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با�رشت م�سالح �لأمن حتقيقات معمقة 
مع خم�سة نو�ب برملان باملجل�س �ل�سعبي 
�لوطني وجمل�س �لأمة  بكل من وهر�ن و 

مع�سكر بتهم نهب �لعقار و�لف�ساد ،يف �نتظار 
�إحالة ملفاتهم على �لوز�رة لفر�س �إجر�ء�ت 

�سحب �حل�سانة منهم .

�إلت�سمت نيابة حمكمة �لقليعة �أم�س �لثنني ثالثة 
�سنو�ت �سجنا نافذ� يف حق كرمي طابو، �لناطق 
�لر�سمي للحزب �لجتماعي �لدميقر�طي )غري 

معتمد( �ملتهم ب«�إحباط معنويات �جلي�س«.

ك�سف م�ست�سار رئي�س �جلمهورية �ملكلف 
مبناطق �لظل، �إبر�هيم مر�د، �أم�س �لثنني �أنه مت 
تخ�سي�س �أكرث من 184 مليار دج لإجناز 489 .12 
م�رشوع تنموي من بني قر�بة �ل33 �ألف م�رشوع 

موجهة لفائدة مناطق �لظل 

�لتي  �مل�ساجد  فتح  �حلكومة  قررت 
�بتد�ء  م�سلي،   500 عن  �سعتها  تزيد 
�لتقيد  مع  �ملقبل،  �لأربعاء  من 
بالوقاية  �خلا�سة  بالتد�بري  »�ل�سارم« 
من �نت�سار فريو�س كوفيد-19، ح�سب 
بيان  �لثنني،  �أم�س  عنه،  ك�سف  ما 
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ا�سطرت اأم�س عدة مواقع اخبارية اإىل حذف من�سورات لها تتعلق با�ستئناف ن�ساط قطاع النقل من 
خالل رحالت اجلوية اجلزائرية و ال�سكك احلديدية وهو الأمر الذي تفاعل معه قطاع كبري من الراأي 

العام الوطني بعد تداول وثيقة تفيد بالتو�سل لأر�سية اتفاق بني ال�سلطات اجلزائرية و نظريتها 
الفرن�سية حول تاريخ ا�ستئناف الرحالت.
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حم�سن بلعبا�س يهاجم موقف اخلارجية اجلزائرية

الأر�سيدي ي�ساند موقف الربملان الأوربي 
قرر التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية تاأييد  م�سمون لئحة الربملان الأوربي التي 

تطرقت اإىل و�سع حقوق الإن�سان باجلزائر , حيث انتقد ب�سدة بيان وزارة اخلارجية الذي 
رد على حتر�سات لئحة الربملان الأوربي التي و�سفتها العديد من الأطراف ال�سيا�سية ومن 

فعاليات املجتمع املدين من داخل البالد وخارجها بالئحة العار , وحمل امل�سوؤولية للربملان الذي 
ي�سارك فيه م�سوؤولية الت�سويت على عدة قوانني .

باية ع 

هذه  حيال  الوطني  االجماع  وو�سط 
عرب  بلعبا�س  حم�سن  قال  اخلطوة 
يف  الر�سمية  �سفحته  على  من�سور 
اأم�س  االجتماعي  التوا�سل  موقع 
بيان  وتف�سيال  جملة  فيه  ينتقد 
عرب  التي  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة 
من  الر�سمي  اجلزائر  موقف  عن 
بالئحة  االأوربي  الربملان  حتر�سات 
مبلف  وافرتاءات  اأكاذيب  حتمل 
حمل  كما  باجلزائر  االن�سان  حقوق 
�سماه  ما  م�سوؤولية  بلعبا�س  حم�سن 
الهيئة  اإىل   « واالنتهاكات  ب«الت�سيق 
قوانني  اأ�سدرت  التي  الت�رشيعية 
اأنه  متنا�سيا   « اجلائرة  ب«  و�سفها 
حزب  عن  الربملان  هذا  يف  ع�سو 
االنتخابية  الدائرة  عن  االأر�سيدي 
عدد  وجود  جانب  اإىل  للعا�سمة 
ال�سيا�سية  ت�سكيلته  نواب  من  معترب 

ال�سعب  ا�ستفزاز  على  اعتادت  التي 
اجلزائري مبثل هكذا مواقف م�ستتة 
رئي�سه  عهد  يف  خا�سة  جامعة  وغري 

ال�سابق الدكتور �سعيد �سعدي.
موقف رئي�س التجمع الوطني للثقافة 

والدميقراطية ياأتي اأ�سابيع قليلة بعد 
ال�سوؤون  جلنة  اأمام  املثول  رف�سه 
باملجل�س  واحلريات  القانونية 
اإجراءات  يف  للنظر  الوطني  ال�سعبي 
ا�ستجابة  الربملانية  ح�سانته  رفع 

االختام  حافظ  العدل  وزير  لطلب 
ب�سبب متابعته يف ق�سية  وفاة  وذلك 
عامل اأجنبي من جن�سية مغربية، غري 
م�رشح به، يف ور�سة بناء  ميلكها مح

ق�سنطينة  �سن بلعبا�س ببلدية  ج�رش 
ا�ستدعي بلعبا�س لدى  اأن  و�سبق 

م�سالح الدرك للتحقيق يف الق�سية.
يحدث هذا يف بيت التجمع من اأجل 
ت�سع  والدميقراطية يف وقت  الثقافة 
املعار�سة  ال�سيا�سية  االأحزاب  فيه 
تعلق  كلما  جانبا  الداخلية  اخلالفات 
الوطنية  بال�سيادة  بامل�سا�س  االأمر 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  او 
 ، العادلة  الق�سايا  ن�رشة  او  للجزائر 
كما ان جل االأحزاب امل�سكلة للطبقة 
مبادئ  من  تتخذ  باجلزائر  ال�سيا�سية 
التي  للدولة  الر�سمية  الدبلوما�سية 
التحريرية  الثورة  خالل  تاأ�س�ست 
املباركة موقفا لها فماذا يحدث عند 

االأر�سيدي ؟

 اللقاح �سيوزع جمانا يف اجلزائر

التطعيم �سد كورونا ينطلق 
بداية جانفي 2021

�سيتيح  �سفر �سحي  •       اعتماد جواز 
ملواطنينا التنقل باأمان

باجلزائر  االأطباء  عميد  قال 
ملتابعة  العلمية  اللجنة  وع�سو 
بقاط  الدكتور  كورونا،  فريو�س 
يف  اجلزائر  اأن  اأم�س،  بركاين، 
من  االأخ�رش  ال�سوء  انتظار 
التخاذ  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
بعد  تقتني،  لقاح  اأي  ب�ساأن  قرار 
خمتربات  عدة  موؤخرا  اأعلنت  اأن 
اأجنبية عن تطوير لقاح ناجع �سد 
باملنا�سبة، �رشوع  كورونا، مذكرا 
عدة  مع  التفاو�س  يف  احلكومة 
اخل�سو�س،  هذا  يف  خمابر، 
اجلمهورية،  رئي�س  الإلتزام  تنفيذا 
اللقاح  باقتناء  تبون،  املجيد  عبد 
لفائدة  لكوفيد-19،  الـم�ساد 
مهما  االآجال  اأقرب  يف  مواطنينا 

كلف االأمر.
عند  بركاين  بقاط  الدكتور  واأورد 
االإذاعية  القناة  على  �سيفا  حلوله 
تنطلق  اأن  ميكن  اأنه  الثالثة، 
عملية التطعيم االأوىل �سد كورونا 
حال  يف   ،2021 جانفي  من  بداية 
العاملية  ال�سحة  منظمة  ف�سلت 
اأثبتت جناعتها  يف اللقاحات التي 
لت�سويقها،  اعتماد  على  للح�سول 
اأن  اخل�سو�س،  بهذا  مو�سحا 
ال�سلطات املبا�رشة يف و�سع  على 
القتناء  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية 
اللقاح وتخزينه وتوزيعه، وحتديد 
اأوال  تطعيمها  يجب  التي  الفئات 
ثم  الطبي  لل�سلك  االأولوية  ح�سب 
باأمرا�س  امل�سابني  و  ال�سن  كبار 
اخل�سو�س،  وجه  على  مزمنة 
وكيفية التطعيم وحتت اأي ظروف، 
يكون  اأن  ينبغي  اأنه ال  من منطلق 
�سل�سلة  يف  خلل  اأدنى  هناك 

التطعيم نف�سها.

اإمكانية �سراء العديد من 
اأنواع اللقاحات

التي  اللقاحات  باأنواع  يتعلق  فيما 
�ستختارها اجلزائر، اأكد املتحدث 
على  حتديدها  �سيتم  اأنه  ذاته، 
املقدمة  العلمية  امللفات  اأ�سا�س 
وتو�سيات  وفق  املختربات،  من 
منظمة ال�سحة العاملية ، الإ�سدار 
اللقاحات  اأنواع  على  املوافقات 
 ، ال�سوق  يف  طرحها  املزمع 
منها  �ستختار  اجلزائر  اأن  متابعا 
االأكرث فاعلية و االأقل �رشرا بثمن 
ال�سدد،  نف�س  يف  ك�سفا  معقول، 
اإمكانية �رشاء العديد من ماركات 
اإىل  اال�سطرار  وعدم  اللقاحات، 

التعامل مع مورد واحد.

لقاح كورونا �سيوزع جمانا 
باجلزائر

بقاط  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
بركاين، ع�سو جلنة متابعة كورونا، 
االإذاعة  يف  ا�ست�سافته  عند 
كورونا  فريو�س  لقاح  اأن  الوطنية، 
املواطنني  على  جمانا  �سيوزع 
نف�س  يف  مقرتحا  اقتنائه،  عند 
جواز  اعتماد  يتم  اأن  ال�سدد، 
عرب  تداوله  يتم  كما  �سحي  �سفر 
بالتنقل  ال�سماح  اأجل  من  العامل، 
من  باعتماده  مرتبط  الدول،  بني 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  قبل 
�سندوق  و�سع  باملنا�سبة  منتقدا 
مل  الذي  االإجتماعية  التاأمينات 
والتكيف  التاأقلم  ح�سبه  ي�ستطع 
احلا�سلة،  ل�سحية  االأزمة  مع 
عن  الك�سف  تعوي�س  ق�سية  مثل 

الفريو�س.

رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بوزيد لزهاري

الربملان الأوروبي منزعج من ا�ستقاللية القرار اجلزائري
حلقوق  الوطني  املجل�س  رئي�س  اأكد 
االثنني  اأم�س  لزهاري  بوزيد  االن�سان 
ا�ستقاللية  اأن  العا�سمة  باجلزائر 
»تزعج«  للجزائر  ال�سيا�سي  القرار 
التي  االأجنبية  االأطراف  من  العديد 
االن�سان  حقوق  »�سماعة  ت�ستعمل 

كمحاوالت فا�سلة لفر�س اأجندتها«.
وقال لزهاري يف ت�رشيح ن�رشته وكالة 
االنباء الر�سمية، تعقيبا على م�سمون  

الئحة الربملان االأوروبي حول و�سعية 
اأن  اجلزائر،  يف  االإن�سان  حقوق 
للجزائر  ال�سيا�سي  القرار  »ا�ستقاللية 
االأجنبية  االأطراف  من  العديد  تزعج 
التي ت�ستعمل �سماعة حقوق االن�سان 
لفر�س  وفا�سلة  متكررة  يف حماوالت 
وزعزعة  اجلزائر  على  اأجندتها 
»مهمة  اأن  اىل  م�سريا  ا�ستقرارها« 
و�سعبة  م�ستحيلة  االطراف  هذه 

حول   اجلزائري  ال�سعب  التفاف  اأمام 
موؤ�س�سات دولته« وكذا »تنفيذ اجلزائر 

اللتزاماتها الوطنية والدولية«.
»االطراف  هذه  اأن  لزهاري  واأو�سح 
االأجنبية يزعجها منذ �سنوات التفاف 
اجلي�س  حول  اجلزائري  ال�سعب 
الوطني ال�سعبي �سليل جي�س التحرير 
الوطني الذي يوؤدي مهامه الد�ستورية 
يف حماية احلدود وال�سيادة الوطنية«، 

عدم  من  ال�سياق  هذا  يف  م�ستغربا 
من  االوربي  الربملان  »انزعاج 
)�س(  حممد  للر�سول  اال�ساءة  حملة 
بال�سحراء  االن�سان  وانتهاكات حقوق 
واملمار�سات  وفل�سطني  الغربية 
ال�سلمني  املتظاهرين  �سد  التع�سفية 
يف العديد من العوا�سم االأوربية على 

غرار باري�س )فرن�سا(«.
ق.و

م�ست�سار رئي�س اجلمهورية املكلف مبناطق الظل, اإبراهيم مراد

184 مليار دج لإجناز 12 األف م�سروع تنموي 
اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار  ك�سف 
املكلف مبناطق الظل، اإبراهيم مراد، 
اأكرث  تخ�سي�س  مت  اأنه  االثنني  اأم�س 
 12.  489 الإجناز  دج  مليار   184 من 
ال33  قرابة  بني  من  تنموي  م�رشوع 
مناطق  لفائدة  موجهة  م�رشوع  األف 
واأو�سح  الوطني  امل�ستوى  على  الظل 
مراد يف منتدى القناة االوىل لالإذاعة 
التي  امليدانية  اخلرجات  اأن  الوطنية 
قادته اىل خمتلف مناطق الوطن طيلة 
ال�سهور االأخرية مكنت من اح�ساء اأكرث 
من 15 اف منطقة ظل بتعداد �سكاين 
اأن«  موؤكدا  ن�سمة،  ماليني  ب8  قدر 
700 .32 م�رشوعا تنمويا مت اقرتاحه 

 489 متويل  مت  املناطق  هذه  لتنمية 
 184 عن  يزيد  مايل  مببلغ  منها   12.
نهاية  مع  باأنه  اأكد  كما   . دج«  مليار 
من  اأكرث  اجناز  �سيتم  اجلارية  ال�سنة 
لتكون  امل�ساريع  هذه  من  باملائة   50
بامتياز«،  الظل  مناطق  »�سنة   2021
تر�سد  »مل  الدولة  اأن   اإىل  الفتا 
الظل  مناطق  لتنمية  خا�سا  �سندوقا 
اأموال  من  امل�ساريع  متويل  مت  وامنا 
الواليات  ميزانيات  يف  موجودة  كانت 
الت�سامن ما بني اجلماعات  و�سندوق 
كان  كما  توزع  ومل  وغريها  املحلية 
خالل  من  عادية  ب�سفة  توزع  اأن  لها 
واالقت�سادية  االجتماعية  امل�ساريع 

الظل«.  مناطق  ل�سالح  املربجمة 
وتابع مراد باأن قانون املالية ر�سد يف 
ميزانية 2021  بعنوان وزارة الداخلية 
للمخططات  دج  مليار   100 مبلغ 
مليار   50 �سمنها  من  للتنمية  البلدية 
حاجيات  لتغطية  اأ�سا�سا  �ستذهب  دج 
الظل  مبناطق  اخلا�سة  امل�ساريع 
قطاعات  �ستخ�س�سه  ما  عن  ناهيك 
ولدى  اأخرى  واجتماعية  اقت�سادية 
امل�ساريع  تقدم  لو�سعية  ا�ستعرا�سه 
املمولة لفائدة خمتلف املناطق، قال 
من  االنتهاء  مت  باأنه  امل�سوؤول  ذات 
اجلمهورية  رئي�س  قرار  منذ  اجناز، 
االخري  فرباير  يف  تبون  املجيد  عبد 

 5171 من  الظل،  مبناطق  اخلا�س 
مقدر  مببلغ  باملائة(   41( م�رشوع 
اأن  اىل  م�سريا   ، دج  مليار   55 بحوايل 
ب  يقدر  االجناز  قيد  امل�ساريع  عدد 
4.309 م�رشوعا )35 باملائة( فيما مل 
تنطلق عملية اجناز 3.010 م�ساريع .

ومل يفوت م�ست�سار رئي�س اجلمهورية 
املكلف مبناطق الظل الفر�سة ليذكر 
من  اأراد  الذي  تبون  الرئي�س  مب�سعى 
يف  اأوال  ال�رشوع  الربنامج  هذا  خالل 
العمليات »�سهلة التحقيق والتي ت�سمن 
ظروف العي�س العادية للمواطنني بهذه 
اعتمادات  تتطلب  ال  والتي  املناطق 

مالية كبرية اأو و�سائل �سخمة«.

خالل تراأ�سه ملجل�س وزاري م�سرتك

فريقي عمل لت�سيري اقتناء
 لقاح كورونا

العزيز  عبد  االأول،  الوزير  اأمر 
جراد، خالل تراأ�سه ملجل�س وزاري 
الو�سعية  لتقييم  خ�س�س  م�سرتك 
كورونا  بجائحة  املرتبطة  الوبائية 
عملياتي  نظام  بو�سع  فريو�س، 
اجلوانب  جميع  بتح�سري  يتكفل 
بعملية  املرتبطة  اللوج�ستيكية 
تخزينه  وكذا  اللقاح،  ا�سترياد 
عمل  فريقي  اإن�ساء  مع  وتوزيعه، 
يرتاأ�سه  �سحي،  طابع  ذو  االأول 
اقرتاح  مهمة  ويتوىل  ال�سحة،  وزير 
اإ�سرتاتيجية اقتناء اللقاح، وخمطط 
وكذا  تنفيذه،  يتعني  الذي  التلقيح 
املدعوين  امل�ستخدمني  حت�سري 
للتجند يف حملة التلقيح، اأما الفريق 
الداخلية  وزير  يرتاأ�سه  الذي  الثاين 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
التنظيم  يتكلف بتح�سري  العمرانية، 
اللوجي�ستيكي ال�رشوري لنقل اللقاح 

وتخزينه وتوزيعه.
عالوة على ذلك، اأكد جراد يف هذا 
الوزراء  فيه  �سارك  الذي  االجتماع 
والنقل،  بالداخلية،  املكلفون 
ال�سيدالنية،  وال�سناعة  وال�سحة، 

وكذا  الـم�ست�سفيات،  واإ�سالح 
لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�س 
تكت�سي  الـم�ساألة  هذه  اأن  ال�سحي، 
لل�سلطات  بالن�سبة  االأولوية  اأق�سى 
العمومية التي �ست�سخر كل الو�سائل 
االإطار،  هذا  يف  واملادية  املالية 
رئي�س  بالتزام  باملنا�سبة،  مذكرا 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
لكوفيد-19،  امل�ساد  اللقاح  باقتناء 
االآجال،  اأقرب  يف  مواطنينا  لفائدة 
املنتوج  اختيار  اأن  اإىل  االإ�سارة  مع 
اإىل  االأول  املقام  يف  يعود  الذي 
الهيئة ال�سحية، يجب حتما اأن يوفر 
واأن  والـموثوقية،  النوعية  �سمانات 
ي�ستفيد من اعتماد منظمة ال�سحة 

العاملية.
االجتماع  هذا  اأن  بالذكر  وجدير 
الو�سعية  تطور  بدرا�سة  �سمح  قد 
النظام  وكذا  لكوفيد-19،  الوبائية 
على  و�سع  الذي  املتكيف  ال�سحي 
ت�سخري  اأجل  من  الهياكل،  م�ستوى 
االإ�سافية  واملوارد  الو�سائل 
لعدد  االأخري  االرتفاع  ملواجهة 

امل�سابني.

الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  ك�سف 
باال�ست�رشاف  ال�سيد  املكلف  االأول 
ميهوب اأن  بن  �رشيف  حممد 
�ستنطلق  اجلزائرية  ال�سلطات 
املت�رشرة من  لالأ�رش  اإح�ساء  عملية 
�سيتم اإح�ساء  كرونا كما  جائحة 
املوؤ�س�سات املت�رشرة بداية من �سهر 

دي�سمرب  .
اإح�ساء  مت  اأنه  الوزير  هذا واأ�سار 
جائحة  من  مت�رشرة  موؤ�س�سة   15000
اإىل االآالف  باالإ�سافة  الكورونا 
الكورونا  ت�سببت  التي  اال�رش  من 
ا�سهر   08 طيلة  فقدان قوتها  يف 
الناقلني والعمال  ا�رش  غرار  على 

املو�سمني و جتار االأ�سواق االأ�سبوعية 
هذا   ، واملطاعم  املقاهي  وعمال 
عن  االفراج  اأن يتم  املنتظر  من  و 
جانفي  من منت�سف  بداية  النتائج 
يف  االجراءات االجتماعية  التخاذ 
جائحة  ان  م�سريا  املت�رشرين  حق 
كبرية  خ�سائر  يف  ت�سببت  الكورونا 

من  حيث  ،ـ  واالأ�رش  للموؤ�س�سات 
املنتظر اأن يتم تخ�سي�س دعم خا�س 
واالأ�رش   ، للموؤ�س�سات املت�رشرة 
مار�س  يومها منذ  فقدت قوت  التي 
الديون  اإىل تراكم  اأدى  ما   ، املن�رشم 

عليها .
 حممد بن ترار

الوزير املنتدب  املكلف بال�ست�سراف 

اإح�ساء الأ�سر وال�سركات املت�سررة من كورونا

مرمي خمي�سة

مرمي خمي�سة
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مواقع الكرتونية روجت للمعلومة وتراجعت عنها

قطاع النقل على وقع ال�سائعات وا�ستئناف الن�ساط 

ا�شطرت اأم�س عدة مواقع اخبارية اإىل حذف من�شورات لها تتعلق با�شتئناف ن�شاط قطاع النقل 
من خالل رحالت اجلوية اجلزائرية و ال�شكك احلديدية وهو الأمر الذي تفاعل معه قطاع 
كبري من الراأي العام الوطني بعد تداول وثيقة تفيد بالتو�شل لأر�شية اتفاق بني ال�شلطات 

اجلزائرية و نظريتها الفرن�شية حول تاريخ ا�شتئناف الرحالت بني الوجهتني،الأمر الذي مل 
توؤكده مديرية الطريان املدين بوزارة النقل اأو اأية جهة حكومية اأخرى.

اإميان لوا�س 

جمال بوقزاطة
ا�شتئناف رحالت القطارات يف 15 

دي�شمرب

العايل  التعليم  بوزارة  التكوين  مدير  ك�شف 
للنقل  الوطنية  ال�رشكة  اأن  بوقزاطة  جمال 
اإبتداء  ن�شاطها  ت�شتاأنف  احلديدية  بال�شكك 
من 15 دي�شمرب املقبل، م�شريا اإىل االجتماع 
العام  املدير  مع  موؤخرا  تنظيمه  ثم  الذي 
احلديدية  بال�شكك  للنقل  الوطنية  لل�رشكة 

لدرا�شة �شبل حل م�شكل النقل.
العايل  التعليم  بوزارة  التكوين  مدير  اأعلن 
الرحالت  ا�شتئناف  اأن  بوقزاطة  جمال 
تاريخ  من  اإبتداءا  �شيكون  القطارات  عرب 
تتابع  الو�شية  الوزارة  اأن  الفتا  دي�شمرب،   15
ما  النقل  فتح  قرار  وت�شاير  كثب  الو�شع عن 

بني الواليات.
اإطار حت�شريا للدخول  واأفاد املتحدث:« يف 
اجلامعي املقرر يف الـ15 دي�شمرب القادم، اأنه 
االجتماعيني  ال�رشكاء  مع  لقاء  عقد  �شيتم 

بداية من االأ�شبوع املقبل،
اللقاءات، درا�شة وحتديد  و�شيتم خالل هذه 

كل ال�شيناريوهات املحتملة يف ظل الظروف 
اخلا�شة التي متليها جائحة كورونا.

تو�شيحات ال�شركة الوطنية للنقل  
بال�شكك احلديدية 

ردت ال�رشكة الوطنية للنقل بال�شكك احلديدية 
التعليم  بوزارة  التكوين  مدير  ت�رشيحات  على 
العايل والبحث العلمي الذي اأعلن عن ا�شتئناف 
احلديدية  بال�شكك  للنقل  الوطنية  ال�رشكة 
ن�شاطها اإبتداء من 15 دي�شمرب املقبل، موؤكدة 
يخ�شع  القطارات  رحالت  ا�شتئناف  قرار  اأن 
تقييم  على  بناء  العمومية،  ال�شلطات  لقرار 
تف�شي  ومتابعة  لر�شد  العلمية  الوطنية  اللجنة 

فريو�س كوفيد-19.
بال�شكك  للنقل  الوطنية  ال�رشكة  واأفادت 
مدير  مرا�شلة   »: له  بيان  من خالل  احلديدية 
م�شاحله  كافة  اإىل  املوجهة  امل�شافرين  نقل 
املخت�شة ت�شمنت الدعوة التخاذ كافة التدابري 
من اأجل حت�شري القطارات املنا�شبة لل�شري يف 
قرار حمتمل  �شدور  حال  الظروف يف  اأح�شن 
نقل  امل�شافرين،ال�شيما  قطارات  �شري  لعودة 

الطلبة اجلامعيني
ال�رشكة  وطواقم  عمال  باأن  البيان  و�شدد 
القطارات  لتح�شري  دائم  ب�شكل  جمندون 

و�شيانتها وو�شع االإجراءات ال�شحية والوقائية 
ال�رشورية حت�شبا الأي قرار يف هذا ال�شاأن.

 وزير الطاقة
فتح احلدود �شهر مار�س املقبل

عن  عطار  املجيد  عبد  الطاقة  وزير  ك�شف 
اأن  فتح  الفتا  الدولية،  احلدود  فتح  موعد 
 ، املقبل  مار�س  �شهر  خالل  احلدود  �شيكون 
متوقعا  اأن االقت�شاد العاملي  بعد فتح احلدود 

�شيعرف انتعا�شا.

اأمني اأندل�شي 
مل يتم حلد الآن حتديد تاريخ ا�شتئناف 

الرحالت اجلوية

اجلوية  اخلطوط  يف  باالت�شال  املكلف  فند 
خ�س  ت�رشيح  يف  اأندل�شي  اأمني  اجلزائري 
حول  تداوله  مت  ما  كل  »الو�شط«  جريدة  به 
ا�شتئناف الرحالت اجلوية الداخلية واخلارجية، 
موؤكدا اأنه حلد االآن  مل يتم اإ�شدار بيان اأو قرار 
ر�شمي من طرف اجلهة الو�شية بخ�شو�س قرار 

ا�شتئناف الن�شاط  من عدمه .
رحالت  تنظيم  با�شتمرار  تعلق  فيما  اأما 
�رشكتني  عرب  وفرن�شا،  اجلزائر  جوية بني 
هذه  اأن  ذاته،  املتحدث  اأ�شار  فرن�شيتني، 

»اجلوية  اخت�شا�س  من  لي�شت  امل�شائل 
تبقى  اإذ  بها،  لل�رشكة  عالقة  وال  اجلزائرية« 
�شالحيات  من  اال�شتثنائية  الرتاخي�س  هذه 

ال�شلطات املعنية بذلك.
 �شمري �شعابنة 

�شفحات مزيفة تريد تغليط الراأي العام

بفرن�شا  اجلزائرية  اجلالية  عن  النائب  حذر 
عدد  تداولتها  االأخبارالتي  من  �شمري�شعابنة 
ا�شتئناف  بخ�شو�س  الفاي�شبوك  �شفحات  من 
و  الداخلية  لرحالتها  اجلوية  اخلطوط 
مزيفة  �شفحات  اأنها  اأنها  اخلارجية،موؤكدا 

تريد تغليط الراأي حول
بفرن�شا  اجلزائرية  اجلالية  عن  النائب  اأكد 
عرب  ن�رشه  فيدو  خالل  من  �شعابنة  �شمري 
موقع  التوا�شل  على  الر�شمي  موقعه 
من  اأن  عدد  »الفاي�شبوك«  االجتماعي 
اأ�شا�س  ال  ملعلومات  كاذبة  ال�شفحات  تروج 
لها من ال�شحة ، حيث  ترباأ مما ن�شب اليه من 
ق�شية  ت�رشيحات  تناقلتها  �شفحات  حول 

ا�شتئناف الرحالت اجلوية.

القن�شلية العامة للجزائر يف مونرتيال  
دعوة العالقني اإىل الت�شجيل على 

املن�شة الإلكرتونية 
 دعت القن�شلية العامة للجزائر يف مونرتيال، 
الت�شجيل  العالقني،اإىل  اجلزائريني  بكندا، 
بال�شفارة  اخلا�شة  االإلكرتونية  املن�شة  على 
معايري  اأن  مو�شحة   ، دي�شمرب   2 تاريخ  قبل 
حمددة  الوطن  اإىل  املحتملة  للعودة  االأهلية 
يف  للجزائر  العامة  القن�شلية  اأكدت  بدقة. 
الوطن  اإىل  العودة  رحالت  اأن  على  مونرتيال 
خم�ش�شة لفئات حمددة، من بينها املواطنون 
اجلزائريون الذين �شافروا عند اإغالق احلدود 
اىل  باالإ�شافة  عودة،  تذكرة  لديهم  وتكون 
البلد  يف  املوجودين  اجلزائريني  املواطنني 
العودة  عليهم  يجب  والذين  للعالج  امل�شيف 
املواطنني  العالج،وكذا  نهاية  يف  البالد  اإىل 
امل�شيف  البلد  يف  يعي�شون  الذين  اجلزائريني 
باالإ�شافة  التدريب،  اأو  للدرا�شة  ب�شكل منتظم 
باخلارج  املقيمني  اجلزائريني  املواطنني  اإىل 
عليهم  ويتعني  عملهم  عقد  انتهى  والذين 

مغادرة البلد امل�شيف.

امل�شيلة

مدير الرتبية بالبويرة يو�شح

غليزان

يف اإطار ترتيبات الإ�شافية لت�شيري الأزمة ال�شحية املرتبطة بكورونا

34 ولية اإىل  به  املعنية  الوليات  عدد  ·       رفع 

الوايل يلتقي اجلي�ض الأبي�ض

احلجم ال�ساعي لأ�ساتذة البتدائي قانوين

اأ�ساتذة ثانوية العقيد علي تون�سي يحتجون 

جراد يقرر متديد احلجر املنزيل اجلزئي 
قام وايل امل�شيلة بربجمة لقاء مع مدراء املوؤ�ش�شات 
اال�شت�شفائية و والطواقم الطبيية،بقاعة االجتماعات 
مبعهد التكوين ال�شبه طبي ،حيث ا�شتمع خالله اإىل 
فيما  امل�شتجدات  اأهم  على  ان�شغاالتهم،والوقوف 
اللقاء  كورونا،وجاء  فريو�س  وباء  تف�شي  يخ�س 
بهدف معرفة النقائ�س واملعاناة التي يتخبط فيها 
الوالة مبتابعة  تكليف  اإطار  ال�شحة،وهذا يف  قطاع 
ظروف عمل االطقم الطبية املجندين وامل�شخرين 
م�شاحله  اأن  الواىل  واأكد  كورونا،  فريو�س  ملجابهة 

على  م�شاعدته  اأجل  من  ال�شحي  القطاع  �شرتافق 
التكفل باالأطقم الطبية وال�شبه الطبية وكذا املر�شى 
والت�شامن  والتكفل  النقائ�س  تدارك  �شبيل  يف 
لقطاع  ميدانية  كورونا،ومرافقة  فريو�س  ملكافحة 
ال�شحة يف جمال االيواء واالإطعام والنقل وكذا توفري 
التكفل  �شيتم  اأنه  على  الطبية،موؤكدا  التجهيزات 
النقائ�س  كل  تدارك  اأجل  االن�شغاالت،من  مبختلف 
مع  دورية  اجتماعات  �شيربمج  اأنه  تدريجيا،م�شيفا 

االطقم الطبية.

اأن  البويرة »مراد بوزيان«  اأكد مدير الرتبية لوالية 
احلجم ال�شاعي اخلا�س باأ�شاتذة التعليم االبتدائي 
ظروف  نعي�س  ونحن  خا�شة  جدا  ومعقول  قانوين 
ا�شتثنائية ب�شبب تف�شي جائحة كورونا ، حيث اأو�شح 
احلجم  اأن  اإعالمية  ت�رشيحات  يف  امل�شوؤول  ذات 
�شاعة   30 هو  االبتدائي  التعليم  الأ�شاتذة  ال�شاعي 
اأ�شبوعيا ح�شب ما ين�س عليه القانون ، م�شريا اأن 

اأكرب حجم �شاعي بالن�شبة لهذه الفئة على م�شتوى 
والية البويرة هو 27 �شاعة اأ�شبوعيا ما يعني اأننا يف 
حدود القانون ولي�س العك�س كما يظن البع�س ، هذا 
و ال يزال االأ�شاتذة ي�شتكون منذ الدخول املدر�شي 
بنظام  والعمل  ال�شاعي  احلجم  �شغط  من  احلايل 
مهامهم  اأداء  من  وي�شعب  يرهقهم  الذي  التفويج 

ح�شبهم .

العقيد  بثانوية  جمموعة اأ�شاتذة  اأم�س  �شباح  احتج 
علي تون�شي، بعا�شمة الوالية غليزان اأمام مقر مديرية 
االن�شغاالت  ببع�س  بالتكفل  املطالب  الأجل  الرتبية 
با�شتمرار�شغور  املحتجون   وندد   . الهامة  املهنية 
من�شب نائب مدير الّدرا�شات باالإ�شافة اإىل من�شب 
توّفر  عدم  وكذا  خمزين  ومن�شب  الرتبية  م�شت�شار 
من  الوقاية  تدابري  خ�شم  يف  لالأ�شاتذة  م�شاء  النقل 
انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجّد ،وجاءت هذه الوقفة 
االحتجاجية ، لطرح هذه االن�شغاالت على امل�شوؤولني 
القائمني على قطاع الرتبية بالوالية، والتي متحورت 

اجماال برفع تلك املطالب  ح�شب ت�رشيحات االأمني 
الثانويات اجلزائرية.   اأ�شاتذة  الوالئي لنقابة جمل�س 
و�شاركت يف هذه الوقفة االحتجاجية بع�س النقابات 
لرفع جملة من املطالب االأخرى تتمثل يف بقاء بع�س 
بظاهرة  و�شفوه  ما  اإىل  باالإ�شافة  عالقة  امللفات 
كثافة  ،وكذا  النقابي  العمل  على  الت�شييق  ا�شتفحال 
وموؤثر  وظيفي  غري  اعتربوه  والذي  ال�شاعي  احلجم 
جدا على التح�شيل العلمي املعريف للتالميذ والذي 
له وقع �شلبي، على اأداء االأ�شاتذة وم�شاعدي وم�رشيف 

الرتبية .

