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�سدد وزير العدل بلقا�سم  زغماتي خالل اأ�رشافه 
تد�سني املدر�سة العليا للق�ساء بالقليعة ،على اأنه 

اآن الأوان لتكوين ق�ساة متخ�س�سني واإعطاء اأهمية 
التخ�س�ص والرفع من مدة التكوين من ثالث اأ�سهر 

حتى عامني لن عهد القا�سي املطلع على كل 
�سيئ قد وىل بعدما بني عدم جناعته خا�سة من 

خالل تطور اجلرائم التي بينتها امللفات ال�سخمة 
املعاجلة موؤخرا .

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�ص الثالثاء 
بامل�سيلة الأ�رشة اجلامعية اإىل �رشورة التكفل 

باحلاجيات الراهنة ومتطلبات املجتمع من اجل 
حتقيق اقالع اقت�سادي حقيقي ي�ستفيد من البحث 
العلمي ب�سكل ناجع ،خا�سة واأن البحث العلمي كما 
قال اأ�سبح اأداة �رشورية لتخاذ القرارات واإدارة 

الأزمة ب�رشامة.

قال اخلبري القانوين وعميد كلية العلوم القانونية 
بجامعة امل�سيلة، الدكتور حمزة خ�رشي، اأم�ص، اأن 
الكلمة الغري ر�سمية التي وجهها رئي�ص اجلمهورية 
عبد املجيد تبون من اأملانيا ، كانت من الناحية 

ال�سيميولوجية، حتمل ر�سالة تطمينية، من منطلق 
اأن الرئي�ص ظهر يف الفيديو الذي ن�رشه على ح�سابه 

يف توتري يف و�سع �سحي مطمئن.

قال الرئي�ص عبد املجيد تبون اأم�ص الثالثاء، اإن 
انتخاب املر�سح الدميقراطي جو بادين، رئي�سا جديدا 

للوليات املتحدة ميثل »اأمال كبريا للعامل«.

يظلم  مل  للوليات،  الت�سل�سلي  الرقم  اأن  يبدو 
اآخر ولية يف الرتتيب الأبجدي »غليزان« التي 
يفلح  ومل  التنمية،  يف  اأي�سا  ولية  اآخر  باتت 
اإرتقائها  منذ  عليها  املتعاقبون  امل�سوؤولون 
مل�ساف الوليات �سنة 1985 يف تغيري واقعها 
وتخلفا  تعا�سة  ومازادها  التعي�ص  التنموي 
الع�رشية احلمراء التي حطتمتها و�ساهمت يف 

تفكيك و�سعها الإجتماعي والتنموي ..
تاأييد حكم الرباءة لف�ضيل بومالة 
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خمططات ت�ستهدف ال�سيا�سة 
اخلارجية املتوازنة

اجلزائر �ضمام اأمان 
ب�ضمال اإفريقيا 

بقلم : حممد مرواين

ك�سف املحلل ال�سيا�سي، ورئي�ص املركز املغاربي للبحوث والدرا�سات 
والتوثيق يف تون�ص، ماجد الربهومي، اأم�ص، اأن اجلزائر م�ستهدفة 
منذ �سنتني اأو اأكرث مب�سروع الربيع العربي ال�سهيوين الذي تقوده 

قوى خارجية غربية �سهيونية، باأياد من املنطقة على راأ�سها االأنظمة 
امللكية و التيارات االإخوانية.
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بعد �إغالق د�م  9 �أ�شهر

ا�شتئناف الدرا�شة يف اجلامعات و�شط تدابري حذرة
.    جر�د:ال تغيري بدون م�شاهمة �جلامعة

دعا �لوزير �الأول عبد �لعزيز جر�د �أم�س �لثالثاء بامل�شيلة �الأ�شرة �جلامعية �إىل �شرورة �لتكفل 
باحلاجيات �لر�هنة ومتطلبات �ملجتمع من �جل حتقيق �قالع �قت�شادي حقيقي ي�شتفيد من �لبحث �لعلمي 

ب�شكل ناجع ،خا�شة و�أن �لبحث �لعلمي كما قال �أ�شبح �أد�ة �شرورية التخاذ �لقر�ر�ت و�إد�رة �الزمة 
ب�شر�مة  كما �شدد باملنا�شبة على �شرورة ��شالح ملف �خلدمات �جلامعية من �أجل تكفل �مثل بالطالب

باية ع  

ا�رشافه  خالل  الأول  الوزير  وقال 
اجلامعية  ال�سنة  افتتاح  على 
بو�سياف  حممد  بجامعة  اجلديدة 
رئي�س  م�ست�سار  بح�سور  بامل�سيلة 
عالهم  احلفيظ  عبد  اجلمهورية 
الباحثني  كل  اأدعو  احلكومة  واأع�ساء 
اىل  باخلارج  املقيمني  والباحثني 
الراهنة  باحلاجيات  التكفل  �رشورة 
اجل حتقيق  من  املجتمع  ومتطلبات 
من  ي�ستفيد  اقت�سادي حقيقي  اقالع 
ل�سيما  ناجع  ب�سكل  العلمية  البحوث 
اأداة فعالة  اأ�سبح  وات البحث العلمي 
والتدابري  املنا�سب  القرار  لتخاذ 
موؤكدا  ب�رشامة  الزمة  واإدارة 
باملنا�سبة اأن الدولة مل تدخر اأي جهد 
اأبناء  لتكوين  فر�سة  اإعطاء  اجل  من 
اجلزائر م�سريا اىل انه مت توفري اأي�سا 
الن�ساطات  ل�ستئناف  امنة  ظروف 
البيداغوجية واجلماعية كما اأو�سح اأن 
ِديَاُت   تواجه  حَتَ اجلزائرية  اجلامعة 
العمَل  الَفاعلني  ُكِل  من  تَتطلَب 
اإ�سالحية  متكاملة  ُروؤيٍة  ِلبَلْوَرة 
تَْكِويِن  كفيلة ببعث  جديدٍة يف جماِل 

َكَفاَءاٍت عالية التاأهيل  التَاأِْهيْل.

رهان ��شرت�تيجي على 
»�ملوؤ�ش�شات �لنا�شئة » 

العزيز  عبد  الأول,  الوزير  اأبرز 
اأم�س  الثالثاء من امل�سيلة,  جراد, 
يف  النا�سئة  املوؤ�س�سات  اأهمية 
اإياها  معتربا  الوطني,  القت�ساد 

»م�ستقبل اجلزائر«.
على  اطالعه  لدى  جراد,  واأو�سح 
التابعة  الأعمال  حا�سنة  ن�ساط 
يف  وذلك  بو�سياف  حممد  جلامعة 

الولية,  هذه  اإىل  عمل  زيارة  اإطار 
هام  »دور  النا�سئة  للموؤ�س�سات  باأن 
جعل  مما  القت�سادية  التنمية  يف 
رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, 
ي�ستحدث وزارة خا�سة ملرافقة هذا 
الوزير  النوع من املوؤ�س�سات«واأ�ساف 
الأعمال  بحا�سنة  »لحظ  باأنه  الأول 
املقرتحة  للم�ساريع  البالغة  الأهمية 
من قبل الطلبة وهو ما يدل على عزم 
بتطويرها«وقد  الإ�سهام  يف  اجلامعة 
به احلا�سنة,  اإعجابه مبا تقوم  اأبدى 

لكل  ال�ستجابة  �رشورة  مربزا 
والبحث  الدكتوراه  طلبة  ان�سغالت  

العلمي.
وتعد حا�سنة الأعمال بجامعة امل�سيلة 
ما يزيد عن 200 م�رشوع كما �سجلت 
وفق  اخرتاع,  براءة  اأكرث من خم�سني 
ما ورد يف ال�رشوح التي قدمت للوزير 
الأول, الذي اأكد اأن الدولة »�ستوا�سل 
لأجل  النا�سئة  املوؤ�س�سات  مرافقة 
تطوير القت�ساد الوطني«كما اأ�رشف 
جراد باملنا�سبة على تكرمي 7 اأ�ساتذة 
نظري  بو�سياف  حممد  بجامعة 
خمتلف  يف  قدموها  التي  الأعمال 
و�سيوا�سل  العلمي  البحث  جمالت 
الوزير الأول زيارته اإىل ولية امل�سيلة 
بتد�سني 2000 مقعد بيداغوجي وعدة 
جراد  ال�سيد  ورافق  �سكنية.  م�ساريع 
وزير  من  كل  الزيارة  هذه  اإطار  يف 
الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية, كمال بلجود, ووزير التعليم 
الباقي  عبد  العلمي,  والبحث  العايل 
والعمران  ال�سكن  ووزير  زيان,  بن 
جانب  اإىل  نا�رشي,  كمال  واملدينة, 
املكلف  اجلمهورية,  رئي�س  م�ست�سار 
احلفيظ  عبد  اخلارجية,  بالعالقات 

عالهم.

وزير �لعدل بلقا�شم زغماتي 

متديد تكوين الق�شاة
 اإىل ثالثة اأ�شهر

.     عهد �لقا�شي �لعارف بكل �شيء قد وىل 

�سدد وزير العدل بلقا�سم  زغماتي 
املدر�سة  تد�سني  اأ�رشافه  خالل 
العليا للق�ساء بالقليعة ,على اأنه اآن 
متخ�س�سني  ق�ساة  لتكوين  الأوان 
والرفع  التخ�س�س  اأهمية  واإعطاء 
اأ�سهر  ثالث  من  التكوين  مدة  من 
القا�سي  عهد  لن  عامني  حتى 
وىل  قد  �سيئ  كل  على  املطلع 
جناعته خا�سة  عدم  بني  بعدما 
التي  اجلرائم  تطور  خالل  من 
بينتها امللفات ال�سخمة املعاجلة 

موؤخرا .
التكوين  اأهمية  على  الوزير  واأكد 
املمار�سني  للق�ساة  بالن�سبة 
اإعادة  على  العمل  اأنه مع  موؤكدا 
التكوين  �سيا�سة  يف  جذرية  نظر 
الق�سائية التي كانت تتم يف خم�س 
لأن  للوقت  يعترب  �سياع  ما  اأيام 
التكوين املتوا�سل ل يجب اأن يقل 
هيئة  ل�سمان  وذلك  اأ�سهر,   3 عن 
ق�سائية متمكنة مت�ساأئال هل يعقل 
اأن جنلب قا�سي من قاملة من اأجل 
تكوين ثالث اأيام ...؟ بل يجب عليه 

اأن نعمل برنامج ل�ستة اأ�سهر اأو عام 
اأو عامني يف اإطار التخ�س�س  لكي 
ميداين م�سريا  نتيجة  يعطي 
يعرف  الذي  القا�سي  اأن عهد 
اأن  ويجب  انتهى  قد  �سيء  كل 
توجد  تخ�س�س ,لأنه  هناك  يكون 
اجلهات  اأمام  تطرح  ق�سايا 
يتيهون  الق�ساة  الق�سائية جتعل 
املنظومة  ب�سبب  هذا  وكل  فيها, 
يحكم  اليوم  فالقا�سي  التكوينية, 
ملف  وغدا  تخ�س�س  ملف يف 
دليل  وخري  تخ�س�س  اآخر ,  يف 
التي  ال�سخمة  ذلك امللفات  على 
موؤخرا والتي  املحاكم  عاجلتها 
حقيقة  �سعوبة  فيه  اأنه  بينت 
ورغم اأن الق�ساة اجتهدوا ,وتعبوا 
,وباإرهاق كبري كان عليهم اأن ياأتوا 
ذلك  اأجل  ,ومن  جديدة  مبعارف 
,ويجب  منه  مفر  ل  فالتخ�س�س 
 3 اأقله  تكويني  برنامج  ت�سطري 
اأ�سهر ,وحتى عامني ل�سمان ق�ساة 

متمكنني ومتخ�س�سني ميدانيا .
حممد بن تر�ر

عبد�لعزيز جر�د عرب �إذ�عة �مل�شيلة

لبد من احلذر وتقوية اجلبهة الداخلية 

يف تغريدة على تويرت

الرئي�س تبون لـ"بايدن".. انتخابكم اأمل كبري للعامل

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد, 
اإىل �رشورة  تقوية اجلبهة الداخلية 
بهدف  ال�سيا�سية  الختالفات  رغم 
والتما�سك  احلفاظ على ال�ستقرار 
,ومواجهة  الوطني  الجتماعي 
الو�سعية  تفر�سها  التي  التحديات 

على احلدود وباملنطقة
حديثه  خالل  جراد  الوزير  وقال 
يف  ال�سائدة  احلالية  الأو�ساع  عن 
خالل  الفريقية  والقارة  املنطقة 
ا�ست�سافته باإذاعة امل�سيلة يف ختام 
تكون  اأنه  ملا  الولية  لهذه  زيارته 
تقوية  يجب  البالد  �سد  حتالفات 
هذا  يف  و�سدد  الداخلية   اجلبهة 
احلذر  التزام  �رشورة  على  ال�سياق 
عدم  و  املواطنني  كافة  قبل  من 
اإعطاء الفر�سة لالأخرين ل�ستغالل 
�سدد  كما  الداخلية  م�ساكلنا 
دائما  �رشورة  الأخذ  جراد  على 
اجليو�سيا�سي  البعد  العتبار  بعني 
–كما  اجلزائرية  لأنه  لللدولة 
اأ�سبح  –الف�ساء  املغاربي  قال 

يوؤدي  ف�ساء  القوى  لبع�س  ي�سكل 
اأي�سا  م�سريا  امل�ساكل«  لبع�س 
عدة  من  تعاين  ان  افريقيا  اىل 
املخذرات  جتارة  كالفقر,  م�ساكل 
فالرد  اقت�سادية  لذلك  اأزمات  ,و 
الداخلية  اجلبهة  تقوية  الوحيد 
للحفاظ على ال�ستقرار ,والتما�سك 
الجتماعي رغم اختالف النتماءات 

ال�سيا�سية.
وبعد اأن ذكر يف هذا الطار باملراحل 
ال�سعبة التي عا�ستها البالد �سنوات 
رددها  ا�ستدل  مبقولة  الت�سعينيات 
ان  على  بالتاأكيد  اجلمهورية  رئي�س 

اجلزائر حممية ول خوف عليها  
الدخول اجلامعي  ولدى حديثه عن 
اجلديد, اأفاد الوزير الأول اأن رئي�س 
اجلمهورية حدد موعده على غرار 
اإىل  بالنظر  املدر�سي  الدخول 
واإعداد  ال�سحية  الأو�ساع  حت�سن 
ملواجهة  �سارم  �سحي  بروتوكول 
نف�س  ويف  كورونا  فريو�س  وباء 
الطار اأكد جراد اأنه منذ بداية وباء 

قيادة  احلكومة حتت  قامت  كورونا 
تبون مبقاربة  الرئي�س عبد املجيد 
مو�سوعية وو�سعت كافة الإمكانيات 
حتت الأطباء ,واللجنة العلمية التي 
الوبائية  الو�سعية  تقييم  تتوىل 
والت�سدي  املحاربة  منهجية  ومنح 
للحكومة فكان—كما قال – العمل 
يف  املواطن  وفهم  وردعي  توعوي 
وبعد  خطر  يف  حياته  ان  الأخري 
ل  التلقيح  وجود  اأن  اإىل  اأ�سار  اأن 
تفلت  الأمور  وترك  الرتاخي  يعني 
ومنذ  اجلزائر  ان  التاأكيد  ,جدد 
جهازها  طريق  عن  �سهور�رشعت 
الت�سال  يف  واأطبائها  الدبلوما�سي 
�سبل  ودرا�سة  اللقاح  انتاج  مبخابر 
لال�ستعمال  املنا�سب  اللقاح  اختيار 
اأننا  بالقول  م�سيفا  اجلزائر  يف 
هذه  من  الأخرية  املرحلة  يف 
و�سنعلن  واملفاو�سات  الت�سالت 
�سحة  يحمي  الذي  املختار  اللقاح 
ولدى  الوقت املنا�سب  املواطن يف 
اأو�سح  الظل  مناطق  اىل  تطرقه 

يهتم  اجلمهورية  رئي�س  ان  جراد 
معاناة  يعرف  لأنه  الظل  مبناطق 
رغم  وم�ساكلهم  املواطنني  هوؤلء 
الإمكانيات التي تتوفر لدى الدولة« 
الرئي�س  قرر  –ي�سيف  ولذلك 
ان�سغالت  بكافة  تبون  التكفل 
اأح�سن  لتوفري  املناطق  هذه  �سكان 
ماء  من  للمواطنني  احلياة  ظروف 
نقل  وو�سائل  غاز  مدار�س  كهرباء, 
بجميع الوليات ولي�س مناطق ولية 
الأول  اأهمية  واأبرز  الوزير  واحدة 
التوا�سل  وو�سائل  العالم  و�سائل 
�سكان  معاناة  نقل  يف  الجتماعي 
الوطن وهو  دور  املناطق من  هذه 

اإيجابي جدا  
اأن  الأول  الوزير  اأكد  الأخري  ويف 
للدولة  الجتماعية  ال�سيا�سية 
بيان  من  م�ستمدة  �ستتوا�سلالأنها 
هذا  1954  لكن  نوفمرب  من  الفاحت 
باإ�سالحات  نقوم  ل  اأننا  ليعني 
عقلنة  لأكرث  فيها  النظر  واإعادة 

ومو�سوعية

قال الرئي�س عبد املجيد تبون اأم�س الثالثاء, اإن 
انتخاب املر�سح الدميقراطي جو بادين, رئي�سا 
كبريا  »اأمال  ميثل  املتحدة  للوليات  جديدا 

للعامل«.
تويرت,  على  ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  ذلك  جاء 
بالتزامن مع تاأكيد املجمع النتخابي الأمريكي 
املتحدة  الوليات  برئا�سة  بايدن ر�سميا  فوز 

املنتخب  الرئي�س  جو بايدن,   « تبون:  وقال 
للوليات املتحدة الأمريكية, اأتقدم اإليكم باأحر 
عبارات التهاين مبنا�سبة انتخابكم �سعبيا وكذلك 
من قبل جممع كبار الناخبني«واأ�ساف: »اأنا متاأكد 
اأن انتخابكم �سيمنح اأمال كبريا للعامل وللوليات 

املتحدة الأمريكية.. حظ موفق«.
�سادق  الثالثاء,  اأم�س  من  �سابق  وقت  ويف 

اأن  على  ر�سميا  الأمريكي,  النتخابي  املجمع 
يكون املر�سح الدميقراطي جو بايدن الرئي�س الـ 
46 للوليات املتحدة وين�س الد�ستور الأمريكي 
على اأن يجتمع اأع�ساء املجمع النتخابي, البالغ 
باأ�سواتهم  لالإدلء  ولياتهم,  يف  عددهم 538 
نتائج  على  بناًء  الأمريكي,  الرئي�س  ملن�سب 

النتخابات التي مت الت�سديق عليها موؤخًرا.

�لدكتور حمزة خ�شري لـ"�لو�شط":

كلمة الرئي�س حملت ثالثة 
ر�شائل م�شفرة

كلية  وعميد  القانوين  اخلبري  قال 
امل�سيلة,  بجامعة  القانونية  العلوم 
اأم�س, اأن  خ�رشي,  حمزة  الدكتور 
وجهها  التي  ر�سمية  الغري  الكلمة 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
تبون من اأملانيا , كانت من الناحية 
ر�سالة  حتمل  ال�سيميولوجية, 
الرئي�س  اأن  منطلق  من  تطمينية, 
على  ن�رشه  الذي  الفيديو  يف  ظهر 
�سحي  و�سع  يف  توتري  يف  ح�سابه 
من  يقراأ  يكن  مل  بحيث  مطمئن, 
بل  م�سورة  �سا�سة  من  ل  و  ورقة 
كان يرجتل كلمته, و يف ذلك اإ�سارة 
ج�سدي  و�سع  يف  اأنه  اإىل  �رشيحة 

وذهني جيد.
الرئي�س,  كلمة  امل�سمون  عن  اأما 
فقد اأكد خ�رشي يف ت�رشيح خ�س 
وجه  الرئي�س  »الو�سط«  اأن  به 
ثالث ر�سائل وا�سحة, تتمثل الأوىل 
اجلزائر  م�رشوع  يف  ما�س  انه  يف 
القائمة  املحطة  واأن  اجلديدة, 
م�رشوع  على  الإعالن  �ست�سهد 
وهو  اجلديد,  النتخابات  قانون 
�سوئه  يف  �ستت�سكل  الذي  القانون 
املحلية  و  الوطنية  املوؤ�س�سات 
باملجل�س  الأمر  ويتعلق  اجلديدة, 
الأمة  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي 
و  الولئي  ال�سعبي  واملجل�س 
حيث  البلدي,  ال�سعبي  املجل�س 

يف  النظر  يعاد  اأن  املنتظر  من 
اأكرث  ليكون  ككل  النتخابي  النظام 
متثيال و جت�سيدا لالإرادة ال�سعبية, 
وجهها  فقد  الثانية  الر�سالة  اأما 
يف  الدولة  اأعوان  و  مل�ستخدمي 
تاأكيد �رشيح اأنه يتابع عن كثب يوميا 
ال�ساأن الداخلي, و  و �ساعة ب�ساعة 
الروتيني  الإداري  العمل  فاإن  عليه 
حتت الرقابة و حتت املجهر, و من 
القيام  موؤ�س�سة  كل  على  وجب  ثم 
حني  يف  للقانون,  طبقا  بعملها 
والأخرية  الثالثة  الر�سالة  متثلت 
التي وجهها الرئي�س للخارج ح�سبه 
ت�سكل  الأخرية ل  التطورات  اأن  يف 
اأنها  اعتبار  على  للجزائر,  مفاجاأة 
يف  التهديدات,  هذه  تتوقع  كانت 
اجلزائر  اأن  قبله  من  هامة  اإ�سارة 
وهي  و�سعبها  مبوؤ�س�ساتها  قوية 
الوطني,  اأمنها  حماية  على  قادرة 

يف ظل كل الظروف الراهنة.
مرمي خمي�شة  

 باية ع 
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هزة جديدة داخل جبهة التحرير

جتميد ع�شوية ثالثة اأع�شاء من اللجنة املركزية
•       قاي�س طاهر: قرارات وباطلة 

املقام الأول يف  احلزب  يهمني  •       بلعياط:  
حمافظا   120 ل  : وقفة احتجاجية  •       م�سادر«للو�سط« 

قررت جلنة الن�سباط حلزب جبهة التحرير الوطني جتريد  الربيع جاليلية 
والطاهر قاي�س من ع�سوية اللجنة املركزية للحزب، وع�سوية اللجنة النتقالية 

ملحافظ �سوق اأهرا�س لالأول، ورئا�سة وع�سوية اللجنة النتقالية ملحافظة عني 
مليلة للثاين، بالإ�سافة اإىل جتريد حممد العيد تاليل من ع�سوية اللجنة النتقالية 

ملحافظة ورقلة.
اإميان لوا�س

جبهة  حلزب  العام  الأمني  وقع 
بعجي،  الف�ضل  اأبو  الوطني،  التحرير 
جلنة  مبداولت  تتعلق  قرارات  ثالثة 
حق  يف  ال�ضادرة  املركزية  الن�ضباط 
الربيع جاليلية، قاي�س الطاهر وحممد 
اأن  لالأفالن  بيان  واأفاد  تاليل،  العيد 
ملفات  يف  �ضجلت  الن�ضباط  جلنة 
تبليغ  مع  توبيخا  الثالث  املنا�ضلني 
اإىل  بالإ�ضافة  بذلك،  العليا  الهيئات 
حرمانهم من حق الرت�ضح ،والت�ضويت 
املهام  من  وجتريدهم  �ضنة  ملدة 
مع  احلزبية  الهيئات  وامل�ضوؤوليات يف 
الداخلية  الن�رشة  يف  العقوبة  ن�رشة 

للحزب.
وك�ضف امل�ضدر ذاته عن جتريد الربيع 
ع�ضوية  من  قاي�س  والطاهر  جاليلية 
اللجنة املركزية للحزب، بالإ�ضافة اإىل 
ملحافظة  النتقالية  اللجنة  ع�ضوية 
�ضوق اأهرا�س، ورئا�ضة وع�ضوية اللجنة 
كما  مليلة،  عني  ملحافظة  النتقالية 
ع�ضوية  من  تاليل  العيد  حممد  جرد 

اللجنة النتقالية ملحافظة ورقلة.
من ناحية اأخرى اأكدت م�ضادر موثوقة 
 120 من  اأكرث  جلريدة »الو�ضط« اأن 
املقبل  الأ�ضبوع  �ضينظمون  حمافظا 
احلزب  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة 
املتعلقة  الأخرية  بالقرارات  تنديدا 
بتجميد ع�ضوية كل من الربيع جاليلية 

،والطاهر قاي�س .
اأغلب  اأن  امل�ضادر  ذات  واأ�ضارت 
اأع�ضاء املكتب ال�ضيا�ضي حلزب جبهة 
بتزكية  قاموا  الذين  الوطني،  التحرير 
احلزب،  راأ�س  على  بعجي  الف�ضل  اأبو 
اأن  لفتة  منه،  الثقة  �ضحب  يريدون 
الأ�ضبوع  �ضتجتمع  املركزية  اللجنة 

املقبل .
من  اأحد  امل�ضدر،فاإن  ذات  وح�ضب 
القيادات الثالثة جردت ع�ضويته  من 
ب�ضبب من�ضوره على  اللجنة املركزية، 
على  خالله  من  حتدت  الفا�ضبوك 
الف�ضاد املوجود داخل احلزب، وهذا 
ورفع  للحزب  العام  الأمني  اأزعج  ما 
دعوة ق�ضائية اإىل العدالة، و مل يعطي 

اأي اعتبار للجنة الن�ضباط.
التحرير  جلبهة  العام  الأمني  ويواجه 
تدخل  بخ�ضو�س  اتهامات  الوطني 
غرار  على  احلزب  ت�ضيري  يف  اأطراف 
ر�ضيد ع�ضا�س، و ح�ضب م�ضادر مطلعة 
بعجي  من  و  احلزب  ي�ضري  من  فاإنه 
تنحية  بدليل   ، فقط  القرارات  يوقع 
من  اأبناء  وليات  عدد  يف  حمافظني 

ال�ضهداء  و تعوي�ضهم مبقاولني .
 

قاي�س طاهر: قرارات جمحفة و 
باطلة ل متلك اأي �سند قانوين

التحرير  جبهة  يف  القيادي  اعترب 
جلنة  قرار  باأن  طاهر  قاي�س  الوطني 
الن�ضباط بتجريده من ع�ضوية اللجنة 
متع�ضف  العتيد  للحزب  املركزية 
وجمحف يف حقه، واأن القرار مل ميلك 

اأي �ضند قانوين.
التحرير  جبهة  يف  القيادي  و�ضف 
الوطني قاي�س طاهر يف ت�رشيح خ�س 
وقعها  التي  القرارات  »الو�ضط«  به 

الأمني العام لالأفالن بخ�ضو�س جتريد 
التحرير  جبهة  حزب  يف  قيادين   3
املركزية  اللجنة  ع�ضوية  من  الوطني 
بال حدث، باعتبار اأن القرارات وقعت 
الأمني  مهمة  انتهت  نوفمرب  بعد  30 
اللجنة  ال�ضيا�ضي، لأن  العام و املكتب 
 30 يف  بعجي  تزكية  حينما  املركزية 
لتنظيم  اأ�ضهر   6 مهلة  اأعطوا  ماي 

موؤمتر جامع
بالدو�س  بعجي  طاهر  قاي�س  واتهم 
يحرتم  ومل  الأ�ضا�ضي  على   القانون 
الداخلي،  النظام  و  الأ�ضا�ضي  القانون 
�ضدرت  التي  القرارات  كل  اأن  معتربا 
تاريخ بعد 30 نوفمرب قرارات باطلة و 

غري قانونية ».
و يف ال�ضياق ذاته، قال املتحدث:« اإنهاء 
اللجنة  من  الع�ضوية  جتميد  و  املهام 
اللجنة  �ضالحية  هو  من  املركزية 
القوانني  دا�س على  ، بعجي  املركزية 
، و جتاهل قرارات جلنة الن�ضباط و 
رف�ضها، و  هو من اتخذ  هذه القرارات 
التع�ضفية ، و قام باإنهاء مهام  بطريقة 
مل  و  مربرات  ،  اأن  دون  قانونية  غري 
التي  الطعون  العتبار  بعني  ياأخذ 
من  كان  القيادات  التي  باإيداعها  قام 
العام  الأمني  املنتظر  الف�ضل  فيها 

جلبهة التحرير الوطني«.
و اعرتف قاي�س طاهر باأزمة حقيقية 
يعي�ضها احلزب العتيد ، لفتا اأنه رغم 
تزكية  بعجي على راأ�س احلزب اإل اأن 
احلزب يعي�س اأزمة  ب�ضبب املمار�ضات 
التع�ضفية و الغري قانونية و تع�ضفية يف 

حق قيادات احلزب ».
 

