يف 
الناقد  الفل�سطيني  اخلطاب  من  كثرياً 
لهم، والذي رمبا �َسَفّ اأحيانا يف مفرداته، 
وبالغ يف انتقاداته، فطال بكلماته ال�سعوب، 
يف  �سبباً  وكان  والبلدان،  الدول  اإىل  واأ�ساء 
وتاأليبهم  اأحياناً �سدهم،  ال�سعوب  حتري�ض 
بع�ض  حكوماتهم  ا�ستغلت  وقد  عليهم، 
ب�سعبنا  تليق  ال  التي  وال�سور  امل�ساهد 
وقيمه،  اأخالقه  عن  تعرب  وال  الفل�سطيني، 
النخب  اأدعو  فاإنني  لهذا  و�سيمه.  وعاداته 
العربية  القومية  رواد  ومعهم  الفل�سطينية، 
جامعٍة  لقاءاٍت  اإىل  االإ�سالمية،  واحلركة 
والتفكري  يحدث،  ما  لتدار�ض  مفتوحٍة، 
البحث  وحماولة  نفعل،  اأن  يجب  فيما 
حكيمٍة،  وانتقاداٍت  عاقلٍة،  خطاباٍت  عن 
وت�ستثني  االأنظمة  تطال  رزينٍة،  وو�سائل 
اجلوانب  على  ال�سوء  وت�سلط  ال�سعوب، 
االإيجابية من تاريخ االأمة، وتذكر باأجمادها 
التليدة ومواقفها اخلالدة، وتبتعد كلياً عن 
النعرات اجلاهلية، وردود الفعل امل�ستفزة، 
مواجهة  على  اأقدر  العربية  �سعوبنا  ولعل 
حكامها، واأعلم ب�سبل كبح جماح اأنظمتها، 
واإال فاإننا �سنم�سي حتماً نحو قطيعٍة اأبديٍة، 
وعداوٍة حمكمٍة، ومواجهٍة داميٍة. كلي اأمل 
اأال يفهم من مقايل هذا اأي �سكٍل من اأ�سكال 
اأو  والقنوط،  الياأ�ض  اأو  والقبول،  املهادنة 
املفا�سلة  مع  اأنا  بل  واخل�سوع،  الت�سليم 
البائن،  والطالق  القاطع،  واحل�سم  التامة، 
ل�رس�سي  يلنَي  حتى  اأبداً  فيهم  اآمل  ال  اإذ 
املا�سِغ احلجُر، لكنني مع احلكمة والعقل، 
اأر�ساً  ال  امُلنْبَّت  فاإن  والراأي،  واحل�سافة 

قطَع وال ظهراً اأبقى. 

متتاز  اإعالمية  و�سيلة  االإذاعة  والأن 
متكنها  ات�سالية  اجتماعية  بخا�سية 
اإىل  الو�سول  من  م�سموع  كاإعالم 
يومي  كمتلق  وا�ستقطابه  اجلمهور 
املثال  �سبيل  على  تعنى  اإذاعية  لربامج 
ثقايف  طابع  ذات  مبوا�سيع  احل�رس  ال 
الثقافية  التظاهرات  كاأخبار  وتربوي 
،وتطلعاتها  الفنية  االأ�رسة  وان�سغاالت 
من  بوالية  الثقايف  امل�سهد  ،وفعاليات 
التن�سئة  يف  فدورها  الوطن،  واليات 
تفر�سه  للغاية  هام  والرتبوية  الثقافية 
يف  عمليا  تتمظهر  ات�سالية  فعالية 
عالقتها املنتظمة مع جمهور معني من 
املجتمع قد يكون من املهتمني بال�ساأن 
الرتبوي  احلقل  يف  الفاعلني  اأو  الثقايف 
الأي  اال�ستماع  فعل  اأن  غري  والتعليمي 
برنامج اإذاعي يخت�ض بهاتني الوظيفتني 
اأعني '' التثقيف والرتبية'' من قبل م�ستمع 
عادي غري متتبع او م�ستمع لالإذاعة اأمر 
كموؤ�س�سة  االإذاعة  لتواجد  وهذا  وارد 
ويف  العامة  الف�ساءات  يف  اجتماعية 
م�سهد  مثال  ناأخذ  كان  النا�ض  يوميات 
النقل ويف  ا�ستماع لالإذاعة عرب و�سائل 
املحالت والف�ساءات التجارية وهو ما 
ي�سكب هاته املوؤ�س�سة االإعالمية موقعا 
وحيزا هاما يف املجتمع يجعلها متار�ض 
الرتبوية  ،والتن�سئة  التثقيف  وظيفية 
بعنا�رس  ذالك  الرتباط  منتظم  ب�سكل 
خالل  من  فيها  �سنف�سل  اأ�سا�سية 

احلديث عن م�ستويات هامة تت�سح فيها 
لالإذاعة  والرتبوية  التثقيفية  الوظيفتان 
التثقيف  اأن  اإىل  االإ�سارة  يجب  التي 
النظام  قيم  عن  مبعزل  اليتم  فيها 
ال�سيا�سية  اأبعاده  مبختلف  االجتماعي 
 . والثقافية  واالقت�سادية  واالجتماعية 
انطالقا من جتربة مهنية ا�ستعلت فيها 
الوطنية ك�سحفي  االإذاعة  على م�ستوى 
واجتماعية  اإخبارية  لربامج  منتج 
املهنية  املمار�سة  �سكلت  وثقافية 
حافزا لنا للحديث عن جتربة االإذاعات 
الدولة كمقاربة  اإنتهجتها  التي  اجلهوية 
اإعالمية  وحاجة  اجتماعي  ات�سال 
واجتماعية  �سيا�سة  معطيات  فر�ستها 
على  البالد  عرفتها  االأهمية  غاية  يف 
ات�سح  االأخرية،  �سنوات  الع�رس  مدار 
ات�سال  تاأ�سي�ض  اإىل  احلاجة  جليا  فيها 
لبناء  موؤ�س�ساتي على امل�ستوى املحلي 
االت�سالية  العملية  ودمقرطة  احلكامة 
املواطن  عالقة  وتوطيد  املوؤ�س�ساتية 
اإذاعات  بظهور  ما عجل  ’وهو  باالإدارة 

جهوية باجلزائر عرب كل والية
الو�سيلة  هي  املحلية  فاالإذاعة 
االإعالمية الوحيدة التي تخ�س�ض جماال 
اأو�سع ملوا�سيع الثقافة والرتبية يف ظل 
تخ�س�ض  اأخرى  اإعالم  و�سائل  انعدام 
جماال اأو�سع لل�ساأن الثقايف الرتبوي كما 
�سبكتها  املحلية عرب  االإذاعة  تخ�س�ض 
الرباجمية م�ساحة معينة لربامج الرتبية 

من  ذلك  ويت�سح  والرتفيه  والثقافة 
خالل كم من احل�س�ض القارة التي تبث 
باالأ�رسة  االأ�سبوع تعنى مثال  على مدار 
العمل  واقع  اأو  املجتمع  يف  ودورها 
ون�ساطات  م�ستغامن  بوالية  الثقايف 
 ... والريا�سة  ال�سباب  قطاع  موؤ�س�سات 
ويجعل هذا النمط االت�سايل االإعالمي 
القار عرب االإذاعة يف عالقتها باجلمهور 
تواجدا  اأكرث  املحلية  االإذاعة  املحلي 
بالوالية  والرتبوي  الثقايف  املحيط  يف 
تثقيفية  وظيفة  حتقيق  اإىل  يوؤدي  مما 
وتربوية على امل�ستوى املحلي موجهة 
من  �سواء  املحلي  للجمهور  اأ�سا�سا 
باقي  اأو  املحلية  لالإذاعة  امل�ستمعني 
تبث  كما   . املحلي  املجتمع  �رسائح 
�ساعة   13 مدار  على  املحلية  االإذاعة 
واأركان  الثقافية  االأخبار  وت�سكل  يوميا 
جزءا  بالرتبية  مثال  تعنى  اإذاعية 
املوجه  االإذاعي  الرباجمي  الكم  من 
الثقافية  االأخبار  مثال  وتقدم  للجمهور 
النهار  منت�سف  ن�رسات  عرب  تبث  التي 
عرب االإذاعة املحلية اأخبارا ومعلومات 
عن ن�ساطات قطاع الثقافة اأو مبادرات 
الفاعل  وان�سغاالت  اجلمعوية  احلركة 
ويحقق  املحلي  امل�ستوى  على  الثقايف 
هذا العمل االإذاعي االإخباري ال�سحفي 

وظيفة اإخبارية تثقيفية للمتلقي
 اإعالم "القرب "

التفاعلية عرب  االإذاعية  احل�س�ض  تفتح 
للجمهور  املجال  املحلية  االإذاعة 
تعنى  موا�سيع  يف  براأيه  للم�ساركة 
التح�سيل  كموا�سيع  مثال  بالرتبية 
االآفات  ،اأو  التالميذ  لدى  الدرا�سي 
،اأو  ال�سباين  الو�سط  يف  االجتماعية 
و�سع امل�سهد الثقايف واأداء املوؤ�س�سات 
الثقافية ون�ساط اجلمعيات وان�سغاالتها 
النمط  هذا  ويبني  الثقايف  املجال  يف 
االت�سايل الذي يتمظهر يف �سكل برنامج 
فيه  ويفتح  مذيع  يقدمه  مفتوح  اإذاعي 
لدى  وعيا  اجلمهور  مل�ساركة  املجال 
او  الثقايف  العلم  باإ�سكاليات  املتلقي 
الرتبوي وهو يف حد ذاته ر�سالة تثقيفية 
من  النوع  هذا  عرب  االإذاعة  متار�سها 
والتفاعلية  املفتوحة  االإذاعية  الربامج 
التي  الثقايف  النقا�ض  ح�س�ض  وتوؤ�س�ض 
من  حالة  املحلية  االإذاعة  عرب  تبث 
تك�رس  قد  التي  والدينامكية  التفاعل 
على  الثقايف  امل�سهد  وركود  جمود 
امل�ستوى املحلي اذ يكفي اأن يخ�س�ض 
وعزوف  اجلمعوي  للعمل  برنامج  مذيع 
اجلمعيات  يف  االنخراط  عن  ال�سباب 
املعربة  االأطراف  بني  النقا�ض  ليكون 
جماال  اأرائها  باختالف  املو�سوع  عن 
لتمرير ر�سائل تثقيفية للجمهور تبني له 
امل�ستوى  واأهميتها على  بالق�سية   وعيا 
املحلي .                                           

يتبع 

مواجهِة موجِة التطبيِع الباطِل

الإعالم اجلواري  واملحتوى املحلي

ال اأعتقد اأن ال�سباب 
وال�ستائم، واللعن والذم، 

والطرد واالإق�ساء، والتخوين 
والتكفري، والتهديد والوعيد، 
والتوبيخ والتقريع، والت�سويه 

والتلطيخ، والتعري�ض 
والت�سريح، والك�سف والف�سح، 
واالإهانة واالإ�ساءة، وغري ذلك 
مما حتفظه قوامي�سنا العربية، 
وتتقنه اأقالمنا، وتعتاد عليه 
األ�سنتنا، وتن�سح به بيئاتنا، 
بات يجدي مع املطبعني 

واملفرطني،

مار�ست و�سائل االإعالم على مر التاريخ 
وظائف اأ�سا�سية يف املجتمع حيث �سكلت 
الوظيفة التثقيفية واالإر�سادية اأحد 
االأن�سطة االجتماعية الهامة ملوؤ�س�سات 
االإعالم املختلفة من ال�سحافة املكتوبة 
اإىل االإذاعة ثم التلفزيون ، وانطالقا من 
الكم الذي يقدم من م�سامني اإعالمية 
مكتوبة وم�سموعة ومرئية للجمهور 
الذي يعد باملفهوم ال�سو�سيولوجي 

االت�سايل جزء من نظام اجتماعي قائم 
بذاته تتفاعل معه ،و�سائل االإعالم 
كموؤ�س�سات اجتماعية متار�ض دورها 
ووظيفتها االجتماعية، اكت�سبت اأكرث 
وظيفتي التثقيف والرتبية مبعنى 
التن�سئة االجتماعية موقعا هاما يف 

ر�سائل وم�سامني االإعالم الذي يخاطب 
قبل كل �سيء الوجدان واملخزون األقيمي 
للنا�ض للتاأثري على اجتاهاتهم ال�سلوكية 
واالجتماعية يف خمتلف احلياة العامة 

�سواء االجتماعية اأو ال�سيا�سية اأو 
الثقافية .

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

بقلم د.حممد مرواين

اخلطاُب القومُي العاقُل 
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املجاهد حممد بن امبارك غرنوق

رجل جهاد وعلم رحل دون �ضجيج
جاهد بنف�سه يف الثورة و كان �ساعدا من 
حيث  اال�ستقالل  بعد  اجلزائر  �سواعد 
،اأين  املعرفة  و  العلم  لنهل  وا�سل طريقه 
كفاءات  و  �سهادات  عدة  على  حت�سل 
الكفاءة  �سهادة  و  االأهلية  ،�سهادة  منها 
الدرو�س  نهاية  �سهادة  اإىل  ،اإ�سافة  العليا 
التح�سريية لاللتحاق باجلامعة ثم �سهادة 
اللي�سان�س يف التاريخ من جامعة اجلزائر 
،بعدها �سغل عدة وظائف كلها يف ميدان 
ثم  ابتدائي  معلم  منها  التدري�س  و  العلم 
اأ�سا�سية  مدر�سة  مدير  و  ابتدائية  مدير 
عنا  رحل   . الرتبية  يف  مفت�س  ثم 
يوم  بن مبارك غرنوق  املجاهد حممد 
من  اإرثا  وراءه  تاركا  28�سبتمرب2020 
مهمة  حقبة  وّثقت  ومذكرات  الن�سال  

من جهاده و تاريخنا. 

ن�شاطه الثوري:

الثوري يف  ن�ساطه  بداأ حممد غرنوق 
يف  انخرط  بعدما  تون�س  يف  االأمر  اأول 

�سفوف االحتاد التون�سي لل�سغل الذي كان 
التون�سيني  املواطنني  و  العمال  يحمل هم 
على حد �سواء و قدم قوافل من ال�سهداء 
،ثم  ح�ساد  فرحات  ال�سهيد  راأ�سهم  على 
التون�سي  الد�ستوري  االنخراط يف احلزب 
لي�سغل من�سب رئي�س جلنة التحكيم التابعة 
بلدية تون�س ،هذا االأمر �ساعد يف  ل�سعبة 
تكوينه �سيا�سيا مما اأّهله ليلعب دروا مهما 
يف الثورة التحريرية فيما بعد .دون لنا هذا 
جاءت  التي  مذكراته  يف  الثوري  الن�ساط 
مبارك  بن  حممد  مذكرات  عنوان«  حتت 
غرنوق » ،حيث تعترب هذه املذكرات مادة 
ثورتنا  بتاريخ  �سغوف  باحث  لكل  د�سمة 

التي  االأحداث  قيمة  يف  اأهميتها  تكمن 
منها  جزء  عاي�س  اأو  عاي�سها  و  لنا  نقلها 
احلي  عبد  ال�سعيد  ال�سهيد  ق�سية  مثل 
لغرور  ،عبا�س  منها  التون�سي  املوقف  و 
قدوم  و  ال�سومام  موؤمتر  بعد  ،اخلالف 
طالب  ،�سخ�سية  تون�س  اإىل  حم�سا�س 
على  ال�سوء  ت�سليط  حاول  ،كما  العربي 
املغمورة  املجاهدة  ال�سخ�سيات  بع�س 
دروين  ،ال�سهيد  بني  العربي  ال�سهيد  مثل 
وغريهم  �سكريي  علي  ،ال�سهيد  رم�سان 
�سلّط  التي  االأخرى  املوا�سيع  ،وبع�س 
و  للباحثني  اإ�سافة  لتكون  ال�سوء  عليها 
اأن  العجالة  هذه  يف  .�ساأحاول  املهتمني 
الثوري من خالل  ن�ساطه  و  اأتتبع م�سواره 
�سهادته  ما جاء يف مذكراته.   بع�س  ذكر 
بخ�سو�س ق�سية ال�سهيد ال�سعيد عبد احلي 
ت�سيل  احلي  عبد  ال�سعيد  ق�سية  تزل  :ال 
واأ�سباب  هذا  يومنا  اإىل  احلرب  من  الكثري 
وظروف اعتقاله وتنفيذ حكم االإعدام فيه 
من طرف عمر اوعمران ،حيث كان حممد 
اأكد  اأحداثها،الذي  على  �ساهدا  غرنوق 
بني  التحرير  جي�س  كمجاهدي  عملهم  اأن 

للثورة  االأموال �رسا  يتعد جمع  55/54 مل 
امل�سيف  البلد  قوانني  و  ل�سلطة  احرتاما 
باعتبار  م�ساكل  يف  له  يت�سببوا  ال  حتى 
الفرن�سيني  بيد  يزال  ال  واالأمر  االأمن  اأن 

،وقد مت اختيار ال�سعيد عبد احلي ملهمة 
يتمتع  تون�س ملا  اجلبهة يف  قيادة ومتثيل 
به من حكمة و�سدق واإخال�س ،فاجمعوا 
خالل  ،ا�ستطاع  �سلطته  حتت  العمل  على 
فرتة ق�سرية توطيد ركائز جي�س التحرير 
اأو الدعاية او  التجنيد  يف تون�س �سواء يف 
التكوين ،وبقي االأمر على هذا احلال حتى 
بداية 1956 اأين بداأت االأمور بالتغري،يُرجع 
قوة  ت�رسب  اإىل  املذكرات  �ساحب  �سببها 
الثورة  داخل  اإىل  فرن�سا  من  بدعم  ثالثة 
التحريرية خا�سة بعد ا�ست�سهاد بن بولعيد 
من   تعليماته  يتلقى  احلي  عبد  اأ�سبح  اأين 
ال�سهيد عبا�س لغرور،لكن التغري او اخلطاأ 
الذي وقع فيه عبد احلي  اال�سرتاتيجي 
�سالح  جلناح  دعمه  هو  بنهايته  و�رّسع 
بورقيبة  �سد  �رساعه  يف  يو�سف  بن 
بني  �رسح  خلق  اإىل  االأمر  هذا  ،اأدى 
اع�ساء جماعته و�سل حلد ا�ستعمال 
ح�سب  احلكومة-  دفع  ال�سالح،مما 
ل�سالح  التدخل  اإىل  غرنوق- 
مكيدة  بتدبري  احلي  عبد  خ�سوم 
ال�سلطات  خاللها  ا�ستطاعت 
بن  حمجوب  بقيادة  التون�سية 
علي اإلقاء القب�س على جماعة 
و  ليال  احلي  عبد  ال�سعيد 
وغري  اخالقية  غري  بطريقة 
جاء  ذلك  باأن  ،متحججني  ان�سانية 
الثورة،هذه  جمل�س  قيادة  من  باأوامر 