العزيز  عبد  االأول،  الوزير  قرر 
اإجراءات  متديد  اأم�س،  جراد، 
يوما   15 اجلزئي  املنزيل  احلجر 
من  الثاين  من  ابتداء  اأ�شافيا، 
عدد  رفع  مع  املقبل،  دي�شمرب 

الواليات املعنية به اإىل 34 والية.
اأن  االأوىل،  للوزارة  بيان  واأفاد 
ترتيبات  اإطار  يف  ياأتي  هذا 
االأول  الوزير  اتخذها  اإ�شافية، 
الـمرتبطة  ال�شحية  االأزمة  لت�شيري 
بجائحة فريو�س كورونا، م�شرية اأن 
احلجر  باأوقات  املعنية  الواليات 
من ال�شاعة الثامنة م�شاء اإىل غاية 
ال�شاعة اخلام�شة  من �شباح اليوم 
اأم  االأغواط،  اأدرار،  هي:  الـموايل 
ب�شكرة،  بجاية،  باتنة،  البواقي، 
تلم�شان،  تب�شة،  البويرة،  البليدة، 
اجلزائر،  وزو،  تيزي  تيارت، 
عنابة،  قالـمة،  �شطيف،  جيجل، 
م�شتغامن،  الـمدية،  ق�شنطينة، 

اليزي،  وهران،  ورقلة،  الـم�شيلة، 
بومردا�س،  بوعريريج،  برج 
تي�شم�شيلت،  تندوف،   الطارف، 
اأهرا�س،  �شوق  خن�شلة،  الوادي، 

تيبازة وعني متو�شنت.
قد  اأنه  البيان،  ذات  اأ�شار  كما 
خدمات  تعليق  اإجراء  رفع  تقرر 
للركاب  العمومي  اجلوي  النقل 
اعتباًرا  الداخلية  ال�شبكة  على 
وهذا  دي�شمرب،   6 االأحد  يوم  من 
بداية بالرحالت من واإىل الواليات 
اأوىل،  كمرحلة  للبالد،  اجلنوبية 
تخدم  الرحالت  من   %50 يف حني 

�شمال البالد.
عملية  با�شتمرار  تعلق  وفيما 
تدريجي  ب�شكل  الـم�شاجد  فتح 
ال�شلطات  قبل  ومراقب من  ومرن 
فتح  اأي�شا  تقرر  قد  العمومية، 
عن  تزيد  �شعة  ذات  الـم�شاجد 
التقّيد  مع  وذلك  م�شلي،   500

والربوتوكوالت  بالتدابري  ال�شارم 
من  واحلماية  للوقاية  ال�شحية 
حني  يف  كورونا،  فريو�س  انت�شار 
بيع  اأ�شواق  غلق  اإجراء  متديد  مت 
الـمركبات الـم�شتعملة على م�شتوى 
كامل الرتاب الوطني ملدة خم�شة 
غلق  اإجراء  فيها  مبا  يوما،  ع�رش 
الريا�شات  متعددة  القاعات 
واأماكن  الريا�شية،  والقاعات 
وف�شاءات  واال�شتجمام  الت�شلية 
جانب  اإىل  وال�شواطئ،  الرتفيه 
الثقافية،  واملراكز  ال�شباب  دور 
الـمعنية  والية  وثالثني  االأربع  يف 

باإجراء احلجز اجلزئي الـمنزيل،
�شياق  يف  امل�شدر  نف�س  واأ�شاف 
خم�شة  ملدة  ّدد  يمُ اأنه  مت�شل، 
والية  االأربع  يف  يوما،  ع�رش 
اجلزئي  احلجز  باإجراء  الـمعنية 
اأوقات  حتديد  اإجراء  الـمنزيل، 
يجب  التي  الـمتاجر  بع�س  ن�شاط 

ابتداء  اأن�شطتها  جميع  توقف  اأن 
مذكرة  زواال،  الثالثة  ال�شاعة  من 
بتحديد  الـمعنية  االأن�شطة  اأن 
اأوقات الن�شاط هي كالتايل: جتارة 
جتارة  الكهرومنزلية،  االأجهزة 
والديكورات،  الـمنزلية  االأدوات 
واأقم�شة  الـمفرو�شات  جتارة 
الريا�شية،  اللوازم  الـتاأثيث، جتارة 
واللعب،  االألعاب  يف  التجارة 
التجارية،  االأن�شطة  متركز  اأماكن 
والن�شاء،  للرجال  احلالقة  قاعات 
الـمرطبات واحللويات، يف  وجتارة 
الـمقاهي  يخ�س  فيما  يتعني  حني 
االأكل  وحمالت  والـمطاعم 
ال�رشيع، اأن تقت�رش اأن�شطتها على 
اأي�شا  وهي  فقط،  الـمحمول  البيع 
ال�شاعة  من  ابتداًء  بالغلق  ملزمة 

الثالثة زواال.

مرمي خمي�شة

جلول  االأئمة  نقابة  رئي�س  رد 
حجميي  يف ت�رشيح »للو�شط« على 
االنتقادات التي طالت اإمام م�شجد 
املالك  عبد  املنيعة  يف  الفرقان 
وا�شعا،  جدال  اأثارت  التي  و  عنرت  
اخلطرية  االتهامات  بعد  خ�شو�شا 
واملعلمني،  لالأ�شاتذة  وجهها  التي 
اأن يعالج  اأن امل�شجد يجب  م�شددا 
كل الق�شايا باأ�شاليب �شهلة ومقنعة.
جلول  االأئمة  نقابة  رئي�س  عرب 

به   تلفظ  ملا  رف�شه  عن  حجميي 
اإمام م�شجد الفرقان يف املنيعة عبد 
واتهامات  اأحكام  من  عنرت  املالك 
الظرف  يف  املعلمني  و  لالأ�شاتذة 

اخلا�س الذي تعي�شه البالد.
االإمام  اأن  حجيمي  جلول  اأو�شح  و 
حاول عالج مو�شوع معني يف و�شع 
واملقلق  املنت�رش  بالوباء  معني 
لو�شع  لتحم�شه  ونتيجة  للجميع، 
األفاظ   قال  وقناعته  التالميذ 

اأن   املفرو�س  من  كان  واأحكام، 
الظرف  هذا  يف  لها  يتطرق  ال 
 »: املتحدث  اأ�شاف  و  احل�شا�س 
وهو   ، اعتذار  بتقدمي  قام  االإمام  
 ، معتدل  وخط  مرجعية  �شاحب 
لديه  لي�س  ااّلأخري  هذا  اأن   حيث 
اأو�شيا�شية،  فكرية  خ�شومة  اأي 
منا�شب  ولي�س  ح�شا�س  الظرف 
حتدث  االإمام   ، الق�شايا  هذه  لفتح 
يف مرحلة ح�شا�شة وباأ�شلوب �شديد 

اأن  نرف�س  نحن  ،و  نتيجة حتم�شه  
يكون امل�شجد �شبب يف الفتنة ». و 
للتذكري، فاإن اإمام م�شجد »الفرقان« 
يف املنيعة عبد املالك عنرت،اعترب 
يف خطبة اجلمعة املا�شية اأن رف�س 
اإ�شافية  �شاعات  العمل  االأ�شاتذة 
غري  التالميذ  فات  ما  ال�شتدراك 
بقيت  اأجورهم  اإن  قائال  منطقي، 

�شارية ملدة 8 اأ�شهر دون عمل.
 اإميان لوا�س 

جلول حجيمي ب�شاأن ت�شريحات  اإمام م�شجد املنيعة :

امل�سجد ف�ساء ملعاجلة الق�سايا باأ�ساليب لينة

اجلوية الرحالت  حتديد تاريخ ل�شتئناف  اأندل�شي: مل يتم  اأمني          •
العام الراأي  تغليط  تريد  �شعابنة: �شفحات مزيفة  •       �شمري 

املقبل �شهر مار�س  احلدود  �شيكون  الطاقة: فتح  •       وزير 
القادم 15 دي�شمرب  بتاريخ  القطارات  عمل  ا�شتئناف          •

اأح�شن مرزوق

اأمني بن لزرق 

عبدالبا�شط بديار



حتقيقات  الأمن  م�صالح  با�رشت 
برملان  نواب  خم�صة  مع  معمقة 
الوطني  ال�صعبي  باملجل�س 
وجمل�س الأمة  بكل من وهران و 
مع�صكر بتهم نهب العقار والف�صاد 
على  ملفاتهم  اإحالة  انتظار  ،يف 
�صحب  اإجراءات  لفر�س  الوزارة 
يتعلق  الأمر   . منهم  احل�صانة 
بثالث نواب من املجل�س ال�صعبي 

الوطني منتخبني عن ولية وهران 
متورطني يف نهب العقار وحتويل 
ممتلكات عمومية اإىل ا�صتثمارات 
خا�صة  ،بالتواطوؤ مع وايل الولية 
الأ�صبق عبد امللك بو�صياف ،كما 
تبني اأن اأحد النواب حلقته ملفات 
رئي�س   من�صب  بتوليه  مرتبطة 
بلديات  اأكرب  �صابق لإحدى  بلدية 
الولية اأين تورط يف ق�صايا نهب 

العقار،وحتويل ممتلكات عمومية 
بولية  خا�صة،اما  ملكية  اإىل 
مع�صكر فيتعلق الأمر باأحد نواب 
الربملان الذي تبني ا�صتيالئه على 
وا�صعة  فالحية  اأر�صية  م�صاحات 
مبع�صكر بطرق م�صبوهة والن�صب 
والحتيال على �رشيك له يف عقار 
لإقامة م�رشوع �صكني بوهران،يف 
حني تواجه نائب اآخر عن جمل�س 

الغ�س  يخ�س  تقيل  ملف  الأمة 
والتدلي�س والن�صب ،والحتيال يف 
مبع�صكر  �صكنية   م�صاريع  اإقامة 
،هذا ومن املنتظر  اإحالة ملفات 
العدل  وزارة  على  الثالث  النواب 
�صحب  اإجراءات  لبحث  قريبا 
احل�صانة قبل اإحالة ملفاتهم على 

الق�صاء.
حممد بن ترار   
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القليعة  حمكمة  نيابة  اإلت�صمت 
اأم�س الثنني ثالثة �صنوات �صجنا 
نافذا يف حق كرمي طابو، الناطق 
الجتماعي  للحزب  الر�صمي 
الدميقراطي )غري معتمد( املتهم 

ب«اإحباط معنويات اجلي�س«.
كما اإلتم�صت نيابة حمكمة القليعة 
الف  ب100  تقدر  مالية  غرامة 
دينار على اعتبار اأن الت�رشيحات 
مايو  �صهر  املتهم  بها  اأدىل  التي 
موجهة  »خطرية«  تعترب   2019
الوطني بكل مكوناته  العام  للراأي 
و يف ظرف �صا�صي ح�صا�س كانت 
ملمثل  ا�صتنادا  اجلزائر،  به  متر 

النيابة.
كما �صدد ممثل النيابة ان املحاكمة 
موؤ�ص�صة على  النيابة  اإلتما�صات  و 
كل  بعيدا عن  و  الوقائع اخلطرية 
�صيحاكم  اأنه  مربزا  املزايدات 
على تلك الوقائع من جهته، رافع 
املتهم كرمي طابو من اأجل براءته، 
كل  له  توجه  اأن  يقبل  اأنه  م�صددا 
بالدفاع  »الإ�رشار  تهمة  اإل  التهم 
الوطني ،و تهديد الوحدة الوطنية 
و اإحباط معنويات اجلي�س« مربزا 
لنف�صه  ي�صع  �صيا�صي  منا�صل  اأنه 
عدم  اأبرزها  اأخالقية  حدودا 
التي  اجلي�س  ملوؤ�ص�صة  التعر�س 
كما  روؤو�صنا«  فوق  »تاج  تعترب 
قال و اأ�صاف اأنه ب�صفته منا�صال 
اأداء  ينتقد  اأن  حقه  من  �صيا�صيا، 
يف  نف�صها  تقدم  موؤ�ص�صة  اأي 

املجال ال�صيا�صي.
وكان دفاع املتهم قد التم�س من 
بطالن  �صكلية--  --كدفوع  قبل 
اإجراءات املتابعة الق�صائية و كذا 
بطالن اإجراء حماكمة اليوم على 
اعتبار اأن مت حماكمته �صابقا فيها 

اإجراء  ببطالن  الدفع  جانب  اإىل 
اأكدت  و  الق�صائية  الرقابة  رفع 
اجلنح  غرفة  رئي�صة  جهتها  من 
حماكمة  اأن  القليعة  مبحكمة 
ق�صائي  حتقيق  اآخر  تعد  اليوم 
رف�صت  فيما  احلكم  اإ�صدار  قبل 
للدفاع  ال�صكلية  بالدفوع  الأخذ 
اخلا�صة ببطالن الإجراءات فيما 
بعدم  اخلا�صة  الدفوع  قبول  مت 
من   79 و   74 املادتني  د�صتورية 
هما  و  اجلزائية  اإجراءات  قانون 
لهما  اإ�صتندت  اللتان  املادتان 
طابو  لكرمي  متابعتها  يف  النيابة 
اإ�صتجوابه  عملية  تبا�رش  اأن  قبل 
و التحقق من ت�رشيحاته املدونة 
يف قرار الإحالة ال�صادر عن غرفة 
بالتما�س  الأمر  يتعلق  و  التهام 
امل�صاألة  القليعة  حمكمة  طرح 
العليا  املحكمة  اأمام  القانونية 
املجل�س  امام  طرحها  اأجل  من 
مدى  يف  ينظر  حتى  الد�صتوري 
املذكورتني  املادتني  تطابق 
تاأجيل  مت  و  الد�صتور  مع  �صابقا 
حماكمة كرمي طابو ل�صبعة مرات 
من  بطلب  كانت  اأغلبها  متتالية، 
وقت  اأجلت يف  ،كما  املتهم  دفاع 
يف  الف�صل  املحكمة  هيئة  �صابق 
جائحة  تدابري  ب�صبب  الق�صية 
كورونا التي اأعلنت من قبل وزارة 

القطاع.

ق.و

و �صلطت حمكمة ال�رشاقة عقوبة 
10 �صنوات نافذة و غرامة واحد 
ولية  وايل  على  دينار  مليون 
غازي،  حممد  الأ�صبق،  ال�صلف 
الق�صية،  اأي�صا يف هذه  املتورط 
ب�صنتني  جنله  اإدانة  جانب  اإىل 
مالية  وغرامة  نافذا  �صجنا 

قدرها 500.000 دج.
يف  املتورطون  يتابع  لالإ�صارة،   
»تبيي�س  بجنح  الق�صية  هذه 
النفوذ«  و«ا�صتغالل  الأموال« 
م�صتحقة«  غري  امتيازات  و«منح 
عمومية«  اأموال  و«نهب 
و«حتري�س اأعوان عموميني على 
م�صتحقة«  غري  امتيازات  منح 
ب�صكل  ال�صعبة  العملة  و«حتويل 

غري قانوين للخارج«.
لذات  اجلنح  غرفة  اأدانت  كما 
�صنوات   10 بعقوبة  املحكمة 
مالية  غرامة  و  نافذا  �صجنا 
لكل  دينار  مليون  واحد  قدرها 
عبد  الأ�صبق  وهران  وايل  من 
الغاين زعالن و كذا املدير العام 
الأ�صبق لالأمن الوطني عبد الغني 
اأي�صا  هامل، ب�صفتهما متورطني 

ق�صايا  يف  مايا«  »ال�صيدة  مع 
امل�صتثمرين  على  ُحكم  و  ف�صاد 
املقاولني، بلعيد عبد الغني وبن 
 7 ب  التوايل  على  ميلود  عائ�صة 
مع  نافذا  �صجنا  �صنوات   10 و 
غرامة مالية قدرها مليون دينار 

جزائري لكل منهما.
ال�صابق  الربملاين  النائب  اأما 
املتقاعد عمر يحياوي )يف حالة 
فرار يف اخلارج( فقد متت ادانته 
مع  نافذا  �صجنا  �صنوات   10 ب 
غرامة مالية قدرها مليون دينار 
واإ�صدار  الأمالك  وم�صادرة 

كما  عليه  بالقب�س  دويل  اأمر 
البتدائي،  احلكم  منطوق  األزم 
بدفع  ابنتيها  و  مايا  ال�صيدة 
جزائري  دينار  مليون   600 مبلغ 
عن  العمومية  للخزينة  كتعوي�س 
و  فيها  ت�صبب  التي  الأ�رشار 
بتاريخ  املحاكمة  جل�صة  خالل 
اإعرتفت  املا�صي،  اأكتوبر   9
الت�صهيالت  اأن  �صفيقة  زوليخة 
اأجل  من  عليها  ح�صلت  التي 
قد  ا�صتثمارية  م�صاريع  اإجناز 
اجلمهورية  »رئي�س  بتدخل  متت 
و  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صابق، 

لي�س من خالل كاتبه ال�صخ�صي«، 
للجل�صة  احلا�رش  رقاب،  حممد 

ب�صفة �صاهد.
على  كانت  اأنها  اأكدت  اأن  وبعد 
الرئي�س  مع  مبا�رش«  »ات�صال 
فندت  بوتفليقة،  ال�صابق 
لولة  نف�صها  تقدمي  املتهمة 
اأ�صا�س  على  املعنية  املناطق 
الرئي�س و لكن ب�صفة  ابنة  كونها 
ن�صنان�صي  لكون  مايا«  »ال�صيدة 
هذا  يف  قال  و  ازديادها  لقب 
اأن  رقاب  حممد  اخل�صو�س، 
اأن  و  لها  ي�صبق  »مل  املعنية 
الرئي�س  طرف  من  ا�صتقبلت 
ال�صابق مبقر رئا�صة اجلمهورية«، 
ا�صتقبلها  اأن  و  �صبق  اأنه  موؤكدا 
برئا�صة  واحدة  »مرة  �صخ�صيا 
2004«وا�صاف  �صنة  اجلمهورية 
اأنه قدمها ملحمد غازي، الوايل 
اأ�صا�س  على  لل�صلف،  ال�صابق 
اأجل  من  فقط«  مايا  »ال�صيدة 
حديقة  تاأهيل  اإعادة  م�رشوع 
ت�صلية باأم الذروع و اأبرز اأي�صا اأن 
كلفه  من  هو  بوتفليقة  »الرئي�س 
ال�صابق  ال�صلف  لوايل  بتقدميها 
اأخوه و م�صت�صاره، �صعيد  لي�س  و 

بوتفليقة«.

قرر جمل�ش ق�ساء تيبازة اأم�ش الإثنني تاأجيل حماكمة ن�سنا�ش زوليخة-�سفيقة امل�سماة »ال�سيدة مايا« 
املدانة اإبتدائيا يف ق�سايا ف�ساد مبحكمة ال�سراقة ب12 �سجنا نافذا, اإىل يوم 7 دي�سمرب القادم و جاء 

قرار غرفة اجلنح نزول عند طلب دفاع املتهمني بعد ت�سجيل غياب متهمني رئي�سيني اإثنني و هما كل 
من الواليني ال�سابقني لكل من ال�سلف و وهران على التوايل حممد الغازي و عبد الغاين زعالن و كانت 

حمكمة ال�سراقة قد اأدانت بتاريخ 14 اأكتوبر املا�سي يف جل�سة علنية ابتدائية ن�سنا�ش زوليخة-�سفيقة 
ب 12 �سنة �سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ماليني دج اإىل جانب اإدانة ابنتيها, اإميان وفرح, ب 5 

�سنوات �سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ماليني دينار مع اأمر مب�سادرة ممتلكاتهم.

حمكمة القليعة ) تيبازة(

 التما�س 3 �سنوات �سجنا نافذا
 يف حق املتهم كرمي طابو

ق�سية جممع كوندور

احلكم بخم�س �سنوات �سجنا يف 
حق اأويحيى و �سالل 

اأ�صدرت حمكمة �صيدي اأحممد 
اأم�س  العا�صمة(  )اجلزائر 
�صنوات  بخم�س  حكما  الثنني 
الوزيرين  حق  يف  نافذا  حب�صا 
الأولني ال�صابقني اأحمد اأويحيى 
املتابعني  �صالل  املالك  وعبد 
خمالفة  امتيازات  منح  بتهمة 
حمادي،  بن  لالأخوة  للقانون 
مالكي جممع كوندور كما ق�صت 
نف�س املحكمة بتغرمي املعنيني 
دج  مليون  منه  دج  مبليونني 

للخزينة العمومية.
وتوبع اأويحيى و�صالل بتهم منح 
ملجمع  مربرة  غري  امتيازات 
كوندور وفروعه، منها ت�صهيالت 
بي  لالأدوية »جي  لإجناز م�صنع 
اجلديدة  باملدينة  فارما« 
�صيدي عبد اهلل )غرب العا�صمة( 
الربيد  وزير  ها  ي�صريرّ كان  والتي 
والتكنولوجيات �صابقا مو�صى بن 
حمادي الذي تويف �صهر جويلية 
بعد  احلرا�س  ب�صجن  املا�صي 

كما  كورونا  بفريو�س  اإ�صابته 
من  كوندور  جممع  ا�صتفاد 
ت�صهيالت غري قانونية من طرف 
مركز  لإجناز  و�صالل  اأويحيى 
للحروق بولية �صكيكدة من قبل 
�رشكة »ترافوكوفيا« وهي اإحدى 
اإ�صافة  كوندور،  جممع  فروع 
اإبرام  يف  النفوذ  ا�صتغالل  اإىل 
الهاتف  متعامل  مع  �صفقات 

النقال العمومي
اقتناء  بغر�س  »موبيلي�س« 
اإلكرتونية  ولوحات  هواتف 
وبخ�صو�س  كوندور  جممع  من 
التهمة املتعلقة بالتمويل اخلفي 
للمرت�صح  النتخابية  للحملة 
عبد العزيز بوتفليقة لرئا�صيات 
واملتابع  امللغاة   2019 اأبريل 
وعبد  �صالل  املالك  عبد  فيها 
مديري  ب�صفتهما  زعالن  الغني 
املحكمة  ق�صت  فقد  احلملة، 

بانق�صاء الدعوى العمومية

بوهران ومع�سكر

الأمن يحقق حول خم�سة برملانيني يف ق�سايا ف�ساد

تاأجيل حماكمة املدعوة "ال�سيدة مايا" بتيبازة

املتهمة توؤكد ات�سالها املبا�سر مع الرئي�س الأ�سبق 
.      غياب حممد الغازي و عبد الغاين زعالن

يف ق�سية نهب العقار ال�سياحي مبحكمة �سيدي احممد

 التحقيق مع وزير ال�سكن ال�سابق عبد احلميد طمار 
.     مثول مدير ال�سناعة ومدير اأمالك الدولة ال�سابقني لولية تيبازة

من  الثنني اإحالة  اأم�س  نهار  مت 
وزير ال�صكن ال�صابق عبد الوحيد 
امل�صوؤولني  من  وعدد  طمار 
اأمام  تيبازة  بولية  ال�صابقني 
الثانية  بالغرفة  التحقيق  قا�صي 
�صيدي للتحقيق  حمكمة  لدى 
تخ�س  ف�صاد  ق�صايا  يف  معهم 
يف  ي�صب  العقار،والذي  نهب 

خانة  ف�صاد.
هذا ويتابع وزير ال�صكن ال�صابق 
كل  طمار رفقة  الوحيد  عبد 
املناجم  و  ال�صناعة  من  مدير 
ومدير  و كذلك   لتيبازة  ال�صابق 
لولية  ال�صابق  الدولة  اأمالك 
بـمنح  تتعلق  ق�صايا  يف  تيبازة 
حق  وجه  بدون  عقارعمومي 

عمومية  مقررات  تزوير  و 
الوطنية  بالأمالك  وامل�صا�س 
امتيازات غري م�صتحقة و  ومنح 
اإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة و تبديد 
امللفات  عمومية وهي  اأموال 
الدرك  ملجموعة  �صبق  التي 
الوطني وان حققت فيها ، حيث 
ال�صتماع  اأي�صا  املنتظر  من 

،على  اآخرين  اإىل م�صوؤولني 
عمومية  عقارات  خلفية حتويل 
خا�صة حتت غطاء  ملكيات  اىل 
التي مت  تيبازة  ال�صتثمار بولية 
ال�صاحلية  عقاراتها  اأغلب  نهب 
العقار  بارونات  من قبل 

املدعمني من قبل الع�صابة .
حممد بن ترار



الثالثاء  01 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ 16  ربيع الثاين   1442ه 5

للعمال  الوالئي  االحتاد  اأماط 
عن  اللثام   ، بورقلة  اجلزائريني 
االأمن  اأعوان  م�شاركة  ق�شية 
�شوناطراك  ل�رشكة  الداخلي 
املجال�س  جتديد  انتخابات  ،يف 
النقابية لل�رشكات البرتولية بحا�شي 
اجلهوية  واملديريات  م�شعود 
 ، �شوناطراك  ملجمع  التابعة 
ذاتها  النقابية  الهيئة  اأكدت  حيث 
يحرم  قانوين  مانع  وجود  عدم 
اختيار  يف  امل�شاركة  من  االأعوان 
الوالئي  االحتاد  ك�شف   . ممثليهم 
للعمال بورقلة،يف مرا�شلة موجهة 

على  ردا  النقابية  الفروع  الأحد 
ا�شتف�شارهذه االأخرية حول ق�شية 
الداخلي  االأمن  اأعوان  م�شاركة 
بفروعها  �شوناطراك  ملوؤ�ش�شة 
اجلهوية ، يف االنتخابات املتعلقة 
 ، النقابية  املجال�س  بتجديد 
ذاتها  املرا�شلة  اأو�شحت  حيث 
الداخلي  االأمن  اأعوان  باإمكان  اأنه 
على  االنتخابات  يف  امل�شاركة 
قانوين  مانع  يوجد  ال  اأنه  اعتبار 
يف  امل�شاركة  بعدم  هوؤالء  يلزم 
املجال�س  يف  ممثليهم  اختيار 
ال�شماح  قرار  وخلف   . املنتخبة 

ل�رشكة  الداخلي  االأمن  الأعوان 
يف  طيبة  اأ�شداء   ، �شوناطراك 
االأو�شاط العمالية التي اأعربت عن 
�شعادتها بهذا القرار كونه �شي�شمح 
لهم بامل�شاركة يف اختيار ممثليهم 
دعا  كما   ، و�شفافية  نزاهة  بكل 
عرب  املتواجدين  زمالءهم  هوؤالء 
املديريات اجلهوية بر�س ال�شفوف 
وتوحيد الروؤى والقناعات الختيار 
 . م�شاحلهم  يخدم  مبا  ممثليهم 
ومعلوم اأن جل ال�رشكات البرتولية 
انتهت  قد   ، م�شعود  حا�شي  يف 
الزما  وبات  االنتخابية  عهدها 

جتديد  لعملية  التح�شري  عليها 
الفروع النقابية التي تاأجلت ب�شبب 
جائحة  فر�شتها  التي  الظروف 
االحتاد  اأبرق  واأن  و�شبق   ، كورونا 
مرا�شلة   ، بورقلة  للعمال  الوالئي 
يخطرهم  املجال�س  ملختلف 
االنتخابية  العهدة  بانتهاء  فيها 
املجال�س  هذه  اأدخل  الذي  االأمر 
اأن االحتاد  ، غري  يف فراغ قانوين 
الفرتة  بتمديد  رخ�س  الوالئي 
الظروف  ب�شبب  ا�شتثنائية  كحالة 

الراهنة . 
�أحمد باحلاج 

ال�شلطات  م�شاعي  اإطار  يف 
اأزمة  على  للق�شاء  الو�شية 
النقل  توفري  يف  التذبذب 
قرى  تدعمت  فقد  املدر�شي 
بلدية مترنا�شت ، بـ 10 حافالت 

للنقل املدر�شي .
اأفاد بيان لديوان والية مترنا�شت 

كانت قد حت�شلت يومية »الو�شط 
حتت  انه  منه  ن�شخة  على   «
وايل  قري�س  م�شطفى  ا�رشاف 
الوالية ، مت ت�شليم »10« حافالت 
للنقل املدر�شي لبلدية تامنغ�شت، 
بغية توزيعها على القرى امل�شنفة 
االأمربقرى  ظل،ويتعلق  كنقاط 

 ، تغموت  ،اأزرزي،  ترهنانت 
قرى  لتيت،وكذا  اإ�شافة   ، اأم�شل 
 ) الغربية  و  )ال�رشقية  تقرمبايت 
، تيلمزي ، ايديكل ، تغهوهاوت، 
مت�شل  �شياق  ويف  واإندالق، 
اأ�شافت نف�س اجلهات اأن العملية 
املناطق  باقي  لتم�س  متوا�شلة 

باتت  التي  واحلدودية  النائية 
النقل  لو�شائل  ما�شة  بحاجة 
املدر�شي الذي لطاملا كان �شببا 
التح�شيل  تراجع  يف  مبا�رشا 
العلمي بالن�شبة للتالميذ االق�شام 

النهائية .
�أحمد باحلاج 

الواد  القاطنون بحي قطع   ي�شكو 
االنت�شار  من  مترنا�شت  ببلدية 
على  ال�شطو  لظاهرة  الفظيع 
لها  حد  يو�شع  مل  ،التي  املنازل 
املتكررة  النداءات  من  بالرغم 
ال�شلطات  طالبوا  الذين   ، لل�شكان 
تخلي�شهم  بتمرنا�شت  املحلية 
من تلك الع�شابات التي اأتت على 
ممتلكاتهم اخلا�شة ،يف ظل غياب 
عوامل الردع و الرقابة،و هوالذي 
و   ، الظاهرة  ا�شتفحال  اإىل  اأدى 
و�شط  مرتفع  تزايد  يف  هي  التي 
و   ، انتعا�شها  حمفزات  وجود 

خا�شة عند حلول الظالم  .
 و قد عرب الع�رشات من القاطنني 
عن  �شابقا  املذكور  احلي  يف 
ا�شتيائهم من ظاهرة ال�شطو على 
ناقو�س  دقت  التي  ،و  املنازل 
اخلطر بقطع الواد، و ذلك بالرغم 
اأن احلي ال يبعد عن عا�شمة  من 

الوالية اإال بب�شع كيلومرتات .
الواد  قطع  حي  �شكان  اأ�شاف  و 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
من  جملة  هناك  اأن  الو�شط«   «
العمل  ي�شتدعي  االقرتاحات 
خطر  من  اإنقاذهم  اأجل  من  بها 

الع�شابات الليلية ، التي ت�شتهدف 
ممتلكاتهم  ،و  ال�شكنية  مقراتهم 
اأحيانا ما توؤدي  اخلا�شة ، و التي 
جرائم  اإىل  تلك  ال�شطو  عمليات 
قتل يف حال اإبداء مقاومة �شديدة 
من ال�شحية ، حيث طالبوا بو�شع 
برنامج خا�س يف كل ف�شول ال�شنة 
، و ب�شكل خا�س منه خالل الفرتة 
يف  احلي  بتعزيز  ذلك  و   ، الليلية 
العمومية  باالإنارة  نقاطه  خمتلف 
احلالك  الظالم  كان  لطاملا  اإذ   ،
من بني العوامل امل�شجعة لن�شاط 
ال�شباب املنحرف ، و ذلك ملمار�شة 
 ، الرذيلة  الف�شاد ،و  �شتى طقو�س 
على غرار ال�رشقة و ال�شطو على 
التجارية،و  املحالت  و  املنازل 
كذا ا�شتهالك و ترويج �شتى اأنواع 
املخدرات ،و املهلو�شات ، و التي 
منحرفوغن  يرتادها  ما  كثريا 
يتخذون  بحيث  احلي  عن  غرباء 
لهم  اأوكارا  الدام�شة  االأماكن  من 
، كما طالب ال�شكان من ال�شلطات 
الدوريات  بتكثيف  االأمنية 
يعترب  الذي  االأخري  هذا   ، الليلية 
للظاهرة. حد  لو�شع  قويا   عامال 
 رمي نو�ري 

م�شت�شفى  قا�شدي  اأ�شوات  تعالت 
عبد  �شيدي  بحي  والطفولة  االأم 
،املطالبة  ورقلة  ببلدية  القادر 
القرار  �شناع  من  جاد  بتدخل 
بالوالية ، من اأجل و�شع حد حلالة 
ي�شهدها  التي  والالمباالة  الت�شيب 
ي�شهد   . املذكور  ال�شحي  املرفق 
بحي  الطفولة  و  االأم  م�شت�شفى 
اإداريا  التابع  القادر  عبد   �شيدي 
الت�شيب  من  حالة  ورقلة  لبلدية  
عن  الالمباالة،ناهيك  و  الكبري 
التعقيم،  و  للنظافة  تام  اإنعدام 
ومما زاد  الطني بلة وجود مر�شى 
يفرت�شون االأر�س باح�رشات يف كل 
مكان، ويف �شياق مت�شل فقد ذهب 
املت�رشرون من امل�شكل القائم اىل 
العناية  اأن  موؤكدين  ذلك  من  اأبعد 
منعدمة  �شبه  الرقابة  ،و  الطبيبة 
على حد قول املر�شى،  وكذا �شوء 

االأمن  اأعوان  طرف  من  اال�شتقبال 
ثانية  من جهة  املر�شى.  ملرافقي 
فقد طالب هوؤالء وايل والية ورقلة 
ب�شفته  بو�شتة  ال�شديق  اأبوبكر 
امل�شوؤول االأول على الهيئة التنفيذية  
وبرجمة  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
ال�شحي  للهيكل  ميدانية  زيارة 
امل�شجلة  النقائ�س  على  للوقوف 
بتطبيق  لتداركها  خلف  وال�شعي 
واالإمكانات  االأولويات  ح�شب  مبداأ 
الوزارة  ملفهوم  جت�شيدا  املتاحة 
الو�شية الهادف اإىل تقريب ال�شحة 
الوزير  اأن  ومعلوم   . املواطنني  من 
األزم  قد  العزيزجراد  عبد  االأول 
اجتماعهم  خالل  اجلمهورية  والة 
االأخري بالنزول للميدان ،واال�شتماع 
وال�شعي  املواطنني  الن�شغاالت 

خلف .
�أحمد باحلاج 

�الحتاد �لوالئي للعمال بورقلة �أز�ل �لغمو�ض عن �لق�ضية

بهدف �لق�ضاء على تذبذب �لنقل �ملدر�ضي 

حي قطع �لو�د بتمرن��ضت

و�ضط مطالب بتدخل �لهيئات �لو�ضية  عجز كبري يف �إخر�ج 10 قطاعات من غرفة �الإنعا�ض 

اأعوان االأمن الداخلي ل�سوناطراك معنيون باالنتخابات النقابية

توزيع 10 حافالت بقرى بلدية مترنا�ست 

ال�سكان يطالبون بتوفري االأمن

م�ست�سفى االأم والطفولة 
بورقلة ي�سكو الت�سيب  حتذيرات من عواقب االحتقان املحلي باجلنوب 

تعي�ض واليات �جلنوب �لنفطية و�حلدودية على وقع �ضفيح �ضاخن ، وذلك على خلفية 
عجز �ل�ضلطات يف �إعادة �لتحكم يف �لو�ضع �ملحلي بالتطبيق �ل�ضارم لتعليمات �ل�ضلطات 
�لعليا �لو�ضية و�لقا�ضية ب�ضرورة �لتعجيل يف �لتجاوب مع مطالب �جلبهة �الجتماعية 

و�لتكفل بها ح�ضب �الأولويات و�الإمكانات �ملتاحة  .
�أحمد باحلاج 

حذر متابعون لل�شاأن املحلي  من 
يخيم  الذي  االحتقان  خطورة 
 ، مترنا�شت   ، ورقلة  واليات  على 
االأغواط ، اأدرار وب�شاروذلك على 
للنهب  الرهيب  التف�شي  خلفية 
العقاري الذي �شكل عائقا يف وجه 
ف�شلت   التي  املحلية  ال�شلطات 
من  امل�شتفيدين  قوائم  جتميد 
للبناء  املوجهة  االأر�شية  القطع 
قد  كان  االأخرية  الظاهرة  هذه   ،
توعد والة اجلمهورية  مبحاربتها 
يف اإطار ا�شرتجاع ممتلكات الدولة 
املنهوبة . من جهتهم ا�شتكى �شكان 
عديد املناطق احلدودية والنائية 
بهاته الواليات  يف معر�س حديثهم 
اخلدمات  تدين  من  »الو�شط«  مع 
على  الرئي�شية  باملرافق  ال�شحية 
اال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 
،هذا  اجلوارية    والعمومية 
و تفتقر املرافق ال�شحية الثانوية 
الأدنى  العالج  وقاعات  كالعيادات 
ال�رشوريات امل�شاعدة على توفري 
من  املطلوبة  ال�شحية  التغطية 
باالأ�شعة  والك�شف  الراديو  اأجهزة 
العامني وخا�شني يف  ،و االأطباء  و 

اجلراحة العامة ، وكذا يف العظام 
،واملفا�شل ،وهو ما ولد حالة من 
الكبريين لدى  ال�شخط  ،و  الغ�شب 
بالت�شعيد  توعدوا  الذين  ال�شكان 
لل�شغط  االحتجاجات  لهجة  من 
بها  ،والدفع  ال�شحة  وزارة  على 
الإيفاد جلنة حتقيق  للوقوف على 
حقيقة النقائ�س التي اأثقلت كاهل 
�رشف  التي  ال�شحية  املنظومة 
النهو�س  اأجل  من  املاليري  عليها 

بها لكن دون جدوى  .
طالبت  فقد  اآخر  �شعيد  وعلى 

�شوق  يف  فاعلة  حملية  جمعيات 
ال�شغل ب�رشورة ت�شكيل جلان رقابة 
اجلمهورية  والة  يرتاأ�شها  وتفتي�س 
واخلروق  التجاوزات  لردع 
الوطنية  بال�رشكات  امل�شجلة 
النفطية  ال�شناعة  يف  العاملة 
ح�شبهم  تتمرد  ما  عادة  التي 
لتعليمات  ال�شارم  التطبيق  على 
اأولوية  مبنح  القا�شية  احلكومة 
�رشط  املنطقة  الأبناء  التوظيف 
االأولويات  ح�شب  مبداأ  تطبيق 

واالإمكانات املتاحة .