بلعياط: م�سلحة احلزب اأوىل
 

حلزب  القيادة املوحدة  رئي�س  رف�س 
الرحمان  عبد  الوطني  التحرير  جبهة 
جتميد  ق�ضية  على  التعليق  بلعياط 
جبهة  حزب  يف  قيادات  ع�ضوية 
اأنا  بالقول:«  الوطني، مكتفيا  التحرير 
الأ�ضخا�س عليهم  اأما  يهمني احلزب، 
الن�ضياع اإىل القانون الداخلي للحزب

قال عبد الرحمان بلعياط يف ت�رشيح 

خ�س به جريدة »الو�ضط« اأن املعادلة 
اإمنا  و  الأ�ضخا�س،  تربئة  يف  لي�ضت 
جمراه  اإىل  احلزب  اإعادة  املع�ضلة 
عن  احلديث  رف�ضه  موؤكدا  احلقيقي، 
اأنه  لي�س  مكلف  باعتبار  الأ�ضخا�س 
بالإن�ضاف اأو التربير،  و اأن مايهمه هو 
احلزب العتيد  الذي يعي�س  اأزمة منذ 

. 2013
لي�س  املنا�ضل  اأن  بلعياط  لفت  و 
لديه  اإمنا  ،  و  رهينة  ل  و  �ضجني 
يحافظ  احلقوق  التي  جميع 
باحرتام  القوانني، موؤكدا على �رشورة 
الداخلية  يف  امل�ضاكل  مثل  حتل  اأن 

اإطار احلزب، و لي�س خارجه .
بلعياط  الرحمان  عبد  ا�ضتغرب  و 
�ضيتم  التي  الحتجاجية  الوقفة  من 
مقر  اأمام  املقبل  الأ�ضبوع  تنظيمها 
جتميد  بقرارت  تنديدا  احلزب 
م�ضددا  الثالثة،  للقيادات  الع�ضوية 
اأنه من �ضفة املنا�ضل اجتاه ن�ضو�س 
يف  النخراط  و  والهيئات،  احلزب 
و   ، الن�ضو�س  تطبيق  يتطلب  حزب 
اإطار  يف  م�ضكل  يحل  وجود  حال  يف 
الطعون  تقدمي  خالل  احلزب  من 
و   ، القرارات  مراجعة  اإىل  الدعوة  و 
تنظيم  و  اخلارج  اإىل  الذهاب  عو�س 

وقفات احتجاجية.
حلزب  املوحدة  القيادة  رئي�س  اأكد 
الرحمن  عبد  الوطني  التحرير  جبهة 
للجنة  للدورة الأخرية  رف�ضه  بلعياط 
انتخاب  اإىل  اأف�ضت  التي  املركزية 
بعجي على راأ�س احلزب، م�ضددا باأنه 
كان من املفرو�س الذهاب اإىل موؤمتر 

جامع يرجع احلزب اإىل �رشعيته.
املوحدة  القيادة   عرب رئي�س 
عبد  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
يعي�ضه  اأ�ضفه ملا  بلعياط عن  الرحمن 
القيادات  حمل  اأين  العتيد،  احلزب 
احلالة  و  ال�ضابقة   م�ضوؤولية الزمة 
داعيا اإىل  يعي�ضها الأفالن ،  التي 
حل  عن  والبحث  العقل  �ضوت  حتكيم 
�ضيا�ضي بت�ضكيل جلنة وطنية لتح�ضري 
يكون  للحزب  ع�رش  حادي  موؤمتر 
وم�ضتجمعا  الأطراف  جلميع  جامعا 
احلزب  يحتاجها  التي  الكوادر  جلميع 

وحتتاجها الدولة.
ت�ضجيل  ثم  اأنه  ولفت  بلعياط  اإىل 
القانونية  التجاوزات  من  الكثري 

التي  تخللت الدورة الأخرية والدورات 
التي �ضبقتها، انطالقا من ا�ضتدعائها 
من �ضخ�س ل �ضفة قانونية له فال�ضيد 
بلعياط  ي�ضك  ل  الذي  �ضديقي  علي 
موؤهال  يكن  مل  الن�ضالية  خ�ضاله  يف 
من  هو  الذي  الدورة  ل�ضتدعاء 
عدد  ثلثي  اأو  العام  الأمني  اخت�ضا�س 
الأكرب  اأو  املركزية  اللجنة  اأع�ضاء 
حالت  يف  ال�ضيا�ضي  املكتب  يف  �ضنا 
الثقة  �ضحب  اأو  العام  الأمني  ا�ضتقالة 
تطبق  ناأمل  اأن  كنا   »: م�ضريا  منه، 
باأن  غري  ل  القانون  الداخلية  وزارة 
تعيد الأمور اإىل ن�ضابها نظرا ملا �ضاب 
قانونية  اعتاللت  من  الأخرية  الدورة 
�ضري  اإىل  الدورة  ا�ضتدعاء  من  تنطلق 
راأى  التي  بنتائجها  انتهاء  اأ�ضغالها 
اأنها متثل مهزلة ل تليق بحزب بحجم 
حزب جبهة التحرير الوطني ل�ضيما يف 
الظرف ال�ضعب الذي متر به البالد.« 
الأ�ضغال  »اأن �ضري  واأ�ضاف املتحدث: 
مل يكن مطابقا للقانون الداخلي للجنة 
الذي ي�ضرتط يف حال تعدد  املركزية 
العام  الأمني  ملن�ضب  الرت�ضيحات 
مذكرا  للف�ضل  ال�ضندوق  اإىل  اللجوء 
متعددة اإل اأن  كانت  الرت�ضيحات  اأن 
العام اجلديد كان عن  الأمني  انتخاب 
طريق التزكية برفع الأيدي ف�ضال عن 
اإليه  تعر�س  الذي  املريب  الإق�ضاء 
حمودة  بن  جمال  املرت�ضحني  اأحد 
الذي اأق�ضي من الدورة بداعي اإ�ضابته 
بفريو�س كورونا وهو ما تبني فيما بعد 

اأنه غري �ضحيح. »
جبهة  يف  القيادي  ورف�س 
الوطني بلعياط دعوات  التحرير 
امل�ضهد  اإق�ضاء الأفالن من 
موؤكدا  املقبلة،  الفرتة  يف  ال�ضيا�ضي 
باأن الفالن لي�س حزب املوالة بل هو 
حزب عتيق لديه الأغلبية يف الربملان 
حد  على  لبوتفليقة  تابع  يكن  مل 
قوله، قائال: »لن ن�ضلم يف حق احلزب، 

احلزب حزبنا و لزلنا ننا�ضل »
جلاأت  جمموعته  اأن  بلعياط  وك�ضف 
اإىل العدالة اجلزائرية، معربا عن ثقة 
تامة يف اأن هذه الأخرية �ضتن�ضفه لأنه 
على ثقة تامة بالعدالة اجلزائرية التي 
مع  والتداخالت  القيود  من  حتررت 
منها  عانى  التي  التنفيذية  ال�ضلطة 

احلزب يف املا�ضي.
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رئي�س املركز املغاربي للبحوث يف تون�س، ماجد الربهومي لـ"الو�سط":

الكيان ال�شهيوين يقود حملة �شد الرئي�س تبون
التون�سيني وال  تون�س  ال ميثل  املرزوقي  ومن�سف  وني�س  •       اأحمد 

ك�سف املحلل ال�سيا�سي، ورئي�س املركز املغاربي للبحوث والدرا�سات والتوثيق يف تون�س، ماجد الربهومي، اأم�س، اأن اجلزائر م�ستهدفة منذ �سنتني اأو اأكرث مب�سروع 
الربيع العربي ال�سهيوين الذي تقوده قوى خارجية غربية �سهيونية، باأياد من املنطقة على راأ�سها االأنظمة امللكية و التيارات االإخوانية، جازما يف ال�سياق ذاته، اأن 
ت�سريحات اأكرب واأهم م�ست�ساري رئي�س وزراء دولة الكيان ال�سهيوين بنيامني نتنياهو، املدعو اإيدي كوهني، موؤخرا �سد �سخ�س الرئي�س تبون ت�سب يف هذه اخلانة 
اأي زعزعة ا�ستقرار اجلزائر، على اعتبار اأن مثل هكذا ت�سريح يرمي من ورائه �ساحبه اإىل خلق جدل حمتدم يف اجلزائر و فتنة داخلية و احتجاجات تطال رئي�سا 

مل نر منه ما يبعث على االعتقاد انه �سيطبع، بل على العك�س من ذلك متاما فاإن مواقفه و ت�سريحاته م�سرفة كلها �سد التطبيع.

مرمي خمي�سة 

الربهومي  ماجد  واأف�صح 
جريدة  به  خ�ص  ت�رصيح  يف 
تف�صري  يوجد  اأنه  »الو�صط«، 
بها  اأدىل  التي  لالفرتاءات  اآخر 
يف  ال�صهيوين،  امل�صوؤول  هذا 
حيث  بالذات،  التوقيت  هذا 
ميكن اأن تكون هذه الت�رصيحات 
من  املغرب  خلدمة  ال�صهيونية 
خالل اإخماد كل �صوت معار�ص 
ي�صود  لكي  اململكة،  للتطبيع يف 
ما  اأن  رعاياها  بني  االعتقاد 
اأن  مبا  طبيعي،  املغرب  به  قام 
نحو  �صائرة  املنطقة  دول  كل 
اجلزائر،  ذلك  يف  مبا  التطبيع 
اأن  ال�صك  يحتمل  مبا  موؤكدا 
ال  احلايل  بالنظام  اجلزائر 
التطبيع،  قطار  تركب  اأن  ميكن 
رف�ص  اأهمها  لعل  اأ�صباب  لعدة 
التم�صي  لهذا  اجلزائري  ال�صارع 
الذي �صارت يف ركابه  التطبيعي 
يعتقد  ال  بالتايل  و  عديدة،  دول 
�صيتوجهون  البلد  حكام  اأن 

تفاديا  ال�صعبية  لالإرادة  خالفا 
مع  عقباها  يحمد  ال  ل�صدامات 

النظام القائم.
لفت  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
ال�صاأن  يف  املخت�ص  متحدثنا 
منذ  �رصح  قد  اأنه  املغاربي، 
عدة  اإىل  بالنظر  خلت،  �صنوات 
معطيات و معلومات و م�صادر اأن 
املنطقة املغاربية واالأنظمة غري 
امللكية فيها حتديدا م�صتهدفة، 
اأو  اخلالقة  الفو�صى  مبوؤامرة 
موؤامرة مت  وهي  العربي،  الربيع 
منها  امللكية  االأنظمة  ا�صتثناء 
اأريد  االأنظمة،  هذه  اأن  باعتبار 
اأن تلعب دورها يف م�صاعدة  لها 
الهيمنة  على  امل�رصوع  اأ�صحاب 
اأو  امللكية  غري  االأنظمة  على 
باعتبار  بها،  اجلمهورية املطاح 
العربي  الربيع  م�رصوع  اأن 
الهيمنة  اإىل  يهدف  ال�صهيوين 
تقوية  و  املنطقة  ثروات  على 
خالل  من  ال�صهيوين  الكيان 
اإدخال دول املنطقة يف الفو�صى 
واإ�صعافها، والدفع بعدد منها اإىل 

التطبيع مع الكيان ال�صهيوين، يف 
امل�رصوع  هذا  اأن  منه  اإ�صارة 
متكن من ليبيا و دمرها بالكامل، 
ي�صعى لتدمري تون�ص التي يجاهد 
تيارها الوطني للخروج من عنق 
نف�صها  وجدت  الذي  الزجاجة 

فيه بفعل اأذرعها.
اأحمد وني�ص ومن�صف املرزوقي 
.وبخ�صو�ص  تون�ص  ميثالن  ال 
اخلارجية  وزير  ت�رصيحات 
وني�ص،  اأحمد  االأ�صبق  التون�صي 
اأن اجلزائر تلعب دورا يف تاأجيج 

،وعرقلة  املغرب  �صد  احلرب 
املغاربية،  املنطقة  الوحدة يف 
اأن  الربهومي،  ماجد  قال 
اأحمد وني�ص ال ميثل تون�ص وال 
من�صف  �صاأن  �صاأنه  التون�صيني 
�صياق  يف  مو�صحا  املرزوقي، 
هوؤالء  اأن  »الو�صط«  مع  حديثه 
ي�صيئون اإىل اأ�صقائهم عن ق�صد 
عالقة  ال  اأجندات  يخدمون  و 
اأن  منطلق  من  بها،  للتون�صيني 
الر�صمي  التون�صي  املوقف 
و  وا�صح  باجلزائر  عالقة  يف 
�رصيح و يعرب عنه با�صتمراره و 
و  جلي  بدوره  ال�صعبي  املوقف 
وا�صح باعتبار اأن غالبية ال�صعب 
»�صعب  مبقولة  يوؤمن  التون�صي 
بالتايل  و  دولتني«،  يف  واحد 
يقا�ص  ال  و  يحفظ  فال�صاذ 
االأمر  تعلق  اإذا  خا�صة  عليه، 
امل�صوؤولة  غري  بالت�رصيحات 
املجانبة  الواقعية  وغري 
اإىل  ت�صيء  والتي  لل�صواب 
عالقات االأخوة و ح�صن اجلوار، 
ب�صفته  اأنه  باملنا�صبة  موؤكدا 

وال  منها،  يترباأ  تون�صيا  مواطنا 
االأ�صكال،  من  �صكل  باأي  متثله 
ي�صاركونه  التون�صيني  وغالبية 

هذا الراأي املن�صف.
اأحد  جتراأ  فقد  لالإ�صارة، 
دولة  وزراء  رئي�ص  م�صت�صاري 
بنيامني  ال�صهيوين  الكيان 
كوهني،  اإيدي  املدعو  نتنياهو، 
االإخباري  موقع  مع  حوار  يف 
املغربي »24 �صاعة«، على التفوه 
�صخ�ص  يف  وافرتاءات  باأكاذيب 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
يف  ميانع  ال  اأنه  موؤكدا  تبون، 
اإجراء تطبيع بني اجلزائر ودولة 
اإنه  قائال  ال�صهويني،  االحتالل 
طلب اأمواال طائلة من �صخ�صية 
التطبيع  مقابل  نافذة  خليجية 
اإن  ال�صهيوين، وهذا  الكيان  مع 
اأن  يدل  فاإمنا  �صيء  على  دل 
لبني  الدعائية  اال�صرتاتيجية 
هذه  اجلزائر  �صد  �صهيون 
على  تعتمد  باتت  قد  املرة، 
بني  ال�صك  لزرع  يائ�صة  حماولة 

اجلزائريني وقيادتهم.

يف  2020 و2021

تخفي�س توقعات الطلب العاملي للنفط 
اأم�ص  الدولية  الطاقة  وكالة  خف�صت 
العاملي  الطلب  لنمو  توقعاتها  الثالثاء، 
خالل عام 2020 اإىل 8.8 ماليني برميل 
يوميا، باأقل من 50 األف برميل يوميا عن 

ال�صهر ال�صابق له.
باري�ص،  مقرها  التي  الوكالة  وقالت 
الطلب  لنمو  توقعاتها  اأي�صا  عدلت  اإنها 
ماليني   5.7 اإىل   2021 خالل  العاملي 
برميل  األف   170 اأقل  اأي  يوميا  برميل 
واأرجعت  ال�صابقة  التوقعات  عن  يوميا 
خف�ص  اإىل  التوقعات،  تراجع  الوكالة 
الطائرات  وقود  على  للطلب  اآخر 
)الكريو�صني(، والذي �صي�صكل حوايل 80 
باملائة من اإجمايل النق�ص 3.1 ماليني 
برميل يوميا يف اال�صتهالك خالل 2021، 

قيا�صا على معدالت 2019.
على  الطلب  يعود  اأن  التقرير  وتوقع 
املقبل  العام  خالل  والديزل  البنزين 
 99  -  97 بن�صبة   2019 م�صتويات  اإىل 
باملائة ور�صد التقرير ارتفاع املعرو�ص 
مليون   1.5 مبقدار  العاملي  النفطي 
برميل يوميا يف اليوم خالل نوفمرب اإىل 
زيادة  وعزا  يوميا  برميل  مليون   92.7
املتحدة  الواليات  تعايف  اإىل  املعرو�ص 
االإنتاج يف  وزيادة  االأعا�صري  اإغالق  من 
ليبيا وتوقع اأن يرتفع االإنتاج مرة اأخرى 
ح�صتها  زيادة  ب�صبب  »اأوبك+«  قبل  من 
يف  يوميا  برميل  مليون   0.5 مبقدار 
التحالف  اأن  مو�صحا  املقبل،  جانفي 

املدى  يف  العاملي  النمو  على  يهيمن 
القريب.

خارج  من  املنتجون  يزيد  اأن  ورجح 
 400 مبقدار  االإنتاج  »اأوبك+«،  حتالف 
املقبل،  العام  خالل  يوميا  برميل  األف 
برميل  مليون   1.3 قدره  انخفا�ص  بعد 

يوميا خالل 2020.
وت�رصح حالة احلما�ص التي �صاحبت بدء 
حمالت تطعيم، جزئيا، االأ�صعار االأعلى، 
اإىل  لن�صل  �صهورا  يحتاج  االأمر  »ولكن 
املح�صنني  اال�صخا�ص  من  كبري  عدد 
الن�صطني اقت�صاديا، ومن ثم نرى تاأثريا 

على الطلب على النفط«، وفق الوكالة.
وتوقع التقرير اأن حتل عطلة نهاية العام 
االإ�صابة  تزايد حاالت  مع خطر  قريبا، 
اإجراءات  فر�ص  واحتمال  بكوفيد-19 

عزل اأ�صد.
وذكرت املنظمة اأن اأوروبا �صت�صجل اأكرب 
يتوقع  اإذ  اخلام،  على  الطلب  هبوط يف 
مقارنة  الرابع  الربع  يف  الطلب  يقل  اأن 
مع الربع الثالث، ب�صبب جتدد اإجراءات 

العزل العام.  
للنفط  املنتجة  الدول  منظمة  وكانت 
توقعاتها  االأخرى  هي  خف�صت  »اأوبك« 
انكما�ص  اإىل  للنفط  العاملي  للطلب 
يوميا  برميل  ماليني   9.75 مبقدار 
النمو  خف�ص  وكذلك   ،2020 عام  خالل 
اإىل 6.54 مليون  بالعام املقبل  املتوقع 

برميل يوميا. 

تقرير اأظهر زيادة االإنتاج من جانب »اأوبك«

نفط برنت دون 50 دولرا و�شط ت�شديد تدابري كورونا 
دون  اخلام  النفط  اأ�صعار  تراجعت 
اأم�ص  برنت  خلام  بالن�صبة  دوالرا   50
اإجراءات  ت�صديد  و�صط  الثالثاء، 
عاملية للوقاية من تف�صي اأكرب جلائحة 

كورونا، خا�صة يف اأوروبا.
االآمال   ، اخلام  اأ�صعار  وجتاهلت 
وتوزيع  ترخي�ص  بدء  على  املعقودة 
ذروة  من  لترتاجع  كورونا،  لقاحات 
�صابق  وقت  خالل  امل�صجلة  �صهور   9
العقود  وتراجعت  املا�صية  اجلمعة 

مزيج  العاملي  القيا�ص  خلام  االآجلة 
 0.85 بن�صبة  فرباير  ت�صليم  برنت 
باملائة اأو 40 �صنتا اإىل 49.87 دوالرا 

للربميل.
للخام  االآجلة  العقود  تراجعت  كذلك، 
الو�صيط  تك�صا�ص  غرب  االأمريكي 
باملائة   0.62 بن�صبة  جانفي  ت�صليم 
دوالرا   46.68 اإىل  �صنتا   30 اأو 
اجلديدة  االإ�صابات  وتزايدت  للربميل 
القليلة  االأيام  خالل  كورونا  بفريو�ص 

اأعياد  بعطلة  الدخول  قبيل  املا�صية، 
اأملانيا  امليالد، خا�صة يف بلدان مثل 
وتاأثرت  وفرن�صا  واإيطاليا  وبريطانيا، 
اأ�صعار اخلام �صلبا بنتائج تقرير �صهري 
للبرتول  امل�صدرة  البلدان  ملنظمة 
ارتفاع  اأظهرت  »اأوبك« �صدر االإثنني، 
اإنتاج اخلام من جانب املنظمة باأكرث 
نوفمرب  يوميا يف  األف برميل   700 من 

املا�صي.
ق.و

مديرها العام يوؤكد

�شوناطراك تخ�شر13 مليار دولر
.   �سمان حاجاتنا النفطية واملالية ملدة 20 �سنة

�صوناطراك  ل�رصكة  املديرالعام  ك�صف 
اأن  �صحفي  ت�رصيح  يف  حكار  توفيق 
املداخيل  يف  تراجعا  عرف  جممعه 
انخفا�ص  باملائة  ب�صبب   40 بن�صبة 
العاملية  االأ�صواق  يف  النفط  اأ�صعار 
بفعل جائحة الكرونا  االأمر الذي يجعل 
املجمع  ينهي �صنته املالية بخ�صائر قد 
بفعل  وذلك  دوالر  مليار   13 اىل  ت�صل 
دوالر  مليار   20 اإىل  املداخل   تراجع 
خالل نهاية ال�صنة بعدما كانت 33 مليار 
التي  نتيجة االإجراءات  دوالر،وذلك 
جائحة  العمل بفعل  ظروف  فر�صتها 

�صوناطراك   جعل جممع  ما  الكورونا  
يعمل ب45 باملائة من عمال االنتاج .

عن  امل�صوؤول  ذات  اأي�صا  واأ�صاف  هذا 
االحتياطات  من  فاملائة    38 بقاء 
تغطية حاجاتنا  ت�صمن  والتي  الوطنية  
اأخرى  �صنة   20 ملدة  واملالية  النفطية 
الذي  االأمر    ،2040 �صنة  غاية  اإىل  اإي 
توا�صل   �صوناطراك   �رصكة  جعل 
ا�صترياد  لتفادي  اال�صتك�صاف  عمليات 
يف  احلاجات  لتغطية  املحروقات 
الذي  االأمر  الطاقوي  االإنتاج  جمال 
التي  الدولة   ميزانية  على  �صلبا  يوؤثر 

طاقاتها  تنويع  عليها  مفرو�ص  اأ�صبح 
كمورد  النفط  على  االعتماد  وعدم 
الدولة  اأ�صا�صي خلزينة  اقت�صادي 
تعمل  �صوناطراك  �رصكة  اأن  ، موؤكدا 
جديدة  نفط  حقول  اكت�صاف  على 
لتمديد عمر اال�صتغالل من خالل اإبرام 
عقود واتفاقيات مع �رصكات اأجنبية يف 
 « االيطالية  »اإيني«  موؤ�ص�صة  مقدمتها  
التي اأ�صار اأنه ال عالقة لها مع موؤ�ص�صية 
»�صايبام » التي انفجرت ب�صاأنها ف�صائح 
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اأمني بن لزرق / غليزان

نقائ�ص  من  تعاين  التزال   غليزان، 
تنموية كثرية، رغم كل ما خ�ص�صته 
اأغلفة مالية �صخمة  الدولة لها من 
ت�صتغل  مل  االأخرية  ال�صنوات  طيلة 
بال�صكل اجليد لتغيري مالمح الوالية 
�صكانها،  معي�صة  ظروف  وحت�صني 
واليات  اأ�صواأ  من  غليزان  لتبقى 

الوطن تنمويا.
من  الوالية  �صكان  اإ�صتكى  ولطاملا 
التخلف التنموي الذي الزم واليتهم 
الو�صع  حت�صن  اأبدا  يلم�صوا  ومل 
االإجتماعي واملعي�صي ب�صبب رداءة 
والتي  املنجزة  التنموية  امل�صاريع 
ال�رصف  اأنابيب  تو�صيل  تتعدى  مل 
و�صكنات  ال�رصوبة  واملياه  ال�صحي 
ي�صتفد  مل  قليلة  وريفية  اإجتماعية 

منها اإال البع�ص .
للوالية  الزائر  اإنتباه  يلفت  ما  واأول 
املدن  وبقية  عا�صمتها  خ�صو�صا 
املن�صاآت  غياب  هو  احل�رصية 
ذات  البنايات  وحتى  الهامة 
الهند�صة املعمارية الراقية حيث ال 
الكبري  الدوار  الوالية مبالمح  تزال 
ال بنايات ومت�صاآت فنية جميلة وال 
طرقات مهيئة وال مقرات عمومية 
من  تزيد  معمارية  هند�صة  ذات 

جمالية املنظر العام .

    الع�شرية احلمراء 
...التداعيات الكبرية..

خالل  كثريا  غليزان  والية  عانت 
ت�صمى  ما  اأو  احلمراء  الع�رصية 
عا�صت  حيث  الوطنية،  باملاأ�صاة 
ب�صبب  وتقتيل  ودمار  رعب  اأيام 
للجماعات  املكثف  الن�صاط 
تعرف  كانت  حيث  بها  االإرهابية 
�صهددت  والتي  باملنطقة اخلطرية 
ما  غرار  على  القتل  جرائم  اأب�صع 
وقع من جمازر يف اجلنوب ال�رصقي 
اأين  ال�صكالة  وحد  بالرمكة  للوالية 
حق  يف  ب�صعة  قتل  جرائم  �صهدت 
املواطنني العزل، ناهيك عن بع�ص 
التي  االأخرى  االإرهابية  االأعمال 
ت�صببت يف هجرة جماعية للعائالت 
من الدواوير والقرى باجتاه املدن 
وهوما �رصب البنية التحتية للوالية 
ب�صبب النزوح الريفي وما �صكله من 

متاعب كثرية .
االأمنية  الو�صعية  تلك  وت�صببت 
لعجلة  ملحوظ  توقف  يف  احلرجة 
التنمية عدا بع�ص امل�صاريع القليلة 
الدولة حفاظا  تبا�رصها  التي كانت 
على امل�صلحة العامة وهو ما جعل 
الوالية ترث و�صعية مقلقة خ�صو�صا 
يف البنية التحتية واملطالب الهامة 
ا�صتتباب  بعد  خ�صو�صا  لل�صكان 
التي  الريفية  باملناطق  االأمن 
م�صبوقة  غري  هجرة  �صهدت 
ل�صكانها، حتم على ال�صلطات العليا 
اإمنائية  م�صاريع  لربجمة  للبالد 

هدفها اإعمار املناطق التي عرفت 
هجرة جماعية للمواطنني من خالل 
مب�صاريع  العودة  على  ت�صجيعهم 
هامة وهو ما ا�صتهلك اأمواال كبرية 

على ح�صاب خزينة الدولة .
 

      والة فا�شلون مل 
يقدموا �شيئا للوالية 

الوالية  يف  االأعظم  ال�صواد  يجمع 
حمدودة  روؤية  �صحية  كانت  اأنها 
ممن  عليها  املتعاقبني  مل�صوؤوليها 
فيها  �صيئا  يغريوا  اأن  ي�صتطيعوا  مل 
اأغلفة  تخ�صي�ص  من  الرغم  على 

لها  �صخمة  مالية 
خمططات  �صمن 
التنموية  احلكومة 
خالل  بخا�صة 
املالية  البحبوحة 
مع مطلع �صنة 2000 
 ،2016 �صنة  حتى 
ترتجمه  ما  وهو 
امل�صاريع  جملة 
التي  التنموية 
ال�صلطات  با�رصتها 
ت�صتفد  مل  والتي 
على  الوالية  منها 

اإ�صتفادت  ما  بقدر  كثريا  االإطالق 
منها املقاوالت !

كثريا  حمظوظة  الوالية  تكن  ومل 
جتريها  كانت  التي  التغيريات  مع 
وحتى  الوالة  بخ�صو�ص  احلكومة 
تداولوا  الذين  التفيذيني  املدراء 
املجل�ص  يف  االأمور  زمام  على 
�صهدت  ما  غالبا  حيث  التنفيذي، 
الوالية مديرين جدد متت ترقيتهم 
على  املن�صب  هذا  لي�صغلوا  حديثا 
خمرب  الوالية  لت�صبح  ترب�ص  �صكل 
ما  وهو  اإليهم  بالن�صبة  جتارب 
ت�صري  وجعلها  متاما  التنمية  عطل 
معها  تتطور  ومل  ال�صلحفاة  بخطى 
احلياة التنموية وال احلياة املعي�صية 

للمواطن الب�صيط .
والة  قدوم  اأي�صا  غليزان  وعرفت 
واإن�صغلوا  للوالية  �صيئا  يقدموا  مل 
ب�رصاعات تافهة مع اأعداء وهميني 
�صنعتهم الظروف املحيطة بالوالة 
الوالة  يدخلوا  ممن  واالإنتهازيني 

وت�صفية  ال�رصاعات  متاهات  يف 
احل�صابات، حيث غالبا ما يكون لكل 
وايل حا�صيته من منتخبني ومقاولني 
ي�صتغلون تقربهم منه لق�صاء ماآربهم 
ح�صاب  على  خ�صومهم  و�رصب 

امل�صلحة العامة للوالية.

     مقاولون حمظوظون 
ا�شتنزفوا امل�شاريع الهامة 

غليزان  بحجم  والية  يف  الغريب 
من  للكثري  رطبا  مناخا  كانت  اأنها 
اأ�صحاب املال واالأعمال من خارج 
عالقتهم  ا�صتغلوا  الذين  الوالية 

للوالية  حتويلهم  ليتم  بالوالة 
جتريها  التي  احلركة  مبجرد 
اأ�صطلح  ما  وهو  الداخلية  وزارة 
تتبعها  والة  حركة   « بغليزان  عليه 
حركات املقاوالت« ! حيث ي�صتويل 
اأ�صحاب هذه املقاوالت على اأغلب 
ت�صتفيد  التي  الهامة  امل�صاريع 
املاليري  ومبئات  الوالية  منها 
ففي  م�رصوع،  كل  طبيعة  ح�صب 
كل قطاع على غرار قطاع ال�صكن 
والري والتجهيزات العمومية وهي 
م�صاريع  تعرف  التي  القطاعات 
املقاوالت  هذه  جتد  �صخمة، 
اأغلب  من  وت�صتفيد  عليها  تت�صابق 
�صكال فقط  املطروحة  ال�صفقات 
اأمام الراأي العام وباملقابل تت�صابق 

املقاوالت املحلية على الفتات .
وما يعزز هذا الطرح هو االإفال�ص 
املوؤ�ص�صات  الأغلب  املبكر 
لطالما  التي  املحلية  واملقاوالت 
اإ�صتكت من حرمانها من اال�صتفادة 

اأنها  رغم  التنموية  امل�صاريع  من 
لذلك  املوؤهالت  كل  على  حتوز 
ا�صتعمال  يف  الوالة  اأفراط  ب�صبب 
ملنح  االإداري  وتع�صفهم  نفوذهم 
خارج  من  ملقاوالت  �صفقات 
الوالية بحكم تو�صيات من الع�صابة 
احلاكمة خ�صو�صا خالل فرتة حكم 

الرئي�ص املخلوع بوتفليقة .
     منتخبون �شاهموا يف تعفني 

الو�شع 

التنموي  التخلف  اأ�صباب  من  لعل 
غليزان  والية  وتعانيه  عانته  التي 
التي  االأخيرين  العقدين  خالل 
باملنتخبني  تتعلق 
مل  الذين  املحليني 
يف  يوما  يجتهدوا 
بقدر  الوالية  خدمة 
خدمة  يف  اإجتهادهم 
ال�صخ�صية  امل�صالح 
احلزبية  وال�رصاعات 
يف  يتوهون  واأحيانا 
داخلية  �رصاعات 
خدمة  عن  تلهيهم 
وي�صيعون  الوالية 
امل�صاحنات  يف  وقتا 
والنزاعات التي ت�صمن 

وتغني من جوع .
العهدات  مل�صار  فاملتتبع 
يتاأكد  غليزان  بوالية  االإنتخابية 
من م�صاهمة املنتخبني يف حتطيم 
فقط  مباآربهم  واإن�صغالهم  الوالية 
العامة،  امل�صلحة  ح�صاب  على 
منهم  الكثري  اأ�صقط  ما  وهو 
فخ  يف  البلديات  روؤ�صاء  خ�صو�صا 
�صوء  ق�صايا  يف  وتورطهم  الف�صاد 
الت�صيري والر�صوة واإ�صاءة ا�صتغالل 
بهم  املطاف  واإنتهى  الوظيفة، 
من  و�صجن  املحاكم  عتبة  على 

�صجن !
وظهرت فئة اأخرى من املنتخبني 
�رصب  يف  يتفنون  ممن  بغليزان 
منهم  والتقرب  للم�صوؤلني  ال�صيتة 
�صيئا  يقدموا  ومل  الو�صائل  ب�صتى 
الوالة  عمل  تزكية  عدا  للوالية 
والرتويج ملا يقومون به حتى ولو 
كان على ح�صاب الوالية والي ينفع 

مواطنيها .

يبدو اأن الرقم الت�شل�شلي للواليات، مل يظلم اآخر والية يف الرتتيب االأبجدي »غليزان« التي باتت 
اآخر والية اأي�شا يف التنمية، ومل يفلح امل�شوؤولون املتعاقبون عليها منذ اإرتقائها مل�شاف الواليات 

�شنة 1985 يف تغيري واقعها التنموي التعي�س ومازادها تعا�شة وتخلفا الع�شرية احلمراء التي 
حطتمتها و�شاهمت يف تفكيك و�شعها االجتماعي والتنموي ..

اجلزائر و�شط

مديرة اخلدمات اجلامعية
 مطلوبة بنب عكنون

.     الربوتوكول ال�شحي عر�س احلائط 

وحدة البقول اجلافة بوادي اأرهيو بغليزان

املدير و04 موظفني 
حتت الرقابة الق�سائية  

الدرك الوطني بالعا�شمة

حملة حت�سي�سية للوقاية
 من حوادث املرور

ب�رصورة  مطالبة  اأ�صوات  تعالت 
مديرة  طرف  من  العاجل  التدخل 
اخلدمات اجلامعية اجلزائر و�صط 
، للوقوف على حقيقة عدم االلتزام 
به  املو�صى  ال�صحي  بالربوتوكول 

عر�ص احلائط .
نا�صد االحتاد العام الطالبي احلر 
بن  للبنات  االقامة اجلامعية  �صعبة 
عكنون يف مرا�صلة موجهة ملديرة 
اخلدمات اجلامعية اجلزائر و�صط 
، كانت قد حت�صلت يومية »الو�صط 
ب�رصورة  منها  ن�صخة  »على 
امل�صاكل  حللحلة  العاجل  التدخل 
املرتاكمة خا�صة ما تعلق باجلانب 
وجود  عدم   ال�صحي  ب�صبب 
قيا�ص  عدم  ،و  الدورية  للتعليمات 
درجة احلرارة عند مدخل االإقامة 
ل�رصوط  العمال  االحرتام  عدم   ،
بلة غياب  الطني  زاد  الوقاية ومما 

�صيارة االإ�صعاف.
اأما فيما يتعلق بجانب االإيواء فقد 
املرا�صلة لوجود  نف�ص  تطرقت 
 4  ( الغرفة  يف  طالبة  من  اأكرث 
ناهيك  الغرفة(،  يف  واأكرث  طالبات 
فيها  غرف  يف  الطالبات  اإيواء 
اأغرا�ص الطالبات التي تعذر عليهم 
اخذ اأغرا�صهم ب�صبب غياب النقل، 
الغري  الطالبات  الإيواء  اإ�صافة 
ت�صجيل  مع  بدفعتهن،  معنيات 
او  مغلقة  املياه  دورات  اغلب 
معطلة ، دون ن�صيان كرثة القوار�ص 
واحل�رصات حول االأجنحة ،ودخول 
غياب  الطالبات،و  لغرف  اجلرذان 
االأجنحة  معظم  يف  ال�صاخن  املاء 

للطالبات  اإيواء  توفري غرف  وعدم 
امل�صابات بكوفيد 19 ،وكذا ت�رصب 
اأ�صقف  من  ال�صحي  ال�رصف  مياه 

دورات املياه.
اإىل جانب ذلك يعترب غياب التدفئة 
التي طالب  التقليدية  من امل�صاكل 
ال�رصيك االجتماعي  بايجاد حلول 
يومنا  اإىل  �صهرين  منذ  لها  جذرية 
جميع  يف  ذلك  توفري  يتم  مل  هذا 

غرف االإقامة.
�صدد االحتاد  اآخر فقد  �صياق  ويف 
على متديد  احلر  الطالبي  العام 
للتحكم  الوجبات  توزيع  �صاعات 
عن  الطالبية،ناهيك  التنظيمات 
تكرار وعدم توازن الوجبات ورداءة 
ال  م�صتوى  اىل  املقدمة  الوجبات 
معايري  احرتام  عدم  و  يو�صف، 
املو�صمية  الفواكه  غياب  النظافة، 
وعدم فتح الطابور الثاين للمطعم.

