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.    التعديل الد�ستوري "عزز مكانة 
وقدرات هيئات مكافحة الف�ساد"

املوؤرخ رابح لوني�سي, ليومية " الو�سط"

مظاهرات 11 دي�شمرب ح�شمت م�شار الثورة

بكل من خن�سلة وتيارت

توقيف13 عن�شر دعم 
لالإرهابيني

املدير العام للوكالة الوطنية للدواء, 
كمال من�سوري

اإن�شاء مر�شد لتنظيم 
�شوق الدواء يف جانفي

جامعة  بورقلة

غلق اأبواب احلوار وتهمي�س 
ال�شريك االجتماعي 

الربوفي�سور ر�سيد بلحاج:

هذا �شر انخفا�س 
االإ�شابات بكورونا 

�س16

�س5�س6

�س4

يف �إطار مكافحة �لإرهاب �أوقفت مفارز للجي�ش 
�لوطني �ل�شعبي )13( عن�رص دعم للجماعات 

�لإرهابية بكل من خن�شلة وتيارت، يف حني ك�شفت 
ودمرت مفارز �أخرى للجي�ش �لوطني �ل�شعبي )12( 

خمباأ للجماعات �لإرهابية و)03( قنابل تقليدية 
�ل�شنع ومعد�ت تفجري و�أغر��ش �أخرى بكل من برج 

بوعريريج وجيجل و�شكيكدة وبومرد��ش.

�أكد �ملدير �لعام للوكالة �لوطنية للدو�ء، كمال من�شوري، 
�أم�ش �لأربعاء باجلز�ئر �لعا�شمة، �أن توفر �لأدوية �لتي 

تعرف نق�شا يف �لتموين بال�شوق �جلز�ئرية �شت�شهد 
»حت�شنا ملحوظا«، يف نهاية �شهر جانفي 2021 و�أكد 
من�شوري على �أثري �لقناة �لثالثة للإذ�عة �لوطنية �أن 
ا بحو�يل 100 دو�ء �شوق �لأدوية �ملحلي �شهد نق�شً

قررت �حلركة �لطلبية بجامعة قا�شدي مرباح 
بولية ورقلة ،مقاطعة �لجتماع مع �لد�رة وذلك 
على خلفية �شد قنو�ت �حلو�ر و�لعجز يف عدم 

�لتن�شيق مع �ل�رصيك �لجتماعي .

ك�شف مدير �لأن�شطة �لطبية و�شبه �لطبية مب�شت�شفى 
م�شطفى با�شا �جلامعي، �لربوفي�شور ر�شيد بلحاج، �أم�ش، 
عن �رص �نخفا�ش �إ�شابات كورونا بالبلد موؤخر�، مرجعا 

�ل�شبب خلطة �لتن�شيق �لتامة مع خدمة �لرقمنة بني 
�مل�شت�شفيات و�لوز�رة و�للجنة �لعلمية، بالإ�شافة �إىل جتاوب 

�ملو�طن مع �لربوتوكول �ل�شحي و�لتقيد به.

�أكد �ملوؤرخ ر�بح لوني�شي يف ت�رصيح  ليومية 
مظاهر�ت  فهم  لنا  ميكن  ل  �أنه   « »�لو�شط 
��شرت�تيجية  �إطار  يف  �إل   1960 دي�شمرب   11
متكاملة  بخطة  �لثورة  على  للق�شاء  دوغول 
ع�شكريا )خمطط �شال( و�قت�شاديا )م�رصوع 
بديلة  ثالثة  قوة  )خلق  و�شيا�شيا  ق�شنطينة( 

جلبهة �لتحرير �لوطني(
تفقد التزام �شركات باالآجال التعاقدية

�س3 املر�سوم املنظم لالإعالم االلكرتوين يف اجلزائر

تفاوؤل باحلدث يف انتظار قانون اال�شهار

تكثيف العمل ودعم الور�سات مب�ساريع وكالة عدل

�س4

.     �سفيقة لعرباوي :�سرورة تطهري القطاع من الدخالء واملرتزقة
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يقلم :وداد احلاج

الذكرى ال�ستون ملظاهرات
 11 دي�سمرب

اإرادة ِلَفِكّ احل�شار  
وحتقيق االإنت�شار

بقلم  : اأحمد بن ال�سائح

  �ص9  �ص8

عمل �سري و حتريك للبيادق و 
�سناعة للتوترات

الريا�س و اأبوظبي 
و اجلرح اللبناين

�س11

خمطط وا�سح ال�ستهداف اجلزائر

الئحة برملان 
م�شي�س و نوايا مبيتة

بقلم : حممد مرواين

دعوة عامة جلبهة داخلية قوية

نداء ال�شعب ونداء 
اجلي�س

بقلم  :اح�سن خال�س

  �ص7  �ص7

رحب اإعالميون يف ت�سريحات خ�سوا بها 
جريدة "الو�سط" باالإفراج عن املر�سوم املنظم لالإعالم 

االلكرتوين يف اجلزائر, م�سيفني اأنه على الرغم من اأنه 
جاء متاأخرا, اإال اأنه خطوة اإىل االأمام ومك�سب, يف انتظار 

تعزيزه باإن�ساء �سلطة ال�سبط لل�سحافة االإلكرتونية التي 
وردت يف ذات املر�سوم, ب�سفتها اجلهة املانحة لالعتماد 

اإ�سافة اإىل تنظيم القطاع ب�سدور قانون لالإ�سهار.
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املر�سوم املنظم لالإعالم االلكرتوين يف اجلزائر

تفا�ؤل باحلدث يف انتظار قانون اال�سهار
اإلكرتونية �سبط  �سلطة  الإن�ساء  : املر�سوم بحاجة  رابح  •       حممد 

امل�سار  جاء لت�سحيح  املر�سوم   : اأ�سابع  احلكيم  •       عبد 
رحب اإعالميون يف ت�سريحات خ�سوا بها جريدة "الو�سط" باالإفراج عن املر�سوم املنظم لالإعالم االلكرتوين يف 

اجلزائر، م�سيفني اأنه على الرغم من اأنه جاء متاأخرا، اإال اأنه خطوة اإىل االأمام ومك�سب، يف انتظار تعزيزه باإن�ساء 
�سلطة ال�سبط لل�سحافة االإلكرتونية التي وردت يف ذات املر�سوم، ب�سفتها اجلهة املانحة لالعتماد اإ�سافة اإىل 

تنظيم القطاع ب�سدور قانون لالإ�سهار.
اإميان لوا�س

املر�سوم  عن  ال�سلطات  اأفرجت 
الإلكرتوين  لالإعالم  املنظم  التنفيذي 
يف اجلزائر، حيث ت�سمن العدد الأخري 
من اجلريدة الر�سمية رقم 70 املر�سوم 
ن�ساط  مبمار�سة  اخلا�ص  التنفيذي 
عرب  الإليكرتوين والإعالم  الإعالم 

الأنرتنيت.
رقم  التنفيذي  املر�سوم  ا�سرتط  و 
 2020 نوفمرب   22 يف  املوؤرخ   332-20
الإلكرتوين و  لن�ساط الإعالم  املحدد 
حق  ن�رش  و  الأنرتنيت  عرب  الإعالم 
الرد،  اأن يحوز م�سوؤول و�سيلة الإعالم 
اأو  جامعية  �سهادة  على  الأنرتنت  عرب 
اأن ل  تعادلها، كما يجب  اأخرى  �سهادة 
تقل خربته عن ثالث �سنوات يف جمال 

الإعالم.
عنه  الإفراج  ثم  الذي  املر�سوم  حدد 
ممار�سة  عن  امل�سوؤول  ال�سخ�ص  اأن 
يكون  ان  يجب  النرتنت  عرب  العالم 
اجلن�سية  على  يحوز  طبيعيا  �سخ�سا 
يخ�سع  معنويا  �سخ�سا  او  اجلزائرية 
للقانون اجلزائري، كما يجب اأن  يتمتع 
بحقوقه املدنية وكذا اأن يكون جزائري 

اجلن�سية.
على  التنفيذي  املر�سوم  �سدد  و 
الإلكرتونية  للمواقع  الإجباري  التوطني 
اأو  ذاتية  كخدمة  �سواء    ،dz نطاق يف 

باجلزائر،  للخدمة  موفر  عن  كمناولة 
بالإ�سافة اإىل ال�رشط الت�رشيح مب�سدر 
واأموال  املال  لراأ�ص  املكونة  الأموال 
الت�سيري وتربيرها، كما اأكد على �رشورة 
تربير كل دعم مادي من اأي هيئة مانحة 
،وتبيان العالقة الع�سوية،بالإ�سافة اإىل 
منع تلقي متويالت من اأي جهة اأجنبية، 
مع منع م�ساهمة اأي �سخ�ص معنوي اأو 
طبيعي يف اأكرث من جهاز واحد لالإعالم 

عرب الأنرتنت.
 و ت�سمن املر�سوم التنفيذي اأي�سا طرق 
الت�سحيح  ،و  الرد  حق  تنفيذ  اآليات  و 
اأو �سمنيا  ا�سميا  ذكره  لكل �سخ�ص مت 

يف حمتوي الإعالم عرب الأنرتنيت .

حممد رابح 
�سرورة اإن�ساء �سلطة �سبط 

ال�سحافة االإلكرتونية

»�سبق  الإلكرتونية  اجلريدة  مدير  قال 
خ�ص  ت�رشيح  يف  رابح  حممد  بر�ص« 
املر�سوم  اأن  »الو�سط«  جريدة  به 
الإعالم  ن�ساط  لتنظيم  التنفيذي 
الرغم من  الإلكرتوين يف اجلزائر على 
اأنه يعد  اإل   ، اأن توقيته متاأخرنوعا ما 
انتظار  يف  ومك�سبا،  الأمام  اإىل  خطوة 
لل�سحافة  �سبط  �سلطة  باإن�ساء  تعزيزه 
كانت  اخلطوة  اأن  لفتا  الإلكرتونية، 
متوقعة حيث اأن وزارة الت�سال فتحت 
حول  ور�سة  ال�سنة  بداية  �سهر  يف 

كما  الإلكرتونية،  ال�سحافة  مو�سوع 
حتدث الرئي�ص عن الأمر اأكرث من مرة 
خالل بداية عهدته الرئا�سية على حد 

قوله.
رابح  حممد  قال  مت�سل،  �سياق  يف   و 
�سنوات   8 دام  تاأخر  اأمام  :«  اأننا 
 2012 ل�سنة  الإعالم  قانون  اأن  ،اإذ 
ال�سحافة  عن  اأبوابه  اأحد  يف  حتدث 
الإلكرتونية،غري اأنه اأبقى فراغا يخ�ص 
اآثار  الفراغ  لهذا  كان  وقد  تنظيمها، 
احلا�سلة  الفو�سى  يف  جت�سد  بع�سها 
اليوم يف هذا املجال وهو لالأمانة اأمر 
معمم يف ال�سحافة عموما نتمنى اأن يتم 

ت�سحيحه قريبا.«
خطوة  بر�ص«  »�سبق  مدير  اعترب   و 
لن�ساط  الإفراج على املر�سوم املنظم 
اأنه  م�سريا  موفقة،  الإلكرتوين  الإعالم 
طالب باإحلاح منذ تاأ�سي�ص املوقع �سنة 
عمل  تنظم  قوانني  باإ�سدار   ،  2015
ال�سحافة الإلكرتونية، و قام  مببادرات 
بالقرتاح  �سواء  زمالء  رفقة  �سخ�سية 
مع  التوا�سل  خالل  من  اأو  املبا�رش 

املعنيني.
القانوين  الفراغ  اأن  رابح  حممد  اأكد  و 
احلا�سل يف قانون الإعالم ل�سنة 2012 
باملحتوى  تتعلق  فو�سى،  حالة  خلف 
من  اأنه  ميكن  م�سريا  اأي�سا،  والت�سيري 
خالل املر�سوم العودة للو�سعية الطبيعية 
من خالل قانون يوؤطر عمل ال�سحافة 

اإ�سهار  اإ�سدارقانون  الإلكرتونية واأي�سا 
يف وقت لحق يجعل من املناف�سة هي 
اأنه  م�سددا  الإعالنات،  ل�سوق  املحدد 
النا�رش  الإعالمية  للموؤ�س�سات  بالن�سبة 
موؤ�س�سات جتارية  بالطبع  هي  للمواقع 
يجب عليها التقيد بال�سفافية،  قائال :« 
بن�رش احل�سيلة  الذين يطالبون  اإين من 
الإعالمية  للموؤ�س�سات  ال�سنوية  املالية 
اأو  اتهامات  اأي  عن  مبناأى  تكون  حتى 

�سبهات.«
لتاأ�سي�ص  اخلربة  �رشط  وبخ�سو�ص 
 3 على  يقل  ل  الذي  اإلكرتوين  موقع 
هذه  يف  رابح:«  حممد  قال  �سنوات، 
الفرز  اأركز على  اأنا  راأي،  لدي  النقطة 
بني ال�سحفي وغري ال�سحفي، التعريف 
الوارد يف قانون الإعالم كايف ووايف لو 
خلرجنا  الت�سنيفات  يف  به  اللتزام  مت 
وهذا  والدخالء،  املهنيني  جدلية  من 
وهي  حكم  بوجود  اإل  طبعا  يتحقق  ل 
الإلكرتونية  ال�سحافة  �سبط  �سلطة 
التي وردت بال�سم يف املر�سوم، عموما 
ل  اإدارية  �سهادة  هي  �سنوات   3 خربة 
ا�سنها �ستكون فا�سال اأو حاجزا واإمنا 
اإجراء اإداري تقليدي معمول به يف منح 

الرخ�ص يف معظم املجالت.«
اأما فيما يتعلق مب�ستقبل اجلريدة الورقية 
املو�سوعة  على  الرهانات  ظل  يف 
رابح  حممد  قال  الإلكرتوين،  الإعالم 
:« ال�سحافة الورقية تراجعت يف العامل 

�سيطرة  اأمام  ا�ستثناء  لي�ست  واجلزائر 
وتزايد  الأنرتنت  انت�سار  التكنولوجيا، 
الثالث  اجليل  خدمات  يف  ال�سرتاك 
النقال جعل  الهاتف  والرابع من خالل 
اأو�سع،  جمهور  اأمام  الرقمي  الإعالم 
كبري  ب�سكل  يتوجهون  املعلنون  اأي�سا 
للرتويج  ال�سحافة  من  النوع  هذا  نحو 
باملقابل  وعرو�سهم،  ملنتوجاتهم 
اأعتقد  اأن ال�سحافة الورقية على غرار 
ال�سنوات  لها جمهور يف  الكتب �سيبقى 
ب�سكل  لالندثار  تذهب  ولن  املقبلة 
اأن  غري  البع�ص،  ي�ست�رشف  كما  كلي 
ميكن  جناحات  حققت  التي  اجلرائد 
اأن تذهب نحو التخ�س�ص مثل �سحافة 
وتطور  والربورتاج،  والتحقيقات  الراي 
الرقمي  املجال  يف  ا�ستثماراتها 
وحتقيق  احلا�سلة  التطورات  ملواكبة 

التوازن بني ال�سنفني.«
عبد احلكيم اأ�سابع 

املر�سوم جاء لت�سحيح امل�سار 

عبد  الن�رش  جريدة  يف  الإعالمي  اأكد 
به  خ�ص  ت�رشيح  يف  اأ�سابع  احلكيم 
جريدة »الو�سط« اأن املر�سوم التنفيذي 
الإلكرتونية  ال�سحافة  لن�ساط  املنظم 
من  حماية  لالإعالم  اللكرتوين  جاء 
تنظيما  و  الفا�سد،  املال  و  الدخالء 
لقانون يحدد  يفتقد  الذي كان  للقطاع 

ن�ساطه .  

بهذه  اأ�سابع  احلكيم  عبد  رحب  و 
اأن الفراغ القانوين يف  اخلطوة، معتربا 
ت�رشيع  �سن  يتطلب  كان  املجال  هذا 
الإعالم  ممار�سة  �سوابط  يحدد 
النحرافات  ت�سحيح  ق�سد  اللكرتوين 
ن�ساط  حاليا  يعي�سها  التي  والفو�سى 

الإعالم الإلكرتوين.
يف  اأن اخلربة  املتحدث  ذات  اأ�سار  و 
ممار�سة اأي ن�ساط مطلوبة اإذ ل يعقل 
ما  ن�ساطا  ميار�ص  اأن  مبتدئ  ل�سخ�ص 
مبهنية ووفق متطلبات هذا العمل،لفتا 
موقع  لتاأ�سي�ص  �سنوات   3 خربة  اأن 

الكرتوين غري كافية.
اأ�سابع  احلكيم  عبد  ال�سحفي  اأ�ساد  و 
فيما  خا�سة  املر�سوم  ت�سمنه  مبا 
دعم  كل  م�سادر  على  بالك�سف  تعلق 
 ، يتلقاه املوقع اللكرتوين  الذي  مادي 
ومنع تلقي التمويالت من جهة اأجنبية، 
ممنوع  اخلارجي  التمويل  اأن  م�سريا 
اأي  اأمام  الباب  ل�سد  وذلك  العامل  عرب 
ا�ستغالل لهذا للتمويل يف توجيه و�سائل 
اأغرا�ص  خلدمة  واأ�سحابها  الإعالم 

م�سبوهة.
اأن  اأ�سابع  لفت   ، اأخرى  جهة  من 
�سيطرة  اأمام  تراجع  الورقي  الإعالم 
تكنولوجيات الت�سال احلديثة،  معتربا 
الرقمنة  نحو  ي�سري  احلايل  اأن  التوجه 
وامل�ستقبل �سيكون لالإعالم الرقمي ل 

حمالة على حد قوله .

مديرة الن�سر جلريدة الو�سط �سفيقة لعرباوي  

نثمن �سد�ر مر�سوم ممار�سة االإعالم االإلكرت�ين
الواقع  اأر�س  على  ال�سروط  هذه  •       نرافع لتطبيق 

االإلكرتوين  االإعالم  ن�ساط  ت�سيري  اآليات  يف  النظر  باإعادة  •       الو�ساية مطالبة 
الكرتوين موقع  لت�سيري  غري كافية  �سنوات   3 خربة          •

من  االأخري  العدد  ت�سمن  بداية     .
يحدد  تنفيذيا  مر�سوما  الر�سمية  اجلريدة 
كيفيات ممار�سة ن�ساط االإعالم االإلكرتوين، 

كيف تلقيتم هذا اخلرب؟

من  التنفيذي  املر�سوم  هذا  عن  ننتظرالإفراج  كنا 
الأنرتنت  عرب  الإعالم  ن�ساط  لتنظيم  الوزارة،  قبل 
الإلكرتوين،  املوقع  عرب  الت�سحيح  ،اأو  الرد  ،ون�رش 
يف  لكن  كبرية،  اأهمية  يكت�سي  الإلكرتوين  الإعالم 
خماطر،  عدة  ت�سوبه  ح�سا�ص  قطاع  الوقت  نف�ص 
ال�سحافة  ميار�ص  دب  و  هب  من  كل  لي�ص 
الإلكرتونية، املر�سوم حدد �رشوط ممار�سة ن�ساط 
الو�ساية  لكن  ذلك،  نثمن  نحن  الإلكرتوين  الإعالم 
ال�رشوط  هذه  تطبيق  مدى  على  بالوقوف  مطالبة 

على اأر�ص الواقع.
 

التنفيذي  املر�سوم  .   هل  جاء م�سمون 
وفق الطموحات التي كانت منتظرة؟

الإعالم  ن�ساط  لتحديد  التنفيذي  املر�سوم 
التي  الدول  بعدد  مقارنة  متاأخرا  جاء  الإلكرتوين 
يف  رائدة  واأ�سبحت  طويلة  بفرتة  اإليه  �سبقتنا 
نثمن  ذلك  رغم  لكن  الإلكرتونية،  ال�سحافة  جمال 
نرافع  و  الدولة،  عليه  اأقدمت  التي  اخلطوة  هذه 

الو�ساية جت�سيد هذه ال�رشوط  ل�رشورة  اأن ترافق 
ورق  ،  على  حربا  تكون  ل  كي  الواقع  اأر�ص  على 
خا�سة  بعد الت�سارع الذي �سهدناه موؤخرا من قبل 
املتاعب  مهنة  على  الدخالء  و  ال�سحفيني  اأ�سباه 
لتاأ�سي�ص مواقع اإلكرتونية بهدف  احل�سول الإ�سهار 
و حتقيق الربح املادي ، لذلك ن�سدد على �رشورة 
ت�سليط ال�سوء على املواقع  وو�سعها حتت املجهر، 
بكثري  الإلكرتونية  ال�سحافة  حتظى  اأن  يجب  حتى 
من الهتمام و كثري من املراقبة و املتابعة لتحقيق 

اإعالم مو�سوعي  هادف .
 

.   حدد املر�سوم التنفيذي �سرط تاأ�سي�س 
موقع االإلكرتوين باحليازة على خربة ال تقل 
على 3 �سنوات، يف نظركم خربة ثالث �سنوات 

كافية لت�سري موقع اإلكرتوين؟
 

باحليازة  الإلكرتوين  موقع  تاأ�سي�ص  �رشط  اأن  اأظن 
على خربة ل تقل على 3 �سنوات ل يعترب كافيا ، من 
غري املعقول اأن تكون خربة 3 �سنوات كافية لت�سيري 
موقع الكرتوين، فالإعالم الإلكرتوين يف ظرف وجيز 
على  �سواء  التاأثري  وعميق  اخلطورة  �سديد  اأ�سبح 
و  العام،  الراأي  ت�سكيل  ناحية  من  اأو  القرار  �سناع 
على  للح�سول  طلبات  عدة  تلقيت  اأنني  اأ�سري  هنا 
�سهادة عمل ل�سحفيني ل ميلكون التجربة من اأجل 

تاأ�سي�ص موقع الكرتوين،  بعد حتديد حيازة  �رشط 
لتاأ�سي�ص  ال�رشوط  من  ك�رشط  �سنوات   3 الأقدمية 
موقع الكرتوين ، لكنني رف�ست ذلك لأنه  يتنافى مع 

اأخالقيات املهنة.
 

.   املر�سوم �سدد على التوطني االإجباري 
القول  ميكنك  ماذا  االإلكرتونية،  للمواقع 

يهدا اخل�سو�س ؟

الإلكرتونية  مواقع  تكون  اأن  املعقول  غري   من 
يخ�سع  اأن  لبد  اخلارج،لذلك  يف  موطنة  جزائرية 
موقع  عرب  للن�رش  النرتنت  عبد  الإعالم  ن�ساط 
الكرتوين يف نطاق dz، والتوطني الإجباري باجلزائر 
للخدمة  موفر  عن  كمناولة  اأو  ذاتية  كخدمة  �سواء 
باجلزائر، نحن نعلم اأن العديد من املواقع تبث عرب 
من�سات خارجية، املر�سوم اجلديد فر�ص التوطني 
 ، الوطنية  ال�سيادة  و  للمعلومة  حماية  اجلزائر  يف 
ورف�سا لال�ستغالل اخلارجي لهذه املواقع من قبل 

اأطراف تريد الت�سوي�ص على اجلزائر .
  

على  الك�سف  �سرورة  اأكد  املر�سوم      .
املوقع  يتلقاه  الذي  مادي  دعم  كل  م�سادر 
االلكرتوين، ومنع تلقي التمويالت من جهة 

اأجنبية، موقفكم من ذلك ؟

اأجنبية  جهات  اللكرتونية من  املواقع  دعم 
قبل  من  املواقع  هذه  ل�ستغالل  باب  يفتح 
غري  من  و  اجلزائر،  ت�ستهدف  خارجية  اأطراف 
الكرتونية جزائرية بدعم  املعقول متويل مواقع 
مطالب  الإلكرتوين  الإعالم   ، اأجنبي  مادي 
موؤ�س�سته  تاأ�سي�ص  و  متويل  بتربيرم�سدر 
للمواقع  للخارجي  الإلكرتونية،الدعم  الإعالمية 
يقابله التواطوؤ،وراأينا عدة عينات دون ذكر اأ�سماء 
با�ستقرار  للم�سا�ص  اأجنبية  اأطراف  مع  تواطئت 

اجلزائر.
 

الورقية  اجلريدة  م�ستقبل  هو  ما      .
االإعالم  على  املو�سوعة  الرهانات  ظل  يف 

االإلكرتوين؟
 

ال�سحافة الورقية ت�سارع من اأجل البقاء يف ظل 
ْقَمنَة التي تبنتها الدولة، فقد �سكلت  حتديات الَرّ
اإعالمية  ظاهرة  الإلكرتونية  ال�سحافة  انطالقة 
و  املعلومات  تكنولوجيا  بثورة  مرتبطة  جديدة 
اأقرب  الإعالمي  امل�سهد  فاأ�سبح  الت�سالت، 
لأن يكون ملكا للجميع ويف متناول اجلميع، واأكرث 
من  عدد  اأكرب  اإىل  الو�سول  يف  و�رشعة  انت�سارا 
قد  الإلكرتونية  ال�سحافة  تكون  بذلك  القراء، 
واأقرب  اأ�سهل  واأ�سبحت  عديدة  اآفاقا  فتحت 

الإلكرتوين  الإعالم  لي�سبح  املواطن،  ملتناول 
التاأثري  ،وعميق  ،وجيز�سديد اخلطورة  يف ظرف 
�سواء على �سناع القرار اأو من ناحية ت�سكيل الراأي 
العام، فلم يعد الرقيب حكوميا كما كان بالأم�ص بل 
الرقيب هو اأخالقيات العمل ال�سحفي و الر�سالة 
الإلكرتونية  املو�سوعية،  لل�سحافة  الإعالمية 
باإمكان  الورقية، فاأ�سبح  ال�سحافة  اآخر عن  بعد 
اأو  املقال  يف  راأيه  يكتب  اأن  املت�سفح  القارئ 
الكمبيوتر،  �سا�سة  على  يقروؤه  الذي  التقرير 
واإنتاج  �سنع  عملية  يف  ي�سارك  اأن  وا�ستطاع  بل 
لذلك  و  املقالت،  بكتابة  الإلكرتونية  ال�سحيفة 
اجلزائري  الإعالم  على  ت�سليط  ال�سوء  نوؤكد 
على  و  ورقية،  اأو �سحافة  الكرتوين  اعالم  �سواء 
ال�سحافة الورقية تربر �سبب ا�ستمرارها باجلدية 
القراء،  اأثرعلى  لها  التي  �سيع  املوا  معاجلة  و 
متميز  افتتاحي  خط  اإىل  تتحول  اأن  يجب  و 
يعتمد على التحليل و ال�ستق�ساء و احلوارات،و 
النظر  اإعادة  على �رشورة  ن�سدد  الدرا�سات،كما 
يف عدد ال�سحف، لأن اأغلبها �سدرت يف ظروف 
ال�سحافة  تنظم  من  عادية،ولبد  غري  غام�سة 
الدعم  ال�سحف،ويكون  عدد  يحدد  ،و  الورقية 
على اأ�سا�ص املحتوى ، اأما ال�سحف التي تفتقر 

للمحتوي اأن توجه اإىل تخ�س�سات
 حوار:اإميان لوا�س

ثمنت مديرة الن�سر جلريدة الو�سط �سفيقة لعرباوي �سدور املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية الذي يحدد 
كيفية ممار�سة ن�ساط االإعالم االإلكرتوين ون�سر الرد اأو الت�سحيح عرب املوقع االإلكرتوين، م�سددة على 

كون  الو�ساية مطالبة باإعادة النظر يف اآليات ت�سيري ن�ساط االإعالم االإلكرتوين وتطهري القطاع من 
الدخالء واملرتزقة.

عبد احلكيم اأ�سابعحممد رابح 
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رئي�س الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ساد, طارق كور

بعث م�سروع ال�سبكة الوطنية للنزاهة
.    التعديل الد�ستوري »عزز قدرات هيئات مكافحة الف�ساد

اأكد رئي�س الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ساد ومكافحته, طارق كور, اأم�س الأربعاء باجلزائر 
العا�سمة, اأن اجلزائر حققت هذه  ال�سنة, عدة »مكا�سب« يف جمال تعزيز الدميقراطية الت�ساركية 

وتكري�س دولة املوؤ�س�سات ودعم قدرات هيئات مكافحة الف�ساد.