يف  املذكرات  �ساحب  يقول  االأخرية  
�سهادته  اأنها كونت جمل�سا ملحاكمة باأمر 
اأين مت  اإيدير  عليه  وي�رسف  اأوعمران  من 
منهم  جماهدا   13 على  باالإعدام  احلكم 
،هذا  احلي  عبد  ال�سعيد  و  لغرور  عبا�س 
واأملح  بل  غرنوق  ال�سيد  يقبله  مل  احلكم 
باالإعدام  يحكم  موؤامرة،فكيف  وجود  اإىل 
،ففي  الفو�سى  بتهمة  جماهدين  على 
ال�سفيه  مثل  ال�رسيعة،الفو�سوي  احكام 
ولي�س  امل�سوؤولية وفقط  اإبعاده عن  يكفي 
االأورا�س حتت  الثورة يف  تنظيم  االعدام. 
التي  املوا�سيع  من  بولعيد:  بن  قيادة 
اإليها حممد بن امبارك غرنوق يف  تطرق 
مذكراته تنظيم الثورة يف االأورا�س بقيادة 
ال�سهيد م�سطفى بن بولعيد،رفقة كل من 
عمر  ،ابن  ب�سري  لغرور،�سيحاين  عبا�س 
اجلياليل ،عاجل عجول وغريهم من خالل 
عني  قرب  بالقلعة   1955 جانفي  اجتماع 
باجلبل  طرة  بوادي  اآخر  اجتماع  و  �سنني 
اخلطوط  فيهما  ر�ّسموا  االأبي�س،اأين 

مواجهة  خطة  ،�سبط  للثورة  العري�سة 
للت�سيري  القيادية  املناطق  ،وتق�سيم  العدو 
يلي :حمة خل�رس  كما  كانت  التي  احلربي 
،بن عمر اجليالين  واد�سوف  على منطقة 
�رسيط  اجلنوبية،لزهر  ال�رسقية  باحلدود 
القيادة  اأُ�سندت  الكماكم،كما  اأم  ناحية 
عجول  ب�سري،عاجل  �سيحاين  من  لكل 
و  حني  �سيدي  الب�سري  و  لغرور  ،عبا�س 
جديدة  وادي  مناطق  �سمن  تعمل  كانت 
واجلبل االأبي�س وبني بربال.كما تناولت 
امل�ساكل   بع�س  ظهور  غرنوق  مذكرات 
اعتقاله  بعد  بولعيد  بن  خالفة  حول 
�سنة 1955،مبطالبة البع�س من �سقيقه 
باعتبار  �سيحاين  بدل  خالفته  عمر 
هذا االأخري غريبا عن املنطقة ،لكن 
االأخري  يف  انت�رس  �سيحاين  الب�سري 
الثورة،فقام  ع�سد  تقوية  من  وزاد 
على  �رسيط  لزهر  من  كل  بتعيني 
بئر العاتر ،علي عفيف على الونزة 
،عمر البوق�سي على �سدراته و قتال 
الوردي على ناحية �سوق اهرا�س ،من 
جهة اأخرى حاول دعم الثورة وطنيا باإر�ساله 
حممود بوالطمني اإىل ال�سمال الق�سنطيني 
الثالثة  املنطقة  اإىل  اآكلي  القادر  عبد  و 
برج  نواحي  ا�ست�سهدا يف كمني يف  اللذين 
بوعريرج،يف الوقت الذي كان ينوي ار�سال 

عمر البوق�سي اإىل الغرب .
موقف  و  �سيحاين  نهاية  و  معركة اجلرف 
عبا�س لغرور من بن بولعيد و مقتل جبار 
مبارك  غرنوق:يعود  مذكرات  يف  عمر 
غرنوق اإىل معركة اجلرف ال�سهرية ،وذلك  
عزم  عن  خن�سلة  با�سااآغا  اأخربه  بعدما 
النمام�سة  جلبال  مب�سح  للقيام  فرن�سا 
،لكن  تون�س  اإىل  باملغادرة  ،ون�سحه 
الإثبات  مواتية  الفر�سة  ان  وجد  �سيحاين 

النف�س فدعا اإىل اجتماع يف وادي اجلرف 
الدفاع  على  النا�س  يحث  فيه خطيبا  قام 
ال  قال:«  حيث  واللغة  والدين  الوطن  عن 
وطنه،واجلزائر  عن  يدافع  ال  ملن  حياة 
ملك لل�سعب اجلزائري ولي�س لفرن�سا �سرب 
اأن من بني احل�سور  �سك  ،وال  فيها  واحد 
من ي�سارع بالتبليغ عنا ،ولهوؤالء نقول :بلّغوا 
باأمانة عن حقيقة املجاهدين..«،  فرن�سا 
لق�سية  التطرق  اإىل  غرنوق  ينتقل  بعدها 
قتال،  الوردي  ل�سان  على  �سيحاين  ت�سفية 
ق�سية  منها  قدمية  اأ�سباب  اإىل  تعود  التي 
م�سعود معا�س ومعمر ملعايف من جمموعة 
اإر�سال �سيحاين  اإىل  اإ�سافة  لغرور،  عبا�س 
بناء على زيغود،  الثانية  للمنطقة  الأ�سلحة 
من  ف�سيلة  بتجهيز  �سيحاين  قام  حيث 
املجاهدين ب24 ر�سا�سا مرفقني بر�سالة 
»اإن  فيها  جاء  يو�سف  زيغود  اإىل  كتبها 
االأ�سلحة  التي كنا ننتظرها من ال�رسق مل 
غنمناه  قد  اإليكم  اأر�سلناه  ما  و  بعد،  تاأت 

فمن  الف�سيلة  اأفراد  اأما  ال�سهداء،  بدم 
به،  فاحتفظ  معكم  البقاء  يف  منهم  رغب 
ل  ف�سّ من  واأما  �سالحه،  من  ُتردوه  واأال 
بها«،  يعود  مدنية  ببندقية  فزوده  العودة 
زيغود  رفاق  بها  يعمل  الو�سية مل  اأن  غري 
الذين تركوهم يعودون بثالث بنادق �سيد 
اأين  غرغر  واد  يف  كمينا  و�سادفوا  فقط 
نائبه  ا�ستغله  ا�ست�سهدوا كلهم، هذا االأمر 
عبا�س لغرور و اأخذ يتحني الفر�سة متهما 
الإ�سعاف  �سيحاين  باجلهوية وحماولة  اإياه 
اأن  قتال  الوردي  ويعترب  االأوىل،  املنطقة 
�سالح  بني  لل�رساع  �سحية  ذهب  �سيحاين 
اإر�سال  حاول  اأين  بورقيبة،  و  يو�سف  بن 
اأخرى  نقطة   ، بورقيبة  لت�سفية  فدائيني 
موقف  وهي  املذكرات،  تناولتها  مهمة 
فراره  بعد  بولعيد  بن  من  لغرور  عبا�س 
من ال�سجن �سهر نوفمرب 1955،حيث طلب 
من املجاهدين اأخذ احلذر و احليطة منه 
�سّهلت  فرن�سا  تكون  اأن  املمكن  من  الأنه 
نف�س  يف  معه.  مفاو�سات  لفتح  فراره 
على  حديث  املذكرات  يف  جاء  ال�سياق 
رف�سه  ب�سبب  كان  عمر  جبار  مقتل  اأن 
و  عجول  مع  اجتماع  حل�سور  االمتثال 
لغرور ،حيث قام عجول باإر�سال م�ساعده 
بدون  قتله  الذي  عثماين  الوهاب  عبد 
قتال  يعترب  البقية.و  ا�ست�سارة  اأو  حماكمة 
تتمة  كانت  عمر  جبار  ت�سفية  ان  الوردي 
يف  جاء  مثلما  �سيحاين  اأن�سار  لت�سفية 
اإىل عجول  بها عثماين  التي بعث  الر�سالة 
»لقد بداأنا بجبار عمر وا لبقية �ستاأتي »، و 
بعد ان وقعت الر�سالة يف يد قتال الوردي 
حدثت جمموعة من التغيريات يف القيادة 
يف املنطقة مثل ا�ستخالف عمارة بوقالز 

على �سوق اهرا�س.
قيادة النمام�سة و ال�سومام: يذكر املرحوم 
ال�سومام  موؤمتر  نهاية  بعد  انه  غرنوق 
اأحمد بوزيدي ثم عبد  بلة �سي  اأر�سل بن 
النمام�سة  منطقة  اإىل  ال�سويف  الكرمي 
الذي  الوقت  يف  قراراته،  رف�س  الأجل 
تون�س  اإىل  النمام�سة  قيادة  فيه  خرجت 
الذي  حم�سا�س  اأحمد  لقاء  اأجل  من 
خي�رس  و  بلة  بن  من  بتعليمات  جاء 
لنف�س الغر�س، وح�سب املذكرات فاإن 
مقتنعني  يكونوا  مل  جماعته  و  لغرور 
ال بجماعة الداخل وال اخلارج لذلك 
قيادة  عن  اخلروج  يفكرون يف  كانوا 
لت�سفية  موؤامرة  فدبروا   ، الثورة 
قيادة النمام�سة جاءت تفا�سيلها يف 
بداأت حماولة  املذكرات. ومن هنا 
يف  الثورة  قواعد  على  اال�ستيالء 
تون�س م�ستغلني حادثة اختطاف الطائرة، 
ا�ست�سالم  م�رس،  على  الثالثي  العدوان 
و  �رسيط  لزهر  حتييد  و  عجول  عاجل 
�ساحب  يعتربه  التطاحن  هذا  جماعته. 
الثورة  على  �سلبا  انعك�س  اأنه  املذكرات 
و  التاآمر  و  االغتياالت  ل�سيا�سة  واأ�س�س  
اإميان  و  الثورة  عبقرية  اأن  اإال  الد�سي�سة. 
الرجال بالق�سية كان اكرب من طموحاتهم 
ال�سخ�سية، فكانت الثورة هي من انت�رست 

يف االأخري. 
كل  عن  للحديث  هنا  الوقت  يكفي  ال 
الأنها  املذكرات  يف  الواردة  التفا�سيل 
عاجلت نقاطا ال تزال حمل بحث وتدقيق 
املرحوم  يكون  هذا  رغم  لكن  وتاأكيد، 
هامة،  اأحداثا  لنا  وّثق  قد  غرنوق  مبارك 
اإما ك�ساهد عليها اأو قريبا منها نقلها عن 
�سهود ثقاة. رحم اهلل املجاهد حممد بن 
اجل  من  �سحى  من  وكل  غرنوق  مبارك 

اجلزائر      

بقلم الدكتور حممد قدور/ 
املركز اجلامعي عبد اهلل 

مر�شلي -تيبازة

املجاهدون الذين �شجلوا 
اأ�شماءهم باأحرف من ذهب 

لكنهم اختاروا الظل بعد 
اال�شتقالل و موا�شلة رحلة 
اجلهاد ببناء الوطن و العلم 
، يف هذه الورقة �شاأتناول 
ال�شيد حممد ابن مبارك 

غرنوق ابن قمار الذي عاي�ش 
مراحل مهمة من الثورة و 

�شجلها لنا يف مذكراته لتكون 
عونا يف ك�شف احلقيقة و 

كتابة تاريخ ثورتنا باأقالم 
ثورية �شاهمت يف اال�شتقالل 

و البناء.
ولد املجاهد حممد ابن مبارك 

غرنوق يوم20 ماي 1928 
مبدينة قمار )واد �شوف( 

مدينة العلم و اجلهاد ، اأين 
تلقى فيها تعليمه االأول على 

يد ال�شيخ اأحمد خل�شر  يف 
اجلامع العتيق املعروف با�شم 

»جامع �شيدي امل�شعود«،ثم 
وا�شل تعليمه الديني يف 

زاوية الطريقة التيجانية  
على يد ال�شيخ بلقا�شم حوري 
،ثم اأكمل تعليمه يف املدر�شة 

الفرن�شية ، و نظرا ل�شظف 
العي�ش و ق�شاوة الطبيعة 

و �شعوبة احلياة و ت�شييق 
الفرن�شيني ا�شطر غرنوق اإىل 
الهجرة اإىل تون�ش اأين عا�ش 

فيها عزيزا مكرما بني قوم مل 
يعتربوه اإال اأخا كرميا و ابنا 

بارا كيف ال و قد جمع �شفات 
و خ�شاال جعلت منه حمل 

ثقة و اعجاب كل من عرفه 
،حيث ي�شفه �شديقه االأ�شتاذ 
عا�شوري قمعون باأنه« خفيف 

الروح،�شليم الطوية،طلق 
املُحيا،كرمي ذو �شخ�شية 

متفتحة،�شاب يف فكره حكيم 
و رزين و متوا�شع » فوجد 

اإ�شافة اإىل الرتحاب،وجد يف 
تون�ش اأ�شباب العي�ش الكرمي 

مما �شاعده على تكوين علمي 
و ثوري جعله يكتب ا�شمه 
يف التاريخ مبداد من ذهب 

،و ُيخّلد نف�شه مع ال�شهداء و 
املجاهدين و ال�شاحلني من 

بني الذين ا�شطفاهم اهلل يف 
قوله » منهم من ق�شى نحبه 
و منهم من ينتظر و ما بدلوا 

تبديال« 



الأربعاء  25 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 10  ربيع الثاين   1442ه ريا�ضة10

عي�شة ق.

نغيز  نبيل  و�سع املدرب  يكون يف  ولن 
برجمة ح�سة تدريبية اليوم، و�سينطلق 
ملناف�سهم  التح�سري  يف  الالعبون 
�سيتم  الذي  الغد  من  ابتداء  املجهول 
�سوف  تدريبية،  ح�سة  اأول  برجمة 
يركز خاللها الطاقم الفني على اإعداد 
الالعبني من كافة النواحي �سواء على 
م�ستوى اال�سرتجاع اأو اجلانبني البدين 
اأمام  املقابلة  اأن  باعتبار  والتكتيكي 
بافال�س دي بورقو �سوف تكون اللقاء 
"العميد" هذا  لت�سكيلة  الر�سمي االأول 
دام  بعد توقف عن املناف�سة  املو�سم 
ثمانية ا�سهر كاملة ب�سبب انت�سار وباء 
ح�ستني  اأم�س  نغيز  وبرمج  كورونا، 
يف  ي�سعهم  حتى  الأ�سباله،  تدريبيتني 
اأف�سل جاهزية قبل موعد اللقاء اأمام 
تعرف  وقد  الزميبابوي.  املناف�س 
مولودية  لها  حت�رض  التي  الرحلة 
�سعال  فريد  احلار�س  غياب  اجلزائر 
حمله  حول  �سكوك  ظهرت  الذي 

الطبية  التحاليل  بعد  كورونا  فريو�س 
اأم�س  اأول  اأجراها  كان  التي   "PCR"
والتي  الوفد،  اأع�ساء  جميع  رفقة 
من  �سعال  معاناة  احتمالية  اأظهرت 
املعني  يتدرب  مل  حيث  كورونا،  وباء 
اإجراء  واأعاد  البارحة  زمالئه  رفقة 
اأجل  من  جمددا  الطبي  الفح�س 
اأو  �سلبية  كانت  اإن  النتيجة  من  التاأكد 
رفقة  �سفره  يف  احل�سم  قبل  اإيجابية 
الفريق، اإىل جانب ذلك عرفت احل�سة 
الالعب  تعر�س  اأم�س  الأول  التدريبية 
حيث  االإ�سابة،  اإىل  الالوي  عبد  زكي 
واأجرى  اأطوارها،  ي�ستكمل  ومل  توقف 
نوعية  من  للتاأكد  طبية  فحو�سات 
�سوف  لكنه  منها  يعاين  التي  اال�سابة 
يكون معنيا ب�سفرية اليوم نحو البنني، 
احلفيظ  الثنائي عبد  عاد  املقابل  يف 
التدريبات  اإىل  املوؤذن  اهلل  وعبد 
اجلماعية واندجما ب�سفة عادية رفقة 
االإ�سابة  من  تعافيا  بعدما  زمالئهما 
التي كانا يعانيان منها �سابقا، واأظهرا 
جاهزيتهما للعب اأمام الفريق البنيني.

ي�شد فريق مولودية اجلزائر �شبيحة اليوم الرحال نحو البنني من اأجل التح�شري للمواجهة التي يلعبونها اأمام فريق بافال�س دي بورقو التي تلعب الأحد املقبل 
حل�شاب ذهاب الدور التمهيدي ملنافية رابطة اأبطال اإفريقيا، وتقلع الطائرة اخلا�شة التي حجزتها اإدارة النادي العا�شمي ابتداء من العا�شرة �شباحا من مطار هواري 

بومدين اأين ينتظر اأن تتوقف بع�س الوقت من اأجل التزود بالوقود قبل موا�شلة ال�شفرية اإىل البنني اأين ينتظر اأن يلتحقوا يف وقت متاأخر من الأم�شية

الوفد يتنقل �شباح اليوم عرب طائرة خا�شة واأول ح�شة تدريبية غدا

مولودية اجلزائر ت�شرع يف البحث عن النجمة الثانية من البنني

 ا�شتدعي رفقة رئي�س احتاد ب�شكرة 
لالمتثال غدا اأمام جلنة الن�شباط

�ضيكوليني مهدد بالإق�ضاء نهائيا 
من التدريب باجلزائر

املدرب  القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة  االن�سباط  جلنة  ا�ستدعت 
اأمام  االمتثال  اأجل  من  �سيكوليني  فران�سوا  العا�سمة  احتاد  لنادي  ال�سابق 
اأع�ساءها حت�سبا للجل�سة املربجمة غدا، اأين مت اإيقافه من ممار�سة اأي ن�ساط 
كروي اإىل حني اال�ستماع اإليه والف�سل يف ق�سيته، وياأتي ذلك على خلفية رف�س 
املدرب الفرن�سي ال�سعود غلى املن�سة من اأجل ا�ستالم امليدالية تعبريا منه 
اأمام  االحتاد  املن�رضم  ال�سبت  لعبها  التي  ال�سوبر  كا�س  خ�سارة  رف�سه  عن 
الذي  الت�رضف  اإىل االأخري بهدفني لهدف، وهو  التتويج  بلوزداد وعاد  �سباب 
اعتربته اإدارة ليا�سما اإهانة لل�سلطات العليا يف وجود الوزير االأول عبد العزيز 
على  وقامت  والريا�سة،  ال�سباب  ووزير  اجلمهورية  رئي�س  وم�ست�سار  جراد 
اإثرها باإقالة مدربها من من�سبه على را�س العار�سة الفنية بعد اإ�رضافه على 
الفريق مباراة واحدة، وح�سب م�سادر مقربة فاإن الهيئة الكروية تتوّجه جلنة 

االن�سباط نحو اإق�ساء �سيكوليني من التدريب يف اجلزائر نهائيا.
من جهة اأخرى، اأعادت نف�س الهيئة ا�ستدعاء رئي�س نادي احتاد ب�سكرة عبد 
اهلل بن عي�سى من اأجل االمتثال اأمامها يف نف�س اليوم، وذلك على اإثر مرا�سلة 
من االحتادية اجلزائرية للعبة، وهو الذي �سبق للجنة االن�سباط اأن عاقبته بعد 
جل�سة اال�ستماع اإليه يف 11 نوفمرب اجلاري واأق�سته �ستة اأ�سهر منها ثالثة غري 

نافذة من ممار�سة اأي ن�ساط كروي.
عي�شة ق.