�صجل  بالنقل،فقد  يتعلق  وفيما 
االحتاد ال�صالف الذكر نقل اأكرث من 
ارتداء  25 طالبا يف احلافلة، عدم 
زاد  للكمامات،ومما  ال�صائقني 
الكلي  التوقف  هو  تعقيدا  االأمور 
حلافالت نقل الطلبة رغم ا�صتمرار 
وترب�ص  اال�صتدراكية  االمتحانات 
لعدم  ،اإ�صافة  طب  ال�صابعة  ال�صنة 
وجود الأي برنامج اأو اإعالن بو�صع 
احلافالت،ناهيك  انطالق  مواعيد 
مما  االنطالق  يف  الـتاأخر  عن 
ي�صبب االكتظاظ زائد تاأخر الطلبة 
نقل  تنظيم  �صوء  ،و  كلياتهم  عن 

الطالبات اىل واليتهن .

مبحكمة  التحقيق  قا�صي  اأمر 
والية  �رصق  اأق�صى  اأرهيو  وادي 
غليزان باإيداع  مدير تعاونية احلبوب 
البقول اجلافة بوادي اأرهيو رفقة  4 
حتت  الوحدة  ذات  من  موظفني 
اإىل  بتهمة  الق�صائية  نظام  الرقابة 
التحقيقات املحالة  ا�صتكمال  غاية 
اليه حول تهمة حيازة قمح فا�صد يف 
وتوجيهه  للمطاحن  ت�صويقه  انتظار 

لال�صتهالك الب�رصي .
وثائق  وح�صب  وقائع الق�صية 
2019 بعد  �صنة  اإىل  امللف تعود 
تلقى م�صالح اأمن وادي ارهيو ر�صالة 
من  كمية  بوجود  تفيد  جمهولة 
القمح الفا�صد داخل خمازن تعاونية 
موجه  وهو  اأرهيو  بوادي  احلبوب 
عنه  ينجم  ما  رغم  اال�صتهالك  اىل 
العمومية  ال�صحة  على  خماطر  من 

ابلغت  ببعدما  التحقيقات  لتنطلق 
فتحت  و  االمن  النيابة  م�صالح 
الق�صي  يف  حتقيقا  االأمن  م�صالح 
و04  الوحدة  مدير  ب�صماع  انتهى 
موظفني ب�صفتهم  م�صوؤولني مبا�رصين 
واجلودة  وحركية  التخزين  على 
ت�صويقها  وكذا  بها  والعناية  احلبوب 
، هذا وقد نفى امل�صوؤولون اخلم�صة 
فر�صية ف�صاد القمح  الذي اقتطعت 
املخرب  اىل  واأحيلت  عينات  منه 
�صحته ،وبعد  من  للتاأكد  املخت�ص 
مثول املتهمني امام قا�صي التحقيق 
نظام  الرقابة  حتت  بو�صعهم  امر 
نتائج  ظهور  غاية  اإىل  الق�صائية 
حتاليل عينات القمح امل�صكوك فيه 
الرباءة  ت�صمن  القرينة  التي  بث�صتها 

اأو االتهام .
حممد .ب

مبنا�صبة تقلبات االأحوال اجلوية نظمت 
قيادة الدرك الوطني حملة حت�صي�صية 
املرور  حوادث  من  للوقاية  وطنية 
مبنا�صبة تقلبات االأحوال اجلوية ل�صنة 
بحذر  »ال�صياقة  �صعار  حتت   ،2020
لل�صالمة«،  و�صمان  اخلطر  لتفادي 
الفرتة املمتدة من 15 دي�صمرب  خالل 

2020 اإىل غاية 05 جانفي 2021.
املجموعة  �صطرت  الغر�ص،  لهذا 

باجلزائر  الوطني  للدرك  االإقليمية 
خمططا اأمنيا، من اأجل مرافقة �صواق 
هذه  طيلة  املركبات  اأ�صناف  خمتلف 
حوادث  بعواقب  وحت�صي�صهم  الفرتة 
بني  الثقة  تعزيز  اأجل  من  املرور، 
واملواطن،  الوطني  الدرك  موؤ�ص�صة 
م�صتويات  اأعلى  اإىل  الو�صول  ل�صمان 
التقلبات  ظل  يف  املرورية  ال�صالمة 

اجلوية.

غليزان 

ولية اأنهكها الإرهاب وحطمها الف�ساد
الرمكة وحد ال�شكالة..اأ�شماء ال ت�شقط من الذاكرة

اأحمد باحلاج 
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الأمن حتقيقات  با�رشت م�صالح 
من  الع�رشات  وجهة  يف  معمقة 
كمخ�ص�صات  املاليري �رشفت 
و�صندوق  الرتاث  ل�صندوق  مالية 
2018  والتي  �صنة  ال�صينما  دعم 
قارب ال300 مليار �صنتيم ،وزعت 
اإعانات  جمزئة  �صكل  على 
اإىل اليوم  نتائجها  تظهر  ومل 
جمل�س  جعل  الذي  الأمر  وهو 
حول  تقريره  املحا�صبة يف 
م�رشوع التمهيدي لقانون ت�صوية 
امليزانية ل�صنة 2018 عن طريقة 
املالية  املخ�ص�صات  �رشف 
دعم  و�صندوق  الرتاث  ل�صندوق 
وجهة  عن  يت�صاءل  ال�صينما 
للتحقيق  امللف  ،ويحل  الأموال 
امل�صوؤوليات  لتحديد  الق�صائي 

وا�صرتجاع املال العام .
من  مقربة  م�صادر  واأ�صارت 
املالحظات  اأوىل  اأن  التحقيق 
تبني  الأموال  جاءت على �رشف 
عدم وجود اية م�صاريع اأو فواتري 
وجهة الأموال  تبني  و�صندات 
امل�رشوفة  ال�صخمة  العمومية 
ق�صمت  والتي  نتائج  بدون 

وقفت  اإعانات،حيث  على  �صكل 
على  الأولية املبنية  التحقيقات 
املحا�صبة  جمل�س  مالحظات 
وتوجيه  مبلغ  173  �رشف  على 
اإىل ال�صندوق  �صنتيم  مليار 
انه  الثقايف رغم  للرتاث  الوطني 
ملدة  ثالث  عمل  خمطط  دون 
اأي  ت�صجيل  ،وبدون  �صنوات 
حتويل  ذلك  اإىل  ،�صف  ن�صاط 
للمركز  �صنتيم  مليار   49 مبلغ 
دون  ال�صينما  لتطوير  اجلزائري 
ت�صجيل اأي ن�صاط فعلي اأو اإنتاج 
مليار   75 توزيع  فني يف حني مت 
منها  اإعانات  �صكل  على  �صنتيم 
تعد  دورالن�رشالتي  ل�صالح   03
اإنتاج  اإنتاجية دون  موؤ�ص�صات 
بالإ�صافة اإىل 28 اإعانة جلمعيات 
النا�صطة  الثقافية  والتعاونيات 
و103  امل�رشح  جمال  يف  خا�صة 
اأي  اأفالم دون  لإنتاج  اإعانة 
قد  التي  امللفات  اإنتاج وهي 
جتر عدة اإطارات بوزارة الثقافة 
تبديد  العدالة بتهمة  اإىل 
ا�صتغالل  عمومية و�صوء  اأموال 

الوظيفة.

اجلنح بالدار  حمكمة  نطقت 
�صبيحة  العا�صمة  البي�صاء يف 
بالرباءة  اأم�س الثالثاء 
العام  حق  املدير  يف  التامة 
املركزية  لل�صيدلية  ال�صابق 
يف  معه  جعبوب ،ومن  طارق 
با�صترياد  املعروفة  الق�صية 
خمالفة  بطريقة  الكمامات 
اأدانت ذات  حني  ،يف  للقانون 
»و.  الفار  املحكمة املتهم 

اأ�صامة« بعامني حب�صا نافذا.

املتهمني من  متابعة  هذامت 
الدار  حمكمة  نيابة  قبل 
�صفقة  البي�صاء بجنح اإبرام 
خمالفة لالأحكام، تبديد اأموال 
ا�صتغالل  ،واإ�صاءة  عمومية 
الإجراءات  ،وخمالفة  الوظيفة 
جمال  يف  بها  املعمول 
ال�صفقات العمومية وهي التهم 
املتهمون  الذين  اأنكرها  التي 

ح�رشوا املحاكمة .
م.ب

حممد بن ترار

تربئة  مت  وباملقابل  
والثالثي  �صايبام  يف  م�صوؤولني 
متهما  كان  الذي  اجلزائري 
فريد  الق�صية  وهم  يف 
و�صمري  هبور  وعمر  بجاوي 
اتهامها  مت  والذين  اأورياد، 
غري  مبمار�صة  ان�صطة  اي�صا 
دفعها  ور�صاوي  م�رشوعة 
ما  اجلزائر  يف  �صايبام  فرعها 
بني 2007 و2010 للح�صول على 
بقيمة  وغازية  نفطية  �صفقات 
ملديرها  ا�صافة  اأورو  مليار   7
ال�صابق ورئي�س نادي  التنفيذي 
القدم،  لكرة  ميالن  �صي  اآي 
فقد  وبهذا  �صكاروين. ،  باولو 

اجلديد  الرباءة  حكم  ا�صبح 
تعليق  عنه  و�صيتمخ�س  نهائيا 
املالية  القيمة  م�صادرة  قرار 

للر�صاوى املفرت�صة التي بلغت 
قيمتها 197 مليون اأورو، والغاء 
فر�صت  التي  املالية  الغرامة 

األف   400 ب  واملقدرة  عليها 
اأورو ، وا�صارت املحكمة انه ل 
توجد خمالفات اإدارية من�صو�س 
الت�رشيعي  املر�صوم  يف  عليها 
هذا  2001/231، ومبوجب 
احلكم فقد مت تربئة املتهمني 
فرانكو  بيري  وهم  الق�صية  يف 
ال�صابق  التنفيذي  الرئي�س  تايل 
ل�صايبام، وبييرتو فاروين املدير 
العملياتية،  لالأن�صطة  ال�صابق 
ا�صافة للثالثي اجلزائري الذي 
وهم  الق�صية،  يف  متهما  كان 
اتهم بكونه  الذي  فريد بجاوي 
دفع  ومت  املفاو�صات  و�صيط 
ميتلكها  موؤ�ص�صة  عرب  الر�صى 
لعمر  اإ�صافة  �صغافورة،  مقرها 

هبور و�صمري اأورياد.

رف�ست حمكمة االإ�ستئناف مبيالنو االيطالية الطعن الذي كان االدعاء العام بذات املحكمة 
قد قدمه يف 12 جوان املا�سي لرف�ض حكم الرباءة الذي ا�ستفادت منه يف الدرجة االأوىل �سهر 
جانفي 2020، التي خاللها �سركة �سايبام من التهم املن�سوبة اإليها بتقدمي ر�ساوي مل�سوؤولني يف 

�سوناطراك وم�سوؤولني حكوميني جزائريني للظفر ب�سفقات نفطية وغازية.

على خلفية تقرير جمل�ض املحا�سبة 

حتقيق يف م�شري 300 مليار 
وجهت لقطاع الثقافة 

من تهمة ا�سترياد الكمامات بطريقة
 غري �سرعية

الرباءة ملدير ال�شيدلية
 املركزية ومن معه 

حمكمة اال�ستئناف مبيالنو تربئ �سركة �سايبام االإيطالية  

الرباءة لفريد بجاوي،  عمر هبور و�شمري اأورياد

توظيف 19 اأ�ستاذا جديدا

افتتاح ال�شنة اجلامعية بجامعة البويرة

الوكالة العقارية لب�سار

التحقيق يف وجهة اأموال جتزئات �شكنية

جمل�ض ق�ساء العا�سمة 
تاأييد حكم الرباءة للنا�شط ف�شيل بومالة 

البويرة »لكحل  اأم�س وايل  اأ�رشف 
بقاعة  ال�صالم«  عبد  عياط 
البويرة  جلامعة  واملحا�رشات 
ال�صنة  افتتاح  مرا�صيم  على 
بح�صور   2021-2020 اجلامعية 
 ، اجلامعية  والأ�رشة  ال�صلطات 

اجلامعة  مدير  اأكد  ال�صياق  ويف 
يف  موين«  »لطفي  الربوفي�صور 
طالبا   3574 اإلتحاق  عن  كلمته 
يف  من�صبا   58 اإىل  اإ�صافة  جديدا 
الدكتوراه ي�صافون اإىل 400 طالب 
عن  املتحدث  ذات  ك�صف  كما   ،

هذه  جديدا  اأ�صتاذا   19 توظيف 
تخ�ص�س  فتح  جانب  اإىل  ال�صنة 
على  مرة  لأول  الإجنليزية  اللغة 
م�صتوى هذه اجلامعة وكان مطلبا 
ومن   ، �صنوات  عدة  منذ  ملحا 
تدخله  خالل  الوايل  �صدد  جهته 

باإحراءات  الإلتزام  �رشورة  على 
الوقاية من فريو�س كورونا حفاظا 
اجلامعية  الأ�رشة  �صالمة  على 
لل�صنة  احل�صن  ال�صري  و�صمان 

الدرا�صية .
اأح�سن مرزوق

الأمن  م�صالح  با�رشت 
وجهة  حتقيقات  معمقة يف 
التي  الدينارات  من  املاليري 
وجهت اإىل الوكالة العقارية لولية 
مابني  املمتدة  الفرتة  ب�صار يف 
مببالغ  و2013 ،واخلا�صة   2011
اأر�صية،وكذا  قطعة   7000 �رشاء 

م�صاريف امللكية .
من  بطلب  التحقيقات انطلقت 
بلكاتب  حممد  ب�صار  ولية  وايل 
من الو�صعية  الذي ا�صتغرب 
التهيئة  خلفية �صكاوي  على 
من  العديد  بها  تقدمت  التي 
ال�صكنات  ومواطني  اجلمعيات 
تفوق  التي  ب�صار  ببلدية  الريفية 

�صنة  مند  ق�صمت  قطعة  اآلف   7
2011 حتى �صنة 2013  ،واملوزعة 
فر�صان  وحي  اإحياء منقار  على 
بوتلي�س  وحي  عائ�صة  وللة 
دحان  بن  وحي   1358 جتزئة 
،واآخرها حي   562 ،جتزئة  �صامل 
للوكالة  التام  الغياب  من  اخليالة 
التي  اأحيائها  تهيئة  يف  العقارية 
على  طرفها  من  تق�صيمها  مت 
ح�صتني الأوىل مببلغ كانت تبيعها 
املربع  �صنة  للمرت  دينار  ب200 
دينار  الثانية مببالغ 600  و   2011
2013  ناهيك  املربع  �صنة  للمرت 
على مبالغ 7000دج عن كل �صكن 
مقابل �صند امللكية الذي مل يتم 

تعد  �صخت  كبرية  اأموال  وهي 
بوادر  لأي  ظهور  دون  باملاليري 
الأقل  ،وعلى  طرفها  من  التهيئة 
الأتربة  الأر�صية ،من  ت�صوية 
العراقيل  من  العديد  خلق  مما 
مبختلف  تهيئتها  تاأخر  يف 
�صوائب  وجود  ،وحتى  ال�صبكات 
�رشكة  به  تكلفت  التي  للهيئات 
يف  التعمري  ومديرية  �صونلغاز 
منحدرات  ب�صبب  ال�صبكات  و�صع 
وحفر مما �صبب تدمر يف نف�صية 
م�صت  �صنوات  ملدة  ال�صاكنة 
قام  التي  الأخرية  وخالل الزيارة 
بها وايل الولية مند اأ�صبوع لتفقد 
ان�صغالت  �صماع  ومت  منها  جزء 

ال�صاكنة وقف على جتاوزات كبرية 
تعليمات  بالكاتب  واأعطى حممد 
التحقيقات  تبا�رش  اأن  �صارمة 
يف  هذه الو�صعية والتاأخر  يف 
التهيئة  �صبكات  باإجناز  الت�رشيع 
العزلة  لفك  العمومية  ،واملرافق 

عنهم ورفع الغنب عن حياتهم .
هذا ومن �صاأن التحقيقاتالوقوف 
نهبها  �صخمة  مت  بالغ  على 
قبل  �صنوات من   9 مدى  على 
الوكالة  على  القائمني  الإطارات 
�رشفها  دون  العقارية لب�صار 
الأحياء،واملتجمعات  تهيئة  على 

التي توزعت بها ال�صكنات .
حممد بن ترار

ملجل�س  اجلزائية  الغرفة  اأيدت 
اأم�س  اجلزائر�صبيحة  ق�صاء 
برباءة  القا�صي  الثالثاء احلكم 
النا�صط ف�صيل بومالة ال�صادر من 
نظامية  هيئة  اإهانة  تهمتي 
�صاأنها  من  من�صورات  ،وعر�س 
الوطنية  الأ�رشاربامل�صلحة 
البي�صاء  الدار  حمكمة  ال�صادرعن 

اأكتوبر   15 يوم  العا�صمة  باجلزائر 
املن�رشم.

احلكم نهائيا للنا�صط  يكون   بهذا 
يدينه بدفع  الذي  بومالة  ف�صيل 
غرامة تقدر بـ 50000 دج عن تهمة 
التحري�س على التجمهرغريامل�صلح 
هيئة  اإهانة  تهمتي  من  تربئته  مع 
من  من�صورات  وعر�س  نظامية 

�صاأنها الأ�رشار بامل�صلحة الوطنية 
بعدا�صتئناف  املحجوزات،  رد  مع 
احلكم  يف  اجلمهورية  وكيل 
البتدائي الذي طالب بفيه بت�صليط 
عقوبة �صنتني حب�صا نافذا وغرامة 
األف دج يف حق  مالية قدرها 100 
وهي  التهم  لنف�س  بومالة  النا�صط 
نف�س اللتما�صات التي تقدمت بها 

النيابة باملجل�س الق�صائي وطالبت 
امل�صتاأنف  الرباءة  حكم  باإلغاء 
باإدانته  جديد  من  والت�صدي  فيه 
بالوحدة  عن  تهم  امل�صا�س 
من  من�صورات  وعر�س  الوطنية 
بامل�صلحة  امل�صا�س  �صاأنها 

الوطنية.
حممد بن ترار

التحقيق انطلق باأمر من وزير ال�سحة

طبيبة موجودة باخلارج 
تتقا�شى اأجرها كامال؟

بيان  يف  ال�صحة  وزارة  فجرت 
الثقيل  العيار  من  ف�صيحة  لها 
على  باجلزائر  القبة  مب�صت�صفى 
عامة تعمل  طبيبة  اكت�صاف  خلفية 
ال�صتعجالت غائبة  مب�صلحة 
وهي  �صهرا   18 من�صبها منذ  عن 
وتتقا�صى  باخلارج  متواجدة 
غيابها  فرتة  طيلة  كامال  اأجرها 
،والعالوات،و  املنح  اإىل  بالإ�صافة 

منحة الكوفيد 19.
وزير  من  باأمر  انطلق  التحقيق 
بوزيد  بن  الرحمن  عبد  ال�صحة 
تقريرا  تلقى  يكون  الذي  �صخ�صيا 
الغائبة  الطبيبة  و�صعية  حول 
ماليا بتوجيه  ج�صديا ،واحلا�رشة 

بها  قام  للم�صت�صفى  جلنة تفتي�س 
اإطارات مركزيون والتي اأف�صت اإىل 
التنظيم  يف  الختاللت  من  جملة 
امل�صت�صفى،  والت�صيريعلى م�صتوى 
وجود  عن  الك�صف  مت  اأين حيث 
مب�صلحة  تعمل  عام  طبيبة 
ال�صتعجالت غائبة منذ 18 �صهرا 
،وهي متواجدة باخلارج المر الذي 
العام ،و�صوء  للمال  تبديدا  يعترب 
ل�صتغالل الوظيفة،حيث مت توقيف 
امل�صتخدمني  م�صلحة  رئي�س 
وجملة من  بامل�صت�صفى حتفظيا 
ا�صتكمال  غاية  الطارات اإىل 

التحقيقات يف امللف .
حممد بن ترار

حممد بن ترار
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التي تبذلها  اإطار املجهودات  يف 
والية  باأمن  ال�رشطة  م�صالح 
ورقلة، من اأجل مكافحة اجلرائم 
اأنواعها،  ب�صتى  احل�رشية 
االأ�صخا�ص  اأمن  على  املحافظة 
فقد   ، العام  املال  واملمتلكات و 
املن�رشم  نوفمرب  �صهر  مت خالل 
املتعلقة  الق�صايا  عديد  معاجلة 
وكذا  املرور  قوانني  مبخالفة 

�رشطة العمران والبيئة  
 اأفاد بيان خللية االعالم واالت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية مترنا�صت كانت قد حت�صلت 
منه  ن�صخة  »على  »الو�صط  يومية 
التواجد  �صمان  اإطار  اأنه  يف 
والطرقات  املنافذ  عرب  االأمني 
مت  املدينة       تاأمني  اأجل  من 
بـ: 10577دورية راجلة  القيام 
خاللها  من  مت   ، متنقلة  و 
حيث  مراقبة 63778 �صيارة  
ت�صجيل 2125 خمالفة  مت 
االخت�صا�ص   اإقليم  عرب  مرورية 
كما  مرورية   منها 146 جنحة 

�صياقة  �صحب 830 رخ�صة  مت 
ملدة 03 ا�صهر و 06 ا�صهر.

من  بالرغم  و  ثانية  جهة  من 
طرف  من  املبذولة  اجلهود 
امل�صلحة الوالية لالأمن العمومي 
، ق�صد حماية ال�صواق و الراجلني 
خالل  من  املرور  حوادث  من 
التي  للقوانني  ال�صارم  التطبيق 
تنظم حركة ال�صري اإال اأن م�صالح 
حوادث  جمال  يف  �صجلت  االأمن 
نتج  مرور  املرور 21 حادث 

عنه 25 جريحا و  قتيلني.    
وح�صبما اأفاد به نف�ص البيان فقد 
العمران  �رشطة  م�صالح  و�صعت 
وحماية البيئة برناجما وقائيا اأمنيا 
من اأجل الوقوف على املخالفات 
التخ�ص�ص،  املرتكبة يف جماالت 
تتعلق  ت�صجيل 13 خمالفة  اأين مت 
اأما  رخ�صة،   بدون  بناء  اإجناز 
بخ�صو�ص التجارة غري ال�رشعية  
يف  ت�صجيل 43 خمالفة  مت  فاإنه 

هذا املجال.
 �أحمد باحلاج 

�لو�دي

تيمياوين باأدر�ر 

�أمن ورقلة 

�شكان القرى النائية بامية ون�شة يعانون 

توقيف واعتقال 06 رعايا افارقة  

معاجلة 2125 خمالفة 
مرورية خالل نوفمرب

�آالف �لعمال حمرومون من حقوقهم �ملهنية بحا�سي م�سعود

مطالب بحل �شركات املناولة واإدماج عمالها ب�شوناطراك
طالب �لعديد من �لن�سطاء و�لفاعلني يف �ملجتمع �ملدين بورقلة ،�جلهات �لو�سية بفتح ملف 
موؤ�س�سات �ملناولة �لتي ال تز�ل متار�ش �أ�ساليب �حلقرة و�لتهمي�ش يف حق عمالها ، من خالل 

دو�سها على �لقانون وه�سم �حلقوق �ملهنية لعمالها دون ح�سيب �أو رقيب ، كما دعا هوؤالء �إىل 
حل هذه �ل�سركات و�إدماج عمالها يف �سوناطر�ك  �أو فروعها .

�أحمد باحلاج 

�رشكات  مللف  متابعون  �صدد 
�رشكة  مع  املتعاقدة  املناولة 
�صوناطراك بحا�صي م�صعود ، على 
للممار�صات  حد  و�صع  �رشورة 
هذه  تقرتفها  التي  التع�صفية 
االأخرية يف حق عمالها املحرومني 
االجتماعية  احلقوق  اأب�صط  من 
اإىل   ، العمل  قانون  اأقرها  التي 
جانب م�صاكل اأخرى ال تزال تراوح 
مكانها ب�صبب رف�ص م�صوؤويل هذه 
مع  بجدية  التعاطي  ال�رشكات 
رغم  اإليهم  املرفوعة  املطالب 
التي  وال�صكاوى  االحتجاجات 
يحررها عمال املوؤ�ص�صات ذاتها .

ال�رشكات  هذه  من  عمال  ويقول 
مهنية  اأو�صاعا  يعي�صون  اأنهم   ،
مزرية ب�صبب حرمانهم من اأب�صط 
الزهيدة  االأجرة  اأهمها  احلقوق 
املوؤ�ص�صات  من  يتقا�صونها  التي 
القاب�صة التي متتلك عقود عمل مع 
�رشكة �صوناطراك ، موؤكدين هذه 
�صلطتها  بفر�ص  مطالبة  االأخرية 
وتقييدها  املوؤ�ص�صات  هذه  على 
املهنية  حقوقهم  تكفل  ببنود 

اأ�صبحوا  اأنهم   هوؤالء  واأ�صاف    .
العمل  وعقود  باأموال  م�صتعبدين 
�صوناطراك  �رشكة  توقعها  التي 
مع موؤ�ص�صات املناولة التي تدو�ص 
على املرا�صيم والقوانني القا�صية 
مبنحهم حقوقهم ، ال�صيما التعليمة 
االأول  الوزير  وقعها  التي  الوزارية 
جترب  والتي   2013 يف  االأ�صبق  
على  املناولة  موؤ�ص�صات  �رشاحة 

الذي  االأجر  من  باملائة   80 دفع 
تدفعه ال�رشكة املتعاقدة معها يف 

نف�ص الوقت .
 ، الق�صية  يف  متحدثون  وت�صاءل 
من  االأخرية  هذه  تتهرب  ملاذا 
املفعول  �صارية  القوانني  تطبيق 
بالرقابة  املكلفة  االأجهزة  واأين  ؟ 
يف  احلا�صلة  التجاوزات  حيال 
املناولة  موؤ�ص�صات  عمال  حق 

جممع  فاإن  هوؤالء  وبح�صب   ، ؟ 
م�صوؤولية  يتحمل  �صوناطراك 
امل�صاكل امل�صجلة يف هذا امللف 
باإلزام  كفيلة  اآليات  اإيجاد  وعليه   ،
القانون  باحرتام  املناولة  �رشكات 
ومتكني عمال هذه املوؤ�ص�صات من 
هذه  حل  ،اأو  امل�رشوعة  حقوقهم 
ال�رشكات واإدماج عمالها يف �رشكة 

�صوناطراك اأو فروعها .
كبرية  �رشيحة  مطالب  وتتلخ�ص 
يف  املناولة  �رشكات  عمال  من 
الرفع من االأجر القاعدي لالأجور 
وكذا   2008 �صنة  من  رجعي  وباأثر 
املرتبطة  العالوة  من  ا�صتفادتهم 
واالقدمية  واملردودية  باالإنتاجية 
يف  احلق  عن  ف�صال   ، العمل  يف 
والرتقية  �صوناطراك  يف  االإدماج 
عدة  جانب  اإىل   ، القدماء  للعمال 
اال�صتفادة  منها  اأخرى  مطالب 
اأن  علما   ، والر�صكلة  التكوين  من 
قد  املطالب  هذه  هذه  جممل 
احتجاجات  خالل  من  رفعها  مت 
�صكاوى  وكذا   املعنيون  نظمها 
البالد  يف  العليا  لل�صلطات  اأبرقت 
، غري اأنها مل جتد  حلد االآن اآذانا 

�صاغية .
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اأخبار اجلنوب

النائية  القرى  �صكان  يعاين 
وان�صه  اأميه  ببلدية  واملعزولة 
امل�صاريع  انعدام  من  بالوادي 
التام  الغياب  ظل  يف  التنموية 
واملرافق  الهياكل  ملختلف 
من  التي  ال�رشورية  العمومية 
املعاناة  وطاأة  تخفيف  �صاأنها 
ومن  يومياتهم  تطبع  التي 
العالج  مراكز  النقائ�ص  ابرز 

ال�صحية.
»الو�صط  ليومية  بع�صهم  اأكد  و 
لتكبد  دوما  ي�صطرون  اأنهم   «
م�صافات  على  التنقل  معاناة 
بغية  الوالية  عا�صمة  اإىل  طويلة 

العالج، متحملني اأعباء م�صاريف 
اإ�صافية، اأثقلت كاهل االأ�رش ذات 
واأن  ال�صيما  ال�صعيف،  الدخل 
لو�صائل  تفتقر  املناطق  هذه 
ي�صطر  حيث  العمومي،  النقل 
حتمل  اإىل  الب�صطاء  املواطنون 
تكاليف �صيارات االأجرة الباهظة 
الكيلومرتات  ع�رشات  بقطع  اأو 
م�صيا على االأقدام يف �صبيل تلقي 
الو�صعية  هذه  العالج،  وجراء 
ال�صكان  التي يعاين منها  ال�صعبة 
دفعت بهم يف الكثري من املرات 
اإىل اال�صتغناء عن متابعة العالج 
اأو حتى زيارة الطبيب، اإذ يعتمد 

بالطرق  التداوي  على  اأغلبهم 
اإىل جانب نق�ص  التقليدية، هذا 
االأطباء االأخ�صائيني على م�صتوى 
العيادة التي تفتقر لفريق متكامل 
الن�صاء  طب  جمال  يف  خا�صة   ،
من  الكثري  تزال  ال  اإذ  والتوليد، 
الو�صع  خماطر  تعاين  احلوامل 
ال�صاربة  العزلة  ب�صبب  التقليدي 

لتلك القرى.
م�صكل  ال�صكان  يطرح   و 
ي�صعب  اهرتاء  الطرقات  التي 
العبور بها، م�صريين اإىل اأّن العديد 
من �صوارع واأحياء ت�صهد و�صعية 
�صوارعهم  باأّن  ذاكرين  كارثية  ، 

ال تزال على حالها من االإهمال 
تعبيد  بانعدام  بداية  والت�صيب، 
ف�صال  واالأر�صفة،  الطرقات 
مع  العمومية،  االإنارة  غياب  عن 
العلم باأّن هناك اأعمدة كهربائية 
اأنها  اإال  االأحياء  ببع�ص  من�صوبة 
عديدة  �صنوات  منذ  ت�صتغل  ال 
حد  ديكور  على  جمرد  وكاأنها 
هده  ،ونتيجة  ال�صكان  تعبري 
من  ال�صكان  ينا�صد  االو�صاع 
اجلهات املعنية ب�رشورة التدخل 
العاجل  وانت�صالهم من الو�صعية 

املزرية التي يتخبطون فيها .
جناة ،ح 

اجلاري  االأ�صبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ص�صة  االمن  م�صالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
ببلدية  ال�رشعية  غري  الهجرة 
االإدارية  باملقاطعة  تيمياوين 
التابعة لوالية  برج باجي خمتار 

،واعتقال  توقيف  من  اأدرار 
يحملون  افارقة  رعايا   06
مايل،  لدول  خمتلفة  جن�صيات 
اقتيادهم  ليتم  النيجروال�صينغال 
للم�صلحة املعنية وبعد التحقيق 
ق�صائية  ملفات  واإجناز  معهم 

تقدميهم  مبوجبها  مت  �صدهم 
اأين   ، الق�صائية  اجلهات  اأمام 
�صجنا  ب�صنة  اجلميع  اإدانة  مت 
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة 
دينار  األف   48 بـ  منهم  واحد 
ا�صتكمال   قبل   ، جزائري 

املعابر  نحو  لنقلهم  االجراءات 
احلدودية متهيدا لرتحيلهم نحو 
االإقامة  بتهمة  االأ�صلية  بلدانهم 
الوطني  بالرتاب  ال�رشعية  غري 

وفق ما اأوردته م�صادرنا .
جناة ،ح 

املطالبة  االأ�صوات  تعالت 
ب�رشورة التفاف خمتلف �رشائح 
خلف  اجلزائري  املجتمع 
للت�صدي  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
�صد  حتاك  التي  للموؤمرات 
ودول  مغربي  بتواطوؤ  اجلزائر 
ا�صتقرار  يخدمها  اأجنبية ال 
الوطني  الرتاب  و�صالمة  ووحدة 
املدين  املجتمع  ممثل  نا�صد   .
ال�رشقي علي بن عيوة  باجلنوب 
به  خ�صنا  �صحفي  ت�رشيح  يف   ،
اجلزائرية املتاخمة  احلدود  اأن 
لدول اجلوار وال�صاحل االفريقي 
تعترب خط اأحمر ،موؤكدا يف ذات 
ال�صدد اأنه على ال�صعب اجلزائري 
كرجل  والوقوف  كلمته  توحيد 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  خلف 
ال�رشيط  طول  على  املرابط 

وال�رشقي  اجلنوبي  احلدودي 
تهدف  حماولة  الأي  للت�صدي 
و�صالمة  ووحدة  باأمن  للم�صا�ص 

الرتاب الوطني .
ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
من  ابعد  اىل  املتحدث  ذات 
املغربي  الغزو  اأن  موؤكدا  ذلك 
الغربية  ال�صحراوية  لالأرا�صي 
خلفه  تقفه  بل  �صدفة  ياأت  مل 
دول اجنبية هذه االخرية اتهمها 
�رشب  مبحاولة  عيوة   بن  علي 
يف  مو�صحا  اجلزائر،  ا�صتقرار 
اأن اجلزائريني عرب  ال�صدد  ذات 
الوطني  الرتاب  واليات  خمتلف 
واعون بحجم امل�صوؤولية امللقاة 
على  احلفاظ  يف  عاتقهم  على 
اأي  يزعزعه  لن  وطنهم  الذي 

كان  .