ع.غ 

�إحياء  له مبنا�سبة  وقال كور يف كلمة 
�لف�ساد  ملكافحة  �لعاملي  �ليوم 
�سنة,  كل  من  دي�سمرب  ل9  �مل�سادف 
بح�سور  للموؤمتر�ت,  �لدويل  باملركز 
�ملكلف  �جلمهورية  رئي�س  م�ست�سار 
�لوطنية  و�جلالية  �جلمعوية  باحلركة 

باخلارج نزيه برم�سان 
�ملكلف  �جلمهورية  رئي�س  وم�ست�سار 
عبد  و�لع�سكرية  �لأمنية  بال�سوؤون 
�لد�ئمة  و�ملقيمة  جماهد  �لعزيز 
ملكتب �لأمم �ملتحدة �لإمنائي بلريتا 
�أليكو, �أن �حتفال �جلز�ئر بهذ� �ليوم 
هذه �ل�سنة حتت �سعار »�لتعايف حتت 
ر�ية �لنز�هة«, حمل »عدة مكا�سب يف 
�لت�ساركية  جمال تعزيز �لدميقر�طية 

ودعم  �ملوؤ�س�سات  دولة  وتكري�س 
من  �لف�ساد,  مكافحة  هيئات  قدر�ت 
ت�سمن  �لذي  �لد�ستور �جلديد  خالل 
�لتز�م  تعك�س  د�ستورية  �أحكاما 
يف  �لدولية  بالتفاقيات  �جلز�ئر 
جمال �لوقاية من �لف�ساد ومكافحته, 

وهو  ما ورد يف ديباجته«.
و�أ�ساف �أن �لتعديل �لد�ستوري »عزز 
مكافحة  هيئات  وقدر�ت  مكانة 
لل�سلطة  �لتاأ�سي�س  خالل  من  �لف�ساد 
�لف�ساد  من  و�لوقاية  لل�سفافية  �لعليا 
موؤ�س�سة  جعلها  �لتي  ومكافحته, 
باملجتمع  عالقاتها  ود�سرت  رقابية 
�ملدين و�أوكل لها مهمة تدعيم قدر�ته 

يف جمال مكافحة �لف�ساد«.
تعمل  �لهيئة  �أن  �ملتحدث  و�أو�سح 
و�مليكانزمات  �لآليات  »�إيجاد  على 

دور  وتفعيل  لتكري�س  �ل�رضورية 
من  �لوقاية  يف  �ملدين  �ملجتمع 
من  وذلك  ومكافحته«,  �لف�ساد 
�لوطنية  �ل�سبكة  م�رضوع  بعث  خالل 

للنز�هة.
�لهيئة  �آثرت  �ملنطلق,  هذ�  ومن 
�لدويل  باليوم  �لحتفالت  تكون  �أن 
�ل�سنة, لعر�س  ملكافحة �لف�ساد هذه 
»�ل�سبكة  عنو�ن  حتت  �مل�رضوع  هذ� 
دور  لدعم  كاآلية  �لنز�هة  �لوطنية 
من  �لوقاية  يف  �ملدين  �ملجتمع 
هذه  �إن�ساء  ومكافحته«ويعد  �لف�ساد 
�أوىل  »مبادرة  كور-  -ح�سب  �ل�سبكة 
�جلز�ئر  م�سادقة  منذ  نوعها  من 
على �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة 

�لف�ساد«, �أطلقتها �لهيئة مبنا�سبة 
�للقاء �لذي جمعها مبمثلي �ملجتمع 

ولقت  �لفارط  �أكتوبر   5 يوم  �ملدين 
»ترحيبا كبري�«.

�لذي  �مل�رضوع  هذ�  �أهمية  و�أبرز 
م�ساركة  »دعم  �إىل  بالأ�سا�س  يهدف 
�لنز�هة  ترقية  يف  �ملدين  �ملجتمع 
تطوير  عرب  �لف�ساد,  ومكافحة 
�لالزمة«,  بالأدو�ت  و�إمد�ده  قدر�ته 
و�سيرتكز ن�ساط �ل�سبكة حول حموري 
�لتح�سي�س و�لتوعية  »ترقية ن�ساطات 
و�لتكوين �سد خماطر �لف�ساد, ودعم 
يقظة  كجهاز  �ملدين  �ملجتمع  دور 
فعالة  �آليات  و�سع  خالل  من  و�إنذ�ر 
للتبليغ عن �لف�ساد وحماية �ملبلغني«.

رئي�س  ذكر  مت�سل,  �سياق  ويف 
�لتمهيدي  �مل�رضوع  باأهد�ف  �لهيئة 
للوقاية  �لوطنية  لال�سرت�تيجية 
ميتد  و�لتي  ومكافحته  �لف�ساد  من 

تنفيذها على مد�ر 5 �سنو�ت 2021-
نبذ  ثقافة  »ترقية  2025 وخل�سها يف 
تعزيز  �ملجتمع,  �أو�ساط  يف  �لف�ساد 
و�لرقابة  �لت�ساركية  �لدميقر�طية 
�لعام,  �ل�ساأن  ت�سيري  على  �ملجتمعية 
يف  �جلمعوية  �حلركة  دور  تفعيل 
�إ�رض�ك  �لف�ساد,  من  �لوقاية  جمال 
و�سائل �لإعالم يف �لوقاية من �لف�ساد 
عن  �لتبليغ  وت�سجيع  ومكافحته 

�لف�ساد«.
»جهود  �أن  على  كور  �ل�سيد  و�سدد 
�لنجاح  لها  �سيكتب  �لف�ساد  مكافحة 
كافة  بني  و�لتن�سيق  �جلهود  بت�سافر 
»تتطلع  �لهيئة  �أن  م�سيفا  �لفاعلني«, 
وتكاملية  فاعلية  �أكرث  �رض�كة  �إىل 
�ملدين«وختم  �ملجتمع  منظمات  مع 
يف  �لف�ساد,  »مكافحة  �أن  بالقول 

تتطلب  �ملف�سلية,  �ملرحلة  هذه 
�مل�سوؤولية  بروح  �لتحلي  �جلميع  من 
و�لعمل على حتقيق �لأهد�ف �لأ�سمى 

وهي �إر�ساء دولة �حلق 
�ملو�طن  ثقة  وتعزيز  و�لقانون 
منظومة  بناء  و�إعادة  مبوؤ�س�ساته 
�لوطنية يف ظل جز�ئر جديدة  �لقيم 

مناه�سة للف�ساد«.
لالإ�سارة, فاإن هذ� �للقاء ي�سارك فيه 
ممثلون عن �ملجتمع �ملدين و�لهيئات 
�حلكومية وين�سطه خرب�ء وخمت�سون 
تبادل  بهدف  ودوليون,  وطنيون 
�لتجارب  و��ستعر��س  �ملعلومات 
حول  �لف�سلى  و�ملمار�سات  �لناجحة 
�آليات و�سبل ت�سجيع �لتعاون و�ل�رض�كة 
مع منظمات �ملجتمع �ملدين و�إن�ساء 

قنو�ت للتو��سل و�حلو�ر معها.

رئي�س املنتدى الوطني للمواطنة, م�سطفى زبدي

مقرتح جزائري على تركيا

الدكتور عبد القادر بري�س لـ »الو�سط«:

تطبيق الكرتوين ميكن التبليغ عن ق�سايا الف�ساد 

 اإن�ساء تكتل �سركات لدخول اأ�سواق دولية

تركيا تطمح لرفع ا�ستثماراتها اإىل 10 مليار دوالر
.      اإلغاء جميع  امل�ساريع امل�سرتكة ب�سبب جائحة كورونا   �لوطنية  �ملنظمة  رئي�س  ك�سف 

حلماية �مل�ستهلك ورئي�س �ملنتدى 
م�سطفى  للمو�طنة,  �لوطني 
تطبيق  لإطالق  م�رضوع  عن  زبدي, 
�لكرتوين من �أجل متكني �ملو�طنني 
عرب  �لف�ساد  ق�سايا  عن  �لتبليغ  من 

هو�تفهم �لذكية.
لقاء  هام�س  على  زبدي  وقال 
من  للوقاية  �لوطنية  �لهيئة  نظمته 
�لدويل  باملركز  ومكافحته  �لف�ساد 
�لحتفال  مبنا�سبة  للموؤمتر�ت, 
باليوم �لعاملي ملكافحة �لف�ساد, �أن 
�ملنظمة �لوطنية حلماية �مل�ستهلك 
و�ملنتدى �لوطني للمو�طنة, ب�سدد 
�لأ�سابيع  يف  لإطالق  �لإعد�د 
�لكرتوين  تطبيق  �ملقبلة,  �لقليلة 
رفع  بهدف  �ملو�طنني  لكافة  متاح 
و�سكاويهم  �ن�سغالتهم  خمتلف 
ي�سمل  �لتطبيق  هذ�  �أن  م�سيفا 
عن  بالتبليغ  خا�س  ركن  على  �أي�سا 
�جلهات  �إىل  ورفعها  �لف�ساد  ق�سايا 
�أن هذ� �لتطبيق  �ملخت�سة  و�أو�سح 

مع  بالتن�سيق  له  �لإعد�د  يتم  �لذي 
�لف�ساد  من  للوقاية  �لوطنية  �لهيئة 
ومكافحته وكذ� مع �لأجهزة �لأمنية 
�لطماأنينة  زرع  هدفه  و  �ملخت�سة 
بع�س  وجتاوز  �ملو�طنني  يف 
�ملخاوف من �لتبليغ ب�سفة مبا�رضة 
�ساأنه  ومن  �لأمنية,  �لأجهزة  لدى 
�ملبلغ  �لف�ساد  ق�سايا  عدد  رفع 
�ملنظمة  رئي�س  عنها و�أ�ساف 
�لو�ردة  �لتبليغات  فرز  �سيتم  �أنه 
مبا�رضة  ورفعها  �ملو�طنني  من 
لتخاذ  �ملخت�سة  �جلهات  �إىل 

�لإجر�ء�ت �لالزمة.

�أكد  زبدي  �ل�سياق,  ذ�ت  ويف 
مكافحة  يف  �ملن�سود  �لتغيري  �أن 
خالل  من  فعال  بد�أ  قد  �لف�ساد 
ترتجمها  حقيقية  �سيا�سية  �إر�دة 
لهذ�  تفعيلها  مت  وهيئات  �آليات 
�إىل  د�عيا �ملجتمع �ملدين  �لغر�س 
�لنبيل  �مل�سعى  هذ�  يف  �لنخر�ط 
و�لتو��سل  قاعدته  تو�سيع  و�إىل 
�سمهم  �أجل  من  �ملو�طنني  مع 
�لف�ساد منوها  مكافحة  جهود  �إىل 
�ل�سبكة  �لطار  باإن�ساء  نف�س  يف 
لدعم  كاآلية  للنز�هة  �لوطنية 
مكافحة  يف  �ملدين  �ملجتمع 
�أنها  موؤكد�  منه,  و�لوقاية  �لف�ساد 
يف  �ملو�طن  �إ�رض�ك  يف  �ست�ساهم 
�إىل  �جلديدة ولفت  �جلز�ئر  بناء 
�أن هذه �ل�سبكة, �لتي �ستجمع نخبة 
يف  و�لنا�سطني  �ملدين  �ملجتمع 
و�ست�ساهم  �لف�ساد  مكافحة  جمال 
يف تكوين �ملجتمع �ملدين يف ر�سد 

ق�سايا �لف�ساد
باية ع 

عبد �لرز�ق بن عبد �هلل/ �لأنا�سول 
�إن�ساء  تركيا  على  �قرتحت �جلز�ئر 
لدخول  خمتلطة  �رضكات  تكتل 
مع  بالتز�من  وذلك  دولية,  �أ�سو�ق 
منطقة  لإطالق  �لتح�سري�ت  بد�ية 
يف  �إفريقية,  حرة  جتاري  تبادل 
خالل  ذلك  جاء  �ملقبل,  جانفي 
رزيق,  كمال   , �لتجارة   وزير  لقاء 
لدى �جلز�ئر,  �لرتكية  �ل�سفرية  مع 
وفق  غوكطا�س,  �أوزدميري  ماهينور 

بيان للوز�رة.
»ناق�س  �لتجارة :  وز�رة  وقالت 
وتعزيز  دعم  �سبل  �لطرفان 
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات 
�مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�لق�سايا 
�لتجاري«وقدم  �جلانب  يخ�س  فيما 

لل�رضكات  تكتل  »مقرتح  بكاي 
من  �لرتكية  �مل�سرتكة �جلز�ئرية 
�لأ�سو�ق  من  للعديد  ولوجهم  حيث 
يتطرق  ومل  �لبيان  وفق  �لعاملية«, 
�لبيان �جلز�ئري �إىل موقف �جلانب 
نقل  لكنه  �ملقرتح,  �لرتكي من هذ� 
»��ستعد�د  تاأكيدها  �ل�سفرية  عن 
وتو�سيع  �جلهود  ملو��سلة  بالدها 
�ملجالت«كما  �ستى  يف  �لتعاون 
دعت �إىل »تنظيم لقاء�ت بني رجال 
�أعمال �لبلدين, لبحث فر�س �رض�كة 
كورونا«فيما  جائحة  بعد  جديدة 
�إن  رزيق,  كمال  �لتجارة,  وزير  قال 
حجم  لرفع  مهيئة  �لظروف  »كل 
�جلانبني,  بني  �لتجارية  �ملبادلت 
�لتبادل  منطقة  دخول  بعد  خا�سة 

�سهر  �لتنفيذ  حيز  �لإفريقية  �حلر 
ذ�ته  �لبيان  بح�سب  �ملقبل«,  يناير 
جمل�س  تفعيل  »�رضورة  على  و�سدد 

�لأعمال �جلز�ئري �لرتكي«.
�لتجارية  �ملبادلت  حجم  ويرت�وح 
 3.5 بني  حاليا  بني �جلز�ئر وتركيا 
و4.2 مليار دولر, وتن�سط �أكرث من 
يف �جلز�ئر,  تركية  موؤ�س�سة   1200
��ستثمار�ت  لها  موؤ�س�سة   30 منها 
دولر  مليار   3.5 مببلغ  مبا�رضة 
�سخ�س,  �آلف   10 من  �أكرث  وتُ�سغل 
وفق �أرقام ن�رضتها �ل�سفارة �لرتكية يف 
وقت �سابق وعلى �ل�سعيد �لإفريقي 
�ل�سفارة, ثاين  تعد �جلز�ئر, بح�سب 
و�ل�سابع  لرتكيا  جتاري  �رضيك  �أكرب 

يف جمال �ل�ستثمار�ت �ملبا�رضة.

�ل�ست�ساري  �ملجل�س  رئي�س  ك�سف 
�جلز�ئري,  �لقت�سادي  �ملنتدى  يف 
�أن  �أم�س,  بري�س,  �لقادر  عبد 
�لعالقات �لقت�سادية و�لتجارية بني 
�جلز�ئر وتركيا, قد عرفت �نتعا�سا 
�ل�سنو�ت  يف  م�ستمر�  وتطور� 
�لأخرية, حيث بلغ حجم �ل�سادر�ت  
 4 من  �أكرث  �جلز�ئر  نحو  �لرتكية 
�أن  باملنا�سبة  م�سري�  دولر,  مليار 
مليار   10 �إىل  لرفعه  تطمح  تركيا 
�لقادمتني,  �ل�سنتني  خالل  دولر 
�لرئي�س  �أبد�ها  �لتي  �لرغبة  ح�سب 
يف  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي, 

�آخر زيارة له للجز�ئر.
ت�رضيح  يف  بري�س  �لقادر  وذكرعبد 
�ل�ستثمار  �أن  »�لو�سط«,  به  خ�س 
يف  مقبولة  مكانة  يحتل  �لرتكي 
دولر,  مليار   4 من  باأزيد  �جلز�ئر 
مهمة,  �إ�سرت�تيجية  جمالت  يف 
موؤكد� يف ذ�ت �ل�سياق, �أن �ل�رض�كة 
على  �لقائمة  �لرتكية  �جلز�ئرية 
عالقة ر�بح_ر�بح �ستتعزز ل حمالة 
و�لبعيد,  �لقريب  �مل�ستقبل  يف 
�ل�سيا�سية  �لعالقات  حل�سن  نظر� 
و�لدبلوما�سية بني �لبلدين �ملتجذرة 

تاريخيا.
للهيئات غري �حلكومية دور كبري 

�سعيد  على  متحدثنا,  �أكد  وهنا 
�حلكومية  غري  للهيئات  �أن  مت�سل, 
دور كبري وفاعل يف تعزيز �لعالقات 
تركيا,  و  �جلز�ئر  بني  �لقت�سادية 
و�لتجارة  �ل�سناعة  فالغرفة 
و�حتاد�ت ومنظمات وهيئات �أرباب 
دور� فاعال يف  تلعب ح�سبه  �لعمل, 
و�لتبادل  و�لتعاون  �لتقارب  حتقيق 
�لبلدين,  �لتجاري و�ل�ستثماري بني 
�لقت�سادي  �ملنتدى  �أن  م�سري� 
على  �حل�رض,  ل  �ملثال  �سبيل  على 
هيئات  عدة  مع  م�ستمر  تو��سل 
رجال  هيئة  �أهمها  من  تركية 
متابعا  �لأتر�ك«مو�سياد«,  �لأعمال 
كورونا  جائحة  �أنه ولول  باملقابل 

مربجمة  لقاء�ت  عدة  هناك  لكانت 
ملتقيات  وكذ�  �لأخرية,  هذه  مع 
لالأ�سف  لكن  �قت�سادية,  وموؤمتر�ت 
فجاأة  �مل�ساريع  هذه  جميع  �ألغيت 

ب�سبب جائحة كورونا.
�لأعمال  جمل�س  دور  تفعيل  وحول 
�لدكتور  قال  �لرتكي,  �جلز�ئري 
بري�س �أن �ملجل�س و�للجنة �مل�سرتكة 
للتعاون مهمان جد� للدفع بالتعاون 
�لقت�سادي �مل�سرتك قدما, لأنهما 
�سلطات  وتاطري  برعاية  يكونان 
هي  �جلوهرية  ومهمتها  �لبلدين, 
تذليل �لعقبات �لتي تعرت�س �لتعاون 
و�لتجارية  �لقت�سادية  و�لتبادلت 
باملنا�سبة  مو�سحا  و�لبلدين,  بني 
�جلز�ئري  �لقت�سادي  �ملنتدى  �أن 
وتطوير  لتعزيز  كبرية  �أهمية  يويل 
�ملتعاملني  بني  �لقت�سادي  �لتعاون 
و�لأتر�ك,  �لقت�ساديني �جلز�ئريني 
جمل�س  رئي�س  ب�سفته  �أنه  مذكر� 
�لقت�سادي  باملنتدى  �خلرب�ء 
من  يز�ل  ول  كان  �جلز�ئري, 
�ملهتمني بالتجربة �لرتكية يف جمال 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 
وهذ�  �لنا�سئة,  و�ملوؤ�س�سات 
لال�ستفادة من هذه �لتجربة لتطوير 
�لن�سيج  �ل�سناعي �جلز�ئري, وتعزيز 
�لبالد,  �لنا�سئة يف  �ملوؤ�س�سات  دور 
�ل�سلطات  �ل�سدد  نف�س  يف  مطالبا 
من  �مل�ساعي  هذه  لدعم  �لعمومية 
�لتي  �لعر�قيل  كافة  �إز�لة  خالل 
وحترير  �مل�ستثمرين,  تعرت�س 
�لفعل �لقت�سادي و�ل�ستثماري من 
و  �لقدمية  و�لقو�نني  �لبريوقر�طية 
مع  يتما�سى  مبا  وتكييفها  حتيينها 
�لعاملية, خللق بيئة  �ل�سوق  معايري 
جميع  على  لال�ستثمار  حمفزة 

�مل�ستويات.
منطقة �لتجارة �حلرة �لإفريقية لن 

توؤثر على عالقتنا برتكيا
�لعالقات  توؤثر  يخ�س  فيما  �أما 
�لتفاقية  دخول  بفعل  �لثنائية 

حيز  �لإفريقية  �حلرة  �لتجارة 
�أعرب  �لقادم,  �لعام  مطلع  �لتنفيذ 
باملنتدى  �خلرب�ء  جمل�س  رئي�س 
يف  �أنه  �جلز�ئري,  �لقت�سادي 
�إىل  �جلز�ئر  �ن�سمام  �عتقاده 
�لإفريقية,  �حلرة  �لتجارة  منطقة 
�لقت�سادية  �لعالقات  يوؤثر على  لن 
�لعالقات  حماور  لن  �لبلدين,  بني 
�لعالقات  �أن  منطلق  من  تختلف, 
�أ�س�س  حتكمها  �لرتكية  �جلز�ئرية 
وفق   �مل�سرتك,  �لتعاون  ومبادئ 
قاعدة �ل�رض�كة و�لتعاون �لقت�سادي 
و�لتبادلت  �ل�ستثمار  جمال  يف 
�لتجارة  �تفاقية  حني  يف  �لتجارية, 
�لحتاد  دول  تعني  �لأفريقية  �حلرة 
�إطار  ويحكمها  فقط,  �لإفريقي 
�لتفاق, وتركيا �سمن �إ�سرت�تيجيتها 
على  لإفريقيا,  كبرية  �أهمية  تويل 
وخا�سة  �لدول,  من  �لكثري  غر�ر 
�ل�ساعدة, مثمنا  �لقوى �لقت�سادية 
باملنا�سبة لقاء وزير �لتجارة, رفقة 
بالتجارة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير 
بال�سفرية  بكاي,  عي�سى  �خلارجية, 
ماهينور  باجلز�ئر,  تركيا  جمهورية 
�أوزدميري غوكطا�س , ملناق�سة �سبل 
دعم وتعزيز �لعالقات �لثنائية, فيما 
ما  وهو  �لتجاري,  �جلانب  يخ�س 
تركيا  على  تعول  �جلز�ئر  �أن  يوؤكد 
�ملبادلت  حجم  لزيادة  �قت�ساديا 
�لأزمة  لتجاوز  بينهما,  �لتجارية 

�ل�سحية �لعاملية.
مرمي خمي�سة
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الوطنية  للوكالة  العام  املدير  اأكد 
للدواء، كمال من�صوري، اأم�س الأربعاء 
الأدوية  توفر  اأن  العا�صمة،  باجلزائر 
بال�صوق  التموين  التي تعرف نق�صا يف 
اجلزائرية �صت�صهد »حت�صنا ملحوظا«، 
واأكد   2021 جانفي  �صهر  نهاية  يف 
الثالثة  القناة  اأثري  على  من�صوري 
الأدوية  �صوق  اأن  الوطنية  للإذاعة 
ا بحوايل 100 دواء،  املحلي �صهد نق�صً
قد  الإجراءات  جميع  اأن  اإىل  م�صريا 
ال�صيدلنية  ال�صناعة  وزارة  اتخذتها 

و�صمان  ال�صوق  �صري  اأجل حت�صني  من 
توفر جميع املنتجات ال�صيدلنية.

اأو الأ�صباب التي  وبخ�صو�س الظروف 
خمزونات  يف  النق�س  هذا  اإىل  اأدت 
امل�صوؤول  ذات  اأ�صار  الأدوية،  بع�س 
يف  ت�صببت  التي  كوفيد-19  اأزمة  اإىل 
الأولية  املواد  ا�صترياد  ا�صطراب 
وكذا التاأخري املرتاكم يف تنفيذ بع�س 

برامج ا�صترياد الأدوية.
الأدوية،  يف  النق�س  هذا  وملواجهة 
كافة  ي�صم  مر�صد  اإن�صاء  تقرر،  فقد 

الدواء  بقطاع  املرتبطني  الفاعلني 
يف  و�صيدليات(  وموزعون  )م�صنعون 
اأجل  ذلك من  و  املقبل،  �صهر جانفي 
قاله  ح�صبما  الدواء،  �صوق  �صبط 

من�صوري.
اللجنة  تفعيل  اإعادة  عن  اأعلن  كما 
مهمتها  تتمثل  التي  القت�صادية 
احل�رصية يف حتديد �صعر الدواء والتي 
الأدوية  اإنتاج  على  ت�صجع  اأن  ميكن 
ال�صوق  يحتاجها  التي  اجلزيئات  اأو 
نف�س  واأعلن املن�صوري يف  اجلزائري 

للجنة  املرتقب  الإن�صاء  عن  ال�صياق، 
خرباء �رصيريني  التي �صتتمثل مهمتها 
الأ�صا�صية«  بالأدوية  »قائمة  و�صع  يف 
ذات القيم العلجية العالية مثل الأدوية 

املرتبطة بعلم الأورام ال�رصطانية.
الأ�صا�صية هي  »الأدوية  اأن  اأو�صح  كما 
ولي�صت  للمر�س  �رصورية  علجات 
اأن  م�صيفاً  اإ�صافات،  اأو  فيتامينات 
من  ت�صتثنى  لن  املبتكرة  العلجات 

هذه القائمة رغم تكلفتها العالية.

ولية  عرب  �صخ�س  األف   18 ا�صتفاد 
الإنفلونزا  �صد  باللقاح  ب�صكرة 
احلملة  بداية  منذ  ذلك  و  املو�صمية 
الفريو�س   هذا  �صد  للتلقيح  الوطنية 
اليوم  علم  ما  ح�صب  احلايل،  للمو�صم 
الوقاية  م�صلحة  رئي�س  من  الأربعاء 
عمار  وال�صكان،  ال�صحة  مبديرية 

تغلي�صية.
ووفقا لذات امل�صوؤول، فاإن هذه العملية 
ال�صت�صفائية  املراكز  املتوا�صلة عرب 
حيث  بها،  املو�صى  الفئات  ت�صتهدف 
�صخ�س  اآلف   5 من  اكرث  تلقيح  مت 
 8 من  يقرب  وما  امل�صنني  فئة  من 
باأمرا�س  اآلف �صخ�س من امل�صابني 
جانب  اإىل  حامل  امراأة  و500  مزمنة 
ما يفوق 4 اآلف عامل من م�صتخدمي 
قطاع ال�صحة عرب 17 موؤ�ص�صة �صحية  
ا�صتفادت  التي  اجلرعات  اأن  و�رصح  
معهد  من  ح�ص�س   3 عرب  الولية  بها 
كانت  العا�صمة(  )اجلزائر  با�صتور 
نهاية  جرعة   4500 ب  ح�صة  اآخرها 
الأ�صبوع الفارط قد مكنت من تغطية 
كل  عري  الطلب  من  »هامة«  ن�صبة 

املراكز ال�صت�صفائية.
و اأ�صاف يف ذات ال�صياق باأن امل�صالح 
ال�صحية قد �صخرت لهذا الغر�س 77 

املعنية،  بالفئات  للتكفل  طبيا  فريقا 
املراكز  تزويد  �صيتم  اأنه  اإىل  م�صريا 
من  اإ�صافية  بح�ص�س  ال�صحية 
الإنفلونزا  لفريو�س  امل�صاد  اللقاح 
حيث  با�صتور،  معهد  من  املو�صمية 
باأكرث من 11  الولية  احتياجات  تقدر 
نف�س  اأبرز  كما  اإ�صافية   جرعة  األف 
ال�صحية  امل�صالح  باأن   امل�صدر 

بالولية قد �صجلت هذا العام طلبا 
جرعة  األف  ال29  يتجاوز  اإجماليا 
يزيد  اأن  ال�صدد  هذا  يف  متوقعا 
الطلب على اللقاح امل�صاد للإنفلونزا 
درجات  انخفا�س  مع  املو�صمية 
الفئات  خمتلف  قبل  من  احلرارة 
اأن  اإىل  ولفت  منها.  اله�صة  وخا�صة 
التح�صي�س  يرافقها  التلقيح  حملة 
الأعرا�س  ت�صابه  من  احلذر  ب�رصورة 
مع فريو�س كورونا امل�صتجد و�رصورة 
ظهور  حالة  يف  الطبيب  ا�صت�صارة 
احلملة  فاإن  للإ�صارة،  الأعرا�س 
الإنفلونزا  �صد  للتلقيح  الوطنية 
نوفمرب  فيها  �رصع  التي  املو�صمية 
طرف  من  اإقبال  لقت  قد  املا�صي، 
امل�صنني  ل�صيما  املربجمة،  الفئات 
ال�صلك  و  املزمنة  الأمرا�س  وذوي 

الطبي و �صبه الطبي.

ن�صب وايل ميلة، عبد الوهاب مولي، 
اللجنة الولئية املكلفة بتنظيم عملية 
التلقيح �صد فريو�س كورونا امل�صتجد 
الداخلية  وزارة  لتعليمة  تنفيذا 
واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية 
املتعلقة بالرتتيبات املتعلقة بالتلقيح 
اأم�س  علم  ما  ح�صب  اجلائحة،  �صد 

الأربعاء من م�صالح الولية.
رئي�س  باأن  امل�صالح  ذات  واأو�صحت 
اأم�س  اأعلن  املحلي  التنفيذي  جهاز 
لهذه  الر�صمي  التن�صيب  عن  الثلثاء 
اللجنة خلل اأ�صغال الجتماع الدوري 
فريو�س  ملكافحة  الولئية  للخلية 
الو�صعية  تدر�س خلله  الذي  كورونا، 
التدابري  وتقيم  للولية  الوبائية 
باأن  واأفادت  بخ�صو�صها   املتخذة 
منها  نقاط  لعدة  خل�س  الجتماع 
للتدابري  ال�صارم  التطبيق  �رصورة 
الوقائية �صد جائحة كورونا من طرف 
جميع الفاعلني و اإلزام روؤ�صاء الدوائر 
بالولية  الرتبية  قطاع  م�صوؤويل  و 
الربوتوكول  تطبيق  على  بالعمل 
ورفع  الرتبوية  باملوؤ�ص�صات  ال�صحي 

طرف  من  امل�صجلة  التحفظات 
ل  التي  للولية  العامة  املفت�صية 
الفجائية  الزيارات  خلل  من  حظتها 
التي قامت بها يف الو�صط الرتبوي كما 
تكثيف  �رصورة  اإىل  الجتماع  خل�س 
عمليات املراقبة والتفتي�س بخ�صو�س 
الربوتوكول  اإجراءات  تطبيق  احرتام 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  ال�صحي 
التجارية  الف�صاءات  و  العمومية 
وامل�صاجد وموا�صلة منع التجمعات و 
اإقامة الأفراح، ح�صب ما مت اإي�صاحه.

