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اأجلت الغرفة اجلزائية الأوىل  ملحكمة ا�ستئناف 
جمل�س ق�ساء اجلزائر العا�سمة اأم�سالأربعاء تاأجيل 
ملف ف�ساد الخوة كونيناف املتابعني رفقة العديد 

من امل�سوؤولني ال�سابقني  بتهم ذات �سلة بالف�ساد منها 
�سوء ا�ستغالل الوظيفية وحتويل عقارات وامتيازات 

وعدم الوفاء باللتزامات التعاقدية خالل اجناز 
خمتلف م�ساريع ال�سفقات العمومية  ليوم 16 دي�سمرب 

القادم للمرة الثانية على التوايل .

دعا رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري 
اإىل تقدمي ما �سماه باحلقائق حول الو�سع ال�سحي 

لرئي�س اجلمهورية ، م�سددا على �رضورة قطع 
دابرالإ�ساعات التي مت تداولها على نطاق وا�سع 

على حد قوله.

وقعت الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره 
)عدل( واملوؤ�س�سة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب 
)اأنو�ساج( اأم�س الأربعاء باجلزائر، اتفاقية ت�سمح 
باإ�رضاك املوؤ�س�سات امل�سغرة يف عمليات ت�سيري 

اأحياء »عدل 2020« ملدة 4 �سنوات.

قال رئي�س جمل�س ال�سورى لحتاد املغرب العربي، 
�سعيد مقدم، اأم�س الأربعاء » اإن اجلزائر تتعر�س 

حلملة كولونيالية �رض�سة، لبتزازها �سيا�سيا و 
اقت�ساديا«، موؤكدا رف�س اجلزائر » اأ�سلوب الإمالءات 

وتلقني الدرو�س »،

عن  و«بيونتك«  »فايزر«  �رضكتا  اأعلنت  عندما 
فريو�س  �سد  طورتاه  الذي  اللقاح  موا�سفات 
كورونا، نبه خرباء ال�سحة اإىل عقبة »مزعجة« 
ل�سيما  الدول،  من  كثري  اإىل  و�سوله  �ستعيق 
درجة  يتطلب  حفظه  اأن  هو  وال�سبب  النامية، 
اأعلنتا  ال�رضكتني  اأن  اإل  احلرارة،  من  متدنية 

اأم�س الأربعاء، عن »احلل«. �صخ�صا   12 وفاة  يف  ال�صامت" يت�صبب  "القاتل 
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طالب رئي�ص نقابة ال�سيادلة اخلوا�ص، م�سعود بلعمربي، اأم�ص، ب�سرورة اإن�ساء خلية 
يقظة للقيام بتحقيقات ميدانية لت�سخي�ص م�سكل ندرة الأدوية مع املتعاملني، 

موؤكدا اأنه مل ي�سبق للجزائر اأن بلغت هذا امل�ستوى من ندرة الأدوية من قبل.
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رئي�س جمل�س �سورى احتاد املغرب العربي, �سعيد مقدم

الربملان الأوروبي يريد تدويل حملته �سد اجلزائر
قال رئي�س جمل�س ال�سورى لحتاد املغرب العربي, �سعيد مقدم, اأم�س الأربعاء » اإن اجلزائر تتعر�س حلملة 

كولونيالية �سر�سة, لبتزازها �سيا�سيا و اقت�ساديا«, موؤكدا رف�س اجلزائر » اأ�سلوب الإمالءات وتلقني الدرو�س »,
ع.غ

الربملان  الئحة  على  تعقيبا  ذلك 
االأوروبي حول و�سع حقوق االن�سان يف 
مقدم  �سعيد  الدكتور  واعترب  اجلزائر  
االأوروبي  يف ت�رصيح, » الئحة الربملان 
و  م�ستقلة,  دولة  �سيادة  على  تطاول   «
املبنية  الدولية  للعالقات  �سارخ  خرق 
على احرتام �سيادة الدول وعدم التدخل 
اأن  اىل  م�سريا  الداخلية«,  �سوؤونها  يف 
اأحكاما  ت�سمنت  امل�سمومة  »الالئحة 
نظامه  يف  يفتقد  برملان  من  قا�سية 
املبادرة  ل�سالحية  حتى  االأ�سا�سي 
بالت�رصيع«, » فكيف له اأن يتطاول على 
دولة ذات �سيادة بلغة احلاكم واملراقب 

والو�سي« يت�ساءل ذات امل�سوؤول.
اجلزائر«  اأن  مقدم,  الدبلوما�سي  واأكد 
املت�سلط,  الكولونيايل  املنطق  ترف�ض 
اأ�سلوب  ترف�ض  كما  االأوروبي  للربملان 
والرتهيب  الدرو�ض,  وتلقني  االإمالءات 
كافة  اإخطار  اإىل  اللجوء  طريق  عن 
العالقة  ذات  الدولية  املنظمات 
هذا  يف  االن�سان«ونبه  حقوق  مبو�سوع 
تاأمل  االأوروبية  الهيئة   « اأن  اإىل  االطار 
يف ح�سد املزيد من االإدانات, كما اأانها 
جمل�ض  تاأليب  و  حتري�ض  اإىل  ت�سعى 
التئامه  املقرر  االأممي  االن�سان  حقوق 
مبدينة جنيف يف �سهر مار�ض من ال�سنة 

القادمة«. وابرز رئي�ض الهيئة املغاربية, 
االأوروبي  للربملان  الثالثة  الالئحة  اأن 
بخ�سو�ض  واهية  »ادعاءات  ت�سمن 
التعديالت  الن  االن�سان,  حقوق  واقع 
مبطالب  تكفلت  اجلديدة  الد�ستورية 
والتي  احلراك,  يف  ن�سطاء  و  جمعيات 
يف  االوروبية  الهيئة  اليها  ت�ستند  كانت 

مرافعاتها �سد اجلزائر«.
واأ�ساف قائال » الالئحة اهملت حما�سن 
التي  اجلديدة  الد�ستورية  التعديالت 
مرحلة  لتد�سني  ال�سعب,  عليها  �سوت 
جديدة يف تاريخ جزائر الغد, واعتربتها 
املجتمع  وطموحات  اآمال  عن  بعيدة 

اجلزائري«.

»التعنت  هذا  مغزى  عن  مقدم  وت�ساءل 
»غري  االأ�سلوب  نهج  يف  والتمادي« 
اجلزائر,  مع  التعامل  يف  احل�ساري« 
خا�سة واأن  »قنوات االت�سال والتوا�سل 
احلكومية  الر�سمية  الهيئات  بني 
االحتاد  بني  قائمة  والربملانية 
واأجهزته  موؤ�س�ساته  مبختلف  االأوروبي 
اأرحب  كف�ساء  اجلزائر  يف  ومثيالتها 
حديثه  يف  و  والتاآزر«  والتعاون  للحوار 
اأو�سح  الالئحة,  هذه  خلفيات  عن 
الغر�ض  اأن  مقدم,  �سعيد  الدبلوما�سي, 
لكبح  اقت�ساديا,  اجلزائر  ابتزاز   « منها 
عقد  مراجعة  نحو  امل�سي  يف  اإرادتها 
ال�رصاكة مع االحتاد االأوروبي يف ميعاد 

�سيحدد تاريخه الحقا«.
 « ح�سبه-  االأوروبي-  االحتاد  ان  كما 
تيقن اأن �سيف املناف�سة الدولية �سيطيح 
واردات  من   ?65 من  الأزيد  باحتكاره 
ظل  يف  االأوروبية  ال�سوق  من  اجلزائر 
ورو�سيا,  ال�سني  مع  ال�رص�سة  املناف�سة 
ودخول تركيا بقوة على اخلط يف القارة 
يتعلق  االأمر   , مقدم  االفريقية«ووفق 
فاحلملة  ال�سيا�سي«,  ب«االبتزاز  اي�سا 
مع  تتزامن   « اجلزائر  على  ال�رص�سة 
اال�سقاء  م�ساعدة  اجلزائر على  ا�رصار 
واالأ�سدقاء وال �سيما دول اجلوار, لراأب 
�سدع و حلحلة االزمات اخلالفات, التي 
نفعية  م�سالح  اأية  دون  بلدانهم  تعرفها 
االمر  هذا  ان  اىل  م�سريا  ا�سرتاجتية«, 
ت�سعى  التي  االطراف  بع�ض  يزعج   «
لتحقيق م�ساحلها من جهة و للت�سوي�ض 
جهة  من  دوليا  و  اقليميا  اجلزائر  على 

اأخرى
البيانات  ان  امل�سوؤول,  ذات  وذكر 
واملواقف ال�سادرة عن خمتلف اطياف 
املجتمع اجلزائري الر�سمية منها و غري 
الراف�سة و املنددة جميعها  احلكومية, 
بالالئحة االأوروبية حول م�سائل يف غاية 
اجلزائريني  »يقظة  توؤكد  احل�سا�سية 
اخلارجية,  املوؤامرات  اجتاه  ووعيهم 
ا�ستقراره  و  البالد  اأمن  ت�ستهدف  التي 

حتت عناوين براقة«.

يف مواجهة حماولت التدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية لبلدان القارة

الحتاد الربملاين الإفريقي 
يت�سامن مع اجلزائر

الحتاد الربملاين العربي 

اإدانة لئحة الربملان الأوروبي

االإفريقي,  الربملاين  االإحتاد  عرب 
عن ت�سامنه مع الربملان اجلزائري 
يف موفقه الراف�ض ملحتوى الالئحة 
التي �سادق عليها الربملان االأوروبي 
26 نوفمرب الفارط, داعيا باملنا�سبة 
اإىل ت�سامن برملاين قاري ملواجهة 
ال�سوؤون  يف  التدخل  حماوالت 

الداخلية لبلدان القارة..

الربملاين  لالإحتاد  بيان  واأدان 
ن�سخة  »الو�سط«  حتوز  االإفريقي, 
الربملان  حماولة  ب�سدة  منه, 
االأوروبي للتدخل يف ال�ساأن الداخلي 
االأوروبي  نظريه  اجلزائري, مطالبا 
اجلزائر  �سيادة  احرتام  ب�رصورة 

ونظامها الد�ستوري والقانوين.
مرمي خمي�سة

العربي,  الربملاين  االحتاد  ا�ستنكر 
اأم�ض, الالئحة ال�سادرة عن الربملان 
حقوق  بو�سعية  املتعلقة  االأوروبي 
اأنها  باعتبار  اجلزائر,  يف  االإن�سان 
الذي  تعك�ض  الواقع املو�سوعي  ال 
تعرفه البالد من تر�سيخ دميقراطي 
واحرتام حلقوق االإن�سان واحلريات 
مدينة  الق�ساء,  ال�ستقاللية  وتعزيز 
ال�سوؤون  يف  تدخالت  باملنا�سبة 
والذي  العربية,  للدول  الداخلية 
ح�سبه  ي�سكل  مما  ب�سيادتها,  مي�ض 
الدويل  التعاون  بقواعد  اإخالال 
�سيادة  احرتام  مبداأ  على  القائم 

وا�ستقالل الدول.
له,  بيان  يف  االحتاد  اأعرب  حيث 
حتوز »الو�سط« ن�سخة منه, عن اأمله 
يف اأن يتم توخي الدقة عند البحث 
املحافل  يف  الق�سايا  هذه  مثل 
ال�سياق,  نف�ض  يف  متاأ�سفا  الدولية, 
بال�سيادة  مت�ض  انتقادات  �سدور 
باملنا�سبة  مذكرا  للدول,  الوطنية 
اأن ما يتم من اإجراءات يف اجلزائر 
ال�سقيقة, تتمثل يف االنتقال ال�سلمي 
لل�سلطة واحرتام الد�ستور, كان مثار 

احرتام العامل اأجمع.
 مرمي خمي�سة

حم�س حتذر من »الف�ساد« يف اقتناء لقاء كورونا

مقري يدعو لتقدمي »احلقائق« حول �سحة الرئي�س 
الإ�ساعات ال�سفافية لقطع دابر  •       اإ�سفاء 

الأوروبي الربملان  لئحة  على  للرد  للربملان  •       ننادي بجل�سة طارئة 
لنعقاد اجلل�سة الدعوة  يعرقلون  املولة  •       نواب 

عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ض  دعا 
�سماه  ما  تقدمي  اإىل  مقري  الرزاق 
لرئي�ض  ال�سحي  الو�سع  حول  باحلقائق 
قطع  �رصورة  على  م�سددا   , اجلمهورية 
دابراالإ�ساعات التي مت تداولها على نطاق 

وا�سع على حد قوله.
�سحفية  ندوة  خالل  اأم�ض  مقري  طالب  
ال�سفافية  اإ�سفاء  ب�رصورة   , حزبه  مبقر 
اجلمهورية  لرئي�ض  ال�سحي  الو�سع  حول 
غياب  يف  اأنه  الفتا  تبون,  املجيد  عبد 
خطرية  اإ�ساعات  تولدت  ال�سفافية 
مكان,  كل  يف  تداولها  يتم  و�سيناريوهات 
للرئي�ض,  العاجل  ال�سفاء  متنى  حني  يف 
قائال:« نتمنى له ال�سفاء والعودة اإىل اأر�ض 

الوطن �ساملا ومعافى ».

جل�سة طارئة للربملان للرد على 
الربملان الأوروبي

دعا رئي�ض حم�ض الربملان اجلزائري لعقد 
اتفاقية  يف  النظر  الإعادة  طارئة  جل�سة 
ال�رصاكة مع االحتاد االأوروبي, والرد على 
الئحة االحتاد االأوربي امل�ستفزة للجزائر, 
م�سوؤوليتهم  حتمل  النواب  على  م�سددا 
اأمام التدخل ال�سافر للربملان االأوروبي يف 

ال�ساأن الداخلي للجزائر.
عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ض  اتهم  و 
الأحزاب  الربملانية  الكتلة  مقري  الرزاق 
تعرقل  ,و  ترف�ض  اأنها  الفتا  املواالة, 
على  طارئة  جل�سة  انعقاد  اإىل  الدعوة 

و  الو�سع  ملناق�سة  الربملان,  م�ستوى 
الربملان  تدخل  على  للرد  الئحة  اإ�سدار 

االأوروبي يف ال�ساأن الداخلي للجزائر.
املعار�سة  و  ال�سلطة  مقري  وطالب 
و  »اال�ستقواء«  �سماه   عما  بالتوقف 
اأجنبية,  دول  اإر�ساء  حول  »التناف�ض« 
العمل  و  التعاون  �رصورة  على  م�سددا 
�سد  للوقوف  ال�سيا�سية  القوى  جميع  مع 

التدخل ال�سافر يف ال�ساأن الداخلي.

 الالئحة كتبت باأ�سلوب ا�ستعماري 
ا�ستعالئي

فتح رئي�ض حركة حم�ض النار على الئحة 
الربملان االأوروبي, منددا باالأ�سلوب الذي 
اأن الالئحة كتبت  الالئحة, الفتا  به  كتبت 
خالل  من  ا�ستعالئي  ا�ستعماري  باأ�سلوب 
اأخالقية,  غري  بطريقة  االأوامر  اإعطاء 
موؤكدا اأنه ال ميكن جلزائري حر اأن يقبل 
االحتاد  الئحة  الرزاق:«  عبد  وقال  بها. 
ورائها  ومن  ال�سيادة  ت�ستهدف  االأوروبي 
هناك  اجلزائري,  النظام  ا�ستفزاز  يريد 
اأن تكون دولة  اأن يدفع اجلزائر  من يريد 
الذي  ال�سعب  الو�سع  ظل  يف  فا�سلة, 
تعي�سه, الأن ال�سعيف ال ي�ستطيع اأن يقاوم 

االإرادة اخلارجية املرتبطة باالبتزاز«.
ت�سمنته  ما  مقري  الرزاق  عبد  وانتقد 
تعمدت  الالئحة  اأن  معتربا  الالئحة, 
على  واالعتماد  الهوية  �رصب  اأ�سلوب 
دميقراطية  غري  جزائرية  جمعيات 

النظام  اأمرت  و  املجتمع,  على  ومعزولة 
اجلزائري بتغيري القوانني.

بينت  الالئحة  اأن  حم�ض  رئي�ض  واعترب 
واملعايري  اال�ستعمارية  القوى  نفاق 
االإزدواجية وتخ�سي�ض الدفاع عن ن�سطاء 

دون اآخرين.
وقال مقري:« �سبق للعديد من املنظمات 
والربملان و اأن اأ�سدر لوائح, لكن مل يحدث 

اأن حترك الربملان بهذه الطريقة .
م�ستهدفة,  اجلزائر  املتحدث:«  واأ�ساف 
والئحة الربملان االأوروبي ابتزاز وحماولة 
اأجل  من  الغربي,  املع�سكر  يف  الإدخالها 
اأع�سائها,  ا�ستغالل اجلزائر حلل م�ساكل 

و�سناعة االأقليات املتحكمة«.   

نحذر من دخول الف�ساد يف عملية 
اقتناء اللقاح

حذرعبد الرزاق مقري من دخول الف�ساد 
اأن  على  م�سددا  اللقاح,  اقتناء  عملية  يف 
اللقاح يتطلب من الدولة موؤ�س�سات قادرة 
على التقييم واالختيار املنا�سب, من خالل 

تبني ا�سرتاتيجية للتعامل مع اللقاح.  
اإعادة  �رصورة  على  حم�ض  رئي�ض  واأكد 
يف  الدولة  تبنتها  التي  �سيا�سية  يف  النظر 
مواجهة وباء كورونا, م�سددا على �رصورة 
واحلر�ض  والتوعية,  الوقاية  على  الرتكيز 

على التباعد وتوفري الكوا�سف.
ورافع عبد الرزاق مقري ل�سالح ا�ستغالل 
الوا�سعة كم�ست�سفيات ميدانية  الف�ساءات 

العدوى,  انتقال  لتفادي  امل�سابني  وعزل 
مع احلر�ض على حت�سني ظروف االأطباء 
واإعادة النظر يف اال�سرتاتيجية التي تبنتها 

الدولة يف جمابهة الوباء.

نرافع لتنظيم ا�ستفتاء تقرير 
امل�سري لل�سعب ال�سحراوي

لتنظيم  دعمه  مقري  الرزاق  عبد  اأكد 
لل�سعب  امل�سري  تقرير  ا�ستفتاء 
اأزمة  باأنها  الق�سية  وا�سفا  ال�سحراوي, 
اإبقاء  منها  ,والهدف  اال�ستعمار  �سنعها 
فيما  ومت�سارعة  �سعيفة,  املنطقة  دول 
القوى  ل�سالح  بينها  فيما  تتناف�ض  بينها 
التاأزمي  ملفات   »: قائال  اال�ستعمارية, 
حتى  اال�ستعمار  زرعها  موقوتة  قنابل 

تبقى املنطقة يف حالة �سعف«
 

�سرورة مراجعة التعامل مع امللفات 
اخلارجية

 انتقد مقري دور الدبلوما�سية اجلزائرية يف 
الق�سية الليبية, معتربا اأن اجلزائراأخطاأت 
يف تعاملها مع امللف الليبي, م�سددا على 
�رصورة مراجعة احل�سابات يف التعامل مع 
االزمة  اأن  م�سددا   , اخلارجية  امللفات 
اإ�رصاك  دون  حتل  ان  ميكن  ال  الليبية 
و  ا�سرتاتيجيا,  عمقا  باعتبارها  اجلزائر 

على االأ�سقاء الليبني معرفة ذلك .
اإميان لوا�س 

عبد القادر بن قرينة مرا�سال الوزير الأول

�سرورة اإنقاذ عمالق ال�سناعة 
الوطنية "اأونيام" 

ك�سف رئي�ض حركة البناء الوطني, عبد 
الوقت  يف  اأنه  اأم�ض  قرينة  بن  القادر 
حتول  حتقيق  اإىل  اجلزائر  ت�سعى  التي 
املنتوج  ت�سدير  على  يعتمد  اقت�سادي 
الوطني بعيدا عن اقت�ساد الريع النفطي, 
ن�سجل وبكل اأ�سف العراقيل وال�سعوبات 
املوؤ�س�سات  بع�ض  تواجه  زالت  ال  التي 
على  واخلا�سة,  العمومية  الوطنية 
لل�سناعات  الوطنية  املوؤ�س�سة  راأ�سها 
تقف  والتي  »اأونيام«,  الكهرومنزلية 
للعب  وتاأهيلها  تطورها  اأمام  عائقا 
منها  املاأمول  االقت�سادية  االأدوار 
اإكراهات  ب�سبب  اجلزائر,  لتتجاوز 
تقلبات  الناجتة عن  االقت�سادية  االأزمة 
النفطية واأزمة كورونا, موؤكدا  االأ�سواق 
املوؤ�سفة  الو�سعية  هذه  اأن  باملنا�سبة 
املعنية  ال�سلطات  مطالبة  اإىل  تدفعنا 
كل  لرفع  بالتدخل  التعجيل  ب�رصورة 
الوطني  االإنتاج  اأداة  اأمام  العراقيل 
وتعزيز قدراته, وكذا العمل على توفري 
املناف�سة  لرتقية  املنا�سبة  الظروف 
االقت�سادية للتحول اإىل اقت�ساد ال�سوق 
قدرة  تراعي  اجتماعية  عدالة  ظل  يف 
الدخل  م�سادر  بتنويع  وتدفع  املواطن 

خارج املحروقات.
عرب  له  من�سور  يف  قرينة  بن  واأورد 
ال�سناعة  اأن عمالق  الر�سمية,  �سفحته 
اأحد  يعترب  الذي  »اأونيام«  الوطنية 
يف  الرائد  الوطني,  االقت�ساد  اأقطاب 
فاقت  التي  املتنوعة  مبنتجاته  ميدانه 

وموجهة  العالية  اجلودة  ذات  منتج   20
خ�سي�سا  االجتماعية,  الفئات  جلميع 
الأ�سعارها  نظرا  ال�سعيفة  للفئات 
نهائيا  بالتوقف  اليوم  مهددة  املعقولة, 
االأولية  املواد  من  خمزونها  نفاذ  بعد 
وعدم ح�سولها على الرتخي�ض ال�سترياد 
واالأ�سكادي  ال�سيكادي  االأولية  املواد 
التي حتتاجها املوؤ�س�سة ل�سناعة االآالت 
اإىل  باالإ�سافة  هذا  الكهرومنزلية, 
تواجهها يف  التي  والعراقيل  ال�سعوبات 
احل�سول القرو�ض لدى البنوك الوطنية, 
عالية  اإنتاجية  لقدرات  امتالكها  رغم 
يف  بامل�ساهمة  كفيلة  ب�رصية  وكفاءات 
خلق العملة ال�سعبة للجزائر مع فر�ض 
فر�ض  االإفريقية,  ال�سوق  على  االنفتاح 
مما  االإنتاج  عن  موؤقتا  التوقف  عليه 
يهدد اإفال�ض ال�رصكة واإحالة االآالف من 

العمال تبعا لذلك اإىل البطالة التقنية.
مت�سل,  �سياق  يف  قرينة,  بن   وت�ساوؤل 
على CKD واإذا  ال�رصكة  كيف ح�سلت 
مل  ال�سناعة  وزير  ملاذا  حت�سل  مل 
تنتظر  »اأونيام«  متابعا  ؟  لهم  مينحها 
مثل  اأخرى  ل�رصكات  امل�سري  نف�ض 
متمنيا   ,SONARIC و  - ENIE :
عبد  االأول,  الوزير  تدخل  باملنا�سبة 
لن  اإال  و  االأمر,  لت�سويب  العزيز جراد, 
تفل�ض »اأونيام« وحدها بل �سوف يخ�رص 
ل�سالح  ح�سبه  العمومي  االقت�ساد  كل 

مناف�سني حمتكرين !!!
مرمي خمي�سة

املجل�س ال�سعبي الوطني 

جل�سة علنية اليوم اخلمي�س لطرح 
اأ�سئلة �سفوية 

اليوم   الوطني,  ال�سعبي  املجل�ض  يعقد 
اخلمي�ض, جل�سة علنية يخ�س�سها لطرح 
اأع�ساء  من  عدد  على  �سفوية  اأ�سئلة 
اأم�ض  للمجل�ض  بيان  واأو�سح  احلكومة 
االربعاء اأن هذه اجلل�سة موجهة اىل كل 

من وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية, وزير ال�سناعة, وزير 
االأ�سغال العمومية, وزير املوارد املائية 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  ووزير 

والعمل العائلي.

جمل�س ق�ساء اجلزائر 

تاأجيل ا�ستئناف ملف ف�ساد عائلة كونيناف 
االأوىل  ملحكمة  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
اجلزائر  ق�ساء  جمل�ض  ا�ستئناف 
ف�ساد  ملف  تاأجيل  اأم�ساالأربعاء  العا�سمة 
العديد  رفقة  االخوة كونيناف املتابعني 
ذات �سلة  ال�سابقني  بتهم  امل�سوؤولني  من 
الوظيفية  ا�ستغالل  �سوء  منها  بالف�ساد 
الوفاء  وعدم  وامتيازات  وحتويل عقارات 
اجناز  خالل  التعاقدية  بااللتزامات 

خمتلف م�ساريع ال�سفقات العمومية  ليوم 
على  الثانية  للمرة  القادم  دي�سمرب   16
التوايل منذ الطعن يف االحكام االبتدائية 
احممد  �سيدي  حمكمة  اأ�سدرتها  التي 

�سهر �سبتمرب الفارط
ق�سية  ف�ساد  وقائع  وتتعلق 
عائلة  من  املقربني  االإخوة كونيناف اأبرز 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�ض 

�سيدي  حمكمة  فيها  ف�سلت  والتي 
باأحكام  الفارط  �سبتمرب  يف  اأحممد 
مربرة  غري  مالية  امتيازات  مبنح  ثقيلة 
الرئي�ض  لعائلة كونيناف املقربة جدا من 
طرف  من  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
النظام  بحكومات  امل�سوؤولني  خمتلف 
ال�سابق  حيث مت اعفائها يف عهد حكومة 
من  اويحيى  اأحمد  ال�سابق  الوزيراالأول 

بناء  دينار  مليون   75 تفوق  مالية  خ�سارة 
اأ�سدرها  املجل�ض  كان  قرارات  على 
جانفي  �سهر  املنعقد  لال�ستثمار  الوطني 
اأويحيى  الذي  احمد  برئا�سة   2019
واأكرب  اأهم  تقييم  اإعادة  لدرا�سة  خ�س�ض 
م�رصوع لعائلة كونيناف يف منطقة جيجل 
ويتعلق االأمر مب�سنع تك�سري بذور الزيوت 

باية ع  .
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وكالتا "عدل" و" �أون�ساج"

 اتفاقية تخ�س جماالت ت�سيري اأحياء »عدل 2020«   
وقعت �لوكالة �لوطنية لتح�سني �ل�سكن وتطويره )عدل( و�ملوؤ�س�سة �لوطنية لدعم ت�سغيل 

�ل�سباب )�أنو�ساج( �أم�س �لأربعاء باجلز�ئر, �تفاقية ت�سمح باإ�سر�ك �ملوؤ�س�سات �مل�سغرة يف 
عمليات ت�سيري �أحياء »عدل 2020« ملدة 4 �سنو�ت ويندرج هذ� �لتفاق يف �إطار �تفاقية 
�لإطار �ملوقعة بني وز�رة �ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة و�لوز�رة �ملنتدبة لدى �لوزير �لأول 

�ملكلفة باملوؤ�س�سات �مل�سغرة يف 12 

ع.غ

ودعم  بت�شجيع  املتعلقة  املا�شي,  نوفمرب 
العام  للطلب  للولوج  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
م�شاريع  اإطار  يف  املناولة  من  واال�شتفادة 
ذات الطابع العمومي التابعة لقطاع ال�شكن  
العام  املدير  طرف  من  االتفاقية  ووقع 
وتطويره  ال�شكن  لتح�شني  الوطنية  للوكالة 
اأن�شاج  لوكالة  العام  واملدير  بلعريبي  طارق 
بح�شور  ال�رشيف  حممد  بوعود  ال�شيد 
العام  واملدير  املوؤ�ش�شتني  من  اإطارات 

ملوؤ�ش�شة »جا�شت اإميو«.
اخلدمات  حت�شني  اإىل  االتفاقية  وتهدف 
بعد  عدل  مواقع  ت�شيري  نوعية  وترقية 
الوكالة  تلقتها  التي  املتعددة  ال�شكاوي 

العام   املدير  ح�شب  املواطنني,  طرف  من 
طارق بلعريبي و�شيتم يف هذا االإطار ت�شخري 
النظافة  جماالت  يف  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
روؤية  جت�شيد  اإطار  يف  ,وال�شيانة  واملتابعة 
اأحياء«عدل« والتي تبنتها  جديدة يف ت�شيري 

الوزارتني.
ت�رشيح  يف  لعريبي,  به  اأفاد  ما  وح�شب 
لوكالة  العام  املدير  مع  م�شرتك 
فاإن  االتفاقية,  على  التوقيع  »اأن�شاج«,عقب 
امل�شلمة  للأحياء  بالن�شبة  انطلقت  العملية 
الحقا  العملية  تو�شيع  ليتم   ,2020 �شنة 
عرب  عدل  اإحياء  االأحياء,لتكون  باقي  اإىل 
الرتاب الوطني م�شرية من طرف موؤ�ش�شات 

»اأون�شاج«.
غاية  اإىل  �شنوات   4 ملدة  االتفاقية  ومتتد 

الذي  امل�شوؤول,  نف�س  ,بح�شب   2025 العام 
للعملية  القانوين  االإطار  »ا�شتكمال  اأن  اأكد 
واليات  عرب  لها  االأمثل  بالتنفيذ  �شي�شمح 
عمليات  اإىل  بعد  فيما  للتوجه  الوطن, 
»اأون�شاج«  موؤ�ش�شات  مع  للعمل  اأخرى  
التي تخ�س  املتخ�ش�شة يف جميع االأ�شغال 
البناء والرت�شي�س والدهن وغريها«  وح�شب 
»اأون�شاج«  موؤ�ش�شات  دخول  فاإن  بلعريبي 
املجال ال يعني التخلي عن دور )جا�شتيمو 
-عدل( و هي فرع الت�شيري العقاري التابعة 
للوكالة , واإمنا حتقيق التكامل بني الطرفني 
يف  اأح�شن  خدمات  توفري  هدف  لتج�شيد 

ت�شيري االأحياء.
من جهته ثمن املدير العام للوكالة الوطنية 
لدعم ت�شغيل ال�شباب بوعود حممد ال�رشيف 

فر�شة  ح�شبه,  تعد,  التي  اخلطوة  هذه 
الطلب  يف  للم�شاركة  امل�شغرة  للموؤ�ش�شات 
عمل  ملخطط  العام  االإطار  يف   , العمومي 
االتفاقية  وت�شمح    2024/  2020 احلكومة 
من  مهم  عدد  »عدل«  خدمة  يف  بو�شع 
اخت�شا�س  من  تعد  التي  الن�شاطات 
املوؤ�ش�شات امل�شغرة التي تقوم بعمل نوعي 
لتمكني �شكان االأحياء من العي�س يف  ظروف 

اأح�شن.
متوفرة  االإمكانيات  كل  اأن  بوعود  واأكد 
لتنفيذ هذه االتفاقية عرب كل واليات الوطن 
لتكون االأحياء مطابقة للمقايي�س الدولية يف 

الت�شيري.
كبري  عدد  والية  كل  م�شتوى  على  ويتواجد 
من املوؤ�ش�شات املتمكنة يف ت�شيري االأحياء 

من بني 160 األف موؤ�ش�شة م�شغرة تن�شط يف 
اآخر  �شوؤال  على  رده  ويف  اخلدمات  جمال 
يتعلق باملوؤ�ش�شات التي ا�شتفادت من الدعم 
و تعاين من ظروف �شعبة , اأكد املدير العام 
خمففة  �رشوط  وجود   , »اأون�شاج«  لوكالة 
اال�شتفادة  من  ناجحة  موؤ�ش�شة  كل  لتمكني 

مرة ثانية من الدعم .
وي�شرتط اأن تكون املوؤ�ش�شة قد �شددت 70 
الدعم  بعملية  املتعلقة  ديونها  من  باملائة 
اأن كل  التكوين قال بوعود  االأوىل يف جمال 
موؤ�ش�شة تن�شط يف جمال معني تكون موؤهلة 
التنظيمية   االجراءات  اإطار  يف  وتخ�شع 
يتعلق  فيما  متخ�ش�س  تكوين  اإىل  للوكالة 
بت�شيري املوؤ�ش�شة امل�شغرة وت�شيري االأحياء 

ال�شكنية.

رئي�س نقابة �ل�سيادلة �خلو��س م�سعود بلعمربي

وزير �ل�سحة

عدل 2 

تفاقم »ندرة االأدوية«
 مل�ستويات خطرية

.      �إن�ساء خلية يقظة للتحقيق »�سرورة ق�سوى«

توزيع لقاح كورنا �سهر جانفي اإ�ساعة

ت�سليم اأوامر الدفع اخلا�سة بال�سطر الثاين 

اخلوا�س,  ال�شيادلة  نقابة  رئي�س  طالب 
م�شعود بلعمربي, اأم�س, ب�رشورة اإن�شاء خلية 
لت�شخي�س  ميدانية  بتحقيقات  للقيام  يقظة 
موؤكدا  املتعاملني,  مع  االأدوية  ندرة  م�شكل 
اأنه مل ي�شبق للجزائر اأن بلغت هذا امل�شتوى 

من ندرة االأدوية من قبل.
وقال بلعمربي يف ت�رشيح للإذاعة اجلزائرية, 
اإن هناك 302 دواء نادر يف ال�شوق, من بينها 
اأن  ال�شياق,  ذات  يف  م�شريا  اأ�شا�شية,  اأدوية 
ق�شية ندرة الدواء لي�شت باجلديدة وال ميكن 

الت�شرت عليها.
واأ�شاف ذات املتحدث, اأن امل�شوؤولني اأكدوا 

نهاية  اإىل  للأدوية  ندرة  تكون هناك  لن  باأنه 
هذه ال�شنة, لكن االأرقام امل�شجلة ال تدفعنا 
للتفاوؤل, خا�شة واأنها مر�شحة للرتفاع الفتا 
�شيتم  اأنه  توؤكد  كانت  الت�رشيحات  نف�س  اأن 
قبل نهاية ال�شنة اقت�شاد 500 مليون دوالر من 
منتجة  باأدوية  وا�شتبدالها  اال�شترياد  فاتورة 

حمليا, لكن مل يحدث اأي من هذا.
هذه  اأ�شباب  »�شنابو«  نقابة  واأرجع  رئي�س 
الندرة اإىل م�شكل التماطل يف اإم�شاء برامج 
اال�شترياد, وغياب املراقبة وال�شفافية, نظرا 
لغياب الرقمنة التي لعبت دورا يف تفاقم هذا 

امل�شكل.