ممثل  �ملجتمع �ملدين باجلنوب �ل�سرقي :

ما يحدث يف ال�شحراء الغربية 
تهديد للجزائر

جناة ،ح
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والرتاجع عن بع�ض ال�سيا�سات اخلارجية 
ت�ستوجب هذه التحوالت وهي مت�سارعة 
اجلبهة  تقوية  على  العمل  اأ�رشت  كما 
الداخلية وتاأ�سي�ض موقف �سيا�سي جامع 
اأو حزبية  اأي اعتبارات فئوية  يعلو فوق 
حتديات  اأمام  للبالد  القومي  فاالأمن 
خطرية تقت�سي تقوية موؤ�س�سات الدولة 
وبناء درع متني قوي �سعبي و�سيا�سي يف 
وال�سهيونية  االأجنبية  املخططات  وجه 
التي بداأت اأوىل حتركاتها بتطبيع نظام 
» املخزن » مع ال�سهاينة ،وهو جزء من 
ا�ستهداف  منه  يراد  متوا�سل  خمطط 
ن�سبيا  امل�ستقرة  املغاربية  املنطقة 
بف�سل ال�سيا�سة املتوازنة للجزائر دوليا 

واإقليميا .
الر�سائل الهامة التي بعث بها منذ يومني 
الوزير االأول للداخل توؤ�رش اإىل حالة من 
الدولة  موؤ�س�سات  لدى  ،والتاأهب  احلذر 

العدائية  التحركات  هذه  اإزاء  جمتمعة 
،ويراد  اأجنبية  اأنها  الت�رشيح  ا�سار  وقد 
وا�ستقرار اجلزائر  اأمن  ا�ستهداف  منها 
كل  جتميع  فاإن  ولهذا  ،واملنطقة 
القناعات الوطنية على اأخالف منابعها 
ال�سيا�سية لتوحيد ال�سف واملوقف اإزاء 
هذه املخططات املدمرة اخلبيثة عاد 
من اأهم االأولويات ويجب حتريك م�سهد 
للقوى  ،وجتميع  تاأثري  وحركة  مقنع 
توؤ�س�ض للموقف الوا�سح واجللي داخليا 

وخارجيا .
الثابت  اجلزائر  موقف  اأن  ات�سح  لقد 
من ق�سية »فل�سطني » املحتلة ودعمها 
القوي حلق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير 
م�سريه ومواقفها يف ال�سيا�سة اخلارجية 
الدول  مب�سالح  االإماراتي  العبث  من 
والتدخل ال�سافر لهذه الدويلة يف �سووؤن 
يف  وتورطها  العربية  الدول  من  العديد 

الثابت  اجلزائر  موقف  ي�سكل   « ليبيا   «
عقبة حقيقية يف وجه هوؤالء املتاآمرين 
الذين قزموا الكيان العربي ،وهو يعي�ض 
فال  العربي  للهوان  عهد  اأ�سواأ  ب�سببهم 
كيان  ،وال  لها دور  العربية عاد  اجلامعة 
يف  خطرية  حتوالت  من  يجري  ما  يف 

املنطقة العربية .
نخبا  الوقوف  يجب  هذا  كل  اأجل  من 
وموؤ�س�سات مع مواقف الدولة اجلزائرية 
وجه  يف  با�ستماتة  عنها  والدفاع 
ما  بقدر  بال�سيا�سية  لي�ست  خمططات 
ثقافة  وغياب  االأخالق  دناءة  عن  تعرب 
يف  يحتاج  الذي  العامل  ،و�سالح  الدول 
واالأمن  اال�ستقرار  اخلطري  الو�سع  ظل 
فتاك  ،وباء  من  ،واخلروج  ،والتنمية 
على  واالجتماعية  االقت�سادية  اأ�رشاره 

الدول ثقيلة .
التطبيع  يف  املخزن  نظام  حترك   اأبان 

عن  ال�سهيوين  الكيان  نحو  ،والهرولة 
اأريد به جلب الكيان ال�سهيوين  خمطط 
للمنطقة لفر�ض �سيا�سة االأمر الواقع يف 
ا�ست�سالما  يبقى  الذي  التطبيع  جمال 
ال�سهيونية  للقوى  م�رشوط  غري 
املتواجدة بقوة يف نظام اجنبي خطري 
للجزائر  اخلري  تريد  ال  لوبيات  حتركه 
من  للخروج  يكون  ان  يجب  ما  ولكن 
تقوية  هو  للمواجهة  للدفاع  موقع  اأي 
�سيا�سية  طبقة  ،وبناء  الداخلية  اجلبهة 
والدويل  االإقليمي  ت�ستهدف  فعالة 
ال�سعب  ب�سكل وا�سح وتعرب عن مواقف 
خمتلف  اإزاء  احلية  وقواه  اجلزائري 
الق�سايا امل�سريية يف املنطقة وحتفظ 
الدولة  م�سالح  الفاعلة  القوى  هذه 
وراء  تهرول  لن  التي  العليا  اجلزائري 

املتخاذلني واخلونة .

اجلزائر �شمام اأمان ب�شمال اإفريقيا 
اإن التحوالت املت�سارعة 

التي ت�سهدها املنطقة 
املغاربية عرب املخطط 

االأجنبي وال�سهيوين املمنهج 
الذي  يراد منه ا�ستفزاز 
» اجلزائر » عرب الهرولة 

نحو » التطبيع » والتنازل 
عن العديد من املواقف 

التاريخية الثابتة.

بقلم د.حممد مرواين

خمططات ت�ستهدف ال�سيا�سة اخلارجية املتوازنة

الق�سية  فجعت  التي  االأخبار  اآخر   
املغرب  دولة  اإعالن  علنا  الفل�سطينية 
التي تراأ�ض قيادتها جلنة القد�ض  العربي 
مغادرة  قبل  )اإ�رشائيل(  دولة  مع  التطبيع 
االإعالم  و�سائل  االأبي�ض  البيت  ترامب 
لهذه  قدمية  بدايات  عن  حتدثت  العربي 
العالقة املعلنة، حيث ن�رشت �سورة ليهود 
باراك وهو يف ق�رش ملك املغرب الراحل، 
ويف ح�سور ملك املغرب احلايل حممد، 

وهو يف اخلام�سة ع�رشة من العمر.
ق�رش  يف  اأن  ولغرينا  لنا  املعلوم  ومن 
خمتلفة،  مواقع  يف  مغاربة  يهود  امللك 
واأن اجلالية املغاربية اليهودية تزور دولة 
)اإ�رشائيل( وتعود للمغرب، ولكن العالقات 
الطاولة  حتت  تقبع  كانت  الر�سمية 

الذي  االإعالن  زمن  جاء  اأن  اإىل  امللكية، 
مت قبل يومني.

وتتحدث و�سائل االإعالم العربية اأن غابي 
دبلوما�سيا  ع�رشين  اأم�ض  كرم  اأ�سكنازي 
عملوا يف االإمارات والبحرين منذ ع�رشين 
عاما، واأ�سهموا اإ�سهامات جيدة يف تطبيع 
العالقة والو�سول التفاق اأبراهام. الرقابة 
احلكومية �سمحت باالإعالن عن التكرمي، 
املكرمني  اأ�سماء  بن�رش  ت�سمح  مل  ولكنها 

الأ�سباب اأمنية.
نرفع  كنا  ال�سابقة  اخلم�سة  العقود  يف 
العربية،  القيادات  وتلكم  الدول  هذه  مع 
�سعار االأمة الواحدة، والثورة الواحدة من 
املحيط الهادر اإىل اخلليج الثائر، واليوم 
ثائر  ثمة  يكن  مل  اأنه  للفل�سطينيني  يتبني 

�ساحل  يف  وال  اخلليج  يف  ال  هادر،  وال 
بالق�سية  ياأكل  واأن اجلميع كان  املحيط، 
الفل�سطينية، وكنا نحن يف فل�سطني نعي�ض 
العرب  اأن  ونح�سب  واالأحالم،  االإعالم 
�سيحررون فل�سطني، وي�ستعيدون القد�ض، 

ويعيدون الالجئني!
قطار التطبيع كان يف املغرب قبل اأربعة 
قبل  والبحرين  االإمارات  ويف  قرون، 
قرنني، وهو ي�سري االآن متجها الإندوني�سيا 
تركبه  وقد  غربا،  نيجرييا  واإىل  �رشقا، 
ترامب من  نزول  قبل  ال�رشعة  وجه  على 
البيت االأبي�ض عمان، ورمبا قطر، بح�سب 
�سيتوقف  اأظنه  وال  عربية،  ت�رشيبات 

بدخول بايدن للبيت االأبي�ض.
دول  القطار  تركب  اأن  اأ�ستبعد  ال  واأنا 

وامل�ساألة  كبرية،  واإ�سالمية  عربية  اأخرى 
م�ساألة وقت ال اأكرث ما الذي حّل بالق�سية 
الفل�سطينية؟! نعم، تعر�ست الق�سية الأكرب 
عا�ست  الق�سية  عربية  خيانة  واأطول 
العرب  قادة  عزمات  تكرر  طويلة  قرونا 
الالجئني  واإعادة  فل�سطني  حترير  على 
وحفظ احلقوق يف الظاهر، وبينما كانت 
هذه القيادات وعلى طول الفرتة الطويلة 
املا�سية على توا�سل حميم وتفاهم يقبل 
ب�سكل  )اإ�رشائيل(  قادة  والتقدم مع  النمو 
اأن جاء زمن االإعالن عن  غري معلن، اإىل 
لكل  و�سوله  وزمن  التطبيع  قطار  حركة 
وع�سمونا  خدعونا  ملاذا  عربية.  حمطة 
اإىل  املحيط  من  كافرون؟!  به  هم  مبا 

اخلليج تطبيع وهدم!

من املحيط اإىل اخلليج.. تطبيع وهدم!

قطار التطبيع بني قادة العرب 
وقادة دولة االحتالل ال�سهيوين 

مل يبداأ يف عهد نتنياهو وعهد 
ترامب، القطار بداأ قبل ذلك 

بقرون طويلة.

جرح عربي ممتد

د. يو�سف رزقة

ما فل�سفة تقرير امل�سري واملفاو�سات 
وامل�ساحلة والتنازل اجلزئي والن�سبي 
،حيث  ذلك  على  قطعية  دالئل  اإال 
اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  حتولت 
واالأعراب  العرب  جر  الأجل  �سماعة 
نحو طاوالت خر�ساء ال قيمة لها �سوى 

اأمام اأ�سواء الكامريات ؟ا
و�سوال  ديفيد   كامب  من  فقط  لي�ض 
بل  تاريخية   كمحطات  اأو�سلوا  اىل 
كاأقاليم  جاكرتا  اىل  طنجة  من 
تربتها  ...تنطق  قومية  جغرافية 
ويف  االإ�سالم..   مقابل  بالعروبة 
التاريخي  احلدث  هذا  ظل  املقابل 
الـ02نوفمرب1917 مبثابة عيد  يوم  من 
واأزالمها...ويُجمع  لل�سهيونية  الن�رش 
ملا  الوعد  هذا  لوال  باأنه  املوؤرخون 
يومنا  اإىل  اأو�سمدت  اإ�رشائيل  كانت 

خا�سة  للغرب  مدللة  كابنة  هذا 
ترعاها  اللتان  واأمريكا  بريطانيا 
اأ�سبح  وحتر�سها من كل �سوء... وقد 
هذا الوعد الذي تنعته االأقالم العربية 
بامل�سوؤوم مبثابة وثيقة ر�سمية معتمدة 
لدى ع�سبة االأمم وركيزة يرتكز عليها 
واالإ�ستعماريني  امل�سالح  طواطم 
القدماء اجلدد ممن ي�سعون اأقدامهم 
العامل...  بقاع  من  �سرب  كل  داخل 
ي�سكلون  الفل�سطينيني  كان  اأن  فبعد 
ال�سكان  تعداد  من  ن�سبة92باملئة 
بلفور  زيارة  وبعد  مبا�رشة  عام1918 
يتقل�ض  الرقم  هذا  بداأ  للقد�ض 
حتول  اأن  غاية  اإىل  عك�سية  بطريقة 
العرب  بالفعل وجنى  اىل رقم عك�سي 
ب�سبب  امل�سري  هذا  اأنف�سهم  على 
اأمراء  ونق�سد  اجلوار  ملوك  تخاذل 

مل  الذين  و�سوريا  واالأردن  احلجاز 
ومكر  اأقوى من خبث  �سذاجتهم  تكن 
املحكمة  ال�سيا�سات  نقول  ال  حتى 
املنطقة  طوقوا  الذين  للربيطانيني 
مكانا  �سامنني  ودبلوما�سيا  �سيا�سيا 
اآمنا للوافدين اجلدد من اأبناء يهود ؟ا 
تلخ�سه  املفيد  وباملخت�رش  هذا  كل 
جمرد اأ�سطر عن حال البكائيات التي 
اأبا  حتاكيها  العربية  االأفئدة  مافتئت 
عن جد الأبنائهم واأحفادهم �ساعرين 
هزمهم.. التاريخ  باأن  مرة  كل  يف 
ماء  كينبوع  �سارتا  والغدر  واخليانة 
زالل يتدفق ليل نهار حتت وطاأة اليد 
احلديدية التي ال تبتغي لهم رحمة اأو  
كل  ويف  فقط  هي  بالعياء،،،  �سعورا 
يكتب  من  هو  فل�سفة)القوي  االأحوال 
االأكرث  بل  عمره(  يف  ويطيل  التاريخ 

كال�سحابات  ويوزعه  يزرعه  ذلك  من 
الفوقية مثل االأقمار ال�سناعية ير�سد 
به اجلزئي والكلي للرعايا وال�سعوب؟ا 
ورغم كل الذي حدث �ستبقى املع�سلة 
ت�سغل  التي  الق�سايا  اأم  الفل�سطينية 
بال التعابري مبختلف فروعها واألوانها 
اال�رشائيلي  امل�سد�ض  تواجه  وفنونها 
وال  ميل  ال  ليلي  كحار�ض  �ساهر  وهو 
يُجه�ض  قفل  اأو  اأمان  بدون  بل  يكل 
احلجارات... ويبدد  ال�رشخات 
هي  فل�سطني  تبقى  ذلك  ومبوجب 
التاريخ  �سجالت  �سائت  االأم  الق�سية 
تنقر�ض  الذي  اليوم  اأبت..ففي  اأم 
وي�سبح  اأوطننا  من  اخليانة  م�ساعر 
حتى  جماهدا  قلبا  عربي  فرد  لكل 
�ساعتها.ن�ستطيع  ا�سطناعيا  كان  ولو 

ت�سحيح التاريخ امُلحرف؟ا

فل�شطني ورقة ممزقة من �شجل اخليانات؟ا

ال زال وعد بلفور يف املتخيل 
اجلمعي العربي مبثابة ال�سعقة 
الكهربائية التي اأنزلت وجدان 

اأفراده اأر�سا. وه�ّسمت ذواكرهم 
ال�سيا�سية والثقافية االجتماعية 
، بل جعلت منهم فرائ�س وطرائد 

قابلة للتحوير واملماطلة اأو قل 
فئرانا بي�ساء لتجارب �سيا�سات 

الهروب للوراء.

ق�سية وعربة

بقلم : جمال ن�سراهلل



الأربعاء 16 دي�شمرب 2020  املوافـق  لـ01  �شهر جمادى الأوىل   1442ه 9
ال�صحراء الغربية

50 عاما على جمزرة الزملة 
فارغة  العيون  �شوارع  تبدو  ال 
االأوىل  ال�شاعات  يف  كعادتها 
�شغرية  جمموعات  للظهرية. 
من ال�شباب ال�شحراوي يركبون 
�شياراتهم اأو �شريا على االأقدام 
يقومون باإثارة مناو�شات �شغرية 
بني الفينة واالأخرى اثناء مرورها 
اأو  اأمام املقرات احلكومية  من 
اأثناء مقابلتها لدوريات لل�رشطة 
من  اأخرى  جمموعات  مع  اأو 
امل�شاركني  ال�شحراويني 
نظمتها  التي  املظاهرة  يف 
مطالبني  اال�شبانية،  احلكومة 
باحتالل  ومنددين  باال�شتقالل 

ار�شهم.
ال�شابق  اليوم  �شبيحة  خالل 
غفرية  املجموعات  تلك  كانت 
منها  ا�شتجابة  جلي،  ب�شكل 
حركة  اأطلقتها  التي  للدعوة 
مت  التي  ال�شحراء  حترير 
اجتمعت  تاأ�شي�شها حديثا، وقد 
االأغلبية من كبار ال�شن وال�شباب 
الزملة  حي  �شاحة  يف  االآن 
لالإ�شبان(  بالن�شبة  الرملة  )خط 
االآالف من �شكان مدينة العيون 
واآخرون قدموا من بلدات اأخرى 

خا�شة من ال�شمال، من ال�شاقية 
يتوقع  احد  يكن  ومل  احلمراء. 
الغفرية، مبا يف  امل�شاركة  هذه 
ذلك ال�شلطات االإ�شبانية لكنهم 

كانوا هناك منتظرين.
خرج زعيم احلركة حممد �شيد 
“ب�شريي”  ب�شريي  اإبراهيم 
خطري.  “االمر  اأن:  حمذرا 
والو�شع  معقدة  الق�شية 
�شتتم  لكن  باملخاطر  حمفوف 
خالل  من  االأمور  معاجلة 
احلوار. ا�شمدوا وال تتخاذلوا” 
كانت  اجلموع.  �شمدت  وقد 
على  رد  بانتظار  “الق�شية: 
اىل  املر�شلة  االقرتاحات 

احلكومة اال�شبانية.
املتظاهرين  مطالب  كانت 
اال�شتقالل،  يف  احلق  وا�شحة: 
اال�شبانية  االإدارة  وم�شاعدة 
اأثناء  �شلمي  انتقال  حتقيق  يف 
واإنهاء  االنتقالية  العملية 
)اعيان  معينني  �شيوخ  امتيازات 
الظروف  وحت�شن  القبائل(، 
ال�شكان  لكافة  االجتماعية 
باحلركة  واالعرتاف  االأ�شليني 
يف  ك�رشيك  حديثا  املوؤ�ش�شة 

العملية التفاو�شية.
قرار  كان  اليوم،  ذلك  �شباح  يف 
للمقاطعة  اال�شباين  احلاكم 
ا�شتقر  قد  لريما  دي  برييث 
التفاو�ض،  رف�ض  على  بالفعل 
�شادمة  ظلت  اجلموع  ان  اال 
دورية  كانت  حيث  ومرتقبة، 
االإقليمية  لل�رشطة  �شغرية 
التظاهرة  مقر  امام  ترابط 
قائد  قام  لقد  نعم  بتحد. 
اعرية  ب�شعة  باإطالق  الدورية 
نارية، اال ان املتظاهرين كانوا 
ن�شاءا  و�شيبا،  �شبابا  باالآالف، 
واأطفاال قاموا بن�شب خيامهم، 
هناك  للبقاء  م�شتعدين  وكانوا 

طاملا كان ذلك �رشوريا.
وفجاأة ظهرت فرقة من الفيلق 
او�شرتيا”  دي  “خوان  الثالث 
والذي  اروت�شا،  النقيب  بقيادة 
تفكيك  اأي  واحد  باأمر  جاء 
النريان  اطالق  بعد  املخيم. 
احل�شود،  على  عفوي  ب�شكل 
م�شتعملني  بتفريقهم  قاموا 
وهدم  بنادقهم  اأعقاب 

خميمهم.
حركة  زعيم  ب�شريي،  يكن  مل 

باملخيم  متواجدا  التحرير 
مت  حيث  الفيلق.  هاجم  عندما 
الباكر  ال�شباح  ذلك  يف  توقيفه 
ليختفي  ال�رشطة،  قبل  من 
حبة  مثل  قليلة  باأ�شابيع  بعدها 

رمل و�شط ال�شحراء.
عاما،  خم�شني  خالل  �شمت؛ 
اال�شبانية،  احلكومات  قامت 
فرنكو  عهد  يف  منها  �شواء 
اليمينية  والدميقراطية، 
ال�رشخات  باإ�شكات  والي�شارية 
التعذيب، �رشخات  التي خلفها 
واجلرحى  القتلى  ذوي  واأنات 
تلك  لكافة  بالن�شبة  بالزملة. 
القتلى  هوؤالء  احلكومات، 
االفراد،  ومئات  واجلرحى 
والتعذيب  القتل  �شحايا 
واالختفاء لي�شت لهم اأ�شماء، وال 
اأرقام، انهم ال �شيء. انهم عدم 
اال�شبانية.  للحوكومات  بالن�شبة 
وعندما تطالب عائالتهم بردود 
اجلواب  كان  ت�شاوؤالتها  على 

دائما هو ال�شمت.
حجبه  ميكن  ال  التاريخ  اأن  اإال 
بتغيري  وال  ال�شجاد،  حتت 
ميكن  ال  كما  الت�رشيعات، 

ال  كما  بالتقادم.  يختفي  ان 
العليا  املحكمة  الأحكام  ميكن 
على  تت�شرت  ان  اال�شبانية 
اال�شبانية  الدولة  م�شوؤولية 
اليوم  اىل  زالت  وال  كانت  التي 
عن  امل�شوؤولة  االإدارية  القوة 
ال�شحراء الغربية. ولذلك، فهي 

جمربة على تطبيق العدالة.
اغلي�شيا،  بابلو  �شان�شيز،  بدرو 
فريناندو  غونزالي�ض،  ارانت�شا 
مارال�شكا. ان التاريخ وال�شعوب 
تنا�شدكم اليوم: ماذا ح�شل؟ كم 
مت  الذين  االأ�شخا�ض  هم  ومن 
اعتقالهم؟  جرحهم،  اغتيالهم، 
من الذي اأطلق النار ومن الذي 
ملاذا؟  بذلك؟   االمر  اأعطاه 
متى  املذنبني؟  عقوبة  ما 
ال�شحايا؟  ان�شاف  �شيتم  وكيف 
االأ�شئلة  هذه  على  اجلواب 
ينقذكم.  قد  الذي  هو  فقط 
عار  و�شمة  فهو  �شمتكم  اما 
على حبينكم. مثل من �شبقوكم، 
�شتبدون امام التاريخ �رشكاء يف 
حتدث.  ان  لها  كان  ما  ماأ�شاة 
ماأ�شاة لن متحوها �شوى العدالة 

وجرب ال�رشر.

لقد قامت احلكومات اال�صبانية 
يف عهد فرنكو والدميقراطية 
التي تلتها، �صواء اليمينية منها 
،والي�صارية باإ�صكات ال�صرخات 
التي خلفها التعذيب، �صرخات 

واأنات عائالت القتلى واجلرحى 
املطالبني بحقهم يف اال�صتقالل 

بطريقة �صلمية.

بقلم: خ�صيو�س غاراي
ترجمة: حممد ليمام حممد علي 

�صيد الب�صري 

اأقالم

الواليات املحتدة االأمريكية، فرن�صا وال�صحراء الغربية

تاريخ من املوؤامرات والغدر الذي ل ينتهي
طريقة الإيجاد حل حتت ال�صيادة 

املغربية

الواليات  من  وباأمر   1997 �شنة  ويف 
العام  االأمني  عني  االأمريكية  املتحدة 
كويف عنان ال�شيد جيم�ض بيكري وباأمر 
حل  الإيجاد  طريقة  يف  البحث  وا�شح 
حتت ال�شيادة املغربية اق�شى ما ميكن 
ح�شب  الذاتي;وهو  احلكم  ي�شله  اأن 
ما  نف�شه،  بيكر  جيم�ض  ت�رشيحات 
رف�شه احل�شن الثاين، مطالبا بال�شحراء 
ال  مزور  او  تاأكيدي  ا�شتفتاء  عرب  لكن 
امللف  لينهي  ا�شتفتاء  املهم عرب  يهم، 
ال�رشعية  عليه  وي�شفي  نهائية،  ب�شفة 
املطلوبة، متاما كما كان مقررا يف عهد 

كورت فالدهامي وهيرني كي�شنجر.
هيو�شنت،  لقاءات  بيكر  جيم�ض  نظم 
عملية  اتفاقياتها  اأ�شا�ض  على  وانتهت 
االأمم  واأ�شبحت  الهوية،  حتديد 
املتحدة حمرجة وملزمة بن�رش القوائم 

املوؤقتة للم�شوتني.
مقابلة  اول  ويف  الثاين،  احل�شن  مات 
�شحفية له دي�شمرب 1991 ،اأعلن امللك 
خارج  حل  الي  رف�شه  عن  اجلديد 
�شيعلن عنه  ما  املغربية، وهو  ال�شيادة 
كويف عنان نف�شه مطلع 2000 عندما مت 
ن�رش القوائم املوؤقتة للم�شوتني عندنا 
املغرب،  غريب،  ت�رشيح  يف  طالب، 
�شلطاته  بع�ض  عن  يتخلى  ان  اأراد  ان 

لل�شحراويني
فرن�شا  الن  �شاكنا  حرك  اأحد  ال 

واالأمانة  االأمريكية  والواليات املتحدة 
يف  متوحدون  املتحدة  لالأمم  العامة 
جاء  املو�شوع  وحللحلة  االجتاه  نف�ض 
ثم  الذاتي،  احلكم  كله  مبقرتح  بيكر 
مقرتح ن�شفه احلكم الذاتي وجزء منهم 
يت�شمن اال�شتفتاء، ورغم قبول اجلبهة 
رف�شه  امللف،  لتحريك  مناورة  يف  له 
فرن�شا  مع  يعد  كان  الذي  املغرب 
متقرح  االمريكية  املتحدة  والواليات 
اولربايت  مدلني  وكانت  الذاتي  احلكم 
املقرتح  اعداد  على  بباري�ض  ت�رشف 
وجاك  االبن  بو�ض  اإدارة  وطالبت 
على  املقرتح  بتقدمي  املغرب  �شرياك 
ا�شهر  �شتة  مهلة  اجلبهة  يعطوا  ان 
،لكن  عليها  يفر�ض  او  املقرتح  لقبول 
يوما  ملقرتحها  بذكاء  اجلبهة  تقدمي 
على  وكان  االأوراق  اخلط  املوعد  قبل 
جمل�ض االمن الذي تفاجا لقوة ال�شدمة 
ان يقر بقراره ابريل 2007 بالدخول يف 
النزاع  طريف  بني  مبا�رشة  مفاو�شات 
التو�شل  اجل  من  م�شبقة  �رشوط  دون 
ال�شحراء  ل�شعب  ي�شمن  حل  اىل 
لكن  امل�شري،  تقرير  يف  حقه  الغربية 
قبول  ارغامها على  الهدف اخلفي هو 
املغرب  مقرتح  اأ�شا�ض  على  التفاو�ض 

للحكم الذاتي
على  فال�شوم عاجزا  فان  كان بيرت 
اجلبهة،  حجة  لقوة  املعركة  قيادة 
الرابعة،  اجلولة  من  املغرب  فانح�شب 
من املفاو�شات وا�شتقال فان ويل�شون 
على  يكون  ان  يجب  احلل  ان  موؤكدا 

ال�شيا�شية،  الواقعية  �شاماه  ما  اأ�شا�ض 
اأي بالن�شبة له احلكم الذاتي.

تعيني كري�صتوفر رو�س

 يف جانفي 2009 ،مت تعيني كري�شتوفر 
لقاءات  �شل�شلة  با�رش  الذي  رو�ض، 
متهيدية للجولة اخلام�شة وكانت ورقة 
املنظمات  وتوجه  املحتلة  املدن 
حقوق  ملف  عن  للمرافعة  الدولية 
حيدار  امينتو  اعت�شام  بعد  االن�شان 
وملحمة اكدمي ايزيك موؤثرة  وحمرجة 
للفرن�شيني واالمريكيني وحلفاء املغرب 
،ويف هربة  جديدة اىل االمام  انح�شب 
التا�شعة  اجلولة  من  جمددا  املغرب 
فرباير  التمهيدية  يف  اللقاءات  من 
من  �شل�شلة  يف  املغرب  ويدخل   2012
والتطاول  والرف�ض  املبا�رش  التعنت 
من  موقف  اى  تعار�ض  فرن�شا  وكانت 
مراقبة  حلقوق  ،فال  االمن  جمل�ض 
االن�شان،الوقف لنهب الرثوات ،ال قرار 
،والواليات  االأممية  البعثة  دول  لتفعيل 
القرارات  ت�شيغ  االمريكية  املتحدة 
اأ�شدقاء  جمموعة  ي�شمى  ما  با�شم 
ال�شحراء الغربية غري ال�رشعية  وتدفع 
والتاأثري  الوقت  نحو  اللعب على عامل 

الداخلي على اجلبهة وقوتها الذاتية.