وذكرت م�صالح الولية باأنه مت الت�صديد 
عراقيل  لأي  الآنية  املعاجلة  على 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  حمتملة 
كوفيد  مبر�صى  تتكفل  التي  ال�صحية 
التعقيم  عمليات  موا�صلة  مع   19
باإ�رصاك كل القطاعات لت�صمل جميع 
تراب  عرب  واملوؤ�ص�صات  الف�صاءات 
العمليات  تكثيف  جانب  اإىل  الولية 
التح�صي�صية با�صتغلل جميع الو�صائط 
الف�صاءات  و  املتاحة  الإعلمية 
اأكرب  التزام  حتقيق  ق�صد  املمكنة 

بتطبيق التدابري الوقائية .

م�صلحة  ا�صتعجالية  ب�صفة  �صتفتح 
باملوؤ�ص�صة  ال�صدرية  للأمرا�س 
العمومية ال�صت�صفائية ال�صهيد عاي�صي 
بن عي�صى ببلدية تكوت )باتنة( ح�صب 
اأم�س الأربعاء من م�صالح  ما ا�صتفيد 

الولية.
و اأو�صح ذات امل�صدر باأن هذا القرار 
التفقدية  الزيارة  هام�س  على  جاء 
التنفيذي  اجلهاز  رئي�س  بها  قام  التي 
الثلثاء  اأم�س  مزهود  توفيق  املحلي 
على  خللها  ووقف  تكوت  دائرة  اإىل 
التنمية بهذه اجلهة من الولية ل�صيما 

يف �صقها املتعلق بال�صحة.
ي�صيف  اأي�صا  امل�صوؤول  ذات  وقرر 
امل�صت�صفى  نف�س  تزويد  امل�صدر 
اأك�صجني  ب�صهريج  الولية  عاتق  على 
اللتزام  جانب  اإىل  الآجال  اأقرب  يف 

بت�صديد فاتورة لبا�س الطواقم الطبية 
لنف�س املوؤ�ص�صة  واأردف ذات امل�صدر 
لن�صغالت  الوايل  ا�صتماع  بعد  باأنه 
املواطنني �صدد على �رصورة مرافقة 
مر�صى داء ال�صيليكوز وتوفري الرعاية 
اللزمة  امل�صاعدة  وتقدمي  ال�صحية 

لهم.
للإ�صارة �صكل فتح م�صلحة للأمرا�س 
العمومية  باملوؤ�ص�صة  ال�صدرية 
ل  تت�صع  التي  بتكوت  ال�صت�صفائية 
من  الدائرة  ا�صتفادة  منذ  �رصيرا   60
هذه  ل�صكان  ملحا  مطلبا  امل�رصوع 
�صقل  مبهنة  ت�صتهر  التي  الدائرة 
اإ�صابة  يف  تت�صبب  التي  احلجارة 
ال�صيليكوز  بداء  ال�صباب  ع�رصات 
وت�صجيل وفيات بينهم جراء تعر�صهم 

لأمرا�س تنف�صية مزمنة. 

ق.و/وكاالت

�صجلت  اجلاري،  دي�صمرب  مطلع  وحتى 
اإ�صابة بالفريو�س،  األفا و199  اجلزائر 83 
حالة  و809  األفا   53 وفاة،   2431 منها 
بدء  منذ  الإنعا�س،  يف  حالة  و46  تعاف، 

تف�صيه بالبلد يف فرباير املا�صي.
يف 22 نوفمرب املا�صي، خرج وزير ال�صحة 
ت�رصيح  يف  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد 
»مقلق«،  الوبائي  الو�صع  اأن  من  حتذيري 
واأن بلده »تعي�س موجة ثانية من فريو�س 
كورونا«وا�صتدرك بن بوزيد يف مقابلة مع 
اإن  بالقول  احلكومية،  اجلزائرية  الإذاعة 
»عدد الأ�رصة يف امل�صت�صفيات امل�صتقبلة 
ملر�صى كورونا كاٍف، والأمر ل ي�صتدعي 

فتح م�صت�صفيات ميدانية«.
بعد  للطماأنة  جاء  بوزيد  بن  ت�رصيح 
املن�صات  على  ملواطنني  اإعلنات 
نوفمرب املا�صي،  يف  الجتماعية 
امل�صاعدة  تطلب  »في�صبوك«،  وخ�صو�صا 
امل�صت�صفى  يف  مكان  على  للح�صول 
اإىل  الوزير  واأ�صار  بالفريو�س  مل�صابني 
�رصير  و1500  �رصير،  األف   18 توفري 
مري�س   7800 يتواجد  للإنعا�س، يف حني 
م�صت�صفيات  م�صتوى  على  العلج  يتلقون 
طاقة  من  باملئة   42 ميثل  ما  البلد، 

ال�صتيعاب الإجمالية.
الوزارة عملت على توفري  اأن  و�صدد على 
 50 و�صتخ�ص�س  املطلوبة،  الأدوية 
امل�صت�صفيات  ا�صتيعاب  طاقة  من  باملئة 
الأمر  اقت�صى  اإذا  بكورونا  للم�صابني 
وقبل اأيام �رصح وزير ال�صحة اأن اجلزائر 
اللقاحات  منتجي  مع  مفاو�صات  جتري 
املحتملة لفريو�س كورونا ب�رصط اأن يكون 
لقاحا م�صمونا ونهاية ال�صهر ذاته، �رصح 
بقاط بركاين، رئي�س نقابة اأطباء اجلزائر، 
ور�صد  ملتابعة  العلمية  اللجنة  وع�صو 
اللقاح  توزيع  قررت  احلكومة  اأن  كورونا، 
جماين  ب�صكل  الفريو�س  �صد  املحتمل 

على املواطنني.

�نتاج 320 �ألف لرت من
 �الأك�سجني يوميا

بن  لطفي  ك�صف  وا�صتمرارا للطماأنة، 
لل�صناعة  اجلزائري  الدولة  كاتب  باحمد، 
املا�صي،  ال�صهر  من   20 يف  ال�صيدلنية 
تنتج  واأجنبية(  )حملية  �رصكات   3 اأن  عن 
األف لرت من الأك�صجني، وجاءت  يوميا 320 
النتقادات  اأوج  يف  باحمد،  بن  ت�رصيحات 
الأك�صجني  بنق�س  للحكومة  املوجهة 
الكميات  اأن  اأكد  لكنه  امل�صت�صفيات،  يف 
كبري«،  حد  اإىل  »مر�صية  يوميا  املنتجة 
معلنا دخول اإنتاج �رصكتني اإ�صافيتني للمادة 

»عما قريب«.
الربملان هجوما حادا على  نواب يف  و�صن 
عدد  يف  كبري  ارتفاع  عقب  ال�صحة  وزير 
)�رصق(،  ال�صاحلية  بولية جيجل  امل�صابني 
واعترب  الأك�صجني،  نق�س  على  واحتجاجا 
نواب خلل مناق�صة قانون املوازنة العامة 
»اأخلّت  ال�صحة  وزارة  اأن  نوفمرب(،   17(
بوعودها« يف ولية جيجل التي تعي�س و�صعا 
كارثيا و�صط ندرة يف مادة الأك�صجني، مما 

ت�صبب يف حالت وفاة مب�صت�صفيات الولية، 
مواطنون  تطوع  )�رصق(  امل�صيلة  وبولية 
كبري  خزان  ل�رصاء  نوفمرب املا�صي،  يف 
ل�صد  الزهراوي،  مب�صت�صفى  للأك�صجني 

النق�س يف هذه املادة.
بع�س  يف  �صغط  وجود   ، بركاين  واأكد 
الأق�صام  يف  وحتديدا  امل�صت�صفيات 
خ�صو�صا  بكورونا،  للم�صابني  املخ�ص�صة 
عدد  يف  تزايدا  ت�صهد  التي  ال�صمال  مبدن 

الإ�صابات.
واأ�صاف اأن ذلك ينتج عنه »ارتفاع يف احلالت 
اخلطرية وهو ما اأحدث �صغطا على بع�س 
اإىل  جلاأوا  مواطنني  واأن  امل�صت�صفيات، 
للم�صاعدة«،  طلبا  الجتماعية  ال�صبكات 
نحو  اإيجابا  تتطور  »الأمور  اإن  قال  لكنه 

تراجع عدد الإ�صابات اليومية«.

�قتناء �أجهزة تنف�س
 ��سطناعي فردية

عا�صته  الذي  ال�صغط  خ�صم  ويف 
يف  العلج  مواطنون  ف�صل  امل�صت�صفيات، 
البيوت عرب اقتناء اأجهزة تنف�س ا�صطناعي 
فردية التي �صهدت اأ�صعارها ارتفاعا رهيبا 

 100 فاقت  بن�صب  املا�صي  ال�صهر  خلل 
وندرتها  الطلب  زيادة  ت�صبب  ما  باملئة، 

حمليا.
وكان �صعر جهاز تنف�س ا�صطناعي �صعة 10 
دولر(   940( دينار  األف   120 حدود  لرت يف 
يف �صبتمرب املا�صي، ثم ارتفع اإىل حدود 26 
اإعلنات  األف دينار )2000 دولر( وظهرت 
على املن�صات الجتماعية ملواطنني لديهم 
للإيجار،  فردية  ا�صطناعية  تنف�س  اأجهزة 
عرب  ا�صتئجارها  عن  اآخرون  بحث  بينما 

اإعلنات مماثلة.
للدفاع  اجلزائرية  املنظمة  ون�رصت 
على  فيديو  )م�صتقلة(،  امل�صتهلك  عن 
اأن  فيه  »في�صبوك«، ذكرت  �صفحتها على 
»جتار اأزمات ي�صتغلون انت�صار الوباء لكراء 
)اإيجار( اأجهزة تنف�س ا�صطناعي باأ�صعار 
اإىل  ت�صل  الأ�صعار  اأن  خيالية«واأو�صحت 
 50 )قرابة  لليوم  جزائري  دينار  اآلف   6
دولرا(، يف وقت »وجب على اجلزائريني 
الت�صامن ملواجهة الوباء«، وفق املنظمة. 
رئي�س  زبدي،  م�صطفى  قال  جهته  من 
امل�صتهلك،  حلماية  اجلزائرية  املنظمة 
اأن »ت�صويق املعدات الطبية و�صبه الطبية 
�صهدت  كورونا  علج  يف  امل�صتخدمة 
وم�صاربة  الأ�صعار  يف  كبريا  ارتفاعا 
كان  الأ�صعار  ارتفاع  »اأن  وا�صعة«واأ�صاف 
التنف�س  اأجهزة  يف  اخل�صو�س  وجه  على 
ال�صطناعي التي زاد الإقبال عليها ب�صكل 
بالفريو�س  امل�صابني  طرف  من  كبري 
التوجه  الذاتي على  العلج  ف�صلوا  الذين 

للم�صت�صفيات«.
ات�صلت  منظمته  اأن  املتحدث  واأكد 
اأكدوا  الذين  املعدات  هذه  مب�صتوردي 
تعرف  باجلملة مل  »اأ�صعارها  اأن  بدورهم 
م�صتوى  على  ذلك  حدث  بل  زيادات،  اأي 
�صماهم  من  اأن  التجزئة«واأو�صح  جتار 
الو�صع  ا�صتغلوا  الأ�صعار«  بـ«م�صاربي 
التي  املعدات  هذه  ثمن  ورفعوا  الوبائي 

زاد الطلب عليها ب�صكل كبري.

ت�سهد م�ست�سفيات جز�ئرية �سغطا كبري� جر�ء تز�يد م�سابي فريو�س كورونا، و�سط تطمينات حكومية 
جاءت رد� على ما يجري تد�وله عرب من�سات �لتو��سل حول »و�سع كارثي« ب�سبب نق�س �الأك�سجني و�رتفاع 

�أ�سعار �أجهزة �لتنف�س �ال�سطناعي ومنذ �أكتوبر �ملا�سي، ت�سهد �جلز�ئر �رتفاعا غري م�سبوق يف عدد �الإ�سابات 
�ليومية بالفريو�س، ك�سر حاجز �الألف �إ�سابة يوميا يف 17 نوفمرب الأول مرة منذ ظهور �لوباء.

ب�سكرة

تلقيح 18 األف �سخ�س �سد 
الإنفلونزا املو�سمية 

ميلة

جلنة ولئية حت�سبا لعملية 
التلقيح �سد كورونا  

�ملوؤ�س�سة �لعمومية �ال�ست�سفائية بتكوت 

فتح م�سلحة للأمرا�س ال�سدرية 
�نخفا�س حم�سو�س للإ�سابات بكورونا

امل�ست�سفيات تتنف�س ال�سعداء لكن الأزمة م�ستمرة
.     ت�سجيل 83 �ألفا و199 �إ�سابة  منها 2431 وفاة

�ملدير �لعام للوكالة �لوطنية للدو�ء، كمال من�سوري

اإن�ساء مر�سد لتنظيم �سوق الدواء يف جانفي
.    �لق�ساء على ندرة بع�س �الأ�سناف بد�ية 2021

�لربوفي�سور ر�سيد بلحاج:

هذا �سر انخفا�س الإ�سابات بكورونا 
و�صبه  الطبية  الأن�صطة  مدير  ك�صف 
با�صا  م�صطفى  مب�صت�صفى  الطبية 
بلحاج،  ر�صيد  الربوفي�صور  اجلامعي، 
اأم�س، عن �رص انخفا�س اإ�صابات كورونا 
خلطة  ال�صبب  مرجعا  موؤخرا،  بالبلد 
بني  الرقمنة  مع خدمة  التامة  التن�صيق 
امل�صت�صفيات والوزارة واللجنة العلمية، 
مع  املواطن  جتاوب  اإىل  بالإ�صافة 

الربوتوكول ال�صحي والتقيد به.
واأكد ر�صيد بلحاج لدى نزوله �صيفا على 
القناة الإذاعية الأوىل، اأن انخفا�س عدد 
باجلزائر  كورونا  بفريو�س  الإ�صابات 
رغم  اخلطر،  مرحلة  جتاوز  يعني  ل 
املرحلة  هذه  تنتظر  كانت  البلد  اأن 
الع�رصة  خلل  اأنه  مو�صحا  ب�صغف، 
م�صت�صفى  م�صتوى  وعلى  الأخرية  اأيام 

ملحظة  مت  اجلامعي  با�صا  م�صطفى 
حالت  عدد  يف  حم�صو�س  انخفا�س 
نتيجة  كورونا،  بفريو�س  امل�صابني 
اإىل  مدرو�صة، بالإ�صافة  خطة  اعتماد 
جتاوب املواطن مع الربوتوكول ال�صحي 
والتقيد به، م�صيفا يف ال�صياق ذاته، اأن 
اأ�صهر  ثمانية  من  اأزيد  ومنذ  اجلزائر 
ظروف  يف  اجلائحة  هذه  تواجه  كانت 

خا�صة، »ففي الأ�صبوع الأول من الكارثة 
ال�صحية كنا يف حالة هلع، لكن مع مرور 
يف  خربة  اكت�صبنا  والأ�صهر  الأ�صابيع 
بف�صل  وهذا  الفريو�س«،  هذا  مواجهة 
الآلف  اأجنبت  التي  الطبية  املنظومة 
الإمكانيات  بف�صل  واأي�صا  الأطباء،  من 
التي مت توفريها ملواجهة هذه الكارثة 

مرمي خمي�سةال�صحية.
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على  الوكالة  من�شور  يف  جاء  و 
التوا�شل  موقع  عرب  �شفحتها 
االجتماعي في�شبوك اأن » املدير 
لتح�شني  الوطنية  للوكالة  العام 
بلعريبي  طارق  تطويره،  و  ال�شكن 
�شخ�شيا  الوقوف  على  يحر�ص 
االأ�شغال يف خمتلف  و�شعية  على 
الوطن،  واليات  بكامل  امل�شاريع 
التزام  مدى  و  نوعيتها  وتفقد  
�رشكات االجناز باالآجال التعاقدية 
امليدانية  الزيارات  خالل  من 
الدائمة  املتابعة  و  املفاجئة 
للم�شاريع بالتوا�شل مع امل�رشفني 
عليها«يف هذا االإطار،  تفقد اأم�ص 
االأربعاء  بلعريبي  م�شاريع برنامج 

البيع باالإيجار بوالية تب�شة.
املدير  ا�شتهل  البيان  ح�شب  و 
التفقدية،  زيارته  للوكالة  العام 
بوحلاف  م�شكن   3.000 مب�رشوع 
�شري  عاين  اأين  )تب�شة(  الدير 
التي  اخلارجية  التهيئة  اأ�شغال 

ت�شارف على االنتهاء.
بتو�شيع  االإجناز  �رشكة  األزم  و 
التجزئات،  كل  اإىل  االأ�شغال 
على  العمل  تق�شيم  خالل  من 
بهدف   ، املناولة  املقاوالت 
دعا  كما  اأكرث.  الوترية  ت�رشيع 
اىل تكثيف العمل ودعم الور�شات 
يف  الب�رشية   و  املادية  باملوارد 
امل�شوؤول  �شدد  ال�شياق،  هذا 
�رشكة  على  الوكالة،  على  االأول 
من  العمل،  يف  ال�رشامة  االجناز 
االآجال  يف  امل�رشوع  ت�شليم  اأجل 
بهدف  عليها،  املتفق  التعاقدية 
اأ�شحابها يف  اإىل  ال�شكنات  ت�شليم 

قريب االآجال.
موا�شلة  اإىل  بلعريبي  دعا  و 

امل�شاريع  مدير  بني  التن�شيق 
و  جهة  من  امل�شاريع  روؤ�شاء  و 
جهة  من  االجناز  �رشكات  ممثلي 
اأخرى ، للدفع بوترية االأ�شغال يف 
امل�شاريع املربجمة بهذه الوالية، 
بانه  موؤكدا   نوعيتها  مراقبة  و 
اخرى  ميدانية  زيارة  له  �شتكون 

ملدى تنفيذ التعليمات.
و كان امل�شوؤول ذاته قد تنقل اأم�ص 
الثالثاء اىل والية عنابة اأين التقى 
اللذين  »عدل«  مكتتبي  مبمثلي 
التي  االن�شغاالت  بع�ص  طرحوا 
بال�شكنات  االأ�شغال  تقدم  تخ�ص 
العام  املدير  كانت  كما  اجلاهزة 
لوكالة عدل جولة ميدانية مل�شاريع 
الطارف،  بوالية  باالإيجار  البيع 
التهيئة  اأ�شغال  �شري  تفقد  حيث  
 1.000 مب�رشوعي  اخلارجية 
و  الطارف،  ببلدية  �شكنية  وحدة 
400 وحدة �شكنية بلدية الب�شبا�ص 
 « االأ�شغال، وجه  و خالل معاينته 
اإجناز  ل�رشكات  �شارمة  تعليمات 
من  الرفع  اأجل  من  امل�رشوعني، 

معايري  واحرتام  االإجناز  وترية 
ال�شلطات  مع  والتن�شيق  اجلودة، 
ملعاجلة  التدخل  الأجل  املحلية 
العراقيل التي قد تعيق انهائها يف 
اأ�رشف  عليها«كما  املتفق  االآجال 
م�رشوع  ا�شغال  انطالق  على 
م�شددا  �شكنية،  وحدة   1.026
�رشورة  اجنازه  موؤ�ش�شة  على 
احرتام االآجال التعاقدية و نوعية 

االأ�شغال.
و عاين املدير العام اأي�شا م�رشوع 
2000 وحدة �شكنية بذراع الري�ص، 
التح�شريات  على  وقف  اأين 
تهيئته  اأ�شغال  بانطالق  املتعلقة 
عملية  متت  والتي  اخلارجية، 
باختيار  املتعلقة  االأظرفة  فتح 
 7 اأم�ص  يوم  اجنازها  موؤ�ش�شة 
على  اطلع   كما   2020 دي�شمرب 
اخلا�شة  التح�شريات  و�شعية 
بانطالق م�رشوعي 1.380 وحدة 
�شكنية بذراع الري�ص و 724 وحدة 
�شكنية بالقنطرة، موجها تعليمات 
الدرا�شات  يف  لالإ�رشاع  �شارمة 

الدرا�شة  و  باالأر�شية  املتعلقة 
على  امل�رشف  اجليوتقنية 
اعدادها مكتب درا�شات لالأ�شغال 

العمومية.
و�شعية  كذلك  بلعريبي  تفقد  و 
وحدة   2.000 مبوقع  االأ�شغال 
�رشكة  وحث  بالقنطرة،  �شكنية 
االجناز على ت�رشيع وترية ا�شغال 
ب�شبكات  والربط  الطرقات 
و  الكهرباء  و  باملياه  التموين 
التوجيهات  نف�ص  هي  و   ، الغاز 
التي قدمها ل�رشكة اجناز م�رشوع 

1.077 وحدة �شكنية بالقنطرة.
يذكر اأن  مديري م�شاريع »عدل« 
بومردا�ص  و  العا�شمة  باجلزائر 
الفارط   االثنني  اأي�شا  قاموا 
االحياء  لبع�ص  ميدانية  بزيارات 
ان�شغاالت  على  الوقوف  ق�شد 
ت�شجيل  مت  حيث  املواطنني 
هذه  تهيئة  يخ�ص  فيما  حتفظات 
ايجاد  �رشورة  موؤكدين  ال�شكنات 

حلول لها يف  اأقرب االآجال.

اأكدت الوكالة الوطنية لتح�صني ال�صكن و تطويره )عدل( يف بيان لها حر�صها على املتابعة امليدانية 
لو�صعية اال�صغال يف الور�صات من  خالل زيارات ميدانية مفاجئة عرب كامل واليات الوطن لتفقد 

مدى التزام �صركات االإجناز باالآجال التعاقدية .

تكثيف العمل ودعم الور�صات مب�صاريع وكالة عدل

تفقد التزام �سركات الإجناز بالآجال التعاقدية

24 �ساعة

ممثل »اأونيا« بوهران طيايبة مراد لـ«الو�صط«:

نطالب بتعديل �سروط 
اللتحاق بالدكتوراه

الوالئي  املكتب  رئي�ص  طالب 
الوطني  االحتاد  يف  بوهران 
مراد،  طيايبة  اجلزائريني،  للطلبة 
اأم�ص، باإلغاء املادة 07 من القرار 
 02 يف  املوؤرخ   961 رقم  الوزاري 
لكيفيات  املحدد   ،2020 دي�شمرب 
�رشوطه  و  بالدكتوراه  االلتحاق 
معيدي  مبنع  املتعلق  وتنظيمه، 
الثاين،  و  االأول  بالطورين  ال�شنة 
من  تاأديبية  لعقوبة  املعر�شني  و 
الدرجة الثانية من الرت�شح، معتربا 
هذا االأمر طعنا واإجحافا يف حق 

الطلبة.
به  ت�رشيح خ�ص  طيايبة يف  ودعا 
فتح  ل�رشورة  »الو�شط«،  جريدة 
باب الرت�شح للجميع دون ا�شتثناء، 
الأن م�شابقة الدكتوراه حق جلميع 
املا�شرت  �شهادة  على  املتح�شلني 
بدون ت�شنيف، مرجعا �شبب اإقدام 
اعتقاده-  –يف  هذا  على  الوزارة 
يف  امل�شاركني  عدد  لتخفي�ص 

امل�شابقة. 
 يف �شياق مت�شل، اأو�شح متحدثنا، 
ال  للطالب  العلمي  امل�شتوى  اأن 
يقــا�ص حتما بهذين ال�رشطني، اأي 
وال  لها  عالقة  ال  ال�شنة  اإعادة  اأن 
يكون �شببها اإلزاميا لتدين الر�شيد 
العلمي و املعريف للطالب، هذا اىل 
الطالب  يعيد  اأن  ميكن  اأنه  جانب 
ب�شبب  الطورين  اأحد  يف  ال�شنة 
مر�ص عادي اأو مزمن، اأو الأ�شباب 
�شخ�شية اأو نف�شية اأو حتى حوادث 
ال  امل�شتوى  وبالتايل  فجائية، 
عالقة له باالنتقال بحيث اأنه يتغري 
و يتطور، فمن غري املمكن لطالب 
لي�شان�ص مثال،  االأوىل  ال�شنة  اأعاد 

نتيجة عدم تاأقلمه مع اجلامعة يف 
ظل نق�ص التوجيه )غياب االأ�شتاذ 
الو�شي( اأن مينع من امل�شاركة يف 
باملنا�شبة  م�شتغربا  امل�شابقة، 
طلبة  بني  نعدل  اأن  ميكن  كيف 
النظام الكال�شيكي و نظام ل م د، 
الكال�شيكي  النظام  طلبة  اأن  رغم 
مهند�ص  درجة  على  املتح�شلني 
ما�شرت2،  مبا�رشة  ي�شجلون  دولة 
يف  ال�شهادات  على  يتح�شلون  و 
واحدة، يف حني طلبة  �شنة  ظرف 
عامني  يف  عليها  يح�شلون  د  م  ل 
تخرج،  مذكرة  اجناز  بعد  كاملني 
اجلامعات  باالإ�شافة الختالف 
وطرق و نوعية التدري�ص، رغم اأن 
الربامج ُوّحدت منذ �شنوات قليلة، 
مبا يف ذلك اختالف طرق التقييم 

بني االأق�شام.
املكتب  رئي�ص  ا�شتنكر   حيث 
الوالئي بوهران، خالل حديثه مع 
القرارات  هذه  مثل  اإن  »الو�شط« 
اإياها  معتربا  املدرو�شة،  الغري 
مطالبا  الفر�ص،  تكافوؤ  يف  �رشبا 
بخ�شو�ص  النظر  باإعادة  الو�شاية 
بالدكتوراه،  االلتحاق  �رشوط 
والعادلة  ال�شليمة  االأ�ش�ص  وو�شع 
من  وذلك  تنظيمها،  كيفيات  يف 
تاأكيد  يف  قوية،  دولة  بنــاء  اأجل 
للطلبة  الوطني  االحتاد  اإن  منه 
ي�شعى  والزال  كان  اجلزائريني 
و  حت�شني  اإىل  اجتماعي  ك�رشيك 
العلمي  التح�شيل  م�شتوى  ترقية 
والتكوين، من اأجل جماراة البحث 
على  التكنولوجي  والتطور  العلمي 

ال�شعيد الدويل.
مرمي خمي�صة

واىل امل�صيلة

على  املواطنني عدم غلق 
املرافق والطرقات

واإىل والية امل�شيلة،عبدالقادر  دعا 
جالوي، اأم�ص، مواطني الوالية بعدم 
الطرق  قطع  اأ�شاليب  اإىل  اللجوء 
موؤكدا  االإدارية،  املرافق  وغلق 
و�شتظل  مفتوحة  احلوار  اأبواب  اأن 
ال�رشكاء،�رشيطة  كل  اأمام  مفتوحة 
واإىل  واأو�شح   ، القانون  احرتام 
على  �شيفا  نزوله  لدي  امل�شيلة، 
مكتبه  اأبواب  اأن  امل�شيلة،  اإذاعة 
التحلى  املواطنني  وعلى  مفتوحة 
بروح امل�شوؤولية والتخلي عن ثقافة 
االإدارية  املرافق  وغلق  االحتجاج 
التى ال تخدم ال�شالح العام يف �شئ 
، م�شيفا اأن الت�شاور واحلوار يبقى 
للو�شول  واالأجدى  االأمثل  ال�شبيل 
اإىل تذليل كل ال�شعوبات مهما كان 
نوعها، كما اأ�رش على حتمية حماربة 
يقف  من  كل  اأمام  بحزم  والوقوف 
يف وجه م�شلحة املواطن واليوؤمن 
بت�شحيات وجهود الدولة،واأكد واإىل 
من  جاء  ميدان  رجل  امل�شيلة،انه 
وترية  ت�رشيع  يف  امل�شاهمة  اأجل 
املواطنني  التنمية وحلحلة م�شاكل 
يف  و�شع  قد  التنمية  قطار  واأن 
اأ�شهر من  اأن مت خالل  بعد  ال�شكة 
من  مكن  ما  وهو  الو�شع  ت�شخي�ص 

امل�شاريع  مدونة  تطهري  خالل 
وانطالقها،وبعث امل�شاريع التنموية 
ف�شال عن فتح العديد من امللفات 
من اأجل مناق�شتها وعلى راأ�شها ملف 
الرتبية، وت�شجيل خمتلف النقائ�ص 
اأجل  القطاعات ورفعها من  يف كل 
التدارك، وكذا فتح �شدره للمواطن 
بعني  واالأخذ  اأمره  على  املغلوب 
وال�شكاوى  االن�شغاالت  االعتبار كل 
ت�شله،مو�شحا  التي  والر�شائل 
العمل  باأهمية  حديثه  معر�ص  يف 
يف  املتمثل  وهدفه  اجلواري 
واالحتكاك  امليدان  اإىل  النزول 
لل�شكان،وكذا  اليومي  الواقع  مع 
االنتهاء  على  امليداين  احلر�ص 
من االأ�شغال يف اأ�رشع وقت اأبرزها 
وال�شحة،حيث  الرتبية  م�شاريع 
الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول  جنح 
قطاع  األغام  تفكيك  التنفيذية،يف 
ال�شعوبات  رغم  املحلية  التنمية 
واإىل  اإجنازات  املطروحة،وتعد 
الوالة  تاريخ  يف  �شابقة  الوالية 
وهو  الوالية  على  املتعاقبني 
وكذا  االإيجابية  احل�شيلة  ماتعك�شه 
التي  باملكا�شب  املتعلقة  االأرقام 

تعززت بها الوالية.