فند وزير ال�شحة, عبد الرحمان بن بوزيد, 
االنطلق  عن  موؤخرا  تداوله  مت  ما  اأم�س, 
العام  مطلع  كورونا  �شد  التطعيم  علمية  يف 
توزيع  �شيتم  اأنه  ن�رشح  بقوله:«مل  القادم, 
كما  جانفي,  �شهر  من  ابتداء  كورونا  لقاح 
اأننا مل نقم بعد باالإجراءات اللزمة, يف هذا 
اخل�شو�س, موؤكدا باملنا�شبة اأن اجلزائر لن 
تقتني اأي لقاح غري معتمد من طرف منظمة 

ال�شحة العاملية.
القناة  يف  ا�شت�شافته  عند  بوزيد,  بن  واأورد 
مبتابعة  تقوم  اجلزائر  اأن  الثانية,  االإذاعية 
باللقاحات  املتعلقة  امل�شتجدات  كل 
اإليها  تو�شلت  التي  بالناجعة,  و�شفت  التي 
اجلزائريني  كل  اأن  م�شريا  الدول,  خمتلف 
توفره,  عند  اللقاح  هذا  من  �شي�شتفيدون 
االأمرا�س  واأ�شحاب  امل�شنني  فئة  خا�شة 

املزمنة.
اأنه  الوزير  قال  اللقاح,  توفر  موعد  وحول 
يف  حا�رشا  اللقاح  يكون  اأن  امل�شتحيل  من 
غ�شون 6 اأ�شهر, الأن مدة حت�شريه متتد من 
5 اإىل 10 �شنوات, على اعتبار اأن اللقاح لي�س 

اخرتاعا, فبعد حت�شريه وتطعيم املواطنني 
به تظهر اأعرا�شه ولو بعد 6 اأ�شهر, لكننا يف 
و�شعية م�شتعجلة ال ت�شمح باالنتظار, متابعا 
اأن هناك على االأقل 200 خمرب ب�شدد اإعداد 
�شهر  من  ابتداء  توزيعه  اأن  متطرقا  اللقاح, 
جانفي جمرد اإ�شاعة, الأنه مل ي�رشح بذلك و 

مل تتخذ االإجراءات املنوطة به بعد.
مرمي خمي�سة

اأكد املدير العام للوكالة الوطنية 
لتح�شني ال�شكن وتطويره طارق 
اأوامر  ت�شليم  اأن  بلعريبي, 
الثاين  بال�شطر  اخلا�شة  الدفع 
موؤخرا  قاموا  الذين  للمكتتبني 
�شيتم  �شكناتهم  مواقع  باختيار 
ويف  اجلارية  ال�شنة  نهاية  قبل 
التوقيع  عقب  �شحفية  ندوة 
اتفاقية  على  اأون�شاج  وكالة  مع 
امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  الإ�رشاك 
اأحياء »عدل  يف عمليات ت�شيري 
اأو�شح  �شنوات,   4 ملدة   »2020
حاليا  تقوم  الوكالة  اأن  بلعريبي 
االختيارات  وحتليل  بدرا�شة 
التي اأجنزت من طرف اأزيد من 
82 باملائة من بني اأكرث من 100 

األف مكتتب عرب الوطن.
املوقع  فتح  من  اأيام   4 وبعد 
ت�شجيل  مت  ال�شكنات  الختيار 
82 باملائة من بني اأكرث من 100 
الوطن  عرب  عدل  مكتتب  األف 

قاموا باختيار مواقع �شكناتهم, 
منهم 42 األف مكتتب بالعا�شمة 
 , مكتتب  األف   44 اأ�شل  من 
و�شيبقى  امل�شوؤول  نف�س  ح�شب 
املوقع , ي�شيف ,«مفتوحا اأمام 
عملية  ال�شتكمال  املواطنني 

اختيار ال�شكنات«.
العملية,  اإنهاء  عقب  و�شيتم 
لدفع  املكتتبني  ا�شتدعاء 
اإىل  االنتظار  ثم  الثاين,  ال�شطر 
االأ�شغال  م�شتوى  تقدم  غاية 
قرارات  لت�شليمهم  بالور�شات 
التخ�شي�س امل�شبق, ح�شب نف�س 
امل�شوؤول وح�شب بلعريبي, فاإن 
كل  مبتابعة  تقوم  حاليا  الوكالة 
التي  املكتتبني,  ملفات  مراحل 
قرارات  و  الدفع  اأوامر  تخ�س, 
املفاتيح,  وت�شلم  التخ�شي�س 
»عدل«  �شكنات  دورة  اأن  مربزا 
ت�شمح  منظمة  بطريقة   تتم 
اأنه  للمكتتب بتتبع ملفه, موؤكدا 

ت�شليم  ال�شنة  نهاية  قبل  �شيتم 
ح�شة جديدة من ال�شكنات.

وفيما يتعلق باإ�شكالية املكتتبني 
برقمهم  يحتفظوا  مل  الذين 
ال�رشي , قال بلعريبي اأن الوكالة 
املا�شية  االأيام  خلل  و�شعت 
املوقع  عرب  جديد  تطبيق 
لهذه  ي�شمح  للوكالة  االلكرتوين 
على  واحل�شول  بالدخول  الفئة 
با�شتعمال   , ال�رشي  رقمهم 
رقم اأمر بالدفع ال�شطر االأول , 
الوكالة  اإىل  للتنقل  دون احلاجة 
فتح  باإمكانية  يتعلق  فيما  اأما 
بلعريبي  قال   »3 »عدل  برنامج 
اأن االأولوية حاليا تكمن يف اإنهاء 
والرتكيز   ,  »2 »عدل  برنامج 
على التقدم يف الربنامج وت�شليم 
ال�شكنات للمواطنني, ليتم بعدها 
بكل  االإمكانية  هذه  يف  التفكري 

اأريحية.
ال   »: اأنه  العام  املدير  وقال 

برنامج  التفكري يف  ميكن حاليا 
 2 عدل  ملف  مادام   3 عدل 
يغلق  ومل  مفتوحا  يزال  ما 
اآخر  �شوؤال  على  رده  ويف  بعد« 
توجه  التي  باالعذارات  يتعلق 
للمقاولني غري امللتزمني بعقود 
املدير  قال   , املربمة  االجناز 
العام اأن »الوكالة  توا�شل توجيه 
ال  موؤ�ش�شة  الأي  االعذارات 
حترتم االآجال املتعاقد عليها , 
بحيث ميكن اأن ت�شل العقوبات 
اإىل غاية  ف�شخ العقد وك�شف يف 
تطبيق  اإطلق  عن  ال�شدد  هذا 
الوكالة  الإطارات  ي�شمح  جديد 
عرب  امل�شاريع  و�شعية  مبتابعة 
وبالتايل  حينها  يف  االإنرتنت 
قرارات  اإ�شدار  على  القدرة 
م�شاريع  �شالح  يف  تكون  فورية 

»عدل« 

والتنمية  الفلحة  وزير  وعد 
الريفية, عبد احلميد حمداين, 
الت�شهيلت  يخ�س  فيما  اأم�س, 
القرو�س  ملنح  املطلوبة 
احلكومة  برنامج  اإطار  يف 
حل  �شيتم  فاأنه  امل�شطر, 
لدى  البريوقراطية  م�شكل 
م�شتقبل,  الفلحني  جميع 
موؤكدا يف ال�شياق ذاته اأن �شعبة 
احلبوب لي�شت وحدها املعنية 
ال�شعب  جميع  بل  بالدعم, 
الفلحية معنية بالقرو�س دون 

ا�شتثناء.
ت�رشيح  يف  حمداين,  واأفاد 
توقيع  هام�س  على  لل�شحافة 
اأنه  »البدر«,  بنك  مع  اتفاقية 
االجتماع  يف  االتفاق  مت  قد 
اأخذها  مت  التي  التدابري  على 
م�شريا  املا�شي,  ال�شهر  خلل 
تطورا  هناك  اأن  باملنا�شبة, 
تعلق  فيما  خا�شة  اليوم  كبريا 

�شعبة  ملفات  درا�شة  مبدة 
 99 اأن  م�شيفا  احلبوب, 
املودعة  امللفات  من  باملائة 
ومت  در�شت  احلبوب  �شعبة  يف 
,وعلى  لها  القرو�س  منح 
وزير  �رشح  مت�شل,  �شعيد 
اإعادة  �شيتم  اأنه  الفلحة, 
خا�شة  القرو�س  جدولة 
معلنا  البطاطا,  �شعبة  قر�س 
االأيام  يف  اجتماع  عقد  عن 
تدابري  الأخذ  املقبلة  القليلة 
بنك  مع  اخل�شو�س  بهذا 
»البدر« التخاذ كل االإجراءات 
نهائي  حل  الإيجاد  اللزمة 
القرو�س,  جدولة  الإعادة 
بعني  امل�شاكل  كل  اأخذ  مع 

االعتبار.
قرو�سا  دينار  مليار   13
لفالحي �سعبة �حلبوب

العام  املدير  الرئي�س  ك�شف 

والتنمية  الفلحة  لبنك 
الريفية, حممد بوراي, اأم�س, 
 12 من  اأكرث  ا�شتلم  البنك  اأن 
�شعبة احلبوب,  األف ملف يف 
الرفيق,  قر�س  منح  اإطار  يف 
در�شت  امللفات  اأن  موؤكدا 
املوافقة  ومتت  جميعها, 
منها,  املائة  99.07 يف  على 
بغلف مايل تعدى الـ13 مليار 

دينار كما اأكد ذات امل�شوؤول, 
اأنه مت اأخذ جميع االإجراءات 
لت�شهيل املعاملت والقرو�س 
مع الفلحني, مو�شحا اأنه قد  
مت القيام باإقرار اإعادة جدولة 
اأخذ  اإمكانية  مع  الديون,  كل 
الفوائد  عاتقها  على  الدولة 

التي ت�رشي يف هذه املدة.
مرمي خمي�سة

حمد�ين يعد بحل م�سكلة �لبريوقر�طية قريبا

اإعادة جدولة القرو�س املمنوحة لل�سعب الفالحية

.    ت�سليم ح�سة جديدة من �ل�سكنات قبل نهاية �ل�سنة

مرمي خمي�سة



الأربعاء,  اأم�س  �صباح  ا�صت�صهد, 
الدين,  �صيف  للماية  الأول  الرقيب 
اإرهابية  جمموعة  مع  ا�صتباك  اإثر 
بلدية  قرب  بوعاي�س  واد  مبنطقة 
ما  ح�صب  جيجل,  بولية  العن�رص 
يف  الوطني  الدفاع  وزارة  به  اأفادت 

بيان لها.
للماية  الأول  الرقيب  ا�صت�صهد  وقد 
جديد  ا�صتباك  اإثر  الدين  �صيف 
واد  مبنطقة  اإرهابية  جمموعة  مع 
بوعاي�س قرب بلدية العن�رص )جيجل( 
اخلام�صة  الع�صكرية  بالناحية 
ومت�صيط  بحث  عملية  ت�صهد  التي 
الثالثاء  اأم�س  اأف�صت  متوا�صلة 
اإرهابيني  ثالثة  على  الق�صاء  اإىل 
وا�صرتجاع ثالثة م�صد�صات ر�صا�صة 
من نوع كال�صنيكوف وكميات معتربة 

من الذخرية, يو�صح ذات البيان.
يتقدم  الأليمة,  املنا�صبة  وبهذه 
رئي�س  �صنقريحة,  ال�صعيد  الفريق 
ال�صعبي,  الوطني  اجلي�س  اأركان 
اىل  واملوا�صاة  التعازي  بخال�س 
اأ�رصة ال�صهيد وذويه, جمددا »حر�س 
وعزم قوات اجلي�س الوطني ال�صعبي 
على موا�صلة مكافحة الإرهاب حتى 
الأمن  على  حفاظا  عليه,  الق�صاء 

وال�صتقرار عرب ربوع الوطن«.
وا�صتغالل  ال�صياق  نف�س  ويف 
حتديد  عملية  اأ�صفرت  للمعلومات, 
الثالثة  الإرهابيني  من  اثنني  هوية 
على  التعرف  من  عليهم,  املق�صي 
املدعو  مدين  ل�صلو�س  من  كل 
الذي  حيان«  اأبو  عا�صم  »ال�صيخ 
�صنة  الإرهابية  باجلماعات  »التحق 
منطقة  عن  م�صوؤول  وكان   1994
ال�رصعية  اللجنة  ورئي�س  ال�رصق 
لأحد التنظيمات الإرهابية« وهريدة 
مو�صى  »اأبو  املدعو  املجيد  عبد 
باجلماعات  »التحق  الذي  احل�صن« 
مكلفا  وكان   1995 �صنة  الإرهابية 
التنظيم  لذات  والإعالم  بالدعاية 

الإرهابي, وفقا للم�صدر ذاته.

توقيف 17 تاجر خمدرات 

للجي�س  م�صرتكة  مفارز  اأوقفت 
مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني 
تاجر   )17( الأمن  م�صالح  خمتلف 
عمليات  خالل  وحجزت  خمدرات 
من  قناطري   7 من  اأزيد  متفرقة, 
عرب  »اإدخالها  مت  املعالج  الكيف 
ح�صبما   ,« املغرب  مع  احلدود 
ح�صيلة  الأربعاء  اليوم  به  اأفادت 

لوزارة الدفاع الوطني.
واأو�صح ذات امل�صدر اأنه »يف �صياق 
يف  املبذولة  املتوا�صلة   العمليات 
مكافحة الإرهاب وحماربة اجلرمية 
نفذت  اأ�صكالها,  بكل  املنظمة 
الوطني  للجي�س  ومفارز  وحدات 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  ال�صعبي, 
دي�صمرب  من  الفاحت  اإىل  نوفمرب   25
اأ�صفرت عن  2020, عمليات عديدة 
نتائج نوعية تعك�س مدى الحرتافية 
امل�صتمرة  واليقظة  العالية 
وال�صتعداد الدائم لقواتنا امل�صلحة 

يف كامل الرتاب الوطني » .
ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة 
الهادفة  احلثيثة  للجهود  و«موا�صلة 
الجتار  لظاهرة  الت�صدي  اإىل 
مفارز  اأوقفت  ببالدنا,  باملخدرات 
ال�صعبي,  الوطني  للجي�س  م�صرتكة 
بالتن�صيق مع خمتلف م�صالح الأمن, 
)17( تاجر خمدرات وحجزت, خالل 
عمليات متفرقة, كميات �صخمة من 
الكيف املعالج تُقدر بـ )07( قناطري 
اإدخالها  مت  كيلوغرامات  و)09( 
ويف   ,  « املغرب  مع  احلدود  عرب 
احلدود  »�صبط حر�س  ال�صدد  هذا 
الكيف  من  كيلوغرام   )513,25(
اأوقفت  حني  يف  بالنعامة,  املعالج 
ال�صعبي,  الوطني  للجي�س  مفرزة 
بالتن�صيق مع م�صالح الأمن الوطني 

خمدرات   )02( تاجري  بب�صار, 
الكيف  من  اأخرى  كمية  وحجزت 
كيلوغرام,   )156( بـ  تُقدر  املعالج 
قر�س   )469866( اإىل  بالإ�صافة 
مهلو�س. ويف نف�س ال�صياق, اأوقفت 
وحرا�س  الوطني  الدرك  م�صالح 
خمدرات  تاجر   )15( احلدود 
من  كيلوغرام   )39,75( وحجزت 
قر�س  و)47395(  املعالج  الكيف 
مهلو�س يف عمليات متفرقة بكل من 
وتلم�صان  وباتنة  العا�صمة  اجلزائر 
و�صطيف  وتب�صة  بوعريريج  وبرج 

وغليزان واأم البواقي والطارف ».

 الق�ضاء على ثالثة اإرهابيني 
بجيجل

الإرهاب وخالل  مكافحة  اإطار  يف 
مبنطقة  ومت�صيط  بحث  »عملية 
العن�رص  بلدية  قرب  بوعاي�س  واد 
الع�صكرية  بالناحية  بجيجل 
للجي�س  مفرزة  ق�صت  اخلام�صة, 
دي�صمرب   01 يوم  ال�صعبي,  الوطني 
اإرهابيني   )03( ثالثة  على   ,2020
م�صد�صات   )03( ثالثة  و�صبطت 
كال�صنيكوف  نوع  من  ر�صا�صة 
وخم�صة )05( خمازن ذخرية مملوءة 
يدوية وكميات معتربة   )01( وقنبلة 
يف  اأخرى,  واأغرا�س  الذخرية  من 
اأخرى  مفارز  ودمرت  ك�صفت  حني 
للجي�س الوطني ال�صعبي )16( خمباأ 
 )01( وقنبلة  الإرهابية  للجماعات 
الذخرية  ال�صنع وكمية من  تقليدية 
واأغرا�س  واأغطية  غذائية  ومواد 
و�صكيكدة  جيجل  من  بكل  اأخرى 

وبرج بوعريريج » .

توقيف18 منقبا عن الذهب 

الوطني  للجي�س  مفارز  »اأوقفت« 
ال�صعبي بكل من » مترنا�صت وعني 

واإيليزي  خمتار  باجي  وبرج  قزام 
وحجزت  �صخ�صا   )58( وتندوف, 
نوع  من  ر�صا�صا   )01( م�صد�صا 
الذخرية,  من  وكمية  كال�صنيكوف 
بالإ�صافة اإىل )18( مركبات و)248( 

مولدا كهربائيا 
و)220( مطرقة �صغط و)03( اأجهزة 
كي�س  و)328(  املعادن  عن  للك�صف 
واحلجارة  الذهب  خام  خليط  من 
يف  ت�صتعمل  اأخرى  اأغرا�س  وكذا 
عمليات التنقيب غري امل�رصوع عن 
الذهب, اإىل جانب )1,125( طن من 
للتهريب,  الغذائية املوجهة  املواد 
بينما اأوقفت م�صالح الدرك الوطني 
)03( اأ�صخا�س وحجزت )09( بنادق 
مادة  من  قنطار  و)160,27(  �صيد 
الألعاب  من  وحدة  و)21024(  التبغ 
مراقبة  كامريا  و)2091(  النارية 
و)129( هاتف ذكي و)9392( وحدة 
وهذا   « امل�رصوبات  خمتلف  من  
نفذت  »منف�صلة  عمليات  خالل 
وب�صكرة  والوادي  غليزان  من  بكل 

وغرداية وباتنة وال�صلف وتب�صة« 

اإحباط تهريب 28324 لرتا 
من الوقود

مت«اإحباط حماولت تهريب كميات 
بـ)28324(  تُقدر  الوقود  من  كبرية 
لرت بكل من اأدرار وبرج باجي خمتار 
وتب�صة و�صوق اأهرا�س والطارف«ويف 
�صياق اآخر »اأحبط حرا�س ال�صواحل 
حماولت  الوطني  الدرك  وم�صالح 
 )52( واإنقاذ  �رصعية  غري  هجرة 
قوارب  منت  على  كانوا  �صخ�صا 
من  بكل  ال�صنع  وتقليدية  مطاطية 
وتلم�صان,  وال�صلف  متو�صنت  عني 
)49( مهاجرا غري  توقيف  فيما مت 
بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رصعي 
وغليزان  وغرداية  تلم�صان  من 

وتب�صة والطارف » .
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حممد بن ترار

الطرف  حركها  التي  الق�صية 
الوطنية  النقابة  يف  املدين  املمثلة 
املعماريني  والتي  للمهند�صني 
اكدت يف �صكواها ان املتهم اختل�س 
النقابة  �صندوق  من  مايل  مبلغ 
�صنتيم,  مليون  و200  مليار  ب  قدر 
بالإ�صافة اإىل �رصائه ل�صيارة فاخرة 
باأموال النقابة من نوع “روجن روفر” 
, خالل فرتة توليه لهذا املن�صب ما 
بني تاريخ 8 جويلية 2013 اإىل غاية 
منه  اأين �صحبت   ,2015 دي�صمرب   18
الإ�صتثنائية  الدورة  خالل  الثقة 

املنعقدة بال�رصكة.
هيئة  مثوله اأمام  واأثناء  املتهم 
اإجراءات  مبوجب  املحكمة 
ال�صتدعاء املبا�رص و ذلك بعد اأجل 
معار�صتة للحكم الغيابي ال�صادر يف 
حقه والذي ق�صى باإدانته بعام حب�س 

نافذ بتاريخ 25 دي�صمرب �صنة 2019 
ب�صفة  منه  الثقة  اأنه مت �صحب  اأكد 
الأمني  غري قانونية كما مت تن�صيب 
العام يف مكانه, هذا الأخري يتوجب 

املالية  للمبالغ  تقدمي ح�صيلة  عليه 
كما  النقابة  �صندوق  يف  املودعة 
يتوجب عليه اإعداًد التقارير, م�صريا 
قبل  اأي حتفظ من  اأنه ليوجد  اإىل 

وبخ�صو�س  احل�صابات,  حمافظ 
اأموال  من  ا�صرتاها  التي  ال�صيارة 
النقابة , اأكد املتهم اأن املبلغ الذي 
م�صتحقاته  من  هو  به  ا�صرتاها 
املالية واأنه مل يختل�س فل�صا واحدا 
من النقابة . من جهته دفاع الطرف 
للمهند�صني  الوطنية  النقابة  املدين 
التهمة  عنا�رص  اأن  اأكد  املعماريني 
حقه,  يف  املتهم  ثابتة  بها  املتابع 
وعليه طلب تعوي�صا قدره 5 ماليني 
احلق  ممثل  التم�س  حني  ديناريف 
العام  عقوبة 05 �صنوات حب�س نافذ 
باإيداعه  الأمر  دج  مع  األف   500 ,و 
اإدانته  مت  املداولة  احلب�س,وبعد 
عام  بعقوبة  رئي�س اجلل�صة  قبل  من 
األف دج غرامة  حب�صت نافذا و100 
 15 قدره  تعوي�س  جانب  اإىل  مالية, 
الأمر  النقابة, مع  ل�صالح  مليون دج 
احلب�س  رهن  اجلل�صة  من  باإيداعه 

باملوؤ�ص�صة العقابية باحلرا�س .

ق�ضت حمكمة اجلنح ب�ضيدي اأحممد نهار اأم�س بعقوبة عام حب�س نافد وغرامة مالية قدرها 
لدى  املعماريني،واخلبري  للمهند�ضني  الوطنية  للنقابة  ال�ضابق  الرئي�س  حق  يف  دج  100  الف 
�ضندوق النقد الدويل جمال �ضريف ، اإىل جانب تعوي�س قدره 15مليون دج ، مع الأمر باإيداعه 

من اجلل�ضة رهن احلب�س باملوؤ�ض�ضة العقابية باحلرا�س بعد متابعته بتهم اختال�س ممتلكات 
يف القطاع اخلا�س ،ملا �ضغل من�ضب رئي�س النقابة.

ي�ضتبه اأنها كانت مفتعلة للتهرب من ال�ضرائب 

التحقيق يف 50 حريقا 
مبوؤ�س�سات اقت�سادية 

اإثر ا�ضتباك مع جمموعة اإرهابية 

ا�ست�سهاد ع�سكري مبنطقة واد بوعاي�س بجيجل 

اتهم باختال�س مليار و200 مليون �ضنتيم و�ضراء �ضيارة فاخرة

اإدانة الرئي�س ال�سابق للنقابة الوطنية للمهند�سني 

اأن ال�صلطات  اأ�رصت م�صادر ق�صائية 
المنية قد با�رصت حتقيقات معمقة 
)حرائق(  مفتعلة  اجرامية  ق�صايا  يف 
من  معروفني  اعمال  رجال  قبل  من 
العام واحل�صول  املال  نهب  اجل 
باملاليري  تعوي�صات مالية  على 
التي  القرو�س  دفع  من  والتهرب 

ح�صلوا  علبيها .
اأوردت  التي  امل�صادر  واأ�صارت  هذا 
ما  اأح�صت  الأمن  م�صالح  اأن  اخلرب 
يزيد عن ال50 حريقا  يف موؤ�ص�صات 
خا�صة وعمومية مت  الإبالغ عنها يف 
و2018   2000 مابني  املمتدة  الفرتة 
من قبل كبار رجال الأعمال منها 40 
حريق يف الفرتة املمتدة ما بني 2000 
و2015 و12 حريقا يف املدة املح�صورة 
احت�صاب  و2018 دون   2010 بني 
م�صت  واأغلبها  ال�صغرية  احلوادث 
لرجال  كربى  اقت�صادية  موؤ�ص�صات 
قرو�س  طريق  عن  اأعمال  اأقاموها 
احلرائق  وكانت هذه  باملاليري,هذا 
حل�صول  كافية  دلئل  لتكون  كافية 
اأ�صحاب هذه املوؤ�ص�صات  بتعوي�صات 
ل  جديدة وملا  باملاليريوقرو�س 
الذي  الأمر  القدمية,  الديون  م�صح 
تخ�رص  التامني  موؤ�ص�صات  جعل 
البنوك  خ�رصت  املاليري كما 
من  الدينارات  ماليري  الآخر  هي 
لهوؤلء  قرو�صا  منحتها  التي  الأموال 
امل�صتثمرين الذين ي�صتبه يف جلوئهم 

احلرائق والت�رصيح  فتيل  اإ�صعال  اإىل 
مباليري  املقدر  املخزون  باحرتاق 
التعوي�س  من  للهروب  الدينارات 
على  احل�صول  وال�رصائب  وكذا 
واأ�صارت  .  هذا  تعوي�صات مالية 
هذه  اأن  الأمن  م�صالح  تقارير  اأغلب 
ودائما  فاعل  بفعل  تكون  احلرائق 
اآخر  واأحيانا  جمهول  �صد  ت�صجل 
التي  الكهربائية  بال�رصارات  تربط 
يتم  الذي  الوحيد  امل�صوؤول  تكون 
امل�صوؤولية  من  للتهرب  اعتمادهم 
حرائق  ت�صجيل  مت  كما   , اجلزائرية 
عمومية  مبوؤ�ص�صات  اأخرى  �صجلت 
ثغرات  اإخفاء  منها  الهدف  كان 
تفلي�صها  اأوحماولة  مل�صوؤولني  مالية 
لرجال  الرمزي  بالدينار  لبيعها 
مبا�رص  اتفاق  على  كانوا  اأعمال 
هذا  املوؤ�ص�صات,  هذه  م�صريي  مع 
البحث  اجلديدة  التحقيقات  وت�صمل 
احلرائق  بني  ال�صببية  العالقة  عن 
والقرو�س والتعوي�صات , والتي يبدو 
علم  فعالة كانت على  اأطرافا  اأن 
املعلومات  احلوادث �رصبت  ببع�س 
بطريقة  متت  واأنها  خ�صو�صا 
وهو  متقاربة  فرتات  ويف  مت�صابهة 
امللفات  هذه  يعيد  قد  الذي  الأمر 
من  العديد  ويجر  التحقيق  اإىل خانة 
عالقة  واأطراف لها  الأعمال  رجال 

مبا�رصة بهذه امللفات اىل العدالة .
م.ب

م.ب

للحماية  العامة  للمديرية  بيان  ك�صفت 
وفاة  م�صاحلها �صجلت  املدنية اأن 
من  اآخرين   278 واإنقاذ  �صخ�صا   12
اأحادي  بغاز  اختناقا  حمقق  املوت 
الكربون املت�رصب من خمتلف و�صائل 
التدفئة والأجهزة الكهرومنزلية ,خالل 

�صهر نوفمرب امل�رصم .

خالل �ضهر نوفمرب

ال�سامت" يت�سبب  "القاتل 
يف وفاة 12 �سخ�سا 

اجتماعها  خالل  احلكومة,  ا�صتمعت 
الأول,  الوزير  برئا�صة  الأربعاء  اأم�س 
قدمه  اإىل عر�س  العزيز جراد,  عبد 

وزير املالية حول اإن�صاء
اللجنة الوطنية لتقييم خماطر تبيي�س 
ومتويل  الإرهاب  ومتويل  الأموال 
ال�صامل,  الدمار  اأ�صلحة  انت�صار 
ح�صب ما اأفاد به بيان مل�صالح الوزير 

الأول.

حدد  الذي  الوزير,  عر�س  ح�صب  و 
اللجنة,  هذه  و�صري  وتنظيم  مهام 
القانونية  املنظومة  هذه  اإن�صاء  فاإن 
»تعزيز  اإطار  يف  يندرج  والتقنية 
تبيي�س  ملكافحة  الوطني  النظام 
ا  واأي�صً الإرهاب  ومتويل  الأموال 
بهدف امتثال بالدنا للمعايري الدولية 
تو�صيات  ول�صيما  الـمجال,  هذا  يف 

.»GAFI جمموعة العمل الـمايل

اجتماع احلكومة

درا�سة �سبعة م�ساريع 
مرا�سيم تنفيذية

تراأ�س الوزير الأول, عبد العزيز جراد, 
للحكومة  اجتماعا  الأربعاء,  اأم�س 
عن  املرئي  التحا�رص  بتقنية  جرى 
بعد ومت خالله درا�صة �صبعة م�صاريع 
وزراء  قدمها  تنفيذية  مرا�صيم 
املالية, الربيد واملوا�صالت ال�صلكية 
الوزير  وكذا  الت�صال  والال�صلكية, 
املكلف  الأول  الوزير  لدى  املنتدب 
ما  ح�صب  امل�صغرة,  باملوؤ�ص�صات 
الول.  الوزير  مل�صالح  بيان  به  اأفاد 

وطبقا جلدول الأعمال, در�س اأع�صاء 
احلكومة �صبعة )07( م�صاريع مرا�صيم 
التوايل,  على  قدمها,  تنفيذية, 
واملوا�صالت  والربيد  املالية,  وزراء 
ال�صلكية والال�صلكية, والت�صال, وكذا 
الأول,  الوزير  لدى  الـمنتدب  الوزير 
املكلف باملوؤ�ص�صات امل�صغرة عالوة 
على ذلك, مت تقدمي عر�س من طرف 
الـمحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 

والتهيئة العمرانية.

تبيي�س الأموال و متويل الإرهاب

احلكومة تدر�س اإن�ساء جلنة 
لتقييم املخاطر
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لوالية  الفالحية  الغرفة  رئي�س  اأكد 
 ، بوزياين  �شكري  عقبة  ورقلة 
ال�شديق  ابوبكر  الوالية  وايل  اأن 
بو�شتة جنح اىل حد بعيد يف حلحلة 
فيها  يتخبط  ظل  التي  الرتاكمات 
قطاع الفالحة وعلى راأ�شها ت�شوية 

العقار الفالحي .
رئي�س  بوزياين  �شكري  عقبة  ك�شف 
يف  ورقلة  لوالية  الفالحية  الغرفة 
يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح 
الفالحة  قطاع   »اأن  »الو�شط 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
جت�شيدا  انتعا�شا  عرف  ال�رصقي 
باإعطاء  اجلمهورية  رئي�س  لربنامج 
الفالحة  لقطاع  الق�شوى  االأهمية 
لتعزيز م�شادر الدخل الوطني ومن 

ثم انهاء التبعية لقطاع املحروقات 
البور�شات  ا�شعاره يف  تهاوت  الذي 

العاملية .
ان  الفالحية  الغرفة  رئي�س  واأو�شح 
ال�شديق  اأبوبكر  ورقلة  والية  وايل 
لقطاع  كبري  اهتمام  اأوىل  بو�شتة 
من  انطالقا   ، بالوالية  الفالحة 
مع  اللقاءات  من  �شل�شلة  عقد 
من  وجمموعة  الفالحية  الغرفة 
التعرف  ق�شد  واملربيني  الفالحني 
واملربني  الفالحني  ان�شغاالت  عن 
،حيث مت اتخاذ جملة من االجراءات 
املحلية على امل�شتوى املحلي لعل 
الفالحي  العقار  ت�شوية  ابرزها  من 
مل�شكل  جذرية  حلول  عن  والبحث 
ت�شاريح حفر االآبار ، ولالأمانة فقد 

اكد الرجل االول بالغرفة الفالحية 
�شوق  ان�شاء  قرار  ان  ورقلة  لوالية 
لطلب  التما�شا  جاء  للتمور  وطني 
تقدم به وايل الوالية لوزير التجارة  
دائما  كان  الوالية  وايل  اأن  حيث   ،
واملربني  الفالحني  مرافقة  يف 

واال�شتماع الن�شغاالتهم .
رئي�س  ك�شف  فقد  ثانية  جهة  من 
اأن  لورقلة  الفالحية  الغرفة 
كل  بنقل  كلفه  قد  الوالية  وايل 
واملربني  الفالحني  ان�شغاالت 
كل  دورية  لقاءات  باجراء  وذلك 
كل  على  االطالع  اأجل  من  �شهر 
وكل  بالوالية  القطاع  م�شتجدات 
وذلك   ، الفالحة  بقطاع  يتعلق  ما 
التزاما بتو�شيات وتوجيهات رئي�س 

لقائهم  خالل  للوالة  اجلمهورية  
االأخري باحلكومة والقا�شية بالنزول 
الن�شغاالت  واال�شتماع  للميدان 
قنوات  بفتح  االجتماعية  اجلبهة 
التكفل  البناء وال�شعي خلف  احلوار 
االأولويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بها 

واالإمكانات املتاحة.
كما جدد عقبة �شكري بوزياين رئي�س 
الغرفة الفالحية لوالية ورقلة التاأكيد 
اأبواب مكتبه مفتوحة على  اأن  على 
الفالحني  امام  اال�شبوع  اأيام  مدار 
لال�شتماع  وامل�شتثمرين  واملربني 
الن�شغاالتهم وال�شعي خلف التو�شط 
لهم حللحتها لدى خمتلف امل�شالح 

امل�شرتكة 
�أحمد باحلاج 

بوالية  مو�شى  عني  قاطنو  يتخبط 
امل�شاكل  من  جملة  يف  ورقلة  
اإرادة  غياب  ظل  يف  الالمتناهية 
حقيقية من ال�شلطات املحلية الإيجاد 
قنوات  تدهور  مل�شكل  جذرية  حلول 

ال�رصف ال�شحي. 
عني  مبنطقة  القاطنون  ا�شتكى 
كلم   20 حوايل  تبعد  التي  مو�شى 
مع�شلة  من   ، ورقلة  الوالية  مقر  عن 

عدم ربط جتمعاتهم ال�شكنية ب�شبكة 
قنوات ال�رصف ال�شحي ، االأمر الذي 
دفع بهوؤالء اإىل اال�شتعانة بحفر االآبار 
وهو   ، امل�شتعملة   املياه  لت�رصيف 
احل�رصات  تكاثر  م�شكلة  من  زاد  ما 
�شحتهم  يهدد  اأ�شبح   مما   ، ال�شامة 
على  االأوبئة  و  االأمرا�س   بانت�شار 
يف  هذا  ياأتي   ، املالريا  داء  غرار 
احلكومة  فيه  ر�شدت  الذي  الوقت 

كافة  لربط  �شخمة  مالية  مبالغ 
املناطق بذات ال�شبكة .

ويف انتظار تدخل جاد من ال�شلطات 
املواطنني  على  لزاما  يبقى  الو�شية 
بالقرية �شالفة الذكر معاي�شة الو�شع 

املزري الأجل غري م�شمى .
اأبوبكر  ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
امل�شوؤولني  الزم  قد  بو�شتة  ال�شديق 
بالنزول  امل�شتويات  جميع  عرب 

الن�شغاالت  واال�شتماع  للميدان 
التكفل  خلف  وال�شعي  املواطنني 
االأولويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بها 
جت�شيد  املتاحة  واالإمكانات 
العزيز  عبد  االول  الوزير  لتعليمات 
النقائ�س  مبحا�رصة  القا�شية  جراد 
االجتماعية  اجلبهة  م�شتوى  على 

املحلية بلغة ال�رصاحة . 
جناة ح 

يف اإطار مكافحة فريو�س كورونا 
وتنفيذا   covid19 امل�شتجد 
بورقلة  الوالية  وايل  لتعليمات 
اأبوبكر ال�شديق بو�شتة القا�شية 
التعقيم  و  الوقاية  لوازم  بتوفري 
املدار�س  كل  م�شتوى  على 
االبتدائية ، و موا�شلتا للحملتني 
خاللهما  مت  التي  ال�شابقتني 
التعقيم  و  التطهري  مواد  توزيع 
اجهزة  و  الكمامات  توزيع  و 
قيا�س احلرارة لكل ابتدائية من 
جمموع 18 موؤ�ش�شة تربوية ،فقد 
اأ�رصف  رئي�س املجل�س ال�شعبي 
على  احلجرية  لبلدية  البلدي 
الوقاية  لوازم  توزيع  ال�رصوع يف 

االإبتدائية  املدار�س  على 
واملقدرة بـ 5000 كمامة واقية ، 
20 م�شخة تعقيم ، 400 قارورة 
قارورة   400  ، التعقيم  �شائل 
لوازم  اإىل  باالإ�شافة  ماء جافيل 
مع  للم�شاهمة  هذا  و  النظافة 
تطبيق  يف  الرتبوية  االأ�رصة 
بالو�شط  ال�شحي  الربوتوكول 

الرتبوي.
ا�شتح�شن  فقد  جهتهم  من 
التالميذ  اولياء  من  العديد 
املبادرة التي تنخرط يف اجلهد 
من  للحد  املبذول  الوطني 
انت�شار فريو�س كورونا الفتاك .