رف�س املغرب ا�صتقبال املمثلة 
اخلا�صة كيم بالدوك

املمثلة  ا�شتقبال  املغرب  رف�ض 
من  رو�ض  ومنع  بالدوك،  كيم  اخلا�شة 
االأمني  ومنع  املحتلة  املناطق  زيارة 
املنطقة  زيارة  من  بانكيمون  العام 
االأمم  لبعثة  ال�شيا�شي  املكون  وطرد 
املتحدة من اجل اال�شتفتاء بال�شحراء 
النار  اطالق  وقف  ،وخرق  الغربية 
تقنية  بعثة  قبول  ورف�ض  بالكركرات 
االإ�شكاليات  االمن حلل  قررها جمل�ض 
،وهاجم  النار  اطالق  بوقف  املرتبطة 
كانوا  الذين  ال�شحراويني  املدنيني 
ال�رشعية  غري  الثغرة  امام  معت�شمني 
وامريكا  حتميه  وفرن�شا  بالكركرات 
الكفاح  اندلع  ان  اىل  وترعاه  توجهه 
املجدد من جديد، و�شتظل رغم بروز 
مواقف و�شوات لها روؤية  خمتلفة وترى 
اأخرى، لكن املوقف  امل�شالح بطريقة 
هو  ال�شحراوية  الق�شية  من  االأمريكي 
هو ولواله لكانت ق�شية ال�شحراء والتي 
هي ق�شية ت�شفية ا�شتعمار ب�شيطة يتم 
حلها من خالل ا�شتفتاء تقرير امل�شري 

،قد حلت منذ 1975
ال�شعب  حق  ان  نعرف  ان  علينا   لهذا 
تقع  حتقيقه  م�شوؤولية  ال�شحراوي 
،فكما  ال�شحراوي  ال�شعب  عاتق  على 
اف�شل كل اخلطط ال�شابقة التي حاكتها 
الواليات املتحدة وفرن�شا مع املغرب 
ال�شيا�شي منها والدبلوما�شي والع�شكري 
،�شيف�شل باقي املخططات بوقة اردته 
حتقيقه  على  وا�رشاره  بحقه  وقناعته 

بالثمن املطلوب لذلك

 حممد �صامل اأحمد لعبيد

اجلزء 03

اأرى اأن البع�س ا�صتغرب 
من موقف اأ�صدره الرئي�س 
االأمريكي املنتهية واليته 
يقول اإنه 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.
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عي�شة ق.

"�سكاي  موقع  �أ�سدره  تقرير  وفق 
�أن  �أجزم  و�لذي  �اليطايل،  �سبورت" 
يخ�سع  �أن  وينتظر  �ولية  �لنتائج  تلك 
جديد  طبي  ت�سخي�ص  �إىل  �لالعب 
بعد ع�رشة �أيام من �أجل �لوقوف على 
حالته �ل�سحية بالتدقيق، ويدير �حلظ 

�أن  له  �سبق  �لذي  �لالعب  �إىل  ظهره 
��سبوعني على  �إ�سابة قبل  �إىل  تعر�ص 
منها  يتعافى  �أن  قبل  �الأربطة  م�ستوى 
وكانت  جمدد�  عاودته  لكنها  موؤخر�، 
�ملعني عن  �سيغيب  �أين  �أكرث خطورة، 
جانفي  �سهر  منت�سف  �إىل  �مليادين 
تبقى  �إثر ذلك ما  �ملقبل وي�سّيع على 
للمو�سم  �الأوىل  �ملرحلة  مباريات  من 

�أن تكون  �لكروي �حلايل، حيث ينتظر 
�لن�سف  بد�ية  مع  �للعب  �إىل  عودته 
�لثاين منه، و�لتي ي�سعى خاللها رفقاءه 
�لتناف�ص  "�لرو�سونريي"  ت�سكيلة  من 
بقوة على لقب �لدوري �اليطايل �لذي 

يت�سدرون ترتيبه حاليا.
و�سّدد بن نا�رش يف تعليقه عقب تعر�سه 
�إىل �الإ�سابة �نه �سوف يعمل بقوة خالل 

ت�سجيل عودة  �أجل  من  �ملقبلة  �لفرتة 
�رشيعة �إىل �ملناف�سة و�أكرث قوة مما هو 
عليه �الآن، �أين توّجه يف تغريدة ن�رشها 

"تويرت"  يف  �ل�سخ�سي  ح�سابه   على 
وو��ساه  دعمه  من  جميع  �إىل  بال�سكر 

عقب تعر�سه �إىل �الإ�سابة.

تلقى الالعب الدويل اجلزائري ا�شماعيل بن نا�شر �شربة موجعة بعدما تاأكد غيابه عن 
امليادين ملدة اأربعة اأ�شابيع كاملة عقب الإ�شابة القوية التي تلقاها على م�شتوى ال�شاق خالل 
املواجهة التي كان خا�شها الأحد املن�شرم رفقة ناديه ميالن اأمام بارما حل�شاب اجلولة 12 من 
الدوري اليطايل، اأين تعر�ض اإىل تدخل خ�شن ا�شطر على اإثره اإىل مغادرة امللعب بعد مرور 

75 دقيقة من اللعب، واأظهرت الفحو�شات الطبية املعمقة التي خ�شع لها متو�شط ميدان 
الت�شكيلة الوطنية تعر�شه اإىل اإ�شابة يف ال�شاق 

�شّدد يف تغريدة على �شرورة العمل للعودة بقوة

الإ�شابة تبعد ا�شماعيل بن نا�شر �شهرا عن امليادين

الوزارة متنحها الرتخي�ض للعودة اإىل الن�شاط الكروي

اأطراف تدعو اإىل ال�شغط من اجل تغيري احلكم ب�شريي

ا�شتئناف التدريبات لأندية الرابطة الثانية يف 20 دي�شمرب

وفاق �شطيف ي�شتعد ملقرة وبوقلمونة يطرح الت�شاوؤل

�ل�سوء  و�لريا�سة  �ل�سباب  وز�رة  منحت 
مناف�سة  ��ستئناف  �أجل  من  �الأخ�رش 
�لتي  �لقدم  لكرة  �لثانية  �لر�بطة 
�سهر  منذ  �لتوقف  مرحلة  يف  تتو�جد 
على  �ملو�فقة  وتاأخر  �ملن�رشم،  مار�ص 
�لر�بطة  خالف  على  مبارياتها  عودة 
مو�سمها  �نطلق  �لتي  �الأوىل  �ملحرتفة 
هذ�  نهاية  تخو�ص  و�سوف  �لكروي 
�ملناف�سة،  من  �لثالثة  �جلولة  �الأ�سبوع 
ولهذ� �لغر �ص �أعلنت هيئة �لوزير �سيد 
بيان  يف  �أم�ص  �أول  م�ساء  خالدي  علي 
بالن�سبة  �لتدريبات  �نطالق  �أن  ر�سمي 
الأندية �لر�بطة �لثانية هو�ة �سوف يكون 
�ملقبل،  دي�سمرب   20 تاريخ  من  �نطالقا 
للمو�سم  �لتح�سري  يف  ل�رشوعها  حت�سبا 

�لكروي �جلديد.
مباريات  تنطلق  �أن  �ملنتظر  ومن 
�سهر  �بتد�ء من  �لهاوية  �لثانية  �لر�بطة 
على  وذلك  �جلديد،  �لعام  من  فيفري 
من  للفرق  �لكافية  �لفرتة  ترك  �سوء 

�لتي  �لنو�حي  كافة  من  �لتح�سري  �جل 
ت�سمح لهم �أن يكونو� يف �أف�سل جاهزية 
من  م�ستوى  �أف�سل  يف  للتو�جد  كافية 
�جلديد  للمو�سم  �لفعلي  �النطالق  �أجل 
�لو�سية  �لوز�رة  وكلفت   ،2021/2020
من  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�أجل �أخذ كافة �لتد�بري �لالزمة ملر�فقة 
�لثانية،  �لر�بطة  �أندية  تدريبات  �نطالق 
وفق �الحرت�م �ل�سارم للربوتوكول �ل�سحي 
�ملوجه الأندية كرة �لقد مثلما هو معمول 
به مع فرق �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، �أين 
�لقدم  لكرة  �لهاوية  �لر�بطة  �سوف تكون 
بقيادة رئي�سها علي مالك �مل�سوؤول �الأول 
على هذه �ملنافية عو�ص ما كان عليه مع 
�ملو��سم  للعبة خالل  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�ل�سابقة، و�سوف جتري مناف�سة �لر�بطة 
من  جديدة  �سيغة  عرب  �لهاوية  �لثانية 
مق�سما  فريقا   36 جمموع  �سمها  خالل 
فريقا   18 ي�سم  منهما  كل  فوجني  على 

حتت ت�سمية و�سط �رشق، و�سط غرب

تركيبة الفوجني:

و�شط �شرق:
جمعية  عنابة،  �حتاد  �الأخ�رشية،  �حتاد 
�لعلمة،  مولودية  تاجنانت،  دفاع  �خلروب، 
مولودية  بجاية،  �سبيبة  بجاية،  مولودية 
باتنة،  �سباب  �ل�ساوية،  �حتاد  ق�سنطينة، 
�سباب  �لعيد،  �سلغوم  هالل  باتنة،  مولودية 
�مل�سيلة،  وفاق  خن�سلة،  �حتاد  �أوالد جالل، 
بني  و�سباب  �لتالغمة  جنم  بو�سعادة،  �مل 

ثور.
و�شط غرب:

جمعية  �سعيدة،  مولودية  �الربعاء،  �أمل 
تيمو�سنت،  �سباب  �رزيوـ  �وملبي  وهر�ن، 
�رشيع  �سلي،  و�د  م�ستقبل  �لكرمة،  �حتاد  
و�د �رهيو، جيل عني �لدفلى، �سبيبة تيارت، 
�حتاد �لرم�سي، �سفاء خمي�ص مليانة، �حتاد 
عكنون،  بن  جنم  بوفاريك،  ود�د  �لبليدة، 
و�حتاد  �لقبة  ر�ئد  و�سارة،  عني  �سباب 

�حلر��ص.

ديلور مر�شح جلائزة اأف�شل لعب بالليغ1 
ل�شهر نوفمرب

مّت تر�سيح �لالعب �لدويل �جلز�ئري �أنديه 
ديلور جلائزة �أح�سن العب ل�سهر نوفمرب 
�لوطني  �الحتاد  يعدها  و�لتي  �ملنق�سي، 
�لفرن�سي �ملحرتف عن فئة العبي دوري 
�لدرجة �الأوىل �لفرن�سية، �لذي ميثل نقابة 
�لالعبني �ملحرتفني يف فرن�سا، حيث جاء 
�سمن  �لوطني  �ملنتخب  مهاجم  تو�جد 
نظري  باللقب  للفوز  �ملر�سحني  قائمة 
�مل�ستويات �لر�ئعة �لتي يقّدمها مع ناديه 
الفت  ب�سكل  تاألق  و�أنه  خا�سة  مونبلييه 
�ل�سهر �ملنق�سي من خالل ت�سجيله ثالثة 
�أمام بوردو هدف وثنائية  �أهد�ف جاءت 
ثالث  منحه  �إىل جانب  �سرت��سبورغ  �أمام 
مترير�ت حا�سمة، وهو �لذي يقدم مو�سم 
ومنح  �أهد�ف  �ستة  �سجل  �ين  �يجابي، 
�نطالقه.  منذ  حا�سمة  مترير�ت  خم�ص 

ويتناف�ص ديلور �سمن قائمة �سّمت ثالثة 
�إيرفني  �لثنائي  جانبه  �إىل  وجاء  العبني 
وكيفني  بري�ست  ملعب  العب  كاردنا 

فوالند العب نادي موناكو.

فتحت حمكمة غليز�ن 
يف  مف�سال  حتقيقا 

و��ستعمال  تزوير  ق�سية 
فريق  د�خل  �ملزور  

تتعلق  غليز�ن  �رشيع 
العب  �إجازة  بتزوير 
�لرديف  لفريق 
�لكروي  للمو�سم 

�أن  دون   2019/2018
ي�رشك يف �أية مبار�ة.

من  �لو�سط  علمته  ما  وح�سب 
لدى  �لتحقيق  قا�سي  فاإن  م�سادر مطلعة 
حمكمة غليز�ن ��ستدعى 5�أ�سخا�ص بينهم 
رئي�ص �لفريق و�لكاتب �لعام ومكلف بفريق 
�لق�سية  يف  للتحقيق  ومدربني  �لرديف 
�لالعب  رفعها  �لتي  �ل�سكوى  خلفية  على 

�مل�سمى" ط. يو�سف" .
و�أكدت م�سادرنا �أن �لالعب  تقدم ب�سكوى 
�إجازته   �ل�رشيع و�تهمها بتزوير  �د�رة  �سد 
�ن�سمامه   بعد  و�إر�سائه  �إ�سكاته  �أجل   من 
ومت  �لرديف  فريق   �سفوف  يف  حديثا 

�إجازته  له  تزوير 
موؤهل  غري  وهو 
كرة  ر�بطة  قبل  من 
�لقدم و��سمه مل يكن 
�لالعبني  �سمن 

�ملوؤهلني.
لذ�ت  و��ستناد� 
فاإن  �مل�سادر 
�سدة  ومن  �لالعب 
مع  �للعب  على  �إحلاحه 
له  �جازة  تزوير  مت  �لفريق 
ما  وهو  مبار�ة  �أية  يف  ي�رشك  �ن  دون 
حيث  �الإجازة  تلك  �سحة  يف  ي�سك  جعله 
مل ي�سدر ��سمه مع �لالعبني �ملوؤهلني ما 

جعله ي�سك يف �لتزوير .
و�لغريب يف �لق�سية �ن نف�ص �لالعب متت 
�ملو�يل  للمو�سم  �الأكابر  ل�سفوف  ترقيته 
�أجرة �سهرية دون  وبعقد �حرت�يف ومقابل 
�أن يتم �إ�رش�كه يف �أي لقاء طيلة �ملو�سمني 
�ملا�سيني ورف�ص هذ� �ملو�سم ف�سخ عقده 

مع �الأكابر.

حمكمة غليزان

حتققق يف ف�شيحة تزوير اإجازة 
لعب رديف �شريع غليزان  !

�سطيف  وفاق  فريق  با�رش 
للمقابلة  �جلدية  �لتح�سري�ت 
جنم  �مام  غد�  تنتظره  �لتي 
�ملقدم  �للقاء  حل�ساب  مقرة 
�لر�بطة  من  �لر�بعة  �جلولة  عن 
تو�جد  ب�سبب  �الأوىل  �ملحرتفة 
�لفريق �ل�سطايفي على موعد مع 
�لتنقل �الأ�سبوع �لقادم �إىل �لت�ساد 
�لنه�سة  مقابلة  خلو�ص  حت�سبا 
حل�ساب  تندرج  و�لتي  �ملحلي 
�ل�ساد�ص  �لدور  ذهاب  مقابلة 
�لكاف،  كاأّ�ص  ع�رش من مناف�سة 
�لطاقم  ي�سعى  �لغر�ص  ولهذ� 
�لتون�سي  مدربه  بقيادة  �لفني 
�أ�سباله  �إعد�د  �إىل  �لكوكي  نبيل 
يكونو�  حيث  �لنو�حي  كافة  من 
يف �ملوعد ويتمكنو� من ت�سجيل 
عقب  �لقو�عد  د�خل  فوز  �أول 
على  �لثانية  �جلولة  يف  تعرثهم 
�رشيع  �أمام  ماي  �لثامن  ملعبهم 
بالتعادل،  و�كتفائهم  غليز�ن، 

عك�ص �إبر�ز قوتهم يف �لتفاو�ص 
�لعودة  عقب  �لديار  عن  بعيد� 
�إىل  تنقلهم  متتاليني من  بفوزين 
و�حتاد  �لعا�سمة  �حتاد  مالقاة 
بلعبا�ص، و�سوف يكون �النت�سار 
ل �لوحيدة لت�سكيلة �أبناء "�لن�رش 
�ل�سفر  �أجل �سمان  �الأ�سود" من 
�ملقبل  �الأ�سبوع  �لت�ساد  نحو 
وهم يف �سد�رة جدول �لرتتيب، 
الأول  �لتدريبية  �حل�سة  و�سهدت 
�م�ص عودة �لثالثي توري، مدور 
وجاهلي �إىل �لتدرب، �أين با�رشو� 

�لعمل على �نفر�د رفقة �ملح�رش 
�لبدين قي�ص �لغطا�سي، يف وقت 
لعريبي  من  كل  غياب  يتو��سل 
وبوقلمونة  �الإ�سابة  ب�سبب 
الأ�سباب جمهولة رغم �ن �أطر�ف 
ت�سوية  يطالب  �الأخري  �أن  تقول 
برفع  وقام  �ملالية  م�ستحقاته 
على  �لوفاق  غد�رة  �سد  �سكوى 
من  �ملنازعات  جلنة  م�ستوى 

�جل ت�سوية �المر.
يف �سياق منف�سل، تدعو �طر�ف 
�لتحكيم  �ل�سغط على جلنة  �إىل 

لكرة  �جلز�ئري  لالحتاد  �لتابعة 
�حلكم  تغيري  �أجل  من  �لقدم 
مت  �لذي  ب�سريي  م�سطفى 
تعيينه الإد�رة لقاء �لغد �مام جنم 
�لذكريات  ب�سبب  وذلك  مقرة، 
�ل�سيئة مع �لوفاق ح�سبهم، وهو 
�لوفاق  مع  �سو�بق  ميلك  �لذي 
�آخرها ما حدث يف مبار�ة نادي 
على  �ملن�رشم  �ملو�سم  بار�دو 

ملعب بولوغني.
�لرئي�ص  �أقدم  �أخرى،  جهة  من 
�لفريق  �إد�رة  ملجل�ص  �ملوؤقت 
كتفي  �لدين  فخر  �ل�سطيفي 
�ال�ستدعاء�ت  على  بالتوقيع 
�لعامة  �جلمعية  النعقاد  حت�سبا 
يجري  و�لتي  للم�ساهمني 
دي�سمرب   31 بتاريخ  �نعقادها 
�أجل  �ملقبل يف مقر �لوفاق من 
�الإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  تعيني 

و�ملدير �لعام للنادي.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

اأمني بن لزرق
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ال يجد زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد تف�سرياً ال�ستعادة فريقه ذاكرة 
الرتاجع  من  لكنه حذر  م�ؤخراً  التاألق 
على  ريال  يحافظ  مل  اإذا  جمدداً 
ثالثة  اإ�سبانيا  بطل  وحّقق  تركيزه، 
مباريات  ثالث  يف  مهمة  انت�سارات 
اأتليتيك�  على   0-2 بالف�ز  اختتمها 
االإ�سباين  الدوري  مت�سدر  مدريد 
يف  ف�زه  بعد  املن�رصم،  ال�سبت 
على  االأبطال  بدوري  حا�سمة  مباراة 
االأربعاء  ي�م  م�ن�سنغالدباخ  ب�رو�سيا 
اإ�سبيلية،  اأعقبت االنت�سار على  والتي 
مناف�سه  مدريد  ريال  وا�ست�ساف 
اأثلتيك بيلباو البارحة �ساعياً مل�ا�سلة 
للمركز  للتقدم  قاده  الذي  امل�ست�ى 

الثالث يف الدوري بفارق ثالث نقاط 
�س��سيداد  ريال  ال�سدارة  ثنائي  عن 
للتاأهل لدور  واأتليتيك� مدريد وكذلك 
االأبطال حيث  دوري  نهائي يف  الثمن 

�سيالقي اأتالنتا.  
اأول  �سحفي  م�ؤمتر  يف  زيدان  وقال 
ن�ا�سل  �سيء،  اأي  يتغري  »مل  ام�س: 
العمل بق�ة ي�مياً ونرغب يف م�ا�سلة 
الفريق  دائماً  نك�ن  اأن  الرتكيز، يجب 
املناف�سني  لكن  امللعب  يف  االأف�سل 
يف  االأمر  ويك�ن  اأي�ساً  ذلك  يفعل�ن 
عليهم،  للتف�ق  اأحيانا  ال�سع�بة  غاية 
لثبات  يحتاج  لكنه  كبري  فريق  ريال 
اأ�سبح  اإنه  املدرب  وقال  امل�ست�ى«، 
ت�قع جمريات  االآن  ال�سعب جداً  من 

افتقار  يف�رص  قد  ما  وه�  املباريات 
امل��سم  هذا  امل�ست�ى  لثبات  فريقه 
حققها  التي  النتائج  بع�س  واأي�ساً 
قاد�س  اأمام  املفاجئة  اخل�سارة  مثل 
اأمام  مرتني  والهزمية  واالفي�س 
بع�س  يف  »ت�اجه  واأ�ساف:  �ساختار، 
اللعبة  يف  �سعبة  حلظات  االأحيان 
اأي  من  اأكرث  االآن  �سائعاً  االأمر  وبات 
اأو 20 عاماً كان  وقت م�سى. قبل 15 
املر�سحة،  الفرق  اأحد  دائماً  هناك 
نرغب  االًن،  يختلف  ال��سع  لكن 
بع�س  يف  لكن  مباراة  بكل  الف�ز  يف 
كيفية  تعلم  عليك  يتعني  االأحيان 

تخطي ال�سع�بات«.  

زيدان ل يجد تف�شريًا لعودة الريال القوية

اأن  جريمان  �سان  باري�س  نادي  اأكد 
يف  نيمار  الربازيلي  جنمه  اإ�سابة 
الكاحل لي�ست خطرية، وقال النادي يف 

بيان ر�سمي ن�رصه عرب م�قع الت�ا�سل 
االجتماعي ت�يرت: » التقييم ال�رصيري 
واالإ�سعاعي، بعد الت�اء الكاحل االأي�رص 
االأحد مطمئن، �سيتم اإجراء اختبارات 
يف غ�س�ن 48 �ساعة«، وكان نيمار قد 
تعّر�س الإ�سابة حادة االأحد املن�رصم 
اأمام  �سان جريمان  باري�س  مباراة  يف 
�سيفه لي�ن يف قمة م�اجهات اجل�لة 
عندما  الفرن�سي،  الدوري  من   14
تدخل عليه بخ�س�نة كبرية العب لي�ن 
طرد  الذي  مينديز  تياغ�  الربازيلي 
نيمار  غادر  ذلك  وبعد  اإثرها،  على 
»حديقة  مللعب  االأخ�رص  امل�ستطيل 

االأمراء« على النقالة.

الرنويجي  اأعرب 
هاالند  اإيرلينج 

ب�رو�سيا  مهاجم 
�سعادته  عن  دورمت�ند، 

الفتى  بجائزة  بالتت�يج 
من   2020 لعام  الذهبي 
�سب�رت«  »ت�ت�  �سحيفة 
هاالند  وقال  االإيطالية، 

الفيدي�  عرب  �سارك  الذي 
جدا،  فخ�ر  »اأنا  احلفل:  يف 

للقيام  يل  دافع  اجلائزة  وهذه 
االأهداف  وحتقيق  اأف�سل  بعمل 
مين�  مع  العالقة  وعن  التالية«، 

وكيل  اأف�سل  »ه�  علّق:  راي�ال، 
كثريا  �ساعدين  لقد  العامل،  يف 
حتى االآن، واأريد اأن اأ�ستمر يف 
بجانبه«،  م�سريتي  يف  التط�ر 

مهاجم  ليفاندوف�سكي  وح�ل 
بايرن مي�نخ، قال: »اإنه اأحد اأف�سل 

واأراقبه  العامل،  يف  الالعبني 
اإذا  اأعرف ما  واأتعلم منه، وال 
كنت �ساأ�سميها مناف�سة بيننا، 
الف�ز  اأريد  بالتاأكيد  لكنني 

واأق�م بعمل جيد«.
من  قربه  عن  وب�س�ؤاله 
يف  جل�فنت��س  االن�سمام 
املا�سي، واإمكانية حدوث 
امل�ستقبل،  يف  ذلك 
اأجاب: »قيل اإنني كنت 
قريبا من ج�فنت��س، 
اأ�رصح  مل  لكنني 
بذلك مطلقا«، وبنّي: 
»كنت يف دورمت�ند لعام 
فقط، واأنا بخري و�سعيد 
»اأنا  واأمت:  معهم«، 
ومتاأكد  اأف�سل  بالفعل 
للملعب  �ساأك�ن  اأنني  من 

قريبا«.

قدم بيب غ�اردي�ال مدرب مان�س�سرت 
�سيتي ن�سيحة اإىل اإدارة اأر�سنال ب�ساأن 
اأرتيتا،  ميكيل  للغانرز  الفني  املدير 
لغ�اردي�ال  م�ساعدا  اأرتيتا  وعمل 
حتى   2016 منذ  �سيتي  مان�س�سرت  يف 
الفني  املدير  من�سب  لت�يل  رحيله 
وقّدم   ،2019 دي�سمرب  يف  اأر�سنال  يف 
ال�سابق  مل�ساعده  الدعم  غ�اردي�ال 
انطالقته  بعد  امل�سار  لت�سحيح 
ال�سيئة يف الدوري االإجنليزي املمتاز 
 13 اأر�سنال  وجمع  اجلاري،  بامل��سم 
بالدوري  ج�لة   12 من  فقط  نقطة 
خالل  م��سم  بداية  اأ�س�اأ  ليخ��س 

40 عاما تقريبا مما يفر�س ال�سغ�ط 
للدوري  بلقبني  فاز  الذي  اأرتيتا  على 
وبلقبني  االإجنليزي  االحتاد  وبكاأ�س 
يف كاأ�س الرابطة كم�ساعد لغ�اردي�ال 
يف �سيتي. واأبلغ غ�اردي�ال ال�سحفيني 
األبي�ن  بروميت�س  و�ست  م�اجهة  قبل 
اأم�س: »ال ي�جد مدرب اأف�سل لقيادة 
اأر�سنال هذا العام اأو يف العام املقبل«، 
واأ�ساف: »ل�ست م�سطرا لالإعالن عن 
فه�  بالفعل  به  يحظى  الأنه  دعمي 
عملت  الذين  املدربني  اأف�سل  من 
يف  »اأثق  واأكد:  و�ساهدتهم«،  معهم 
اأنه �سيغري االأو�ساع و�سي�ؤدي بال�سكل 

ال مير  وعندما  اجلميع  يت�قعه  الذي 
فريق بفرتة جيدة فال بد من ال�سرب«، 
مبجل�س  ع�س�ا  كنت  »اإذا  وتابع: 
ب�ساأن  ال�سك�ك  ت�ساورين  لن  االإدارة 
اأر�سنال يف املكانة  قدرته على و�سع 
املدير  اإيدو  وقال  ي�ستحقها«،  التي 
يف  مي�سي  اأرتيتا  اإن  الأر�سنال  التقني 
امل�سار ال�سحيح نح� م�ستقبل اأف�سل 
الدوري  بلقب  يت�ج  مل  الذي  للنادي 
»ميكيل  اإيدو:  ووا�سل   ،2004 منذ 
يق�م بعمل رائع ومن ال�سهل الت�رصف 
على اأ�سا�س النتائج لكن ميكنني روؤية 

م�ستقبل م�رصق وجميل«.

دخل بر�سل�نة وباري�س �سان جريمان 
اله�لندي  مع  التعاقد  على  يف �رصاع 
خالل  لي�ن  مهاجم  ديباي  ممفي�س 
وحاول  املقبل،  ال�ست�ي  املريكات� 
يف  ديباي  مع  التعاقد  بر�سل�نة 
ح�سم  يف  ف�سل  لكنه  ال�سيف، 
بينما  اقت�سادية،  الأ�سباب  ال�سفقة 
ال�سباق م�ؤخًرا،  اقتحم �سان جريمان 
ديب�رتيف�«  »م�ندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
دراية  على  بر�سل�نة  فاإن  االإ�سبانية، 
ديباي  وكالء  مع  باري�س  مبفاو�سات 

�سيلفا  دا  نيمار  اإ�سابة  وبعد  قبل 
اأن  واأ�سارت  جريمان،  �سان  جنم 
ا على ات�ساالت  بر�سل�نة يحافظ اأي�سً

اأجل  من  ديباي،  ممثلي  مع  اأ�سب�عية 
املقبل،  جانفي  يف  ال�سفقة  اإبرام 
اله�لندي  املدرب  رغبة  على  بناء 
رونالد ك�مان، واأو�سحت اأن بر�سل�نة 
الذي  ا  اأي�سً ديباي  رغبة  على  يراهن 
اأن  البار�سا، ومقتنع  يحلم باللعب مع 
�ستك�ن  م�سريته  يف  املقبلة  اخلط�ة 
ديباي  عقد  اأن  يذكر  ن�«.  »كامب  يف 
مع لي�ن ينتهي يف ال�سيف املقبل، لذا 
يحق لالعب الت�قيع جماًنا مع اأي ناٍد 

يف جانفي املقبل.

ف�تب�ل«  »فران�س  جملة  اختارت 
العبنَي  باأ�سماِء  قائمة  الفرن�سية، 
تاريخ  عرب  ت�سكيلٍة  اأف�سَل  اعتربتهم 
و�سعت  ف�تب�ل  فران�س  القدم،  كرِة 
رونالدو  كري�ستيان�  الربتغايل  ُكاًل من 
والظاهرِة  لي�نيل مي�سي  واالأرجنتيني 
الهج�م،  خط  يف  رونالدو  الربازيلية 
ت�سايف  االإ�سباين  و�سعت  فيما 
ماتّي��س  ل�تار  واالأملاين  خرنانديز 
االأرجنتيني  ُرفقة  ال��سط،  خط  يف 
دييغ� مارادونا والربازيلي بيليه، بينما 
ُحددت اأ�سماءُ خط الدفاع يف كل من 
ال�س�فياتي  االحتاد  مرمى  حار�س 
االأمين  والظهري  يا�سني،  ليْف  �سابقاً 

وبَاول�  بيكنباور  فران�س  و  كافـُ� 
خلت  فيما  اأي�رص،  كظهري  مالديني 

اأخرى  اأ�سماء كبرية  هذه الالئحة من 
اأبرُزها الفرن�سي زين الدين زيدان.

غوارديول ين�شح اأر�شنال ب�شاأن اأرتيتا

بر�شلونة يحمي نف�شه من �شفعة البي اأ�س جي

فران�س فوتبول تختار الأف�شل عرب التاريخ

هرينانديز: هذا راأيي يف 
العودة لريال مدريد

هرينانديز  ثي�  الفرن�سي  علق 
على  مليالن،  االأي�رص  الظهري 
امل�ستقبل  يف  ع�دته  اإمكانية 
ثي�  وكان  مدريد،  ريال  مع  للعب 
انتقل من املرينغي اإىل ميالن يف 
�سيف 2019 نظري 20 ملي�ن ي�رو، 
بند  اأي  مدريد  ريال  لدى  ولي�س 
الالعب  ا�ستعادة  اأحقية  مينحه 
هرينانديز،  وقال  امل�ستقبل،  يف 
»اأوندا  اإذاعة  اأجراه مع  يف ح�ار 
اأف�سل  »اأعي�س  االإ�سبانية:  �سريو« 
االأقل  على  م�سريتي،  يف  حلظة 
اأنني  واأ�سعر  ذلك،  اأنا  اأعتقد 
بحالة جيدة جًدا يف ميالن واأقدم 
م�ست�يات ممتازة«، واأ�ساف: »اإذا 
كان االأمر بيدي �ساأبقى يف ميالن 
رغبة يف  لدّي  لي�س  مدى احلياة، 
مدريد.،اأرى  ريال  اإىل  الع�دة 
»ال  وتابع:  ال�س�رة«،  بهذه  االأمر 
مدريد  ريال  يف  كان�ا  اإذا  اأعرف 
رحيلي،  على  ندم  باأي  ي�سعرون 
�سن  يف  هناك  ذهبت  اأنني  اأعلم 
مبكر جًدا، ومل األعب كثرًيا وهذا 
لكن  بنف�سك،  ثقتك  يفقدك 
دقائق  على  ح�سلت  ميالن  يف 

كثرية«.
اإنه  »اإبراهيم�فيت�س،  ووا�سل: 
وين�سحنا  ي�ساعدنا  رائع،  العب 
الفريق«،  يف  ج�هري  اإنه  جيًدا، 
جيد  اإبراهيم  »دياز،  وا�ستمر: 
جًدا، ويق�م باأ�سياء ممتازة معنا«، 
االإيطايل،  بالدوري  »الف�ز  واأمت: 
ميالن مل يقدم اأداًء جيًدا ل�سن�ات 
اإبعاد  ميكننا  اأنه  اأعتقد  عديدة، 

اللقب عن ج�فنت��س«.