خن�صلة

العثور على جثة املفقود بلقا�سم بوعلي بجبال اأزرو 
املدنية  احلماية  عنا�رش  عرث 
اأم�ص  �شباح  خن�شلة  بوالية 
ال�شخ�ص  جثة  على  االأربعاء 
بجبال  بوعلي  بلقا�شم  املفقود 
�شيلية  ببلدية   اأو�شكيو  اأزرو 
خلية  من  ا�شتفيد  ما  ح�شب 
ال�شلك  بذات  واالت�شال  االإعالم 

النظامي.
فقد  امل�شدر  لذات  وا�شتنادا 

البحث  من  اأيام  اأربعة  بعد  مت 
اأم�ص  �شباح  العثور  املتوا�شل 
بلقا�شم  بوعلي  املفقود  على 
فاقدا  66�شنة  العمر  من  البالغ 
نقله  ليتم  احليوية  للوظائف 
على جناح ال�رشعة اإىل م�شلحة 
باملوؤ�ش�شة  اال�شتعجاالت 
حيحي  العمومية  اال�شت�شفائية 
اأكد  حيث  بقاي�ص  املجيد  عبد 

املعاينة  بعد  املناوب  الطبيب 
اإىل  جثته  حتويل  ليتم  وفاته 
بذات  اجلثث  حفظ  م�شلحة 
امل�شت�شفى يف انتظار اإخ�شاعها 

للت�رشيح.
الوالئية  املديرية  وكانت 
�شكلت  قد  املدنية  للحماية 
فرقة  الفارط  االأحد  يوم 
عونا  و45  �شباط   4 من  مكونة 

يرافقهم عنا�رش الدرك الوطني 
عن  ومنتخبون  ومواطنون 
بلديتي �شيلية وتاوزيانت �رشعوا 
عن  بحثا  املنطقة  مت�شيط  يف 
املفقود بلقا�شم بوعلي امل�شاب 
غادر  والذي  الزهامير  مبر�ص 
بقرية  املتواجد  العائلي  منزله 
يوم  �شيلية  ببلدية  بوخا�شة 

اخلمي�ص املن�رشم.

عرب ثالث بلديات بب�صار  

توزيع مرتقب ل 192 وحدة �سكنية
 192 قواهما  ح�شة  توزيع  يرتقب 
االإيجاري  العمومي  ب�شيغة  �شكن 
اخلمي�ص  اليوم  م�شتحقيها  لفائدة 
بلديات  من  بكل  اأجنزت  والتي 
وذلك  والقناد�شة  واإيغلي  ب�شار 
األ  بالذكرى  االحتفاالت  اإطار  يف 

دي�شمرب1960،   11 ملظاهرات   60
لدى  االأربعاء  اليوم  ح�شب ما علم 

خلية االإت�شال بالوالية.
احل�شة  هذه  �شمن  وخ�ش�شت 
100 وحدة لفائدة عائالت �شحايا 
ذات  ح�شب  ب�شار،  يف  االإرهاب 

امل�شدر. ووجهت 54 وحدة اأخرى 
جنوب  كلم   160( اإيغلي  لبلدية 
ب�شار( و38 وحدة لبلدية القناد�شة 
اأ�شري  كما  ب�شار(،  جنوب  كلم   18(
 960 قوامها  ح�شة  اأن  يذكر  اإليه  
قد  االإجتماعي  ال�شكن  من  وحدة 

بب�شار  املا�شي  ال�شهر  وزعت 
قطعة   11.000 اإىل  باالإ�شافة 
حيث  للبناء،  �شاحلة  اأر�ص 
هكتار   4.000 الوالية  خ�ش�شت 
ذكرت  كما  الذاتي،  البناء  ل�شيغة 

م�شالح الوالية .
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بجامعة  الطالبية  احلركة  قررت 
ورقلة  بوالية  مرباح  قا�صدي 
االدارة  مع  االجتماع  ،مقاطعة 
قنوات  �صد  خلفية  على  وذلك 
التن�صيق  عدم  يف  والعجز  احلوار 

مع ال�رشيك االجتماعي .
املنظمات  الأ�رشة  بيان  اأفاد 
ONSE-( غرار  على  الطالبية 
OEAL-REAL-LNEA-

قا�صدي  بجامعة   )AREN
ملدير  موجه  ورقلة   مرباح 
»الو�صط  يومية  حت�صلت  اجلامعة 
مقاطعتها   عن  منه  ن�صخة  »على 
طرف  من  املنعقد  لالجتماع 
الثالثاء  يوم  اجلامعة   مديرية 
 ، اجلامعة  مبديرية   2020/12/8
التي  االأ�صباب  مقدمة  يف  وتاأتي 
تقف خلف اتخاذ هذا القرار هي 

ال�رشيك  على  احلوار  اأبواب  غلق 
االجتماعي، اإ�صافة اىل عدم الرد 
املنظمات  تقارير  على  كتابيا 

الطالبية.
واأ�صاف بيان املنظمات الطالبية 
هذا  عند  تتوقف  االأمورمل  اأن 
غلق  لتطال  امتدت  بل  احلد 
،دون  الطالبي  املنظمات  مقرات 
من  احلا�صل  التهمي�ش  ن�صيان 

لل�رشيك  اجلامعة  مديرية  طرف 
طويلة  الوعود  وكذا  االجتماعي، 
طرف  من  فاعلية  دون  املدى 
املنظمات  اأن  ومعلوم  املديرية.  
انخرطت  قد  املذكورة  الطالبية 
يف اجلهد الوطني املبذول بهدف 
جلائحة  املقلق  التف�صي  تطويق 

فريو�ش كورونا .
�أحمد باحلاج 

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفاظ 
املواطنني  و�صالمة  اأمن  على 
امل�صلحة  �صجلت  اأدرار،  بوالية 
باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
والية اأدرار خالل �صهر نوفمرب من 
الق�صايا  من  جمموعة   2020 �صنة 

.
اأفاد بيان خللية االعالم واالت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
حت�صلت  قد  كانت  اأدرار  والية 
منه  ن�صخة  »على  »الو�صط  يومية 

لل�رشطة  الوالئية  امل�صلحة  اأن 
خالل  متكنت  قد  الق�صائية 
 24 معاجلة  من  املن�رشم  ال�صهر 
واجلنح  باجلنايات  خا�صة  ق�صية 
فيها  تورط  باالأ�صخا�ش  املا�صة 
كما  جميعها،  حلت  �صخ�صا   28
�صجلت نف�ش امل�صلحة 42 ق�صية 
املا�صة  واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
باملمتلكات تورط فيها 25 �صخ�ش 
 07 ت�صجيل  مت  ذاته  ال�صياق  يف 
واجلنح  باجلنايات  خا�صة  ق�صايا 

فيها  تورط  العمومي  ال�صيء  �صد 
08 اأ�صخا�ش حلت جميعها.

مكافحة  فرقة  �صجلت  كما 
املخدرات التابعة لنف�ش امل�صلحة 
باملخدرات  خا�صة  ق�صية   20
فيها  تورط  العقلية  واملوؤثرات 
27 �صخ�صا حلت جميعها مت على 
راتنج  من  غ   69.9 حجز  اإثرها 
البانقو  القنب 1.8 كلغ من خمدر 
قر�صا   954 حجز  اإىل  باالإ�صافة 

مهلو�ش.

عديد  ثمنت  فقد  ثانية  جهة  من 
اجلمعيات املحلية الفاعلة بوالية 
ادرار املجهودات اجلبارة املبذولة 
بهدف  االأمن  اجهزة  طرف  من 
تطويق بوؤر االجرام ب�صتى انواعها 
يف  ا�صا�صا  تندرج  والتي  وا�صكالها 
اطار ال�صهر على التطبيق ال�صارم 
لالمن  العامة  املديرية  لتعليمات 
لتج�صيد خمطط  الهادفة  الوطني 

احتالل امليدان .
�أحمد باحلاج 

امل�صرتكة  االأمن  م�صالح  متكنت 
التابعة  االخت�صا�ش  باأقاليم 
خالل  الكبري،  اجلنوب  لواليات 
�صهر نوفمرب املن�رشم من توقيف 
بتهمة  افريقيا  رعية   50 واعتقال 
بالرتاب  ال�رشعية  غري  االإقامة 

الوطني .
�صة  اأح�صت م�صالح االأمن املتخ�صّ
املنّظمة  اجلرمية  مكافحة  يف  
بواليات  ال�رشعية  غري  والهجرة 
ب�صار   ، اأدرار   ، مترنا�صت 
الفارط،  ال�صهر  خالل  وب�صكرة  
ما يزيد عن 50 رعية اإفريقيا من 
ت�صاد   ، مايل   : خمتلفة  جن�صيات 

الغابون   ، ال�صينغال   ، الكامريون   ،
قد مت توقيفهم اإثر قيام امل�صالح 
نفذت   عملية  بـ14  املذكورة 
بالبلديات احلدودية والنائية ، وبعد 
ا�صتكمال االإجراءات القانونية مع 
املوقوفني مت حتويلهم اإىل ال�ّصادة 
اإقليم  ح�صب  اجلمهورية  وكالء 
اإدانتهم  متت  اأين  االخت�صا�ش 
مع  النفاذ  موقوفة  �صجنا  ب�صنة 
من  ترحيلهم   اإجراءات  ا�صتكمال 
الرتاب الوطني بتهمة االإقامة غري 

ال�رشعية   .
جناة ،ح 

الأمن  العمليات  قاعة  ا�صتقبلت 
نوفمرب  �صهر  خالل  اأدرار  والية 
اجلارية 587 مكاملة  ال�صنة  من 
قبل  من  واردة  هاتفية 
االأرقام  على  موزعة  املواطنني 
وخط   104  ،1548 ء  اخل�رشا

النجدة 17 .
حيت �صجلت خمتلف املكاملات 
عديد  معاجلة  من  الواردة 
النداءات  هذه  و�صملت  الق�صايا 
بتقدمي  خا�صة  55 مكاملة 
واالإعانة، 71 مكاملة  امل�صاعدة 
اال�صتعالم  بطلب  متعلقة 
ملة  مكا  1 3 2  ، جيه لتو ا و
بالتبليغ)حوادث  خا�صة 
 – املرور - ال�رشقة 

احلرائق - حاالت االختفاء( كمل 
امل�صالح 254 مكاملة  �صجلت 
بطلب  ال�صلة  ذات  هاتفية 
جانب  اإىل  التدخالت  خمتلف 

ورود 75 مكاملة اأخرى
ال�رشطة  قوات  تبقى  هذا 
وعلى  االأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�صتجابة  مدار 24/24 �صاعة 
والتكفل  املواطنني  لنداءات 
اإىل  تدعوهم  والتي  بان�صغاالتهم 
يهدد  قد  خطر  اأي  عن  االإبالغ 
طريق  عن  وممتلكاتهم  حياتهم 
اخل�رشاء  باالأرقام  االت�صال 
قبل  من  امل�صخرة  املجانية 

املديرية العامة لالأمن الوطني.
�أحمد باحلاج 

بورقلة  املحلية  ال�صلطات  قررت 
�صيدت  فو�صوية  بناية   1400 هدم 
فوق  اوعية عقارية حم�صوبة على 
دون  حال  مما  الدولة  ممتلكات 
جت�صيد عديد العمليات التنموية .

 ، ورقلة  بلدية  م�صالح  با�رشت   
البنايات  لهدم  قرار   1400 تنفيذ 
واحلظائر  وامل�صتودعات 
الع�صوائية التي �صيدت فوق اوعية 
ممتلكات  على  حم�صوبة  عقارية 
بناء ،حيث  بدون رخ�صة  و  الدولة 
عقدت  املزرية  الو�صعية  هذه  ان 
من ماأمورية جت�صيد جمموعة من 
�صلة  لها  التي  التنموية  امل�صاريع 

بيوميات املواطن املحلي .
اىل جانب ذلك يعترب ملف التعدي 
بني  من  العمومي  العقار  على 
�صكلت  التي  ال�صائكة  امللفات 
العمومية  لل�صلطات  حادا  �صداعا 

التي جلاأت يف اكرث من منا�صبة اإىل 
التماطل يف مبا�رشة جت�صيد عديد 
امل�صاريع الهادفة لفك العزلة عن 
اىل  اللجوء  مت  فيما   ، ال�صاكنة 
العمراين  الن�صيج  خارج  التو�صع 
التي  االمنائية  العمليات  لتج�صيد 

حتمل الطابع اال�صتعجايل .
الداخلية  وزارة  ان  ومعلوم 
الزمت   قد  املحلية  واجلماعات 
امل�صوؤولني على جميع امل�صتويات 
جمال�ش  ت�صكيل  يف  باالإ�رشاع 
لالإ�رشاف  م�صغرة  تنفيذية 
البنايات  هدم  عمليات  على 
واحلظائر  وامل�صتودعات 
فوق  �صيدت  التي  الع�صوائية 
اال�صل  يف  هي  عقارية  ممتلكات 

حم�صوبة على ممتلكات الدولة .
�أحمد باحلاج 

جامعة  بورقلة

خالل �صهر نوفمرب �ملن�صرم 

يف �إطار جهود �أجهزة �لأمن  

�أمن ولية �أدر�ر 

�ل�صلطات �ملحلية بورقلة 

غلق اأبواب احلوار وتهمي�س ال�سريك االجتماعي 

ال�سرطة الق�سائية باأدرار تعالج 93 ق�سية 

ترحيل 50 رعية اإفريقيا من 
اجلنوب الكبري 

قاعة العمليات ت�ستقبل 587 
مكاملة هاتفية 

هدم 1400 بناية فو�سوية 
للوقوف على مدى جت�صيد تعليمات رئي�س �جلمهورية ملناطق �لظل 

واليا ورقلة ومترنا�ست يكثفان من خرجاتهما 
يو��صل و�ليا ورقلة ومترن��صت خرجاتهما �مليد�نية للمناطق �حل�صرية ومناطق �لظل للوقوف على 

ما مدى تطبيق خمتلف �لرب�مج �لإمنائية لإخر�جها من بر�ثن �لتخلف �لتنموي .
�أحمد باحلاج

عبد  االأول  الوزير  لتعليمات  جت�صيدا 
العزيز جراد املوجهة لوالة اجلمهورية 
القا�صية بالنزول للميدان وفتح قنوات 
الن�صغاالت  واال�صتماع  البناء  احلوار 
التكفل  خلف  وال�صعي  املواطنني 
االولويات  ح�صب  مبداأ  بتطبيق  بها 
وايل  يوا�صل   ، املتاحة  واالإمكانات 
بو�صتة  ال�صديق  اأبوبكر  ورقلة  والية 
الهيئة  على  االول  امل�صوؤول  ب�صفته 
لبلديات  التنفيذية خرجاته امليدانية 
منطقة  اخرها  كان  والتي  الوالية 
اأين  االرباع  الظل عقلة  الظل منطقة 
م�صكنني  ترميم  م�رشوع  معاينة  متت 
ملعاينة  اإ�صافة   ، للمدر�صة  وظيفيني 
م�رشوع اإجناز ق�صم باملدر�صة، كما مت 
اأي�صا معاينة م�رشوع االإنارة العمومية 
تو�صيع  و�صبكة  ال�صم�صية  بالطاقة 
الكهرباء ، نف�ش ال�صيء منطقة الظل 
دبي�ش، اأين وقف  الرجل االول بوالية 
ترميم  م�رشوع  معاينة  على  ورقلة 
م�صكنني وظيفيني للمدر�صة، و معاينة 
م�رشوع اإجناز ق�صمني باملدر�صة، دون 
ن�صيان معاينة م�رشوع تكملة الطريق 
الرابط بني منطقة الدبي�ش بالطريق 
الوطني رقم 56،اأما املحطة االخرية 
قاعة  ترميم  مت   فقد  القرية  بهاته 

عالج وم�صكن وظيفي.

امل�صوؤول  وقف  فقد  ثانية  جهة  من 
بوالية  التنفيذية   الهيئة  على  االول 
التي  امل�صاريع  من  جملة  على  ورقلة 
غر�ش  الظل  منطقة  بها  تدعمت 
ترميم  م�رشوع  غرار  على  بوغفالة 
معاينة  عالج،  لقاعة  وظيفي  م�صكن 
معاينة  وكذا   ، عالج  قاعة  ترميم 

م�رشوع �صبكة ال�رشف ال�صحي.
ا�صدى   امل�صاريع  املعاينة  خالل  و 
�صارمة  تعليمات  الوالية  وايل 
ومقاوالت  امل�صاريع  الأ�صحاب 
يف  التي  امل�صاريع  ا�صتالم  االإجناز 
االأ�صوبع  هذا  خالل  االإجناز  طور 

ال�صيما الرتميمات منها

والية  وايل  يوا�صل  ذلك  جانب  اإىل 
مترنا�صت م�صطفى قري�ش  خرجاته 
امليدانية للمناطق النائية واحلدودية 
قزام  وعني  تاظروك  غرار  على 
التي  امل�صاكل  اأمهات  على  للوقوف 
يعاين منها ال�صاكنة بالقطاعات التي 
لها �صلة بيوميات املواطن على غرار 
وال�صغل  الرتبية   ، ال�صحة،الفالحة 
لل�صاأن  املتتبعون  اجمع  حيث   ،
املحلي بالتاأكيد على اأن وايل الوالية 
ورث تراكمات من العيار الثقيل باتت 
املحلية  لل�صلطات  �صداعا  ت�صكل 
لواقع  امل�صتمر  التدهور  غرار  على 
فادح  نق�ش  من  ت�صكو  التي  ال�صحة 

يف التجهيزات واالأطباء االخ�صائيني 
، ناهيك عن تدهورو�صعية الطريقني 
الوالية  عا�صمة  الرابطني  الوطنيني 
االإداريتني عني �صالح  باملقاطعتني  
جملة  ذلك  اإىل  ،ي�صاف  قزام  وعني 
الرتبية  بقطاع  العوي�صة  امل�صاكل 
واخلروق  التجاوزات  ن�صيان  ،دون 
الت�صغيل  ملف  يف  عنها  امل�صكوت 
على  القائمني  التزام  عدم  نتيجة 
النفطية  وال�رشكات  ال�صغل  �صوق 
مبنح  القا�صية  احلكومة  بتعليمات 
املنطقة  الأبناء  التوظيف  اأولوية 
�رشط تطبيق مبداأ ح�صب االأولويات 

واالإمكانات املتاحة .

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان

 24  �صارع �صيلفان فورا�صييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع االأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�صهار 

با�صتور اجلزائر 
ت�صرتك يومية "الو�صط" ب�صكل قانوين
 يف خدمات وكالة االأنا�صول الرتكية

ال�سحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�صط�

املقر الرئي�صي: املنطقة ال�صناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

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

مالحظة
كل وثيقة اأو �صورة ت�صل اجلريدة الترد اإىل 

ا�صحابها �صواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  االدارة
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لقد كانت افتتاحية جملة اجلي�ش اإذا 
الف�ضاء الأمثل الذي اغتنمته القوات 
لتطورات  قراءتها  لتقدمي  امل�ضلحة 
انتقلت  فقد  واإقليميا  داخليا  الو�ضع 
الفتتاحية بني عدة مو�ضوعات منها 
املجهود  يف  اجلي�ش  قيادة  م�ضاركة 
وو�ضع  كورونا  وباء  ملحاربة  الوطني 
اجلي�ش  ميتلكها  التي  الإمكانات  كل 
ال�ضحي  القطاع  ت�رصف  حتت 
بالتزاماتنا  "الوفاء  �ضمن  الوطني 
جتاه الوطن وال�ضعب" ح�ضب ما جاء 
يف ن�ش الفتتاحية. كما حتدثت عن 
يف  وم�ضاهمتها  الع�ضكرية  ال�ضناعة 
وفق  الوطني  لالقت�ضاد  دفع  اإعطاء 
مقاربة دفاعية �ضاملة تتجاوز النظرة 
الكال�ضيكية للدفاع تنطلق من تعزيز 
القدرات القت�ضادية حيث ينتظر اأن 
الأ�ضواق  الع�ضكرية  �ضناعاتنا  تقتحم 
الإقليمية والدولية فت�ضاهم يف ك�ضب 
معادلة  وفق  القت�ضاد  تنويع  معركة 
الدفاعية  ال�ضرتاتيجية  بني  جتمع 
والجتماعية  القت�ضادية  والتنمية 
على  الفتتاحية  يف  جاء  وفق  للبالد 
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  ل�ضان 

ال�ضعبي �ضعيد �ضنقريحة.
قيادة  من  منتظرا  كان  ما  اأن  غري 
الأخرية جاء  التطورات  اأمام  اجلي�ش 
ق�ضوى  تاأهب  حالة  اإىل  دعوة  �ضمن 
الداخلية  للجبهة  ور�ش  ويقظة 

املخططات  اإحباط  من  ميكن  "مبا 
واحلمالت  املف�ضوحة  العدائية 
حتركها  التي  املغر�ضة  الإعالمية 
اإ�ضارة  يف  معروفة  عدائية  دوائر 
وا�ضحة اإىل لئحة الربملان الأوروبي 
الذي انتقدت و�ضعية احلريات وحقوق 

نظر  يف  وهي  اجلزائر.  يف  الإن�ضان 
مف�ضوحة  حماولة  الفتتاحية  كاتب 
اجلزائري  ال�ضعب  وحدة  ل�ضتهداف 
باأن فئة منه تعادي  من خالل الزعم 
فئة اأخرى وحترمها حريتها وحقوقها 
امل�ضار  يف  الت�ضكيك  خالل  ومن 
بانتخابات  بداأ  الذي  ال�ضيا�ضي 
يزال  ول  املا�ضي  العام  من  دي�ضمرب 
وقد  د�ضتورية  بتعديالت  متوا�ضال 
وحملية  ت�رصيعية  بانتخابات  يختم 

الفتتاحية  �ضاحب  و�ضفه  ما  وهو 
ال�ضديد  ال�ضادق  الوطني  بالتوجه 
�ضاحب  يلتقي  وهنا  وال�ضجاع 
به  و�ضف  الذي  بالو�ضف  الفتتاحية 
الرئي�ش  ماكرون  الفرن�ضي  الرئي�ش 

اجلزائري عبد املجيد تبون.

اإىل  يرمي  الفتتاحية  �ضاحب  وكاأن 
ربط �ضمني بني هذا التوجه الوطني 
وبني  ال�ضجاع  ال�ضيا�ضي  وامل�ضار 
ا�ضتفزازات  من  املنطقة  تعرفه  ما 
لقالقل  للجزائر واإثارة  مبا�رصة  غري 
لقيادة اجلي�ش  بالن�ضبة  اإقليمية متثل 
تهديدا غري مبا�رص للجزائر وحتر�ضا 
املنطقة  يف  املحوري  دورها  �ضد 
ومواقفها املبدئية يف ن�رصة الق�ضايا 
العادلة يف اإ�ضارة اإىل املوقف املبدئي 

ال�ضعب ال�ضحراوي  املدافع عن حق 
يف تقرير م�ضريه واإعالن اجلزائر من 
على منرب الأمم املتحدة عن رف�ضها 
مع  التطبيع  اأ�ضكال  من  �ضكل  لأي 

الكيان ال�ضهيوين.
يرى  اجلي�ش  اأن  �ضبق  مما  ويظهر   
يف  يحاك  ما  واأن  قادم  اخلطر  اأن 
ل  اجلزائر  تتو�ضطها  التي  املنطقة 
العقيدة  منطلق  ومن  جانبه  يوؤمتن 
قيادة  فاإن  اجليو�ش  كل  يف  الرا�ضخة 
مهما  اأنه  توؤمن  اجلزائر  اجلي�ش 
ل ميكن  اأنه  اإل  ا�ضتعداده  قوة  كانت 
على  وينت�رص  التحدي  يرفع  اأن 
�ضعبي  �ضند  دون  القائمة  التهديدات 
فكما  ومدركة  واعية  داخلية  وجبهة 
وقف اجلي�ش بالأم�ش بجانب ال�ضعب 
�ضد ع�ضابة ترب�ضت ب�ضيادته وحرية 
ينتظر  اليوم  اختياره فها هو اجلي�ش 
حلماية  تاريخية  وقفة  ال�ضعب  من 

البالد و�ضون حدودها وا�ضتقرارها.
ول ينبغي اأن يغفل الطرفان الأ�ضا�ضيان 
وهما  اجلزائر  يف  القرار  �ضنع  يف 
الوطنية  اللحمة  اأن  واجلي�ش  ال�ضعب 
ل ميكن اأن ت�ضتد اإل باحلوار الوطني 
وطرح الق�ضايا العالقة املتنازع عليها 
طاولة  على  واجتماعية  �ضيا�ضيا 
روح  من  اخلايل  ال�رصيح  النقا�ش 

النتقام والنفعال.   

نداء ال�سعب ونداء اجلي�س
اأثار الت�صعيد الذي عرفه 

اجلوار اجلزائري ال�صيما مع 
عودة التوتر اإىل ال�صحراء 

الغربية واإعالن جبهة 
البوليزاريو اأنها يف حل عن 

اأي التزام باتفاقية وقف 
اإطالق النار يف حربها مع 

نظام اململكة املغربية قلقا 
داخليا ي�صاف اإىل القلق من 

الو�صع ال�صيا�صي الداخلي 
والو�صع االجتماعي وال�صحي 

الذي �صاحب الت�صاعد غري 
امل�صبوق لالإ�صابات بفريو�س 

كوفيد 19. وكان منتظرا 
اأن ي�صمع اجلي�س الوطني 
ال�صعبي كلمته من خالل 
منربه ال�صهري املتمثل يف 

جملة اجلي�س.

بقلم: اح�صن خال�س

دعوة عامة جلبهة داخلية قوية

�ضكليا  اإل  اعتقادهم  يف  يكون  لن 
عار  من  اجلزائر  مواقف  ف�ضدمتهم 
ال�ضتعماري  "والتخطيط  التطبيع   "
اجلديد الذي �رصعت فيه دول للتموقع 
تبقى  التي  املغاربية  املنطقة  يف 
والطرف  الثقل  القوة  فيها  اجلزائر 

املحوري .
الحتاد  لئحة  حمتوى  كان  مهما 
حقوق  و�ضع  �ضورت  التي  الأوروبي 
البالد  يف  العامة  واحلريات  الن�ضان، 
وا�ضحة  الر�ضالة  فاإن  قامت  بلون 
املوؤ�ض�ضة  هذه  مواقف  يف  وجلية 
الغري متوازنة ول من�ضجمة مع حركة 
ال�ضيا�ضية  اجلغرافيا  ومنطق  الواقع 
،وما تخطوه البالد بعد حراك �ضعبي 
�ضلمي اأ�ضيل يف بناء م�ضار جديد من 
،والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  ال�ضالحات 
قبل  داخلي  �ضاأن  ،وهي  ،والجتماعي 

كل �ضيء .
الأوروبي  الحتاد  لئحة  على  كان 
املوجهة ،واملغر�ضة ان تتناول انتهاك 
حقوق الن�ضان يف فل�ضطني املحتلة و 
من  تعاين  التي  الغربية  ال�ضحراء  يف 
الحتالل املغربي  بدل النهماك يف 
قراءة الأو�ضاع الداخلية للجزائر التي 
القيادة  توؤكده  ما  وهذا  تنخرط  لن 
تخدم  ل  خمططات  اأي  يف  ر�ضميا 
م�ضالح الدولة العليا فالدولة بكياناتها 

هاما  توازنا  اليوم  تفر�ش  اجلديدة 
والدبلوما�ضية اجلزائرية  يف املنطقة 

ادائها مقنع وموؤثر .
يلتفت  اأن  الأوروبي  الحتاد  كان على 
القت�ضادية  اأوروبا  م�ضاكل  اإىل 

تعامل  لغة  يختار  واأن  وال�ضيا�ضية 
التعاطي  يف  الدولية  الأعراف  تزن 
فال�ضعب  و�ضعبيا  ر�ضميا  اجلزائر  مع 
و�ضعوبية  مثالية  اأي  ودون  اجلزائري 
التي  للر�ضائل  يرتاح  ل  الطرح  يف 
تاأتي من اإحتاد فيه لوبيات ا�ضتعمارية 
تاريخية  تريد حتقيق مطامع  جديدة 

يف املنطقة و"احلديث قيا�ش
ال�ضتقرار  اأن  الوا�ضح  ومن 
اجلزائر  وموقع  للدولة  املوؤ�ض�ضاتي 
خمططات  ظل  يف  ال�ضيا�ضي  اجليو 

اجلزائر  ي�ضتهدف  املمنهج  التطبيع 
الذي  وهذا  ووا�ضح  جلي  ب�ضكل 
ونرى  ال�ضيا�ضية  القيادة  اليه  انتبهت 
نحو  اخلارجية  ل�ضيا�ضتنا  تفعيل 
موقع  لإثبات  اأخرى  ودول  اإفريقيا 

املنطقة  توازنات  يف  الهام  اجلزائر 
 " ولي�ضت  افريقيا  ويف  املغاربية 
من  مفتعل  �ضيناريو  اإل   " الكركرات 
اأخرى  اأطراف  ت�ضريه  الذي  املخزن 
تريد الت�ضوي�ش على مواف " اجلزائر 
" اإزاء ق�ضايا م�رصية منها " الق�ضية 
ال�ضهيوين  والحتالل   " الفل�ضطينية 
 1967 عام  منذ  العربية  لالأرا�ضي 
التي   " الغربية  ال�ضحراء   " وق�ضية 

مازالت حتت الحتالل املغربي .
الربملان   " حترك  اأن  يبدو  ول 

" هذه املرة اعتباطيا عرب  الأوروبي 
هذه الالئحة امل�ضمومة امل�ضي�ضة بل 
اإنه خمطط وا�ضح عدائي ي�ضتهدف 
الد�ضتورية  وموؤ�ض�ضاتها  البالد 
الداخلي  ال�ضاأن  يف  �ضافر  وتدخل 
معطيات  اأو  تقديرات  اأي  بدون 
الرد  ي�ضتوجب  الذي  وهذا  حقيقية 
تتكرر  التي  املمار�ضات  هذه  على 
تتموقع  اأي�ضا  فرن�ضية  لوبيات  ومن 
على  للت�ضوي�ش  الفر�ضة  جاءت  كلما 
م�ضار جديد للدولة يبدو اأنه لي�ش يف 
والأهم  مكوناتها  من  العديد  �ضالح 
العدائي  املخطط  هذا  خ�ضم  يف 
على  الت�ضوي�ش  منه  يراد  الذي 
اجلزائرية  للدولة  جديدة  م�ضارات 
مناعة  وبناء  الداخلي  ال�ضف  توحيد 
خطرية  حتديات  اأي  اإزاء  حقيقية 
ال�ضيا�ضي  ال�ضيعد  البالد على  تواجه 
وثقتنا  الأمني  ،وحتى  ،والقت�ضادي 
يف موؤ�ض�ضات الدولة ،وجي�ضنا الوطني 
البا�ضل قوية فاجلزائر قوية  ال�ضعبي 
لأداء  اليوم دون جماملة  مبوؤ�ض�ضاتها 
حري�ضة على مواجهة اأي خمططات 
يراعها  للتو�ضع  ،وم�ضاريع  عدائية 
منذ  للبالد  اخلري  يردون  ل  اأعداء 
النهج  نف�ش  ،وميار�ضون  عقود 
ال�ضتعماري اجلديد للعودة وهذا من 

امل�ضتحيالت . يتبع ..

