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با�رشت وزارة ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية 
حتقيقات  يف م�صاريع امل�صتثمرين يف تربية 

املائيات واملحار املدعمني  من وزارة ال�صيد 
البحري التدخل  خالل ال�صنوات املا�صية بعدما تبني وجود 

الع�رشات من عمليات الن�صب واالحتيال للح�صول على 
قرو�ض وتعوي�صات باملاليري دون اإجناز م�صاريعهم .

ردت وزارة العدل، يف بيان لها حول ادعاءات النا�صط 
ال�صيا�صي ر�صد نكاز اأنه حمبو�صا بطريقة تع�صفية 

على خلفية قرار غرفة االتهام قد اأ�صدرت قرارها 
يوم 05 افريل املا�صي  القا�صي باإرجاع اىل ملف 

قا�صي التحقيق والذي تبني اأنه قرار �صائب م�صند اإىل 
املادة  197 من قانون  االجراءات اجلزائية .

ك�صف رئي�ض م�صلحة االأمرا�ض املعدية مب�صت�صفى 
بوفاريك، حممد يو�صفي، اأم�ض، اأن االأ�رشة ال�صاغرة 
يف م�صلحته بلغت ن�صبتها 25 باملائة يف اآخر اأ�صبوع، 
بعدما كانت ممتلئة عن اأخرها قبل 15 يوما، م�صريا 
يف ذات ال�صياق، اأن حاالت االإ�صابة بفريو�ض كورونا 
خالل ال�صاعات االأخرية، يف تراجع م�صتمر مقارنة 

باالأ�صابيع املا�صية.

يقوم الوزير االأول عبد العزيز جراد غدا الثالثاء  بزيارة 
عمل وتفقد اىل والية امل�صيلة اأين ي�رشف على افتتاح ال�صنة 

اجلامعية اجلديدة 2020 /2021 من امل�صيلة كما �صيقوم 
ح�صب مانقلته م�صادر مطلعة ل«الو�صط«   بتد�صني وتفقد 

عدد من امل�صاريع التنموية يف قطاعات عديدة منها ال�صحة 
والرتبية والفالحة وغريها من القطاعات.
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لالإ�ص�ع�ت التي مت تداوله� على 
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ظهور مفاجئ للرئي�س تبون عرب تويرت

�سفعة للم�سككني و طماأنة للراأي العام
.    االفراج عن قانون االنتخابات اجلديد قريبا

طماأن رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اجلزائريني 
حول �شحته لي�شع بذلك حدا للإ�شاعات التي مت تداولها 
على نطاق وا�شع بخ�شو�س ،و�شعيته ال�شحية، معلنا اأنه 
طلب من رئا�شة اجلمهورية التن�شيق مع اللجنة املكلفة 
بتحرير قانون االنتخابات اجلديد للنتهاء منه خلل 

خلل  بها  تعهد  التي  االإ�شلحات  م�شار  الإكمال  اأيام   10
حملته االنتخابية.

اإميان لوا�س

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  وجه 
تبون من خالل فيديو عرب موقعه على 
اأعلن  لل�شعب اجلزائري،  »التويرت« كلمة 
كورونا،  تعافيه من فريو�س  من خاللها 
بعد  الوطن  اأر�س  اإىل  القريبة  وعودته 
 3 تتجاوز  لن  التي  النقاهة  فرتة  انتهاء 

اأ�شابيع على حد قوله.
تبون:«  املجيد  عبد  الرئي�س  وقال 
هلل  احلمد  �شهرين،  دام  غياب  بعد 
اهلل،  بف�شل  تدريجيا  التعايف  بداأت 

اأ�شابيع   3 ياأخذ  قد  قواي  وا�شرتجاعي 
يعني  ال  الوطن  عن  بعدي  اإ�شافية، 
يوميا  االحداث  اأتابع  فاأنا  ن�شيانه 
عند  ب�شاعة...و  �شاعة  اأقول  ال  حتى 
رئا�شة  اإىل  تعليمات  اأ�شدي  ال�رضورة 
اجلمهورية ... كما اأنني طلب من رئا�شة 
املكلفة  اللجنة  مع  التن�شيق  اجلمهورية 
اجلديد  االنتخابات  قانون  بتحرير 
لالنتهاء منه خالل 10 اأيام الإكمال م�شار 
االإ�شالحات التي تعهد بها خالل حملته 

االنتخابية.«
تبون:«  موعدنا  املجيد  عبد  وقال 

بناء  لنوا�شل  الوطن،  اأر�س  على  قريب 
اجلزائر  �شتبقى  اجلديدة،  اجلزائر 
وجي�شها  العظيم،  ب�شعبها  واقفة  دوما 
الوطني،  التحرير  جي�س  �شليل  البا�شل، 

وموؤ�ش�شات الدولة«.
للطبقة  طماأنة  مبثابة  الفيديو  ويعترب 

لبع�س  ورد  العام،  للراأي  و  ال�شيا�شية 
االأطراف االإقليم التي حتاول االإ�شتثمار 
املجيد  عبد  الرئي�س  غياب  ملف  يف 
مع  تزامنا  تبون  ظهور  ياأتي  و  تبون، 
على  النتخابه  االأوىل  الذكرى  اإحياء 

رئا�شة اجلمهورية.

وجهت لهم تهم ا�شتعمال النفوذ والتاأثري على 
�شري العدالة

التحقيق مع  ال�سعيد بوتفليقة 
يف ملف الطيب لوح

الغرفة  التحقيق لدى  با�رضقا�شي 
اجلزائي  القطب  لدى  الثالثة 
املالية  الق�شايا  يف  املتخ�ش�س 
،واالقت�شادية مبحكمة �شيدي احممد 
حتقيقات  االأحد  اأم�س  �شبيحة 
الرئي�س  وم�شت�شار  معمقة  �شقيق 
ال�شابق املقال ال�شعيد بوتفليقة بتهم 
الف�شاد  مبلف  ثقيلة مرتبطة  ف�شاد 
املتابع بها وزير العدل ال�شابق الطيب 

بوتفليقة  ويواجه ال�شعيد  هذا  لوح. 
على  والتاأثري  النفوذ  تهم  ا�شتعمال 
ملفات  من  العديد  يف  العدالة  �شري 
�شكيب  ملف  مقدمتها  يف  الف�شاد 
 ، �شابق  وزير  وزوجته ،وابن  خليل 
اللفات  من  العديد  اإىل  باالإ�شافة 
مت  اإخمادها ،وخنق  التي  الثقيلة 

اأ�شحاب احلقوق .
حممد بن ترار

الربوفي�شور حممد يو�شفي:

انخفا�ض ال�سغط على م�ست�سفى بوفاريك بـ25 باملائة 

وزارة  ال�شيد البحري 

فتح  ملف نهب اأموال القطاع يف ا�ستثمارات وهمية  
.     تدعيم القطاع ب05 موانئ  وجتديد حظرية �شفن ال�شيد   

ك�شف رئي�س م�شلحة االأمرا�س املعدية 
يو�شفي،  حممد  بوفاريك،  مب�شت�شفى 
اأم�س، اأن االأ�رضة ال�شاغرة يف م�شلحته 
بلغت ن�شبتها 25 باملائة يف اآخر اأ�شبوع، 
قبل  اأخرها  عن  ممتلئة  كانت  بعدما 
اأن  ال�شياق،  ذات  يف  م�شريا  يوما،   15
حاالت االإ�شابة بفريو�س كورونا خالل 
م�شتمر  تراجع  يف  االأخرية،  ال�شاعات 

مقارنة باالأ�شابيع املا�شية.
ت�رضيح  يف  يو�شفي  حممد  واأو�شح 
االأمرا�س  م�شلحة  اأن  بر�س«،  لـ«�شبق 
كانت  بوفاريك،  مب�شت�شفى  املعدية 
ت�شتقبل على مدار اأيام عددا كبريا من 
اأغلبهم يف  كورونا،  بفريو�س  امل�شابني 
االأك�شجني،  اإىل  وبحاجة  حرجة  حالة 
حمذرا باملقابل من خطورة اال�شتهتار 

الفريو�س،  مع  التعاطي  يف  والرتاخي 
الأن خطر االإ�شابة بكوفيد 19 ال يزال 
قائما، يف اإ�شارة منه اأن املوجة الثانية 
لفريو�س كورونا كانت اأكرث حدة مقارنة 

باملوجة االأوىل.
االإ�شابة  حاالت  تراجع  يخ�س  فيما 
بكوفيد 19 يف اجلزائر، قال املتحدث 
من  اأ�شباب،  لعدة  راجع  هذا  اأن  ذاته، 

لدى  امل�شجل  الكبري  التخوف  بينها 
بعد  بو�شوح  ظهر  والذي  املواطنني 
اإ�شابة  األف  عتبة  اجلزائر  اأن جتاوزت 
باالإجراءات  االلتزام  وعودة  يوميا 
احلجر  اإجراءات  اإىل  اإ�شافة  الوقائية، 
ال�شحي اجلزئية التي فر�شتها احلكومة 

موؤخرا.
مرمي خمي�شة

واملوارد  البحري  ال�شيد  وزارة  با�رضت 
م�شاريع  حتقيقات  يف  ال�شيدية 
املائيات  تربية  امل�شتثمرين يف 
ال�شيد  وزارة  املدعمني  من  واملحار 
ال�شنوات  البحري التدخل  خالل 
الع�رضات  تبني وجود  بعدما  املا�شية 
للح�شول  واالحتيال  الن�شب  عمليات  من 
باملاليري دون  وتعوي�شات  قرو�س  على 
م�شادر  واأ�شارت  هذا   ، م�شاريعهم  اإجناز 
مقربة اأن وزارة  ال�شيد البحري  قد حتيل 
الق�شاء  على  امل�شتثمرين  الع�رضات  من 
تعر�س  التي  الن�شب  عملية  خلفية  على 
اجل  من  املاليري  اأنفق  الذي  القطاع  لها 
الع�رض  ال�شنوات  خالل  بالقطاع  النهو�س 
جتديد  حظرية  خالل  من   ، املا�شية 
االأموال  رغم  والتي  ال�شيد  مراكب 
اأنها  اأجلها  اإال  من  التي �رضفت  الباه�شة 
الع�رضات  تبني  ح�شول  حيث   ، تتغري  مل 
من رجال البحر امل�شتثمرين على قرو�س 
يف   ، جدوى  دون  لكن  مراكبهم  لتجدي 

واحتيال  ن�شب  �شبكات  تبني  وجود  حني 
ونهبت  ال�شفن  �شناعة  قطاع  يف  تعامل 
الذي  االأمر   ، اخلارج  اإىل  وفرت  املاليري 
جديدة  عملية  تبا�رض  جعل  الوزارة 
وفقا  القطاع  ودعمه  تقييم  �شاأنها  من 
املنتظر  من  حيث  اجلديدة ،  للمعطيات 
احالة الع�رضات من امل�شتثمرين الوهميني 
العدالة  القطاع  اإىل  على  ،والن�شابني 

ال�شرتجاع االأموال املنهوبة.
ال�شيد  وزارة   با�رضت  اآخر  جانب  من 
البحري واملواد ال�شيدية  خمططا جديدا 
من اأجل النهو�س بالقطاع ،وتو�شيع ن�شاطه 
خالل   من  ،وذلك  الوطني  امل�شتوى  على 
اقامة  درا�شة كاملة للقطاع  وتطهريه من 
الن�شابني مع تدعيمه بالعديد من املعدات 
والرفع  القطاع  لتطوير  واملوانئ اجلديدة 
العاملة  اليد  وا�شتقطاب  االنتاج  من 
خالل رد  من  التكوين  طريق  عن  املوؤهلة 
بال�شيد  اخلا�شة  للمدار�س  االعتبار 
مقرب  م�شدر  وح�شب  ،هذا  البحري 

اأحمد فرخي  الوزير �شيد  فاإن  من القطاع 
طالب  قد  القطاع  يف  تخ�ش�شه  وبحكم   
القطاع   واقع  حول  �شاملة  درا�شة  باإقامة 
وحتديد املواقع  التي  حتوي ثروة �شمكية 
من   قربها  بحكم  الغربية  هائلة  خا�شة 
املحيط  ما يجعل الرثوة ال�شمكية متوفرة 
اخلا�س  االأ�شطول  مراجعة  �شيتم   كما   ،
الواليات  م�شتوى  على  البحري  بال�شيد 
ال�شفن  على  الق�شاء  مع   ، ال14  ال�شاحلية 
املهنيني  دعم  اىل  القدمية ،وال�شعي 
ل�شمان  البحري  اأ�شطولهم   بتجديد  
مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع على 
اىل   الوزارة  ت�شعى  كما   ، العامل   م�شتوى 
االأقفا�س  تربية املائية داخل  عملية دعم 
القته  ملا  املائية   وامل�شطحات  وال�شدود 
من  جناح خالل ال�شنوات املا�شية  خا�شة 
يف ظل االرتفاع يف االإنتاج الذي حقق ن�شبة 
منو زادت عن ال11 باملائة مقارنة بال�شنة 
من  بلغ  االإنتاج  الوطني  حيث  املا�شية 
االأ�شماك 120.354 طن خالل �شنة  2018 

مقارنًة ب108.300 طن يف عام 2017 وهو 
نتيجة ايجابية   خا�شة يف بع�س الواليات 
باملائة  ال140  زيادتها  ن�شبة  قاربت  التي 
على غرار عني متو�شنت ، تيبازة وتلم�شان 
، يف حني  جتري درا�شات من اأجل الوقوف 
على تراجع االنتاج بواليات بكل من عنابة 
ت�شعى  ...كما  ،وم�شتغامن  و�شلف  ،وجيجل 
اأ�شطول  جتديد  على  العمل  اىل  الوزارة 
بالتقنيات احلديثة  البحري ودعمه  ال�شيد 
جديدة  موانئ   05 فتح  على  العمل  مع   ،
عن  عبارة  كانت  والتي  البحري ،  لل�شيد 
درا�شات خالل عهد الوزير قبل 05 �شنوات 
مت  التي  اجلديدة  املوانئ  اىل  ،ت�شاف 
الوزارة  تعمل  اأخرى  ناحية  من   ، اجنازها 
اأجل تهيئة املوانئ  على فتح درا�شات من 
وتو�شيعها  البحري  بال�شيد  اخلا�شة 
اأعايل  يف  ال�شيد  ت�شمن  ب�شفن  لدعمها 
ال�شيد  على م�شاهمة  والعمل  البحار 

البحري يف خلق الرثوة .
حممد بن ترار

8 �شنوات �شجنا لولد عبا�س و4 لربكات

جمل�ض ق�ساء اجلزائر يوؤيد 
الأحكام البتدائية 

اأيدت غرفة اال�شتئناف لدى جمل�س 
االبتدائية  االأحكام  اجلزائر  ق�شاء 
�شيدي  حمكمة  اأ�شدرتها  التي 
الت�شامن  وزير  حق  يف  اأحممد 
 8 عبا�س  ولد  جمال  ال�شابقني 
نافذة  وال�شعيد  �شجنا  �شنوات 
بركات ب4 �شنوات �شجنا نافذة مع 
حق  يف  دينار  مبليون  مالية  غرامة 

كل منهما .
جمل�س  لدى  العامة  النيابة  وكانت 
خالل  التم�شت  قد  اجلزائر  ق�شاء 
عقوبة  الفارط  االأ�شبوع  جل�شة 
نافذا  �شجنا  ب 10 �شنوات  ال�شجن 
دينار  مليون  بقيمة  مالية  وغرامة 
االأ�شبق،  الت�شامن  وزير  حق  يف 
جمال ولد عبا�س، و 8 �شنوات �شجنا 
نافذا وغرامة مالية مبليون دينار يف 
�شغل  الذي  بركات،  ال�شعيد  حق 
واملتابعني  الوزارية،  احلقيبة  نف�س 
اأموال  واختال�س  تبديد  بتهم 
خمالفة  �شفقات  واإبرام  عمومية، 
الوظيفة.  ا�شتعمال  و�شوء  للت�رضيع 
وكان النائب العام يف مرافعته خالل 
وزيري  حماكمة  ا�شتئناف  جل�شة 
الت�شامن الوطني االأ�شبقني ومعهما 
اجلرم  اإن  املتهمني،  من  عدد 
اأركانه ما  بجميع  املقرتف قائم 

عليه  التما�س 10 �شنوات  يرتتب 
مبليون  مالية  وغرامة  نافذا  �شجنا 
جمال ولد عبا�س،  حق  يف  دينار 
وغرامة  نافذا  �شجنا  و8 �شنوات 
ال�شعيد  حق  يف  اأي�شا  دينار  مبليون 
عدة  العام  النائب  والتم�س  بركات 
اأحكام يف حق متهمني اآخرين منهم 
االأمني العام ال�شابق لوزارة الت�شامن 
الوطني، بو�شناق خالدي، بـ5 �شنوات 
غرامة  دينار  ومليون  نافذا  �شجنا 
�شجن  عقوبات  التم�س  مالية. كما 
�شجنا  و4 �شنوات  بني 5 �شنوات  ما 
مالية  غرامة  ينار  و500 األف  نافذا 
مع م�شادرة جميع اأمالك املتهمني 
عمال  وذلك  اجلرمية  من  املتاأتية 

باأحكام قانون مكافحة اجلرمية.
باية ع

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  قال 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امل�شت�شفيات، 
لبدء  حمدد  موعد  يوجد  ال  اإنه  اأم�س، 
موؤكدا  اجلزائر،  كورونا يف  �شد  التطعيم 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  الرئي�س  اأن 
تبون، هو من �شيعلن عن اللقاح املنا�شب 

فور اختياره وعقد �شفقة ا�شترياده.
واأو�شح بن بوزيد خالل نزوله �شيفا على 
قناة »ال�رضوق تي يف«، اأن من حتدثوا عن 
لهم  عالقة  ال  جانفي  يف  التطعيم  بدء 
عن  االإعالن  اأن  م�شريا  العلمية،  باللجنة 

اللقاح املنا�شب �شيكون من طرف رئي�س 
اجلمهورية اأو الوزير االأول.

اأن  ال�شياق،  نف�س  يف  الوزير  اأكد  كما 
�شمن  كورونا  لقاح  �شت�شرتي  اجلزائر 
مبادرة »كوفاك�س«، والبد اأن يكون معتمدا 
من طرف منظمة ال�شحة العاملية، متابعا 
اأنه لغاية اللحظة مل يتم اإبرام اأي اتفاقية 
فريو�س  للقاحات  امل�شنعة  املخابر  مع 

كورونا.
اللقاح  ت�شنيع  باإمكانية  تعلق  فيما  اأما 
االأول  امل�شوؤول  نفى  باجلزائر،  الرو�شي 

ب�شاأن  ات�شاالت  اأي  وجود  القطاع،  عن 
م�شيفا  اجلزائر،  يف  لكورونا  لقاح  �شنع 
لل�شعب  االأح�شن  اللقاح  اقتناء  �شيتم  اأنه 

اجلزائري مهما كان ثمنه.

مل نندم على قرار فتح املدار�س

بخ�شو�س ال�شكوك املوجهة لالإح�شائيات 
عدد  حول  العلمية  اللجنة  تقدمها  التي 
االإ�شابات، �شدد وزير ال�شحة باأن االأرقام 
الوبائية،  الو�شعية  عن  وتعرب  حقيقية 

عنها  املعلن  كورونا  »اإ�شابات  بقوله: 
من  فائدة  هناك  ولي�س  حقيقية  يوميا 
تراجع  �شبب  مرجعا  املعطيات«،  اإخفاء 
اللتزام  االأخرية  االأيام  يف  االإ�شابات 

املواطنني باالإجراءات الوقائية.
وعن عدد االإ�شابات امل�شجلة يف الو�شط 
الرتبوي، اأو�شح بن بوزيد اأنه مت ت�شجيل  
الو�شط  اإ�شابة بفريو�س كورونا يف   8000
املدار�س  فتح  قرار  اأن  موؤكدا  الرتبوي، 

غري خاطئ.
مرمي خمي�شة

وزير ال�شحة بن بوزيد

الرئي�ض هو من �سيعلن عن اللقاح فور اختياره
.       اجلزائر �شت�شرتي لقاح كورونا �شمن مبادرة »كوفاك�س«

وكيل اجلمهورية ا�شتاأنف اأمر قا�شي التحقيق 

وزارة العدل توؤكد �سالمة 
اإجراءات حب�ض ر�سيد نكاز  

.    غرفة االتهام امتثلت للمادة 197 من قانون 
االجراءات اجلزائية

حول  لها  بيان  يف  العدل،  وزارة  ردت 
ال�شيا�شي ر�شد  ادعاءات النا�شط 
تع�شفية  بطريقة  حمبو�شا  اأنه  نكاز 
االتهام  غرفة  خلفية قرار  على 
افريل   05 يوم  قرارها  اأ�شدرت  قد 
ملف  اىل  باإرجاع  املا�شي  القا�شي 
اأنه قرار  تبني  والذي  التحقيق  قا�شي 
من  املادة  197  اإىل  م�شند  �شائب 

قانون  االجراءات اجلزائية .
العدل  وزير  واأ�شار البيان اأن   هذا 
 2 يوم  اأمر  زغماتي،قد  بلقا�شم 
حول  اإداري  حتقيق  بفتح  دي�شمرب 
ر�شالة ر�شيد نكاز، ق�شد فح�س مدى 
قرار  املوجهة �شد  االإدعاءات  جدية 
غرفة االتهام مبجل�س ق�شاء اجلزائر 
القانونية  االأوجه  اأ�شا�س  من  والتاأكد 
العام  املفت�س  وكلف   ، �شده  املثارة 
وحقائق  االإجراءات  من  بالتاأكد 
�شلمت  دي�شمرب   9 امللف ،وبتاريخ 
اإىل  حترياتها  نتائج  العامة  املفت�شية 
والتي  االأختام  حافظ  العدل،  وزير 

للمدعو  املوؤقت  احلب�س  باأن  اأثبتت 
نكاز ر�شيد، حب�س قانوين وال ي�شوبه اأي 
خلل ،واأن قرار غرفة االتهام  �شائب 
ا�شتاأنف  اجلمهورية  اأن وكيل  حيث 
�شماع  قبل  التحقيق  قا�شي  اأمر 
ق�شاة  وان  املو�شوع  يف  املتهم 
الأحكام  متاما  امتثلوا  غرفة  االتهام 
االإجراءات  قانون  من   197 املادة 
اجلزائية التي تلزمها باإ�شدار قرار يف 
املو�شوع يف حني اأن احلب�س املوؤقت 
166 و  ومتديده يرتبط  باملواد 
االإجراءات  قانون  من   190 و   186
اإجراءاتها  احرتم  اجلزائية ، والتي 
البيان  واأ�شار   ، التحقيق بدقه  قا�شي 
ر�شيد  دفاع  تبناه  الذي  اأن االأمر 
كان  اإذا  حالة  ما  �شائبا يف  نكاز كان 
قا�شي التحقيق قد ا�شتمع اإىل املتهم 
اأن  ، ومادام  ر�شيد نكاز يف املو�شوع 
االجراءات  فاإن  تتم  مل  اخلطوة  هذه 

املتبعة ال ت�شوبها �شائبة .
حممد بن ترار
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اإميان لوا�س

وقال وزير االت�صال عمار بلحيمر يف 
االإلكرتونية  اجلريدة  به   خ�ص  حوار 
التي  املقاي�صة  اأن  بر�ص«  خرب   «
ال�صحراء  ا�صتعمارك  تزكية  تت�صمن 
من  مغربيته  ت�صمية  حتت  الغربية 
عهدته  املنتهية  الرئي�ص  طرف 
»دونالد ترمب » مقابل تزكية ا�صتعمار 
االأرا�صي الفل�صطينية من طرف الكيان 
ال�صهيوين عن طريق املخزن املغربي 
الذي ال جدوى لها اأمام اإرادة ال�صعوب 
قيود االحتالل  تقهر يف ك�رس  التي ال 

واال�صتبداد.
خطوة  على  االت�صال  وزير  وعلق 
يف  بالعيون  اإماراتية  قن�صلية  بفتح 
الفتا  ال�صحراوية،  املحتلة  االأرا�صي 
اأن اجلزائر من حيث املبداأ ال تتدخل 
يف ال�صيا�صات الداخلية للدول و�صتظل 
م�صريها،  تقرير  ال�صعوب يف  حق  مع 
موؤكدا باملقابل اأن املدن ال�صحراوية 
ال�صيما العيون هي مدينة حتت طائلة 
الأنها  اجلزائر   »: م�صيفا  اال�صتعمار، 
ومواقف  مبادئ  و�صاحبة  �صيد  بلد 
اأن  كان  الأي  ميكن  ال  ثابتة  اإن�صانية 
يلوي ذراعها اأو اأن يوؤثر على قناعاتها 
وقراراتها التي اأثبتت االأحداث واالأيام 

�صوابها ووجاهتها«.

و�شع حد  لعمليات الت�شويه و 
امل�شا�س با�شتقرار املوؤ�ش�شات

ثمن  الناطق الر�صمي با�صم احلكومة 
امُلتعلق  التنفيذي  مر�صوم  اإ�صدار 
االإعالم  ن�صاط  ممار�صة  بكيفيات 
ي�صكل  اأنه  معتربا  االأنرتنت،  عرب 
من  القطاع  برنامج  اأولويات  اإحدى 
االإعالم،  بنوع جديد من  التكفل  اأجل 
االإلكرتوين  االإعالم  يف  واملتمثل 
،واملعامالت يف  التوا�صل  الذي �صهل 
اأول  يعترب  اأنه  خمتلف جوانبها، الفتا 
االإلكرتونية  بال�صحافة  يتكفل  ن�ص 
م�صحوبا  مذهال  رواجا  تعرف  التي 
بحاالت �صوء ا�صتعمال من خالل ن�رس 
معلومات مغلوطة و�صور مفربكة على 
ال�صابكة، كما اأنه �صي�صع حد لعمليات 
�صد  واالبتزاز  والت�صهري  الت�صويه 
امل�صا�ص  حماوالت  ويف  االأ�صخا�ص 

ب�صمعة وا�صتقرار املوؤ�ص�صات.
املتحدث:«  قال  ذاته،  ال�صياق  يف  و 
املر�صوم اأ�صبح عمليا وملزما وبالتايل 
على كافة اأ�صحاب املواقع االإلكرتونية 
اأما  الأحكامه  االمتثال  �صتن�صاأ  التي 
كان  التي  املواقع  الأ�صحاب  بالن�صبة 
املر�صوم  قبل �صدور  فعلي  لها وجود 
زمني  ظرف  اأو  مبهلة  تتمتع  فاإنها 

مدته �صنة للتكيف مع اأحكامه.

�صدد  االإ�صهار  جمال  بخ�صو�ص  اأما 
من  يعد  االإ�صهار  جمال  اأن  بلحيمر 
ما  ،وهو  االأولوية  ذات  املجاالت 
جت�صد باإعداد م�رسوع قانون االإ�صهار 
من  وحلمايته  م�صتعجلة  ك�رسورة 
اأثرت  التي  القانونية  املمار�صات غري 
مو�صحا  عديدة،  ل�صنوات  �صلبا  عليه 
جد  مرحلة  يف  يوجد  امل�رسوع  اأن 
كمرحلة  ،و  التح�صري  من  متقدمة 
انتقالية �صيتم بداية من ال�صهر املقبل 
مقيا�صا   15 ب  العمل   2021 جانفي 
من  لال�صتفادة  مو�صوعيا  معيارا  اأو 

االإ�صهار العمومي.
بلحيمر  عمار  االت�صال  وزير  اأكد  و 
االإيجابية  امل�صاهمة  اأهمية  على 
ملهن  املنت�صبني  وكل  لالإعالميني 
بالواقع  االرتقاء  اأجل  من  ال�صحافة 
االإعالمي يف بالدنا اإدراكا منا اأن بلوغ 
اإ�صالح  يتاأتى مبجرد  لن  الهدف  هذا 
واإمنا  القانونية  املنظومة  وتعزيز 
واجبهم  اأداء  املعنيني  من  يتطلب 
ومهنية  خلقية  وم�صوؤولية  بوطنية 

الإجناح العملية.

التمويل الأجنبي لالإعالم 
الوطني اآلية للتدخل 

احلكومة  الر�صمي  الناطق  ورافع 
االأجنبي  التمويل  الدعم  منع  ل�صالح 

التجارب  اأن  موؤكدا  الوطني،  لالإعالم 
يعرف  ما  كون  اأثبتت  والوقائع 
اأو التمويالت اخلارجية  بامل�صاعدات 
ملختلف القطاعات هي يف غالبها اآلية 
اأجنبية للتدخل غري املبا�رس يف �صوؤون 
الدول حتت غطاء ما يعرف » بالقوة 
اأ�صحابها  يت�صرت  ،والتي  الناعمة” 
ب�صعارات  اأجنداتهم  لتنفيذ  خلفها 
دعم  غرار  على  مف�صوحة  اأ�صحت 
والرثوات  الدميقراطية  امل�صارات 
االنتقالية  املرحلة  ومنوذج  امللونة 

اأو التاأ�صي�صية
املر�صوم  اأن  االت�صال  وزير  اأو�صح  و 
عرب  باالإعالم  املتعلق  التنفيذي 
التمويل  منع  مبداأ  اأكد  االإنرتنت 
والذي  يف  الوطني  لالإعالم  االأجنبي 
الدعم  مينع   7 املادة  يف  يق�صي 
املبا�رس  وغري  املبا�رس  املادي  
اأجنبية،  جهة  اأية  عن  ال�صادر 
االإجراءات  تعزيز  مبوا�صلة  متعهدا 
التمويل  منع  اأكرثعملية  تفعل  التي 

االأجنبي لل�صحافة الوطنية وذلك من 
القانونية  االأطر  وتعزيز  اإثراء  خالل 
املنظمة للقطاع يف اإطار م�صتجدات 
يف  االأخري،  الد�صتوري  التعديل 
اأية  عن  االإعالم  اإبعاد  م�صاعي  اإطار 
�صغوط و والءات وم�صاومات اأجنبية 
ت�صتهدف املهنة ،ولكن ويف االأ�صا�ص 

ال�صيادة الوطنية .
باملكا�صب  بلحيمر  عمار  واأ�صاد  
اجلديد  الد�صتور  بها  عزز  التي 
ال�صحافة  وممار�صة  االإعالم  جمال 
االإعالم  فيها  مبا  ،وم�صوؤولية  بحرية 
ترجمة  اأنها  معتربا  االلكرتوين 
الرامي  اجلمهورية  رئي�ص  مل�رسوع 
جديد  اإعالمي  لواقع  التاأ�صي�ص  اإىل 
والتعددية  االحرتافية  على  يرتكز 
برنامج  اأن  الفتا  واالإيداع  والرقمنة 
من  املعتمد  االت�صال  قطاع  عمل 
تكري�ص  اإىل  ي�صعى  احلكومة  طرف 
الوطني  لالإعالم  اجلديدة  النظرة 
ومن  الدخالء  من  القطاع  وتطهري 

اأثرت  التي  املهنية  غري  املمار�صات 
اأداء  وعلى  مردوديته  على  �صلبا 

ال�صحافة ب�صكل عام.
اأفاد  بالتوطني،  يتعلق  فيما  اأما 
تعمل  االت�صال  وزارة   »: املتحدث 
ا�صتكمال  على  �صالحياتها  اإطار  يف 
ت�صمح  التي  التنظيمية  الن�صو�ص 
بالتوطني على غرار املتعلقة باإعداد 
م�رسوع قرار يت�صمن فتح االإعالن عن 
خدمات  اإن�صاء  رخ�ص  ملنح  الرت�صح 

البث التلفزيوين املو�صوعاتية«.
بلحيمر  اأرجع  ال�صدد،  ذات  يف  و 
DZ( نطاق  يف  التوطني  م�صوؤولية 
موؤهلة  وطنية  وهيئات  موؤ�ص�صات 
مثل مركز البحث يف االإعالم العلمي 
اأن  مفيدا   ،)CERIST( والتقني 
موؤ�ص�صات  تتوىل  اأخرى  موؤ�ص�صات 
اأخرى عملية اإيواء املواقع االإلكرتونية 
منها وكالة االأنباء اجلزائرية وموؤ�ص�صة 
وات�صاالت  والتلفزي  االإذاعي  البث 

اجلزائر وكذا متعاملون خوا�ص

ندد وزير الت�شال الناطق الر�شمي للحكومة عمار بلحيمر النار 
بقرار ترامب ب�شيادة املغرب على ال�شحراء الغربية، معتربا باأن 

املقاي�شة بني ترامب وملك املغرب حممد ال�شاد�س ل جدوى لها اأمام 
اإرادة ال�شعوب التي ل تقهر يف ك�شر قيود الحتالل وال�شتبداد.

وزير الت�شال عمار بلحيمر

املقاي�سة بني ترامب وملك املغرب ل جدوى منها
.       تنظيم الإعالم اللكرتوين �شي�شع حدا  لعمليات الت�شويه 

.       التمويل الأجنبي لالإعالم الوطني اآلية للتدخل غري املبا�شر 

خرباء يقراأون قرار ترامب بخ�شو�س ال�شحراء املغربية

من ل ميلك مينح من ل ي�ستحق
.      حمزة خ�شري: اأجندة دولية لإ�شعال املنطقة

.      حممد بو�شياف: رد على املوقف اجلزائري الراف�س التطبيع
من  وال�صيا�صة  القانون  يف  خمت�صون  حذر 
املغرب  ب�صيادة  ترامب  اعرتاف  تداعيات 
املغرب   وخطوة   ، الغربية  ال�صحراء  على 
نحو االنخراط يف م�صار التطبيع مع الكيان 
اإطار  يف  اخلطوة  اأن  معتربين  ال�صهيوين، 
تنفيذ اأجندة دولية اأمريكية اأوروبية �صهيونية 
الإ�صعال املنطقة ،و اإرهاق اجلزائر باعتبار 

القوة االأوىل يف املنطقة.

