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ثمن نائب رئي�س حركة البناء الوطني عبد ال�سالم 
قرمي�س يف حوار خ�س به »الو�سط« قرار رئي�س 
اجلمهورية عبد املجيد تبون باقتناء لقاح كورونا 
واالنطالق يف عملية التلقيح ال�سهر القادم، معتربا 

اأن عزم الرئي�س على توفري اللقاح يعطي اأمال 
للجزائريني حول الو�سع ال�سحي.

اأكد الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك، توفيق 
حكار اأن القدرات االإنتاجية للمجمع مل تتاأثر 

رغم ال�سعوبات التي واجهها جراء تداعيات وباء 
كوفيد-19.

اأو�سح اخلبري يف املخاطر الكربى واحلوادث 
الطبيعية وال�سناعية عبد الكرمي �سلغوم ، يف 

ت�رصيح خا�س ليومية "الو�سط"  عقب الفي�سانات 
التي �رصبت الواليات اجلزائرية خالل اليومني 
املن�رصمني ،  اإن ما حدث يف والية جيجل بعد 
انهيار ج�رص  اأمر غري مقبول من  ناحية البنى 
التحتية ،وهذا ما يوؤكد اأن م�ساريع التجهيز 

وال�سيا�سة العمرانية واالإقليمية  خاطئة 

عربت االأمينة الوطنية املكلفة باالإعالم 
والتكوين للنقابة الوطنية امل�ستقلة ملفت�سي 
العمل �سهيلة قرباج عن اأ�سفها من �سيا�سية 

التجاهل اأو ال�سمت التي متار�سها الو�ساية اأمام 
املطالب ال�رصعية التي رفعتها النقابة.

حوايل  اأن  املائية،  ك�سفت وزارة  املوارد 
ال�ستاء  عز  بالعط�س يف  والية مهددة   18
وتراجع  املائية  ،  املوارد  �سح  بفعل 
اجلوفية  املياه  من  الوطني  املخزون 
امل�ستغلة ، ما ي�ستوجب اال�رصاع يف بحث 
عن طريق  بال�سكان  للتكفل  طرق جديدة 

معاجلة تراجع املياه اجلوفية. جت�س�ص �سعودي اإم�راتي على هواتف �سحفيني ب�جلزيرة

�س2 مبا�شرة تعبئة الـموارد ل�شمان وفرة لقاح كورونا

ال�سروع ر�سمي� يف التلقيح بداية ج�نفي الق�دم

مركز اأبحاث »�شتيزن الب« التابع جلامعة تورونتو الكندية
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بقلم: د. م�شطفى يو�شف اللداوي

  �ص8  �ص7

ال�شعوُب العربيُة

 بنَي ال�ستقراِر الآمِن 
والربيِع الق�تِل
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لعبة االأنامل اخلفية

ال�ستهداف اخل�رجي 
للجزائر.. املنعرج

بقلم بن عجمية بوعبد اهلل

تطبيقا للتعليمات ال�شادرة عن رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، تراأ�س 
الوزير االأول، عبد العزيز جراد، اأم�س االإثنني  اجتماعا خ�ش�س لدرا�شة ال�شبل 

والو�شائل التي ت�شمح باقتناء اللقاح امل�شاد لكورونا فريو�س "كوفيد ــ"19.

ت�شاوؤالت بعد مرور عام

م�ذا لو مل يرحل
 ق�يد �س�لح؟

بقلم  :اح�شن خال�س

  �ص9  �ص7

امل�شتعمرون

يق�تلون من اأجل 
ا�ستمرار ا�ستغاللهم 

بقلم : �شالح عو�س
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بقاط يوؤكد اأن  اللقاح الذي �صتقتنيه اجلزائر �صالح لكل اأنواع كورونا

اجلزائر �ستقتني لقاح من اأكرث من خمرب 
.     جلنة وطنية خمت�صة للإ�صراف على عملية التلقيح

ت�صتعد اجلزائر لرت�صيم �صفقتها التجارية اخلا�صة باقتناء لقاح فريو�س كورونا بعد ات�صاالت حثيثة قامت بها 
لدى العديد من املخابر,وح�صب مانقلته م�صادر مطلعة ل« الو�صط » فاإن اجلزائر قد تلجا اإىل �صراء هذا اللقاح من 