�أحمد باحلاج 

حماية  فرقة  عنا�رص  متكن 
بامل�شلحة  اله�شة  االأ�شخا�س 
من  الق�شائية   لل�رصطة  الوالئية 
توقيف �شخ�س يبلغ من العمر)32 
ابعاد  ق�شية  يف  لتورطه  �شنة(، 
الفعل  �شنة،   18 تكمل  مل  قا�رص 
مل  قا�رص  على  باحلياء  املخل 
تكمل 16 �شنة ، الت�رصيح الكاذب 

يف الهوية.
تقدم  اىل  تعود  الق�شية  حيثيات 
اأمن  مل�شالح  الطفلة  اأمر  ويل 
والية مترنا�شت)امل�شلحة الوالئية 
لل�رصطة الق�شائية( من اأجل تقييد 
االأ�شخا�س  اأحد  �شد  �شكوى 
�شالفة  اإبنتها  تعر�س  بخ�شو�س 

فتح  مت  عليه  لالغت�شاب،  الذكر 
تكثيف  وبعد  الق�شية  يف  حتقيق 
اإيقاف  مت  والتحريات  االأبحاث 
وفتح  املقر  اىل  وحتويله  الفاعل 

حتقيق يف الق�شية .
لال�شارة و اأثناء جمريات التحقيق  
على  الذكر  �شالف  مترير  اأثناء  و 
نظام التعرف االأيل على الب�شمات 
له و  اأنه معروف حيث �شبق  تبني 

اأن اأدىل بت�رصيحات كاذبة .
التحقيق  اإجراءات  ا�شتكمال  بعد 
مت تقدمي االأطراف اأمام ال�شلطات 
الق�شائية و التي اأ�شدرت يف حق 

امل�شتبه فيه اأمر اإيداع.
�أحمد باحلاج 

االإجتار  ظاهرة  حماربة  اإطار  يف 
باملخدرات  امل�رصوع  غري 
متكنت  العقلية،  واملوؤثرات 
من  قزام  عني  دائرة  اأمن  عنا�رص 
توقيف �شخ�شني يف ق�شية احليازة 
ق�شد   ) )بانقو  املخدرات  على 

البيع والرتويج.
ا�شتغالل  اإىل  تعود  الق�شية  وقائع 
تفيد  ملعلومات  ال�رصطة  عنا�رص 
يقومان  �شخ�شني  تواجد  عن 
بالبيع واملتاجرة مبادة املخدرات 
خطة  اعداد  بعد  بانقو،  نوع  من 
حمكمة مت توقيف امل�شتبه فيهما 
التلم�س  لعملية  اخ�شاعهما  وبعد 
على  بحوزتهما  �شبط  اجل�شدي 
بانقو   ( املخدرات  من  كمية 

حتويلهما رفقة  ليتم   ،) غ   210
املحجوزات اىل مقر اأمن الدائرة 

و فتح حتقيق يف الق�شية  .
بعد ا�شتكمال االإجراءات مت تقدمي 
اجلهات  اأمام  الذكر  ال�شالفي 
الق�شائية املخت�شة مبحكمة عني 
اأمر  حقهما  يف  �شدر  اأين  قزام، 

اإيداع.
فان  م�شادرنا  به  اأفادت  وح�شبما 
تندرج يف  النوعية  االمنية  العملية 
احتالل  خمطط  جت�شيد  اطار 
لتوجيهات  تطبيقا  امليدان 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
االجرام  بوؤر  لتطويق  الهادفة 

ب�شتى انواعها وا�شكالها .
�أحمد باحلاج 

رئي�س �لغرفة �لفالحية لوالية ورقلة عقبة �سكري بوزياين لـ"�لو�سط"

�الأمر��س باتت تهدد �سحتهم

�لعملية ��ستفادت منها �البتد�ئيات بالبلدية 

يف �إطار حماية �لفئة �له�سة 

�أمن د�ئرة عني قز�م بتمرن��ست 

ت�سوية العقار الفالحي جت�سيدا لتعليمات احلكومة 

قنوات ال�سرف ال�سحي مطلب �سكان عني مو�سى بورقلة

توزيع 5000 كمامة ، 20 م�سخة تعقيم 
و 400 �سائل التعقيم باحلجرية  

اأمن مترنا�ست يوقف ثالثيني  يف ق�سية 
اغت�ساب قا�سر مل تكمل 18 �سنة

الإطاحة ب�سخ�سني بحوزتهما
 210 غ من املخدرات 

تتعلق بعدم �حرت�م �لتد�بري �لوقائية للحد من �نت�سار كوفيد 19

م�سالح الأمن الولئي ت�سجل 523 خمالفة 
يف �إطار �حلفاظ على �ل�سحة �لعامة و تطبيق �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �ملقررة 

من طرف �ل�سلطات �لعمومية �خلا�سة بالوقاية من وباء كورونا و مكافحته .
�أحمد باحلاج

توا�شل م�شالح اأمن والية ورقلة جت�شيد 
بتطبيق  اخلا�س  االأمني  خمططها 
الوالية  على  اجلزئي  ال�شحي  احلجر 
اإىل  م�شاء   20:00 ال�شاعة  من  ابتداء 
غاية ال�شاعة 05:00 �شباحا من اليوم 
املوايل عرب كامل قطاع االخت�شا�س 
االإن�شاين اخلا�س  تكري�س اجلانب  مع 
املرافقة  و  امل�شاعدة  يد  بتقدمي 
واال�شثنائية  امل�شتعجلة  للحاالت 
غلق  قرار  اإىل  اإ�شافة  للمواطنني، 
توقفها  التجارية و  املحالت  بع�س 
 15:00 ال�شاعة  من  بداية  العمل  عن 
وقائية  كاإجراءات  وهذا  الزوال،  بعد 

للحد من انت�شار هذا الفريو�س.
واالت�شال  االإعالم  خللية  بيان   واأفاد 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
حت�شلت  قد  كانت  ورقلة  والية 
اأن  منه  ن�شخة  على  »الو�شط«  يومية 
قد  كانت  ورقلة  والية  اأمن  م�شالح 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  �شجلت  
 28 غاية  اإىل  نوفمرب2020   20 تاريخ 
 523 بــ  تقدر  ح�شيلة   2020 نوفمرب 
احرتام التدابري  بعدم  خا�شة  خمالفة 
فريو�س  انت�شار  من  للحد  الوقائية  
خمالفة   325 يف  19 تتمثل  كوفيد 
ال�شحي،  القناع  ارتداء  بعدم  خا�شة 

كما متت معاجلة  79 خمالفة خا�شة 
االإجتماعي،  التباعد  احرتام  بعدم 
بعدم  74 خمالفة خا�شة  ناهيك عن  
التجارية  الحمالت  اأ�شحاب  احرتام 
للربوتوكول ال�شحي ) تنظيف و تعقيم 
التدابري  ن�رص  و  تعليق   ، املحالت 

الوقائية (.
فقد  البيان  نف�س  به  اأفاد  وح�شبما 
تتعلق  خمالفة   45 معاجلة  متت 
ال�شاحنات  اأ�شحاب  احرتام  بعدم 
االأجرة، و   �شيارات  و  العمومي  النقل 

الرتامواي لالإجراءات الوقائية.
على  احلفاظ  اإطار  و  يف  من جهتها 
الوقائي  والعمل  العامة  ال�شحة 
يف  للم�شاهمة  الرامي  والتوعوي 
احلد من خطر عدوى فريو�س كورونا 
اأمن والية  كوفيد 19، تدعو م�شالح  
اإتباع  ب�رصورة  املواطنني  ورقلة 
ال�شيما  الوقائية  االإجراءات  خمتلف 
لعدم  نا�شدتهم   كما  منها،  االإلزامية 
لل�رصورة  اال   املنازل  من  اخلروج 
فريو�س  عدوى  خطر  اإىل  بالنظر 

اإلزامية  على  التنويه  مع   ،19 كوفيد 
املنازل  ال�شحي خارج  القناع  ارتداء 
كما  اخلوا�س،  �شيارات  فيها  مبا 
من   10 املادة  بفحوى  التذكري   مت 
املوؤرخ   20-168 التنفيذي  املر�شوم 
يف 29 جوان 2020 و الذي ن�س على 
التي  الوقاية   و  نظام  تدابري  تدعيم 
القناع  ارتداء  يعد   «  : االآتي  ن�شها 
�شيارات  داخل  اإلزاميا  ال�شحي 
اأو الركاب  اخلوا�س، بالن�شبة لل�شائق 

الذين على متنها ».
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»اإ�سرائيل« واغتيال الو�سيط الدويل برنادوت
�إىل  �أدت  �لتي  �لأ�سباب  وتناول 
�ليهودية  �لع�سابات  يد  على  مقتله 
�لإرهابية �مل�سلحة ومو�فقة �حلكومة 
تاأثري  ومدى  عليها،  �لإ�رس�ئيلية 
�ل�سويد  بني  ما  �لعالقات  على  مقتله 
�ل�سعبي  �مل�ستويني  على  و�إ�رس�ئيل 

و�لر�سمي.
�مللك  �أخ  �بن  هو  برنادوت  و�لأمري 
جمعية  وتر�أ�س  �لثاين،  �أو�سكار 
وجنح  �ل�سويد،  يف  �لأحمر  �ل�سليب 
�ليهود  من  �لآلف  ع�رس�ت  �إنقاذ  يف 
�أحبه  لذلك  �لنازية.  �ملعتقالت  من 
لت�سكيل  دفعهم  مما  جد�ً،  �ليهود 
لختياره  �لأمم  يف  �سغط  جمموعة 
فل�سطني  يف  �لدويل  �لو�سيط  ملهمة 
فان  باول  �لآخر  �ملر�سح  من  بدلً 
لهم  �سينحاز  باأنه  و�عتقدو�  زيالند 
ويربر لهم كل ما يرتكبونه بحق �ل�سعب 
و��ستعمار  عن�رسية  من  �لفل�سطيني 

��ستيطاين وجر�ئم �سد �ل�سالم.
�أجل  من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  نا�سل 
�ل�ستعمار  من  و�لتخل�س  �ل�ستقالل 
�ليهودية  �لهجرة  ووقف  �لربيطاين 
و�إقامة �لدولة �مل�ستقلة لكل مو�طنيها 

يف كل فل�سطني �لتاريخية.
تق�سيم  �ملتحدة  �لأمم  �أقرت  وعندما 
و�فقت   /181/ �لقر�ر  يف  فل�سطني 
عليه بع�س �لقياد�ت �ليهودية ورف�سته 
نظرياً  مو�فقتهم  وكانت  �أكرثيتهم، 
دولة  �إقامة  طريق  على  ومرحلياً 
�لأردن  و�رسق  فل�سطني  كل  �ليهود يف 
متكنو�  �إذ�  �لفر�ت،  �إىل  �لنيل  من  �أو 
�لوليات  طريق  عن  ذلك  حتقيق  من 
�ملتحدة وبقية �لدول �لغربية و�أتباعهم 

من �لأمر�ء و�مللوك �لعرب.
�لدويل  �لو�سيط  �ليهود  قتل  ملاذ�  �إذ�ً 
كو�سيط  له  �ختيارهم  رغم  برنادوت 

دويل لإيجاد حل لق�سية فل�سطني؟
يورد �ملوؤلف يف �ل�سفحة 142 �قتبا�ساً 
�لقد�س« قال  »�إىل  برنادوت  كتاب  من 
�لكثري  على  حياتي  يف  »تعرفت  فيه: 
�أر  مل  لكني  �لالجئني،  مع�سكر�ت  من 
هنا  �ساهدته  مما  �أفظع  م�سهد�ً  �أبد�ً 
يف ر�م �هلل« وطالب بعودة �لالجئني �إىل 
�أر�سهم وممتلكاتهم  ديارهم و��ستعادة 
و�لأ�رس�ر  �خل�سائر  عن  وتعوي�سهم 

�لتي حلقت بهم.
وورد يف �لكتاب �ل�سويدي يف �ل�سفحة 
111 ما ذكره �ملوؤرخ �لإ�رس�ئيلي �إيالن 
بابيه باأن �لع�سابات �ليهودية �لإرهابية 
�مل�سلّحة قد دمرت حو�يل )200( قرية 
ومدينة فل�سطينية قبل �إعالن تاأ�سي�س 

�إ�رس�ئيل.
و�أدت مطالبة برنادوت بعودة �لالجئني 
�لدولة  �إىل  �لنقب  و�سم  ديارهم،  �إىل 
تهريب  �ليهود  ووقف  �لفل�سطينية 
�ل�سالح من ت�سيكو�سلوفاكيا �إىل حملة 
من �حلقد و�لكر�هية قادتها �حلكومة 

�لإ�رس�ئيلية �أدت �إىل مقتله.
�ل�سويدي  �لأمري  ق�سة  بد�أت  فكيف 
و�غتياله  برنادوت مع ق�سية فل�سطني 
على يد ع�سابة �سترين �لإرهابية، �لتي 
كان يقودها رئي�س �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي 

�لأ�سبق ��سحق �سامري؟
�جلماعية  �ملجازر  ت�ساعد  �أثر  على 
�ليهودية  �لع�سابات  بها  قامت  �لتي 
�لإرهابية �مل�سلحة وبلغت 74 جمزرة 
جماعية على غر�ر جمزرة دير يا�سني 
�ل�سهيوين، قررت  �لكيان  تاأ�سي�س  قبل 
�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 
قر�ر  لتنفيذ  دولياً  و�سيطاً  تعنِيّ  �أن 
فل�سطني  يف  �ل�سالم  و�إحالل  �لتق�سيم 
 14 بتاريخ   186 رقم  �لقر�ر  و�تخذت 

�أيار 1948 وجاء فيه:
و�سيطاً  تخِوّل  �لعامة...  �جلمعية  »�إن 
فل�سطني،  يف  �ملتحدة  لالأمم  تابعاً 
تختاره جلنة من �جلمعية �لعامة موؤلفة 

و�حتاد  وفرن�سا  �ل�سني  ممثلي  من 
و�ململكة  �ل�سوفييتية  �جلمهوريات 
�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

�سلطة للقيام باملهمات �لتالية:
لدى  �حلميدة  م�ساعيه  ��ستعمال  ـ   1
يف  و�لطائفية  �ملحلية  �ل�سلطات 
�إيجاد  ت�سجيع   ... �سبيل:  فل�سطني يف 
و�سع  م�ستقبل  يف  �سلمي  تعديل 

فل�سطني)1(«.
�لو�سيط  من  �ملتحدة  �لأمم  وطلبت 

تقارير  يرفع  �أن  �لدويل 
�إىل  مهمته  تقدم  عن  �سهرية 
جمل�س �لأمن �لدويل و�لأمني 
لرفعها  �ملتحدة  لالأمم  �لعام 

�إىل �أع�ساء �جلمعية �لعامة.
عينتها  �لتي  �للجنة  �ختارت 
ممثلي  من  �ملتحدة  �لأمم 
�لكربى،  �خلم�س  �لدول 
جمل�س  يف  �لع�سوية  د�ئمي 
�لأمن �لدويل يف 1948/5/20 
فولك  �لكونت  �ل�سويدي 
�سابط  وهو  برنادوت، 
�إنقاذ  يف  دور�ً  لعب  �سويدي 
�ل�سطهاد  من  �ليهود  �آلف 

�لنازي.
�لأوىل  �لهدنة  يحقق  �أن  ��ستطاع  وقد 
يف 1948/6/11 �لتي �ساعدت �لقو�ت 
�ل�سهيونية على ��ستري�د كميات هائلة 
من  �حلربي  و�لعتاد  �لأ�سلحة  من 
�ملتحدة  و�لوليات  ت�سكو�سلوفاكيا 
مبا�رس�ً  تاأثري�ً  �أثرت  و�لتي  �لأمريكية، 
عام  على حرب  �لالحقة  �ملر�حل  يف 

1948 ل�سالح �لقو�ت �ل�سهيونية.
وجنح يف م�ساعيه لدى �جلانبني �لعربي 
يف  مفاو�سات  بعقد  و�لإ�رس�ئيلي  ـ 

جزيرة رودو�س يف نهاية عام 1948.
لالأمم  �لأوىل  مقرتحاته  قدم 
فل�سطني  يف  �لو�سع  حول  �ملتحدة 
�لأمم  قر�ر  لتطبيق   1948/6/27 يف 
�لنقطة  ون�ست   181 رقم  �ملتحدة 
�لالجئني  حق  على  منها  �لتا�سعة 
وطنهم  �إىل  �لعودة  يف  �لفل�سطينيني 
ما  وت�سمنت  ممتلكاتهم  و��سرتجاع 

يلي:
ب�سبب  غادروها  �إذ�  فل�سطني  »ل�سكان 
�لقائم  �لنز�ع  على  �ملرتتبة  �لظروف 
�إىل بالدهم دون قيد  �لعودة  �حلق يف 

و��سرتجاع ممتلكاتهم)2(«.
وت�سمنت مقرتحاته حول حدود �لدولة 

�لفل�سطينية و�لدولة �ليهودية ما يلي:
�أو جزء  باأكملها  �لنقب  1ـ �سم منطقة 

منها �إىل �أر��سي �لدولة �لعربية.
2 ـ �سم منطقة �جلليل �لغربي باأكملها 
�لدولة  �أر��سي  �إىل  منها  جزء  �أو 

�ليهودية.
3 ـ �إعادة �لنظر يف و�سع مدينة يافا.

�إىل  �لقد�س  مدينة  �سم  ـ   4
�لدولة  �إىل  �أي  �لعربية،  �لأر��سي 

�لفل�سطينية)3(.
�ل�سهيونية  �حلركة  زعماء  رف�س 
�لكونت  �لدويل  �لو�سيط  مقرتحات 
�لقد�س  مدينة  تعطي  لأنها  برنادوت 
�لعربية  للدولة  �لنقب  ومنطقة 
ميناء  �إن�ساء  على  وتن�س  �لفل�سطينية، 
حر يف حيفا ومطار جوي حر يف �للد 
�أبيب(،  تل  مبطار  حالياً  )و�ملعروف 
فل�سطني  بني  �حتاد  �إقامة  و�قرتح 

و�رسق �لأردن.
�لعربية  للجامعة  �لعام  �لأمني  رف�س 
مقرتحات برنادوت �أي�ساً، و�أ�رس على 

عروبة فل�سطني.
و�لوليات  بريطانيا  �أعلنت  وباملقابل 
�ملتحدة �لأمريكية تاأييدها للمقرتحات 

يف حني عار�سها �لحتاد �ل�سوفييتي.
معّدله  �سيغة  برنادوت  �أعّد 
من  تلقاه  ما  �سوء  على  ملقرتحاته 
من  لحظه  وما  ومالحظات،  ردود 

زيارته  عند  وم�ساهد�ت  �نطباعات 
معّدلة  �سيغة  و�أجنز  لفل�سطني، 
»م�رسوع  با�سم  عرفت  ملقرتحاته 
�إىل  �غتياله  قبل  بها  بعث  برنادوت« 

�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة.
باأن  علمو�  عندما  �ل�سهاينة  غ�سب 
برنادوت �أو�سى ب�سم �لنقب �إىل �لدولة 
�لفل�سطينية وتدويل مدينة �لقد�س يف 
من  �لرغم  على  �جلديدة،  مقرتحاته 
�لغربي  �جلليل  �سم  على  �حتوت  �أنها 

�إىل �لدولة �ليهودية. و�عتربو� �أن �سم 
بينما  �لفل�سطينية،  �لدولة  �إىل  �لنقب 
�إعطائها  على  �لتق�سيم  قر�ر  ن�س 
�ليهودية يعني طعنة يف �سميم  للدولة 
يعني  لأنه  �ل�سهيونية،  �لأهد�ف 
كبرية  �أعد�د  تهجري  من  متكنهم  عدم 
�لكيان  �إىل  �ليهود  �مل�ستعمرين  من 

�ل�سهيوين.
وزعمو� �أن �لكونت برنادوت فعل ذلك 
خدمة لربيطانيا وهو عميل لها و�سنو� 
�ملعروف  ومن  عليه،  �إعالمية  حرباً 
غري  بلفور  وعد  �ساحبة  بريطانيا  �أن 
�لربيطاين  �لنتد�ب  ونظام  �ل�رسعي 
على فل�سطني �ل�ستعماري �لذي مّهد 

�إىل �إقامة �إ�رس�ئيل.
�إىل  م�رسوعه  برنادوت  �لكونت  �أر�سل 
لالأمم  �لعامة  للجمعية  �لعام  �لأمني 
 1948 �أيلول   16 يف  وو�سل  �ملتحدة. 
مطار بريوت يف طريقه �إىل فل�سطني. 
من  بالطائرة  توجه  �أيلول   17 ويف 
�لقد�س،  يف  قلندية  مطار  �إىل  بريوت 
وما �إن و�سلت �لطائرة �أجو�ء �لقد�س 
حتى تلقى عامل �لال �سلكي بالطائرة 
للكونت  �سلمها  �سلكية  ل  �إ�سارة 
يف  مكتبه  من  �إليه  و�سلت  برنادوت 
مطار  يف  �لهبوط  من  حتذره  حيفا 
�أن  معلومات  لديهم  حيث  �لقد�س، 
حماولة �ستتم حلرق طائرته ومهاجمته 
لدى هبوطها. وطلب منه تغيري مكان 
مكتبه  بن�سيحة  يقبل  مل  لكنه  �لهبوط 

وهبط يف مطار �لقد�س)4(.
�لقد�س  مطار  من  برنادوت  توجه 
ر�م  مدينة  �إىل  قلنديا  مطار  �لعربي 
�لقو�ت  قائد  مع  هناك  و�جتمع  �هلل. 
�أمر  �لذي  ل�س،  �لربيطاين  �لأردنية 
بتاأمني حر��سة م�سفحة لربنادوت �إىل 

�لقد�س.
بحر��سة  �لقد�س  �إىل  برنادوت  و�سل 
�أردنية، وعندما و�سل �لقطاع �ملحتل 
�حلر��سة  عادت  �لعربية  �لقد�س  من 
جمموعة  حر��سته  وت�سلمت  �لأردنية 
�لت�سال  �سابط  ور�فقه  �إ�رس�ئيلية 

�لإ�رس�ئيلي �لكابنت هيلمان.
�لكلية  �إىل  ر�أ�ساً  برنادوت  توجه 
�حتلتها  �لتي  �لقد�س  يف  �لعربية 
�لهدنة، وطلب  »�إ�رس�ئيل« خالل فرتة 
لهم  وقدم  مغادرتها  �لإ�رس�ئيليني  من 

�حتجاجاً على �حتاللها.
وهي  برنادوت  �لكونت  قافلة  كانت 
ت�سري يف �لقد�س �لغربية �لتي �حتلتها 
�سيار�ت،  ثالث  من  موؤلفة  »�إ�رس�ئيل« 
�لأمم  علم  مقدمتها  على  وحتمل 
�لإ�رس�ئيلي  �لكابنت  وكان  �ملتحدة. 

�لأوىل  �ل�سيارة  يف  يجل�س  هيلمان 
وجل�س  �لثالثة،  �ل�سيارة  يف  وبرنادوت 
�سريو،  �لفرن�سي  �لكولونيل  بجانبه 
رئي�س �ملر�قبني �لدوليني يف �لقد�س.

مرت �لقافلة عن نقطتني �إ�رس�ئيليتني 
للتفتي�س د�خل �لقد�س �لغربية �ملحتلة 
�لرتباط  �سابط  لأن  تتوقف،  ومل 
بر�أ�سه  يطل  كان  هيلمان  �لإ�رس�ئيلي 
�حلر�س  ليتعرف  �لأوىل  �ل�سيارة  من 
�لإ�رس�ئيلي عليه، ومرت �لقافلة بدون 

توقف �أو تفتي�س.
ت�سري  �لقافلة  كانت  وعندما 
�ملوكب  فوجئ  طريقها  يف 
�إ�رس�ئيلية تقف  ب�سيارة جيب 

يف عر�س �لطريق.
�لرتباط  �سابط  حتدث 
مع  هيلمان  �لإ�رس�ئيلي 
�سيارة  بجو�ر  �سخ�سني 
�جليب و�أخربهما باأنها قافلة 
برنادوت.  �لدويل  �لو�سيط 
وطلبا  �آخر�ن  �سخ�سان  تقدم 
�لقافلة،  يف  �لركاب  هويات 
�سخ�سية  عرفا  وعندما 
عليه  �أطلقا  برنادوت  �لكونت 
�سدره  يف  ر�سا�ساتهم  من  �لر�سا�س 
�لكولونيل  و�أ�سيب  �لفور،  على  فمات 
تويف  خطرية  بجر�ح  �سريو  �لفرن�سي 

على �أثرها.
�لدوليني  �ملر�قبني  قائد  حاول 
�أحد  على  �لقب�س  بيغلي  �لكولونيل 
و�أ�سيب  عليه  �لنار  فاأطلقو�  �لقتلة 
بجر�ح بالغة. وهكذ� �نتهت مقرتحات 

برنادوت مبقتله.
ثبت فيما بعد �أن �لقتلة هم من ع�سابة 
�سترين �لتي كان ير�أ�سها �ل�سفاح ��سحق 
�سامري، رئي�س �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي فيما 

بعد، وهم:
يهو�سع  ـ   2 يلني.  فريدمان  ناتان  ـ   1
��سحق  ـ   4 �سهيب  �إ�رس�ئيل  ـ   3 زيتلر. 
ـ   6 جو�سوكوهني.  ـ   5 عايزرنت�سكي 

�ستيلي غولدفوت.
و��ستنكار  وغ�سب  �أمل  موجة  �سادت 
يف  �لأع�ساء  �لدول  �أو�ساط  يف  �سديد 
�لأمم �ملتحدة و�أع�ساء جمل�س �لأمن 
يف  كعادتهم  �ل�سهاينة  ولكن  �لدويل، 
�لتمويه و�لت�سليل و�لكذب �أعلن د�فيد 
بن غوريون �أن �لعملية �لإجر�مية �لتي 
�ملتمردة  �سترين  ع�سابة  بها  قامت 
�لإ�رس�ئيلية  �لقيادة  عن  و�خلارجة 
�أ�سد  برنادوت »لقت  �لكونت  باغتيال 
و�أنها  �حلكومة  لدى  و�ل�ستنكار  �لأمل 

�ستعاقب �لقتلة)5(«.
�لقب�س  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  �ألقت 
منهم  يهودياً  خم�سني  حو�يل  على 
ناتان فريدمان يلني، قائد �ملجموعة 
�غتيال  جرمية  نفذت  �لتي  �ملجرمة 

�لو�سيط �لدويل.
�ملحكمة  �أن  غوريون  بن  و�أعلن 
�لقتلة  على  حكمت  �لإ�رس�ئيلية 
�لإعد�د  عقوبة  لأن  �ملوؤبد  بال�سجن 
�إ�رس�ئيل«  »دولة  قانون  يف  و�ردة  غري 
حياتهم  �ملجرمون  هوؤلء  و�سيق�سي 

بني ق�سبان �لزنازين.
�أ�سهر  عدة  �ليهود  �لإرهابيون  �أم�سى 
بن  حكومة  �أ�سدرت  ثم  �ل�سجن  يف 
بالعفو. وكافاأهم  غوريون عنهم قر�ر�ً 
قائد  بانتخاب  �لإ�رس�ئيلي  �ل�سعب 
فريدمان  ناتان  �لإرهابية  �ملجموعة 
�نتخابات  �أول  يف  �لكني�ست  كع�سو يف 

�إ�رس�ئيلية جرت عام 1949.
عقد جمل�س �لأمن �لدويل يف 18 �أيلول 
�غتيال  �أثر  على  خا�سة  جل�سة   1948
و�أعرب  برنادوت  �لدويل  �لو�سيط 
و�تخذ  لغتياله  �لعنيفة  �ل�سدمة  عن 

�لقر�ر رقم 57 وجاء فيه:
»�إن جمل�س �لأمن، وقد �أ�سيب ب�سدمة 
�ملتحدة  �لأمم  و�سيط  ملوت  عنيفة 

برنادوت  فولك  �لكونت  بفل�سطني 
�أنه  يبدو  جبان  عمل  نتيجة  �لفاجع، 
�قرتفته جماعة جمرمة من �لإرهابيني 
�لأمم  ممثل  كان  بينما  �لقد�س  يف 
لل�سالم  �سعياً  مهمته  يوؤدي  �ملتحدة 
يف �لأر�س �ملقد�سة، يقرر �لطلب �إىل 
�لأمني �لعام �إبقاء علم �لأمم �ملتحدة 

منك�ساً مدة ثالثة �أيام...«)6(.
يف  كعادتها  »�إ�رس�ئيل«  �متنعت 
�لأمن  جمل�س  بقر�ر�ت  �ل�ستخفاف 
�لأمم  �إىل  تقرير  تقدمي  عن  �لدويل 
�لتي  �لنكر�ء  �جلرمية  عن  �ملتحدة 
دفع  مما  �ليهود،  �لإرهابيون  �رتكبها 
 59 رقم  �لقر�ر  �تخاذ  �لأمن  مبجل�س 
عرّب   1948 �لأول  ت�رسين   19 بتاريخ 
تقدمي  لعدم  �ملجل�س  قلق  عن  فيه 
»�إ�رس�ئيل« تقرير�ً عن �غتيال برنادوت 

جاء فيه:
»�إن جمل�س �لأمن... 1 ـ يالحظ بقلق 
تقدم  �ملوؤقتة مل  �إ�رس�ئيل  �أن حكومة 
�لأمن  جمل�س  �إىل  تقرير�ً  �لآن  حتى 
تقدم  حول  بالوكالة  �لو�سيط  �إىل  �أو 
�لتحقيق عن �لغتيالني )�غتيال و�سيط 
�لأمم �ملتحدة �لكونت فولك برنادوت 
و�غتيال مر�قب �لأمم �ملتحدة �أندريه 

�سريو(.
2ـ  يطلب �إىل تلك �حلكومة �أن تقدم يف 
تقرير�ً  �لأمن  �إىل جمل�س  قريب  وقت 
وت�سري  تقدم  �لتحقيق من  �أحرزه  عما 
فيه �إىل �لإجر�ء�ت �لتي �تخذت ب�ساأن 
�لعنا�رس  عن  �أو  �ملوظفني  �إهمال 

�لأخرى �ملوؤثرة يف �جلرمية)7(.
�لكونت  �غتيال  جرمية  �نتهت  وهكذ� 
فولك برنادوت، و�سيط �لأمم �ملتحدة، 
و�لكولونيل �أندريه �سريو�لفرن�سي على 
يف  �لإرهابية،  �سترين  ع�سابة  �أيدي 
حماولة من قادة ��رس�ئيل �سطب حق 
و��ستعادة  ديارهم  �إىل  �لالجئني  عودة 
للقر�رين  تنفيذ�ً  وممتلكاتهم  �أر�سهم 
بحق  برنادوت  مت�سك  و194.�ن   181
فور�ً  ديارهم  �ىل  �لالجئني  عودة 
�لرهابي  يد  عل  �إغتياله  �ىل  �أدى 
�سترين  �لرهابية  �سامريوع�سابته 
�ىل  �لالجئني  عودة  حق  للق�ساءعلى 
ديارهم تنفيذ�ً لقر�ر�ت جمل�س �لمن 
�ملتحدة  لالمم  �لعامة  و�جلمعية 

و�أ�سوة بالتعامل �لدويل.
�لقوة  ت�ستخدم  �إ�رس�ئيل  تز�ل  ول 
�لأر��سي  وم�سادرة  و�لحتالل 
و�لغتيالت  وتهويدها  �لفل�سطينية 
�ليهود  �مل�ستعمرين  قطعان  وجلب 
و�إ�ستيطانهم  �لعامل  �أنحاء  جميع  من 
�لغربية  و�ل�سفة  �لقد�س  يف 
ترمب  من  جنوين  بدعم  و�جلولن 
�ل�سعودي  و�لتطبيع  �ليهودية  و�إد�رته 
و�لمار�تي و�ل�سود�ين لإقامة �إ�رس�ئيل 
ومركز  كقائد  �لقت�سادية  �لعظمى 

لل�رسق �لو�سط .
 

�مل�ســادر:
حول  �ملتحدة  �لأمم  قر�ر�ت  ـ   1
�لدر��سات  موؤ�س�سة  فل�سطني، 

�لفل�سطينية، بريوت 1973، �س13.
�ملجلد  �لفل�سطينية،  �ملو�سوعة  ـ   2

�لأول، �لطبعة �لأوىل 1948، �س380.
3 ـ �مل�سدر �ل�سابق نف�سه.

�لهولوكو�ست  �سعادة  علي  ـ   4
�لفل�سطيني، عمان 2000، �س72.

5 ـ �مل�سدر �ل�سابق، �س74.
حول  �ملتحدة  �لأمم  قر�ر�ت  ـ   6
ـ  �س106  �سابق،  م�سدر  فل�سطني، 

.107
7 ـ �مل�سدر �ل�سابق، �س107.

هل ا�ستنكرت احلكومة 
ال�سويدية اإغتيال 

اإ�سرائيل للعامل االإيراين 
زادة التي اغتالت اي�سًا 

برنادوت؟ 
مبنا�سبة الذكرى 
الثامنة وال�ستني 

الغتيال �سامريالكونت 
برنادوت يف القد�س 
الغربية املحتلة يف 

�سبتمرب 1948اأ�سدر 
املوؤلف ال�سويدي يوران 

بورين كتابًا بعنوان 
»مقتل فولك برنادوت«، 
م�ستعينًا بوثائق جديدة 

اطلع عليها يف وزارة 
اخلارجية ال�سويدية. 
واألقى املوؤلف يف كتابه 

ال�سوء على مهمة االأمري 
ال�سويدي والو�سيط 
الدويل يف فل�سطني، 
الذي عينه جمل�س 
االأمن الدويل ودفع 

حياته ثمنًا حلق عودة 
الالجئني الفل�سطينيني 
اإىل ديارهم. واأ�سار فيه 

اإىل عدم اهتمام اإ�سرائيل 
باجلرمية ومبعاقبة 

مرتكبيها واإىل تقاع�س 
احلكومة ال�سويدية 
جتاهها، وهذه هي 

ال�سورة النمطية التي ال 
تزال م�ستمرة حتى اليوم 

يف التعامل مع جرائم 
احلرب واجلرائم �سد 

االإن�سانية واالغتياالت 
التي ينفذها اجلي�س 

االإ�سرائيلي وردود الفعل 
عليها..

بقلم: د. غازي ح�سني
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بدء  عن  تعلن  بل  ا�ستخدامها  حتاول  ثم 
اإعمالها يف تراثنا و�سوال اإىل الدين نف�سه 
واأزيد  املليار  م�ساعر  بذلك  د�سة  ،مخُ
من امل�سلمني يف العامل .هذا الدين كان 
كالم  الأنه  اأحمر  خطا  يظل   اأن  مبكان 
يذهب  كما  الب�رش  �سنع  من  ولي�س  اهلل 
يخُزج به  اأو  اأ�سباه املالحدة؟ا  البع�س من 
يف الرتاث كذلك كما يدعي بع�س البحاثة 
االأكادميني..ثم �سف ...ملاذا ظل همهم 
القراءة  اإعادة  اإىل  الدعوة  هو  الوحيد 
للقراآن.. االأوىل  التفا�سري  اأن  .بحجة 
اإال....  لي�س  ت�سلح لع�رشها ومعا�رشيها 
اإعادة  هو  القراءة)هل  اإعادة  معنى  وما 
جديدة  تاأويالت  و�سع  ،،اأم  تف�سريه 
ال  جديد  من  كتابته  اإعادة  اأم  لالآيات... 
قدر اهلل ؟ا(فهم يقولون باأن تفا�سري كاإبن 
وابن عا�سور. والقرطبي   والطربي  كثري 
مبفاهيم  واأمدونا  ع�رشهم  يف  اجتهدوا 
اآنذاك..  الفكرية  قدراتهم  جاءت ح�سب 
التف�سري يختلف  اأنك جتد هذا  ودليلهم  
اجتهادات  اأنها  حجة  وهذه  االآخر  عن 
معر�سة  متلفة  .ومزاجات  ب�رشية 
لكل  باأن  يقولون  ...ملاذا  نف�سها  للنقد 
ع�رش مفهومه للدين..ماذا �سي�سيفونه يا 
دينا   االأمة  اأن خُيلِب�سوا  يريدون  ..هل  ترى 
مقا�سهم  وعلى  فهمهم  ح�سب  جديدا 
؟ا  نحن ل�سنا �سد االجتهاد والتباين يف 
بياين  كن�س  جاء  القراآن  .الأن  التاأويالت 
ومل يورد لنا فيه باأن ما قيل هو احلقيقة 

امل�سائل  اأن معظم  بل  وعينها  املطلقة  
تخُرك فيها باب االجتهاد مفتوحا؟ا ـ ملاذا 
هوالء واأولئك ال يفعلون نف�س ال�سيء  مع  
ديانات ومذاهب اأخرى ..وماذا �سيحدث 
لنا  يقول  اأن  اجلراأة  لديهم  ..هل  بعدها 
اأحد  كتبها  اأواالإجنيل  التوراة  باأن  منهم 
الب�رش من الكهنة اأو الق�ساو�سة . لقد فخُِعل 
ذلك مرارا يف الثقافة العربية ونق�سد مع 
الن�س الديني الذي يعتربونه تراثا معنويا 
�سفويا منها اأ�سماء كن�رش حامد اأبو زيد 
وفرج فودة وهاهي اأ�سماء معا�رشة اأخرى 
راأ�سهم حممد �سحرور  لذلك على  تدعو 
والقمني ويو�سف زيدان وح�سني مروة...
الخ ....ملاذا هذا التكالب املفرط على 
الدين االإ�سالمي واالإ�رشار على الرتويج 
مدار�س  وليدة  هي  بطرائق  لفهمه 
الوجوديني وكثري من الفال�سفة املعرفني 
بعبثيتهم يف احلياة وياأ�سهم ال�سديد  اإىل 

درجة االنتحار ؟ا  ك�سارتر ونيت�سه 
وكريكرغارد ..هوؤالء  الذين اأرادوا اإبعاد 
الدين كلية عن احلياة العامة للب�رش .وقالوا 
كدانتي؟ا  به   والعياذ  االإله  مبوت  حتى 
وال�سوؤال االأكرب هل االإ�سالم حقا ي�سايق 
.اأم  حرياته  من  ويحد  االإن�سان  ويخنق 
اأن فيه �رشائع واأحكاما تنظيمية هدفها 
احلفاظ على قد�سية االإن�سان نف�سه  حني 
يحافظ على قوامه ويوم يجد نف�سه واعيا 
�سليما من اخلطايا واملوبيقات .و�سليما 
..األي�س  واخلبائث  االأمرا�س  من  كذلك 

الن�سف االأكرب من القراآن هو نهي وتوجيه 
ودعوة اإىل التاأمل واإعمال العقل يف التدبر 
امللحة على طلب  الدعوة  .بل  الكون  يف 
العلم وكيف بني اهلل �سبحانه وتعاىل مكانة 
العلماء ودرجاتهم يف الدنيا واالآخرة..ما 
تذهب  حتى  املخلوق  هذا  ينق�س  الذي 
به �سعلكته ومترده اإىل الع�سيان.  اأهمها 
الفل�سفية  النظريات  من  الكثري  اإ�سقاط 
ل�سيء �سوى  على م�سائل هي مقد�سة ال 
تعاىل...  راغبني يف ذلك  اأنها من عنده 
اإىل جعل االإن�سان �سيد نف�سه .وهو الذي 
يحدد حتى ظروف موته وحياته؟ا)هكذا 
اأي  فمن  ال�سطحات(  هذه  بهم  تذهب 
ا�ستعملوها...  التي  االأدوات  هي  منتوج 
�سيء  يوجد  ال  باأنه  قالوا  من  هم  األي�س 
اأحد  طرحه  ..هذا  الكون  خالق  ا�سمه 
اأجابه  اأن  ...فكان  الغربيني  االأ�ساتذة 
الكرمي  اأ�ستاذنا  يا  )األك  تالميذته  اأحد 
عقال ـ قال : نعم ...ثم اأ�ساف اأين  ..؟ا 
مع  اأذرعه  واختلطت  االأ�ستاذ  فارتبك 
اأ�سابعه مع ه�سه�ساته ( فرد عليه التلميذ 
حتديد  ن�ستطيع  ال  اأ�ستاذ   يا  كذلك 
ن�ستطيع  ال  لكننا  نك�سبها  فنحن  عقولنا 
هبة  ت�سخي�سها...الأنها  اأو  مالم�ستها 
من  هي  اأنها  اإعجار..رغم  فيها  ربانية  
الباطل...اإن  من  احلق  لنا  وتبني  توجهنا 
للحداثة  يدعو  نف�سه  االإ�سالمي  الدين 
والتغيري والتب�رش والتاأمل ...فيوم �سمعنا 
بهذه املفاهيم احلداثية رحبنا بها وكنت 

يف  خا�سة  عنها  املدافعني  من  �سخ�سيا 
ويف  واملقالة  والرواية  والق�سة  ال�سعر 
كثري من �سوؤون احلياة.. اإىل غاية اأن قلنا 
كذلك مرحبا لها  حتى يف ال�سرية...الأن 
تتنا�سب  اأو  كثري من االأحاديث ال تتقابل 
مع العقل واملعقول وبع�س الوقائع كذلك 
بنا  اأن ت�سل  ..لكن  ال�سك  فيها كثريا من 
...فهذا  لل�سك يف كالم اهلل  وبهم اجلراأة 
نهائيا..ونثور يف وجه كل من  نقبله  ماال 
حاول ذلك..الأن القراآن كما اأ�رشنا نف�سه 
التغيري  تعني  التي  احلداثة  على  يحث 
التجارب  وحتذيق  وتهذيب  والتجديد 
ولي�س  االأف�سل  نحو  ور�سكلتها  احلياتية 
القراآن   املقد�سات..وففي  من  التقرب 
لعلمانية  بحاجة  علمانية..ول�سنا  كذلك 
نهائيا من  الدين  اإبعاد  تريد  التي  الغرب 
حديث)اأنتم  من  الدنيا...ولنعترب  احلياة 
العلمانيني  نرى  دنياكم(اأمل  ب�سوؤون  اأدرى 
�ستى  يف  بالدين  ي�ستنجدون  اأنف�سهم 
م�سائبهم وحمنهم.. واأنتم اأيها احلداثيني 
املتحف  يف  الدين  و�سع  تريدون  العرب 
وخلق دين جديد وكون جديد...اإفعلوها 
تقلدون  اأنتم  فقط  ا�ستطعتم..  ..اإن 
وما  ح�سبكم   �سهرة  االأكرث  املخالفني 
ما  �رشعان  غبار  من  زوابع  اإال  �سهرتهم 
ونقائها.. ال�سماء  �سفاء  اأمام  تنهزم 
جمرد  هي  للحداثة  الدعوات  هذه  واأن 
غطاء حلجب نواياكم ال�سيئة جتاه الدين 

احلنيف

اأ�ساقفة  كبري  ظهور  اأن  من  وبالرغم 
كان  االأحداث  م�رشح  على  اجلزائر 
فرن�سا  بني  مرير  �رشاع  مرحلة  يف 
اال�ستعمارية التي ا�ستغلت كل مقوماتها 
وجودها  لرت�سيخ  الكني�سة  فيها  مبا 
وهيمنتها يف اجلزائر اإال اأنه �سق طريقا 
اآخر مبنيا على تطويع االآخر لفل�سفته يف 
بناء العالقة بني اجلزائريني والكني�سة.