يوا�شل �شنع امل�شاكل جمددا باأملانيا

بن طالب يتال�ضن مع مدربه ب�ضبب 
حتويله اإىل الحتياط

يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري نبيل بن طالب �سنع احلدث يف اأملانيا واإثارة 
على  االإعالم  و�سائل  تعودت  التي  االن�سباطية  امل�ساكل  �سورة  يف  امل�ساكل 
تقارير  اأو�سحت  ال�سدد  هذا  ويف  اجنلرتا،  وقبلها  اأملانيا  يف  �سواء  ف�سحها 
اإعالمية اأملانية اأن متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية تال�سن مع مدرب ناديه 
من  ا�ستبعاده  اأ�سباب  حول  تف�سريات  منه  طلب  بعدما  بوم  مانويل  �سالكه04 
املعني  عرّب  اأين  االأملاين،  الدوري  مباريات  يف  للفريق  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 
وهو  االأخرية  اجلوالت  يف  عليها  يتواجد  اأ�سحى  التي  الو�سعية  من  غ�سبه 
الذي كان بداأ املو�سم الكروي اجلاري اأ�سا�سيا، قبل ان ي�ستبعده املدرب بعد 
الرتاجع الرهيب لنتائج �سالكه04 والتعرثات التي �سقط فيها خالل االأ�سابيع 
املا�سية دفعت به اإىل اإحداث تغيريات على الفريق، حيث مل يتقبل الالعب 
ال�سابق لنيوكا�سل االجنليزي و�سعيته اجلديدة، وهو الذي خرج من ح�سابات 
الطاقم الفني على اإثر النتائج ال�سلبية اأين مل يحقق رفقة زمالئه اي فوز منذ 

انطالق املو�سم حلايل.
عي�شة ق.

نغيز عبد احلفيظ واملوؤذن تريح  وعودة  كورونا  ب�شبب  �شعال  �شفر  حول  �شكوك   •   

و  ن يبد اأ
الالعب 
يل  و لد ا
ي  ئر ا جلز ا
حمرز  ريا�س 
اأجل  من  اليوم  مر�سحا 
دكة  اإىل  جمددا  العودة 
الذي  التنقل  مبنا�سبة  االحتياط 
االجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  يقود 
اإىل اليونان، حيث يالقون فريق اأوملبياكو�س 
جمموعات  دور  من  الرابعة  للجولة  حت�سبا 
دوري اأبطال اوروبا، حيث كان قائد اخل�رض 
بعيدا عن م�ستواه خالل القمة التي خا�سها 
اأمام  املنق�سي  االأ�سبوع  نهاية  فريقه 
توتنهام وهو الذي كان حافظ على مكانته 
يف الت�سكيلة االأ�سا�سية، قبل اأن يقوم مدربه 
يف  باإخراجه  غوارديوال  بيب  اال�سباين 
الدقيقة 72 من اللقاء، اأين تلقى انتقادات 
ادائه  تراجع  وراء  االأ�سباب  حول  وا�سعة 
وهو  مان�س�سرت  مدينة  فريق  ت�سكيلة  مع 
الذي كان قدم بداية قوية قبل اأن تنخف�س 
وكان  االأخرية،  اللقاءات  خالل  م�ستوياته 
اأ�سا�سيا يف اللقاء ال�سابق الذي  حمرز لعب 
عرف غياب رحيم �سرتلينغ ب�سبب االإ�سابة، 
لكن مباراة املناف�سة االأوروبية �سوف ي�سهد 
عودة الدويل االجنليزي جمددا اإىل ت�سكيلة 
املدرب  كثريا  عليه  يعول  اأين  "ال�سبريز"، 

الكتالوين.
وتوقع االإعالم االجنليزي اأن يبداأ غوارديوال 
يكون  �سوف  الذي  حمرز  غياب  يف  اللقاء 
خالل  من  البدالء،  مقعد  على  جال�سا 
اإقحام الالعب فيليب فودين مكانه وبالتايل 
�سرتلينغ  رفقة  الهجومي  اخلط  ت�سكيل 
حمرز  رفقاء  ويدخل  خي�سو�س،  وغابرييل 
اأر�سية امللعب �سعيا منهم اإىل حتقيق الفوز 
االأوروبية،  بامل�سابقة  التوايل  على  الرابع 
االنت�سار  عرب  الكاملة  العالمة  حققوا  اأين 
ومار�سيليا  الربتغايل،  بورتو  فرق  اأمام 
اليوم  يطيحوا مبناف�سهم  ان  قبل  الفرن�سي 
على  املن�رضمة  اجلولة  يف  نظيفة  بثالثية 
اإثرها  على  ت�سدروا  "االحتاد"،  ملعب 
تكرار  اإىل  ي�سعون  اأين  الثانية،  املجموعة 
على  املرة  هذه  اأمامه  ال�سيناريو  نف�س 
اليوم  الفوز  اأن  باعتبار  مناف�سهم،  ملعب 
الدور  اإىل  ر�سميا  االجنليزي  النادي  يوؤهل 

ثمن النهائي من امل�سابقة االوروبية

مان�ش�شرت �شيتي يلعب من اأجل اقتطاع تاأ�شرية ثمن نهائي دوري الأبطال

غوارديول ي�ضتبعد حمرز من 
الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية اأمام 

اأوملبياكو�س

اأوملبيك ليون و�شانت ايتيان مهتمان بخدماته ب�شرط تخفي�س راتبه

�ضليماين يلعب رفقة رديف لي�ضرت 
�ضيتي للبقاء يف املناف�ضة

خا�س الالعب الدويل اجلزائري اإ�سالم �سليماين مباراة رفقة رديف ناديه لي�سرت �سيتي 
ليفربول  مباراة  قائمة  من  ا�ستبعاده  على  رودجرز  االأول  الفريق  مدرب  اأقدم  بعدما 
حل�ساب الدوري االجنليزي املمتاز، حيث اعتمد مدرب رديف الفريق االجنليزي على 
مهاجم املنتخب الوطني اأين اأقحمه اأ�سا�سيا وخا�س الت�سعني دقيقة كاملة من املباراة، 
كان خاللها يف يومه وقدم مباراة جيدة اأقنع من خاللها باإمكانياته وقدرته على تقدمي 
االإ�سافة اإىل ت�سكيلة "الثعالب" يف حال االعتماد على خدماته، و�سهدت مباراة الرديف 
ح�سور املدرب رودجرز الذي كان جال�سا يف املدرجات من اجل معاينة العبي الفريق 
االأول يف �سورة �سليماين وزميليه بريرا وغراي، واحل�سم يف اإمكانية اإعادتهم اإىل الفريق 
االأول واال�ستفادة من خدماتهم حت�سبا للمواعيد الكروية القادمة، وكان الالعب ال�سابق 
لنادي �سبورتينغ بر�سلونة الربتغايل وموناكو الفرن�سي قد لعب بع�س الدقائق رفقة كتيبة 
الفريق االأول للي�سرت لكم مدربه ف�سل ا�ستبعاده عن قائمة املواجهات الحقا. وي�سعى 
�سليماين اإىل البقاء يف وترية املناف�سة واللعب حتى لو حدث ذلك مع فريق الرديف من 
اأجل احلفاظ اأي�سا على اللياقة البدنية �سعيا منه الإيجاد فريق جديد ينتقل اإىل �سفوفه 
خالل مرحلة التحويالت ال�ستوية املقبلة، حيث تلقى عددا من العرو�س لتغيري االأجواء. 
وك�سفت تقارير اإعالمية فرن�سية يف هذا ال�سياق اأن فريقي اأوملبيك ليون و�سانت ايتيان 
مهتمان بالتوقيع معه مطلع العام اجلديد، اأين ال ي�ستبعد اأن يعود راأ�س احلربة اجلزائري 
غلى الدوري الفرن�سي بعد جتربة مو�سم واحد رفقة نادي االإمرة الفرن�سية، ويف هذا 
ال�سدد �سيكون على اإدارة �سانت ايتيان التخلي عن بع�س الالعبني ببيعهم من اأجل جمع 
قيمة حتويله التي ت�سرتطها اإدارة لي�سرت بقيمة 20 مليون اأورو، بينما ت�سعى اإدارة مي�سال 
اأوال�س اإىل انتدابه يف حال بيع العبها ديباي ب�رضط اأن يتنازل عن جزء من راتبه الذي 

يتقا�ساه اأين ينال ما قيمته 4.5 مليون اأورو �سنويا.
عي�شة ق.

يدفع ثمن تاألق الربازيلي مار�شيلو يف نف�س املن�شب

و�ضعية بن العمري يف الحتياط �ضوف تطول
الدويل  الالعب  و�سعية  اأن  يبدو  ال 
اجلزائري جمال بن العمري �سوف تتح�سن 
يف القريب العاجل وهو الذي ال يلعب مع 
الذي  الفرن�سي  ليون  اأوملبيك  فريقه 
ال�سيفي  املركاتو  فرتة  خالل  ا�ستقدمه 
املنق�سي يف �سفقة انتقال حر بعد ف�سخ 
العقد مع ناديه ال�سابق ال�سباب ال�سعودي، 
فرن�سية  اإعالمية  تقارير  ذكرت  حيث 
الوطني  للمنتخب  املحوري  املدافع  اأن 
االحتياط  كر�سي  مالزمة  نحو  يتوجه 
اأن مدربه رودي  االأ�سابيع املقبلة يف ظل 
�سابق  الت�رضيح يف وقت  له  �سبق  غار�سيا 
النق�س  ب�سبب  للعب  بعد  جاهز  غري  اأنه 
اإثر  البدنية على  الناحية  يعانيه من  الذي 
ثمانية  مدر  على  املناف�سة  عن  توقفه 
�سهال  ال�رضاع  يكون  ولن  كاملة.  اأ�سهر 
ت�سكيلة  اأ�سا�سية مع  للح�سول على مكانة 
يف  مناف�سه  تاألق  اإثر  على  وذلك  "لوال" 

يقدم  الذي  مار�سيلو  الربزيلي  املن�سب 
يف  اآخرها  مميز  واأداء  كبرية  مباريات 
الفرن�سي،  الدوري  �سمن  اأوجنيه  مباراة 
الثقة  يجدد  للفريق  الفني  الطاقم  يجعل 
فيه، و�سيكون خريج نادي ن�رض ح�سني داي 
تدريبات  على  واملواظبة  بالعمل  ملزما 
نحو  ال�سعي  اأجل  من  اجلهود  وم�ساعفة 
اأ�سا�سيا  واللعب  نيل ثقة املدرب غار�سيا 
وحيدة  مباراة  يف  اللعب  له  �سبق  بعدما 
وبلقى  ليل،  اأمام  كانت  احتياطيا  دخلها 
التخوف كبريا يف موا�سلة بن العمري على 
نف�س الو�سعية، يف ظل حت�سري املنتخب 
الوطني خلو�س غمار ت�سفيات كاأ�س العامل 
2022 بقطر واملزمع انطالقها ابتداء من 
العام املقبل، نظرا  اأواخر �سهر ماي من 
للمكانة التي يحظى بها ابن حي احلرا�س 
مع كتيبة الناخب الوطني جمال بلما�سي.
عي�شة ق.
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�أم�س  �إ�سباين  �سحفي  تقرير  �أكد 
رف�س  بر�سلونة  يف  �سابق  العب  �أن 
�أجل  من  نو«،  »كامب  �إىل  �لعودة 
جري�رد  �ملد�فع  غياب  تعوي�س 
»�ل�سريجنيتو«  لربنامج  ووفًقا  بيكيه، 
بر�سلونة  م�سوؤويل  فاإن  �الإ�سباين، 
تو�سلو� مع خافيري ما�سكري�نو مد�فع 
�إىل  �لعودة  �أجل  من  �سابًقا،  �لبار�سا 
�لفريق وتعوي�س بيكيه، لكن �لالعب 
خافيري  و�أعلن  �لفكرة،  هذه  رف�س 

�ل�سابق  بر�سلونة  جنم  ما�سكري�نو 
قبل �أيام �إ�سد�ل �ل�ستار على م�سريته 
حمطاته  �آخر  وكانت  �ملالعب،  يف 
وكان  �الأرجنتيني،  �إ�ستوديانت�س  مع 
بيكيه تعر�س الإ�سابة قوية يف مبار�ة 
�أتلتيكو مدريد، عقب كرة م�سرتكة مع 
�أنخيل كوريا ثم خرج باكًيا من �أر�س 
»�أجريت  بر�سلونة:  وقال  �مللعب. 
�أن  و�أظهرت  بيكيه،  �الختبار�ت على 
يف  �لثالثة  �لدرجة  من  �لتو�ء  لديه 

و�أ�ساف:  للركبة«،  �جلانبي  �لرباط 
�إ�سابة جزئية  بيكيه من  يعاين  »كما 
يف  �الأمامي  �ل�سليبي  �لرباط  يف 
غياب  مدة  وتتوقف  �ليمنى،  �لركبة 
من  تعافيه  وترية  على  �لالعب 
�إ�سبانية  تقارير  وذكرت  �الإ�سابة«، 
بيكيه  �ستكلف  �الأوىل  �الإ�سابة  �أن 
�لثانية  بينما  �سهرين،  ملدة  �لغياب 
لفرتة  �لالعب  ويحتاج  �أكرث خطورة 

ترت�وح من 3 �إىل 5 �أ�سهر للتعايف.

ما�ضكريانو يرف�ض تعوي�ض بيكيه

�سيفه  مع  وولفرهامبتون  تعادل 
�ساوثهامبتون بهدف ملثله  �أول �أم�س يف 
ختام مباريات �جلولة �لتا�سعة من �لدوري 
�الإجنليزي �ملمتاز، وحرم وولفرهامبتون 

بالتايل �سيفه من �لفوز �لر�بع 
�إىل  �ل�سعود  وفر�سة  تو�لياً 

وكان  �لثالث،  �ملركز 
�ساوثهامبتون يف طريقه 

لتحقيق فوزه �الأول يف 
ملعب ولفرهامبتون 
�كت�سحه  �أن  منذ 

مار�س   31 يف   0-6
2007 حني كانا يف دوري 

وذلك  �الأوىل،  �لدرجة 
�ل�ساعة  ربع  حتى  بتقدمه 

العبه  �سجله  بهدف  �الأخري 
�لدقيقة  يف  و�لكوت  تيو  �لقدمي  �جلديد 
58، قبل �أن يتلقى هدف �لتعادل من قبل 
�لربتغايل بيدرو نيتو �لذي حرمه من فوز 
�لذي  �ساوثهامبتون  ورفع  تو�لياً،  ر�بع 
تنتظره مو�جهة �سعبة �الأحد �ملقبل على 
ر�سيده  يونايتد،  مان�س�سرت  �سد  �أر�سه 
عن  عو�سا  خام�سا  وبقي  نقطة   17 �ىل 
نقطة  بفارق  �لثالث  �ملركز  �ىل  �ل�سعود 
وليفربول حامل  توتنهام �ملت�سدر  خلف 
�ل�سد�رة  عن  لي�سرت  �أ�سقط  �لذي  �للقب 
وولفرهامبتون  �أما   ،0-3 باكت�ساحه 
على  كان  الأنه  كونور  قائده  �فتقد  �لذي 
�ت�سال ب�سخ�س م�ساب بفريو�س كورونا 
�مل�ستجد، فرفع ر�سيده �ىل 14 نقطة يف 

ثانية  هزمية  جتنبه  بعد  �لتا�سع  �ملركز 
تو�ليا ور�بعة هذ� �ملو�سم.

يف  �الأول  فوزه  برينلي  حقق  جهته،  من 
كري�ستال  �سيفه  على  بتغلبه  �ملو�سم 
برينلي  ويدين   ،0-1 باال�س 
�لنيوزيلندي  �إىل  بالفوز 
�سجل  �لذي  وود  كري�س 
�ملبار�ة  هدف 
�لوحيد يف �لدقيقة 
�لثامنة من �للقاء، 
فريقه  مانحاً 
�خلام�سة  نقطته 
�إىل  لي�سعد  فقط 
فولهام  �أمام   17 �ملركز 
بروميت�س  وو�ست  نقاط   4
يونايتد  و�سيفيلد   3 �ألبيون 
باتا  �الأخريين  باأن  علماً  وحيدة،  نقطة 
حتى  فوز  دون  من  �لوحيدين  �لفريقني 
�الآن، يف �ملقابل، جتمد ر�سيد كري�ستال 
باال�س عند 13 نقطة يف �ملركز �لعا�رش 
�آخر ثالث  �لثانية يف  تلقيه هزميته  بعد 
وتاأثر  �ملو�سم،  هذ�  و�لر�بعة  مر�حل 
باال�س بغياب مهاجمه �الإيفو�ري ويلفريد 
ز�ها الإ�سابته بفريو�س كورونا �مل�ستجد، 
هودج�سون  روي  مدربه  �أفاد  ما  بح�سب 
يف وقت �سابق، و�سكل غياب ز�ها �لذي 
و�سل �إىل 199 مبار�ة يف �لدوري �ملمتاز، 
عاما   28 �بن  �أن  ال�سيما  لباال�س  �رشبة 
�سجل 5 �أهد�ف مع متريرتني حا�سمتني 

هذ� �ملو�سم.

�الإ�سباين  �ل�سريجنيتو  برنامج  ك�سف 
�أ�سطورة  خطط  حول  كربى  مفاجاأة  عن 
مي�سي  يرتبط  مي�سي،  ليونيل  بر�سلونة 
�سيف  حتى  �لكتالوين  �لنادي  مع  بعقد 
على  �لطرفان  يتفاو�س  وال   ،2021
�الإ�سباين  �ل�سحفي  وقال  حالًيا،  �لتجديد 

�إند� خالل ��ست�سافته بالربنامج  �إدو�ردو 
مغادرة  ي�ستبعد  ال  »مي�سي  �ل�سهري: 
�إمكانية  يدر�س  �إذ  مبكر�،  بر�سلونة 
�إيند�  و�أ�سار  �لرحيل يف جانفي �ملقبل«، 
�أن حماوالت جرت خالل �ملو�سم �جلاري 
الإ�سالح عالقة مي�سي مع بر�سلونة، لكن 

م�ستحيال.  بات  �الأمر  هذ�  �أن  �ت�سح 
�لرحيل  طلب  �أن  �سبق  مي�سي  �أن  يذكر 
�ملا�سي،  �ل�سيف  جمانا،  بر�سلونة  عن 
و�رتبط ��سم �لربغوث باالنتقال �إىل �أندية 
وباري�س  �سيتي  ومان�س�سرت  ميالن  �إنرت 

�سان جريمان وجوفنتو�س.