اإىل جانب ذلك يت�شاءل الراأي العام 
م�شري  عن  املذكورة  بالواليات 
لل�شكنات  احلقيقية  احل�ش�س 
العمومية  االإيجارية  االجتماعية 
بالتوزيع  املعنية  االأرا�شي  وقطع 
خمتلف  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة   ،
التهمت  التي  االإ�شكان  برامج 
اأموال �شخمة دون حتقيق النتائج 
املرجوة حيث تفوق ملفات طالبي 
عدد  العقارية  والتجزئات  ال�شكن 
طور  يف  املوجودة  احل�ش�س 

االإجناز .

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع االأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة االأنا�شول الرتكية

ال�سحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

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

مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  االدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب



الثالثاء  01 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ 16  ربيع الثاين   1442ه اأقالم6
تغذى ن�ضاطه بغمو�ض الو�ضع

الأوروبية  الالئحة  هذه  اأمدت  لقد 
برملانا  له  اأن  لل�شعب  ليكت�شف  فر�شة 
حيا يندد وي�شتنكر وينافح بغرية �شديدة 
قراره  وا�شتقالل  البلد  �شيادة  اأجل  من 
اأن نت�شور لو مل تنطلق  ال�شيا�شي. ولنا 
تلك التنديدات من قبة الربملان ولو مل 
من  الربملانية  املجموعات  ت�شتيقظ 
�شباتها العميق يف الوقت املنا�شب فمن 
الذي كان ميكنه الرد على جراأة املنرب 

الأوروبي. 
يتعافى  اجلزائري  الربملان  بداأ  لقد 
تدريجيا منذ ما يقرب من عام عندما 
الغزيز جراد  اإليه حكومة عبد  تقدمت 
مل  وقت  يف  للتزكية  عملها  مبخطط 
يفوت الرئي�س تبون اأي فر�شة للت�رصيح 
اأو التلميح اإىل �رصورة اأن تتخل�س هذه 
عبئا  �شار  الذي  الربملان  من  البالد 
نظام  بقايا  من  لكونه  ال�شلطة  على 
الرئي�س بوتفليقة الذي جتاوزه احلراك 
الت�رصيحات  هذه  كانت  وقد  ال�شعبي. 
ت�شع الربملان يف موقع املرتقب ل�شاعة 
يقدم فيها الرئي�س تبون على حله وهو 
من  النتهاء  اإل  ينتظر  يكن  مل  الذي 
اإعادة  يف  لي�رصع  الد�شتورية  املراجعة 

ترتيب البيت املوؤ�ش�شاتي.
الفعل  رد  اأن  املراقبون  يعتقد  ول 
الربملاين على لئحة الربملان الأوروبي 
اأنها  اأو  ذاتها  يف  غاية  اجلزائر  حول 
تدخل يف �شميم ردود الأفعال املاألوفة 

النواب  اأغلبية  منذ �شنوات ل�شيما واأن 
ينتمون اإىل املوالة التي مل يكن يهمها 
بالو�شع  متعلقة  لئحة  اأي  ت�شدر  اأن 
الداخلي ال�شيا�شي والجتماعي لكي ل 
حترج ال�شلطة القائمة. ويف املقابل ل 
ميكن اأن نف�شل ردود الأفعال املتهاطلة 
وامل�شتجدة  اجلديدة  املعطيات  عن 
منذ الأ�شابيع املا�شية ول تزال قائمة. 
اإذ �شيكون للنتائج الهزيلة للم�شاركة يف 
وكذا  الد�شتور  على  ال�شعبي  ال�شتفتاء 
بالغ  اأثر  تبون  للرئي�س  ال�شحي  الو�شع 
الت�شورات املبنية ب�شاأن م�شتقبل احلياة 
ال�شيا�شية فالنواب الذين كانوا يحزمون 
ق�رص  مغادرة  وينتظرون  حقائبهم 
والأخرى قد  الفينة  بني  يو�شف  زيغوت 
حقائبهم  وي�شعون  ح�شاباتهم  يعيدون 
يف الدولب يف انتظار انق�شاع ال�شباب 
الذي  ال�شيا�شي  الو�شع  على  املخيم 

ي�شهد جمودا على جميع امل�شتويات.
من  ينه�شوا  اأن  الربملان  لنواب  حق 
الأجندة  اأوراق  اأن  يرون  وهم  �شباتهم 
انتخابات  منذ  انطلقت  التي  ال�شيا�شية 
بعد من  تبلغ  تبعرثت وملا  قد  الرئا�شة 
تاأثرت  اأن  فبعد  واحدا  عاما  العمر 
التي  ال�شيا�شية  الإ�شالحات  رزنامة 
ا�شتمرار  بفعل  تبون  الرئي�س  ت�شورها 
الأ�شابيع  يف  وا�شتداده   19 الكوفيد 
طموحات  من  تبقى  ما  فاإن  الأخرية 
جديدة  بعوامل  ي�شطدم  قد  الإ�شالح 

تطورها  يف  ب�شهولة  التحكم  ميكن  ل 
اأن  حنيفة  لأبي  »اآن  مقولة  فاإن  لذا 
الربملان  على  تنطبق  قد  رجله«  ميد 
الذي �شتدفعه اإىل النتعا�س من جديد 
القائمة  وال�شبابية  اجلديدة  املعطيات 
الرئي�س  التبعات املحتملة حلالة  ب�شاأن 
بالوترية  الكوفيد  وا�شتمرار  ال�شحية 
والت�شاوؤل  الآن  عليها  التي  الرهيبة 
اأن  لل�شلطة  املنا�شب  من  �شار  اإذا  ما 
جديد  انتخابي  م�شار  يف  اليوم  تنطلق 
التي  ذاتها  قد تعرت�شه خماطر اخليبة 

نالها امل�شار الد�شتوري.
بحكم  يعون  اليوم  النواب  �شار 
النتظار  اأن  وجتاربهم  ات�شالتهم 
جمالت  جميع  يف  املوقف  �شيد  �شار 
ن�شاط الدولة. فالو�شع مل ي�شل اإىل حد 
اجلميع  األزم  اأنه  غري  واجلمود  الركود 
غاية عودة  اإىل  والنتظار  الرتقب  على 
الرئي�س تبون من رحلته العالجية حيث 
ينتظر اأن يعيد ترتيب الأوراق ال�شيا�شية 
الأولويات لكي  اأو قد يحدث تغيريا يف 
خيبات  الإ�شالحي  امل�شار  يح�شد  ل 
النواب  جعل  ما  هو  هذا  ولعل  جديدة 
يخرجون من �شمتهم وجمودهم ويرجح 
اأن ل تتوقف حتركاتهم عند عتبة التنديد 
مبواقف الربملان الأوربي فقد يقدمون 
اإىل اإر�شال ر�شائل لأ�شحاب القرار تفيد 
بعدم جدوى الإقدام على حل الربملان 
وحملية  ت�رصيعية  انتخابات  واإجراء 

تركيبة  يف  جذري  لتغيري  متهد  م�شبقة 
 2021 عام  خالل  بغرفتيه  الربملان 
ل�شيما واأن الفرتة الت�رصيعية احلالية مل 
يبق منها اإل عام ون�شف العام يف وقت 
يحتاج فيه البلد اإىل ا�شتقرار موؤ�ش�شاتي 
بالنظر ملا يحدق به من خماطر ب�شبب 

التوتر القائم يف بلدان اجلوار.
فرتة  الربملان  ي�شهد  مل  الواقع  ويف 
منذ  �شهدها  التي  مثل  وركود  جمود 
ن�شاطه  توقف  فقد  احلراك  اندلع 
عرفت  حني  يف  الفرتات  معظم  يف 
غري  جمودا  الربملانية  الديبلوما�شية 
من  متوا�شعا  ناق�س عددا  كما  م�شبوق 
عليه،  عر�شت  التي  القوانني  م�شاريع 
وعرفت العالقة بني الربملان واحلكومة 
نواب  ت�شاوؤلت  وبقيت  كبريا  ركودا 
مثل  تنبئ  فهل  اأجوبة.  دون  املعار�شة 
لغرفتي  انتعا�س  عن  التحركات  هذه 
جديد  نف�س  اإعطاء  اجتاه  يف  الربملان 
له يف املائة مرت الأخرية اأما اأن حتركه 
رد فعل  اإل  لي�س  الأوربي  جتاه الحتاد 

ظريف الهدف منه حفظ ماء الوجه؟ 
ويبقى الت�شاوؤل اجلوهري الذي يجب اأن 
ينطلق النقا�س منه: ما هو الدور الذي 
ينتظره ال�شعب من املوؤ�ش�شة الت�رصيعية 
برملان  اإىل  الو�شول  كيف  ذلك  وقبل 

منتخب ب�شورة نظيفة ونزيهة؟

الربملان يعود هذا الأ�سبوع
كانت لئحة الربملان الأوروبي 

حول احلريات وحقوق الإن�ضان 
يف اجلزائر فر�ضة للمجموعات 
الربملانية املتواجدة يف املجل�ض 

ال�ضعبي الوطني للخروج اإىل 
ال�ضم�ض النادرة يف هذه الأيام 
ال�ضتوية، فقد تهاطلت بياناتها 
املنددة وامل�ضتنكرة ملا ورد عن 

املوؤ�ض�ضة الأوربية التي مل 
تقم اإل بتقدمي راأيها للمجل�ض 
الأوروبي واملفو�ضية الأوربية 

يف �ضكل لئحة عامة غري 
ملزمة من منطلق اأن اجلزائر 

تربطها بالحتاد الأوروبي 
اتفاقية �ضراكة دخلت حيز 

التنفيذ عام 2005 وتت�ضمن 
التزام اجلزائر بامليثاق العاملي 

وكل املراجع الت�ضريعية 
املتعلقة بدولة القانون 

واحرتام حقوق الإن�ضان.

بقلم اح�ضن خال�ض

مهني  وم�شتوى  ميدانية  ملهارات  يحتاج 
مرتب�شا  �شحفيا  يكون  اأن  يوؤهله  مقبول 
املهارة  اكت�شاب  موؤهال على  الأقل  على 
ب�شكل  والإعالمية  ال�شحفية  املهنية 
عام بعد التحاقه بالعمل وبداية م�شواره 
املهني فالتكوين مثال على فنيات التحرير 
ال�شحفية  ،والكتابة  والقوالب  ال�شحفي 
ال�شمعي  منابر  يف  الإعالمية  واملعاجلة 
لميكن  والأحداث  للموا�شيع  الب�رصي 
اأن يتلقاه طالب "الإعالم والت�شال " يف 
ظرف وجيز ول ميكن اأن يقدم له الأ�شتاذ 
كل �شيء يف ظرف �شنوات فالتخ�ش�س له 
ا�شقاطاته املهنية وامليدانية وهو مهارة 
واأدبيات  اأخالقيات  تقويه  واأداء  وفن 
اأو  ال�شحفي  بها  يتحلى  اأن  يجب  هامة 
من ميار�س الإعالم يف اأي منرب اإعالمي 

كان .
 

حتديث طرق التدري�ض �ضرورة 
ملحة

تنجز  اأن  وال�شحافة  الإعالم  كليات  على 
عرب   " �شحف   ، اإذاعات   ، "ا�شتديوهات 
خمتلف منابرها اجلامعية لت�شمح للطلبة 
بالتكوين امليداين يف التخ�ش�س وبجامعة 
م�شتغامن يعمل ودون مبالغة يف تو�شيف 
اأداء ق�شم وخمرب لالت�شال ،والإعالم على 
تكري�س هذا النوع من املمار�شة امليدانية 
واأن  خا�شة  الطلبة  وتدريب  تكوين،  يف 
التخ�ش�س يفر�س فعال اهتماما بالتكوين 
حاجة  احلايل  الأداء  اأبان  وقد  امليداين 
الإعالمية  ال�شابة  الطاقات  من  العديد 
وجتديد  وتكوين  التدريب  يف  للمرافقة 
املعارف وتنمية املهارات ال�شحفية  لذا 
الأكادمييون  زمالوؤنا  ينتبه  اأن  يجب 

اجلامعية  للموؤ�ش�شة  خا�شة  امل�شريون 
لأنها  هامة  اأراها  التي  امل�شالة  لهذه 
ترتبط بالتزام اأخالقي ومهني اإزاء طلبة 
يجب  الذي  الإعالم  ،وعلوم  ال�شحافة 
اإبان  ميدانيا  وتكوينا  تدريبات  يتلقوا  اأن 
الدرا�شة اجلامعية وال�شيغ متاحة لتفعيل 
اإرادة تكوين وطنية  ليكون  هذا امل�رصوع 
املوجودة  الإعالم  كليات  خمتلف  يف 

وحتى الأق�شام الن�شطة يف التخ�ش�س .
 

الإعالم ن�ضاط مت�ضارع..

كما يجب النتباه ملعطى يف غاية الأهمية 
وهو اأن التكوين يف مهن الإعالم والت�شال 
املمار�شون  فاملهنيون  ويت�شارع  يتطور 
اأمام  م�شتمر  وب�شكل  انف�شهم  يجدون 
واأمام طرائق جديدة  تقني جديد  حتول 
عرب  عر�شه  اأو  ال�شحفي  اخلرب  لنقل 
فاإن  وبالتايل  الب�رصي  ال�شمعي  منابر 
املجهود الذي يجب على م�شتوى املنابر 
الإعالم  كليات  بالذكر  واأخ�س  اجلامعية 
عمل  باأر�شية  يت�شل  اأن  يجب  والت�شال 
تالم�س هذا املعطى الهام وتوؤكد اأهميته 
اجلامعي  الطالب  نكون  اأن  ميكن  فال 
عرب  الإعالمي  العمل  على  الإعالم  يف 
واإن  البالية  وتقاليده  التقليدية  الأ�شاليب 
املمار�شة  يف  وقاعدة  وثابتة  قارة  كانت 
بل اأن ال�شتاذ الباحث ،واملهني يف علوم 
الت�شال ،والإعالم مطالب هو الآخر باأن 
يطور من كفاءته املهنية وخرباته العملية 
ويتجه اإىل املمار�شة التي تبقى اأحد ركائز 
التكوين اجلامعي و العمل الإعالمي كما 
مثال  يخ�س  الذي  الإعالمي  التكوين  اأن 
ال�شحافة والإعالم اجلديد يعترب من اأهم 
الهتمام  يجب  التي  الأ�شا�شية  الركائز 

اجلامعي  التكوين  منظومة  يف  بها 
خا�شة  والت�شال  الإعالم  لتخ�ش�شات 
ا�شقاطات  تتيح  التي  التخ�ش�شات  تلك 
التكوين  غرار  على  ومهنية  ممار�شاتية 
�شحافة  ونفي  اللكرتونية  ال�شحافة  يف 
الإذاعات  الإعالمي يف  والعمل  املوبايل 

والقنوات التلفزيونية عرب الويب .

التكوين باملمار�ضة مقاربة ناجعة

باملمار�شة  التكوين  اأن  اعتبار  وميكن 
ال�شحافة  تخ�ش�شات  يف  خا�شة 
الناجحة  يعترب من املقاربات  والت�شال 
اجلامعي  الطالب  يكت�شب  ان  ميكن  فال 
 " ب�رصي  "�شمعي  مثال  تخ�ش�س  يف 
مهارات "التقدمي والإلقاء " اإل من خالل 
التدريبي  الن�شاط  فيها  ميار�س  ح�ش�س 
الن�شاط  مع  مكيفة  تكوين  قاعات  يف 
مهارات  ان  كما  وامليداين  املهني 
"التحرير ال�شحفي " واكت�شابها  من قبل 
يحتاج  القول  �شح  اإن  ال�شحفي  الطالب 
يتطلب  وم�شتمر  مت�شل  تدريب  اإىل 
ال�شحفي  للتحرير  م�شتمرة  ممار�شة 
للعمل  الأ�شا�شي  املرتكز  يعترب  الذي 
الإعالم  كليات  توجه  فاإن  لذا  ال�شحفي 
وقاعات  "ا�شتوديوهات  ان�شاء  اإىل 
�رصورة  اأ�شحى   " الإعالمي  للتدريب 
ملحة متليها معطيات الراهن ـوحتديات 
التكوين اجلامعي يف تخ�ش�شات الإعالم 
املكلفني  مثال  تكوين  اأن  كما  والت�شال 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  مثال  بالت�شال 
واملنابر ل ميكن اأن يكون اإل من خالل 
املمار�شة وطلبة الت�شال يحتاجون عرب 
خمتلف اجلامعات لهذا امل�شار التدريبي 

يف جامعاتهم وكلياتهم املتعددة .

ال�ضراكة مع املوؤ�ض�ضات الإعالمية

احلديث عن التكوين امليداين واملرافقة 
يقودنا  واملهنيني  املوؤطرين  قبل  من 
مع  ال�رصاكة  عن  اأي�شا  للحديث 
املجال  هذا  يف  الإعالمية  املوؤ�ش�شات 
تفعيل  على  العمل  �رصوريا  اأ�شحى  اإذ 
اتفاقيات عمل و�رصاكة بني كليات الإعالم 
واأق�شام الإعالم والت�شال املوجودة وبني 
عليها  يجب  التي  الإعالمية  املوؤ�ش�شات 
اأن تتعاون يف جمال مرافقة الطلبة مهنيا 
وتنخرط يف م�شعى التكوين املمار�شاتي 
الت�شال  تخ�ش�شات  يف  للطلبة  ميكن  اذ 
مهنية  اآفاق  من  ي�شتفيدوا  اأن  والإعالم 
واأن  والتكوين  التدريب  جمال  يف  وا�شعة 
يكون ن�شاطهم يف املوؤ�ش�شات الإعالمية 
املجالت  اأحد  الرتب�شات  اإطار  �شمن 
املواهب  اكت�شاف  فيها  ميكن  التي 
يكون  اأن  ميكن  الذين  الطلبة  وطاقات 
الإعالم  يف  واعد  مهني  م�شتقبل  لهم 
خا�شة  اإليه  ندعو  ما  وهذا  والت�شال 
واأن التفاقيات املوجودة بني اجلامعات 
وكليات الإعالم واملوؤ�ش�شات العالمية مل 
ترق  بعد اإىل امل�شتوى املطلوب والغاية 
املن�شودة وهذا يجب النتباه اإليه خا�شة 
على  تنتهج  التي  التقييم  م�شارات  يف 
م�شتوى اجلامعات والكليات واملوؤ�ش�شات 
ال�شرتاجتي  التن�شيق  فم�شهد  الإعالمية 
ل  املوؤ�ش�شات  خا�شة  الفاعلني  بني 
يت�شح ويبدو اأن الكثري من القائمني على 
املوؤ�ش�شات املعنية باملو�شوع يذوبون يف 
التكليف ل التاأطري وهذه م�شكلة حقيقية 
تعيق التكوين واملمار�شة على حد �شواء.  

التكوين الإعالمي تاأطري للمحتوى والو�سيلة

مل يعد التكوين اجلامعي 
خا�ضة يف تخ�ض�ضات 

الت�ضال وال�ضحافة نظريا 
فقط ،وهذا الذي يجب 
اأن تنتبه اإليه العديد 

من كليات الإعالم على 
امل�ضتوى الوطني فبالرغم 

من اأهمية التكوين النظري 
يف التخ�ض�ض الذي يقت�ضي 

اإملاما باأدبياته ومرتكزاته 
النظرية ويوؤطر هذا العمل 
اأ�ضاتذة حما�ضرون يف علوم 

الت�ضال والإعالم جامعيون 
اأعرف اأن الكثري منهم له 

تكوين حمرتم اإلأ اأن التكوين 
الإعالمي امليداين داخل 
اأروقة اجلامعة ومنابرها 

لطلبة ال�ضحافة والت�ضال 
اأ�ضحى �ضرورة ملحة وق�ضوى 

ولعدة اعتبارات فالطالب 
اجلامعي املتح�ضل على �ضهادة 
" يف علوم  "لي�ضان�ض اأو ما�ضرت 

الت�ضال والإعالم" 

بقلم د.حممد مرواين

رهانات امليديا
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تركيا من دور اجلغرافيا اإىل دور االختيارات
البعد اجليوا�سرتاتيجي:

بيد مت�سك اأطراف اآ�سيا وبالأخرى بدايات 
اأوربا، لها من اآ�سيا تاريخ ح�ساري ي�رضب 
من  ولها  ال�رضق،  بدايات  يجعلها  عميقا 
وا�سعا  الباب  تفتح  وجدية  حيوية  اأوربا 
ركبت  فنظنها  اأحيانا  تغرب  املدنية،  على 
فنظنها  حينا  وت�رضق  ال�سليبيني،  �سفينة 
تاريخ  تتكئ على  القد�س..  مفاتيح  حترك 
دوما  اإ�سطمبول  فيه  ظلت  اإمرباطوري 
اإ�سعاعها  كان  ولطاملا  ال�سحاب،  تناطح 
ي�سد اإليها بالدا من اآ�سيا واأوربا فتكون هي 
تقا�س فقط  ل  م�سافة  الكربى..  العا�سمة 
عبداحلميد  ال�سلطان  بني  الزمن  بفارق 
البع�س  يراه  الذي  اأردوغان  رجب  وطيب 
اأداة للحلف الأطل�سي لتخريب الأمة وتدمري 
ا�ستعادة  بداية  البع�س  ويراه  كياناتها 
امل�ساحة  يف  الإ�سالم..  ونه�سة  اخلالفة 
نقراأ  اأن  نريد  ودم..  �رضاع  الروؤيتني  بني 

امل�سهد من خارج روؤية امل�ستقطبني.
متيزه  لرتكيا  الإ�سرتاتيجي  املوقع  اأخذ 
الأقل  على  الأخرية  قرون  اخلم�سة  خالل 
العوا�سم  اأهم  اإ�سطمبول  كانت  حيث 
فلكها كثري  ال�سري يف  والتي حجز  العاملية 
من الأقطار يف اآ�سيا واإفريقيا واأوربا �سمن 
وكانت  غ�سبا،  اأو  ر�سا  العثماين  المتداد 
طيلة قرون تعترب لدى الغربيني اإمرباطورية 
عنهم..  واملدافعة  وموحدتهم  امل�سلمني 
الأوىل  العاملية  احلرب  جاءت  ولهذا 
الغرب  على  ممالكها  وتوزيع  لتك�سريها 
خمطط  تنفيذ  النتائج:  اأ�سواأ  فكانت 
"بلفور"،  وعد  وتنفيذ  بيكو"،  "�سايك�س 
ووجهتها  د�ستورها  وتغيري  تركيا  وعلمنة 
هذا  يتميز  الغا�سمة..  اخلارجية  بالقوة 
املوقع كممر بحري يخرتق البحر الأ�سود 
وبحر القوقاز والبحر املتو�سط.. ومن هنا 
ياأتي النظر اإىل دورها املحوري يف احلزام 
املمتد من و�سط اأوروبا حتى تخوم الهند 
احتياطيا  ممرا  باعتبارها  وهي  رو�سيا  و 
اآ�سيا  دول  من  والغاز  النفط  لإمدادات 
باكو(   – )جيهان  بخط  لأوروبا  الو�سطي 
تعترب بديال عن اخلط الرو�سي املمتد عرب 
تكون  ان  ميكن  كانت  اأنها  كما  اأوكرانيا.. 
ممرا للغاز القطري نحو اأوربا الأمر الذي 
قد يلحق خ�سارة عظمى بالقت�ساد الرو�سي 
ال�سورية  الأزمة  اأ�سباب  اأحد  هذا  ولعل 
اجليوا�سرتاتيجي  البعد  هذا  الرئي�سية.. 
يف  عالية  تناف�سية  ميزة  اأعطاها  لرتكيا 

عالقاتها الإقليمية والدولية.

التطور االقت�سادي: 

برئا�سة  والتنمية  العدالة  حكومة  قفزت 
 111 املرتبة  من  البالد  برتتيب  اأردوغان 
م�ستوى  على  اقت�ساديا   13 املرتبة  اإىل 
اإىل الناجت امَلحلّي الإجمايّل  العامل بالنظر 
تريليون   2،186 نحو  قيمته  بلغت  حيث 
تخطى حجم  وقد  2017م..  عام  دولر يف 
ال�ستثمارات الأجنبية يف تركيا 201 مليار 
دولر خالل ال�سنوات الـ16 املا�سية، وبلغت 
ح�سب  دولر  مليار   168.1 ال�سادرات 
الدخول  تركيا  2019..وتطمح  اإح�سائيات 
لروؤية 2023  وفقا  الكبار  الع�رضة  نادي  اإىل 
املئوية  الذكرى  احتفالت  توافق  التي 
�ستتخل�س  حيث  اجلمهورية،  لتاأ�سي�س 
يف  �سيادتها  مت�س  قيود  جملة  من  تركيا 
ود�ستورها  كتحالفاتها  اأ�سا�سية  عنا�رض 
من  عليها  فر�ست  ثرواتها  وا�ستخراج 
العاملية  احلرب  يف  املنت�رضة  الدول  قبل 
الأوىل، تتحرك تركيا م�ستهدفة رفع الناجت 
تريليوين  من  اأكرث  اإىل  الإجمايل  املحلي 
اإىل  الذهاب  الرتكي من  يتمكن  واأن  دولر، 

يرتفع معدل  واأن  تاأ�سرية،  بدون  دولة   197
دخل الفرد اإىل 30 األف دولر �سنوياً.. ، هذا 
وقد حققت البالد جناحاً مهماً من خالل 
 55 اإىل  اخلارجية  التجارة  عجز  تخفي�س 

مليار دولر".
ومن اأبرز العوامل الرئي�سية التي ت�ساهم يف 
حتقيق حلم تركيا 2023، تد�سني جمموعة 
بني  بال�رضاكة  الكربى،  امل�ساريع  من 
)مطار  اأبرزها  واخلا�س،  العام  القطاعني 
اجلزر  اإ�سطنبول،  قناة  الثالث،  اإ�سطنبول 
اأق قويو النووية، املدن  ال�سناعية، حمطة 
الذكية(.. هذا بالإ�سافة اإىل �سبكة ال�سياحة 

وا�سعة النت�سار يف الرتاب الرتكي.

العالقة مع االأمريكان:

الأمريكية  العالقة  منعطف  اإىل  بالنظر   
الذي  املجال  هو  اأنه  نرى  الرتكية 
القيود  من  قليال  تتحرر  ان  لرتكيا  �سمح 
مل  العالقة  هذه  ولكن  عليها،  املفرو�سة 
تتم بدون ثمن بل لعل الثمن كان باه�سا.. 
الثانية  العاملية  بعد احلرب  العالقة  بداأت 
تركيا  بارتباط  الباردة  احلرب  وبداية 
للت�سدي   1947 عام  املتحدة  بالوليات 
لتهديدات الحتاد ال�سوفيتي خالل العقود 
الناتو  اإىل  تركيا  التالية.وان�سمت  الأربعة 
تعززت  العالقة  تلك  ومبوجب   ،1952 عام 
عالقة تركيا بالكيان ال�سهيوين وا�ست�سافت 
للقوات  اجلوية  "اإجنرليك"  قاعدة  تركيا 
اجلوية الأمريكية، التي كان لها دور فاعل 
اخلليج  حرب  وكذلك  الباردة  احلرب  اأثناء 

وموؤخرا احلرب على العراق.
 ،2001 �سبتمرب  من  ع�رض  احلادي  وبعد 
بـ"احلرب  ُعرف  فيما  تركيا  اأهمية  زادت 
فورا  تركيا  و�سعت  حيث  الإرهاب"  علي 
ت�رضف  حتت  اجلوي  وجمالها  اأرا�سيها 
كانت  ذلك  مقابل  يف  الأمريكية..  القوات 
الرتكي  املوقف  توؤيد  الأمريكية  الإدارات 
وتعتربهم  الأكراد  النف�ساليني  �سد 
ا�سرتاتيجيا  حمددا  هذا  ويعترب  اإرهابا.. 
الأمريكية  الإ�سرتاتيجية  التفاهمات  يف 
الرتكية.. كما اإن اأمريكا كانت دوما تدعم 
الحتاد  اإىل  لالن�سمام  الرتكي  ال�سعي 

الأوربي.
وكانت مرحلة اأوباما مرحلة مثالية للعالقة 
الأمريكية  الإدارة  بني  الإ�سرتاتيجية 
تفاهمات  متت  حيث  الرتكية  واحلكومة 
عميقة بخ�سو�س املنطقة العربية و تقدمي 
مناذج حكم يف املنطقة ت�سمن ال�ستقرار 
والإ�سالمي  القومي  "التطرف  عن  وبعيدا 
الرتكية  احلكومة  وكانت عالقة  والوطني" 
العربي  ال�سني  الإ�سالمي  بالتيار  املتينة 
العالقة  يف  الكبري  التطور  مفتاح  هي 
هذا  الرتكية  الأمريكية  الإ�سرتاتيجية 
يجري  اأوباما  كان  الذي  نف�سه  الوقت  يف 
مفاو�سات وتفاهمات عميقة مع الإيرانيني 
يف  اإيران  دور  وحجم  النووي  امللف  حول 
اإ�سرتاتيجي  توازن  وذلك خللق  املنطقة.. 
بني تركيا واإيران يف ظل حالة الفراغ التي 
خلّفها �سقوط نظام �سدام ح�سني والفراغ 

العربي الرهيب.
باأمريكا ل�سيما يف مرحلة  العالقة  اأن  اإل 
اإىل  حني  من  توترات  �سهدت  ترمب 
باب  يف  ال�سغوط  مبمار�سة  بداأت  اآخر 
الأمريكية  اخلزينة  من  الرتكي  القرتا�س 
وقيمة الفائدة لكبح تركيا عن ن�ساط تراه 
�سفن  �سد  املتو�سط  �رضق  يف  حقها  من 
ترمب  تهديدات  اإىل  وو�سلت  التنقيب 
قد  وفعال  اقت�سادها..  باإ�سقاط  لرتكيا 
اأوعز اإىل اأ�سدقائه من احلكومات العربية 
ب�سحب الودائع واإغراق اللرية الرتكية مما 
الرتكي  لالقت�ساد  كبرية  بخ�سارات  ت�سبب 

قبل اأن يتعافى.
  اإل اأن تركيا ظلت متتلك القدرة الفائقة 
املتحدة  للوليات  نف�سها  تقدمي  على 
ميكن  الذي  الأمثل  ال�رضيك  باعتبارها 
الأهمية  بالغة  منطقة  يف  عليه  العتماد 
يف  اأنقرة  اأ�سبحت  فقد  لذا  لها،  بالن�سبة 
الأمر  املدى  طويلة  اإ�سرتاتيجية  �رضاكة 
املربعات  يف  باللعب  لها  �سمح  الذي 
وا�سنطن  من  انتقال  اخلطرة  الدولية 
عن  اأمريكا  تلكاأت  عندما   F35 وطائرات 
تنفيذ التفاق اإىل مو�سكو و�سبكة �سواريخ 
S400 والإ�سهام يف �سناعتها ودون خ�سارة 
يعني  مما  بالأمريكان،  عالقتها  يف  كبرية 
اأن الأتراك يدركون اأهميتهم عند الآخرين 
كل امل�ساحة  بقدر امل�ستطاع يف  فيلعبون 

املتاحة لهم.