اأكرث من خمرب واحد كرغبة منها يف احل�صول على الكمية الكافية لتلقيح كافة املعنيني وباملجان يف عملية ت�صرف 
عليها جلنة خا�صة تتكون من اأطباء وخمت�صني ,كما �صت�صعى اجلزائر ح�صبما �صرح به رئي�س عمادة االأطباء بقاط 

بركاين اإىل اقتناء لقاح �صالح جلميع اأنواع فريو�صات الوباء اجلديد كوفيد 19 .
باية ع  

وح�صب نف�س امل�ص�در ف�إن اجلزائر 
الروتو�س  موا�صلة  على  تعكف 
اجلديد  اللق�ح  القتن�ء  االأخرية 
الذي  كورون�  وب�ء  لفريو�س  امل�ص�د 
اأحب�س انف��س االن�ص�نية جمع�ء دون 
اجلزائر  و�صول  يوؤكد  ا�صثتن�ء,وهو 
ات�ص�الت  بعد  اخلطوة  هذه  اإىل 
العديد  مع  اأ�صهر  قبل  فيه�  �رشعت 
عدد  طريق  عن  اإنت�جه  خم�بر  من 
من االأطب�ء واملخت�صني اجلزائريني 
ب�ل�صن�عة  ال�صلة  ذات  املج�ل  يف 
حتركت  والطبية,كم�  البيولوجية 
اجلزائر يف اط�ر املجموعة الدولية 
اأجل  من  االآلي�ت  العديد  بوا�صطة 
ب�صعر  اللق�ح  هذا  من  اال�صتف�دة 
عب�رة  وانه  خ��صة  ومعقول  من��صب 
جديد  �صم  لعالج  جديدة  دواء  عن 
ق�تل ,واليرحم وب�لت�يل من املنطقي 
جميع  متن�ول  يف  �صعره  يكون  ال  اأن 
ال�صلط�ت  تواجد  الدول,وم�يوؤكد 
من  االأخرية  املرحلة  يف  العمومية 
ج�دة  بعملية  الدواء  هذا  اقتن�ء 
اجلمهورية  رئي�س  ا�صدار  ومنظمة 
اأم�س االأول اأوامر للوزير االأول عبد 
ع�جل  برتاأ�س اجتم�ع  جراد  العزيز 
مبت�بعة  املكلفة  العلمية  اللجنة  مع 
اللق�ح  الختي�ر  الوب�ئية  الو�صعية 
كوفيد-19  فريو�س  �صد  االأن�صب 

ابتداء  التلقيح  عملية  يف  وال�رشوع 
واجتم�ع   , املقبل  ج�نفي  �صهر  من 
ام�س  اأي�ص�  بدوره  االأول  الوزير 
لر�صد  العلمية  اللجنة  اأع�ص�ء  مع 
لدرا�صة  كورون�,  فريو�س  ومت�بعة 
هذه  �صد  االأن�صب  اللق�ح  اقتن�ء 
رئي�س  بتعليم�ت  عمال  اجل�ئحة 

اجلمهورية .
يف  الت�رشع  اجلزائر  رف�صت  وقد 
ظهوره  خالل  اللق�ح  هذا  اقتن�ء 
االأ�صواق  من  العديد  يف  االأويل 
املخ�بر  فيه�  تنتج  التي  الدولية 
الع�ملية كرو�صي� وا�صب�ني� والوالي�ت 
على  ح�صوله  يف  اأمال  املتحدة 
لل�صحة  الع�ملية  املنظمة  اعتم�د 

من جهة وانتظ�ر نت�ئج ومفعول هذا 
اللق�ح يف مك�فحة الفريو�س الع�ملي 
اأكرث  التحدي�ت  اجلديد,وم�يطرح 
لق�ح  ا�صترياد  يف  الق�ئمني  على 
ث�نية  �صاللة  بروز  هو  اجلزائريني 
دول  �رشبت  كورون�  فريو�س  من 
فيه� ج�لية  ,وتعي�س  قريبة من جدا 
الدول  اأن هذه  جزائرية معتربة كم� 
تعرف عالق�ته� مع اجلزائر خ��صة 
حركية  االقت�ص�دية  العالق�ت 
بلجيك�  بريط�ني�  غرار  على  معتربة 

واإيط�لي�.
رئي�س  �رشح  املو�صوع  هذا  وعن 
اللجنة  وع�صو  االطب�ء  عم�دة 
كورون�  وب�ء  ور�صد  ملت�بعة  العلمية 