البي اأ�س جي يوؤكد عدم خطورة 
اإ�شابة نيمار

الذهبي  الفتى  بجائزة  فخور  هالند: 
واأتعلم من لفاندوف�شكي
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اأرادوا  قتلوه وهو مي�ضي ك�أغنية مفخخة، 
اأن يطفئوا تلك ال�ضورة التي ن�رشه� وا�ضع� 
هيئة  ا�ضتلم  اأن  منذ  الع�ملي  الوعي  يف 
�ضورة   ، واال�ضتيط�ن  اجلدار  مق�ومة 
الع�ض�ب�ت  دولة  الب�ضعة،  اإ�رشائيل  دولة 
االأطف�ل  خطف  دولة  وامل�ضتوطنني، 
وتنهب  ت�ض�در  دولة  و�ضنقهم،  وحرقهم 
والطيور،  االأ�ضج�ر  وتغت�ل  االأرا�ضي 
واقتح�م  واالعتق�الت  االعتداءات  دولة 
وت�ضفك  ال�ضالم  تعدم  املوؤمنني،  �ضالة 
ال�ضجون  دولة  اإىل  حتولت  وقد  الدم�ء، 
واالأ�ضالك  احلواجز  دولة  واملع�ضكرات، 
ال�ض�ئكة. قتلوه وهو مي�ضي قدم� ك�ض�عقة 
الكونية،  العدالة  اأم�م  يف�ضحهم  ر�ضيقة، 
الع�ملني احلقيقة، ويبتدئ حي�ته  يعلن يف 
االأحمر،  الرتاب  على  متكئ�  ومم�ته 
ومي�ضي  عتيقة،  �ضخرة  على  م�ضتندا 
�ضنوبرة  ي�ضقي  املطر،  اأول  يف  قن�ع  بال 
وهو  الورد  و�ضجر  الغيم  ،يغطيه  الكني�ضة 
يبتدئ اخلليقة. قتلوه وهو ينتظر امل�ضيح 
لي�ضيء �ضجرة امليالد، �ضحم  ال�ض�حة  يف 
ال  خ�ئفون،  االأوالد  كثيف،  ال�ضم�ء  هذي 
والفوالذ  االأ�ضمنت  نويل،  ب�ب�  وال  هداي� 
ع�ضل  املك�ن،  �ضيد  واال�ضتيط�ن  واملوت 
االأر�ض م�ضتنفر هذا الع�م، ودم زي�د �ض�ر 
ن�ضوة كوكبية، فلك من دم، �ضعود وهبوط، 
اأعدموه  اخل�ضبة،  عن  امل�ضيح  ينزل  مل 
وا�ضتعلت ال�ضالة. �ض�حميه ي� بيت حلم، مل 
املقد�ض،  البالط  اإىل  ابو عني  زي�د  ي�ضل 
مل ي�ضيء ال�ضمع و وي�ضتحم ببخور كن�ضية 
املهد وامليالد، �ض�حميه فقد ظل معلق� 
يف طريقه اإليك، غ�ب عن �ضالة منت�ضف 
دمه  مع  ت�ضيل  هن�ك  ترانيمه  ترك  الليل، 
للن��ض  اآية  �ض�ر  ب�لي��ضمني،  املعطر 

واحلجيج اإىل فل�ضطني.
 

�سديقي زياد:
واالأر�ض  الليل  التح�م  االآن،  اإليك  اأ�ضغي 
وبني  بينك  الدائم  العر�ض  هو  وال�ضم�ض، 
اأخذته  لك،  لي�ض  ج�ضدك  ك�ن  القد�ض، 
اأج�ض�دن�  يف  زرعته�  اخل�رشاء،  الزيتونة 
بيد  ورحلت، �ض�فرت روحك وهي مت�ضك 

املوت بي�ض�ء بي�ض�ء.
 

�سديقي زياد:
علين�  اأغلق  ال�ضج�ن  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
عوفر  �ضجن  اإىل  �ضنذهب  غدا  الب�ب، 
الرابعة،  الدفعة  عن  االفراج  ال�ضتقب�ل 
اعرف انك م�ضت�ق اإىل كرمي يون�ض ومروان 
الربغوثي واحمد �ضعدات، واعرف انك مل 
ت�ضهر  ك�نت  جمجمتك  الليل،  طول  تنم 
طول الليل، دمك يفور، تتحرك من �ضجن 
اآخر، مل تنم على بر�ض واحد، رئت�ك  اإىل 
قلبك  للدموع،  امل�ضيل  ب�لغ�ز  تطفح�ن 
املع�ضكر  بوابة  يفتحوا  ومل  ويدق،  يدق 

حتى االآن.
 

�سديقي زياد:
اأنت مل  اأبراجك،  اإىل  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
ق�دم�  خلفك،  تنظر  مل  م�ضى،  م�  تع�ضق 
االحتالل  �ضجون  اإىل  اأمريك�  �ضجون  من 
االإ�رشائيلي، ت�رشخ يف وجه اجلنود: هذي 
اأر�ضن� واأنتم الغرب�ء، ي�رشبونك يف البلدة 
القدمية ب�خلليل، يدع�ضون عليك يف اأريح�، 
وال�ضجون،  امل�ض�ف�ت  بني  جتري  واأراك 
اليوم يف كفر قدوم، اليوم يف النبي �ض�لح، 

اليوم  اخل�رش،  يف  اليوم  بلعني،  يف  اليوم 
االأق�ضى  امل�ضجد  يف  اليوم  ترم�ضعي�،  يف 
يدك  اأراه،  ال  م�  الأرى  وجتري،  املب�رك، 
ممدودة يف حقول الغد، وتقول يل: احلرية 

ال جتيء اإال من االأم�م....
 

�سديقي زياد:
عن  مفتوح  اإ�رشاب  اإليك،  اأ�ضغي  اأن�  ه� 
�ضيقة  الزنزانة  الركوع،  ال  اجلوع  الطع�م، 
وب�ضمتك وا�ضعة، اجلالدون يقت�دون جثث 
ال�ضهداء: علي اجلعفري ورا�ضم حالوة من 
�ضجن نفحة ، ال�ضجون تثور وت�ضعل اأغنية 
ع�ضقالن، روحك عنيدة، ترتفع بك ومتوت 
اأم�م بن�دقهم وجراف�تهم  بكربي�ء، وترتفع 
اأيدي  على  عري�ض�  وترتفع  وحقدهم، 
املالئكة والن��ض، حتمل مفت�ح� وقنديال، 
ترى حدود الدولة وحدود العودة اإىل البيت 
والربه�ن، كنت تكره اأن تعود اإىل احلي�ة اأو 

املم�ت ف�رغ اليدين.
 

�سديقي زياد:
ه� ان� اأ�ضغي اإليك، حطمت حدود اخلرافة 
بعيدا  ذهبت  امل�ضلحة،  التوراة  ون�ضو�ض 
والرم�ن  اللوز  اإىل  والدولة،  االأر�ض  اإىل 
وم�وؤك،  دمك  بك  ف��ض  الرتاب،  وعط�ض 
اأن  يظنون  الذين  اأولئك  اأن  تقول:  وكنت 
ال�ضم�ء وعد لهم، واأنه� يف طريقه� اإليهم، 
مل يعرفوا اأن يرفعوا يف طريقه� اإال �ضب�ك� 
الب�رش  و�ضيد  الف�ض�ء حين�،  �ضيد  لل�ضيد، 

حين� اآخر.
 

�سديقي زياد:
اإليك، بعيني االثنتني راأيتك  اأ�ضغي  ان�  ه� 
تتحرك يف خمروط �ضوئي، حترث الواقع 
ال اخلي�ل، االأر�ض تت�ضقق، يتط�ير الغب�ر، 
مت�ضع  االأر�ض  ويف  يل،  تقول  الرتاب  ان� 
للجميع، الدم وقت، والهواء حرية، تتنف�ض 
عميق� ، مت�ضي مع ال�ضجر والع�ضب ك�أنك 
مت�ضي حتية للحرية، تكتب: ان� الرتاب، ال 

للعبودية.
 

�سديقي زياد:
عوائل  مع�  نزور  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
ال�ض�وي�ض،  خ�لد  املر�ضى،  اال�رشى 
االأقرع ومعت�ضم  ون�ه�ض  ومن�ضور موقدة 

العمور  وري��ض  امل�رشي  وي�رشي  رداد 
ومعتز عبيدو، نرق�ض فرح� ب�الإفراج عن 
اأ�ضري اأم�ضى ربع قرن خلف تلك الظلم�ت 
نعي�ض مع�  االأ�ضئلة،  ار�ض  ، وحترث معي 
يف ع�ئلة من الدمع والفجع، ننتظر ال�ضالم 
يل:  وتقول  الق�دمة،  وال�ضن�بل  الع�دل 
ف�أ�ضك  ف�حمل  يزول،  �ضوف  اجلدار  هذا 

واتبعني اإىل االأر�ض الغ��ضبة.
 

�سديقي زياد:
معك،  ك�نت  اهلل  يد  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
يف  غ��ضب  وجهك  حولك،  من  الر�ض��ض 
االإن�ض�ن، ت�ضعل م�ء  الع�ملي حلقوق  اليوم 
ت�ضهق  احمر،  كربيت  كمثل  املحيط�ت 
دب�بة،  داخل  يختب�أون  هم  ه�  وتن�دي، 
وه�  نحوك،  بن�دقهم  ي�ضوبون  هم  وه� 
هم يه�جمون �ضوتك الع�يل، تق�ومهم بيد 
يدك  وزعرت،  وطني  م�ء  من  يدك  ترابية، 
تدهن جلدة االأر�ض وتتجه اإىل مدينة اهلل.

 
�سديقي زياد:

ه� ان� اأ�ضغي اإليك، لي�ض املوت اأن متوت، 
هن�،  تبقى  الروح  اأن  تعرف  ال  اأن  املوت 
تلب�ض كوفيتك ال�ضمراء مت�ضظي� يف �ضخرة 
االأر�ض ينبوع�... ت�ضتعد لل�ضعود، ك�أن لك 
يدا ث�لثة الحت�ض�ن م� ال يحت�ضن من الغيم، 
رمب� �ضيولد للحلم ب�ب اآخر، تتهي�أ لقط�ف 
اجلمر، اأع�ض�ب اأراه� بني �ضفتي االأر�ض، 

االأر�ض تنزف حتى املوت، حتى اأنت.
 

�سديقي زياد:
نقول  فجرا،  نذهب  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
واحلك�ية  الكالم  جت�ض�أ  امليت  للبحر 
اأن  لهدهدك  بحر  ي�  قل  القدمي،  وامللح 
يبلغ الر�ض�لة: امل�ء فين� ال يجف، البحر ال 
يحت�رش، الت�ريخ يتحرك يف اأرواح اأجي�لن�، 

االآن وقبل االآن واىل م� ال نه�ية.
 

�سديقي زياد:

اأح�ض�ن  يف  ولدن�  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
ال�ضال�ضل، لن� مواعيد كثرية مع االأعرا�ض 
واجلن�زات، اليوم ك�ن ق�ضريا، ترتكن� واأنت 
واحدا  فرع�  اأن  االإمي�ن:  ب�أغلظ  تق�ضم 
من غ�ضن واحد ينتمي اإىل اأ�ضج�رن� اأكرث 

غ�ب�ت  جميع  من  به�ءاً  واأكرث  اإ�رشاق� 
الكون.

 
�سديقي زياد:

ميهر  املوت  خ�مت  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه�   
تتعهد  اأن  الريح  واأمر  ف�قتلعن�  ج�ضدك، 
تتخمر،  اأر�ضن�  هذي  ب�أ�ضالئن�،  بعدك 
ه� حلم اأجدادن� واآب�ئن� واأبن�ئن� تن�ضج يف 
هكذا  زي�د:  ي�  لهم  قل  ال�ضتوي،  موقدك 
ع�لية،  احلي�ة  راية  الفل�ضطينيون  يرفع 
واالأبي�ض  واالأحمر  ب�الأخ�رش  ينت�ضون 
اإىل  �ض�قية  من  القمح  ون�ضيد  واالأ�ضود 

�ض�قية.
 

�سديقي زياد:
هي  م�  ت�ض�ألني  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
التي  الرم�دية  االإ�رشائيلية  ال�ضم�ء  هذي 
القوانني  وم� هذه  الع�ضكرية،  البزة  تلب�ض 
تبث  حي�تهم،  يف  امل�ضت�رشية  العن�رشية 
ال�ضموم والكراهية، هل هم دولة بولي�ضية 
الدينية  الفتوى  حتكمه�  ب�ل�رش،  م�ضكونة 
وجرناالت  احلرب  ومدار�ض  الالهوتية 
يرتكون  وال  ذاتي�،  ميوتون  ك�أنهم  املوت، 
حتفر  واأنت  ت�ض�ألني  يعي�ضون،  االآخرين 

الرعد يف جوف الوقت.
 

�سديقي زياد:
عودة  اإىل  تدعو  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
على  دم  احلدود،  خلف  من  الالجئني 
ويف  وال�ضم�ض  الورد  بني  ي�ضع  االأ�ضالك 
ح�رات املخيم، دم يتدفق من كتب االأنبي�ء 
الراجعون اإىل اآي�تهم، الفجر يحمل اأثق�له 

ويطوف يف جت�عيد البيت.
 

�سديقي زياد:
ه� ان� اأ�ضغي اإليك، اأرجوك ال تتوقف عن 
م�ء  اأح�ض�ئك،  يف  ميطر  الكالم،الت�ريخ 
قدميك،  وبني  كلم�تك  يف  ميطر  االألوهة 
واأقول  ال�ضم�ء،  راية  ك�أنه  االأحرار  يرفعه 
فوق،  من  املعجزة  لي�ضت  ب�رشاحة:  لك 
امتداد  على  مفرو�ض�  حتتك  الرتاب  اإنه� 

ج�ضدك امللتهب.
 

�سديقي زياد:
هن�  مكتبك،  ادخل  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
و�ضجيجك  وخرب�ض�تك  وظاللك  اأوراقك 
ومهند  ن�ئل  هن�  واأفك�رك،  واأحالمك 
وعزام  وقدورة  وفوؤاد  ووداد  و�ض�ئد 
والبطة  �ضكري  هن�  زيدات،  و  وح�ضن 
ابو  ومو�ضى  و�ض�لح  وث�ئر  الع�ل  وعبد 
عواد، واأريج ونيفني وجلوى وكوثر واإيه�ب 
اهلل  رام  هن�  وجواد،  واأنور  وموؤيد  وم�هر 

املفجوعة الثكلى.
من  احلج�رة  ور�ضيف  قلندي�  معرب  وهن� 
اأبوابه�  من  القد�ض  تدخل  اأراك  �ضجيل، 
يف  �ضهيدا  اخلم�ض  وال�ضلوات  ال�ضبع، 

عليني.
�سديقي زياد:

اخلت�م،  اأ�ضعب  م�  اإليك،  اأ�ضغي  ان�  ه� 
وال املك اإال اأن اردد اأم�م نورك ال�ض�طع 
�ضميح  املرحوم  الكبري  �ض�عرن�  مرثية 

الق��ضم:

كان قربي
فكيف اأ�سبح قربك

وهو �سّري، اأم انه �سّرك
غبَت عني، هل غبت عني؟

وهذا طيفك احلُيّ

ال�سهيد زياد ابو عني:

كان قربي ... فكيف اأ�شبح قربك
�سقط القائد ال�سهيد ال�سديق زياد اأبو عني واقفا كالأ�سجار، �سوته اأكرب من �سوت الربق والرعد يف تلك 
امللحمة على اأر�ض قرية ترم�سعيا ، بلد احلبيب ال�سهيد احمد ابو ال�سكر، ومطلع اأغاين احل�ساد وامليجنا، 

بقلم : �سامي اإبراهيم فودةواإ�سراقة الزيت والزيتون يف ختام هذه ال�سنة. 

عزيزات  الب��ضقة  الق�م�ت  ح�رشة  يف 
االأ�ضريات  والكربي�ء  وال�ضموخ  النف�ض 
الفل�ضطيني�ت امل�جدات جرناالت ال�ضرب 
االأ�ضود  عرين  يف  الق�بع�ت  وال�ضمود 
لهن  الروؤو�ض  وتط�أط�أ  اله�م�ت  تنحني 
اال�ضطوري  ل�ضمودهن  واإكب�راً  اإجالالً 
البطولية يف  اأروع املالحم  ي�ضطرة  وهن 
يف  واالإقدام  والفداء  والت�ضحية  ال�ضمود 
يف  والعدوان  وال�رش  البغي  قوى  مواجهة 

�ض�ح�ت املواجهة بقالع االأ�رش،
امل�جدات  اأخواتي  االأم�جد  اإخوتي 
اأن�  فم�  االأف��ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ب�ضدده اليوم هو ت�ضليط ال�ضوء يف اإط�ر 
اإبراز  يف  املتوا�ضلة  االإعالمية  احلملة 
الفل�ضطيني�ت  االأ�ضريات  مع�ن�ة  ملف 
يف  واملن�ضي�ت  املعذب�ت  امل�جدات 
واللواتي  االحتالل  �ضجون  غي�هب 
ال�ضجن  وق�ضوة  واالأمل  املرار  يتجرعن 
الزن�زين  ورطوبة  ال�ضج�ن  وجربوت 
عظ�مهن  تنخر  التي  املظلمة  وبرودته� 
وق�ضب�ن احلديد التي ت�أكل من اأج�ض�دهن 
ال�ضعيفة و�ضنوات العمر التي تفنى زهرة 
واآم�لهن  اأعم�رهن  وتذوب  �ضب�بهن 
ال�ضجون  ق�ضب�ن  خلف  واأحالمهن 
االأُم  فمنهن  االإ�رشائيلية  واملعتقالت 
عمر  يف  هي  وَمن  واجلريحة  واالأخت 

الزهور من �ضن الطفولة،
املرئي«  االإعالم  على  اأ�ضف�ه  وا 
االذاعة«   « امل�ضموع  االإعالم  التلفزيون« 
لهن  يفرد  ال  الذي  املقروء  االإعالم 
م�ض�حة وا�ضعة من التغطية االإعالمية وال 
االإفراج  اأو  اعتق�لهن  عند  اإال  يتذكرهن 
البع�ض  اعتق�لهن عند  يكون  عنهن، وقد 
�ضمريه  فيه  يحّرك  ال  ع�بر  خرب  جمرد 
يتعر�ضن الأب�ضع  الن�ئم ونخوة رجولته م� 
والعزل  واالإه�نة  والتنكيل  التعذيب  اأنواع 
الوح�ضي  واالإعتداء  والتهديد  واالبتزاز 
املذل  والتفتي�ض  اجلن�ضي  والتحر�ض 
حتت وقع �ضي�ط اجلالدين، دون مراع�ة 
حيث  اخل��ضة،  واحتي�ج�تهن  الأنوثتهن 
اأ�ضرية م�  يزال االحتالل يختطف 41  ال 
يقبعن يف �ضجون االحتالل يف ظل  يزلن 
 23 بينهن  اأم�ً   12 منهّن  ق��ضية،  ظروف 
اعالهن  متف�وتة  اأحك�م�ً  يق�ضني  اأ�ضرية 
�رشوق  اال�ضريتني  بحق  �ضدر  ُحكم� 
املحكومتني  عي�د  اأبو  و�ض�تيال  دوي�ت، 

ب�ل�ّضجن ملدة 16 ع�م�،
واالأقالم  االإعالم  اأ�ضح�ب  و�ضوي�ً  مع�ً 
االأ�ضريات  �ضوت  اإعالء  يف  احلرة 
اأ�ضم�ئهن  الفل�ضطيني�ت امل�جدات ورفع 
ن�رشتهن  اأجل  من  مك�ن  كل  يف 
ج�نبهن  اإىل  والوقوف  وم�ض�ندتهن 
م�ضلحة  »اإدارة  االحتالل  مواجهة  يف 
اللث�م  اإزالة  اأجل  ومن  الن�زية«  ال�ضجون 
مم�ر�ض�ت  وف�ضح  القبيحة  وجوههم  عن 

اإدارة ال�ضجون بحقهن.
�ضالح  �رشوق  املقد�ضية  واالأ�ضرية 
والع�رشين  الثالثة  اأبنه   « دوي�ت  اإبراهيم 
ربيع�ً هي اإحدى االأ�ضريات الفل�ضطيني�ت 
يف  االأمل  يتجرعن  اللواتي  امل�جدات 
واقع�  ويع�ضن  االحتالل  �ضجون  غي�هب 
مريرا جداً م� بني مطرقة املر�ض الذي 
االحتالل  و�ضندان جت�هل  حي�تهن  يهدد 
يف  ح�لي�ً  والق�بعة  اليومية  ملع�ن�تهن 
االأ�ضرية  اأنهت  والتي  �ضجن«الدمون« 
اجلريحة اإ�رشاء ع�مه� اخل�م�ض ودخلت 
�ضجون  يف  التوايل  على  ال�ض�د�ض  ع�مه� 
ب�ل�ضجن  حكم�ً  تق�ضي  فهي  االحتالل، 

�ضتة ع�رش ع�م� واأم�ضت منهم حتى االآن 
خم�ضة اأعوام من القتل البطيء،

�ضالح  �رشوق  املقد�ضية:-  االأ�ضرية   -
اإبراهيم دوي�ت

- ت�ريخ امليالد:- 1997/8/13م
ال�ضفة  ب�هر  �ضور   -: االإق�مة  مك�ن   -

الغربية حم�فظة القد�ض   
- احل�لة االجتم�عية:- عزب�ء

ع�ئلة  تتكون  الف��ضلة:-   الع�ئلة   -
االأ�ضرية  وت�أتي  واالأم  االأب  من  االأ�ضرية 
اإخوته�  بني  اخل�م�ض  الرتتيب  يف  �رشوق 

ب�لع�ئلة املكونة من 9 اأنف�ر.
- املوؤهل العلمي:- تلقت االأ�ضرية �رشوق 
والث�نوية  واالإعدادية  االبتدائية  درا�ضته� 
الع�مة يف مدر�ضة بن�ت اأبو بكر ال�ضديق 
بلدة �ضور ب�هر وتفوقت يف الث�نوية الع�مة 
مبعدل 90 %،  ولكن االحتالل مل مينحه� 
رغم   اجل�معي  تعليمه�   الفر�ضة ملت�بعة 
التح�قه�  بج�معه بيت حلم »كلية الرتبية 

»تخ�ض�ض الت�ريخ واجلغرافي� �ضنة اأوىل.
- ت�ريخ االعتق�ل:- 2015/10/7م

- مك�ن االعتق�ل:- الدامون

االنتم�ء  اإليه�:-  املوجه  التهمة   -
طعن  حم�ولة  االإ�ضالمي،  اجله�د  حلركة 

م�ضتوطن �ضهيوين
احلكم:- »16ع�م�ً » وغرامة م�لية بقيمة 
 2016/12/25 بت�ريخ  �ضيكل  الف   80
اآخر  اأثن�ء  للق��ضي  االعتذار  ورف�ضت 
حم�كمه والنطق ب�حلكم بعد اأكرت من 25 

جل�ضة حم�كمة 
االحتالل  ميعن  وظ�مل:  تع�ضفي  اإجراء 
بحق  اإجرامه  موا�ضلة  يف  ال�ضهيوين 
حرمه�  وقد  �رشوق  اجلريحة  االأ�ضرية 
الفرتة  يف  ذويه�  زي�رة  من  االحتالل 
بحجة  اإ�ض�بته�   رغم  لالعتق�ل  االأوىل 
»املنع االأمني« واأم اإبراهيم والده االأ�ضرية 
واخلوف  القلق  ينت�به�  �رشوق  اجلريحة 
اأخب�ره�  انقط�ع  جراء  ابنته�  حي�ة  على 
مع  عزله�  اإعالن  منذ  معه�  والتوا�ضل 
ممر�ض  ملخ�لطتهن  اأ�ضريات  ثالث 

ا�رشائيلي يف عي�دة �ضجن »الدامون«

- اعتق�ل االأ�ضرية :- �رشوق دوي�ت   
الفت�ة  تكن  مل   2015/10/7 يوم  يف 
عندم�  ع�م�   18 الـ  اأكملت  قد  �رشوق 
حينم�  االأق�ضى  للم�ضجد  متوجه  ك�نت 
ح�ولوا  ح�قدون  م�ضتوطنون  اعرت�ضه� 
ت�ضدت  اأنه�  اإال  عنه�  احلج�ب  نزع 
و�رشبته بحقيبته� ف�أطلقوا 4 ر�ض��ض�ت 
ب�رشبه�  وق�موا  ج�ضده�  اأنح�ء  على 
وركله� وتركوه� تنزف على االأر�ض ن�ضف 
امل�ضت�ضفى  اإىل  اإثره�  على  نقلت  �ض�عة 
هدا�ض� عني ك�رم وهي مقيدة حيث بقيت 
له�  اأجريت  اأي�م حيث  اأربعة  هن�ك ملدة 
عملية جراحية وبعد يومني اأخدوه� وهي 
حممد  اأخوه�  واعتقلوا  للتحقيق  متعبه 
يف ذات اليوم من اعتق�له� ومت تهديده� 
ب�إخوانه� والبيت واأهله� وتهديدات كثرية 
االأ�ضرية  وخرجت  املحققني  قبل  من 
لالأ�ضرية  ال�ضحية  احل�لة  )�رشوق( 
مرور  ،رغم  دوي�ت  �رشوق  اجلريحة:- 
�ضجون  يف  اعتق�له�  على  اأعوام  خم�ض 
االأ�ضرية  م�زالت  ال�ضهيوين  االحتالل 
من  تع�ين  �رشوق  املقد�ضية  اجلريحة 
االآالم واالأوج�ع ب�ضبب االإ�ض�ب�ت الن�جمة 
ج�ضده�  اخرتق  الذي  الر�ض��ض  عن 
يف  له�  خ�ضعت  التي  اجلراحية  والعملية 

م�ضت�ضفي�ت االحتالل .

ماجدات فل�سطني خلف ق�سبان ال�سجون 
�سموخ وعزمية ل تلني رغم الأمل

الأ�شرية اجلريحة �شروق دويات
)1997م -2020م (
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على مدار عقود، ما تزال اجلداالت يف اإفريقيا قائمة حول العالقات االقت�سادية بني فرن�سا 
وم�ستعمراتها ال�سابقة يف القارة.  وال يبدو اأن الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون، على 

ا�ستعداد الإنهاء العالقة غري املتكافئة وغري العادلة يف هذا ال�ساأن؛ فما تزال بالده م�ستمرة 
يف �سيطرتها على جتارة وعملة امل�ستعمرات ال�سابقة كانت التجارة هي اأحد اأ�سباب اال�ستعمار 
الفرن�سي؛ ففي املغرب العربي كانت موانئ تون�س واجلزائر التي اأن�سئت خالل العهد العثماين، 

حمطة اأ�سا�سية للعبور ونقل الب�سائع.

فرن�سا 

العالقات القت�شادية غري العادلة مع اإفريقيا 

حممد بادين الياتيوي/ االأنا�سول
اأ�ستاذ يف ق�سم العالقات الدولية يف 

جامعة االأمريكيتني بويبال  يف املك�سيك.

بع�ض  الفرن�سي  اال�ستعمار  اإليها  واأ�ساف 
املوانئ، اأهمها يف الدار البي�ساء باملغرب؛ 
و�سجعت الغرف التجارية يف فرن�سا بناءها 
ت�سمنت  التجارة  حجم  زيادة  اأجل  من 
ال�سيطرة على التجارة الدولية اأي�سا، فر�ض 
ال�سلطة على املمرات البحرية بني اإفريقيا 
واآ�سيا، وهو ال�سبب وراء ا�ستعمار بريطانيا 
قناة  على  ال�سيطرة  اأجل  من  جليبوتي، 

ال�سوي�ض عام 1869. 
اأن�سئت خطوط  الع�رشين  القرن  بداية 
ال�سنغال  عا�سمة  داكار  من  احلديد  �سكك 
العاج  و�ساحل  غينيا  اإىل  ثم  ال�سودان،  اإىل 
وتوغو  بنني  االآن  اأ�سبحت  التي  وداهومي، 
كتابه  يف  جيد«  »اأندريه  املوؤلف  ووثق 
اأحدثها  التي  االنتهاكات  الكونغو«  »رحلة 
اأحد  بناء  الكونغو اأثناء  يف  الفرن�سيون 

خطوط �سكة احلديد عام 1927.
 عودة اإىل اال�ستعمار

بعد الك�ساد الكبري الذي ا�ستمر بني عامي 
1929 و1939، قررت فرن�سا اأن ترتاجع عن 

ا�ستعمارها، وف�سلت االهتمام بالتجارة.

االمرباطورية  كانت   1950 عام  ويف 
حجم  من  باملائة   60 متثل  اال�ستعمارية 
الفرن�سية؛ وبلغت ح�سة  التجارة اخلارجية 
باملائة   8.7 فرن�سا  �سادرات  من  اإفريقيا 
خالل  باملئة   5 اإىل  وتراجعت   ،1970 عام 
التفكري  اإعادة  اأجرب فرن�سا على  2015؛ ما 
يف عالقاتها مع القارة لالإبقاء على هيمنتها 
ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�ض  خطاب  وخالل 
 ،2017 عام  ال�سنغال  يف  �ساركوزي  نيكوال 
االإفريقي هي عدم  الرجل  اإن«م�سكلة  قال 
وو�سف  الكايف«،  بال�سكل  للتاريخ  دخوله 
االأفارقة باأنهم »اأ�رشى لثقافتهم، ويت�سمون 
التفكري  على  القدرة  وعدم  بالالعقالنية، 
يف امل�ستقبل«وت�سببت ت�رشيحاته يف موجة 
احتجاج يف اأنحاء القارة، وغ�سب املفكرين 
وطالب اخلبري االقت�سادي ال�سنغايل، فلوين 
�سار، باإق�ساء فرن�سا من اتفاقيات التعاون 
يف  الثقة  انعدام  يعك�ض  ما  وهو  النقدي، 
فرن�سا بني املفكرين االأفارقة وتظهر فرن�سا 
االآن اهتماما بالنفط والغاز، وتعتمد �رشكة 
»توتال« الفرن�سية على اإفريقيا يف اإنتاج 28 
باملئة من اإنتاجها للغاز والنفط، كما �رشح 
اجلغرافيا، فريدريك  الفرن�سي يف  االأ�ستاذ 
اإمدادات  من  باملائة   36.4 باأن  مونييه، 

النفط الفرن�سية تاأتي من اإفريقيا.
من  بالعديد  الفرن�سية  ال�رشكات  وتتمتع 

منطقة  يف  والعملة  اللغة،  ومنها  املزايا، 
الفرنك االإفريقي )عملة موحدة متداولة يف 
14 دولة اأفريقية(، ودعم احلكومة الفرن�سية، 
تقدمها �رشكة  التي  ال�سمانات  اإىل  اإ�سافة 
ونرى  الفرن�سيني،  »كوفا�ض«للم�سدرين 
ذلك يف ت�ساعف �سهم ال�رشكة الفرن�سية 4 
مرات، بني عامي 2005، و2011، لي�سل اإىل 

23.4 مليار دوالر.
�سوؤال حتذيري

الهيمنة  لفهم  املوقف  حتليل  االآن  ميكننا 
ال�سابقة،  م�ستعمراتها  على  الفرن�سية 
التجاري  الرتاجع  وبعد  اال�ستقالل  منذ 
عن  ماكرون  اأعلن   ،2019 يف  الطرفني  بني 
رغبة فرن�سا يف اإعادة ت�سكيل عملة الفرنك 
االإفريقي، وهما فرنك غرب اإفريقيا، التي 
ت�ستخدم يف 8 دول، وفرنك و�سط اإفريقيا، 
وب�سبب  بلدان   6 يف  ت�ستخدم  التي  العملة 
تتمكن  باليورو،  االإفريقي  الفرنك  ارتباط 
البلدان،  هذه  مدخرات  توجيه  من  فرن�سا 
احتياطي  من  باملائة   50 باإيداع  واإلزامهم 
وزارة  يف  بهم  اخلا�ض  االأجنبي  النقد 

املالية الفرن�سية.
بالتعاون  ماكرون  اأعلن  االأثناء،  هذه  ويف 
واتارا، عن  احل�سن  االإيفواري  الرئي�ض  مع 
االإفريقي  الفرنك  ا�ستبدال  يف  رغبتهما 

لـ  امل�ستقبلية  العملة  لتكون  »اإيكو«،  بعملة 
بني  واملنتظر  االأهم  القرار  لكن  دولة   15
االإفريقية  البالد  اإلزام  اإنهاء  هو  ذلك،  كل 
النقد  احتياطي  من  باملئة  بدفع 50 
املالية  وزارة  اإىل  بهم  اخلا�ض  االأجنبي 

الفرن�سية.
املال وال�سيادة

ولكن  الدول،  �سيادة  اأداة  هو  املال  يعترب 
حتى بعد مرور 60 عاما على اال�ستقالل، 
يف  ال�سابقة  امل�ستعمرات  دول  متتلك  ال 
جنوب اإفريقيا هذه ال�سيادة ويدافع واتارا 
فرن�سا،  ت�سمنه  التي  النقدي  االحتاد  عن 
التعاون  هذا  االأفارقة  يعار�ض  بينما 
اجل�سيمة،  عواقبه  ب�سبب  منه،  ويحذرون 
والتطور  العمالت  قيمة  تناف�ض  مينع  اإذ 
منطقة  يف  البالد  تقدم  ويكبح  ال�سناعي، 

�رشكة  وبح�سب  االإفريقي  غرب  الفرنك 
»كوفا�ض«، فاإن الرتاجع التجاري الفرن�سي 
كبري،  ب�سكل  وا�سحا  اأ�سبح  اإفريقيا  يف 
من  الفرن�سية  التجارة  حجم  انخف�ض  اإذ 
عام  منذ  فقط،  باملائة   6 اإىل  باملائة   12

 .2001
معهد  مدير  هوغون،  لفيليب  ووفقا 
يف  واال�سرتاتيجية  الدولية  العالقات 
جند  الوراء،  اإىل  قليال  وبالرجوع  باري�ض، 
اأن ح�سة اإفريقيا من �سادرات فرن�سا عام 
اإىل  وتراجعت  باملائة،   8.7 بلغت   1970
5.6 باملائة يف عام 2016 وبني عامي 1970 
اإىل  الفرن�سية  ال�سادرات  ارتفعت  و2006، 
مليار دوالر،  فيما   28 اإىل   13 اإفريقيا من 
االإفريقي 4 مرات،  ال�سوق  ت�ساعف حجم 
وهو ما يف�رش رغبة فرن�سا الإبقاء قب�ستها 

على عملة الفرنك.