�مل�ستويني  على  للمو�سم  �جليدة  �لبد�ية  رغم 
الزيو  ترتك  مل  �الأزمات  فاإن  و�لقاري  �ملحلي 
روما و�سط حتقيقات ب�ساأن �لطريقة �لتي �نتهجها 
�لربوتوكوالت  مع  �لتعامل  يف  �الإيطايل  �لفريق 
�خلا�سة مبكافحة جائحة كورونا، وعاد الزيو �إىل 
دوري �أبطال �أوروبا بعد غياب 13 عاما وو�جه �أم�س 
�ملجموعة  �سمن  �لرو�سي  بطر�سربغ  �سان  زينيت 
�ل�ساد�سة �لتي يحتل �لفريق و�سافتها بفارق نقطة 
و�حدة عن �ملت�سدر بوورو�سيا دورمتوند �الأملاين، 
وفاز الزيو يف مبار�ته �الأخرية على ملعب كروتوين 
بهدفني دون رد �ل�سبت لي�سبح على بعد �ست نقاط 
مرور  عقب  �الإيطايل  �لدوري  مت�سدر  ميالن  من 
ثمان جوالت من �ملو�سم، لكن �لفوز �لذي حتقق 
و�سط �أمطار غزيرة يف �ملدينة �لو�قعة يف جنوب 

�إيطاليا �أعقبه تعليقات 
للجدل  مثرية 

�لفريق  لنجم 
ف  � هد و
با  و ر و �أ
و  ت�سري
بيلي  ميو �إ
بعد ت�سجيل 
بع  � ر

�لعزل  فرتة  من  عودته  عقب  �لدوري  يف  �أهد�فه 
�لطبي. ومل تظهر �أي �أعر��س على مهاجم منتخب 
نتائج  تباين  على  بناء  جاء  عزله  لكن  �إيطاليا 
�لتي خ�سع لها، وهو �الأمر �لذي  �لتحاليل �لطبية 
�لريا�سي  �ل�سعيد  على  حتقيقات  �إجر�ء  ��ستلزم 
و�لعام، وقال �إميوبيلي ب�ساأن �لتكهنات �ملثارة حول 
تورطه �ملحتمل يف �الختبار�ت �ملثرية لل�سبهات: 
لكن  �مللعب،  د�خل  �النتقاد�ت  على  �أرد  »د�ئما 
�لتو��سل  و�سائل  عرب  �أي�سا  حتدثت  �ملرة  هذه 
ولي�س  �لرجل  الأن هناك هجوما �سد  �الإجتماعي 
�لرجل  عن  تتحدث  »عندما  و�أ�ساف:  �لالعب«، 
يف  ت�سقط  ذلك  بخالف  �أوال،  تعرفه  �أن  عليك 
�الدعاء  خالل  من  و�لغطر�سة  �جلهل  بر�ثن 
�أ�سابيع  و�جهت  معروفة،  لي�ست  حقائق  مبعرفة 
�سعبة حقا«، �إميوبيلي �لذي عادل �لرقم �لقيا�سي 
�الإيطايل  �لدوري  يف  �مل�سجلة  �الأهد�ف  لعدد 
بر�سيد 36 هدفا �ملو�سم �ملا�سي، جاءت نتيجة 
م�سحته هو وثالثة من زمالئه �إيجابية بناء على 
لكرة  �الأوروبي  �أجر�ها �الحتاد  �لتي  �الختبار�ت 
�ملبار�ة  عن  ليغيب  �ملا�سي  �أكتوبر   27 �لقدم يف 
�نتهت  و�لتي  �لتايل  �ليوم  يف  بروج  كلوب  �أمام 
بالتعادل بهدف ملثله يف دوري �الأبطال. ولكن بعد 
ثالثة �أيام خ�سع �إميوبيلي مل�سحة �أخرى يف خمترب 
على  بناء  �فيلينو،  يف  دياجنو�ستيكا  فيوت�سور� 
�ختيار الزيو وجاءت �لنتيجة �سلبية هذه �ملرة ليتم 
�لفوز  باللعب حيث �سجل هدفا خالل  له  �ل�سماح 
على ملعب تورينو 4 ـ 3 يف �الأول نوفمرب �جلاري، 
ومع حلول موعد �ملو�جهة �إمام زينيت يف �لر�بع 
�إميوبيلي  ��ستبعاد  يويفا  قرر  �جلاري  �ل�سهر  من 
و�ثنني من زمالئه بعد �أن جاءت نتيجة م�سحاتهم 
نتيجة  جاءت  مبا�رشة  �لتايل  �ليوم  ويف  �إيجابية، 
م�سحة �ملهاجم �لدويل �سلبية يف خمترب فيوت�سور� 
دياجنو�ستيكا قبل �أن تظهر �إيجابية خالل م�سحة 
بيوميديكو يف  كامبو�س  �أجر�ها يف خمترب  �أخرى 
يف  جوفنتو�س  �أمام  �إميوبيلي  ي�سارك  ومل  روما، 
�لثامن من �ل�سهر �جلاري وغاب عن ثالث مباريات 
مع منتخب �إيطاليا �لذي فاز ب�سد�رة جمموعته يف 

دوري �الأمم �الأوروبية �الأربعاء �ملا�سي.

ريال مدريد ي�ضتغني لزيو واإميوبيلي يواجهان التهامات ب�ضبب كورونا
عن فا�ضكيز
قرر ريال مدريد �ال�ستغناء 

�لالعبني  �أحد  عن 
ين  ملميز �
ت�سكيلة  يف 
ب  ر ملد �
زين  �لفرن�سي 

زيد�ن،  �لدين 
لربنامج  ووفًقا 

 » جنيتو ل�سري � «
�إد�رة  فاإن  �الإ�سباين، 
قررت  مدريد  ريال 
عقد  جتديد  عدم 

فا�سكيز،  لوكا�س 
بنهاية  جماًنا  �سريحل  وبالتايل 
عقد  وينتهي  �حلايل،  �ملو�سم 
�سهر  مدريد  ريال  مع  فا�سكيز 
جو�ن من �لعام �ملقبل، ومل حتدث 
�أي مفاو�سات بني �لطرفني ب�ساأن 
�جلاري،  �ملو�سم  يف  �لتجديد 
قدر�ت  ال�ستغالل  زيد�ن  ويلجاأ 
مركز  من  �أكرث  يف  فا�سكيز 
�جلناح  مثل  �لغيابات  لتعوي�س 
العب  �الأمين،  �لظهري  �الأمين، 
�لو�سط  و�ملهاجم. يذكر �أن ريال 
يف  �لر�بع  �ملركز  يحتل  مدريد 
�الإ�سباين  �لدوري  ترتيب  جدول 

بر�سيد 17 نقطة.

وولفرهامبتون يحرم �ضاوثهامبتون من املركز الثالث

مفاجاأة ب�ضاأن م�ضتقبل مي�ضي

القادم ال�ضهر  باإجنلرتا  للجماهري  حمدودة  عودة 
�لربيطاين  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن 
لعودة  �ل�سماح  جون�سون  بوري�س 
�لقدم  كرة  جلماهري  جزئية 
�لريا�سية  �الأحد�ث  وخمتلف 
مبعدل ال يتجاوز 4 �آالف م�سجع 
�ال�ستيعابية  �لطاقة  ن�سف  �أو 

للمالعب و�لفعاليات �لتي ال تت�سع 
الأكرث من هذ� �لعدد، و�سيتم �لبدء 
�لت�سنيف  مناطق  ذلك يف  بتنفيذ 
بعدوى  و�إ�سابة  تاأثر�ً  �الأدنى 
�نتهاء فرتة  من  بدء�ً  كورونا  وباء 
بعموم  حالياً  �لقائم  �الإغالق 

�إجنلرت� يف �لثاين دي�سمرب �ملقبل، 
�أمام  مقفلة  �ملالعب  و�ستبقى 
�ملناطق  يف  بالكامل  �جلمهور 
يف  ت�رشر�ً  �الأكرث  �مل�سنفة 
�إ�سعار �آخر، وحددت  �لبالد حتى 
�الأق�سى  �لعدد  �أي�ساً  �حلكومة 

�ملغلقة  �ملالعب  يف  للجمهور 
و�لثانية  �الأوىل  �ملنطقتني  �سمن 
ذلك  وي�سمل  م�سجع،  باألف 
�ملخ�س�سة  �لقاعات  �مل�سارح، 
للحفالت �ملو�سيقية �أو موؤمتر�ت 

�الأعمال.
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الإ�ضرابات املفتوحة عن الطعام 

فل�سطني واإيرلندا منوذجا

بقلم الباحث يف ق�ضايا الأ�ضرى 
الدكتور راأفت خليل حمدونة

والق�ضية  "اأيرلندا  كتاب  م�ؤلف  ويق�ل 
و2004"   1948 عامي  بني  الفل�ضطينية 
الق�ضية  اأن   ،2005 عام  ن�رش  الذي 
يف  مميزا  مكانا  احتلت  الفل�ضطينية 
�ضمري الأيرلنديني منذ اأمد ط�يل مبا 
اجلغرافية  العتبارات  كثريا  يتجاوز 
ووفقاً  ال�ضيا�ضية،  اأو  والقت�ضادية 
الفل�ضطينيني  حمنة  وتطابق  لت�ازي 
مع جتربة الأيرلنديني الق�مية خا�ضة 
و�ضببت  البلدين  احتلت  بريطانيا  اأن 
اأوجد ذلك  لهما معاناة تاريخية، فقد 
ات�ضال وت�ا�ضال عاطفيا ووجدانيا مع 
بالن�ضاط  اأوحى  الذي  الأمر  فل�ضطني، 
الأيرلندي يف املنطقة حتى ي�منا هذا. 
الأيرلندية  احلك�مات  باأن  وي�ضتطرد 
اإىل  اأيرلندا  ان�ضمام  منذ  املتعاقبة 
 1973 العام  يف  الأوروبي  الحتاد 
الفل�ضطينية  الق�ضية  تاأييد  ل�اء  رفعت 
داخل اأوروبا، وكانت اأيرلندا اأول ع�ض� 
اأوروبي نادى بقيام دولة فل�ضطينية يف 
فرباير/�ضباط من العام 1980، وكانت 
اآخر من �ضمح لإ�رشائيل بت�ضييد �ضفارة 
عام  الأول  دي�ضمرب/كان�ن  يف  فيها 
اأو�ضل�  اتفاقيات  حقبة  وخالل   .1993
اأيرلندا  وما بعدها ا�ضتمرت حك�مات 
يف ت�فري الدعم الق�ي وغري املحدود 
للق�ضية الفل�ضطينية، ويف حديث لرئي�س 
اأمام  اأهرين  بريتي  الأيرلندي  ال�زراء 
مدينة  يف  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  رابطة 
عام  من  �ضبتمرب/اأيل�ل  يف  ني�ي�رك 
2000 اأعلن اأن البعد الأخالقي لل�ض�ؤون 
والرئي�ضي  الأول  ال�ضبب  كان  الدولية 
الق�ضية  بدعم  الأيرلندي  للدور 
باأن  الكاتب  وي�ضتطرد  الفل�ضطينية. 
للق�ضية  الأيرلندي  والتاأييد  الرتباط 
تبخر  بعد  حتى  ا�ضتمر  الفل�ضطينية 
ي�ني�/ ففي  اأو�ضل�،  بحقبة  التفاوؤل 
حزيران 2003 قام بريان ك�ين -الذي 
اأ�ضبح بعد ذلك وزير خارجية اأيرلندا- 
الراحل  الفل�ضطيني  الرئي�س  بزيارة 
يا�رش عرفات يف اأوج النتفا�ضة الثانية 
حتى بعد اأن رف�ضت اإ�رشائيل ا�ضتقبال 
تلتقي  التي  الأجنبية  ال�ضخ�ضيات 
زيارتها  خالل  الفل�ضطيني  الزعيم 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  للمنطقة. ويحرتم 
احلك�مية  غري  املنظمات  دور 
العمل  يف  ا�ضتمرت  التي  الأيرلندية 
بن�ضاط لرتجمة الدعم العام الأيرلندي 

منها  كثرية  ب��ضائل  للفل�ضطينيني 
للت�ضامن  الدولية  باحلمالت  القيام 
اأخرى  وخط�ات   ، الفل�ضطينيني  مع 
ال�ضخ�ضيات  من  األفاً   12 نح�  كرفع 
من   52 بينهم  ومن  الأيرلندية  العامة 
اأع�ضاء الربملان واأع�ضاء من الربملان 
وال�ضيا�ضيني  وال�ضي�خ  الأوروبي 
احلك�مة  اإىل  عري�ضة  امل�ضتقلني 
تطالبها مبقاطعة اإ�رشائيل، ومنذ ذلك 
اأجل  من  مهمة  حمالت  نفذت  احلني 
عزل اإ�رشائيل ونزع �رشعيتها. وما زال 
اجلمه�ري  للجي�س  ال�ضيا�ضي  اجلناح 
ال�ضني فني  با�ضم  املعروف  الأيرلندي 
الربملانني  يف  ممثل�ه  انتخب  -الذي 
يف  وي�ضارك  والربيطاين،  الأيرلندي 
منتقدا  ال�ضمالية-  اأيرلندا  يف  احلكم 
 . هذا  ي�منا  حتى  لإ�رشائيل  ق�يا 
تط�ر  نتناول  �ض�ف  ال�ضياق  هذا  وفى 
 ، الفل�ضطينية  العتقالية  التجربة 

ون�ضالت احلركة ال�طنية الفل�ضطينية 
عن  املفت�حة  الإ�رشابات  وخا�ضة 
الطعام و�ضهدائها ومقارنتها بالتجربة 

اليرلندية . 

اأوًل / الإ�ضرابات املفتوحة 
عن الطعام و�ضيلة فل�ضطينية 

اإيرلندية 

ال�طنية  احلركة  ا�ضتطاعت 
الأ�رشى  كما  الأ�ضرية  الفل�ضطينية 
اإمكانياتهم  قلة  رغم  اليرلندي�ن- 
م�ضتمرة  ن�ضالت  وعرب  املادية 
وعرب  ال�ضهداء  من  كبري  بعدد  ت�جت 
خط�ات ن�ضالية حكيمة ومن�ضجمة مع 
باخلط�ات  تارة   " واملتطلبات  ال�اقع 
بال�ضرتاتيجية،  واأخرى  التكتيكية 
النف�ضية  واحلرب  ال�ضلمية  وبال��ضائل 
والإ�رشابات  وباحل�ارات  والعنيفة، 
وامل�اجهة وترجيع ال�جبات، واحلرب 
القالع  بني  والت�ا�ضل  النف�ضية، 
ومع  واملعتقالت،  لل�ضج�ن  الأخرى 
والعربية  الفل�ضطينية  امل�ؤ�ض�ضات 
اجلماهري"  ومع  اخلارج  يف  والدولية 
اأن حتقق اإجنازات كبرية. وبالكثري من 
الت�ضحيات انتقلت احلركة الأ�ضرية من 
والقيادة،  اخلربة  اإىل  التجربة  �ضعف 
ومن العجز اإىل الإعداد والريادة، ومن 
ال�ضتهداف اإىل احلماية والأمن، ومن 
ومت  القادة،  اإعداد  اإىل  الكادر  غياب 

من  اأف�ضل،  اإىل  مرحلة  من  النتقال 
مرحلة  اإىل  التزان،  وفقدان  العف�ية 
اإىل  واخلطاأ،  والتجربة  الذات  بناء 
وماأ�ض�ضة  التنظيمي  التك�ين  مرحلة 
البناء  مرحلة  اإىل  التنظيمية،  البنى 
اإىل  التنظيمية،  ال�ضلطة  و�ضيادة 

والن�ضج  ال�ضامل  الن�ضال  مرحلة 
والعزة  والنت�ضار  واملخا�س 
مع  الرعب  معادلة  وحتقيق  والكرامة 
ومن  ال�ضج�ن،  م�ضلحة  اإدارة  ط�اقم 
من  حقيقية  حالة  اإىل  ال��ض�ل  ثم 
الإبداع على كل امل�ضت�يات التنظيمية 
والأمنية  واملالية  والثقافية  والإدارية 
الف�ضائلية  والعالقات  واخلارجية، 
ال�ضج�ن.  خارج  الإيجابي  والتاأثري 
الطعام  عن  املفت�ح  الإ�رشاب  ويعترب 
ال�ضلمية  الن�ضالية  اخلط�ات  اأهم  من 
يلجاأ  التى  الأ�ضاليب  اأف�ضل  ومن 
وه�  ال�ضج�ن،  داخل  املعتقل�ن  اليها 
اأثبت  وقد  فتاك،  ا�ضرتاتيجي  �ضالح 
امل�ضرية  خالل  فاعليته  ال�ضالح  هذا 
الوىل  �ضن�اتها  منذ   ،)( العتقالية 
وحتى ي�منا هذا. فالإ�رشاب املفت�ح 
بل  ذاته،  بحد  لي�س هدفاً  الطعام  عن 
لدى  املف�ضل  الأخري، غري  اخليار  ه� 
الأ�ضرية  احلركة  اإليه  وتلجاأ  الأ�رشى، 
بعد ا�ضتنفاذ كافة اخلط�ات الن�ضالية 
التكتيكية)(، وهناك اأهداف وم�ضميات 
الطعام  عن  املفت�حة  لالإ�رشابات 

الحتجاجية،  الإ�رشابات   " منها: 
وال�ضيا�ضية،  واملطلبية،  والت�ضامنية، 
ومنها  والفردية،  اجلماعية  ومنها 
واأخرى   ، فقط  وامللح  املاء  على 
املحاليل  من  املدعمات  تناول  مع 
ت�ضكل  فالإ�رشابات  والفيتامينات"، 
الحتالل  على  �ضغط  حالة  اأو�ضع 
الفل�ضطينية  اجلماهري  حترك  نتيجة 
والعربية والدولية، وتدخل امل�ؤ�ض�ضات 
من  والتخ�ف  والدولية،  احلق�قية 
من  ي��ضع  الذي  الأ�رشى  ا�ضت�ضهاد 

حتدث  التي  العارمة  الغ�ضب  ظاهرة 
الطعام.  عن  مفت�ح  اإ�رشاب  كل  بعد 
اإىل  الفل�ضطيني�ن  جلاأ  �ضن�ات  منذ 
الإ�رشابات  يف  اليرلندية  الطريقة 
اأهم  كاأحد  الطعام  عن  املفت�حة 
ال�ضرتاتيجية  الن�ضالية  ال��ضائل 
اإدارة  �ضيا�ضات  م�اجهة  يف  ال�ضلمية 
م�ضلحة ال�ضج�ن الإ�رشائيلية وبهدف 
احلق�ق  وحتقيق  للحرية  ال��ض�ل 
ن�ضت  التي  والإن�ضانية  الأ�ضا�ضية 
الدولية  وامل�اثيق  التفاقيات  عليها 
اليرلندية  يف  رائد املدر�ضة  وكان   ،
وتبعه  عدنان  خ�رش  ال�ضيخ  فل�ضطني 
يف  وخا�ضة  الأ�رشى  من  الع�رشات 
لئحة  بال  الدارى  العتقال  مناه�ضة 
هذه  وانت�رشت   ، �رشى  ومبلف  اتهام 
و�ضط  م�ؤخراً  ق�ي  ب�ضكل  ال��ضيلة 
الأ�رشى. و�ضهد ال�رشاب عن الطعام 
الفل�ضطينيني  �ضكالن و�ضط املعتقلني 
ال�ضيا�ضيني، ال�ضكل الأول على الطريقة 
ال�رشى  اأحد  يعلن  حيث  اليرلندية 
الإ�رشاب عن الطعام ويبقى على هذا 

النح� حتى امل�ت، ثم يدخل اأ�ضري اأخر 
الثاين  ال�ضكل  وهكذا..  الن�ضال  ليتابع 
يعلن  حيث  الفل�ضطينية  الطريقة  على 
الإ�رشاب  واحدة  مرة  ال�رشى  جميع 
حتقيق  حتى  ويبقى  جماعي  ب�ضكل 
املطالب.  هذه  من  جزء  اأو  مطالب 
الطريقة  هذه  وخط�رة  �ضع�بة  ورغم 
على الأ�رشى وحياتهم ك�نه  )اإ�رشاب 
القا�ضية  الو�ضاع  اأن  ال  امل�ت(  حتى 
التي يعاين منها الأ�رشى والظلم الذي 
من  واخلذلن  الأ�ضرية  احلركة  تعي�ضه 
الإ�رشائيلي اجلديدة  الكني�ضت  ق�انني 
ولي�س  حمت�ماً  المر  من  جعلت 
بهذه  امل�رشب�ن  وجنح  اختيارياً، 
الطريقة يف اقناع املجتمع الفل�ضطيني 
ومن  الن�ضالية.  طريقتهم  بجدوى 
الفل�ضطينيني  الأ�رشى  اإبداع  مظاهر 
يف ال�ضج�ن الإ�رشائيلية  " القدرة على 
قراءة ال�اقع " من حيث حاجة الأ�رشى 
للمطالب واحلق�ق، ودرا�ضة اأو�ضاعهم 
الق�ة وال�ضعف، والتعمق يف  من حيث 
حيث  من  الإ�رشائيلي  لل�اقع  النظر 
و�ضخ�ضية  وائتالفها  احلك�مة  �ضكل 
عن  امل�ض�ؤول  الداخلي  الأمن  وزير 
وامل�ض�ؤول  ال�ضج�ن  م�ضلحة  اإدارة 
ومكانة  الفل�ضطينية  والأو�ضاع  عنها، 
الأ�رشى �ضمن اأول�ياتها يف ظل زحمة 
الأو�ضاع  ومراقبة  والهم�م،  الأحداث 