الئحة برملان م�سي�س و نوايا مبيتة

املتاأمل عن عمق يف جتليات 
املوقف الذي اأبداه االحتاد 

االأوروبي يف الئحته امل�صي�صة 
املغر�صة ،والتي حتمل ورائها 

خمططا وا�صحا ال�صتهداف 
اجلزائر يدرك متاما اأن 

العديد من املوؤ�ص�صات 
الدولية ،واملنظمات الغري 
حكومية تبدي منذ فرتة 
لي�صت بالبعيدة مواقف 

عدائية اإزاء القيادة 
ال�صيا�صية ،وتوجهاتها التي 

اأربكت فيما يبدو اأطرافا 
اأجنبية اعتقدت اأن امل�صار 

املقبل باإ�صقاطاته ال�صيا�صية 
والروؤى التي تبني ال�صيا�صة 

اخلارجية للدولة 

خمطط وا�صح ال�صتهداف اجلزائر

بقلم د.حممد مرواين
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الذكرى ال�ستون ملظاهرات 11 دي�سمرب

اإرادة ِلَفِكّ احل�سار .. وحتقيق الإنت�سار
. وقد تزامنت بدايات اأفول �سطوتها وا�ستكبارها 
الع�سكري  امليدان  يف  هزميتها  ف�سيحة  عقب 
اأمام رجاالت اجلرنال جياب يف ) ديان بيان فو ( 
، حيث كان الدر�س ـ قا�سًيا ـ الذي اأ�سقط جربوت 
لَْن ي�سقط ، وكان  اأنه  االإ�ستكبار الذي كان يظن 
طعم مرارة الهزمية وال يزالـ  و�سيبقى على مدى 
اإمرباطورية  ت�سيغه  تكاد  وال  تتجرعه  الدهرـ 
ال�رش واالحتالل ، و�ساحبة م�ساريع الكولونيالية 
البط�س  على  القائم  االحتالل  ورائدة  احلديثة 
ع�رش  التا�سع  القرنني  مدى  على  الدماء  و�سفك 

والع�رشين . 
»ديان بيان فو » و طعم الهزائم الع�سكرية

اأُُمّ  عرفت  فقد   ) فو  بيان  ديان   ( ذكر  وعلى 
ديان   ( قبل  الع�سكرية  الهزائم  طعم  اال�ستدمار 
بيان فو ( اأثناء اجتياح االأملان لباري�س يف احلرب 
التي  الكاأ�س  نف�س  من  وذاقت   ، الثانية  الكونية 
�ساغًرا  يتقبلها  اأن  على  غريها  اأرغمت  طاملا 
االنك�سار  يفر�سه  الذي  االأليم  الظرف  يف 
التجارب  تلك  من  الرغم  وعلى   . واال�ست�سالم 
االإ�ستدمارية  فرن�سا  َمْت  َمّ �سَ فقد   ، والتقلبات 
َفْت من بع�س  على موا�سلة �سريتها االأوىل ، وتََخَفّ
اجلزائر  ثورة  على  للق�ساء  َغ  لتتفَرّ ُم�ْستَْعَمَراِتَها 
َلْ  الذي  �سعبها  على  واال�ستقواء   ، املجاهدة 
ي�ست�سلم لكيدها وَلْ يُْذِعْن لبط�سها وجربوتها ، 
وموؤامراتها  خداعها  وَعِرَك  اأ�ساليبها  َخرِبَ  وقد 
وَلْ  تتغري  َلْ  التي  �سيا�ساتها  وَمَرَد على طرائق 

تتبدل .    
كانت  اال�ستيطاين  الواقع  هذا  حتمية  واأمام 
، وحتقق  بثبات  ت�سق طريقها  اجلزائرية  الثورة 
الع�سكرية  امليادين  يف  الظافرة  انت�ساراتها 
االإرهاب  قادة  وراح   ، والدبلوما�سية  وال�سيا�سية 
ال�سيا�سة اال�ستدمارية يراهنون  الفرن�سي وعتاة 
 )) الفرن�سية  اجلزائر   ((  : بـ  االحتفاظ  على 
تزال  ال  التي  وطموحاتهم  مزاعمهم  ح�سب 
اأجندة  ومتليها   ، الزائفة  تطلعاتهم  تر�سمها 
اأطروحاته  اأُ�ُس�َس  اأقام  الذي  الكولونيايل  الفكر 
َن مل�ساريعه االإ�ستيطانية  ، وَمَكّ على االغت�ساب 

بالعنف واالإرهاب . 

الق�سية اجلزائرية والزيف الفرن�سي

بعزمية  ـ  اجلزائرية  الق�سية  وا�ستطاعت 
جماهديها البوا�سل واإرادة قادتها الذين �سمموا 
على َفِكّ احل�سار ـ اأن ت�سع الزيف االإ�ستدماري 
التحرري  م�رشوعها  تفر�س  واأن   ، املحك  على 
هي  اأ�سبحت  التي  امل�سلحة  املجابهة  بو�ساطة 
وال�سبيل املو�سلة لالنت�سار   ، الو�سيلة املجدية 
واال�ستقالل ، ومن ذلك املنطلق كان امليدان هو 
يِه  حمل الرهان ، وكان على كل طرف اأن يثبت حتِدّ
بالطريقة املنا�سبة التي يراها تخدم الغاية التي 
هو  اجلزائرية  الثورة  مال  راأ�س  وكان   . يبتغيها 
االإرادة والت�سميم والعزمية ال�سادقة على حتقيق 
الن�رش ودحر امْلُ�ْستَْدِمِريَن ، وكانت اإرادة ال�سعب 
من اإرادة جي�س التحرير الوطني الذي تََوىَلّ حمل 
َمَد  و�سَ للعا�سفة  راأ�سه  يَُطاأِْطْئ  وَلْ   ، امل�سعل 
الفا�سلة  املعارك  يدير  وراح   ، وثَبَاٍت  برجولٍة 
نوعية  ب�رشبات  اال�ستدمار  ح�سون  ويَُدُكّ   ،
ُه يف االأرواح والعتاد ، وتزلزل بُنَاهُ التحتية ،  مَتَ�ُسّ
وتع�سف مبن�ساآته ال�سناعية وقواعده الع�سكرية 
التي َلْ تُْغِن عنه �سيئا يف عمليات الكِرّ والفِرّ اأمام 
كتائب جي�س التحرير الوطني التي عرفت كيف 
تتحكم يف �سري املعارك على الرغم من الفوارق 
ال�سا�سعة يف موازين القوة واالإمكانيات املتوفرة 

لدى كل جانب . 
والباطل  احلق  بني  التدافع  ذلك  غمرة  ويف 
لت�سارع  وكان   ، الرابعة  اجلمهورية  �سقطت 
البطولة  موجة  ت�ساعد  وقع  على  االأحداث 
ب�سكل  الثورة اجلزائرية  ت�سجلها  التي  واملفاداة 
يدل  الذي  ال�سقوط  ذلك  يف  البالغ  االأثر  يومي 
ال�سيا�سة  لتوجهات  الذريع  الف�سل  على خال�سة 
الفرن�سية امْلُتَّبََعِة يف اجلزائر ، مبا فيها من عنف 
التي ميار�سها غالة  للمظال املتوا�سلة  وتفاقم 
، وازدادت  العزل  امُل�ْستَْدِمِريَن �سد اجلزائريني 
 ، الثورة  اندالع  عقب  املمار�سات  تلك  حدة 
 ، امل�ستوطنني  طرف  من  االإغتياالت  وكرثت 
اأوروبيي  دولة  هي  ـ  اأخرى  دولة  للباطل  واأ�سبح 
القائمة  االحتالل  دولة  مع  باملوازاة  ـ  اجلزائر 
املزري  الواقع  ذلك  اَحَب  و�سَ  . االأر�س  على 
التََّجِنّي  وترية  فيها  ارتفعت   ، جديدة  حتوالت 

 ، �سبب  اأَْو  مربر  بدون  باجلزائريني  �ِس  والتََّحُرّ
وات�سعت ظاهرة ه�سم حقوق اجلزائريني ب�سكل 
ملفت ، وغدا اال�ستفزاز والعدوانية ـ مبظهرهما 
حياة  تطبع  التي  املاألوفة  ال�سور  من  ـ  ال�سافر 

اجلزائري يف بلده . 

�سقوط حكومة  فيليك�س الغايار

�سقطت  اجلزائرية  التحرير  حرب  وب�سبب 
 ( حكومة  �سقوط  اإثر  على  الرابعة  اجلمهورية 
 1958  /  04   /  15  : بتاريخ   ) الغايار  فيليك�س 
، وَلْ ي�ستطع خلفه ) بيري فليمالن ( اأن يعر�س 

حكومته على الربملان يوم : 13 / 05 / 1958 . 
وعلى مدى �ِسِتّ �سنوات كاملة من اندالع الثورة 
 : ب�سعار  املنادية  اجلزائر  اأوروبيي  فئة  ظلت   ،
النار  على  الزيت  ت�سب   )) فرن�سية  اجلزائر   ((
على  واملحر�س  التطرف  م�سدر  هي  وظلت   ،
العدائية  مبواقفها  والفنت  العن�رشية  تاأجيج 
للثورة  نهائي  َحٍدّ  بجعل  ومطالبتها   ، املت�سنجة 
الطبيعي  احلليف  كونها  عن  ف�سال   ، اجلزائرية 
وكانت   ، اال�ستيطان  ل�سيا�سة  املبا�رش  والداعم 
للجرناالت  مترد  اأي  وراء  وحني  وقت  كل  يف 
انت�سارات  من  املجرمة  الفئة  تلك  و�سجت   ،
الثورة اجلزائرية يف الداخل ، وت�سجيلها للعديد 
فما   ، اخلارج  يف  الدبلوما�سية  االنت�سارات  من 
بتحقيق  التعجيل  اإال  الكولون  طائفة  من  كان 
احلكم  اإىل   ) دوغول   ( بـ  اأتى  الذي  التمرد  ذلك 
من  يخل�سها  �سوف  الذي  املنقذ  اأنه  منها  َظًنّا 
لها  وي�سمن   ، الوطنيني  التحرير  وجبهة  جي�س 
االبتعاد  الذي ال تقو على  االحتفاظ بفردو�سها 
عنه ، فكيف مبفارقته املفارقة االأبدية التي ال 

لقاء بعدها !!! 
مبكره  حاول  للحكم   ) دوغول   ( جميء  وبعد 
َمّ اأذنيه ، وا�ستخدم املنطق غري  وخداعه اأَْن يُ�سِ
املجدي الذي ا�ستخدمه �سابقوه ، وقرر امل�سي 
َم  يَُقِدّ اأن  واأراد   ، عليه  �ساروا  الذي  الدرب  يف 
طرحه املفخخ : )) اجلزائر جزائرية (( !!! وهو 
ٌر م�رشف يف اخلداع ، وم�رشف يف التاآمر ـ  ُوّ تَ�سَ
اأي�سا ـ يف حماولة منه �سحب الب�ساط من حتت 
اأقدام جي�س وجبهة التحرير الوطنيني وعزلهما 
لالإحتفاظ  منه  حماولة   ، االأحداث  جمرى  عن 
بعيًدا  يتوهمها  كان  كما  اجلديدة !!!  باجلزائر 
جبهة  واإرادة   ، �سعبها  وطموحات  تطلعات  عن 
نهاية  ـ يف  وانقلب   ، الوطنيني  وجي�س حتريرها 
املطاف ـ ال�سحر على ال�ساحر ، وانف�سحت على 
املالأ جميع خداعات ) دوغول ( التي َلْ ت�ستطع 
املطالبني  اجلزائر  اأوروبيي  ال  ت�سرت�سي  اأَْن 
اأَْن  وال   )) الفرن�سية  اجلزائر   (( على  باالإبقاء 
تُْقِنَع امل�سلمني اجلزائريني الذين فو�سوا اأمرهم 
انتزاع  على  وراهنوا  التحرير  وجي�س  جلبهة 
ال�سامل والكامل  حريتهم باال�ست�سهاد والتحرير 
عن  التام  واالنف�سال  امل�سري  لتقرير  املف�سي 

فرن�سا . 
دوغول و الورطة الفرن�سية

وقد فهم ) دوغول (ـ  بعد اأن در�س كل االحتماالت 
اأنه ال خال�س لفرن�سا من ورطتها يف اجلزائر  ـ 
�سوى  اأمامها  واأنه ال خيار   ، بجلدها  الفرار  اإال 
مواجهة احلقيقة على الرغم من مرارتها وعدم 
الغالة  من  للكثريين  بالن�سبة  ب�سهولة  تقبلها 
لكل  ا�ستنفاده  بعد  ـ  اأدرك  وقد   ، واملتطرفني 
اجلهودـ  اأنه ال م�ستقبل لفرن�سا قوية يف املجتمع 
الدويل وهي باقية يف امل�ستنقع اجلزائري تتكبد 

جي�س  كتائب  اأيدي  على  االأخرى  تلو  اخل�سائر 
قدم  له  اأ�سبحت  الذي  اجلزائري  التحرير 
را�سخة يف اإدارة املعارك مبهنية واقتدار ، واآمن 
طريق  امل�سي يف  على  و�سمم   ، ق�سيته  بعدالة 

اال�ست�سهاد .   
لًَة  وقراأ ) دوغول ( كل ذلك قراءة فاح�سًة وُمتَاأَِمّ
جي�س  مواجهة  يف  اال�ستمرار  اأن  وا�ستخل�س   ،
امليدان  يف  عليه  بالق�ساء  االإدعاء   اأَو  التحرير 
للقدرات  وا�ستنزاف   ، االإنتحار  من  �رشب  هو 
هذا  موا�سلة  باإمكانها  يعد  َلْ  التي  الفرن�سية 
تبديد  من  الكثري  كلفها  الذي  اخلا�رش  النهج 

، وكبدها خ�سائر خمتلفة على م�ستويات  املال 
َر  تاأكد اأن اأ�سواأ احللول  �ستى ، وبعد اأن فكر وقَدّ
الق�ساء  هو  اجلزائر  يف  البقاء  واأن   ، احلل  هو 
على فرن�سا ، ومن ثم جاءت كل االإجراءات التي 
اإجراءات   ، فرن�سا  الإنقاذ   ) دوغول   ( اتخذها 
على   ، الفرن�سي  امل�ستقبل  م�سلحة  يف  ت�سب 
لالأوروبيني  املتطرفة  املواقف  من  الرغم 
ال�سباط  طائفة  ورائهم  ومن   ، اجلزائر  يف 
املتمردين على توجهاته و�سيا�سته التي خالفت 
م�ساحلهم ، وتعار�ست مع تطلعاتهم الكولونيالية 
اأهداف  من  هدفا  غدا  الذي  االآفل  وم�ستقبلهم 

الثورة اجلزائرية . 

زيارة دوغول للجزائر

بالتوتر  امل�سحونة  االأجواء  تلك  ظل  ويف 
وال�رشاع  املجابهة  عن  تنتج  التي  والت�سنجات 
دي�سمرب   08 يوم  اجلزائر  زيارة   ) دوغول   ( قرر 
من  ل�سيا�سته  املناوئني  نب�س  �ِسّ  جِلَ  1960
َن برنامج زيارته  َمّ االأوروبيني وال�سباط ، وقد تَ�سَ
متابعة م�رشوع اال�ستفتاء ال�سعبي املقرر تنظيمه 
يف نهاية االأ�سبوع االأول من �سهر جانفي 1961 ) 
داخل فرن�سا يوم 08 جانفي 1961 ، ويف اجلزائر 
ْت  تَُفِوّ وَلْ   .  )  1961 جانفي   08 و   06 بني  ما 
 ،  ) دوغول   ( زيارة  االأوروبيني  امل�ستوطنني  فئة 
وا�ستقبلته مبظاهرات غا�سبة ومنددة ب�سيا�سته 
وال�سخط  التوتر  املظاهرات  تلك  طبع  وقد   ،
ي�ستوطنها  التي  املدن  من  العديد  و�سملت   ،
يعطوا  اأن  االأوروبيون  حاول  وقد   ، االأوروبيون 
دوغول   ( ِلـ  ليثبتوا  ال�سمول  طابع  ملظاهرتهم 
الرتويج  عن  ف�سال   ، �سفهم  متا�سك  مدى   )
 )) الفرن�سية  اجلزائر  جبهة   (( لورقة  الدعائي 

التي راحوا ي�ستثمرونها يف هذه املنا�سبة . 
وباملقابل كان للم�سلمني اجلزائرينيـ  من جهتهم 
ـ الذين ميثلون االأغلبية ال�ساحقة والكرثة الكاثرة 
الدور االإيجابي يف طرح مطالبهم التي ال تتقاطع 
فر�سة  واغتنموها   ، االأوروبيني  مطالب  مع 
لل�سوارع  ونزلوا   ، العادلة  ق�سيتهم  عن  للتعبري 
ورافعني   )) اجلزائر  ا�ستقالل   (( بـ  مطالبني 
لل�سعارات املنادية بـِ : )) حتيا جبهة التحرير (( و 
)) حتيا احلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية 
(( و )) تقرير امل�سري (( و )) اجلزائر امل�سلمة 
ـ و  ا على �سعار : )) اجلزائر جزائرية ((  َرًدّ ـ   ))
واملفاو�سات   (( و   )) العاجلة  املفاو�سات   ((
اال�ستقالل   (( و   )) التحرير  جبهة  ممثلي  مع 
املناه�سة  ال�سعارات  من  وغريها   )) للجزائر 
 ، اجلزائر  يف  الفرن�سي  التواجد  ال�ستمرارية 
اأيدي جموع  وظهرت الراية الوطنية وبكرثة بني 
بلكور   (( �سوارع  بهم  ْت  َغ�سَّ الذين  املتظاهرين 
(( و )) �ساالمبي (( و )) �ساحة اأول ماي (( و )) 
ديدو�س مراد (( ـ مي�سلي �سابقا ـ و )) احلرا�س (( 

و )) القبة (( و )) ديار ال�سعادة (( و )) بئر خادم 
خمتلف  من  وغريها   )) راي�س  مراد  بئر  و))   ))
ال�سوارع ، و�سارك يف هذه املظاهرات العارمة 
حتى الن�ساء واالأطفال ، ويف �رشعة الربق انتقلت 
امل�سريات ال�سعبية احلا�سدة اإىل اأحياء اأخرى كـ 
: )) العنا�رش (( و )) الق�سبة (( و )) وادي قري�س 
(( ـ باب الواد ـ ، وان�سم ال�سعب اإىل املظاهرات 
املالئمة  الوجهة  وتوجيهها  وتاأطريها  بتاأييدها 
التي تخدم الق�سية الوطنية ، وت�ساهم يف التعبري 
النفو�س من  يختلج يف  وما  الوطني  ال�سعور  عن 
التاريخية  املظاهرات  تلك  واأثناء   . املعاناة 
واملتظاهرين  االأوروبيني  بني  م�سادات  وقعت 
يبق  ول  مداه  اال�ستفزاز  وبلغ   ، اجلزائريني 
جماال ل�سبط النف�س ، وانفلتت االأمور ، واأطلق 
وتطورت   ، اجلزائريني  على  النار  املجرمون 
َرُدّ  وكان   ، جديًدا  منعطًفا  واأخذت  االأحداث 
قوًيّا  القتلة  على  اجلزائريني  املتظاهرين  فعل 
 ، اجلرم  وحجم  العدوان  درجة  مع  ومتنا�سبًا 
االأوروبيني  متاجر  حتطيم  اإىل  الفعل  رُدّ  وامتد 
و�سياراتهم ، وتدخلت عنا�رش اجلي�س وال�رشطة 
امل�ستوطنني  عن  ف�سال   ، وامل�سليني  والدرك 
ـ  ميار�سون  وظلوا   ، م�سلحني  كانوا  الذين 
من  اجلزائريني  ا�سطياد  لعبة  ـ  انتقامي  ب�سكل 
اأعداد  و�سقطت   ، قتلى  فريدونهم  �رشفاتهم 
وانحازت   . وامل�سابني  ال�سحايا  من  غفرية 
قوات امل�سليني وال�رشطة واجلي�س والدرك اإىل 
الر�سا�س  واأ�سبح   ، واملجرمني  القتلة  جانب 
املتظاهرين  نحو  ُب  َوّ يُ�سَ االجتاهات  كل  من 
املوت  على  يتهافتون  راحوا  الذين  اجلزائريني 
يف �سبيل ق�سيتهم املقد�سة ، وَلْ تغِن املتاري�س 
اجلبناء  بها  َن  �سَّ حَتَ التي  ال�سائكة  االأ�سالك  وال 
خوًفا من و�سول اجلزائريني الثائرين اإليهم ، الأن 
َم كل ما  ال�سعب برمته حتدى اآلة البط�س ، وَحَطّ
من �ساأنه اأن يقف يف �سبيل ن�رشة ق�سيته ، ف�سال 
عن موقفه املوحد ووعيه الوطني واإدراكه ل�ساعة 
احلقيقة ، وقناعته الرا�سخة من حتقيق التحرير 

بو�ساطة املجابهة واملفاداة واال�ست�سهاد . 

مظاهرات على مدى ثالثة اأيام 

اأيام  ثالثة  مدى  على  املظاهرات  وا�ستمرت 
كاملة يف العديد من املدن اجلزائرية كاجلزائر 
وق�سنطينة  وتيبازة  والبليدة  ووهران  العا�سمة 
وعنابة و�رش�سال وال�سلف وبجاية وباتنة وب�سكرة 
ال�سعب  واأثبت   ... بلعبا�س  و�سيدي  ووهران 
اجلزائري للمجتمع الدويل ولكافة اأمم العاملني 
َع املحتل  عدالة ق�سيته وم�رشوعية كفاحه ، َوَو�سَ
جانبهم  اإىل  يقف  ومن  فرن�سا  و�سا�سة  الغا�سب 
ويتحالف معهم ـ من قوى الظلم والطغيان ـ �سد 
وجعلهم   ، الواقع  االأمر  اأمام  اجلزائري  ال�سعب 
كل  على  مفتوحة  �رشو�س  حرب  مواجهة  يف 
 ، الوغى  ميادين  يف  وم�ستمرة   ، االحتماالت 
واخلا�رش يف هذه احلرب هو من يغذيها ويدفع 
اأمدها  واإطالة  ا�ستمرارها  على  ويعمل   ، ثمنها 
مبنية على  م�ساريع  اال�ستثمار يف  اإىل  ويطمح   ،
 )) الفرن�سية  اجلزائر   (( مزاعم  و�رشاب  الوهم 
وتال�ست  �سقفها  وَخَرّ   ، اأُ�ُس�ُسَها  انهارت  التي 
فاحت  من  االأوىل  ال�ساعات  بدايات  مع  معاملها 

نوفمرب 1954 . 
الثورة  تاريخ  يف  اخلالد  اليوم  ذلك  وكان 
تاأكد من خالله حفدة  در�ًسا حا�سًما  اجلزائرية 
وحقيقة  حجمهم  �ساآلة  من  واخلنازير  القردة 
 ، لها  معنى  ال  التي  االأقلية  متثل  التي  عددهم 
اجلزائر   (( باأكذوبة  امل�ستم�سكون  وا�ستخل�س 
اأفرزته  الذي  احلقيقي  الواقع   )) الفرن�سية 
 ، االأغر  اليوم  ذلك  رَبِ  خَمْ من  �سارخة  م�ساهد 
املعتدلني  قبل  منهم  املتطرفون  يئ�س  ورمبا 
من جدوى موا�سلة )) مواجهة �سيا�سة التََّخِلّي (( 
مُيْلُوا بها �رشوطهم لالإبقاء على  اأن  اأرادوا  التي 
القائمة  املجحفة  واإرادتهم  الطاغية  هيمنتهم 
مظاهرات  وتبقى   . والعدوان  البط�س  على 
فارقة  حمطة  اخلالدة  دي�سمرب  ع�رش  احلادي 
لل�رشاع  ، وخال�سة  ال�سعب اجلزائري  تاريخ  يف 
اأفرزه تفاقم املظال واجلور على  املرير الذي 
مدى �ِسِتّ �سنوات كاملة من اندالع ثورة نوفمرب 
املجيدة  التي كانت فاحتة واأماًل لنهاية البوؤ�س 
وعهود االحتالل الثقيلة وامْلُْظِلَمِة ، وما �ساحبها 
لل�سيادة  وفقدان  وم�سخ  وانحطاط  تخلف  من 
الوطنية طيلة اأكرث من قرن واثنتني وثالثني �سنة 

مظاهرات احلادي ع�سر 
من دي�سمرب اخلالدة ، 

هي حمطة من املحطات 
احلا�سمة يف تاريخ 

اجلزائراملكافحة ، وهي 
ف�سل من ف�سول املجابهة 
والتحدي بني �سعب موؤمن 

بق�سيته وم�سمم على 
انتزاع حريته بو�ساطة 

اال�ست�سهاد وموا�سلة 
الكفاح ب�ستى الو�سائل ، 

وبني ا�ستيطان ا�ستدماري 
غا�سب ومتغطر�س ، لي�س 
له من و�سيلة �سوى القهر 
والقمع والتنكيل واإراقة 
الدماء ، وال يعنيه بعد 

ذلك اإال االحتفاظ باالأر�س 
وفر�س هيمنته الطاغية ، 

وتاأكيد اإرادته القائمة على 
املحو واالجتثاث واالإبادة 

ال�ساملة ل�سعب باأكمله ، 
تلك هي حقيقة ح�سابات 

اأُُمّ اال�ستدمار فرن�سا 
العجوز التى بداأت معامل 

مظاملها تزول وتندثر تباًعا 
، وتتال�سى من اأمام عينيك 

، كما تختفي مظاهر 
ال�سراب اخلادعة كلما 

اقرتْبَت منها 

 اأحمد بن ال�سائح
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جي�سكار دي�ستان

مات الأب ال�سيا�سي والروحي والعاطفي للمغرب
املغرب  اأعلن  من  اأول  مات 
احلديقة اخللفية لفرن�سا وعليه 
اأن يظل حتت الو�ساية املبا�رشة 
حلاكم ق�رش الإيليزي ،جي�سكار 
بنزعته  املعروف  دي�ستان 
وميله  لال�ستعمار  املنا�رشة 
الفرن�سية”،  “اجلزائر  لأن�سار 
اإيفيان،  لتفاقيات  ومعار�سته 
كان يكره اجلزائر وهو موؤ�س�س 
-داكار  باري�س-الرباط  حمور 
بهدف عزل اجلزائر، فدعمت 
املعار�سني  واملغرب  فرن�سا 
بومدين،  لنظام  اجلزائريني 
نفذوا  اأنهم  خطورة  والأكرث 
حتى  اأو  تخريبية  عمليات 
الهجوم  اجلزائر:  �سد  اإرهابية 
 1975 عام  يف  املجاهد  على 
 .1978 عام  يف  �سيغلي  وكاب 
من  النتقام  اىل  يهدف  وكان 
تاأميم  قرارها  ب�سبب  اجلزائر 
املحروقات بعد رحيل ديغول، 
الفرن�سيني  نية  �سوء  ب�سبب 
م�ستحقات  دفع  رف�سوا  الذين 
احلقيقي  ب�سعره  الربميل 
جنوب  يف  الودائع  وتطوير 
خارج  جعلها  وكذا  اجلزائر، 

ملف ال�سحراء الغربية،
دي�ستان  جي�سكار  واملقبور 
للجمهورية  رئي�سات  اأ�سبح 
الفرن�سية �سنة 1974 ،اأي نف�س 
ال�سنة التي حتول فيها املغرب 
تقرير  حق  عن  مدافع  من 
ال�سحراء  ل�سكان  امل�سري 
بال�سحراء  مطالب  اىل  الغربية 