الدكتورحمزة خ�شري
اخلطوة يف اإطار تنفيذ اأجندة 

لإ�شعال املنطقة

القانون حمزة خ�رسي  املخت�ص يف  اعترب 
االمريكية  املتحدة  الواليات  اعرتاف  اأن 
هو  الغربية  ال�صحراء  املغرب على  ب�صيادة 
انتهاك لل�رسعية الدولية وحلق ال�صعوب يف 

تقرير م�صريها.
واأو�صح حمزة خ�رسي يف ت�رسيح خ�ص به 
االأمريكي  االعرتاف  اأن  »الو�صط«  جريدة 
اإطار  يف  الغربية،هو  ال�صحراء  مبغربية 
اأوروبية  اأمريكية  دولية  اأجندة  تنفيذ 
�صهيونية الإ�صعال املنطقة واإرهاق اجلزائر 
اأجل  من  املنطقة  االأوىل يف  القوة  باعتبار 

مترير م�رسوع التق�صيم الذي اأو�صكت القوى 
اال�صتعمارية القدمية على اإنهائه يف ال�رسق 

االأو�صط.
حتالف  اأن  القانون  يف  املخت�ص  واأ�صار 
وحدة  �صد  حتالف  هو  الكيان  مع  املخزن 
اجلزائر و �صعبها، و ذلك عرب اإقامة قواعد 
اأمنية و ع�صكرية و اعالمية متقدمة للكيان 
�صتعمل  املغربية  االأرا�صي  على  ال�صهيوين 
الداخلية  اجلبهة  اأ�صعاف  على  نهارا  ليال 
اجلزائرية و �صدد املتحدث على �رسورة اأن 
تراهن اجلزائر على تقوية الوحدة الوطنية 
و على الر�صادة يف ت�صيري ال�صوؤون العمومية 
و حتى تتجاوز على التهديدات اخلطرية، و 

اأن ال تعول فقط على حلفائها فقط.
و يف �صياق مت�صل، قال املتحدث :« حتالف 
مفاجئا  اأمر  لي�ص  بالدنا  على  ال�رس  قوى 
فرن�صا،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات   (
املتحدة(  العربية  االإمارات  »ا�رسائيل«، 
على  �صنوات  ع�رس  منذ  متوقعا  كان  لقد   ،
الف�صاء  هذا  يف  كتبت  �صخ�صيا  االأقل 
ال�رسق  تق�صيم  م�رسوع  على  مرة  من  اأكرث 
امل�رسوع  هذا  اإفريقيا،  �صمال  و  االأو�صط 
االأوربي  االأمريكي  الغرب  اأو�صك  الذي 
االأو�صط،  ال�رسق  اإكماله يف  ال�صهيوين على 

و  اإفريقيا  �صمال  له يف  التح�صري  بداأ يف  و 
هو  االأول  امل�صتهدف  اأن  الوا�صح  من  بات 
اجلزائر، حذار اأن نراهن على دعم حلفائنا 
ال�صني،  و  رو�صيا  االأر�صية،  الكرة  �رسق  يف 
فاإن  ظاهرا  اجلزائر  �صاندوا  اإن  و  الأنهم 
غايتهم هي م�صاحلهم اال�صرتاتيجية املالية 
و االقت�صادية و االأمنية، غري اأنهم �صيتخلون 
علينا متى �صمن لهم العدو احلد االأدنى من 
هذه امل�صالح، اإن ال�صامن الوحيد لوحدتنا 
وحدة  الداخلية،  جبهتنا  قوة  هو  بقائنا  و 
�صعبنا و ر�صادة نظام حكمنا و وعي �صعبنا، 
على  و  البقاء  على  املحافظة  رهان  اإن 
اجلغرافية لي�ص م�صتحيال و لكن من املوؤكد 

اأنه �صعب و �صعب جدا.«

الدكتورحممد بو�شياف
اخلطوة رد على املوقف اجلزائري 

الراف�س التطبيع

بو�صياف  حممد  ال�صيا�صي  املحلل  اعترب 
 ( االأمريكية  املتحدة  الواليات  اعرتاف  اأن 
القرار الرئا�صي لرتامب ( مبغربية ال�صحراء 
الغربية وعزمها على فتح قن�صلية بها ، هو 
اجلزائري  املوقف  على  ومتهور  عنيف  رد 

ال�صلوك اخلليجي  التطبيع ،وو�صف  برف�ص 
»ب«  ال�صهيوين   الكيان  مع  ال�رساع  جتاه 

الهرولة » .
وقال حممد بو�صياف اأن هذا االعرتاف هو 
حماولة لتحييد الدولة اجلزائرية يف الق�صية 
االمريكي  التحالف  اأن  الفتا  ال�صحراوية، 
نعت  على  بالتدريج  �صيعمل  الفرن�صي 
باالإرهاب  وو�صفها  ال�صحراوية  املقاومة 
واأن من يدعمها ويفتح لها ارا�صيه هو حام 

وداعم لالإرهاب. .
اخلطوة   هذه   »: اأن  بو�صياف  اأ�صار حممد  و 
 ، املتحدة  االأمم  ميثاق  على  �صافر  اعتداء 
االخرتاقات  جراء  من  انتهت  اأنها  يبدو  التي 
املتكررة مليثاقها ومل تعد يف اخلدمة ، كما 
وال�صعوب،  االإن�صان  حقوق  على  اعتداء  اأنه 
زعزعة  نحو  خطرية  خطوة  كذلك  وهو 
الو�صع يف املنطقة �صي�صع القوى الفاعلة يف 

املجتمع الدويل ».
ويف �صياق مت�صل، قال املتحدث:« االعرتاف 
الذي  االفريقي  للم�رسوع  تعطيل  هو  كذلك 
العاملية،  االقت�صادية  لالزمة  حال  يعترب 
القارة  اإدماج  و�صك  على  كان  والذي 
العاملية  االقت�صادية  املنظومة  يف  ال�صمراء 
والتعددية  التناف�صية  ورف�صا �صارخا ملبداأ   ،

 ، الغربية  الدول  روؤو�صنا  به  �صدعت  الذي 
االعرتاف االأمريكي نحو التاأزمي الذي يتوافق 
وخمططاته ال�رسق او�صطية ، واإعالن وا�صح 
بتجاوز الدور الفرن�صي و�صقوط لكل امل�صاريع 
نحو  حثيثة  بخطى  واالجتاه  االأورومتو�صطية 
منوذج للحرب الباردة اإن مل تكن حرب طاحنة 
م�رسحا  كلها  افريقيا  �صمال  �صاحات  تكون 
وال�صاحل  الليبي  امللف  تطورات  باعتبار  لها 
و قال  بو�صياف:« يف  كل االأحوال ال اأعتقد 
 ، وقت  ق�صية  �صوى  تكن  ومل   ، مفاجاأة  اأنها 
العربي  الوطن  ركني  و�صوريا  العراق  ف�رسب 
يف  االأمريكية  ال�صيا�صة  من  مواقفهما  ب�صبب 
كانا  ال�صهيوين  للكيان  ورف�صهم  املنطقة، 
ال�صهيو  حلملة  لبداية  وا�صحني  موؤ�رسين 
 ، ومقاومة  �صمود  كل  ت�صتهدف  -م�صيحية 
لقد ا�صبح مك�صوفا خمطط هوؤالء ، ومل تعد 
ال�رسعية الدولية مرجعا كافيا حلل اخلالفات 
من  مبكيالني  والكيل  التلون  ب�صبب  الدولية 
�صيا�صة  اأن  كما   ، اال�صتعماري  الغرب  قوى 
جديدة  م�صاحات  �صتوفر  االنحياز  عدم 
بتحالفات  التح�صن  من  بد  وال   ، لال�صتعمار 
جديدة وت�صجيع اجلريان االفارقة على ذلك ، 
واال�صتماتة على احلفاظ على املكت�صبات ».

اإميان لوا�س

حمزة خ�شريحممد بو�شياف
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لتح�سني  الوطنية  الوكالة  اأعلنت 
اأم�س  )عدل(  وتطويره  ال�سكن 
بيع  عن  لها,  بيان  يف  االحد, 
بكل  تقع  �سكنية  مبواقع  حمالت 
كذا  و  بالبليدة  بوينان  مدينة  من 

والية �سطيف. 
من�سورها  الوكالة, يف  اأو�سحت   و 
عرب  الر�سمي  ح�سابها  على 
املواطنني  »تعلم  اأنها  فاي�سبوك, 
ذات  حمالت  �رشاء  يف  الراغبني 
طابع جتاري و خدماتي, باملدينة 
للبيع  ت�سع  اأنها  بوينان  اجلديدة 
باملزايدة و بالتعهدات املختومة, 
 »B« حي   3100 مبوقع  حمال   130

.»F« و
و ا�سارت اىل ان عملية �سحب دفرت 
املديرية  مبقر  تكون  ال�رشوط 
غرب  اجلزائر  للوكالة  اجلهوية 

الكائن  بالبليدة.
اأجل  اآخر  االطار, حدد  و يف هذا 
تقدمي  و  ال�رشوط  دفرت  ل�سحب 
ب15  العنوان(,  بنف�س   ( العرو�س 
ن�رش  اأول  تاريخ  من  ابتداء  يوما 
الوطنية,  ال�سحافة  يف  لالإعالن 
ابتداء من  اأي  النهار«  منت�سف  يف 

اأم�س  االأحد. 
اأن  عملية  و ا�ساف امل�سدر ذاته 
فتح االأظرفة  تتم يف جل�سة علنية, 

النهائي  للتاريخ  املوافق  اأم�س  يف 
ال�ساعة  على  العرو�س,  الإيداع 

الثانية  زواال. 
فان  �سطيف,   لوالية  بالن�سبة  اما 
 39 تخ�س  باملزايدة  البيع  عملية 
ومهني  جتاري  ا�ستعمال  ذا  حمال 
مع حتديد الن�ساط, متواجد بحي 
بئر  عدل  �سكنية  وحدة   1500
ال�ساأن,   بهذا  و    01 موقع  الن�ساء 
الراغبني  املواطنني  الوكالة  دعت 
اإىل  ال�رشوط,  دفرت  �سحب  يف 
االإعالن  م�سمون  على  االطالع 
عن البيع, ال�سادر اليوم االأحد  يف 
اإىل  التوجه  اأو  »امل�ساء«,  جريدة 

مقر املديرية اجلهوية لوكالة عدل 
�سطيف .

دفرت  ل�سحب  اأجل  اآخر  حدد  و 
العرو�س)بنف�س  اإيداع  و  ال�رشوط 
اإبتداء  ال15  باليوم  العنوان(, 
يف  لالإعالن  ن�رش  اأول  تاريخ  من 
ال�ساعة  على  الوطنية,  ال�سحافة 
على  النهار,  منت�سف   12.00
يف  االأظرفة  فتح  عملية  تتم  اأن 
املوافق  اليوم  يف  علنية,  جل�سة 
العرو�س,  الإيداع  النهائي  للتاريخ 
مبقر  زواال,   14.00 ال�ساعة  على 
عدل  لوكالة  اجلهوية  املديرية 

�سطيف. 

باية ع 

العزيز  عبد  االأول  الوزير  �سيجدد 
جراد زيارته التفقدية للواليات يوم 
الثالثاء  القادم بخرجة ميدانية اىل 
والية امل�سيلة التي تو�سف بعا�سمة 
وزاري  وفد  راأ�س  على  احل�سنة 
وال�سكان  ال�سحة  وزيرا  منهم  هام 
والفالحة  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
وزراء  وكذا  الريفية  والتنمية 
قطاعات اأخرى , ويت�سمن برنامج 
عا�سمة  اىل  االأول  الوزير  خرجة 
تقريبا  ثري مي�س  برنامج  احل�سنة 
�سي�رشف  حيث  القطاعات  كل 
الدخول  تد�سني  على  باملنا�سبة 
اجلامعي اجلديد 2020/ 2021 من 
والية امل�سيلة ال�سيما وان املو�سم 
ميزة  �سيعرف  القادم  اجلامعي 
ونظام  برتكول  خالل  من  خا�سة 
العايل  التعليم  وزارة  اأعدته  خا�س 
والبحث العلمي من اأجل التحكم يف 

ي�رشب  الذي  كورونا  وباء  فريو�س 
العامل على غرار اجلزائر .

املرتقب  من  التي  امل�ساريع  ومن 
رفقة  االأول  الوزير  يتفقدها  ان 
ال�سناعة  قطاع  الوزاري  طاقمه 

التي تزخر به الوالية وكذا م�ساريع 
والتنمية  الفالحة  قطاع  يف  واعدة 
اأخرى  الريفية اىل جانب قطاعات 
لتنمية  كثريا  احلكومة  عليها  تعول 
اطار  يف  العليا  اله�ساب  مناطق 

خمطط عمل احلكومة الذي وافق 
عليه الربملان بغرفتيه ال�سيما تلك 
خارج  الثورة  خلق  على  تعمل  التي 
�سغل  منا�سب  وتوفري  املحروقات 

جديدة

يقوم الوزير االأول عبد العزيز جراد غدا الثالثاء  بزيارة عمل وتفقد اىل والية امل�سيلة 
اأين ي�سرف على افتتاح ال�سنة اجلامعية اجلديدة 2020 /2021 من امل�سيلة كما �سيقوم ح�سب 
مانقلته م�سادر مطلعة ل«الو�سط«   بتد�سني وتفقد عدد من امل�ساريع التنموية يف قطاعات 

عديدة منها ال�سحة والرتبية والفالحة وغريها من القطاعات.

تعليمات وزير التعليم العايل 

طوارئ باجلامعات 
والقامات اجلامعية 

اخلبري االقت�سادي، عبد القادر بري�ش 
لـ"الو�سط":

املوؤ�س�سات العمومية 
تعاين اختاللت هيكلية 

اجلامعات  اإدارات  با�رشت 
الزمن  �سد  �سباقا  عرب الوطن 
الدخول  �سمان اإجناح  اأجل  من 
احل�سوري لهذه  اجلامعي 
ظروف  يف  �سيكون  الذي  ال�سنة 
تف�سي  ظل  يف  خا�سة  ا�ستثنائية 
انطلقت  اأن  بعد  كورونا  فريو�س 
بطريقة  اأ�سبوعني  منذ  الدرو�س 

التعليم عن بعد.
هذا ويعمل مدراء اجلامعات على 
�سحي  دقيق  بروتوكول  و�سع 
اعتماد  �سيتم  حيث   , و�سارم 
�سمان  خالل  من  التفويج  نظام 
الطلبة  لثلث  الدرا�سة احل�سورية 
االأ�سا�سية,  الوحدات  مع تدري�س 
لكل �سدا�سي  اأ�سبوعا  مبعدل 12 
منط  عرب  �سيتم  والباقي 
�سي�سع  ما  وهو  بعد  عن  التعليم 
�سعبة  و�سعية  اجلامعات  يف 
الطلبة اجلدد  حيث  لدى  خا�سة 
ب�سفة  ال�سنة  هذه  التحق 
ا�ستثنائية 279.959 طالبا جديدا 
باجلامعات واملعاهد, ما �سيجعل 
بعد  عن  التدري�س  مع  تعاملهم 
الذي  الو�سع  كبرية وهو  ب�سعوبة 
ت�سعى بع�س املنظمات الطالبية 
اىل رف�سه جملة وتف�سيال  والتي 

التدري�س  بنظام  تطالب 
اأن  بع�س  احل�سوري  بحكم 
التخ�س�سات التنجح اال باالعتماد 
احل�سورية  الدرا�سة  على 
وتعمل  هذا  الدقيقة ,واملقربة, 
الطلبة  على  تفويج  اجلامعات 
على املدرجات عمال بتوجيهات 
اأن  يجب  اأنه  اأكدت  التي  الوزارة 
املدرج  يف  الطلبة  عدد  اليزيد 
,اأكرث  طالب  ال70  عن  الواحد 
ق�سمت  الرتتيبات  فاإن  هذا  من 
االفواج  عن  خالل  تق�سيم  من 

طريق العزل
املديرية  �سارعت  جانب  من 
اىل  اجلامعية  للخدمات  العامة 
ماراتونية  اجتماعات  تنظيم 
بغية  والغرب  بال�رشق  للمدراء 
للتكفل  املثلى  الطرق  درا�سة 
االقامة  جمال  يف  بالطلبة 
 , والنقل  االطعام   , اجلامعية 
حيث من املنتظر اعتماد التفويج 
يف املطاعم اجلامعية وكذا عدم 
احلافلة  يف  طالب   25 جتاوز 
من  الذي  االمر  وهو  الواحدة 
النقل  خمططات  مراجعة  �ساأنه 

واالإطعام .
حممد بن ترار

االقت�سادي,  اخلبري  اأكد 
اأم�س,  بري�س,  القادر  عبد 
العمومية  املوؤ�س�سات  اأن م�سكلة 
معقدة  االقت�سادية م�سكلة جد 
الظرفية  احللول  وتتجاوز 
تعاين  ما  الرتقيعية, الن  واحللول 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  منه 
ولي�ست  هيكلية,  اختالالت 
عار�سة  مالية  و�سعوبات  م�ساكل 

اأو ظرفية.
لـيومية  ت�رشيح  يف  بري�س  واأورد 
الفكرة  بخ�سو�س  »الو�سط«, 
ال�سناعة,  وزير  طرحها  التي 
حول  ابراهم,  علي  اآيت  فرحات 
التفكري اجلاري الإعادة النظر يف 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  ت�سيري 
راأ�س  فتح  اإمكانية  مع  العمومية, 
طريق  عن  املوؤ�س�سات  هذه  مال 
يف  راأ�سمالها  من  جزء  طرح 
�رشكاء  عن  البور�سة, والبحث 
خوا�س حمليني اأو اأجانب, كا�سفا 
باملنا�سبة اأن فتح راأ�س مال هذه 
امل�سكل,  يحل  ال  املوؤ�س�سات 
م�سكلة  باملقابل  حتل  مل  اإن 
مالكة  باعتبارها  الدولة  عالقة 
املوؤ�س�سات  هذه  مال  لراأ�س 
املوؤ�س�سات,  هذه  اإدارة  وجمل�س 
فيما  العالقة  جعل  وحتاول 
وجتارية  اقت�سادية  عالقة  بينها 
خال�سة  يربطها عقد جناعة مع 
على  وتتم حما�سبتهم  امل�سريين, 
لتبقى  يحقوقنها,  التي  النتائج 
بذلك ق�سية فتح را�س مال هذه 
تقنية  م�ساألة  ح�سبه,  املوؤ�س�سات 

لهذه  اجلزئية  اخلو�س�سة  تعني 
يف  التاأثري  بهدف  املوؤ�س�سات, 
اإدارتها  جمال�س  تركيبة  تغيري 
الت�سيري ونظام  اآليات  والتاأثري يف 

احلوكمة بها.
�سياق  يف  متحدثنا,  اأكد  وهنا 
يحقق  ال  االأمر  ذاته, اأن هذا 
املرجوة  واالأهداف  النتائج 
تدقيق  بعملية  ي�سبق  منه, ما مل  
هذه  الأ�سول  حقيقي  وتطهري 
الت�سخي�س  مع  املوؤ�س�سات 
على  للوقوف  املايل املعمق 
لهذه  املالية  الو�سعية  حقيقة 
املوؤ�س�سات, متوقعا باملنا�سبة اأن 
بتاأثريات  الظرف احلايل املت�سم 
اجلوانب  على  ال�سحية  االأزمة 
واالجتماعية,  االقت�سادية  
من تقل�س  �ساحبها  وما 
يف  ونق�س  املالية  القدرات 
االأعوان  لدى  ال�سيولة واالدخار 
ي�ساعد  ال  قد  االقت�ساديني, 
راأ�س  عملية  فتح  يف  وي�ساهم 
لطرحها  املوؤ�س�سات  هذه  مال 
يبقى  فامل�سكل  لالكتتاب العام, 
ال  اأكرث,  هيكلي وعميق  ح�سبه 
تكفي احللول الظرفية واملجزئة 
حلله. واأف�سح اخلبري يف ال�سوؤون 
�سعيد  على  االقت�سادية, 
اأن ملكية هذه  اأنه بحكم  مت�سل, 
فهي  للدولة,  تعود  املوؤ�س�سات 
تخ�سع لعدة اعتبارات اجتماعية 
االأموال  ت�ستنزف  جعلتها 

العمومية بدون جدوى 
مرمي خمي�سة

وكالة عدل 

بيع حمالت مبواقع يف مدينة بوينان و �سطيف 

اإىل جانب تفقد م�ساريع يعول عليها لتنمية اله�ساب

جراد يد�سن الدخول اجلامعي من امل�سيلة 

»عبدالقادر  امل�سيلة  وايل  اأكد 
اال�ستثمار  اأبواب  ,اأن  جالوي« 
اإمام  توجهاته  مبختلف  مفتوحة 
امل�ستثمرين ,حيث �رشح اأن  كل من 
اىل  بالتقرب  اال�ستثمار  يف  يرغب 
جلنة اال�سغاء على م�ستوي مديرية 
ال�سناعة,واأو�سح واىل امل�سيلة ,لدي 
نزوله �سيفا على اإذاعة امل�سيلة ,انه 
والئية  لالإ�سغاء  خلية  ت�سكيل  مت 
مكلفة مبرافقة وتوجيه امل�ستثمرين 
لال�ستفادة من   , امل�ساريع  وحاملي 
الن�ساط  عقود على م�ستوى مناطق 
املواقع  خمتلف  عرب  املتواجدة 
تعليمات  جت�سيد  اإطار  يف  وذلك 
خارج  اال�ستثمار  بت�سجيع  احلكومة 
املحروقات ودعم االقت�ساد املحلي 
وفر�س  الرثوة  خلق  خالل  من 
حتقق  التي  االأهداف  وهي  عمل 
الو�سول  باأن  معرتفا  الكثري  منها 
يتطلب  قطبا  الوالية  جعل  اىل 

هذا  يف  داعيا  اأكرب,  جمهودات 
اىل  اخلوا�س  امل�ستثمرين  ال�سياق 
بتقدمي  متعهدا  بالوالية  اال�ستثمار 
امللتزمني  للم�ستثمرين  الت�سهيالت 
يف  الراغبني  اأمام  اجلو  وتوفري 
االإ�ستثمار ومرافقتهم داعيا اجلميع 
وانه  التوجه  هذا  يف  امل�ساركة  اإىل 
اأجل  من  جاد  م�ستثمر  بكل  يرحب 
ال�سعاب  كل  وتذليل  م�ساعدته 
اإمامه, حمذرا يف ذات الوقت كل من 
يقف اإمام امل�ستثمرين وعرقلة �سري 
خلية  ت�سكيل  انه مت  االإدارة,م�سيفا 
مبرافقة  مكلفة  لال�سغاء  والئية 
وحاملى  امل�ستثمرين  وتوجيه 
ومرافقتهم  وتوجيههم  امل�ساريع 
وذلك يف اإطار م�سعى بعث الن�ساط 
يف  تاأتي  االقت�سادي,اللجنة 
والعراقيل  ال�سعوبات  اإزالة  اإطار 
وتوجيه  البريوقراطية,ومرافقة 
امل�ساريع  امل�ستثمرين,حاملي 

الإيجاد احللول امل�ستدامة واملكيفة 
.

�سكان حيي 209 م�سكن و200 
م�سكن يطالبون بتعبيد 

الطرقات
بلدية  اأحياء  من  العديد  �سكان  عرب 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  امل�سيلة,عن 
اآلت  التي  الكارثية  الو�سعية  من 
اإليها الطرقات نتيجة انت�سار احلفر 
اأ�سحت  التي  االأر�سية  واإهرتاء 
وقفت«  وقد  ال�سكان,هذا  هاج�س 
ميدانية  خرجة  خالل   « الو�سط 
غرار  على  االحياء  من  العديد  اىل 
م�سكن  و200  م�سكن   209 حي 
حجم  على  للوقوف  »عدل«وذلك 
يعي�سها  التي  واملعاناة  النقائ�س 
يف  القاطنون  اأفد  ,حيث  ال�سكان 
احلي ومن خالل ر�سالتهم لل�سلطات 
التي  املتدهورة  احلالة  اأن  املحلية 

باتت  احلي  م�سالك  اليها  و�سلت 
تو�سف بالكارثية يف ظل متاطل هذه 
االأخرية يف بعث م�ساريع اإعادة تهيئة 
جل  اأن  حيث  الطرقات,  وتزفيت 
انت�سارا  ت�سهد  اأ�سبحت  الطرقات 
فادحا للحفر, التي باتت تعيق حركة 
مرور الراجلني واأ�سحاب املركبات 
على حد �سواء والتي تتحول مع كل 
�سقوط لالأمطار اىل برك من املياه 
وجتمعات لالأوحال وهو االأمر الذي 
ي�سل ويف الكثري من االأحيان اإىل غلق 
وم�ستخدميه  عابريه  اأمام  الطريق 
املعنية  اجلهات  طالبو  الذين 
م�ستعجلة  حلول  ايجاد  باإلزامية 
من  االحياء  طرقات  تهيئة  واإعادة 
تعبيدها وتخلي�سهم من هذا  خالل 
انعدام م�ساريع  اأن  الهاج�س خا�سة 

التهيئة قد جعلهم يعانون كثريا.

عبدالبا�سط بديار

من خالل جلنة اإ�سغاء للم�ستثمرين  وحاملي امل�ساريع

وايل امل�سيلة يتعّهد بتقدمي ت�سهيالت لال�ستثمار
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 ، ورقلة  يف  ن�شطاء  ا�شتنكر 
التي  الق�شائية  املتابعات 
يف  البطالني  من  العديد  طالت 
املدة الأخرية  ، حيث ا�شتغرب 
ملعاجلة  ال�شلطات  توجه  هوؤلء 
بهذه  ال�شغل  ملف  تراكمات 
فيه  تعالت  وقت  يف   ، الطريقة 
باإيجاد  املطالبة  الأ�شوات 
عن  بعيدا  للملف  جذرية  حلول 
اأي توترات اأو توجهات قد تزيد 

الواقع تعقيدا .
الت�شغيل  مللف  متابعون  وقال 
البطالني  ترهيب  اأن   ، ورقلة  يف 
خطوة   ، الق�شائية  باملتابعات 
ومن  الرتياح  على  تبعث  ل 
املربع  اإىل  الأمور  اإعادة  �شاأنها 
الأول ، م�شريين اإىل اأنه كان من 
جذرية  حلول  اإيجاد  املفرو�ض 

باعتبارها  احلوار  لغة  تتبنى 
ال�شبيل الوحيد لحتواء تراكمات 

ملف الت�شغيل .
واتهم ذات املتحدثني ال�شلطات 
معاجلة  يف  بالف�شل   ، املحلية 
العاملة  اليد  ملف  يف  الأو�شاع 
هوة  ات�شاع  من  زاد  الذي  الأمر 
العمل  طالبي  بني  الثقة  انعدام 
نداءا  هوؤلء  ووجه   ، والإدارة 
طالبوا  الولية  لوايل  عاجال 
باب  فتح  بوجوب  خالله  من 
والإ�شغاء  البطالني  مع  احلوار 
اأنها  موؤكدين   ، ان�شغالتهم  اإىل 
ت�شمح  التي  الوحيدة  الطريقة 
 ، والتوترات  القالقل  باحتواء 
ل�شيما واأن املطالب املرفوعة 
م�رشوعة  الفئة  هذه  طرف  من 

ويكفلها القانون. 

من  الع�رشات  يزال   ول  هذا 
يوا�شلون   ، ورقلة  يف  البطالني 
وقفاتهم الحتجاجية الأ�شبوعية 
حاملني  الولية،  مقر  اأمام 
يف  بالتحقيق  تطالب  �شعارات 
ملف الت�شغيل وتطبيق املر�شوم 
بالتوظيف  املتعلق  الوزاري 
التنديد  وكذا   ، باجلنوب 
التي  الق�شائية  باملتابعات 
من  الع�رشات  تطال  اأ�شبحت 
الأخرية  املدة  العمل يف  طالبي 

.
ترفع  التي  املطالب  بني  ومن 
الحتجاجية  الوقفات  يف 
ال�رشوط  اإلغاء   ، الأ�شبوعية 
البرتولية  بال�رشكات  التعجيزية 
امل�شوؤولني  بع�ض  رحيل  وكذا 
يف  م�شاركون  قال  ويقول   ،

احلراك الأ�شبوعي ال�شلمي ، اأن 
ال�شلطات املحلية اأثبتت عجزها 
امللف  تراكمات  معاجلة  عن 
ملواجهة  حلول  اأي  جتد  ومل 
متابعة  اإىل  اللجوء  �شوى  الواقع 
لك�رش  الق�شاء  اأمام  البطالني 
عدد  واأكد   . امل�رشوع  حراكهم 
متم�شكون  اأنهم  املتحدثني  من 
راأ�شها  وعلى  الهامة  مبطالبهم 
املخت�شة  اجلهات  مطالبة 
ملف  خروقات  يف  حتقيق  بفتح 
املتورطني  وحما�شبة  الت�شغيل 
حد  و�شع  عن  ف�شال   ، فيها 
اخلروقات   « بـ  و�شفوها  ملا 
امل�شكوت عنها والتي ت�شتوجب 
قبل  من  جديا  تدخال  ح�شبهم 

اجلهات املركزية  .
جناة ،ح 

يف ق�شية نوعية متكنت عنا�رش 
لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة 
مترنا�شت  ولية  باأمن  الق�شائية 
خمت�شة  �شبكة  تفكيك  من 
ال�شتك�شاف  التنقيب،  يف 
للمعدن  املنجمي  وال�شتغالل 

الأ�شفر الذهب.
اأفاد بيان خللية العالم والت�شال 
مبديرية  والعامة  والعالقات 
قد  كانت  مترنا�شت  ولية  اأمن 
»الو�شط«على  يومية  حت�شلت 
ن�شخة منه اأن وقائع الق�شية تعود 
مفادها  معلومات  ا�شتغالل  اىل 
يف  كور�شة  ي�شتغل  م�شكن  وجود 
ال�شتك�شاف  التنقيب،  ن�شاط 
للمعدن  املنجمي  وال�شتغالل 
على  وهذا  )الذهب(،  ال�شفر 
بتمرنا�شت،  اأوتول  قرية  م�شتوى 
اأمنية  خطة  اإعداد  مت  عليه 
اجلانب  ،تفعيل  حمكمة 
الدائم  ال�شتعالماتي وبالتن�شيق 
مع وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
امل�شكن  تفتي�ض  مت  مترنا�شت 
توقيف  مت  اأين  الذكر  ال�شالف 

09 اأ�شخا�ض وحجز اآلة كهربائية 
خا�شة بتك�شري وطحن احلجارة، 
ميزان من احلجم ال�شغري، كمية 
بـ 75.45 غرام من مادة  مقدرة 
واأدوات  الأبي�ض، معدات  الزئبق 
من  كمية  الت�شفية،  يف  ت�شتعمل 
املختلط  الرتابي  امل�شحوق 
)الذهب(  الأ�شفر  باملعدن 
كمية  كلغ،   435 بـ  وزنه  قدر 
باملعدن  خمتلطة  احل�شى  من 
بـ  وزنها  قدر  )الذهب(  الأ�شفر 
193 كلغ، ومعدات اأخرى ت�شتغل 

يف الور�شة.
ق�شائي  ملف  اأجنزت  الفرقة 
التنقيب،  ق�شية  باخل�شو�ض عن 
وال�شتغالل  ال�شتك�شاف 
الأ�شفر  للمعدن  املنجمي 
من  رخ�شة  دون  )الذهب( 
ال�شلطات املوؤهلة قانونا، حيازة 
 ، وخطرية  �شامة  ح�شا�شة  مادة 
ال�شلطات  اأمام  تقدميهم  و�شيتم 
وقت  يف  املخت�شة  الق�شائية 

لحق.
�شيخ مدقن 

يف اإطار تزويد �شاكنة ولية الوادي 
بالطاقة الكهربائية، قامت مديرية 
ال�شنة  بداية  منذ  بالوادي  التوزيع 
اجلارية 2020 بو�شع حيز اخلدمة 
بالطاقة  للربط  م�رشوعا   77
والتجمعات  لالأحياء  الكهربائية 
والذي  مكهربة،  الغري  ال�شكانية 
�شندوق  �شمن  الولية  به  تكفلت 
للجماعات  وال�شمان  الت�شامن 

املحلية.
اإجناز  العمليات  هذه  يف  مت  حيث 
78 حموًل كهربائًيا منها 68 حمول 
على  هوائية  حمولت  و10  اأر�شيا 
ال�شبكات  من  39.301كلم  م�شافة 
متو�شطة التوتر و148.319 كم من 
والتي  التوتر  منخف�شة  ال�شبكات 
�شمحت بربط حوايل 3400 م�شكنا 

بال�شبكة الكهربائية.
بني  من  اأنه  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

 15 هناك  املنجزة  امل�شاريع 
عرب  الظل  مبناطق  خا�شة  عملية 
الولية، حيث مت و�شع حيز  اإقليم 
منها  كهربائيا  حمول   16 اخلدمة 
حمولت  و6  اأر�شية  حمولت   10
كلم   8.030 م�شافة  على  هوائية 
التوتر  متو�شطة  ال�شبكات  من 
ال�شبكات  من  كم  و25.796 
منخف�شة التوتر ا�شتفاد منها اأكرث 

من 540 م�شكنا.
مك�شبا  امل�شاريع  هذه  تعترب   كما 
كبريا ل�شكان الولية، وتعد توا�شال 
ج�شدتها  التي  الإجنازات  ل�شل�شة 
من  الأخرية  الفرتة  يف  املديرية 
مناطق  جميع  لربط  �شعيـها  حيث 
الربنامج  يف  امل�شجلة  الظل 
اأقرب  يف  الكهربائية  بالطاقة 

الآجال.
�أحمد باحلاج 

ن�شطاء �نتقدو� �خلطوة 

مترن��شت

�لفرقة �ملتنقلة لل�شرطة �لق�شائية بتمرن��شت

على م�شافة 187.62 كلم

متابعات ق�سائية باجلملة �سد البطالني يف ورقلة 

مطالب بدعم 03 قرى نائية بالكهرباء 

تفكيك �سبكة خمت�سة يف ال�ستغالل 
املنجمي للمعدن الأ�سفر

ربط 3400 م�سكنا بالطاقة 
الكهربائية بالوادي

تد�عيات تعرث م�شاريع �ل�شحة ،�لرتبية ،�لفالحة و�ل�شكن 

�سكان ورقلة،مترنا�ست  واأدرار يطالبون بلجنة حتقيق 
طالب �شاكنة ثالث واليات باجلنوب ،ب�شرورة �يفاد جلنة حتقيق وز�رية عالية �مل�شتوى 

للوقوف على تد�عيات تعرث م�شاريع �ل�شحة ،�لرتبية ، �لفالحة و�ل�شكن .
�أحمد باحلاج 

اجلمعيات  عديد  ممثلي  نا�شد 
 ، ورقلة  بوليات  الفاعلة 
ت�رشيح  يف  وادرار،  مترنا�شت 
لهم مع يومية »الو�شط » الوزير 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  الول 
لإيفاد جلنة حتقيق وزارية عالية  
تعرث  تداعيات  على  للوقوف 
الرتبوية    ، ال�شحية  امل�شاريع 
،ا�شافة لقطاع الفالحة و ال�شكن 

.
واأكد ذات املتحدثني ان الغمو�ض 
امل�شاريع  يكتنف  يزال  ل 
العزلة  لفك  الهادفة  ال�شحية 
املذكورة  اجلنوب  وليات  عن 
من خالل دعمها بامل�شت�شفيات 
الالزمة  الطبية  والتجهيزات 
املر�شى  معاناة  انهاء  ثم  ومن 
يف قطع م�شافات ترتاوح بني الـ 
900 و 2000 كلم للبحث عن �شبل 

العالج بوليات ال�شمال   .
ال�رشة  ت�شاءلت  ثانية  جهة  من 
عن  الوليات  بتلك  الرتبوية 
خلف  تقف  التي  ال�شباب 
املربر  غري  والتاأخر  التماطل 
الرتبوية  املن�شاآت  ت�شليم  يف 

الثانوي  و  املتو�شط  بالطورين 
ظاهرة  على  الق�شاء  بهدف 
الكتظاظ  بحجرات التدري�ض .

اثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
بهاته  الفالحة  قطاع  ان 
غياب  وطاأة  حتت  يئن  الوليات 

ال�شلطات  من  حقيقية  ارادة 
معاناة  ا�شتمرار  ب�شبب  الو�شية 
يف  الكبري  التاأخر  مع  الفالحني 
وغياب  الريفية  امل�شالك  تهيئة 
المر  وهو  الفالحية  الكهرباء 
تو�شيات  مع  يتنافى  الذي 
املوجهة  اجلمهورية  رئي�ض 
للحكومة والقا�شية ب�شبط كافة 
الت�شهيالت  وتقدمي  الجراءات 
خدمة  يف  الراغبني  لفائدة 
م�شادر  تعزيز  بهدف  الر�ض 
لالقت�شاد  الوطني  الدخل 
التبعية  انهاء  ثم  ومن  الوطني 
لقطاع املحروقات الذي تهاوت 
ا�شعاره يف البور�شات العاملية .

وعلى �شعيد اخر فال يزال ملف 
اخطبوط  حتت  يرزح  ال�شكن 
غياب  ب�شبب  الت�شيري   �شوء 
العمليات  حول  حقيقية  ارقام 
او  الجناز  طور  يف  املوجودة 

تلك املعنية بالتوزيع .

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

�ض ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان
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اأخبار اجلنوب

مع  بتمرنا�شت  قرى   03 تعاين 
يف  احلا�شل  التذبذب  م�شكلة 
حال  مما  الكهرباء  �شبكة  توفري 
دون ال�شتغالل الأمثل لالأجهزة 

الكهرو منزلية .
تربني  تني  قرى   �شكان  نا�شد 
يف  بتمرنا�شت  اأمقيد  و  اأراك  و 
 « »الو�شط   بجريدة  ات�شالهم 

التدخل  ب�رشورة  الطاقة  وزير 
مديرية  م�شالح  لدى  العاجل 
و�شط  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
بتمرنا�شت لالإفراج على م�شاريع 
التي  الكهرباء  ب�شبكة  دعمهم 
لأ�شباب  الدراج  حبي�شة  ظلت 
الت�شاوؤل مطروح  ليبقى   ، واهية 
التي  الطريقة  حول  هوؤلء  لدى 

الظروف  جتاوز  فيها  ميكنهم 
ب�شبب  ال�شعبة   املعي�شية 
حلالت  املزرية  الو�شعية 
التي  الكهربائية  املولدات 
بني  اعطاب  ت�شجل  ا�شبحت 
حرم  و�شع   ، والخرى  الفينة 
املناطق  بهذه  العائالت  غالبية 
المثل  ال�شتعمال  من  النائية 

، حيث  منزلية  الكهرو  لالجهزة 
امل�شكل  من  املت�رشرين  هدد 
وعيدهم  من  بالت�شعيد  القائم 
احتجاجية  حركة  يف  والدخول 
يتم  مل  ما  حالة  يف  مفتوحة 
امل�رشوع  مطلبهم  مع  التجاوب 

خالل الأيام القليلة املا�شية .
جناة ،ح 



الإثنني 14 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ29  ربيع الثاين   1442ه روبورتاج6
ال طرقات ت�سلح وال تغطية �سحية وال نقل مدر�سي

دوار الرحايلية يف غليزان منوذج حقيقي للحرمان
منطقة من مناطق الظل يف والية غليزان، حمرومة من اأب�سط مقومات العي�ش 

الكرمي، املواطن فيها مل ينعم حلد ال�ساعة بلذة احلياة، جتده ناقما على ظروف 
معي�سته وغا�سبا من امل�سوؤولني الذين اإنتخبهم ومل يكلفوا نف�سهم عناء التكفل 

باإن�سغاالته، هي منطقة الرحايلية يف والية غليزان .