اللق�ح  اأن  برك�ين  الدكتوربق�ط 
اقتن�ئه  اجلزائر  �صتعتزم  الذي 
اأنواع فريو�ص�ت الوب�ء  �ص�لح جلميع 
الع�ملي اجلديد كوفيد -19 , مربزا 
كورون�  لوب�ء  االأول  الفريو�س  اأن 
الذي ظهر يف مدينة يوه�ن ب�ل�صني 
وع�نت منه اجلزائر على غرار ك�فة 
و�صدة من  الع�مل  اأكرث خطورة  دول 
بع�س  ت�رشب  التي  الث�نية  ال�صاللة 

الدول االأوروبية.
لدى  املتوفرة  املعلوم�ت  وح�صب 
لتعليم�ت  تنفيذا  ف�إنه   « الو�صط   «
رئي�س اجلمهورية �صي�رشع يف تلقيح 
ج�نفي  �صهر  من  بداية  اجلزائريني 
تبون  الرئي�س  اعلن عنه  كم�  الق�دم 
امل�صتبعد  غري  ومن  االول ,  ام�س 
ان تكون العملية ب�ملج�ن على غرار 
املج�ين  والعالج  االأخرى  اللق�ح�ت 
الذي ت�صمنه اجلزائر ملواطنيه� منذ 
وطنية  طبية  عملية  ,يف  اال�صتقالل 
تتكون  خمت�صة  جلنة  عليه�  ت�رشف 
تخ�ص�ص�ت  يف  وطنية  كف�ءات  من 
الفريو�ص�ت  علم  خ��صة  الطب 
اللجنة  هذه  ت�صم  كم�   , واملن�عة 
وحملي�  مركزي�  �صتعمل  التي 
املعنية  الفئ�ت  حتديد  ب�لوالي�ت 
غرار  على  اوىل  كمرحلة  ب�لتلقيح 
واالأ�صالك  ال�صحة  وعم�ل  االطب�ء 
ثم  ب�لوب�ء  امل�ص�بني  وكذا  املجندة 

بقية املواطنني . 

مبا�صرة تعبئة الـموارد ل�صمان وفرة لقاح كورونا

ال�سروع ر�سميا يف التلقيح 
بداية جانفي القادم

.    العقود يجري ا�صتكمالها بالن�صبة 
للت�صليمات االأوىل

عن  ال�ص�درة  للتعليم�ت  تطبيق� 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س 
عبد  االأول,  الوزير  تراأ�س  تبون, 
العزيز جراد, اأم�س االإثنني  اجتم�ع� 
والو�ص�ئل  ال�صبل  لدرا�صة  خ�ص�س 
امل�ص�د  اللق�ح  ب�قتن�ء  ت�صمح  التي 

لكورون� فريو�س "كوفيد ــ"19.
وقد �ص�رك يف هذا االجتم�ع الوزراء 
اخل�رجية,  ب�ل�صوؤون  الـمكلفون 
وال�صن�عة  والنقل,  وال�صحة, 
الـم�صت�صفي�ت,  ال�صيدالنية, واإ�صالح 
لالأمن  الوطنية  الوك�لة  رئي�س  وكذا 
العلمية  اللجنة  واأع�ص�ء  ال�صحي, 
لـمت�بعة تطور ج�ئحة "كوفيد ــ 19", 

وممثلي وزارة الدف�ع الوطني.
بتقييم  االجتم�ع  هذا  �صمح  وقد 
الوب�ئي  والتطور  ال�صحي  الو�صع 
الذي ت�صهده بالدن� ودرا�صة التدابري 
م�ص�د  لق�ح  القتن�ء  فيه�  �رشع  التي 
يوفر  اأن  �ص�أنه  من   19 ــ  لكوفيد 
اأقوى �صم�ن�ت الـموثوقية, والفع�لية 
على  وذلك  ال�صحية,  وال�صالمة 

اأ�ص��س تو�صي�ت اللجنة العلمية.
ال�صحة  وزير  قدم  االإط�ر,  هذا  ويف 

واأع�ص�ء اللجنة العلمية عر�ص� حول 
الـم�صبق  واالنتق�ء  التقييم  اأ�صغ�ل 
تطويره�  يجري  التي  للق�ح�ت 
وكذا  الع�مل,  عرب  عليه�  والت�صديق 
التي  التدابري  اقرتاح�ت  حول 
لق�ح  اقتن�ء  ق�صد  اتخ�ذه�  يتعني 
يف  التطعيم  حملة  يف  واالنطالق 