العالقة الرتكية العربية:

بخطة  والتنمية  العدالة  م�رضوع  بداأ 
انتهى  انه  اإل  الإقليم  مع  م�سكالت  �سفر 
مع  برمته  العربي  الإقليم  مع  مب�سكالت 
وكما  والعراق..  و�سورية  وال�سعودية  م�رض 
التفاق  فاأف�سلت  اإيران  اأمريكا  خدعت 
ال�سفر  نقطة  اإىل  اإيران  واأعادت  النووي 
و  الرهيب  احل�سار  تكابد  اإيران  هي  وها 
ف�سل حلفائها يف العراق الأمر الذي يهدد 
منجزاتها  اأكرب  يف  نفوذها  و  م�ساحلها 
عن  اأمريكا  تخلت  كذلك  الإ�سرتاتيجية 
الربيع  م�رضوع  يف  تركيا  مع  التزاماتها 
العربي و تركتها يف مواجهة تداعيات ف�سل 
يف  الإ�سالمي  التيار  وف�سل  العربي  الربيع 
الو�سول اإىل احلكم اأو فقدانه بعد الو�سول 
بعداوات و�رضاعات حادة  مما عاد عليها 

يف املنطقة مع اأ�سدقاء اأمريكا.. 
ال�سيا�سي  الو�سع  تغيري  يف  ف�سلت  اأن  بعد 
وجدت تركيا نف�سها يف مواجهة ع�سكرية 
يف �سمال العراق ويف �سمال �سورية لإيقاف 
متدد التمرد الكردي، وحاولت التموقع يف 
ليبيا وال�سودان وقطر ولكن هذه املحاولة 
التعوي�سية حتتاج معطيات معقدة ل�سيما 
ظل  يف  اآخر  �سلوكا  يفر�س  املكان  وبعد 

حتفز اأوربي.
تواجه احلكومة الرتكية التحديات الداخلية 
الدميقراطية  تر�سيخ  لها  يح�سب  فيما 
التنمية  واإطالق  النقالبات  �سبح  واإبعاد 
املخططات  اأف�سلت  ت�ساعدية  بوترية 
ولو  الرتكي  القت�ساد  ل�رضب  الأمريكية 
نف�سها  الرتكية  احلكومة  تقدم  و  مرحليا. 
زعيمة للعامل الإ�سالمي ال�سني يف مواجهة 
للم�سلمني  تكتيل  من  اإيران  حتاوله  ما 
يف  بقوة  تت�سادمان  اأنهما  ورغم  ال�سيعة، 
والعراق  �سورية  ل�سيما  �ساحة  من  اأكرث 
عالقات  ا�ستمرار  على  حر�ستا  اأنهما  اإل 

جتارية وا�سعة بينهما..
لقد كان دعم تركيا للمعار�سة امل�سلحة يف 
�سورية خطاأ كبريا ت�سبب يف هجرة 7 ماليني 
�سوري �سني، كما اأن �سلوكها املتطرف يف 
املو�سوع امل�رضي اأفقدها املبادرة يف اأن 
تكون عامال و�سيطا  ينقذ الإ�سالميني من 
ماأ�ساتهم ويحافظ على عالقات مع م�رض 
ذهبت  فلقد  الكبريان  البلدان  يحتاجها 
اخل�سومة بعيدا بينهما.. كما اأن الت�سعيد 
من  جمالت  تركيا  اأفقد  ال�سعودية  مع 
احلركة يف املنطقة العربية.. و املح�سلة: 
اأن احلكومة الرتكية جتد نف�سها يف عداوات 
وتوج�س من الدول العربية م�رضقا ومغربا 
وان كانت قد وثقت عالقاتها مع احلركات 
الإ�سالمية العربية التي جتد يف ا�سطمبول 
تواجد ماليني  بالإ�سافة اىل  الآمن  املقر 
وجاليات  والعراقيني  ال�سوريني  العرب 
�سعبي  مال  نقل  مت  حيث  عديدة  عربية 

وامل�سانع  العقارات  اأ�سواق  يف  �سخم 
املتو�سطة.. هنا لي�س جمال للحديث عن 
الرباغماتية  ال�سيا�سة  عن  اإمنا  املبادئ 

للدولة والتي تعتمدها تركيا. 
اأن هناك  الفل�سطيني �سحيح  ال�ساأن   ويف 
الفل�سطينيني وهو  التعامل مع  حميمية يف 
تركية  حكومة  اأي  من  م�سبوق  غري  اأمر 
�سابقة وهو ج�رض عبور ملحبة العرب ولكن 
فل�سطني  اأجل  من  بكثري  اأكرث  املطلوب 
وهو  الفل�سطيني  الفعل  ووحدة  والقد�س 
تكون  عربية  تركية  بعالقات  اإل  يتاأتى  ل 

الأ�سا�س ملوقف اإ�سالمي فاعل.

كلمة ا�ستنتاجية:

عالقة  ذات  الرتكية  الدولة  اإن  �سحيح 
ال�سهيوين  الكيان  مع  الأ�سكال  متعددة 
حزب  مع  وليدة  عالقة  لي�ست  لكنها 
منذ  عالقة  هي  اإمنا  والتنمية  العدالة 
قيام الكيان ال�سهيوين على اأر�س فل�سطني 
يف  وع�سكري  امني  بواقع  مقيدة  وتركيا 
مع  اإ�سرتاتيجية  وعالقة  الأطل�سي  احللف 
غري  ومن  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
من  التخل�س  لرتكيا  ميكن  كيف  املعروف 
قيود العالقة بالكيان ال�سهيوين ومن قيود 
ان  تركيا  ت�ستطيع  وهل  الأطل�سي؟  احللف 
تتحرك يف جمالها احليوي دون غطاء من 
العالقات  يف  الرتابط  هذا  اأن  الأطل�سي؟ 
املتحدة  والوليات  ال�سهيوين  الكيان  مع 
الذي  الأمر  ال�ستمرار  م�سمون  لي�س 
عجلة  ا�سطراب  فيه  التوتر  عن  �سينتج 
التنمية يف تركيا، ففي حلظة ما ميكن ان 
كما جربت  لرتكيا  تعقيدات  اأمريكا  ت�سنع 
ال�سهيوين  لالإعالم  املتابع  ولعل  اأحيانا، 
جتاه  متنام  ال�سهيوين  التوج�س  اأن  يجد 
تركيا التي بداأت تف�سح عن جوهر موقفها 
القد�س،  وملف  الفل�سطينية  الق�سية  من 
التهديد  ان  عنه  معلنا  ي�سبح  الأمر  ويكاد 
العداء  قائمة  والإيراين ميثالن يف  الرتكي 
من  تركيا  متلك  ال�سهيوين..فهل  للكيان 
مع  العالقات  لقطع  يكفي  ما  اجلدية 
ذلك  ان  تدرك  وتركيا  ال�سهيوين؟  الكيان 
الغرب  �سينعك�س على جممل عالقتها مع 
وبالذات الوليات املتحدة الأمريكية.. ثم 
هل ميكن لرتكيا اأن تفك ارتباطها البنيوي 
بامل�رضوع الغربي يف املنطقة؟ من املوؤكد 
اأن ح�سابات تركية اىل حد ما دقيقة فيما 
يخ�س م�سلحتها.. ولكن ال�سوؤال هل تركيا 
اأن تكون جزءا من م�سار عمقها  جادة يف 
الأ�سئلة  ال�سرتاجتي احلقيقي.. هنا تكرب 
وتكرث ويولج التحدي الكبري و�ستجد تركيا 
ولن  الغرب  اإىل  اأو  العرب  اإىل  اإما  نف�سها 

مينحها الآخرون وقتا طويال للتعبري.
 ولعل الأتراك يدركون اأن القت�ساد الرتكي 
اأمريكي، فهو لهذا  قد تطور يف ظل ر�سا 
يظل حتت طائلة التهديد الأمريكي، ومن 
لعالقات  بحاجة  والعرب  تركيا  فاإن  هنا 
متينة و عميقة تكافوؤية تتجاوز امل�سلحة 
الآنية واجلزئية لي�س فقط بدافع اأخالقي 
وتاريخي وهو اأمر مهم واإمنا اأي�سا بدافع 
والرتكي وامل�سلحة  العربي  القومي  الأمن 
احلقيقية للعرب والرتك ومل�ستقبل الأمة.. 
يف  تركيا  قوة  يحتاجون  العرب  اأن  فكما 
تبادل جتاري ومواقف �سيا�سية فاإن تركيا 
وموقعهم  لرثواتهم  العرب  �سك  بال  حتتاج 
غيابهم  يغريها  اأن  احلكمة  من  لي�س  و 
كما  لأنها  الأحداث  م�رضح  عن  الراهن 
اإيران �ستخ�رض التعاطف العربي، ولن يقبل 
تناف�س  جمال  بلدانهم  ت�سبح  باأن  العرب 
ح�سابات  هذه  الرتكي..  الإيراين  للنفوذ 
دقيقة، يجب النتباه اإليها من اأجل م�ستقبل 

اأمتنا.. واهلل غالب على اأمره.   

بقلم �سالح عو�ض

علمانية متوح�سة حّلت 
حمل عثمانية عريقة، 
فاألغت حرفها ون�سخت 

هويتها، وترجمت 
اأذانها، ودفعت بعالقاتها 

التاريخية اإىل م�سيق 
البو�سفور.. انقالب 
كوين: نهاية تاريخ 

وبداية تاريخ، هكذا 
اأرادها الغربيون، فلقد 
متّكن الفرجنة اأخريا 
من اإ�سقاط اخلالفة، 

وتقا�سم اأرا�سيها، 
ومتزيق رايتها اىل 

رايات عديدة، وكانت 
احلرب العاملية االأوىل 
بجيو�ض رو�سيا وفرن�سا 

وبريطانيا واأمريكا تطوق 
البالد بحرا وبرا وي�سر 

قادة احلملة اأن يوقع 
اخلليفة على التنازل عن 
فل�سطني التي فرطت بها 
الثورة العربية الكربى 

املناه�سة للخالفة.. 
ويقب�ض اخلليفة يده 

ولن تفتح قب�سته 
حتى ت�سقط اخلالفة 
ومل ي�سمعوا منه اإال ما 

ي�سووؤهم.. �سبعون عاما 
فعلت العلمانية برتكيا 
ما فعلت وكادت مت�سح 

ذكراها يف الوجدان 
االإ�سالمي واألقت بها يف 

احللف االأطل�سي.. اإال ان 
اأ�سوات العودة اإىل الذات 

علت نربتها فحاولوا 
اغتيالها مع اإعدام عدنان 

مراد راي�ض  واالنقالب 
على اأربكان الفيل�سوف.. 

واالآن حلظة احلقيقة 
فهل حت�سم تركيا 

خياراتها؟ اإنها على 
مفرتق طرق!! خطوات 

حذرة وملتب�سة!!؟
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مظلومية الإخوان امل�سلمني و الدور الإماراتي
الئحة  يف  بت�صنيفها  تطالب  راحت 
ل�صان  على  هذا  جاء  االإرهابية  الكيانات 
ال�صيا�صي  بالعمل  عهد  حديثة  وزيرة 
وزيرة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت  تدعى رمي 
حيث  من  الدويل،و  التعاون  ل�ص�ؤون  دولة 
ال تدري امل�ص�ؤولة االإماراتية ي�صفي هذا 
الت�رصيح مزيدا من املظل�مية يف ر�صيد 

هذه احلركة .
  )2019-1956( ل�باران  �صري  مارك  يق�ل 
وه� ل�اء �صابق يف �صالح اجل� الفرن�صي، 
ال�صلك  يف  ع�صكري  كملحق  عمل 
االأدنى  ال�رصق  يف  الفرن�صي  الدبل�ما�صي 
اجلي�ش  يف  وكم�ص�ؤول  العربية  واجلزيرة 
منطقة  مع  التعاون  ملف  عن  الفرن�صي 

ال�رصق االأو�صط و�صمال اإفريقيا.
ظبي  اأب�  �صيا�صة  »تق�م  له   مقال  يف 
رئي�صييني:  حم�رين  على  اخلارجية 
االإ�صالم  وحماربة  اإيران،  من  االحتماء 
م�صتهدفة  �ص�ره،  ب�صتى  ال�صيا�صي 
واإذا  اأ�صا�صي.  ب�صكل  امل�صلمني  االإخ�ان 
كان اخل�ف من اإيران قا�صًما م�صرتًكا بني 
تتبنى  ال  اأنها  اإال  امللكية،  اخلليج  اأنظمة 

م�قًفا م�حًدا اإزاء االإ�صالم ال�صيا�صي«

جتعل  كدولة  االإمارات  يجعل  مالذي 
الق�صاء  وه�  يتيما  و  وحيدا  هدفا  لها 
لهذا  جندت  ،و  معني  �صيا�صي  تيار  على 
و نف�ذها املزع�م  الغر�ش كل عالقاتها 
لعالقة  للرتويج  طائلة  اأم�اال  دفعت  و 
حدود  االأمر  وجتاوز  باالإرهاب  االإخ�ان 
بل  اأب�ظبي  الإمارة  االقليمي  املحيط 
راحت حتر�ش ع�صكريا و ماليا �صد هذا 
حفرت  للم�صري  مب�صاندتها  لبيا  يف  التيار 
يف  الفتنة  نار  الإذكاء  امل�صتحيل  فعلت  و 
ت�ن�ش عرب التحري�ش على حركة النه�صة 
و بع�ش رم�ز املعار�صة ال�ص�رية حت�ل�ا 
اأم�ال  من  �صخه  مت  ما  ي�صل  اأثرياء  اإىل 
ال�صارع  بتحريك  امل�رصوطة  االإمارات 
حت�يل  و  القائم  ال�صيا�صي  ال��صع  �صد 
من  النه�صة  طرد  يف  ح�رصه  و  النقا�ش 

امل�صهد ال�صيا�صي
تيار االإخ�ان امل�صلمني كغريه من التيارات 
حمطات  يف  تغتفر  ال  اأخطاء  ارتكب 
عن  تخرج  ال  اأخطاء  لكنها  عديدة، 
للتنظيم  ،و  ال�صاأن الداخلي  دائرة ت�صيري 
املمار�صة الدميقراطية ،وحتييد االأجيال 
للحكم  ال�صيقة  الدائرة  عن  اجلديدة 

امل�رصي  العن�رص  يف  القيادة  وح�رص 
التنظيم  م�صت�ى  على  اأو  م�رص  يف  �ص�اء 

العاملي.
ت�صتاأ�صد  الذي  املخزي  الزمن  هذا  يف 
اأب�ظبي على اجلميع ،يكفي االإخ�ان  فيه 
يتعاطف  حتى  االإمارة  لهذه  هدف  اأنهم 
العربية  ال�صع�ب  من  وا�صع  قطاع  معهم 
فقط  املظل�مية  باب  من  االإ�صالمية  و 

ولي�ش على اأ�صا�ش القناعات اأو الروؤى.
باالغتيال  التذكري  اإىل  هنا  بحاجة  ل�صنا 
الفل�صطيني  القيادي  طال  الذي  اجلبان 
عام  دبي  اإمارة  يف  املبح�ح   حمم�د 
2010 حيث متكنت املخابرات ال�صهي�نية 
اأر�صية مهيئة و  من اغتيال الرجل و�صط 
باأن  الت�صليم  اجلن�ن  فمن  حملي  ت�اط�ؤ 
و  ال�صيا�صية  القيادة  علم  دون  مت  االأمر 
م�افقتها من باب اأن الرجل ينتمي فكريا 
تقاوم  التي  اأذرعه  والأحد  االإخ�ان  لتيار 

العدو ال�صهي�ين .
االأخ�ان كغريهم تيار �صيا�صي له اخطاوؤه 
و خطاياه لكن هذا ال يربر اأبدا ا�صطهاده 
ال�صيا�صي وفق تقاليد  العمل  اأو منعه من 
العمل الدميقراطي التي يعرفها اجلميع.

يف ت�ن�ش متكنت حركة النه�صة باعتبارها 
اأن  االإخ�ان  باأفكار  مقتنعا  ف�صيال 
مبني  �ص�صيا�صي  عمل  لتقاليد  ت�ؤ�ص�ش 
اإق�صاء  دون  اجلميع  مع  امل�صاركة  على 
ال�صيخ  لتجربة  نع�د  اأن  لنا  اجلزائر  ويف 
عرب  ال�صيا�صي  العمل  يف  نحناح  حمف�ظ 
التغيري  و  االإيجابية  امل�صاركة  �صيا�صة 
االإرث  وه�  احلك�مة  منظ�مة  داخل  من 
يف  ورثته  اأ�صاعه  الذي  و  الي�م  ال�صائع 
الف�صائل  اأو  حم�ش  حركة  من  تبقى  ما 

االأخرى التي ولدت من رحم واحد.
االإماراتي فكل من يخالف  بهذا املنطق 
التقليدي  العدو  الكيان ال�صهي�ين  م�صالح 
لالأمة االإ�صالمية فه� عدو جتب مالحقته 
االإخ�ان  من  كان  ،�ص�اء  ا�صتهدافه  و 
تيار  من  اأو  �صيا�صي  كتيار  امل�صلمني 
املغت�صب  الكيان  يعادي  ي�صاري  �صي�عي 

يف فل�صطني املحتلة
امل�صاألة بالن�صبة لالإمارات هي ا�صتكمال 
تهيئة  ه�  و  به  التزمت  و  منها  طلب  ما 
عرب  الكربى«  ا�رصائيل  ل«حلم  االأج�اء 
النظر عن  بغ�ش  احلية  الق�ى  كل  حتييد 

انتمائها اأو ا�صطفافها االيدي�ل�جي.

مل ترتك الإمارات فر�سة 
انعقاد الدورة  47 ملجل�س 

التعاون ال�سالمي التي عقدت 
قبل اأيام بنيجرييا للحديث عن 

جماعة الأخوان امل�سلمني

اأقالم

املجاهد حممد بن امبارك غرنوق

رجل جهاد وعلم رحل دون �سجيج
 و نظرا ل�صظف العي�ش و ق�صاوة الطبيعة 
الفرن�صيني  ت�صييق  و  احلياة  �صع�بة  و 
اإىل  الهجرة  اإىل  غرن�ق  ا�صطر 
مكرما  عزيزا  فيها  عا�ش  اأين  ت�ن�ش 
و  كرميا  اأخا  اإال  يعتربوه  مل  ق�م  بني 
�صفات  جمع  قد  و  ال  كيف  بارا   اإبنا 
و خ�صاال جعلت منه حمل ثقة و اعجاب 
�صديقه  ي�صفه  ،حيث  عرفه  من  كل 
خفيف  باأنه"  قمع�ن  عا�ص�ري  االأ�صتاذ 
املُحيا،كرمي  الط�ية،طلق  الروح،�صليم 
فكره  يف  متفتحة،�صاب  �صخ�صية  ذو 
حكيم و رزين و مت�ا�صع " ،ف�جد اإ�صافة 
اأ�صباب  ت�ن�ش  يف  الرتحاب،وجد  اإىل 
تك�ين  يف  �صاعده  مما  الكرمي  العي�ش 
يف  ا�صمه  يكتب  جعله  ث�ري  و  علمي 
نف�صه  يُخلّد  ،و  التاريخ مبداد من ذهب 
ال�صاحلني  و  ال�صهداء و املجاهدين  مع 
من بني الذين ا�صطفاهم اهلل يف ق�له " 
منهم من ق�صى نحبه و منهم من ينتظر 

و ما بدل�ا تبديال" 
جاهد بنف�صه يف الث�رة و كان �صاعدا من 
حيث  اال�صتقالل  بعد  اجلزائر  �ص�اعد 
وا�صل طريقه لنهل العلم و املعرفة ،اأين 
كفاءات  و  �صهادات  عدة  على  حت�صل 
الكفاءة  �صهادة  و  االأهلية  ،�صهادة  منها 
العليا ،اإ�صافة اإىل �صهادة نهاية الدرو�ش 
ثم  باجلامعة  لاللتحاق  التح�صريية 
�صهادة اللي�صان�ش يف التاريخ من جامعة 
اجلزائر ،بعدها �صغل عدة وظائف كلها 
معلم  منها  التدري�ش  و  العلم  ميدان  يف 
مدير  و  ابتدائية  مدير  ثم  ابتدائي 
الرتبية  يف  مفت�ش  ثم  اأ�صا�صية  مدر�صة 
بن مبارك  . رحل عنا املجاهد حممد 
وراءه  تاركا  28�صبتمرب2020  ي�م  غرن�ق 
اإرثا من الن�صال  ومذكرات وّثقت حقبة 

مهمة من جهاده و تاريخنا. 

ن�ساطه الثوري:

بداأ حممد غرن�ق ن�صاطه الث�ري يف اأول 
االأمر يف ت�ن�ش بعدما انخرط يف �صف�ف 
االحتاد الت�ن�صي لل�صغل الذي كان يحمل 
هم العمال و امل�اطنني الت�ن�صيني على 
ال�صهداء  من  ق�افل  قدم  و  �ص�اء  حد 
على راأ�صهم ال�صهيد فرحات ح�صاد ،ثم 
االنخراط يف احلزب الد�صت�ري الت�ن�صي 
التحكيم  جلنة  رئي�ش  من�صب  لي�صغل 
التابعة ل�صعبة البلدية ت�ن�ش ،هذا االأمر 
اأّهله  مما  �صيا�صيا  تك�ينه  يف  �صاعد 
التحريرية  الث�رة  يف  مهما  دروا  ليلعب 
الن�صاط الث�ري  فيما بعد .دون لنا هذا 
عن�ان"  حتت  جاءت  التي  مذكراته  يف 
 " غرن�ق  مبارك  بن  حممد  مذكرات 
،حيث تعترب هذه املذكرات مادة د�صمة 
تكمن  ث�رتنا  بتاريخ  �صغ�ف  باحث  لكل 
نقلها  التي  االأحداث  قيمة  يف  اأهميتها 
مثل  منها  عاي�ش جزء  اأو  عاي�صها  و  لنا 
و  احلي  عبد  ال�صعيد  ال�صهيد  ق�صية 
لغرور  ،عبا�ش  منها  الت�ن�صي  امل�قف 
قدوم  و  ال�ص�مام  م�ؤمتر  بعد  ،اخلالف 
طالب  ،�صخ�صية  ت�ن�ش  اإىل  حم�صا�ش 
عن  ال�ص�ء  ت�صليط  حاول  ،كما  العربي 
املغم�رة  املجاهدة  ال�صخ�صيات  بع�ش 
مثل ال�صهيد العربي بني ،ال�صهيد دروين 
وغريهم  �صكريي  علي  ،ال�صهيد  رم�صان 
�صلّط  التي  االأخرى  امل�ا�صيع  ،وبع�ش 
و  للباحثني  اإ�صافة  لتك�ن  ال�ص�ء  عليها 
اأن  العجالة  .�صاأحاول يف هذه  املهتمني 
اأتتبع م�ص�اره و ن�صاطه الث�ري من خالل 
ذكر بع�ش ما جاء يف مذكراته.  �صهادته 
عبد  ال�صعيد  ال�صهيد  ق�صية  بخ�ص��ش 
احلي :ال تزل ق�صية ال�صعيد عبد احلي 
هذا  ي�منا  اإىل  احلرب  من  الكثري  ت�صيل 
حكم  وتنفيذ  اعتقاله  وظروف  واأ�صباب 
اوعمران  عمر  طرف  من  فيه  االعدام 
على  �صاهدا  غرن�ق  حممد  كان  ،حيث 
اأحداثها،الذي اأكد اأن عملهم كمجاهدي 
جي�ش التحرير بني 55/54 مل يتعد جمع 

و  ل�صلطة  احرتاما  للث�رة  �رصا  االأم�ال 
يت�صبب�ا  ال  حتى  امل�صيف  البلد  ق�انني 
واالأمر  االأمن  اأن  باعتبار  م�صاكل  يف  له 
اختيار  ،وقد مت  الفرن�صيني  بيد  يزال  ال 
ال�صعيد عبد احلي ملهمة قيادة ومتثيل 
اجلبهة يف ت�ن�ش ملا يتمتع به من حكمة 
العمل  و�صدق واإخال�ش ،فاجمع�ا على 
حتت �صلطته ،ا�صتطاع خالل فرتة ق�صرية 
من ت�طيد ركائز جي�ش التحرير يف ت�ن�ش 
�ص�اء يف التجنيد اأو الدعاية او التك�ين 
،وبقي االأمر على هذا احلال حتى بداية 
بالتغري،يُرجع  االأم�ر  بداأت  اأين   1956
ت�رصب  اإىل  املذكرات  �صاحب  �صببها 
داخل  اإىل  فرن�صا  من  بدعم  ثالثة  ق�ة 
ا�صت�صهاد  بعد  خا�صة  التحريرية  الث�رة 
يتلقى  احلي  عبد  اأ�صبح  اأين  ب�لعيد  بن 
تعليماته من  ال�صهيد عبا�ش لغرور،لكن 
التغري او اخلطاأ اال�صرتاتيجي الذي وقع 
فيه عبد احلي و�رّصع بنهايته ه� دعمه 
جلناح ال�صالح بن ي��صف يف �رصاعه �صد 
اإىل خلق �رصخ  ،اأدى هذا االأمر  ب�رقيبة 
بني اع�صاء جماعته و�صل حلد ا�صتعمال 
ح�صب  احلك�مة-  جعل  ال�صالح،مما 
غرن�ق- اإىل التدخل ل�صالح خ�ص�م عبد 
خاللها  ا�صتطاعت  مكيدة  بتدبري  احلي 
بن  بقيادة حمج�ب  الت�ن�صية  ال�صلطات 
ال�صعيد  القب�ش على جماعة  اإلقاء  علي 
عبد احلي ليال و بطريقة غري اخالقية 
وغري ان�صانية ،متحججني باأن ذلك جاء 
الث�رة،هذه  جمل�ش  قيادة  من  باأوامر 
يف  املذكرات  �صاحب  يق�ل  االأخرية  
مبحاكمة  جمل�ش  ك�نت  اأنها  �صهادته  
اإيدير  عليه  وي�رصف  اأوعمران  من  باأمر 
اأين مت احلكم باالإعدام على 13 جماهدا 
منهم عبا�ش لغرور و ال�صعيد عبد احلي 
بل  ال�صيد غرن�ق  يقبله  ،هذا احلكم مل 
يحكم  م�ؤامرة،فكيف  وج�د  اإىل  واأملح 
باالإعدام على جماهدين بتهمة الف��صى 
مثل  ال�رصيعة،الف��ص�ي  اأحكام  ،ففي 

امل�ص�ؤولية  عن  اإبعاده  يكفي  ال�صفيه 
الث�رة  تنظيم  االعدام.  ولي�ش  وفقط 
يف االأورا�ش حتت قيادة بن ب�لعيد: من 
امل�ا�صيع التي تطرق اإليها تطرق حممد 
اإىل  مذكراته  يف  غرن�ق  امبارك  بن 
تنظيم الث�رة يف االأورا�ش بقيادة ال�صهيد 
م�صطفى بن ب�لعيد،رفقة كل من عبا�ش 
لغرور،�صيحاين ب�صري ،ابن عمر اجلياليل 
خالل  من  وغريهم  عج�ل  ،عاجل 
اجتماع جانفي 1955 بالقلعة قرب عني 
�صنني و اجتماع اآخر ب�ادي طرة باجلبل 
اخلط�ط  فيهما  ر�ّصم�ا  االأبي�ش،اأين 
م�اجهة  خطة  ،�صبط  للث�رة  العري�صة 
العدو ،وتق�صيم املناطق القيادية للت�صيري 
احلربي التي كانت كما يلي :حمة خل�رص 
على منطقة واد�ص�ف ،بن عمر اجليالين 
باحلدود ال�رصقية اجلن�بية،لزهر �رصيط 
القيادة  اأُ�صندت  الكماكم،كما  اأم  ناحية 
عج�ل  ب�صري،عاجل  �صيحاين  من  لكل 
و  حني  �صيدي  الب�صري  و  لغرور  ،عبا�ش 
وادي جديدة  تعمل �صمن مناطق  كانت 
واجلبل االأبي�ش وبني بربال.كما تناولت 
امل�صاكل   بع�ش  ظه�ر  غرن�ق  مذكرات 
اعتقاله  بعد  ب�لعيد  بن  خالفة  ح�ل 
�صقيقه  من  البع�ش  1955،مبطالبة  �صنة 
عمر خالفته بدل �صيحاين باعتبار هذا 
االأخري غريب عن املنطقة ،لكن الب�صري 
�صيحاين انت�رص يف االأخري وزاد من تق�ية 
لزهر  من  كل  بتعيني  الث�رة،فقام  ع�صد 
�رصيط على بئر العاتر ،علي عفيف على 
و  �صدراته  على  الب�ق�صي  ،عمر  ال�نزة 
اهرا�ش  �ص�ق  ناحية  على  ال�ردي  قتال 
الث�رة  دعم  حاول  اأخرى  جهة  ،من 
اإىل  ب�الطمني  حمم�د  باإر�صاله  وطنيا 
اآكلي  القادر  الق�صنطيني و عبد  ال�صمال 
اإىل املنطقة الثالثة اللذين ا�صت�صهدا يف 
كمني يف ن�احي برج ب�عريرج،يف ال�قت 
الب�ق�صي  عمر  ار�صال  ين�ي  كان  الذي 

اإىل الغرب .

بقلم الدكتور حممد قدور/ املركز 
اجلامعي عبد اهلل مر�سلي -تيبازة

كرث هم املجاهدون الذين 
�سجلوا اإ�سماءهم باأحرف من 
ذهب لكنهم اختاروا الظل 
بعد ال�ستقالل و موا�سلة 
رحلة اجلهاد ببناء الوطن 

و العلم ، يف هذه الورقة 
�ساأتناول ال�سيد حممد ابن 

مبارك غرنوق ابن قمار 
الذي عاي�س مراحل مهمة 
من الثورة و �سجلها لنا يف 
مذكراته لتكون عونا يف 
ك�سف احلقيقة و كتابة 

تاريخ ثورتنا باأقالم ثورية 
�ساهمت يف ال�ستقالل و 

البناء .ولد املجاهد حممد 
ابن مبارك غرنوق يوم20 

ماي 1928 مبدينة قمار )واد 
�سوف( مدينة العلم و اجلهاد 

، اأين تلقى تعليمه الأول على 
يد ال�سيخ اأحمد خل�سر  يف 

اجلامع العتيق املعروف با�سم 
امل�سعود"،ثم  �سيدي  "جامع 

وا�سل تعليمه الديني يف 
زاوية الطريقة التيجانية  

على يد ال�سيخ بلقا�سم حوري 
،ثم اأكمل تعليمه يف املدر�سة 

الفرن�سية .

ج1

يقلم :وداد احلاج
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لقاُء قادِة �أركان �لعدِو 

النظام الق�سائي اال�ستعماري والفل�سطينيني

اإح�سا�ٌس باخلطِر اأم اإنذاٌر باحلرِب

 ويتناول هذا املقال دور النظام 
يف  اال�ستعماري  الق�سائي 
،واالنتهاكات  اال�ستعمار  ت�رشيع 
واال�ستيطان  واجلرائم 
،واالعتقال واالغتياالت ،واالإبعاد 
وي�سكل  البيوت،  وتدمري  ،والنفي 
التعامل  الفل�سطينيني  قبول 
االحتاليل  للق�ساء  والتوجه  معه 
وا�سحاً  مثاالً  والع�سكري  املدين 
على غياب اإ�سرتاتيجية فل�سطينية 
بكل  اال�ستعمار  مع  ال�رشاع  يف 
اأحلق  وقد  وجماالته،  اأ�سكاله 
الق�سائي  النظام  مع  التعامل 
�سديداً  �رشراً  اال�ستعماري 
ون�ساله  الفل�سطيني  بال�سعب 

العادل وامل�رشوع.
 جتدر االإ�سارة ان الق�ساء املدين 
اإىل  ي�ستند  لالحتالل  والع�سكري 
الت�رشيعي  االإرث  من  تر�سانة 
،والربيطاين  العثماين  ،والقانوين 
توظف  والتي  الطوارئ  وقوانني 
ال�سهيوين  اال�ستعمار  خلدمة 
وبعد  الفل�سطينية،  لالأرا�سي 
اأعادت  واالجتياح   2002 عدوان 
القوانني  كامل  تطبيق  احلكومة 
واالأوامر الع�سكرية ملغية الوالية 
القانونية ،والق�سائية لل�سلطة يف 
على  االإبقاء  مع  والقطاع  ال�سفة 
وظائف ال�سلطة التي ال تتعار�ض 
مع �سيا�سة اال�ستعمار بل تخدمها 
نقابة  فاإن  وللتذكري  اأحياناً، 
اتخذت  الفل�سطينيني  املحامني 
عام 1967 قرارا مبقاطعة الق�ساء 
اال�ستعماري بكل االأ�سكال اإال اأن 
قبل  من  ك�رشه  مت  املوقف  هذا 
اأ�سعف  مما  املحامني  من  عدد 

تال�ست  اأن  اإىل  املقاطعة  هذه 
التوجه  اأن  واملح�سلة  تقريباً، 
للمحكمة ال�سهيونية العليا منحها 
االأرا�سي  على  ق�سائية  والية 
متلكها  ال   1967 عام  املحتلة 
والقانون  جنيف  التفاقية  وفقا 
 53 مرور  وبعد  واالآن  الدويل، 
عاماً من التوجه للنظام الق�سائي 
والع�سكري  املدين  اال�ستعماري 
مبا يف ذلك املحكمة ال�سهيونية 
الذي  ما  ال�سوؤال  بطرح  العليا 
وكيف  الفل�سطينيون؟  ا�ستفاده 

انعك�ض على ن�سالهم وحقوقهم؟
هذه  ملراجعة  الوقت  يحن  اأمل 
وملاذا  الكارثية؟  ال�سيا�سة 
هذه  مع  التعامل  يف  اال�ستمرار 
يتحمل  الذي  ومن  املحاكم؟ 
املطالب  ومن  ؟  امل�سوؤولية 
ملزم؟  وطني  قرار  باتخاذ 
خم�سة  عن  يزيد  ما  يكفي  اأال 
املريرة  التجربة  من  عقود 
ال�سلوك  والكارثية ملراجعة هذا 
بكل  ونقول  الفل�سطيني؟ 
تقريباً،  �سيء  ال  ومرارة  اأ�سف 
ال�سيا�سي  النظام  �سلوك  وما 
فعل  ردود  �سوى  الفل�سطيني 
اأبداً  ترتق  مل  واإرجتالية  �سعيفة 
�ساملة  اإ�سرتاتيجية  م�ستوى  اىل 
اال�ستعماري  الغزو  مراجعة  يف 
ال�سامل، وحتى بعد قيام ال�سلطة 
الفل�سطينية فاإنه مل تتم مناق�سة 
�سوى  يعني  ال  وكاأنه  االأمر  هذا 
وهم  اال�ستعمار  هذا  �سحايا 
فئاته،  بكل  الفل�سطيني  ال�سعب 
)م.ت.ف(  اأر�سيف  يف  جند  ولن 
احلكومة  اأو  كافة  الف�سائل  اأو 

العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  اأو 
 –  1967 عام  من  باالأ�رشى 
مناق�سة  مت  اأنه  ي�سري  ما   2020
واتخاذ  اخلطري  االأمر  هذا 
البع�ض  اأن  ويبدو  ب�ساأنه،  قرار 
حقيقة  عن  ،ويتعامى  يتجاهل 
اأن النظام الق�سائي االإ�ستعماري 
منظومة  من  يتجزاأ  ال  جزء  هو 
خدمة  يف  وهو  اال�ستعمار 
ال�سهيوين  اال�ستعماري  امل�رشوع 
القانوين،  الغطاء  ومينحه 
عقود  ن�سجل  �رشيعة  ومبراجعة 
الق�سائي  النظام  التعامل مع  من 
النظام  اأن هذا  يت�سح  اال�ستعماري 
ال�سهيونية  باملحكمة  ي�سمى  وما 
العليا ت�رشع اال�ستعمار بكل �سيا�سات 
واالغتياالت  واال�ستيطان  االإحتالل 
وم�سادرة  والتعذيب  واالعتقاالت 
وكيف  والتدمري،  والتهويد  االأرا�سي 
اال�ستعماري  الق�سائي  النظام  اأن 
ال  والع�سكرية  املدنية  وحماكمه 
االأخرى  االأذرع  عن  خطورة  يقل 
النادرة  واحلاالت  اال�ستعمارية 
املحكمة  رف�ستها  التي 
بتاتا  توؤثر  مل  العليا  ال�سهيونية 
على �سيا�سات اال�ستعمار مطلقاً، 
الع�سكري  الق�ساء  منظومة  اما 
فاإنه يخ�سع ب�سكل مطلق خلدمة 
ي�سمى  وما  ال�سهيوين  امل�رشوع 
االإعتبارات االأمنية وهي منظومة 
قوانني  اإىل  الت�رشيع  يف  ت�ستند 
الطوارئ واالأوامر الع�سكرية التي 
ي�سدرها ما ي�سمى قائد املنطقة 
وهذه  الت�رشيع،  م�سدر  ب�سفته 
اإتفاقيات  مع  تتناق�ض  االأوامر 
القانون  قواعد  وتخالف  جنيف، 

هي  الع�سكرية  واملحاكم  الدويل 
الأدنى  تفتقد  ا�ستعمارية  اأداة 
املحاكمات  وقواعد  معايري 
اأحكامها ب�سكل  العادلة، وتخ�سع 
واإفادات  لتحقيقات  مطلق 
حتت  ال�ساحقة  باأغلبيتها  تنتزع 
والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب 
واالأالعيب  باالأحاييل  والتهديد 
ال  فيها  املحاكمات  اأن  كما 
اأغلبها  بل  ملرافعات  تخ�سع 
�سحيتها  ذهب  واأحكام  �سفقات 
الفل�سطينيني  من  االآالف  مئات 
زهرة  زالوا  وما  ق�سوا  والذين 
غياهب  يف  واأعمارهم  �سبابهم 
ومع�سكرات  والزنازين  ال�سجون 
واأزاء هذه احلقائق  اال�ستعمار، 
من  هناك  زال  ما  املاأ�ساوية 
التعامل  با�ستمرار  يعتقد 
الق�سائي  النظام  هذا  مع 
االأهم  وال�سوؤال  اال�ستعماري، 
الفل�سطينية  القيادة  تدرك  هل 
الكارثة؟  هذه  ا�ستمرار  خطورة 
وموؤ�س�سات  الف�سائل  دور  وما 
امل�ساألة  هذه  حيال  االأ�رشى 
اأن  اإىل  ون�سري  جداً؟  الهامة 
القائد الوطني مروان الربغوثي 
عام  اختطافه  قرارفور  اأتخذ 
2002 برف�ض التعامل والتعاطي 
الق�ساء  بهذا  واالعرتاف 
مقاطعة  وقرر  االإ�ستعماري، 
باه�ساً  ثمناً  دافعاً  املحكمة 
الربع  ،و�سنوات عمره تزيد عن 
على  م�رشاً  ال�سجون  يف  قرن 
ملقاطعة  الفل�سطينيني  دعوة 
االإ�ستعماري  الق�سائي  النظام 
االأ�رشى  ع�رشات  به  وحلق 

الف�سائل  اأن  غري  واملنا�سلني 
خارجها  اأو  ال�سجون  يف  �سواء 
تتخذ  مل  الفل�سطينية  والقيادة 
واأن  باملقاطعة،  وطنيا  قرارا 
ال�رشعة  وجه  وعلى  املطلوب 
هو التوقف عن حالة الالمباالة 
على  والتق�سري  واالإهمال 
الفل�سطينية  القيادات  م�ستوى 
ذات  واملوؤ�س�سات  والف�سائل 
وطني  لقاء  وعقد  العالقة، 
فوري  وحقوقي  �سيا�سي 
الواجب  اخلطوات  لدرا�سة 
اتخاذها حيال النظام الق�سائي 
على  يرتتب  وما  اال�ستعماري 
واعتبار  واآثار  نتائج  من  ذلك 
التحرر  معركة  من  جزء  ذلك 
املقاومة  اأعمدة  واأحد  الوطني 
اأن  خا�سة  لالإ�ستعمار،  ال�ساملة 
احلرية  اأجل  من  والكفاح  الن�سال 
م�ستمر  واال�ستقالل  والعودة 
ويحتاج  و�ساق  وطويل  ومتوا�سل 
اإىل مراجعة �ساملة و�سجاعة لكثري 
يف  واإننا  وال�سلوك،  املواقف  من 
�رشاح  الإطالق  ال�سعبية  احلملة 
الربغوثي  مروان  الوطني  القائد 
وكافة االأ�رشى والتي جنحت يف نقل 
اإىل امل�ستوى  ق�سية االأ�رشى ن�سبياً 
اإىل  ،والدويل  والعربي  االإقليمي 
املوؤ�س�سات  كافة  جهود  جانب 
ذات العالقة بق�سية االأ�رشى ندعو 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  وبالتعاون 
عمل  ور�سة  لتنظيم  ،وال�سخ�سيات 
لر�سم  وطني  ملوؤمتر  كمقدمة 
�ساملة  اإ�سرتاتيجية  وطنية  روؤية 
الق�سائي  النظام  ملقاطعة 

اال�ستعماري.