اأجنزها  التي  االأوىل  القطيعة  هذه هي 
هرني تي�سي وهو ي�رشف على ممار�سة 
اجلزائر  يف  امل�سيحية  ال�سعائر 
االإدارة  ر�سمته  ما  على  التمرد  وهي 
اال�ستعمارية ونزوعه اإىل ف�سل الكني�سة 
عن ال�سيا�سة متاما كما تو�سي به مواثيق 
كيف  عرف  فقد  الفرن�سية  اجلمهورية 
ير�سم احلدود بني والئه لفرن�سا كوطن 
للقيادة  كمركز  للفاتيكان  والئه  وبني 
عهد  اأول  امل�سيحي.  للعامل  الروحية 
اأي   1955 عام  اإىل  يعود  بامل�سوؤولية  له 
اأثناء الثورة التحريرية وكاأ�ستاذه دوفال 
النظام  من  وا�سحا  تي�سي  موقف  كان 
اال�ستعماري موؤيدا حلق اجلزائريني يف 
ومل  ا�ستقاللهم  ونيل  م�سريهم  تقرير 

تاأخذه يف موقفه لومة الئم.
ا�ستغل يف وهران منذ عام 1972 وكان 
التي  كروز  �سانتا  كني�سة  على  ي�رشف 
برتميمها  اجلزائرية  الدولة  قامت 
الرهبان  ملاأ�ساة  وا�ستذكارا  تكرميا 
اجلماعات  اأيدي  على  قتلوا  الذين 
منطقة  يف  امل�سلحني  االإ�سالمية 
بابا  عينه   1988 عام  ويف  تيبحرين. 

الفاتيكان بول�س الثاين اأ�سقف اجلزائر. 
ويف كل الفرتات التي توىل فيها القيادة 
كان  اجلزائر  مل�سيحيي  الروحية 
ال�سورة  تلك  اإبقاء  على  لي�س  حري�سا، 
التي ورثها عن معلمه دوفال الذي غري 
راأ�سا  الكني�سة  اإىل  اجلزائريني  نظرة 
على عقب وانتقل بها من قلعة �سليبية 
ا�ستعمارية موجهة نحو اجتثاث الهوية 
للتعاي�س  قابلة  موؤ�س�سة  اإىل  االإ�سالمية 
وعنوانا للت�سامح والت�سامن تقا�سم هم 
روابط  تعزيز  على  بل  والبناء،  الكفاح 
امل�سيحيني  م�سري  وجعل  االأخوة 
م�سري  عن  منف�سل  غري  اجلزائر  يف 
عام.  ب�سكل  واجلزائريني  اجلزائر 
اجلن�سية  اكت�ساب  على  حر�س  فقد 
الرئي�س بومدين  اجلزائرية فمنحها له 
عام 1966 نظري مواقفه امل�رشفة جتاه 
النظام اال�ستعماري وما مل�سه من قبول 
اال�ستقالل  منذ  ال�سعبية  االأو�ساط  يف 
والذي امتد اإىل الثمانينيات من القرن 

املا�سي. 
متتني  على  حري�سا  تي�سي  هرني  كان 
ودينية  فكرية  �سخ�سيات  مع  ال�سداقة 
ال�سابق  الرئي�س  غرار  على  جزائرية 
الرحمن  امل�سلمني عبد  العلماء  جلمعية 
الثقافة واملفكر املرموق  �سيبان ووزير 
عبد املجيد مزيان الذي تعاون معه على 
التي  القادر  عبد  االأمري  �سرية  اكت�ساف 
ولعل  بفرن�سا.  �سجنه  يف  بنف�سه  كتبها 
والثقافية  التاريخية  اإ�سهاماته  اأهم  من 
األفها  التي  الكتب  اإىل  ت�ساف  التي 

ع�سويته  اجلزائر  يف  امل�سيحية  حول 
اإىل  القادر  عبد  االأمري  موؤ�س�سة  يف 
ادري�س  بينها  جانب �سخ�سيات فذة من 
وحممد  ال�سيخ  وبوعمران  اجلزائري 
ملني وزهور  بوطالب. وهو االنتماء الذي 
لالأمري  عربون حمبة  تي�سي  يعده هرني 
عبد القادر الذي كان له دور حا�سم وبارز 
الدروز  بط�س  من  امل�سيحيني  اإنقاذ  يف 
تي�سي عند هذا  يتوقف  ومل  دم�سق.  يف 
احلد فقد اأ�سدر كتابا �سلط فيه ال�سوء 
الدرا�سة  من  تنل حقها  على جوانب مل 
عبد  االأمري  وفل�سفة  وجهاد  حياة  يف 

القادر.
من  بقربة  ي�سعر  تي�سي  هرني  كان  لقد 
البعد ال�سويف للر�سالة املحمدية بنف�س 
به  نف�سه  يعترب  الذي  والقدر  الدرجة 
قريبا من الكني�سة الكاثوليكية وقد ظهر 
املنا�سبات  خالل  مناق�ساته  خالل  من 
والندوات الفكرية التي يدعى لها فيلبي 
دون تردد اأن اأكرث اإملاما بالرتاث الديني 
وتفا�سري  وروايات  قراآن  من  االإ�سالمي 
وحميطا بال�سرية النبوية و�سرية اخللفاء 
من بعده. لقد مكنته اإجادته اللغة العربية 
امل�ساهمة  من  القاهرة  يف  اأخذها  التي 
منطلقات  على  املوؤ�س�سة  الفكرية 
كل  عن  البعيد  امل�سرتك  الفكري  البناء 
دائما  كان حري�سا  فقد  ال�سدام  اأ�سكال 
ي�سعر  اأن  دون  بعمق  اأفكاره  تبليغ  على 
ال�سدام.  اأ�سكال  من  �سكل  باأي  حماوره 
االرتباط  اأ�سد  ومرتبطا  �سغوفا  كان 
املفكر  اجلزائري  الوزير  ب�سخ�سية 

�سلته  تنقطع  ومل  مزيان  املجيد  عبد 
التنويرية يف اجلزائر  الدينية  باالأو�ساط 

اإىل اللحظة االأخرية من حياته.
تي�سي  هرني  عظمة  جوانب  من  ولعل 
اأنه مل ي�ست�سلم لدعوات مغادرة اجلزائر 
امل�سلحة  اجلماعات  تبثها  كانت  التي 
بها رجال  التي مر  وبالرغم من املحنة 
الدين امل�سيحيون يف اجلزائر على غرار 
مقتل رهبان تيبحرين ومقتل ق�س مدينة 
البقاء  على  اأ�رش  هرني  اأن  اإال  وهران 
ليون  اإىل مدينة  العودة  بدل  يف اجلزائر 
الذي ميتلك جن�سية  وهو  راأ�سه  م�سقط 
مزدوجة. وبقي منا�سال من اأجل جت�سيد 
اأفكاره حتى بعد تنحيه من من�سب اأ�سقف 
اإىل  اجلزائر. ولعلنا نتذكر عندما توجه 
الكني�سة  يقول:  وهو  بدر  غالب  خليفته 
واأ�ساف  اجلزائر  من  جزء  اجلزائرية 
"م�سري  اأن  عينيه  من  تذرف  والدموع 
الكني�سة بني اأيدي اجلزائريني، الأن لي�س 
اأننا مقبولون  اأح�س�سنا  اإذا  اإال  لنا م�سري 

من طرف املجتمع اجلزائري".
لقد رحل عن اجلزائر والعامل امل�سيحي 
وجهته  من  يخرج  اأن  اإال  اأبى  رجل  معا 
فكرية  اأدوارا  ليلعب  الدينية  الكن�سية 
من  وبالرغم  و�سيا�سية  وتاريخية 
باالأو�ساط  عالقته  به  العارفني  توج�س 
النموذج  ذلك  يظل  اأنه  اإال  املخابراتية 
االأجيال  جتد  وقد  ب�سمته  ترك  الذي 
بناء  يف  يفيدها  ما  �سريته  يف  القادمة 

عالقة تعاي�سية مع االآخر. 

اأبعدوا "احلداثة" هذه عن الدين رجاء..؟ا

هرني تي�سي فقيد التعاي�س الديني يف اجلزائر  

ال يحق لنا �سراحة 
كاأمة واعية ب�س�ؤون 

ع�سرها،اأن جتلب اأدوات من 
الغرب)خا�سة االأوروبية 

منها( ثم حتاول من خاللها 
اأن تقلب  بها علينا مقد�ساتنا 
التي األفناها اأو مت االقتناع 
بها منذ قرون خا�سة الن�ص 
الديني ،الأن هنالك اأطرافا 

كثرية عندنا يف اجلزائر 
حتاول اأن تقلد  بع�ص 

االأ�سماء الغربية ممن هي 
تنتج لنا بع�ص امل�سطلحات 
التابعة ووليدة احلداثة 
املزع�مة حتى ال نق�ل 

العبثية،كاالإب�ستم�ل�جيا 
وال�سيم�طيقا وامليتا وغريها 

من املعاول التي ت�سلح يف 
بيئة دون اأخرى بال �سك، 
وت�سلح لفن اأدبي وروائي 

ومقام دون اآخر.

للذين  م�دة  اأقربهم  "ولتجدن 
اآمن�ا الذين قال�ا اإنا ن�سارى 

ذلك اأن منهم ق�سي�سني ورهبانا 
واأنهم ال ي�ستكربون" 

عند تتبع �سرية الق�ص 
امل�ن�سيني�ر هانري تي�سي يقفز 
اإىل الذهن مبا�سرة هذا املقطع 

من �س�رة املائدة االآية 82. 
يغادرنا الرجل يف عامه 91 بعد 
حياة كانت مثاال ودر�سا يبقى 

لالأجيال القادمة لت�ستفيد 
منه يف اإعادة بناء امل�سرتك من 
احلياة الدينية واالإن�سانية مع 

االآخر املختلف. 

بقلم : جمال ن�سراهلل

بقلم اح�سن خال�ص

مطارحات فكرية
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اجلزائر وامل�ساحلات العربية.. دور تاريخي
 للتوحيد اأم التفجري:

عن  ال�سابقة  املقاالت  يف  تطرقنا  كما 
وت�سابك  االإيرانية  واحلالة  الرتكية  احلالة 
ملن  فاإنه  العربي  بالو�سع  منهما  كل 
املركز  هذا  اأن  على  التاأكيد  ال�رضوري 
االإ�سالمي  عاملنا  يف  وجوارهم-  -العرب 
هو الدينمو حلركية االإ�سالم يف العامل وهو 
احلا�سمة  التاريخية  املعارك  يف  واجهته 
اجتهت  التي  ال�سليبية  احلمالت  اأمام 
ال�رضاع  م�رضح  من  �سطبه  اىل  والتزال 

والتناف�س.. 
هذه الكتلة الب�رضية الهائلة املقدرة تقريبا 
ب 600 مليون ن�سمة تتناو�س ب�سكل اأو اآخر 
اأو  ت�سبها  اأو  الغربية �رضاعا  احل�سارة  مع 
تنتف�س  اآخر  اىل  حني  من  ولكنها  تداخال 
له..  التبعية  او  الغربي  النموذج  لرتف�س 
واالرتهان  الالئكية  عليها  �سلطت  ولقد 
الطبيعي  �سياقها  من  الإخراجها  لالأجنبي 
فبعد اأن مزقوها عرقيا فرغوها ح�ساريا.

اىل  الكونية  اال�سرتاتيجيات  وا�سعو  نظر 
خريطة القارة االإ�سالمية التي يزيد تعدادها 
وا�ستقر  ن�سمة  ملياري  عن  االآن  ال�سكاين 
االأمة  يتم �سلل  اأنه بتفجري املركز  اأمرهم 
القيمي  متيزها  اإبراز  عن  و�رضفها  متاما 
النظام  عجلة  يف  وا�ستيعابها  واالأخالقي 
الراأ�سمايل املادي.. ومن اأجل هذا الهدف 
�سختها  التي  والدرا�سات  البحوث  كرثت 
بدوائر  واملرتبطة  املتخ�س�سة  املراكز 

�سنع القرار يف الدول اال�ستعمارية.
العرب وجوارهم مثلوا حركية االإ�سالم 15 
ووفروا  بالر�سالة  العرب  نه�س  فلئن  قرنا 
فاإن  والعاملية،  االنطالق  قواعد  لها 
وتنوعا  وعلما  ثقافة  فيها  �سخوا  الفر�س 
فيها  مبا  املعرفة  اأ�سناف  كل  يف  فنيا 
فلقد  الرتك  اأما  وقواعدها،  العربية  علوم 
نيط بهم حماية االأمة خم�سة قرون بذلوا 
فيها دماء وقدرات وجهودا جبارة وت�سدوا 
العربي  املغرب  يف  االإ�سالم  حمو  لعملية 
كما ن�رضوا االإ�سالم يف �رضق اأوربا.. وبعيدا 
عن املركز رغم التعداد ال�سكاين الكبري يف 
دول اإ�سالمية كاندوني�سيا وباك�ستان والهند 
ظل االنتماء اإىل االإ�سالم يف حالة �سكونية 
الغربية  امل�ساريع  مواجهة  عن  مناأى  ويف 
ال�سيما يف املركز -حول بيت املقد�س-، 
واملجاالت  اجلاذبية  علم  يتدخل  وهنا 
مبقدار  الفاعلية  فت�سبح  املغناطي�سية 
القرب من املركز وهكذا كلما ابتعدنا عن 
املركز يقل االهتمام.. وملا كان العرب هم 
املركز مبا حوته اأر�سهم من تاريخ مكثف 
بح�سور االنبياء والر�سل و �سعائر االإ�سالم 
والبيوت التي ال ي�سد الرحال اإال لها، وفيها 
واأهلها  التاريخية،  االإ�سالم  مالحم  كانت 
وينتمون  عليها  واالأمناء  القران  لغة  حملة 
الذين حملوا  االأوائل  اأولئك  قيم  ملنظومة 
االعتبار  بهذا  وهم  االإ�سالم..  ر�سالة 
يدركون اأنهم �سدنة االإ�سالم- ولي�س �سادته 

بال�رضورة-
االآن �سقط اجلميع ال�سيما املركز -العرب 
العملي  الربنامج  �سمن  وهذا  وجريانهم- 
الذي  الواحد  النظام  وغاب  اال�ستعماري 
يجمعهم بجريانهم.. وحتولت املنطقة اىل 
ت�سارع دام مع العرب »الذين يعي�سون فقرا 
التاريخيني«  القادة  �سعيد  على  مذهال 
ديارهم  فاقتحموا  جريانهم  اأغرى  مما 
والعراق«  ال�سام  »بالد  اال�سرتاتيجية 
العراقية  الدولة  اأمريكا  اأ�سقطت  اأن  وبعد 
اإ�سقاط  وانهار ال�سد العربي حاولت تركيا 
من  مدعومة  تاريخية  عربية  دولة  نظام 
مبئات  نق�س  عقدة  تعاين  خليجية  دول 
تركيا  و�سعت  دم�سق  لتدمري  املليارات 
مزاجها  ح�سب  �سورية  ت�سكيل  اإعادة  اىل 

تركي  م�رضوع  وفق  وذلك  وم�ساحلها 
باحللف  عالقتها  ظل  ويف  علماين  وطني 
االأطل�سي والكيان ال�سهيوين.. فيما هرولت 
اإيران الجتياح ناعم �سمل العراق لل�سيطرة 
على مفا�سل احلكم الذي انزاح اىل �سبغة 
طائفية مرتبطة بامل�رضوع االأمريكي الذي 
ت�سللت مع دباباته للتحكم يف مقاليد االأمر 
يف العراق.. وبعيدا عن قراءة النوايا فلقد 
خطرا  العراق  يف  االإيراين  الوجود  اأ�سبح 
مل  الذي  العراقي  ال�سعب  ان�سجام  على 
متايزا  او  طائفيا  حتا�س�سا  �سابقا  يع�س 
هدفها  عن  اإيران  ابتعدت  و  طائفيا.. 
املعلن القد�س بتمددها يف ملفات اإقليمية 
غري مكرتثة مبا يتولد عن ذلك يف م�ساعر 
اليمن  فكان  جتاهها..  القومية  العرب 
تغليبها  �سيعية وحماولة  لقبيلة  وانت�سارها 
لدور  مريحة  غري  اإ�سارة  اليمن  كل  على 

اإيران يف الوطن العربي.
العرب  بني  االآن  امل�ستعلة  الق�سايا  ان 
وجريانهم معقدة وعوي�سة ولكن من املهم 
يف  حتما  �ستف�سل  تركيا  اأن  اىل  االإ�سارة 
ال�سام  بالد  يف  نفوذها  لب�سط  حماولة  اأي 
اأ�سلوب،  والعراق عن طريق ما تنهجه من 
كما اأن اإيران لن تفلح باإحلاق العراق.. قد 
ت�ستويل بع�س الوقت على بع�س ثروته ولكن 
التحدي اأمامها كبري وقد تغرق يف م�ستنقع 
القبول  العراق  يتعود  فلم  بها..  يودي  دام 
التاريخ  يتحدث  هكذا  وال�سيم،  باالحتواء 
االحتالل  ك�رض  العراقيني على  قدرة  ولعل 
وتكبيده  قليلة  �سنوات  خالل  االأمريكي 
اأمريكا خ�سائر فادحة مينح املتابع القدرة 
ماآل  عليه  �سيكون  ملا  اال�ست�رضاف  على 

التواجد االإيراين واأن�ساره يف العراق.
املعادلة ال�صفرية:

احلالة  غياب  يف  تتمثل  املعقدة  امل�سكلة 
وحت�سد  العربي  الهم  حتمل  التي  العربية 
وتفاهمات  حوار  ال�ستئناف  العرب  خلفها 
مع اجلريان واالنطالق لبناء كتلة اقت�سادية 
ال  فاجلريان  اجلميع،  حتمي  و�سيا�سية 
يحملون م�رضوعا جامعا لالأمة -على االأقل 
ترجمة م�ساريعهم الواقعية- فهم يتعجلون 
الدولة  انهيار  من  لال�ستفادة  اأمرهم 
اأنظمة  يتقدمهم  اليوم  والعرب  العربية، 
وا�ستهانت  اال�سرتاتيجي  بدورهم  فرطت 
مب�ستقبلهم فذهبت اإىل االنهيار اأمام العدو 
ال�سهيوين والتبعية الإرادة االأمريكي بال قيد 
اأو �رضط مبعنى وا�سح اأنها مكنت للفريو�س 
ال�سهيوين من قلب االأمة يف اجلزيرة العربية 
وكثري من الدول العربية.. وتوزعت القيادة 
واإقليمية وبهذا  العربية على حماور دولية 
العربية فر�سة االنهماك يف  الكتلة  فقدت 
تقود  اأن  واالإ�سرتاتيجية  التاريخية  مهمتها 
يزداد  هنا  ونه�ستها..  عزتها  اإىل  االأمة 

االأمر تعقيدا.
عناوين  بكل  فل�سطني  ق�سية  ارتباط  اإن 
الهزمية يف االأمة ي�سري بو�سوح اإىل معادالت 
ونبال  و�سفافية  تركيزا  حتتاج  مرتابطة 
وجدية يف معاجلتها فكيف ميكن اأن ت�سرتد 
فل�سطني بدون العرب؟ وكيف ميكن للعرب 
اأن ينه�سوا للمهمة فيما هم ي�ستنزفون؟ و 
اأنظمتهم  تقوم بت�ستيتهم وتنازعهم  وتهدر 
ين�سبطا  مل  اجلاران  فيما  طاقاتهم؟.. 
لوعي ا�سرتاتيجي قيمي ت�سغلهما امل�سالح 
طغيان  ال  التي  االأمة  ح�سابات  عن  االآنية 

فيها لعرق اأو طائفة؟
عدة  قرونا  روحية  بطاقة  العرب  متيز 
اأعظم  يف  واالأمم  ال�سعوب  لهم  جمعت 
وقيما..  وات�ساعا  عمرا  اإن�سانية  ح�سارة 
زوايا املتاأملني  اليوم يف  اأ�سبحت خمبوءة 
على واقع اأمتهم ولكنها بال �سك مل متت، 

�سد  العرب  انتف�س  كلما  وهجها  نرى 
روحهم  فتتجلى  م�ستعمر  �سد  اأو  طاغية 
كما لو كانت تتلقى بيانات غار »حراء« على 

ل�سان حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
البد من حماولة اخلروج من هذه املعادلة 
واإنقاذ  العربي  اجل�سد  ملداواة  ال�سفرية 
اإيران من تخبطها يف العراق واليمن واإنقاذ 
باالأطل�سي  بعالقتها  خطاياها  من  تركيا 
الذي  الطريق  ول�سق  ال�سهيوين..  والكيان 
يتكامل فيه اجلميع على املحجة البي�ساء.. 
اإنه الطريق اإىل القد�س برناجما وم�رضوعا 
اأو  العراق  ان�سغاال يف  ولي�س  �سعارا  ولي�س 
خملة  حتالفات  اأو  �سورية  �سمال  يف  عبثا 
وكيف؟  فمن؟  االأ�سئلة:..  تتدفق  وهنا 
اأرهقت  التي  االأ�سئلة  بع�س  هي  ومتى؟.. 
جمتمعاتنا التي تعاين الفقر والتخلف فيما 
هي تدرك اأن عزتها تكمن يف الطريق اإىل 
القد�س  اإىل  الطريق  كان  القد�س..فكما 
و�سدرة  العلى  ال�سموات  اإىل  نبينا  معراج 
املنتهى اإيذانا بعامليتنا االأوىل فاإنه كذلك 
لندخل  العزة  اإىل  معراجنا  �سيكون  اليوم 
دعوات  فال  الثانية  االإ�سالمية  عامليتنا 
لن  فنه�ستنا  والعرقية،  الطائفية  اجلاهلية 
له  فمن  القد�س..   طريق   على  اإال  تكون 
اأكرث امل�سلمني  اإنه  �رضف اخلطوة االأوىل؟ 
بالقد�س وفل�سطني وع�سقا  اإميانا  والعرب 

لها، اإنها اجلزائر بال ريب.

ملاذا اجلزائر؟:

تبدو  ذاتية،  واأخرى  مو�سوعية  الأ�سباب 
بهذا  بالقيام  االأوفر  احلظ  ذات  اجلزائر 
تاأتي  العزم  اأهل  قدر  فعلى  اجلليل،  الدور 
بال�رضورة  اأنف�سنا  جند  وهنا  العزائم.. 
حماوالت  بع�س  نفند  اأن  م�سطرين 
الت�سكيك والتثبيط.. فمن االأ�سئلة املتعجلة 
تلك التي تتحدث عن االإمكانات والقدرات 
واأ�سباب  نتيجة  اىل  التو�سل  ا�ستحالة  و 
امل�سكالت  وتعدد  املكان  بعد  مثل  اأخرى 
وا�سطرابات اإقليمية ودولية و مدى �سكوت 
االأجانب على هذا ال�سلوك ال�سيا�سي الذي 
ي�سطدم يف اجلوهر مع م�ساريعهم لتفجري 

املنطقة..
مل  العربي  الوطن  يف  رئي�س  بلد  اجلزائر 
ينل ا�ستقالله مبنحة ا�ستعمارية اإمنا بثورة 
اأفريقيا  يف  ال�سيا�سية  اخلريطة  غريت 
والوطن العربي وقو�ست اأركان اال�ستعمار.. 
ي�سمل  �سداها  وكان  ثورات  فجرت  ثورة 
حلف  يف  تكن  مل  و  االأربع  االأر�س  قارات 
اأو حمور، اإمنا م�ستقلة ال �رضقية وال غربية 
و  منت�رضة  و�سننا  قيما  جت�سدت  ثورة   ..
الرذيلة  تقاليد ترف�س قيم  اأ�سكنت �سعبها 
والهزمية املتمثلة بالتمزق والت�ستت واجلنب 
واأكدت دورها وموقعها  ومواالة االأعداء.. 
يف خريطة الفعل العربي من خالل ح�سور 
م�ستمر يف املواقف التاريخية مع الق�سية 
الفل�سطينية والثورة الفل�سطينية ويف القتال 
القتال  جبهات  ودعم  ال�سوي�س  قناة  على 
مايل  وباإ�سناد  طائرات  من  متلك  ما  بكل 
وت�سليحي كبري مل مينعها عن ذلك مواقف 
من هذا النظام او ذاك ومل يحجم موقفها 
يومذاك،  املادية  اإمكاناتها  قلة  ودورها 
تعبري  ال�سلوك  هذا  اأن  توؤمن  فاجلزائر 

تلقائي عن عميق قناعاتها.. 
ال�ستة هي فقط  مل تكن عقود اال�ستقالل 
�ساهدة هذا الدور فلقد �سارك اجلزائريون 
�سالح  جي�س  املغاربي  االإ�سناد  اإطار  يف 
ميثل  مبا  املقد�س  بيت  حترير  يف  الدين 
الدور  لهم  وكان  الدين  �سالح  جي�س  ربع 
القد�س وبذلك منحهم  الرئي�س يف حترير 
اأخطر  الدين  �سالح  التاريخي  القائد 
االأق�سى  امل�سجد  يف  واأ�رضفها  املواقع 

حلماية  املغاربة  وبوابة  املغاربة  حي 
الغوث  عرب  لها  واأوقف  الرباق..  حائط 
ال�رضيف  القد�س  يف  هكتار  األفي  بومدين 

يف »عني كارم«.
يف العقود ال�ستة ال�سيما تلك التي كانت حتت 
قيادة الرئي�س هواري بومدين وال�ساذيل بن 
يف  قوي  بح�سور  اجلزائر  متيزت  جديد 
امل�سهد ال�سيا�سي العربي بحجم ثقل وزن 
ثورتها املنت�رضة وا�ستمر اخلط ال�سيا�سي 
للجزائر على امل�ستوى العربي واالإ�سالمي 
قويا م�ستقيما بال عوج ومل ي�سجل عليه اأي 
هفوة، ملتزما بق�سايا اأمته ومبتعدا متاما 
عن التحيز ملحور دون اآخر اأو لطرف دون 
االأطراف  ثقة  بذلك  اجلزائر  فنالت  اآخر 
ال�سيا�سي  اخلط  هذا  يكن  مل  جميعا.. 
يتم  الذي  الفعل  الدعاية وبهرجة  باب  من 
املقاي�سة به بل اإنه عقيدة �سيا�سية تنطلق 
من عميق وجدان الثوار املوؤمنني بالوحدة 
يف  التمزق  خلطورة  واملدركني  وقيمتها 
كل  فكانت  لالنهيار..  يهيئ  وكيف  االأمة 

حماوالتها لراأب ال�سدع مكللة بالنجاح.
االإيرانيني  جمع  اجلزائر  ا�ستطاعت  فلقد 
و�سالم  �سلح  اتفاقية  يف  والعراقيني 
كما  مت�سعبة،  حروب  بعد   1975 يف 
وم�رض  ليبيا  بني  متفاقما  �رضاعا  اأنهت 
جمعت  كما  نهائي،  وب�سكل   1977 �سنة 
قبيل   1987 يف  املتنازعني  الفل�سطينيني 
االنتفا�سة ليخرجوا من موؤمتر امل�ساحلة 
وقد توحدت منظمة التحرير الفل�سطينية 
فكان  بها..  تع�سف  اخلالفات  كادت  التي 
القوي  االإ�سهام  امل�ساحلة  هذه  نتائج  من 
وعندما  �ساملة..  فل�سطينية  انتفا�سة  يف 
اندلعت احلرب العراقية االإيرانية ان�سغلت 
اجلزائر باأعلى م�ستوياتها الإنهائها من خالل 
تكليف وزير خارجيتها حممد ال�سديق بن 
مفاو�سات  الإجراء  العبقري  الوزير  يحيى 
اأثناء  ا�ست�سهد  حتى  الطرفني  بني  مكوكية 
مهمته العظيمة يف 3 مايو 1982.. مل تكن 
رغبة  وامل�سلمني  العرب  بني  امل�ساحلات 
اجلزائر  لها  تدفع  عقيدة  اإمنا  �سدفة  او 
هذه  يف  اجلزائريون  ومتيز  طاقتها  بكل 
املهمات املقد�سة بنبل امل�سعى والوقوف 
اإزاء اجلميع على م�سافة واحدة ولكن بداأب 

لتذليل ال�سعاب.
�سجل حافل منه املعلن و كثريه غري املعلن 
ي�سع اجلزائر بال تردد يف املكانة الرائدة 
بالوحدة..  واإميانا  وقدرة  وعمال  حر�سا 
املباركة  الثورة  اإنتاجات  اأحد  هو  وهذا 
اجلزائريون  عنه  يتنازل  ولن  املتجددة 
الأنه الوفاء لدماء ال�سهداء وا�ستح�سار قيم 

ثورتهم و�سنن انت�سارها.
اإن تركيا واإيران يف حاجة بال �سك للخروج 
ومن  بالعرب  العالقة  يف  تخبطهما  من 
نال  وقد  منهما  كال  على  مفرو�سة  عزلة 
كل منهما غ�سب من هذا الفريق اأو ذاك، 
واليمن  والعراق  �سورية  يف  العرب  ان  كما 
االإيرانيني  تدخل  عنهم  يرتفع  اأن  بحاجة 
اجلزائر  دور  ياأتي  وهنا  واالأتراك.. 
اال�ستباك  لف�س  اجلميع  من  املقبول 
العربية  الدول  بني  م�ساحلات  واإجراء 
التفاهم  وتعميق  العرب  وجريان  الرئي�سية 
ودوؤوب  مت�سعب  عمل  يف  اال�سرتاتيجي 
ويف  العابثني..  عبث  املنطقة  لتجنيب 
هذا االإطار �سياأتي احلديث عن م�سكالت 
بهذا  واملرتبطة  الداخلية  العربية  الدول 
اجلار اأو ذاك.. اإن املو�سوع عقيدة ومبداأ 
وباالإ�سافة اإىل ذلك فهو حتقيق اأمن قومي 

ا�سرتاتيجي واهلل غالب على اأمره.

اإنها اجلزائر كلمة 
الف�صل و�صوت احلكمة 

وال�صمري املخل�ص والنربة 
الوا�صحة وفخر العرب 

وعز امل�صلمني.. يف اأ�صعب 
الظروف التي مرت 

بالأمة لعلع ر�صا�صها 
معلنا ثورة نادرة ك�صرت 

�صوكة الأطل�صي ودوى 
�صهيلها يف كل اأفريقيا 

واآ�صيا ثورة �صد الظاملني 
ودحر امل�صتعمرين.. 

ثورة امل�صتحيل واملعجزات 
الكربى ت�صري روحها يف 

فل�صطني والعرب وامل�صلمني 
فتزيح عنهم الياأ�ص 

والهزمية.. عرفت مكانتها 
وعرفت حجم قوتها فكانت 
الأمينة على ذلك واأخذت 

دورها يف الأمة باقتدار 
ومل يكن مقبول يف عرفها 

الت�صرذم او التخا�صم 
ف�صعت دوما لالإ�صالح بني 
الأخوة �صعارها فل�صطني 

هي ال�صمنت امل�صلح الذي 
يوحد الأمة واإل فاإنها 

�صتتفجر.... اإنها اجلزائر 
نحوها ترنو الأب�صار 

ل�صتدراك ما فات واللحاق 
بعجلة الزمن لإنقاذ اأمة 

تتاآكل بفعل �صياطني 
ال�صتعمار.

اأقالم

�صالح عو�ص



اخلمي�س  03 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ18  ربيع الثاين   1442ه اأقالم9
واجب الذاكرة

قراءة يف مذكرات الرائد عمار جرمان »احلقيقة« 
مولد املجاهد عمار جرمان

بولعرا�س  بن  عمار  املجاهد  ولد 
فيفري   03 يوم  جرمان  رّما�س  بن 
م�شتى  يف  اأرغي�س  ب�شيدي  1934م 
البواقي  اأم  بوالية  ويذير،  علي 
حاليا، وينحدر من عر�س احلراكتة 
اأربعة ذكور  ال�شتة  اإخوته  وهو رابع 
عن  جرمان  عمار  يتحدث  وبنتني. 
بن  بولعرا�س  »والدي  بقوله:  والده 
اأغلبية  مثل  ميتهن  كان  رّما�س، 
مهنة  الوقت  ذلك  يف  اجلزائريني 
الفالحة والتجارة، وكان يعي�س عند 
عمه عبد اهلل يف دار واحدة مب�شتى 
الربيعي  اإخوته  مع  اأويذير  علي 
اجلّد  وفاة  وبعد  وبوعقال،  وجّفال 
رّما�س، كفلهم عمهم عبد اهلل وقام 

بتزويجهم«. 