اأح�صن الظروف.
االأول  الوزير  اأ�صدر  الغر�س,  ولهذا 
كل  مب��رشة  اأجل  من  تعليم�ت 
ال�رشورية  الـموارد  وتعبئة  التدابري 
واالنطالق  اللق�ح  وفرة  ل�صم�ن 
�صهر  حلول  مع  التطعيم  عملية  يف 
ج�نفي 2021, طبق� لتعليم�ت رئي�س 
اللجنة  اأن  العلم  مع  اجلمهورية, 
ق�ئمة  االآن  من  حّددت  قد  العلمية 
واأن  للق�ح�ت  الـمطورة  للمخ�بر 
ب�لن�صبة  ا�صتكم�له�  يجري  العقود 

للت�صليم�ت االأوىل.
النظ�م  �صبط  تقرر  فقد  واأخريا, 
الوطني للتلقيح مع ن�رشه عرب الهي�كل 
اأن  يتعني  التي  اجلوارية   ال�صحية 

تغطي كل الرتاب الوطني.
ق.و

ح�صب ترجيحات تقارير اإعلمية

اجلزائر تختار �سراء »اأ�سرتازينيكا الربيطاين »و�سبوتنيك الرو�سي«
اتخ�ذ  اأم�س,  اإعالمية,  م�ص�در  رجحت 
القليلة  ال�ص�ع�ت  يف  قرارا  احلكومة 
اأ�صرتازينيك�  لق�ح  من  كل  ب��صترياد  الق�دمة 
تنفيذا  الرو�صي,  �صبوتنيك  ولق�ح  الربيط�ين 

الأوامر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
الق��صية, ب�لبدء يف عملية التلقيح ر�صمي� يف 

ج�نفي الق�دم.
مع�يري  هن�ك  اأن  امل�ص�در,  ذات  واأو�صحت 

هذا  �صي�غة  يف  �ص�همت  عملية  و  علمية 
اأخرى منه�  اي�ص� عوامل حتفيزية  و  القرار 
و  التخزين   قدرات  و  اجلغرايف  اجل�نب 

ال�صعر.

م�صت�صار رئي�س اجلمهورية عبد املجيد �صيخي:

�سنلجاأ اإىل التحكيم الدويل 
بخ�سو�ص ملف الذاكرة 

اجلمهورية  رئي�س  م�صت�ص�ر  ك�صف 
املجيد  عبد  ب�لذاكرة,  املكلف 
اللجوء  اإمك�نية  عن  اأم�س,  �صيخي, 
اإىل التحكيم الدويل يف ملف الذاكرة 
االأر�صيف  �صالمة  �صم�ن  ح�ل  يف 
الأن  بفرن�ص�,  املتواجد  اجلزائري 
خم�طر  له  ح�صبه  الت�رشف  هذا 
وخيمة اإذ ميكن اأن يت�صبب يف اإتالف 

االأر�صيف بت�رشف ط�ئ�س.
يف  ا�صت�ص�فته  خالل  �صيخي,  واأورد 
ب�لق�نون  تعلق  فيم�  االإذاعة,  فوروم 
والذي   2006 ع�م  ال�ص�در  الفرن�صي 
اأن  عمومي�,  ملك�  االأر�صيف  يعترب 
الأنه  عقل  يقبله  ال  الق�نون  هذا 
رجعية  عدم  وهم�  مبداأين  يخرق 
القوانني واملبداأ االأخالقي, مو�صح� 
ب�ملن��صبة اأنه ال ميكن اإن ن�صع ملك� 
ي�صوبه  ك�ن  اإذا  الدولة  اأمالك  يف 
ب�مللكية  يتعلق  هن�  والعيب  عيب, 

للغري.

جمعيات فرن�صية متطرفة 
تتهمنا ب�صرقة اجلزائر منها !