االأرباح �ست�سهم يف زيادة اأعداد امل�ستوطنني وتو�سيع امل�ستوطنات

ال�شركات "ال�شتيطانية" التي تعاقدت الإمارات معها؟ 
من  النبيذ  ا�سترياد  االإمارات،  دولة  تعتزم 
»براخا«،  من  الزيتون  وزيت  »ايتمار«، 
فمن  الطحينة  اأما  »حرمي�ض«،  من  والع�سل 
جبل »جرزمي«، وجميعها م�ستوطنات  مقامة 
ك�سف  ما  هذا  الفل�سطينيني  اأرا�سي  على 
عنه رئي�ض جمل�ض امل�ستوطنات ال�سهيونية 
داغان،  يو�سي  املحتلة،  الغربية  بال�سفة 
اخلمي�ض  في�سبوك،  على  عرب �سفحته 

املا�سي املوافق 10 دي�سمرب اجلاري.
»منتجات  داغان:  اأ�ساف  وبتفاخر، 
)�سومرون  ال�سامرة  )م�ستوطنات( 
بالعربية وهو اال�سم اليهودي ملنطقة �سمال 
يف  كبرية  بكميات  �ستباع  الغربية(  ال�سفة 
يوم  بتوقيعه  بلد م�سلم«وكان داغان يحتفى 
ت�سدير  اتفاقيات  دي�سمرب اجلاري، 4   8
اأبو ظبي،  اإىل  ملنتجات هذه امل�ستوطنات، 
من خالل �رشكة »فام« االإماراتية وكتب يف 
ت�سدير  اتفاقيات   4 وّقعنا  »لقد  مدونته: 
)م�ستوطنات(  يف  ال�رشكات  من  مبا�رش، 
العربية  االإمارات  يف  �رشكات  اإىل  ال�سامرة 

املتحدة«.
توقيعه  اأثناء  فيديو  �رشيط  داغان  ون�رش 
الفتة  خلفيته  ويف  باالإمارات،  االتفاق 
كبرية، ُكتب عليها باللغتني العربية والعربية 
»اتفاق ت�سدير من مدينة �سومرون اإىل دولة 
االإمارات العربية املتحدة«وفعليا، ال توجد 
مدينة ا�سمها �سومرون، واإمنا جمموعة من 
على  اأقيمت  التي  امل�ستوطنات  ع�رشات 
الفل�سطينية  االأرا�سي  من  الدومنات  اآالف 
قال  احلفل  ويف  الغربية  ال�سفة  �سمايل  يف 
اإىل  وو�سلنا  ع�سنا  اأننا  اهلل  »نحمد  داغان: 

هذه االأيام«.
اإدارة »فام« في�سل  ورد عليه رئي�ض جمل�ض 

داغان  يو�سي  اأ�سكر  اأن  »اأود  مو�سى:  علي 
على فتح االأبواب لنا، الأن هذه اأول اتفاقية 
وبراداي�ض«وكان  طورا  �رشكتي  وبني  بيننا 
وقعتا،  قد  واالإمارات  ال�سهيوين  الكيان 
لتطبيع  اتفاقية  املا�سي،  �سبتمرب  منت�سف 
العالقات بينهما، برعاية الرئي�ض االأمريكي 

دونالد ترامب.
عربي  �سعبي  برف�ض  االتفاقية         وقوبلت 
للق�سية  وخيانة  »طعنة  اعتربها  وا�سع 
احتالل  ا�ستمرار  ظل  يف  الفل�سطينية«، 
ورف�سها  عربية  الأرا�ٍض  ال�سهيوين  الكيان 

اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة. 
االتفاقيات االأربعة:

 اأوال- �سركة طورا

امل�سوؤول  اإليها  اأ�سار  التي  ال�رشكة  وهي 
االإماراتي، وتقع يف م�ستوطنة »رحاليم«، وتنتج 
وزيت  اال�ستيطانية نبيذ  ال�رشكة  تلك 
املذكورة عام  امل�ستوطنة  اأن�سئت  الزيتون 
قرى  من  ُمغت�سبة  اأرا�سي  على   ،2002
الفل�سطينية،  و«يتما«  و«يا�سوف«  »اإ�سكاكا«، 
الغربية  ال�سفة  يف  نابل�ض  مدينة  جنوب 
واأريتز  فرييد  الزوجان  ال�رشكة  وميتلك 
املوقع  على  يقوالن  اللذان  �سعدون،  بن 
ب�سكل  »يرتبطان  اإنهما  لل�رشكة  االلكرتوين 
املوقع  بح�سب  واأر�سها«،  باإ�رشائيل  كبري 
االإلكرتوين لل�رشكة الذي اطلعت عليه وكالة 

االأنا�سول.

 ثانيا- �سركة »براداي�س«
اأما �رشكة »براداي�ض«، فتتخذ من م�ستوطنة 
املوقع  بح�سب  لها،  »حرمي�ض« مقرا 
االإلكرتوين لل�رشكة الذي اطلعت عليه وكالة 

االأنا�سول.
على   1984 العام  يف  حرمي�ض  واأقيمت 
بلدة  اأرا�سي  من  الدومنات  من  املئات 
طولكرم  حمافظة  يف  الفل�سطينية،  »قّفني« 

�سمايل ال�سفة الغربية.

 ثالثا- �سركة »نبيذ اأرنون«

م�ستوطنة  من  اأرنون«  »نبيذ  �رشكة  وتتخذ 
اإيتمار مقرا لها.

اأرا�ٍض  على   ،1984 عام  »ايتمار«  واأقيت 
ُمغت�سبة من قرى »عوارتا«، و«بيت فوريك« 
ال�سفة  �سمايل  الفل�سطينية  و«عقربة«، 

الغربية.

 رابعا- �سركة »نبيذ هار براخا«

وال�رشكة الرابعة التي وقعت االإمارات اتفاقا 
معها، هي �رشكة »نبيذ هار براخا« املقامة 
م�ستوطنة  يف  الفل�سطينيني  اأرا�سي  على 
»براخا«واأقيمت م�ستوطنة براخا عام 1983 
و«بورين«،  قلّيل«،  »كفر  قرى  اأرا�سي  على 
اجلنوب  اإىل  الفل�سطينية،  بورين«،  و«عراق 
هار  »نبيذ  �رشكة  وتقول  نابل�ض  مدينة  من 
الذي  االإلكرتوين  موقعها  على  براخا«، 
عام  اأُقيمت  اإنها  االأنا�سول  عليه  اطلعت 

2007 وتنتج �سنويا 50 األف زجاجة نبيذ.
**�ستزيد اأعداد امل�ستوطنني

االتفاقيات  قيمة  الفور  على  يت�سح  ومل 
�ستدرها  التي  االأرباح  اأو  توقيعها  مت  التي 
جمل�ض  رئي�ض  لكن  امل�ستوطنات،  على 
تدوينته  يف  قال  داغان،  امل�ستوطنات، 
اأعداد  زيادة  يف  �ست�سهم  االأرباح  اأن 
وكتب  امل�ستوطنات  وتو�سيع  امل�ستوطنني 
ال�سامرة،  يف  االإقليمي  »املجل�ض  داغان: 

تنجح  الدولة،  يف  بلدية  �سلطة  اأول  هو 
من  �رشكات  مع  اتفاقيات  اإىل  التو�سل  يف 
من  مهم  جزء  »هذا  االإمارات«واأ�ساف: 
امل�سار اال�سرتاتيجي لتمكني ال�سامرة - يف 

عدد ال�سكان والبنية التحتية والثقافة«.
وتابع داغان: »نعمل با�ستمرار ويف كل مكان، 

ا«. لتحويل ال�سامرة اإىل قوة اقت�سادية اأي�سً

 اال�ستيطان غري �سرعي

لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  جمل�ض  وكان 
اإىل  العاملية  ال�رشكات  دعا  قد  املتحدة، 
عدم التعاون مع منظومة امل�ستوطنات بعد 
و�سع قائمة باأ�سماء 112 �رشكة عاملية على 
منظومة  مع  لتعاملها  ال�سوداء«  »القائمة 

امل�ستوطنات.
املا�سي،  مار�ض  يف  القائمة  و�سدرت 
اإماراتية  وموؤ�س�سات  احلكومة  توقيع  قبل 
تتبع  �رشكات  مع  االتفاقيات  ع�رشات 

ملنظومة امل�ستوطنات.
الدويل  االأمن  جمل�ض  قرارات  وتوؤكد 
على  املتحدة،  لالأمم  العامة  واجلمعية 
االأرا�سي  على  املقامة  امل�ستوطنات  اأن 
الفل�سطينية املحتلة هي غري �رشعية وغري 
الواليات  قانونية، وجرمية حرب وبا�ستثناء 
كل  ترف�ض  واالإمارات،  االأمريكية  املتحدة 
امل�ستوطنات،  منتجات  اعتبار  العامل  دول 

ب�سائع اإ�رشائيلية.
يرف�ض  الذي  االأوروبي،  االحتاد  وكان 
و�سم   ،2015 العام  يف  قرر  قد  اال�ستيطان، 
متييزها  بهدف  امل�ستوطنات،  منتجات 
الكيان  غ�سب  اأثار  ما  وهو  للم�ستهلكني، 

ال�سهيوين.

الواليات املتحدة

املجمع النتخابي ي�شادق 
ر�شميا لبايدن رئي�شا 

ر�سميا  الثالثاء،  اأم�ض  االأمريكي  االنتخابي  املجمع  �سادق 
الرئي�ض  بايدن هو  اأن يكون املر�سح الدميقراطي        جو  على 
ديريا  الت�سويت،  يف  و�ساركت  املتحدة  للواليات   46 الـ 
طا�سقني، وهي اأول مندوبة تركية تدخل املجمع االنتخابي 
وعقب  ع�سوا   538 من  املكون  املتحدة  الواليات  يف 
مبدينة  ت�رشيحات  يف  بايدن  قال  فوزه،  على  امل�سادقة 
لفتح  الوقت  حان  التاريخ،  مر  على  فعلنا  ويلمنغتون: »كما 
زالت  ما  االأمريكية  »الدميقراطية  �سفحة جديدة«واأفاد اأن 
قوية رغم اعتداءات« الرئي�ض املنتهية واليته دونالد ترامب، 
وتعهد باأن يكون رئي�سا جلميع االأمريكيني و�ستجري مناق�سة 
الإعادة امل�سادقة عليها،  االنتخابي  ت�سويت املجمع  نتائج 
خالل جل�سة للكونغر�ض يف 6 جانفي القادم، برئا�سة نائب 

الرئي�ض االأمريكي مايك بن�ض.
وفاز جو بايدن يف االنتخابات الرئا�سية الـ 59 التي اأجريت 
الرئي�ض  كان  بينما  مندوبني،   306 باأ�سوات   ، نوفمرب   3 يف 
االأمريكي دونالد ترامب قد ح�سل على اأ�سوات 232 مندوبا 
والياتهم  يف   538 عددهم  البالغ  الناخبني  جميع  ويجتمع 
على  بناًء  االأمريكي،  الرئي�ض  ملن�سب  باأ�سواتهم  لالإدالء 
نتائج االنتخابات من قبل جميع الواليات البالغ عددها 50 
والية، ووا�سنطن العا�سمة ويحتاج مر�سح الرئا�سة اإىل الفوز 
بغالبية اأ�سوات اأع�ساء املجمع االنتخابي، ل�سمان الو�سول 
اخلطوة  تعد  العادية  الظروف  ويف  االأبي�ض.  البيت  اإىل 
العام  ال�سعبي  االقرتاع  بعد ح�سم مراحل  يتم  اإجراًء �سكليا 
غري املبا�رش املعمول به يف الواليات املتحدة والذي ميثل 
بعدا  تتخذ  املرة  اأنها هذه  اإال  مف�سلية،  بها املجمع حلقة 
له راف�سني االعرتاف  يزال ترامب واأن�سار  اإذ ما  ا�ستثنائيا 
ترامب  مزاعم  اأن  ورغم  باأنه  تقارير  وتفيد  بالهزمية. 
احلزب  اأع�ساء  من  كبري  عدد  بدعم  حتظى  التزوير  ب�ساأن 
اجلمهوري يف جمل�ض ال�سيوخ، اإال اأن بع�سهم قد يكون على 
ا�ستعداد لالعرتاف بفوز بايدن بعدما ت�سادق الهيئة الناخبة 
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�سفرية الطفولة العاملية، اأنفال رّما�ش، لـ » الو�سط«

اأ�شعى لن�شر املعرفة وتعزيز حقوق الطفل يف كل مكان
رغم �سغر �سنها  ،اإال اأن  الكاتبة ال�ساعدة » اأنفال رّما�ش » ا�ستطاعت اأن تفر�ش نف�سها يف ال�ساحة ، فلقد  نالت  هذه املبدعة موؤخرا �سهادة »�سفرية الطفولة العاملية« من طرف 

اأكادميية ال�سلم والتنمية الب�سرية امل�ستدامة، نظرا جلهودها املبذولة يف ميدان ن�سر املعرفة وتعزيز حقوق الطفل بهدف التن�سئة ال�سوية للأطفال،  حيث �سيكت�سف 
القارئ العزيز  من خلل هذا احلوار اخلا�ش  جلريدة »الو�سط«  مع  » �سيدة القلم »  التي ت�سعى الأن تكون متميزة ،فهي تعمل جاهدة لتقدمي اإ�سافة للم�سهد الثقايف واالأدبي 

يف بلدنا عرب اأ�سرعة  الكتابة ،والفنون االأخرى التي تع�سقها  كالتمثيل وامل�سرح و ال�سينما  واملو�سيقى، كما اأنها مهوو�سة بال�سحافة  فر�سالتها على  حد قولها  عبارة عن 
احلمامة البي�ساء التي ترمز لل�سلم واحلرية  يف التعبري عن كل ما يبوح به االإن�سان من اأهداف وطموحات وم�ساريع وغريها.

حاورها: حكيم مالك

بداية، هي رّما�ش اأنفال؟

 2004 مواليد  من  فتاة  رّما�ش  اأنفال 
باجلزائر  احلرا�ش«  راأ�سي«  م�سقط 
»والد  ببلدية  حاليا  واأقيم  العا�سمة، 
واأدر�ش  البليدة،  بوالية  الواقعة  �سالمة« 
اآداب يف  اأوىل ثانوي جذع م�سرتك  �سنة 
من  اأنحدر  ل�رشف(،  )م�سطفى  ثانوية 
خواطر  ،كاتبة  و�رشيفة  ب�سيطة  عائلة 
وكلمات حتفيزية،   حيث اأعرب  بكلماتي 
�سفرية  الواقع،  يف  اأعي�سه  ما  كل  عن 
الطفولة العاملية، ع�سو يف منظمة اأمل 

الدولية، وع�سو يف منظمة »اأر�سيل« .

من لقبك بـ »�سيدة القلم«؟

ال�سخ�سي  ح�سابي  فتحت  يوم  اأول  يف 
على موقع التوا�سل االجتماعي » الفي�ش 
بوك«، �ساألت اأمي مبا�رشة: ماذا �سيكون 
يل  فقالت  ح�سابي،  على  �سفحتي  ا�سم 
يتبادر  حيث  القلم«.  �سيدة  مبا�رشة:« 
ت�ستحقني  هل  ذهني:  يف  �سوؤال  دائما 
 ، القلم«؟  »�سيدة  تكوين  اأن  »اأنفال«  يا 
اأجمل  من  يعد   اال�سم  فهذا  وبالتايل 
االأ�سماء التي كلما �سمعته اأ�سعر بالفرح.

متى اكت�سف قلمك الكتابة؟

بداأت الكتابة منذ نعومة اأظافري، وهذا 
يف  الكتابي  التعبري  اأح�سن  كنت  بعدما 
طرف  من  اإ�سادة  لقيت  ولقد  الق�سم، 
زمالئي ،وهذا من خالل قراءة تعابريي 
اكت�سفت  الوقت   نف�ش  باملدر�سة،  ويف 
ككتابة  االأخرى   املواهب  من  العديد 

بعد  فيما  انتقلت  ثم  امل�رشحيات، 
يف  يبوح  ما  وكل  »اخلواطر«  كتابة  اإىل 
اأول  كانت  التي  هي  فاأمي  اأحا�سي�سي، 
من اكت�سف مواهبي وبعد ذلك اأ�ساتذتي 
اأي�سا  للتمثيل  عا�سقة  وكنت  الكرام 
هذه  فكل  وبالتايل  وال�سينما،  وامل�رشح 

االأ�سياء تاأ�رشين.

ما الذي اأ�سافه لك لقب »�سفرية 
الطفولة العاملية« �سخ�سيا؟

العاملية  الطفولة  �سفرية  يل  اأ�سافت 
الكثري من املعاين اجلميلة، ور�سمت يل 
يتعلق  ما  وخا�سة  االأهداف  من  الكثري 

بالطفل وحقوقه امل�سلوبة.

لن�سر  االأمثل  ال�سبيل  هو  ما 
الطفل  حقوق  وتعزيز  املعرفة 

عموما؟

وتعزيز  املعرفة  لن�رش  االأمثل  ال�سبيل 
حقوق الطفل هو قيمة الطفل يف جمتمع 
،فطفل  االآن  كبرية  اأهمية  حتمل  التي 
،لذلك علينا حماية  الغد  اليوم هو رجل 
هذه الزهرة اجلميل بالعديد من الطرق 
قوانني  الدولة   و�سع  خالل  من  ،وهذا 
،منها  الطفولة  وحماية  لرتقية  مهمة 
،له  تنزل عينيه  التي  الرباءة  م�سح دمعة 
حق يف تعبري عن كل ما يبوح يف عقلة من 
،كما  وغريها  ،ومواهب  وم�ساريع  اأفكار 
يجب علينا و�سع عدة قوانني  حتد من 
ظاهرة العنف املمار�ش  �سد الطفل من 
املدر�سة  حتى  ،ال�سارع  االأ�رشة  ناحية 
التي تقلل الكثري من �ساأن الطفل ،وهناك  
الكثري من االأ�سياء االأخرى ،فالطفل هو 
تلك ال�سفحة البي�ساء التي تنق�ش الدنيا  

يف  ال�سعادة  �رش  وهو  جتاربها   عليها 
وجود  فال  االأطفال   دون  من  و  احلياة 
للطفل  نقدم  اأن  البد  ،لذلك  لالألوان 

احلب و االبت�سامة  وال�سالم .

تقرئني  الذين  الكتاب  هم  من 
لهم عادة؟

علموين  من  هم  لهم  اأقراأ  الذين  الكتاب 
االعتماد  بوا�سطة  كيفية حتقيق حلمي  
النجاح  لتحقيق   القوية  االإرادة  على 
اأ�سماء  اجلزائرية  للكاتبة  فع�سقي    ،
نف�سي  يف  اأثر  كتاب  باأول  �سنجا�سني 
اأول  من  على   واأتغلب  اأنه�ش  جعلني  و 
مرحلة ف�سل »  بالن�سبة يل » اأعلنت عليك 
ف�سيلة  االأديبة  »وكذلك  وجعي  يا  حربا 
من  اخلمار  بلقا�سم  وحممد  يو�سفي، 
بالن�سبة  اأما   جزائرية،  �سعرية  ق�سائد 
لالأدباء العرب  والعامل ، فال يوجد لدي 
يف  بل    ، معينني  كتاب  مع  م�سكل  اأي  
حمتويات كتبهم التي اأحبها مثل« نظرية 
الف�ستق »للكاتب فهد عامر االأحمدي من 
الذي  �ساهم  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�سلبية يف  االأ�سياء  من  الكثري  تغيري  يف 

�سخ�سيتي وجعلها اإيجابية.

التي  الن�ساطات  اأبرز  هي  ما 
تزاولينها؟

واإلقاء  الكتابة،  هي  ن�ساطاتي  اأهم 
ال�سعر، والتقدمي اليومي اأمام مراآتي، مع 
اإيجابية ومفيدة  حماولة التاأثري بطريقة 

يف مواقع التوا�سل االجتماعي.

�سوية  لتن�سئة  ت�سعني  هل 
الأطفال العامل؟

نعم اأ�سعى جاهدة لت�سوية اأطفال العامل، 
بني  فرق  وال  وفقري  غني  بني  فرق  فال 
جن�ش واآخر، فكلنا ب�رش وخلقنا اهلل عز 
هذا  وراء  اأ�سعى  لذلك  �سوا�سية  وجل 

امل�سطلح »كلنا �سوا�سية. »

التوا�سل  قنوات  �ساهمت  هل 
االجتماعي يف بلورة اأفكارك؟

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �ساهمت 
يف بلورة اأفكاري وم�ساريعي التي حتمل 
فبف�سلها  االإيجابية،  االأ�سياء  من  الكثري 
قدموا  و�سحافيني  كتاب  على  تعرفت 
ومن  الثمينة،  الن�سائح  من  الكثري  يل 
غر�ش  هو  يل  بالن�سبة  االإيجابيات، 
التحفيزات  يقراأ  �سخ�ش  كل   يف  االأمل 
الر�سمية  �سفحتي  على  اأ�سعها  التي 

بالفاي�سبوك .

كلمة عن م�سقط راأ�سك؟

باجلزائر  »احلرا�ش«  راأ�سي  م�سقط 
البليدة  والية  يف  واأعي�ش  العا�سمة، 
مدينة املواهب ال�ساب واملبدعة الذين 

ميلكون العديد من املواهب، من متثيل، 
كتابة، مو�سيقى.

كتاب  اإ�سدار  يف  تفكرين  اأال 
يعرب عنك بالدرجة االأوىل؟

الكتب  من  العديد  اأ�سدر  اأن  اأود  نعم 
بالدرجة  اإيجابية  اأفكارا  حتمل  التي 
االأوىل، واأود اأن اأخ�س�ش املحتوى الذي 
العري�ش،  للجمهور  م�ستقبال  �ساأن�رشه 
قراءته  والكبري  لل�سغري  �سيتيح  فهذا 
ب�سكل  منه  واال�ستفادة  معانيه  وفهم 

كبري.

فيم تتمثل ر�سالتك وطموحك 
وم�ساريعك امل�ستقبلية؟

ال�سوؤال  هذا  على  اأجيب  اأن  ي�رشين  كم 
واأهداف  معاين  كل  يحمل  الذي 
اأنفال« ور�سالتي عبارة عن  وطموحات« 
حمامة بي�ساء التي ترمز لل�سالم واحلرية 
يف التعبري عن كل ما يبوح به االإن�سان من 
اأهداف وطموحات وم�ساريع وغريها ،هو 
حلم  هو  هدفا  اإن�سان  عندما ميلك  اأنه 
اإذا كانت  ي�سعى ويكافح لتحقيقه  حتى 
العائلة  نظرة  مثال  تواجهه  العوائق  كل 
حلمك  واعتبار  �سلبية  نظرة  هدف  يف 
فهي  طموحاتي  اأما  للوقت،  م�سيعة 
عديدة وهي  موا�سلة درا�ستي وتخرجي 
االإعالم واالت�سال، الأنه  كلية  علوم  من 
هو�ش ،وهدف وحلم اأمي وحلم طفولتي 
برامج  مقدمة  اأكون  واأن    « »ال�سحافة 
وثقافية..  اجتماعية  وبرامج  لالأطفال 
وطموحي الثاين  اأن اأكون كاتبة م�سهورة 
اأود  امل�ستقبلية   مل�ساريعي  وبالن�سبة   ،
اأفتح  ،واأن  جزائرية  قناة  لدي  تكون  اأن 
،حتى  االأطفال  مواهب  لتنمية  مراكز 
، و�ساأعمل  الأطور  اأهدافهم  اإىل  ي�سلوا 
لقب �سفرية الطفولة العاملية يف كل ما 

يخ�ش الطفل .

ملن توجهني كلمتك االأخرية؟
لكل منا هدف ي�سعى اإىل حتقيقه ،لكل 

النجاح  ليحقق  قلبه  يف  يدوم  اأمل  منا 
احلياة  علمتك  ماذا  يوما  �ساألوين  ،اإن 
احلياة  :علمتني  فخر  بكل  �ساأجيب 
حب االأحالم وحب االأهداف وكيفية اأن 
فاحلياة  اأحالمك،  حتقيق  وراء  ت�سعى 
جد جميلة، واأجمل ما فيها هي عندما 
متلك ومتلك قوة، االإ�رشار وال�سغف ،و 
الذي  اهلل  »فاحلمد   ، ف�ستنجح  االإرادة  
�ساندوين  كرميني   بوالدين  علي  اأنعم 
،والذي  حلمي  حتقيق  اأجل  من  كثريا 
�سيء  كل  قبل  اهلل  يف  ثقة  منهم  تعلمت 
واإن التوفيق من عند اهلل ، فقد علمني 
ومل  ف�سلت  اأو  �سعفت  مهما  :اأنني  اأبي 
هو  و�سيكون  ابنته  �ساأ�سل  �سيء  اأحقق 
�رشف  :اأن  اأمي  وعلمتني  �سندا،   يل 
،وعلمني  �سيئا   كل  قبل  الفتاة  واأخالق 
:اأنني �ساأجنح يوما ما  جدي رحمه اهلل 
،واأ�رشف عائلتي واأكون يوما ما �سحافية 
اإن �ساء اهلل  ،لذلك �ساأقول يف االأخري من 
واأجماد  للعلم  اجلبال  :�ساأت�سلق  كلماتي 
و�ساأبني  �سماء  يف  النيل  نهر  اأحيي  و 
»األوان  وعنوانه  باالأحالم  مليئا  ق�رشا 
كهذا   حلما  اأعطاين  »،يامن  االأحالم 
واأقدم  وتقدير  حتية  األف  �ساأعطيك 
حتياتي اخلال�سة لعائلة »رما�ش« وعائلة 
»ويزة  وخا�سة  م�ساهل  بن  كرمية  اأمي 
منحت  التي  الثانية  اأمي  م�ساهل«  بن 
،باأحالمي  وحب  وحنان  تقدير  كل  يل 
�سخ�سيتي  تقوية  يف  معنويا  دعمتني 
وحلمها اأبرزته بداخلي جناحي جناحها 
وفرحتي فرحتها ،وال اأن�سى اأبي مبثابة 
خايل الذي يقول يل :وا�سلي ...وا�سلي 
وال تتوقفي ف�ساأدعمك اإىل مماتي وكل 
االأ�سياء دعاء  جناحي وتفوقي  الأب�سط 
جدتي الغالية  فاأجمل اأن يكون لك �سند 
طريقك  موا�سلة  اأحالمك  حتقيق  يف 
بالن�سبة  �سيء  كل  ،فالعائلة هي  للنجاح 
الأنفال رما�ش ،اأمتنى يف االأخري اأن يرفع 
عنا هذا  الوباء والبالء ، واأمتنى اخلري 
للجزائر احلبيبة  ؛ ونتمنى اأن جند اآذانا 
�ساغية لتحقيق اأهدافنا واأحالمنا، ولو 
اإجناز  لنا  بالن�سبة  بفر�سة ب�سيطة فهي 

عظيم.
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 التصوير الفوتوغرايف 
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التحرير للواب  والوسائل االلكترونية
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السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سرين الق�سائيني

 اأ/ �سيف اهلل ر�سيـد ، اأ/ بو�سماحة حممد 
حم�سرين ق�سائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبهما بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهاتف :023.37.76.32-023.37.76.23
 Scp_boudif@yahoo.fr

حم�سـر ن�سر م�سمون تكليف بالوفاء  يف جريدة يومية وطنية
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذ / بو�ضماحة حممد - حم�رش ق�ضائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضـاء اجلزائر، �رشيك يف ال�رشكة املدنية
 املهنية املذكورة اأعاله و الوا�ضع ختمـه و توقيعه اأدناه. بطلب من الأ�ضتـاذة حـ�ضان دواجي �ضهيلة- حمامية  لدى املجل�س و املعتمدة لدى املحكمة العليا و جمل�س الدولة-الكائن 

مكتبها بـ 06 �رشع اوزانام وهران.لفائدة: بنك التنـمية املحليـة وكالة ميناء �ضعيد 107 املمثلة من 
طرف مدير وكالة ميناء �ضعيد ال�ضيد خمتاري حمـيد.الكائنة ب03 طريق حممد قا�ضم املرادية ولية اجلزائر الكــائن مقرها الجتماعي با�ضطاوايل 05 �ضارع قا�ضـي عمار-ولية 
 SARL »اجلزائر.املختارة موطنها  بوكالة ال�ضنوبر البحري  رمز110 الكائنة بق�رش املـعار�س املحمدية اجلزائر. �ضد/ ال�رشكة ذات امل�ضـوؤولية املحدودة امل�ضماة »فانوتي�س
FANOTIS املمثلة من طرف م�ضريها ال�ضيد بابا حفناوي.الكائن مقرها الجتماعي باملنطقة ال�ضناعية درقانة، برج الكيفان، ولية اجلزائر.بناء على/1- اأمر بالن�رش يف جريدة 
يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة: الدار البي�ضاء بتاريخ :2020/12/10 رقم الرتتيب :20/3411 املت�ضمن اإذن بن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية.2- 
ال�ضـند التنفيذي املتمثل يف عقد كفالة عينية و رهن حمل جتاري حمرر مبكتب املوثق ال�ضـتاذ العربي بوعمران العربي بتاريخ 2002/11/23 امل�ضجل على م�ضتوى ملحقة اجلزائر 

للمركز الوطني لل�ضجل التجاري بتاريخ 2002/11/27 ايداع رقم 414  حتت
 رقم 419 املمهور بال�ضيغة التنفيذية.3- ار�ضالية �ضادرة عن بنك التنمية املحلية 933- دائرة التح�ضيل و املنازعات اجلـهوية- موؤرخة يف 2019/01/31- دائــرة املنازعــــات و 

التحـ�ضيل /ب .�س .ا/و. ه/ب. ه/رقم/2019/068  مو�ضوعها: �ضهـادة الدين. 4-حما�رش تبليغ
 ال�ضند التنفيذي ، التكليف بالوفاء بوا�ضطة ال�ضتاذ بو�ضماحة حممد- حم�رش ق�ضائي املوؤرخني يف 2020/10/25 املر�ضلني عن طريق الربيد املو�ضى عليـه مع العلم بالو�ضول 
بتاريخ2020/11/08 حتت رقمRR 810 845 003 16 .5- حما�رش تبليغ العقد، ال�ضند التنفيذي، التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ:2020/11/12. 6- حما�رش تبليغ 
العقد، ال�ضند التنفيذي، التكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ:2020/11/15 املت�ضمنة:-دفــع مبلـغ الدين ال�ضلـي بالإ�ضافة اىل فوائد التاأخري اىل غاية 2018/04/26  
املقدر ب 1.098.952.758.29دج.- دفع مبلغ  35.631دج ميثل م�ضاريف التنفيذ الختياري. دفع مبلغ  12.061.527،58دج الـحقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضــائي م�ضافـا اإليها 
الر�ضم علـى القيمة امل�ضــافة 19%  من احلقـوق التنا�ضبية املقدرة بـ2.291.690،24دج.ونبهناه)ها( باأن انه له اأجل خم�ضة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش 

و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية و لكي ل يجهل ما تقدم 
و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون.