انتقال عائلة بولعرا�س 
جرمان اإىل قرية ال�شريعة 

بلدية تب�شة املختلطة 

انتقلت  يف �شنة 1937م    
قرية  اإىل  جرمان  عمار  عائلة 
التابعة  ال�رشيعة(  )بلدية  ال�رشيعة 
لبلدية تب�شة املختلطة )والية تب�شة 
ا�شوة  هناك  وا�شتقرت  حاليا(، 
بالقرية،  املقيمني  اأقاربها  ببع�س 
بولعرا�س  والده  وا�شل  حيث 
التجارة  ميدان  يف  هناك  الن�شاط 

والفالحة. 

حماكمة عمار جرمان من 
طرف الق�شاء اال�شتعماري 

الفرن�شي 

جرمان  عمار  ي�رشد   
طفل  وهو  له  وقعت  غريبة  حادثة 
حيث  �شنوات،   04 بعمر  �شغري 
ا�شتدعاء  تب�شة  حمكمة  له  وجهت 
اتهامه  ومت  القا�شي،  اأمام  للمثول 
الفرن�شية،  اجلندية  من  بالفرار 
وا�شتدعيا بهذه التهمة ل�شبع مرات 
اأرغي�س  خاله  توىل  حيث  متتالية، 
عمر بن عمار، نقله اإىل مدينة تب�شة 
ل�شغر �شنه، ومبجرد اأن عر�س على 
الق�شية  بهذه  كلف  الذي  القا�شي 
طفل  ا�شتدعاء  من  وا�شتغرب 

�شغري واتهامه بالفرار من اجلندية 
الفرن�شية. 

بعد  فيما  وات�شح   
يف  ت�شبب  االأ�شماء  يف  ت�شابها  اأن 
اأحد  اأن  وقوع هذه امل�شكلة، حيث 
نف�س  يحمل  جرمان  عمار  اأقارب 
اجلي�س  من  فّراره  وبعد  اال�شم، 
اال�شتعماري الفرن�شي خالل احلرب 
ال�شلطات  وقعت  الثانية،  العاملية 

بعد  التبا�س  يف  الفرن�شي 
فوجهت  اال�شمني،  ت�شابه 
اال�شتدعاء لعمار من اأجل 
املحكمة  اأمام  ميثل  اأن 
هذا  وي�شف  ال�شبب،  لهذا 
واأنا  بقوله: »كنت  املوقف 
�شغري ال�شن، ا�شتغرب من 
هذه الت�رشفات، ومل اأفهم 

اأبدا ما يدور حويل«.

ذكريات عن مرحلة 
التعليم يف مدر�شة 

احلياة

يف  جرمان  عمار  عا�س 
رعاية والده اإىل غاية وفاته 
اأ�رشة  ليرتك  1942م،  �شنة 
واأبنائه  اأرملة  من  مكونة 
االأيتام، هذه الوفاة اأجربت 
عمار  ال�شغري«  »الطفل 
على اأن ي�شّمر عن �شاعدّيه 

الإعالة اأفراد اأ�رشته الفقرية.
اأ�رشته  يعيل  عمار  الطفل  وظل 
يتلقاه  كان  الذي  تعليمه  ويوا�شل 
القراآن  يتعلم  كان  حيث  القرية  يف 
ودخل  العربية،  واللغة  الكرمي 
بال�رشيعة  تقع  عربية  مدر�شة  اإىل 
اجلهة  �شكان  عليها  ويطلق 
مدر�شة  وهي  »الوكالة«،  ت�شمية 
امل�شلمني  العلماء  جمعية  اأ�ش�شتها 
 12 اأو   10 وت�شم  اجلزائريني، 
ويتوىل  باحل�شري،  مفرو�شني  ق�شما 
اإدارتها،  ال�شبوكي  احممد  ال�شيخ 
التحاقه  بعد  جرمان  عمار  ودر�س 
من  كل  يدي  على  املدر�شة  بهذه 
احممد  بن  �شالح  �شي  االأ�شاتذة: 
وقوا�شمية  ال�شكراوي،  مقراين 
حممد  و�شي  احلميداين،  حممد 
بن زروال من ع�شرية اأوالد مو�شى، 

اأوالد  ع�شرية  ومن  ال�شافعي  و�شي 
مو�شى اأي�شا. 

الذي  التعليم  وعن   
يقول  »الوكالة«  مبدر�شة  تلقاه 
الدرو�س  »كانت  جرمان:  عمار 
الكرمي،  القراآن  حتفيظ  عن  عبارة 
والفقه«،  واحلديث  العربية  واللغة 
مّت  املدر�شة  ن�شاط  من  مدة  بعد 
جديدة  بناية  اإىل  مقرها  حتويل 

»الوكالة«  من  ت�شميتا  تغيري  وتقرر 
اإىل »مدر�شة احلياة«. 

اأ�شهب عمار جرمان يف   
الذكريات  بع�س  �رشد  مذكراته يف 
عن مرحلة التعليم التي ق�شاها يف 
مدر�شة احلياة، حيث ي�شفها بقوله: 
حدثت ق�ش�س واأحداث عجيبة يف 
عادية  تعترب  لكنها  املرحلة،  تلك 
اأن  ذلك  ومن  الوقت،  ذلك  يف 
معلمي تلك الفرتة كانوا ي�شتعلمون 
»العنف« تعليم االأطفال، هذه العادة 

كانت عادة ماألوفة عند االأولياء. 
املعلم  منوذج  واأبرز   
كان  الذي  احممد  بن  �شالح  �شي 
ومفردها  القداد�شة  مع  �شديدا 
تطلق  التي  الت�شمية  وهي  اقدا�س 
وفور  حيث  باجلهة،  التالميذ  على 
لق�شاء  االأق�شام  من  خروجهم 

يحدثون  كانوا  الراحة  فرتة 
وهم  ال�شاحة  يف  و�شخبا  �شجيجا 
بني  يتعاىل  و�رشاخهم  يرتاك�شون 
اأرجاء املدر�شة، ولو�شع حد حلالة 
الفو�شى ال�شائدة يف فناء املدر�شة، 
القداد�شة  يجمع  �شالح  �شي  كان 
يقوم  ثم  عينيه  وي�شع ع�شابة على 
وملا  ع�شوائية،  ب�شفة  ب�رشبهم 
اأجاب بقوله:  �شئل عن �شبب ذلك، 
يقال  ال  حتى  ذلك  »اأفعل 
باأين اأف�شل تلميذا على اآخر، 
وحتى يكونوا جميعا �شوا�شية 
يّردد  ما  وكثريا  العقوبة«،  يف 
مقولة: »الع�شا ملن ع�شى«. 

التعليم  يقت�رش  ومل   
الكرمي  القراآن  حتفيظ  عن 
بل  فقط،  العربية  واللغة 
املتمدر�شون  »اإقدا�شن«  كان 
يتعلمون  احلياة  مبدر�شة 
يرددونها  وكانوا  االأنا�شيد، 
املدر�شة،  عند خروجهم من 
وطنية  اأنا�شيد  من  واختلفت 
رددوا  حيث  دينية  واأنا�شيد 
اأنا�شيد: »من جبالنا«، و«�شعب 

اجلزائر م�شلم«. 

يوميات بني الدرا�شة، 
العمل، ممار�شات 
الريا�شة، وتوزيع 

املنا�شري ال�شيا�شية 
القا�شية  االأو�شاع  اأمام   
ا�شطر  اأ�رشته،  تعي�شها  كانت  التي 
عمار جرمان اإىل العمل يف موؤ�ش�شة 
يف  املخت�شة   La sap »ال�شاب« 
اأ�رشته، حيث  اإعالة  الفالحة الأجل 
 13 العمر  من  يبلغ  فتى  وهو  اأرغم 
معا،  والعمل  الدرا�شة  على  �شنة 
الدرا�شة  على  العمل  ف�شل  حيث 
ب�شفة  احلياة  مدر�شة  يزور  وكان 
انتقل  1947م  �شنة  ويف  متقطعة، 
ت�شدر  كانت  مزارع  يف  للعمل 
مالطا  اإىل  والفواكه  اخل�رش 

واإيطاليا وغريهما. 
جرمان  عمار  بلغ  وملا   
انخرط  �شنة،   15 اأو   14 العمر  من 
يف عدة فرق ريا�شية كانت تتناف�س 
يف احت�شانه ملا اأظهره من قدرات 

القدم، وغريها  كرة  لعب  فائقة يف 
مثل  االأخرى  الريا�شات  من 
التقليدية  والكرة  واجلري،  ال�شيد 
وال�شباحة يف االأودية، وكان ميار�س 
طيلة  اأقرانه  مع  الريا�شات  هذه 
التي  البطالة  فرتات  خالل  النهار 

كان مير بها بني الفينة واالأخرى. 
عمار  ممار�شة   
له  جلت  للريا�شة  جرمان 
وا�شتدعي  جديد،  من  املتاعب 
املدعو  حممد  التون�شي  زميله  مع 
قا�شي  اأمام  للمثول  »املهند�س« 
له  وجهت  اأن  بعد  تب�شة  حمكمة 
يف  والت�شبب  بال�شلوع  اتهامات 
وقبل  بال�رشيعة،  تقع  غابة  حرق 
لهما  قدم  للمحكمة  يتوجها  اأن 
اأحد معارف عمار جرمان ن�شيحة 
تتمثل يف التنكر لكل التهم املوجهة 
اإىل  معا  توجها  ذلك  وبعد  لهما، 
على  حت�شال  اأين  تب�شة،  حمكمة 
بعد  الغابة،  تهمة حرق  من  الرباءة 
التهم  كل  القا�شي  اأمام  اأنكروا  اأن 
عن  واأخربوه  لهما،  وجهت  التي 
كانوا  والذين  احلقيقني  الفاعلني 
النفوذ  ببع�س  يتمتعون  اأوليائهم 
ورميها  التهمة  لتوجه  وا�شتغلوه 
وحممد  جرمان  عمار  اأكتاف  على 

التون�شي بحكم اأنهما يتيمني. 
يف اأثناء ذلك انخرط عمار جرمان 
الن�شاط  يف  التون�شي  وحممد 
ال�شيا�شي حيث قاما بتوزيع منا�شري 
اأحمد  كان  ال�شيوعي  احلزب 
تب�شة  مبدينة  القاطن  النقري�شي 
املنا�شري  بهذه  بتزويدهم  يقوم 
لتوزيعها على املواطنني، ومل يكتفوا 
بهذا فقط بل قاموا بتوزيع منا�شري 
البيان  حزب  عن  �شادرة  اأخرى 
رغم  عبا�س،  فرحات  يراأ�شه  الذي 
هذه  لفحوى  اجليد  اإدراكهما  عدم 
الف�شول  دفعهما  حيث  املنا�شري، 
هذه  وعن  بذلك،  للقيام  وال�شغف 
عمار  املجاهد  يتحدث  املرحلة 
بنا  احلد  »...و�شل  بقوله:  جرمان 
اإىل درجة كتابة عبارات �شتم و�شب 
جدران  على  »اخلليفة«  حق  يف 
تلقيا  اأن  بعد  اال�شتعمارية،  اإدارية 

اأمرا بذلك«. 

بقلم فرحاين طارق عزيز 

تعد املذكرات ال�شخ�شية من 
بني اأهم م�شادر كتابة تاريخ 

الثورة التحريرية، ملا حتتويه 
من معلومات مفيدة للباحثني 
ت�شاعدهم على فهم تطورات 
االأحداث التي �شهدتها الثورة 
ومعرفة تفا�شيل عن طبيعة 
العمل الع�شكري اأو ال�شيا�شي 
الذي قام به جي�س وجبهة 
التحرير الوطني ملواجهة 

ال�شلطات اال�شتعمارية 
الفرن�شية، يف هذا العدد 

من جريدة الو�شط �شنحاول 
اإماطة اللثام عن بع�س املحاور 
التي ت�شمنتها مذكرات عمار 

جرمان والتي عنونها بت�شمية 
»احلقيقة« مذكرات عن ثورة 

التحرير الوطني وما بعد 
اال�شتقالل، هذه املذكرات 
�شدرت يف �شنة 2007م عن 

من�شورات دار الهدى للطباعة 
والن�شر والتوزيع بعني مليلة، 

والتي حملت ت�شديرا كتبه 
حممد ال�شالح وني�شي الذي 

حتدث فيه عن املذكرات 
وعالقته ب�شاحبها. 

اجلزء 01 

عودة الهجمات اال�شتعرا�شية

الإرهاب يد فرن�سا يف منطقة ال�ساحل
بح�شولها  اعرتف  الهجمات 
الناطق با�شم اجلي�س الفرن�شي 
نفى  الذي  روميجيري  توما�س 
م�شيفا  ب�رشية  خ�شائر  وجود 
اأن قاعدة يف كيدال ت�شتخدمها 
“املينو�شما”  االأممية  القوة 
قيد  التزال  اأ�رشار  بها  حلقت 
،و كما هو معروف يف  التقييم 
�شلوكيات اجلماعات االرهابية 
القاعدة  تنظيم  ينتظر  مل 
عرب  الهجوم  لتبني  طويال 
التي  »الر�شمية«  املن�شات 

ي�شتعملها  منذ مدة طويلة.
الق�شاء  بعد  االأول  الهجوم هو 

على االأمري باه اآغ مو�شى التي 
املن�رشم  نوفمرب   10 يف  متت 
يف  يف  القادة  اأحد  املعني  و 
االإ�شالم  “ن�رشة  جماعة 
يقودها  التي  وامل�شلمني” 
ال�شابق  العقيد  غايل،  اآغ  اإياد 
اختار  الذي  املايل  باجلي�س 
حتت  امل�شلح  العمل  م�شار 
االإرهابية  اجلماعات  غطاء 

منذ2012.
ي�شدق  اأن  لعاقل  ميكن  ال 
بني  حقيقية  حربا  هناك  اأن 
فلول  و  الفرن�شي  اجلي�س 
الكيانات  باقي  و  القاعدة 

اأن  يوؤكد  ،فاملنطق  االرهابية 
وجودها  لتربير  ت�شعى  فرن�شا 
لتكون  ال�شاحل  منطقة  يف 
و  الطاقة  منابع  من  قريبة 
منجم  خا�شة  و  نقليها  طرق 
اأرليت  مدينة  يف  اليورانيوم 
بالنيجر حيث تتمول املحطات 
النووية الفرن�شية ب80 باملائة 
هذه  من  االأولية  موادها  من 
ال�شاحل  يف  املجهولة  النقطة 

االفريقي.
االإرهاب يف ال�شاحل االفريقي 
يف  لال�شتثمار  فرن�شا  يد  هو 
االأزمات وتفريخها من بع�شها 

املقاربة  هذه  البع�س،ووفق 
علينا اأن نفهم ما يجري حولنا

فرن�شا التي تدعي اأن تواجدها 
 ، االأمن  حتقيق  ي�شتهدف 
اأموال  اأي  تنفق  اأن  ترف�س 
لتحقيق اال�شتقرار االجتماعي 
بال  تعمل  لكنها  املنطقة  يف 
تفعله  ما  حماية  على  هوادة 
�رشكاتها من ا�شتنزاف للرثوات 
ال�شعوب  اأعني  عن  بعيدا 
حول  النقا�س  جمرد  وترف�س 

املو�شوع.
لي�س  ال�شاحل  يف  االرهاب 
اأعمى،بل هو مب�رش و يتحرك 

ح�شب  مكيفة  اأجندة  وفق 
الظروف ولي�س خافيا على اأحد 
املخابرات  من  �شباط  تواجد 
مع  ات�شاالت  اأقاموا  املغربية 
توثيق  ارهابية ومت  جمموعات 
منها  كثري  و  اللقاءات  هذه 
من�شور عرب �شبكة االأنرتنت ،ما 
اأخواتها  وو  القاعدة  به  تقوم 
املخابرات  مكاتب  يف  يتحدد 
وغريها  املغربية  و  الفرن�شية 
تتقا�شم  التي  االأطراف  من 
ي�شتمر  اأن  يهمها  الكعكة،و 
على  خميما  اخلوف  هاج�س 

االأجواء الأمد بعيد.

بعد فرتة كمون طويلة واإرادية عاد 
تنظيم القاعدة يف منطقة ال�شاحل 

للعمليات اال�شتعرا�شية ذات ال�شيت 
االعالمي ،حيث تعر�شت �شباح 

االإثنني املن�شرم  ثالث قواعد 
ع�شكرية فرن�شية يف ال�شمال املايل 

لهجومات من�شقة ويف نف�س التوقيت 
حيث ا�شتعمل االرهابيون  “�شواريخ 
خمتلفة  من�شاآت ع�شكرية فرن�شية 

يف كيدال وميناكا وجاوو .

يقلم :وداد احلاج
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عي�شة ق.

مواجهة  تكون  �سوف  الغر�ض  ولهذا 
العميد م�ساء الغد فر�سة لالعبني من 
تنتظره  الذي  االنت�سار  حتقيق  اأجل 
اجلماهري يف ظل رغبتها روؤية الفريق 
يف اف�سل اأحواله والعودة اإىل التناف�ض 
على �سعود من�سة تتويجات املناف�سة 
القارية بعد غياب عنها دام 44 عاما 
متناول  املهمة يف  تبدو  كامال، حيث 
اأ�سبال املدرب نبيل نغيز خا�سة واأنهم 
متكنوا من العودة يف تنقلهم اإىل البنني 
بالتعادل هدف يف كل �سبكة، و�سيعوا 
كانوا  بعدما  املتناول  يف  كان  فوزا 
يباغتوا  اأن  قبل  النتيجة  متقدمني يف 
ا�سحاب  طرف  من  التعادل  بهدف 
�سعبا  مناف�سا  يبدو  ال  الذي  االأر�ض، 
فر�سة  متلك  اأين  "العميد"  لت�سكيلة 

الذي  الفوز  حتقيق  اأجل  من  كبرية 
و�سع  �رضورة  التعداد  من  يتطلّب 
طيلة  والرتكيز  االأر�ض  على  االأرجل 
مفاجاأة  اي  لتفادي  دقيقة  الت�سعني 
غري متوقعة، وذلك عرب توخي احلذر 
الدرب  الزوار وموا�سلة  واحليطة من 

من خالل التاأهل اإىل الدور املقبل.
و�سوف تعرف الت�سكيلة عودة املدافع 
نبيل لعمارة اإىل خطط الطاقم الفني 
ب�سبب  الذهاب  لقاء  عن  غاب  بعدما 
حتاليل خاطئة حول اإ�سابته بفريو�ض 
كورونا، قبل اأن يتبنّي عند العودة اإىل 
الفريو�ض  يحمل  ال  اأنه  الوطن  اأر�ض 
اإعادته للتحاليل التي جاءت  اإثر  على 
مع  عادية  ب�سفة  ويح�رض  �سلبية، 
مغلق  ترب�ض  يف  املتواجدين  زمالئه 
مبركز الفندقة واالإطعام بعيني البنيان 

حت�سبا للرتكيز على املقابلة.

اإدارة بوفل دو بورغو متدد 
ال�شو�شبان�س واإمكانية عدم 

جميئه وارد

عبد  الالعب  رفقاء  اأن  حني  ويف 
التح�سري  يوا�سلون  ح�سود  الرحمن 
يتاأكد  مل  للمقابلة،  عادية  ب�سورة 
عدم  ب�سبب  املواجهة،  لعب  بعد 
تاأكيد م�سوؤويل نادي بوفل دو بورغو 
مل  اأين  الوطن،  اأر�ض  اإىل  قدومهم 
النا�رض  عبد  الرئي�ض  باإدارة  يت�سلوا 
التاأكيد على موعد  اأجل  اأملا�ض من 
ممثلني  اإر�سال  وبالتايل  القدوم 
عنهم ال�ستقبالهم يف املطار وحجز 
عدم  اإىل  م�سادرنا  وذهبت  االإقامة، 
اللقاء  اإجراء  عدم  اإمكانية  ا�ستبعاد 

وفوز املولودية على الب�ساط.

يالقي فريق مولودية اجلزائر غدا �شيفه بوفل دو بورغو البنيني حل�شاب مباراة اإياب الدور التمهيدي من م�شابقة دوري ابطال اإفريقيا، التي �شوف يحت�شنها ملعب 
5 جويلية االأوملبي اأين يعول النادي العا�شمي على حتقيق االنت�شار الذي ي�شمح له باقتطاع تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور ال�شاد�س ع�شر من امل�شابقة القارية وموا�شلة 

املغامرة التي ي�شع النادي العا�شمي اآماال كبرية على الذهاب فيها بعيدا خا�شة واأنه يحتفل العام املقبل مبئوية تاأ�شي�شه يف اأوت 1921

مولودية اجلزائر / بوفل دو بورغو غدا ابتداء من ال�شاعة 15:00

العميد يف مواجهة ح�شم التاأهل اإىل الدور ال�شاد�س ع�شر

اجلولة الثانية للرابطة املحرتفة االأوىل

جائزة اأح�شن دراج افريقي ل�شنة 2020

حتدث عن جتربته مع اأر�شنال وك�شف اأ�شباب الرحيل

احلمراوة ي�سطدم بالكناري وال�سيا�سي يف رحلة حمفوفة املخاطر اإىل العا�سمة

رقيقي �سمن املر�سحني للتتويج باللقب

بن نا�سر يتعافى من الإ�سابة وجاهز اأمام �سيلتيك

اجلولة  مباريات  الغد  اأم�سية  جتري 
القدم  لكرة  االأوىل  الرابطة  من  الثانية 
تتميز مبباراة قوية جتري  والتي �سوف 
الذي  زبانة  اأحمد  ملعب  على  وقائعها 
وهران  مولودية  للقاء  م�رضحا  �سيكون 
ت�سكيلة  تعول  اأين  القبائل،  و�سبيبة 
كامال  الزاد  ك�سب  على  "احلمراوة" 
واجلمهور  االأر�ض  عاملي  م�ستغلة 
وبالتايل حتقيق اول انت�سار يف املو�سم 
اأ�سبال  مهمة  ان  رغم  اجلديد،  الكروي 
لن  كازوين  برنارد  الفرن�سي  املدرب 
التي  "الكناري"  كتيبة  اأمام  �سهلة  تكون 
يف  تعرثها  تدارك  تعوي�ض  على  تعّول 

اأمام  القواعد  داخل  االفتتاحية  اجلولة 
الفوز  برج بوعريريج وتبحث عن  اأهلي 
اأين  اجلزائري،  الغرب  عا�سمة  يف 
على  مثريا  يكون  اأن  اللقاء  تر�سيح  مت 

امل�ستطيل االأخ�رض.
يف املقابل، ي�ستقبل نادي بارادو �سيفه 
الدار  ملعب  على  ق�سنطينة  �سباب 
البي�ساء وهو يعول على حتقيق اول فوز 
النادي  متّكن  اأين  الوطنية،  البطولة  يف 
العا�سمي من العودة بالتعادل يف اجلولة 
قاده ملالقاة  الذي  التنقل  الفارطة من 
الالعبني  يعول  وبالتايل  غليزان،  �رضيع 
على ك�سب اأول ثالث نقاط يف املو�سم، 

عبد  املدرب  اأ�سبال  من جهتهم  ويعول 
تعرثهم  تدارك  على  عمراين  القادر 
من  تلم�سان  وداد  اأمام  الديار  داخل 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة  خالل 

العا�سمة.
بينما يخو�ض جمعية عني مليلة واحتاد 
بلعبا�ض لقائهما االأول هذا املو�سم بعد 
بلوزداد  �سباب  اأمام  مباراتيهما  تاأجيل 
اأين  التوايل،  على  اجلزائر  ومولودية 
يف  مقرة  جنم  �سيفه  "ال�سام"  يالقي 
يعول  االأول  اأن  علمنا  اإذا  مثرية  مباراة 
اللقاء  خو�سه  فر�سة  ت�سييع  عدم  على 
الزاد كامال  مبيدانه دون احلفاظ على 

عالية  مبعنويات  تتميز  ت�سكيلة  اأمام 
جمعية  اأمام  ال�سعب  انت�سارها  عقب 
نف�سها  "املكرة"  جتد  بينما  ال�سلف، 
الربج  اأهلي  ملالقاة  �سعب  تنقل  اأمام 

املنت�سي بتعادل من تيزي وزو.
 عي�شة ق.

برنامج املباريات

14:00 جمعية عني مليلة / جنم مقرة
احتاد   / بوعريريج  برج  اأهلي   14:00

بلعبا�ض
15:00 نادي بارادو / �سباب ق�سنطينة

16:00 مولودية وهران / �سبيبة القبائل

رقيقي  يو�سف  اجلزائري  الدراج  اختري 
جائزة  لنيل  املر�سحني  الع�رضة  �سمن 
اح�سن دراج افريقي ل�سنة 2020 ح�سبما 
اعلنه املنظمون، وكان البطل اجلزائري 
دراج  اح�سن  جائزة  يف  ثالثا  حل  قد 
افريقي ل�سنة 2019 التي توج بها اجلنوب 
افريقي داريل اميباي، وقد تاألق يو�سف 

رقيقي يف �سنة 2020 قبل انت�سار جائحة 
كوفيد-19 حيث فاز باملرحلة اخلام�سة 
من دورة تروبيكال امي�سا بونغو بالغابون 
يف �سابقة اوىل لريا�سة �سباق الدراجات 
يف  املناف�سة  ينهي  ان  قبل  اجلزائرية 
للدورة  العام  الرتتيب  يف  الرابع  ال�سف 
جوردان  الفرن�سي  بلقبها  توج  التي 

لوفا�سور بفارق 6 ثواين، وباالإ�سافة اىل 
يو�سف رقيقي �سمت قائمة املرت�سحني 
ل�سنة 2020  جلائزة اف�سل دراج افريقي 

ت�سعة دراجني اخرين .
يف  ان�سات  اجلائرة  هذه  ان  يذكر 
الدراج  تكرمي  ايل  وتهدف   2012 �سنة 
على  امل�سجلة   نتائجه  -خالل  من 

�ساهم  الذي  والعاملي  القاري  ال�سعيد 
الدراجات  �سباق  بريا�سة  التعريف  يف 
الفائز  عن  االعالن  و�سيتم  االفريقية، 
التحكيمية   التي يرتا�ض جلنتها  باجلائزة 
البطل الفرن�سي ال�سابق برنارد هينو يوم 

16 دي�سمرب اجلاري.
ق.ر.

تعافى الالعب الدويل اجلزائري ا�سماعيل 
بن نا�رض من االإ�سابة التي كان يعاين منها 
املقابلة  لعب  من  وحرمته  �سابق  وقت  يف 
االأ�سبوع  نهاية  اأ�سي  ميالن  لناديه  االأخرية 
اأين  االيطايل،  الدوري  �سمن  املنق�سي 
الوطنية  الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  اندمج 
اجلماعية  التدريبات  يف  عادية  ب�سورة 
لفريقه واأراح مدربه �ستيفانو بيويل بعدما 
اأبان عن اجلاهزية حتى يكون حا�رضا يف 
املقابلة التي تنتظر ت�سكيلة "الرو�سونريي" 
غال�سكو  �سيلتيك  اأمام  اليوم  �سهرة 
اال�سكتلندي حل�ساب اجلولة اخلام�سة وما 
الدوري  جمموعات  دور  من  االأخرية  قبل 
العبه  على  بيويل  يعول  حيث  االأوروبي، 
و�سط  يف  التواجد  اجل  من  اجلزائري 
اأ�سا�سية  ركيزة  اأ�سحى  الذي  امليدان وهو 

الفريق،  مع  موا�سمه  اأول  يف  التعداد  يف 
واحد اأح�سن الالعبني يف من�سبه باأوروبا.

اأنه  ويف مو�سوع منف�سل، ك�سف بن نا�رض 

اأر�سنال  ال�سابق  فريقه  مغادرة  اإىل  ا�سطّر 
جديدة  مغامرة  عن  والبحث  االجنليزي 
ميتد  بعقد  مرتبطا  اليزال  كان  اأنه  رغم 

اإىل  االأمر  برر  حيث  اأخرى،  موا�سم  اأربعة 
اأنه مل يلعب كثريا يف عهد املدرب ال�سابق 
اأر�سني فينغر وكان لزاما عليه ال�سعي نحو 
يف  و�سدد  باللعب،  له  ي�سمح  فريق  اإيجاد 
"غول"  العاملي  املوقع  مع  ت�رضيحات 
يف  البقاء  على  يندم  مل  اأنه  نا�رض  بن 
تدرب  واأنه  خا�سة  "املدفعجية"  ت�سكيلة 
وكازورال،  اأوزيل  اأمثال  كبار  العبني  رفقة 
ميالن  اإىل  االنتقال  اختار  اأنه  وا�ستطرد 
واللعب يف �سفوفه النه كان الفريق االأكرث 
ما  وهو  معه  والتعاقد  انتدابه  يف  رغبة 
حدث يف نهاية املطاف، واختتم اأن خياره 
على  بناء  جاء  "اللومباردي"  اإىل  االنتقال 
الذي  الريا�سي  وامل�رضوع  الطويل  تاريخه 

اأقنعه اأكرث من اخليارات االأخرى.
عي�شة ق.

�شدد على اإعادة النظر يف الربوتوكول 
ال�شحي بناء على تو�شيات وزارة ال�شحة

دامارجي يوؤيد فكرة عودة 
اجلمهور اإىل املدرجات

التابعة  الطبية  اللجنة  رئي�ض  اأكد 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 

الدين  جمال  القدم، 
فكرة  مع  اأنه  دامارجي 
باأعداد  اجلماهري  عودة 
يف  املالعب  اإىل  حمدودة 
فيه  جترى  الذي  الوقت 

مدرجات  اأمام  املقابالت 
فارغة للحّد من تف�سي فريو�ض 

دامارجي  واأّكد  امل�ستجد،  كورونا 
اأّن  اجلزائرية  االأنباء  لوكاالت  ت�رضيح  عودة يف  اإمكانية 

املنا�رضين- بعدد حمدود- اإىل املالعب تبقى ممكنة يف االأيام 
اأّن قرار ال�سماح بفتح امل�ساجد التي تت�سع الأكرث  املقبلة م�سريا 
من 500 م�سلي ابتداء من اأم�ض يعّد موؤ�رضا ايجابيا جتاه ال�سماح 
كذلك بعودة املنا�رضين باأعداد حمدودة اإىل مدرجات املالعب 
مع  �سخ�سيا  "اأنا  وقال:  االوملبي  جويلية   5 ملعب  مثل  الكبرية 
فكرة عودة اجلمهور اإىل املالعب لكن بعدد مدرو�ض طبعا ووفق 

االحرتام و التطبيق ال�سارمني الإجراءات التباعد املعتمدة ".
كانت  االأطراف  من  "الكثري  دامارجي:  قال  اخل�سو�ض،  وبهذا 
متخوفة من عودة املناف�سة، لكنني متاأكد اأّن االأمور �ست�سري ب�سكل 
جيد و يف االجتاه ال�سليم، اأعتقد اأّن خطورة تف�سي الفريو�ض يف 
االأ�سواق  يف  عليه  هو  مما  بكثري  اقل  يبقى  القدم  كرة  مالعب 

ومراكز الت�سويق الكربى.
الطبية  اللجنة  على  االأول  امل�سوؤول  اأّكد  مت�سل،  �سياق  ويف 
الفدرالية على �رضورة مراجعة الربوتوكول ال�سحي املعتمد، على 
واإ�سالح  االإ�سكان  ال�سحة  لوزارة   21 رقم  التعليمة اجلديدة  �سوء 
امل�ست�سفيات ال�سادرة يوم 30 نوفمرب واملتعلقة ب�رضوط ا�ستئناف 
جديدة  تعليمة  ن�رضت  ال�سحة  "وزارة  دامارجي:  واأو�سح  العمل، 
من  التعايف  يوؤكد  ال  "بي.�سي.ار"  الك�سف  اختبارات  اأّن  تفيد 
الفريو�ض، من اأجل حتديد �رضوط ا�ستئناف العمل ، وهذا االأمر 
ينطبق كذلك على لعبة كرة القدم، ما يعني اأّن الالعب الذي يكون 
اختباره ايجابي ميكنه بعد البقاء يف احلجر ال�سحي ملدة 10 اأيام 
دون اأن تظهر عليه اأعرا�ض املر�ض العودة اإىل جمموعته :"م�سيفا 
اخل�سوع  عليه  يجب  املر�ض  عالمات  ظهور  حالة  يف  طبعا   :  "

لفحو�سات اإ�سافية ال�سكانري و البي �سي ار وحتاليل الدم".
التعليمة  هذه  ايل  "ا�ستنادا  دامارجي:  اأو�سح  اخل�سو�ض  وبهذا 
مراجعة  اجل  من  ال�سحة  لوزارة  مبرا�سلة  �ساأبعث  الوزارية 
الربوتوكول ال�سحي املعتمد حاليا يف التدريبات و املناف�سات، الّن 
هذه املراجعة باتت �رضورة ملحة من اأجل حت�سني ظروف عمل 
الفريق"، عن اإمكانية توقيف املناف�سة جمددا، ا�ستبعد دامارجي 
ا�ستبعد كليه هذه الفكرة قائال: "ال اعتقد اأّن املناف�سة �ستتوقف 
من جديد مثل ما كان عليه االأمر يف �سهر مار�ض املن�رضم، يتعني 
علينا االآن التعاي�ض مع هذا الفريو�ض من خالل االإحرتام  ال�سارم 

الإجراءات التباعد املعتمدة للحّد من تف�سي اجلائحة ".
ق.ر.
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على  فوزه  الأوكراين  دانيت�سك  �ساختار  كّرر 
اأوروبا  اأبطال  الإ�سباين يف دوري  ريال مدريد 
يف  رد  دون  بهدفني  اأم�س  اأول  عليه  بفوزه 
املجموعة  مناف�سات  من  اخلام�سة  املرحلة 
الفريق امللكي مهدداً مبغادرة  لي�سبح  الثانية 
دانيت�سك  �ساختار  اأنع�س  مبكراً،  امل�سابقة 
الأوكراين اآماله يف بلوغ الدور الثاين للم�سابقة 
الإ�سباين  مدريد  ريال  �سيفه  مهمة  وعّقد 
يف  الألقاب  عدد  يف  القيا�سي  الرقم  حامل 
عليه 0-2  فوزه  امل�سابقة -13- عندما جّدد 
على امللعب الأوملبي يف كييف، وح�سم النادي 
الأوكراين نتيجة املباراة بهدفني من هجمتني 
برونو  الربازيلي  البديالن  ترجمهما  مرتدتني 
فرييرا »دنتينيو« ومانور �سالومون اإىل هدفني.
وهو الفوز الثاين ل�ساختار دانيت�سك بعد الأول 
على النادي امللكي يف عقر دار الأخري 2-3، 
النت�سارات  �سكة  اإىل  الأوكراين  النادي  عاد 
�سبع  اإىل  ر�سيده  تعادل وخ�سارتني فرفع  بعد 
املواجهتني  بفارق  الثاين  املركز  يف  نقاط 
تراجع  الذي  امللكي  النادي  اأمام  املبا�رشتني 
على  بالفوز  مطالبا  وبات  الثالث  املركز  اإىل 
 8 املت�سدر  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  �سيفه 

نقاط يف اجلولة الأخرية.

اإنرت ميالن ي�ستعيد اآم�ل الت�أهل 

م�سيفه  على  ثميناً  فوزاً  ميالن  اإنرت  حقق 

من   2-3 الأملاين  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا 
اأبطال  بدوري  الثانية  املجموعة  مناف�سات 
والبلجيكي  دارميان  ماتيو  �سّجل  اأوروبا، 
روميلو لوكاكو ثنائية اأهداف الفريق الإيطايل 
هديف  بليا  األ�سان  الفرن�سي  وّقع  حني  يف 
نظريه الأملاين، ورفع اإنرت ر�سيده اإىل 5 نقاط 
اآمال  ا�ستعاد  لكنه  الأخري  الرابع  املركز  يف 
التاأهل اإىل ثمن النهائي اإذ مل تعد تف�سله عن 
نقاط  ثالث  �سوى  مون�سنغالدباخ  املت�سّدر 
ونقطتني عن �ساختار دانيت�سك الأوكراين ثاين 
عن  املبا�رشة  املواجهات  بفارق  املجموعة 

ريال مدريد الإ�سباين الثالث.

بورتو ي�سعد اإىل ثمن النه�ئي رغم 
التع�دل 

ثمن  اإىل  العبور  بطاقة  الربتغايل  بورتو  حجز 
مع  تعادله  اإثر  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي 
�سيفه مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي دون اأهداف 
�سامنا  �سيتي  وكان  الثالثة،  املجموعة  �سمن 
تاأهله منذ اجلولة املا�سية، يف حني كان بورتو 
حققه  ما  وهو  لريافقه  التعادل  اإىل  بحاجة 
بعدما رفع ر�سيده اإىل 10 نقاط بفارق ثالث 
�سمن  الذي  الإجنليزي  الفريق  خلف  نقاط 

ال�سدارة.
ويف املجموعة ذاتها، تغلب مر�سيليا الفرن�سي 
للفائز  �سجل   ،1-2 اليوناين  اأوملبياكو�س  على 

يف  جزاء،  ركلتي  من  ثنائية  باييت  دمييرتي 
حني وّقع الغيني حممد كامارا هدف اخلا�رش، 
م�ستوى  على  باأوملبياكو�س  مر�سيليا  والتحق 
عدد النقاط 3 نقاط بيد اأنهما فقدا اآمالهما 

بالعبور.