فرن�ص�  اأن  ذاته,  املتحدث  واأو�صح 
اأن  تريد  الذي  امل��صي  يقلقه� 
من  نن�ص�ه«,  اأن  وتريدن�  عليه  تت�صرت 
الفرن�صي  الع�م  الراأي  اأن  منطلق 
النظرة  يتعلق  فيم�  موحدا  لي�س 
اعتب�ر  على  اال�صتعم�ري,  للم��صي 
اأن هن�ك جمعي�ت ف�علة و متطرفة 
وذات �صيت كبري يف فرن�ص�, ترف�س 
اال�صتعم�ري  ب�مل��صي  االعرتاف 
موؤكدا  منه�,  اجلزائر  ب�رشقة  وتتهم 
تريد  اجلزائر  اأن  ال�صدد  نف�س  يف 
بن�ء عالق�ت متوازنة مع كل الدول, 
م��صي  له�  فرن�ص�  م�دامت  وب�لت�يل 
ت�أثريه�  البلد, وم�دام لديه�  يف هذا 
يتطلب  ف�الأمر  واالقت�ص�دي  الثق�يف 
نن�صى  ال  »نحن  بقوله:  اأكرث,  عن�ية 
امل��صي  نتن�ول  اأن  وميكن  امل��صي 
نطوي  اأن  اإم�  م�ص�حلن�,  يخدم  مب� 

فهذا من غري املمكن.

مل اأتعامل مع بنجامني �صتورا 
اإال مرتني

الذاكرة,  ملف  م�صتجدات  اآخر  وعن 
مع  التع�مل  يتم  مل  اإنه  �صيخي  ق�ل 
�صتورا  بنج�مني  الفرن�صي  املوؤرخ 
اإال مرتني, م�صريا اأنه قدم عذرا ب�أنه 
احلديث  ميكن  ال  وانه  تقريرا,  يعد 
عن هذا امللف قبل و�صعه بني يدي 
ال�صلط�ت الفرن�صية, الفت� ب�ملن��صبة, 
بهذا  يكون  م�  انتظ�ر  يف  »نبقى 
�صتورا  بنج�مني  يقدمه  وم�  التقرير 
وم� ال يقبله الرئي�س الفرن�صي ليو�صع 
على ط�ولة احلوار«, مذكرا اإن م�ص�ألة 
الذاكرة,  ملف  �صمن  لي�س  االأر�صيف 
�صخ�صني  تعيني  مت  االآن  غ�ية  واإىل 
والفرن�صي  اجلزائري  الطرفني  من 
لدرا�صة هذا امللف, وتهيئة الظروف 
واالأر�صية املن��صبة له, يف اإ�ص�رة منه 
اأن فرن�ص� مل متنح بعد الرقم النه�ئي 
للجزائر حول عدد جم�جم ال�صهداء 
لديه�,  املوجودة  املق�ومة  واأبط�ل 
ملف  هو  االأر�صيف  ملف  ب�أن  موؤكدا 

�صعب ومعقد.
الرئي�س م�صمم على بناء 

جمهورية جديدة

من جهته , ك�صف ذات امل�صوؤول, اإّن 
ب�جلزائر  اأ�رشت  امل��صي  ت�رشف�ت 
كوطن وب�ملواطن اجلزائري, ورئي�س 
بن�ء  اإع�دة  على  م�صمم  اجلمهورية 
على  تركز  والتي  جديدة  اجلمهورية 

بن�ء وتكوين املواطن ال�ص�لح.
مرمي خمي�صة

لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�س  ك�صف 
م�صطفى  البحث,  وتطوير  ال�صحة 
اجلديدة  ال�صاللة  اأن  اأم�س  خي�طي, 
يف  ظهرت  التي  كورون�  لفريو�س 
االأوىل  ال�صاللة  لي�صت  بريط�ني�, 
بداية  منذ  تظهر  التي  نوعه�  من 
اجل�ئحة, الأن الفريو�ص�ت من الن�حية 
اجليني  ب�لتغيري  معروفة  العلمية 
امل�صتمر, ب�عتب�ر لديه� ميزة التك�ثر 
ب�رشعة, م�صريا على �صبيل املث�ل اأن 
فريو�س االأنفلونزا املو�صمية القريب 
جدا من فريو�س كوفيد-19 كل �صنة 
يوجد لق�ح جديد يتم��صى مع التغري 
وال�صاللة  ع�م  كل  للفريو�س  اجليني 