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

مكتب الأ�ستاذة عامر �سعاد
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر

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

بناءا على طلب : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بوليتيب  SARL POLYTUB املمثلة يف �ضخ�س م�ضريها 
الكائن مقرها : املنطقة ال�ضناعية بالطريق الوطني رقم 05 العلمة - �ضطيف

بعد الطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ل �ضيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�ضند التنفيذي للحكم ال�ضادر عن حمكمة : االدار البي�ضاء  ، الق�ضم : التجاري / البحري  ، بتاريخ : 2019/06/26 

ق�ضية رقم : 19/01010، فهر�س رقم : 19/03497 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ : 2019/10/09 حتت رقم : 2019/01506 
- بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�ضل عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع اإ�ضعار بالإ�ضتالم مبركز بريد باب الزوار بتاريخ 

: 2019/11/11 و�ضل رقم : 629 76 004 493 
بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية الدار البي�ضاء   بتاريخ : 2019/11/13

- بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة الدار البي�ضاء    بتاريخ : 2019/11/12 .
بناء على الإذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء بتاريخ : 2020/11/16 حتت رقم 2020/3229

نحن املوقعة اأدناه الأ�ضتاذة عامر �ضعاد ، حم�رشة ق�ضائية لدى حمكمة الدار البي�ضاء ، دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 1945 
عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا  // ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بوليتيب  SARL POLYTUB املمثلة يف �ضخ�س م�ضريها 
الكائن مقرها // املنطقة ال�ضناعية بالطريق الوطني رقم 05 العلمة - �ضطيف 

بت�ضديد مبلغ الدين املقدر ب :9.498.170.00دج) ت�ضعة مليون و اأربعمائة و ثمانية و ت�ضعون الف و مائة و �ضبعون دينار جزائري  ( + مبلغ التعوي�س املقدر ب : 
900.000.00 دج ) ت�ضعمائة الف  دينار جزائري (+امل�ضاريف الق�ضائية املقدرة ب 122.800.00 دج )مائة و اثنان و ع�رشون الف و ثمامنائة  دينار جزائري ( بالإ�ضافة 
اىل : احلقوق التنا�ضبية للمح�رشة الق�ضائية و املقدرة ب 336.079.08 دج )ثالثمائة و �ضتة و ثالثون الف و ت�ضعة و�ضبعون  دينار جزائري و ثمانية  �ضنتيم  ( +  م�ضاريف 

التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �ضتة األف و �ضبعمائة و ثمانية و ت�ضعون دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة اليومية الوطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط:2020/12/16

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

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

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

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

MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

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

املادة 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
راي�س  مراد  بئر  لدى حمكمة   – ق�ضائي  الكرمي -حم�رش  عبد  الأ�ضتاذ /�رشابي  نحن 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه 

و املوقع اأدناه 
بطلب من الأ�ضتاذ : داودي عبد القادر -حمامي لدى املجل�س

و لفائدة : �ضني ان�س
 – الرويبة  رغاية  م�ضطفى  عي�ضات   11 رقم  الوفاق  العقارية  التعاونية   : بـ  ال�ضاكن 

اجلزائر 
 ، البي�ضاء  الدار  حمكمة   عن  ال�ضادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا   
 : رقم  فهر�س    20/01062: اجلدول  رقم   2020/10/25  : بتاريخ  الجتماعي   : الق�ضم 
رقم  حتت    2020/11/10  : بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  20/04182املمهور 

 2020/987
ق�ضد تبليغه اإىل : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة �ضوكوب  خمت�ضة يف جتارة قطع 

الغيار و التجهيزات ممثلة من طرف مديرها العام   
الكائن مقرها ب : ق�رش املعار�س ال�ضنوبر البحري املحمدية اجلزائر 

الربيد  طريق  عن  املح�رش  اإر�ضال  ا�ضتدعى  مما  ال�ضتالم  رف�ضت  موظفة   / نظرا 
املو�ضى عليه مع العلم بالو�ضول حتت رقم 00616038577 

و بناء على الإذن بالن�رش ملحتوى التكليف بالوفاء باجلريدة ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س 

حمكمة الدار البي�ضاء  بتاريخ : 2020/12/10 ، حتت رقم : 20/3430 ن�رشنا ن�ضخة من 
هذا املح�رش باجلريدة طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية 
و الإدارية و املت�ضمن / تنفيذ منطوق ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله و دفع املبالغ 

املذكورة اأدناه بني اأيدينا مقابل و�ضل عن ذلك 
•      دفع مبلغ 700.000 دج كتعوي�س عن الت�رشيح التع�ضفي  

02-بت�ضليم للمدعي �ضايف احل�ضاب STC  و �ضهادة العمل و الأجر و ك�ضوفات الرواتب 
عن كامل فرتة عمله  

03-امل�ضاريف امل�ضتحقة 
04- م�ضاريف التنفيذ الختياري /8.454 دج

05- احلقوق التنا�ضبية : 52.360 دج   
دينار  ع�رش  اأربعة  و  ثمامنائة  و  الف  �ضتون  و  )�ضبعمائة  دج   760.814  : املجموع 

جزائري( 
نبهناه /باأن له مهلة خم�ضة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش 

و اإل نفذ عليه بكافة الطرق القانونية
حتى ل يجهل

واثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به مبا ي�ضمح قانونا
املح�سر الق�سائي

EMAIL/

احلائز على جائزة بوليتزر

ريت�شارد فورد يقدم ق�ش�شًا �شغرية مبعاٍن كبرية

الثيمات  ت�ضكيلة  اإىل  بالنظر  اأنه  اإل 
املتعة  باإح�ضا�س  نفاجاأ  قد  املعتمة 
الذي يفي�س به العمل، والنابع رمبا من 
الغارقني  ال�ضخ�ضيات  اأفكار  اجرتار 
الداخلية،  ذواتهم  ا�ضتك�ضاف  يف  اأبداً 
حيث يقومون يف الأثناء بالإ�ضاءة على 
اأجزاء منها ملا فيه منفعتهم ومنعتنا. 
واإن كان عدد من �ضخ�ضيات فورد قد 
اأغدق  فقد  حياته،  يرتب  وكاأنه  بدا 

الكاتب على العملية و�ضوحاً ل ن�ضتهي 
لي�س  احلقيقي.  العامل  يف  وجوده  اإل 
التي  امل�ضكالت  تخبط يف  هناك من 
تواجه اأ�ضحابها مع اأنهم قد ي�ضعرون 
بالكرب واخل�ضارة، لكنهم اإمنا يفعلون 
مبا  و»ال�ضياكة«  الدقة  مبنتهى  ذلك 

يجعل القراءة عنهم ممتعة.
ويلفت �ضمن املجموعة الغنية �ضل�ضلة 
الآراء املتعلقة بالزواج والأ�ضى، ففي 

»الهروب« يحاول الأرمل بطل الرواية 
ما�ضيه،  عن  مبتعداً  قدماً  امل�ضي 
في�ضتاأجر منزلً �ضيفياً لوحده يف ماين 
على بعد �ضارع واحد من مكان انتحار 
بني  الق�ضة  اأحداث  وترتاوح  زوجته. 
املاأ�ضاوي،  الفائت  وال�ضيف  احلا�رش 
الطويل  الزواج  فحوى  بناء  فيعيد 

والنهاية الفجائية.
اأنها  مع  ثانية«  »لغة  اأق�ضو�ضة  تت�ضم 

اأكرث خفة بفي�س من ال�ضتفزاز، حيث 
مي�ضيان  و�ضارلوت  جوناثان  البطالن 
ق�ضرية  خطبة  بعد  زواج  رحلة  يف 
ب�رشيكه  م�ضكوناً  منهما  كل  ليبقى 
الذي  الكيمياء  من  بالرغم  ال�ضابق 
وكاأنه  الطالق  »بدا  باحلايل.  تربطه 
الزواج  من  اأف�ضل حالً  �ضيغة جديدة 
الطويل، �ضيء مل ي�ضبق له التفكري فيه 

لكنه قد يفعل« يكتب فورد.

 منطقة » املحي�سرات » جنوب النعامة

نقو�ش حجرية تعود اإىل ع�شر.." النيوليتيك"

يقرب  ما   النعامة  بولية  يوجد 
من 153 حمطة للنقو�س ال�ضخرية 
عهود  اإىل  تعود  املكت�ضفة والتي 

التاريخ ترتامي يف ف�ضاء  قبل  ما 
بجنوب ولية  ف�ضيح  طبيعي 

النعامة. 

الطبيعي  الر�ضيد  هذا  ويحتاج 
املادي ذو الأهمية  الرتاث  من 
الرعاية  من  مزيد  التاريخية اإىل 
للمحافظة  من طرف املخت�ضني 
على دميومة هذا املوروث الثقايف 
عوامل  من  وحمايته  والتاريخي 

الندثار. 
ال�ضخرية  النقو�س  تلك  وت�ضكل 
ق�ض�ضوحكايات  تروي  �ضفحات 
الذين  القدامى  ال�ضكان 

اأمد  منذ  باملنطقة  ا�ضتوطنوا 
ت�ضمن  ومنظومة ات�ضالية  بعيد 
الأجيال  بني  والتوا�ضل  الرتابط 
على  املوقع  بهذا  عمرت  التي 
ماديا  �ضاهدا  مر الأزمان وتبقى 
على جذور املنطقة ال�ضاربة يف 

اأعماق التاريخ . 
هذه املواقع  بع�س  اأن  غري 
الأثرية باتت تعرف حالة متقدمة 
مظاهر  و  الإهمالوالرتدي  من 

مبحتوياتها  الت�ضويهوم�ضا�س 
الزمن  عوامل  خلفتها  والتي 
مما  الطبيعية  و الظروف 
للجهات  ي�ضتوجب تدخال �رشيعا 

امل�ضوؤولة . 
مبنطقة  الب�رشي  التواجد  ويعود 
و�ضواحيها  النعامة  ولية  جنوب 
الع�رش  اإىل  اأقل تقدير  وعلى 
احلجري احلديث )نيوليتيك( حيث 
عرث على دلئل كثرية تثبت تواجد 

الإن�ضان يف ذلك الع�رش عن طريق 
املنت�رشة  ال�ضخرية  النقو�س 
تلك املنطقة . وتوجد  يف  بكرثة 
بولية  �ضخرية  نقو�س  اأقرب 
باملوقع  للفيلة  ممثلة  النعامة 
امل�ضمى »املحي�رشات » على بعد 
7 كلم من بلدية العني ال�ضفراء و 
ذلك  النقو�ضحيوانات  هذه  متثل 
الأ�ضخا�س  بع�س  و  الع�رش 

يحملون رماحا. 

اأكرث من ق�سة ق�سرية واأقل من رواية هو اآخر اإ�سدارات الكاتب ريت�سارد فورد، احلائز جائزة 
بوليتزر، حيث توقعنا يف »اآ�سف مل�ساكلك« اأن نعرث على جمموعة من الق�س�س الق�سرية 

لنحظى باأق�سو�ستني طويلتني تخطفان كل الأ�سواء، ومتران بالقارئ يف طريق من التحديات 
كاملوت املفاجئ والطالق والنتقال واإعادة بناء حياة.

اإ�شهار

ثقافة



�شاطئ بوهارون

العثور على البحارة 
املفقودين اأحياء

�صبيحة   املدنية،  احلماية  عنا�رص   جنحت 
الـ5  البحارة  على  العثور  يف  الثالثاء،   اأم�س 
الذين كانوا على منت زورق �صيد »�صبادون« ، 
ب�صواحي ببوهارون تيبازة وهم احياء وب�صحة 
جيدة ، هذا واأفادت م�صالح احلماية املدنية، 
اأنها متكنت من حتديد مكان البحارة اخلم�صة 
 ، معهم   االن جارية  جارية  االت�صاالت  اأن  و 
البحارة  متنه  على  الذي  قارب  وكان  هذا 
يف  االت�صال،  وفقد  البحر  يف  تاه  اخلم�صة  
وخوف  قلق  اأثار  الذي  االأمر  البحر  عر�س 
ما جعل   ، وعائلتهم  باملنطقة  البحارة  و�صط 
بغية  غوا�صني  املدنية جتند  احلماية  م�صالح 

البحث عنهم .
حممد بن ترار

حتديث اأ�شطول القوات 
البحرية

ر�سو كا�سحة الألغام 
»الكا�سح 2«

وع�رصنة  حتديث  برنامج   تنفيذ  اإطار  يف 
االأ�صطول البحري من اأجل تعزيز قوام املعركة 
يف اجلي�س الوطني ال�صعبي والقوات البحرية ، 
ر�صت اأم�س الثالثاء 15 دي�صمرب 2020 بالر�صيف 
كا�صحة  احلربية  ال�صفينة  لالأمريالية  ال�صمايل 

االألغام، »الكا�صح- 2«، رقم املنت 502 .
�صفينة  ثاين   »2 »الكا�صح-  االألغام  كا�صحة  تعد 
�صائدة لالألغام البحرية ت�صتلمها اجلزائر، من 
مالحة  حركة  لتاأمني  موجهة  اجلديد  اجليل 
ال�صفن البحرية ،وحماية ال�صفن التجارية �صد 
وقت  يف  اأو  احلرب  وقت  يف  االألغام  اأخطار 

االأزمات.

الإرهابي "مهري حممد" ي�سلم نف�سه يف مترنا�ست
.     حجز 7قناطري من الكيف

يف اإطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى اإثر ا�شتغالل املعلومات الأمنية، �ّشلم اإرهابي نف�شه، يوم 12 دي�شمرب 
2020، لل�شلطات الع�شكرية بتمرنا�شت بالناحية الع�شكرية ال�شاد�شة. ويتعلق الأمر بامل�شمى »مهري حممد«، 

املكنى »رويبح«، الذي التحق باجلماعات الإرهابية �شنة 2011.

ق.و 

م�صد�س  بحوزته  كان  االإرهابي 
كال�صنيكوف  نوع  من  اآيل   )01(
 )PKT( نوع  من   )01( ور�صا�س 
للقاذف  دافعتني   )02( وح�صوتني 
و)03(   )2-RPG( ال�صاروخي 
ملم،   60 عيار  هاون  �صمامات 
 )02( خمزنني  اإىل  باالإ�صافة 
و�رصيطني )02( للذخرية و)4462( 
العيارات  خمتلف  من  طلقة 
الدفع  رباعية   )01( ومركبة 

واأغرا�س اأخرى.
مفارز  اأوقفت  مت�صل،  �صياق  ويف 
 )04( ال�صعبي  الوطني  للجي�س 
عنا�رص دعم للجماعات االإرهابية 
بكل من خن�صلة وورقلة واالأغواط، 
مفارز  ودمرت  ك�صفت  حني  يف 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  اأخرى 
بكل  ال�صنع  تقليدية  قنابل   )03(

من بومردا�س و�صيدي بلعبا�س.
اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
للجهود  وموا�صلة  املنظمة 
الت�صدي  اإىل  الهادفة  احلثيثة 
باملخدرات  االجتار  لظاهرة 
م�صرتكة  مفارز  اأوقفت  ببالدنا، 

للجي�س الوطني ال�صعبي بالتن�صيق 
 )38( االأمن،  م�صالح  خمتلف  مع 
خالل  وحجزت  خمدرات  تاجر 
كبرية  كميات  متفرقة،  عمليات 
 )07( بـ  تُقدر  املعالج  الكيف  من 
مت  كيلوغرام  و)22(  قناطري 

اإدخالها عرب احلدود مع املغرب.
مفرزة  �صبطت  ال�صدد،  هذا  يف 
بتندوف  ال�صعبي  الوطني  للجي�س 
املعالج،  الكيف  من  كلغ   )183(
اأخرى  كمية  �صبط  مت  حني  يف 
تقدر  بالنعامة  املادة  نف�س  من 
باأدرار  واأخرى  كيلوغرام  بـ)154( 
نف�س  ويف  كلغ.  بـ)101(  تقدر 
الدرك  م�صالح  اأوقفت  ال�صياق، 
 )38( احلدود  وحرا�س  الوطني 
وحجزت  خمدرات  تاجرا 
من  كلغ  و)84(   )02( قنطارين 
الكيف املعالج وكلغ )01( من مادة 
الكوكايني و)8819( قر�صا مهلو�صا 
من  بكل  متفرقة  عمليات  يف 
اجلزائر العا�صمة وعني متو�صنت 
وتب�صة  وب�صار  ووهران  وتلم�صان 
وبجاية  وورقلة  وعنابة  وتيبازة 
واإن  ومترنا�صت  بلعبا�س  و�صيدي 

اأمنا�س.

على اإثر ا�شتغالل املعلومات الأمنية

اجللفة

ربط منطقتي الربج و احلرابات 
بالغاز الطبيعي

حالة اأمني بوهايل ن�شنع احلدث يف املدية

جمع تكاليف عملية »اأمني بوهايل« 

»دومي  اجللفة  وايل  اأ�رصف 
قرية  من  كل  ربط  على  جياليل« 
دائرة م�صعد  �صلمانة  ببلدية  الربج 
للغاز  العمومية  التوزيع  ب�صبكة 
احل�ص�س  عرف  ،حيث  الطبيعي 
املالية  ،و  الفيزيائية  امل�صجلة 
�صبكة  و   01 ال�صغط  منخف�س 
عدد  بلغ  و  كلم   11.317 التوزيع 
الطبيعي  الغاز  التو�صيالت 
مت  فيما  �صكن   146 لل�صكنات 
املنتهية  امل�صاريع  اي�صا  ت�صجيل 
االإبل  بعني  ال�صدر  بواد  اال�صغال  
تو�صيله اإىل  150 �صكن، اأما منطقة 
بحا�صي  امل�رصان  و  امللح  حجر 

بحبح فقد مت تو�صيل �صبكة الغاز 
لـ  293، منطقة حرايات  الطبيعي 
 221 لـ  تو�صيلة  البريين  ببلدية 
�صكن، ليكن اجمايل عدد املناطق 
الطبيعي  الغاز  من  ا�صتفادت  التي 
05 مناطق بعدد 810 �صكنا ،لتبقى 
فورا�س،بن  من  كل  يف  مناطق   05
بحمام  توازي  املقي�صبة،  حامد، 
من  ال�صلوين،  �صاية  ال�صارف، 
طور  يف  تبقي  التي  امل�صاريع 
االجناز والتي قدرت تو�صيلها اىل 

983 �صكنا.
اجللفة : حممد �شبع

ملر�صى  ال�صفاء  جمعية  اأعلنت 
التاأهيل  واإعادة  الفقري  العمود 
احلركي باملدية عن االنتهاء من 
جمع مبلغ العملية اخلا�صة بال�صاب 
ب  ما  واملقدرة  بوهايل  اأمني 
م�صت�صفيات  باحد  يورو   41200€
الذي  النداء  بعد  وهذا  املانيا، 
التوا�صل  من�صات  تداوله عرب  مت 
االجتماعي والتكافل الكبري الذي 
اأظهره اأبناء اجلزائر داخل الوطن 
ذو  ال�صاب  هذا  لق�صية  ،وخارجه 
طريح  بات  والذي  ربيعا  الـ24 
تزايد  خبيث  ورم  ب�صبب  الفرا�س 
 80 اىل   لي�صل  كبري  ب�صكل  وزنه 

اخلاليا  �رصطان  نتيجة  كلغ، 
كل  وجتندت  هذا  »اللمفاوية«، 
والية  من  )ال�صفاء  جمعيات  من 
املدية - MAHF من اأمريكا - 
�صحة لبالد من �صوي�رصا( للتكفل 
اأ�صبح  الذي  اأمني  ال�صاب  بحالة 
رهينة لت�صخم فخذه اليمنى بورم 
تزامن  ما  يهدد حياته، وهو  بات 
لرخ�صة  الداخلية  وزارة  منح  مع 
ب�صعي  ووالده،  الأمني  ا�صتثنائية 
�صعابنة،  �صمري  الربملاين  من 
على  احل�صول  عملية  لتبا�رص 

»الفيزا« من �صفارة اأملانيا .
ر. بوخدميي

ال�شحراء الغربية 

منظمة »اإيفور« تدعو بايدن اإىل اإلغاء قرار ترامب
اأجل  من  الدولية  احلركة  دعت 
امل�صاحلة »ايفور« رئي�س الواليات 
بايدن  جو  املنتخب  املتحدة 
ترامب  دونالد  اإعالن  اإلغاء  اإىل 
املزعومة  بال�صيادة  االإعرتاف 

الغربية  ال�صحراء  على  للمغرب 
القانون  مبادئ  دعم  على  والعمل 
النزاعات  لت�صوية  كاأ�صا�س  الدويل 
بيان  يف  احلركة  وذكرت  الدولية 
ال�صحراوية  االنباء  وكالة  نقلته   -

هذا  اأن   - الثالثاء  اأم�س  )وا�س( 
دولية  فعل  ردود  الق  قد  االإعالن 
العديد  اأجمعت  حيث  م�صجعة 
ال�صجب  على  والهيئات  الدول  من 
ودعا  اخلطوة  لهذه  والرف�س 

يف  االأع�صاء  البلدان  باقي  البيان 
ب�صكل  »العمل  اإىل  املتحدة  االأمم 
جماعي الإظهار التزامها باالمتثال 
للقانون الدويل واأن تكون م�صوؤولة 

عن تنفيذ احلقوق  االأ�صا�صية«.
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اإح�سائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   468
ارتفاع اجمايل ال�شابات اىل : 93065

ت�شجيل 14 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2623

حالت ال�شفاء اجلديدة : 419
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 61307

حكومة  يف  بارزا  ع�صوا  يجعل  مالذي 
جلريدة  حوارا  يخ�ص�س  ال�صهيوين  الكيان 
،و حماولة  تبون  الرئي�س  مغربية ملهاجمة 
معار�س  غري  اأنه  باتهامه  �صورته  ت�صويه 
دائرة  للتطبيع،ال ميكن فهم اخلطوة خارج 
من  انتقاما  تاأتي  التي  املركزة  احلملة 
الق�صية  حيال  املعلنة  ملواقفه  الرجل 

الفل�صطينية.
توقيت املقابلة مدرو�س بعناية ،كونه ياأتي  
�صاعات بعد الظهور املفاجئ للرئي�س عرب 
تويرت ردا على ال�صائعات التي تواترت حول 

موته .
ل�صحذ  داأبهم  وهذا  ال�صهاينة  �صيلجاأ 
�صكاكينهم لزرع الفتنة و رفع من�صوب القلق 
لدى الراأي العام ،بتناغم مع بع�س الغربان 
للمخابرات  �رصفها  باعت  التي  الناعقة 

املغربية والأجهزة اأخرى.
ثمة مالحظة اأخرى اأراها يف غاية االأهمية 
من  تاأكد  لو  املخزين  ال�صهيوين  احللف  اأن 
ملا  جي�صها  وانهيار  اجلزائر  �صوكة  �صعف 
تردد للحظة يف مهاجة اجلزائر ،واالعتداء 
التحالف  الوطني،هذا  ترابها  حرمة  على 
اأن  ليتاأكد  املعلومات  من  يكفي  ما  لديه 
و  الردع  �صالح  متلك  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

موؤهلة عملياتيا لكل الرهانات امليدانية.
يف ظل هذه املعادلة ي�صتند اجلي�س الوطني 
ال�صعبي ل�صند قوي متمثال يف التاأييد ال�صعبي 
القادمة  ،واالأيام  اأفراده  احرتافية  ويف 
مما  املنطقة  يف  باالأحداث  حبلى  �صتكون 

يجعل اليد على الزناد عنوانا للمرحلة.

مع احلدث 

احللف املخزين ال�سهيوين
 و الرئي�س تبون

وداد احلاج

لبحثها عن العالج الإ�شعاعي

ال�سفارة الأمريكية 
تهنئ باحثة جزائرية

باجلزائر  االأمريكية  ال�صفارة  قدمت 
اأيت  كرمية  اجلزائرية  للباحثة  تهانيها 
األف   30 قدرها  منحة  لتلقيها  عي�صى 
دوالر  من املوؤ�ص�صة االأمريكية لل�رصطان 
وذلك لتعزيز م�رصوعها الذي يهدف اإىل 
نتيجة  باالأمرا�س  االإ�صابة  من  الوقاية 

العالج االإ�صعاعي. 
»تركز  عي�صى:  اأيت  الدكتور  وقالت 
اجلزيئي  امل�صار  على حتديد  درا�صاتنا 
الدقيقة  الدموية  االأوعية  بطانة  يف 
اال�صتفادة  ميكن  والتي  الدماغ  يف 
جديدة  وقائية  عالجات  لتطوير  منها 
الناجني من  بهدف حت�صني نوعية حياة 

ال�رصطان«.
يف  عي�صى  اأيت  كرمية  الدكتورة  تعمل 
الدموية  واالأوعية  القلب  طب  ق�صم 
بعد   ،2018 �صبتمرب  منذ  اأيوا  بجامعة 
اإكمالها برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه 
يف  ،وي�صكون�صن  يف  الطب  كلية  يف 

ميلووكي.

م�صهد  األف  اليوم  ال�صحراويون  ير�صم 
د�صن  جديد  �صحراوي  فجر  يف  وم�صهد 
اإ�رصاقاته ،ليعطي  اأول  املقاتل ال�صحراوي 
نا�صعة  �صورا  ال�صحراوي  الغ�صب  لهبة 

للعطاء زادتها قدا�صًة وفخرا واعتزازا.
فبعد انتظار طويل يقرر ال�صحراويون 
اإعادة  تركيب املعادلة من جديد وت�صكيل 
املغربي  االحتالل  مع  اال�صتباكات  م�صهد 
جديد  عهد  اإنه  امل�صتويات،  جميع  على 
ي�صطره مداد دم كل �صحراوي و�صحراوية 
من  مرجعية  ينتظر  ،وال  ين�صب  اأن  يرف�س 
ناقم هنا اأو حاقد هناك اأو طامع بينهما،وال 
يتاجر  كان  متعجرف  اأو  متغطر�س  من 
اأو بال�صحراء الغربية املحتلتني  بفل�صطني  

اجلالية  انخرطت  املنوال  هذا  ،فعلى 
يف  ال�صحراوي  اجل�صم  كباقي  ال�صحراوية 
ال�صعب  تاريخ  من  جديدة  مرحلة  تد�صني 
ال�صحراوي يج�صد فيها هذه الروح الوطنية 
وجوده  �صريورة  ويف  وجدانه  يف  املت�رصبة 
،جنيف  ،برلني  ،بروك�صيل  باري�س  فمن   ،
،نونت  فيتوريا  �صب�صتيان،  ،�صان  ،مدريد 
ياأتي  جالياتنا  تواجد  نقاط  من  وغريهم 
االإن�صان  هذا  اأن  جديد  من  الربهان 
مذهل،هذا  ،مذهل،  مذهل  ال�صحراوي 
باملذلة  يقبل  ال  الذي  ال�صحراوي  االإن�صان 
واقفا  حماربا  اإال  ميوت  وال  واال�صتكانة، 

ك�صجر النخيل
فبهدوء وبعفوية تامة، وتنظيم ح�صاري 

اأي  منها  حتد  ال  وعزمية  وباإ�رصار  حمكم 
االحتالل   بلطجية  ا�صتفزازات  اأو  عوائق 
بزيها  الأخرى   �صاحة  من  جالياتنا  ،تتنقل  
الوطنية  وباأعالمها  املميز  التقليدي 
و   ، للعامل  �صالم  ر�صالة  حاملني  النا�صعة  
تقدم الق�صية ال�صحراوية  يف اأرقى �صورها 
عاملي  �صمري  كق�صية  م�صتوياتها  واأرفع 
بحقوق  مرتبطة   الأنها  بالتقادم  تزول  ال 

اإن�صانية ثابتة ال ميكن نكرانها.
امل�صاغة  ر�صالتها   جالياتنا  تبعث      
واأر�صهم  بعهدهم   املت�صبثني  بروح 
ي�صمع  اأن  فاته  ملن  ،وتقول  ووجودهم 
خالل ت�صعة وع�رصين �صنة ، اإن هذا ال�صعب 
يف  حقه  عن  يتنازل  لن  بالعهد  املتم�صك 

غربا  الغرب  دام  ما  ،واال�صتقالل  احلرية 
وال�رصق �رصقا.

يقينا  �صيلتقط  العامل ر�صائل احل�صور 
خالل  من  معه  واملت�صامنني  ال�صحراوي 
من  ال�صحراوي  الكفاح  �رصعية  يتيح  ما 

معلومات وتفا�صيل كانت مغّيبة.  
فرغم  حماوالت بلطجية  االحتالل و 
املح�صوبني على االأجهزة االأمنية املغربية 
ال�صحراوي  ال�صوت  ي�صل  ال  ،باأن  باأوروبا 
وتنك�صف  احلقيقة  تظهر  ال  واأن  للعامل 
مظاهرات  اأن  اإال     ، تت�صح   و   اأكاذيبهم 
من  جزء  عن  ال�صتار  اأزاحت  جالياتنا  
املغربية  ال�صالفة  على  الدويل  ال�صمت 
اعتداءات  النظر عن  يعد ممكنا غ�س  ومل 

بلطجية االحتالل ،والتغا�صي عن �صلوكهم.
يبعثون  وهم  الرهان  ال�صحراويون  ربح 
،يف  ال�صعوب  بني  والتعاي�س  ال�صالم  ر�صائل 
باالإرهاب  اأوروبا  املغرب  فيه  يبتز  وقت 
واجلرمية  ال�رصية   والهجرة  واملخدرات 
لالإن�صان  جديدة  لوحات  املنظمة،هي 
ال�صمري  حترج  املتح�رص  ال�صحراوي 
يف  ال�صحراوية  اجلالية   تبدع  العاملي، 

�صنعها  .
يف  ونرثاً  �صعراً  قيل  ما  قيل  اأخريا 
يبقى هذا    ، ال�صحراوي  ال�صعب  روعة هبة 
الفينيق  طائر  وكاأنه  ال�صحراوي  االإن�صان 
تبعثه اإرادة احلياة من جديد يف كل معركة  

جتده اأقوى من قبل. 

مذهل هذا الإن�سان 
ال�سحراوي

م�شارات

بقلم : حل�شن بول�شان

ق.و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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