روبورتاج/ اأمني بن لزرق

التابع  الرحايلية  دوار  �سكان  ويعي�ش 
حياة  بوزقزة،  بلع�سل  لبلدية  اإقليميا 
اأدنى  فيه  تغيب  قا�سية،   اإجتماعية 
متطلبات العي�ش الكرمي، فال طرقات 
ت�سلح لل�سري وال اإنارة عمومية ت�سيئ 
للمواطنني طريقهم، وال تغطية �سحية 

تقيهم �رش االأمرا�ش واالأوبئة .
لدوار  الزائر 
1و2  الرحايلية 
يكت�سف من الوهلة 
االأوىل حجم معاناة 
الذين  االأهايل، 
ظروف  يواجهون 
قاهرة،  اإجتماعية 
يئنون  فتجدهم 
وال  �سمت،  يف 
اأحد من ال�سلطات 
ملعاناتهم  اإنتبه 
�سكاويهم  رغم 

املتعددة ونداءات املتكررة .
يتذكره  ال  الذي  املن�سي  الركن  هذا 
املواعيد  يف  اإىل  امل�سوؤولون 
مقومات  كل  فيه  تنعدم  االإنتخابية، 
يف  تلمحه  ما  وهو  الكرمية  احلياة 
القاطنني  للمواطنني  البدائية  ااحلياة 
ق�ساوة  من  اإ�ستكوا  ما  ولطاملا  به، 
كلية  االأمل  فقدوا  حيث  فيه،  العي�ش 
الأنهم  معي�ستهم  ظروف  جت�سني  يف 
�سئموا الو�سع واأدركوا ان نداءاتهم ال 
اأحد  واإن و�سلت فال  لل�سلطات  ت�سل 

يهتم  بهم وال يعريونها اأي اإهتمام .

عزلة خانقة

الرحايلية  دوار  �سكان  ي�ستكي 
 1 الرحايلية  �سطرين  اإىل  املنق�سم 
ل�سبكة  كلي  تدهور  من   2 والرحايلية 
اإنعدامها، حيث  الطرقات اأوباالأحرى 
ال يذكر اأقدم �ساكن اأنه متت برجمت 
م�رشوع تهيئة طريق التي تو�سلهم اإىل 
لدوارهم،  املوؤدي  الرئي�سي  الطريق 
اإىل  تتحول  ترابية  فيه  فالطرقات 

مبجرد  كبرية  وم�ستنقعات  اأوحال 
ي�سعب  ما  االأمطار  زخات  �سقوط 
باقي  مع  والتوا�سل  امل�سي  عليهم 
كبرية  م�سقة  يجدون  حيث  املناطق، 
التالميذ  فئات  بخا�سة  تنقالتهم  يف 
مقاعد  عن  للتغيب  يظطرون  الذين 
املمطرة  االأيام  خالل  الدرا�سة 

ل�سعوبة التنقل .
على  يحتم  الطرقات  �سبكة  اإهرتاء 

هذا  خالل  بيوتهم  مالزمة  ال�سكان 
يجدون  ويجعلهم  املمطر  الف�سل 
حاجياتهم  توفري  يف  كبرية  �سعوبات 
يجعلهم  الذي  االمر  وهو  ال�رشورية، 
من  للخروج  اجلرارات  ي�ستعملون 
منطقة  الأقرب  والو�سول  الدوار 
غذائية  مواد  من  حاجياتهم  الإقتناء 

وقارورات غاز البوتان .

اإنعدام النقل املدر�سي يعمق 
معاناة التالميذ

للعائالت  بالن�سبة  م�سكل  اأهم  ويبقى 
اأبنائها  معاناة  هو  الرحايلية  بدوار 
درا�ستهم  يزاولون  ممن  املتمدر�سني 
حيث يجدون �سعوبة وم�سقة كبرية يف 
الو�سول ملدر�ستهم حيث يقطعون ما 
يقارب الكيلومرتين م�سيا على االأقدام 
والنقل  النقل  و�سائل  غياب  ب�سبب 
للتالميذ  املتوفر  غري  املدر�سي 
يدر�سون  من  االإبتدائي  ال�سف 
الناحية  يف  املتواجدة  باملدر�سة 
يرهقهم  ما  وهو  الدوار،  من  االأخرى 

و�سبب لهم متاعب كثرية ب�سفة يومية، 
االأحيان  غالب  يف  االأولياء  ويظطر 
اأبنائهم ال�سغار للو�سول اإىل  ملرافقة 

مقاعد الدرا�سة .
عدة  منذ  تتغري  مل  املعاناة  هذه 

ال�سلطات  اإهمال  ب�سبب  عقود 
حافلة  بتوفري  ملطلبهم  املحلية 
االأطفال  تنقل  املدر�سي  للنقل 
ملدر�ستهم املجاورة، واإ�سطدمت 
لك�سب  كل حماوالتهم 
ود امل�سوؤولني من اأجل 

املدر�سي  النقل  توفري 
متوا�سلة  املعاناة  لتبقى 
بالن�سبة لالأبناء والعائالت 

ن�ساءا ورجاال .

الدوار خارج جمال 
التغطية ال�سحية

يعانيه  م�سكل  اأكرب  لعل 
هو  الدوار  هذا  �سكان 
اأن  حيث  ال�سحية،  التغطية  اإنعدام 
هيكل  جمرد  الوحيدة  العالج  قاعة 
دون روح وال تتوفر على اأدنى الو�سائل 
اأب�سط  مع  والتعامل  املر�سى  لعالج 
وتواجد  الطبيب  لغياب  االأمرا�ش 
اإمكانات  ودون  فقط  واحد  ممر�ش 

الزمة ل�سمان تكفل �سحي منا�سب .
تكاد  ال  الرحايلية  دوار  �سكان  معاناة 
ال�سحية  التغطية  مع  بخا�سة  تنتهي 

اإطالقا  تنعدم  التي 
املواطنني  ويظطر 
 10 يقارب  ما  لقطع 
للو�سول  كيلومرتات 
اأجل  من  للطبيب 
وميا  عادي  فح�ش 

على االأقدام.
وقد اأثار فيديو لعائلة 
من  الكثري  تداوله 
النا�سطني عرب مواقع 
االإجتماعي  التوا�سل 
�سوره  فاي�سوبك، 

مواطن كان رفقة عائلته حتمل طفلها 
مل�سافة 7 كيلومرتات من اأجل الو�سول 
ال�سحية  حالته  عن  للك�سف  للطبيب 
وحتت االأمطار التي ت�سبب يف ت�سكيل 
االأوحال  من  وم�ستنقعات  كبرية  برك 
التي عانت كثريا  العائلة  اأعاقت �سري 

وهي اإىل طريقها للطبيب .

قافلة طبية اأن�سانية تتكفل 
بعالج �سكان الرحايلية

 دفع غياب التغطية ال�سحية ال�رشورية 
ل�سكان دوار الرحايلية ومعاناتهم من 
قيام  اإىل  الطبيب،  اإىل  الو�سول  اأجل 

جمموعة 
غليزان  اإىل تنظيم مبادرة اأطباء 

اإن�سانية لهذا الدوار من اأجل الك�سف 
عن املر�سى وتوفري العالج لهم دون 

عناء التنقل وقطع م�سافات طويلة .
بهذه  املواطنني  مكنت  املبادرة  هذه 
عالج  من  االإ�ستفادة  من  املنطقة 
عك�ش  �سكناتهم  من  وبالقرب  جماين 
كانوا  حي�ش  �سابقا،  عليه  كانوا  ما 
يقطعون ما يقارب 2 كيلومرتا ذهابا 
واإيابا من اأجل فح�ش عادي، وهو ما 
ويتمنون  املبادرة  ي�ستح�سنون  جعلهم 

تكرارها م�ستقبال.
مرفوقني  طبيني  فريقني  وتنقل 
اأطبـــاء  ملجموعة  االإداري  بالطاقم 
الطبية  القافلة  �سمن  غليزان  والية 

االإن�سانية التي حطت بدوار الرحايلية 
الفحو�سات  تقدمي  و�سملت  املحروم 
الطبية املجانية للمواطنني من طرف 
6 اأطباء) 03 اأطباء اأخ�سائيني، طبيب 
مب�ساعدة  االأ�سنان(،  اأطباء   02 عام+ 
اأدوية  وتوزيع  طبي،  �سبه  طاقم 
من  فح�سهم   مت  الذين  للمواطنني 
ثالث   ( املجموعة  �سيادلة  طرف 

�سيادلة(
بع�ش  بتوزيع  القافلة  اأي�سا  وقامت 
 ، االأفر�سة  االغطية،  االألب�سة، 
احلفاظات،.. على املحتاجني. والتي 
خمتلف  من  مواطنني  من  جمعها  مت 
القيام  جانب  الوالية.اإىل  بلديات 

االأطفال  لفئة  موجه  ترفيهي  بن�ساط 
من خمت�ش رفقة ) 02 مهرجني(

العملية  هذه  متت  فقد  ولالإ�سارة 
يف اطار تنظيمي حمكم مع تطبيق 
�ســـارم جلميع تدابيـــر الوقاية للحد 

من اإنت�ســــار فريو�ش كوفيد-19.
 « اأحمد  معروف   « الدكتور  ويقول 
اأخ�سائي يف كل االأطفال اأن جمموعة 
مواقع  عرب  الن�سطة  غليزن  اأطباء 
على  اأخذت  االإجتماعي  التوا�سل 
العائالت  لهذه  التنقل  مهمة  عتقها 
بعطلتها  و�سحت  املحرومة 
العملية  اإجناح  اأجل  من  االأ�سبوعية 
اأطباء  عدة  رافقهم  حيث  واملبادرة 
�سمان  اأجل  من  وخمت�سني  عامون 
املر�سى  ومنح  �ساملة  �سحية  تغطية 

االأدوية املنا�سبة باملجان .

الدوار بحاجة مل�ساريع 
تنموية كثرية

غد  اإىل  الرحايلية  دوار  �سكان  يتطلع 
ال�سلطات  تدخل  خالل  من  اأف�سل 
اإمنائية  م�ساريع  بربجمة  الوالئية 
مهمة تتمثل يف م�ساريع التهيئة ل�سبكة 
الفرعية  الطرقات 
واإىل  من  املوؤدية 
جانب  اإىل  الدوار 
م�ساريع اأخرى تعلق 
ظروف  بتح�سني 
وتوفري  حياتهم 
احلياة  متطلبات 
الكرمية على غرار 
الكهرباء  تو�سيل 
العمومية  واالإنارة 
م�ساريع  اإىل جانب 
الريفي  ال�سكن 
�سعب  يبقى  الذي 
املواطنني  من  للكثري  بالن�سبة  املنال 
ممن يعي�سون حياة �سنكا داخل اأكواخ 

و�سكنات ه�سة .
دوار  ل�سكان  الرئي�ش  املطلب  ويبقى 
العالج  قاعة  تدعيم  هو  الرحايلية 
ال�سحية  التغطية  يوفر  بطبيب 
للمر�سى ويوفر عنهم عناء التنقل اإىل 
املناطق املجارة من اأجل ك�سف طبي 
الزمتهم  معاناة  من  وتخليهم  عادي 
املدر�سي  النقل  وتخ�سي�ش  طويال، 
ينقلهم  املتمدر�سني  لالأطفال 
للمدر�سة ويريحهم من امل�سي اليومي 
واملتاعب التي �سببها لهم غياب النقل 

املدر�سي .
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�أن  �إىل  �أ�رشنا  قد  كنا  �سابقة  يف حلقة 
كان  و�إن  دوز  �لدوز  مب�سار  �سمي  ما 
�لع�سكرية  به �مل�ؤ�س�سة  �نفردت  خيار� 
�ل�سيا�سية  �لنخب  بع�ض  �إليه  و�ن�سمت 
كاأمر و�قع بعد �أن كانت من قبل تتخبط 
تر�وحت  ومتن�عة  متباينة  حل�ل  بني 
بني �نتقالية من 6 �أ�سهر �إىل عام كامل 
�ملجل�ض  �ساكلة  على  رئا�سية  بهيئة 
تنجز   1992 عام  يف  للدولة  �لأعلى 
�أن ينطلق �مل�سار  د�ست�ر� جديد� قبل 
�لنتخابي �جلديد وبني خيار�ت �لعهدة 
�أن  �آخر  جانب  من  وبينا  �لنتقالية، 
�لع�دة �ملبا�رشة �إىل �مل�سار �لنتخابي 
كانت  �لرئا�سة  �نتخابات  من  �نطالقا 
غاية يف نظر قيادة �جلي�ض قبل �أن تك�ن 
و�سيلة لأن �لأول�ية ��ستح�ذ عليها خيار 
�لظروف  �أح�سن  يف  �لنتخابات  �إجناز 
من  �ل�سلطة  ي�ستلم  برئي�ض  و�خلروج 
خارج  يقع  كان  بالنيابة  دولة  رئي�ض 
وتنتهي  و�ل�سعبية  �لقان�نية  �ل�رشعيتني 
�ل�سد�ع  من  بذلك  �لع�سكرية  �لقيادة 
�ل�سيا�سي وتع�د �إىل �سمتها �لتقليدي. 

�أ�سحاب  لدى  �ل�سائدة  �لنظرة  كانت 
هذ� �خليار �أن �أ�س��أ �نتخابات رئا�سية 
تك�ن  بانتقالية  �ملغامرة  من  �أف�سل 
�لأور�ق  خللط  وفر�سة  للف��سى  ب��بة 
وتك�ن  و�لع�سبيات  �لنعر�ت  وبروز 
"�لع�سابة"  بقايا  منها  تت�سلل  نافذة 
و�أذرعها  �ملحاكمة  من  �أفلتت  �لتي 
�أو�سحنا  كما  كل مكان.  �ملت��جدة يف 
من  تبني  قد  �لنتخابي  �مل�سار  �أن 
مل  �أنه  �خلم�سة  �ملرت�سحني  حمالت 
طم�حات  م�ست�ى  ويف  و�عد�  يكن 
�حلر�ك  حمله  �لذي  �جلذري  �لتغيري 
�ل�سعبي فقد ظهرت �لنزعة �لإ�سالحية 
من  جميعهم  عندهم  �لقائم  للنظام 
��ستمر�ر  ه�  �إمنا  جلهم  �أن  منطلق 

للنظام �لب�تفليقي باأ�سكال �أخرى.

حلكم  �لأوىل  �لأ�سابيع  �أظهرت  لقد 
�لرئي�ض عبد �ملجيد تب�ن �لفائز بهذه 
�لنتخابات �أن هذه �لأخرية كانت غاية 
ه�  كما  و�سيلة  تك�ن  �أن  قبل  ذ�تها  يف 
�أي  يف  �نتخابات  لأي  بالن�سبة  �حلال 
كما  �حلك�مة  ت�سكيل  تاأخر  فقد  بلد، 
برملان  على  برناجمها  عر�ض  تاأخر 
�ملمق�ت.  �ل�سابق  �لعهد  يف  ت�سكل 
وما  يريد  عما  �أكرث  �لروؤية  له  ولتت�سح 
من  جملة  �أجرى  ينجز  �أن  له  ميكن 
�أمثال  من  �سخ�سيات  مع  �للقاء�ت 
م�ل�د حمرو�ض و�حمد بن بيت�ر وعبد 
�أحز�ب  عن  وممثلني  رحابي  �لعزيز 
�رشورة  �إىل  يخل�ض  �أن  قبل  �سيا�سية 
�سيقة  د�ئرة  يف  حم�س�ر�  يبقى  �أن 
تتمثل يف ما يعرف باحلركة �جلمع�ية 
�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �أن  �سمنيا  معترب� 
نافلة  من  تعترب  ��ست�سارتها  كانت  و�إن 
تكتل  يف  معها  �لدخ�ل  فاإن  �لق�ل 
لي�ض  معها  �مل�سرتك  و�لعمل  �سيا�سي 
من �أول�يات �لرئي�ض �جلديد وين�سحب 
فيها  مبا  �لأحز�ب  جميع  على  هذ� 
و�لتجمع  �ل�طني  �لتحرير  حزب جبهة 

�ل�طني �لدميقر�طي.
للرئي�ض  بالن�سبة  �لتحديات  �أوىل  كانت 
�جلديد �أن يظهر �س��ب خيار �مل�سار 
�لأ�سابيع  يف  �أعلن  فقد  �لنتخابي 
"مر�جعة د�ست�رية عميقة"  �لأوىل عن 
بني  و�لف�سل  و�حلق�ق  �حلريات  مت�ض 
�لدولة  و�أخلقة  وت��زنها  �ل�سلطات 
برنامج طم�ح  �سمن  �لف�ساد  وحماربة 
�لرئي�ض  حددها  حماور  �سبعة  �سمل 
وطنية  للجنة  تكليف  ر�سالة  يف  تب�ن 
كلفت لهذ� �لغر�ض قبل �أن تغري جائحة 
�ل�سلطة  وت�رشف  �مل��س�ع  ك�رونا 
بتلك  �لتعجيل  �رشورة  عن  �هتمامها 
�لتعديالت �إىل حني ت�فر �حلد �لأدنى 
و�لجتماعية  �ل�سحية  �ل�رشوط  من 

لإجر�ء ��ستفتاء �سعبي ح�لها. 
�متحانا  �ل�سحية  �لأزمة  كانت  لقد 
فف�سال  �جلديدة  لل�سلطة  حقيقيا 
�لعامل  فاجاأ  �لفريو�ض  �نت�سار  �أن  عن 
و�سلطتها  �جلز�ئر  يفاجئ  �أن  قبل  كله 
�لإمكانات  �سعف  فاإن  �جلديدة 
ز�د  زحفه  مل��جهة  و�لطبية  �ل�سحية 
من خط�رته �أمام �لقلق و�لرتباك �لعام 
�ل�سحي قبل  �لقطاع  �لذي زحف على 
�جلديدة  �ل�سلطة  جعل  مما  �ملجتمع 
معلنة  غري  ط��رئ  حالة  مع  تتعامل 
و�ل�سل��ت  �لدر��سة  ت�قيف   وتقرر 
مع  �جلز�ئر  حدود  وغلق  �جلماعية 
�لعامل �خلارجي يف خط��ت �سايرت ما 
مت �لقيام به يف �لعديد من �لدول �لتي 
كما  عظيما  نيال  �لفريو�ض  منها  نال 
�ل�قاية  تد�بري  على  �حلك�مة  �سددت 
�ملنزيل  �حلجر  �لتز�م  ر�أ�سها  وعلى 
بني  �جلماعي  �لربي  �لنقل  ومنع 
�ل�ليات. وهي �لتد�بري �لتي كانت لها 
نتائجها �لتي ظهرت يف �نخفا�ض عدد 
�لإ�سابات بالفريو�ض باملقارنة �لن�سبية 

مع �أغلب �لدول �لتي دخلها �لك�فيد.
لالأزمة  �ل�سارمة  �مل��جهة  �أن  غري 
نتائج  من  ن�سبيا  خلفته  وما  �ل�سحية 
طيبة بالرغم من �لت�ساعد �لذي عرفته 
�ل�سنة  هذه  من  �لأخري  �لثالثي  خالل 
بالغا  �أثر�  ترتك  �أن  دون  لتمر  تكن  مل 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �جلبهة  على 
مثل  �لعم�مية  �مل�ؤ�س�سات  بد�أت  فقد 
�رشكة �لطري�ن و�رشكة �لكهرباء و�لغاز 
و�رشكات عم�مية وخا�سة �أخرى تقيم 
�لتي  �ل�سنة  لهذه  �لفادحة  خ�سائرها 
ت�ساف �إىل متاعب �لقت�ساد �جلز�ئري 
مع   2014 عام  �إىل  بد�يتها  تع�د  �لتي 
تر�جع �أ�سعار �ملحروقات. وبالرغم من 
ظه�ر تفتح للحك�مة جتاه �مل�ستثمرين 
عن  �ل�سبابية  �ملقاولة  لت�سجيع  ورغبة 

�أنها ل  �إل  �آليات جديدة  طريق �إطالق 
من  �ل�قاية  مبقت�سيات  ت�سطدم  تز�ل 
�لبريوقر�طية  و�لآلة  جهة  من  �لك�فيد 
�لثقيلة �لتي ل تز�ل جاثمة على �سدر 
�إد�رة �لدولة و�لتي ��ستكى منها �لرئي�ض 
وه�  منا�سبة  من  �أكرث  يف  بنف�سه  تب�ن 
لها  وقر�ر�ته ل جتد  تعليماته  �أن  يرى 
�أنه  �ل��قع �إىل درجة  ترجمة ف�رية يف 
�لعام على  �لر�أي  �إ�سهاد  �إىل حد  ذهب 
وج�د تاآمر �سد �لقيادة �جلديدة للبالد 
من طرف ما �أ�سماه "حاملي ل��ء �لث�رة 
�لنزعة  �ل�سلطة  وقد مل�ست  �مل�سادة" 
عمت  �لتي  �حلر�ئق  خالل  �لتاآمرية 
�لبالد خالل �ل�سائفة �ملا�سية وعادت 
يف فرتة �خلريف كما ظهرت من خالل 
مر�كز  يف  لل�سي�لة  �ملفاجئ  �لختفاء 
�لربيد و�نقطاع �لكهرباء و�ملاء وغريها 
من �ملظاهر �لتي كانت ت�حي للرئي�ض 
تب�ن وحك�مته �أن ثمة ق�ى خفية تتاآمر 
�لتي  �لتغيري  وتعمل على عرقلة جه�د 
�أمامها  �آخر  عائقا  وجدت  �أنها  يبدو 
يف غياب �لرئي�ض تب�ن �لذي ي�جد يف 
ت�سارب  و�سط  �أملانيا  يف  عالج  رحلة 
و�سعه  ح�ل  و�لإ�ساعات  �لأخبار  بني 
لالت�سال  رهيب  �سعف  �أمام  �ل�سحي 
�لت�يرت  ب��بة  يختار  �مل�ؤ�س�ساتي جعله 
بربلني.  م�سفاه  من  م��طنيه  ملخاطبة 
�أن  �لت�سارب  هذ�  يغذي  كان  ما  ولعل 
من  حرمه  للرئي�ض  �ل�سحي  �ل��سع 
منها  �أهمية  ذ�ت  منا�سبات  ح�س�ر 
�ملزدوجة  ن�فمرب  من  �لفاحت  منا�سبة 
و�مل�ساركة  �لث�رة  عيد  �إحياء  بني 
�لد�ست�ر  على  �ل�سعبي  �ل�ستفتاء  يف 
هذه  و�آخر  �جلز�ئر  جامع  و�فتتاح 
لنتخابه.  �لأوىل  �لذكرى  �ملنا�سبات 
�إىل  �ل�رشيعة  و�لع�دة  �ل�سفاء  له  نتمنى 

�لبالد.    

الدوز دوز اإىل اأين؟

ها هو العام الأول قد مر على 
بدء امل�سار الد�ستوري الذي 

اختارته املوؤ�س�سة الع�سكرية 
دون تردد ومن الوهلة الأوىل 
ملغادرة الرئي�س ال�سابق عبد 
العزيز بوتفليقة الرئا�سة يف 

2 اأفريل من العام املا�سي. اإنه 
م�سار 12 دي�سمرب 2019 اأو ما 
اتفق على ت�سميته يف اأو�ساط 

الراأي العام مب�سار "الدوز 
الدوز". �سنحاول اأن نقتفي 
اأثر هذا امل�سار: من اأين بداأ 

وكيف وملاذا جاء ثم اأين هو 
الآن وماذا بقي منه اليوم 
واإىل اأين هو ما�س وما هي 

حتدياته يف امل�ستقبل القريب 
واملتو�سط.

بقلم: اح�سن خال�س

ت�ساوؤلت يطرحها ال�سارع

و�أتخيل كذلك باأن �حلك�مة �جلديدة يف 
عهد �لرئي�ض تب�ن قد تنباأت لهذ� �لأمر 
�لأطر�ف  و��سعة  خارطة  �سنع  و�أر�دت 
�ل�طن  وزو�يا هذ�  لفا كل مفا�سل  تلف 
�ل�سا�سع لت�سبح جل �لق��ئم م�سرتكة يف 
�لبع�ض  نف�ض �حلركة وت�سب يف بع�سها 

عرب عمليات منظمة وم�ستمرة؟�
�جلديدة  �حلك�مة  عن  �لإعالن  فعقب 
من  �سلة  مع  �جلدل  بنا  �سافر 
غري  �أغبلها  كان  �آر�ء  �ملخت�سني،نح� 
من  �ل�سخم  �لعدد  لهذ�  م�ستح�سن 
هذ�  باأن  قال  �أحدهم  �أن  �ل�زر�ت،حتى 
نع�د  نحن  �لعام...وها  للمال  �إ�رش�ف 
�ملا�س�ية  �ملتعاقبة   �ل�سيا�سات  لنف�ض 
يف�ق  �أل  نفعا...مقرتحا  جتد  مل  و�لتي 
�ل�ز�ر�ت  �لإبقاء على  �أي  �لـ15.  عددها 
�لكال�سيكية. حتى يتم �لتحكم يف �ملال 
�لعام .ور�ح �آخريثني على �حلك�مة هذه 
قطاعات  من  و�ّسعت  �أنها  م�ساألة  يف 
�س�ف  �لآن  من  وبدء�  �لثقايف  �لنتاج 
منذ  خمزنا  كان  �لذي  �لإبد�ع  يتحرر 
عه�د خلت...وذلك طبعا مقابل �لنتاج 
و�لفالحي(�لذي  �لقت�سادي)�ل�سناعي 

يكّمل �لأول.فبلدنا بحاجة ما�سة لأفكار 
وروؤى وفل�سفات وجب حت�يلها �إلأى و�قع 
�لأيام  ي�م من  تكن يف  �لأر�ض،ومل  على 
�أزمتها وع��قبها مادية مالية �أو نق�سا يف 
�لرثو�ت . لهذ� وذ�ك فاإن �لـ39وز�رة هذه 
و�ملجابهات  �لتحديات  �أكرب  تنتظرها 
�لإقت�سادية  �لأزمة  ب�سبب  و�لرهانات 
ما  ...وهذ�  ر�هنا  �لبالد  تعي�سها  �لتي 
تنّبه له �مل�ست�سارون ي�م �أوجدو� خم�سة 
وز�ر�ت يف �ل�سق �لقت�سادي وحده،حيث 
جد�. مهم  �جلانب  هذ�  على  �لرتكيز 
تقابلها وجها ل�جه وز�رة منتدبة مكلفة 
باحلا�سنات و�لتي يتميز عملها بالتن�سيق 
بني �أكرب �ل�رشكات �لنتاجية لأن  خدمة 
هذه �لأخرية تتمثل يف ك�ن �أن حا�سنات 
�لأعمال عمل �رشوري لل�رشكات �لنا�سئة 
و�لتمدد.  �لت��سع  على  وت�سجيعها 
هند�سة  فهناك  هذ�  لكل  و�إ�سافات 
جديدة للعالقة بني �ل�سلطات �لتنفيذية.
ير�ها  �لتي  �لفل�سفة  �أن  عن  ناهيك 
�لتطبيق  على  �لعمل  هي  �ملخت�س�ن 
مثل  �لإد�ري  �حل�س�ر  ولي�ض  �مليد�ين 
�إيالء  على  �ل�سابقة.زيادة  �ل�ز�ر�ت 

دليل  وهذ�  بارزة  �أهمية  �لنخبة  ريا�سة 
�أن  ميكنه  �لذي  �ل�عي  حجم  على  
و�ل��قع.بعد  �ل��سية  �لإد�رة  بني  يربط 
�إىل  �لقاعدة  �لر�سائل من  �أن و�سلت كل 
�لقمة ومت تفهمها وتفكيك �سيفر�تها...
وميكن و�سف هذه �حلك�مة على �سبيل 
�ل�ر�سات  بحك�مة  �لإيجابي  �لنعت 
�لأ�سبع  و�سعت  �أنها  �س�ى  ل�سيء  ل 
�لأ�سياء  طبيعة  �جلرح.وه�سمت  على 
�لعلمية  للكفاء�ت  �ليد  ومدت  و�ل�قائع 
�ل�زر�ء  �أغلب  جتد  و�لثقافية.فاأنت 
و�أدبي مبعنى  �إنتاج فكري  �جلدد لديهم 
�أنهم منتجني و�أهل �خت�سا�ض باإمكانهم 
تفّهم وتف�سري �لت�جهات �حل�سنة لالأم�ر.
ونف�ض �لإخت�سا�ض وهذ� لأول مرة منذ 
هذه  مندح  ل  هنا  ...ونحن  �لإ�ستقالل 

�حلك�مة جمانا 
عرب  �هلل  بح�ل  جناحها  نلتم�ض  ولكننا 
لتجارب  مماثلة  ��ست�رش�فية  روؤية 
خا�سة  �لنهج  نف�ض  نهجت  �أخرى  دول 
على  �لأخر  و�لدليل  منها....  �لأوروبية 
�إعطاء  ه�  �لتكتيكي  �لنجاح  مق�مات 
و�ملناطقة  لل�سحر�ء  كربى  �أهمية 

و�أن  �سبق  و�ل�سهبية...حيث  �جلبلية 
ملم��سا  و�قعا  �سار  �لأمل  باأن  �أ�رشنا 
يف  �ل�طن  هذ�  �أبناء  جميع  �إ�رش�ك  يف 
تك�ن  و�أل  و�مل�ستد�مة  �ل�ساملة  �لتنمية 
ورقية  و�سعار�ت  ورق  على  حرب  جمرد 
رنانة �أو خطابات ل تتجاوز حجم �لقاعة 

�لتي قيلت فيها.
�رشو�سا  حربا  ن�سهد  �س�ف  بذلك  لأننا 
على �لتهمي�ض مبختلف �أل��نه و�أ�سكاله..
لأنه لطاملا عرب �سكان هذه �ملناطق عن 
لي�سعرو�  �ل�قت  حان  قد  وها  عزلتهم 
�لي�م وغد�  و�أنهم مطالب�ن  بجز�ئريتهم 
يف  �خلالقة  وم��هبم  طاقاتهم   لإبر�ز 
يقت�رش  �لأمر  يعد  �ملجالت..ومل  �ستى 

على جهة دون �أحرى....
حك�متنا  وعي  نتيجة  جاء  هذ�  كل 
�جلديدة �لتي حتاول �أن ت�سابق �لأمم.....  
�سباب  بها  حلم  جديدة  بجز�ئر  وتبعث 
بد  ل  .وكمالحظني  �مليامني  �حلر�ك 
�أن نبارك هذ� �مل�سعى و�لذي ل تنق�سه 
و�ل�سد  �مليد�ن  وثمة  �مليد�ن  �س�ى 
وتخطي  �لأهد�ف  لبل�غ  �لن��جذ  على 

�ل�سعاب.وما ذلك مب�ستحيل �أو ع�سري.

حكومة الور�سات هي التي �ستنجح 

اأتخيل الواقع اجلزائر منذ 
عهود خلت عبارة عن ج�سد 
عليل،اأنهكته الأهوال و�سوء 
الأحول،واأتخيل كذلك باأنه 
بحاجة ما�سة اإىل طبيب عام 

اأكرث من خبري وخمت�س 
ميده بو�سفة كاملة ومركبة 

،حتى ل نقول ُخلطة 
ممزوجة تعمل عمل امل�سح 

ال�سامل لكافة الأع�ساء 
حتى يتعافى ويعود للحياة 

الطبيعية تدريجيا بعد 
الت�سخي�س طبعا....

عن اللحظة الراهنة

بقلم :جمال ن�سراهلل
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تاريخ اأ�سيل و اأطماع ال�ستعمار املغربي
خلل

ال�سالميون واحلكم.. والتحدي الفل�سطيني
اال�سالميون والتحدي:

مثال  املغرب  ويف  تون�س  يف  و  م�رص  يف 
ال�سلوك ال�سيا�سي للحركة اال�سالمية العربية 
يربز  التجارب  تلك  ويف  وبعده  احلكم  قبل 
اخللل الكبري بني ال�سعارات واملواقف فتغدو 
�سابقا  املعلنة  ال�سيا�سية  املبادئ  جملة 
كثريا  ت�سمد  ال  مو�سمية  �سعارات  جمرد 
كانت  لقد  اأجل  احلكم..  اىل  الو�سول  بعد 
الذي  ال�سعب  االمتحان  وق�سيتها  فل�سطني 
ف�سلت فيه احلركات اال�سالمية يف احلفاظ 
م�رص  يف  املعلن..  وموقفها  �سمعتها  على 
بعد ان و�سلت اىل احلكم مل جتروؤ على قطع 
العدوان  ابان  ال�سهيوين  الكيان  مع  العالقة 
ال�سهيوين على غزة ومل تقرتب من اتفاقيات 
من  النه�سة  حركة  كانت  تون�س  ويف  كامبد 
اكرث ف�سائل العمل ال�سيا�سي اال�سالمي تبنيا 
للق�سية الفل�سطينية قبل و�سولها اىل احلكم 
الربملان و�سكلت  رئا�سة  تولت  ان  بعد  لكنها 
احلكومات يف تون�س مل ت�سمح لتمرير قانون 
يجرم التطبيع مع الكيان ال�سهيوين وعجزت 
ويف  اال�ستعمار..  يجرم  قانون  مترير  عن 
انهيار  حالة  املغرب  اخوان  مثل  املغرب 
ا�سبحوا  حيث  ال�رصعة  �سديد  �سيا�سي 
حزبا ملكيا بامتياز اليختلفون عن االأحزاب 

املوالية وعلى ذلك تقلدوا املنا�سب.
ولكن يف املقابل ي�سري اال�سالميون اىل انهم 
مينا�سبة  ال�رص�س   اال�ستهداف  دائرة  يف 
اأراد تقربا  وغري منا�سبة حيث يعمد كل من 
على  هجومه  �سن  اإىل  اال�ستعمارية  للدوائر 
و  اال�سالمية  واحلركات  ال�سيا�سي  االإ�سالم 
تق�سد  ال  اال�ستعمارية  الدوائر  احلقيقة  يف 
منهج  اإمنا  معينني  اأحزابا  اأو  اأ�سخا�سا 
يهدد  انه  امل�ستعمرون  ي�سعر  الذي  االإ�سالم 
طاقات  تنظيم  باإمكانه  وانه  اإمرباطورياتهم 
االأمة، وبعثها للحياة ومن هنا هم ي�سيطنون 
االإ�سالم ويثريون ال�سبهات حوله ويل�سقون به 

�سفة االإرهاب.

من يجدد ابن بادي�س:

حمفوظ  لل�سيخ  دعوة  لبيت   1997 �سيف  يف 
اأحظى مبكانة  وكنت  عليه  اهلل  رحمة  نحناح 
ثانيا  فل�سطيني  الأنني  اأوال  عنده  خا�سة 
وال�سدق..  االإخال�س  اأحم�سه  كنت  الأين 
من  ح�سور  ويف  غدائنا  نتناول  نحن  وفيما 
يف  راأيي  �ساألني  االإ�سالمية  احلركة  قيادة 
االأو�ساع فقلت له اأمام اجلميع: راأيي يا �سيخ 
فاأجبته:  بعد؟  ماذا  و  فت�ساءل  احلركة  حتل 
ت�ستاأنف م�رصوع ابن بادي�س.. فقال اإىل هذه 
نبي  بادي�س  ابن  ان  اإجابتي  فكانت  الدرجة 
اأفق  �سعة  كانت  وحي..  اإليه  ينزل  مل  ولكن 
هذا  ملثل  ي�ستمع  بان  كفيلة  حمفوظ  ال�سيخ 
لديه  احلزب  يعدو  ال  حيث  ال�سعب  الكالم 
اأ�سخا�س  هناك  ان  اعرف  واأنا  و�سيلة  �سوى 
ال  قد  ثقة  وحمل  مكانة  لهم  احلزب  خارج 
ينالها كثريون ممن هم منتظمون يف احلزب.. 
ان  موؤمنا  كنت  اين  اوؤكد  ان  و�رصوري متاما 
فل�سطني عند ال�سيخ حمفوظ فوق احل�سابات 
احل�سابات  فوق  لديه  اجلزائر  ان  كما 
وخطرية  حا�سمة  مواقف  وهناك  احلزبية.. 
فل�سطني  اجل  من  حمفوظ  ال�سيخ  جت�سمها 

واجلزائر.
تيار  طبيعة  بني  حقيقي  افرتاق  هناك  نعم 
�سنعه االإمام الرئي�س عبد احلميد بن بادي�س 
واأنا  املعا�رصة  االإ�سالمية  احلركة  طبيعة  و 
حول  نظري  وجهة  �رصح  ب�سدد  ل�ست  هنا 
املو�سوع مبقدار ما اأريد ان ابعث باإ�سارة اإىل 
تيار االأحزاب االإ�سالمية »االإ�سالم ال�سيا�سي« 
واالأمة  ال�سعب  تيار  عن  كثري  ابتعدوا  باأنهم 
يزيدهم  ال  التنظيمي  وتو�سعهم  تناميهم  وان 
اإال افرتاقا عن املجموع االأمر الذي يت�سبب 
يف اإغراقهم يف االبتالءات ف�سال بعد ف�سل.. 
وحتى نقرتب من االن�ساف البد ان ن�سري لعدة 

عوامل دفعت لهذا االجتاه النف�سي الفكري.