يحدث  مل  اإذ  ماأموٍن،  غري  خميٌف  مقلٌق 
واأثناء  الطوارئ،  مثله حتى يف ظل حكومات 
فال  جي�سهم،  خا�سها  التي  الكربى  احلروب 
بالزي  االجتماع  هذا  مثل  اإىل  يدعو  �سبب 
القتالية  وباجلاهزية  الكامل،  الع�سكري 
العالية، اإال اأن يكون هناك خطٌر وجودي على 
وحتذيراٌت  الأمنه،  حقيقي  وتهديٌد  الكيان، 

موؤكدةٌ با�ستهداف م�ساحله ومراكزه.
تداعى اإىل اللقاء الذي دعا اإليه رئي�ض اأركان 
اجلمعة  يوم  كوخايف،  اأفيف  العدو  جي�ض 
ثاين  ت�رشين  �سهر  من  والع�رشين  ال�سابع 
اليوم الذي قتل فيه العامل  اجلاري، يف نف�ض 
ب�سفته  زاده،  فخري  حم�سن  االإيراين  النووي 
ال�سابقة كرئي�ض اأركاٍن للجي�ض، ولي�ض ب�سفته 
احلالية ولو كان وزيراً اأو رئي�ساً حلزٍب، كٌل من 
اأيهود باراك، وبيني غانت�ض، ومو�سيه يعالون، 
ودان  موفاز،  و�ساوؤول  اأ�سكنازي،  وجابي 
حالوت�ض، وجادي اآيزنكوت، الذين لبوا الدعوة 
وح�رشوا اإىل مكتب كوخايف يف مبنى الكرياه 
التقارير  اآخر  لتلقي  الكيان،  حرب  وزارة  يف 
االأمنية اخلا�سة، وملناق�سة تطورات االأو�ساع 
يف املنطقة، وتداعيات اغتيال العامل النووي 
فخري زاده، وما اإذا كانت االأو�ساع �ستتدحرج 

نحو مواجهة �ساملة مع طهران.
ما كان لهذا االجتماع اأن يتم لو مل يكن االأمر 
خطرية،  والتوقعات  كبرياً،  واخلطب  جلاًل، 
واإن  املجتمعني  اأن  ذلك  عالية،  واالحتماالت 

كانوا جميعاً ع�سكريني وروؤ�ساء اأركان اجلي�ض 
اأنهم يعتنقون مذاهب �سيا�سية  اإال  ال�سابقني، 
متباينة،  واأيديولوجياٍت  واأفكارا  �ستى، 
وينتمون اإىل اأحزاٍب خمتلفٍة ومتناف�سة، ولي�ض 
اجلي�ض  كما  �سيءٌ  ال�سيا�سة  يف  يجمعهم  ما 
االجتماع  هذا  فاإن  لهذا  والع�سكر،  واالأمن 
املنطقة  اأن  على  ويدل  ما،  خطورٍة  عن  ينم 
خطريٍة،  وحتوالٍت  كبرية  اأحداٍث  على  مقبلة 
االأمريكي  للرئي�ض  الباقية  القليلة  االأيام  واأن 
مفاجئاٍت  معها  �ستحمل  ترامب  دونالد 
اإليه  اأوحى  قد  خطرية،  وقراراٍت  كبرية، 
امل�رشح  �سيد  غدا  الذي  ببع�سها،  نتنياهو 
اإذ  املنطقة،  يف  اخلراب  اأورك�سرتا  وقائد 
يرى فيما تبقى لرتامب �سالته، ومعه فر�سته 
على  يقدم  اأن  قبل  الكبرية،  واأمانيه  االأخرية 
اإىل  والدعوة  الكني�ست  تفكيك احلكومة وحل 

انتخاباٍت رابعٍة مبكرٍة.
عن  امل�رشبة  االإ�رشائيلية  املعلومات  ت�سري 
كان  واإن  �سحيحة  اأكرثها  يف  ولعلها  اللقاء، 
ال يوجد من يوؤكدها ر�سمياً، اإال اأن االجتماع 
عن  وينبئ  تفا�سيله،  يحمل  ذاته  حد  يف 
كتب  اأو  عنه  ت�رشب  ما  ويوؤكد  موا�سيعه، 
�سهرين  مدى  على  كلها  فاملنطقة  حوله، 
فوق  ورمبا  �ساخٍن،  �سفيٍح  على  تقف  كاملني 
وقد  لالنفجار،  اجلاهزة  البارود  من  براميل 
اأطلق  اأو  فتيلها،  زاده  فخري  اغتيال  اأ�سعل 
اأحداٌث  �ستقع  اإذ  نحوها،  االنطالق  �سافرة 

ج�ساٌم اأخرى، و�ستفتعل معارك كبرية وحروب 
�سغرية، و�سيقتل غري فخري زاده، فاملرحلة 
كبرياً،  ت�سعيداً  تتطلب  واإ�رشائيلياً  اأمريكياً 
ويلزمها  الثمار،  وقطف  املواقف  لتح�سني 
ومتنع  االأهداف،  حتقق  وفو�سى  تخريًب 
واملراحل  الزمن  اال�ستفادة من  اخل�سوم من 
االنتقالية، فما هو متاٌح اليوم مفقوٌد غداً، وما 

هو مباٌح اليوم قد يكون غداً حمرماً.
ال  االأمنية  العدو  جي�ض  اأركان  قيادة  تقارير 
مدى  ودرا�سة  اإيران،  مواجهة  على  تقت�رش 
ع�سكرية  �رشبة  لتوجيه  توريطها  اإمكانية 
اأمريكية قا�سمة لها، بل تتحدث عن ا�ستغالل 
قدراته  وحت�سني  اجلي�ض  لتطوير  املرحلة 
باأحدث  وتزويده  والهجومية،  الدفاعية 
القتالية،  والقاذفات  احلربية  الطائرات 
من  لديه  تبقى  مبا  قادٌر  االأمريكي  فالرئي�ض 
وقت، وما معه من �سالحيات، على املوافقة 
بحجة  اإليه،  يحتاج  مبا  كيانهم  تزويد  على 
وتقوي�ض  لها،  والت�سدي  اإيران  مواجهة 
وا�ستهداف  م�ساريعها،  واإحباط  اأن�سطتها 

اأذرعها يف �سوريا ولبنان.
ال يخفي قادة اأركان جي�ض العدو تخوفهم من 
و�سوريا،  لبنان  االأخطار املحتملة �سماالً من 
االأو�ساع  ويراقبون  غزة،  قطاع  يف  وجنوباً 
ويبدون  اأ�ساًل،  ال�ساخنة  الثالثة  اجلبهات  يف 
مواجهة  اندالع  حال  يف  منها  كبرية  خ�سية 
فيها،  طرفاً  اإيران  تكون  املنطقة،  يف  كربى 

املحاذية  القريبة  اجلبهات  من  �سيجعل  مما 
اأنها  اإذ  وفعالة،  خطرة  قتالية  من�سات  لها، 
كبرية،  قتالية  وقدرات  عاٍل،  بت�سليٍح  تتمتع 
وخربة ع�سكرية مرتاكمة، ورغبة واإرادة للقتال 
اأن  يفر�ض على جي�سهم  الذي  االأمر  جاهزة، 
يكون يف حالة يقظة دائمة، وجهوزية عالية، 
متكنه من �سد واإحباط اأي حماولة للم�سا�ض 

باأمن كيانهم و�سالمة م�ستوطنيهم.
اأياً تكن امللفات التي اأثارها قادة اأركان جي�ض 
عن  النظر  وبغ�ض  اجتماعهم،  يف  االحتالل 
فاإن  وناق�سوها،  عليها  اطلعوا  التي  التقارير 
والظرف  الوقت  هذا  يف  اجتماعهم  جمرد 
واملنا�سب  واالألقاب،  ال�سفات  بهذه  بالذات، 
حتاك  اأ�سياء  هناك  اأن  يوؤكد  واملراكز، 
بها  علٌم  لديهم  اأ�سبح  وقد  املنطقة،  يف 
الهجوم  يف  يفكرون  ال  ولكنهم  ببع�سها،  اأو 
االأقوى  اأنهم  يعتقدون  وال  فقط،  واملباغتة 
الجتماعاتهم  االآخر  اجلانب  اإن  بل  واالأقدر، 
بكل  املقاومة  فمع�سكر  والقلق،  اخلوف  هو 
م�ستوياته وت�سنيفاته بات يزعجهم ويقلقهم، 
اإذ مل يعد يتلقى ال�رشبات فقط ويوؤجل الردود 
ويعلق الثاأر واالنتقام، بل اأ�سبحت لديه القدرة 
اأي  لتنفيذ  واجلاهزية،  والقرار  واالإمكانية، 
�سهية  اأن  واأعتقد  اأمنية،  اأو  ع�سكرية  مهمة 
املقاومة باتت مفتوحة اليوم كما مل تكن عليه 
من قبل، على كل االأهداف االإ�رشائيلية يف كل 
مكان، ومن يع�ض يَر، واإن غداً لناظره قريٌب.

بقلم/ �ملحامية : فدوى �لربغوثى

بقلم د. م�سطفى يو�سف �للد�وي

منذ بد�ية �ال�ستعمار 
للأر��سي �لفل�سطينية 

�ملحتلة عام 1967 قررت 
�حلكومة �ال�ستعمارية 

تطبيق �حلكم �لع�سكري 
على �ل�سفة و�لقطاع بعد �أن 
�أعلن عن �سم مدينة �لقد�س 
�ل�سرقية و�عتربت �حلكومة 

�ال�ستعمارية بتغطية من 
�مل�ست�سار �لق�سائي ،و�ملحكمة 
�ل�سهيونية �لعليا �أن �الأر��سي 

�لفل�سطينية لي�ست مناطق 
حمتلة بل مناطق مد�رة 

،ومتنازع عليها، ورف�ست 
هذه �ملحكمة من خلل 

قر�ر�تها �لعديدة تطبيق 
�تفاقيات جنيف على 

�الأر��سي �لفل�سطينية مدعية 
�أنها �ستو�سي بتطبيق بع�س 

�جلو�نب �الإن�سانية على 
�ل�سكان.

بكل �ملعايري �لعادية 
و�ال�ستثنائية، وبغ�س 

�لنظر عن �الأو�ساع �خلا�سة 
و�لظروف �خلطرية �لتي متر 
بها �ملنطقة، يف ظل �لتطور�ت 
�الأمنية �ملتلحقة، و�ملخاوف 
�ملتز�يدة من قر�ر�ت �لرئي�س 

�الأمريكي دونالد تر�مب 
يف �أيامه �الأخرية يف �لبيت 
�الأبي�س، فاإن �جتماع قادة 

�أركان جي�س �لعدو �ل�سابقني 
جميعًا، بدعوٍة من رئي�س 

�أركانه �حلايل �أفيف كوخايف، 
�جتماٌع غريٌب نادٌر غري 

م�سبوٍق
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اخل�سر ي�سرعون يف املناف�سة مبواجهة تون�س
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15  دي�سمرب

تون�س - اجلزائر  
ملعب راد�س

ليبيا - م�رص      
ملعب املنزه

18  دي�سمرب

اجلزائر - املغرب يف 
املنزه

م�رص - تون�س   يف 
راد�س

21  دي�سمرب

ليبيا - اجلزائر  يف 
املنزه

 املغرب - تون�س 
 يف راد�س

 
24  دي�سمرب

اجلزائر - م�رص  يف 
املنزه

املغرب - ليبيا يف 
راد�س 

27  دي�سمرب

تون�س - ليبيا  يف 
راد�س 

 
م�رص - املغرب  يف 

املنزه 
عي�سة ق.

ريا�سة
�إد�رة �حتاد �لعا�سمة قّدمت �لتعازي

املوت يغّيب خلفوين بعد 
�سراع مع وباء كورونا

خلفوين  مهدي  العا�سمة  الحتاد  ال�سابق  الالعب  انتقل 
وذلك  امل�ستجد  كورونا  بوباء  اإ�سابته  بعد  ربه  جوار  اإىل 
املر�س  املرحوم  �سارع  حيث  �سنة،   44 ناهز  عمر  عن 
يف  االأخرية  اأنفا�سه  يلفظ  اأن  قبل  االأخرية  االأيام  خالل 
يف  ا�سمه  �سنع  الذي  وهو  باملر�س،  متاأثرا  امل�ست�سفى 
ل�سنوات طويلة  معه  لعب  الذي  العا�سمي  النادي  �سفوف 
حقق معه ال�سعود اإىل الق�سم االأول يف العام 1995 ون�سط 
اإىل جانب العبني كبار اآنذاك حملوا بدورهم الوان احتاد 
العا�سمة يف �سورة حاج عدالن وحمزة يا�سف قبل اأن يقرر 
تقّم�س  حيث  جديدة،  جتارب  خو�س  اأجل  من  املغادرة 
القبة،  رائد  �سورة  يف  اأخرى  عا�سمية  فرق  األوان  اأي�سا 
احلار�س  جاور  اأين  داي،  ح�سني  ون�رص  بلوزداد  �سباب 
واأ�سماء  بو�سوار  والالعب  زميت  زوبري  اأو�رصير،  ن�سيم 
اأخرى �سنعت ا�سما كبريا يف �سنوات الت�سعينيات واالألفية. 
وانتقل املغفور له اإىل مهنة التدريب عقب اإنهاء م�سواره 
على  ال�سابقة  الفرتة  خالل  واأ�رصف  كالعب،  الكروي 
تدريب الفئات ال�سبانية لفريقه احتاد العا�سمة، وتقّدمت 
اإدارة احتاد العا�سمة بقيادة مديرها العام عا�سور جلول 
واملدير الريا�سي عنرت يحي وكافة اأ�رصة الفريق بالتعازي 

عي�سة ق.اإىل عائلة الفقيد على اإثر رحيله.

 اليف ير�سد منحة 30 مليون
 ب�سرط �لفوز �أمام �لر�بيد

وفاق �سطيف �سرع  يف التح�سري 
ل�سريع غليزان بتعداد مكتمل

للمقابلة  التح�سري  �سطيف  وفاق  فريق  اأم�س  ا�ستاأنف 
املقبلة التي تنتظره نهاية هذا االأ�سبوع اأمام �رصيع غليزان 
حت�سبا للجولة الثانية من الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث 
يعول الفريق على تاأكيد االنت�سار الثمني الذي عاد به من 
احتاد  اأمام  املن�رصم  االأ�سبوع  نهاية  قاده  الذي  التنقل 
العا�سمة من خالل حتقيق فوز ثاين على التوايل، باعتبار 
اأن اأي تعرث على ميدانه �سيعيد الفريق اإىل نقطة ال�سفر، 
ملواجهة  ا�ستعداد  العدة  الكوكي  نبيل  املدرب  ويعد 
امامه  تكون  و�سوف  ميدانه  على  يخو�سها  التي  غليزان 
فر�سة ثمينة من اأجل ح�سم النقاط ل�ساحله عرب ا�ستغالل 
عودة  لتدريبات  ت�سهدا  و�سوف  القواعد،  داخل  اللعب 
اأول  يلعبوا  والذين مل  وجحنيط  توري  بوقلمونة،  الثالثي 
بينما  االأخري،  للثنائي  االإ�سابة  ب�سبب  املو�سم  يف  مباراة 
املدرب  ترخي�س من  عائلية عرب  الأ�سبب  بوقلمونة  غاب 
التون�سي واالإدارة، و�سيكون الكوكي اأمام فر�سة التح�سري 
للقاء الرابع اأو اخلام�س دي�سمرب القادم بتعداد مكتمل بعد 
يحظى  �سوف  اأنه  باعتبار  ذكره،  ال�سالف  الثالثي  التحاق 
بتعداد كامل مينحه كافة اخليارات من اأجل و�سع الت�سكيلة 
املنا�سبة. اإىل جانب ذلك، وعدت اإدارة الرئي�س كمال اليف 
رفقاء الالعب املتاألق عمورة بتقدمي منحة مالية مغرية 
قيمتها 30 مليون �سنتيم عقب االنت�سار الثمني الذي عادوا 
التاأكيد  ذلك  مقابل  وا�سرتطت  العا�سمة،  احتاد  اأمام  به 
من خالل الفوز اأمام ت�سكيلة "الرابيد"، اأين �سيكون االأمر 
حافزا معنويا لت�سكيلة "الن�رص االأ�سود" من اأجل موا�سلة 

حتقيق النتائج االيجابية.
عي�سة ق.

لعب �للقاء �لثالث على �لتو�يل �أ�سا�سيا

اأونا�س يك�سب ثقة 
مدرب كالياري

فر�س الالعب الدويل اجلزائري اآدم اونا�س �سمن الت�سكيلة االأ�سا�سية 
اأ�سا�سيا  م�ساركته  اأم�س  اأول  �سّجل  بعدما  االيطايل،  كالياري  لفريقه 
اأمام  ناديه  التي خا�سها  التوايل خالل املواجهة  الثالثة على  للمباراة 
الدوري االيطايل، واأخذ  التا�سعة من مناف�سة  �سبيزيا حل�ساب اجلولة 
هذا  بداية  منذ  اإعارة  �سكل  على  كالياري  رفقة  يلعب  الذي  اأونا�س 
مدربه يف  ثقة  ك�سب  على  االيطايل  نابويل  فريقه  من  قادما  املو�سم 
ب�سورة  االندماج  من  يتمكن  ان  قبل  معقدة  بداية  بعد  وذلك  الفريق 
املدرب يف  عليها  يعتمد  التي  الركائز  اأحد  واأ�سحى  ناديه  مع  عادية 
قبل  دقيقة   77 اخل�رص  ميدان  متو�سط  لعبة  اأين  التكتيكية،  خّطته 
خالل  وقدم  زمالئه،  الأحد  مكانه  تاركا  امليدان  اأر�سية  يغادر  اأن 
مكانته  على  للحفاظ  مر�سحا  جتعلهة  طيبة  م�ستويات  الدقائق  تلك 

االأ�سا�سية خالل املباريات املقبلة التي تنتظر ناديه.
عي�سة ق.

�ملان �سيتي ي�ستهدف فوزه �لر�بع  تو�ليا و�سمان �سد�رة �ملجموعة

حمرز منتظر اأ�سا�سيا اليوم اأمام بورتو
مان�س�سرت  لفريقه  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  اإىل  عودته  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�سجل  اأن  ينتظر 
اليوناين،  اأوملبياكو�س  اأمام  لقاء اجلولة املن�رصمة  بعدما غاب عن  االأوروبية  املناف�سة  �سيتي االجنليزي �سمن 

متوقع  الوطني  املنتخب  قائد  فاإن  ال�سدد  هذا  ناديه ويف  يخو�سها  التي  املقابلة  يبداأ  اأن 
ح�سب  وذلك  البداية،  منذ  بورتو  اأمام  الربتغال  ك�سفت يف  اجنليزية  اإعالمية  تقارير 
عقب عن امكانية جتديد املدرب اال�سباين بيب غوارديوال  اجلزائري  جنمه  يف  الثقة 
من املباراة الكبرية التي قدمها نهاية االأ�سبوع املنق�سي  املن�رصمة  اجلولة  مباراة  يف 
ومتكن  برينلي،  اأمام  املمتاز  االجنليزي  من الدوري  ثالثية  ت�سجيل  من  خاللها 

ت�سكيلة  بها  اأنهت  اأهداف  نال خم�سة  اأين  اللقاء،  "ال�سبريز" 
الكبري  االأداء  اإثر  على  كبرية  ما اإ�سادة  وهو  قدمه،  الذي 

على  التواجد  اجل  من  االأخ�رص ير�سحه  امل�ستطيل 
وي�سعى  املقابلة.  بداية  اإىل عند  حمرز  رفقاء 
املجموعات  دور  اإنهاء  ملجموعته �سمان  مت�سدرا 
12 الثالثة، حيث يتواجد يف املركز  بر�سيد  االأول 
العالمة  حتقيق  عقب  يف نقطة  والفوز  الكاملة 

متقدما  االأربع،  مبارياته  عن جميع  نقاط  بثالث 
للمان  ي�سمن  �سوف  والفوز  بورتو،  ثمن الو�سيف  الدور  اإىل  العبور  �سيتي 

النهائي يف ال�سدارة، والتواجد يف امل�ستوى االأول عند �سحب قرعة الدور املوايل. 

كوكبو يربهن جمدد� و�سباب بلوزد�د يقرتب من ثمن �لنهائي

االنتقادات تالحق دوما ب�سبب 
الـــخيـــــارات الــــــــتكتيـــــــــكيـــــــة
جنح فريق �سباب بلوزد�د يف حتقيق �الأهم وو�سع قدما يف �لدور �ل�ساد�س ع�سر من م�سابقة 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا بعد �النت�سار �لثمني �لذي �سجله على ح�ساب �سيفه �لن�سر �لليبي يف 
�ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقني �سهرة �أول �أم�س على ملعب 5 جويلية و�نتهت بثنائية نظيفة 

ملمثل �جلز�ئر، و�لذي يعول كثري� على �لذهاب بعيد� يف �ملناف�سة �لقارية يف ن�سختها 
�حلالية، ويف هذ� �ل�سدد برز ب�سكل الفت �مل�ستقدم �جلديد �لبنيني كوكبو �لذي برهن �أنه 

�أف�سل �سفقات �ل�سباب خالل �ملركاتو �ل�سيفي �ملنق�سي 

عي�سة ق.

وهو الذي �ساهم يف االنت�سار بف�سل ت�سجيل هدف اإىل جانب 
زميله �سم�س الدين ن�ساخ، اأين وقع الهدف الثاين باألوان النادي 
العا�سمي بعدما كان افتتح عداده التهديفي يف مباراة كاأ�س 
باللقب،  التتويج  اإىل  وقادهم  العا�سمة  احتاد  اأمام  ال�سوبر 
حيث نال الالعب الثناء واملديح واعترب اأحد اأف�سل ال�سفقات 
يف  جلديد  املو�سم  اأن  رغم  الوطنية  بطولتنا  يف  االإفريقية 
بدايته فقط ومل مير �سوى مباراتني فقط، يف انتظار اأن يقدم 

املزيد مع مرور اللقاءات.
ورغم الفوز الذي �سجله العبو ت�سكيلة اأبناء "العقيبة"، اإال اأن 
عقب  الذعة  انتقادات  تلقى  دوما  فرانك  الفرن�سي  املدرب 
اللقاء،  مدار  على  اأ�سباله  قدمه  الذي  املقنع  غري  االأداء 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  اأحدثها  التي  التغيريات  بعد  وذلك 
مقارنة بتلك التي خا�سها يف كاأ�س ال�سوبر والتي بلغت خم�سة 
تغيريات، حيث ف�سل دوما منح ال-ر�سة اإىل احلار�س مرباح 
االأداء  رغم  مو�ساوي  توفيق  على ح�ساب  اأ�سا�سيا  لعب  الذي 
جانب  اإىل  العا�سمة،  احتاد  اأمام  االأخري  قدمه  الذي  الكبري 
الفرتة  من  جزءا  �سيع  اأنه  رغم  اأ�سا�سيا  نغومو  اأقحم  ذلك 
من  �سويبع  الالعب  وا�ستبعد  اجلديد،  للمو�سم  التح�سريية 
ويح�سب  املعني،  من  جاهزية  اأكرث  اأنه  رغم  اللقاء  قائمة 
عائد  انه  رغم  اأ�سا�سيا  �ساملي  اإ�رصاك ح�سني  املدرب  �سد 
يف  ووقفنا  جديدة،  اإ�سابة  يتلقى  جعله  ما  وهو  اإ�سابة  من 
اللقاء على تغيري مركز الالعب دراوي الذي انتقل اإىل اللعب 

يف الرواق االأي�رص الذي مل يجد معامله فيه مقابل اللعب يف 
مركزه بالرواق االأمين وقام بالت�سحية بالالعب �سمري عيبود.

حتاليل �سلبية لباكري ويندمج هذ� �الأ�سبوع 
يف �لتدريبات

ق  اجلديد �سيا امل�ستقدم  يبا�رص  منف�سل، 

للنادي البلوزدادي اإ�سالم باكري التدريبات رفقة فريقه اليوم 
فحو�سات  الالعب  اأجرى  اأين  اال�ستئناف،  حل�سة  حت�سبا 
�سلبية  وجاءت  كورونا  فريو�س  عن  للك�سف   "PCR" طبية 
نادي  رفقة  ين�سط  كان  اأين  تون�س  من  املعني  قدم  بعدما 
تدريبي  برنامج  اإىل  يخ�سع  اأن  ينتظر  حيث  ال�سفاق�سي، 
خا�س رفقة املح�رص البدين ب�سبب التاأخر يف لياقته البدنية 

وتباين يف التح�سريات مقارنة ببقية التعداد.

يواجه املنتخب الوطني لفئة اأقل من 20 �سنة نظريه التون�سي 
لنهائيات  املوؤهلة  القدم  لكرة  افريقيا  �سمال  احتاد  دورة  يف 
كا�س افريقيا لالأمم  املقررة يف موريتانيا العام 2021، والتي 
حتت�سنها تون�س من 15 اىل 27 دي�سمرب املقبل  مبلعبي راد�س 
عن  اأم�س  �سحبت  التي  القرعة  �سوء  على  وذلك  املنزه  و 
املنتخب  الثانية  اجلولة  يف  الوطني  املنتخب  ويواجه  بعد، 
الليبي يوم  التباري مع املنتخب  املغربي يوم 18 دي�سمرب قبل 
الدورة  اوا�سط اخل�رص  الثالثة، ويختتم  21 دي�سمرب يف اجلولة 
مبالقاة نظريه امل�رصي يوم 24 دي�سمرب بر�سم اجلولة الرابعة، 
ويتاأهل يف اعقاب هذه الدورة �ساحبا املركزين االول والثاين 
اىل نهائيات كا�س افريقيا لالأمم موريتانيا 2021، ويف ما يلي 
ال�ساعة 14 دون  للدورة -كل املقابالت على  الكامل  الربنامج 

ح�سور اجلمهور
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ح�صم نابويل ديربي ال�صم�س مل�صلحته، بتغلبه 
يف  نظيفة  اأهداف  باأربعة  روما  �صيفه  على 
ال�صابق  جنمه  نابويل  فيها  ودع  خا�صة  ليلة 
الأ�صطورة الأرجنتينية دييغو اأرماندو مارادونا، 
يف املرحلة التا�صعة من الدوري، اكت�صح نابويل 
روما على ملعب �صان باولو املزمع تغيري ا�صمه 
باولو- �صان  اأو  مارادونا  دييغو  ملعب  لي�صبح 
مارادونا، باأهداف لورنت�صو اإين�صيني، الإ�صباين 
فابيان رويز، البلجيكي دري�س مرتن�س وماتيو 
بوليتانو، رفع نابويل ر�صيده اإىل 17 نقطة يف 
بر�صيد  جوفنتو�س  خلف  اخلام�س  املركز 
العا�صمة  فريق  فّرط  فيما  ذاته،  النقاط 
فوزه  حال  يف  بالو�صافة  النفراد  بفر�صة 
النقطة 17 يف املركز  ليتجمد ر�صيده عند 
�صمت  بدقيقة  املباراة  بداأت  ال�صاد�س، 

نابويل  خو�س  مع  مارادونا،  على 
م�صابه  جديد  بقمي�س  للمباراة 
تكرمياً  الأرجنتيني  للمنتخب 
فارق  الذي  الذهبي«  »للفتى 
عن  املن�رصم  الأربعاء  احلياة 

60 عاماً.
حت�صل مرتن�س على �رصبة 
لها  انربى  مبا�رصة،  حرة 
هدف  م�صجاًل  اإين�صيني 

قبل   31 الدقيقة  يف  التقدم 

قمي�س  ويحمل  البدلء  مقاعد  اإىل  يتوجه  اأن 
 10 والرقم  مارادونا  ا�صم  يحمل  الذي  نابويل 
رويز  �صّدد   64 الدقيقة  ويف  تكرمياً،  وقّبله 
يف  �صكنت  املنطقة  خارج  من  قوية  اأر�صية 
الهدف  اجلنوبي  الفريق  �صّجل  ثم  ال�صباك، 
ارتدت من  ت�صديدة  تابع مرتن�س  الثالث حني 
هدفاً  بوليتانو  ي�صيف  اأن  قبل   ،81 احلار�س 
بعدما اخرتق املدافعني وتخطى  رائعاً  رابعاً 

احلار�س.
نادي  وا�صل  املقابل،  يف 
القوية  عرو�صه  ميالن 
وابتعد يف �صدارة الدوري 
فوزه  بعد  الإيطايل 
بهدفني  فيورنتينا  على 
ميالن  وبات  نظيفني، 
مل  الذي 

يخ�رص 
ي  اأ

الآن  يتقدم  الدوري،  انطالق  منذ  مباراة 
و�صا�صولو  اإنرت  على  نقطة   23 نقاط  بخم�س 
روما وجوفنتو�س  نقاط على  و�صت  نقطة   18
ال�صوط  يف  املباراة  ميالن  وح�صم  نقطة،   17
رومانيويل   األي�صيو  املدافع  طريق  عن  الأول 

والإيفواري فرانك كي�صي من ركلة جزاء.
�صد  غدا  الهامة  ملواجهته  لت�صيو  حت�رص 
م�صيفه بورو�صيا دورمتوند الأملاين يف دوري 
بالهزمية  وذلك  طريقة،  باأ�صواأ  اأوروبا  اأبطال 
من  ل�صتة  افتقاده  ورغم   ،3-1 اأودينيزي  �صد 
لعبيه ومدربه لوكا غوتي لإ�صابتهم بفريو�س 
كورونا امل�صتجد وتقهقره يف املركز 16 بفوزين 
فقط، فاجاأ اأودينيزي فريق العا�صمة واأوقف 
هزمية  دون  من  املتتالية  مبارياته  م�صل�صل 
اأودينيزي  فاجاأ  قارياً،  اأو  حملياً  ت�صع  عند 
تولغاي  للرتكي  بعيدة  ت�صديدة  بف�صل  م�صيفه 
اأر�صالن حتولت من الدفاع وخدعت احلار�س 
الألباين توما�س �صرتاكو�صا، بدا فريق املدرب 
�صيموين اإينزاغي مهزوزاً بعد الهدف وكادت 
منح  ما  هدف،  من  اأكرث  �صباكه  تتلقى  اأن 
الثقة ملوا�صلة املحاولة حتى  اأودينيزي 
متقدماً  الأول  ال�صوط  اإنهاء  يف  جنح 
الأرجنتيني  بف�صل  نظيفني  بهدفني 
حماولته  ورغم  بو�صيتو،  اإينيا�صيو 
العديدة يف ال�صوط الثاين، عجز لزيو عن 

يف  وتلقى  اللقاء  اإىل  العودة 
ثالثاً  هدفاً  املطاف  نهاية 
�صجله    71 الدقيقة  يف 
الأرجنتيني الأ�صل فرناندو 
فور�صتيريي، وعاد الأمل اىل 

لزيو بعد اأن ح�صل على ركلة 
اإميوبيلي  ت�صريو  انتزعها  جزاء 

مو�صو  خوان  الأرجنتيني  احلار�س  من 
يكن  مل  ذلك  اأّن  اإل  بنجاح  بنف�صه  ونفذها 

كافياً بالن�صبة لهداف 
املو�صم  الدوري 
بالعودة  املا�صي 
العا�صمة  بفريق 
يف  فتلقى  بعيد،  من 
نهاية املطاف هزميته 
ليتجمد  للمو�صم،  الثالثة 
ر�صيده عند 14  نقطة فيما رفع 

اأودينيزي ر�صيده اإىل 10 نقاط.