ب�يرن ميونيخ يوؤجل ت�أهل اأتلتيكو 
مدريد

اأتلتيكو  تاأهل  الأملاين  ميونيخ  بايرن  اأّجل 
فر�س  بعدما  النهائي  لثمن  الإ�سباين  مدريد 
عليه التعادل 1-1 �سمن مناف�سات املجموعة 
بايرن  مرافقة  فر�سة  اأتلتيكو  اأهدر  الأوىل، 
بهدف  تقدم  بعدما  النهائي  ثمن  اإىل  ميونيخ 
�سباكه  تلقي  ب�سبب  فيليك�س،  جواو  الربتغايل 
مولر  توقيع  ركلة جزاء حمل  قاتاًل من  هدفاً 
قبل اأربع دقائق من نهاية املباراة، بينما قدم 
لأتلتيكو  مثالية  خدمة  النم�ساوي  �سالزبورغ 
مو�سكو  لوكوموتيف  م�سيفه  هزم  عندما 
الرو�سي 3-1 ليتجمد ر�سيد الأخري عند ثالث 
الإ�سبانية  العا�سمة  فريق  تعادل  لكن  نقاط، 
�ست  اإىل  ر�سيده  بارتفاع  مهمته  من  عقد 
نقاط، وبعيداً عن بايرن الذي ح�سم ال�سدارة 
م�سبقاً 13 نقطة ولوكوموتيف متذيل الرتتيب 
الثانية  البطاقة  فاإن  التاأهل،  يف  فر�سته  فقد 
و�سيفه  �سالزبورغ  مواجهة  خالل  �ستح�سم 

اأتلتيكو يف املرحلة الأخرية.

ليفربول ي�سمن الت�أهل مت�سدراً

التاأهل  بطاقة  الإجنليزي  ليفربول  �سمن 
عقب  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  اإىل 
اأجاك�س  �سيفه  اأمام  ال�سعبة  مواجهته  ح�سم 
ع�سفور  من  اأكرث  ليفربول  �رشب  الهولندي، 
بحجر واحد من مباريات املجموعة الرابعة، 
على  عاماً   19 جون�س  كورتي�س  الواعد  وّقع 
يف  ليفربول  وجنح  الوحيد،  اللقاء  هدف 
العودة اإىل �سكة النت�سارات يف البطولة عقب 
من  الفائتة  املرحلة  يف  املفاجئة  خ�سارته 
�سيفه اأتالنتا الإيطايل 2-0 كما �سمن التاأهل 
م�سكلة  وجتاوز  املجموعة،  �سدارة  وح�سم 
غياباته الكثرية، واقتن�س ليفربول التاأهل اإىل 
ثمن النهائي كمت�سدر بعدما رفع ر�سيده اإىل 
12 نقطة مبتعداً بفارق اأربع نقاط عن اأتالنتا 
الدمناركي  ميتييالند  مع   1-1 تعادل  الذي 

نهاية  من  مرحلة  قبل  بنقطة  الرتتيب  متذيل 
دور املجموعات، فيما توقف ر�سيد اأجاك�س 

عند �سبع نقاط.  

�س�لزبورغ يحقق الفوز بدور املجموع�ت

حقق �سالزبورغ النم�ساوي فوزه الأول يف دور 
اأوروبا حمبطاً  اأبطال  دوري  من  املجموعات 
على  �سالزبورغ  .وانت�رش  الرو�س،  لوكوموتيف 
م�سيفه لوكوموتيف مو�سكو 3-1 من مباريات 
وجاء  الأول،  فوزه  خاطفاً  الأوىل  املجموعة 
الفوز املفاجئ بف�سل الأملاين مريغيم بريي�سا 
الذي �سّجل ثنائية ومواطنه كرمي اأدميي، فيما 
للم�سيف  ال�رشيف  بالهدف  مريانت�سوك  تكفل 
اإىل  ر�سيده  �سالزبورغ  ورفع  جزاء،  ركلة  من 
تراجع  فيما  الثالث  املركز  يف  نقاط  اأربع 
نقاط  بثالث  الأخري  املركز  اإىل  لوكوموتيف 

من ثالثة تعادلت.

دوري ابط�ل اأوروب�

النادي امللكي ي�سقط امام �ساختار ومهدد باالق�ساء

الدوري  رابطة  رئي�س  اأعرب 
خافيري  القدم  لكرة  الإ�سباين 
عودة  يف  اأمله  عن  تيبا�س 
يف  املالعب  اإىل  اجلماهري 
تيبا�س  وقال  املقبل،  جانفي 
يف حديث مقت�سب مّت بثه على 
جوغوني�س  الإ�سباين  الربنامج 
لدينا  �سيكون  »«نعم،   :« بقناة 
�سنبداأ   ،2021 عام  يف  جمهور 
ورداً  �سرنى«،  ثم  قليل  بعدد 
عودة  موعد  ب�ساأن  �سوؤال  على 
القدم  كرة  ملالعب  اجلمهور 
تيبا�س:  اأجاب  املحرتفة، 
ذلك«،  نتمنى  جانفي،  »�سهر 

الربيع  التام  العزل  نهاية  منذ 
للجمهور  يُ�سمح  مل  املا�سي، 
بح�سور املباريات يف املالعب 
ال�سماح  اأجل  ومن  الإ�سبانية، 
لعودة اجلماهري يجب اأن حت�سل 
الأخ�رش  ال�سوء  على  الرابطة 
رئي�سة  وكانت  احلكومة،  من 
للريا�سات  الأعلى  املجل�س 
لو�سانو  اإيرين  اإ�سبانيا  يف 
عقب  املن�رشم  اجلمعة  اأعلنت 
اجتماع مع اأندية الدرجة الأوىل 
عن  اأبداً  اأتوقف  »مل  الن�سائية: 
اجلمهور،  عودة  يف  التفكري 
القدم  لكرة  مهمون  امل�سجعون 
للجماهري،  مهمة  القدم  وكرة 
يلوح  الذي  اللقاح  مع  اأنه  اآمل 
على  احل�سول  الأفق ميكننا  يف 
عام يف املالعب اأو على الأقل 
املو�سم«،  نهاية  قبل  جزئياً 
�سيكون  اأنه  »اأعتقد  واأ�سافت: 
م�سجعاً  و�سيكون  كذلك  الأمر 

للجميع«.

املمتاز  الإجنليزي  الدوري  رابطة  قررت 
بني   11 الأ�سبوع  افتتاح  مباراة  تاأجيل 
غدا  املقررة  فيال  واأ�ستون  نيوكا�سل 
واأو�سحت  كورونا،  فريو�س  تبعات  ب�سبب 
التاأجيل  تقدم بطلب  نيوكا�سل  اأن  الرابطة 
كورونا  ارتفاع عدد حالت فريو�س  ب�سبب 
مرافق  اإغالق  اإىل  اأدى  الذي  النادي  يف 
لعبيه  لدى  يكون  لن  وبالتايل  التدريب 
للمواجهة،  جيداً  ال�ستعداد  فر�سة 
واأ�سارت الرابطة اأّن القرار اتخذ بالت�ساور 
من  وجمموعة  فيال  واأ�ستون  نيوكا�سل  مع 
العاجل  ال�سفاء  متمنية  املخت�سة  اجلهات 

جلميع امل�سابني، ويحتل نيوكا�سل املركز 
عن  نقطة  وبفارق  نقطة   14 بر�سيد   13

اأ�ستون فيال العا�رش.
األغى  برو�س  �ستيف  نيوكا�سل  مدرب  وكان 
الأحد املن�رشم ح�سة تدريبية للفريق بعد 
ثبوت اإ�سابة اأربعة لعبني واأحد املوظفني 
�سحيفة  وبح�سب  بكوفيد-19،  النادي  يف 
مركزه  اإغالق  النادي  قرر  »غارديان« 
فتحه  اإعادة  يتوقع  ول  متاماً،  التدريبي 
قبل اأم�س على اأح�سن تقدير.  من جهتها، 
اأنه  اأي�ساً  تلغراف«  »ديلي  �سحيفة  ذكرت 
من  اأخرى  اإيجابية  حالت  اكت�ساف  مت 

الفحو�سات التي و�سلت نتائجها اأول ام�س، 
التدريبات  ا�ستئناف  حال  يف  اأنه  واأ�سارت 
ويغادرون  �سياأتون  الالعبني  فاإن  الأربعاء، 
مبا�رشة من دون الدخول اإىل املباين، وعزل 
الفريق واملوظفون يف منازلهم، لكن الو�سع 
اأ�سبح �سعباً لنيوكا�سل املحروم من خم�سة 
املباراة  خالل  الإ�سابة  ب�سبب  لعبني 
بال�س 0-2،  كري�ستال  فيها على  فاز  التي 
تن�س  �سارمة  قواعد  ال�سلطات  وو�سعت 
على اأن تقام املباريات طاملا اأن الفريقني 
يقل  ل  ما  تقدمي  ي�ستطيعان  املتناف�سني 

عن 11 لعباً وثالثة بدلء يف اللوائح.

القدم  لكرة  الكولومبي  الحتاد  اأعلن 
مدرب  كريو�س  كارلو�س  عن  النف�سال 
على  اأ�سابيع  ثالثة  مرور  قبل  املنتخب 
هزميتني متتاليتني يف ت�سفيات كاأ�س العامل 
2022، وخ�رشت كولومبيا 3- 0 على اأر�سها 
يف   1-6 تعرثت  ثم  نوفمرب   13 غفي  اأمام 
يف  اأيام  باأربعة  بعدها  الإكوادور  �سيافة 
منذ  بالت�سفيات  للفريق  هزمية  اأثقل 
1977، وبعد الهزميتني باتت كولومبيا حتتل 
املركز ال�سابع يف ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية 
املكونة من ع�رشة منتخبات، بينما تتاأهل 

اأول اأربعة منتخبات ب�سكل تلقائي اإىل كاأ�س 
العامل.

»اتفق  بيان:  يف  الكولومبي  الحتاد  وقال 
واملدرب  القدم  لكرة  الكولومبي  الحتاد 
كارلو�س كريو�س على اأن املدرب لن ي�ستمر 
الكولومبي«،  الوطني  املنتخب  قيادة  يف 
البالغ 67 عاما مدرب ريال  وتوىل كريو�س 
فيفري  كولومبيا يف  قيادة  ال�سابق،  مدريد 
املباراتني  يف  كولومبيا  و�ستلعب   ،2019
اأمام  العامل  كاأ�س  ت�سفيات  يف  املقبلتني 

الربازيل وباراغواي يف مار�س 2021.

تاأجيل مباراة نيوكا�سل واأ�ستون فيال ب�سبب كورونا

كارلو�س كريو�س يغادر منتخب كولومبيا

هدف يف�سل مولر عن 
االلتحاق باإبراهيموفيت�س

ميونخ  بايرن  فريقه  مولر  توما�س  اأنقذ 
اأبطال  دوري  يف  له  الأوىل  اخل�سارة  من 
اأوروبا منذ نحو عامني، بت�سجيله هدف 
التعادل مع اأتلتيكو مدريد 1-1، املهاجم 
الأملاين �سارك كبديل يف ال�سوط الثاين، 
جزاء  ركلة  على  احل�سول  يف  لينجح 
ال�سباك  داخل  بو�سعها  بنف�سه  نفذها 
يف الدقائق الأخرية من املباراة، واأ�سار 
عرب  البافاري  للنادي  الر�سمي  احل�ساب 
موقع تويرت اإىل و�سول مولر لهدفه رقم 
47 يف دوري الأبطال، لريتقي يف قائمة 
�ساحب  وانفرد  التاريخيني،  الهدافني 
على  متقدًما  العا�رش  باملركز  عاًما   31
والإيطايل  اأوزيبيو  الربتغايل  الأ�سطورة 
فيليبو اإنزاغي، ويتاأخر مولر عن ال�سويدي 
ميالن  مهاجم  اإبراهيموفيت�س  زلتان 
هدف  بفارق  التا�سع  املركز  و�ساحب 
وحيد، لي�سبح على مقربة من معادلته اأو 
جتاوزه يف املباريات القليلة املقبلة، ول 
يزال مولر بعيًدا عن الأ�سطورة الربتغايل 
جوفنتو�س،  جنم  رونالدو  كري�ستيانو 
التاريخيني  الهدافني  قائمة  ومت�سدر 

بر�سيد 131 هدًفا.

تيبا�س يتمنى عودة اجلماهري 
يف جانفي

باال�ستمرار علينا  و  اأ�ستقيل  لن  زيدان:  الدين  زين 
الفرن�سي  مدريد  ريال  مدرب  علق 
اخل�سارة  عقب  زيدان  الدين  زين 
�ساختار  اأمام  ناديه  �سجلها  التي 
لن  الإطالق  على  »ل  دون�ستيك: 
�سنوا�سل«،  الإطالق،  على  اأ�ستقيل 

م�سيفا: »لقد مررنا باأوقات ع�سيبة 
دائًما  هناك  �ستكون  املا�سي،  يف 
اأوقات �سعبة، اإنها �سل�سلة من النتائج 
نعلم  ال�ستمرار،  ولكن علينا  ال�سيئة 
متبقية  واحدة  مباراة  هناك  اأن 

وعلينا اأن نفوز ونفكر يف جتاوز هذا 
الأول  ال�سوط  واأ�ساف: »يف  الدور«، 
اأن  ن�ستحق  وكنا  جدا،  جيدين  كنا 
�سيغري  ذلك  وكان  الت�سجيل  نفتتح 
كثرًيا،  بنا  اأ�رش  هدفهم  �سيء،  كل 

يف  ثالث  اأو  فر�ستني  لدينا  كانت 
يف  ترغب  مل  الكرة  لكن  القائمني 
»لدي  وتابع«  املرمى«،  اإىل  الدخول 
والالعبون  �سيء  كل  و�ساأبذل  القوة، 
والتفكري  الراأ�س  رفع  علينا  اأي�سا، 

التالية، عندما تكون يف  يف املباراة 
خط �سيء، ل يوجد �سيء اآخر تفعله 
التالية  املباراة  يف  التفكري  �سوى 
وامل�سي قدماً يف الأوقات ال�سعبة، 

علينا اأن نظهر �سخ�سيتنا«.
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حمكوم 22 عامًا

الأ�سري اجلريح  نور داوود يعاين من اإهمال عالجه واملنع الأمني

تقرير:  علي �سمودي – جنني 

ال�سعادة املخطوفة 
ن�ضال  رحلة  تلخ�ص   ، �ضطور 
عدنان  الدين  نور  الأ�ضري  وبطولة 
والدتها  ترويها   ، عاماً   35  ، داوود 
 ،« ثائر  »ام  ليلى  ال�ضابرة  ال�ضتينية 
بحريته  والفرح  عناقه  تتمنى  التي 
وزفافه ، فرغم زواج اأبنائها ، تقول 
وال�ضعادة  الفرحة  بطعم  ن�ضعر  مل   «
التي يعتقلها الحتالل مع ابني منذ 
عاماً   13 قبل  الق�ضبان  خلف  زجه 
الق�ضبان  خلف  يق�ضيه  يوم  فكل   ،
والفرح  ، فهو احلياة  اإحزاين  ، تكرب 
وال�ضعادة التي خطفها الحتالل منا 
»، وت�ضيف » يف املنا�ضبات وخا�ضة 

ورم�ضان  وبناتي  اأبنائي  زواج 
تفرح وحتتفل  النا�ص  كل   ، والأعياد 
، لكن حرمت كل �ضنوف الفرح حتى 
بالنور  حياتي  وميالأ  لح�ضاين  يعود 

والأمل ».

�سطور من حياته

نور  وعا�ص  ون�ضاً  ولد   ، عمان  يف 
 8 من  املكونة  عائلته  يف  الرابع 
العودة  حلم  حتقق  حتى   ، انفار 
للوطن ومل�ضقط راأ�ص العائلة مدينة 
اكمل   « والدته  وتقول   ، قلقيلية 
درا�ضته البتدائية  يف قلقيلية حتى 
اندلعت  النتفا�ضة الوىل ، فتخلى 
عن كل �ضيء ورغم �ضغر �ضنه �ضارك 
التحق  ثم   ، الحتالل  مقاومة  يف 

ب�ضفوف اجلبهة ال�ضعبية »، وت�ضيف 
» عمل يف خمبز لعدة �ضنوات ، ومل 
الن�ضايل  واجبه  تادية  عن  يتوقف 
خالل  وتعزز  تزايد  الذي  والوطني 
مطلوباً  فاأ�ضبح  الأق�ضى  انتفا�ضة 

لالحتالل ».

مالحقة واإ�سابة

 ، الحتالل  بتهديدات  نور  يهتم  مل 
يف  ال�ضفوف  تقدم   « والدته  وتقول 
املواجهات خا�ضة امل�ضلحة مل يهاب 
مبالحقته  ا�ضتمر  الذي  الحتالل 
اإحدى  ويف   ، له  الكمائن  ون�ضب 
املرات اأ�ضيب بر�ضا�ضهم يف منطقة 
احلو�ص بقدمه الي�رسى ، ورغم ذلك 
 « وت�ضيف   ،« نف�ضه  ت�ضليم  رف�ص 

تنقل   ، والتهديدات  الكمائن  ب�ضبب 
اعتقل  حتى  والكهوف  اجلبال  بني 
�ضوفني  مبنطقة  خا�ضة  عملية  يف 
  2003-4-24 يف  اأريحا  من  القريبة 
يف  بالتحقيق  �ضهور  عدة  وق�ضى   ،
زنازين اجللمه ، حتى حوكم بال�ضجن 

الفعلي ملدة 22 عاماً ».
خلف الق�سبان

فمار�ص   ، كافياً  احلكم  يكن  مل 
اإ�ضكال  كافة  نور  بحق  الحتالل 
 ، العزل  خا�ضة  والنتقام  العقاب 
املتمردة  روحه   « والدته  وتقول 
ف�ضارك   ، الق�ضبان  خلف  لزمته 
التي  ال�ضجون  مل�ضلحة  الت�ضدي  يف 
عاقبته بالعزل والنقل واحلرمان من 

اخل�ضوع   يرف�ص  فكان   ، ال�ضتقرار 
 « وت�ضيف   ،« القمعية  ل�ضيا�ضاتها 
اأثرت   ، والعتقال  التحقيق  ظروف 
قبل  اعتقل  فقد   ، �ضحته  على 
ا�ضتكمال عالجه من اثاأر الإ�ضابة ، 
وما زال يعاين من امل حاد ومتوا�ضل 
بالدي�ضك  اأ�ضيب  ، كما  يف  احلو�ص 
وم�ضاكل يف الأ�ضنان ، وترف�ص اإدارة 
من  نقله  وتتعمد  عالجه  ال�ضجون 

�ضجن لآخر مما يفاقم معاناته ».

املنع الأمني

الأ�ضري  يقبع   ،« رميون   « �ضجن  يف 
التي  الوحيدة  وكونها   ، حالياً  نور 
والدته  زالت   بزيارته،ما  لها  ي�ضمح 
ام ثائر تقاوم اإمرا�ضها  من  �ضغط 

القلب  بع�ضلة  و�ضعف  وكل�ضرتول 
وزيارته  معه  للتوا�ضل   ، ومفا�ضل 
العقوبات  واق�ضي  اأب�ضع   « وتقول   ،
فوالده   ، عائلته  من  ابني  حرمان 
مرفو�ص  ومر�ضه  بال�ضن  كربه  رغم 
 ، مرة  عامني  كل  ويزوره  امنيا 
وجميع اإخوانه ل ي�ضمح لهم بزيارته 
ال�ضكاوي  ،ورغم  �ضوى مرى كل عام 
اإلغاء  والحتجاج ترف�ص املخابرات 
كل   « وتكمل   ،« الأمني  املنع  قرار 
وحزينه  كبرية  معاناة  تعي�ص  عائلتنا 
تزوج  وعندما   ، وغيابه  لفقدانه 
 ، و�ضنابل  ولبنى  و�ضعيد  ثائر  اأبنائي 
مل يفرحوا و�ضقيقهم  خلف الق�ضبان 
، وفرحتنا الوحيدة و الكبرية بحريته 

واحت�ضانه ».

نادي الأ�سري

قوات الحتالل تعتقل )11( مواطنًا من ال�سفة

الأ�سري عماد عبد اخلالق اأبو رموز يدخل عامه ال�سابع ع�سر 

قوات  اعتقلت  الأ�ضري:  نادي 
الليلة  الإ�رسائيلي  الحتالل 
الثالثاء  وفجر  املا�ضية، 
 )11(  ،  2020/12/1 املوافق 
نادي  وقال  ال�ضفة.  من  مواطًنا 
جرى  مواطنني  اإن  الأ�ضري، 
وهما:  نابل�ص  من  اعتقالهما 
احلج  ون�ضال خلف  كعبي،  معاذ 

حممد، وهو �ضقيق الأ�ضري منذر 
املحكوم  )مفلح(  حممد  احلج 
فيما  عاًما.   )30( بال�ّضجن ملدة 
مواطنني  ثمانية  اعتقال  جرى 
بينهما  وبلداتها  القد�ص  من 
طالبان يف جامعة بريزيت وهم: 
�ضابق،  اأ�ضري  وهو  عوي�ص  بكر 
الأ�ضري  جنل  وهو  برر  ومنت�رس 

بال�ّضجن  املحكوم  بربر  جمد 
في�ضل  على  عالوة  عاًما،   )20(
العي�ضاوية،  بلدة  من  عبيد  لوؤي 
كما اعتقل خم�ضة مواطنني من 
اأمين  وهم:  وقطنة  بدّو  بلدتي 
حميدان،  وها�ضم  عيد،  اأبو 
حو�ضية،  وجودة  طه،  وزياد 
اإىل  يُ�ضاف  خ�ضور.  و�رسيف 

يا�ضني  معزوز  رو�ضي  املعتقلني 
اأن قوات  اإىل  يُ�ضار  من �ضلفيت. 
من  بالأم�ص  اعتقلت  الحتالل 
واأفرجت  �ضيام،  ن�ضال  القد�ص 
عن  الإبعاد  ب�رسط  لحقاً  عنه 
اأ�ضبوع،  ملدة  الأق�ضى  امل�ضجد 
من  �رسندح  طارق  واأمين 

العي�ضاوية.   

ابو  اخلالق  عبد  عماد  الأ�ضري   
قد دخل  اخلليل  رموز من مدينة 
�ضجون  يف  ع�رس  ال�ضابع  عامه 
يف  اعتقل  رموز  ابو   . الحتالل 
العام 2004م وحكم بال�ضجن ملدة 
خم�ضة وع�رسون عاما لن�ضاطه يف 
الع�ضكري  وجناحها  فتح  حركة 
كتائب �ضهداء الأق�ضى وهو اأعزب 
ويبلغ من العمر 45 عاما . وتعر�ص 
اعتقاله  �ضنوات  خالل  الأ�ضري 
وعزل  وتنكيل  قمع  عمليات  لعدة 
ال�ضجون  اإدارة  قبل  من  انفرادي 
اإدارة  مواجهة  يف  لن�ضاطه  وذلك 
القمعية  واإجراءاتها  ال�ضجون 
حاليا  الأ�ضري  ويقبع   .. والتنكيلية 
الأ�ضري  العلم  مع  عوفر  �ضجن  يف 

عماد ابو رموز عام 2018 و2019 
قامت  العام  هذا  بداية  وحتى 
اأداره ال�ضجون بنقله تع�ضفيا ليكون 
كل  دخل  رموز  ابو  عماد  الأ�ضري 
نهاية  تع�ضفية  بنقليات  �ضجونهم 
حتى  باملعابر  ليبقى  الأ�ضبوع 
به  ،كتنكيل  املا�ضى  الثنني  يوم 
وبداية هذا ال�ضهر جاء هذا اخلرب 
�ضوؤون  هيئة  اأعلنت   . ال�ضاعق 
الأحد  يوم  واملحررين،  الأ�رسى 
املا�ضي ، عن اإ�ضابة الأ�ضري عماد 
عاما(   46( رموز  اأبو  اخلالق  عبد 
من مدينة اخلليل، بورم �رسطاين 
واأو�ضحت  اخل�ضيتني.  منطقة  يف 
الهيئة اأن الأ�ضري اأبو رموز املعتقل 
واملحكوم   ،2004 العام  منذ 

حاليا  وير�ضف  عاما   25 بال�ضجن 
اأوجاع  يف �ضجن عوفر، يعاين من 
�ضديدة يف منطقة الورم، واأجريت 
قبل  الورم  مكان  طبقية  �ضورة  له 
انت�ضار  مدى  ملعرفة  اأ�ضبوع  نحو 
بالنتيجة حتى  املر�ص، ومل يزود 
الأ�ضري  اأن  واأ�ضافت  اللحظة. 
واأوجاع  م�ضاكل  من  اأي�ضا  يعاين 
اأنواع  اأدنى  له  تقدم  ول  بالكلى، 
الرعاية ال�ضحية الالزمة ومن هنا 
رموز  اأبو  عماد  الأ�ضري  كاأ�ضدقاء 
عبا�ص  حممود  الرئي�ص  ننا�ضد 
املر�ضى  بالأ�رسى  للمطالبة 
وتكون  والعاجل  الفوري  لعالجهم 
وكل  الرئي�ص  اأولويات  �ضلم  على 
وننا�ضد  احلية  ال�ضمائر  اأ�ضحاب 

وموؤ�ض�ضات  الدويل   املجتمع 
حقوق الإن�ضان وموؤ�ض�ضات ا�رسي 
باأمور  يهتم  من  وكل  احلرب 
ال�رسى لإطالق �رساحهم الفوري 
ي�ضفيه  ان  اهلل  وندعو  والعاجل 
ولتنام  مري�ضه  والدته  وللعلم 
�ضعبه  نف�ضيه  حاله  من  وتعاين 
اي  اإجراء  عن  ومتتنع  وت�ضنجات 
الطمئنان  قبل  بها  عمليه خا�ضة 
17عام  منذ  املعتقل  ابنها  على 
من  ممنوعة  وللعلم  حتت�ضنه  مل 
�ضخ�ضيه  لأنه  هذا  وكل  زيارته 
حتاول  ال�ضجون  واأداره  قياديه 
�ضيء  بكل  ت�ضفيته  او  اغتياله 
لعالج  وبحاجه  م�ضاب  هو  والن 

عاجل وفوري لنقاد حياته .

مي�س اأبو غو�س.. خم�سة ع�سر �سهرًا من العزلة
بقلم: بدر اأبو جنم

ال�ضحفية  الوكالت  اإحدى  يف  عملي  اأثناء 
�ضاهدتها  قد  كنت  فتاة  عن  �ضاألت  املحلية، 
لأول مرة يف الوكالة، حينها قالوا يل اأنها طالبة 
ب�ضدد  وهي  بريزيت،  بجامعة  العالم  بكلية 
حفي.. مي�ص اأبو غو�ص �ضقيقة  خو�ص تدريٍب �ضُ
بدا  اأبو غو�ص.  �ضليمان  والأ�ضري  ال�ضهيد ح�ضني 
الوكالة  فيه  دخلت  يوٍم  اأول  منذ  الن�ضاط  عليها 
مي�ص  يوم طرحت  اأول  ويف  كمتدربة،  ال�ضحفية 
اأن تكتب تقريرا �ضحفية عن ق�ضيٍة ما يف اإحدى 
ولأنها  مي�ص،  دعم  من  وكنوٍع  اهلل،  رام  قرى 
اأ�ضبحت مادتها الإخبارية على واجهة  ت�ضتحق، 
تكن  مل  التايل  اليوم  يف  لكن  الإخباري.  املوقع 
مي�ص حا�رسة يف الوكالة.. اعتقلها الحتالل بعد 
رحلة  اأثناء  يف  قلنديا.  خميم  يف  بيتها  مداهمة 
التحقيق مع مي�ص قابلُت والدتها اأكرث من مرة، 
اأ�ضاهدها يف وقفات الت�ضامن مع  و يف كل مرة 
�ضجون  يف  واأ�ضرية  اأ�ضري  كل  اأن  اأرى  الأ�رسى، 
الحتالل كاأنه اإبنها، وكانت مدافعة عن الأ�رسى 
من الطراز الأول بهتافاتها وظهورها العالمي 
البارز.. وقفت اأمام �ضجن عوفر بال�ضاعات ومل 
اأثناء  امل�ضايقات  من  للكثري  وتعر�ضت  متل، 
كانت  ما  من  وبالرغم  مي�ص،  حماكمة  ح�ضور 
اأنها مل تخفي  اإل  به من معنويات عالية،  تتمتع 
كامريات  اأمام  املرات  من  كثرٍي  يف  دموعها 
الإعالم، خ�ضو�ضاً عندما ك�ضفت بع�ص التقارير 
حجم التعذيب الذي تتعر�ص له اإبنتها مي�ص. بعد 
»العنيدة«  مي�ص  اعتقال  من  �ضهراً  خم�ضة ع�رس 
الآن  ي�ضتطيع  الحتالل،  و�ضفتها خمابرات  كما 
اأعوام( وزين )عام(،   4( اإيليا  ال�ضغريين،  اأخويها 
كانوا  بعدما  ويعانقانها،  غرفتها  اإىل  يدخال  اأن 
يعرّبان عن ا�ضتياقهما اإليها ويذهبان اإىل غرفتها 
اأخوهم  خرج  حينما  اإنه  حتى  عنها،  للبحث 
�ضليمان من ال�ضجن، قال له نريد اأن حت�رس مي�ص 
اإلينا. تعر�ضت لأب�ضع اأنواع التنكيل والتعذيب يف 
معها،  التحقيق  اأثناء  وزنازينه  الحتالل  اأقبية 

ويف وقٍت ما من التحقيق، وبعدما �ُضمح لوالدها 
مبقابلتها والطالع على �ضحتها، قال حينها اأنه 
مل يتمكن من التعرف على مالحمها ملا �ضاهده 
اإبنته  اآثار التعذيب والإرهاق الذي بدا على  من 
اإىل  تعر�ضت  اأنها  كما  معها،  التحقيق  خالل 
اإذ  الحتالل،  حمققي  قبل  من  ممنهج  تنكيل 
ق�ضتها  طويلة  ل�ضاعات  التحقيق  »جولت  كانت 
داخل  �ضغري  كر�ضي  على  »م�ضبوحة«  وهي 
لتحقيٍق  واخ�ضاعها  الربودة«،  �ضديدة  زنزانة 
»املوزة  طريقة  على  �ضبحها  تخلله  ع�ضكري، 
عالقة  لها  اأن  يثبت  مل  اأنه  رغم  والقرف�ضاء«، 
بن�ضاطات ع�ضكرية، ومت توجيه لئحة اتهام لها 
بامل�ضاركة يف ن�ضاطات طالبية. يف الوقت ذاته 
بعدم ن�رس  هددت خمابرات الحتالل حماميها 
تفا�ضيل التعذيب الوح�ضي الذي تعر�ضت له. يف 
اأيدي  من  الهروب  مي�ص  حاولت  املرات  اإحدى 
املحققات واجللو�ص باإحدى زوايا الزنزانة، لكن 
املحققة قامت باإم�ضاكها وبداأت ب�رسب راأ�ضها 
و�ضتمها  عليها  وال�رساخ  بقوة  وركلها  باحلائط 
اإح�ضار  املحققون  تعمد  كما  بذيئة،   باألفاظ 
اأخيها وذويها لبتزازها وال�ضغط عليها لإجبارها 
على العرتاف بالتهم املوجه �ضدها، لفتًة اإىل 
اأن ظروف الزنازين التي كانت حُتتجز بها طوال 
التحقيق معها  غاية يف الق�ضوة وتفتقر اإىل اأدنى 
ا�ضمنتية  فاحليطان  الآدمية،  احلياة  مقومات 
خ�ضنة من ال�ضعب التكاء عليها، والفر�ضة رقيقة 
 24 م�ضعل  وال�ضوء  و�ضادة،  وبدون  غطاء  بدون 
للنظر، والوجبات املقدمة �ضيئة  �ضاعة ومزعج 
املياه  دخول  من  معاناتها  اإىل  بالإ�ضافة  جًدا، 
على  تفي�ص  كانت  والتي  زنزانتها  اإىل  العادمة 
تعمدوا  املحققون  اأن  كما  والغطاء.  الفر�ضة 
عدا  ليذائها،  الزنزانة  اإىل  كبري  جرذ  اإدخال 
مطالبها  لأب�ضط  ال�ضتجابة  يف  مماطلتهم  عن 
كحرمانها من الدخول اإىل احلمام، وا�ضتفزازها 
وال�ضخرية منها، وخ�ضعت اأبو غو�ص للتحقيق لـ 
»الدامون«  معتقل  اإىل  نُقلت  ثم  ومن  يوًما،   30

حيث لتزال موقوفة هناك.

بني النتفا�ستني ، تعددت �سور ن�سالته ومقاومته لالحتالل ، حتى تخلى درا�سته وكر�س عمره للن�سال 
بعدما حمل راية فل�سطني وانتمى للجبهة ال�سعبية ، فا�ستهدفه الحتالل وتعر�س خالل املطاردة لالإ�سابة 

، فرف�س ال�ست�سالم والرتاجع  حتى اعتقل ، وما زال يقبع خلف الق�سبان لق�ساء حمكوميته البالغة 22 عامًا 
، يف ظل معاناته من الإمرا�س وخا�سة تاأثري اإ�سابته بر�سا�س الحتالل الذي يوا�سل عقابه  باإهمال عالجه 

وحرمان والده واإخوانه من زيارته بذريعة املنع الأمني .

نادي الأ�سري الفل�سطينى
الأ�سرية اجلريحة اأمل طقاطقة تدخل عامها ال�سابع والأخري 

دخلت الأ�ضرية اأمل طقاطقة )25 
فجار،  بيت  بلدة  من  عاًما( 
واملحكومة بال�ّضجن )7( �ضنوات، 
التوايل  على  ال�ضابع  عامها 
الحتالل  �ضجون  يف  والأخري 
الأ�ضري  نادي  وقال  ال�ضهيوين. 

اعتقلت  الحتالل  قوات  اإن 
من  الأول  الأ�ضرية طقاطقة يف 
اأطلقت  اأن  بعد   ،2014 دي�ضمرب 
ب�ضت  واأ�ضابتها  النار،  عليها 
واخل�رس  ال�ضدر  يف  ر�ضا�ضات 
ويدها وقدمها الي�رسى، وخالل 

خ�ضعت  الأوىل  اعتقالها  فرتة 
يف  جراحية  عمليات  لعدة 
م�ضت�ضفى »هدا�ضا« الإ�رسائيلي. 
وما تزال الأ�ضرية طقاطقة تعاين 
اأن  خا�ضة  الإ�ضابات،  جّراء 
ا�ضتقرت  الر�ضا�ضات  اإحدى 

خطورة  وهناك  �ضدرها،  يف 
مت  حال  يف  حياتها  على 
اأن  اإىل  يُ�ضار  ا�ضتئ�ضالها. 
يف  الأ�ضرية طقاطقة تقبع 
جانب  اإىل  »الدامون«  معتقل 

رفيقاتها الأ�ضريات.   
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يف 11 نوفمرب املا�ضي، هددت جماعة احلوثي اليمنية باتخاذ خطوات ت�ضعيدية �ضد اأهداف 
ع�ضكرية واقت�ضادية حيوية يف العمق ال�ضعودي؛ بدعوى الرد على »الت�ضعيد الع�ضكري 

امل�ضتمر« من قبل التحالف العربي، بقيادة الريا�ض وبالفعل نفذ احلوثيون تهديدهم، ففي 23 
من ال�ضهر نف�ضه، اأطلقوا �ضاروًخا اأ�ضاب خزان وقود يتبع »اأرامكو« )اأكرب �ضركة نفطية بالعامل( 

يف مدينة جدة غربي اململكة وقالت اجلماعة، عرب بيان، اإن »اال�ضتهداف مت ب�ضاروخ جمّنح نوع 
قد�ض 2«، وو�ضفوا درجة االإ�ضابة باأنها »كانت دقيقة جدا«.

تقدير حالة

الأول مرة

ما وراء ت�سعيد هجمات احلوثيني يف العمق ال�سعودي؟ 
.     ق�ضف من�ضاأة نفطية �ضعودية بالتزامن مع فوز بايدن بالرئا�ضة 

اليمن/ االأنا�ضول

�إن  �ل�سعودية  �لطاقة  وز�رة  قالت  فيما 
عن  �لناجم  �حلريق  �أخمدت  �لإطفاء  فرق 
�لوقود،  خز�ن  على  �لإرهابي«  »�لعتد�ء 
�لأرو�ح،  �إ�سابات ول خ�سائر يف  ومل حتدث 
�أما  �لوقود  »�أر�مكو« من  �إمد�د�ت  تتاأثر  ومل 
»ثبت  �إنه  بيان،  يف  فقال،  �لعربي  �لتحالف 
تورط �مللي�سيا �حلوثية �لإرهابية، �ملدعومة 
�لإرهابي  �لعتد�ء  هذ�  يف  �إير�ن،  من 
حما�سبة  »�ستتم  �أنه  على  �جلبان«و�سدد  
�لعنا�رص �لإرهابية �ملخططة و�ملنفذة لهذه 
�حلوثي  �لهجوم  �لعد�ئية«وقوبل  �لعمليات 
�لأمم  بينها  ودولية،  وعربية  حملية  باإد�نات 
�ملتحدة ومنظمة �لتعاون �لإ�سالمي وجامعة 

�لدول �لعربية.
عمليات  �لتحالف  ينفذ   ،2015 مار�س  ومنذ 
�ملو�لية  للقو�ت  دعًما  �ليمن،  يف  ع�سكرية 
للحكومة، يف مو�جهة �حلوثيني، �مل�سيطرين 
�سنعاء  �لعا�سمة  بينها  حمافظات،  على 

)�سمال( منذ �سبتمرب 2014.