اجلديدة التي تظهر.
خالل  خي�طي  الربوفي�صور  وق�ل 
اأنه منذ  »الو�صط«,  يومية  حديثه مع 
هذا,  ليومن�  كورون�  ج�ئحة  بداية 
جيني  تغيري  األف   12 من  اأكرث  �صجل 
هذه  ولكن  كوفيد-19,  فريو�س  يف 
تغري  مل  طفيفة  ك�نت  التغيريات 
بخالف  للفريو�س,  اجليني  اجل�نب 
املوجة  وراء  ك�ن  الذي  التغيري 

الث�نية جل�ئحة كورون� والتي عرفته� 
اإىل  امل��صي,  جويلية  يف  اأوروب� 
الفريو�س  من  جديدة  �صاللة  ج�نب 
اأ�صرتالي�  كذا  و  دمن�رك  يف  ظهرت 
هن�ك  اليوم  وب�لت�يل  اأوروب�,  و�صم�ل 
احتم�ل كبري اأن تظهر �صالالت اأخرى 

للفريو�س الت�جي كورون�.

ال يوجد حل اآخر غري 
االنتظار

واأ�ص�ر حمدثن�, اأن هن�ك جلنة علمية 
ن�صبت لتعطي مقرتح�ته�, بخ�صو�س 
اجلوانب العلمية والتقنية املهمة جدا 
وهذا  كورون�,  لق�ح  �رشاء  عملية  يف 
اقتن�ء  اإجراءات  يف  التعجيل  ق�صد 
لق�ح كورون� تنفيذا لتعليم�ت االأخرية 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  لرئي�س 
ال�رشوط  توفر  فور  وب�لت�يل  تبون, 
ال  اللق�ح  ل�رشاء  والتقنية  العلمية 
املطروحة  االإ�صك�لية  لكن  م�صكلة, 
اأن الع�مل كله الزال ينتظر من منظمة 
تراخي�س  تقدمي  الع�ملية  ال�صحة 

اإنت�ج  تزعم  التي  االأجنبية  للمخ�بر 
وبطبيعة  كورون�,  فريو�س  �صد  لق�ح 
منتمية  ب�عتب�ره�  اجلزائر  احل�ل 
مع�هدة  على  واأم�صت  للمنظمة 
 30 يف  ب�للق�ح  اخل��صة  كوف�ك�س 
بعد  راأيه�  تعطي  مل  الف�رط,  اأكتوبر 
يف هذه امل�ص�ألة, ومنه يف اعتق�دي ال 

يوجد حل اآخر غري االنتظ�ر. 
اجلديدة  ال�صاللة  بخ�صو�س  اأم� 
اإجنلرتا  يف  ظهرت  التي  كورون�  من 
خي�طي,  الربوفي�صور  اأو�صح  موؤخرا, 
العلمية  واالأبح�ث  الدرا�ص�ت  اأن 
من  االنت�ص�ر  �رشيعة  اأنه�  بينت 
اإن�ص�ن اإىل اإن�ص�ن بن�صبة تزيد عن 70 
قبله�,  التي  ب�ل�صاللة  مق�رنة  ب�مل�ئة 
نتيجة  تغيري طراأ يف »الربوتني اإ�س« 
امل�صتهدف خلالي� ج�صم االإن�ص�ن, م� 
والدخول يف  االنت�ص�ر  �رشيعة  جعله� 
اأن  ال�صي�ق,  ذات  يف  م�صريا  اخلالي�, 
تزال  ال  اخل�صو�س  بهذا  املعلوم�ت 
الدرا�ص�ت  هذه  اأن  ب�عتب�ر  �صحيحة 
االآن  ال ميكنن�  وب�لت�يل  حديثة جدا, 
ال�صاللة  ه�ته  ك�نت  اإن  جنزم  اأن 

وللق�ح�ت  قبله�,  التي  من  اأخطر 
اإ�ص�رة  يف  ال,  اأو  فيه�  فع�لية  كورون� 
منه اأن الدرا�ص�ت العلمية امل�صتقبلية 
هي وحده� التي ب��صتط�عته� االإج�بة 

عن كل هذه الت�ص�وؤالت. 