الغربية
املغرب  دي�ستان  ج�سيكار  زار 
بعد  �سهرا   ،1975 ماي  �سهر 
زيارته للجزائر وتزامنا مع زيارة 
ال�سحراء  اىل  الأممية  البعثة 

معامل  للمغرب  لري�سم  الغربية 
الغربية،  لل�سحراء  احتالله 
وعقد �سفقة اأ�سلحة مع احل�سن 
�رشاكة  اتفاقات  �سمن  الثاين، 
لالأ�سلحة  فرن�سا  خمازن  وفتح 
احلربي  والعتاد  واخلرباء 
دون  للمغرب  والدبلوما�سيني 
�رشط فقط لحتالل ال�سحراء 
املغرب  �سجع  مما  الغربية 
املتعلق  مب�رشوعه  احللم  على 

باملغرب الكبري 
قوله  قرن  دي�ستان  جيك�سار 
�سوت  فرن�سا  فتحولت  بفعله، 
حمميتها مبجل�س الأمن الدويل 
بالع�سوية  فيه  تتمتع  الذي 
كل  فرن�سا  ومار�ست  الدائمة، 
ل�سدها  اإ�سبانيا  على  ال�سغوط 
عن تنظيم ال�ستفتاء واأر�سل يف 
اأكتوبر 1975 قبل اإعالن احل�سن 
ال�سوداء  امل�سرية  عن  الثاين 
مي�سال  وزيره  واحد  بيوم 
بغية  مدريد  اإىل  بونياتوف�سكي 
ال�سبانية  ال�سلطات  اإقناع 
الغربية  ال�سحراء  عن  بالتخلي 
نحو  ودفعها  املغرب.  ل�سالح 
مع  �رشي  اتفاق  اىل  التو�سل 
عرف  ما  اإطار  يف  املغرب 
مدريد  باتفاقيات  بعد  فيما 

امل�سوؤومة
مار�س  الذي  دي�ستان  جي�سكار 
كل ال�سغوط ب�سكل مبا�رش على 
املرحوم  املوريتاين  الرئي�س 
للوقوف مع  داداه  ولد  املختار 
وتوريط  املغرب  اللدود  عدوه 
موريتانيا يف احلرب بال�سحراء 
التي وحتى لقاء نواد يبو 1974 

مل تعلن عن اية اأطماع فيها
ن�سب  الذي  دي�ستان  جي�سكار 
دبلوما�سيا  �سخ�سيا  نف�سه 

الت�سالت  واأجرى  لالحتالل 
العالقات  وفعل  الأزمة 
و�سائل  وا�ستغل  ال�رشورية 
لدعمه  املتاحة  ال�سغط 
دبلوما�سيا يف احتالله لل�سحراء 

الغربية
ل  انه  عالنية  قال  الذي  مات 
يوؤمن ول يريد دولة �سغرية يف 
ال�سحراوية  الدولة  اىل  اإ�سارة 
وعلني عن  ب�سكل �رشيح  ولعن 
دعم احتالل املغرب لل�سحراء 
الغربية و�سخر كل جهدة لتزويد 
بالأ�سلحة  ونواك�سوط  الرباط 
ال�سباط  وتدريب  واملعدات 
والطيارين  ال�سف  و�سباط 
اجل  من  بالأ�سا�س  املغاربة 
حمو تلك الدولة ال�سغرية على 

حد تعبريه من الوجود
املغرب  ف�سل  عندما  وحتى 
على  الق�ساء  يف  داداه  وولد 
اجلي�س ال�سحراوي وت�ساعدت 
القوية  الع�سكرية  العمليات 
جي�سكار  اأعلن  الطرفني  �سد 
 « لمانتان  عملية  عن  دي�ستان 
 L’opération Lamantin
الفرن�سي  الع�سكري  للتدخل   «
ال�سعب  �سد  املبا�رش 
طائراته  وظلت  ال�سحراوي 
من  تنطلق  »جاكوار«  احلربية 
» داكار-  قاعدتها اجلوية 160 
و18   13  ،12 “الأيام  واكام 
دي�سمرب 1977 وعمليات مماثلة 
وقنبلة   1978 يوليوز  خالل 
ال�سحراوي  اجلي�س  مواقع 
ا�ستجابت  انها  غطاء  حتت 
داداه  ولد  حكومة  من  لطلب 
مقاتلني  �رشبات  من  حلمايتها 

جبهة البولي�ساريو
جي�سكار  عالقة  كانت  لقد 

دي�ستان باملغرب » ذات طبيعة 
ونوعية نادرة يف العامل احلايل 
الأول  وزيره  و�سفها  كما   .«
اعرتف  والذي  �سرياك  جاك 
للح�سن  جي�سكار  ا�ستقبال  بعد 
يف  غاية  منا�سبتني  يف  الثاين 
ال�سحراء  ق�سية  ان  ال�رشية 
جي�سكار  يديرها  الغربية 
وكانت  مبا�رش  ب�سكل  دي�ستان 
بني  اخلالف  اأ�سباب  من 

الرجلني
جي�سكار الذي وبخ ب�سدة وعنف 
الأول جاك �سرياك بعد  وزيره 
ووقع   1976 لطرابل�س  زيارته 
نظريه  مع  �سحفي  بيان  على 
»تقرير  كلمة  ت�سمن  الليبي 
مبخالفة  اإياه  متهما  امل�سري« 

ال�سيا�سة الفرن�سية الر�سمية
الذي  الو�سف  بالغريب  ولي�س 
هواري  ال�سهيد  به  و�سف 
دي�ستان  جي�سكار  بومدين 
الغربية  ال�سحراء  من  وموقفه 
ان   1977 �سنة  قال  عندما 
»يرتدي  دي�ستان  جي�سكار 
يخفي  التي  واجلالبة  القندور 

حتتها خنجرا مغربيا
ان  بعد  حتى  اخلبيث  هذا 
�سنة  الفرن�سية  الرئا�سة  خرج 
ودبلوما�سيا  �سوتا  1981،ظل 
وافعى �سامة تت�سل اىل مفا�سل 
واملوؤ�س�سات  الفرن�سية  الدولة 
ممثال  والدولية  الأوروبية 
ومدافعا عن الحتالل املغربي 
ميكن  ل  املغرب    ان  وموؤمنا 
فرن�سي وحديقة  يكون غري  ان 
على  �ساخطا  لفرن�سا  خلفية 
ال�سعب  على  وناقما  اجلزائر 

ال�سحراوي
ال�سيا�سة  يوميا  يغادر  مل 

وهو   2010 وحتى   1981 ومنذ 
الد�ستوري  املجل�س  يف  ع�سو 
عامي  بني  وظل  الفرن�سي، 
الحتاد  يراأ�س  و1996،   1988
الدميقراطية  اأجل  من 
 1978 ا�س�سه  الذي  الفرن�سية 
اأكتوبر   23 يف  انتخب  كما 
1997، رئي�ًسا ملجل�س البلديات 
والأقاليم يف اأوروبا حتى 1998. 
وهو رئي�س لالتفاقيات الوربية 
تعمل  التي   2001 دي�سمرب  منذ 
املعاهدات  تب�سيط  على 
و�سياغة  املختلفة  الأوروبية 
الذي  وهو  د�ستور.  م�رشوع 
يف  الأوروبي  الد�ستور  ر  قدم 
منذ  ،وترا�س   .2003 يوليو   15
الأكادميية   ،2003 دي�سمرب   11
الفرن�سية مللء املكان ال�ساغر 
�سيدار  ليوبولد  تركه  الذي 
الفيديراليني  زعيم  هو  �سنغور 
اتفاقية  ورئي�س  الأوروبيني 

م�ستقبل اأوروبا
قرارات  على  نطلع  ان  ويكفي 
والتفاقيات  الأوروبي  الحتاد 
رغم  املغرب  مع  املوقعة 
التابعة  العدل  حمكمة  حكم 
لالحتاد الأوروبي لنعرف مدى 
ل�سالح  دي�ستان  جي�سكار  تاثري 
القرار  على  املغرب،ونطلع 
الأوروبي  للربملان  البائ�س 
�سنة  �ساحب  تاأثري  حجم  لنعي 
ثانيا  واملغرب  اأول  املغرب 
واملغرب ثالثا دون احلديث عن 
ل�سيا�سة  وتوجييه  الدويل  تاثري 
ل  كمرجعية  اليليزي  ق�رش 

حميد عنها

مات من فعل ما مل يفعله �سارل 
ديغول وجورج بومبيديو ،  

لي�سبح �أول رئي�س فرن�سي يزور 
�ملحمية �لفرن�سية �ملغربية 
ويد�سن مرحلة جديدة من 

�لعالقات ويفعل م�سمون 
�حلماية �حلقيقية �لتي متليها 
وثيقة معاهدة �يك�س ليبان، 

وجعل زيارة �ملغرب �أول زيارة 
خارجية لأي رئي�س فرن�سي من 

�لذين تلوه

حممد �سامل �حمد لعبيد

اأقالم

عمل �سري و حتريك للبيادق و �سناعة للتوتر�ت

الريا�س و اأبوظبي و اجلرح اللبناين
بريوت  ميناء  تفجري  اأزمة  اأي�سا 
احلريري  رفيق  اغتيال  ملف  و 
املوقوتة  القنابل  من  وغريها 
الدولة  وجود  تهدد  باتت  التي 

اللبنانية يف حد ذاتها.
قد  ال�سغري  البلد  هذا  يكون  قد 
تعود على اجلراح ،من اأبنائه و من 
ممثال  والأبدي  التقليدي  العدو 
يف الكيان ال�سهيوين لكن اجلديد 
هو ما تفعله ال�سعودية والإمارات 
ال�ستقرار  لإجها�س  �رشا 
البيادق  حتريك  عرب  ال�سيا�سي 
البنكية  ح�ساباتها  اكتنزت  التي 
�سبط  مقابل  البلدين  باأموال 
وقع  على  ال�سيا�سي  خطابها 
،وهذا  البلدين  حكومات  م�سيئة 
طبعا مبا يتوافق ا�سرتاتيجيا مع 
الذي  ال�سهيوين  العدو  م�سالح 

يتاأملون  عندما  قادته  يبتهج 
اأبوظبي  و  الريا�س  به  تقوم  ما 
الوطنية  املقاومة  لت�سفية 
اإخرا�س  و  اهلل  حزب  يف  ممثلة 
و  ال�رشب  يغرد خارج  كل �سوت 
بتحرير  يطالب  خطابا  ي�ستعمل 
الحتالل  من  اللبنانية  الأرا�سي 

ال�سهيوين .
و ت�سجل تقارير اعالمية تراجع 
الدور ال�سعودي املبا�رش يف ظل 
»�سبابية«  و  »غام�سة«  عالقة 
غري م�سبوقة بني تيار امل�ستقبل 
اململكة  التاريخي  وحليفه 
العربية ال�سعودية، بينما مل تغب 
عن الأذهان ول على الت�رشيحات 
�سعد  غياب  مرحلة  والتعليقات 
احلريري اأو تغييبه، وا�ستقالته اأو 
اإقالته قبل نحو عام يف العا�سمة 

ال�سعودية الريا�س.
اجلميع  ت�رشيحات  يذكر  و 
قرقا�س  اأنور  الإماراتي  الوزير 
اأثارت  جدلً  التي  نو  لبنا  ب�ساأن 
يف  اأبوظبي  دور  ب�ساأن  وا�سعاً 
املا�سية،  الفرتة  خالل  لبنان 

الدور  تراجع  ظل  يف  خا�سة 
بامللفات  املاأزوم  ال�سعودي 

الداخلية واخلارجية.
وتقول �سحيفة “عربي بو�ست”، 
يف  يتمدد  الإماراتي  الدور  اإن 
الداخل اللبناين على عدة اأ�سعدة 

الإن�ساين  العمل  من  تبداأ  بحيث 
وت�ستمر لت�سمل العمل ال�سيا�سي 
واللقاءات  واملعلن  ال�رشي 
اأق�سى  من  التي متتد  املفتوحة 

ال�سمال اإىل اأق�سى اجلنوب.
القول  �سطط  من  يكون  لن 
و  لالإمارات  ال�رشي  العمل  ربط 
الريا�س مبا حدث من اغتيالت 
لي�س  الأمر  لأن  تفجريات  و 
يف  فعاله  مبا  عليهما  غريبا 
وغريهما  تون�س  و  وليبيا  اليمن 

من ال�ساحات.
حتريكا  ن�ستبعد  لن  وعليه 
افتعال  ،و  الأمنية  للتوترات 
الأيام  ،يف  جديدة  لأزمات 
العادة  عليه  درجت  كما  املقبلة 

...فعلة من الدور القادم؟

قدم م�ساء �أم�س �لأربعاء 
�سعد �حلريري للرئي�س 
عون ت�سكيلة حكومية 

من 18 وزير� من �أ�سحاب 
�لخت�سا�س و تاأتي �خلطوة 
بعد خما�سات ع�سرية وعلى 

وقع و�سع �جتماعي �سعب 
و�أي�سا يف ظل �أزمة مالية 
خانقة تتقدمها �نخفا�س 

قيمة �لعملة �ملحلية و �أزمة 
�لدين �لد�خلي و قر�ر رفع 

�لدعم عن �ملو�د �لأولية 
ذ�ت �ل�ستهالك �لو��سع 

يقلم :ود�د �حلاج



هاري�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  يغيب 
ملعب  فريه  يقود  الذي  التنقل  عن  بلقبلة 
بري�ست اإىل مدينة ليون ملواجهة اوملبي ليون 
املقبل حل�ساب  دي�سمرب   16 بتاريخ  املقررة 
اجلولة 15 من الدوري الفرن�سي، حيث ياأتي 
ا�ستبعاد متو�سط ميدان اخل�رض عن �سفرية 
ليون اإىل كونه تلقى االنذار الثالث على مدار 
خالل  فريقه  مع  خا�سها  مباريات  ع�رض 
والتي  "الليغ1"  دوري  من  املن�رضمة  الفرتة 
على  قادر  وغري  اآلية  ب�سفة  معاقبا  جتعله 
ركائز  اأحد  يعترب  الذي  وهو  املقابلة،  لعب 
الكروي  املو�سم  انطالق  منذ  بري�ست  نادي 
يعتمد  الفني  الطاقم  اأن  ظل  يف  اجلديد، 
واأ�سبح  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  دوريا  عليه 
من العنا�رض التي يتم االعتماد عليها يف بناء 

خطة اللعب.
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عي�شة ق.

مناف�س  اأمام  �سهلة  تكون  لن  املهمة  اأن  رغم 
تيزي  من  بالفوز  العودة  على  تعود  عنيد 
الثاين  الدور  اإىل  بالتاأهل  املنت�سي  وهو  وزو، 
و�سيكون  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  ملناف�سة 
ت�سجيل  حافز  اأمام  "العقيبة"  اأبناء  العبو 
انطالقة قوية بالبطولة الوطنية يف اأول خرجة 

لهم باملو�سم اجلديد.
ومولودية  بارادو  نادي  ديربي  �سيكون  بينما 
اجلزائر حمل االهتمام بدوره، وهو االأول هذا 
نغيز  نبيل  املدرب  اأ�سبال  يعول  اأين  املو�سم، 

تاأكيد البداية القوية هذا املو�سم بتاأهل قاري 
املوا�سلة  اأجل  من  بلعبا�س  مدينة  من  وفوز 
العبو  يريد  املقابل  يف  الريتم،  نف�س  على 
عقب  املو�سم  هذا  فوز  اأول  حتقيق  بارادو 
ن�رض  يعول  جهته،  من  التوايل،  على  تعادلني 
اال�ستقبال  فر�سة  ا�ستغالل  على  داي  ح�سني 
نقاط  ثالث  اأول  ت�سجيل  اأجل  من  مبيدانه 
عني  جمعية  ي�ستقبل  عندما  املو�سم  هذا 
مليلة الفائز يف اجلولة املن�رضمة اأمام اجلار 
نف�سه يف  يجد  غليزان  �رضيع  اأما  مقرة،  جنم 
وفر�سته  ال�ساورة  �سبيبة  ال�سيف  مواجهة 
عقب  املرتفعة  املعنويات  ال�ستغالل  ثمينة 

وفاق  مواجهة  من  به  عاد  الذي  التعادل 
اجلنوب  نادي  ي�سعى  املقابل  يف  �سطيف، 
اجلزائري اإىل تدارك تعرثه اجلولة املن�رضمة 
اأمام احتاد العا�سمة. من جهته، يجد اأوملبي 
املدية نف�سه اأمام اإلزامية اخلروج من قوقعة 
وهران  مولودية  ي�ستقبل  عندما  املوؤخرة 
وال�سعي نحو اخلروج بالزاد كامال من ملعبه، 
بينما �سيكون ال�ساعد اجلديد �سبيبة �سكيكدة 
اأمام اأول موعد مع اللعب على ميدانه عندما 
على  ويعول  بوعريريج  برج  اأهلي  ي�ست�سيف 
االنت�سار  حتقيق  خالل  من  جماهريه  طماأنة 

يف اأول خرجة من دوري االأ�سواء.

برنامج املباريات

برج  اأهلي   / �شكيكدة  �شبيبة   14:00
بوعريريج

ال�شاورة �شبيبة   / غليزان  �شريع   14:00

/ مولودية وهران املدية  اأوملبي   14:00
عني  جمعية   / داي  ح�شني  ن�شر   14:30

مليلة
بلوزداد �شباب   / القبائل  �شبيبة   15:00

اجلزائر / مولودية  بارادو  نادي   15:00

جتري اليوم مباريات اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي تتقدمها قّمتان تدور 
بني كل من �شبيبة القبائل اأمام �شباب بلوزداد، والديربي العا�شمي الأول هذا املو�شم والذي 
يجمع الفريقني اجلارين نادي بارادو ومولودية اجلزائر، و�شوف تكون القمة يف ملعب اأول 

نوفمرب بتيزي وزو حمط الأنظار بالن�شبة للمتتبعني، اأين تبحث ت�شكيلة ال�شبيبة عن حتقيق 
اأول فوز هذا املو�شم بعد ت�شجيل تعادلني يف بداية البطولة، وت�شعى اإىل ا�شتغالل ا�شتقبال 

اللقاء على ملعبها

اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل

قمة نارية بتيزي وزو وديربي عا�سمي مثري

دوخة يتعافى من كورونا وينهزم اأمام الهالل

الالعبون ي�شاركون بدورة بولونيا حت�شبا لتح�شري مونديال م�شر

بوجناح يقود ال�سد لفوز عري�س ويطيح بنب يطو

متديد ترب�س املنتخب الوطني لكرة اليد بالعا�سمة

ا�ستعاد الالعب الدويل اجلزائري 
التهديف  �سهية  بوجناح  بغداد 
امل�ساهمة  من  ومتكن  جمددا 
�سجله  ايل  العري�س  الفوز  يف 
بنتيجة  الوكرة  اأمام  ال�سد  ناديه 
دوري  مناف�سة  حل�ساب   1-4
ال�سدد  هذا  ويف  قطر،  جنوم 
الوطني  املنتخب  مهاجم  �سارك 
يف  يوا�سل  الذي  وهو  اأ�سا�سيا 
اال�سباين  املدرب  ثقة  ك�سب 
عند  وكان  هرنانديز،  ت�سايف 
مواطنه  مواجهة  يف  الظن  ح�سن 
حممد بن يطو والذي دخل بدوره 
الوكرة،  نادي  جانب  من  اأ�سا�سيا 
من  ومتكن  ال�سباك  و�سل  اين 
لت�سكيلة  الثالث  الهدف  ت�سجيل 
فردي  عمل  عقب  "الزعيم"، 
اأحد  مع  الكرة  تبادل  بعد  جميل 

الكرة بقوة  زمالئه قبل ان ي�سدد 
قبل  املرمى  قائم  الم�ست  والتي 
الهدف  وهو  ال�سباك،  ت�سكن  اأن 
الدوري  يف  لبوجناح  الرابع 
والثامن  املو�سم  هذا  القطري 
�سجلها  التي  االأهداف  باحت�ساب 

يف دوري ابطال اآ�سيا.
من جهته، تعافى احلار�س الدويل 
فريو�س  من  دوخة  الدين  عز 
�سجل  بعدما  امل�ستجد،  كورونا 
م�ساركته يف املباراة التي خا�سها 
اأول اأم�س ناديه الرائد اأمام الهالل 

حيث  ال�سعودي،  الدوري  حل�ساب 
عاد ابن مدينة ال�سلف جمددا اإىل 
من  تخل�سه  عقب  املناف�سة  جو 
وا�ستعاد  كوفيد19  وباء  اأعرا�س 
و�سهدت  عافيته،  ذلك  اإثر  على 
رفقاء احلار�س  املواجهة هزمية 
احتاد  ال�سلف،  جلمعية  ال�سابق 
بهدف  القبائل  و�سبيبة  احلرا�س 
يف  �سباكه  تلقته  والذي  رد  دون 
الدقائق االأخرية من اللقاء، ورغم 
قوية  مباراة  دوخة  قدم  اخل�سارة 
وكان يف امل�ستوى وهو الذي اأنقذ 
بعد  حمققة  اهداف  من  فريقه 
بها  قام  التي  املوفقة  التدخالت 
واختارته  اللقاء،  اأطوار  خالل 
جماهري الرائد رجل املباراة من 

جانب فريقهم.
عي�شة ق.

الوطني  املنتخب  ترب�س  عرف 
الفاحت  انطلق يف  الذي  اليد  لكرة 
اإىل  متديدا  بالعا�سمة  دي�سمرب 
بولونيا  اإىل  االنتقال  تاريخ  غاية 
ال�سهر  من   16 يف  'املحتمل' 
اأول  �سيكون  والذي  اجلاري 
حمطة حت�سريية ملونديال م�رض 
و31   13 بني  ما  املقرر   2021
املدير  و�رضح  املقبل،  جويلية 
الفني الوطني عبد الكرمي ب�سكور 
لوكالة االأنباء اجلزائرية: ''كان من 
 9 يف  الرتب�س  نختتم  اأن  املقرر 
اإىل  متديده  قررنا  لكن  دي�سمرب، 
�ستكون  لبولونيا.  االنتقال  غاية 
الالعبني  �رضحنا  لو  جمازفة 
ال�سعبة  ال�سحية  الو�سيعة  ب�سبب 
كورونا  فريو�س  تف�سي  بفعل 
يعترب  الالعبني  جمع  امل�ستجد، 
تفادي  اأجل  من  حال  اأف�سل 
معربا  جديدة''،  اإيجابية  حاالت 
اأي  وجود  عدم  من  ارتياحه  عن 
خالل  كورونا  لفريو�س  اإ�سابة 

الرتب�س اجلاري".
يف  الوطني  ال�سباعي  وانطلق 

يوم  مغلق  حت�سريي  ترب�س 
باجلزائر  الفارط  الثالثاء 
املدرب  قيادة  حتت  العا�سمة 
بح�سور  بورت  اأالن  الفرن�سي 
اخل�رض  ا�ستاأنف  و  العبا،   21
من  الأكرث  توقف  بعد  حت�سرياته 
من  العديد  ت�سجيل  بعد  �سهر 
لفريو�س  االيجابية  احلاالت 
الفريق،  �سفوف  يف  كورونا 
باملنا�سبة  الت�سكيلة  و�سجلت 
الذين  الالعبني  ا�ستدعاء 
االأمر  ويتعلق  قطر  يف  ين�سطون 
االأهلي  كعبا�س  ه�سام  من  بكل 
االأهلي  من  هالل  الدين  ونور 
الوكرة،  �سدوق  حاج  وم�سطفى 
''ملفات  املتحدث:  واأ�ساف 
طلب التاأ�سرية مت ايداعها االثنني 
�سفارة  م�ستوى  على  الفارط 
اأ�سبوع  اأمامنا  و�سيكون  بولونيا، 
الوثائق.  عل  احل�سول  اأجل  من 
 16 ليوم  التذاكر  حجز  مت  لقد 
من  الرتب�س  حددنا  كما  دي�سمرب 
16 اإىل 30 من نف�س ال�سهر حيث 
ودية  لقاءات   6 اأو   5 �سنخو�س 

وار�سو  بدورة  3 خا�سة  بينها  من 
املنتخب  و�سي�سارك  الودية'"، 
الدورة  يف  اليد  لكرة  اجلزائري 
بالعا�سمة  التح�سريية  الودية 
 29 اإىل   27 من  وار�سو  البولندية 

دي�سمرب حت�سبا ملونديال م�رض.
هذه  تعرف  للجزائر،  باالإ�سافة 
البلد  بولندا  م�ساركة  الدورة 
البي�ساء،  املنظم، رو�سيا ورو�سيا 
املناف�سة  اجلزائر  و�ستبا�رض 
 27 البي�ساء  رو�سيا  مبواجهة 
 28 بولندا  لقاء  قبل  دي�سمرب، 
دي�سمرب،   29 رو�سيا  ثم  دي�سمرب 
الدورة،  هذه  خو�س  وقبل 
مواجهة  يف  "اخل�رض"  �سيالقي 

مزدوجة املنتخب البولندي يومي 
واختتم املدير  دي�سمرب،  21 و22 
مباراة  ''�سنخو�س  حديثه:  الفني 
�ساد�سة اأخرى اأمام الفريق الثاين 
ملنتخب بولونيا قبل اأن ندخل يف 
باملنامة  اخر  حت�سريي  ترب�س 
جانفي   6 من  ابتداء  البحرين 
والذي �سيتخلله مباراتني  وديتني 
 8 يومي  املحلي  املنتخب  اأمام 
اأن  املتوقع  ومن  جانفي،  و10 
نتجه مبا�رضة للقاهرة'"، وتتواجد 
العامل  بطولة  خالل  اجلزائر 
مب�رض �سمن املجموعة ال�ساد�سة 
رفقة منتخبات املغرب، الربتغال  

واإي�سلندا.

برجمة لقاء ذهاب غورماهيا بتاريخ 23 دي�شمرب

ن�ساخ يلتحق بقائمة الغائبني
 عن �سفرية تيزي وزو

بلقبلة يغيب اأمام اأوملبيك ليون
 ب�سبب العقوبة

ق.ر.
عي�شة ق.

اإىل  ن�ساخ  الدين  �سم�س  الالعب  ان�سّم 
قائمة الالعبني امل�سابني والذين �سيغيبون 
عن القمة التي تنتظر الفريق امام �سبيبة 
اأمامه  موعدا  ي�رضب  الذي  وهو  القبائل، 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  على  غدا 
�سمن اجلولة الثالثة من البطولة الوطنية، 
البلوزدادي  النادي  مدافع  يعاين  حيث 
لقاء  خالل  تلقاها  كان  التي  االإ�سابة  من 
الن�رض الليبي الذي جرى االأحد املن�رضم 
الدور  القاهرة �سمن  بالعا�سمة امل�رضية 
اأبطال  دوري  مناف�سة  من  التمهيدي 
الفني  الطاقم  �سيكون  حيث  اإفريقيا، 
دوما  باتريك  الفرن�سي  املدرب  بقيادة 
و�سع  اجل  من  البدائل  عن  بالبحث  ملزم 
العودة  على  والقادرة  املنا�سبة  الت�سكيلة 
بنتيجة ايجابية من تيزي وزو، حيث ين�سم 
من  كل  يف  املتمثل  الثالثي  اإىل  ن�ساخ 
الذي  �ساملي  وح�سني  تاريكات  بو�سليو، 
يف  وزو.  تيزي  �سفرية  عن  بدوره  �سيغيب 
االإفريقي  االحتاد  حدد  منف�سل،  �سياق 
التي  املباراة  برجمة  تاريخ  القدم  لكرة 
اأمام  "العقيبة"  ابناء  ت�سكيلة  جتمع 

الدور  ذهاب  �سمن  الغيني  غورماهيا 
االإفريقية،  املناف�سة  من  ع�رض  ال�ساد�س 
اأين  الوطن  باأر�س  املواجهة  تلعب  حيث 
 23 بتاريخ  جويلية   5 ملعب  يحت�سنها 
دي�سمرب املقبل ابتداء من ال�ساعة الثامنة 
والن�سف ليال، بينما يجري لقاء االإياب بني 

5 اأو 6 جانفي يف العا�سمة نريوبي.
عي�شة ق.
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املوؤرخ رابح لوني�سي، ليومية " الو�سط"

مظاهرات 11 دي�سمرب 1960 ح�سمت م�سار الثورة يف املدينة 
 اأكد املوؤرخ رابح لوني�سي يف ت�سريح  ليومية »الو�سط » اأنه ال ميكن لنا فهم مظاهرات 

متكاملة  بخطة  الثورة  على  للق�ساء  دوغول  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  اإال   1960 دي�سمرب   11
ع�سكريا )خمطط �سال( واقت�ساديا )م�سروع ق�سنطينة( و�سيا�سيا )خلق قوة ثالثة بديلة 

جلبهة التحرير الوطني(، فكان دوغول يعتقد اأن الثورة انتهت، خا�سة يف االأرياف، اإال اأنه 
فوجئ بهذه املظاهرات  التي جعلته يعود اإىل فرن�سا مقتنعا بف�سل م�سروعه، وباأن ال�سعب 
اجلزائري ي�سكل فعال اأمة باأمت معنى الكلمة، وباأنه وراء جبهة التحرير الوطني، وم�سر 

على تقرير م�سريه واإقامة دولة-االأمة اجلزائرية

حكيم مالك

�إال  دوغول  �أمام  يبق  ومل   ،
و�لدخول  بذلك  �العرت�ف 
�حلكومة  مع  مفاو�ضات  يف 
للجمهورية �جلز�ئرية،  �ملوؤقتة 
على  �حلفاظ  �إىل  توؤدي  لعلها 
�لفرن�ضية  �مل�ضالح  بع�ض 
عاد  .ولقد  �جلز�ئر  يف 
�إىل  لوني�ضي  بنا  �لربوفي�ضور 
يف  دوغول  �ضارل  قاله  ما 
�جلز�ئري  �ل�ضعب  �إىل  �رصخة 
دي�ضمرب   11 مظاهر�ت  �أثناء 
و�أح�ضن  فهمتكم«،  »لقد   1960
�ملظاهر�ت  تلك  عن  عرب  من 
�لفرن�ضيني  �ل�ضباط  �أحد  هو 
فو  بيان  »ديان  بـ  و�ضفها  �لذي 
خا�ضة  �جلز�ئر«،  يف  �لنف�ضية 
و�أنها قد جاءت يف �لوقت �لذي 
�ال�ضتعمارية  �ل�ضلطات  كانت 
على  متاما  ق�ضت  باأنها  تقول 
بعد معركة  �لعا�ضمة  �لثورة يف 

�لعا�ضميني  و�أن  �جلز�ئر، 
جلبهة  ظهورهم  ولو�  قد 

�لتحرير �لوطني.
ولقد توقف ، ذ�ت �ملتحدث 
و�نعكا�ضات  نتائج  ،عند 
دي�ضمرب   11 مظاهر�ت 
1960 و�قتناع دوغول وجزء 
كبري من �لقيادة �ل�ضيا�ضية 
قر�رها،  و�ضناع  �لفرن�ضية 
باأنه ال مفر من �العرت�ف 
�جلز�ئري  �ل�ضعب  بحق 
�أن  كما  م�ضريه،  تقرير  يف 
�لوطني  �لتحرير  جبهة 

و�لوحيد  �ل�رصعي  �ملمثل  هو 
ميكن  وال  �جلز�ئري،  لل�ضعب 
و�رصورة  معها  �إال  �لتفاو�ض 
قوة  �إيجاد  فكرة  عن  �لتخلي 
لتجاوز  �جلز�ئر  يف  ثالثة 
لكن  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
يفكر  �أن  دوغول  على  كان 
وتخفيف  فرن�ضا  م�ضالح  يف 
�الأ�رص�ر �مللحقة بها من جر�ء 
��ضتقاللها  �جلز�ئر  ��ضتعادة 
مفاو�ضات  يف  بالدخول  .وذلك 
�جلز�ئرية،  �لثورة  قيادة  مع 
�لتحرير  جبهة  �كت�ضفت  كما 
�ضالح  فعالية  مدى  �لوطني 
عليها  فاعتمدت  �ملظاهر�ت، 
يف �ل�ضحر�ء عندما كانت ت�ضيع 
�ل�ضحر�ء  �ضكان  باأن  فرن�ضا 
بجبهة  يعرتفون  ال  �جلز�ئرية 
�لثورة  وقيادة  �لوطني  �لتحرير 
تنظيم  �إىل  فعمدت  �مل�ضلحة، 

كل  الإف�ضال  فيها  �ملظاهر�ت 
لف�ضل  �لفرن�ضية  �ملخططات 

�ل�ضحر�ء �جلز�ئرية .
 