يف  واحلكمة  والعاملية،  العربية 
املنا�ضببني،  والت�قيت  الظرف  اختيار 
ودرا�ضة جميع البدائل وفق الإمكانيات 

املتاحة، والأهم اختيار و�ضيلة الن�ضال 
الأكرث تاأثري واأقل تكلفة واأكرث مالئمة 
ا�ضتخدم  ولقد  ال�ضجان.  م�اجهة  يف 
الن�ضالية  ال��ضائل  من  الكثري  الأ�رشى 
التكتيكية  وال�ضلمية،  العنيفة   "
حق�قهم  لتحقيق   " وال�ضرتاتيجية 
واعتمدوا  والإن�ضانية،  الأ�ضا�ضية 
و�ضائل  كاأحد  ال�ضلمي  الن�ضال  طريقة 
الإ�رشابات  خالل  من  امل�ؤثر  الن�ضال 
ال��ضيلة  تلك  الطعام،  عن  املفت�حة 
التي تعد امتداداً لأحد اأ�ضكال الن�ضال 
فالن�ضال  الطغاة،  وجه  يف  العاملي 
قرون  اإىل  امتداده  يع�د  ال�ضلمي 
تك�ن  وقد  امليالد،  قبل  ما  ط�يلة 
م�ؤّرخة  �ضلمّية  احتجاجّية  حركة  اأّول 
امليالد، حني  قبل   494 عام  اإىل  تع�د 
اأ�ضيادهم  عن  التعاون  العامة  حجب 
التي  احلركة  تلك  الرومان،  النبالء 
امل�اجهة  من  جديداً  ع�رشاً  افتتحت 
وحديثاً  ال�ضلطات،  مع  ال�ضلمّية 
واحلركات  بالث�رات  حافل  فالتاريخ 
راكمت  التي  ال�ضلمّية  الحتجاجّية 
القهر،  هائلة ملقاومة  اإن�ضانّية  جتربة 
ال�ضلمي  فالن�ضال  والحتالل.  والظلم 
وعلى  ال��ضائل  من  العديد  خالل  من 
عن  املفت�حة  الإ�رشابات   " راأ�ضها 
وقدرتها  جناعتها  اأثبتت   " الطعام 
ويف  احلق�ق،  وحت�ضيل  التاأثري  على 
على  اإعالمياً  الأ�رشى  ق�ضية  اإبراز 
واإدانة  والدويل،  العربي  امل�ضت�ى 
ك�نها  قان�نياً،  الحتالل  �ضلطة 
تتجاوز التفاقيات وامل�اثيق الدولية، 
مبعاملتها  الإن�ضاين  الدويل  والقان�ن 
على  وعملت  املعتقلني،  مع  ال�ضيئة 
فل�ضطينياً  ق�ضيتهم  ح�ل  اللتفاف 
و�ضيلة  �ضنتناول  وهنا  ودولياً.  وعربياً 
والتي  الطعام  عن  املفت�ح  الإ�رشاب 
كاأحد  اليرلندي�ن  الأ�رشى  اتخذها 
اأ�ضكال مقاومة الأ�رشى، و�ضاأتطرق اإىل 
واخلط�ات  واأن�اعه،  وت�قيته،  ظروفه 
الإعداد  يف  ت�ضبقه  التي  التمهيدية 

والتح�ضري كاأ�ضباب لنجاحه.

- الإ�ضراب املفتوح عن 
الطعام )التعريف، واجلذور، 

والأنواع(:

تعريف الإ�ضراب املفتوح عن 
الطعام: 

ما  اأو  الطعام  عن  املفت�ح  الإ�رشاب 
اأو  اخلاوية  الأمعاء  "معركة  بـ  يعرف 
ال�ضج�ن  يف  ال�ضرتاتيجية  املعركة 
كافة  تناول  عن  املعتقل  امتناع  ه�   "
الغذائية  امل�اد  واأ�ضكال  اأ�ضناف 
امل�ج�دة يف متناول الأ�رشى با�ضتثناء 
املاء وقليل من امللح )(، وتعترب هذه 
يلجاأ  التي  والأق�ضى  الأخطر  اخلط�ة 
من  عليها  يرتتب  ملا  املعتقل�ن  اإليها 
ونف�ضية-  ج�ضدية   – ج�ضيمة  خماطر 
و�ضلت يف بع�س الأحيان اإىل ا�ضت�ضهاد 
مثل  اإىل  الأ�رشى  ويلجاأ  منهم،  عدد 
هذه اخلط�ة بعد نفاذ كافة اخلط�ات 
وعدم  الأخرى،  التكتيكية  الن�ضالية 
احل�ار  عرب  ملطالبهم  ال�ضتجابة 
الحتاللية،  ال�ضلطات  بني  املفت�ح 

واللجنة الن�ضالية التي متثل املعتقلني، 
الإ�رشاب  يعتربون  الأ�رشى  اأن  حيث 
لتحقيق  و�ضيلة  الطعام،  عن  املفت�ح 
ذاتها،  بحد  غاية  ولي�س  هدف 
الن�ضالية  الأ�ضاليب  اأكرث  تعترب  كما 
الفعالية  حيث  من  واأهمها،  ال�ضلمية 
املعتقالت  اإدارة  على  والتاأثري 
لتحقيق  العام  والراأي  وال�ضلطات 
واأخرياً  اأولً  تبقى  اأنها  كما  مطالبهم، 
وت�ضميم)(،  وعزمية  اإرادة  معركة 
وفق  الإ�رشابات  من  اأن�اع  وهنالك 
الحتجاجية،  كالإ�رشابات  الأهداف، 
والت�ضامنية، واملطلبية، وال�ضيا�ضية )(، 
اأما عن ت�ضنيف الإ�رشابات من حيث 
املدة فهنالك: - الإ�رشاب املحدود: 
لفرتة  الطعام  تناول  عن  المتناع  وه� 
ا�ضتنكار  بُغية  اأّيام  ثالثة  عن  تقل 
م�قف ما يخ�س ق�ضية معينة، اأو حالة 
اأو مري�س  ت�ضامن مع �ضخ�س معزول 

اأو كحالة احتجاجية م�ؤقتة.
- الإ�رشاب غري املحدود عن الطعام: 
لفرتة  الطعام  تناول  عن  المتناع  وه� 
فرتة  وتقرتن  حمدودة،  غري  زمينة 
نفّذ  التي  املطالب  بتحقيق  انق�ضائها 
مفت�حة  وتبقى  الإ�رشاب  اأجلها  من 
وقد تقرتن ب�ضق�ط �ضهداء، حيث يتم 
الإعالن بني امل�رشبني عن الطعام اأن 
اأجل  اإىل  مفت�حاً  �ضيبقى  الإ�رشاب 

غري ُم�ضّمى.

احتلت الق�ضية الفل�ضطينية مكانا مميزا يف �ضمري الأيرلنديني منذ اأمد طويل مبا يتجاوز كثريا العتبارات 
اجلغرافية والقت�ضادية اأو ال�ضيا�ضية، وفى املقابل اأ�ضبح الن�ضال من اأجل احلرية ، واحلقوق الأ�ضا�ضية ، وال�ضراع 
وال�ضجن حتى احلرية ، والإ�ضرابات املفتوحة عن الطعام يف ال�ضجون و املنا�ضالن الأمميان الإيرلنديان الأ�ضريان 
قربهم  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإليها  ا�ضتند  جميعها رموزاً   ، كوري  �ضفينة را�ضيل   ، " ومارتن هور�ضن  �ضاندز  " بوبي 

لرفاقهم الإيرلنديني  يف م�ضرية الن�ضال وال�ضجن واحلرية .
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توقعات بتوقف منو الطلب على النفط بحلول 2040

�سناعة الطاقة املتجددة تفر�ض واقعا يربك م�ستقبل النفط 

الأربعاء  25 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 10  ربيع الثاين   1442ه دويل13

ال يزال اللبناين جورج عبد اهلل، يقبع باأحد ال�سجون يف فرن�سا، رغم مرور نحو 20 
عاما على انتهاء مدة حمكوميته، وح�سوله على حكم باالإفراج امل�سروط، اإال اأن 

ال�سلطات الق�سائية الفرن�سية ترف�ض اإخالء �سبيله.

انتهاك لكافة قوانني حقوق االإن�سان الدولية«

.     ا�ستهر بعبارة »اأنا منا�سل ول�ست جمرما«، حيث اأكمل عقوبة ال�سجن املوؤبد عام 1999

     .      الطاقة املتجددة كلمة ال�سر وراء هبوط الطلب على اخلام 

  .     يف 2003 �سدر اأمر باالإفراج امل�سروط عن عبد اهلل

    .     دول ال�سرق االأو�سط النفطية اأمام خ�سارة معظم اأ�سولها املالية خالل 15 عاما 

»جورج عبد اهلل«.. اأقدم �سجني يف فرن�سا رغم انق�ساء حمكوميته 

بريوت/نعيم برجاوي/االأنا�سول

خلف  جورج  �أم�ضاها  عاما   36 من  �أكرث 
�لق�ضبان، فنال بذلك لقب �أقدم �ل�ضجناء 
و�أقاربه  �أ�ضدقاءه  �أن  �إال  فرن�ضا،  يف 
وحمتجز�  �أ�ضري�  يعتربونه  وحقوقيني، 
قانوين  م�ضوغ  �ي  يوجد  وال  هناك، 
حطيط،  مازن  وقال  �عتقاله   ال�ضتمر�ر 
�إن  �هلل،  عبد  لق�ضية  �ملتابع  �ملحامي 
يخرق  جورج  �الأ�ضري  مع  يح�ضل  »ما 
و�الإن�ضانية وحقوق  �لدولية  �لقو�نني  كافة 
منذ  �رس�حه  �إطالق  يجب  كان  �الإن�ضان، 
جورج  �أن  �لعلم،  مع  �لعقوبة  مدة  �نتهاء 
من  عليه  �أقدم  ثوري  فعل  على  يعاقب 
�لذي  حطيط،  و�أ�ضار  عاما«   40 حو�يل 
ينتمي للحزب »�ل�ضيوعي« �للبناين، �إىل �أن 
ت�ضويه  هو  جورج  �عتقال  يف  »�ال�ضتمر�ر 
ملفاهيم �لق�ضاء ومفاهيم حقوق �الن�ضان 
قبل  �ليوم  �رس�حه  �إطالق  ويجب  كافة، 

�لغد«. 
عام  فرن�ضا  يف  �عتقل  قد  جورج  وكان   
 1987 عام  باملوؤبد  عليه  حكم  ثم   ،1984
»�إرهابية«  �أعمال  يف  �لتو�طوؤ  بتهمة 
و�مل�ضاركة يف �غتيال دبلوما�ضي �إ�رس�ئيلي 

و�آخر �أمريكي.
�ملن�ضورة  �لذ�تية  �ضريته  وبح�ضب   
الإطالق  �لدولية  »�حلملة  موقع  على 
بلدة  من  ينحدر  �هلل«،  عبد  جورج  �رس�ح 
عام  ولد  حيث  لبنان(،  )�ضمال  »�لقبيات« 
ل�ضفوف  �ل�ضبعينات  �أو�خر  و�ن�ضم   ،1951
�حلركة �لوطنية )حتالف �أحز�ب وف�ضائل 
باملقاومة  �لتحق  ثم  الإ�رس�ئيل(،  معادية 

�لفل�ضطينية والحقاً، ��ضتهر جورج مبقولة 
نقلته  ومما  جمرما«،  ول�ضت  مقاتل  »�أنا 
قوله  حماكمته  �أثناء  عنه  �الإعالم  و�ضائل 
علي  �أملته  �ضلكته،  �لذي  »�مل�ضار  �إن 
ترتكب  �لتي  �الن�ضان  حلقوق  �الإ�ضاء�ت 
�نتهت   ،1999 عام  ويف  فل�ضطني«  �ضد 
�ل�رسوط  كافة  ��ضتيفائه  بعد  �ضجنه  مدة 
�ملطلوبة لالإفر�ج عنه، وح�ضل على حكم 
بينها  )من  باالإفر�ج �مل�رسوط عام 2003 
�لعامة  �لنيابة  لكن  لبنان(،  �إىل  ترحيله 
ومل  للقر�ر،  با�ضتئناف  تقدمت  �لفرن�ضية 
�إمنا  �أو حماكما  موقوفا  »لي�س  عنه  يُفرج 
�ضياق  يف  حطيط  يوؤكده  ما  هذ�  �أ�ضري«، 
حديثه عن جورج عبد �هلل، ويقول: »يجب 
�لدميقر�طية  وجه  يف  �رسخة  �إطالق 
يطرح  يح�ضل  ما  �لفرن�ضية،  �لق�ضائية 
�ملفاهيم  حول  كثرية  ��ضتفهام  عالمات 
وبح�ضب حطيط  �لغرب«  من  ت�ضلنا  �لتي 
وخلفها  �لفرن�ضية  »�ل�ضلطات  فاإن 
�أي  جتاه  �مل�ضوؤولية  يتحملون  �الأمريكية 
�رسر ميكن �أن يتعر�س له جورج عبد �هلل 

د�خل �ل�ضجن«. 

»االعرتاف بـ«اخلطيئة«

ز�ر  »عندما  �أنه  �للبناين  �ملحامي  يو�ضح 
ماكرون  �إميانويل(  �لفرن�ضي  )�لرئي�س 
�أنه على  لبنان، �ُضئل عن �لق�ضية، فادعى 
فاإن  حطيط  وبح�ضب  »�لتوقيع«،  جورج 
�أي  بـ«�خلطيئة«  »�العرت�ف  يعني  ذلك 

تخليه عن فكر وفعل �لعمل �ملقاوم.
و��ضح  دليل  »هذ�  �أن  حطيط  ويقول   

ز�ئفة  �لغربية  �لدميقر�طية  �أن  على 
وم�ضالح  مب�ضاحلها  �الأمر  يتعلق  عندما 
�لفرن�ضية  »�الإد�رة  �أن  مردفا  �إ�رس�ئيل«، 
وفر�س  �الأمريكية  لالإمالء�ت  تر�ضخ 

�رسوطها حتى على �ل�ضوؤون �لق�ضائية«.  
 وكان رئي�س �لوزر�ء �للبناين �الأ�ضبق جنيب 
�الإفر�ج  �إىل   ،2012 عام  دعا  قد  ميقاتي، 
عن جورج عبد �هلل، معترب� �أن ق�ضيته باتت 

»ق�ضية �إن�ضانية«. 
 وي�ضهد حميط �ل�ضفارة �لفرن�ضية يف بريوت 
�حتجاجية  حتركات  و�الآخر،  �حلني  بني 
�هلل.     عبد  جورج  عن  باالإفر�ج  تطالب 
�أن  �عترب  �الأ�ضغر جلورج، روبري،  �ل�ضقيق 
�ل�ضجون  يف  تع�ضفيا  حمتجز  »�ضقيقه 
�لفرن�ضية، خالفا لكل �لكالم �لكاذب �لذي 
باأنها �ضلطات  �لفرن�ضية  �ل�ضلطات  تدعيه 

�لعد�لة و�مل�ضاو�ة و�حلرية«.
�إىل  �الأخرية  ماكرون  زيار�ت  روبري  و�ضبه 
لبنان باأن »هدفها �ال�ضتح�ضال على قطعة 

من �جلبنة �الأمريكية يف �ملنطقة«. 
 وقال يف حديث ، �إن �ملتظاهرين طالبو� 
لبنان  زيارته  خالل  �لفرن�ضي  �لرئي�س 
باالإفر�ج عن �ضقيقه، �إال �أن ماكرون �دعى 
�أن »على جورج �لتوقيع كي يطلق �رس�حه، 
�مل�ضوؤولية،  من  للتهرب  منه  حماولة  يف 
فالتوقيع يجب �أن يكون من حكومته على 

قر�ر �الإفر�ج وهذ� �إجر�ء �إد�ري بحت«. 
�الأخرية  �لفرن�ضي  �لرئي�س  زيارة  وخالل   
�ضهد  �ملا�ضي،  �ضبتمرب   1 �إىل بريوت، يف 
�ل�ضفري  )منزل  �ل�ضنوبر  ق�رس  حميط 
ماكرون،  يتو�جد  كان  حيث  �لفرن�ضي( 
تظاهرة مطالبة باالإفر�ج عن جورج عبد 

�لغرب  »حب  �أن  روبري،  و�أ�ضاف  �هلل.   
�لغربية  �لدولة  خمادع،  حب  هو  للبنان 
تعمل وفق م�ضاحلها«، م�ضري� �إىل »تدخل 
�أمريكي« يف �لق�ضية لعرقلة عملية �الإفر�ج 

عن جورج عبد �هلل. 

تن�سيق خمابراتي

�ضحيفة  ذكرت   2018 �أو�خر  ويف   
مي�ضال  �لرئي�س  �أن  �للبنانية،  »�الأخبار« 
�لعام  لالأمن  �لعام  �ملدير  كلف  عون 
�ال�ضتخبار�ت  جهاز  رئي�س  مع  �لتو��ضل 
�خلارجية �لفرن�ضية برنارد �إميييه، ليطلب 
للق�ضية« ويف  »�إيجاد حل  �إىل  �ل�ضعي  منه 
�إطار �جلهود �لر�ضمية �للبنانية، قال �للو�ء 
على  رد�   ،2019 �أوت  يف  �إبر�هيم،  عبا�س 
�ضوؤ�ل خالل موؤمتر �ضحفي، �إن »مو�ضوع 
حامية  نار  على  �هلل  عبد  جورج  �ملعتقل 
�ضخ�ضيا  �ملو�ضوع  يتابع  عون  و�لرئي�س 

وناأمل �أن نر�ه قريبا بيننا«. 
 من جهتها، �عتربت �ملحامية فد�ء عبد 
فرن�ضا  »ف�ضيحة  �أن   ، �لفتاح، يف حديثها 
�أبد  �إىل  �ضتبقى  �هلل  يف ق�ضية جورج عبد 

�مل�ضوؤولني  بع�س  ينظر  وهكذ�  �الآبدين، 
�لفتاح  عبد  وقالت  للق�ضية«  �لفرن�ضيني 
وهي من �لنا�ضطني يف حملة �إطالق �رس�ح 
�إن »ملف جورج هو و�ضمة عار  عبد �هلل، 
و�لق�ضاء  �لفرن�ضية  �حلكومة  جبني  على 
مل  �مللف  بهذ�  ح�ضل  ما  الأن  �لفرن�ضي، 
يح�ضل باأي مكان يف �لعامل، لناحية فربكة 
�ل�ضبيل  �إخالء  قر�ر�ت  رف�س  طريقة 
�لنا�ضطة  و�أ�ضافت  جورج«  عن  و�الإفر�ج 
�حلقوقية، �ملتابعة مللف جورج عبد �هلل، 
منذ نحو 20 عاما، �أن »�لر�ضوخ و�خل�ضوع 
ف�ضيحة  هو  �الأمريكي  للقر�ر  �لفرن�ضي 

لدولة تتغنى بال�ضيادة و�ال�ضتقالل«. 
 و��ضتغربت »عدم �إثارة �ملو�ضوع بال�ضكل 
مع  �للبنانيني  �مل�ضوؤولني  قبل  من  �لكايف 
يف  معتقل  �لرجل  �أن  له  و�لقول  ماكرون 

فرن�ضا خالفا للقانون منذ عام 1999«.        
»�حلملة  نفذت  �ملا�ضي،  �أكتوبر   24  ويف 
و�ملنا�ضل جورج  �الأ�ضري  لتحرير  �لوطنية 
« يف ذكرى �عتقاله �لـ 36، تظاهرة  عبد �هللهّ
�أمام �ل�ضفارة �لفرن�ضية يف بريوت، طالبت 
�مل�ضوؤولني �لفرن�ضيني �الإفر�ج �لفوري عنه 

و�لتوقيع على قر�ر ترحيله �إىل لبنان.       