اتخاذ قرار وا�صح و�صحيح 
حول اللقاح قبل جانفي

لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�س  اأكد 
اأن  البحث,  وتطوير  ال�صحة 
فريو�س  حول  االأخرية  امل�صتجدات 
دول  اأغلب  �صتدفع  كوفيد-20, 
واالنتظ�ر  الت�أين  طريق  نحو  الع�مل 
ه�ته  ك�نت  اأن  الدرا�ص�ت  تثبت  حتى 
اأخطر من كوفيد- ال�صاللة اجلديدة 
19, وتتج�وب مع اللق�ح اجلديد �صد 
قبل ج�نفي  اأنه  موؤكدا  ال,  اأو  كورون� 
وال�صلط�ت  اللجنة  ب�إمك�ن  الق�دم 
وا�صح  قرار  اتخ�ذ  البالد  يف  العلي� 

و�صحيح يف هذا اخل�صو�س.
مرمي خمي�صة

 الربوفي�صور م�صطفى خياطي لـ »الو�صط«:

12 األف تغيري جيني طراأ على فريو�ص كورونا 
.     ال�صللة اجلديدة لي�صت االأوىل من نوعها

مرمي خمي�صة
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اخلبري يف املخاطر الكربى واحلوادث الطبيعية وال�سناعية، عبد الكرمي �سلغوم لـ »الو�سط«

الفي�سانات �سببها غياب تام ل�سرتاتيجية وقائية 
.      م�ساريع التجهيز وال�سيا�سة العمرانية والإقليمية خاطئة

 اأو�سح اخلبري يف املخاطر الكربى واحلوادث الطبيعية وال�سناعية عبد الكرمي 
�سلغوم ، يف ت�سريح خا�ص ليومية "الو�سط"  عقب الفي�سانات التي �سربت الوليات 

اجلزائرية خالل اليومني املن�سرمني ،  اإن ما حدث يف ولية جيجل بعد انهيار 
ج�سر  اأمر غري مقبول من  ناحية البنى التحتية ،وهذا ما يوؤكد اأن م�ساريع التجهيز 

وال�سيا�سة العمرانية والإقليمية  خاطئة ، حيث  غريوا م�سار الوادي يف جيجل  
للقيام ببنى حتتية حوله وهذا غري ممكن علميا وتقنيا.

حكيم مالك

 ويف هذا ال�سدد ، حمل  �سلغ�م ، امل�س�ؤولية  
اأ�رضار الفي�سانات الأخرية  التي  الكاملة عن 
عرفتها جيجل   ل�ايل ال�لية ، لأنه على حد 
ق�له  ه� من �ساهم يف اإجناز هذه  امل�ساريع 
فيها  حدثت  والتي   التحتية  بالبنى  اخلا�سة 
على   الأمطار  ت�ساقط  اإثر  على  الكارثة  هذه 
لها  ال�رضقية وال�ليات املجاورة  ال�لية  هذه 

.

م�سكلة  اأن  املتحدث،  ذات  اعترب  كما 
اإىل  ال�رضق  من  البلد  كل  تعني  الفي�سانات 
الغرب ومن ال�سمال اإىل اأق�سى اجلن�ب والتي 
،وب�سار  مترنا�ست  ولية  غاية  اإىل  و�سلت 
كبرية  ومادية  ب�رضية  خ�سائر  خلفت  ،والتي 
يف 4 الأ�سهر املن�رضمة  ، م�ؤكدا اأن الأمطار 
عادية  اأمطار  عن  عبارة  هي  املت�ساقطة 
ونت�ساءل هل هذه الأمطار هي نعمة اأم نقمة 
للجزائر وهذا و�سط غياب ا�سرتاتيجية وقائية 
 /04 القان�ن  يف  م�ج�دة  وهي  وذكية  ثابتة 

20  امل�ؤرخ يف 25 دي�سمرب 2004  الذي اأ�س�س 
من طرف خرباء جزائريني م�ستقلني  قدم�ا 
خدمة  للبالد والعباد  ، اإل اأنه مت  تطبيق هذا 
القان�ن من طرف الدولة  بطريقة خاطئة رغم  
 ، الغرفتني  طرف  من  عليه  الت�س�يت  مت  اأنه 
رغم  اجتهاد  خرباء الك�ارث  مرارا وتكرارا  
منذ في�سانات باب ال�ادي  باجلزائر العا�سمة   
اإل اأنهم ال�لة وال�زراء ال�سابقني  مل يحرتم�ا 

هذه ال�سرتاتيجية.
كما ذكر عبد الكرمي �سلغ�م ، اأن م��سم  2018 

ولية  و32    30 بني  ما  وراءه  خلف  و2019   
 08 يف  اأن  حيث   ، باملياه  غرقت   جزائرية  
�سبتمرب املا�سي  والتي اأ�سفرت عن غرق 12 

ولية  منهم اجلزائر العا�سمة  ،والتي مت فيها 
اإجناز م�ساريع كربى داخل ال�ديان ولي�س على 

اأطرافها .