 فوز بايدن

�ل�سعودي  �لعمق  �سد  �حلوثيني  هجوم  جاء 
يف ظل فوز �ملر�سح �لدميقر�طي جو بايدن 
نوفمرب   3( �لأمريكية  �لرئا�سة  �نتخابات  يف 
دونالد  �لرئي�س  ح�ساب  على  �ملا�سي(، 
بايدن،  وتعهد  للريا�س  �لد�عم  تر�مب، 
خالل حملته �لنتخابية، باإعادة تقييم عالقة 
على  و�لعمل  بال�سعودية،  �ملتحدة  �لوليات 

�إنهاء حرب �ليمن.
�ل�ساد�س  للعام  �مل�ستمرة  �حلرب  و�أودت 
بحياة 233 �ألف �سخ�س، وبات 80 باملئة من 
�ل�سكان، �لبالغ عددهم نحو 30 مليون ن�سمة، 
�أحياء،  للبقاء  �مل�ساعد�ت  على  يعتمدون 

�لأمم  وفق  بالعامل،  �إن�سانية  �أزمة  �أ�سو�أ  يف 
�ملتحدة ويبدو �أن �حلوثيني يهدفون من هذ� 
�لأقوى  باأنهم  �لزعم  �إىل  �لع�سكري  �لت�سعيد 
�أهد�ف  �رصب  على  لقدرتهم  �لأر�س،  على 
على  �حل�سول  وبالتايل  �ل�سعودي،  �لعمق  يف 
مكا�سب �سيا�سية يف �أي م�ساور�ت مقبلة قد 
�لإد�رة �لأمريكية �ملقبلة لإجر�ئها،  ت�سغط 

بغر�س �إنهاء �حلرب.
وفق �ملحلل �ل�سيا�سي، عبد �لنا�رص �ملودع، 
فاإن »ت�سعيد �حلوثيني ياأتي �سمن رغبتهم يف 
من  �أكرث  �سعودية يف  تنازلت  على  �حل�سول 
تتوقف  مقاي�سة  �إىل  �لتو�سل  �أهمها  ملف، 
م�سلحي  �رصب  عن  مبوجبها  �لريا�س 
�جلماعة يف �جلبهات، مقابل توقف �حلوثيني 

عن ��ستهد�ف �ململكة«.
لي�ست  �ل�سعودية  �أن  »يبدو  �ملودع:  وتابع 
عملًيا  لأنها  �سفقة؛  بهكذ�  �لقبول  و�رد  يف 
متدد  �إىل  و�ستوؤدي  بالهزمية  �لقبول  تعني 
�ل�سعودية  تعتربها  مناطق  �إىل  �حلوثيني 
حيوية، كمحافظة ماأرب )�رصق( وحمافظات 

جنوبية«، مال�سقة لأر��ٍس �سعودية.
ووفق �أهد�فها �ملعلنة، دخلت �ململكة حرب 
�ل�رصعية  �ل�سلطة  عن  للدفاع  �أ�سا�ًسا  �ليمن 
هادي،  من�سور  ربه  عبد  �لرئي�س  برئا�سة 
�حلوثيني  ف�سيطرة  �لقومي،  �أمنها  وحلماية 
�إير�نًيا«  »خنجًر�  ميثل  �ل�سلطة  مقاليد  على 
حدها  من  خا�سة  �ل�سعودية،  لظهر  موجًها 

�جلنوبي.
ور�أى �ملودع �أن »�حلوثيني يحاولون من خالل 
�ل�سعودية  �حليوية  �ملر�كز  على  �لهجمات 
�لرد  عن  عجزها  و�إظهار  �ململكة  �إحر�ج 
�لأهد�ف  بنك  �لريا�س  ��ستنفدت  �أن  بعد 
�لع�سكرية �لتي ميكن �رصبها عرب �لطائر�ت 
موجعة  هجمات  »�أي  �حلربية«و�أردف: 
�ملدنيني،  بني  �إىل خ�سائر  �ستوؤدي  للحوثيني 
�ل�سرت�تيجية  �لأ�سلحة  يخزنون  فاحلوثيني 

مكتظة  مناطق  د�خل  زعماوؤهم  ويختفي 
�ل�سعودية  يد  فاإن  ولهذ�  �ملدنيني،  بال�سكان 
�أ�سبحت م�سلولة للرد على �لهجمات �حلوثية 

�لتي تطال مدنها �أو من�ساآتها �حليوية«.

 ارتباك �ضعودي

متر �حلرب �ليمنية بتحول حقيقي مع �لتغيري 
بايدن  �سيت�سلم  حيث  �لأمريكية،  �لإد�رة  يف 

مهام من�سبه ر�سميا يف 20 جانفي �ملقبل.
�لرئي�س  �لأبرز،  حليفها  �ل�سعودية  وخ�رصت 
��ستغالله  �حلوثيون  يحاول  ما  وهو  تر�مب، 
ت�سوية  �أي  قبيل  ع�سكرية  مكا�سب  لتحقيق 
يعقوب  �ل�سيا�سي  �لكاتب  مرتقبة  �سيا�سية 
ت�سع  �حلوثي  »جماعة  �إن   ، قال  �لعتو�ين، 
باعتبارها ح�سا�سية و�سع �ل�سعودية يف �لوقت 
بايدن،  بفوز  �لذي حدث  �لتغري  مع  �لر�هن، 
و�نتظار �سعود �إد�رة و��سحة جد� يف توجهها 
لحتو�ء �لتدخل �ل�سعودي يف �ليمن، و�لدفع 
�حلرب«و�أ�ساف:  من  بدل  �لت�سوية  باجتاه 
حاليا  م�ستوياتها  �أعلى  يف  �لتوتر  »ن�سبة 
من  و�لكثري  �ل�سعودي،  �لقر�ر  �سانع  عند 
ما  نتائج  على  معلقة  �ل�سعودية  �ل�سيا�سات 
»�حلوثيون  وتابع:  �لأبي�س«  �لبيت  يحدث يف 
�ل�سعودي مع فوز  ي�ست�سعرون هذ� �لرتباك 
خالل  من  ��ستغالله  �إىل  وي�سعون  بايدن، 
و�إحر�جها  �لريا�س  على  و�ل�سغط  �لت�سعيد 
لتحقيق  �ملقبلة،  �لأمريكية  �لإد�رة  �أمام 

مكا�سب �سيا�سية عن طريق �لت�سعيد«.
على  �ل�سعودي  »�لرد  �أن  �لعتو�ين  ور�أى 
�أن  �ساأنه  من  �لر�هن  �لوقت  يف  �حلوثيني 
�ملنتخب  �لأمريكي  �لرئي�س  غ�سب  يثري 
)بايدن(، وقد ي�سعب مهمة �لريا�س �لقادمة 
�إد�رته«ورغم  مع  تفاهمات  �إىل  �لتو�سل  يف 
يف  مبالغة  توجد  �أنه  مر�قبون  يرى  ذلك، 
معادية  �ستكون  بايدن  �إد�رة  باأن  �لعتقاد 

م�سالح  وجود  مع  خا�سة  لل�سعودية،  متاًما 
كثرية تربط بني �لبلدين، و�ستحتم على بادين 
�ململكة،  مع  جيدة  عالقة  على  �حلفاظ 
�لنتخابية  �حلمالت  تعهد�ت  و�أن  خا�سة 
�أر�س  �إىل  طريقها  كثرية  �أحو�ل  يف  جتد  ل 

�لو�قع.

 ت�ضوية مرتقبة

�لت�سعيد  عرب  ي�سعون  �حلوثيني  �أن  ويبدو 
مع  �سيا�سية  ت�سوية  �إيجاد  �إىل  �لع�سكري 
�ل�سعودية، �لتي تت�سارع مع �إير�ن على �لنفوذ 
يف دول عربية �أخرى ور�أى �ملحلل �ل�سيا�سي 
يا�سني �لتميمي، �أن �لهجمات �حلوثية �جلديدة 
على �ل�سعودية، تاأتي على �مل�ستوى �لتكتيكي 
يف �سياق �سغوط ميد�نية متار�سها �جلماعة 
يف �جلبهات �لد�خلية و�لعابرة للحدود، عرب 
�مل�سرية،  و�لطائر�ت  �لبال�ستية  �ل�سو�ريخ 
نحو  �حلالية  �ملعركة  نتائج  ت�سويب  لإعادة 

ت�سوية ثنائية بني �حلوثيني و�لريا�س«.
�إىل  تهدف  »�جلماعة  �أن   ، �لتميمي  و�أ�ساف 
و�لالعبني  �ليمنية  �ل�رصعية  �ل�سلطة  �إبعاد 

�ملحليني �لآخرين من �ملعادلة �ل�سيا�سية«.
ي�ستثمر  �حلوثي  �ل�سغط  »هذ�  �أن  و�عترب 
�ل�سلل �لر�هن يف �إد�رة تر�مب، �لتي تدفع �إىل 
تنظيًما  �حلوثي  جماعة  ي�سنف  قر�ر  �تخاذ 
�إرهابًيا، وهو �لتطور �لذي حاولت �ل�سعودية 
�ملنطقة  خيار  فر�س  لإعادة  ��ستثماره 
�لعازلة )مع �ليمن( مقابل �لذهاب �إىل ت�سوية 

متعددة �لأطر�ف للحرب �ليمنية«و��ستطرد: 
»�ل�سغوط �حلوثية �مل�سنودة من �إير�ن، عرب 
�سفرًي�   �أ�سبح  �لذي  �لثوري  �حلر�س  �سابط 
ت�ستثمر  �إيرلو،  ح�سن  �سنعاء  يف  لطهر�ن 
ا �لتحول �لدر�ماتيكي يف �ل�سعودية نحو  �أي�سً
وعلى  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالم  جماعات  حماربة 
وهي  �مل�سلمني،  �لإخو�ن  جماعة  ر�أ�سها 
معركة خلطت �لأور�ق ور�سمت م�سار� قامتا 

للحرب �لتي تقودها �ل�سعودية باليمن«.
ت�سعيد  مع  للتعامل  �ململكة  خيار�ت  وحول 
�حلوثيني، �أجاب �لتميمي باأنه »على �لرغم من 
�أن �خليار �ملتاح للريا�س للخروج من ماأزق 
�ليمن هو �إعادة �لزخم للمعركة �ل�ساملة �سد 
�حلوثيني، �إل �أنه يبدو �أن �ململكة تبتعد كثري� 
عن هذ� �خليار، ما يدفعها �أكرث من �أي وقت 
تنازلت  وتقدمي  �لفو�سى  تعومي  نحو  م�سى 
كارثية، بينها �لت�سليم مبا حازه �حلوثيون من 

مكا�سب �سيا�سية وع�سكرية«.
وعادة ما توؤكد �ململكة دعمها جلهود �لتو�سل 
�إىل حل �سيا�سي �سامل يف �ليمن، عرب حو�ر 
�أفريل  يف  �أعلنت  و�أن  و�سبق  �أممية،  برعاية 
�ملا�سي، عن وقف �سامل لإطالق �لنار ملدة 
�آنذ�ك عن  و�أعربت  للتمديد  قابل  �أ�سبوعني 
�أملها �أن ينتهز �حلوثيون فر�سة وقف �إطالق 
�لنار، ويتجاوبو� ب�سكل فاعل وجدي مع هذه 
�ليمني  �ل�سعب  م�سلحة  وتغليب  �ملبادرة، 
��ستمر�ر  �نهارت، مع  ما  �لهدنة �رصيعا  لكن 
�حلوثيني يف عملياتهم �لع�سكرية، و�لتي يرد 

عليها �لتحالف.

ن�رصت رو�سيا منظومات �لدفاع �جلوي »�إ�س-300« 
�لكوريل بالقرب من �حلدود مع  لأول مرة يف جزر 
�ملنطقة  قائد  بياناأن  يف  �لوز�رة  و�أفادت  �ليابان 
�لع�سكرية �ل�رصقية �لو�قعة على �حلدود �لرو�سية مع 
�ملنطقة  �إىل  زيارة  �أجرى  غينادي جيدكو،  �ل�سني، 
�إطار  �أنه مت �إجر�ء جولة تفقدية، �سمن  و�أو�سحت 
�لزيارة، على منظومات »�إ�س-300« �ملتمو�سعة يف 

جزر �لكوريل.
�سد  �ملنطقة  يف  مناور�ت  �إجر�ء  �إىل  و�أ�سارت 
�سيناريوهات �نتهاك �ملجال �جلوي �لرو�سي ولفتت 
�إىل �أن منظومات �لدفاع �جلوي �لتي مت ن�رصها يف 
�أحدث جيل  »�إ�س-300 يف4«  �جلزر لأول مرة، هي 
300V4-S �لرو�سية  ممت  من طر�ز »�إ�س-300«و�سُ
�ل�سنع حلماية �ملن�ساآت �حليوية وجمموعات �لقو�ت 
من �لهجمات �جلوية �لبالي�ستية وت�سكل جزر كوريل 

�ليابان،  �رصقي  �سمال  �أق�سى  بني  و��سلة  �سل�سلة 
�أق�سى  »كامت�ساتكا«،  جزيرة  �سبه  جنوبي  و�أق�سى 
�رصقي رو�سيا وتوؤكد طوكيو ملكيتها جلزر �لكوريل 
�سيكوتان،  كونا�سري،  )�إيتوروب،  �لأربع  �جلنوبية 
هابوماي(، وفق �تفاق �لتجارة �لثنائية �ملربم ب�ساأن 

�حلدود عام 1855.
وجعلت طوكيو من عودة �جلزر �لأربع، �أحد �رصوط 
معاهدة �ل�سالم مع رو�سيا، �لتي مل تُوقع منذ �حلرب 

�لعاملية �لثانية.
لكن موقف مو�سكو يتمثل باأن جزر كوريل �جلنوبية، 
�لحتاد  من  جزء�  �لأمر  حقيقة  يف  �أ�سبحت 
�لعاملية  �حلرب  نهاية  منذ  �ل�سابق،  �ل�سوفياتي 
�سمن  م�سجلة  عليها  �لرو�سية  �ل�سيادة  و�أن  �لثانية، 
لأحد  ميكن  ل  بحيث  �لدويل،  �لقانون  مو�ثيق 

�لت�سكيك يف �سحتها نهائيا.

رو�سيا تن�سر منظومة »اإ�س-300« 
على احلدود اليابانية
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النطق بعقوبة املدان باغتيال رفيق احلريري 
حددت �ملحكمة �لدولية �خلا�سة بلبنان، 11 دي�سمرب 
عيا�س،  جميل  �سليم  بعقوبة  للنطق  موعد�  �جلاري، 
رفيق  �لأ�سبق  �حلكومة  رئي�س  باغتيال  �ملد�ن 
وقال  �أ�سدرته �ملحكمة،  بيان  �حلريري جاء ذلك يف 
�لبيان �إن »غرفة �لدرجة �لأوىل �أ�سدرت قر�ر� حددت 
فيه موعد �لنطق بحكم �لعقوبة فيما يتعلق بال�سخ�س 

�ملد�ن �سليم جميل عيا�س«.
عيا�س  �ملحكمة  �أد�نت  �ملا�سي،  �أوت   18 ويف 
�للبنانية،  »غيابيا«، وهو ع�سو يف جماعة »حزب �هلل« 
ثالثة  بر�أت  فيما  �حلريري،  �غتيال  ور�ء  بالوقوف 
وح�سني  مرعي،  حبيب  ح�سن  هم  �آخرين،  متهمني 
ح�سن عني�سي، و�أ�سد ح�سن �سرب� ولفتت �ملحكمة يف 
�أن »غرفة �لدرجة �لأوىل قررت بالإجماع،  بيانها �إىل 
يف حكمها �ملوؤرخ يف 18 �أوت 2020، �أن عيا�س مذنب 
على نحو ل ي�سوبه �أي �سك معقول، ب�سفته �رصيكا، يف 
ما يتعلق بالتهم �خلم�س �ملوجهة �إليه يف قر�ر �لتهام 

�ملوحد �ملعدل«.
هدفها  موؤ�مرة  تدبري  هي  �لتهم  »تلك  و�أ�سافت: 

�رتكاب عمل �إرهابي، و�رتكاب عمل �إرهابي با�ستعمال 
مو�د  با�ستعمال  عمد�  �حلريري  وقتل  متفجرة،  �أد�ة 
متفجرة، وقتل 21 �سخ�سا �آخر عمد� با�ستعمال مو�د 
با�ستعمال  متفجرة، وحماولة قتل 226 �سخ�سا عمد� 
مو�د متفجرة«ويف 14 فرب�ير 2005، هز �نفجار �سخم 
�حلريري  موكب  ��ستهدف  حيث  بريوت،  �لعا�سمة 
و�أودى بحياته ومعه 21 �آخرون، ليدخل لبنان بعد ذلك 

يف مرحلة من �لت�سعيد �ل�سيا�سي.
ورفيق �حلريري، و�لد �سعد �حلريري �ملكلف منذ 22 
�أكتوبر بت�سكيل �حلكومة �جلديدة، �ستكون �لر�بعة يف 
�ملحكمة  بيان  وذكر  تاأليفها  حال  �ل�سيا�سية  م�سريته 
مرعي،  حبيب  ح�سن  �ل�سادة  �أن  �أي�سا  »قررت  �أنها 
غري  �سرب�،  ح�سن  و�أ�سد  عني�سي،  ح�سن  وح�سني 
يف  �إليهم  �مل�سندة  �لتهم  بجميع  يتعلق  ما  يف  مذنبني 
�لعام يف  �ملعدل«وكان �ملدعي  �لتهام �ملوحد  قر�ر 
�ملحكمة �خلا�سة بلبنان نايجل بافو��س، قد طلب يف 

10 نوفمرب ، �حلكم بال�سجن �ملوؤبد على عيا�س. 
االأنا�ضول
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حممد طالب البو�سطجي

�ساعر النكبات و الإحباطات 
يف 04 اأكتوبر 2020 حلت ذكرى اغتيال ال�ساعر العراقي مولدا و درا�سة ، والذي اأحب  اجلزائر و حملها 

يف وجدانه، فاأهدته جن�سيتها ،فاأ�سبح جزائريا بامتياز ،  حممد طالب البو�سطجي . اختار اجلزائر وطنا 
ملنفاه النهائي و االختياري ، و ربط عالقات اأدبية و اإن�سانية  مع الكثري من املثقفني اجلزائريني و خا�سة 

بال�سرق اجلزائري،و اندمج معهم ، كان ي�سارك يف امللتقيات االأدبية وم�سجعا لالأ�سوات ال�سعرية املوهوبة 
،كما كان متفاعال يف امل�سهد الثقايف  بالن�سر يف ال�سحف و املجالت اجلزائرية منها : الن�سر الثقايف و 

هو ملحق ثقايف تعده كل يوم �سبت هيئة التحرير،و اأول مقال ن�سره بها كان حول االأغنية العراقية، 
كما ن�سر ق�سائده و مقاالته العديدة يف ال�سعب االأ�سبوعي خالل �سنتي 1975 و 1976 ، وجملة الروؤيا 

الحتاد الكتاب اجلزائريني ،و جملة اآمال،و جملة الثقافة ، ثم جريدة ال�سرق اجلزائري االأ�سبوعية التي 
اأ�سدرها ال�ساعر حممد زتيلي و القا�ص م�سطفى نطور – رحمه اهلل - ،

تقدمي : االأخ�سر رحموين 

كان له بها عمودا ثابتا �ساخرا حتت عنوان 
ما  اىل  ،بالإ�سافة   - �سبب  بال  ا�سحك   –
اأ�سدرها  التي  كان ين�رشه يف جملة مواقف 
اليوم  جملة  ،و  اأدوني�س  العربي  ال�ساعر 
ال�سابع التي ت�سدر بباري�س ،و قبلها مبجلة 
اللحظة  جملة  و  الكلمة  جملة  و  الأقالم 
يقت�رش  مل  ال�ساعر   . العراقية   ال�سعرية 
الق�سة  كتب  ، فقد  ال�سعر فقط  كتابة  على 
الق�سرية و من العناوين التي ن�رشها ) نزهة 
املقالة  و   ،)....، ،الأكمة  ،الذهول  ليلية 
خمطوطة  رواية   له  ،و  وال�سيا�سية  الأدبية 
اختار لها عنوان ) الواحة ( كما ذكر �سديقه 

الكاتب و ال�سحفي عالوة وهبي . 

التي �سلمتها  اأعماله  و لالأ�سف، فاإن كتبه و 
تظاهرة  مبنا�سبة  طبعها  اأجل  من  عائلته 
�سنة  يف  العربية  الثقافة  عا�سمة  اجلزائر 
بع�س  ن�رشت  كما  عنها-  يفرج  مل   ،  2007
العمل  و  اجلهود  بف�سل  لكن   ،  - ال�سحف 
بدرا�سة  حاليا  يقوم  من  ،هناك  �سمت   يف 
الراحل  بعد جمع ما خلفه  الأدبية   اأعماله 
�سفحات   بني   تنام  متنوعة  كتابات  من 
قريبا  النور  ترى  اأن  اأمل  ،على  اجلرائد 
،بهدف التعريف به و باإنتاجه اأكرث ، و تكون 
بني اأيدي الباحثني خا�سة طلبة معاهد اللغة 
العربية و الآداب ، و هو املجهول بيننا ن�سيا 

و م�سرية حياة .
و مبنا�سبة مرور 26 �سنة على اغتياله غريبا 
عن وطنه الأم العراق ،تذكره بع�س اأ�سدقائه 
،وف�سلت  �سفحاتهم   على  عنه  بالكتابة 

كتبها  التي  الدرا�سة  ن�س  عن  الإفراج 
�سعيدي  حممد  الدكتور  الناقد  و  املثقف 
حممد  بال�ساعر  املتعلقة   – اهلل  رحمه   –
ن�سخة  منحني  الذي  و  البو�سطجي،  طالب 
املهرجان  خالل  يده  بخط  مكتوبة  منها 
املنعقد  خليفة  اآل  العيد  حممد  ال�سعري 
مبدينة ب�سكرة، و نظرا لعدم ن�رشها �سابقا 
عند  اإل  فقط   التوقف  اخرتت  ولطولها   ،

اجلانب ال�سعري مل�ساراته ال�سعرية .
و هو الذي قال نبوءته ) �سياأتي اليوم الذي 
ي�سمع فيه �سوتي، فاإذا رحلت قبل ذلك فاإين 
اأو�سي الأ�سدقاء بنتاجي ،خا�سة و اأن رحيل 
ال�سعراء اأ�سبح مفاجئا .. ل باأ�س من اإعداد 

الوليمة و لو بعد الرحيل .( .
طالب  حممد  ال�ساعر  فاإن  لالإ�سارة، 
البو�سطجي - كما كتب ال�ساعر و املرتجم 
العراقي جواد وادي -  ) هو �سوت �سعري 
�سادح ، كم �سعرت بال�سيم واأنا اأقراأ ن�سو�سه 
، فتذكرت ماآ�سي بدر �ساكر ال�سياب ومعاناته 
مع املر�س ،وع�سقه ال�سويف لوطنه العراق ، 
�سيما اإذا ما قارنا بني الثنني ، فنجد الكثري 
من ال�سور ال�سعرية توحدهما معا من و�سف 
النخيل ، اىل و�سف الطبيعة ،وكثريا ما تكون 
مبدينتهما  ل�سيقة  ال�سعرية  ال�سور  تلك 
ال�سعراء  اأجنبت  التي  العراق  ثغر   ، الب�رشة 
واملفكرين والعباقرة يف كل مناحي الإبداع 
الإن�ساين املتعدد امل�سارب والجتاهات.( .

يف  البو�سطجي  حممد  طالب  حممد  ولد 
بالعراق.  الب�رشة  مبدينة    1943/07/01
الآداب  كلية  يف  ثم  مدار�سها،  يف  در�س 
اللغة  ق�سم  يف  ،وتخرج  بغداد  بجامعة 
�سنة  اجلامعية  درا�سته  اإمتام  بعد  العربية. 
1968،و تخرجه من مدر�سة املعلمني ، غادر 
اىل  متوجها  العراق   1968 �سنة  اأواخر  يف 
البعثة  اأع�ساء  �سمن  بها  للتدري�س  اجلزائر 
م�رشوع  يف  امل�ساهمة  العراقية  التعليمية 
،و  بتطبيقه  الذي �رشعت اجلزائر  التعريب 
كان تعيينه  مبدينة عنابة ثم  ق�سنطينة التي 
اأحبها ال�ساعر، و اأقام  بها و در�س فيها، و 
اأ�رشة  معها  مكونا   ، تزوج مبعلمة جزائرية 
اىل  رجع  العمل  عقد  انتهاء  بعد  حمرتمة. 
اأنه  العراق مع زوجته يف �سبف 1974 ،غري 
بعد فرتة ق�سرية ،و بعد املعاناة التي عا�سها 
يف م�سقط راأ�سه ب�سبب الأو�ساع ال�سيا�سية و 

�سطب ا�سمه من قائمة هياأة التدري�س ، عاد 
جمددا اىل اجلزائر �سنة 1975 ليوا�سل منفاه 
التعليم  حقل  يف  العمل  مزاولة  ،مع  الأبدي 
اجلن�سية  على  حت�سل  بعدها   ، حر  بتعاقد 
اجلزائرية . و من مدينة  ق�سنطينة ،�سافر 
اىل  مدينة الطاهري من ولية جيجل للعمل 
مدر�سا يف ثانوية نا�رشي رم�سان، وا�ستقر 
حياته  من  حلظة  اآخر  ،اىل  عائلته  مع  بها 
احلمراء  الع�رشية  �سنوات  يف  اغتيل  ،حيث 
اىل  متوجه  هو  و   ، اجلزائر  �سهدتها  التي 
الثقافة   و  املعرفة  ن�رش  اأجل  من  الثانوية 
بني تالمذتها يف �سباح يوم 04 اأكتوبر 1994. 
و مل ترحم الر�سا�سة الغادرة حتى ال�ساعر 
و  اأفراحها  يف  اجلزائر  عن  كتب  الذي 
ماأ�ساتها .و ان�سم اىل قافلة ال�سهداء الذين 

�سقطوا غدرا لثباتهم على املواقف . 

من اأعماله ال�سعرية:

الّنهار/ طبع �سنة 1974  الت�سّول يف ارتفاع   
بالعراق و ي�سم 12 ق�سيدة .

  متاهات ل تنتهي/  طبع �سنة 1990 بدم�سق 
الكتاب  احتاد  من�سورات  �سمن  �سوريا   /

العرب  .
 الزاجرة / ديوان خمطوط .

 الإقامة يف اأرجاء مهملة / ديوان خمطوط 
.

ن�ص الدرا�سة :
�ساعر يف وطن ممتد يف الوهم

،قامة  بامتياز  �ساعر  حممد  طالب  حممد 
املعا�رش،  العربي  ال�سعر  قامات  من  كربى 
،فاأنت  املتفرد  �سوته  و  اخلا�س،  منطه  له 
تعرفه من غري عنوان ،عندما تقراأ ق�سيدة 
اأن هذا  اأن تقول  اإن�سادا ،ت�ستطيع  اأو ت�سمع 
�سعر  هذا  نقول  كما  البو�سطجي،  �سعر 
اأو  ال�سياب   �ساكر  اأو  املعري  اأو  املتنبي 
ينتمي اىل  ال�ساعر حممد طالب   . اأدوني�س 
ذلك التيار ال�سعري اجلارف الذي بداأ نهاية 
الأربعينيات، و بلغ ذروته يف اخلم�سينيات و 
ال�ستينيات ،و هو تيار اأحدث زلزال حقيقيا 
يف بنية ال�سعر العربي ،فلم يخرج فقط عن 
بقافيته  العمودي  لل�سعر  التقليدي  النمط 
خرج  ،بل  املغلق  املنفرد  بيته  و  ال�سارمة 

العقاد  يبتكره  اأن  حاول  الذي  النمط  عن 
تعرب  التي  الوحدة  الق�سيدة  عنوان  حتت 
ابتعد  بل  لل�ساعر،  الأحا�سي�س اخلا�سة  عن 
الكبري  الناقد  اأ�سماه  الذي  النمط  ذلك  عن 
حممد مندور ال�سعر امللمو�س ،و كان يعني 

به اأ�سا�سا ال�سعراء الرومانتكيني .
الثقافة  تلك  من  البو�سطجي  ا�ستفاد  لقد 
ال�سعرية الكال�سيكية التي غر�سها والده يف 
وجدانه، كما نهل من ال�سعر الغربي احلديث 
عن  بعيدا  يقراأ،  ما  ،م�ستوعبا  تياراته  بكل 
�سافيا  �سعره  ،فجاء  التقليد  وعن  التكلف 
اأ�سيال متفردا .و قد �سلك يف معظم �سعره 
حرا  ليكون   ، املفتوحة  الطويلة  الق�سيدة 
تلك  متتد  قد  ،و  تعبريه  وطريقة  تخيله  يف 
لتنوع  املجال  لتف�سح  الطول  يف  الق�سائد 
قد  الطول  هذا  اأن  بل  ال�سور،  و  امل�ساعر 
الق�سيدة  من  فتقرتب  عقالها  من  يفلتها 
النرثية، بل تقرتب من النرث الفني اخلال�س 
يف روحها و لهجتها، و بذلك تفتقد اىل تلك 
الكثافة التعبريية املتاألقة التي تعطي لل�سعر 
الرفيع نكهته اخلا�سة ،هذا رغم اأن ال�ساعر 
ميلك قدرة فائقة على الرمز و ابتكار ال�سور 
حاجة  يف  كان  اأنه  رمبا  املتفردة،  الفنية 
،و  املتلقي  وجدان  اىل  اإيقاعه  تو�سيل  اىل 
�ساعر  ككل  و     .. مداه  اأعلى  اىل  به  ي�سل 
يعطيها  و  دواوين  على  ق�سائده  يوزع  فاإنه 
اأن املتاأمل يف  عناوين �سعرية خا�سة ،غري 
تلك الأ�سعار يف م�ساراتها و بنيتها الداخلية 
اأنها  ت�سكل  ال�سكالنية يجد  بنيتها  ،كما يف 
نكتفي  ل  الدرا�سة  عند  ،و  واحدة  ق�سيدة 
بتلك التحليالت التقليدية كوحدة الق�سيدة 
و مو�سوعها اأو مو�سوعاتها ،و نوع الأ�سلوب 
الذي مييزها بنية و جمال ،بل كيف نربط 
يف  ال�سعرية  للبنية  املختلفة  املكونات  بني 
�سكلها و م�سمونها ،لأن كل �سعر البو�سطجي 
رحالته  يف  ال�ساعر  ل�سرية  ذاتية  �سرية  هو 
املتعددة و املتنوعة ،رحلة لي�س يف البلدان 
لي�ست  العامل  عرب  فرحالته  الأوطان،  و 
اأ�سفارا �سياحية عادية ،اأو البحث عن موقع 
ي�ستقر فيه ،اإنها رحلة يف كون �سعري يجمع 
عنا�رشه و مواد بنائه ،ينحته نحتا، رحلة يف 
معه  رحلت  و  �سكنته  التي  الب�رشة  وجدان 
اأزقتها  و  بنخيلها  الب�رشة  اأ�سفاره،  كل  يف 
،باأ�سواقها  القدمية  باأحيائها   ، مقاهيها  و 
الب�رشة  تفا�سيل  يف  ي�سافر  اإنه  املتميزة، 
يف  اأ�سفار  هواءها،  يتنف�س  رائحتها،  ،ي�سم 
بني  الأوهام،  بني  املمتد  املوعود  الوطن 
،الوطن  امليتة  ال�سحراء  و  الغا�سب  البحر 
على  اأ�سواره  و  اأبوابه  يو�سد  الذي  اخلراب 
احلزن ،رحلة يف عذابات الروح بني اخلوف 

و املوت ،رحلة يف املدن اخلربة :
هذا الوطن املوعود املمتد 

بني الأوهام  يو�سد بوابات ..ي�رشب باأ�سوار 

حول احلزن 
يبتهل اىل الظلمات القامتة 

ال�سحراء  و  الغا�سب  البحر  بني  املمتد 
امليتة .

الوطن  ذلك  ملاأ�ساة  �ساحة  املدن  ت�سكل 
املوعود ،و كانت املدن دائما ملهمة ل�سعر 
النفو�س  تتيه  ،ففيها  العذابات  و  املاأ�ساة 
الذي  الإن�سان  يقهر  و  املاآ�سي،  وتزرع 
خرج من رحم الطبيعة ،و قد در�س ال�ساعر 
كامال  ديوانا   ) بلوك  )الأك�سندر  الرو�سي 
الرهيب  العامل  يف  الإن�سان  ماأ�ساة  لك�سف 
الذي كانت تعي�س فيه رو�سيا يف مطلع القرن 

الع�رشين . يقول البو�سطجي: 
تائه يف املقاهي  ال�سوارع موغلة 

الفواني�س  و  منهمر   البوؤ�س  و  الت�رشع  يف 
�سفراء ذابلة 

و الوجوه التي انتظرت اأبدا ...
الغريبة  البحار  جمللة   الع�سور  فاجاأتها 

هامدة 
و الرياح مدجنة   و املدائن موثقة 

مدائن ترف�س اأن تتجب�س 
يف الآفاق اليائ�سة .

يف  تختلف  ل  ال�ساعر  عند  ال�سحراء  و 
يف  املدينة  عن  ،و  الطبيعة  عن  رمزيتها 
جفائها ،و انغالقها رغم �سعة ف�سائها : اأنت 

ال�سيف الباحث عن خيمة 
لل�سحراء  قرى  اأنت  الياأ�س   رمال  و�سط 

اجلائعة 
هذا الأفق املنت�رش 

اأفقر من وهم نياق موغلة يف �سحراء الوهم 
.

القاحلة  الأماكن  و�سف  يف  يوغل  فال�ساعر 
ليعرب عن ال�سياع، الأمكنة العامرة بالوهم،/ 
/،الطبيعة  كح�سك  بثيابي  عالقة  ال�سحراء 
بق�سوتها  مكان  كل  يف  حتا�رشه  الكاحلة 
ل  ع�سقه  الذي  البحر  حتى  ،و  اأغربتها  و 

يخفف من تلك الق�سوة: جا�ست جلة 
قذفتك نحو جزائر ال�سمت البعيدة  مل يبق 
يف هذه ال�سواحل غري و�سل  ل يعني �سيئا . 

ماذا اأعددت لقلبك 
حني تئز عوا�سف قادمة 

من اأعماق املجهول القادم 
اإذ ترتاءى الأ�سجار العالية  بجالل الهول 

من  املطلة  البحار  اأنني   . تنتظر  واقفة 
املدى  جتوب  رياح  هناك  و  اخلوف.  خلل 

املرتامي 
حلزن بعيد القرار ..