هذه املظاهرات كانت 
عامال حا�سما يف حتديد 

م�سري الثورة
 

لوني�ضي،  ،�لدكتور  �عترب  ولهذ� 
على �أن هذه �الأحد�ث �لتاريخية 
وهذه �ملظاهر�ت كانت عامال 
م�ضري  حتديد  يف  حا�ضما 
�أن  �ضاأنه  من  ما  وهو  �لثورة، 
يطرح م�ضاألة هامة يف �جلز�ئر، 
و�ملتمثلة يف  دور �ملدن يف كل 
نوفمرب  ثورة  خا�ضة  ثور�تها، 
1954  ،م�ضري�  �إىل مدى �رتباط 
�لتاريخية  �خلطابات  بع�ض 
�ل�ضيا�ضية  �ل�رص�عات  مبختلف 
و�لطبقية و�الجتماعية وغريها، 
بال�رص�ع  عالقة  لها  �أنها  كما 
حول �ل�ضلطة ،كما يقول مي�ضال 

�لتي  فاملجموعة  ولهذ�  فوكو، 
 1962 يف  �ل�ضلطة  �أخذت 
�أو  جماهدو  ور�ءها  كان  �لتي 
ذوو  �حلدود  ور�ء  ما  جي�ض 
�أغلبيتهم  يف  �لريفية  �الأ�ضول 
ترويج  ور�ء  كانت  �لتي  هي 
خطاب تاريخي يركز على دور 
�لريف و�لفالحني على ح�ضاب 
�لدور  �إبر�ز  بدل  �ملدينة 
�ضاهم  وقد  بينهما،  �لتكاملي 
ذلك،  يف  كثري�  فانون«  »فر�نز 
وروجها بعده م�ضطفى ل�رصف 
ت�ضمية  حد  �إىل  و�ضل  �لذي 
»ثور�ت  بـ   19 �لقرن  مقاومات 
فانون  �أتخذ  وقد  �لفالحني«، 
لل�ضلطة  �أيديولوجية  كمرجعية 
��ضرت�كية  ببناء  نادت  �لتي 
مثل  �لفالحني  على  معتمدة 
�ملاوية يف �ل�ضني ب�ضبب غياب 
عمال  -�أي  �لربوليتاريا  طبقة 

�ملفرو�ض  من  �لتي  �مل�ضانع- 
�لبناء  عملية  عليها  ت�ضتند  �أن 
�ملرجعيات  ح�ضب  �ال�ضرت�كي 
�ال�ضرت�كية �لرئي�ضية على عك�ض 
تونغ«  ت�ضي  »ماو  �جتهاد�ت 
�ل�ضني وفانون يف �جلز�ئر،  يف 
كثري�  �خلطاب  هذ�  ركز  كما 
على �لدور �لع�ضكري يف �لثورة 
�ل�ضيا�ضي،  �لدور  مقابل طم�ض 
ور�ء  �خلطاب  هذ�  كان  وقد 
من  �لبع�ض  لدى  �العتقاد  زرع 
جيل �ال�ضتقالل  باأن �أي عملية 
بالعنف  تتم  �أن  يجب  تغيري 
�لكثري  متييز  عدم  لدرجة 
»�لثورة«  م�ضطلحي  بني  منه 

و«�لعنف �مل�ضلح«.
حمطات  كتاب«  �ضاحب  وقال 
م�ضار  يف  مف�ضلية  وق�ضايا 
�لثورة �جلز�ئرية وم�ضتقبلها »، 
�إن هذه �لعو�مل كلها قد كانت 
ور�ء طم�ض ن�ضبي لدور �ملدينة 
�لربجو�زية  و�ل�ضيا�ضة و�لطبقة 

يف �لثورة، فمثال روج �خلطاب 
�أن  لفكرة  كثري�  �لتاريخي 
�لذين �أ�ضعلو� �لثورة هم فقر�ء 
ويعي�ضون يف �لبوؤ�ض، بالرغم من 
�أن ذلك لي�ض �ضحيح، فاأغلبيتهم 
بل  �حلال،  مي�ضوري  كانو� 
وديدو�ض  بولعيد  كنب  �أغنياء 
من  وي�ضتهدف  وغريهم،  مر�د 
�رصعية  �إعطاء  ذلك  خالل 
تبناه  �لذي  �ال�ضرت�كي  للنهج 

�لنظام.
 

اكت�ساب الوعي الوطني 
واالنخراط فيه

 
�لتاريخ  �أ�ضتاذ   ، و�أ�ضاف 
�أنه  وهر�ن،  بجامعة  �ملعا�رص 
�خلطاب  هذ�  جتاهل  مت  قد 
بد�أ  قد  �لوطني  �لوعي  باأن 
�الأرياف  يف  ولي�ض  �ملدن،  يف 

للتيار  بالن�ضبة  ذلك  كان  �ضو�ء 
يد  ن�ضاأ على  �لذي  �ال�ضتقاليل 
�أو  فرن�ضا  يف  جز�ئريني  عمال 
�لتي  �لديني  �الإ�ضالح  حركة 
يد  على  �ملدينة  من  �نطلقت 
وينطبق  مدينية«،  »برجو�زية 
جماعة  على   �الأمر  نف�ض 
وكذلك  عبا�ض«،  »فرحات 
�نتقل  وقد  �ل�ضيوعي،  �حلزب 
�ملتمثل  �ال�ضتقاليل  �لتيار 
من  �إفريقيا«  �ضمال  »جنم  يف 
�ملناطق  بع�ض  �إىل  �ملهجر 
منها  ينحدر  �لتي  �لريفية 
�ملتاأثرين  �ملهاجرين  بع�ض 
يف  �أكرث  تركز  لكن  باأفكاره، 
�ملدن، خا�ضة �لعا�ضمة بعد ما 
�ل�ضعب  »حزب  �إىل  ��ضمه  غري  
ليلتحق  يف1937،  �جلز�ئري« 
�لتجار  بع�ض  بعد  فيما  به 
�لب�ضيطة  �ملهن  و�أ�ضحاب 
�جلامعيون  بهم  يلتحق  �أن  قبل 
�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �أثناء 
�ضيادلة  فاأنخرط  
وطلبة  و�أطباء  وحمامون 
�لتنظيم  هذ�  يف  بقوة 
�إىل«  ��ضمه  غري  �لذي 
�حلركة من �أجل �النت�ضار 
�لدميقر�طية«  للحريات 
ينتقل  1946،  ومل  يف 
وينت�رص �لوعي �لوطني يف 
�الأرياف �إال على يد هوؤالء 
هربو�  �لذين  �ملدينيني 
من �لقمع �ال�ضتعماري �إىل 
�الأرياف �أو ذهاب بع�ضهم 
�لريفية  �ملناطق  �إىل 
وكان  منها،  ينحدرون  �لتي 
�لكربى  �ملدن  يف  ��ضتقر�رهم 
ور�ء متدنهم  و�كت�ضابهم �لوعي 
ولعل  فيه،  و�النخر�ط  �لوطني 
هذ� ما جعل �لبع�ض يعتقد �أن 
فالحني  ثورة  �أو  ريفية  �لثورة 
لها »فانون« بقوة كما  كما روج 

قلنا �ضابقا.
 

موؤمتر ال�سومام حاول نقل 
الثورة اإىل املدن

 
موؤمتر  حاول  وقد 
�ل�ضومام  ،ح�ضب  ر�بح 
لوني�ضي ، نقل �لثورة �إىل �ملدن 
عبان  فكرة  على  بناء  بقوة 
و�حدة  فد�ئية  »عملية  رم�ضان 
�أو �لعا�ضمة �أح�ضن  يف �ملدينة 
�جلبال  يف«  عملية   100 من 
�لتي  �ل�ضدى  ب�ضبب  و�الأرياف« 

حتدثه �إعالميا ودوليا، فاأر�دت 
تكر�ر  »ديان  بذلك  �لقيادة 
حل�ضم  �لعا�ضمة  »يف  فو  بيان 
كما  �ال�ضتعمار  �ضد  �ل�رص�ع 
ح�ضمها �لفيتناميون مع فرن�ضا 
يف 1954، فجعلت من �لعا�ضمة 
�لتنظيم  يف  م�ضتقلة«  »منطقة 
عليها،  للرتكيز  للثورة  �الإد�ري 
ثم  �جلز�ئر  معركة  فاأ�ضعلو� 
�إ�رص�ب 08 �أيام لهدف �ضيا�ضي 
وهو �إي�ضال �لق�ضية �جلز�ئرية 
�لثورة  ف�ضل  لكن  �لعامل،  �إىل 
�إىل  �أدى  �جلز�ئر«  »معركة  يف 
ن�ضبيا  �ملدينة  دور  تر�جع 
نفوذهم  �ملدينيني  وفقد�ن 
وعلى  �لثورة،  د�خل  وقوتهم 
بعد   خا�ضة  �ملثقفني،  ر�أ�ضهم 
�لذي  رم�ضان  عبان  ت�ضفية 
عليهم،  �ال�ضتناد  للثورة  �أر�د 
لكن رغم ما روج له �ال�ضتعمار 
بفر�ض �لهدوء �لتام يف �لعا�ضمة 
و�لق�ضاء على �الأعمال �لفد�ئية 
يف �ملدن �لتي تكفل بن مهيدي 
�إال  وتوجيهها،  لها  بالتخطيط 
�ضد  �ل�رص�ع  يف  �حل�ضم  �أن 
�ملدينة  من  جاء  �ال�ضتعمار 
11دي�ضمرب1960  مبظاهر�ت 
دوغول  على  فر�ضت  �لتي 
باالأمة  و�العرت�ف  �لتفاو�ض 
تقرير  يف  وحقها  �جلز�ئرية 
�ملدينة  كانت  فقد  م�ضريها، 
�لذي  �لوقت  يف  ذلك  ور�ء 
�مل�ضلح  �لعمل  فيه  تر�جع 
بقوة  و�الأرياف  �جلبال  يف 
 1958 يف  دوغول  جميء  بعد 
للق�ضاء  �جلهنمي  مب�رصوعه 
�أن  وكاد  نهائيا،  �لثورة  على 
قد  �لثورة  باأن  �لبع�ض  يقول 
11دمي�ضرب  لكن  عليها،  ق�ضي 
�إىل  �أعادتها  �ملدن  يف   1960
�ل�رص�ع   وح�ضمت  �لو�جهة، 
باملظاهر�ت،  �لثورة  ل�ضالح 
�ل�ضيا�ضي  بالعمل  ح�ضمت  كما 
ز�دها  �لتي  و�لدبلوما�ضي 
على  �ل�ضغوط  بع�ض  دعما 
فرن�ضا حتى من بع�ض حلفائها 

كاأمريكا كما تربزها عدة وثائق 
لكتابة �لدولة لل�ضوؤون �خلارجية 

�الأمريكية.
 

امل�سار املديني قد طم�س 
ن�سبيا يف اخلطاب 
التاريخي الر�سمي

 
 و�أو�ضح  موؤلف كتاب » �لنظام 
تنظيم   : لال�ضتبد�د  �لبديل 
و�القت�ضاد  للدولة  جديد 
�مل�ضار  »  �أن  و�ملجتمع 
يف  ن�ضبيا  طم�ض  قد  �ملديني 
�خلطاب �لتاريخي �لر�ضمي الأنه 
�الإيديولوجية  مع)  يتما�ضى  ال 
�لنظام،  تبناها  �لتي  �لفانونية( 
�لذين  �رصعية  من  ينق�ض  كما 
 1962 يف  �ل�ضلطة  �أخذو� 
ور�ء  ما  على  جي�ض  م�ضتندين 
�لريفية،  �الأ�ضول  ذوو  �حلدود 
�ل�ضلطة  هوؤالء  �أخذ  �أن  يبدو 
�نعكا�ضات �ضلبية  له  كاملة كان 
على بناء �لدولة �لوطنية ب�ضبب 
و�ملمار�ضات  �لذهنيات  بع�ض 
مقارنة  عليهم  �لغالبة 
فيها  ف�ضل  و�لتي  باملدينيني، 
�بن خلدون �لذي الز�ل �ضاحلا 
لتف�ضري حا�رصنا �ليوم، الأننا مل 
نقم بقطيعة مع هذ�  �ملجتمع 
بالع�ضبيات  �ملت�ضم  �خللدوين 
�الآخر  ورف�ض  و�النغالق 
�ملختلف وتبجيل �لقوة و�لعنف 
و�حتقار  �لدين  و��ضتغالل 
�الإيجابي،  مبفهومها  �ل�ضيا�ضة 
و�لتي تعني يف �أ�ضلها �الإغريقي 
حياة  وحت�ضني  �ملدينة  ت�ضيري 
بحاجة  فنحن  وعليه   ، �ضكانها 
لدور  �العتبار  �إعادة  �إىل  �ليوم 
�أثناء  �ل�ضيا�ضة  وكذلك  �ملدينة 
�لثورة يف خطابنا �لتاريخي �إذ� 
دميقر�طي  جمتمع  بناء  �أردنا 
�ضلوكات  على  مبني  مت�ضامح 
ويحرتم  ومتفتح  متح�رصة 
�الآخر و�لتعدد و�لثقافة و�لعقل 
�ملختلفة  �لع�ضبيات  من  وخال 

باملفهوم �خللدوين.
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بقلم - عزيز ع�صا 

»الد�سمة«  الفكرية  الوجبة  هي  هذه 
الأ�سري  عليها  يدعوين  التي  الثانية 
»ح�سام �ساهني«، وهو يفكر، ويتفل�سف 
الوجبة  كانت  فقد  �سريته؛  ويكتب 
الفنجان«،  »زغرودة  روايته  الأوىل 
التي ل تزال تفعل فعلها يف وجداين 
كلما  والأمني والجتماعي  ال�سيا�سي 
وما  وم�ساهدها  مقاطعها  تذكرُت 
فيها من تفا�سيل. وكم كانت الرواية، 
اإنتاجه الأول  اأنها باكورة  بالرغم من 
وبدايات جتربته الروائية، ذات اأثر يف 
قارئها! فما بالك عندما يكرب الكاتب 
جتربته  معه  وتكرب  �سنوات  خم�س 

ويتجلى ن�سجه الكتابّي على الورق!
ال�ساّبة  »ن�سيم«  معي  توا�سلت  فقد 
ملتابعة  نف�سها  نذرت  التي  اليافعة 
حاجاته  وتلّم�س  »ح�سام«،  �سقيقها 
واحتياجاته، للحد الذي يجعله ل يرى 
ال�سلبة  جدرانه  ول  ال�سجن  ق�سبان 
ول اأ�سيجته املتعددة املراحل؛ فهي 
اأن مت�سك  حتر�س كل احلر�س على 
�سوارع  يف  معه  وتتجول  ح�سام  بيد 
بالكلمات  له  وتر�سم  واأزقته،  الوطن 
ابت�سامات اأطفال فل�سطني وعكازات 
ال�سنف  ذلك  من  ن�سيم  �سيوخها. 
وبناتها  فل�سطني  اأبناء  من  النخبوي 
جنبات  يف  الأمل  ي�سيعون  الذين 
الزمان واملكان، مهما ا�ستدت ظلمة 

الليل وحلكته.
اإنه  الأدبّي،  ح�سام  جديد  اإىل  لنعود 
هي  هذه  وقمر  قمر«؛  اإىل  »ر�سائل 
اآخر طفلة عا�س معها وعاي�سها قبل 
ورفيق  �سديقه  ابنه  وهي  اعتقاله. 

دربه الكفاحّي، وقد داأب ح�سام على 
الكتابة اإىل قمر- الطفلة، بلغة الكبار 
ل بلغة ال�سغار؛ وكاأنني اأملح يف ذلك 
وب�سرية  ب�رص  �ساحب  ح�ساًما  اأن 
ونظرة  طموحاً  ال�سحاب؛  تعانق 

للحياة.
كما هو حال اأي ناقد اأدبي، وجدتُني 
واتفقد  الغالف،  عند  اتوقف 
تبداأ  التي  املختلفة،  �سيميائياته 
كعنوان  �سرية«  »�سظايا  باإ�سافة 
العري�س،  للعنوان  م�ساند  فرعي 
وكاأن »ح�سام« ينبئ القارئ عن خبايا 
بال�سرية  ت�سي  ال�سطور  بني  وخفايا 
اعتقل  الذي  الأ�سري  لهذا  الذاتية 
عام 2004؛ يف اأوج انتفا�سة الأق�سى 
واأربكت  فل�سطني،  اجتاحت  التي 
طالب  وهو  باأكمله،  الأو�سط  ال�رصق 
جامعي وقائد ميداين ومقاتل �سلب، 
جمتمعه،  حامي  دور  لنف�سه  �سمم 

وبناته،  اأبنائه  على  واحلري�س 
واملقاتل دفاًعا عنه.

منها؛  بد  ل  التي  ال�سيمياء  تاأتي  ثم 
من  ال�سجن  اإىل  ي�سري  ما  وهي 
عليها  يقب�س  التي  الق�سبان  خالل 
الأ�سري بقوة واقتدار وعنفوان وحتٍد 
يغادرنا  ومل  وبا�ستيالته.  لالحتالل 
الغالف قبل اأن يوحي للقارئ، ويوؤكد 
له، اأن الر�سائل اإىل »حبيبته قمر« واإىل 
وتعليمات  اأوامر  لي�ست  جيلها،  اأبناء 
اأو  حماكمتها  يجوز  ل  قد�سّية  ذات 
»ح�سام«  جعل  واإمنا  عنها،  القفز 
حرية الختيار والنتقاء هادًيا ودلياًل 
التنازل  يجوز  ل  القادمة،  لالأجيال 
لقمر  يقول  اإذ  فيه؛  العبث  اأو  عنه 
لك،  يحلو  ما  منها  خذي  )وجيلها(: 

واأتركي الباقي ملن يريد!
اأو  ال�رصدّيات،  اأو  الن�سو�س  اأما 
على  تتوزع  ا  ن�سَّ  )57( فهي  الر�سائل 

)221( �سفحة من القطع املتو�سط، 
لكل منها عنوانها امل�ستقل وكينونتها 
مع غريها،  املتوا�سلة  غري  الكاملة؛ 
بع�س  توظيف  من  ما  بقدر  اإل 
اجتهد  الكاتب  اأن  كما  الأحداث. 
 )7( على  هذه  ن�سو�سه  توزيع  يف 
تلك  من  عنوان  كل  ويف  حمطات. 
كامًنا  �رًصّا  هناك  اأن  جتد  العناوين 
يدعو  اإذ  »مدخل«،  بـ  بدًءا  خلفه، 
ويرف�س  النفتاح،  اإىل  »ح�سام«  فيه 
تقييد العقل الذي مل ي�سيغه الإن�سان 
باأن ذلك  اأن يو�سح  لنف�سه. ومل يفته 
الإن�سانية  ال�سوابط  تغييب  يعني  ل 
عالقة  تنظم  التي  والأخالقية 
الجتماعي.  مبحيطه  الإن�سان 
وبعد  املحتوى،  اإىل  تلج  وعندما 
الإهداء اإىل اأمه واإىل »قمر« و�سقيقته 
املقد�سي  الكاتب  اأن  جند  »ن�سيم«، 
الر�سائل  هذه  بفتح  �سقري،  حممود 
بع�س  عن  ويبوح  بالكتاب،  بالتعريف 
يتجاوز  اأن  دون  وخفاياه،  اأ�رصاره 
فل�سفته  وعن  عنه  واحلديث  الكاتب 

يف احلياة.
من  الأوىل  املحطة  الكاتب  ي�ستهّل 
ر�سائله بن�ّس يحمل عنوان »الر�سالة 
توقفُت  وهنا،  الأ�سري«.  حياة  يف 
معمًقا، ملا وجدتُه يف هذه ال�رصدّية 
من عمق يف التحليل وجتليات يف الفكر 
الجتماعي.  النف�س  وعلم  والفل�سفة 
فقد كانت الر�سالة، عرب التاريخ، ذات 
وهي  التوا�سل،  و�سائل  يف  بالغ  اأثر 
وت�سعل  اجليو�س  حترك  كانت  التي 
اأو تخمدها. وتكمن ذروتها  احلروب 
يف »الر�سالت« ال�سماوية الثالث بني 

اخلالق والب�رص.

ح�صام زهدي �صاهني؛ هو االأ�صري الفل�صطينّي الكاتب، اأو الكاتب الفل�صطينّي االأ�صري، مل يرتك لل�صّجان وال لل�صجن 
فر�صة الو�صول الإحباط كينونته الوطنية والفكرية والفل�صفية، اأو العبث فيها. فقد بقي حّرا طليًقا يتجول على اأر�ض 
وطنه احلبيب، الذي �صحى بعمره و�صبابه دفاًعا عنه، وهو ي�صطّف اإىل جانب عظماء �صعبه من االأ�صرى االأبطال الذين 

�صطروا، فرادى وجمموعات، اأ�صمى اآيات البطولة والفداء؛ اإذ حّولوا االأ�ْصر اإىل جامعة، بل اأم اجلامعات، عندما طّوروا 
اأنف�صهم وا�صطفوا يف طوابري العلم، يقوم كل منهم بدور املعّلم واملتعلم، و�صواًل اإىل اأعلى ال�صهادات واملراتب العلمية 

التي ي�صلها غريهم ممن هم خارج االأ�ّصر.

ح�صام �صاهني يف ن�صو�صه 

�سريته ويكتب  يتفل�سف..  قمر" يفّكر..  اإىل  الأ�سري الفتى مقبل يروي "ر�سائل 
تفا�سيل �سربه بكعب بندقية 

وك�سر فكه ال�سفلي؟!

من االأ�صرى القدامى

الأ�سري حممد داوود يدخل عامه الـ)34( يف الأ�سر

�سوؤون  هيئة  حمامي  نقل 
ماأمون  واملحررين  الأ�رصى 
املا�سى  الثالثاء  يوم  احل�سيم، 
تفا�سيل   ، املوافق 2020/12/08 
الأ�سري  له  تعر�س  الذي  الإعتداء 
من  عاما   16 مقبل  حممد  الفتى 
جنود  اأيدي  على  العروب،  خميم 
فكه  ك�رص  اىل  اأدى  ما  الحتالل 
ال�سفلي واأ�سنانه ال�سفلية واإ�سابته 
واجلروح.  الكدمات  من  بالعديد 
من  متكن  الذي  احل�سيم  وبني 
يف  اأم�س،  مقبل  الأ�سري  زيارة 
كارم،  عني  هدا�سا  م�ست�سفى 
م�ستقر،  �سحي  بو�سع  مقبل  اأن 
يف  جراحية  عملية  له  واأجريت 
فكه قبل يومني ا�ستمرت لأكرث من 
ثالث �ساعات. وروى الفتى مقبل 
ملحامي الهيئة، التفا�سيل املوؤمله 
املا�سي،  الثالثاء  يوم  لعتقاله 
ال�سابعة  ال�ساعة  وعند  حيث   «
�سباحا كان متوجها اىل مدر�سته 
تبني  املدر�سه  اىل  و�سوله  وعند 
البيت  اىل  ليعود  معلق،  الدوام  اأن 
ل�رصاء  اخرى  مره  خرج  وبعدها 
وخالل  للبيت  الحتياجات  بع�س 
اجلنود  قام  ال�سارع  يف  تواجده 
باإطالق غاز م�سيل الدموع وقنابل 
مع  هرب  لذلك  ونتيجة  �سوت 
اولد اخرين وبعدها ح�رص جيب 
جنود  ثالثة  منه  ونزل  ع�سكري 
وقاموا باللحاق بهم وحينها دخل 
فاقتحم  البيوت  احد  اىل  القا�رص 
عليه  وقب�س  البيت  اجلنود  احد 
البندقية على  وقام ب�رصبه بكعب 
ثم  قوته«.«ومن  بكل  الي�رص  فكه 
اجلنود  قام  وبعدها  ب�سحبه  قام 

الخرين بالعتداء عليه بال�رصب 
باأيديهم  الر�س   وهو ملقى على 
بعدة  ا�سيب  حيث  وب�ساطريهم 
وجرح  وكتفه  ظهره  يف  ر�سو�س 
نازف جهة الفك، وبقي ملقى على 
والدم  دقائق  ع�رص  ملدة  الر�س 
ينزل من فمه وحتت ذقنه وبعدها 
ومت  ع�سكرية  �سيارة  ح�رصت 
وكان  اجليب  ار�سيه  على  اإلقائه 
معه يف اجليب ثالثة اولد اخرين، 
وبداخل اجليب كان اجلنود ي�سعوا 
ارجلهم عليه وقاموا ب�ستمه و�سبه 
نقل  الولد«.و«بعدها  باقي  مع 
بالقرب  حلحول  مدينة  جهة  اىل 
انزاله  مت  وهناك  املدخل،  من 
الخرين  الولد  مع  اجليب  من 
تقيد  بعد  الر�س  على  وجل�سوا 
وقد  بال�ستيكيه  مبرابط  ايديهم 
امل�ستوطنه  جهة  متواجدين  بقوا 
ملدة �ساعتني وبعدها ح�رص جيب 
ع�سيون،  معتقل  اىل  ونقله  اخر 
غرفه  اىل  ادخاله  مت  وبعدها 
التحقيق وكان بها حمققني قاموا 
ب�ستمه وتلفيق تهمة القاء احلجارة 
على اجلنود، وبعد انتهاء التحقيق 
 6 ملدة  باخلارج  ابقاءه  مت  معه 
�ساعات يف الربد القار�س واملوؤمل 
اىل  ادخل  ليال   12 ال�ساعة  وعند 
اإل  ع�سيون  معتقل  يف  الغرف 
من  القا�رص  �رصاخ  وب�سبب  وانه 
اليوم  �سباح  نقله  مت  الأمل،  �سدة 
عني  هدا�سا  م�ست�سفى  اىل  التايل 
لفكه  ا�سعه  �سوره  واإجراء  كارم 
ا�سنانه  ويف  به  ك�رص  وجود  تبني 
املربح  ال�رصب  ب�سبب  ال�سفلية 

الذي تعر�س له«.