حتريف االإ�سالم:

ك�رص  انه  رغم  الغربي  ال�سيا�سي  العقل  اليزال 
عن  املجتمعات  وحتولت  الكني�سة  �سلطة 
مذهلة  بن�سبة  االإحلاد  اىل  امل�سيحية  الديانة 
دوائر  اأن  اإال  اأكرث  اأو  الن�سف  اىل  ت�سل  تكاد 
يف  ترى  زالت  ال  وال�سيا�سة  الثقافة  �سنع 
ال�رصق-اجلنوب عدوا تاريخيا ومهددا للنموذج 
احل�ساري الغربي ولو بعد حني.. بل زاد االأمر 
�سوءا بتغلغل ال�سهيونية على الكني�سة يف الغرب 
قوة  لها  اأ�سبح  �سهيونية  م�سيحية  و�سناعة 
والتوجهات  ال�سيا�سات  بارزة يف �سنع  ونفاذية 

ال�سيما يف الواليات املتحدة.
ال�سيا�سي  التدخل  اأ�سكال  تتواىل  هنا  ومن 
والثقايف يف جمتمعاتنا وبكل الو�سائل الإبعادها 
عن االإ�سالم الرابط امل�سرتك الفعال بني كتلة 
ب�رصية �سخمة تقدر بخم�س الب�رصية مل ي�سبها 
الديني اىل حد  الت�سويه  العقائدي وال  التمزق 
كبري.. وتتعاظم اخلطورة بالن�سبة للغرب لعدة 
بال�سباب  تعج  الكتلة  هذه  ان  اأولها  اأ�سباب 
على  ا�سرتاتيجيا  موقعا  وتتبواأ  والرثوات 
على  تداخل  ح�سل  وقد  اجليوبوليتيك  �سعيد 
اأ�سعدة عديدة مع املدنية الغربية االأمر الذي 
مكن هذه الكتلة يف مناطق معينة من اإحداث 
تطورات وجتارب تربر للمجموع اإمكانية التقدم 
التكنولوجي واملعلوماتية باالإ�سافة اىل كل ما 
ان اجلغرافيا  بو�سوح  نرى  ولهذا نحن  �سبق.. 
جغرافيا  هي  العامل  يف  الوحيدة  امللتهبة 

امل�سلمني وباالأخ�س اجلغرافية العربية.
تعمل  اال�ستعمارية  الدوائر  يجعل  ما  هذا 
ب�سنع  اإما  االإ�سالم طبيعته  اإفقاد  على  برتكيز 
ت�سوه  اإ�سالمية  عناوين  حتت  متعددة  اأ�سكال 
�سورة االإ�سالم لدى الغربي وت�سقط منوذجه او 
باخرتاق عقول النخبة االإ�سالمية مب�سطلحات 
ومفاهيم تفقد االإ�سالم قدرته الروحية وجتعله 
واملهمة  الر�سالة  من  خالية  قوالب  جمموعة 
النوابغ املفكرين  او تعمد اىل قتل  احل�سارية 
االإغراء  معهم  نفعا  يجد  ان مل  امل�سلمني  من 

والتهديد والت�سويه.
الدوائر  اأمام  اخلطر  جر�س  دق  وهنا 
االأمنية  االأجهزة  فان�سبت  اال�ستعمارية 
احلزب  جمرى  لتحويل  واال�ست�رصاقية 
واإ�سغاله  الروحي  وهجه  واإفقاده  االإ�سالمي 
باأنانيات وا�ستباكات  النا�س  مبا بتطاحن عليه 
فرعية اأغرقته يف النهاية يف ف�سل ذريع ووجد 
نف�سه بعد فر�سة تاريخية خارج م�رصح الفعل 
ومعر�سا البتالءات خطرية الزال دويها يتداعى 

مع كل خطوة حمتملة.
التجربة  لدرا�سة  احليز  هذا  يف  جمال  ال 
اخللل  تالقي  كيفية  عن  لنك�سف  فقط  ولكن 
�سناعة  يف  اخلارجي  املخطط  مع  الداخلي 
بعبع االإ�سالم ال�سيا�سي و تفريع امل�سطلحات 
منه كاالإرهاب االإ�سالمي والتطرف االإ�سالمي 
اإلغاء  واالأ�سولية االإ�سالمية وكل ذلك من اجل 
دور االإ�سالم يف توحيد االأمة ويف توفري املناخ 
الروحي لطليعتها ونخبها من التحرك نحو بناء 

ح�ساري �سيادي.

اجلماعة بدل االأمة:

 تكامال مع الفعل املعادي اال�ستعماري والذي 
يف  حا�رصة  وبتطوراته  به  املعرفة  تكن  مل 
االأقل مل يكن  او على  االإ�سالمي  عقل احلزب 
الروؤية  اأ�ساليبه كانت �سبابية  هناك يقظة من 
االإ�سالمي  احلزب  لدى  بارزة  �سفة  ال�سيا�سية 
يقوم  االأوقات  بع�س  يف  جعله  الذي  االأمر 
و�سد  نف�سه  �سد  حقيقتها  يف  هي  باأفعال 

ر�سالته..
 واكتفي هنا باالإ�سارة اىل احد عنا�رص اخللل 
انه  االإ�سالمي..  احلزب  يف  االإ�سرتاتيجية 
حتول اجلماعة اىل فرقة.. حتولت اجلماعة يف 
احلزب االإ�سالمي اىل بديل عن االأمة وال�سعب 
ما  اجلماعة  اإطار  داخل  ميار�س  واأ�سبح   ..
ينبغي ان يكون ثقافة عامة نحو ال�سعب واالأمة 
فخ�سوم  والء  كل  على  مقدم  للحزب  فالوالء 

هم  احلزب  واأ�سدقاء  اخل�سوم  هم  احلزب 
امل�سالح  مع  ذلك  تعار�س  لو  حتى  االأ�سدقاء 
العليا لالأمة وال�سعب فبدءا من م�ساعر االنتماء 
اىل  اإليه  املنتمني  بني  احلزب  يكونها  التي 
النظر بعني الريبة نحو كل من هو خارج احلزب 
وميتد االأمر اىل خارج القطر نحو االمتدادات 
احلزبية في�سبح النظر لق�سايا �سعوبنا مير من 
القطر.. ذلك  يف  احلزبي  االمتداد  نظارات 
وهنا اأمثلة كثرية على راأ�سها املو�سوع ال�سوري 
ال  االإ�سالمية  االأحزاب  من  كثري  ان  فرغم 
بل  احلكم  اأنظمة  �سد  امل�سلح  ال�رصاع  تتبنى 
عندما  بقوة  تبنته  اأنها  اإال  اأقطارها  يف  تدينه 
ال�سوري.. ويف  االإ�سالمي  انخرط فيه احلزب 
التنظيمات  من  كثري  تدين  فل�سطني  مو�سوع 
حدوث  حالة  يف  العربية  االأنظمة  االإ�سالمية 
ال�سهيوين  العدو  مع  التطبيع  من  اقرتاب  اأي 
للتطبيع  كان املنفذ  ان  يتبخر  ان املوقف  اإال 
اأ�سدقاوؤهم وحلفاوؤهم.. و عند تفح�س قائمة 
بناء  يقوم  الفرز  ان  نرى  واالأ�سدقاء  اخل�سوم 
ال�سعب  م�سلحة  ولي�س  احلزب  م�سلحة  على 
�سبكة  الروح احلزبية  بناء على  ون�ساأ  واالأمة.. 
اللون  ذات  االإ�سالمية  االأحزاب  بني  عالقات 
تكر�س  حزبية  وقيم  حزبية  واأخالق  اخلا�س 
روح االنف�سال عن ال�سعب واالأمة وكاأن هناك 
يكون  يكاد  االإ�سالمي  احلزب  اأخرى..  اأمة 
مفكرين  او  ممتازين  مثقفني  من  حمروما 
نوعيني او علماء دين مرجعيني او خطابا دينيا 
اال�سارة  نريد  وهنا  ر�سينا..  علميا  نا�سجا 

لتجربتني من العمل اال�سالمي.
 جتربة املغرب:

ملرور  مفتوحا  الباب  النظام  ترك  هل    
االإ�سالميني؟ من هنا البد من االإ�رصاع للتاأكيد 
�سبيل  ينهجوا  مل  املغاربة  االإ�سالميني  باأن 
الثورة لتغيري النظام ال�سيا�سي وال تغيري �سخ�س 
امللك كما ح�سل يف تون�س وم�رص ولكنهم قبلوا 
بر�ساء النف�س ان يبقى امللك هو �سيد البالد 
وهو على الرغم من تخليه عن بع�س �سلطاته 
انه  اإال  الد�ستورية،  االإ�سالحات  من  كجزء 
مازال اأقوى �سخ�سية يف البالد وهو الذي يختار 
رئي�س الوزراء من احلزب الفائز باالنتخابات.. 
واجلهاز  الق�سائي  املجل�س  امللك  ويراأ�س 
الرئي�سية  املنا�سب  بع�س  اأن  كما  االأمني، 
يعينهم  ثكنوقراط  ي�سغلها  الداخلية  وزير  مثل 
يجدد  امللكي  النظام  ان  يبدو  امللك..وهكذا 

ثوبه كلما اأح�س اأن به بلى.
يف  املغاربة  االإ�سالميون  يبالغ  ال  هنا  ومن    
املحاولة  كل  يحاولون  هم  اإمنا  اأهدافهم 
وحت�سينه..  لتقويه  امللك  نظام  يف  االإ�سالح 
العدالة  حزب  اثبت   ”: بنكريان  قال  وكما 
االنتخابات  الفوز يف  اأن طريق  اليوم  والتنمية 
وتكون  و�سادقا  جادا  تكون  اأن   ” يف  يتمثل 
وجه  على  وللملك  للموؤ�س�سات،  خمل�سا 

اخل�سو�س”.
من هنا يطرح املو�سوع من جديد ماذا تبقى 
يحملون  وما  ال�سيا�سي  العمل  يف  لالإ�سالميني 
ال�سيا�سية  للحرية  وعناوين  م�سامني  من 
ال�سورى  ولنظام  االجتماعية  والعدالة 
ذاته  يف  احلكم  اأ�سبح  فهل  واملوؤ�س�سات، 
مربرا للتنازل عن الر�سالة واأفكارها واأخالقها 
الوعي  اأزمة  جديد  من  تظهر  وهنا  وقيمها؟ 
ال�سيا�سي واأزمة االإدراك االجتماعي حيث من 
لي�س  املغرب  والتنمية يف  العدالة  ان  الوا�سح 
بق�سايا  بعيد  من  وال  قريب  من  ال  لها عالقة 
الدائرة..  الوجود  معركة  يف  واملجتمع  الفرد 
الق�سية  نحو  للمغرب  الر�سمي  املوقف  ولعل 
الفل�سطينية االمتحان الذي ا�سقط م�رصوعية 
احلركة اال�سالمية كممثل للم�رصوع اال�سالمي 

واملجتمع املغربي.
فوزا  املغرب  يف  فوزاال�سالميني  يكن  مل 
للم�رصوع االإ�سالمي بل تكري�سا لفل�سفة الوراثة 
واحلكم املتمركز يف عائلة  وتكري�سا للتظامل 
االجتماعي ..وهو لعب م�سموح به مادام يقبع 
بعيدا عن امل�سا�س بعنا�رص اخللل اجلوهرية.. 

فهم ان قبلوا الفوز املتكرر الردوغان فالنه مل 
يفكر بالتحرر من احللف االأطل�سي وان �سمحوا 
لنب كريان بالفوز فالأنه مل يفكر بامل�سا�س اأبدا 
ال  و  والدولية  االقليمية  املغرب  ب�سيا�سات 
بع�س  يتجه  ..وهكذا  النظام  تركيبة  بطبيعة 
ان  اإىل  ال�سيا�سي  االإ�سالمي  امل�رصوع  دعاة 
االإ�سالم  مباديء  عن  ف�سيئا  �سيئا  يبتعدوا 
يف  �سورها  اأروع  يف  تتجلى  والتي  ال�سيا�سي 
ال�سورى وعدم التورط يف اأحالف ي�سريها عدو 

االأمة ويف الت�سدي للظاملني اأعداء االأمة.

التجربة التون�سية:

ا�سحاب  برجال  تزدهي  املعا�رصة  تون�س 
مواقف وب�سعب حيوي مثابر وبطالئع ناو�ست 
الديكتاتورية ورف�ست الت�سليم باملنطق االمني 
والقمعي وظلت احتادات ال�سغل والطلبة قالعا 
من الن�سال والثورية.. وكان ا�سم را�سد الغنو�سي 
معلما بارزا �سد اال�ستبداد والديكتاتورية لي�س 
النه رئي�س حزب وزعيم حركة بل النه �ساحب 
فل�سفية  ا�س�س  على  ن�سه  يقعد  ومنهج  وروؤية 
رواد  من  واحدا  يكون  ان  فا�ستحق  وا�سحة 

احلركة اال�سالمية املعا�رصين بالجدال.
النظري واملمار�سة م�سافة �سا�سعة  ولكن بني 
ابتلي بها اال�ستاذ الغنو�سي ويف ميدان العملي 
الغنو�سي  ارتبكت خطوات املفكر  واملمار�سة 
الثورة  ان  حا�سمة..املهم  حمطات  يف  وتعرث 
قبل  من  علم  غري  على  جاءت  التون�سية 
اال�سالميني او العلمانيني وان كانت عبارة عن 
االجتاهات  كل  من  التون�سي  للفعل  تراكمات 
لرتفع  الثورة  واالجتماعية..جاءت  ال�سيا�سية 
على االكتاف املنا�سل الغنو�سي ولتنت�سله من 
وهدات الياأ�س الذي ا�ساب حركته امل�ستتة يف 
ا�سقاع االر�س بفعل مالحقات النظام البائد.

احلريات  حول  �سعاراته  الغنو�سي  اطلق 
والتعدديات وللحق والتاريخ هذه هي لغته منذ 
ال�سبعينيات..  منت�سف  من  له  وقراأنا  عرفناه 
واوغل الغنو�سي للتاكيد على نهجه بان انتخب 
لرئا�سة البالد الدكتور من�سف املرزوقي رغم 
وهتف   .. ذلك  اىل  توؤهله  ال  حزبه  �سعبية  ان 
بوعي  ومغربهم  العرب  م�رصق  يف  العلمانيون 
االمر  وبلغ  االنفتاحية..  وبروحه  الغنو�سي 
ان ذهب اىل  له  الهتاف  بالغنو�سي حتت وطاأة 
امل�سلمني  االخوان  اىل  بن�سائحه  ليديل  م�رص 
بان ال يتج�سموا عبء قيادة م�رص.. ومع هذا 
النن�سى ان الرجل اعلن ان فوز النه�سة حزبه 
املهدود يف االنتخابات امنا هو هدية لفل�سطني 
من نهرها اىل بحرها وكرر جملته نف�سها من 
على من�سة ميدان التحرير عقب فوز الدكتور 
املثقف  الغنو�سي  قلنا  كما  بالرئا�سة.  مر�سي 
اىل  ين�سحب  واملنا�سل  واملنظر  واملفكر 
يح�سب  ان  يريد  الذي  ال�سيا�سي  الغنو�سي 
م�سكلة  لي�س  وهذا  واخل�سارة..  بالربح  االمور 
اال�سرتاتيجية  امل�سائل  التعديالت  تنل  مل  اذا 
كاال�سالم وفل�سطني والعروبة واالمة والت�سدي 
واحلفاظ  االمة  على  الغربي  والعدوان  للظلم 

على املكون الوطني لل�سعب.
املفكر  ال�سيخ  ي�سقط  ان  حقا  له  يوؤ�سف  مما 
املنا�سل من على احلبال يف ارتكا�سات حمزنة 
النه�سة  حركة  ينتظر  م�ستقبل  اي  عن  تنبئ 
الرجل  يتزعمه  الذي  التون�سية..فاحلزب 
يت�سدى الحتمال ا�سدار قانون يجرم التطبيع 
مع ا�رصائيل، والرجل يهاجم اال�سالم اال�سويل 
يلتقي  �ستار  خلف  ومن  العلمانيني  ويهاجم 
ال�سلفيني ويلقي لهم بكالم يدغدغ م�ساعرهم.. 
اما مو�سوع فل�سطني فلقد خبا متاما وا�سبحت 
مواقف احلكومة التون�سية يف ظل اال�سالميني 
مواقفها  يف  علي  بن  نظام  من  مكررة  ن�سخة 
على  فلي�س  التحالفات  تغريت  وان  ال�سيا�سية 
وفل�سطني..  وال�سيادة  النه�سة  مباديء  قاعدة 
وا�سبحت النه�سة جزاأ من االزمة ال�سيا�سية يف 
تون�س ولقد ارتد ذلك على تكوينها حيث ت�سري 
اىل  ن�سري  نحن  فهل  خطرة..  ان�سقاقات  اىل 
غالب  اهلل  اال�سالمي؟..ان  للتيار  جديد  ميالد 

على امره

عندما ي�سبح اال�سالميون 
-واحلديث هنا لي�س عن 

اأفراد امنا عن حركات 
�سيا�سية- غري قادرين على 
جترمي اال�ستعمار وجترمي 
التطبيع يكونون قد فقدوا 
مربرات امل�سروع اال�سالمي 

ومتثيل االمة.. انه 
االمتحان الذي ك�سف عن 
ه�سا�سة املنظومة الفكرية 

والروؤية ال�سيا�سية التي 
غطتها جملة ال�سعارات 

واللغة التعبوية.. الثبات 
على املوقف جتاه الق�سية 

الفل�سطينية وحركات 
التحرر و�سد اال�ستعمار 
والتدخل االجنبي هذه 
هي الفا�سلة بني اجتاه 

ونقي�سه.

�سالح عو�س
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روؤى نقدية

تاريخ من املوؤامرات والغدر الذي ل ينتهي

امل�سهد الثقايف اإبداع وجوائز

كانت والتزال  االمريكية  فالواليات املتحدة 
الرئي�س  وقول  وفرن�سا،  للمغرب  حليفا 
على  بال�سيادة  للمغرب  ترامب  باالعرتاف 
املوقف،  هو  اأ�سال  كان  الغربية  ال�سحراء 
وعالقة  �رصيح،  ب�سكل  اأعلنه  هو  فقط 
فقط  البداية  منذ  كانت  باإ�رصائيل  املغرب 

هو اخرجها للعلن
الع�سكري  االجتياح  وقبل   1975 �سنة  ففي 
االمريكية  املتحدة  والواليات  فرن�سا  كانت 
�سعبنا  �سد  االأخرى  تلو  املوؤامرة  حتيكان 
مكتملة  موؤامرة  كانت  ي�سد  ال  الذي  العظيم 
االركان  وجرمية مع �سبق االإ�رصار والرت�سد 
واإبراز  الوقائع  وربط  احلقائق  وملعرفة 
اأ�سا�سية  من حتريك ملحطات  البد  االأ�س�س 

يف عالقة
ففي �سنة 1974 ومبا�رصة عقب القمة العربية 
االعرتاف  تبنت  التي  الرباط  يف  املنعقدة 
الفل�سطينية ممثال �رصعيا  التحرير  مبنظمة 
الواليات  بدا  الفل�سطيني،  لل�سعب  ووحيدا 
املوؤامرة  خيوط  حتيك  االمريكية  املتحدة 
ال�سحراء  �سم  باأهمية  الثاين  احل�سن  وتقنع 
وت�سجيعه  اآنذاك،  ا�سمها  كان  كما  اال�سبانية 
املتحدة  االأمم  اىل  مطالبه  رفع  على 

واملطالبة بتحكيم املحكمة الدولية.
بني امل�سوؤولني االأمريكيني واملغاربة

مل تكن الر�سائل املكثفة والزيارات املتبادلة 
نهاية  واملغاربة  االأمريكيني  امل�سوؤولني  بني 
االإطالق  على  برئيه   1974 وبداية   1973
اأ�سا�سا زيارة امل�ست�سار اخلا�س للح�سن الثاين 
عبد الهادي بوطالب اىل وا�سنطن وا�ستقبال 
الرئي�س  من  �سخ�سي  الثاين ملبعوث  احل�سن 
االأمريكي ريت�سارد نيك�سون اإال حت�سريا لعمل 
الغربية خ�سو�سا  ال�سحراء  ي�ستهدف  خبيث 
واللقاءات  الر�سائل  تلك  عن  ت�رصب  ما  ان 
وت�سليح  حتديث  ملف  حول  كانت  انها  يوؤكد 
قواته الع�سكرية، يف برنامج دخل حيز التنفيذ 
احل�سن  بني  اللقاء  خالل   1974 يونيو   6 يف 
روبريت  باملغرب  االأمريكي  وال�سفري  الثاين 

نيومان يف الق�رص امللكي بال�سخريات، وذلك 
اأوراقها مع اندالعها  اعداد حلرب انك�سفت 

يف ال�سحراء الغربية يوم 31 اأكتوبر 1975
لقاء  مت   ،1975 جانفي   27 يف  وبوا�سنطن، 
وزارة  يف  كبار  اأمريكيني  م�سوؤولني  بني  كبري 
الثاين  احل�سن  بعثه  مغربي  ووفد  الدفاع، 
بقيادة اجلرنال الدليمي، رفقة م�ست�ساره عبد 
الدبابات  نوع  على  لالتفاق  بوطالب  الهادي 
ان  على  االتفاق  ليتم  املغرب  يريدها  التي 
نوع M48A3 للمغرب  من  دبابة   100 ت�سلم 
وهو ماأمت بالفعل يوم 20 اأكتوبر 1975 تكلف 
االمريكيون بنقلها اىل اجلنوب )200 كيلومرت 

جنوب الدار البي�ساء(
ملف  دار�سة  يف  الهاي  حمكمة  �رصوع   قبل 
تق�سي  بعثة  زيارة  وقبل  املغربية  املزاعم 
مع  وتزامنا  املنطقة  اىل  االأممية  احلقائق 
وزير  �سجع  املغربي،  اجلي�س  حتديث  خطة 
ومدير  كي�سنجر  هرني  االأمريكي  اخلارجية 
كولبي  ويليام  االمريكية  اال�ستخبارات  وكالة 
فكرة  على   1975 يناير  �سهر  الثاين  احل�سن 
ال�سحراء  اجتاحت  التي  ال�سوداء  امل�سرية 

الغربية.

احل�صن الثاين وهرني كي�صينجر

كي�سينجر  وهرني  الثاين  احل�سن  كان   لقد 
اال�ست�ساري  الراأي  اعتربا  اللذان  الوحيدان 
مبغربية  اعرتاف  الدولة  العدل  ملحكمة 
عن  لالإعالن  فر�سة  منها  وجعا  ال�سحراء، 

امل�سرية ال�سوداء
وزير  علنا  �رصح  دائما   1975 �سنة  ويف 
اخلارجية االأمريكي هرني كي�سجنرب ان على 
الواليات املتحدة االمريكية ان » حتول متاماً 
دون ن�سوؤ دولة جديدة يف هذه املنطقة« واكد 
يف ت�رصيحه نف�س �سنة 1975 لكل من جملة 
بقوله  الربورتاج  وعامل  االأمريكية  االأخبار 
“اأن الواليات املتحدة ترى اأن وجود �سحراء 
اإحدى  ويف  م�ستح�سناً”.  اأمراً  “مغربية” 

االأمريكي،  الوزير  فان  امل�رصبة  الوثائق 
هرني كي�سنجر، عندما �ساله ال�سهيد بومدين 
املو�سوع  يف  رايه  عن   1975 اأكتوبر  �سهر 
اأجابه مت�سائال: هل ميكن منح تقرير امل�سري 
لـ30 اأو 40 األف �سخ�س ال يعرفون اأ�سال اأين 

يعي�سون؟«.
على  �سخ�سيا  كي�سجرن  هيرني  �سغط   كما 
ا�سبانيا من اجل اخللي على ال�سحراء ل�سالح 
قام “خوان   1975 اأكتوبر  ويف 31  املغرب، 
للمخابرات  عميال  كان  كارلو�س” الذي 
يف  االأمريكي  ال�سفري  خالل  من  االمريكية 
كان  والذي  �ستابلر” اآنذاك،  اإ�سبانيا “ويلز 
له ات�سال مبا�رص بالبيت االأبي�س ومع رئي�س 
باإر�سال  كي�سنجر”،  اخلارجية “هرني  وزارة 
اإىل  وكولون”،  برادو  ثقته “مانويل  رجل 
لي�سبح  االأمريكي،  الدعم  لك�سب  وا�سنطن 
مقدما  فرانكو.  وفاة  بعد  للبالد  حاكما 
من  فقط  باالن�سحاب  لي�س  ال�سمان،  كافة 
ال�سحراء بل وبامل�ساعدة يف ت�سهيل حتقيق 
االأهداف االمريكية وهو ما اف�سى ايل ترتيب 

اخراج موؤامرة مدريد الثالثية

خطة توريط االأمم املتحدة

و�سكوكروفت  فورد  نوفمرب   3 يف  اجتمع 
وكي�سنجر لر�سم خطة توريط االأمم املتحدة 
فالدهامي  كورت  العام  االأمني  خالل  من 
جهنمية  خطه  يف  مبا�رصة  وافق  والذي 
لالأدارة  املبا�رص  التورط  عن  ال�سبهة  تبعد 
االأمريكية وتخل�س االأمم املتحدة اإىل االأبد 
منذ  نف�سها  على  قطعته  الذي  التزامها  من 
من  ال�سحراوي  ال�سعب  بتمكني   1965 �سنة 
اال�ستفتاء  موؤامرة  خالل  من  م�سريه  تقرير 
اإيريان الغربية”.  “�سابقة  املدبر يقوم على 
اأن  �سمان  مع  اندوني�سيا،  اإىل  �سمت  التي 
)ال�سحراء الغربية( �سوف تذهب اإىل املغرب 
ح�سب تاأكيد كي�سنجر، حيث تقوم اإدارة لالأمم 
املتحدة يف االإقليم وتنظم ا�ست�سارة �سورية 

على  وحفاظا   ،  ، للمغرب  ال�سحراء  يعطي 
وزيرة  الثاين  طالب  م�ساعد  احل�سن  كلمة 
االأوروبية،  لل�سوؤون  االأمريكية  اخلارجية 
امل�سرية  يف  للم�ساركني  “ي�سمح  ان  اأثرتون 
كيلومرتات،  ع�رصة  مل�سافة  بالدخول 
يف  بامل�سري  الرمزية  ال�سور  بع�س  وياأخذوا 
يفعلوا  اأن  وبعد  العيون  اإىل  املتجه  الطريق 
يتم  وبذلك  يعودون  ثم  بدورة  يقومون  ذلك 
)الثاين(”. للح�سن  كامل  انت�سار  حتقيق 
واتخذ يف نف�س االجتماع قرار م�ساركة وفد 
امرييك يف امل�سرية اىل جانب فرن�سا ودول 

اخلليج
 لقد كان وا�سحا منذ البداية الدور التاآمري 
املتحدة  الواليات  من  كل  مار�سته  الذي 
املغرب  مع  ،وا�سبانيا  وفرن�سا  االأمريكية، 
االأمم  من طرف  مبا�رصة  وم�ساركة  مبباركة 
امل�رصوعة  احلقوق  على  للقفز  املتحدة 
وفرن�سا  اأمريكا  وكانت  ال�سحراوي،  لل�سعب 
من  قرار  الأي  باملر�ساد  فادهامي  وكورت 
جمل�س االأمن اأو اجلمعية العام �سد امل�سرية 
ال�سوداء اأو �سد االجتياح املغربي الع�سكري 

لل�سحراء الغربية.

اإجتياح املغرب لل�صحراء الغربية

اإجتاح املغرب ع�سكريا ال�سحراء الغربية يف 
31 اأكتوبر 1975 واخرتقت امل�سرية ال�سوداء 
كيلومرتات  لب�سع  الغربية  ال�سحراء  حدود 
 1975 نوفمرب   06 يف  لها  خمططا  كان  كما 
الثالثية  مدريد  اتفاقية  توقيع  بالفعل  ومت 
املتحدة  االأمم  اإدارة  لكن خطة  امل�سوؤومة، 
واال�ستفتاء اخلبيث ف�سلت ب�سبب ذكاء جبهة 
من  ال�ساحة  االأغلبية  والتحاق  البولي�ساريو 
اأع�ساء اجلمعية ال�سحراوية التي كان اأ�سا�س 
الوطني  للمجل�س  وتاأ�سي�سهم  اال�ستفتاء 
العربية  اجلمهورية  اأعلن  الذي  ال�سحراوي 
فرباير   27 يف  الدميقراطية  ال�سحراوية 

1976

ح�ساب  على  امل�ستحق  الن�س  فيهّم�س 
الن�س املزيف الذي ي�سعى اأع�ساء اللجان 
ومن  ا�سرت�سائه.  اأو  �ساحبه  جماملة  اإىل 
تخدم  ال  جتاوزات  اأمام  اأنف�سنا  جند  ثم 
ال�رصاع  يبداأ  الثقايف..حيث  امل�سهد 
وتالعن  انتقاد  من  املختلفة  �سوره  يف 
وت�سكيك بل و�رصب يف املوؤ�س�سة الثقافية 
نتجاوز  اأن  اأردنا  اإذا  اأنه  ونرى   . املنظمة 
هذا على امل�ستوى. املحلي ابتداء فيجب 
اأن يتم تفعيل االآليات واالإمكانات املتاحة 
واملوؤ�س�سات  الثقافة  مديريات  قبل  من 
م�ستوى  على  امل�سابقات،  على  القائمة 
التن�سيق  �رصورة  مع  والبلديات،  الواليات 
ال�سعبي  للمجل�س  الثقافية  اللجنة  مع 
للوالية..وجلان الثقافة ملجال�س البلديات 
بالتن�سيق مع اأ�ساتذة متخ�س�سني يف الفنون 
الرواية/   / ال�سعر   ( املختلفة  واالآداب 
لتتحقق  وغريها(  املو�سيقا  امل�رصح/ 
اأما  هذه   .. امل�ستهدفة  الثقافية  النه�سة 
اجلائزة فهي مبثابة حافز يكر�س اجلهود 
جديد  ثقايف  م�سهد  لت�سكيل  املبذولة 
والنزاهة  االإبداعية  االإجادة  على  يقوم 
وتعد   . املختلفة  الن�سو�س  تناول  يف 
امل�سابقات االإلكرتونية و�سيلة تواكب هذا 

باألوانه  التوا�سل  جمال  يف  الهائل  التطور 
ثم  االإبداع ومن  .. ومنها جمال  املتعددة 
كانت  ورمبا   . ال�سياق  هذا  يف  التناف�س 
و�سيلة مهمة  االإلكرتونية  امل�سابقات  هذه 
واأكرث �سهولة ويف متناول النا�سئة وال�سباب 
قوالبها  اختالف  على  اإبداعاتهم  لطرح 
عن  املعلنة  امل�سابقات  يف  امل�ساركة  ثم 
طريق هذه الو�سائل احليوية احلديثة . وال 
يقف االأمر يف هذا االإطار عند املبدعني 
املتلقي،  اجلمهور  اإىل  يتعداهم  واإمنا 
الطرفني  بني  ال�رصيع  التفاعل  يتم  حيث 
باعتبارهما مقومني اأ�سا�سني من مقومات 
العملية االإبداعية..وعلى هذا فاإن اجلائزة 
يجب اأال تكون غاية ذاتها حتى تتحقق لها 
ويتم   .. والنزاهة  وال�سفافية  امل�سداقية 
اجلوائز  توزيع  عملية  يف  التزييف  جتاوز 
جوهره  يف  املبدعني..واالإبداع  على 
ن�ساط اإن�ساين ذهني راق ومتميز ناجت عن 
تفاعل اإيجابي بني عوامل عقلية و�سخ�سية 
و�سيا�سية  وثقافية  واقت�سادية  واجتماعية 
اإىل تقدمي حلول  الفرد املبدع �سعياً  لدى 
والتي  تنوعها  على  امل�سكالت  من  لكثري 
ما..  عربي  جمتمع  يف  االإن�سان  تواجه 
م�ستوى  على  امل�سرتكة  امل�سكالت  اأو 

واإذا   . عام  بوجه  العربية  املجتمعات 
كان االإبداع يتفاعل مع الواقع لي�ست�رصف 
ملن  احلائزة  متنح  اأن  فيجب  امل�ستقبل 
التحكيم  جلان  على  كان  ولذا   .. ي�ستحق 
اأن ت�سع ن�سب اأعينها املعيار االأخالقي-
واملو�سوعية  بامل�سداقية  يلزمهم  الذي 
املعايري  اأهم  اأحد  باعتباره  التقييم-  يف 
االأعمال  اختيار  اأ�سا�سها  على  يتم  التي 
الفائزة. واإذا كانت هناك �سمات الأع�ساء 
التنوع  اأهمها  من  فاإن  التحكيم..  جلان 
واالختالف من جهة والتمكن والتخ�س�س 
من جهة اأخرى.واأن يتحلى اأع�ساء اللجنة 
باجلراأة  فيتمتعون  الثوابت،  على  بالغرية 
لثوابت  ت�سيء  التي  االأعمال  اإق�ساء  على 
املجتمعات وتتعدى اخلطوط احلمراء من 
االأ�سا�س... من  املناف�سة  حقل  الدخول 
يبقى هو  اأن هدف اجلوائز  البع�س  ويرى 
الت�سجيع فح�سب دون اأن ي�سيف الكثري اإىل 
املحلي  امل�ستوى  على  الثقافية  احلركة 
 . االأخرى  امل�ستويات  اإىل  �سعوداً  اأوالً 
مع  التن�سيق  يجب  اإنه  كذلك  هوؤالء  ويرى 
اجلامعات واملعاهد العليا على امل�ستويني 
طريق  عن  اإما  وذلك  والعربي  املحلي 
اجلامعات  اإىل  االأن�سطة  ونقل  ال�رصاكة 

التوجه  هذا  اأن  والواقع   . واملعاهد 
املختلفة،  املجتمع  موؤ�س�سات  يتجاهل 
التي تعرب عن فئاته وتتفاعل معها ومتثل 
اختالف  على  للمبدعني  حقيقية  منابر 
اأما  وم�ستوياتهم..  وتوجهاتهم  ثقافاتهم 
والثقافية  االإبداعية  العملية  تركن  اأن 
العايل  التعليم  ومعاهد  اجلامعات  اإىل 
فتنح�رص  املجتمعي،  تفاعلها  اإلغاء  ويتم 
اإىل  توكل  اأن  على  بعيدا،  الزاوية  يف  عنه 
اأ�ساتذة التعليم العايل م�ساألة تقييمه فنيا، 
ومن ثم تتقوقع العملية االإبداعية وتقت�رص 
االأكادميي  االإطار  على  الثقافية  احلركة 
فهذه م�ساألة عن�رصية فجة توؤثر �سلبا على 
عملية االإبداع وعلى احلركة الثقافية بوجه 
عام، فعلى الفاعلني االجتماعيني االإ�سهام 
املجد  العملية...حيث  يف  جيد  ب�سكل 
للعقل والعربة للعمل. واأخريا، ال ميكن اإنكار 
مقوما  باعتبارها  الفعلية  اجلائزة  قيمة 
التناف�سية  العملية  مقومات  من  اإيجابيا 
االإنرتنت  زمن  ويف   . االإبداع  جمال  يف 
يف  املتنوعة  الت�سهيالت  ومع  والرقمنة 
عامل الطباعة تطرح ت�ساوؤالت كثرية حول 
طبيعة امل�سابقات يف عامل االإبداع ومدى 

فاعليتها يف �سنع امل�سهد الثقايف .

اأرى اأن البع�ض ا�صتغرب 
من موقف اأ�صدره الرئي�ض 
االمريكي املنتهية واليته 
يقول انه يعرتف للمغرب 

بال�صيادة على ال�صحراء 
الغربية مكافاأة له على ربط 

عالقات دبلوما�صية مع الكيان 
ال�صهيوين.

ال غرابة يف االأمر وال خرب 
بالن�صبة لنا ك�صحراويني 
فاأمريكا 1975 هي اأمريكا 

الباردة  من احلرب   ،  2020
اىل احلرب على االإرهابي 

وهي اأغطية حلماية م�صالح 
ا�صرتاتيجية تراها يف 

م�صلحتها او م�صلحة اأحد 
حلفائها.

من اأهم املن�صات النقدية 
امل�صابقات االأدبية التي 

ينتع�ض بها امل�صهد الثقايف ، 
والتي يعول عليها يف النهو�ض 

بهذا امل�صهد ملا فيها من 
تناف�صية تعني على اأن مييز 

االأف�صل عن غريه.