نابويل يكت�سح روما يف ليلة وداع اأ�سطورته مارادونا

معاقبة بر�سلونة ب�سبب احتفال مي�سي 
الذي  مارادونا،  دييغو  مواطنه  بر�صلونة،  وقائد  جنم  مي�صي  ليونيل  كّرم 
توفى منذ اأيام قليلة بعد تعر�صه لأزمة قلبية، و�صجل مي�صي الهدف الرابع 
اأو�صا�صونا، خالل مباراة الفريقني اأول اأم�س واأهدى  لرب�صلونة يف �صباك 
الهدف لروح مارادونا، حيث كان يرتدي قمي�صه مع نيولز اأولد بويز وهو 
فريق م�صرتك لعب له النجمان، وذكرت �صحيفة »�صبورت« الإ�صبانية، اأن 

لفتة تكرمي مي�صي ملواطنه مارادونا ت�صببت يف توقيع عقوبة على بر�صلونة واأ�صافت اأن البار�صا �صيكون مطالبًا 
بدفع 3000 يورو بعد لفتة مي�صي، م�صرية اإىل اأن هذه هي قواعد الحتاد الدويل لكرة القدم التي متنع خلع القمي�س 
لعر�س اأي �صعار اآخر، وكان مي�صي قد ح�صل على عقوبة تاأديبية خالل املباراة، بعدما اأ�صهر حكم اللقاء البطاقة 

ال�صفراء له عقب خلعه لقمي�صه خالل احتفاله بالهدف.

وفاة ال�سنغايل بابا بوبا ديوب
بوبا  بابا  ال�صابق  ال�صنغال  منتخب  و�صط  لعب  تويف 
املر�س  مع  طويل  �رصاع  بعد  عاماً   42 عن  ديوب 
غرب  واحتاد  حملية  اإعالم  و�صائل  قالت  ما  بح�صب 
اأفريقيا لكرة القدم اأول ام�س، وا�صتهر ديوب بت�صجيله 
يف  اللقب  حاملة  فرن�صا  اأمام  لل�صنغال  الفوز  هدف 
اأدى  ما  واليابان  كوريا  يف   2002 العامل  كاأ�س  افتتاح 
الآ�صيوي. للمونديال  الأول  الدور  من  الديوك  خلروج 
فولهام  واأندية  الفرن�صي  لن�س  نادي  مع  ديوب  ولعب 
�صيتي  وبرمنغهام  يونايتد  هام  وو�صت  وبورتثموث 
الإنكليزية.واأكد فيكتور �صي�صي، الأمني العام لالحتاد 
ال�صنغايل لكرة القدم، وفاة ديوب لوكالة فران�س بر�س. 
دولية  مباراة   63 ال�صنغال  مع  خا�س  ديوب  اأن  يذكر 

و�صّجل 11 هدفاً.

ليون وموناكو يوا�سالن العرو�ض القوية

اأر�سنال ي�سقط اأمام وولفرهامبتون

ريال �سو�سييداد يحافظ على ال�سدارة رغم التعادل
يوا�صل فريقا ليون وموناكو عرو�صهما 
بينما  الفرن�صي،  الدوري  يف  القوية 
خ�رص ليل انفراده بالو�صافة، يف هذا 
وموناكو  ليون  من  كل  وا�صل  ال�صدد 
فوزه  الأول  وحقق  القوية  عرو�صه 
على  املحافظة  مع  تواليا  الثالث 
للمباراة  الهزائم  من  اخلايل  �صجله 
فك  بعدما  وذلك  تواليا،  التا�صعة 
بالفوز  رين�س  �صيفه  اأمام  عقدته 
فوزه  الثاين  حقق  فيما   0-3 عليه 
ذاتها  بالنتيجة  التوايل  على  الرابع 
على نيم، يف املرحلة 12 من الدوري 
الفرن�صي، ورفع كل من ليون وموناكو 
على  نظيف  بهدف  الفائز  ومونبلييه 
يف  نقطة   23 اىل  ر�صيده  لوريان 
املركز الثالث والرابع واخلام�س على 
التوايل بفارق الأهداف عن ليل الذي 
باللحاق  وف�صل  اإتيان  �صان  مع  تعادل 

يف  جريمان،  �صان  باري�س  باملت�صدر 
عند  رين�س  ر�صيد  جتمد  املقابل، 
بعد  موقتا   17 املركز  يف  نقاط   9
ال�صابعة هذا املو�صم،   تلقيه هزميته 
من  وجه  اأكمل  على  ليون  ا�صتفاد 
 33 الدقيقة  منذ  العددي  النق�س 
كا�صاما  موريتو  الو�صط  لعب  بطرد 

الذي  ليون  ويدين  بي�صاو،  غينيا  من 
خ�صارته  منذ  الهزمية  طعم  يذق  مل 
الوحيدة اأمام مونبلييه يف 15 �صبتمرب 
كارل  الكامريوين  اىل  ال�صاد�س  بفوزه 
برونو  والربازيلي  اإيكامبي  توكو 
الذين  دمبيلي  ومو�صى  غيماريا�س 

�صجلوا الأهداف الثالثة.

خل�صارة  وانقاد  تخبطه  اأر�صنال  فريق  وا�صل 
�صيفه  اأمام  املرة  هذه  جاءت  جديدة 
�صمن  مقابل هدف  بهدفني  وولفرهامبتون 
الإجنليزي  الدوري  من  العا�رصة  املرحلة 
اأحد  نيتو  بيدرو  الت�صجيل  وافتتح  املمتاز، 
يف  لوولفرهامبتون  املباراة  لعبي  اأف�صل 
الدقيقة 22 قبل اأن يعادل املدافع الربازيلي 
وقبل   ،30 الدقيقة  يف  للمدفعجية  غابرييل 
بثالث  الأول  ال�صوط  من  الأ�صلي  الوقت  نهاية 
الثاين  الهدف  بودين�صي  دانييل  اأ�صاف  دقائق 
للذئاب، وحاول رجال املدرب الإ�صباين ال�صاب ميكيل 

اأنهم  اإل  الثاين  ال�صوط  يف  النتيجة  تعديل  اأرتيتا 
اأي هجمة خطرة على مرمى  اإحداث  ف�صلوا يف 

ال�صوط  يف  وولفرهامبتون  وخ�رص  ال�صيوف، 
الدويل  املك�صيكي  مهاجمه  جهود  الأول 

يف  لإ�صابة  تعر�س  الذي  خيمينيز  راوؤول 
مدافع  مع  قوي  ا�صطدام  بعد  الراأ�س 
النادي اللندين الربازيلي دافيد لويز، ورفع 

وولفرهامبتون ر�صيده بذلك اإىل 17 نقطة يف 
املركز ال�صاد�س، فيما وا�صل اأر�صنال تراجعه 

اإذ جتمد ر�صيده عند 13 نقطة واأ�صبح يف املركز 
14 بعد اأن تلقى الفريق خ�صارته اخلام�صة.

على  �صو�صييداد  ريال  حافظ 
رغم  الإ�صباين  الدوري  �صدارة 
بهدف  فياريال  �صيفه  مع  تعادله 
ملثله يف اجلولة 11، افتتح جريارد 
عند  لفياريال  الت�صجيل  مورينو 
جزاء  ركلة  من  ال�صاد�صة  الدقيقة 
وعادل النتيجة ل�صو�صييداد الدويل 
ميكيل اأويارثابال عند الدقيقة 44 
من ركلة جزاء اأي�صاً وبهذا التعادل 
ثمينتني  نقطتني  �صو�صييداد  فقد 
مدريد  اأتليتيكو  مع  �رصاعه  يف 
عاد  جهته،  من  ال�صدارة.  على 
بر�صلونة اإىل �صكة النت�صارات من 
بوابة �صيفه اأو�صا�صونا 4-0 �صمن 

الإ�صباين  الدوري  يف   11 الأ�صبوع 
مي�صي  توقيع  �صهدت  مباراة  يف 
بر�صلونة  وتعرث  الرابع،  الهدف 
اأتلتيكو  اأمام  الفائتة  املرحلة  يف 
على  ينتف�س  اأن  قبل   0-1 مدريد 
الأوكراين  كييف  دينامو  ح�صاب 
اأبطال  دوري  �صمن  الثالثاء   0-4
بر�صلونة  اأهداف  و�صّجل  اأوروبا، 
يف  متوازناً  اأداًء  يقدم  ل  الذي 
الليغا كل من الدمناركي برايثوايت 
غريزمان  اأنطوان  والفرن�صي 
والأرجنتيني  كوتينيو  والربازيلي 
بر�صلونة  ورفع  مي�صي،  ليونيل 
ت�صع  من  نقطة   14 اإىل  ر�صيده 

ر�صيد  جتمد  فيما  مباريات 
 10 من  نقطة   11 عند  اأو�صا�صونا 
بر�صلونة  بذلك  واحتفل  مباريات، 
باأف�صل  لتاأ�صي�صه   121 بالذكرى 
طريقة، وخيم على املباراة احلزن 
ال�صابق  الفريق  جنم  رحيل  نتيجة 
اأ�صطورة الأرجنتني دييغو مارادونا 
النادي  األوان  عن  دافع  الذي 

الكاتالوين بني 1982.
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حمزة يون�س

�ساقت "بالد" العرب.. فاأت�سع "املنفى" ال�سويدي!

بقلم: ب�سام الكعبي

قب�سة مالكم

�سمع  عن  اللحظة  حتى  يغيب  ال 
حمزة يون�س �سوت املياه املتدفقة 
من عني امل�سقاة املجاورة ملنزله 
يف قرية عارة الفل�سطينية حيث ولد 
�سنة 1942، وعا�س طفولته املبكرة 
يف بيت جده م�سطفى الوا�سع و�سط 
ومل  واخل�سار،  االأ�سجار  من  غابة 
تغب عن ذاكرة طفل �سغري تفا�سيل 
اجتياح "الغرباء" للقرية �سنة 1949 
وقيام ما ي�سمى ب"حر�س احلدود" 
تفتي�س  حمالت  ب�سن  االإ�رسائيلي 
ونهب وتخريب؛ بعد �سقوط املثلث 
االحتالل  قب�سة  يف  الفل�سطيني 
االأردن  بني  رود�س  اتفاقيات  عقب 
حمزة  اأنهى  املغت�سب.  والكيان 
وتابع  عارة،  يف  االبتدائية  درا�سته 
تعليمه �سنة 1952 يف مدر�سة تابعة 
لكيبوت�س )هامعبيل( الذي اأقيم على 
الفل�سطينية،  قاقون  قرية  اأنقا�س 
وارتبط بزمالة مدر�سية مع طالب 
�سلوكهم  �رسيعاً  اأدرك  لكنه  يهود، 
ودفعه  العرب،  جتاه  العن�رسي 
هذا الت�رسف العدواين لتعلم فنون 
املالكمة دفاعاً عن النف�س حتى ال 
عليها  متار�س  �سهلة  فري�سة  يكون 
املتع�سبة.  العدوانية  املزاجيات 
بطولة  على   1962 �سنة  ح�سل 
مباريات  يف  للنا�سئني  "ا�رسائيل" 
مدينة  يف  تنظيمها  مت  للمالكمة 
نال  فل�سطني.  جنوب  ال�سبع  بئر 
اأوا�سط اأيلول 1962 املرتبة الرابعة 
قطع  عندما  الطويلة؛  ال�سباحة  يف 
عر�س بحرية طربيا )4.5 كيلو مرت( 
�سباح،   500 مب�ساركة  �سباق  خالل 
امل�سابقة  يف  تفوقه  بعد  وتلقى 
واال�سعافات  االإنقاذ  يف  دورة 
العمل  وحاول  للغرقى،  االأولية 
ال�ساحل؛  مدن  �سواطئ  يف  كمنقذ 
اليهود  املنقذين  اعرتا�س  اأن  اإال 
عنه  حجب  باالإ�رساب  وتهديدهم 

الوظيفة.
 1963 اأول  ت�رسين  مطلع  �سافر 

االإ�رسائيلي  املالكمة  وفد  مع 
بطل  مواجهته  عقب  اليونان،  اإىل 
اليهودي  اأ�رسف(  )ن�سيم  اإ�رسائيل 
املالكمة  احرتف  الذي  املغربي 
اإىل  هاجر  وعندما  فرن�سا،  يف 
القا�سية  بال�رسبة  فاز  )اإ�رسائيل( 
يتمكن  مل  لكنه  خ�سومه،  كل  على 
فاأ�سطر  يون�س؛  حمزة  هزمية  من 
اجبارياً  ادراجه  االإداري  امل�سوؤول 
عجزت  بعدما  الوفد،  قائمة  يف 
تخلي�س  من  اأ�رسف  ن�سيم  لكمات 
مالكم  من  االإ�رسائيلي  الوفد 
املالكمة  وفد  تعر�س  عربي! 
اليونان،  يف  للتحقري  االإ�رسائيلي 
الوفد  باحتجاج  اأثينا  تكرتث  ومل 

على املعاملة القا�سية، ويف حماولة 
قرر  واالحتقار  التجاهل  لتعوي�س 
لل�سفر  اال�ستعداد  املالكمة  احتاد 
الرتكي  الفريق  ملواجهة  تركيا  اإىل 
على  حمزة  واظب  احللبة.  على 
تركيا،  يف  الفوز  ل�سمان  التدريب 
امل�ساركة  من  يتمكن  مل  اأنه  اإال 
ب�سبب �سجار مع �سبان يهود اأجربه 
"الكيان  �رسطة  من  الفرار  على 
عمه  اإبن  برفقة  ال�سهيونى".تردد 
بني  يون�س  مكرم  احلميم  و�سديقه 
يف  للرق�س  ناد  على  واأخرى  فرتة 
للقرية  عودتهما  واأثناء  اأبيب،  تل 
اآذار 1964  اأواخر  يف احدى الليايل 
على دراجة نارية، مرا على حمطة 
�سباب  مع  وا�ستبكا  الوقود،  لتعبئة 
�ستائم  بع�سهم  اطالق  بعد  يهود 
عن�رسية بحق العرب، فاأقدم حمزة 
على توجيه لكمة الأحد العن�رسيني 
اأ�سقطته اأر�ساً دون حراك. اأبرزت 
خرباً  ال�سباح  يف  العربية  ال�سحف 

يعتديان  جمهوالن   ( عنوان  حتت 
يدعى  وقود  حمطة  �ساحب  على 
عمه  ابن  مع  الهرب  وقرر  فيكتور( 
تنفيذ  بعد  غزة  قطاع  اإىل  مكرم 
عنهما.  للبحث  حملة  ال�رسطة 
ع�سقالن،  مدينة  ال�سابان  و�سل 
لت�ساعده  خارطة  حمزة  واأ�سرتى 
وقطعا  غزة،  اإىل  الو�سول  على 
ثم  البيارات،  بني  م�سياً  الطريق 
مركز  اإىل  وتوجها  غزة  دخال 
�سابط  ا�ستمع  امل�رسية.  لل�رسطة 
وطلب  هروبهما،  لق�سة  االأمن 
و�سال  اإ�رسائيل!  اإىل  العودة  منهما 
بئر ال�سبع بعد اجتياز طريق وعرة، 
اإىل ع�سقالن، لكن  وا�ستقال حافلة 

اأوقفت  اإ�رسائيلية  �رسطة  دورية 
اعتقالهما  ومت  للتفتي�س،  احلافلة 
يف  واحتجزا   1964 ني�سان  مطلع 
من  حمزة  متكن  ع�سقالن.  �سجن 
ني�سان 1964 من  الهرب ظهرية 17 
�سجن ع�سقالن برفقة مكرم يون�س 
ال�سبان  وقطع  م�ساحله،  وحافظ 
غ�سون  يف  مرتا  كيلو   24 الثالثة 
ال�سحافة  كتبت  �ساعات.  اأربع 
و�رسبهم  هروبهم  عن  االإ�رسائيلية 
ملجموعة من حرا�س ال�سجن، فيما 
م�ساءلة  جل�سة  )الكني�ست(  عقدت 
ب�ساأن الهروب، واأو�ست بطرد مدير 
حرا�س،  واأربعة  ونائبه،  ال�سجن، 
اأقام  اآخرين.  ل�ستة  العالج  وتقدمي 
حتى  �سنوات  ثالث  غزة  يف  حمزة 
القطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان 
وا�ستجاب   ،1967 حزيران  مطلع 
امل�رسية  املخابرات  لطلب 
برتجمة ن�سو�س من اللغة العربية. 
�ساهد الطريان احلربي يق�سف غزة 

اأثناء العدوان، و�سارك يف املقاومة 
مبواجهة تقدم قوات االحتالل نحو 
مبنى  قرب  واأ�سيب  املنطار،  تلة 
اأن  بعد  اليمنى  ال�ساق  يف  ال�رسايا 
فتح النار على جنود االحتالل، ونقل 
االإجنليزي  امل�ست�سفى  اإىل  جريحاً 
يف غزة، واأجرى له االأطباء جراحة 
 1967 حزيران  اأوا�سط  عاجلة. 
االإجنليزي  امل�سفى  طاقم  اأجرى 
اليمنى،  ل�ساقه  الثانية  اجلراحة 
امل�سفى  غرفة  يف  حمتجزاً  وظل 
م�سددة.  اإ�رسائيلية  حرا�سة  حتت 
من  حزيران   26 ظهر  حمزة  متكن 
مب�ساعدة  �رساً  امل�سفى  مغادرة 
اأربعة من اأ�سدقائه يف غزة، وتنقل 

بني خميم ال�ساطئ و�سمال املدينة، 
واأقام �سهراً يف حفرة و�سط بيارات 
القطاع، قبل اأن يتمكن من التوا�سل 
مع والده، والعودة برفقته اإىل بلدته 
�سخ�سية  بطاقة  م�ستخدماً  عارة 
ل�سبيه من اأحد اأقربائه. غادر قريته 
نهاية متوز 1967 اإىل ال�سفة الغربية 
ثم  االحتالل،  قب�سة  باتت يف  التي 
االأردن.  اإىل  اأريحا  ج�رس  اجتاز 
يف  اأقربائه  عند  اأ�سبوعاً  اأقام 
االأ�رسفية  م�ست�سفى  وراجع  عمان، 
و�سافر  �ساقه،  على  لالطمئنان 
عالجاً  تلقى  حيث  القاهرة  اإىل 
م�سفى  ثم  العجوزة  م�ست�سفى  يف 
احللمية الع�سكري. عمل يف القاهرة 
منظمة  واإذاعة  )فتح(  حركة  مع 
والتحق  الفل�سطينية،  التحرير 
ونال  الثانوية،  ال�سعديات  مبدر�سة 
عاد  امل�رسي.  التوجيهي  �سهادة 
الكرامة  معركة  و�سهد  االأردن،  اإىل 
التي  االإ�رسائيلية  القوات  مبواجهة 

للنهر  ال�رسقية  ال�سفة  اجتازت 
و�سهد   ،1968 اآذار   21 االأحد  فجر 
املقاومة  بني   1970 اأيلول  معارك 
الفل�سطينية وقوات النظام االأردين، 
)درعا(  اإذاعة  يف  مرتجماً  وعمل 
مدة  الفل�سطينية  للمقاومة  التابعة 
ظلت  يون�س:  مكرم  برفقة  �سهرين 
االإذاعة تبث براجمها الكفاحية من 
مدينة درعا يف جنوب �سوريا على 
تعر�ست  حتى  االأردنية،  احلدود 
قبل  ال�سورية  االأمنية  للمداهمة 
حرب ت�رسين اأول1973 باأيام قليلة. 
االإذاعة،  اغالق  قبل  حمزة،  انتقل 
لبنان؛  جنوب  يف  الع�سكري  للعمل 
الداخل  اإىل  ال�سالح  نقل  بغر�س 
مع   1971 �سنة  ومتكن  املحتل، 
من  اأ�سلحة  كمية  نقل  من  له  رفيق 
�سمال  نهاريا  �ساطئ  اإىل  لبنان 
احلواجز  تعدد  رغم  "اإ�رسائيل" 
"املت�سلالن"  االأمنية، وعندما عاد 
�سور  مدينة  اأهايل  بهما  ا�ستبه 
اللبناين  االأمن  وهاتفوا  اجلنوبية، 
يف  اأ�سبوعني  احتجزهما  الذي 
�سور وبريوت، دون اأن يكرتث باأمر 
الفل�سطيني  امل�سوؤول  اعتقالهما 
مع  اجتاز  اللبنانية!  لل�ساحة 
الب�رسية(  )ال�سفادع  من  جمموعة 
فجر 5 ت�رسين اأول 1971 ال�سواحل 
نهاريا؛  �ساطئ  باجتاه  اللبنانية 
اإ�رسائيليني  جنود  خطف  بغر�س 
فل�سطينيني.  باأ�رسى  ملبادلتهم 
القارب  االحتالل  جنود  ك�سف 
وتعر�س  للمجموعة،  ال�سغري 
ال�ساب  قفز  كثيف.  نار  الطالق 
)غ�سنفر( اإىل املاء اأثناء اال�ستباك 
ال�سباحة  من  ومتكن  امل�سلح، 
اإىل جنوب  عائداً  ثالثني كيلو مرتاً 
املجموعة  اعتقال  مت  فيما  لبنان، 
االأ�سهر  حمزة  ق�سى  امل�سلحة. 
يف   1971 �سنة  من  االأخرية  الثالثة 
بظروف  )ال�رسفند(  �سجن  زنازين 
و�رس�س،  عدواين  قا�س،  حتقيق 
قرب  اجللمة  �سجون  بني  تنقل  ثم 
قرب  كبري  اأبو  عكا،  �سجن  حيفا، 
حيث  ع�سقالن،  و�سجن  اأبيب،  تل 
ومت  هروبه،  تفا�سيل  متثيل  اأعاد 
من  الثاين  فراره  ملف  اغالق 
املعتقل، ونقل بعد ذلك لالحتجاز 
حرا�سة  حتت  الرملة  �سجن  يف 
اللد  حمكمة  اأ�سدرت  م�سددة. 
ثاين  كانون   31 ظهرية  الع�سكرية 
على  املوؤبد  بال�سجن  حكماً   1972

امل�سلحة  جمموعته  ورفاق  حمزة 
التي و�سلت �ساطئ نهاريا على منت 
القارب: وليد وزياد ووائل. عاد من 
زنزانته  اإىل  الع�سكرية  املحكمة 
اإدارة  متحدياً  واأعلن  )الرملة(  يف 
ال�سجن: لن اأمكث �سنوات طويلة يف 
اأ�سواره  عن  اأقفز  و�سوف  املعتقل 

واأقهر �سجانه واأهرب منه.

الهروب الكبري

من  )الهروب  كتابه  يف  حمزة  روى 
دقيقة  تفا�سيل  الرملة(  �سجن 
للعملية،  الطويل  بالتح�سري  تتعلق 
بغر�س  �سغرية  منا�سري  وتهريب 
غرفة  نافذة  يغلق  حديد  ق�س 
حممد  االأ�سري  وقرار  املغ�سلة، 
بتهمة  باملوؤبد،  املحكوم  قا�سم 
�سفوف  يف  امل�سلحة  املقاومة 
حركة فتح، االن�سمام اليه يف عملية 
عمان  يف  الكتاب  �سدر  الهروب. 
يون�س  حمزة  واأ�سار   1999 �سيف 
�سباح  وقعها  ق�سرية  مقدمة  يف 
بق�سة  االهتمام  اإىل   1999 اأيار   27
الفل�سطيني  امل�ستوى  على  هروبه 
للتقادم  "نظراً  واأ�ساف:  والعربي، 
عني  كتب  ما  والأن جممل  الزمني، 
مل يكن دقيقاً؛ فقد ا�ستجبُت لرغبة 
واالأ�سدقاء  واالأقارب  امل�سوؤولني 
الهروب  عمليات  بت�سجيل  فقمُت 
الهروب  على  الرتكيز  مع  الثالث 
باعتباره  الرملة؛  �سجن  من  الثالث 
مل  حيث  وغرابة،  �سعوبة  االأكرث 
الرملة  �سجن  من  هرب  اأن  ي�سبق 
اآذار   3 م�ساء  قبلي".خطا  اأحد 
و�سمري  قا�سم  حممد  برفقة   1974
دروي�س نحو النافذة ال�سيقة واأزال 
تعر�ست  التي  احلديد  ق�سبان 
مل  طويلة.  اأيام  مدار  على  للق�س 
النافذة  اجتياز  من  �سمري  يتمكن 
ب�سبب �سخامة حجمه، فيما اجتاز 
ال�سجن  �ساحة  وحممد  حمزة 
عن  قافزين  الرك�س  ووا�سال 
االأ�سوار، وظال يرك�سان طوال الليل 
حتت املطر حتى دخال غابات نهر 
حمزة  متكن  يافا.  �رسقي  العوجا 
�ساعدتهما على  من �رساء مالب�س 
ال�سفة  اإىل  االجتاه  وجتنب  التنكر، 
من  االقرتاب  اأو  املحتلة،  الغربية 
التوا�سل  اأو  والطيبة،  عارة  بلدتي 
قاطعاً  واالأقرباء،  االأ�سدقاء  مع 

الطريق على الفخ االإ�رسائيلي.

َقَطَع �سعال متوا�سل درد�سة هاتفية م�ساء الثالثاء مطلع �سبتمرب 2020 مع حمزة يون�س؛ وحجبْت عملية جراحية قدرته على الكالم 
مطوًل، وقد نالْت اجلراحة من رئته الي�سرى التي قاومْت ال�سرطان حتى الرمق الأخري، واأجربْت املنا�سل العتيق املقيم يف "املنفى" ال�سويدي 
على ال�ستعانة باأنبوبة اأوك�سجني ت�ساعده على التنف�س والكالم. قدمُت لأبي اإبراهيم اعتذاراً خجوًل لغياب �سريته عن ف�سائي! �َسعَل مرات 
متتالية قبل اأن يقول ب�سوت متما�سك رغم التعب: اأحتداك اإذا عرثَت على جمموعة قليلة من احلركة الوطنية تعرف تاريخي يف البالد!؟ 

كيف ت�سكلت �سرية منا�سل �سلب؟ وكيف واجه العقبات يف م�سريته ال�سعبة؟

ج1
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ما زالت ال�شلطات الفرن�شية تدافع عن م�شروع قانون »االأمن ال�شامل«، رغم االنتقادات 
الوا�شعة من قبل االحتاد االأوروبي واملنظمات الدولية وممثلي و�شائل االإعالم وال�شحفيني 
وُيعد امل�شروع »غطاًء للعنف ال�شرطي واإ�شكاًتا حلرية الراأي وال�شحافة«ومع ارتفاع ردود 

االأفعال املناه�شة مل�شروع القانون �شواء يف فرن�شا اأو على النطاق العاملي، زعمت باري�س اأنها 
من املمكن اأن ت�شيف مادة ت�شمن حرية ال�شحافة و24 نوفمرب اجلاري...

»االأمن ال�شامل«

ماكرون يحاول �سرعنة قمع احلريات 

االأنا�شول

)الغرفة  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  مررت   
ال�سفلى من الربملان(، يف م�رشوع القانون الذي 
يتعار�ض مع مبادئ وتعهدات الحتاد الأوروبي 
كما  ال�سحافة،  وحرية  اخل�سو�سية  وينتهك 
ويدفع  ال�رشطي  العنف  زيادة  على  يعمل 
املنتظر  ومن  �سيطرتها..  زيادة  اإىل  الإدارة 
املقبل،  جانفي  القانون يف  م�رشوع  يقدم  اأن 
للت�سويت  العليا(  )الغرفة  ال�سيوخ  ملجل�ض 
عليه، ويف حال متريره، من املنتظر اأن يطرح 

ثانية للت�سويت اأمام الربملان.

 كيف ظهر م�شروع القانون؟

اأعده  تقرير  عن  عبارة  القانون  م�رشوع  كان 
 )LREM(  اع�ساء حزب اجلمهورية اإىل الأمام
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  اأ�س�سه  الذي 
احلزب  ع�سوي  من  كل  اأعده  ثم  ماكرون، 
النائب األي�ض ثورو والنائب جان مايكل فوفرج 
يف �سورة م�رشوع قانون وقدماه اإىل احلكومة 

يف احلادي ع�رش من �سبتمرب 2018.
وبنود  مواد  على  الوا�سعة  الفعل  ردود  ورغم 
اأو  يرتدد  مل  ماكرون  اأن  اإل  القانون  م�رشوع 
مواجهة  يف  رغبته  لعدم  تنفيذه  عن  يرتاجع 
ب�سالحيات  تطالب  التي  ال�رشطة  نقابات 
الع�سابات«وكان  »مواجهة  بذريعة  وا�سعة 
القانون  م�رشوع  من  النتهاء  املزمع  من 
اإىل  تقدميه  تاأخر  ولكن   2020 جانفي  يف 
وباء  اأزمة  ب�سبب  العام  اأواخر  اإىل  الربملان 
كورونا بدوره، جتاهل وزير الداخلية الفرن�سي 
جريالد دارمانني، النتقادات الكبرية مل�رشوع 
القانون ودافع عنه، زاعما اأن قوات الأمن يف 
من  ال�رشطة  قطاع  يحمي  القانون  واأن  خطر 

ال�ستهداف.

-  م�شمون م�شروع القانون؟

يحتوي الق�سم الأول من م�رشوع القانون على 
مواد تتعلق بتنظيم قوات الأمن على م�ستوى 
واخلام�سة  الأوىل  املادتان  وحتتوي  البلديات 
ال�رشطة  �سالحيات  بتو�سيع  تتعلق  بنود  على 
الأحداث بالبلديات  يف  تدخلها  واإمكانية 
فيما  الأقل.   على  �رشطيا   20 بها  يعمل  التي 
اأمنية  قوة  ت�سكيل  على  الرابعة  املادة  تن�ض 
الفوري  التدخل  ميكنها  البلديات  يف  خا�سة 
باري�ض  يف  احتجاجات  اأو  مظاهرات  اأي  يف 
التا�سعة ع�رشة  ال�سابعة وحتى  اأما املواد من 
املتعلقة  الوحدات  وتعزيز  بهيكلة  فتتعلق 

بقطاع الأمن اخلا�ض.
م�رشوع  يف  للجدل  اإثارة  الأكرث  الق�سم  اأما 
القانون في�سمل املواد من 20- 27 فاملواد بني 
ب�سهولة  الأمن  لقوات  ال�سماح  ت�سمل   22  :20
املراقبة  كامريات  ت�سجيالت  اإىل  الو�سول 
الأمنية، وكذلك ال�سماح با�ستخدام الكامريات 
امل�سرية  الطائرات  وكامريات  ال�سخ�سية 
وتن�ض  الجتماعية  والأحداث  العمليات  يف 
املادة 23 على تخفي�ض ال�ستفادة من تخفيف 
العقوبات ملن يرتكب جرائم �سد قوات الأمن 
م�ساركة  على حظر   24 املادة  تن�ض  يف حني 
اللقطات اخلا�سة بقوات الأمن اأثناء تدخلهم 
يف الأحداث الجتماعية، وكذلك تغرمي من ل 
ميتثل لذلك مبلغ 45 األف يورو وال�سجن ملدة 

ت�سل اإىل عام.
القانون  م�رشوع  من   25 املادة  ن�ست  كما 
الأمنية  القوات  حمل  على  القيود  رفع  على 
 26 املادة  اأما  العامة،  الأماكن  يف  لأ�سلحتهم 
لل�سالح  ال�رشطة  ا�ستخدام  �رشوط  فتنظم 
وحتتوي املادتان 28 و29 على تفا�سيل تتعلق 

ب�سالمة النقل واملرور، وحتتوي بع�ض املواد 
العقوبات  قانون  حول  تفا�سيل  على  الأخرى 
وبع�ض التفا�سيل املتعلقة به وقد اأُقر القانون 
الوطنية يف 24  الأ�سوات يف اجلمعية  باأغلبية 
نوفمرب ، و�سرُيفع اإىل جمل�ض ال�سيوخ يف الأيام 
ال�سيوخ  املقبلة. ويف حالة متريره يف جمل�ض 
للت�سديق  اأخرى  مرة  الربملان  اإىل  ف�سرُيفع 

عليه.
املثرية  املواد  تغيري  يتم  اأن  املحتمل  ومن 
من  القانون  م�رشوع  من  الفعل  وردود  للجدل 
قبل جمل�ض ال�سيوخ واإعادة ترتيبها مرة اأخرى، 
�سده،  بالآلف  مظاهرات  خروج  بعد  وذلك 

ومع تنامي النتقادات العاملية.`

مواد مثرية لالنتقادات

 24 املادة  وخا�سة  القانون  م�رشوع  يحتوي 
للوجه  »�سورة  ي�سارك  من  عقوبة  على  منه 
لعنا�رش  هوية«  حتديد  و�سائل  من  غريها  اأو 
ال�رشطة بال�سجن ملدة عام اأو تغرميه 45 األف 
يورو ويف الوقت الذي ت�سببت فيه هذه املادة 
يف  والحتجاجات  اجلدل  من  حالة  اإثارة  يف 
قبل  من  تاأييًدا  لقت  اأيام،  منذ  البالد  عموم 
النقابات والقطاعات ال�رشطية، وعلى الناحية 
قبل  من  غا�سبة  فعل  ردود  لقت  الأخرى 
املادة،  هذه  وتعمل  واملواطنني  ال�سحفيني 
من  على احلد  احلايل،  اإقرارها ب�سكلها  حال 
من  و�ستزيد  ال�سحفيني،  عمل  �سالحيات 
لل�رشطة  ت�سمح  كما  جتاههم،  ال�رشطة  عنف 
والت�سرت  املتظاهرين  �سد  العنف  با�ستخدام 

على خمالفات ال�رشطة.
 22  -  20 من  املواد  تزيد  اأخرى،  ناحية  من 
كما  املواطنني،  ال�رشطية على  الرقابة 
حدث  اأي  ت�سوير  من  ال�رشطة  �سباط  متكن 

اللقطات  هذه  وم�ساركة  امل�سرية  بالطائرات 
مبا�رشة مع مقر عملهم ودافع اأحد امل�ساركني 
»الت�سوير  اأن  عن  القانون  م�رشوع  اإعداد  يف 
ولكن متت  بالفعل  موجود  امل�سرية  بالكامريا 
�سياغة اإطار قانوين له«، واأن ال�رشطة �ستكون 
اأن تخ�سع  م�سوؤولة متاًما عن هذا الأمر دون 

للم�ساءلة.