العمر  �سحراء  الكربى  الأحزان  غمرات 
احلزن املوح�س 

جثث   . اأبدي  برحيل  الأ�سياء  تفاجئك  هل 
الكثبان املنقولة يف الريح 
و الآبار النا�سبة املتهدمة 

كل ليايل عوا�سف و اأمطار .
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ولية الأغواط
دائرة �سيدي خملوف 

بلدية : �سيدي خملوف
الرقم  007  /2020

و�سل اإيداع ملف جتديد
 جمعية بلدية 

القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق  مبقت�صى 
 : اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
2020/11/19 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة بلدية  

امل�صماة : 
تربية  لتطوير  لبي�ض  احلويجب  جمعية   : اجلمعية  ت�صمية 

املوا�صي -�صيدي خملوف 
املودع : زرويل م�صطفى 

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ض اجلمعية 
لن�ض  تطبيقا  اال�صهار  ب�صكليات  القيام  يجب   : مالحظة 

املادة 18 من القانون املذكور اأعاله 

لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون اال�رسة علنيا  ح�صوريا 

، يف اأول درجة 
يف ال�صكل : قبول اإعادة ال�صري يف الدعوى بعد اخلربة 

يف املو�صوع : اإفراغ احلكم قبل الف�صل يف املو�صوع ال�صادر عن حمكمة 
الفهر�ض  رقم  حتت   2020/07/26 بتاريخ  اال�رسة  �صوؤون  ق�صم   – اأفلو 
اخلبرية  من طرف  اخلربة          تقرير  اعتماد  وبالنتيجة   20/01002
اأمانة  لدى  املودعة  و  ر�صيدة  دما�ض  العقلية  االمرا�ض  يف  املخت�صة 
�صبط املحكمة بتاريخ 2020/09/28 حتت رقم 20/174 ، وعليه االمر 

مبايلي : 
اأوال : احلجر على املدعي عليه خليفة حممد املولود بتاريخ 2000/01/12 

ببلدية اأفلو والية االغواط الأبيه اأحمد و الأمه عطية ام النون 
ثانيا : االأمر بن�رس هذا احلكم لالعالم يف جريدة حملية اأو وطنية مكتوبة 

باللغة العربية ، و ب�صعي من املدعي .
ثالثا : تعيني املدعي مقدما عليها لرعايتها و ت�صيري �صوؤونه القانونية و 
االإدارية على ان ي�صتاأذن املحكمة عند قيامه باأحد الت�رسفات الواردة 

يف املادة 88 من قانون االأ�رسة املعدل و املتمم
رابعا : اأمر �صابط احلالة املدنية املخت�ض ببلدية ميالد املحجور عليها 
عقد  هام�ض  على  التقدمي  بافتتاح  احلكم  هذا  مبنطق  بالتاأ�صري  اأعاله 

امليالد املعنية يف �صجالت احلالة املدنية و ذلك باأمر من النيابة
- حتميل املدعي امل�صاريف الق�صائية املقدرة بت�صعمائة دينار جزائري 

)900.00 دج( 
بذا �صدر احلكم و اأف�صح به جهارا و عالنيا يف التاريخ املذكور اأعاله و 

بح�صبه اأم�صيناه مع اأمني ال�صبط 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

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

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعلن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة : حايدي حممد و�صيم يف حقه والده حايدي علي بوكالة 

ال�صاكن ب : 200 حي م�صكن الزهور رقم 138 عمارة 18 باتنة 
�صد : بوتلنج عمر   

ال�صاكن ب : حي 80 م�صكن عمارة �ض رقم 05 اأوالد فايت اجلزائر 
بال�صيغة  : 19/06090 املمهور  الفهر�ض  : 19/04005 رقم  : 19/07/09 رقم اجلدول  بتاريخ  : اجلنح  باتنة  ق�صم   : ال�صادر عن حمكمة  بناءا احلكم 

التنفيذية 
بناء على  حم�رس تكليف بالوفاء و حم�رس ت�صليم تكليف بالوفاء و حم�رس تبليغ �صند تنفيذي املوؤرخني يف  : 2020/10/08 بوا�صطة ر�صالة م�صمنة 

بناء على حم�رس التكليف بالوفاء و حم�رس تبليغ ال�صند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة االإعالنات بالبلدية و املحكمة بتاريخ : 2020/10/13
و بناء على االأمر باالإذن بن�رس م�صمون التبليغ الر�صمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�ض حمكمة ال�رساقة بتاريخ : 2020/11/25 رقم : 4919

و الذي ياأذن مبوجبه للمح�رس الق�صائي بن�رس م�صمون التكليف بالوفاء املوؤرخ يف : 2020/10/08 املتعلق بال�صند التنفيذي ال�صادر بتاريخ 19/07/09 
رقم اجلدول : 19/04005 رقم الفهر�ض : 19/06090 عن الق�صم اجلنح مبحكمة باتنة  يف جريدة يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 4 من قانون 

االإجراءات املدنية و االإدارية 
و القا�صي : الزام املدعي عليها اأن تدفع للمدعي مبلغ 700.000  دج �صبعمائة الف دينار جزائري  قيمة ال�صيك و التعوي�ض عن خمتلف االأ�رسار 

كلفنا نحن االأ�صتاذ حفيان اأحمد حم�رس ق�صائي لدى اخت�صا�ض جمل�ض ق�صاء تيبازة املم�صي اأ�صفله ال�صيد : بوتلنج عمر ال�صاكن ب : حي 80 م�صكن 
عمارة �ض رقم 05 اأوالد فايت اجلزائر من اأجل ت�صديد للمدعي مبلغ 700.000 دج قيمة ال�صيك و التعوي�ض عن خمتلف االأ�رسار اإ�صافة اىل م�صاريف 

التنفيذ :  6798.00 دج  و احلقوق التنا�صبية مببلغ : 50.840.00 دج املجموع : 757.638.00 دج 
و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رس يف اجلريدة و بعد انق�صاء االأجال �صتتخذ كافة االإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي .

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

الأ�ستاذ/ �سرابي عبد الكرمي
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�سوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر باجلريدة 

املادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نحن االأ�صتاذ /�رسابي عبد الكرمي -حم�رس ق�صائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�ض اخت�صا�ض جمل�ض ق�صاء اجلزائرالكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�صع ختمه 

و املوقع اأدناه 
بطلب من : املوؤ�ص�صة ذات ال�صخ�ض الوحيد و ذات امل�صوؤولية املحدودة اأف اأ�ض تي كوم  

الكائن مقرها ب : تخ�صي�ض عني الباي اله�صبة ال�صطر الثاين رقم 295 ق�صنطينة 
 بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف االأمرال�صادر عن حمكمة بئرمرادراي�ض بتاريخ : 2018/07/02حتت رقم : 18/04066 املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ : 

2019/03/13  حتت رقم 2019/0712 
ق�صد تبليغه اإىل : �رسكة ذات اأ�صهم منري �صوختيان قروب اجلزائر  

الكائن مقرها ب : بواديكار 03 فيال رقم 123 دايل اإبراهيم 16320 – اجلزائر العا�صمة  
و بناء على االإذن بالن�رس ملحتوى التكليف بالوفاء باجلريدة ال�صادر عن ال�صيد رئي�ض حمكمة بئرمرادراي�ض بتاريخ : 2020/11/26 ، حتت رقم : 20/6322 ن�رسنا ن�صخة من 
هذا املح�رس باجلريدة طبقا لن�ض املادة 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و املت�صمن / تنفيذ منطوق ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله و دفع املبالغ 

املذكورة اأدناه بني اأيدينا مقابل و�صل عن ذلك 
01-مبلغ 3.341.113.07 دج ) ثالثة ماليني وواحد و اأربعون الف و مائة و ثالثة ع�رس دينار جزائري و �صبعة �صنتيم ( ميثل مبلغ الدين 

02-مبلغ 8.454 دج ميثل م�صاريف التنفيذ االختياري 
03-مبلغ 165.198.56 دج احلقوق التنا�صبية  

املجموع : 3.514.765.63 دج ثالثة ماليني و خم�صمائة و اأربعة ع�رس الف و �صبعمائة و خم�صة و �صتون دينار جزائري و ثالثة و �صتون �صنتيم  
نبهناه /باأن له مهلة خم�صة ع�رس يوما )15( للوفاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا املح�رس و اإال نفذ عليه بكافة الطرق القانونية 

حتى ال يجهل 
واثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رس للعمل به مبا ي�صمح قانونا 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اليزي

مديرية البيئة 
قرار رقم 697/20 موؤرخ يف 24 نوفمرب 2020 يت�سمن

ETS-SEDIRA ISMAIL فتح حتقيق عمومي ملدى التاأثري عل البيئة مل�سروع ا�ستغلل مكمن البازلت لفائدة �سركة
باملكان امل�سمى »�سدجون«ببلدية برج احلوا�س املقاطعة الإدارية جانت 

  
ان وايل ولية اليزي

- مبقت�صى القانون رقم 84-09 املوؤرخ يف 04 فيفري 1984 املتعلق بالتنظيم االإقليمي للبالد  املعدل و املتمم 
-مبقت�صى القانون رقم 01-19 املوؤرخ يف 2001/12/12 يتعلق بت�صيري النفايات و مراقبتها و اإزالتها 

- مبقت�صى القانون رقم 03-10 املوؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة 
- مبقت�صى القانون رقم 08-09 املوؤرخ يف 2008/02/25 املت�صمن قانون االإجراءات املدنية و االإدارية  

- مبقت�صى القانون رقم 11-10 املوؤرخ يف 22 جوان 2011 املتعلق بالبلدية
- مبقت�صى القانون رقم 12-07 املوؤرخ يف 21 فيفري 2012 املتعلق بالوالية 

مبقت�صى املر�صوم الرئا�صي املوؤرخ يف 2019/09/18 املت�صمنة تعيني ال�صيد اأغامري م�صطفى واليا لوالية اليزي 
مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 94-215 املوؤرخ يف 27 جويلية 1994 املحدد لقواعد تنظيم اأجهزة االإدارة العامة يف الوالية و هياكلها

- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 95-265 املوؤرخ يف 06 �صبتمرب 1995 الذي يحدد �صالحيات مديرية التقنني و ال�صوؤون العامة و االإدارة املحلية و قواعد تنظيمها و عملها 
- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 06-198 املوؤرخ يف 31 ماي  2006 املحدد للتنظيم املطبق على املن�صاآت امل�صنفة حلماية البيئة املعدل و املتمم 

- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 07-145 املوؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�صادقة على درا�صة و موجز التاأثري على البيئة املعدل و املتمم باملر�صوم التنفيذي 
رقم 255/18 املوؤرخ يف 2018/10/09 

– بناء على القرار الوالئي رقم 20/05 املوؤرخ يف 2020/01/08 املت�صمن قائمة االأ�صخا�ض املوؤهلني بالقيام بالتحقيقات العمومية العلنية ل�صنة 2020 عرب بلديات الوالية 
- نظرا لتكليف �رسكة ETS-SEDIRA ISMAIL مب�رسوع اجناز الطرق احل�رسية عرب بلدية برج احلوا�ض على م�صافة 09.5 كلم 

ETS-SEDIRA ISMAIL بناءا على االر�صال الوارد لدى م�صاحلنا بتاريخ 2020/11/16 من طرف �رسكة -
 -

باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة 
يقرر

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي ملدى التاأثري على البيئة مل�رسوع ا�صتغالل مكمن البازلت احلجارة باملكان امل�صمى »�صدجون » ببلدية برج احلوا�ض  لفائدة �رسكة ETS-SEDIRA ISMAIL و 
ملدة 15 يوما ابتداءا من تاريخ التعليق 

املادة 02 : يكلف ال�صيد / لعور حل�صن ، ب�صفته حمافظا حمققا ببلدية برج احلوا�ض ، و يقوم بتعليق هذا القرار مبقر البلدية و مبوقع املن�صاأة املذكورة 
املادة 03 : يقوم املحافظ املحقق لهذا الغر�ض بفتح �صجال موؤ�رسا و مرقما لتدوين مالحظات املواطنني ، و املوؤ�ص�صات العمومية و اخلا�صة حول هذا امل�رسوع وفق املدة الزمنية و مكان تعليقها مبقر 

البلدية خالل اأوقات العمل  
املادة 04 :على املحافظ املحقق فور انتهاء عملية التحقيق غلق ال�صجل و حترير حم�رس نتائج التحقيق و اإبداء راأيه �رساحة حول امل�رسوع و اإر�صاله اإىل م�صالح الوالية 

املادة 05: ي�صهر هذا القرار عن طريق التل�صيق مبقر الوالية ، و كذا دائرة اأقبو و بلدية اإغرام ، كما ي�صهر بجريدتني يوميتني لتمكني املواطنني من االطالع عليه .
املادة 06 : يكلف كل من ال�صيدة و ال�صادة : االأمني العام للوالية ، الوايل املنتدب للمقاطعة االإدارية جانت ،  مدير التنظيم و ال�صوؤون العامة ، مديرة البيئة ،مدير ال�صناعة و املناجم ، رئي�ض دائرة جانت، 

رئي�ض املجل�ض ال�صعبي لبلدية برج احلوا�ض ، و املحافظ املحقق املعني ، كل فيما يخ�صه بتنفيذ القرار الذي �صيدرج �صمن ن�رسة القرارات االإدارية للوالية . 
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باجلل�صة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة بئرمراد راي�ض
بتاريخ ال�صاد�ض و الع�رسون  من �صهر دي�صمرب �صنة الفني و ت�صعة 

ع�رس 
برئا�صة ال�صيد)ة( : بو�صبوط كرمية         قا�صي

و مب�صاعدة ال�صيد)ة( : ع�صنوين �صافية      اأمني �صبط
و بح�صور ال�صيد)ة( : �صبلي معروف      وكيل اجلمهورية 

�صدر احلكم االتي بيانه
بني ال�صيد)ة( : 

01( -ايت م�صعود ت�صعديت            مدعي           حا�رس
العنوان : 139 مق�صمة 05 هكتار ، عني البنيان والية اجلزائر 

املبا�رس للخ�صام بوا�صطة االأ�صتاذ)ة( : بوديل�ض عبد النور 
�صد /

01(:مغار يا�صني                        مدعي عليه       حا�رس 
العنوان : 139 مق�صمة 05 هكتار ، عني البنيان والية اجلزائر
املبا�رس للخ�صومة بوا�صطة االأ�صتاذ)ة( : بلقا�صمي ح�صيبة  

02(:وكيل اجلمهورية                  حا�رس       حا�رس 
و لهذه االأ�صباب 

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�رسة حكما علنيا 
، ح�صوريا ابتدائيا  

يف ال�صكل : قبول رجوع الدعوى بعد اخلربة �صكال  
يف  ال�رساقة  حمكمة  عن  ال�صادر  االأمر  اإفراغ   : املو�صوع  يف 
 ،18/00133 رقم  فهر�ض   2020/01/14 بتاريخ  احلايل  ق�صمها 
باأمانة  املودع  الق�صائية  اخلربة  تقرير  على  امل�صادقة  احلكم  و 
�صبط املحكمة املودعة بتاريخ 2020/03/05 حتت رقم 18/242 
 « يا�صني  مغار   « �صده  املرجع  على  باحلجر  احلكم  بالتبعية  و   ،
ايت  و  بلقا�صم  ابن  البنيان  بعني   1980/09/26 بتاريخ  املولودة 
م�صعود ت�صعديت ، مع االأمر بتعيني املرجع » ايت م�صعود ت�صعديت 
» مقدما على ابنها املحجور عليه للقيام برعاية �صوؤونه القانونية 
، االجتماعية و االإدارية و القيام مقامه بجل الت�رسفات القانونية 
، مت�رسفا يف ذلك ت�رسف الرجل احلري�ض على نف�صه و ماله ، 
مراعيا يف ذلك م�صلحة املحجور عليه ، مع االأمر بن�رس منطوق 
املحجور  م�صكن  باب  على  بتعليقه  ذلك  و  لالإعالم  احلكم  هذا 
عليه ، و على لوحة اإعالنات املحكمة ، و لوحة اإعالنات البلدية 

الكائن بنطاقها �صكن املحجور عليه 
امل�صاريف الق�صائية تتحملها املرجعة 

ال�صنة  و  ال�صهر  و  اليوم  به يف  اأف�صح  و  احلكم  �صدر هذا  بذا   -
املذكورين اأعاله  و ل�صحته اأم�صيناه  نحن  و اأمني ال�صبط 

باجلل�صة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رساقة 
بتاريخ ال�صابع ع�رس  من �صهر نوفمرب �صنة الفني و ع�رسون 

برئا�صة ال�صيد)ة( : بوعروج اأ�صيا         قا�صي
و مب�صاعدة ال�صيد)ة( : دخيل ر�صيدة      اأمني �صبط

و بح�صور ال�صيد)ة( : لواين حممد       وكيل اجلمهورية 
�صدر احلكم االتي بيانه

بني ال�صيد)ة( : 
01( -بلقايد حممد                        مدعي           حا�رس

العنوان : رقم 325 حي �صيدي ح�صان ال�رساقة  
املبا�رس للخ�صام بوا�صطة االأ�صتاذ)ة( : �صعدون �رسيف  

�صد /
01(:بلقايد زين الدين                      مدعي عليه      حا�رس 

العنوان : نف�ض العنوان 
املبا�رس للخ�صومة بوا�صطة االأ�صتاذ)ة( : بوزنون عبد الوهاب 

02(:وكيل اجلمهورية              حا�رس       حا�رس 
و لهذه االأ�صباب 

االأ�رسة حكما  �صوؤون  حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا 

علنيا ، ح�صوريا ابتدائيا  
يف ال�صكل : قبول اإعادة ال�صري يف الدعوى بعد اخلربة  

يف  احلال   حمكمة  عن  ال�صادر  احلكم  اإفراغ   : املو�صوع  يف 
بتاريخ 2020/06/30 فهر�ض رقم 3485 ، واعتماد  خربة اخلبري 
بالنتيجة  و   2020/584 رقم  عثمان  بن  الطيب  حمند  الدكتور 
احلكم باحلجر على املرجع �صده بلقايد زين الدين املولودة 
بلقايد  املرجع  تعيني  مع  م�صو�ض  ببني   2001/04/18 بتاريخ 
حممد الولود بتاريخ 08-09-1956 باأوالد �صيدي جياليل مقدما 
عنه للعناية به و ت�صيري �صوؤونه االإدارية و املالية و اأمر �صابط 
احلالة املدنية بالتاأ�صري بهذا احلكم على هام�ض �صهادة امليالد 
املحجور عليه لبلدية مكان ميالده ب�صعي من النيابة و ن�رس هذا 

احلكم لالإعالم مع حتميل املرجع بامل�صاريف الق�صائية .
بالتاريخ  املنعقدة  العلنية  باجلل�صة  جهارا  اأف�صح  به  و  هذا 
اأمينة  و  الرئي�صة  طرف  من  اأ�صله  اأم�صي  و  اأعاله  املذكور 

ال�صبط 

- بذا �صدر هذا احلكم و اأف�صح به يف اليوم و ال�صهر و ال�صنة 
املذكورين اأعاله  و ل�صحته اأم�صيناه  نحن  و اأمني ال�صبط 

املح�سر الق�سائي 

EMAIL/



بني مديرية ال�ضباب والريا�ضة 
وجمعية ال�ضحفيني

م�سابقة والئية حول 
التح�سي�س من كورونا

بالتعاون  الريا�ضة  و  ال�ضباب  مديرية  برجمت 
مع جمعية ال�ضحفيني مب�ضتغامن م�ضابقة والئية 
كورونا  وباء  من  التوعية  و  التح�ضي�س  حول 
ال�ضباب من  و  للأطفال  امل�ضابقة هذه موجهة 
خلل تقدمي اأعمال �ضمعية ب�رصية و تطبيقات 
اإلكرتونية و كذا ور�ضات ر�ضم للأطفال يف حني 
خلل  �رصوطها  و  امل�ضابقة  تاريخ  عن  �ضيعلن 
حتت�ضنها  التظاهرة  للإ�ضارة  اجلاري  ال�ضهر 
حمكمون  يوؤطرها  بالوالية  ال�ضباب  دور  احدى 
االوائل  الفائزون  �ضيحظى  كما  خمت�ضون 
بتكرميات ذات قيمة مالية معتربة  هذا و اأكدت 
امل�ضابقة  من  الهدف  ان  املنظمة  اجلهات  لنا 
هو اال�ضتثمار يف املواهب ال�ضابة و غر�س ثقافة 
التوعية والتح�ضي�س يف ظل جائحة كورونا ويف 
�ضياق اخر من املنتظر توقيع اتفاقية تعاون بني 
مديرية ال�ضباب و الريا�ضة و جمعية ال�ضحفيني 

بهدف تطوير االت�ضال واالإعلم ال�ضباين.
�ضورية بن �ضالح 

�ضور الغزالن بالبويرة

التح�سي�س حول ال�سوار 
الوردي و الوقاية من كورونا

للمر�ضى  االأمل  نور  اخلريية  اجلمعية  بادرت 
احلماية  وحدة  مع  بالتن�ضيق  ال�رصطان  ومر�ضى 
مكتب  واأع�ضاء  الغزالن  ب�ضور  املتقدمة  املدنية 
حت�ضي�ضية  عملية  بتنظيم  ف�ضالة  حكيم  جمعية 
الوردي  ال�ضوار  و�ضع  اأهمية  حول  النطاق  وا�ضعة 
وتقدمي  الثدي  ب�رصطان  املري�ضات  للن�ضاء 
للمو�ضوع  هذا  حول  هامة  واإر�ضادات  ن�ضائح 
وكيفية التعامل مع املراأة التي ت�ضعه حتت �ضعار 
بتوزيع  املنظمون  قام  كما   ، ذراعي«  تلم�س  »ال 
الظل  مناطق  مبدار�س  واملعقمات  الكمامات 
لدائرة �ضور الغزالن وحت�ضي�س التلميذ و اأوليائهم 
كورونا  فريو�س  من  الوقائية  االإجراءات  حول 
طرف  من  كبريا  ا�ضتح�ضانا  لقيت  املبادرة  وهي 

املواطنني وطالبوا بتعميمها ب�ضفة دورية .
اأح�ضن مرزوق

م�ضابقة املناظرات املنظمة من 
ال�ضفارة الربيطانية

تتويج ابن اجللفة 
بجدارة وا�ستحقاق 

باجللفة،  ال�ضيوخ  دار  مدينة  ابن  بجدارة  توج 
االأوىل  باملرتبة  املختار  عمر  بلخريي  ال�ضاب 
اأقامتها  التي  املناظرات  مب�ضابقة  اخلا�ضة 
االإنكليزية،   للغة  باجلزائر  الربيطانية  ال�ضفارة 
املرتبة  ال�ضيوخ  دار  مدينة  ابن  ت�ضدر  حيثث 
رزيقة  بن  الثانية  املرتبة  احتل  فيما  االأوىل 
رقية وعادت املرتبة الثالثة ل بلخريات ح�ضام 
�ضنع  متميز  م�ضهد  بحبح.  حا�ضي  مدينة  من 
النتائج  تعاقب  بعد  الوالية  �ضاكنة  لدى  احلدث 
اأبناء  االأخرية من طرف  ال�ضنوات  املحققة يف 
الكثري  يف  االوىل  للجوائز  وت�ضدرهم  اجللفة 
مبختلف  والوطنية  الدولية  امل�ضابقات  من 

املجاالت االدبية والعلمية.
هذه  تلقى  ان  وعائلتهم  املتوجني  ياأمل  فيما 
النتائج اهتمام ال�ضلطات الو�ضية بتقدمي الدعم 
لهم ال�ضتمرار هذا التاألق وطنيا ودوليا و تقدمي 
االأف�ضل و ت�رصيف الوالية و الوطن يف الكثري من 
امل�ضابقات و البطوالت وامل�ضابقات الوطنية و 

اجللفة : حممد �ضبعالعاملية.

فايزر تك�سف "احلل املبتكر"وتريح اجلميع
عندما اأعلنت �ضركتا »فايزر« و«بيونتك« عن موا�ضفات اللقاح الذي طورتاه �ضد فريو�س كورونا، نبه 

خرباء ال�ضحة اإىل عقبة »مزعجة« �ضتعيق و�ضوله اإىل كثري من الدول، ال�ضيما النامية، وال�ضبب هو اأن 
حفظه يتطلب درجة متدنية من احلرارة، اإال اأن ال�ضركتني اأعلنتا اأم�س االأربعاء، عن »احلل«.

ع.غ/وكاالت

الطماأنة،  اإىل  ال�رصكتان  وبادرت 
االأربعاء،  اأم�س  بيان  يف  فاأو�ضحتا 
�ضحن  �ضناديق  طورتا  اأنهما 
اأجل  من  كورونا،  للقاح  حافظة 
»اآمن  ب�ضكل  اجلرعات  نقل  �ضمان 
اأن  ال�رصكتان  و�ضليم«واأو�ضحت 
هذه ال�ضناديق مت ت�ضميمها، ب�ضكل 
درجة  يف  تتحكم  حتى  خا�س، 
�رصوط  �ضلمة  و�ضمان  احلرارة 

التخزين.
واأثريت املخاوف ب�ضاأن نقل لقاح 
اإىل  يحتاج  الأنه  وحفظه،  فايزر 
تقارب  حرارة  درجة  يف  البقاء 
ال�ضفر،  حتت  مئوية  درجة   75
ي�ضعُب  جدا  متدنية  حرارة  وهي 
الظروف  بع�س  يف  �ضمانها 
الطماأنة  هذه  وتاأتي  والدول 

الوكالة  اإن  ال�رصكتان  قالت  فيما 
ومنتجات  للأدوية  التنظيمية 
بريطانيا،  يف  ال�ضحية  الرعاية 
منحت ترخي�ضا موؤقتا ال�ضتخدام 
ترخي�س  اأول  هذا  ويعد  اللقاح 
لل�ضتخدام العاجل للقاح »فايزر« 

و«بيونتك« بعد ا�ضتكمال املرحلة 
ال�رصيرية  التجارب  من  الثالثة 
على  ال�رصكتان ح�ضولهما  وتتوقع 
حول  من  الرتاخي�س  من  مزيد 
واالأ�ضابيع  االأيام  خلل  العامل 
املقبلة، واأعلنتا عن ا�ضتعدادهما 

اللقاح  جرعات  لتوفري  التام 
الرتاخي�س  على  احل�ضول  بعد 
املحتملة  التنظيمية  واملوافقات 
طرح  اإن  »بيونتيك«  �رصكة  وقالت 
لقاح كورونا يف بريطانيا »�ضي�ضاهم 
يف  املر�ضى  عدد  خف�س  يف 
من  يعانون  ممن  امل�ضت�ضفيات 

حاالت عالية اخلطورة«.
جرعة  مليون   40 ت�ضليم  و�ضيتم 
على  و2021   2020 عامي  خلل 
تخ�ضي�س  ل�ضمان  مراحل، 
ومن�ضف  عادل  ب�ضكل  اللقاحات 
عرب خمتلف املناطق وفقا لعقود 
ومن  لل�رصوط  م�ضتوفية  قانونية 
من  �ضحنة  اأول  ت�ضل  اأن  املتوقع 
املتحدة،  اململكة  اإىل  اللقاحات 
املقبلة،  القليلة  االأيام  يف غ�ضون 
اللقاحات  ت�ضليم  يتم  اأن  على 

بالكامل يف عام 2021.

بعد خماوف ب�ضاأن تخزين لقاح كورونا

 م�ضتغامن

االإطاحة ب�سبكة لتنظيم احلرقة 
 اجللفة

 احلركة الك�سفية تطالب با�سرتجاع مقراتها 
الوالئي  االأمن  م�ضالح  متكنت   
االإطاحة  من  موؤخرا  مل�ضتغامن 
ب�ضبكة لتدبري الهجرة غري ال�رصعية 
با�ضتعمال  البحر  طريق  عن 
ح�ضبما  االإلكرتونية  الو�ضائط  
هذا  من  االأربعاء  اأم�س  اأ�ضتفيد 

ال�ضلك االأمني.
بداأت  العملية  اأن  امل�ضدر  واأو�ضح 
ر�ضد  بعد  املا�ضي  نوفمرب   29 يف 
االإلكرتونية  فرقة مكافحة اجلرائم 
لل�رصطة  الوالئية  بامل�ضلحة 
يتعلق  اإلكرتوين  ملن�ضور  الق�ضائية 
ال�رصعية  غري  للهجرة  بالتدبري 
امل�ضتبه  وقام  البحر  طريق  عن 
بعر�س  امل�ضدر-  لذات  -وفقا  به 
االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكة  عرب 

نقل  يف  املتمثلة  خلدماته 
االأخرى  ال�ضفة  اىل  االأ�ضخا�س 
با�ضتعمال  املتو�ضط  البحر  من 
دج  األف   350 مقابل  نزهة  قارب 
اإخطار  وبعد  الواحد  لل�ضخ�س 
كافة  وا�ضتكمال  الق�ضائية  اجلهات 
االإجراءات القانونية مت توقيف هذا 
ال�ضخ�س )18 �ضنة( ومكن التحقيق 
البالغ من  من حتديد هوية �رصيكه 
العمر 19 �ضنة الذي �ضبط مب�ضكنه 
وقامت  ال�رصية  الرحلة  هذه  قارب 
م�ضالح ال�رصطة باإجناز ملف اإجراء 
االثنني  املوقوفني  �ضد  ق�ضائي 
وكيل  اإىل  تقدميهما  مبوجبه  مت 
كما  م�ضتغامن  مبحكمة  اجلمهورية 

اأ�ضري اإليه.

االأمل  جممع  اأم�س  اأول  اأحيي 
لقدماء الك�ضافة اال�ضلمية باجللفة 
الك�ضافة  موؤ�ض�س  وفاة  ذكرى 
املرحوم«حممد  القائد  باجللفة 
بحي  الكائن  الفوج  مبقر  بو�ضعيد« 
امل�ضت�ضفى باجللفة، و هذا بح�ضور  
وعمداء  االأفواج  قادة  من  كل 
اجلزائرية  اال�ضلمية  الك�ضافة 
املحافظة  اأع�ضاء  كذا  و  باجللفة 
الك�ضافة  قدماء  جلمعية  الوالئية 

وكل  بالوالية  اجلزائرية  االإ�ضلمية 
باجللفة  الك�ضفية  احلركة  منت�ضبي 
ن�ضاط  اإبراز  باملنا�ضبة  مت  حيث 
احلركة الك�ضفية بالوالية من خلل 
عر�س ندوة عن تاريخ تاأ�ضي�س فوج 
هذا  يومنا  اإىل  الثورة  قبل  االأمل 
الفقيد » حممد  الندوة ابرزت دور 
يف  الك�ضفية  احلركة  يف  بو�ضعيد« 

اجلزائر اآنذاك. 
اجللفة : حممد �ضبع

اخلرب الرائع

اأعرا�س لقاح كورونا »اجلانبية« باجل�سم؟
تو�ضك دول كثرية يف العامل على بدء التلقيح 
ظهر  الذي  امل�ضتجد،  كورونا  فريو�س  �ضد 
اإىل جائحة،  العام املا�ضي، ثم حتول  اأواخر 
اأ�ضئلة كثرية ما زالت تُثار ب�ضاأن �ضلمة  لكن 
»اجلرعات«، وما اإذا كانوا اآخذوها �ضيعانون 
اللجنة  واأكدت  القلق،  تثري  جانبية  اأعرا�ضا 
التي �ضكلها البيت االأبي�س الأجل ت�رصيع تطوير 
اللقاحات �ضد كورونا �ضلمة اللقاحني اللذين 
جرى االإعلن عنهما من �رصكتي »موديرنا« 
اأعرا�ضا  اأن  املبادرة  خرباء  و«فايزر«واأكد 
جانبية لوحظت ب�ضكل وا�ضح لدى ما يرتاوح 

لكن  اللقاحات،  متطوعي  من  و15   10 بني 
القلق وقال من�ضف  اإىل  هذا االأمر ال يدعو 

الرئي�س  مبادرة  يراأ�س  الذي  ال�ضلوي 
هذه  اإن  ترامب،  دونالد  االأمريكي، 

امل�ضاعفات قد ت�ضتمر اإىل يوم ون�ضف 
اليوم ال غري، اأي اأن االأمر يتعلق بفرتة 

ق�ضرية جدا فقط واأبلغ االأ�ضخا�س 
جانبية  باأعرا�س  اأ�ضيبوا  الذين 
عن احمرار واأمل يف مكان تلقي 

اجلرعة، اإ�ضافة اإىل احلرارة 
واأمل يف الع�ضلت.

و�ضط �ضخط املواطنني

االأمطار تغرق �سوارع مدينة البويرة
نهار  املت�ضاقطة  االأمطار  ت�ضببت 
اأم�س يف ت�ضكل برك و بحريات على 
واأحياء  �ضوارع  عرب  الطلق  الهواء 
ازدحاما  خلق  ما  البويرة  مدينة 
مروريا خانقا ل�ضاعات طويلة االأمر 
الذين  املواطنون  له  ا�ضتاء  الذي 

هذه  على  �ضخطهم  جام  �ضبوا 
اأ�ضبحت  التي  املزرية  الو�ضعية 
كلما  بثه  يعاد  ممل  م�ضل�ضل 
 ، االأمطار  من  قطرات  ت�ضاقطت 
وما زاد الطينة بلة ح�ضب حمدثينا 
حتى  وهناك  هنا  املنت�رصة  احلفر 

حفرة  »األف  مدينة  ت�ضمى  اأ�ضحت 
املقاوالت  خلفتها  والتي  وحفرة« 
باالأ�ضغال  تقوم  التي  واملوؤ�ض�ضات 
وترتكها دون تزفيت ، والحظنا عرب 
عدة  وجود  بها  قمنا  التي  اجلولة 
نقاط �ضوداء منها الطريق املحاذي 

للجامعة وجمل�س الق�ضاء وحي واد 
من  وغريها  ليكوتاك  و  الدهو�س 
�ضيول  فيها  جتمعت  التي  االماكن 
منظر  ت�ضوه  م�ضاهد  و�ضط  املياه 

املدينة و تعيق احلركة املرورية .
اأح�ضن مرزوق

االأوىل عامليا
بريطانيا توافق على ا�ستخدام

 وا�سع للقاح كورونا 
الذي  كورونا  للقاح  الوا�ضع  اال�ضتخدام  االأربعاء، على  اأم�س  بريطانيا  وافقت 
طورته �رصكتا »فايزر« االأمريكية، و«بيونتك« االأملانية التي �ضارك يف تاأ�ضي�ضها 
ومنتجات  للأدوية  التنظيمية  الوكالة  واأعلنت  �ضاهني  اأوغور  الرتكي  العامل 
 »BNT162b2« املحتمل  اللقاح  اأن  املتحدة،  اململكة  يف  ال�ضحية  الرعاية 
اآمن لل�ضتخدام على نطاق وا�ضع، وفق تقرير اأوردته »بي بي �ضي«وبذلك باتت 

بريطانيا اأول دولة توافق على لقاح حمتمل ملكافحة كورونا.

وهران 

12.237 خمالفة لتدابري الوقاية من كورونا
�ضجلت م�ضالح ال�رصطة لوالية وهران 
12.237 خمالفة للتدابري الوقائية من 
فريو�س كورونا خلل الفرتة املمتدة 
دي�ضمرب  والفاحت  نوفمرب   5 بني  ما 
من  االأربعاء  اأم�س  علم  ح�ضبما   ،
ذات  قامت  وقد  االأمني  ال�ضلك  ذات 
امل�ضالح خلل نف�س الفرتة، يف اإطار 

بخ�ضو�س  والردعي  الوقائي  التدخل 
عدم االلتزام باأوقات احلجر ال�ضحي 
خمالفة  بتحرير2.215  للراجلني 
عدم  ب�ضبب  خمالفة   6.742 وحترير 
خمالفة  و796  الواقي  القناع  ارتداء 
مت  كما  االأمان  م�ضافة  احرتام  لعدم 
تتعلق  خمالفة   478 ت�ضجيل  اأي�ضا 

بعدم ارتداء القناع الواقي من طرف 
الزبائن واأ�ضحاب املحلت التجارية 
به  امل�ضموح  للعدد  خمالفة  و114 
اإىل جانب 324 خمالفة  داخل املحل 
والتعقيم  التطهري  مواد  النعدام 
كما   ، املحل  داخل  توفريها  الواجب 

اأ�ضري اإليه.
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16
اإح�سائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�ضابة   932
ارتفاع اجمايل اال�ضابات اىل : 85084

ت�ضجيل 17 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2464

حاالت ال�ضفاء اجلديدة : 585
ارتفاع اجماىل ال�ضفاء اىل : 54990

جمل�س الوزراء الفرن�ضي

 قرار باإغالق "التجمع 
�سد االإ�سالموفوبيا"

باري�س/ االأنا�ضول

جمعية  اإغلق  الفرن�ضي  الوزراء  جمل�س  قرر 
 )CCIF( »التجمع �ضد االإ�ضلموفوبيا بفرن�ضا«
املناه�ضة للعن�رصية والتمييز �ضد امل�ضلمني يف 
جريالد  الفرن�ضية  الداخلية  وزير  واأعلن  البلد 
بناء  اأن اجلمعية مت حلها  تويرت،  دارمانان، عرب 
وقرار  ماكورن،  اإميانويل  الرئي�س  تعليمات  على 
جمل�س الوزراء ،وزعم دارمانان اأن اجلمعية كانت 

متار�ضة دعاية »اإ�ضلمية« منذ عدة اأعوام.

مطار وهران الدويل 

و�سع كامريات حرارية
مت و�ضع كامريات حرارية مبطار وهران الدويل 
الرحلت  ال�ضتئناف  حت�ضبا  بلة«  بن  »اأحمد 
القادم،  االأحد  من  اعتبارا  الداخلية،  اجلوية 
اأفاد بذلك اأم�س االأربعاء مدير املطار  ح�ضبما 
 7 و�ضع  مت  اأنه  اهلل  جنيب  �ضنني  بن  واأو�ضح 
»اأحمد  الدويل  وهران  كامريات حرارية مبطار 
بن بلة«، خ�ضو�ضا عند بوابات الذهاب والو�ضول 

لقيا�س ومراقبة درجة احلرارة للم�ضافرين.

ميلة

مكتب بريدي جديد 
بو�ضع  ميلة  بوالية  اجلزائر  بريد  قطاع  تعزز 
مكتب بريدي جديد حيز اخلدمة على م�ضتوى 
ميلة(،  )غرب  احري�س  البي�ضاء  عني  بلدية 
املفت�س  من  االأربعاء  اأم�س  علم  ما  ح�ضب 
يو�ضف  للقطاع،  الوالئية  باملديرية  الرئي�ضي 

معاي�س.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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