 حممد �صامل اأحمد لعبيد

بقلم الدكتورة:نعيمة �صعدية / 
جامعة ب�صكرة
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عي�شة ق.

على  الفريق  م�سوؤولو  اأقدم  الغر�ض  لهذا 
ملناف�سهم  اجلزية  الرحلة  خمطط  اإيجاد 
بالقدوم عرب املغرب  القارية  يف املناف�سة 
املغربية،  امللكية  اخلطوط  طائرة  على 
املناف�ض  الفريق  م�سوؤولو  حتجج  بعدما 
اإىل  رحالت  وجود  بعدم  �سابق  وقت  يف 
بالدنا  غلق  ب�سبب  باري�ض  عرب  اجلزائر 
اإدارة  فاإن  الغر�ض  ولهذا  اجلوية،  للحدود 
النا�رص املا�ض �سوف ترا�سل  الرئي�ض عبد 
لدخول  الإذن  منح  بهدف  اخلارجية  وزارة 
اأجل  من  البنيني  الفريق  تقل  التي  الطائرة 

لعب املباراة.
ويف هذا ال�سدد، انتقد رئي�ض جمل�ض اإدارة 
النادي العا�سمي عبد النا�رص اأملا�ض غياب 
الدعم من طرف الهيئات الكروية اجلزائرية 

لفريقه والتي مل ت�سع من اأجل الوقوف اإىل 
ق�سيته  يف  الفريق  عن  والدفاع  جانبهم 
اأمام بافلز البنيني، اأين عربرّ يف ت�رصيحات 
ا�ستيائه من موقف الحتادية  اإعالمية عن 
مل  والتي  القدم  لكرة  املحرتفة  والرابطة 
بالق�سية  الفريق  فوز  اأجل  من  مب�ساع  تقم 
بال�سغط  قام  الذي  البنيني  الطرف  عك�ض 
مراده،  ونال  القارية  الكروية  الهيئة  على 
اأين قال يف هذا ال�سدد اأن م�سوؤويل الحتاد 
عك�ض  وجنحوا  م�ساعيهم  كثفوا  البنيني 

الفاف التي مل ت�ساندهم يف املو�سوع.

ر لأوملبي املدية  الت�شكيلة حت�شّ
وق�شية بن علجية ل حدث

"العميد"  ت�سكيلة  توا�سل  اآخر،  يف مو�سوع 
التي  املتاأخرة  للمواجهة  التح�سري 

تنتظرهم غدا حت�سبا لت�سوية اجلولة الثانية 
من البطولة الوطنية عندما يالقون اأوملبي 
يعولون  اأين  جويلية،   5 ملعب  على  املدية 
والثاين  الديار  داخل  فوز  اأول  حتقيق  على 
هذا املو�سم بعد انت�سارهم خارج القواعد 
اأمام احتاد بلعبا�ض، وكانت يف ال�سياق ذاته 
مهدي  الالعب  ق�سية  ال�سطح  على  طفت 
بن علجية الذي انت�رصت اأخبار عن خو�سه 
يف  وهو  وبارادو  بلعبا�ض  احتاد  مقابلتي 
للقاءين،  موؤهل  غري  وبالتايل  العقد  نهاية 
خ�سم  اإىل  املولودية  ذلك  �ض  يعررّ اأين 
تخرج  ان  قبل  للمواجهتني،  الأربع  النقاط 
الأمور  و�سحت  والتي  �سمتها  عن  الإدارة 
معها  بعقد  مرتبطا  لزال  الالعب  بكون 
اإىل غاية 16 دي�سمرب القادم وبالتايل ميكنه 
مت  الذي  وهو  املدية،  اوملبي  لقاء  خو�ض 

ن�رصه على موقع الرابطة املحرتفة للعبة.

را�شلت اإدارة فريق مولودية اجلزائر نظريته� من ن�دي ب�فلز البنيني م�ش�ء اأول اأم�ض بخ�شو�ض حتديد خمطط الرحلة اجلوية التي ت�شهل له� اللتح�ق ب�أر�ض 
الوطن من اأجل خو�ض مق�بلة اإي�ب الدور التمهيدي من من�ف�شة رابطة ابط�ل اإفريقي� بعدم� ك�نت الك�ف منحته� م�ش�ء الب�رجة اآخر مهلة، والتي ك�نت الك�ف 

قررت اإع�دة برجمته� بعدم� مل جتر يف ت�ريخه� الأ�شلي ب�شبب غي�ب الفريق الينيني عن اللق�ء متحجج� بعدم اإيج�د رحالت جوية لدخول اجلزائر، اأين ق�مت 
الك�ف اأول اأم�ض بدرا�شة امللف قبل اأن تقرر يف نه�ية للمط�ف اإع�دة اللق�ء وعدم ت�أهل املولودية على الب�ش�ط مثلم� تن�ض عليه القوانني

اأمل��ض يوجه �شه�م الته�م لزط�شي ومدوار حول اإع�دة اللق�ء

اإدارة العميد تر�سل خمطط رحلة بافلز عرب املغرب

ق�ئد اخل�شر لعب 66 دقيقة من ديربي م�ن�ش�شرت

امل�ش�كل امل�لية و�شعف الت�شيري والدعم ت�شع املكرة يف مفرتق الطرق

غوارديول يوا�سل الت�سحية مبحرز

ا�ستقالة جماعية للطاقم امل�سري وتدريب  احتاد بلعبا�س

يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري 
ريا�ض حمرز �سنع احلدث يف كل 
مان�س�سرت  ناديه  يخو�سها  مباراة 
�سواء  خاللها  ويلعب  �سيتي 
هذا  ويف  احتياطي،  اأو  اأ�سا�سيا 
قناة  يف  املحللون  انتقد  ال�سدد 
اإخراج  الفرن�سية  �سي"  اأم  "اأر 
قائد  غوارديول  بيب  املدرب 
جرى  الذي  اللقاء  من  اخل�رص 
مان�س�سرت  مدينة  ديربي  حل�ساب 
�سمن  يونايتد  املان  اجلار  اأمام 
املمتاز،  الجنليزي  الدوري 
ال�سباين  التقني  وا�سل  اأين 
اأول  وكان  مبحرز  الت�سحية  يف 
لأر�سية  املغادرين  الالعبني 
امليدان يف ال�سوط الثاين عندما 
من  اإخراجه  اإىل  غوارديول  عند 
 66 الدقيقة  يف  امللعب  ار�سية 

زميله  اإىل  مكانه  ترك  اأجل  من 
الوحيد  البديل  وكان  توري�ض، 
"ال�سبريز"  ت�سكيلة  جانب  من 
على طول اأطوار املقابلة، ورغم 
يومه مثلما  اأن حمرز مل يكن يف 

الذين  زمالئه  لبقية  احلال  هو 
 12 اجلولة  قمة  يف  �سلبا  تعادلوا 
اأن  اإل  "الربميرليغ"،  دوري  من 
ال�سحية  كان  تلم�سان  مدينة  ابن 
الذي  الكتالوين  للمدرب  الوحيدة 

اختار اإخراجه عو�ض البحث عن 
والبحث  ا�سرتجاع  لعب  اإخراج 
نزعة  ذو  اآخر  بالعب  الدفع  عن 
تهديد  على  ي�ساعد  هجومية 
دي  ال�سباين  احلار�ض  مرمى 

خيا.
ت�رصيحاتهم  املحللون يف  واتفق 
اأن  الفرن�سية  الإذاعة  عرب 
مبحرز  دوما  ي�سحي  غوارديول 
عندما ل يكون الفريق يف اح�سن 
الأمامي،  اجلانب  يف  اأحواله 
اإخراج  ح�سبهم  به  الأجدر  وكان 
اأحد الثنائي فريناندينو او رودي 
من  فودين  اأو  برناردو  واإقحام 
بحث  على  حمرز  م�ساعدة  اأجل 
دي  رفقة  الهجومية  احللول 

بروين.
عي�شة ق.

الريا�سي  املدير  قدم   
لفريق  الريا�سية  لل�رصكة 
ال�سيد  بلعبا�ض   احتاد 
ا�ستقالته  عبا�ض  مر�سلي 
و  الفني  الطاقم  برفقة 
تلقته  بيان  ح�سب  الطبي 
هذا  جاء  و  ،هذا  الو�سط 
اأ�سحاب  ح�سب  القرار 
ال�ستقالة هذ بناءا على ما 
 ، حاليا  الفريق  اليه  و�سل 
هذا وقد مت اإيداع اإجازات 
بالديوان  وطاقمه  الفريق 

جهة  من  الوايل،  ال�سيد 
اي�سا ف�سخ عقد  اخرى مت 
املدرب ليامني بوغرارة من 
فريق احتاد  بلعبا�ض الذي 
الفريق   بقاءه يف  ينوي  كان 
مع طاقمه الفني وموا�سلة 
من  �سهرين  بعد  امل�سوار 
تغري  بفعل  ولكن  التح�سري 
بالنظر  تغريت  الظروف 
للم�ساكل الكبرية التي يعاين 
املو�سم  هذا  الفريق  منها 
على غرار الديون،، وجاءت 

مقاطعته  بعد  ال�ستقالة 
ملدة  الفريق  تدريبات 
منه  احتجاجا  اأيام،   10
الالعبني  تاأهيل  عدم  على 
جعل  الذي  المر  اجلدد، 
امل�ساكل  الفريق غارقا يف 
ومل يحقق ال تعادل واحدا 
وهو  املو�سم  هذا  خالل 
الذي �سبق وان لعب الدوار 
الوىل يف البطولة والكاأ�ض 

.
حممد بن ترار

اأ�شحى ث�ين اأف�شل ممرر ح��شم يف الدوري الفرن�شي

ديلور ي�سفى من كورونا وي�سجل 
عودة موفقة اإىل املناف�سة

ديلور  اأنديه  اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
من  ثمني  بفوز  العودة  اإىل  مونبلييه  فريقه 
لن�ض  م�سيفه  ح�ساب  على   القواعد  خارج 
الفرن�سي،  الدوري  من   14 اجلولة  حل�ساب 
اأين فازوا بنتيجة 3-2 يف مواجهة تاألق فيها 
اأداء  مهاجم املنتخب الوطني وقدم خاللها 
اإىل  عودته  �سجل  الذي  وهو  امل�ستوى،  يف 
فريقه  �سفوف  عن  الغياب  بعد  املناف�سة 
خالل الفرتة املا�سية ب�سبب اإ�سابته جمددا 
يف  امليادين  عن  يبتعد  جعله  كورونا  بوباء 
موفقة  عوته  تكون  اأن  قبل  الأخرية،  الأيام 
�سكة  اإىل  العودة  ناديه يف  اإثرها  على  وجنح 
يف  ديلور  �ساهم  حيث  جمددا،  النت�سارات 
الفوز الثمني الذي عاد به رفقاءه من خالل 
جاء  والتي  اللقاء  يف  حا�سمة  متريرة  منحه 
عندما  لفريقه،  الأول  الهدف  خاللها  من 
بعد  الت�سجيل  باب  مافيدي  زميله  افتتح 
ان  قبل  اللقاء  انطالق  على  �ساعة  ربع 
الأر�ض  اأ�سحاب  لكن  الفارق،  مينديز  يعمق 
ثنائية، قبل  ت�سجيل  التعديل عرب  جنحوا يف 
ملونبلييه  الثالث  النقاط  لبورد  مينح  اأن 
ديلور  و�سارك  الثالث،  الهدف  بتوقيع 
كاملة،  دقيقة  الت�سعني  اأ�سا�سيا حيث خا�ض 

فعالية  اأف�سل  يف  توجده  خاللها  من  برهن 
ناديه  قيادة  اأجل  من  وفنية  بدنية  وجاهزية 

يف املباريات القادمة.
طرف  من  املباراة  رجل  ديلور  اختيار  ومت 
�سحيفة "ليكيب" الفرن�سية على ح�ساب الأداء 
يتدرب  مل  واأنه  خا�سة  قدمه  الذي  الكبري 
املقابلة،  موعد  قبل  واحدة  ح�سة  يف  �سوى 
املوعد،  وكان يف  املباراة  انفجر يف  اأنه  اإل 
"بالليغ1"  اف�سل ممرر  ثاين  بالتايل  وا�سحى 
خم�ض  اإىل  غلته  رفع  بعدما  املو�سم  هذا 
متريرات خلف زميله يف النادي لبورد الذي 
فريقه  اأن  املعني  6 متريرات، و�رصرّح  ميلك 
املو�سم  من  اأف�سل  كمجموعة  يلعب  اأ�سحى 
التح�سن  يف  نتائجه  واأخذت  �سبق،  الذي 
بالنظر لقدرتهم على العودة بالفوز من خارج 
الديار مثلما هو الأمر على ملعبهم، وا�ستطرد 
اأنهم قادرون على اإنهاء املو�سم �سمن اإحدى 
القارية  املناف�سة  لعب  اإىل  املوؤهلة  املراكز 
اأن  يجب  الذي  الأمر  وهو  املقبل،  املو�سم 
يح�سل من خالل املوا�سلة على نف�ض ريتم 
من  القرتاب  ظل  يف  يقدمونه  الذي  اللعب 

اإنهاء ال�سطر الأول من املو�سم اجلاري.
عي�شة ق.

�شّدد عن اأداءه دوره للدف�ع على م�شلحة املولودية

مدوار: اأع�ساء جلنة املناف�سة �سّوتوا لإعادة لقاء املولودية و بافلز
لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�ض  ر  بررّ
قرار  مدوار  الكرمي  عبد  القدم 
الحتاد الإفريقي للعبة باإعادة مباراة 
نادي مولودية اجلزائر وبافلز البنيني 

اأع�ساء  بني  بالأغلبية  الت�سويت  اإىل 
جلنة تنظيم مناف�سات الأندية التابعة 
للهيئة القارية على اإعادة املباراة بني 
ت�رصيحات  يف  قال  حيث  الفريقني، 

الدفاع  ب�ساأن  بدوره  قام  اأنه  اإعالمية 
يف  اجلزائر  ممثل  م�سلحة  عن 
يف  ع�سوا  باعتباره  القارية  املناف�سة 
فوزه  على  و�سورّت  املناف�سة،  لدنة 

اإعادة  اإىل  احلاجة  دون  الب�ساط  على 
ا�ستطرد نظرا ل�ستحالة  لكنه  اللقاء، 
يف  الكاف  مقر  اإىل  والنتقال  ال�سفر 
فقد  القاهرة،  امل�رصية  العا�سمة 

قامت الهيئة باإر�سال ثالث مقرتحات 
حول الق�سية، و�سورّت اأغلبية الأع�ساء 
بني  املباراة  اإعادة  مقرتح  على 

ع.ق.الناديني.
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 0-2 �أتلتيكو  وجاره  �ضيفه  مدريد  ريال  هزم 
�لإ�ضباين،  �لدوري  من   13 �ملرحلة  �ضمن 
�لرب�زيلي  �لدويل  للملكي  �لأول  �لهدف  �ضجل 
مرفوعة  كرة  بعد  مركزة  بر�أ�ضية  كا�ضيمريو 
جاء  ثم  كرو�س،  طوين  �لأملاين  من  باإتقان 
�لهدف �لثاين بعدما �ضدد د�ين كارفاخال كرة 
قوية �أ�ضابت �لقائم و�رتطمت بج�ضد �حلار�س 
�لهدف  ليح�ضب  �ل�ضباك  �إىل  وعادت  �أوبالك 
�ملريينغي  ر�ضيد  و�ضار  �ل�ضلوفيني،  للحار�س 
باتت  فيما  �لثالث،  للمركز  وتقدم  نقطة   23
فاز  ما  �إذ�  مهددة  نقطة   26 �أتلتيكو  �ضد�رة 
ريال �ضو�ضييد�د �أم�س على �ضيفه �إيبار، وف�ضل 
�أتلتيكو مدريد يف �لفوز يف �آخر 9 مباريات يف 

�لليغا �ضد ريال مدريد.
وفيما يتعلق ب�رص�ع �ملدربني وبعد فوزه باأول 

مدرب  مبو�جهة  كمدرب  �لليغا  يف  له  مبار�ة 
�أتلتيكو مدريد دييغو �ضيميوين مل يخ�رص مدرب 
مبارياته  يف  زيد�ن  �لدين  زين  مدريد  ريال 
يف  �لأرجنتيني  �ملدرب  �ضد  �لأخرية  �ل�ضبع 
�أف�ضليته  �للقب  حامل  ريال  وعزز  �مل�ضابقة، 
يف مباريات دربي �لدوري بفوزه 89 مقابل 39 
خ�ضارة ومثلها من �لتعادلت، علًما �أن جممل 
�ملباريات �لتي جمعت بني �لفريقني يف جميع 
ا  �أي�ضً يت�ضيدها   226 �إىل  و�ضل  �مل�ضابقات 
�لفريق �مللكي، وهي �لهزمية �لأوىل لل�ضيوف 
يف �ملو�ضم �حلايل و�أتت بعد �ضبعة �نت�ضار�ت 

متتالية.
و�ضيفه  فالن�ضيا  مو�جهة  �نتهت  �ملقابل،  يف 
�أتلتيك بيلباو على وقع �لتعادل �ملثري بهدفني 
لكل منهما، �أقيمت �ملبار�ة على ملعب مي�ضتايا 

معقل فالن�ضيا، و�فتتح كارلو�س �ضولر �لتهديف 
ركلة  من   26 �لدقيقة  يف  �لأر�س  لأ�ضحاب 
جز�ء ثم تعادل �أ�ضيري فيالليربي لل�ضيوف يف 
�لدقيقة  تقدمه يف  بيلباو  55، وعاود  �لدقيقة 
جز�ء  ركلة  من  غار�ضيا  ر�وؤول  طريق  عن   79
�إدر�ك  من  �خلفافي�س  فريق  يتمكن  �أن  قبل 

�لتعادل عرب مانو فاييخو يف �لدقيقة 83.
ومتاأخر�ً  �ضعباً  فوز�ً  �إ�ضبيلية  خطف  فيما 
خيتايف  م�ضيفه  �أر�س  من  �ل�ضديقة  بالنري�ن 
�لوحيد  �ملبار�ة  هدف  وجاء   ،0-1 بنتيجة 
عك�ضًيا عرب �ملد�فع خافيري �إيت�ضييتا، و�قرتب 
�إ�ضبيلية من �ملربع �لذهبي بعدما رفع ر�ضيده 
�إىل 19 نقطة يف �ملركز �خلام�س، فيما جتمد 

ر�ضيد خيتايف عند 13 نقطة يف �ملركز 15.

امللكي يح�سم الديربي ويزحف نحو املقدمة

كانت  خ�ضارة  من  ميونيخ  بايرن  جنا 
م�ضيفه  مع  بتعادله  �لأفق  يف  تلوح 
�ملرحلة  �ضمن   1-1 برلني  �أونيون 
�ضهدت  �لتي  �لأملاين  �لدوري  من   11
دورمتوند  لبورو�ضيا  قا�ضية  خ�ضارة 
على �أر�ضه �أمام �ضتوتغارت بنتيجة 1-5 
 ،0-2 برمين  فريدر  على  ليبزيغ  وفوز 
يف �ملبار�ة �لأوىل، �ضجل غري�ضا برمييل 
لأونيون و�لبولندي روبرت ليفاندوف�ضكي 
مبار�ته  ليفاندوف�ضكي  وخا�س  لبايرن، 
بايرن،  مع  �لبوند�ضليغا  يف   200 رقم 
بهدف  ر�ضيده  �لبولندي  �لدويل  ورفع 
 331 يف  �ضجلها  هدفا   249 �إىل  �ليوم 
وبورو�ضيا  بايرن  من  كل  مع  مبار�ة 
عزز  كما  �ل�ضابق،  فريقه  دورمتوند 
بر�ضيد  �لهد�فني  لرتتيب  �ضد�رته 
�لبافاري  �لعمالق  و��ضتعاد  هدفاً،   13
�ل�ضد�رة �لتي تنعم بها ليبزيغ ل�ضاعات 
قليلة، ورفع ر�ضيده �إىل 24 نقطة بفارق 
�لأهد�ف عن ليبزيغ، يف �ملقابل رفع 
فريق �لعا�ضمة ر�ضيده �إىل 17 نقطة يف 

�ملركز �ل�ضاد�س.
دورمتوند  تعّر�س  �لثانية،  �ملبار�ة  يف 

�ضتوتغارت  �ضيفه  �أمام  قا�ضية  خل�ضارة 
1-5 ما، �ضّجل �لأمريكي جيوفاين رينا 
و�مانغيتوكا  و�ضيال�س  لدورمتوند، 
�لفرن�ضي  فو�ضرت،  فيليب  ثنائية، 
نيكول  و�لأرجنتيني  كوليبايل  تانغي 
وتاأثر  ل�ضتوتغارت،  غونز�لي�س  
موؤثرين  لعبني  عدة  بغياب  دورمتوند 
يف مقدمتهم هد�فه هالند، بال�ضافة 
وتوما  هاز�ر  ثورغان  �لبلجيكيني  �إىل 
�ضتوتغارت  ورفع  �مل�ضابني،  مونيه 
ر�ضيده �إىل 17 نقطة وقفز �إىل �ملركز 
دورمتوند  ر�ضيد  جتمد  فيما  �ل�ضابع، 
عند 19 نقطة يف �ملركز �خلام�س. ويف 
�لثالثة فاز ليبزيغ على �ضيفه  �ملبار�ة 
فريدر برمين بهدفني نظيفني �ضجلهما 
ركلة  من  �ضابيتزر  مار�ضيل  �لنم�ضاوي 
ويف  �أوملو،  د�نيال  و�لإ�ضباين  جز�ء 
مع  برلني  هرتا  تعادل  �ملباريات  بقية 
بورو�ضيا مون�ضنغالدباخ بهدف  م�ضيفه 
مقابل هدف �ل�ضوي�رصي بريل �إميبولو، 
يف حني فاز كولن على م�ضيفه ماينت�س 
بيليفيلد  �أرمينيا  على  وفر�يبورغ   ،0-1

.0-2

و��ضل �أوملبيك مر�ضيليا �ضل�ضلة نتائجه 
�لأوىل  �لدرجة  دوري  يف  �لباهرة 
�لفرن�ضي بفوزه 2-1 على �ضيفه موناكو 
»�لليغ  مناف�ضات  من   14 �ملرحلة  يف 
هدفني  بف�ضل  مر�ضيليا  وتفوق   ،»1
توفان  فلوريان  طريق  عن  مبكرين 
لريفع  بينيديتو  د�ريو  و�لأرجنتيني 
مبار�ة   12 من  نقطة   27 �إىل  ر�ضيده 
وقلّ�س �لفارق مع باري�س �ضان جريمان 

�إىل نقطة و�حدة،  �ملت�ضدر 13 مبار�ة 
مهاجم  وّقعه  فقد  موناكو  هدف  �أما 
ركلة  من  يدر  بن  و�ضام  »�لديوك« 
�ل�ضاد�س  جز�ء، ويحتل موناكو �ملركز 
بر�ضيد 23 نقطة من 14 مبار�ة.   ويف 
�ضكة  �إىل  مونبلييه  عاد  �أخرى،  مبار�ة 
م�ضيفه  على  مثري  بفوز  �لنت�ضار�ت 
�ملركز  �إىل  ليتقدم   2-3 بنتيجة  لن�س 

�خلام�س بر�ضيد 26 نقطة.

مبار�ة  نتيجة  �ل�ضلبي  �لتعادل  ح�ضم 
»يونايتد«  بني  مان�ض�ضرت  دربي 
من   12 �ملرحلة  �ضمن  و«�ضيتي« 
خّيم  �ملمتاز،  �لإجنليزي  �لدوري 
دربي  مبار�ة  على  �ل�ضلبي  �لتعادل 
»�أولد  ملعب  على  مان�ض�ضرت  مدينة 
تر�فورد«، ف�ضل �لفريقان يف ��ضتغالل 
�أمام  لهما  �أتيحت  �لتي  �لفر�س  كافة 
على  منهما  كل  ليح�ضل  �ملرميني 
دخل  �لذي  يونايتد  ورفع  نقطة، 
دور  من  خميب  خروج  بعد  �للقاء 
�أوروبا  �أبطال  دوري  يف  �ملجموعات 
�ملركز  يف  نقطة   20 �إىل  ر�ضيده 
�أربع نقاط عن توتنهام  �لثامن بفارق 
يتخلف  فيما  �ملت�ضدرين،  وليفربول 
�لتا�ضع  �ملركز  يف  بنقطة  �ضيتي  عنه 

علًما �أنهما ميلكان مبار�ة موؤجلة.
م�ضاركة  �ملبار�ة  يف  �لالفت  وكان 
�أ�ضا�ضًيا  بوغبا  بول  �لفرن�ضي  �لدويل 
ليبزيغ  �أمام  �ملو�جهة  بد�أ  بعدما 
يومني  بعد  �لبدلء  مقاعد  على 
مينو  لوكيله  نارية  ت�رصيحات  من 

غري  موكله  �أن  ك�ضف  �لذي  ر�يول 
يغادر  �أن  ويجب  يونايتد  يف  �ضعيد 
وكما  �ملقبلة،  �لنتقالت  فرتة  يف 
�لت�ضكيلة  �إىل  فريد  �لرب�زيلي  عاد 
يف  �للقاء  عن  غيابه  بعد  �لأ�ضا�ضية 
�أمام  �خل�ضارة  يف  طرده  �إثر  �أملانيا 
�لفرن�ضي،  جريمان  �ضان  باري�س 
بيب  �لإ�ضباين  �ملدرب  �أجرى  فيما 
�لت�ضكيلة  على  تغيريين  غو�رديول 
�لدوري  يف  فولهام  على  فازت  �لتي 
بالرب�زيلي  م�ضتعيًنا  �لفائت  �لأ�ضبوع 
من  بدل  �رتكاز  كالعب  فرناندينيو 
وكايل  غوندوغان،  �إيلكاي  �لأملاين 
بنجامان  �لفرن�ضي  من  بدل  ووكر 

مندي.
�نتز�ع  يف  ت�ضيل�ضي  فّرط  جهته،  من 
ب�ضكل  ولو  »�لربميرليغ«  �ضد�رة 
موؤقت، عقب �ضقوطه يف فخ �خل�ضارة 
دون  بهدف  �إيفرتون  م�ضيفه  �أمام 
هذ�  يف  بالف�ضل  �إيفرتون  ويدين  رد، 
غيلفي  �لأي�ضلندي  لالعبه  �لفوز 
هدف  �ضجل  �لذي  �ضيغورد�ضون 

من   22 �لدقيقة  يف  �لوحيد  �ملبار�ة 
ت�ضيل�ضي  ر�ضيد  وتوقف  جز�ء،  ركلة 
عند 22 نقطة يف �ملركز �لثالث بفارق 
نقطتني خلف توتنهام وليفربول، فيما 
رفع �إيفرتون ر�ضيده �إىل 20 نقطة يف 
نيوكا�ضل  بينما حقق  �ل�ضابع.  �ملركز 
يونايتد فوز�ً �ضعباً على �ضيفه و�ضت 
بروميت�س �ألبيون بهدفني لهدف لريفع 
 ،11 �ملركز  نقطة يف   17 �إىل  ر�ضيده 
�أما و�ضت بروميت�س �ألبيون فقد تكبّد 
خ�ضارته �لثامنة خالل �ملو�ضم �حلايل 
ليتجّمد  تعادلت  و3  يتيم  فوز  مقابل 

ريال  مدرب  زيد�ن  �لدين  زين  قال 
من  ��ضتفاد  �لفريق  �إن  مدريد 
�لنتقاد�ت �ملوجهة �ضده يف �لأ�ضابيع 
 0-2 �ملهم  �لنت�ضار  ليحقق  �لأخرية 
مدريد  �أتلتيكو  وغرميه  جاره  على 
يف مبار�ة قمة بدوري �لدرجة �لأوىل 
�لإ�ضباين، وقبل �أقل من �أ�ضبوعني كان 
ريال يعاين من خ�ضارتني متتاليتني �أمام 
�ألفي�س و�ضاختار دونيت�ضك وكان على 
موعد مع مباريات �ضعبة �أمام �أ�ضبيلية 
وبرو�ضيا مون�ضنغالدباخ و�أتلتيكو وبد� 
�أن م�ضتقبل زيد�ن على �ملحك.، لكن 
و�قرتب  �لثالث  باملباريات  فاز  ريال 
من �لعودة �إىل �مل�ضتوى �لذي �أظهره 
وقاده  �ملا�ضي  �ملو�ضم  نهاية  قرب 
حل�ضد لقب �لدوري، ويحتل ريال �لن 
�ملركز �لثالث يف �لدوري بفارق ثالث 
�لذي  �ملت�ضدر  �أتلتيكو  عن  نقاط 
زيد�ن  وقال  موؤجلة،  مبار�ة  ميلك 
بهديف  �لفوز  بعد  �ضحفي  موؤمتر  يف 

كا�ضيمريو ويان �أوبالك حار�س �أتلتيكو 
بطريق �خلطاأ يف مرماه: »لقد تاأملنا 
لكن  قيلت  �لتي  �لأ�ضياء  بع�س  من 
�ملدرب  و�أ�ضاف  �أقوى«،  جعلنا  هذ� 
كرة  من  جزء  »�لنتقاد�ت  �لفرن�ضي: 
�لتعامل  كيفية  تعلم  ويجب  �لقدم 
مبا  نوؤمن  �أننا  �ضيء  �أهم  لكن  معها، 
�أنه  مدريد  ريال  �أثبت  و�ليوم  نفعله، 

يعرف كيف يلعب ويوؤدي«.
غامرة  �ضعادة  حالة  يف  زيد�ن  وكان 

وخ�س  لعبيه  من  بالكثري  و�أ�ضاد 
كرو�س  توين  �لو�ضط  ثنائي  باحلديث 
يقدمان  �إنهما  وقال  مودريت�س  ولوكا 
نف�س �مل�ضتوى �لذي كان عليه �لنادي 
�أبطال  دوري  بلقب  معه  فاز  عندما 
لكن  متتالية،  مر�ت  ثالث  �أوروبا 
زيد�ن �أكد على �أن ريال ل يز�ل يحتاج 
�للعب  �أجل  من  �لعمل  من  �لكثري  �إىل 
لعب  وقال  �مل�ضتوى.،  يف  بثبات 
بكل  �ضعيد  »�أنا  �ل�ضابق:  ريال  و�ضط 
�ضيء فعلناه يف �ملبار�ة، لقد �ضغطنا 
ومل  �مللعب  بطول  �ملناف�س  على 
�ملبار�ة،  �أجو�ء  يدخل  �أتلتيكو  نرتك 
�أجل  و�أنا �ضعيد من  ر�ئع  �أ�ضبوع  هذ� 
�أنف�ضهم«،  يف  يثقون  لأنهم  �لالعبني 
فعلناه  ما  على  بنينا  »لقد  و�أ�ضاف 
ر�ئع  ب�ضكل  وناف�ضنا  يف خر مبار�تني 
يوجد  ل  لكن  �ملبار�ة،  فرت�ت  �أغلب 
ما ي�ضتحق �لحتفال لأننا مل نفز بعد 

باأي �ضيء«.

التعادل يخّيم على دربي مان�س�سرت

زيدان: ا�ستفدنا من النتقادات واأثبتنا اأنف�سنا

هونتيالر يعلن العتزال 
نهاية املو�سم

�آم�ضرتد�م  �أجاك�س  �أنادي  لعب  �أعلن 
كال�س يان هونتيالر �لبالغ 37 عاما، �أنه 
�ضيعتزل �للعب يف نهاية �ملو�ضم �حلايل 
�أ�رصته،  مع  �لوقت  من  �ملزيد  ليق�ضي 
لقناة  ت�رصيحات  يف  �لالعب  وقال 
»فوك�س �ضبورت« عقب فوز فريقه على 
يف  فكرت  »لقد  نظيفة:  برباعية  زول 
�لأمر طو�ل �ل�ضهر �ملا�ضي لأن �للحظة 
�أن هذ� �ملو�ضم هو  �أعتقد  قد �قرتبت، 
�لأخري بالن�ضبة يل«، و�أ�ضاف: »�ضاأ�ضتمر 
نهاية  حتى  كبري  بحما�س  �للعب  يف 
�أ�ضتطيع  ل  ذلك،  بعد  ماذ�  �ملو�ضم، 
در��ضتي،  �ضاأنهي  �أنني  �أعتقد  �أقول،  �أن 
وق�ضاء  ��ضرت�حة  �أخذ  �أول  �أريد  لكنني 

ب�ضعة �أ�ضهر يف �ملنزل مع �لأ�رصة ».
لديه عقد حتى  �لذي  وخا�س هونتيالر 
�ضيف 2021 �أول مبار�ة له هذ� �ملو�ضم 
كالعب �أ�ضا�ضي و�ضجل �لهدف �لأول من 
يوهان  ملعب  يف  �آجاك�س  فوز  رباعية 
لكن  �أبد�،  تقل  ل  »�أبد�  وقال:  كرويف، 
�لأمر  به  ينتهي  ج�ضدي  �ضحيح،  هذ� 
كرة  لعب  �لأحيان،  بع�س  يف  منهكا 
كثري�  و�أ�ضتمتع  �ضيء  �أف�ضل  هو  �لقدم 
دوري  �أعرف  لكنني  �لتدريبات،  يف 
�لكثري  لدينا  يكن  مل  لو  �أجاك�س،  يف 
 90 لعبت  ملا  �مل�ضابني  �لزمالء  من 
م�ضريته  هونتيالر  وبد�أ  �ليوم«.  دقيقة 
مع   2003 2002ـ  مو�ضم  يف  �لحرت�فية 
بي �إ�س يف �أيندهوفن، وبعد مروره بعدة 
كرة  �إىل  قفز  خمتلفة،  هولندية  �أندية 
�لقدم �لعاملية ولعب ل�ضالح فرق �أجنبية 
مثل ريال مدريد وميالن و�ضالكه، ود�فع 
�لهولندي 76 مرة  �ملنتخب  عن قمي�س 
�آخرها عام 2015 و�ضجل 42 هدفا، كما 
كان هد�ف �لدوري �لهولندي مع �أجاك�س 
و2008/2007،   2006/2005 مو�ضمي  يف 

و�ضجل 33 هدفا يف كليهما.