اإ�سطنبول/ االأنا�سول

�جلديدة  �لطاقة  �ضناعة  فر�ضت 
على  جديد�  و�قعا  و�ملتجددة، 
م�ضادر �لطاقة �لتقليدية، كالنفط 
�خلام على وجه �خل�ضو�س، و�لغاز 
�لطبيعي، �للذين يتوقع �أن يو��ضال 
�أبعد  على   2045 عام  حتى  منو� 
تقدير هذه �لتوقعات تو�فقت عليها 
�مل�ضدرة  �لبلد�ن  منظمة  من  كل 
�لنفط  »�آفاق  تقرير  يف  للبرتول، 
�إىل  �إ�ضافة   ،»2020 لعام  �لعاملي 
�ضندوق �لنقد �لدويل يف �ملقابل، 
�جلديدة  �لطاقة  �ضناعة  ت�ضري 
�ملتجددة  و�لطاقة  )�لنووية( 
و�لكهرومائية(،  و�لرياح  )�ل�ضم�س 
�لطاقة  خا�ضة  مت�ضارع  بنمو 
توفري  لها  يتوقع  �لتي  �ل�ضم�ضية 
�حتياجات ثلث �لطاقة �مل�ضتهلكة 

عامليا بحلول 2030.

 الربيع االأخري

على  �لعاملي  �لطلب  متو�ضط  بلغ 
برميل  مليون   99.7 �خلام  �لنفط 
يوميا يف 2019، فيما يتوقع تر�جع 
مدفوعة  باملئة،   9 بن�ضبة  �لطلب 
بالتاأثري�ت �ل�ضلبية لتف�ضي جائحة 
�أفريل  و�ضهد  عامليا  كورونا 
�لعاملي  �لغلق  فرتة  �أوج  �ملا�ضي، 
للمر�فق �حلياتية ب�ضبب �لفريو�س، 
�لطلب  يف  تاريخي  تر�جع  �أكرب 
بلغت  �خلام،  �لنفط  على  �ليومي 
ن�ضبته 29 باملائة �إىل 71.2 مليون 

برميل يوميا.
بينما يتوقع بح�ضب تقرير حديث 
�لعاملي  �لطلب  ينمو  �أن  لـ«�أوبك«، 
على �لنفط �خلام بن�ضبة 4 باملائة 
 2019 مع  مقارنة   2025 بحلول 
يوميا  برميل  ماليني   103.7 �إىل 
توقعات  ت�ضري   ،2030 وبحلول 
�لعاملي على  �لطلب  بنمو  »�أوبك« 
باملائة   7.5 بن�ضبة  �خلام  �لنفط 
 107.2 �إىل   2019 مع  مقارنة 

�إىل  ثم  يوميا،  برميل  ماليني 
108.9 ماليني برميل يوميا بحلول 

.2035
�لطلب  �ضينمو   ،2040 وبحلول 
بن�ضبة  �خلام  �لنفط  على  �لعاملي 
ماليني   109.3 �إىل  باملائة   9.6
برميل يوميا، على �أن يبد�أ خريف 
�لطلب الحقا �إىل متو�ضط 109.1 
ماليني برميل يوميا بحلول 2045 
على  �لعاملي  �لطلب  يكون  بذلك، 
�لنفط �خلام قد منا يف �لفرتة بني 
باملائة   9.4 بن�ضبة  و2045   2019
فقط، وهي ن�ضبة منو حتققت يف 
�ل�ضنو�ت �لت�ضعة �ملا�ضية 2011 - 
 25 �إىل  �ليوم  حتتاج  بينما   ،2020

عاما.

 الطاقة املتجددة 

�لطاقة  ح�ضة  بلغت   ،2018 يف 
�إجمايل  من  �ملتجددة  �لكهربائية 
نحو  �لعامل  يف  �ملنتجة  �لطاقة 

�إنتاجية  بقدرة  باملائة،   34
م�ضادر  جيغاو�ت من   171 بلغت 
م�ضتوى  على  �ملتجددة  �لطاقة 
 176 �إىل   2019 يف  ومنت  �لعامل، 

جيغاو�ت.
�ملتجددة  �لطاقة  ت�ضكل  بينما 
�ملنتجة  �لطاقة  جممل  من 
باملئة،   18 نحو  حاليا،  عامليا 
للطاقة  �لدولية  �لوكالة  وت�ضعى 
�إىل  لزيادتها  »�آيرينا«  �ملتجددة 
وبح�ضب   2030 بحلول  باملئة   30
متو�ضط  فاإن  »�آيرينا«،  بيانات 
�لطاقة  توليد  يف  �ل�ضنوي  �لنمو 
 6 تبلغ  �ملتجددة،  �مل�ضادر  عرب 
وحتى   2001 بني  للفرتة  باملئة، 
من�ضاآت  �إن  »�آيرينا«  وتقول   2019
�إىل  �ضتحال  �لتقليدية  �لطاقة 
�لتقاعد �ملبكر، ب�ضبب �خرت�قات 
�ملجتمعي  و�لتغري  �لتكنولوجيا 
تقدير�ت  وت�ضري  �ال�ضتهالك  نحو 
�ملتجددة  �لطاقة  �أن  �لوكالة �إىل 
جممل  من  باملئة   38 �ضت�ضكل 

�ملباين،  يف  �مل�ضتهلكة  �لطاقة 
و26 باملئة يف قطاع �ل�ضناعة و17 

باملئة يف قطاع �لنقل. 

 ال�سرق االأو�سط

�لعام  من  �ضابق  وقت  خالل 
�جلاري، قال �ضندوق �لنقد �لدويل 
على  �لطلب  �رتفاع  �إن  تقرير،  يف 
�لطلب  وتر�جع  �ملتجددة  �لطاقة 
على �لطاقة �لتقليدية بعد 2040، 
على  �ضلبية  تاأثري�ت  �ضيحمل 
وذكر  للنفط  �مل�ضدرة  �لبلد�ن 
�مل�ضدرة  �لبلد�ن  �أن  �ل�ضندوق 
للنفط يف منطقة �ل�رسق �الأو�ضط، 
�ملالية  ثروتها  ت�ضتنفد  �أن  ميكن 
�خلم�س  �ل�ضنو�ت  يف  �حلالية 
تنفيذ  يتم  مل  �إذ�  �ملقبلة،  ع�رسة 
و�ضندوق  رئي�ضية  �إ�ضالحات 
�لنقد، لي�س �أول من و�ضع توقعات 
�لعاملي  �لطلب  �نخفا�س  ب�ضاأن 

على �لنفط.

»نيل  قال   ،2019 �أو�خر 
�ضناعة  ق�ضم  رئي�س  �أتكين�ضون«، 
�لنفط و�الأ�ضو�ق يف وكالة �لطاقة 
�إن   CNBC ل�ضبكة  �لدولية، 
�لنمو �ل�ضكاين يظل �لقوة �لد�فعة 
قال  و�لذي  �لنفط،  على  للطلب 
ثالثينيات  يف  ذروته  يبلغ  قد  �إنه 
 2016 مطلع  ومنذ  �حلايل  �لقرن 
�لنفط  �أ�ضعار  هبوط  �ضدمة  ومع 
من  للربميل،  دوالر�   26 ملتو�ضط 
بد�أت  112 دوالر� منت�ضف 2014، 
�لنفطية،  �الأو�ضط  �ل�رسق  دول 
�أية  ملو�جهة  �قت�ضاد�تها  بتنويع 

�أزمات على �أ�ضعار �خلام.
زيادة  »رغم  �لدويل:  �لنقد  يقول 
�أهمية �لقطاعات غري �لنفطية يف 
منها  �لكثري  فاإن  �الأخرية،  �لعقود 
على  �لقائم  �لطلب  على  يعتمد 
عام  �إنفاق  �ضكل  �ضو�ء يف  �لنفط، 
�الإنفاق  �أو  �لنفط  عائد�ت  على 
�مل�ضتقة  �لرثوة  على  �خلا�س 

منه«. 
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الو�سط:2020/11/25

ANEP N°:  2016019062الو�سط:2020/11/25

ANEP N°:  2016019105الو�سط:2020/11/25

ANEP N°:  2016019063الو�سط:2020/11/25

ANEP N°:  2016018665
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الو�سط:2020/11/25

الو�سط:2020/11/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

اال�ستاذة:معزوز نبيلة
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة 11�س �سقة 02 ال�سراقة 
05  51  19  61  45

االعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني املادة 749 من ق ا م و ا 
تعلن املح�رسة الق�شائية امل�قعة ادناه انه تنفيذا لل�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة باب ال�ادي ق�شم �ش�ؤوون اال�رسة م�ؤرخ يف 17/11/2014 حتت 

رقم الفهر�س 03273/2014
ممه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 28/07/2016

بعد االطالع على ال�شهادة ال�شلبية ال�شادرة عن املحافظ العقارية ل�رساقة بتاريخ 12/02/2020 
بعد االطالع على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري العقاري بلم�ل�د لقمان المني امل�دع لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 15/09/2019 حتت رقم 334/19

فقد مت ايداع دفرت �رسوط البيع املعدة من قبلنا بامانة �شبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ:27/02/2020 حتت رقم 06/2020 وامل�ؤ�رس عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رساقة 
وذلك ب�شان بيع العقار املحج�ز باملزاد العلني 

لفائدة ال�شيد:مندا�شي ن�رالدين 
ال�شاكن ب:01 �شارع ب�حميدي الراي�س حميدو اجلزائر 

�شد ال�شيد:مندا�شي ال�نا�س -حمج�ز عليه -
ال�شاكن ب:01 �شارع ب�حميدي الراي�س حميدو اجلزائر 

التعيني:
العقار حمل جتاري كائن بالطابق حتت االر�شي من العمارة ذات امللكية ن�شف م�شرتكة 

 يقع بحي 602 م�شكن الكثبان بلدية ال�رساقة وكذا ح�شة   رقم 03تقدر م�شاحته 39.60م2  يحمل j قطعة scb12  ع
237/10.000 وح�شة 47/1000 من االجزاء امل�شرتكة للمحل والتابعة له متثل قطعة رقم 03 ح�شب البيان ال��شفي 

وان ال�شعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي مببلغ يقدر ب:ملي�نان و�شبعمائة واثنان و�شبع�ن الف دينار جزائري )2.772.000.00دج( 
للمحل جتاري الذي يبدا به املزاد العلني لهذا العقار .

وانه مت حتديد جل�شة االعرتا�شات لي�م اخلمي�س امل�افقل26/03/2020 مبحكمة ال�رساقة على ال�شاعة العا�رسة �شباحا )10:00( مبكتب الرئي�س
وانه مت تاجيل جل�شة البيع باملزاد العلني لي�م الثالثاء امل�افق ل15/12/2020 قاعة اجلل�شات على ال�شاعة ال�احدة ظهرا )13:00( 

ملزيد من املعل�مات يرجى االت�شال مبكتب املح�رسة الق�شائية بالعن�ان والرقم املدون اعاله.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

االأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن ع/ C11 ال�سراقة 
الهاتف : 05.51.48.59.23

االإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
املادة 749 من ق اإ م و اإ

الو�سط:2020/11/25

الو�سط:2020/11/25

الو�سط:2020/11/25الو�سط:2020/11/25

الو�سط:2020/11/25الو�سط:2020/11/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

اال�ستاذة:معزوز نبيلة
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة 11�س �سقة 02 ال�سراقة 
05  51  19  61  45

االعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني املادة 749 من ق ا م و ا 
تعلن املح�رسة الق�شائية امل�قعة ادناه انه تنفيذا لل�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم اجلنح م�ؤرخ يف 17/03/2014 حتت رقم الفهر�س :03132/2014 ق�شية 

رقم 00831/14 ممه�ر بال�شيغة التنفيذية و امل�شحح مب�جب احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة بتاريخ 03/07/2017 فهر�س رقم 04483/17 
بعد االطالع على ال�شهادة ال�شلبية ال�شادرة عن املحافظ العقاري بالعا�ش�ر بتاريخ 22/07/2018

بعد االطالع على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري مزاري نا�رس امل�دع لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 24/09/2019
حتت رقم 970/19 

فقد مت ايداع دفرت �رسوط البيع املعدة من قبلنا بامانة �شبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ 27/02/2020 
حتت رقم 05/2020

وامل�ؤ�رس عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رساقة وذلك ب�شان بيع العقار املحج�ز باملزاد العلني 
لفائدة ال�شيد:برا�شد كمال

ال�شاكن ب: 05 �شارع احمد قدور ه�اء فرن�شا ب�زريعة 
�شد:ال�شيد حداد عبد احلق 

ال�شاكن ب:376 �شارع ب�جمعة خليل وادي الرمان العا�ش�ر 
التعيني:

ن�شبة 1/3  يف ال�شي�ع من 48/96 من عقار يتمثل يف قطعة ار�س معدة للبناء تقع يف اقليم بلدية العا�ش�ر باملكان امل�شمى ب�جمعة خليل وادي الرمان م�شاحتها 920م2حتمل الرقم 03 من 
خمطط التجزئة م�شيد عليها م�شكن قدمي م�شاحته 100م 2

مب�جب عقد مبادلة م�شهر بتاريخ 04/12/2002 جملد 238رقم71
وان ال�شعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي مببلغ يقدر ب:8.500.000.00دج 

ثمانية ماليني وخم�شمائة الف دينار جزائري الذي يبدا به املزاد العلني لهذا العقار 
وانه مت حتديد جل�شة االعرتا�شات لي�م اخلمي�س امل�افقل:26/03/2020 مبحكمة ال�رساقة على ال�شاعة العا�رسة �شباحا )10:00( مبكتب الرئي�س 

وانه مت تاجيل جل�شة البيع باملزاد العلني لي�م الثالثاء امل�افق ل:15/12/2020
قاعة اجلل�شات على ال�شاعة ال�احدة ظهرا)13:00(

ملزيد من املعل�مات يرجى االت�شال مبكتب املح�رسة الق�شائية بالعن�ان والرقم املدون اعاله .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

االأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11  �سقة 02 ال�سراقة 
الهاتف : 05.51.19.61.45

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن االأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رسة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة امل�قعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا حي 100 م�شكن عمارة �س 11  
�شقة 02 ال�رساقة 

تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة  بتاريخ 2020/09/08 فهر�س رقم 20/3344 املت�شمن االذن بن�رس تبليغ ر�شمي يف جريدة ي�مية 
وطنية طبقا ملا يقت�شيه القان�ن على ان يك�ن الن�رس على نفقة الطالب.

بطلب من : �رسكة ل�ريال ممثلة يف �شخ�س مديرها 
الكائن مقره ب : 14 �شارع روايال 75008  باري�س فرن�شا 112 ريا�س الفتح رواق MAP �شاب اخلدمات املدنية 

بناءا بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم اجلنح  بتاريخ 2018/02/06 ، جدول رقم : 17/07921 ، رقم الفهر�س 18/01143  و املمه�ر 
بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2020/02/04

كلفنا عن طريق الن�رس
ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة اأ�شامة ك��شميتيك�س للتجارة املمثلة يف �شخ�س م�شريها ب�عياد �شايح 

الكائن مقرها ب : حي وادي الطرفة 02 رقم 161 العا�ش�ر 
بدفعه بني اأيدينا خالل االأجل القان�ين لفائدة الطالبة مقابل ت�شليمها و�شال على االأداء : 

مبلغ قدره : 1.000.000دج الذي ميثل التع�ي�س عن االأ�رسار   ، و مبلغ 71.761  دج م�شاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�شبية و الر�شم على القيمة 
امل�شافة له  .

ونبهناه بان له اجل خم�شة ع�رس 15 ي�ما لل�فاء االإرادي ي�رسي من ي�م الن�رس و اإال �شيتم التنفيذ �شده جربا بكافة الطرق القان�نية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :

اثباتا لذلك   حررنا هذا املح�رس لتن�رس منه ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقان�ن .

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

حفيان احمد وحفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اإعالن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
OSMAN KOSEOGLU من طرف م�شريها ال�شيد KUR INSAAT ANONIM SIRKETI لفائدة : �رسكة كري اأن�شات اأن�نيم يركيتي

العن�ان : حي عمارة فيال رقم 03 ال�رساقة اجلزائر 
العن�ان : حي 96 م�شكن عمارة 08 رقم 08 مزرعة 

�شد : ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة اأجن� دز للبناء ممثلة مب�شريها  
العن�ان : التعاونية العقارية اله�شاب العليا رقم 40 بلدية اأوالد فايت اجلزائر 

بناءا احلكم ال�شادر عن حمكمة : ال�رساقة  الق�شم التجاري / البحري بتاريخ : 19/12/16 رقم اجلدول : 19/03854 رقم الفهر�س : 19/07632 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية 
امل�شلمة بتاريخ 2020/08/30

بناء على  حم�رس تكليف بال�فاء و حم�رس ت�شليم تكليف بال�فاء و حم�رس تبليغ �شند تنفيذي امل�ؤرخني يف  : 2020/09/07 ب�ا�شطة ر�شالة م�شمنة 
بناء على حم�رس التكليف بال�فاء و حم�رس تبليغ ال�شند التنفيذي عن طريق التعليق بل�حة االإعالنات بالبلدية بتاريخ : 2020/09/16و عن طريق التعليق بل�حة االإعالنات 

باملحكمة بتاريخ : 2020/09/17
و بناء على االأمر باالإذن بن�رس م�شم�ن التبليغ الر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ : 2020/11/19 رقم : 4794

و الذي ياأذن مب�جبه للمح�رس الق�شائي بن�رس م�شم�ن التكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف : 2020/09/07 املتعلق بال�شنذ التنفيذي ال�شادر بتاريخ 19/12/16 رقم اجلدول : 
19/03854 رقم الفهر�س : 19/07632 عن الق�شم التجاري / البحري مبحكمة ال�رساقة يف جريدة ي�مية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 4 من قان�ن االإجراءات املدنية 

و االإدارية 
و القا�شي : الزام املدعي عليها اأن تدفع للمدعية مبلغ 72.728.899.01 دج مبلغ الدين و تع�ي�س مببلغ 2.000.000.00 دج و مبلغ 3500.00 دج م�شاريف ق�شائية 

ممثلة  للبناء  دز  اأجن�  املحدودة  امل�ش�ؤولية  ذات  ال�رسكة  اأ�شفله  املم�شي  تيبازة  ق�شاء  جمل�س  اخت�شا�س  لدى  ق�شائي  حم�رس  اأحمد  حفيان  االأ�شتاذ  نحن  كلفنا 
و تع�ي�س  الدين  للمدعية مبلغ 72.728.899.01 دج مبلغ  ت�شديد  اأجل  اأوالد فايت اجلزائر من  بلدية  العليا رقم 40  اله�شاب  العقارية  التعاونية   : العن�ان  مب�شريها  
مببلغ 2.000.000.00 دج و مبلغ 3500.00 دج م�شاريف ق�شائية اىل م�شاريف التنفيذ : 6798.00 دج  و احلق�ق التنا�شبية مببلغ : 1.864.311.10 دج املجم�ع : 

76.603.508.11 دج 
و نبهناه باأن له مدة 15 ي�ما لل�فاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رس يف اجلريدة و بعد انق�شاء االأجال �شتتخذ كافة االإجراءات القان�نية للتنفيذ اجلربي .