الفل�سطينى  ال�سري  نادى  افاد 
داوود  عادل  حممد  الأ�سري  ان 
يوم  دخل  قلقيلية  من  عاماً(   59(
 ،  2020/12/08 املوافق  الثالثاء 
الحتالل  �سجون  يف  الـ)34(  عامه 
بال�ّسجن  وهو حمكوم  الإ�رصائيلي، 
مدى احلياة. وقال نادي الأ�سري، اإن 
الأ�سري داوود اعتقل يف تاريخ الثامن 
من  وهو  1987م،  عام  دي�سمرب  من 
القدامى املعتقلني ب�سكٍل  الأ�رصى 
متوا�سل منذ توقيع اتفاقية اأو�سلو، 
اأقدمهم  اأ�سرياً،   )26( وعددهم 
وماهر  يون�س،  كرمي  الأ�سريان 
الحتالل  �سلطات  وكانت  يون�س، 
�سمن  عنهم  الإفراج  رف�ست  قد 
مدار  على  جرت  تبادل  �سفقات 
�سنوات اعتقالهم، وكان اآخرها  يف 

عرفت  ما  �سمن   ،2014 عام  اآذار 
هناك  اأن  علًما  الرابعة،  بالدفعة 
اعتقالهم  الحتالل  اأعاد  اأ�رصى 
الأ�رصى  قدامى  من  2014م  عام 
الذين اأُفرج عنهم يف �سفقة »وفاء 
نائل  الأ�سري  منهم  الأحرار«، 
اأطول  يق�سي  الذي  الربغوثي، 
احلركة  تاريخ  يف  اعتقال  فرتة 
عاًما.   )41( ومدتها  الأ�سرية، 
ولفت نادي الأ�سري، اإىل اأن الأ�سري 
الأ�رص،  يف  وهو  والديه  فقَد  داود 
اأفراد  الحتالل  �سلطات  وحرمت 
اأمنية  لذرائع  زيارته  من  عائلته 
اأن �ُسمح  ملدة خم�س �سنوات، اإىل 
لأ�سقائه الثالثة بزيارته حيث يقبع 
الأ�سري  ويعاين  »جلبوع«،  �سجن  يف 
داوود من مر�س ال�سدفية، وكذلك 

الأ�سنان  يف  حادة  م�ساكل  من 
واملعدة، ويعتمد منذ �سنوات على 

تناول ال�سوائل. الو�صط:2020/12/10

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
مكتب االأ�صتاذ : ح�صاي�صـي عبـد احلمـيد

حم�صر ق�صائي لـدى حمكمة ال�صراقة
اخت�صا�ض جمل�ض ق�صاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01
ال�صراقة -الهاتف: 07.95.86.97.52

حم�صر تبليغ �صند تنفيذي وحم�صر تكليف بالوفاء عن طريق الن�صر بجريدة يومية وطنية 
                     )طبقا لن�ض املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-  نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ: ح�سا ي�سي عبد احلميد املح�رص الق�سائي لدى حمكمة ال�رصاقة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة .الكائن مكتبه بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�رصاقة  
* بناء على طلب ال�سيد)ة( : خملوف ابراهيم .-------------------------------------------

الكائن عنوانه  بــ : �سارع ف رقم 56 قطعة رقم 473 حي 5 جويلية برج بوعريريج  .---------------
القائم يف حقه )ها( ال�ستاذ )ة(:  بن نا�سف مولود      .----------------------- 

- متخذ)ة( من مكتبنا موطنا خمتارا له )ها( بدائرة اخت�سا�س حمكمة ال�رصاقة حلني انتهاء اجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قانون الجراءات املدنية و الدارية.-----------------------
 �ســد : جممع بوليكون كارامدان املمثل من قبل م�سريه �سفة اوناكلي .-------------------------------

         الكائن مقره بــ:  طريق الثانوية فيال 2 ب زرالدة اجلزائر   . ------------------------------- 
- مبقت�سى ال�سند التنفيذي املتمثل يف امر اداء �سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2020/10/04 رقم الرتتيب 20/03848 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ: 2020/11/23  

- بناءا على حم�رص التبليغ الر�سمي املتمثل يف: حم�رص تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/11/29 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة
- بناءا على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي املوؤرخ يف 2020/11/29  .-------------------------------
- بناءا على حم�رص تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/11/29 .-------------------------------

- بناءا على و�سل اإر�سال ر�سالة بريدية م�سمنة الو�سول و�سل رقم 012 164 960 77 .---------------------
- بناءا على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي وحم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2020/11/30  .-------
- بناءا على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي وحم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2020/12/03 .---------

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها ، وبناء على الإذن باإجراء ن�رص م�سمون التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية �سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رصاقة  
بتاريخ 2020/12/08 رقم 5118 ، ياأذن بن�رص م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف: حم�رص تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/11/29 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة لل�سند التنفيذي املتمثل يف امر الأداء �سادر 
عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2020/10/04 رقم الرتتيب 20/03848 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ: 2020/11/23  ، املت�سمن :)).... ناأمر جممع بوليكون كارامدان ممثال من قبل م�سريه 
�سفة اأوناكلي الكائن مقره بطريق الثانوية فيال« 2ب »بزرالدة باجلزائر،اأن يدفع للطالب« خملوف ابراهيم »ال�ساكن ب�سارع »ف«رقم 56 قطعة رقم 473 بحي5جويلية 1962 بربج بوعريريج ، مبلغ �ستة ع�رص مليونا و 

�سبعمائة و اأربعة و ثمانون األف و �سبعمائة و اأربعة و ثمانون األف و �سبعمائة و ع�رصون ) 16.784.720 ( دينارا جزائري...((، يف جريدة يومية وطنية .-------------------------
املح�صــر الق�صائــي

اإ�سهار
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الو�سط:2020/12/10

الو�سط:2020/12/10

الو�سط:2020/12/10الو�سط:2020/12/10الو�سط:2020/12/10

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : اأفلو
بلدية : اأفلو

الرقم  28  /2020

و�سل اإيداع ملف  جتديد
 جمعية بلدية 

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق 
 : اليوم  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
2020/11/08 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة بلدية    

امل�صماة : 
القتالية  الفنون  لهواة  بدر  نادي   : اجلمعية  ت�صمية 

التايلندية 
املقر االجتماعي : حي 200م�صكن – اأفلو

املودع : �رشيف حممد احلبيب 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س النادي   

لن�س  تطبيقا  االإ�صهار  ب�صكليات  القيام  : يجب  مالحظة 
املادة : 18 من القانون املذكور اأعاله 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : الأغواط
بلدية : الأغواط 
الرقم  30  /2020

و�سل اإيداع ملف  ت�أ�سي�س 
جمعية بلدية 

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق 
 : اليوم  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
�صبغة  ذات  جمعية  تاأ�صي�س  ملف  اإيداع   2020/07/09

بلدية    امل�صماة : 
ت�صمية اجلمعية : جمعية النادي الريا�صي لرفع االأثقال » 

ال�صعلة » بلدية االأغواط 
املقر االجتماعي : حي 834 �صكن – بلدية االأغواط   

املودع : بلخ�رش الطيب
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : ق�سر احلريان
بلدية : ق�سر احلريان

الرقم  03  /2020

و�سل اإيداع الت�سريح  بتجديد 
جمعية حملية 

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق 
 : اليوم  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
�صبغة  ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2020/11/08

حملية   امل�صماة : 
الألعاب  رحمان  بن  الريا�صي  النادي   : اجلمعية  ت�صمية 

القوى  بلدية ق�رش احلريان 
املقر االجتماعي : بلدية ق�رش احلريان  

املودع : بن عي�صة اإبراهيم بن جدو
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س النادي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : ق�سر احلريان
بلدية : ق�سر احلريان

الرقم  06  /2020

و�سل اإيداع الت�سريح  بتجديد 
جمعية حملية 

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق 
 : اليوم  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
�صبغة  ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2020/11/24

حملية   امل�صماة : 
القوى   لالألعاب  الريا�صي  الوئام  نادي   : اجلمعية  ت�صمية 

بلدية ق�رش احلريان  
املقر االجتماعي : بلدية ق�رش احلريان  

املودع : �صو�صة معمر بن العيد 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س النادي 

الو�سط:2020/12/10

الو�سط:2020/12/10

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�س�ئيني  لال�س�تذة �سيف اهلل ر�سيد بو�سم�حة حممد
الك�ئن مكتبه� ب10 �س�رع احمد معزوز البي�ر اجلزائر الع��سمة

بيع من�ب�ت ق��سر يف ق�عدة جت�رية ب�ملزاد العلني
)الن�سرية الث�نية(

بناء على  رخ�صـة بالت�رشف يف امـوال قا�رش ال�صادرة عن حمكمة �صيدي احممد ق�صم �صوؤون اال�رشة رقم 
الرتتيب 3689/18  و بناء على الرخ�صة  املعـدلة باالمر التعديلي ال�صادر عن حمكمة �صيدي احممد ق�صم 
�صوؤون اال�رشة حتت رقم 18/6658و  مبوجب حم�رش بيع منابات قا�رش حمرر مبكتبنا بتاريخ 2020/03/09 
اىل  اأمناي  اوقماط  القا�رش  ابنها  حق  القائمة يف  بنـت حممـد  زاكـية  خمـومي  ال�صيدة  باعت  م�صجل،   ،
ال�صيد ا�صياخم ارزقي يف ن�صيبه املقدر ب 119 جزء من 5760  جزء من القاعدة التجارية للمحل التجاري 

امل�صتغل يف حمام و قاعة حالقة للرجال و الن�صاء 
و الكائن  بالطابق االر�صي ب�صارع احمد بوبزاري رقم 05 �صابقا رولون دوبـو�صـي-اجلزائرالو�صطى.

  مت هذا البيع بثمن قدره 866.937.80 دج )ثمامنائة و �صتة و �صتون الف  و ت�صعمائة 
و �صبعة و ثالثون     دينار جزائري و ثمانون �صنتيم (  مت دفعه مبوجب �صك.

املح�سر الق�س�ئي

الديوان العمومي للمح�سر الق�س�ئي 
ال�ست�ذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�س�ئية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عم�رة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

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

نحن اال�صتاذة/ ق�صطويل نعيمة حم�رشة ق�صائية مبجل�س ق�صاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة 
ادناه 

لفائدة : بو�صمال حممد بن ح�صان   
ال�صاكن بحي الرم�صانية رقم 15 ال�رشاعية الكاليتو�س والية اجلزائر  

�صد :   �صعودي ح�صن بن علي 
ال�صاكن : ببلدية الدويرة والية اجلزائر 

بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة ، املحرر من طرف االأ�صتاذة زبدة اأ�صماء موثقة ، الكائن مكتبها ب�صارع نفراجي بلقا�صم ، مفتاح ، والية البليدة 
، املوؤرخ يف : 2020/07/09 ، فهر�س رقم 20/570 و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ : 2020/10/19

بناءا على االإذن بن�رش م�صمون عقد التبليغ الر�صمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2020/11/29 ، حتت رقم : 2020/1516 ، 
وعليه نقوم بن�رش م�صمون عقد التبليغ الر�صمي املتمثل يف التكليف بالوفاء مبوجب ال�صند التنفيذي املذكور اأعاله 

لفائدة : بو�صمال حممد بن ح�صان  
�صد : �صعودي ح�صن بن علي و اإلزامه بدفع مبلغ اجمايل قدره : 45.190.467.43 دج   

و الذي ميثل مبلغ الوديعة  + م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�صبية للمح�رش الق�صائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�صخة منه يف جريدة يومية وطنية .

ANEP N°:  2016020149الو�سط:2020/12/10

اإ�سهار

ANEP N°:  2016020246الو�سط:2020/12/10
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غليزان

اتفاقية ال�ستحداث 
م�ؤ�س�سات م�سغرة 

التقليدية  وال�صناعة  ال�صياحة  مديرية  اأبرمت 
والعمل العائلي لوالية غليزان وغرفة ال�صناعة 
التقليدية واحلرف موؤخرا اتفاقية تعاون و�رشاكة 
مع الفرع املحلي للوكالة الوطنية لدعم ت�صغيل 
م�صغرة  موؤ�ص�صات  ا�صتحداث  لت�صجيع  ال�صباب 
لرتقية منتجات ال�صناعة التقليدية، ح�صبما علم 

اأم�س االأربعاء لدى جهاز »اأون�صاج« بالوالية.

قاملة

حي عقابي يعاين 
اأبدى �صكان حي عقابي املعروف بالكور�س،و�صط 
ا�صغال  توقف  بعد  كبريا  ،تدمرا  قاملة  مدينة 
التهيئة احل�رشية للحي ،وترك املقاولة الو�صع 
ما  ،وكرثة احلفر، وهو  االأمطار  كماهو،يف ظل 
ي�صكل تهديدا للأطفال وال�صيوخ،وي�صعب عملية 
حتول  لهذا  ال�صيارات،ي�صاف  وحركة  االنتقال 
القاذورات،والنفايات،ونا�صد  ملكان  ال�صوارع 
م�صالح  لتوجيه  للوايل  �رشيعا  حتركا  ال�صكان 
البلدية اأو الدائرة ملراقبة ومتابعة اال�صغال،قبل 
اأن يتفاقم الو�صع،وتظهر روائح كريهة يف زمن 
وباء كورونا،فهى يتدخل ال�صيد الوايل للنظر يف 

املو�صوع؟
 وليد ب

بكل من خن�شلة وتيارت

ت�قيف13 عن�سر دعم 
للإرهابيني

للجي�س  اأوقفت مفارز  االإرهاب  اإطار مكافحة  يف 
للجماعات  دعم  عن�رش   )13( ال�صعبي  الوطني 
االإرهابية بكل من خن�صلة وتيارت، يف حني ك�صفت 
ودمرت مفارز اأخرى للجي�س الوطني ال�صعبي )12( 
تقليدية  قنابل  و)03(  االإرهابية  للجماعات  خمباأ 
من  بكل  اأخرى  واأغرا�س  تفجري  ومعدات  ال�صنع 

برج بوعريريج وجيجل و�صكيكدة وبومردا�س.

مع توقيف28 تاجرا
حجز 22 قنطاركيف معالج  
اأوقفت مفارز م�صرتكة للجي�س الوطني ال�صعبي 
بالتن�صيق مع خمتلف م�صالح االأمن، )28( تاجر 
متفرقة،  عمليات  خلل  وحجزت  خمدرات 
كميات �صخمة من الكيف املعالج تُقدر بـ )22( 
اإدخالها عرب احلدود  كغ مت  و)20،675(  قنطار 

مع املغرب.

ال�شلف

ت�قع اإنتاج 6ر1 ملي�ن 
قنطار من احلم�سيات

تتوقع مديرية امل�صالح الفلحية بال�صلف اإنتاج 
مليون  6ر1  من  اأزيد  اجلاري  املو�صم  بر�صم 
اأنواع احلم�صيات، ح�صبما  قنطارا من خمتلف 
وك�صف  الهيئة  ذات  لدى  االأربعاء  اليوم  علم 
يو�صف  التقني،  والدعم  االإنتاج  م�صلحة  رئي�س 
بر�صم  اإنتاج  م�صاحله  »توقع  عن   ، بوجلطية، 
املو�صم الفلحي 2020/ 2021 زهاء 1،629،695 
احلم�صيات  اأ�صناف  خمتلف  من  قنطارا 

املغرو�صة عرب حميط حو�س ال�صلف«.

يوما 8 اإىل 10 دي�شمرب اجلاري

دورة تك�ينية يف
  االت�سال الرقمي

احلظائر  مل�رشوع  الوطنية  املديرية  تنظم 
يف  التكوينية  الدورة  حول  اجلزائرية  الثقافية 
 10 اإىل   8 من  واملنظمة  الرقمي،  االت�صال 
بعد  عن  التحا�رش  تقنية  عرب   ،2020 دي�صمرب 
املحليني  و�رشكائها  اإطاراتها  لفائدة  )زووم( 
والفنون،  الثقافة  وزارة  )اإطارات  والوطنيني 
وبرنامج  الثقافية  للحظائر  الوطنية  الدواوين 
اإطار  يف  تدخل  والتي  االإمنائي(  املتحدة  االأمم 
املرتجمة عرب  االت�صالية  ا�صرتاتيجيتها  جت�صيد 

خمطط عمل �صنة 2020 .
انطلقته  منذ  امل�رشوع  فاإن  بالذكر،  واجلدير 
العلمية عام 2014 نظم 33 دورة تكوينية لفائدة 
450 م�صارك يف خمتلف جماالت الرتاث البيئي - 
الثقايف، وهذا ما يوؤكد اال�صتثمار الكبري للمديرية 
ا�صتدامة  ل�صمان  القدرات  تدعيم  يف  الوطنية 

نتائج امل�رشوع حتى بعد نهايته عام 2022.
حكيم مالك

جامعة م�شتغامن

فتح 258 من�سب تك�ين
 يف ط�ر الدكت�راه

فتحت جامعة »عبد احلميد بن بادي�س« مل�صتغامن 
بر�صم  الدكتوراه  طور  يف  تكوين  من�صب   258
ال�صنة اجلامعية 2020-2021 ، ح�صبما علم اأم�س 
العايل  للتعليم  املوؤ�ص�صة  اإدارة هذه  من  االأربعاء 
واأو�صح امل�صدر اأن وزارة التعليم العايل والبحث 
املنا�صب  فتح هذه  موؤخرا على  وافقت  العلمي 
كليات  خمتلف  م�صتوى  على  البيداغوجية 
اجلامعة ومعهد الرتبية البدنية والريا�صية وهي 
تخ�س م�صاريع الدكتوراه يف 86 تخ�ص�صا علميا 

موزعة على 15 ميدانا و27 �صعبة جامعية.

اأول اآثار جانبية للقاح "فايزر" و"بي�نتك" 
بعد يوم واحد من بدء حملة بريطانيا لتوزيع اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا 

امل�شتجد الذي اأنتجته �شركتا »فايزر« و«بيونتك«، ظهرت بع�س الآثار اجلانبية 
الب�شيطة على من مت تطعيمهم.

ق.و/وكالت

عن  تقريرين  املنظمون  وتلقى 
حمتملة«،  حت�ص�صية  فعل  »ردود 
اليوم  يف  �صاركوا  اأ�صخا�س  من 
التطعيم  برنامج  من  االأول 
19«واأبلغت  »كوفيد  �صد  ال�صامل 
يف  الطبي  التنظيم  وكالة  رئي�صة 
جون  الدكتورة  املتحدة  اململكة 
رين، عن ردود الفعل هذه، عندما 
اأمام  االأربعاء  ب�صهادتها  اأدلت 
بريطانيا  وبداأت  برملانية  جلنة 
والعاملني  ال�صن  كبار  تلقيح  يف 
الذي  باللقاح  الطبي،  املجال  يف 
االأمريكية  االأدوية  �رشكة  طورته 
»بيونتك«  و�رشكة  »فايزر«، 

االأملانية، اأول ام�س الثلثاء، وهو 
با�صتخدام  العامل  يف  تطعيم  اأول 
»نحن  رين:  وقالت  اللقاح  هذا 
تقارير  من  حالتني  يف  نبحث 
خلل  من  علم  نحن  احل�صا�صية. 

اأن  املكثفة،  ال�رشيرية  التجارب 
هذه مل تكن م�صاألة خا�صة«وتابعت 
اإذا  »لكن  ال�صحية:  امل�صوؤولة 
احتجنا اإىل تعزيز ن�صيحتنا، فقد 
ح�صلنا االآن على هذه التجربة مع 

واملجموعات  ال�صعفاء،  ال�صكان 
فاإننا  كاأولوية،  اختيارها  مت  التي 
نو�صل هذه امل�صورة اإىل امليدان 

على الفور«.
كجزء  رين  تعليقات  وجاءت 
كيفية  حول  عامة  مناق�صة  من 
مراقبة  يف  وكالتها  ا�صتمرار 
لقاح  يتلقون  الذين  االأ�صخا�س 
متت  الذي  و«بيونتك«،  »فايزر« 
لل�صتخدام  عليه  املوافقة 
وكانت  املا�صي  االأ�صبوع  الطارئ 
فعالية  اأثبتت  ال�رشيرية  التجارب 
 90 على  تزيد  بن�صبة  اللقاح 
يف  يبداأ  اجل�صم  اأن  علما  باملئة، 
تكوين مناعة �صد فريو�س كورونا 
بعد اأيام من تلقي جرعته االأوىل.

بريطانيا

م�شتغامن
اإعادة تهيئة طرقات بلدية 

�سيدي خل�سر

باملن�شاآت التابعة للجزائرية 
للمياه باملدية

غر�س 2000 �سجرية 
بلدية  �صكان  الن�صغاالت  ا�صتجابة 
اإعادة  يخ�س  فيما  خل�رش  �صيدي 
تهيئة الطرقات الرابطة بني بع�س 
تخ�صي�س  مت  والبلدية  الدواوير 
غلف مايل قدره 2.5 مليار دينار 
الجناز م�رشوع اعادة ترميم كل من 
الطريق الرابط بني دوار العرايبية 
وكذا   11 رقم  الوطني  والطريق 
دوار  بني  الرابط  البلدي  الطريق 
اوالد حل�صن و دوار كرادة و الطريق 
م�صافة  على   10 رقم  الوالئي 
البلدي  الطريق  اي�صا  و  مرت   850

تلم�صاين  اوالد  دوار  بني  الرابط 
 1.1 م�صافة  على  القراينية  ودوار 
اإىل  امل�رشوع  يهدف  و  هذا  كلم 
و  ال�صوداء و حت�صني  النقاط  ازالة 
تدعيم هذه الطرق للإ�صارة اطلق 
العمومية  اال�صغال  قطاع  موؤخرا 
ل�صيانة  تنموية  عمليات  بالوالية 
اذ  املت�رشرة  الطرقات  من  عدد 
الو�صعية  االخرية  االمطار  ك�صفت 
ال�صعبة لعدد من الطرقات البلدية 

والوالئية.
�شورية بن �شالح

اطلقت اجلزائرية للمياه باملدية 
�صتم�س  وا�صعة  ت�صجري  حملة 
كافة املن�صاآت امل�صرية من طرف 
مراكزها  جميع  عرب  املوؤ�ص�صة 
منها  م�صاهمة  وذلك  بالوالية، 
و  املحيط  على  احلفاظ  يف 
تعزيز الثقافة البيئية تبعا ملبادرة 
الوزارة الو�صية التي بادرت بحملة 
العملية  هذه  تتم  الت�صجري، حيث 
حمافظة  م�صالح  مع  بالتن�صيق 
وتهدف  املدية  لوالية  الغابات 
�صجرية  غر�س   2000  بلوغ  اإىل 
االأ�صناف، كما �صتمتد  من جميع 
اجلاري  دي�صمرب  �صهر  طوال 
حيث كانت البداية من مركز بني 

�صليمان اأين مت غر�س 250�صجرية 
و  ال�صخ  حمطات  م�صتوى  على 
اخلزانات املائية و بعدها مركز 
معترب  عدد  غر�س  ثم  املدية 
القطب  بخزاين  ال�صجريات  من 
لبلدية  �صكري  مرج  و  احل�رشي 
العملية  هذه  �صت�صتمر  و  املدية 
املائية  املن�صاآت  جميع  لتم�س 
هذه  لقيت  اذ  للموؤ�ص�صة،  التابعة 
ا�صتح�صانا  اجلوارية  املبادرة 
املوؤ�ص�صة  كبريا من طرف عمال 
دور  من  لها  ملا  فيها  امل�صاركني 
املحافظة  ثقافة  غر�س  يف  كبري 

على البيئة والغطاء النباتي.
ر. بوخدميي 

يف جتارب لقاح »فايزر« و«بيونتك«

رد ر�سمي على وفاة 6 اأ�سخا�س
على مدار ال�صاعات املا�صية، انتابت 
انت�صار  من  القلق  من  حالة  الكثريين 
خلل  اأ�صخا�س،   6 وفاة  عن  اأنباء 
جتارب التي اأجريت على لقاح »فايزر« 
كورونا  لفريو�س  امل�صاد  و«بيونتك« 
امل�صتجد اإال اأن اإدارة الغذاء والدواء 
الذي  اخلرب  على  علقت  االأمريكية 
لتبعث  بكرثة،  االإعلم  و�صائل  تناقلته 
ينوون  ممن  للمليني  طماأنينة  ر�صالة 
اإفادة  وخلل  التطعيم  على  احل�صول 
»بوليتيكو«  �صحيفة  ن�رشتها  للإدارة 
الوفيات  اإن  الهيئة  قالت  االأمريكية، 

ال�صتة »ال علقة لها باللقاح«.

من  بني  »من  اأن  االإفادة  واأو�صحت 
متت جتربة اللقاح عليهم كانت هناك 
حاالت م�صابة بعدوى كورونا �صديدة. 
توفيت 6 حاالت، 4 ممن تلقوا لقاحا 

باللقاح  تطعيمهما  مت  واثنان  وهميا 
توجد  ال  »لكن  احلقيقي«وتابعت: 
مرتبطة  ال�صت  الوفيات  من  حاالت 
والدواء  الغذاء  اإدارة  باللقاح«وقالت 
متعلقة  خماوف  توجد  »ال  اإنه 
ن�صبة  حقق  الذي  اللقاح«،  ب�صلمة 
التجارب  يف  باملئة   90 تتجاوز  جناح 
التي  البيانات  وح�صب  ال�رشيرية 
قدمتها »فايزر« االأمريكية و«بيونتك« 
املناعية  اال�صتجابة  تبداأ  االأملانية، 
االأوىل،  اجلرعة  بعد  اللقاح  ملتلقي 
فريو�س  من  احلماية  ت�صل  حيث 

كورونا اإىل 88 باملئة.

امل�شرية

ال�ايل مطل�ب يف مدر�سة خمل�ف ق�يدر
مدر�صة  تلميذ  اأولياء  ا�صتنجد 
والية  بوايل  قويدر  خملوف 
العاجل  التدخل  اجل  من  النعامة 
املدر�صة  تعانيه  ما  بخ�صو�س 
زادت  التي  متعددة،  نقائ�س  من 
ال�صتاء  ف�صل  خلل  اأكرث  حدتها 

هذا  اإىل  زيارة  بربجمة  مطالبني 
االأولياء  واأ�صار  الرتبوي،  املرفق 
املهرتئة  ال�صاحة  و�صعية  اإىل 
مائية  برك  اإىل  تتحول  التي 
النتوءات  وكرثة  احلفر  ب�صبب 
رغم  وهذا  املطر،  ت�صاقط  كلما 

من  الرتبوية  املوؤ�ص�صة  ا�صتفادة 
اأنها  اإال   2019 �صنة  تهيئة  عملية 
م�صكل  على  زيادة  بعد  تنطلق  مل 

التدفئة. 
املدر�صي  االإطعام  م�صكل  اأما 
يبقى مطروحا منذ بداية املو�صم 

الدرا�صي ب�صبب غياب عاملت يف 
املرا�صلت  رغم  وهذا  املطعم، 
خمتلف  اإىل  املوجهة  املتعددة 
مت  الذين  املعنية،  ال�صلطات 

اإ�صعارهم بهذه الو�صعية. 
النعامة: ابراهيم �شالمي

مع بدء توزيع لقاح كورونا

 "كارثة عاملية" تل�ح يف االأفق
بدء  مع  العامل،  تواجه  مرتقبة  م�صكلة 
عملية توزيع اللقاحات امل�صادة لفريو�س 
كورونا، وهي م�صكلة »التوزيع املن�صف« 
املعادلة  وهي  العامل،  دول  لكل  للقاح 
واإمكانات  قدرات  اختلف  مع  ال�صعبة 

الدول واحلكومات حول العامل.
البلدان  تتخلف  اأن  من  خماوف  هناك 
اللقاح،  الفقرية عن ركب احل�صول على 
من  جرعات  »تخزن«  الغنية  الدول  الأن 
حاجتها  من  اأكرث  كورونا  فريو�س  لقاح 
جمعت  نيوز«،  »�صكاي  ملوقع  ووفقا 

يكفي  مبا  كبريا  خمزونا  الغنية  الدول 
 3 �صعوبها  لتح�صني  اللقاح  من جرعات 
مرات تقريبا بحلول نهاية العام املقبل، 
على  ر�صميا  املوافقة  تتم  اأن  بانتظار 
حكوماتها  قبل  من  اللقاحات  جميع 

وهيئاتها ال�صحية.
منظمة  من  االإح�صاءات  هذه  وتاأتي 
حتالف لقاح ال�صعب، التي ت�صم منظمة 
ومت  الدولية،  العفو  ومنظمة  اأوك�صفام 
بتحليل  االإح�صاءات  على  احل�صول 
و8  الدول  بني  متت  التي  ال�صفقات 

ومن  اللقاحات،  تنتج  رئي�صية  �رشكات 
لها،  التو�صل  مت  التي  االإح�صاءات  بني 
مودرنا  لقاح  جرعات  جميع  اأن  هو 
دول  قبل  من  �رشاوؤها  مت  املرتقب، 
جرعات  من  باملائة   96 اأن  كما  غنية، 
من  �رشاوؤها  مت  اجلديد،  فايزر  لقاح 
 53 تاأمني  مت  وبالنتيجة،  الغنية،  الدول 
لـ14  اللقاحات  جرعات  من  باملائة 
فمثل  فقط،  العامل  �صكان  من  باملائة 
كندا ح�صلت على جرعات تكفي لتلقيح 

كل مواطن كندي 5 مرات.
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اإح�سائيات وباء 

ك�رونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   598
ارتفاع اجمايل ال�شابات اىل : 90014

ت�شجيل 15 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2554

حالت ال�شفاء اجلديدة : 508
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 58654
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