البايرن ينجو من اخل�سارة و�سقوط مدٍو لدورمتوند

مر�سيليا يوا�سل النت�سارات يف »الليغ 1«
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 مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة 
الأ�شرية

الأ�شري املحرر ب�شام الزير يروي 
تفا�شيل اعتقاله

ولد الأ�سري املحرر ب�سام حمد مو�سى 
يف  اخلليل  ق�ساء  دورا  بلدة  يف  الزير 
الثاين  ت�رشين  من  والع�رشين  الثالث 
و�ست  اأبناء  ل�ستة  اأب  وهو   ،1964 عام 
بنات. اعتقل للمرة الأوىل يف الأول من 
مار�س عام 1982 وُحِكم عليه بال�سجن 
يف  عنه  واأُفرج  �سنوات  ثالث  مدة 
الثاين  ت�رشين  من  والع�رشين  ال�ساد�س 
عدة  ذلك  بعد  اعتقل  ثم   .1984 عام 
مرات وقد ق�سى ما يقارب 6 �سنوات 
الأ�سري  يروي  الحتالل.  �سجون  يف 
جهاد  اأبو  ملركز  الزير  ب�سام  املحرر 
الن�سالية  م�سريته  يف  املراحل  اأبرز 
موظًفا  يعمل  والدي  كان  والعتقالية. 
يف مديرية ال�سحة يف اخلليل، ودر�ست 
دورا  مدار�س  يف  الإلزامية  املرحلة 
التحقت  اقت�سادية  ولأ�سباب  اأنني  اإل 
مبكًرا ب�سوق العمل ومل اأكمل الدرا�سة. 
كانت اأ�رشتي تعمل بالزراعة حيث كنا 
ناأخذ اأرا�سي على ا�سلوب »املزارعة« 
يقع  كان  والتي  »املاجور«  منطقة  يف 
فيها مع�سكر املجنونة، وكنا يف بع�س 
املع�سكر  داخل  اإىل  نت�سلل  الأحيان 
وبداأت  الذخائر،  بع�س  على  ون�ستويل 
نفكر  بلدتي  اأبناء  من  جمموعة  مع 
اأنف�سنا  وبتنظيم  خلية  ت�سكيل  يف 
الت�سال  كيفية  نعرف  ل  كوننا  ذاتًيا 
حوايل  اآنذاك  عمري  كان  بالثورة. 
ت�سكلت  وبالفعل  عاًما،  ع�رش  ثمانية 
كاًلاّ  اإيل  بالإ�سافة  و�سمت  املجموعة 
ال�سهيد  واأخي  عرقوب  اأبو  خالد  من 
وبحكم  الأيام،  اأحد  الزير. ويف  جمال 
على  ا�ستوليت  املحاجر،  يف  عملي 
عبوة  منها  و�سنعنا  البارود  من  كمية 
عملية جتريبية.  وفجرناها يف  نا�سفة 
تقلاّ  التي  احلافالت  حرق  قررنا  ثم 
الأخ�رش.  اخلط  داخل  اإىل  العمال 
ال�سباح  العمال يف  كان  الأيام  اأحد  يف 
الباكر ي�ستقلون حافالت تابعة ل�رشكة 
حافلة  وذهبت  الإ�رشائيلية،  »اإيغد« 
كميًنا  لها  ن�سبنا  ال�سبع،  باجتاه طريق 
واأوقفناها واأنزلنا العمال منها، وقبل اأن 
نهماّ باإحراقها و�سلت اإىل املنطقة قوة 
من اجلي�س الإ�رشائيلي فا�سطررنا اإىل 
الفرار. مت اعتقال اأخي الأ�سغر جمال 
الزير والذي كان يف الرابعة ع�رش من 
عمره، ول�سغر �سنه مت انتزاع اعرتافات 
منه بوجود �سندوقي ذخرية، كنت يف 
عناتا،  منطقة  يف  اأعمل  الفرتة  تلك 
وقد جاء اجلي�س اإىل املنزل لعتقايل 
واأبلغوا والدي باأنه اإذا مل يتم اإح�ساري 
الأول  يف  ذهبت  اعتقاله.  يتم  ف�سوف 
احلكم  مقر  اإىل   1982 عام  اآذار  من 

الع�سكري يف اخلليل 
للتحقيق،  واأُدخلت 
اأية  لدي  يكن  مل 
التحقيق  عن  خلفية 
�سبب  عن  ول 
وفوجئت  اعتقايل، 
املحقق  باأن 
مِلَ  »اأتعرف  ي�ساألني 
اإىل  اأح�رشناك  قد 
هنا؟«، قلت »ل«، قال 
»اأح�رشناك من اأجل 
»ل  قلت  تغني!«،  اأن 
قال  الغناء«،  اأعرف 
�ستغني«.كان  »بل 
جًدا  بارًدا  الطق�س 
باب  عند  واأوقفني 
مني  وطلب  حمام 
الوقوف رافًعا يدي، 
تقريبًا  �ساعة  وبعد 
املحقق  ح�رش 

جمندات  وبرفقته 
منه  طلبت  مالب�سك«،  »اإنزع  يل  وقال 
انهال  اأنه  اإل  خجاًل  املجندات  اإبعاد 
عني،  مالب�سي  ونزع  بال�رشب  علي 
ت�سباّ  ما�سورة  حتت  و�سعني  وبعدها 
وت�سطك  اأرجتف  فبداأت  بارًدا  ماًء 
اأ�سناين من من �سدة الربد خمرًجة �سوًتا 
ب�سكل ل اإرادي، �سحك املحقق وقال 
اأدخلني  اإًذا«.ثم  الغناء  ت�ستطيع  »اإنك 
قوية  تدفئة  بها  غرفة  اإىل  املحقق 
الباردة  املياه  اإىل  اأعادين  وقت  وبعد 
يومني  مدة  احلالة  هذه  على  وبقيت 
ويف  موا�سيع.  اأي  عن  اأُ�ساأل  اأن  دون 
اليوم الثالث جاءين مع حمققنْي اآخريْن 
وطلبا مني العرتاف بحيازة ر�سا�س 
اأن  املحقق  وبلغني  متفجرة،  ومواد 
ُوجدت  قد  جمموعتي  اأفراد  اأحد 
اأبلغه  واأنه  ذخرية  �سناديق  بحوزته 
بعد  البارود.  ملح  بحوزتي  يوجد  باأنه 
اأيام من وجودي يف التحقيق اقتادتني 
قوة كبرية من اجلي�س اإىل املكان الذي 
البارود،  ملح  من  كمية  فيه  اأخفيت 
بال�سور  توثيقها  ومت  اجلي�س  اأخذها 
فيما  املحكمة  يف  �سدي  اأُبرزت  التي 
خم�سة  مدة  الزنازين  يف  مكثت  بعد. 
اتهام  يوًما ووجهت يل لئحة  واأربعني 
ت�سمل تنظيم جمموعة، وحيازة ذخائر، 
وحماولة حرق حافلة اإ�رشائيلية. نقلت 
العديد  هناك  وكان  اخلليل  �سجن  اإىل 
ا�ستقبلوين  الذين  بلدتي  اأبناء  من 
واأحمد  ال�سويطي  ومنهم عبد املجيد 
�سلهوب و�سامل اأبو �سالح، وقد التزمت 
وبعد  فتح،  حركة  بتنظيم  من خاللهم 
فرتة حكمت علياّ املحكمة الع�سكرية 
يف رام اهلل بال�سجن الفعلي مدة ثالث 
ال�سجن  يف  التنظيم  كان  �سنوات. 
مما  اأكرث  يهابونه  الأ�رشى  وكان  قوًيا 
ال�سجن، ويف تلك  اإدارة  يهابون عقاب 

الفرتة كانت اإدارة �سجن اخلليل تقتاد 
عليهم  وتعتدي  مقرها  اإىل  املعتقلني 
بال�رشب، الأمر الذي دفع التنظيمات 
اإىل اإ�سدار تعميم للمعتقلني عرب جلنة 
اأن  الأ�رشى  من  يطلب  العليا  التن�سيق 
مت  ما  اإذا  ال�سجان  على  فوًرا  يردوا 
العتداء على اأحدهم. ويف اأحد الأيام 
كان اأحد الأ�رشى قد نادت عليه اإدارة 
وداعه  وعند  عنه،  لالإفراج  ال�سجن 
تعال  القادمة  »املرة  مازًحا  له  قلت 
اإىل ال�سجن مبوؤبد بعد اأن تقتل جنوًدا 
واأبلغ  ال�سجان  اإ�رشائيليني«.�سمعني 
الإدارة التي طلبتني بدورها، وكان يف 
الإدارة �سجان ا�سمه »حزان« املعروف 
الأ�رشى.  على  وبحقده  ب�سالفته 
اجلنود  من  جمموعة  معه  اأح�رش 
اأتلقى  كنت  بالهراوات،  علي  وانهالوا 
ال�رشبات بيدي حماوًل حماية راأ�سي، 
ي  �رشبت الهراوة يف اإحدى املرات كفاّ
فالتقطتها و�رشبت بها ال�سجان حزان 
على راأ�سه عدة مرات، حتى �سال الدم 
من راأ�سه، بعدها انهال كل اجلنود علي 
متاًما،  الوعي  فقدت  حتى  بال�رشب 
اجلي�س  عيادة  يف  اإل  اأ�ستعده  ومل 
الأ�رشى  اأحد  كان  لل�سجن.  املحاذية 
ينتظر الإفراج عنه يف ذلك اليوم وكان 
�سهد  وقد  الإدارة  مقر  يف  موجوًدا 
قد  اأنني  وتوقع  علي،  العتداء  حادثة 
الأحمر  ال�سليب  اأبلغ  احلياة،  فارقت 
وا�ستف�رش  اأيام  عدة  بعد  ح�رش  الذي 
عن احلادثة بوجود �سباط من اجلي�س 
اعتدى  الذي  وال�سجان  اأنا  وح�رشت 
واأدليت ب�سهادة �سده، اإل اأنه مت توجيه 
م ال�سجان  يُقَداّ لئحة اتهام �سدي ومل 
للمحاكمة. بعد اأ�سبوعني من مكوثي يف 
الزنازين الإنفرداية احتج الأ�رشى على 
عزيل واأرجعوا عدة وجبات من الطعام 
وقد  ال�سجن،  اإىل  اإعادتي  مت  حتى 
اأ�سدر التنظيم تعميًما لكافة املعتقلني 

واأذكر  موقفي،  فيه  يحيي 
اأبو  �سامل  الأ�سري  تاله  اأنه 
عبارة  فيه  ووردت  �سالح، 
»نحيي  اأذكرها  اأزال  ل 
العدو  على  رد  الذي  الزير 
رفع  لقد  �ساعني«،  ال�ساع 
عالًيا  معنوياتي  من  ذلك 
التنكيل  اآلم  عني  وخفف 
قبل  الإنفرادي.  والعزل 
عني  الإفراج  من  �سهر 
ب�سبب  للمحاكمة  ُقدمت 
يل  وطلبت  ال�سجان،  �رشب 
بال�سجن  حكًما  املحكمة 
الفعلي مدته ثالث �سنوات، 
عبد  املحامي  اأن  اإل 
املحاكمة،  اأجل  قد  ع�سلي 
ال�ساد�س  يف  عني  واأُفرج 
ت�رشين  من  والع�رشين 
اأمكث  الثاين عام 1984. مل 
ال�سجن،  خارج  طويلة  فرتة 
اأخ  ولزيارة  للتنزه  ذهبت  فقد 
داخل  ماركت  �سوبر  يف  يعمل  كان  يل 
يف  يبيت  اأخي  وكان  الأخ�رش،  اخلط 
مكان العمل، وطلب مني املبيت عنده 
يف العمل، ويف الليل داهمتنا جمموعة 
من امل�ستوطنني اليهود واأطلقت علينا 
يف  ر�سا�سات  باأربع  واأُ�سبت  النار 
قدمي، اعتقلتني ال�رشطة الإ�رشائيلية 
على  النار  اإطالق  تهمة  اإيل  ووجهت 
يف  مكثت  بحوزتي.  �سالح  من  نف�سي 
امل�ست�سفى اأربعة ع�رش يوًما وكان قد 
جاء  حتى  توقيف،  اأمر  بحقي  �سدر 
التقرير الطبي ليوؤكد باأن الر�سا�س قد 
اأُطلق علياّ من م�سافة �ستة اأمتار على 
اآخرين  هناك  اأن  يعني  وهذا  الأقل، 
اأُفرج  ثم  الر�سا�س،  اأطلقوا  من  هم 
عني. بعد اأيام قليلة من هذه احلادثة 
بتهمة  الع�سكرية  جاء موعد املحكمة 
اإىل  دخلت  ال�سجان،  على  العتداء 
وطلب  ازين،  عكاّ على  اأتاّكئ  املحكمة 
املحامي من القا�سي ا�ستبدال احلكم 
ال�سحية،  لظرويف  نظًرا  مالية  بغرامة 
بغرامة  علي  املحكمة  حكمت  وقد 
لرية  اآلف  خم�سة  مقدارها  مالية 
مبلًغا  يعبرت  هذا  وكان   ، اإ�رشائيلية 
دفع  اأ�ستطع  الأيام، ومل  تلك  كبرًيا يف 
القت�سادية،  لظرويف  نظًرا  الغرامة 
وقد مت ا�ستبدالها مرة اأخرى بال�سجن 
يف  جميعها  ق�سيتها  اأ�سهر  �ستة  لفرتة 
اندلعت   1987 اأواخر عام  ال�سجن. يف 
اأو�سع  �سهدت  والتي  الأوىل  الإنتفا�سة 
فل�سطني،  عرفتها  م�ساركة جماهريية 
اعتقايل  مت   1990 عام  بداية  ويف 
اأ�سهر، مكثت حوايل  اإداريا مدة ثالثة 
ثم  الظاهرية  معتقل  يف  اأ�سبوعني 
نقلت اإىل معتقل النقب ال�سحراوي يف 
فيها  ت�سح  جًدا  �سيئة  اعتقال  ظروف 

كل م�ستلزمات احلياة.

قال فهد اب� احلاج مدير عام مركز اب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�س يف ت�شريحات �شحفية اأن ال�قت قد 
حان لال�شتماع اإىل اأنات ونداءات ال�شرى والإح�شا�س مبعاناتهم ومعاناة اأبناء عائالتهم واإبقاء هذا امللف مفت�حا امام كل 
املحافل الدولية وتذكري املجتمع الدويل مب�ش�ؤولياته جتاه ال�شعب الفل�شطيني واأ�شراه ، واأطلق اب� احلاج نداء با�شم املركز 

لل�ق�ف اىل جانب الأ�شرى بعد الهجمة ال�شر�شة لإدارة ال�شج�ن �شد ال�شرى ، ي�ا�شل مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة 
الأ�شرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب احلركة الأ�شرية الفل�شطينية الن�شالية داخل وخارج املعتقالت الإ�شرائيلية وذلك 

لت�ثيق هذه املالحم البط�لية لالجيال القادمة. وفى هذه احللقة ي�ثق جتربة ال�شري املحرر ب�شام الزير.

�شفحات من ن�شال احلركة الأ�شرية 

التجربة الن�سالية للأ�سري املحرر ب�سام الزير
يف ذكراه ال�شن�ية الأوىل

 »�سامي اأبو دياك« كلنا ح�سدناه 
على هذا الإفراج املبكر

بقلم : الأ�شري حممد ق�ش�ع

بعده  ومن  دياك  اأبو  �سامي  ودعنا  لقد 
قبله  من  ودعنا  كما  وعر  اأبو  كمال 
واحلركة  �سعبنا  اأبناء  من  الع�رشات 
الأ�سرية البا�سلة، ودعناه وكل منا ينظر 
اأي  معرفة  ليحاول  حوله  من  عيون  يف 
بكينا  التايل،  ال�سهيد  �سيكون  منهم 
قهرا  احرتقنا  املروع  �سامي  ا�ست�سهاد 
البوح  عن  عاجزين  وقفنا  لأننا  وغ�سبا 
الوقت  ذات  يف  وجع  من  يعرتينا  مبا 
كلنا ح�سدناه على اإفراجه املبكر ولأنه 
امل�ستهاة  حريته  معانقة  اإىل  �سبقنا 
مطال على اأغوار الأردن على فل�سطينيه 
التي ع�سق. حيث كل منا كان يتمنى  يف 
على  املحمول  ذات  يكون  اأن  داخله 
الأكتاف يف عر�س ال�سهادة املهيب، هذا 
باغتياله  اكتملت  الذي  املبجل  القائد 
واأ�سدل  ال�سهيونية  اجلرمية  ف�سول  كل 
ا�ست�سهاده ال�ستار الأخري على احتمالية 
على  املمنهجة  القتل  ب�سيا�سات  ال�سك 
بطواقمها  ال�سجون  م�سلحة  قوات  يد 
�سامي  ارتقاء  وبعد  املختلفة.  الأمنية 
�سهيدا بهذه الطريقة املعلنة اأ�سبح كل 
ما نحذر منه وحذرنا منه يف ال�سنوات 
اخلم�س  ال�سنوات  �سيما  ل  املا�سية 
لقتل  ممنهجة  �سيا�سات  من  الأخرية 
من  باأكرث  اأج�سادهم  وت�سفية  الأ�رشى 
نقول  لذلك  لعيان،  وا�سحة  طريقة 
اأنف�سنا  �سنبكي  بل  نبكيك  لن  اأننا  اليوم 

تركتهم  من  لأن  نرثيك  ولن  بعدك  من 
للرثاء  حاجة  منك   اأكرث  الآن  خلفك 
ب�ستى  اليومي  موتهم  على  والبكاء 
واإن�سانيتهم  اآدميتهم  وعلى  الو�سائل 
الليل واملقابر  املنتهكة على يد �سدنة 
تابعنا  لقد  الحتاليل.  الظالم  وعبدة 
عر�س ال�سهادة حينما �سيعتك اجلماهري 
الأكتاف  الغا�سبة وحينما حملوك على 
ولقد  لفل�سطني  قدمت  حمراء  كوردة 
مهتم  كل  ا�ست�سهادك  عر�س  تابع 
تابعنا  من  وحدنا  لكننا  بالإن�سانية 
�سهادتك قبل ا�ست�سهادك باأ�سهر طويلة 
الثلجي  وجهك  �سفحة  على  نقراأ  وكنا 
بجبهتك  نراقب  وكنا  لنا  و�ساياك  كل 
الغراء كل طقو�س ال�سهادة  لأنك تعرف 
ل  حريتك  ومعانق  راحل  اأنك  مثلنا 
لتعود  تتحقق  النبوءة  هي  وها  حمال، 
�سامي حامال معك كل و�سايا رفاق  يا 
الأحياء  وال�سهداء  الأ�رشى  من  دربك 
راأيناك  كاأننا  �سعبنا،  جماهري  اإىل 
للحظة تريد اأن تنه�س من نع�سك لتقراأ 
و�سايانا ور�سائلنا التي حملناك ل�سعبنا 
وقيادتنا على م�سمع م�سيعيك، وكاأن بك 
تريد اأن تقول لقيادة �سعبنا التي تقتلنا 
ب�سمتها املدوي ل حتفروا قربا واحدا 
لكل  احفروا  القبور،  مئات  احفروا  بل 
�سهداء  فمواكب  امل�ستقبلي  قربه  اأ�سري 
احلركة الأ�سرية قادمة اإليكم طاملا بقي 

�سمتكم يتحالف مع ال�سجان. 

عائلة يف مهب القمع والعتقال
تقرير - اأ�شامة العي�شة- احلياة 

اجلديدة - بيت حلم

خميم  يف  الفجر  اأذان  �سوت  كاد  ما 
يف  يرتفع  حلم،  بيت  قرب  الدهي�سة، 
�سوت  خالطه  حتى  املخيم،  �سماء 
جي�س  طلقات  �سوت  اآخر؛  وح�سي 
بقوات  املخيم،  اقتحم  الذي  الحتالل 
نوع  من  مدنية  مركبات  يف  خا�سة 
ت�سجيل  لوحات  حتمل  و�سحن«  »بنز 
اكت�سفت  ما  �رشعان  ولكن  فل�سطينية، 
اخلطة، وظهر فتية املخيم ب�رشعة يف 
ال�سوارع، يعرقلون بحجارتهم عمل القوة 
املقتحمة. عندما اقتحم اجلنود، منزل 
عائلة املرحوم نعيم اأبو عكر، الذي ي�سم 
م�ساكن اأبنائه، مل يكن الأمر غريبا على 
العائلة املمتدة التي تعي�س يف املنزل، 
ل  وتنكيل  واقتحام  مرات  �سهد  الذي 
ي�سفر  كان  ما  ومنها  ح�رشها،  ميكن 
عن اعتقال اأحد اأو اكرث من رجالها، اأو 
حجز اآخرين لإجبار من ت�سميهم قوات 
اأنف�سهم،  ت�سليم  »املطلوبني«  الحتالل 
البن  يخ�س  فيما  موؤخرا  حدث  كما 
بداية  وخالل  قليلة،  اأ�سهر  قبل  راأفت. 
قوات  اعتقلت  كورونا،  فريو�س  اأزمة 
الحتالل، يف كمني يف مدينة بيت حلم، 
املخ�رشم  املعتقل  عكر،  اأبو  ن�سال 
الأبناء،  اأكرب  يعد  والذي  العائلة،  من 
خالل  حممد  �سقيقه  ا�ست�سهاد  بعد 
ن�سال  يخرج  ول  الأوىل،  النتفا�سة 
من املعتقل اإل ليدخل اإليه من جديد، 
ويف فرتة اعتقاله قبل الأخرية، اعتقلت 
وبعد  حممد،  ابنه  الحتالل  قوات 
اعتقاله بفرتة وجيزة، تويف الوالد نعيم. 
على  بوح�سية  الحتالل  جنود  اعتدى 

ن�ساءها  ولكن  وروعوها،  العائلة  اأفراد 
اأبدين قوة وعزمية يف مواجهة غطر�سة 
اجلديد  القتحام  اأ�سفر  اجلنود.  وقمع 
اأبو  ن�سال  حممد  اعتقال  عن  للعائلة، 
عكر )23( عاما، من جديد، ليكون مرة 
ثانية مع والده املعتقل، واعتقلت قوات 
الحتالل اأي�سا ال�سقيقني حممد ونعيم 
وهي  القوات  لتخرج  عكر،  اأبو  راأفت 
تلحقهم  العائلة،  �سبان  من  ثالثة  تقود 
دعوات الأمهات باحلفظ، وحثهم على 

ال�سمود.
قوات  كانت  املخيم،  اآخر يف  موقع  يف 
الأ�سري املحرر  تقتحم منزل  الحتالل 
�سهاب مزهر )45( عاما، وتعتقله، رمبا 
املرات  عد  على  قادرا  مزهر  يعد  مل 
من  اأو  منزله،  من  �سواء  فيها  َفَراّ  التي 
غارة  خالل  اأو  كمني،  خالل  ال�سارع، 
ال�سابق،  اليوم  يف  اخلا�سة.  للقوات 
اعتقلت قوات الحتالل، يف كمني قرب 
جبع، الأ�سري املحرر �سادي معايل )45( 
عاما، من خميم الدهي�سة اأي�سا، والذي 
قوات  ترتكه  ول  عديدة،  مرات  اعتقل 
اأفراد ا�رشته،  ليهناأ كثريا مع  الحتالل 
اإفراج عنه، فتعتقله من  بعد كل عملية 
جديد. بذل فتية املخيم، جهدا يف األ 
الحتالل  قوات  اقتحام  عملية  تكون 
ولحقوا  له،  فت�سدوا  �سهلة،  للمخيم 
اأبناء  من  اأربعة  حتمل  وهي  املركبات 
الفتية  من  ثالثة  واأ�سيب  املخيم، 
بالعيارات احلية. يف قرية نحالني، غرب 
بيت حلم، بدا اأن قوات الحتالل ما زال 
لديها ح�ساب مع اأ�سري حمرر اآخر، هو 
املربي ذيب جناجرة )57( عاما، املعلم 
يف �سلك الرتبية والتعليم، فاعتقلته، من 

منزله.
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بعد ثماين �سنوات من املفاو�سات، اأبرم زعماء 15 دولة يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ، يف 15 
نوفمرب، اتفاق ال�سراكة القت�سادية الإقليمية ال�ساملة )R.C.E.P( الذي ُيعد واحًدا من اأكرب 

ال�سفقات التجارية يف التاريخ، حيث يعمل هذا التفاق على اإن�ساء منطقة جتارة حرة بني 
)ال�سني، اليابان، كوريا اجلنوبية، ودول رابطة الآ�سيان الع�سرة، واأ�سرتاليا، ونيوزيلندا(، 

وذلك �سعًيا لتقلي�ص احلواجز التجارية بني هذه الدول.

�سعود بكني:

التداعيات اجليو�سيا�سية لإن�ساء اأكرب منطقة جتارة حرة بالعامل

اإميان فخري/مركز امل�ستقبل للدرا�سات 
والأبحاث املتقدمة

دوافع اإبرام التفاق:

ال ميكن احلديث عن اتفاق ال�رشاكة االقت�صادية 
توقيعه يف منت�صف  الذي مت  ال�صاملة  االإقليمية 
عرب  ال�رشاكة  اتفاقية  عن  مبعزل  نوفمرب 
اأن االتفاقيتني  املحيط الهادئ )TPP(، فرغم 
وكالهما   ،2012 عام  يف  عليهما  التفاو�ض  بداأ 
اتفاقيتان الإقامة منطقة جتارة حرة؛ اإال اأن كال 
وينظر  خمتلفة،  اأهداف  لهما  كان  االتفاقيتني 
مثال  اأنهما  على  كبري  ب�صكل  االتفاقيتني  اإىل 
منطقة  يف  االأمريكي-ال�صيني  للتناف�ض  وا�صح 

اآ�صيا واملحيط الهادئ.
فاتفاقية ال�رشاكة عرب املحيط الهادئ التي مت 
التوقيع عليها يف عام 2016 بني اثنتي ع�رشة دولة 
)الواليات املتحدة، واليابان، واملك�صيك، وكندا، 
واأ�صرتاليا، ونيوزيلندا، وفيتنام، وبريو، وت�صيلي، 
وماليزيا، و�صنغافورة، وبروناي(، كان ينظر اإليها 
على اأنها االآلية االأمريكية االأهم لتحجيم النفوذ 
واملحيط  اآ�صيا  منطقة  يف  املتزايد  ال�صيني 
اأحكاًما  االتفاقية  هذه  ت�صمنت  حيث  الهادئ. 
وا�صعة النطاق ب�صاأن اخلدمات وحقوق امللكية 
وحماية  امل�صتقلة  العمالية  والنقابات  الفكرية 
البيئة. كما دعت االتفاقية اإىل فر�ض قيود على 
حتدًيا  مثل  ما  وهو  لل�صناعات،  الدولة  رعاية 
لل�صني لكي تخفف من قب�صتها على اقت�صادها.

ويف املقابل، بداأت ال�صني ودول رابطة االآ�صيان 
ال�رشاكة  اتفاق  على  التفاو�ض   2012 عام  يف 
و�صف  فيما  ال�صاملة،  االإقليمية  االقت�صادية 
املتحدة  الواليات  قيام  على  �صيني  رد  باأنه 
عرب  ال�رشاكة  التفاق  االن�صمام  من  با�صتثنائها 
اآ�صيا  يف  ال�صني  لنفوذ  وتاأكيًدا  الهادئ  املحيط 

واملحيط الهادئ.
ولكن ان�صحاب »ترامب« من اتفاق ال�رشاكة عرب 
اأ�صماه  املحيط الهادئ يف عام 2017 ب�صبب ما 
اأن  اإىل  اأدى  العادلة،  غري  التجارية  املمار�صات 
تقوم الدول الـ11 املتبقية باإمتام التفاو�ض على 
ال�صاملة  االتفاقية  على  التوقيع  ومت  االتفاقية، 
الهادئ  املحيط  عرب  لل�رشاكة  واملتقدمة 

)CPTPP( يف عام 2018.
املتحدة  الواليات  ان�صحاب  اأن  اإال  ذلك  ورغم 
اآ�صيا  كبرًيا يف منطقة  �صيا�صًيّا  قد خلّف فراًغا 
الدول  باقي  راأت  حيث  الهادئ،  واملحيط 
املتحدة مل  الواليات  اأن  االتفاقية  االأع�صاء يف 
ال�صعور  ذلك  عزز  وما  عليه،  يُعتمد  حليًفا  تعد 
»ترامب«  اتبعها  التي  اخلارجية  ال�صيا�صات  هو 
طابع  ذات  باأنها  ات�صمت  والتي  ال�صني  جتاه 

وا�صنطن  حللفاء  ا�صت�صارة  دون  اجلانب  اأحادي 
يف املنطقة. 

االآ�صيوي  لل�صاأن  املراقبني  من  كبري  عدد  ويرى 
اأن ان�صحاب »ترامب« من اتفاقية ال�رشاكة عرب 
لليابان  امل�صتمرة  وتهديداته  الهادئ،  املحيط 
االأمريكية  القوات  ب�صحب  اجلنوبية  وكوريا 
لقيام  الرئي�صي  ال�صبب  مثلت  اأرا�صيهما؛  من 
مكثف  ب�صكل  قدًما  بامل�صي  االآ�صيوية  الدول 
اتفاق  اإىل  للتو�صل  ال�صني  مع  املفاو�صات  يف 

ال�رشاكة االقت�صادية االإقليمية ال�صاملة.

بنود »ال�سراكة القت�سادية«:

ال�رشاكة  اتفاق  توقيع  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
كتلة  اأكرب  يخلق  ال�صاملة  االإقليمية  االقت�صادية 
جتارية على م�صتوى العامل، حيث يد�صن االتفاق 
يبلغ  �صوًقا  تغطي  حرة  جتارة  منطقة  الإقامة 
من   ٪30 حوايل  )اأي  �صخ�ض  مليار   2.2 قوامه 
املحلي  الناجت  جمموع  اأن  كما   . العامل(  �صكان 
يبلغ  االأع�صاء  ع�رشة  اخلم�ض  للدول  االإجمايل 
26.2 تريليون دوالر )اأي ما يقرب من 29٪ من 

اإجمايل الناجت املحلي العاملي( . 
الرتتيبات  �صم  على  االتفاق  هذا  عمل  وقد 
دول  وّقعتها  واأن  �صبق  التي  املنف�صلة  التجارية 
رابطة االآ�صيان )بروناي، وكمبوديا، واإندوني�صيا، 
والفلبني،  وميامنار،  وماليزيا،  والو�ض، 
اتفاقية  يف  وفيتنام(  وتايالند،  و�صنغافورة، 
وال�صني  اأ�صرتاليا  مع  االأطراف  متعددة  واحدة 
وذلك  اجلنوبية،  وكوريا  ونيوزيلندا  واليابان 
بهدف خلق منطقة جتارية يف اآ�صيا، على غرار 
املناطق التجارية بني دول االحتاد االأوروبي اأو 

اأمريكا ال�صمالية.
بع�ض  باإلغاء  االتفاق  يقوم  اأن  املنتظر  ومن 
التعريفات اجلمركية خالل 20 عاًما. كما ي�صمح 
االتفاق للدول االأع�صاء باحلفاظ على التعريفات 
يف  واملنتجات  ال�صلع  واردات  على  اجلمركية 
القطاعات التي تعتربها مهمة اأو ح�صا�صة ب�صكل 

خا�ض.
اأن الهند كان من املقرر اأن  كما جتدر االإ�صارة 
ان�صحبت  اأنها  اإال  االتفاق؛  تكون جزًءا من هذا 
هذا  اإقرار  اأن  من  تخوفاتها  ب�صبب   2019 يف 
ال�صينية  باملنتجات  اأ�صواقها  �صيُغرق  االتفاق 
املحلية،  �رشكاتها  �صي�رش  ما  وهو  الرخي�صة، 
كما اأعلنت الهند عن تخوفها من اأن االتفاق ال 
اخلدمات،  يف  التجارة  لتعزيز  زخم  اأي  ي�صيف 
مل  لذا  ن�صبية،  مبيزة  الهند  فيه  تتمتع  ما  وهو 
جتد نيودلهي منفعة اقت�صادية تربر ا�صتمرارها 

يف هذا االتفاق. 

تداعيات متوقعة:

لهذا  التداعيات  من  نوعني  بني  التمييز  ميكن 
االتفاق:

غالبية  يرى  االقت�صادية:  التداعيات   -1
التفاق  االقت�صادية  التداعيات  اأن  االقت�صاديني 
تعد  ال�صاملة  االإقليمية  االقت�صادية  ال�رشاكة 
بني  اجلمركية  التعريفات  الأن  وذلك  حمدودة، 
العديد من الدول االأع�صاء يف هذا االتفاق هي 
اإما ب�صبب اتفاقيات  تعريفات خمف�صة بالفعل، 
اأو  ثنائي،  ب�صكل  بينهم  املوقعة  احلرة  التجارة 
لل�رشاكة  واملتقدمة  ال�صاملة  االتفاقية  ب�صبب 
عرب املحيط الهادئ )CPTPP(. فعلى �صبيل 
عمليات  من   ٪70 من  اأكرث  اإجراء  يتم  املثال، 
ر�صوم  بدون  الع�رش  االآ�صيان  دول  بني  التجارة 

جمركية بالفعل. 
)كبري  ليذر«  اأ�صارت »جاريث  ال�صياق،  ويف هذا 
االآ�صيوي  ال�صاأن  يف  املتخ�ص�صني  االقت�صاديني 
اال�صت�صارية(  اإيكونوميك�ض  كابيتال  �رشكة  يف 
اإىل اأن التخفي�صات االإ�صافية للر�صوم اجلمركية 
االإقليمية  االقت�صادية  ال�رشاكة  اتفاق  مبوجب 
ب�صكل  اإال  التنفيذ  حيز  تدخل  لن  ال�صاملة 
�صنوات  و�صتمر  �صنة،   20 مدار  على  تدريجي 
الكامل،  التنفيذ  حيز  املعاهدة  تدخل  اأن  قبل 
مما يوؤكد �صعف املردود االقت�صادي لالتفاق .

)كبري  بابتي�صت«  »�صاميون  �رشح  كما 
االقت�صاديني العامليني يف وحدة االإيكونومي�صت 
اإنتليجن�ض اال�صت�صارية( باأن االتفاق يهدف اإىل 
و�صع اأ�صا�ض م�صتقبلي لتعاون اأعمق بني الدول 
لديها  لي�صت  التي  الدول  بني  خا�صة  االأع�صاء، 
مع  بالفعل  قائمة  ثنائية  حرة  جتارة  اتفاقيات 

باقي الدول االأع�صاء . 
لهذا  االقت�صادية  االأرباح  هام�صية  يوؤكد  وما 
االتفاق، خا�صة بالن�صبة لل�صني، هو االإح�صائيات 
لالقت�صاد  بيرت�صون  معهد  عن  �صدرت  التي 
�صاأنه  من  االتفاق  هذا  اأن  من   )PIIE( الدويل 
احلقيقي  الدخل  اإىل  فقط   ٪0.4 ي�صيف  اأن 
لل�صني بحلول عام 2030، بينما من املنتظر اأن 
ال�صلبية  االآثار  تقلي�ض  على  االتفاق  هذا  يعمل 
التجارية  احلرب  جراء  ال�صيني  االقت�صاد  على 
 ٪1.1 بن�صبة  ا�صتمرارها-  –حال  اأمريكيا  مع 

فقط. 
يف حني اأنه من املرّجح اأن ت�صتفيد دول رابطة 
يرى  الذي  االتفاق،  من  كبري  ب�صكل  االآ�صيان، 
من  يقرب  ما  تدفق  اإىل  �صيوؤدي  اأنه  اخلرباء 
االآ�صيان  اقت�صاديات  �صنوًيّا يف  دوالر  مليار   19

بحلول عام 2030 . 
االأع�صاء  الدول  كافة  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
االتفاق، �صت�صتفيد من دون �صك من جذب  يف 

�صت�صعى  التي  االأجنبية  اال�صتثمارات  من  مزيد 
يقرها  التي  املن�صاأ  قواعد  من  لال�صتفادة 

االتفاق.
االآثار  حمدودية  رغم  وا�صنطن:  حتدي   -2
االقت�صادية لالتفاق، اإال اأن تاأثرياته على ال�صعيد 
ال�صيا�صي واجليوا�صرتاتيجيي هي تاأثريات جمة، 
بتوقيع  ال�صني  بعثتها  التي  االأ�صا�صية  فالر�صالة 
الواليات  تهديدات  دح�ض  كانت  االتفاق  هذا 
والتهديد  ال�صني  عزل  اإمكانية  حول  املتحدة 
بعيًدا  والت�صنيع  التوريد  �صال�صل  م�صار  بتغيري 
مع  اندماجها  توؤكد  ال�صني  فكاأن  ال�صني،  عن 
تواجد  ي�صتبعد  اتفاق  يف  االإقليمي  حميطها 
ا، وذلك لتوؤكد اأنه  الواليات املتحدة والهند اأي�صً

من ال�صعوبة مبكان اأن يتم عزلها باأي �صكل.
بل والـاأكرث من ذلك اأن ال�صني تقوم بتوقيع اأول 
اتفاق جتاري متعدد االأطراف يف تاريخها، يف 
الوقت الذي تن�صحب فيه الواليات املتحدة من 
االتفاقيات متعددة االأطراف، وتخذل حلفاءها، 
فكاأن بكني تر�صل ر�صالة هامة للدول االآ�صيوية 
مفادها اأنها حليف ميكن االعتماد عليه ب�صكل 

اأكرب من الواليات املتحدة.
لباقي  االأ�صا�صية  الر�صالة  فاإن  املقابل،  ويف 
ال  اأنها  هو  االتفاقية،  هذه  يف  االأع�صاء  الدول 
تكون  باأن  االختيار  نف�صها يف  ترغب يف ح�رش 
حليفة للواليات املتحدة فقط، اأو ال�صني فقط؛ 
اقت�صادي  تكامل  اإحداث  اإىل  ت�صعى  اإنها  بل 

اإقليمي لتحقيق اأق�صى ا�صتفادة ممكنة. 
هذا  لتوقيع  االأكرث خطورة  االأثر  فاإن  وبالتايل، 
لن  العامل  اأن  على  التاأكيد  يف  يتمثل  االتفاق 
ينتظر الواليات املتحدة لكي تقوده، بل اإن كل 
قيادة  زمام  ال�صتالم  �صت�صعى  اإقليمية  منطقة 
االتفاقيات  هذه  مثل  توقيع  خالل  من  نف�صها 

االإقليمية.
االتفاقيات  هذه  من  مزيد  توقيع  فاإن  ثّم  ومن 
االإقليمية -وهو �صيء مرجح اأن يحدث- �صيوؤدي 
اإىل فقدان امل�صدرين االأمريكيني قوتهم ب�صكل 
على  �صلبًا  �صيوؤثر  اأنه  عن  ف�صاًل  تدريجي. 
اإىل  �صيوؤدي  وكذلك  اآ�صيا،  االإقليمي يف  التوازن 
االأمريكي يف املنطقة. وهو ما  النفوذ  تقلي�ض 
�صيعزز –على املدى املتو�صط والطويل- النفوذ 
االقت�صادي ال�صيني يف املنطقة، و�صيعمل على 
املدار  اإىل  االآ�صيوية  الدول  من  مزيد  جذب 
قد  ما  وهو  لل�صني،  وال�صيا�صي  االقت�صادي 

هذه  من  بع�ض  تاأييد  ك�صب  يف  ال�صني  ي�صاعد 
الدول يف �رشاعها يف بحر ال�صني اجلنوبي.