 اإعالميون ينتقدون

ممن  و�سحفيون  ون�سطاء  اإعالميون  يخ�سى 
اأن  فرن�سا  يف  ال�رشطة  به  تقوم  ما  يتابعون 
الرقابة  من  مزيد  اإىل  القانون  �سدور  يوؤدي 
به من عنف  تقوم  ما  على  والت�سرت  ال�رشطية 
ال�سحفية  والنقابات  ال�سحافة  ممثلو  ويرى 
اخلناق  ت�سييق  على  �سيعمل  القانون  هذا  اأن 
اإمكانية  ال�رشطة  مينح  واأنه  ال�سحفيني،  على 
تفتي�ض مكاتب ومنازل ال�سحفيني للبحث عن 
اأدلة دون رادع. وح�سب منظمة مرا�سلون بال 
حدود، فاإن املادة 24 من م�رشوع القانون تن�ض 
على اأنه »يُعاقب كل من ين�رش مقطع فيديو اأو 
�سورة تهدف اإىل ال�رشر اجل�سدي اأو النف�سي 
بال�رشطة بال�سجن ملدة عام وتغرميه 45 األف 
هي  الإ�رشار«  اإىل  »تهدف  عبارة  واأن  يورو«، 
عبارة مطاطة وغري حمددة التف�سري بدورها، 
اأ�سارت كلري هيدون الع�سو امل�ستقل يف اأمانة 

املظامل الفرن�سية اإىل اأن م�رشوع القانون هذا 
كبرًيا« على احلريات  ي�سكل »خطًرا  اأن  ميكن 

واخل�سو�سية.

-حقوقيون يحذرون

املادة  اأن  الإن�سان  حقوق  عن  مدافعون  ذكر 
20 من القانون ت�سمح لقوات الأمن بالو�سول 
ما  وهو  ال�سخ�سية،  ال�سور  اإىل  ب�سهولة 
يتعار�ض مع مبادئ وتعهدات الحتاد الأوروبي 
ب�ساأن احرتام اخل�سو�سيات الفردية يف املادة 
الإن�سان  حقوق  اإعالن  من  والثامنة  الثانية 
التي   22 املادة  وتعترب   1789 واملواطن 
الطائرات  با�ستخدام  الأمنية  للقوات  ت�سمح 
للعهد  انتهاًكا  املظاهرات  يف  امل�سرية 
وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل 
الإن�سان،  حقوق  حلماية  الأوروبية  والتفاقية 
وكذلك انتهاًكا بـ«حرية التظاهر« التي يكفلها 

الد�ستور.
مع  حتقيقات  اأُجريت  قد  اأنه  بالذكر  جدير 
اأدلة  ن�رش  بعد  الفرن�سية  ال�رشطية  العنا�رش 
على العنف الذي ا�ستخدمته �سد املتظاهرين 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب  وم�ساركته 
وذلك يف اأحداث مظاهرات ال�سرتات ال�سفراء 
نظام  اإ�سالح  ن�سبت �سد  التي  والحتجاجات 

التقاعد واملعا�سات.

منتدى »تي اآر تي وورلد« 

ر�سم �سورة للعامل بعد كورونا 
االأنا�شول

الدويل  »النظام  �سعار  حتت 
ما  العامل  يف  املتغرية  والديناميات 
بعد جائحة كورونا«، انطلقت الن�سخة 
الرابعة من منتدى »تي اآر تي وورلد« 
دولية،  منظمات  مب�ساركة   ،2020
وخرباء، و�سخ�سيات بارزة يف جمالت 

الطب والفكر وال�سيا�سة وال�سحافة.
باملنتدى،  امل�ساركون  وي�ستعر�ض 
الرتكية  القناة  تنظمه  الذي 
»تي  بالنكليزية  الناطقة  الر�سمية 
املتعلقة  خرباتهم  وورلد«،  تي  اآر 
تتمركز  التي  الق�سايا  من  بالكثري 
على  واآثارها  كورونا  جائحة  حول 
يناق�ض  كما  احلياتية  املجالت 
املنتدى على مدار يومني، العديد من 
الطبية  بالق�سايا  املتعلقة  النطاقات 
اجلائحة  فهم  ب�سبل  املتخ�س�سة 
وخريطة انت�سارها جمتمعيا وعامليا، 
لت�ساوؤلت  اإجابات  اإيجاد  ويحاول 
الدولية  العالقات  مب�ستقبل  متعلقة 
و�ستعقد  عامليا  امل�سرتك  والتعاي�ض 
تقنية  عرب  املنتدى  من  الـ4  الن�سخة 
اإطار  يف  بعد،  عن  املرئي  الت�سال 
تف�سي  ملنع  الحرتازية  الإجراءات 

فريو�ض كورونا.

20 جل�شة نقا�شية

اأكرث  احلايل،  للعام  املنتدى  وي�سم 
اأبرزها »العامل متعدد  من 20 جل�سة، 
و«تداول  الأقطاب يف ظل اجلائحة«، 
املعلومات يف ظل كورونا«، و«امل�ساكل 
احللول  واإيجاد  الدولية  ال�سحية 
امل�ساعدات  و«اإي�سال  امل�سرتكة«، 

الإن�سانية يف ظل اجلائحة«.
ومن اأبرز ال�سخ�سيات التي �ست�سارك 
يف املنتدى، رئي�ض املجل�ض الإداري 
 »TRT  – تي  اآر  »تي  قنوات  ل�سبكة 
اأران، ووزير  اإبراهيم  العام،  ومديرها 
ت�ساوو�ض  مولود  الرتكي،  اخلارجية 
الرئا�سة  با�سم  والناطق  اأوغلو، 

الرتكية، اإبراهيم قالن.
امل�ساركني  بني  من  �سيكون  كما 
اإىل  اأوز،  حممد  العاملي،  اجلراح 
وممثلي  اخلرباء  من  العديد  جانب 
وال�سخ�سيات  الدولية،  املنظمات 
وال�سيا�سة،  الفكر  البارزة يف جمالت 

وال�سحافة.

 التعامل الدويل مع 
اجلائحة

متعدد  »العامل  بعنوان:  جل�سة  يف 
الأقطاب يف مرحلة الوباء.. م�ستقبل 
التعاون الدويل«، �سي�سارك املتحدث 
با�سم الرئا�سة الرتكية، ابراهيم قالن، 
الأوروبية  املفو�سية  رئي�ض  ونائب 
والعميد  �سكينا�ض،  مارغاريتي�ض 

الأمريكية،  »كيندي«  ال�سابق ملدر�سة 
ال�سلم  ملفو�ض  اإ�سافة  ناي،  جوزيف 
اإ�سماعيل  الإفريقي  لالحتاد  والأمن 
 Future« منظمة  وموؤ�س�ض  �رشقي، 
اجلل�سة  وتناق�ض  باراغ خانا   ،»Map
بني  التعاون  على  كورونا  تاأثريات 
ونقاط  العوملة،  واإخفاقات  الدول، 
يف  اجلائحة  مع  التعامل  يف  ال�سعف 
واأ�سبابها  واملجتمعي  الدويل  الإطار 
اجلل�سة  �ستطرح  كما  احتوائها  و�سبل 
اأو ف�سل ردة  ت�ساوؤل حول مدى جناح 

الفعل العاملية جتاه الوباء.

 حلول م�شاكل ال�شحة

حول  جل�سة  تعقد  اآخر  نطاق  ويف 
ال�سحة  مل�ساكل  امل�سرتكة  »احللول 
الوباء«،  مرحلة  خالل  العاملية 
الأمريكي  اجلراح  فيها  وي�سارك 
اأوز  حممد  تركي،  اأ�سل  من  العاملي 
والطبيب اأوز، من مواليد ولية اأوهايو 
وهو جراح  تركيني،  لأبوين  الأمريكية 
الكبرية  �سهرته  اكت�سب  وموؤلف،  قلب 
الأ�سبوعي  ظهوره  خالل  من  عامليا، 
ويقدم  وينفري«،  »اأوبرا  برنامج  على 
�سو«  اأوز  دكتور  »ذا  برنامج  حاليا 

احلواري.
امل�سوؤول يف  اأي�سا  باجلل�سة  وي�سارك 

جهاز ال�سحة الوطني الربيطاين، نيل 
الأوبئة،  علم  واملخت�ض يف  �سكويرز، 
والرئي�ض  ماكالو�ض،  ماريلوي�ض 
املعنية  العمل  لفرقة  امل�سارك 
بالعدوى النا�سئة يف اجلمعية الأوروبية 
ال�رشيرية  الدقيقة  الأحياء  لعلم 
اإ�سكيلد بيرت�سن  والأمرا�ض املعدية، 
ق�سايا  نقا�ض  اجلل�سة  و�ست�سهد 
اجلائحة  فهم  ب�سبل  متخ�س�سة  طبية 
وخريطة انت�سارها جمتمعيا وعامليا، 
�سمن بيانات ودرا�سات تف�سيلية تبني 

خطوط التف�سي و�رشعاته.
احتواء  طرق  تباين  اأي�سا  و�ستبحث 
الوقاية  و�سبل  الدول،  الوباء مبختلف 
امل�ستحدثة  واللقاحات  منه  املبتكرة 
املثلى يف تطوير  الطرق  و  ومتايزها 
الفريو�ض  لحتواء  العاملي  التعاون 

التاجي.

مرحلة ما بعد كورونا

الرتكي، مولود  ويلقي وزير اخلارجية 
جل�سة  يف  كلمة  اأوغلو،  ت�ساوو�ض 
تناق�ض مرحلة ما بعد كورونا، تناق�ض 
العالقات الدولية والتعاي�ض امل�سرتك 
عامليا وامل�سوؤولية الأخالقية امللقاة 
على الدول الكربى وال�رشكات املنتجة 
للقاحات وتبحث اجلل�سة، التي ي�سارك 
فيها اأي�سا وزير اخلارجية الباك�ستاين 
ونظريه  قري�سي،  حممود  �ساه 

�رشورة  هافي�ستو،  بيكا  الفنلندي 
تبادل اخلربات ال�سحية عامليا، و�سبل 
دويل  تعاون  عرب  اجلائحة  احتواء 
حثيث للدول النامية وتلبية احتياجات 
الدول الفقرية و�سيعمل امل�ساركون يف 
اجلل�سة، للعثور على اأجوبة لت�ساوؤلت 
الدولية،  العالقات  مب�ستقبل  متعلقة 
وما اإذا كانت �ستحدد عرب ال�رشاعات 
م�ساهمتها  ومدى  وال�ستباكات، 
والرخاء  لل�سالم  مرحلة  بداية  يف 

العامليني.

 عامل بال �شفر

»عامل جديد بال �سفر«، عنوان جل�سة 
�ستناق�ض  الدويل،  املنتدى  يف  اأخرى 
ال�سياحة  على  الوباء  فرتة  تاأثري 
والتحديات  امل�ساكل  و  وال�سفر، 
والتعليم  ال�سحة  مبجالت  القائمة 
التهديدات  حتويل  واإمكانية  والهجرة 
وي�سعى  املقبلة  باملرحلة  لفر�ض 
الأوىل  ن�سخته  انعقاد  منذ  املنتدى 
لأهم  حلول  عن  للبحث   ،2017 عام 
العاملية، مب�ساركة منظمات  الق�سايا 
دولية، ومفكرين، و�سيا�سيني، وخرباء، 
زيارة  للمهتمني  وميكن  و�سحفيني 
باملنتدى  اخلا�ض  الإلكرتوين  املوقع 
 »T r t w o r l d f o r u m .c o m «
جدول  حول  معلومات  على  للح�سول 

الأعمال.   
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 �صدر حديثا، للدكتور م�صطفى بخو�ش

واقع ال�سراع الدويل يف �سوء ا�ستب�سارات نظرية �سدام احل�سارات
�صدر حديثا عن دار ميم للن�صر اجلديدة باجلزائر كتاب جديد حتت عنوان » واقع ال�صراع 

الدويل يف �صوء ا�صتب�صارات نظرية �صدام احل�صارات » للدكتور يف العلوم ال�صيا�صية 
والعالقات الدولية م�صطفى بخو�ش �صاحب اخلربة يف جمال التخطيط اال�صرتاتيجي.

حكيم مالك 

�صراع ثقايف بني احل�صارات 
واالإ�صالم حتديدا 

ويف هذه �ل�سنة يكون قد مر �أكرث 
من ربع قرن ) 27 عاما بال�سبط 
(  منذ طرح »�سامويل هنتنغتون« 
 « �حل�سار�ت  �سد�م   « نظرية 
تغيري  ب�ساأن  فيها  حاجج  �لتي 
و�نتقاله  �لدويل،  �ل�رص�ع  طبيعة 
�أيديولوجيا  �رص�عا  كونه  من 
�رص�ع  �إىل  �لدول،  بني  م�سلحيا 
ثقايف بني �حل�سار�ت، وبالتحديد 
�أن  ميكن  �لذي  �لإ�سالم)  بني 
�لكونف�سيو�سية  مع  يتحالف 
جهة  من  و�لغرب  جهة   من   )
حالة  عن  بذلك  .ليعرب  �أخرى 
�لنظام  �سادت  �لتي  �ل�سطر�ب 
�لدويل منذ �سقوط جد�ر برلني) 
�لحتاد  وتفكك   )  1989 نوفمرب 
�ل�سوفياتي )دي�سمرب 1991( . ويف 
تر�مب  دونالد  �أ�سبح   2017 �سنة 
و�لأربعني  �خلام�س  �لرئي�س 
�لأمريكية  �ملتحدة  للوليات 
 .)2017 جانفي   20 )بال�سبط يف 
جاء  �لذي  �لرجل  �أنه  ويبدو 
حول  هنتنغتون  نبوءة  ليحقق 
خطابه  ففي  �حل�سار�ت،  �سد�م 

�لذي �ألقاه يف �لعا�سمة �لبولندية 
تعهد   ،2017 و�ر�سو« يف جو�ن   «
على  بالنت�سار  تر�مب  �لرئي�س 
لن  �لغرب  �أن  و�أكد  �لإرهاب 
�ستنت�رص.  و�أن قيمه  �أبد�  ينك�رص 
يف  �لأمريكي  �لرئي�س  وحتدث 
�إىل  لزيارته  و�لأخري  �لثاين  �ليوم 
بولند�، عن وجود » تهديد خطري 
لأمننا و�أ�سلوب حياتنا« يتمثل يف 
ت�سدير  �إىل  ت�سعى  �إيديولوجية 

�لإرهاب �إىل �لعامل.

نحو اإعادة بناء نظام عاملي 
جديد

 و�أكد � بخو�س ،�أن �للحظة �لتي 
�إعادة  عن  �لبحث  فيها  يجري 
وفقا  جديد،  عاملي  نظام  بناء 
تعو�س  جديدة،  قوة  لعالقات 
�ملناف�سة  و��سح  ب�سكل  فيها 
�لقت�سادية و�ملو�جهة �لع�سكرية 
�ل�ساعدة  �لقوة  بني  خ�سو�سا 
فيها  ترت�جع  �ملهيمنة،  و�لقوة 
�سبكات  مل�سلحة  �لدول  �أدو�ر 
�لفو�عل �جلدد، ويف ظروف  من 
بني  �لحتكاكات  فيها  تدفع  ل 
�لع�سكرية  �حلروب  �إىل  �لدول 
يعد  مل  ندر،  فيما  �إل  �ملبا�رصة 
من �ل�رصوري لأية دولة �أن تدخل 

�لدول  باقي  مع  قوة  رهان  يف 
لالحتفاظ بتفوقها.

ال�صكل الذي �صتاأخذه العالقات 
الدولية يف امل�صتقبل

�لكتاب  هذ�  �ساحب  و�نطلق   
عامل  يتميز  هل  من:  �لقيم 
بالتهدئة،  �أم  بال�رص�عات  �ليوم 
بال�ستقر�ر،  �أم  بالفو�سى 
هو  ما  بالوحدة؟  �أم  بالتق�سيم 
�لعالقات  �ستاأخذه  �لذي  �ل�سكل 
�لدولية يف �مل�ستقبل؟ مبعنى �آخر، 
�لأ�سا�سيون يف  �لفاعلون  من هم 
�مل�ستقبل؟  �لدولية يف  �لعالقات 
بينهم؟  �لعالقات  �ستكون  وكيف 
�ل�رص�عات  �ستفجر  و�أين 
�لرئي�سية؟ وكيف �سيكون �سكلها؟ 
وماهو رهانها �حلقيقي ؟ وماهي 
فيها؟  �ست�ستخدم  �لتي  �لأدو�ت 
�ستتطور  �لتي  �لظروف  وماهي 
�لت�ساوؤلت  �أبرز  فيها؟ فهذه هي 
م�سطفى  �لدكتور  طرحها  �لتي 

بخو�س.

درا�صة دور و�صائل االإعالم يف   
البيئة الدولية اجلديدة

�هتمامات  جمال  �أن  كما   

بخو�س  م�سطفى   �لدكتور 
�لبحثية �لأ�سا�سي هو �لدر��سات 
يف  بالتحول  �ملرتبطة  �لأمنية 
عن  ترتب  �لذي  �لأمن  مفهوم 
نهاية �حلرب �لباردة و�نعكا�ساته 
يف  �جلغر�فية  �لرتتيبات  على 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�رصق  منطقة 
هند�سة  �إعادة  �سكل  �أفريقيا يف 
جيو�سيا�سية �ساملة لها، كما يهتم 
�ل�سرت�تيجية  بالدر��سات  ا  �أي�سً
�لنظري  بُعدها  يف  ا  خ�سو�سً
م�ستويات  يف  �لبحث  خالل  من 
على  �لوقوف  وحماولة  �لتحليل 
�لتقاطعات �مل�سرتكة بني �لفكر 
�لكلي  م�ستو�ه  يف  �ل�سرت�تيجي 
للتعرف  �جلزئي  م�ستو�ه  ويف 
من  �جلدد  �لفو�عل  دور  على 
دون �لدول يف �لعالقات �لدولية. 
كذلك  مهتم  م�سطفى  �لدكتور 
�لإعالم  و�سائل  دور  بدر��سة 
�جلديدة.  �لدولية  �لبيئة  يف 
�هتم  �لأكادميي  �ل�سق  ويف 
مبجالت  م�سطفى  �لدكتور 
�لأكادميي،  و�لعتماد  �جلودة 
عمله  بف�سل  خربته  ر�كم  حيث 
لالعتماد  خمتلفة  جلان  يف 
�لأكادميي �ملوؤ�س�سي و�لرب�جمي 
وور�س يف  دور�ت  وم�ساركته يف 

هذ� �ملجال.

الدكتور م�صطفى بخو�ش 
يف �صطور ...

�لدكتور م�سطفى بخو�س، حا�سل 
�لعلوم  يف  �لدكتور�ه  �سهادة  على 
�ل�سيا�سية و�لعالقات �لدولية من 
جامعة �جلز�ئر �سنة 2005، عمل 
ب�سكرة  بجامعة  م�ساعًد�  �أ�ستاًذ� 
م�سارًكا  �أ�ستاًذ�  ثم  باجلز�ئر، 
بجامعة �مللك في�سل بال�سعودية، 
باجلامعة  يلتحق  �أن  قبل 
�ل�سعودية �لإلكرتونية يف �سبتمرب 
�إىل جامعته  بعدها  ليعود   .2013
�سنة 2015 ويرتقى فيها  بب�سكرة 
�أ�ستاذ  رتبة  �إىل  يف جانفي 2018 

�لتعليم �لعايل. و�لدكتور م�سطفى 
للعلوم  �لعربية  باجلمعية  ع�سو 
يف  خربة  ميلك  وهو  �ل�سيا�سية، 
�ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  جمال 
ورئا�سة  ع�سوية  من  �كت�سبها 
��سرت�تيجية  خطط  �إعد�د  جلان 
يف  �سارك  متعددة،  جلهات 
�لدولية،  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد 
�مل�ساهمات  من  �لعديد  وله 
دولية  جمالت  يف  �ملن�سورة 
�سدر  كما  وحمكمة،  متخ�س�سة 
�لبحر  »حو�س  بعنو�ن:  كتاب  له 
نهاية  بعد  �ملتو�سط  �لأبي�س 
يف  در��سة  �لباردة،  �حلرب 

�لرهانات و�لأهد�ف«.

خالل اجتماعها مع مديري 
املوؤ�ص�صات الثقافية

بن دودة تدعو اإىل تفعيل 
الن�ساط امل�سرحي 

والفني من جديد
مليكة  و�لفنون،  �لثقافة  وزيرة  �جتماع  �أ�سفر 
�لثقافية  �ملوؤ�س�سات  مبديري  دودة،  بن 
�مل�رصحي  و�لن�ساط  �مل�سارح  و�سع  ملتابعة 
�أ�سدت  �أين  يف ظل جائحة كورونا �مل�ستجد، 

تعليمات بعد ��ستماعها لكل �لقرت�حات.
دعوة  دودة،  بن  وجهت  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
للموؤ�س�سات �مل�رصحية لتفعيل �لن�ساط �لّثقايف 
من  �ل�سّحي،  �لربوتوكول  �حرت�م  مع  و�لفّني، 
�مل�رصحية  �لعرو�س  وتوزيع  تقدمي  خالل 
�لفنانني  ومتكني  �لفرت��سية،  �لو�سائط  عرب 
بها،  �ملرتبطة  �حلقوق  من  �ل�ستفادة  من 
وتاأتي هذه �لإجر�ء�ت يف �نتظار زو�ل كوفيد 
�لّركح  �إىل  �مل�رصحي  �لّن�ساط  وعودة   19

وجمهوره.
�جلمعيات  �لثقايف،  �لقطاع  وزيرة  ودعت 
�ل�ّسطر  تلقت  �لتي  �مل�رصحّية  و�لتعاونيات 
�لأول من �لدعم )%50( يف �إطار �سندوق دعم 
ن�ساطاتها  ل�ستئناف  و�لأدبي،  �لفني  �لإبد�ع 
بالتقدم للم�رصح �لوطني �جلز�ئري و�مل�سارح 
�جلهوية وخمتلف �ملوؤ�س�سات �لثقافية، لعر�س 
�لإلكرتونية  ات  �ملن�سّ عرب  �لفنية  �أعمالها 
لهم  يت�سّنى  حتى  �ملوؤ�س�سات  بتلك  �خلا�سة 

حت�سيل �ل�سطر �لثاين من �لدعم.
حكيم مالك

�أ�سدر م�رصوع »كلمة« للرتجمة يف د�ئرة 
ترجمة  �أبوظبي   - و�ل�سياحة  �لثقافة 
�لأ�سو�أ  �ملا�سة  تاريخ   .. نور  »كوِه  كتاب 
�سمعًة يف �لعامل«، ملوؤلفيه ويليام د�رميبل 
�لعربية  �للغة  �إىل  ونقله  �أناند،  و�أنيتا 

حممد فتحي خ�رص.
وبح�سب بيان للم�رصوع، ي�رصد هذ� �لكتاب 
تاريخ �جلوهرة �لأ�سهر يف �لعامل، ما�سة 
»كوِه نور«، �أو جبل �لنور، باأ�سلوب �سل�س 
�لتاريخ  �ملوؤلفان  ي�ستعر�س  حيث  �أخاذ، 
�ملبكر ملا�سة كوِه نور؛ فيتتبعان �لأفكار 
�لهندية �ملتعلقة باملا�سات يف �لن�سو�س 

�مل�ساهد�ت  وي�ستعر�سان  �لقدمية، 
�ملحتملة للجوهرة يف �لع�سور �لو�سطى 
�أزمنة  خالل  �حلديث  �لع�رص  وبد�يات 
يف  �جللي  ظهورها  �إىل  و�سولً  �ملغول، 
�لتاريخ عقب �ل�ستحو�ذ عليها من جانب 
نادر �ساه، ثم يو��سالن �رصد �لق�سة عرب 
�لبنجاب،  �إىل  و�سوًل  و�أفغان�ستان  �إير�ن 
وفاة  عند  �ملوؤقت  نور  كوه  �ختفاء  ثم 
�لوقت  ذلك  وبحلول  �سينغ،  ر�جنيت 
مرغوب  غر�س  جمرد  �ملا�سة  تعد  مل 
ذلك  عن  ا  عو�سً �سارت  و�إمنا  فيه، 
يقدم  كما  و�ل�سيادة.  لل�سلطة  قوًيّا  رمًز� 

على  �لآن  حتى  ُكتب  �رصد  �أوفى  �لكتاب 
يف  للجدل  �إثارة  �لأكرث  للف�سل  �لإطالق 
من  نور  كوه  �أُِخَذت  كيف  �ملا�سة:  تاريخ 
�سبي فقد مملكته ل�سالح قوة ��ستعمارية 
�لربيطاين  �لتاج  �إىل  و�سلت  ثم  ومن 
�أي�ساً  �لكتاب  ويروي  لندن.  برج  و�إىل 
يف  �ملتغرية  و�ملو�سات  �لأذو�ق  ق�سة 
�ل�سخ�سية،  و�لزينة  و�حللي  �ملجوهر�ت 
�لكرمية  �لأحجار  لدور  �ملتباين  و�لفهم 
يف �خليمياء و�لتنجيم، كما يك�سف �ل�رصد 
�لتي  �ملتوقعة  غري  �للحظات  من  ا  بع�سً
مل تكن معروفة م�سبًقا يف تاريخ �ملا�سة، 

�ملا�سة  فيها  ظلت  �لتي  �ل�سهور  مثل 
يف  زنز�نة  حائط  د�خل  �ِسق  يف  خمباأة 
ظلت  �لتي  و�ل�سنو�ت  ناٍء،  �أفغاين  ح�سن 
�إليها  يتعرف  �أن  دون  مو�سوعة  فيها 
�أحد  مكتب  على  قيمتها،  يدرك  �أو  �أحد 

�ملاليل، و��ستُخدَمت كمثقلة ورق.
معقدة  تاريخية  ق�سة  �لكتاب  يروي  كما 
�أن  �إىل  �آ�سيا  جنوب  عرب  ف�سولها  متتد 
ويقدم  �إجنلرت�،  �إىل  �لنهاية  يف  ت�سل 
لكل  للغاية  مفيدة  وحقائق  معلومات 

مهتم بالتاريخ �لهندي و�لفار�سي.
 وكاالت 

ملوؤلفيه ويليام دارميبل واأنيتا اأناند

ترجمة كتاب »كوه نور .. تاريخ املا�سة الأ�سواأ �سمعة يف العامل«

�رصخة  �لق�س�سية  �ملجموعة  جاءت 
�ل�سادرة موؤخر� للقا�سة فاطمة ح�سني 
وجه  يف  �أنثى  تطلقها  �سيحة  مبثابة 
�لظلم �لجتماعي و�لإن�ساين �لذي طال 
وتفانى يف عطائه  �أعطى  وطنا طاملا 
لكنه يتعر�س �ليوم لرياح �لغدر من كل 

�جلهات.
�أو  �لثناء  ي�ستحق  �لوطن  غري  ومن 
�ملديح لتهديه �لقا�سة ح�سني مولودها 
�لق�س�سي �لأول وتعلن �رصختها �لأوىل 
�أيها  �رصختي  �أهدي  بقولها:”�إليك 

�لوطن �جلريح”.
�لعميقة  و�ل�سور  �ملرهفة  �للغة  وتبدو 
من �لق�سة �لأوىل “�بن �سم�س” لتمزج 
�لأدبية  �لأنو�ع  بني  ح�سني  �لقا�سة 
من  فت�ستعري  عالية  فنية  بطريقة 
�ل�سعر  ومن  و�لزمان  �ملكان  �مل�رصح 
ق�ستها  لتبد�أ  �ملكثفة  �لعالية  لغته 
مد�ئن   .. “�ملكان  مبتكرة  بطريقة 
منها  تتفرع  �لتي  و�لفخار  �لكل�س 
وحتدثنا عن طفل  �لع�سافري �مللونة” 
يف  ورفاقه  حميطه  يزدريه  منغويل 

�سطح  من  منتحر�  فيقفز  �ملدر�سة 
�ملدر�سة “وكاأنه ينوي �أن يطري ويعود 

�إىل �أمه �ل�سم�س “.
�إ�سقاط  فهي  �ل�رصخة  ق�ستها  �أما 
�لأبوة على �لوطن و�سوت �لأمل �لقادم 
بالن�رص لهذ� �لبلد �لذي ميتد يف جذوره 
وح�سارته وعطائه وي�سقي تر�به بدماء 

�ل�سهد�ء عربونا للن�رص.
يف  �لنا�س  بهموم  �ملجموعة  وتلت�سق 
�لعمل  وموؤ�س�سات  و�ل�سارع  �لأ�رصة 
لتطبع  �حلياة  ميادين  وكل  و�مل�سفى 

على  وروؤيتها  �سمتها  ح�سنب  �لقا�سة 
�ملجتمع يف ثماين ع�رصة ق�سة ق�سرية 

تلت�سق بالقيم و�جلمال.
�لهيئة  عن  �ل�سادرة  �ملجموعة  تقع 
94 �سفحة  للكتاب يف  �ل�سورية  �لعامة 
من �لقطع �ملتو�سط ويذكر �أن �لقا�سة 
تكتب  �لزور  دير  مو�ليد  من  ح�سني 
�لأطفال  �أدب  �لق�سرية  للق�سة  �إ�سافة 
وجمالت  �سحف  يف  وتن�رص  و�ل�سعر 

�سورية وعربية.
 وكاالت 

للقا�صة ال�صورية، فاطمة ح�صني

»�سرخة« جمموعة ق�س�سية حتمل هموم الوطن واملجتمع والإن�سان 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية امل�سيلة
دائرة امل�سيلة 

بلدية امل�سيلة 
ال�سيد : رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اإىل ال�سيد /مدير وكالة الن�سر و االإ�سهار
اإعالن

ي�رشفني �أن �أحيل لكم �إعالن لن�رشه بجريدتني وطنيتني �أو خا�صة : 
لل�صيد : ديلمي �إ�صماعيل / �حلاج 

من �أجل �إن�صاء م�رشوع : �إجناز مزرعة تربية �لأبقار �حللوبة 
�لكائن : مزرير ببلدية �مل�صيلة د�ئرة �مل�صيلة  ولية �مل�صيلة 

علما �أن جميع م�صاريف �لن�رش و ما �صابه ذلك على عاتق �ملعني 
�إعالن

يعلن رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لبلدي لبلدية �مل�صيلة 
باأن �ل�صيد : ديلمي �إ�صماعيل / �حلاج 

قد تقدم بطلبه من �أجل �إن�صاء م�رشوع : �إجناز مزرعة تربية �لأبقار 
بالعنو�ن : مزرير ببلدية �مل�صيلة د�ئرة �مل�صيلة ولية �مل�صيلة 

بناء على �لقر�ر �لولئي رقم 1525 بتاريخ   25 جويلية 2020
يعني �ل�صيد / دهيمي �حمد حمافظ حمقق لكل �لقرت�حات و �لعرت��صات �مل�رشح بها باملديرية �لتقنية �ملوجودة بالبلدية و ذلك 

ملدة 15 يوما 

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

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

نحن �ل�صتاذة/ ق�صطويل نعيمة حم�رشة ق�صائية مبجل�س ق�صاء تيبازة و �ملعتمدة لدى حمكمة �ل�رش�قة �لقائمة بالتبليغ و �لتنفيذ �ملذكور  �عاله و 
�ملوقعة �دناه 

لفائدة بن طبال مو�صى  
�ل�صاكن ب�صارع �لإخوة بن �صعد�ن ميلة �لقدمية و لية ميلة 

�صد :   �ل�رشكة ذ�ت �ل�صخ�س �لوحيد و ذ�ت �مل�صوؤولية �ملحدودة �مل�صماة EURL COMPTOIRE DE LA PATIENCE  �ملمثلة من طرف 
مديرها �لعام حايف حممد �أيوب  

�لكائن مقرها ب�صارع ر�صو�ن عبد �لعزيز در�رية – �جلز�ئر  
بناء� على �ل�صند �لتنفيذي �ملتمثل يف �أمر �أد�ء �صادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة ، بتاريخ : 2020/06/08 رقم �لرتتيب : 20/01676 ، و �ملمهور بال�صيغة 

�لتنفيذية �مل�صلمة ، بتاريخ : 2020/08/13 
 : رقم  ، حتت  بتاريخ 2020/11/29  �ل�رش�قة  رئي�س حمكمة  �ل�صادر عن  يومية وطنية  �لر�صمي بجريدة  �لتبليغ  بن�رش م�صمون عقد  �لإذن  بناء� على 

 ، 2020/4937
وعليه نقوم بن�رش م�صمون عقد �لتبليغ �لر�صمي �ملتمثل يف �لتكليف بالوفاء مبوجب �ل�صند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله 

لفائدة : بن طبال مو�صى 
�صد : �ل�رشكة ذ�ت �ل�صخ�س �لوحيد و ذ�ت �مل�صوؤولية �ملحدودة �مل�صماة EURL COMPTOIRE DE LA PATIENCE  �ملمثلة من طرف 

مديرها �لعام حايف حممد �أيوب  
و �إلز�مها بدفع مبلغ �جمايل قدره : 2.045.872 دج 

 و �لذي ميثل مبلغ �لدين + م�صاريف �لتنفيذ و �حلقوق �لتنا�صبية للمح�رش �لق�صائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ �لن�رش يف جريدة يومية وطنية و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

�ثباتا ملا تقدم ، حررنا هذ� �ملح�رش لن�رش ن�صخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

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

نحن �ل�صتاذة/ ق�صطويل نعيمة حم�رشة ق�صائية مبجل�س ق�صاء تيبازة و �ملعتمدة لدى حمكمة �ل�رش�قة �لقائمة بالتبليغ و �لتنفيذ �ملذكور  
�عاله و �ملوقعة �دناه 

لفائدة موؤ�ص�صة �صويرب حممد موؤ�ص�صة ذ�ت طابع جتاري ممثلة يف م�صريها 
�لكائن مقرها : بطريق �لرحمانية قطعة 19 �لطابق حتت �لأر�صي �لدويرة �جلز�ئر  

�صد :   �رشكة �لأ�صهم جممع بوليكون و كرمد�ن GROUPEMENT POLIKON KARAMADEN ممثلة يف مديرها �لعام 
�لكائن مقرها بطريق �لثانوية فيال رقم 02 زر�لدة �جلز�ئر 

بناء� على �ل�صند �لتنفيذي �ملتمثل يف �أمر �أد�ء �صادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة ، بتاريخ : 2020/05/17 رقم �لرتتيب : 20/01493 ، و �ملمهور 
بال�صيغة �لتنفيذية �مل�صلمة ، بتاريخ : 2020/11/04 

بناء� على �لإذن بن�رش م�صمون عقد �لتبليغ �لر�صمي بجريدة يومية وطنية �ل�صادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2020/11/29 ، حتت 
رقم : 2020/4938 ، 

وعليه نقوم بن�رش م�صمون عقد �لتبليغ �لر�صمي �ملتمثل يف �لتكليف بالوفاء مبوجب �ل�صند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله 
لفائدة : موؤ�ص�صة �صويرب حممد موؤ�ص�صة ذ�ت طابع جتاري ممثلة يف م�صريها

�صد : �رشكة �لأ�صهم جممع بوليكون و كرمد�ن GROUPEMENT POLIKON KARAMADEN ممثلة يف مديرها �لعام
و �إلز�مها بدفع مبلغ �جمايل قدره : 17.921.373.4 دج 

 و �لذي ميثل مبلغ �لدين + م�صاريف �لتنفيذ و �حلقوق �لتنا�صبية للمح�رش �لق�صائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ �لن�رش يف جريدة يومية وطنية و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

�ثباتا ملا تقدم ، حررنا هذ� �ملح�رش لن�رش ن�صخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب االأ�ستاذ بونقاب يحي حم�سر ق�سائي

لدى حمكمة بئرمرادراي�س
اجلزائر بوزريعة  التجاري  املركز  مكرر   24

الهاتف : 0770.10.24.15
رقم اجلدول : 004/19

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق اجلريد الوطنية 

املادة   - 749 – 750 من  ق.اإ.م.اإ

الو�سط:2020/12/01

Par décision du 19 novembre 
2020 Du ministère de l’Energie 
،un agrément définitif portant 
autorisation  d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(station-service)،a été accordée 
à Monsieur Kharbache Cheikh  
،sis à la commune de GHAICHA، 
wilaya de LAGHOUAT، 
conformément aux dispositions 
du décret exécutif 57/15 du 08 
FEVRIER 2015 

الو�سط:2020/12/01

ق�سية رقم : 862 /2004
الفهر�س : 69 /2004

تاريخ احلكم : 17 /01 /2004

لهذه االأ�سباب
حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �لأحو�ل �ل�صخ�صية 

علنيا ، �بتد�ئيا ، ح�صوريا
يف �ل�صكل : قبول �لدعوى �صكال

بن  عليها  �ملدعي  على  باحلجر  توقيع   : �ملو�صوع  يف 
م�صعود مباركة �ملولودة خالل 1968 لأبيها بولرباح و �أمها 
جعالب نفي�صة لإ�صابتها مبر�س عقلي ، مع تعيني �ملدعية 
مي�صاوي ملخري بنت �أحمد و جعالب نفي�صة مقدما عليها 
ب�صفتها �أختها من �لأم لت�صيري �صوؤونها و رعايتها كما يجب 
�رشعا و قانونا مع حتميل �ملدعية بامل�صاريف �لق�صائية 

�لتاريخ  يف  عالنيا  و  جهار�  به  �أف�صح  و  �حلكم  �صدر  بذ� 
�ملذكور �أعاله و بح�صبه �أم�صيناه مع �أمني �ل�صبط 

بتاريخ ......../.../..... من �صهر ..... �صنة �لفني و ع�رشون على �ل�صاعة 
لفائدة ورثة �ملرحومة بلم�صكني حليمة و هم : بلم�صكني عبد �لرحمان ، بن �رشقي 

، عبد �لقادر ، زهرة 
�ل�صاكنون ب : رقم 03 حي �ملقام �جلميل ببوزريعة – �جلز�ئر 

�لقائم يف حقهم �لأ�صتاذ دريدي �لطاهر
�صد �ل�صيدة : بلم�صكني مليكة..................................    