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبـيـة
ال�سركة املدنية للمح�سريـــــــــــن الق�سائييــــــــــــــــــــن 
اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممـــــــــــــــــــد 

حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز االأبيار اجلزائر 
الهــــــــــــاتـــــــــــف 023377632/023377623 

 scp_boudif@yahoo.fr
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

املادة 750-749 من قانـون االإجـراءات املدنيـة واالإداريــة

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني             

اأ. �سيف اهلل ر�سيد، اأ. بو�سماحة حممد
حم�سران ق�سائيان اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

 حمكمة بئرمراد راي�س 
الكائن مكتبها :10 �سارع احمد معزوز االبيار اجلزائر

      اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني ريدة وطنية 

 املادة 750-749 من قانـون االإجـراءات املدنيـة واالإدارية

تعلن املح�رسة الق�شائية امل�قعة اأدناه اأنه تنفيذا ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة 
الفهر�س رقم 12/03381 ، ق�شية رقم 12/00957 ، امل�ؤرخ يف 2012/06/20   ، ال�رساقة ق�شم املدين 

املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.
بعد االإطالع على االأمر باحلجز العقاري ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2015/03/26 رقم 
العقارية امل�ؤرخ يف  العقاري الأمر احلجز باملحافظة  االإ�شهار  الرتتيب 15/01414 بعد االإطالع على 

2015/05/11  جملد 754 رقم 32 
بعد االإطالع على االأمر اال�شتعجايل ال�شادر عن رئي�س املحكمة االإدارية بالبليدة ، الق�شم اال�شتعجايل 

،  امل�ؤرخ يف 2013/12/30 فهر�س رقم 13/03577 ، رقم 13/02670.
بعد االإطالع على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة ، الغرفة العقارية ، امل�ؤرخ يف 2014/07/06 ، 

فهر�س رقم 14/01218 رقم امللف 14/01335.
يف  امل�ؤرخ  بال�رساقة  االإ�شتعجايل  الق�شم  رئي�س  عن  ال�شادر  اال�شتعجايل  االأمر  على  االإطالع  بعد 

2015/07/08، فهر�س رقم 15/04819 رقم اجلدول 15/04225.
لدى   2014/691 رقم  فهر�س   2014/12/07 م�ؤرخ يف  لالإ�شهار  ق�شائي  اإيداع حكم  على  االإطالع  بعد 

مكتب االأ�شتاذ فتي�س كمال م�ثق بئر مراد راي�س.
بعد االإطالع على ال�شهادة العقارية ال�شادرة عن املحافظة العقارية لل�رساقة ، اإدارة االأمالك ال�طنية 

م�ؤرخة يف 2016/07/16
بتاريخ  لل�رساقة  ال�رسائب  مديرية  عن  �شادرة  العقارية  ال�رسيبة  م�شتخرج  على  االإطالع  بعد 

.2015/10/04
رقم   2016/06/16 حتت  بتاريخ  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  امل�دعة  اخلربة  تقرير  على  بعداالإطالع 

2016/0595
فقد مت اإيداع قائمة �رسوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �شبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2016/08/15 
حتت رقم 2016/06 و امل�ؤ�رس عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رساقة و ذلك ب�شاأن بيع العقار املحج�ز 

حجزا عقاريا باملزاد العلني .
لفائدة : ال�شيد حفناوي ر�شيد .

ال�شاكن ب : ب��شاوي املركزي RHP   رقم 66 ، ال�رساقة .
�شد : ورثة املرح�م �رسيف علي وهم : 

زوجته : بلحاج فاطمة بنت حممد /، ال�شاكنة بحي نزايل �رسيف ) كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة 
اأوالده : ال�شيدة �رسيف فريدة ، ال�شاكنة بحي ب�زاد علي كاملة ، ال�رساقة 

ال�شيدة �رسيف جهيدة ، ال�شاكنة ، بحي نزايل �رسيف ) كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة
ال�شيدة �رسيف جميلة ، ال�شاكنة ، بحي نزايل �رسيف ) كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة
ال�شيدة �رسيف ح�رية ، ال�شاكنة ، بحي نزايل �رسيف ) كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة

ال�شيد �رسيف حممد، ال�شاكن ، بحي نزايل �رسيف ) كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة
ال�شيد �رسيف اأحمد  ال�شاكن ، بحي نزايل �رسيف ) كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة

التعيني : 
قطعة اأر�س كائنة ببلدية ال�رساقة والية اجلزائر باملكان امل�شمى �شابقا جتزئة كاملا حي نزايل �رسيف 
ال�شمال ممر و من ال�رسق  التجزئة ، يحدها من  الرقم 122 ح�شب خمطط  م�شاحتها 150 م2 حتمل 
اإىل  العقار  هذا  ال   ،  127 رقم  القطعة  الغرب  من  و   117 رقم  قطعة  ال�رسق  من  و   121 رقم  قطعة 
مليكة  بلري  عامر  بن  االأ�شتاذة  يد  على  املحرر  العقد  مب�جب  ال�رساء  طريق  عن  علي  �رسيف  ال�شيد 
م�ثقة بال�رساقة 10 و 2010/06/17 فهر�س رقم 2010/179 و امل�شهرة ن�شخة منه باملحافظة العقارية 

بال�رساقة بتاريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
و ان ال�شعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي 18.000.000.00 دج ثمانية 

ع�رس ملي�ن دينار جزائري 
و انه مت حتديد جل�شة االعرتا�شات لي�م الثالثاء امل�افق ل 2016/09/20 مبكتب رئي�س املحكمة على 

ال�شاعة العا�رسة �شباحا 10:00 �شباحا 
و انه مت تاأجيل جل�شة البيع باملزاد العلني لي�م االحد امل�افق ل 2020/12/06 قاعة اجلل�شات رقم 
02 على ال�شاعة ال�احدة ظهرا 13:00 بعد اأن تقرر اإنقا�س 10/1 من ال�شعر االفتتاحي لي�شبح ال�شعر 

16.200.000.00 دج �شتة ع�رس ملي�ن و مائتان األف دينار جزائري 
املح�سرة الق�سائية ملزيد من املعل�مات يرجى االت�شال مبكتب املح�رسة الق�شائية بالعن�ان و الرقم املدون اأعاله . 

نـــــــــحـــــن االأ�شتـــاذ/  �شيف اهلل ر�شيد – مـحــــــــــــ�رس ق�شائــــــــي- لــــــــدى مــــــحكـمــــة بئرمــــــــــرادرايـــــــــ�س 
اختـــــــــــــــ�شا�س مــجلــــــــــــ�س    

اجلزائــر ق�شــاء اجلزائر،  �رسيـــك يف ال�شــركـة الــــمدنيـــة املهنيـــــــة الــــمذكـ�رة اأعـــاله و الــــــــــــــــــــ�ا�شـ
ــــــع ختـــــــــــمــــه و تـــــــــــــ�قيـعـــــــــه اأدنـــــــــاه.

لفائدة / ال�شيــــــــــــــــد مطالـــي عبــد القـــــــــادر.  ال�شاكــــــن ب/ العمـــارة رقم 40 �شقة رقــم 8 حي 1074 
م�شكن عني النعجة  اجلزائر . املختار م�طنه لدى مكتب  ال�رسكـة املدنيـة املهنيـــــــة للمح�رسيــن 
الق�شائييـــن اال�شتـــــاذ �شيف اهلل ر�شيـــــد ،ب��شمـــــــــــــاحة حممــــــد- الكـائن مقرهــــــا بالعن�ان املذك�ر 

اأعاله
 �شد/ ال�شيـــــــــد عليـــــــــــــــان احمـــــــــــــــــــد بـــن علـــــــي ال�شاكـــــــــــــــــــــــــن / 02 �شارع الب�شاتني فيال رقم 17 

بئر مراد راي�س – اجلزائر العا�شمة -
بتــــــــــاريــــــخ  راي�س،  مراد  بئر  حمكمة/   رئي�س  عن  ال�شادر  البيع  جل�شة  حتديـــد  اأمر  علـى/  بنـاء 

2019/09/23 ، تـــــحـــــــــــــــت رقــــــــــــــــــــــم :7212 .
يـ�م  مــزايـد  اآخــــر  و  اأعلى  ل�شالح  للعقار  العلني  باملــزاد  البيع  يف  �شي�شـــرع  باأنه  للجـــمه�ر  نعلـن 

2020/12/31 اأمـام حمكـمة : بئـــر مراد راي�س على ال�شاعة :13:00 �شا.
التعييـن » ام�ال عقارية الن�شف ½ امل�شاع يف ن�شبة الربع ¼ امل�شاع اي�شا يف منزل فردي من ن�ع 
فيال   04 رقم  �شارع  الب�شاتني  امل�شمى  باملكان  راي�س  مراد  بئر  بدائرة  كائن  لل�شكن  خم�ش�س  فيال 
من  وتتك�ن   R+01 واخرعل�ى  ار�شي  طابق  من  مت�شكل  بالقرميد  مغطاة  و  باحلجارة  مبنية  رقم17 
�شبعة غرف ومطبخ وحمام ومرحـــا�س ومراب بالطــــــــابق االر�شي وجمم�ع االر�س والبناء امل�شيد 
عليها يغطي م�شاحة الف وثالثة مائة وثالث�ن مرت مربع 1330 م2 حتمل رقم 90 من خمطط التجزئة 
حدودها على طـــ�ل 36.5 م حتدها ملكية اورفيا وعلى ط�ل 9.7 م حتدها �رسفة مراقبة وعلى ط�ل 
الدرا�شة يتمثل  العقار م��ش�ع  41.05 م حتدها القطعة 89 وعلى ط�ل14م حتدها الطريق رقم 04 

يف قطعة اأر�شية م�شاحتها )1330.00 م2(م�شيد عليها بناية تتك�ن من خم�شة م�شت�يات،امل�شــــــــت�ى 
االول عبارة عن طابق حديقي وامل�شت�ى الثاين عبارة عن طابق اأر�شي،وباقي امل�شت�يات عبارة عن 
ط�ابق عل�ية الكل مب�شاحة اجمالية نافعة م�شححة ت�شاوي)870.50 م2(وعن املحج�ز عليه ال�شيد 
عليان اأحمد ابن علي ي�شغل يف ال�شي�ع �شقة يف هذه الفيال تقــع بطــــــــــابق احلديقة متك�نة من غرفتني 

و�شال�ن،مطبخ،حمام ومرحا�س رفـقة اأفراد عائلته » .
مببلـغ اإفـتــتـاحـي بعد انقا�س الع�رس يــقـدر بـ 43.065.000.00 دج   >> ثالثة واربع�ن ملي�ن و خم�شة 

و �شت�ن الف دينار جزائري .<<.
�رسوط البيع/ اإ�شافة اإىل ال�رسوط ال�اردة يف قائمة �رسوط البيع امل�دعة لدى كتابة �شبط املحكمة 
بتاريخ 2019/02/12  حتت رقم 19/009 وامل�شححة واملكملة بتاريخ 2019/07/01 حتت رقم 009/19  
فاإن الرا�شي عليـه املزاد يتحمل االأعــــــباء القان�نية مبا فيها دفع حال اإنعقـاد اجلل�شة 5/1 من الثمن 
و امل�شاريـــــــــــف والر�شــــــــــــ�م امل�شتحقـة و يدفع املبلغ الباقــي يف اأجل 08 اأيام امل�الية لر�ش� املزاد  
فعلى اجلمه�ر الراغب يف املزايدة  االإطالع على قائمة �رسوط البيع لدى كتابة �شبط حمكمة  بئر 

مراد راي�س اأو بديــ�ان املح�رس الق�شائـي  الكائن مكتبه بالعن�ان املذكـــــ�ر اأعـــاله.   
�رسوط البيع/ اإ�شافة اإىل ال�رسوط ال�اردة يف قائمة �رسوط البيع امل�دعة لدى كتابة �شبط املحكمة 
اإنعقـاد  حال  دفع  فيها  القان�نية مبا  االأعباء  يتحمل  املزاد  عليـه  الرا�شي  فاإن   2019/05/29 بتاريخ 
اأيام   08 اأجل  يف  الباقــي  املبلغ  يدفع  و  امل�شتحقة  الر�ش�م  و  امل�شاريـف  و  الثمن  من   5/1 اجلل�شة 
امل�الية لر�ش� املزاد  فعلى اجلمه�ر الراغب يف املزايدة  االإطالع على قائمة �رسوط البيع لدى كتابة 

�شبط حمكمة بئر مراد راي�س اأو بديــ�ان املح�رس الق�شائـي الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله
 وعليه/ ا�شتنادا ملقت�شيات املادة 749- 750 من قان�ن االجراءات املدنية واالإدارية قـمنا بتعليق هذا 

املح�رس بجريدة ي�مية وطنية .      
اخلتـم       املح�سر الق�سائي

بئرمـرادرايـ�س اخت�شا�س  االأ�شتـاذ/ �شــيف اهلل ر�شيد– حم�رس ق�شائي– لـدى حمكـمـة  نحـن 
و  اأعـاله  املذكـ�رة  املهنيـة  املدنيــة  ال�شــركـة  يف  ،�رسيـك  اجلزائر  ق�شـاء  اجلـزائر  جملـ�س 

الـ�ا�شــع ختمه و تــ�قيـعــه اأدنـاه.
  لفـائـدة/ غربي احل�شني  ال�شاكــن/ �شارع عــلـي رملـي بـ�زريــعة – اجلزائر- املختار م�طـنه 
لـدى مكــتــب اال�شتـاذة  قـا�شــب وهـــيبـة – حم�رسة ق�شائية- لدى اخت�شـا�س حمكمة �شيـدي  

احممـد الكائـن مكتـبها / HBM عـمارة 121/1 مـحـمـد بلـ�زداد العـنا�رس-اجلزائـر-
ال�شيــدة ب�شيـاف �شمـ�نة وابنتها  زروقي  : زوجــتـه  الطيـــب وهـم  �شـد/ ورثــة زروقــي حممــد 

مريــم  
ال�شاكــنتـان/ 52 طريـق عــبـد الــقـادر املـراديـة –اجلـزائر--     

الزوار  باب   06 رقم   15 عمارة  ال�ش�مـام  حي   : ال�شاكـن  القـادر  عبـد  زروقـي   : وهـم   اأبنائـه 
–اجلـزائر-

 زروقــي خيــرة ، زروقـــي مليكــة ، زروقي دليلة  ال�شـاكـنات : فيـال 47 حي عليـ�س احلياة لبـروفـال 
القبة -اجلزائر-

 زروقـي علـي ال�شاكـن بـ �شــارع �شحـاط اقـامـة الهــقـار رقــم 08 الدار البي�شـاء –اجلـزائـر –
زروقــي كــنزة  ال�شــاكـنة بـ 57 �شـارع عــبـد القـادر املراديـة –اجلزائـر-  احفاده املنزلني منزلة 
ابيهم املرح�م بلقا�شم بن حممد الطيب وهم  : زروقي رفيق ال�شاكن بـ حي 250 م�شكن عمارة 
27 رقم 182 دويرة  اجلزائر-  زروقـي حممد   فادي ، زروقي لينة ، زروقي جاد زكريا  القائم 

يف حقهم ممثلهم القان�ين كافلهم ال�شيـد علي زروقـي 
ال�شاكـن �شـارع �شحـاط ال�شعيـد اقامـة الهقار رقــم 08 الدار البي�شاء –اجلزائر-

 2017/05/11: بتاريـخ  احممد   �شيدي  مبحكـمة  ال�شـروط  قائمة  ايـداع  حمـ�رس  علـى/    بنـاء 
حتت رقــم : 2017/10

ق�شــم  �شيـدي احممـد  ال�شـادر عن حمكمــة  العلنـي  باملزاد  بيع  اعـادة حتديـد جل�شـة     -اأمـر 

البي�ع العقارية  امل�دعـة  بتاريخ 2019/07/10  حتــت رقــم 19/3064 
  -عــري�شـة افتـتاحية من اأجل بيـع عقـار بالـمزاد العلني امل�شجلـة رقـم الق�شيـة : 19/4215

  - نعلن للجمـهـ�ر باأنه �شي�شــرع يف البيـع باملـزاد العلني للعقـار ل�شالح اأعــلى و اآخــر مزايـد يــ�م 
2021/01/04 مبحــكــمــة  �شيـدي احممـد  فـرع البيـ�ع العــقـاريـة.

 ، املرادية  بلدية  احممد   ل�شيدي  االدارية  الدائرة  باجلزائر،  كائنة  عقارية  اأم�ال     التعييـن  
عمارة ذات طابع  جتاري  ومكتبي مت�قفة الن�شاط ، حتمل رقم 05 من �شارع االخ�ة ع�ديــة 
)ex rue des freres Maretel( قائم  من اأربع ط�ابق عل�ية ف�ق الطابق  االر�شـــي  وت�ابع   
اأخرى مبنية ، الكل م�شيد على قطعة اأر�س ذات م�شاحة  ثالثمائة وثالثة وخم�شني مرتا مربعا 
)353،00 م2( وهي حمددة  يف جمملها  كما  يلي : * من جهة ال�شمال :ال�رسكة اجلزائرية  اأو من 
حل حملها  *من جهة اجلن�ب : ملكية بن ت�مي واآخرون اأو من حل حملها *من جه   ال�رسق : 
ال�رسكة اجلزائرية  اأو من حل حملها *من جهة الغرب : واجهة  العقار على ط�ل   ت�شعة اأمتار 
العقاريــة  االم�ال  هـذه  )ex rue des freres Maretel( متثـل  �شارع االخـ�ة  ع�ديـة  على 
جمم�عة  ملكية رقــم 63 ،  قـ�شــم 16 مـن مـخـطـط مـ�شـح  االرا�شـي لبلديـة الـمراديـة   مببلـغ 
دينار  الـف  واربع�ن  وت�شعة   ملي�ن  �شتـ�ن  و  )�شتة  دج  بـ/66.049.000،00  اإفتتـاحي  يقـدر 

جزائري(   
  �شـروط البــيع/ اإ�شافة اإىل ال�رسوط ال�اردة يف قائمة �رسوط البيع امل�دعة لدى كتابة �شبط 

املحكمـة بتاريـخ 2017/05/11  
  فاإن الرا�شـي عليـه املزاد يتحمل االأعباء الــقان�نية مبا فيها دفع حال اإنعقـاد اجلل�شة 5/1 من  
اأيام امل�الية  اأجـل 08  الباقــي يف  الـر�شـــ�م امل�شــتحقـة و يدفـــع املبلـغ  الثمـن و امل�شاريـف و 
لر�شــ� املــزاد.فعـلى اجلمه�ر الراغب يف املزايدة  االإطالع على قـــائـمة �شــــروط الــبــــيــع  لدى 
كتابة �شبط حمكمة �شيدي احممد اأو بديــــ�ان املح�شـــر الق�شائــي  الكائــن مكتبــــه بالعنـــ�ان 

اخلتـــم   املح�ســـر الق�سائــيملـــذكــ�ر اأعــاله.   