»بايدن«:   مع  التفاو�صي  املوقف  تعزيز   -3
االتفاق،  لتوقيع هذا  اآخر  تاأثري  ا�صتقراء  ميكن 
اإدارة  على  القيود  من  مزيد  و�صع  يف  يتمثل 
»بايدن« يف مفاو�صاتها مع ال�صني حيال احلرب 
الواليات  قدرة  وتقلي�ض  البلدين،  بني  التجارية 
لتعديل  ال�صني  على  ال�صغط  على  املتحدة 
التجارية واالقت�صادية، مما �صيمثل  ممار�صاتها 
مع  تعاملها  يف  »بايدن«  الإدارة  اإ�صافًيّا  حتدًيا 

ال�صني.

ختاًما
دبلوما�صًيا  انت�صاًرا  يُعد  االتفاق  توقيع هذا  اإن 
فهو  املقابل  ويف  لل�صني،  وجيوا�صرتاتيجًيا 
مع  خا�صة  املتحدة،  للواليات  فادحة  خ�صارة 
اأ�صرتاليا(  اجلنوبية،  كوريا  )اليابان،  ان�صمام 
الهادئ، مما  اآ�صيا واملحيط  اأقرب حلفائها يف 
�صي�صعب مهمة اإدارة »بايدن« يف موازنة تنامي 
ثم  ومن  االآ�صيوية.  القارة  يف  ال�صيني  النفوذ 
اأهمية تغيري �صيا�صاته  اأن يدرك  »بايدن«  فعلى 
اخلارجية جتاه اآ�صيا، وقد يتمثل اخليار االأمثل 
يف  املوقف  هذا  ملعاجلة  املتحدة  للواليات 
اإعادة انخراطها الكامل يف ال�صبكات االقت�صادية 
االإقليمية االآ�صيوية جنبًا اإىل جنب مع االعتماد 

على دور اأمني ن�صط يف بحر ال�صني اجلنوبي.
تن�صم  اأن  املتحدة  للواليات  ميكن  ناحية  فمن 
اإىل االتفاقية ال�صاملة واملتقدمة لل�رشاكة عرب 
املحيط الهادئ املوقعة عام 2018، بل وتدعو 
الدول  من  مزيًدا  لت�صمل  ال�رشيع  تو�صعها  اإىل 
اجلنوبية،  وكوريا  والفلبني،  اإندوني�صيا،  )مثل: 
وتايالند، واململكة املتحدة(، مما قد ي�صاعدها 

على حتجيم النفوذ ال�صيني. 
املتحدة  للواليات  ميكن  اأخرى،  ناحية  ومن 
االآ�صيوية،  الدول  مع  التن�صيق  يف  ت�صتمر  اأن 
اإجراء  خا�صة دول االآ�صيان واليابان، ال�صتمرار 
التدريبات واملناورات امل�صرتكة يف بحر ال�صني 
دول  من  عدد  بني  عليه  املتنازع  اجلنوبي 
على  التاأكيد  بهدف  وذلك  وال�صني،  االآ�صيان 
بحرية  كقوة  املتحدة  الواليات  وجود  ا�صتمرار 
يف منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ، مما قد يعمل 
على حتجيم النفوذ ال�صيني املت�صاعد يف هذه 

املنطقة.

قناة عربية تك�سف

 تفا�سيل جديدة عن ن�ساط جمرمني »اإ�سرائيليني« يف دبي
زين خليل/الأنا�سول

على  ال�صوء  »اإ�رشائيلية«،  قناة  �صلطت 
ن�صاطات قتلة وجتار خمدرات »اإ�رشائيليني« 
فروا موؤخرا اإىل دبي جاء ذلك يف تقرير هو 
الثاين للقناة )12( اخلا�صة، ن�رشته اأم�ض على 
اجلرمية  منظمات  حول  االإلكرتوين  موقعها 

»االإ�رشائيلية« يف دبي.
التطبيع  اتفاق  دخول  مع  اإنه  القناة  وقالت 
فر  التنفيذ  حيز  واالإمارات  »اإ�رشائيل«  بني 
مطلوب  بع�صهم  »اإ�رشائيليون«  جمرمون 
دبي  اإىل  خمدرات  وتهريب  قتل  ق�صايا  يف 
فروا  هوؤالء  اأن  واأو�صحت  فيها  واندجموا 
اإىل دبي قبل وقت ق�صري من اإ�صدار ال�رشطة 
واأكد  بحقهم  توقيف  اأوامر  االإ�رشائيلية 
ال�صهيوين  االحتالل  كبري يف �رشطة  �صابط 

دبي  اإىل  فروا  الذين  املجرمني  بع�ض  اأن 
كانوا �صالعني يف تهريب 750 كغم من خمدر 
الكوكايني من غواتيماال جرى �صبطها ال�صهر 
فل�صطني  جنوبي  ا�صدود  ميناء  يف  املا�صي 
املحتلة، وكذلك تهريب 3.2 اأطنان كوكايني 
كان يفرت�ض نقلها من بلجكيا اإىل اإ�رشائيل.

معلومات  »لدينا  ال�صابط:  واأ�صاف 
ال�صرب  من  الكثري  لدينا  املتورطني  عن 
اأن�صطتهم«وبح�صب  حول  واملعلومات 
من  عدد  عن  يدور  احلديث  فاإن  القناة، 
يافا  يف  ا�صتهروا  الذين  املجرمني  كبار 
بع�صهم يف �رشاكات  ودخل  )�صمال(،  وحيفا 
�صققا  وا�صرتوا  باالإمارات من خالل وكالء، 
وحمالت لبيع الهدايا التذكارية هناك، فيما 
وباعوا  واالأملا�ض،  الذهب  اآخرون  ا�صرتى 
اأخرى حتى  دول  اأعمال يف  لرجال  الب�صائع 

ال تتبع ال�رشطة اأن�صطتهم.
زار  اإ�رشائيلي«  »جمرم  عن  القناة  ونقلت 
اأيام والتقى ببع�ض كبار  دبي قبل حوايل 10 
 : قوله  االإمارات  اإىل  الذين فروا  املجرمني 
»يف دبي، ال ي�صاألونك الكثري من االأ�صئلة، هل 

لديك اأموال؟ تعال وا�صتثمر وكن �رشيكا«.
وتابع »يدور احلديث عن ماليني الدوالرات 
التي تدفقت من »الكيان ال�صهيوين« اإىل دبي 
اأعماال قانونية  اأ�صخا�ض يديرون  من خالل 
املجرمني  هوؤالء  لكن  ال�صهيوين،  الكيان  يف 
وباالإ�صافة  التمويل«  وراء  يقفون  من  هم 
جمرمون  دبي  اإىل  موؤخرا  و�صل  ذلك،  اإىل 
رومانيا  يف  فارين  كانوا  »اإ�رشائيليون« 
اإقامة  لبحث  اإفريقيا  وجنوب  واأوكرانيا 
وفنادق،  �صكنية  م�صاريع  بناء  يف  �رشاكات 

وفق امل�صدر ذاته.

املغرب ي�سبق �سائر املطبعني بهذه اخلطوة!

تدري�س »التاريخ اليهودي« ابتداء 
من العام املقبل 

هذا  اأن  اليوم«  »ا�رشائيل  ل�صحيفة  ووفقا 
�صمال  منطقة  يف  بلد  اأول  املغرب  �صيجعل 
تكتم  وو�صط  املوا�صيع  هذه  تدر�ض  اإفريقيا 
عن  االإعالن  قبل  حتى  املنهاج  اإقرار  على 
تطبيع العالقات بني الطرفني قالت ال�صحيفة 
العامل  و�صابقة يف  تغيريا مهما  يعترب  ذلك  اأن 
العربي وخطوة ر�صمية وا�صحة لتح�صني �صورة 
اليهودي التي �صادت حتى االآن يف دول اأخرى 

يف املنطقة.
من  »كجزء  اإنه  املحلية  الرتبية  وزارة  وقالت 
املدار�ض  يف  للمناهج  امل�صتمر  التجديد 
»التاريخ  اإدراج  �صيتم   ،  2014 منذ  املغربية 
لالأطفال  املقبل  العام  من  ابتداء  اليهودي« 
االبتدائية«.  املدر�صة  من  االأخرية  �صنتهم  يف 
 ، املغرب  يف  اليهودية  اجلالية  رئي�ض  وقال 

باردوغو ، يف مقابلة مع وكالة فران�ض  �صريج 
بر�ض اإن »هذا القرار له تاأثري كبري ،وهو مثل 

ت�صونامي«.
االخرتاق  اإن  »اإ�رشائيليون«  م�صوؤولون  ويقول 
كو�صرن  غاريد  قاده  طويل  جهد  بعد  حتقق 
واآيف بريكوفيت�ض، وبح�صب امل�صادر امل�صاركة 
جميع  على  االتفاق  مت  فقد   ، االتفاقية  يف 
اجلوية  الرحالت  ذلك  يف  مبا   ، التفا�صيل 
�صيتم  االأوىل،  املرحلة  ويف   ، املبا�رشة 
اإن�صاء  املحتمل  ومن  متبادلة  اإن�صاء متثيليات 
العربية  ال�صعوب  واأكدت  الحًقا   �صفارات 
وامل�صلمة رف�صها للتطبيع مع الكيان ال�صهيوين 
و�صهد املغرب فعاليات �صعبية راف�صة للتطبيع 
معتربة اياه كعنة يف ظهر الق�صية الفل�صطينية 

ق�صية االمة اال�صالمية االوىل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

 مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
 م�سلحة ال�سوؤون العامة و تنقل املواطنني

الرقم  16/013

و�سل ت�سجيل الت�سريح
   بتاأ�سي�س جمعية حملية 

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق 
 : اليوم  ، مت هذا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
2016/09/14 و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتا�صي�س اجلمعية 

املحلية امل�صماة    : 
نادي �صيدي علي بن عمر للفرو�صية

بلدية وادي مرة
مقرها : بلدية وادي مرة 

رئي�س اجلمعية : مربوك يو�صفي 
تاريخ و مكان امليالد : 1974/05/08 اأفلو 

مالحظة : هذا الو�صل �صالح اىل غاية : 2020/06/30

تهنئة ال�ستاذ �سايف احلبيب

مبنا�صبة الرتقية االكادميية لال�صتاذ اجلامعي والباحث 
وفتكاك  اال�صتاذية   « مل�صاف   « �صايف  احلبيب   «
اال�صتاذ عن جدراة واال�صتحقاق رتبة » برفي�صور » يف 
دورة اللجنة الوطنية االخرية يتقدم املخرب اجلامعي 
للدر�صات االت�صالية واالعالمية جلامعة عبد احلميد 
 « الربفي�صور  املخترب  مدير  يف  ممثال  بادي�س  بن 
الباحث  لال�صتاذ  اخلال�صة  بتهانيه  بوعمامة  العربي 
العلمي  م�صاره  يف  والنجاح  التالق  دوام  له  متمنيا 
يف  العلمية  املكا�صب  من  املزيد  وحتقيق  واملهني 

املجال االكادميي واملعريف

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : ق�سراحلريان
 بلدية : ابن نا�سر بن �سهرة

الرقم  02  /2020

 و�سل اإيداع الت�سريح بتاأ�سي�س
   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  تاأ�صي�س  ملف  اإيداع   2020/08/12

حملية    : 
ت�صمية اجلمعية : جمعية جلنة حي قلومة العرابي  

املقر االجتماعي : منزل مبارك عكو�س بلدية ابن نا�رص 
بن �صهرة 

املودع : مبارك عكو�س 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : الأغواط
 بلدية : الأغواط

الرقم  131  /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 
�صبغة  ذات  جمعية  جتديد  ملف  اإيداع   2020/11/23

بلدية   : 
مدينة  اوملبي  الريا�صي  النادي   : اجلمعية  ت�صمية 

االأغواط 
بلدية  عدل  �صكنات   800 حي   : االجتماعي  املقر 

االأغواط  
املودع : بن ال�صديق بن �صهرة 
الوظيفة يف اجلمعية : الرئي�س 

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

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

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

 حم�سر ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع
باملزاد العلني املادة 748 من ق اإ م و اإ

الو�سط:2020/12/14الو�سط:2020/12/14

تعزية 

عائلة  �صيعت  واالأ�صى  احلزن  ببالغ 
االثنني  م�صاء  الوادى  بباب  حمادو 
�صعدية  اهلل  باذن  لها  املغفور  العمة 
عمر  عن  االأحد  يوم  توفيت  التي 
ناهز 86 �صنة وعلى اثر هذا امل�صاب 
 ، ح�صان  علي  العائلة  تتقدم  اجللل 
واالأم  وليلى  وجمال  مولود  م�صطفى 
لكل  اجلزيل  بال�صكر  حميوت   جوهر 
من وا�صاها يف م�صابها اجللل وتدعو 
لكل من عرفها اأن يدعو لها بالرحمة 
الر�صل  مع  والر�صوان  واملغفرة 
واالأنبياء وال�صاحلني هلل ما اأعطى وما 

اخذ ان هلل وانا اليه راجعون

تعزيــــــــــــــة وموا�ســـــــاة

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
»يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك 
را�صية مر�صية فادخلي يف عبادي وادخلي 

جنتي« �صدق اهلل العظيم
"الو�صط"   ي�صاطر عمال و�صحفيو جممع 
العرباوي"  "�صفيقة  ال�صيدة  مقدمتهم  ويف 
يف  عبدالقادر  قوا�صمية   ال�صيد  زميلهم 
عمر  عن  الدين  ح�صام  البكر  ابنه  وفاة 

ناهز45 �صنة
الفقيد  اأن يتغمد  �صائلني املوىل عز وجل 
واأن  جناته،  ف�صيح  وي�صكنه  رحمته  بوا�صع 

يلهم اأهله ال�صرب وال�صلوان

القرار  املتمثل يف  التنفيذي  ال�صند  تنفيذا  اأنه  اأدناه  املوقعة  الق�صائية  املح�رصة  تعلن 
رقم  الفهر�س   ،2017/11/13 بتاريخ  تيبازة   ق�صاء  ملجل�س  املدنية  الغرفة  عن  �صادر 
17/03004، و املوؤيد مبدئيا و املعدل للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رصاقة الق�صم املدين 
بتاريخ 2017/03/22 فهر�س 2017/02809 و املعدل للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رصاقة 

، الق�صم املدين املوؤرخ يف 2017/03/22 فهر�س رقم 2017/02809 
بعد االطالع على ال�صهادة ال�صلبية املوؤرخة يف 2019/01/07 امل�صتخرجة من املحافظة 

العقارية حتت رقم 19/87 
بعد االطالع على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري رزاز حممد عبد ال�صمد املودعة 

لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 2020/01/19 حتت رقم 2020/54 
فقد مت اإيداع دفرت �رصوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �صبط حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 
2020/11/19 حتت رقم 2020/32 و املوؤ�رص عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رصاقة و ذلك 

ب�صاأن بيع العقار املحجوز باملزاد العلني 
لفائدة : فريق معا�صة و هم : اإيدير ، �صعدية ، فاطمة 

ال�صاكنون بـ : 45 �صارع الهقار حيدرة – اجلزائر 
القائمة يف حقهم : االأ�صتاذة �صكري رتيبة املحامية 

�صد : فريق طهراوي و هم : نور الدين ، حممد ، حممود ، �صيد اأحمد ، جمال ، �صليم 
، عقيلة ميينة 

ال�صاكنون بـ : �صارع حممد جادل اأوالد فايت ال�رصاقة 
طهراوي زكية ، ال�صاكنة ب : �صارع موالهم حمند اأوالد فايت ال�رصاقة 

طهراوي را�صية ، ال�صاكنة ب : بو�صاوي املركزي ال�رصاقة  

التعيني : 
اأر   33( اأر  ثالثني  و  ثالثة  اجلزائر   ، فايت  اأوالد  بلدية  باإقليم  كائنة  للبناء  اأر�س  قطعة 
: من  اأوالد فايت و هي حمدودة كمايلي  لبلدية  التجزئة  ( حتمل رقم 233 من خمطط 
ال�صمال : اأ�صوار – من اجلنوب : لوبالن و منحدر – من ال�رصق : �صانتاكرو – من الغرب 

: اأنتيك 
احلدود احلالية : ح�صب املخطط املعد من طرف االأ�صتاذ عبد الرحمان اأقوجيل مهند�س 

خبري عقاري الكائن مكتبه 3 طريق الربان�س بوزريعة ، اجلزائر بتاريخ 1992/03/20
من ال�صمال : طريق و ملكية خا�صة . من اجلنوب : وادي . من ال�رصق : ملكية خا�صة 

. من الغرب : طريق 
و اأن ال�صعر االفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�صائي مببلغ يقدر ب 
: ثالثمائة و ثمانية ع�رص مليون و مائة و اإثنان و ع�رصون األف و ثمامنائة و اأربعون دينار 
جزائري ) 318.122.840.00 دج ( لعقار ذو م�صاحة تقدر ب 2935 م2 كائنة ببلدية اأوالد 

فايت ، بدون القطعة االأر�س التي باعها الوالد املرحوم طهراوي حمفوظ .
: 2020/12/29 مبحكمة  ل  املوافق  الثالثاء  ليوم  االعرتا�صات  اأنه مت حتديد جل�صة  و 

ال�رصاقة ، على ال�صاعة العا�رصة �صباحا )10:00 ( مبكتب الرئي�س 
و اأنه مت حتديد جل�صة البيع باملزاد العلني ليوم االأربعاء املوافق ل 2021/02/03 قاعة 

اجلل�صات رقم 02 على ال�صاعة الواحدة و الن�صف بعد الظهر )13:30( 
الرقم  و  بالعنوان  الق�صائية  املح�رصة  مبكتب  االت�صال  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 

املدون اأعاله . 
املح�سرة الق�سائيةاطلع عليه لدى م�صلحة ال�رصائب لبلدية ال�رصاقة 

ثقافة
الفنانة الت�سكيلية "نور الهدى �سوتلة" لـ"الو�سط":

جائزة "علي معا�سي" حتفزين لأحقق طموحي 
نور الهدى �سوتلة ا�سم �سنع احلدث موؤخرا يف جمال الفن الت�سكيلي بف�سل اإعتالئها من�سة التتويجات 

بالرتبة الأوىل جلائزة رئي�س اجلمهورية  للمبدعني ال�سباب »علي معا�سي« ، وبعد �ساعات من تكرميها 
من طرف وزيرة الثقافة فتحت ابنة امل�سيلة احل�سنة قلبها  ليومية »الو�سط« يف حوار �سيق ك�سفت فيه 
عن �سر هذا التتويج وكذا حكايتها مع الري�سة وم�ساركاتها املتنوعة يف امللتقيات واملهرجانات الثقافية 

وطموحاتها وم�ساريعها امل�ستقبلية .

*حاورها:اأح�سن مرزوق

الهدى  نور  هي  من  اأول      .
�سوتلة؟

اأكتوبر   22 مواليد  من  �صوتلة  الهدى  نور 
 ، امل�صيلة  والية  بو�صعادة  1997مبدينة 
وحما�صبة  مالية  تخ�ص�س  جامعية  طالبة 
بجامعة حممد بو�صياف بامل�صيلة، وفنانة 
ال�صغف  حد  الفن  بهذا  ومولعة  ت�صكيلية 

واجلنون .
 .     وراء كل موهبة حكاية 

ما حكايتك مع الري�سة؟

حكاية  هي  الري�صة  مع  انا  حكايتي 
مت�صل�صلة، كل اأعمايل و لوحاتي يف حقيقة 
اعتمدت  حم�صة  جتريبة  عملية  ناجت  هي 
فيها على مبداآ  االإ�صابة و اخلطاأ ولي�صت 
جتربة اأكادمية و تعلمية كخريجي املعاهد 
و جامعات الفنون .وهدا يف حد ذاته �صيء 
افتخر و اعتز به و�صيء حمفز يل وحتدي 

الإكمال م�صواري .
هي  الري�صة  مع  حكايتي  يخ�س  فيما  اأما 
الفتيات  ككل  الوان  و  بر�صوم  ولعي  اأوال   ،
الروحي  انتمائي  ،ثانيا،  مبكرة  �صن  يف 
ثقافة  يف  واأ�صيل  عريق  هو  ما  كل  اإىل 
عرف  من  عامة  ب�صفة   الكبرية  عائلتي 

وعادات وتقاليد والطابع الثقايف للمنطقة 
و جغرافيتها املتميزة  فا�صتمر ولعي داك 
وا�صتد اهتمامي اأكرث يف مرحلة االبتدائي 
االأ�صغال  ،و  الر�صم  ح�صتي  من  كل  يف 
اأكرث  يت�صاعف  اهتمامي  ،وبقا  اليدوية 
اأكرث  اأ�صبحت  الب�صيط  الر�صم  واأكرث،فبعد 
حتكم يف القلم و اأ�صبحت يدي اأكرث ر�صاقة 
من ذي قبل و حتي تلوين و اختياري لالألوان 
اأعمايل  واأ�صبحت    ، جمال  و  اتقانا  زاد 
األقى  ور�صماتي متميزة نوعا ما واأ�صبحت 
وبعدها  اجلميع  طرف  من  ا�صتح�صانا 
امل�صلم  الت�صكيلي  الفنان  التحقت مبتحف 
ال�صهري  ديني  اتيان  الفرن�صية  االأ�صول  دو 
،و الغني عن التعريف حيث كانت به ور�صة 
للفنون ت�صكيلية وهناك ترعرعت موهبتي 
منها  تنطلق  �صلبة  اأر�صية  لقت  و  الفتية 

كاأول خطوة نحو الفن الت�صكيلي .
تتويجك  حول  كلمة      .
كنت  وهل  معا�سي«  »علي  بجائزة 

تتوقعني هذا؟

الرائع  التتويج  بهذا  مبتهجة  جد  اأنا 
واملحفز و�صعيدة جدا بتكرميي من طرف 
، �رصاحة  بن دودة«  »مليكة  الثقافة  وزيرة 
من  اعتربه  الذي  التتويج  هذا  اأنتظر  مل 
حتفيز  مبثابة  و�صيكون  املفاجاآت  اأجمل 

ونقلة هامة يف م�صريتي الفنية .

التي  اللوحة  مو�سوع  ما      .
�ساركت بها؟

يف  املراأة  بعنوان  فنية  بلوحة  �صاركت 
افريقيا ، لوحة زيتية مبقا�س 80/120

.    ماهي املدر�سة التي تاأثرت 
بها؟

املدر�صة  هي  بها  تاأثرت  التي  املدر�صة   
املدر�صة  يف  جتربتي  فبعد  االنطباعية 
املدر�صة  اإىل  املحطة  غريت  الواقعية 
،و  اخليال  اأمواج  يف  الأبحر  التجريدية 
االألوان ال�صاخبة ،و املتباينة ،و متجان�صة 
اأ�صكال  مع  معني  ن�صق  يف  مندجمة  ،و 
باملخت�رص املفيد  ،و  ،و حروف  وخطوط 
ترتك  حيث  الرمز  با�صتعمال  الر�صم 
االإح�صا�س  ،و  للتاأمل  اأو�صع  للمتلقي جمال 
،و  وروحية  مزاجية  ،و  النف�صية  بتقلبات 
لوحته  يف  الر�صام  يبعثها  التي  الوجدانية 

الإي�صال �صيء ما.
،قاداين  التجريدية  ،و  الواقعية  املدر�صة 
جتمع  ،والتي  االنطباعية  املدر�صة  اإىل 
و  الواقع  بني  ، حيث جتمع  االثنني  بينهما 
ما  و  تفتح  ملا  العني  تراه  ما  وبني  اخليال 
تراه الب�صرية بغلق العني كل يف لوحة واحدة  
متكاملة و قوية وعميقة العني تبحر،و عقل 

يتاأمل ،و قلب يتم�صك و ياألف و يتعلق .

يف  م�ساركاتك  ماهي      .
اخلا�سة  واملهرجانات  املعار�س 

بفنك؟
املحلية  امل�صاركات  من  العديد  يل  طبعا 
و  وفعاليات   منا�صبات  يف  الوطنية  و 
،و  معار�س  ،و  ت�صكيلية  فنية  تظاهرات 
واليات  على  موزعة   ، خمتلفة  م�صابقات 
دولية  معار�س  اإىل  باإ�صافة  الوطني  الرتاب 
افرتا�صية على الواب ، و من�صات التوا�صل 
االجتماعي ،و باملنا�صبة اأنا حاملة لبطاقة 

فنان من مديرية الثقافة والية امل�صيلة.

التي  الر�سائل  ماهي      .
توجهينها من خالل لوحاتك ؟

 الر�صائل املوجهة من خالل فني ،و اأعمايل 
افكار  جمموع  اأو  فكرة  عن  تعبري  هي  اأوال 
كالغناء  االأخرى  الفنون  خمتلف  مثل  مثلها 
كامل�رصح والتمثيل و الكتابة فكل يف جماله 
،و كل ح�صب اأدواته ، الفن الت�صكيلي اأدواته 
،و  مواد  و  تقنيات  و  األوان  ،و  اأ�صكال  هي 
خامات معروفة اأما الر�صائل فهي ما نعي�صه 
و ما ع�صناه و ما قد �صنعي�صه يف امل�صتقبل 
وهي كثرية و متنوعة ال ح�رص لها و فنان هو 
من ي�صغها و ي�صتنطقها بري�صته و األوانه ،و 
بطريقته حتى ي�صلها اإىل حيث ي�صاء بقوته 
حتمل  قد  و   ، بفنه  و  اأتقنه  و  براعته،  ،و 
كثرية  و  هامة  ر�صائل  ثناياها  يف  اللوحة 

كاأنك تقراأ يف كتاب حول مو�صوع معني .
الفن  واقع  ما  راأيك  يف       .

الت�سكيلي يف بالدنا؟
،و  الت�صكيلي  الفن  �صاأن  يقلل  من  هناك 
من  ت�صمن  وال  تغني  ال  ب�صيطة  كمادة  يراه 
اأنا  ،و  �صطحي  اإن�صان  اأ�صل  يف  وهو  جوع 
يف  ملاذا  ب�صيط  مثال  اأقول  ما  جيدا  اأعي 
كل املوا�صيع  ن�صتعمل االأ�صكال ،و االألوان 
اأكرث  تقنيات  اإىل  و�صلنا  اأن  اإىل  ال�صور  و 
تطورا مثل الفيديو و غريها يف �رصح فكرة 

اأو مو�صوع .
اأماكن  يف  ديكوراتنا  ن�صتخل�س  اأين  من 
اأين  البيت  و يف كل مكان من  العمل ،و يف 
ن�صتلهم الب�صتنة و الوانها التي نتباهى بها ، 
من اأين ن�صتلهم ا�صهاراتنا و اأغلفة كتبنا ،و 
جمالتنا ومن اأين ظهرت العديد من االأ�صياء 
املو�صة  ،و  كالت�صوير  ،و خمتلفة  املتنوعة 
االألعاب  ،و  التغليف  و  االأغلفة  و  مكياج  ،و 
الفن  واإذا حتدثنا عن واقع هذا  املختلفة، 
االأ�صبع على اجلرح  يف بالدنا فهنا �صن�صع 
يف  الفن  رواد  هم  من  فقط  ب�صيط  ،�صوؤال 
اأو حتى  الكبرية   االأ�صماء  اجلزائر و ماهي 
ال�صغرية يف عامل الفن الت�صكيلي  عموما  ال 

جتد...
 لقد �رصبت اجلزائر يف مرحة من مراحلها 
يف   ، �صللها  اإىل  اأدى  الفقري  عمودها  يف 
اأبرز  من  كان  و   ، القطاعات  من  عديد 

قطاعاتها التي راحت �صحية جمال  الثقافة 
و الفنون .

.    كلمتك للمواهب ال�سابة؟

موهوب  طموح  �صاب  بكل  اأعجبت  لطاملا 
بنف�صه.  نف�صه  بناء  اأجل  من  ي�صحي  الذي 
اأحيانا  اأتت  اإن  ،و  دائما  تاأتي  ال  فالفر�صة 
تتطلب  قد  كما  الوقت  من  الكثري  تتطلب 
فرتة ق�صرية خال�صتي اليوم لل�صباب املبدع 
اأن نكون  اإمنا يجب  و  اأبدا  ننتظر  اأال  يجب 
اأخرى،  اأو  بطريقة  خلقها  يف  �صبب  نحن 
الذين  ن�صيان  الفنانني دون  حتية كبرية لكل 
غادرونا ربي يرحمهم،و ربي يوفقنا للقادم 

اإن �صاء اهلل.

ماهي م�ساريعك ؟ 
واالإحتكاك  العاملية  اإىل  الو�صول  طموحي 
بكبار الفنانني العامليني حتى اأ�صتفيد منهم 

و اأطور نف�صي اأكرث فاأكرث.

ماذا تقولني ختاما؟
مبوهبتي  اآمن  من  لكل  م�صبقا  �صكرا 
و�صاندين يف م�صواري وخا�صة مدير الثقافة 
»فريد زعيرت« الذي حفزين على امل�صاركة 
واأهدي تتويجي الأمي واأبي وعائلتي الكرمية 
اللفتة  هذه  على  الو�صط  جلريدة  و�صكرا   ،

الطيبة حتياتي للجميع .

اإ�سهار
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــ�ســــــــــــــــــــــــــر
تعليق م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار باملزاد العلني ) املادة 748 من ق اإ م اإ(

بناء على عقـد الرهـن الر�سمـي التفاقـي بكفالـة عينيـة، املحـرر علـى يـد الأ�ستـاذ/ حممـد كنـاي املوثــق 
ببئـر خـادم بتاريـخ 2014/04/06، الفهــر�س رقــــــــــــــــــــم 14/188.

وبناء علـى قائمـة �سـروط البيـع  املوؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 2020/11/09، حتــت رقــــــم 20/24.
لفائـــدة : بنك الربكة اجلزائري »�رشكة ذات اأ�سهم« – ممثلة يف �سخ�س مديرها العـــــــــــــام.

الكائن مقـره : حي بوثلجة هويدف، فيال رقم 01، بن  عكنون، وليــة اجلزائـــــــــــــــر.
اجلاعل موطنه املختار باخت�سا�س حمكمة التنفيذ بالوكالة التجارية بال�رشاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــر.

الكائن مقرها : �سارع عبان رم�سان ال�رشاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــــــــــــــر.
�سـد : ال�سيد/ هـواري ب�سـري بـن حممـد

ب�سفته الكفيل العيني للموؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة »تيرتاد لالإ�سترياد والت�سدير«.
ال�ساكـــن : 19 �ســـارع لونيــــو نونتــــري، 92000، فرن�ســـــــــــــــا.

تعلـن ال�رشكة املدنيـة املهنيـة للمح�رشيـن الق�سائيـني لالأ�ستاذيـن/حمـدي با�سـا اأحمـد – حممـدي مـراد، الكائـن مقرهـا برقـم 29 حـي 60 م�سكنـا عي�سـات اإيديـر ال�رشاقـة، املوقـع اأحـد 
ع�سويهـا اأدنـــاه.

باأنه �ستبا�رش اإجراءات البيع عن طريق املزاد العلني للعقار الآتي تعيينه  :
اأر�س خم�س�سة للبنـاء كائنـة ببلديـة زرالـدة وليـة اجلزائـر، ذات م�ساحــة )162م2( مقتطعــة مـن اأر�س م�ساحتها )05هـ و50اآر(، حتمل رقـم 106، م�سيد عليها هيكـل بنايـة وهـي  قطعـة 

حمـدودة كمـا يلـــي :  
- �سمال : طريق والقطعة رقم 92.          - جنوبا : زائد ترابــي.
- �رشقا : القطعة رقــم 105.            - غربا : القطعة رقم 107.

وقــد حــدد تاريــخ جل�سـة النظـر فـي العرتا�سـات الحتماليـة ليـوم الثالثـاء 2021/03/10 علـى ال�ساعـة العا�سـرة متامـــا )10.00�سا( مبكتـــب ال�سيــد رئـي�س املحكمـــــــــــة، 
وجل�سة البيع باملزاد العلني ليوم 2020/03/24 على ال�ساعة الواحدة متاما )13.30�سا(، بقاعة اجلل�سات رقــم 02.

ب�سعر افتتاحي قدره 17.998.200.00دج )�سبعة ع�رش مليونا وت�سعمائة وثمانية وت�سعون األفا ومائتي دينار جزائري(. 
علق بلوح بالعقار حمل البيع بتاريخ :                                                                                                                                                                          املح�ســـــر الق�سائــــــــي

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

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

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

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

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

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 
حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجــب ال�سيغــة التنفيذيــة للحكم ال�سادر عـن حمكمـة ال�رشاقـة »الق�سـم التجاري البحـري« بتاريـخ 2019/12/02، رقــم اجلــدول 19/3703، رقــم الفهــــــــــر�س 19/7157.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/12/03، حتـت رقــم 20/5078،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة نوايو تيليكوم noyau telecom- املمثلة فـي �سخـ�س م�سريهـا ممثلهـا القانونــي.

العنـوان : 02 فيــال رقـــم 429، ال�رشاقــــة، اجلزائــــــــــــــــــــر.
باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العـار�س :

لفائــــدة: ات�سالت اجلزائر الف�سائية )ATS( �رشكة ذات اأ�سهم – املمثلة يف �سخ�س الرئي�س الدير العام ممثلها القانونـي.
العنـــوان : �سيدي عبد اهلل فندق املوؤ�س�سات، الرحمانية، اجلزائــــــــــــــــــــــر.

املختارة موطنا لها يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 35.138.743،80 دج

)خم�سة وثالثني مليونا ومائة وثمانية وثالثني األفا و�سبعمائة وثالثة واأربعني دينارا جزائريا و80 �سنتيما(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

حتت جميع التحفظــــــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
ق�ساء  جمل�س  ال�سراقة،  حمكمة  اخت�سا�س  لدى 

تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

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

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

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

الو�سط:2020/12/14

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعلن عن جل�سة لبيع عقار باملزاد العلني 

الو�سط:2020/12/14

الو�سط:2020/12/14

الو�سط:2020/12/14

 مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي
 معتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة
 الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر

الهاتف 023.33.04.22

اعلن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 
�سالح  نهج   129  : ال�ساكن ب  راي�س جعفر  بن  ال�سيد  من   بطلب   

بوعكوير اجلزائر . 
�سد : ورثىة �سالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �سالم 

ر�سيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�سام و مرمي .
باأمانة  املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �رشوط  قائمة  على  بناء  و 
ال�سبط مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21نعلن 
ال�ساعة  على   2020/12/28 لتاريخ  املربجمة  البيوع  جل�سة  عن 
قطعة  تعيينه:  للعقار  القليعة  �سباحا مبقر حمكمة  احلادية ع�رش 
ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ساحلة 
م²  �سنتيار2.390  وت�سعني  ار  وع�رشون  ثالثة  م�ساحتها  للبناء 
منف�سلة من ملكية اكرب م�سيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق 
وبئر   حو�س   ، مرحا�س   ، حمام   ، غرف  اربعة  اىل  مق�سم  ار�سي 
.من  ال�سمال: طريق ولئي  : من  التايل  النحو  وهي حمدودة على 
الغرب:  .من  امللكية  ال�رشق:باقي  عر�سه05م.من  ممر   : اجلنوب 
طريق ، ب�سعر افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من يهمه المر 
الت�سال مبكتب املح�رش الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  القليعة 

لالطالع على قائمة �رشوط البيع .

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

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

م�ستخرج من دفرت �سروط لبيع عقار باملزاد العلني 
)املادة  748 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية(

 --------------------------------. CNEP/ BANQUE بناءا على طلب ال�سيد)ة(: 01/ ال�سندوق الوطني للتوفري والإحتياط/ بنك -
الذي مقره الإجتماعي: 42 �سارع خليفة بوخالفة اجلزائر الذي اإختار موطن موقع العقار مو�سوع جدول قيد الرهن  الكائن ببلدية الدرارية ولية اجلزائر . 