�لعنو�ن / رقم 03 حي �ملقام �جلميل ببوزريعة – �جلز�ئر 
نحن �لأ�صتاذ بونقاب يحي �ملح�رش �لق�صائي لدى جمل�س ق�صاء �جلز�ئر، معتمدة 
�أعاله  بالعنو�ن �ملذكور  �لكائن مكتبه  بئرمر�در�ي�س  �خت�صا�س حمكمة  د�ئرة  لدى 

و �ملوقع ��صفله.
، رقم  بئرمر�در�ي�س رقم �جلدول 18/05995  �ل�صادر عن حمكمة  بناء على �حلكم 
�لفهر�س 18/09850 �لق�صم �لعقاري ، تاريخ �حلكم 2018/12/27 و �ملمهور بال�صيغة 

�لتنفيذية �ل�صادرة بتاريخ 2019/08/22 ق�صية حتت رقم 2019/2241
 2020/02/27 بتاريخ  ر�ي�س  مر�د  بئر  حمكمة  رئي�س  عن  �ل�صادر  �لأمر  على  بناء 

حتت رقم 20/1567
�صي�رشع يف �لبيع باملز�د �لعلني لأعلى عار�س و �أخر مز�يد �ملفتوح على �جلمهور 

للعقار �ملتمثل يف : 
�صقة �صكنية كائنة برقم 05 تقع بالطابق �لثالث ت�صكل جمموعة ملكية رقم 09 ق�صم 
28 تقع ب�صارع علي لعماري (تر�بت �صابقا) حتتوي على ثالثة (03) غرف ، مطبخ 

تقدر  �صكني مب�صاحة  لإ�صتعمال  �صقة  و هي  �أخرى  ملحقات   ، مرحا�س   ، ، حمام 
�لت�صجيل باجلز�ئر بتاريخ 1987/02/09 م�صهر بتاريخ  78.68 م2 ، م�صجل مبكتب 

1987/02/09 جملد 95 رقم 94 
بئرمر�در�ي�س   زو�ل مبحكمة  �صا   13:30 �ل�صاعة  على   2020/12/17 بتاريخ  ذلك  و 

فرع �لبيوع �لعقارية ، قاعة رقم 02 
و  مائة  وخم�صة  مليون  »�ثنا ع�رش  دج   12.509.000.00  : يقدر ب  �فتتاحي  مببلغ 

ت�صعة �لف دينار جز�ئري »
- كما نحيطكم علما �أنه مت �إيد�ع  قائمة �رشوط �لبيع � لدى حمكمة بئرمر�در�ي�س 

بتاريخ 2020/01/15 و �ملوؤ�رش عليها بتاريخ 2020/01/19 حتت رقم 19/004 .
لدى  �ملودعة  �لبيع  �رشوط  قائمة  يف  �لو�ردة  �ل�رشوط  �ىل  �إ�صافة   : �لبيع  �رشوط 
كتابة �صبط �ملحكمة و �ملوؤ�رش عليها بتاريخ 2020/01/15 حتت رقم 19/004 فاإن 
�لر��صي عليه �ملز�د يتحمل �لأعباء �لقانونية مبا فيها دفع حال �نعقاد �جلل�صة 5/1 
من �لثمن و �مل�صاريف و �لر�صوم �مل�صتحقة و يدفع �ملبلغ �لباقي يف �أجل 08 �أيام 

�ملو�لية لر�صو �ملز�د .
فعلى �جلمهور �لر�غب يف �ملز�يدة �لطالع على قائمة �رشوط �لبيع لدى كتابة �صبط 
حمكمة بئرمر�در�ي�س �أو بديو�ن �ملح�رش �لق�صائي �لكائن مكتبه بالعنو�ن �ملذكور 
�ملدنية و  �لإجر�ء�ت  قانون  �ملادة 749-750 من  ��صتناد ملقت�صيات  و عليه  �أعاله 

�لإد�رية 
قمنا بتعليق هذ� �ملح�رش ب�صفحة �إعالنات �جلريدة .

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 الأمر اأداء عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن �لأ�صتاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�صائية معتمدة لدى جمل�س ق�صاء تيبازة �ملوقعة �دناه و �لكائن مقر مكتبنا حي 100 م�صكن 
عمارة �س 11  �صقة 02 �ل�رش�قة 

تنفيذ� لالأمر �ل�صادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة  �ملت�صمن �لذن بن�رش تبليغ ر�صمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�صيه �لقانون 
على �ن يكون �لن�رش على نفقة �لطالب.

لفائدة : �ل�صيد هادف عبد �هلل �صاحب موؤ�ص�صة �أ�صغال �لبناء يف خمتلف مر�حله 
�لكائن عنو�نه ب : �صارع خل�رش عو�ق رقم 47 جمورة ولية ب�صكرة 

�ملختار موطنا له �لتنفيذ لدى مكتبنا �لكائن بحي 100 م�صكن  عمارة �س 11 �صقة رقم 02 �ل�رش�قة 
بناء� على �أمر �لأد�ء �ل�صادر عن رئي�س  حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2020/08/02 ، رقم �لرتتيب : 20/02504

بلغنا عن طريق �لن�رش
�ل�رشكة ذ�ت �لأ�صهم �صكاد� كوم SCADACOM SPA �ملمثلة من طرف �لرئي�س �ملدير �لعام  

�لكائن مقرها ب : رقم 20 جتزئة بن حد�دي �صعيد �ل�رش�قة 
بن�رش م�صمون �أمر �لأد�ء �ل�صادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2020/08/02 ، رقم �لرتتيب : 20/02504 .

ونبهناه بان له �جل خم�صة ع�رش 15 يوما للوفاء �لإر�دي ي�رشي من يوم �لن�رش و �إل �صيتم �لتنفيذ �صده جرب� بكافة �لطرق �لقانونية 
املح�سرة الق�سائية 

الديوان العمومي للمح�سـر الق�سائـي
االأ�ستاذ: ح�ساي�سي عبد احلميد حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�سراقة
الهاتف: 07.95.86.97.52

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
) طبقا لن�س املواد -749 750 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية( 

 

- نحن �ملوقع �أدناه �لأ�صتاذ: ح�صا ي�صي عبد �حلميد �ملح�رش �لق�صائي لدى �خت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة .
 �لكائن مكتبنا : بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01 �ل�رش�قة  .-----------------------------------------

بتاريخ  �ل�صادرة   A00444978 رقم  �ل�صياقة   رخ�صة  ح�صب  بالتب�صة   1955/10/22 بتاريخ  �ملولود  توفيق  �صاو�س  �حمد   : لفائدة   -
2019/12/28   .  �لعنو�ن : رقم 20 جتزئة �ل�صبان �ملكفوفني در�رية �جلز�ئر  .------------------------------------

------------
             �لقائم يف حقه (ها) �ل�صتاذ (ة) : �حمد �صاو�س ن�رشين .----------------------------------------------

-----------------------
تيبازة  ولية  بو��صماعيل   105 رقم  نوفمرب  �أول  ب�صارع  �لكائن  �ملجل�س  لدى  حمام  طاهر  رليد  �لأ�صتاذ  مكتب  من  متخذ(ة)   -
 . ق.�إ.م.�إ  من   613 �ملادة  لن�س  طبقا  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �إنتهاء  حلني  �لقليعة  حمكمة  �إخت�صا�س  بد�ئرة  له(ها)  خمتار�  موطنا 

---------------------------
- �صد: بورمانة عمر �ملولود بتاريخ 1952/11/21 بالدر�رية ح�صب بطاقة �لتعريف �لوطني رقم 110829408 �ل�صادرة بتاريخ 2018/10/02     

�لعنو�ن : رقم 75 طريق �لقادو�س �ل�صبالة در�رية �جلز�ئر   .-------------------------------------------------
- بناء� على �ل�صند �لتنفيذي �ملتمثل يف حكم �صادر عن حمكمة  �لقليعة �لق�صم �لعقاري  بتاريخ 19/10/07 رقم �جلدول  19/02985 رقم 

�لفهر�س 19/04264 �ملمهور بال�صيغة �لتنفيذية �مل�صلمة بتاريخ 2019/12/02 .-----------------------
- بناء� على حم�رش تبليغ �صند تنفيذي وحم�رش تكليف بالوفاء وحم�رش تبليغ تكليف بالوفاء �ملوؤرخني يف 2019/12/19 .--- بناء� على 

قائمة �رشوط لبيع عقار باملز�د �لعلني �ملحررة بتاريخ 2020/08/19 .-------------------------------------
- بناء� على حم�رش �إيد�ع قائمة �رشوط لبيع عقار باملز�د �لعلني بتاريخ 2020/08/27 رقم 2020/0019 . --------------

-  بناء� على حم�رش تبليغ قائمة �رشوط لبيع عقار باملز�د �لعلني بتاريخ 2020/09/13 .------------------------------
--

- بناء� على م�صتخرج من قائمة �رشوط لبيع عقار باملز�د �لعلني بتاريخ 2020/09/23 بلوحة �لإعالنات مبحكمة �لقليعة .---
- بناء� على م�صخرج من قائمة �رشوط لبيع عقار باملز�د �لعلني بجريدة �لو�صط بتاريخ 2020/08/22 .-------------------- 
- بناء على �مر بتحديد جل�صة �لبيع باملز�د �لعلني �صادر عن رئي�س حمكمة �لقليعة بتاريخ 2020/11/09 رقم �لرتتيب 20/01367 .--

- بناء� على �إطار بتاريخ جل�صة �لبيع باملز�د �لعلني بتاريخ 2020/11/30 لل�صيد » بورمانة عمر » .-----------------------
 --------

- وعليه نعلن للجمهور عن بيع �لعقار �ملتمثل يف: �أماكن ذ�ت �لطابع �ل�صكني تقع ب�صارع �لعقيد عمريو�س رقم 06 �حل�رشية بو�صماعيل 
ولية تيبازة ت�صمل على طابق �أر�صي يحتوي على ور�صة م�صتغلة يف مهنة مطبعة وغرفة يعلوها طابق �أول يف طور ت�صييد ، �صقة حتتوي 
على خم�صة غرف ، مطبخ ، حمام ، وتو�بع ، جمموع �لأر�س و�لبنايات ذ�ت م�صاحة 262،00 م2 �لكل حمدود على �لنحو �لتايل :* من 

�ل�صمال: من قبل �لطريق              * من �جلنوب: من قبل �صكن كتريي م�صطفى وو�دي .----------------------
 . ت�صكل جمموعة ملكية رقم 49 ق�صم 07   ، بلحمتي عمر  �لغرب: من قبل �صكن  �صارع هد�ف          * من  �ل�رشق: من قبل  * من 

------
و�صتفتح �ملز�يدة �صتفتح �ملز�يدة بثمن �أ�صا�صي قدره 36.270.000 دج �صتة وثالثون مليون ومائتان و�صبعون �ألف دينار جز�ئري  .-

�ملائية  �ملو�رد  ووز�رة  و�لتعمري  �لبناء  وز�رة  لدى  معتمد  خبري  دحمان  خلفي  �لأ�صتاذ  للخبري  ق�صائية  لتقريرخربة  طبقا 
 19/00349 رقم  حتت    2019/05/19 بتاريخ  �لقليعة  حمكمة  �صبط  باأمانة  �ملودعة   ، �لعدل  ووز�رة  �لعمومية  �لأ�صغال  ووز�رة 

---------------------.
- وذلك بجل�صة �لبيوع �لعقارية مبحكمة �لقليعة ليوم �لإثنني 2020/12/14 على �ل�صاعة �حلادية ع�رش �صباحا قاعة جل�صات �لأحد�ث 

--------.
- ملزيد من �ملعلومات �و ل�صحب �أو لالإطالع على قائمة �رشوط �لبيع �لإت�صال مبكتب �ملح�رش �لق�صائي �لكائن بالعنو�ن �أعاله �أو برقم 

�لهاتف: 07.95.86.97.52  .---------------------------------------------------------------------
املح�سر الق�سائي



باتنة

وفاة امراأة اختناقا بالغاز 
توفيت �مر�أة يف �ل 68 من �لعمر ليلة �لأحد �إىل 
�أوك�سيد  �أول  �لإثنني مبدينة باتنة �ختناقا بغاز 
�لإعالم  خلية  من  �أ�ستفيد  ما  ح�سب  �لكربون، 
حمليا  �ملدنية  �حلماية  مبديرية  و�لت�سال 
و�أو�سح �مل�سدر باأن جثة �ل�سحية وجدت د�خل 
مطبخ منزلها �لعائلي بحي تام�سيط  حيث كانت 
ت�ستعمل جهاز� طهي تقليدي )طابونة( من �أجل 

�ل�ستحمام.

امل�سيلة

 30 مليون دج القتناء 
االأوك�سجني الطبي 

�لأ�سبوع  خالل  �مل�سيلة  ولية  م�سالح  ر�سدت 
�لأوك�سجني  �جلاري مبلغ 30 مليون دج لقتناء 
�ل�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سات  لفائدة  �لطبي 
�مل�سخرة ملكافحة كوفيد-19 بالولية، وفق ما 
ك�سفت عنه �أم�س �لثنني ذ�ت �مل�سالح و �أو�سح 
»�ملقلق«  لالرتفاع  نظر�  باأنه  �مل�سدر  ذ�ت 
�مل�سجل يف حالت �لإ�سابة بكوفيد-19 و�لتي 
�جلاري  نوفمرب  �سهر  خالل  بالولية  جتاوزت 
بت�سخري  �لولية  م�سالح  قامت  �إ�سابة   321
ل�سنة  ميز�نيتها  من  و�ملقتطع  �ملذكور  �ملبلغ 
�لولية  مل�سالح  ��ستناد�  �ملبلغ  ور�سد   2020
لفائدة 7 موؤ�س�سات ��ست�سفائية بكل من �مل�سيلة 

و بو�سعادة و �سيدي عي�سى وعني �مللح.

غليزان: 
اجلزائرية للمياه تربم اتفاقيات 

مع 21 موؤ�س�سة م�سغرة
)وحدة  للمياه  �جلز�ئرية  موؤ�س�سة  �أبرمت 
غليز�ن( موؤخر� 21 �تفاقية �رش�كة مع موؤ�س�سات 
�لوكالة  �إطار جهاز  ��ستحد�ثها يف  م�سغرة، مت 
بهدف  وذلك  �ل�سباب  ت�سغيل  لدعم  �لوطنية 
�أم�س  علم  ح�سبما  �لعمومية،  �خلدمة  حت�سني 
�لإثنني لدى مدير ذ�ت �جلهاز بالولية و �أو�سح 
عادل همال يف ت�رشيح باأن هذه �ملبادرة تندرج 
�ملو�رد  وز�رة  بني  �ملربمة  �لتفاقية  �إطار  يف 
�لأول  �لوزير  لدى  �ملنتدبة  و�لوز�رة  �ملائية 
�ملكلفة باملوؤ�س�سات �مل�سغرة وذلك بغية دعم 
فرق  على  �ل�سغط  تقليل  و  �ل�سباب  �ملقاولني 

�ل�سيانة �لتابعة ملوؤ�س�سة �جلز�ئرية للمياه.

ت�سجيل 1.810 خمالفة وحترير1217 حم�سر عقوبة
اأجرت وزارة البيئة خالل الفرتة املمتدة من العام اجلاري 1.129 زيارة مراقبة وتفتي�ش للم�ؤ�س�سات 

امل�سنفة لتطبيق الت�سريع والتنظيم املعم�ل بهما فيما يتعلق بحماية البيئة اأ�سفرت عن ت�سجيل 1.810 
خمالفة وحترير1217 حم�سر عق�بة، ح�سبما اأفاد به اأم�ش االثنني بيان ال�زارة.

ق.و/وكاالت

�إطار  يف  �أنه  �لوز�رة  و�أو�سحت 
�سعيها �لد�ئم �لر�مي �إىل ترقية 
�ملعي�سي  �لإطار  وحت�سني 
�ملو�طن  �سحة  على  و�حلفاظ 
على  وبناء  �ملحيط،  ونظافة 
�سالحياتها فيما يتعلق بزيار�ت 
و�لتفتي�س  و�ملر�قبة  �لتقييم 
لتطبيق  �مل�سنفة  للموؤ�س�سات 
�ملعمول  و�لتنظيم  �لت�رشيع 
�لبيئة،  يتعلق بحماية  بهما فيما 
�ملفت�سني  خالل  من  قامت 
�لوطن  وليات  لكل  �لولئيني 
خالل �لفرتة �ملمتدة من �لفاحت 
 2020 �أوت   31 غاية  �إىل  جانفي 
تفتي�س  زيارة   1.129 بتنفيذ 
 1.810 خاللها  من  �سجلت 

 1217 حترير  مت  فيما  خمالفة 
هذه  وتتعلق  عقوبة  حم�رش 
�لتحديد  وجه  على  �ملخالفات 
�ملطابقة  لعدم  خمالفة  ب517 

خمالفة   165 و  �لإد�رية  للعقود 
بالنفايات  �ملتعلقة  لالعتد�ء�ت 
�خلطرية �خلا�سة )�لتخزين ،قلة 
خمالفة  و137  �إلخ(   ، �لنظافة 

وما  �ملنزلية  بالنفايات  متعلقة 
�نه  �لوز�رة  و�أفادت  �سابهها  
خمالفة   59 كذلك  ت�سجيل  مت 
تعلقت بتلوث �لهو�ء و45 خمالفة 
و�لر�ئحة  بال�سو�ساء  تعلقت 
�مل�سبات  خ�ست  خمالفة  و204 
�ل�سائلة يف �لأو�ساط �لبيئية و76 
خمالفة تعلقت بتدهور �لأنظمة 
)قطع  �ملعي�سي  و�لإطار  �لبيئية 
�لرمال  و��ستخر�ج   ، �لأ�سجار 
كما  �إلخ(   ، قانوين  غري  ب�سكل 
�سجلت كذلك 25 خمالفة تعلقت 
�ل�سحي  �ل�رشف  مبياه  بال�سقي 
وجود  بعدم  خمالفة  و368 
و�لنظافة  �ل�سالمة  �إجر�ء�ت 
�حرت�م  بعدم  خمالفة   174 و 
خمالفة   40 و  �لبيئية  �ملعايري 

بعدم وجود �ملندوب �لبيئي.

قطاع البيئة من الفاحت جانفي اإىل 31 اأوت  

منطقة جن�ب ال�سحراء يف اإفريقيا

وفيات املالريا مر�سحة 
لتجاوز �سحايا كورونا 

�أم�سالإثنني،  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ك�سفت 
»�ستتجاوز  �ملالريا  عن  �لناجمة  �لوفيات  �أن 
بكثري« وفيات فريو�س كورونا بجنوب �ل�سحر�ء 
على  تقرير  يف  �ملنظمة،  وقالت  �إفريقيا.  يف 
�آلف   409 من  »�أكرث  �إّن  �لإلكرتوين،  موقعها 
�سخ�س يف �لعامل معظمهم من �لر�سع يف �أفقر 
�لعام  �ملالريا  ب�سبب  ماتو�  �إفريقيا  مناطق 
»�سريتفع  �لعدد  هذ�  �أن  �ملا�سي«و�أو�سحت 
كورونا«و�أرجعت  ب�سبب  موؤكد  �سبه  نحو  على 
�ملالريا  عن  �لناجمة  �لوفيات  تز�يد  �ملنظمة 
�ملخ�س�سة  �خلدمات  »تعطل  �إىل  فريقيا  يف 
�لبعو�س«من  ينقله  �لذي  �ملر�س  مع  للتعامل 
برنامج  مدير  �ألون�سو،  بيدرو  �أو�سح  جهته، 
تعطلت  �خلدمات  �أن  �ملنظمة،  يف  �ملالريا 
ب�سبب جائحة كورونا. وقال �إن �لتقدير�ت ت�سري 
�إىل زيادة وفيات �ملالريا »ما بني 20 �ألفا و100 
وغالبيتهم  �إفريقيا،  يف  �ل�سحر�ء  بجنوب  �ألف 
عام  �أن  �ألون�سو  �ل�سغار«و�أ�ساف  �لأطفال  من 
باملالريا  �إ�سابة  حالة  مليون   229 �سهد   2019
�مل�ستمر  �لنتقال  وب�سبب  �لعامل  م�ستوى  على 
يف  مناطق  بعدة  �لبعو�س  خالل  من  للمالريا 
�لعامل، فاإن ن�سف �سكان �لعامل يو�جهون خطر 
�لإ�سابة باملر�س �لذي ل يز�ل يت�سبب يف وفاة 

طفل كل دقيقتني.
االأنا�س�ل

 يف ن�ساط ملديرية البيئة مب�ستغامن

 حملة تعقيم بدار امل�سنني 
و موؤ�س�سة الطفولة امل�سعفة

 �سريف ال�زاين ي�سرح لل��سط : 

�سيعنا فوزا وعمل كبري ينتظر فريقي 

على خلفية  �لرتفاع �لخري �لذي 
عدد  يف  م�ستغامن  ولية  �سجلته 
 « �لكورونا   « بفريو�س  �ل�سابات 
وموؤ�س�سة  �لبيئة  مديرية  نظمت 
وموؤ�س�سة  �لتقني  �لردم  مركز 
تعقيم  حملة  نظيفة  م�ستغامن 
�ل�سخا�س  د�ر   « م�ست  وتطهري 
�لطفولة  »موؤ�س�سة  و   « �مل�سنني 
يف  �حلملة  هذه  �مل�سعفة« تندرج 
�ملتخذة  �لوقائية  �لتد�بري  �إطار 
و  هذ�  �لوباء   �نت�سار  من  للحد 
مل�ستغامن  نور  �لبيئة  مدير  �أ�سار 

�إىل  �ل�سادوق  عبد  �لدين 
وتطهري  تعقيم  عمليات  �نطالق 
باملر�فق  �ملقبلة  �لأيام  خالل 
و�لتجمعات  و�لأحياء  �لد�رية 
�ل�سكنية  وكذ� حمالت حت�سي�سية 
للمو�طنني لتفادي �نتقال �لعدوى 
�لوقائية  �لتد�بري  �إتباع  من خالل 
�لنظافة   ب�رشوط  �للتز�م  ،و 
�مل�سوؤول ت�سخري  ذ�ت  �أكد  كما 
�ملادية  و  �لب�رشية  �جلهود  كل 

ملو�جهة �لوباء . 
�س�رية بن �سالح

غليز�ن  �رشيع  مدرب  تاأ�سف  
ت�سييع  عن  �لوز�ين  �رشيف 
�لديار  د�خل  لنقطتني  فريقه 
�لتعادل  بار�دو  نادي  فر�س  بعد 
�لتي  �لنتيجة  وهي  فريقه  على 
�لذي  فريقه  تخدم  ل  �إعتربها 
،و�رشح  �ملتناول  يف  فوز�  �سيع 
كان  �أنه  �لو�سط  جلريدة  �لوز�ين 
لقاء  �أول  �لفوز يف  يتمنى حتقيق 
و�أنها  بخا�سة  �لوطنية  بالبطولة 
،و�إ�سعاد  زوقاري  مبلعب  لعبت 
ينتظرون  كانو�  �لذين  �لأن�سار 

فوز فريقهم .
�سعرت  فعال   « �لوز�ين  وقال 
�للقاء  �سعوبة  رغم  �لأمل  بخيبة 
�ملناف�س  قدمه  �لذي  و�مل�ستوى 
�لت�سجيل  على  قادرين  كنا  لكن 
،و�أ�ساف   « منا�سبات  عدة  يف 
فريق  �مام  لعبنا    « �لوز�ين 
وهو  ومن�سجم  تكتيكيا  من�سبط 
باجلز�ئر  �لفرق  �ح�سن  �أحد 

ممتازة   �سابة  عنا�رش  وميلك 
وبطريقة  جميلة  قدم  كرة  تلعب 
�سبب  �لوز�ين  وبرر   ، �أكادميية« 
نق�س  �إىل  �مليد�ن  د�خل  �لتعرث 
�لتدريبات  يف  و�لتاأخر  �لتح�سري 
حلقت  �لتي  �لكثرية  و�لإ�سابات 
»و�جهتنا  قال  حيث  �لالعبني 
م�ساكل عديدة  خا�سة �ل�سابات 
كل  جمهود�ت  من  حرمتنا  �لتي 
وهاّلل  و�سربي  عو�د ح�سنب  من 
ت�سييع  عن  �لوز�ين  »وتاأ�سف 
�لفريق لنقطتني هامتني يف بد�ية 
�ملتناول،  كانتا يف  �لتي  �مل�سو�ر 
نقطتني  �سيعنا  لالأ�سف   « قائال 
�سيجعلنا  ما  �مليد�ن،  د�خل 
�أخطائنا  ت�سحيح  على  جمربين 
�لبد�ية  يف  نحن  لكن  م�ستقبال، 
يف  وناأمل  كبري  عمل  وينتظرنا 
خارج  �لنقطتني  هاتني  تعوي�س 

�مليد�ن » .
اأمني بن لزرق 

فريق االت�سال اخلا�ش بالبيت االأبي�ش
بايدن يختار 7 ن�ساء ليتولني املنا�سب الرفيعة 

وكاالت

�أعلن �لرئي�س �لأمريكي �ملنتخب جو بايدن 
�أم�س �لإثنني، ت�سكيله فريق �ت�سالت �لبيت 
�لأبي�س من ن�ساء فقط، لأول مرة يف تاريخ 
�لوليات �ملتحدة وقال بايدن يف بيان عرب 
باإعالين  »فخور  �لنتقايل:  فريقه  موقع 
بالبيت  �خلا�س  �لت�سال  فريق  باأن  �أم�س 
ح�سب  ن�ساء«،  من  باأكمله  مكون  �لأبي�س 
و�أ�ساف:  �لأمريكية  »�حلرة«  قناة  نقلت  ما 
جمال  يف  و�ملوؤهالت  �خلبري�ت  »تلك 
متنوعة  نظر  وجهات  �سيوفرن  �لت�سال 
�لبالد  بناء  باإعادة  و�سي�ساركن  لعملهن، 
يف  �ملنتخب  �لرئي�س  وعني  �أف�سل«  ب�سكل 
�سيكون  �لذي  لفريقه  �ملذكورة  �ملنا�سب 

�سمن �إد�رته �ملقبلة، 7 ن�ساء يف مقدمتهم 
متحدثة �خلارجية يف عهد �لرئي�س �لأ�سبق 
�أوباما، جني �ساكي، كمتحدثة با�سم  بار�ك 
با�سم  �ملتحدثة  �ختار  كما  �لأبي�س.  �لبيت 
بدينغفيلد،  كيت  �لنتخابات،  يف  حملته 
مديرة لالت�سالت، وكبرية �مل�ست�سارين يف 
�ملتحدثة  لت�سبح  �ساندرز،  �سيمون  حملته، 
و�ست�سغل  هاري�س  كامال  نائبته،  با�سم 
عندما  بايدن،  با�سم  �ل�سابقة  �ملتحدثة 
توىل من�سب نائب �لرئي�س يف عهد �أوباما، 
�لت�سالت  �إد�رة  �ألك�ساندر،  �إليز�بيث 
م�ست�سارتا  �ست�سغل  كما  بهاري�س  �خلا�سة 
بيري  جون  كارين  بايدن-هاري�س،  حملة 
و�آ�سلي �إيتني، على �لتو�يل، من�سب نائبة 
ونائبة  �لأبي�س  �لبيت  با�سم  �ملتحدثة 
�أما  �لرئي�س  لنائبة  �لت�سالت  مديرة 

لزعيم  �سابقا  �لإعالم  مديرة  توبار،  بلي 
�ل�سيوخ،  جمل�س  يف  �لدميقر�طية  �لأقلية 
ملديرة  نائبة  تعيينها  فتم  �سومر،  ت�ساك 

�لت�سالت، وهي ذ�ت �أ�سول لتينية.

البليدة

البطولة الع�سكرية للم�سارعة امل�سرتكة
بولية  �لثنني  �ليوم  �نطلقت 
�لبطولة  مناف�سات  �لبليدة 
للم�سارعة  �لع�سكرية  �لوطنية 
�مل�سرتكة مب�ساركة فرق ممثلة 
�لقياد�ت  و  �لنو�حي  ملختلف 

�لع�سكرية.  و جتري مناف�سات 
�لتي  �لع�سكرية  �لبطولة  هذه 
قيادة  تنظيمها  �إىل  بادرت 
مد�ر  على  �جلوية  �لقو�ت 
ثالثة �أيام على م�ستوى �لقاعة 

باملركب  �لريا�سات  �ملتعددة 
�لع�سكرية  للريا�سات  �جلهوي 
و  �لأوىل  �لع�سكرية  بالناحية 
�لفرق  جميع  مب�ساركة  هذ� 
�لع�سكرية  للنو�حي  �ملمثلة 

قياد�ت  فرق  كذ�  و  �ل�ست 
�حلر�س  و  �جلوية  �لقو�ت 
�جلمهوري و �لدرك �لوطني و 
�لقو�ت �لربية و �لفرقة �لأوىل 

مدرعة.

مبنطقة تني زاواتني
اإرهابي ي�سلم نف�سه اإىل اجلي�ش

�أم�س  نف�سه،  بت�سليم  �إرهابي  قام 
�لع�سكرية  �ل�سلطات  �إىل  �لأحد، 
�لناحية  باإقليم  ز�و�تني  تني  مبنطقة 
�أفاد  ما  ح�سب  �ل�ساد�سة،  �لع�سكرية 
�لدفاع  لوز�رة  بيان  �لثنني  �أم�س  به 

�لوطني.
�إطار  »يف  �أنه  ذ�ته  �مل�سدر  و�أو�سح 
جهود  وبف�سل  �لإرهاب،  مكافحة 
قو�ت �جلي�س �لوطني �ل�سعبي وم�سالح 

�لأحد  يوم  نف�سه  �إرهابي  �سلم  �لأمن، 
�لع�سكرية  لل�سلطات  نوفمرب 2020   29
�لناحية  باإقليم  ز�و�تني  تني  مبنطقة 
�لع�سكرية �ل�ساد�سة«، م�سيفا �أن »�لأمر 
يتعلق بامل�سمى )بن خية عي�سى( �لذي 
�لتحق باجلماعات �لإرهابية �سنة 2018 
يف �حلدود �ملالية«و�أ�سار �لبيان �إىل �أن 
»�لإرهابي كان بحوزته قاذف �ساروخي 
من نوع RPG-2 وثالثة )03( قذ�ئف 

من  ر�سا�سة   )01( بندقية  �ساروخية، 
نوع G3 مع خمزن ذخرية مملوء«وتاأتي 
�مل�سدر-  -ي�سيف  �لعملية  هذه 
�ملقاربة  فعالية  �أخرى  مرة  »لتوؤكد 
للجي�س  �لعليا  �لقيادة  تعتمدها  �لتي 
�ل�سعبي و�جلهود �ملبذولة يف  �لوطني 
�مليد�ن للق�ساء على ظاهرة �لإرهاب 
و��ستتباب �لأمن و�لطماأنينة عرب كامل 

�لرت�ب �لوطني«.
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ابتداء من االأربعاء املقبل16

فتح امل�ساجد التي تزيد 
�سعتها عن 500 م�سل

 
تزيد  �لتي  �مل�ساجد  فتح  �حلكومة  قررت 
�لأربعاء  من  �بتد�ء  م�سلي،   500 عن  �سعتها 
�ملقبل، مع �لتقيد »�ل�سارم« بالتد�بري �خلا�سة 
بالوقاية من �نت�سار فريو�س كوفيد-19، ح�سب 
مل�سالح  بيان  �لثنني،  �أم�س  عنه،  ك�سف  ما 

�لوزير �لأول.
فتح  لعملية  »��ستمر�ر�  و  �أنه  �لبيان  يف  وجاء 
ومر�قب  ومرن  تدريجي  ب�سكل  �مل�ساجد 
فتح  تقرر  فقد  �لعمومية،  �ل�سلطات  قبل  من 
�مل�ساجد ذ�ت �سعة تزيد عن 500 م�سلي، وذلك 
و�لربوتوكولت  بالتد�بري  �ل�سارم  �لتقيد  مع 
�ل�سحية للوقاية و�حلماية من �نت�سار فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(«.

اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بك�رونا جديدة  اإ�سابة   978
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 83199

ت�سجيل 21 وفيات جديدة بك�رونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل ال�فيات اىل : 2431

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 605
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 53809



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 

 

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