درك الدويرة 

االطاحة بع�صابات 
اأحياء وحجز اأ�صلحة 

بناءا على معلومات واردة اإىل الفرقة الإقليمية 
للدرك الوطني باأولد منديل مفادها احتمال 
حي  �شباب  من  جمموعة  بني  �شجار  ن�شوب 
1032 م�شكن وحي 1602 م�شكن باأولد منديل 
ببلدية الدويرة، ب�شبب �شجار �شابق بني �شباب 
ال�شكان  لدى  كبريا  ا�شتياء  ولّد  مما  احليني، 
ال�شتعالم  عن�رص  تن�شيط  مت  الغر�ض،  لهذا 
املتح�شل  للمعلومات  الفوري  وال�شتغالل 
الثامنة  )بعد  توقيت  حتديد  ليتم  عليها، 
اإثرها،  على  امل�شاجرة.  هذه  ومكان  م�شاءا( 
وحدات  مب�شاركة  حمكمة  خطة  و�شع  مت 
بالدويرة،  الوطني  للدرك  الإقليمية  الكتيبة 
بينهم  من  اأ�شخا�ض   )07( �شبعة  توقيف  ليتم 
بي�شاء  اأ�شلحة  حجز  مع  ق�رص،   )03( ثالثة 

)اأربعة )04( �شيوف + ع�شا خ�شبية(.
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تعيني الفل�صطينية رميا دودين �صمن طاقم جو بايدن
عربت عائلة فل�ضطينية، عن فرحتها، بتعيني ابنتها �ضمن الطاقم اجلديد للبيت الأبي�ض، بعد فوز جو 
بايدن بالنتخابات وك�ضفت �ضل�ضلة التعيينات اجلديدة يف اإدارة الرئي�ض الأمريكي املنتخب جو بايدن، 
عن اأن الفل�ضطينية رميا دودين، بني املوظفني بطاقمه اجلديد يف البيت الأبي�ض وعني بايدن، دودين، 

يف من�ضب نائب مدير مكتب البيت الأبي�ض لل�ضوؤون الت�ضريعية.
قي�ض اأبو �ضمرة/ الأنا�ضول

لبلدة  دودين  اأ�شول  وتعود 
جنوبي  اخلليل  مبحافظة  دورا، 
وولدت  املحتلة  الغربية  ال�شفة 
املهاجرين  من  لأبوين  »دودين« 
املتحدة،  للوليات  الفل�شطينيني 
يف �شتينيات القرن املا�شي وقال 
اأحمد دودين )عم رميا(، القاطن 
الأنا�شول  لوكالة  دورا،  بلدة 
التعيني،  بهذا  �شعداء  »نحن 
جناح  هذا  ولأنف�شنا،  لها  نبارك 
اأنها  اإىل  فل�شطيني«واأ�شار  لكل 
املتحدة،  الوليات  يف  ولدت 

)دورا(  بلدتها  زارت  اأنها  غري 
قبل  اآخرها  كان  مرات،  عدة 

نحو اأربع �شنوات واأ�شاف »ناأمل 
لها  اأن يكون هذا املن�شب خريا 

العائلة  الأم«واحتفلت  ولبلدها 
دودين  العم  وقال  ابنتها،  بتعني 
واأ�شولها  فل�شطني  بنت  »هي 
الوليات  يف  ولدت  فل�شطينية، 
املتحدة وحققت النجاح«وعملت 
املنا�شب  من  العديد  يف  دودين 
الدميقراطي،  باحلزب  املتعلقة 
»فريق  يف  متطوعة  اآخرها  كان 
من�شب  اأي�شا  و�شغلت  بايدن«، 
الدميقراطي  ال�شيناتور  نائب 
مبجل�ض ال�شيوخ، ريت�شارد دوربني 
جامعة  من  خريجة  ودودين 
وجامعة  بريكلي  يف  كاليفورنيا 

اإلينوي يف اإربانا-�شامبني.

اإح�صائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�ضابة   1133
ارتفاع اجمايل ال�ضابات اىل : 77000

ت�ضجيل 15 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2309

حالت ال�ضفاء اجلديدة : 649
ارتفاع اجماىل ال�ضفاء اىل : 50070

القيادة اجلديدة للبيت الأبي�ض

درك زرالدة 

توقيف 29 �صخ�صا 
بوكر للدعارة 

   
بناءا على معلومات واردة اإىل وحدات الكتيبة 
مفادها  بزرالدة،  الوطني  للدرك  الإقليمية 
وممار�شة  للدعارة  كوكر  منزل  ا�شتغالل 
امل�رصوبات  وبيع  ترويج  اإىل  اإ�شافة  الف�شق، 
واملخدرات  املهلو�شة  والأقرا�ض  الكحولية 
بامل  فرقة  اخت�شا�ض  اإقليم  م�شتوى  على 

بيت�ض.
ال�شتعالم  عن�رص  تن�شيط  مت  ذلك،  اإثر  على 
املتح�شل  للمعلومات  الفوري  وال�شتغالل 
امل�شبوه،  املكان  هذا  حتديد  ليتم  عليها، 
مت  القانونية  الإجراءات  جميع  ا�شتيفاء  وبعد 
على  العملية  اأ�شفرت  حيث  املكان،  مداهمة 

توقيف 29 �شخ�شا من بينهم 12 امراأة

وهران

10 اآالف خمالفة لتدابري 
الوقاية من كورونا 

 10 وهران  لولية  ال�رصطة  م�شالح  �شجلت 
فريو�ض  من  الوقائية  للتدابري  خمالفة  اآلف 
و23   5 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  كورونا 
نوفمرب اجلاري، ح�شبما علم اأم�ض الثالثاء من 
ذات ال�شلك الأمني وقد قامت ذات امل�شالح 
الوقائي  التدخل  اإطار  الفرتة، يف  خالل نف�ض 
باأوقات  اللتزام  عدم  بخ�شو�ض  والردعي 
 1.739 بتحرير  للراجلني  ال�شحي  احلجر 
عدم  ب�شبب  خمالفة   5.512 وحترير  خمالفة 
خالل  ت�شجيل  مت  كما  الواقي  القناع  ارتداء 
ال�شحي  للحجر  خمالفة   661 الفرتة  نف�ض 

با�شتعمال املركبة والدراجة النارية .

اخرتاق »تاريخي«

 تقنية جديدة تنجح يف قتل اخلاليا ال�صرطانية
كبري،  وطبي  يف جناح علمي 
تو�شل علماء اإىل تقنية عالج 
اخلاليا  ت�شتهدف  متطورة 
ال�رصطانية يف ج�شم الإن�شان 
بدقة بالغة، مما ميثل خطوة 
املعركة  يف  م�شبوقة  غري 
�شد الأورام وجنحت طريقة 
قتل  يف  اجلديدة  العالج 
اخلاليا ال�رصطانية مع ترك 

حولها،  ال�شليمة  اخلاليا 
تعتمد  تقنية  با�شتخدام 
على اأدوات تعديل احلم�ض 
اإيه«،  اإن  »دي  النووي 

�شحيفة  اأ�شارت  ح�شبما 

»اإندبيندنت« الربيطانية.
امل�شوؤولون  العلماء  واأكد 
على البحث، اأن هذه التقنية 
على  بالفعل  ا�شتخدمت  قد 
الفئران، وميكن ا�شتخدامها 

يف  الب�رص  على 
وقت،  اأقرب 

ورمبا خالل العامني املقبلني 
الذي ن�رص يف  البحث  وجمع 
اأدفان�زس«،  »�شاين�ض  دورية 
علماء من جامعات تل اأبيب 

ونيويورك وهارفارد.
»هذه  اأن  اإىل  العلماء  واأ�شار 
يتم  التي  الأوىل  املرة  هي 
تعديل  تقنية  ا�شتخدام  فيها 
املعروفة  النووي  احلم�ض 
تعمل  التي  )كري�شرب(،  با�شم 
جزء  قطع  طريق  عن 
من الـ)دي اإن اإيه( ب�شكل 
فعال لعالج ال�رصطان«.

نادي �ضريع غليزان

اإدانة الرئي�س بعام حب�صا نافذا
 واإيداعه يف اجلل�صة

 اأدانت حمكمة وادي اأرهيو �شبيحة 
غليزان  �رصيع  نادي  رئي�ض  اأم�ض، 
�شاحب  ب�شفته  حمري  حممد 
موؤ�ش�شة ترقوية عقارية، بعام حب�ض 
مليون  قدرها  مالية  وغرامة  نافذ 
�شنتيم  ماليني  بـ10  وتعوي�ض  دينار 
احلب�ض  باإيداعه  اأمر  مع  لل�شحايا 

يف اجلل�شة .
فاإن  الو�شط  علمته  ما  وح�شب 
الذي  غليزان  �رصيع  نادي  رئي�ض 
اإيداعه  مت  ترقوية  موؤ�ش�شة  يدير 
النطق  بعد  اجلل�شة  خالل  احلب�ض 
باحلكم يف الق�شية التي رفعها �شده 
احل�شة  من  م�شتفيدا  �شخ�شا   40
بدائرة  ت�شاهمي  �شكن   80 ال�شكنية 

للعدالة  اإ�شتكوا  والدين  احلمادنة 
املرقي  قانونية  غري  ت�رصفات  من 

العقاري والن�شب عليهم .
حممد  »حمري  للمتهم  وجهت  وقد 
» تهما ثقيلة تتعلق باإختال�ض اموال 
القطاع اخلا�ض عهد بها اإليه بحكم 
وقائع  يثبت  اقرار  وحترير  مهامه 

غري �شحيحة واإ�شتعمالها .

بني  تعاون  اتفاقية  اإبرام  اأم�ض  مت 
الن�شاطات  وتقنيات  علوم  معهد 
البويرة  بجامعة  والريا�شية  البدنية 
الريا�شات  متعدد  املركب  وديوان 
» رابح بيطاط« لولية البويرة وذلك 
اجلامعة  رئي�ض  من  كل  بح�شور 
مدير  موين«و  »لطفي  الربوفي�شور 

مزاري«  »فاحت  الربوفي�شور  املعهد 
»همال  املركب  ديوان  ومدير 
العليا  املدر�شة  ومدير  ح�شني« 
خالف  الريا�شية  للتكنولوجيات 
يف  اخلطوة  هذه  وتندرج  هذا   ،
املتعدد  املركب  بني  تعاون  اإقامة  
الريا�شات بالبويرة و معهد الريا�شة 

بجامعة اأكلي حمند اأوحلاج يف اإطار 
الن�شاطات التي يقوم بها كل  طرف، 
ورفع  اخلربات  تطوير  بغية  وذلك 
م�شتوى  حت�شني  و  التكوين  م�شتوى 
الدرا�شات و تنظيم ملتقيات ،و اأيام 
درا�شية ،و ندوات  م�شرتكة يف جميع 
التخ�ش�شات ،و على وجه اخل�شو�ض 

يف التخ�ش�شات ذات ال�شلة باملجال 
اإىل   الريا�شي، كما تهدف التفاقية 
متكني  و  واخلربات  التجارب  تبادل 
طلبة معهد علوم وتقنيات الن�شاطات 
البويرة  بجامعة  والريا�شية  البدنية 

من اإجراء ترب�شات .
 اأح�ضن مرزوق

بهدف تعزيز ال�ضراكة بني الطرفني

اتفاقية بني جامعة البويرة و املركب متعدد الريا�صات 

اأمن ولية امل�ضيلة

ت�صجيل 591 خمالفة لعدم ارتداء القناع الواقي
ولية  اأمن  م�شالح  متكنت 
اأمن  ذلك  يف  امل�شيلة،مبا 
لها،  التابعني  الدوائر 
اأ�شخا�ض   403 من توقيف 
اجلزئي  احلجر  لتدابري 
اإطار  يف  يندرج  الذي 
فريو�ض  تف�شي  حماربة 
ظرف  يف  وذلك  كورونا، 
هوؤلء  توقيف  اأ�شبوع،ومت 
منازلهم  خارج  لتواجدهم 
باإجراء  املعنى  التوقيت  يف 
اأقرته  ال�شحي،الذي  احلجر 
اأين  للبالد،  العليا  ال�شلطات 
الإجراءات  كافة  اإتخاذ  مت 
ما  الالزمة،وفق  القانونية 

اأو�شحه بيان اأمن 
مع   ، لولية ا
 26 و�شع 
و05  مركبة 

ت  جا ا ر د
باملحا�رص  نارية 

بالإ�شافة  البلدية، 
اإىل حترير 591 خمالفة 

القناع  ارتداء  بعدم  متعلقة 
لعدم  خمالفة  و52  الواقي، 
التباعد  مب�شافة  الإلتزام 
الإجتماعي، كما مت يف ذات 
خمالفة   15 ت�شجيل  الإطار 
اللتزام  بعدم  متعلقة 
داخل  الوقائية  بال�رصوط 

 ( التجارية  املحالت 
وتعقيم  نظافة 
املحل ، البيع دون 
بقواعد  اللتزام 
داخل  ال�شالمة 
اتخذت  اأين   ) املحل 
القانونية  الإجراءات 
اأ�شحابها،وتندرج  �شد 
اإطار  يف  الإجراءات  هذه 
الأمني  املخطط  تنفيذ 
ال�شحي  احلجر  لقرار 
اإىل  يهدف  اجلزئي،الذي 
من  الوقاية  تدابري  تعزيز 

انت�شار فريو�ض كورونا .
عبدالبا�ضط بديار

رابطة ما بني الأحياء بامل�ضرية

 حملة حت�صي�صية لفائدة تالميذ 
مدر�صة حادي بوعالم 

الأحياء  بني  ما  رابطة  اأطلقت 
اإدارة  مع  بالتن�شيق  بامل�رصية 
الريا�شات  املتعدد  املركب  ديوان 
حملة  اأم�ض،  يوم  بالنعامة، 
م�شت  وا�شعة،  توعوية  وحت�شي�شية 
وهذا  بوعالم  حادي  مدر�شة 
وحدة  املدنية  احلماية  مب�شاركة 
احلومة،  اأولد  امل�رصية،  وجمعية 
من  معترب  عدد  توزيع  مت  حيث 
رفع  بهدف  واملطويات  الكمامات 
من  الوقاية  بطرق  ال�شحي  الوعي 
وحث  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض 
اجلميع باأهمية اللتزام بالإجراءات 
الحرتازية للحد من تف�شي املر�ض 
عام  ل�شمان  املجتمع،  اأفراد  بني 

اآمن واأكدت مديرة مدر�شة  درا�شي 
التوعية  عامل  بوعالم،اأن  حادي 
اأ�شبح  كورونا  فريو�ض  مبخاطر 
�رصورة متليها الظروف احلالية من 

اأجل الت�شدي لهذا الوباء 
املركب  ديوان  مدير  جهته  من 
م�شطفى  الريا�شات  »  املتعدد 
بري�ض » الذي طالب باحرتام جميع 
املتخذة  الحرتازية  الإجراءات 
لتقليل من عدد الإ�شابات، م�شريا اأنه 
مت ت�شطري برنامج مع جميع �رصكاء 
الريا�شات  املتعدد  املركب  ديوان 
فاعلة،لتح�شي�ض  جمعيات  من 

املواطنني بخطورة الوباء.
 النعامة: ابراهيم �ضالمي

احلرو�ض بولية �ضكيكدة 

هزة ارتدادية بقوة 3 درجات 
على  درجات   3 بقوة  ارتدادية  هزة  وقعت 
حدود  يف  الثالثاء،  ،اأم�ض  ري�شرت  مقيا�ض 
بولية  �شباحا  دقيقة  و14  العا�رصة  ال�شاعة 
�شكيكدة، ح�شب ما اأعلن عنه مركز الأبحاث 
يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء 
مركز  اأن  امل�شدر،  ذات  واأو�شح  له   بيان  يف 
غرب  جنوب  كلم   11 بعد  على  حدد  الهزة 
الهزة  هذه  وتعد  الولية  بذات  احلرو�ض 
التوايل،  على  نوعها  من  الرابعة  الرتدادية 
اأول  فجر  املنطقة  �شهدتها  التي  الهزة  بعد 
قبل  درجة،  2ر5  قوتها  وبلغت  الأحد  اأم�ض 
نف�ض  يف  �شجلتا  اللتني  الرتداديتني  الهزتني 
، ف�شال عن هزة  لكل واحدة   3،9 بقوة  اليوم 
اأخرى �شجلت اأم�ض الثنني قوتها 4ر3 درجة.

م�ضتغامن

برنامج لتدارك تاأخر 
اإجناز 2800 �صكن

برناجما  م�شتغامن  ولية  م�شالح  و�شعت 
اأزيد  اإجناز  يف  التاأخر  لتدارك  ا�شتعجاليا 
من 2.800 وحدة �شكنية ب�شيغتي العمومي 
ح�شبما  املدعم،  والرتقوي  الإيجاري 
الإعالم  خلية  من  الثالثاء  اأم�ض  اأ�شتفيد 
امل�شدر  واأو�شح  امل�شالح  لهاته  والت�شال 
اإجراءات  يت�شمن  الذي  الربنامج  هذا  اأن 
وتذليل  الأ�شغال  وترية  لت�رصيع  عاجلة 
 2.490 والتقنية يخ�ض  الإدارية  ال�شعوبات 
وحدة �شكنية عمومية اإيجارية )الجتماعي 
وحدة  و330   2011 �شنة  م�شجلة  �شابقا( 
وحدة   90 بينها  من  مدعمة  ترقوية  �شكنية 

يف ال�شيغة القدمية )م�شجلة �شنة 2013(.

امل�ضيلة

اإجناز ثانوية ببلدية اجمدل  
املقبلة  الأ�شابيع  خالل  تنطلق  اأن  يرتقب 
 800 ا�شتيعاب  بطاقة  ثانوية  اإجناز  اأ�شغال 
تلميذ ببلدية اجمدل التي تبعد ب 150 كلم 
اأفادت  امل�شيلة،ح�شبما  ولية  عا�شمة  عن 
واأو�شحت  الولية  الثالثاء م�شالح  اأم�ض  به 
ذات امل�شالح باأن اأ�شغال هذه الثانوية التي 
�شتتوفر على ن�شف داخلية بطاقة 200 وجبة 
الإجراءات  ا�شتيفاء  بعد  �شتنطلق  يوميا 
اخلا�شة مبنح امل�رصوع بعد اأن متت خالل 
الأظرفة  فتح  عملية  اجلاري  الأ�شبوع 
اخلا�شة بعرو�ض موؤ�ش�شات الإجناز، مفيدة 

باأنه مت حتديد اآجال الإجناز ب24 �شهرا.

م�ضتغامن

مقر جديد لالإذاعة املحلية  
لإذاعة  اجلديد  املقر  ا�شتالم  يرتقب 
ح�شبما  اأيام،  غ�شون  يف  املحلية  م�شتغامن 
الولئي  املدير  من  الثالثاء  اليوم  علم 
وقال  برغام  اأحمد  العمومية،  للتجهيزات 
هذا  اإجناز  ن�شبة  اأن  ت�رصيح  يف  برغام 
م�شتغامن  ولية  له  خ�ش�شت  الذي  املرفق 
ما قيمته 60 مليون دج ومت اإجنازه باملدخل 

اجلنوبي للمدينة قاربت 100 يف املائة.

اأمني بن لزرق



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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