 ----------------------------------------------. CNEP/ BANQUE 02/ ال�سندوق الوطني للتوفري والإحتياط/ بنك
الذي مقره الإجتماعي: باجلزائر �سارع �سانت �سارل قاريدي القبة اجلزائر ممثل يف �رشكة اجلزائر – �رشق .------------------------------
- متخذ من مكتبنا موطنا خمتارا له)ها( بدائرة اإخت�سا�س حمكمة ال�رشاقة .---------------------------------------------------

    . الدين  ال�سيد: وكريف �سعد  الوحيد  EURL PROMOTION EL DJENAT ممثلة من طرف م�سريها وال�رشيك  : موؤ�س�سة الرتقية جنات    �سد 
الكائن مقرها :  جتزئة قراف رقم 98 و 99  الدرارية ولية اجلزائر .---------------------------------------------

- تعيني العقار حمل البيع )تعيينا دقيقا(: قطعة اأر�س من طبيعة جافة كائنة ببلدية الدرارية ولية اجلزائر م�ساحتها اإثنى ع�رش اآر وواحد وع�رشين �سنتاآر) 
12 اآر و 21 �سنتاآر ( ت�سكل ق�سم 01 حمموعة ملكية رقم 14 من خمطط م�سح الأرا�سي لبلدية الدرارية وهي ت�سم: 01 / قطعة اأر�سية من طبيعة جافة تبلغ 
م�ساحتها 07 اآر ، 47 �س م�سيدة عليها بناية ، 02/ قطعة اأر�سية من طبيعة رعوية تبلغ م�ساحتها 07 اآر ، 74 �س ، وهذا العقار م�سيد عليه ثالث عمارات 
ملت�سقة بجانب بع�سها البع�س ، كل عمارة تتكون من مدخل رئي�سي وقبو خم�س�س كمراآب لل�سيارات و�سالمل وطابق اأر�سي واأربعة طوابق علوية كل طابق منها 
 Appartement –Terrasse ou ( يحتوي على �سقتني وكل �سقة تتكون من اأربعة غرف ومطبخ وحمام ومرحا�س ورواق وطابق خام�س يحتوي على �سقة
 ، )Terrasse( واحدة تتكون من اأربعة غرف ومطبخ وحمام ومرحا�س ورواق و�رشفة كبرية عبارة عن جزء من ال�سطح ) Appartement en Attique
وكل عمارة يوجد بها من جهة اخللف �سالمل النجدة م�سنوعة من �سفائح احلديد اأجنزت بن�سبة 100% ، العقار م�ساحته )12 اآر ،21 �سنتاآر( ، �سكله الهند�سي 
م�ستطيل وحدوده كما يلي: * من ال�سمال ملكيات خوا�س * من اجلنوب ملكيات خوا�س * من ال�رشق ملكيات خوا�س * من الغرب ال�سارع الرئي�سي الذي يربط 

بلدية الدرارية ببلدية العا�سور  .------------------------------------------------------------------------------
* اأما م�ستمالتها : فت�سمل قطعة الر�س حاليا على بناية تتكون من ثالثة عمارات بن�سبة اإجناز 100% مكونة من طابق حتت اأر�سي)قبو( وطابق اأر�سي واأربعة 

طوابق علوية بكل طابق توجد �سقتني ، وطابق علوي خام�س يتكون من �سقة واحدة .--------------------------------
* امل�ساحة الإجمالية للعقار ت�ساوي 1221م2 .------------------------------------------------------------------------

* امل�ساحة املبنية من العقار للعمارات الثالثة املتال�سقة بجنب بع�سها البع�س ) �رشق- غرب ( ت�ساوي بالتقريب 675 م2 .-----------------
* امل�ساحة غري املبنية والتي تعترب م�ساحة م�سرتكة للبناية ) العمارات الثالثة ( وم�ساحة اإرتفاق لها وهي ت�ساوي 546م2 موزعة كالتايل : جزء كبري منها 
مب�ساحة 331م2 املوجود يف الطابق حتت الأر�سي للعمارات الثالثة وهو م�ساحة م�سرتكة لها ، وميكن اأن ي�سكل موقف لل�سيارات وهو بعر�س )06( �ستة اأمتار  
، وجزء اآخر من العقار غري املبني يوجد �سمال امل�ساحة املبنية مب�ساحة 125 م2 ، وبعر�س )02م( وي�سل عر�سه اإىل )03م( يف بع�س الأحيان ، وجزء اآخر من 
جهة ال�رشق بالن�سبة للم�ساحة املبنية مب�ساحة )40م2(  بالإ�سافة اإىل اجلزء الأخري من امل�ساحة غري املبنية للعقار التي يقع غرب امل�ساحة املبنية مب�ساحة 

)50م2( كموقف لل�سيارات على واجهة الطريق .-------------
* امل�ساحة املبنية تتكون من ثالثة عمارات ، بها مراآب يف الطابق حتت الأر�سي وطابق اأر�سي به �سقتني عدا العمارة الأوىل املقابلة للطريق حتتوي يف 
طابقها الأر�سي على �سقة واحدة من جهة �رشق العمارة وحتتوي من جهة غرب العمارة املقابل لل�سارع على حمل جتاري مفتوح ببابني على ال�سارع من اجلهة 

الغربية وغرفة خم�س�سة ملركز كهربائي .----------------------------------------------------------------
* الطابق حتت الر�سي للعمارات الثالثة خم�س�س كمراآب مفتوح بني العمارات الثالثة وي�سع لــ)28( �سيارة .

* كل عمارة حتتوي على )11( �سقة عدى الأوىل بها )10( �سقق جمموع عدد �سقق امل�ساحة املبنية من العقار )32 �سقة ( من نوع )F4( ، كل �سقة حتتوي على ما 
يقارب م�ساحة )100 م2( .-------------------------------------------------------------------------------------

ح�سب تقرير خربة منجز من طرف الأ�ستاذ الدكتور رزاز حممد عبد ال�سمد خبري ق�سائي خمت�س يف التهيئة العمرانية والعقارات ، املودعة اأمانة �سبط 
حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/08/30 حتت رقم 2020/562 . 

-الثمن الأ�سا�سي: الثمن الأ�سا�سي للعقار ككل مبا فيه امل�ساحة املبنية وغري املبنية قدره 460.908.000،00 دج )اأربعمائة و�ستون مليون وت�سعمائة وثمانية 
اآلف دينار جزائري( .-----------------------------------------------------------------------------------------

ح�سب تقرير خربة منجز من طرف الأ�ستاذ الدكتور رزاز حممد عبد ال�سمد خبري ق�سائي خمت�س يف التهيئة العمرانية والعقارات ، املودعة اأمانة �سبط 
حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/08/30 حتت رقم 2020/562 .---------------------------------------------------------------

- بناءا على حم�رش اإيداع دفرت �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني ق�سية رقم 2020/33 املوؤرخ يف : 2020/12/03 .واملوؤ�رش عليه من طرف رئي�س حمكمة 
ال�رشاقة ، الذي حدد جل�سة الإعرتا�سات يوم الثالثاء  2021/01/12 على ال�ساعة العا�رشة �سباحا مبكتب رئي�س املحكمة.------ 

- وجل�سة البيع باملزاد العلني يوم الإثنني 2021/2/8 على ال�ساعة الواحدة والن�سف زوال قاعة اجلل�سات رقم 02 .-------------------------
الهاتف:  برقم  اأو  اأعاله  بالعنوان  الكائن  الق�سائي  املح�رش  مبكتب  الإت�سال  البيع  �رشوط  قائمة  على  لالإطالع  اأو  ل�سحب  او  املعلومات  من  ملزيد   -

 .  07.95.86.97.52
املح�سر الق�سائي

 مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى
حمكمة ال�سراقة

 جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف احتجاج لعدم الدفع مع االنذار بالوفاء 
عن طريق الن�سر باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

ال�رشاقة  لدى حمكمة  ق�سائي  ر�سا حم�رش   بوقرين حممد  ال�ستاذ  نحن 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة املذكور اعاله و الوا�سع ختمه و توقيعه ادناه 
. بناءا على طلب : م�رشف ال�سالم اجلزائر خلية حت�سيل الديون . الكائن 
مقرها ب : �سارع احمد واكد رقم 233 دايل ابراهيم اجلزائر  ، بناءا على 
المر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2020/11/16 رقم الرتتيب 
4700  املت�سمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على 
بتاريخ 2017/12/18 من  ال�سند لمر املحرر  التنفيذي املتمثل يف  ال�سند 
طرف ال�رشاكة ذات امل�سوؤولية املحدودة  اأ�س اأر دي زاد ا�سترياد و الت�سدير 
لمر م�رشف ال�سالم اجلزائر مببلغ 5.542.011،11 دج  كلفنا :ال�رشكة ذات 
 SARL HRDZ امل�سوؤولية املحدودة اأ�س اأر دي زاد ا�سترياد و الت�سدير
بالل  احمد  حاج  م�رشها  طرف  من  املمثلة   IMPORT EXPORT
عليهما  املدعى  الزام  ب  القا�سي   .  HADJ AHMED BILLEL
اربعون  و  خم�سمائة  و  ماليني  خم�سة   ( دج   5.542.001،11 مبلغ   : بدفع 
الف و واحد دينار و احدى ع�رش �سنتيم  ( قيمة ال�سند لمر  + م�ساريف 
التنفيذ الختياري  3400 دج + احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي املقدرة 
217579.86 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 20 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا 
، ولكي ل يجهل ما  القانونية  الطرق  املح�رش و ال نفذ عليه جربا بكافة 

تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .
 املح�سر الق�سائي املح�سر الق�سائي

بطلب من/ �رشكة »دار الكتاب العربي للطباعة والن�رش و التوزيع 
�سجل  مديرها  طرف  من  ممثلة  لبنانية  ب�سيطة  تو�سية  �رشكة   «

جتاري رقم12667  .
الكائن مقرها ب / الجتماعي 06 �سارع فردان بناية بنك بيبلو�س 
/بريوت لبنان املتخذة موطنها املختار مبكتب حماميها ال�ستاذ 

براهمي ح�سان الكائن 55 �سارع تلة اح�سن ال�رشاقة
�سد / زلقي املختار .

ال�ساكن ب /  احلي التطوعي خايطي احمد ا�سطاوايل
ال�رشاقة  حمكمة  لدى  املودع  البيع  �رشوط  قائمة  على   بناء 
2020/07/13 حتت رقم 2020/11 باحل�سور جلل�سة العرتا�سات 
امام  �سباحا   العا�رشة   : ال�ساعة  على   2020/07/30 يوم  جلل�سة 
حمكمة ال�رشاقة  و جلل�سة البيوع املوؤجلة ليوم 2020/12/29 على 

ال�ساعة : الواحدة زوال  امام حمكمة ال�رشاقة.
من  ار�سية  ملكية   . الجمالية  امل�ساحة  و  وو�سفه  العقار  تعيني 
حي  امل�سمى  باملكان  ا�سطاوايل  ببلدية  موجودة  جافة  طبيعة 
مربع  مرت  واربعون  وثمانية  مائة  قدرها  م�ساحة  ذات  خايطي 
م�سح  من   03 ق�سم   311 رقم  ملكية  جمموعة  ت�سكل  )148م²( 

الرا�سي لبلدية ا�سطاوايل

وم�سطحة  ال�سكل  م�ستطيلة  ار�س  قطعة   : اخلربة  تقرير  ح�سب 
على  مطلة  رئي�سية  بواجهة  فردي  م�سكن  بناية  ال�سطح،عليها 
الطريق العمومي وواجهة خلفية يتكون امل�سكن من طابق اأر�سي 
م�ساحة  على  امل�سكن  يرتبع  نافذ  �سطح   + علية   + اول  طابق   +

124م²حدوده كالتايل : 
من جهة ال�سمال : م�سكن خا�س

من جهة اجلنوب :طريق عام
من اجلهة ال�رشقية :م�سكن خا�س
من اجلهة الغربية :م�سكن خا�س

واربعة  مليون  وثالثون  ت�سعة   (. دج  ب�سعرافتتاحي39.034.350 
تقرير  (،ح�سب  جزائري  دينار  وخم�سون  وثالثمائة  الف  وثالثون 
حممد  بن  ال�ستاذة  العقاري  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة 
نعيمة، نعلن عن جل�سة بيع عقار عن طريق املزاد العلني املوؤجلة 
حمكمة  امام  زوال  الواحدة  ال�ساعة  على   2020/12/29 ليوم 
ال�رشاقة قاعة اجلل�سات رقم 02  . وعلى كل من يرغب يف معلومات 
املح�رش  نحن  مبكتبنا  يت�سل  ان  ال�رشوط  دفرت  على  الطالع  او 
حمكمة  �سبط   امانة  لدى  او  اعاله  املذكور  بالعنوان  الق�سائي 

املح�سر الق�سائيال�رشاقة 

الو�سط:2020/12/14الو�سط:2020/12/14

 مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي
معتمد لدى حمكمة ال�سراقة

 جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�رش  ق�سائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة املذكور اعاله و الوا�سع ختمه و توقيعه 
لوين  ذربوز   04  : ال�ساكن ب  دراجي عدلن.   : بناءا على طلب   . ادناه 
عن  ال�سادر  المر  على  بناءا   ، اجلزائر  ولية  الق�سبة  بلدية  ارزقي 
 4933 الرتتيب  رقم   2020/11/29 بتاريخ  ال�رشاقة   حمكمة  رئي�س 
املت�سمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على 
بتاريخ  املوثق  عن  ال�سادر  وديعة  عقد  يف   املتمثل  التنفيذي  ال�سند 
التنفيذية  بال�سيغة  املمهور  م/2020    28 الفهر�س  رقم   2020/01/27
امل�سلمة بتاريخ 2020/01/27 . كلفنا : لبو عادل بن رم�سان ، ال�ساكن 
القا�سي   . اجلزائر  ولية  ال�رشاقة  بلدية  القد�س  �سارع   19 رقم   : ب 
بدفع املبالغ التالية : مبلغ 30.000.000،00 دج ) ثالثون مليون دينار 
 + دج   6798 الختياري   التنفيذ  م�ساريف   + الوديعة  مبلغ   ) جزائري 
احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي املقدرة 799680.00  دج ، ونبهناه 
: بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و ال نفذ 
اثباتا  و  ، ولكي ل يجهل ما تقدم   القانونية  الطرق  بكافة  عليه جربا 

 املح�سر الق�سائيلذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

 مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي
معتمد لدى حمكمة ال�سراقة

 جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�رش  ق�سائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة املذكور اعاله و الوا�سع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب : ل�سهب حممد . ال�ساكن ب : 08 �سعيد �سيدي 
�سعيد اجلزائر الو�سطى اجلزائر ، بناءا على المر ال�سادر عن رئي�س 
املت�سمن   4932 الرتتيب  رقم   2020/11/29 بتاريخ  ال�رشاقة   حمكمة 
ال�سند  على  بناءا   . بالوفاء  التكليف  حمتوى  تعليق  و  بن�رش  الرتخي�س 
طرف  من  املحرر  بالدين  اعرتاف  �سهادة  يف   املتمثل  التنفيذي 
ال�ستاذة وادي مني حورية موثقة بال�رشاقة بتاريخ 2018/08/16 رقم 
الفهر�س 499 املمهور بال�سيغة التنفيذية  .كلفنا : لبو عادل  ، ال�ساكن 
القا�سي   . اجلزائر  ولية  ال�رشاقة  بلدية  القد�س  �سارع   19 رقم   : ب 
مليون  ثالثة ع�رش   ( دج   13.000.000،00 مبلغ   : التالية  املبالغ  بدفع 
دينار جزائري ( مبلغ الدين + م�ساريف التنفيذ الختياري  6798 دج + 
احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي املقدرة 395080.00 دج ، ونبهناه 
: بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و ال نفذ 
اثباتا  و  تقدم   ما  ولكي ل يجهل   ، القانونية  الطرق  بكافة  عليه جربا 

املح�سر الق�سائيلذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

الو�سط:2020/12/14

 مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي
معتمد لدى حمكمة ال�سراقة

 جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 
باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

ال�رشاقة اخت�سا�س  بوقرين حممد ر�سا حم�رش  ق�سائي لدى حمكمة  ال�ستاذ  نحن 
جمل�س ق�ساء تيبازة املذكور اعاله و الوا�سع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب 
ذات طابع جتاري  موؤ�س�سة عمومية  البي�ساء  للدار  العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديوان   :
الطاهر  رابية  حي   : ب  مقرها  الكائن   . العام  مديرها  طرف  من  ممثلة  واقت�سادي 
عمارة رقم 05 باب الزوار اجلزائر ، بناءا على المر ال�سادر عن رئي�س حمكمة القليعة  
بتاريخ 2020/12/01 رقم الرتتيب 20/1531  املت�سمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى 
ال�سادر عن جمل�س  القرار  املتمثل يف  التنفيذي  ال�سند  على  بناءا   . بالوفاء  التكليف 
 139844  : رقم  ق�سية   2019/12/05 بتاريـــــخ   ، الثاين   الق�سم  الوىل  الغرفة  الدولة  
رقم الفهر�س: 19/00743 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2020/05/13. 
الكائن   . العام  مديره  طرف  من  ممثل  اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديوان   : كلفنا 
مقرها ب : �سيدي عبد اهلل اجلزائر العا�سمة . القا�سي ب الغاء احلكم امل�ستاأنف و 
الف�سل من جديد بف�سخ اتفاقية اليجار املربمة بني الطرفني ديوان الرتقية و الت�سيري 
العقاري للدار البي�ساء و الديوان الوطني للخدمات اجلامعية  كما الزمناه: بدفع مبلغ 
واربعمائة  الف  واربعني  اربعة  و  وثمامنائة  مليون  ع�رش  �ستة  16.844.465،70دج) 
وخم�سة و�ستني دينار و�سبعني �سنتيم ( موؤخر اليجار + مبلغ 100.000،00دج) مائة الف 
دينار جزائري ( تعوي�س + م�ساريف التنفيذ الختياري  6798 دج + احلقوق التنا�سبية 
للمح�رش الق�سائي املقدرة 488958.28 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من 
تاريخ ن�رش هذا املح�رش و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ل يجهل 

ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .
 املح�سر الق�سائي

الو�سط:2020/12/14

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

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون االأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/03475 الفهر�س:  رقم   20/02544 اجلدول:  رقم 

20/11/19
ق�ست املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�رشة علنيا ح�سوريا 
املو�سوع:  يف  الدعوى.  يف  ال�سري  اعادة  قبول  ال�سكل:  يف  ابتدائيا 
احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل  احلكم  اإفراغ 
اخلربة  واعتماد   .20/0026 فهر�س:  رقم   2020/01/02 بتاريخ: 
بتاريخ:  املودعة  عامر  �سعيداين  الطبي  اخلبري  من طرف  املنجزة 
على  باحلجر  الق�ساء  وبالنتيجة   .20/58 فهر�س:   2020/02/25
املدعى عليه كربوعة علي من مواليد 1988/89/02 ببلدية اجللفة 
بو�سوار  والدته  املدعية  وتعيني  اخلري.  اأم  وبو�سوار  �سهرة  بن  ابن 
اأم اخلري من مواليد 1952/02/14 بحا�سي بحبح ابنة اأحمد ومكار 
�سعدية مقدما عليه. مع الأمر بن�رش هذا احلكم يف احدى ال�سحف 
عليه  املحجور  ميالد  ب�سهادة  بذلك  والتاأ�سري  لالعالم  اليومية 
ب�سجالت احلالة املدنية. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به يف اجلل�سة 
العلنية املنعقدة يف اليوم وال�سهر وال�سنة املذكورين اأعاله، ول�سحته 

اأم�سيناه نحن القا�سي واأمني ال�سبط. 



بلدية احلو�ضان باملدية

حتويل »املحالت 
احلرفية«  اإىل عيادة 
ثمن مواطنوا بلدية احلو�ضان قرار وايل املدية 
جممع  منح  على  موافقته  بعد  مو�س  جهيد 
ليوؤهل  ال�ضحة  قطاع  اىل  احلرفية  املحالت 
اىل عيادة متعددة، وهذا بعد الزيارة االخرية 
ا�ضبح  ،اذ  تابالط  دائرة  لبلديات  قادته  التي 
املواطنني  احتياجات  اليلبي  املقر احلايل 
من  مزيد  الإ�ضافة  ات�ضاعه  وعدم  ل�ضيقه، 
اال�ضتعجاالت  غرار  على  الطبية،  اخلدمات 
اال�ضعة  م�ضلحة   ، للتحاليل  خمرب  الطبية، 

وطب اال�ضنان. 
هذا وقدم وايل الوالية اعانة مالية تقدر بـ 1،2 
مليار  من اجل تهيئة واعادة تاهيل املحالت 
وهو  املنطقة،  �ضكان  معاناة  لتنهي  احلرفية 
ما يندرح يف اطار التكفل باملواطنني وتقريب 

ال�ضحة من املواطن .
ر. بوخدميي 

بلديةعني احلمام جنوب 
�ضيدي بلعبا�س

انتحار �شاب يف 
ال15 من العمر 

احلمام اأق�ضى  عني  م�ضالح  مبنطقة  فتحت 
بلعبا�س حتقيقا  �ضيدي  والية  عا�ضمة  جنوب 
معمقا يف حادثة العثور على جثة ال�ضاب »ب 
اإل 15 �ضنة من العمر معلقة بحبل اإىل  ع« يف 
�ضجرة مبحاذاة مقربة البلدية ، ي�ضتبه اأن قد 
اأكدته  ملا  وفقاً  �ضنقاً،  لينتحر  ا�ضتعمل حبال 
م�ضادر احلماية املدنية وجتهل حلد ال�ضاعة 
اإقدام ال�ضاب على  االأ�ضباب الكامنة من وراء 
ظاهرة  تنامي  ظل  يف  هذا  يحدث  فعلته، 
عرفت  التي  بلعبا�س  �ضيدي  بوالية  االنتحار 

ارتفاعا كبريا خالل هذه ال�ضنة .
حممد بن ترار

الطفلة اآية حتارب املر�ض ملوا�شلة الدرا�شة
حققت م�ضالح احلماية املدنية وحدة عني ب�ضام غرب 
عا�ضمة البويرة بالتن�ضيق مع اجلمعية اخلريية »نور 

الأمل ملر�ضى ال�ضرطان« حلم الطفلة »اآية معو�س« ذات 
اأقعدها  العظام  �ضرطان  مبر�س  ابتليت  والتي  عاما   12

على كر�ضي متحرك.

اأح�ضن مرزوق

�ضغرها  منذ  ع�ضقت  حيث   
وهي  املدنية  احلماية  مهنة 
عرب  اأعوانها  مغامرات  ت�ضاهد 
اأن  حلمت  التلفزيون  �ضا�ضة 
لها  فتحقق  بينهم  يوما  تكون 
وهي  �ضاعات  ق�ضت  اأين  ذلك 
�ضوارع  االإطفاء  ب�ضيارة  جتوب 
مدينة عني ب�ضام لت�ضتقر يف اآخر 
العقيد  »�ضي  مبتو�ضطتها  حمطة 

حار  ا�ضتقبال  و�ضط  احممد« 
تغمرها  والفرحة  زمالئها  من 
الزمها  حلم  بتحقيق  البكاء  حد 
رئي�ضة  وقدمت  هذا  طويال، 
»فلة  ال�ضيدة  االأمل«  »نور  جمعية 
زنو�س« خال�س ت�ضكراتها مل�ضالح 
جتاوبهم  على  املدنية  احلماية 
املتو�ضطة  مدير  وكذا  اجلميل 
الذي وفر لها ظروف الدرا�ضة عن 
طريق اأ�ضاتذة يقدمون للطفلة اآية 
درو�س الدعم يف منزلها بالطابق 

املوؤ�ض�ضة  اإىل  نقلها  مع  الرابع 
كونها  االإمتحانات  فرتة  اأثناء 
ويف  الدرا�ضة  ملوا�ضلة  حتارب 

ال�ضلطات  من  تطلب  ال�ضياق 
حتويل �ضكنها العائلي اإىل الطابق 

االول لتوفري راحة التنقل لها .

ق�ضت يوما مع احلماية املدنية

وزارة املالية

اإطالق بوابة الكرتونية جديدة
غليزان

ترقية املركز اجلامعي اأحمد 
زبانة اإىل جامعة  االأحد،  اأم�س  املالية،  وزارة  اأطلقت 

بحلة  الر�ضمية  االإلكرتونية   بوابتها 
ع�رصية  مبوا�ضفات  تتميز  جديدة 
تتما�ضى مع اأحدث تكنولوجيا االإعالم 
و االت�ضال و اأكد وزير املالية، اأمين 
مرا�ضيم   خالل  الرحمان،  عبد  بن 
الوزارة  ان   ، البوابة  هذه  اإطالق  
اإىل  اخلطوة  هذه  خالل  من  تطمح 
م�ضتمرة  اإلكرتونية  خدمة  »تقدمي 
البريوقراطية  اأنواع  كل  للق�ضاء على 
االأطراف  جميع  مع  احلوار  فتح  و 

املتعاملة مع قطاع املالية«.

خالل  من  نطمح  :«اننا  قال  و 
خدمة  تقدمي  اإىل  املنطلق  هذا 
كل  على  للق�ضاء  م�ضتمرة  اإلكرتونية 
احلوار  فتح  و  البريوقراطية  اأنواع 
مع  املتعاملة  االأطراف  جميع  مع 
قطاع املالية«كما اكد اأن هذه البوابة 
يف  ي�ضب  هاما«  »مك�ضبا  �ضت�ضبح 
بحيث  الع�رصنة،  و  احلداثة  �ضياق  
تتج�ضد من خاللها قناة للتوا�ضل بني 
الوزارة و جميع الفاعلني �ضواء كانوا 

�رصكاء اقت�ضاديني اأو مواطنني. 

متت ترقية املركز اجلامعي »اأحمد 
جامعة،  اإىل  غليزان  بوالية  زبانة« 
االأخري  العدد  يف  �ضدر  ح�ضبما 
 71 رقم  حتت  الر�ضمية  للجريدة 
بتاريخ 2 دي�ضمرب اجلاري ويت�ضمن 
 339-20 رقم  التنفيذي  املر�ضوم 
ال�ضادر باجلريدة الر�ضمية حتت رقم 
م�ضكلة  غليزان  جامعة  »اإن�ضاء    71
والتكنولوجيا  العلوم  كليات  من 
االجتماعية  والعلوم  واالآداب 

والتجارية  االقت�ضادية  والعلوم 
وعلوم الت�ضيري واحلقوق«.

ويف جو بهيج تلقت اال�رصة اجلامعية 
املركز  ترقية  خرب  غليزان  لوالية 
اجلامعي اأحمد زبانة غليزان نهاية 
اال�ضبوع املا�ضي ر�ضميا اإىل جامعة 
، وهو القرار الذي كان منتظرا منذ 
فرتة بعد �ضنوات كثرية ظل املركز 
جلامعة  اإداريا  تابع  اجلامعي 

م�ضتغامن .

علماء اأمريكيون يوؤكدون

تدمري فريو�ض كورونا يف دقيقتني
من  االأمريكيون  العلماء  متكن 
طريقة  اإىل  للتو�ضل  طريقة  اإيجاد 
دقيقتني  كورونا يف  لتدمري فريو�س 
ومت  املختربية،  االأبحاث  �ضياق  يف 
الربيطانية  املجلة  يف  النتائج  ن�رص 
ملعاجني  ميكن  االأ�ضنان  لطب 
الزنك  على  حتتوي  التي  االأ�ضنان 
كورونا  فريو�س  حتييد  والق�ضدير 

العلماء  ومتكن   ،٪99.9 بن�ضبة 
مثل  اإىل  التو�ضل  من  االأمريكيون 
هذه اال�ضتنتاجات يف �ضياق االأبحاث 
يف  النتائج  ن�رص  ومت  املختربية، 
االأ�ضنان  لطب  الربيطانية  املجلة 
وكان الهدف من برنامج البحث هو 
التحقيق يف اإمكانية احلد من معدل 
با�ضتخدام  كورونا  فريو�س  انت�ضار 

واأظهرت  بالفم  العناية  منتجات 
التجارب اأن معجون االأ�ضنان ميكنه 
يف   ٪99.9 بن�ضبة  الفريو�س  حتييد 
مت  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  دقيقتني، 
اأخرى،  درا�ضة  من  النتائج  تاأكيد 
�ضيتيل  كلوريد  مع  الفم  غ�ضول  اأن 
املهمة  هذه  مع  يتكيف  برييدينيوم 

يف ن�ضف دقيقة.

باري�س

تظاهرة منددة بالقانون »االنف�شايل«
باري�س  الفرن�ضية  العا�ضمة  �ضهدت 
م�رصوع  على  احتجاجا  تظاهرة 
القانون »االنف�ضايل«، وازدياد حاالت 
وتنتقد  البالد،  يف  االإ�ضالموفوبيا 
م�رصوع  فرن�ضية  حقوقية  اأو�ضاط 
حرية  ينتهك  قد  الأنه  القانون، 
ال�رصطة.  ويزيد من عنف  ال�ضحافة 

يف  املتظاهرين  ع�رصات  واجتمع 
باري�س،  بالعا�ضمة  �ضاتليه  ميدان 
للرئي�س  مناه�ضة  هتافات  مرددين 
ومطالبني باإلغاء  ماكرون،  اإميانويل 
م�رصوع قانون االأمن ال�ضامل و�ضارك 
مناه�ضو االإ�ضالموفوبيا يف التظاهرة، 
ونددوا مب�رصوع القانون »االنف�ضايل« 

وتعلقيا  امل�ضلمني  ي�ضتهدف  الذي 
الداخلية  وزير  اأعلن  التظاهرة،  على 
 81 توقيف  دارمانان،  جريالد 
ويهدف  االحتجاج  يف  �ضخ�ضا 
با�ضم  املعروف  القانون  م�رصوع 
اأعيدت  ثم  االإ�ضالمي«  »االنف�ضايل 
اجلمهورية«،  قيم  »تعزيز  بـ  ت�ضميته 

ب�ضكل  امل�ضاجد  متويل  �ضبط  اإىل 
على  ال�ضيطرة  وزيادة  اإحكاما،  اأكرث 
اجلمعيات االإ�ضالمية، ومنع ا�ضتيفاد 
ومن  اخلارج  من  دينيني  موظفني 
الربملان م�رصوع  يناق�س  اأن  املتوقع 

القانون خالل االأ�ضبوع احلايل.
الأنا�ضول

الن�ضخة الرابعة من م�ضابقتها التكنولوجية »ديجيتون«

جازي تكافئ امل�شاركني يف الدور النهائي 

رئي�س »بيونتيك«

 هذا موعد ال�شيطرة على كورونا بالكامل

جازي  �رصكة  اختتمت 
من  الرابعة  الن�ضخة 
التكنولوجية  م�ضابقتها 
نظمت  التي  »الديجيتون« 
�ضعار  حتت  العام  هذا 
ل�رصكة  رقمية  »حلول 
عن  وم�ضئولة  مواطنة 
الفرق  مبكافاأة  البيئة« 
للت�ضفيات  املتاأهلة  الثالثة 

ودي  حفل  خالل  النهائية 
ال�رصكة  مقر  يف  اأقيم 

البي�ضاء  بالدار 
فيه  حر�س 
ن  ملنظمو ا

احرتام  على 
كافة االإجراءات الوقائية 

التي  الطبعة  هذه  متيزت 
عرب  بالكامل  تنظيمها  مت 

 ، نت نرت الإ ا
خم�ضة  بو�ضع 
يف  فرق 
من  املناف�ضة 
اقرتاح  اأجل 
ت  تطبيقا
اأمام  الكرتونية 
التحكيم  جلنة 
حول  مو�ضوعها  يتمحور 

بيئية  لق�ضايا  حلول  تقدمي 
حفل  ح�رص  اجتماعية  اأو 
توزيع اجلوائز ماثيو غالفاين 
العام  املدير  الرئي�س 
كمال  جانب  اىل  لل�رصكة 
ال�ضندوق  ممثل  حمفوظي 
وعنرت  لال�ضتثمار  الوطني 
وع�ضو  الدورة  راعي  يحي 

جلنة التحكيم.

التي  االأملانية  »بيونتيك«  �رصكة  موؤ�ض�س  اأكد 
اأنتجت موؤخرا مع �رصكة فايزر لقاحها لفريو�س 
�ضتتم  »كوفيد-19«  العاملي  الوباء  اأن  كورونا، 
وقال  املقبل  ال�ضيف  بنهاية  عليه  ال�ضيطرة 
»بيونتيك«:  �رصكة  موؤ�ض�س  �ضاهني،  اأوغور 
ب�رصعة  اللقاح  طرح  من  نتمكن  اأن  ناأمل   «

على  ال�ضغط  كبري  ب�ضكل  يقلل  مما  كبرية، 
امل�ضت�ضفيات«وقال اإن االأمر �ضي�ضتغرق حت�ضني 
لبدء  باللقاحات  االأمريكيني  من  باملائة   30
مالحظة الفرق، ح�ضب ما اأ�ضار �ضاهني ملحطة 
»فوك�س نيوز«، م�ضريا اإىل اأن هذا من املمكن اأن 
يتم بحلول اأبريل املقبل، على اأن يتم ال�ضيطرة 

 2021 �ضيف  نهاية  مع  عامليا  الفريو�س  على 
 )FDA( ومنحت اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية
يوم اجلمعة ر�ضميا، املوافقة الطارئة على لقاح 
فايزر  �رصكتي  اأنتجته  الذي  كورونا  فريو�س 
لتوزيع  ر�ضميا  الطريق  ميهد  مما  وبيونتيك، 

العالج الذي طال انتظاره على نطاق وا�ضع.
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اإح�شائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�ضابة   464
ارتفاع اجمايل ال�ضابات اىل : 92102

ت�ضجيل 12 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2596

حالت ال�ضفاء اجلديدة : 429
ارتفاع اجماىل ال�ضفاء اىل : 60457

املتاأمل يف امل�ضلك ال�ضيا�ضي الذي تتبعه 
اأنها  يقني  على  يكون  اأخواتها  و  اأبوظبي 
عالية  مبهارة  منها  مطلوب  ماهو  تنجز 
الفقراء  باآالم  وال  الدم  باأنهار  اآبهة  غري 
و البائ�ضني و ال تعنيها اأخوة الدم ،املهم 
اإر�ضاء البيت االأبي�س  و قيادة  لديها هو 
الكيان ال�ضهيوين باأي ثمن،اليد االإماراتية 
و  حد  الأق�ضى  العربي  الدم  يف  مغلوله 
وباتت حالة �ضيا�ضية لها خ�ضائ�ضها التي 

ميكن درا�ضتها ومتحي�ضها .
من  اأف�ضل  العاملية  ال�ضهيونية  جتد  لن 
م�ضاريعها  لتج�ضيد  االمارات  حكام 
اال�ضرتاتيجية يف منطقة اخلليج و بدول 
الطوق املحيطة بفل�ضطني وهاهي تتفرغ 
مقدمتها  ويف  افريقيا  �ضمال  ملنطقة 

اجلزائر.
 ما يجري اليوم هو جمرد ت�ضخني للطبول 
القادمة على  االأيام  انتظار تطورات  ،يف 
ويف  اأوال  اجلزائري  الداخل  م�ضتوى 
االأطراف  جميع  توقن  حيث  املنطقة 
اجلزائرية  الع�ضكرية  االآلة  اأن  املتاآمرة 
فيه  من  على  املعبد  هدم  باإمكانها 

وحتقيق الردع .
مرحلة  على  راهنت  املغربية  القيادة 
هذا  اجلزائر،لكن  بها  متر  التي  الفراغ 
الظهور  مبجرد  املاء  يف  �ضقط  الرهان 
املفاجئ للرئي�س عرب تويرت م�ضاء اأم�س 
معلنا �ضفائه من كورونا و تثبيته للمواعيد 

ال�ضيا�ضية التي التزم بها �ضابقا.

مع احلدث 

تبون واملغرب
 و ال�شهاينة العرب

وداد احلاج

و�ضط بروتوكول �ضحي �ضارم

انطالق املو�شم 
الدرا�شي ملحو 
االأمية بامل�شيلة

لوالية  االأمني العام  اأم�س  �ضباح  اأ�رصف 
بطيوي،بح�ضور  امل�ضيلة،عبدالكرمي 
وتعليم  االأمية  حمو  ديوان  مديرة 
للمو�ضم  الر�ضمي  االنطالق  على  الكبار 
لف�ضول   ،2020/2021 الدرا�ضي اجلديد 
حمو االأمية والذي احت�ضنته مقر الديوان 
�ضارم  �ضحي  بروتوكول  بالوالية،و�ضط 
يف  عليها  املتفق  التفويج  لعملية  ،وفقا 
تف�ضي  ب�ضبب  اال�ضتثنائية  الظروف  ظل 
اجراءات  و�ضط  كورونا،وهذا  فريو�س 
الربوتوكول  بتطبيق  تت�ضم  تنظيمية 
من  ال�رصكاء  مع  التن�ضيق  ال�ضحي،وكذا 
املدين  واملجتمع  القطاعات  خمتلف 
والفاعلني يف جمال حمو االأمية على تهيئة 
ال�رصوط املادية والب�رصية والبيداغوجية، 
الظروف  ت�ضعفهم  مل  لتمكني الذين 
من  النظامي  التعليم  مبقاعد  لاللتحاق 
النظرة  اطار  يف  وذلك  التعليم  يف  حقهم 
وزارة  تنتهجها  التي  للرتبية  ال�ضمولية 

ع بالرتبية الوطنية.

اأمني بن لزرق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