نا�سدوا الوزير الأول باإيفاد  جلنة حتقيق

�سحايا الفي�سانات بتب�سة 
يطالبون  بتعوي�ساتهم

في�سانات  يف  املت�رضرين  طالب  العديد من 
عبد  الأول  ال�زير  2018  بتدخل  تب�سة  �سنة  مدينة 
العزيز جراد لتع�ي�سهم  مثل ما مت تع�ي�س مت�رضرين من 

في�سانات خمتلفة عرب الرتاب ال�طني وح�سب �سك�ى 
م�جهة من طرف ه�ؤلء املت�رضرين انه مت  ت�سجيلهم من 
طرف م�سالح بلدية تب�سة بعد اإيداع ملفاتهم التي ت�سمنت 
تعر�س�ا  التي  الكبرية  املادية  واخل�سائر  الأ�رضار  حجم 
اجلارفة  ،وال�سي�ل  الط�فانية  الأمطار  هذه  لها  خالل 
خمتلفة  واأغرا�س  و�سيارات  ومتاجر  �سكنات  م�ست  التي 
حيث �رضبت ال�سي�ل كل ما ه� يف طريقها  حيث ت�رضرت 
بفعل ال�سي�ل اجلارفة اأكرث 80 مركبة من خمتلف الأ�سناف 
ودعا  بالكامل  حتطمها  اأي  بليغة  اأ�رضار  م�سته  بع�سها 
اأ�سحابها بالتع�ي�س لهم عن خ�سائرهم من خالل وقفات 
تب�سة  وايل  تدخل  حينها  اأين  يف  مب�اقعهم  احتجاجية 
الأ�سبق وطالب من املت�رضرين وفق الإجراءات التنظيمية 
حيث  البلدية  امل�سالح  لدى  واإيداعها  ملفاتهم  تك�ين 
املدنية  احلماية  الأ�رضار من خالل مرفقات  تبني حجم 
والعديد من امل�سالح املعنية حيث �سجلت اكرب اخل�سائر 
املدينة  ن�سف  ي�سق  الذي  الناق�س  وادي  م�ست�ى  على 
من  العديد  اجلارفة  ال�سي�ل  غمرت  حيث  انفجارها  بعد 
م�س  التي  الّتجارية  املحاّلت  من  والع�رضات  ال�سكنات 
املياه  بال�عات  انفجار  بعد  حمت�ياتها  من  اأجزاء  التلف 
جميع  ا�ستنفار  مت  والطرقات  حيث  الأر�سفة  واندثار 
ووحدات  املتقدمة  واملراكز  املدنية  احلماية  وحدات 
القطاع وفرق الرتل املتحرك ل�لية تب�سة يف عدة اأحياء 
متفرقة حيث ق�سا العديد من امل�اطنني ليلتهم يف العراء 

بعد اأن حا�رضتهم الأمطار الط�فانية .

من بينهما ال�سحفيان جميلة لوكيل 
ونوري قليل

التما�س 06 اأ�سهر حب�سا 
يف حق 13 نا�سطا 

ب�هران  فالو�سن  حمكمة  اجلمه�رية  لدى  وكيل  طالب 
بت�سليط عق�بة  06  اأم�س الثنني  يف جل�سة علنية �سبيحة 
اأ�سهر حب�سا نافذا �سد 13 نا�سطا يف احلراك ال�سعبي بينهم 
احلق�قي  واملنا�سل  قليل  ون�ري  ل�كيل  ال�سحفيان جميلة 
غري  والتجمهر  العام  بالنظام  الإخالل  قدور�س�ي�سة بتهم 

املرخ�س.
 ،  2019 ن�فمرب   22 ي�م  اإىل  الق�سية  وقائع  وتع�د 
العام  بالنظام  الإخالل  بتهم  املعني�ن  يتابع  حيث 
والتجمهرغرياملرخ�س،وه� المر الذي رف�سهم املتهم�ن 
به  طالب  ما  وه�  بالرباءة  مطالبني  املحكمة  اأمام  ال13 
املداولة  اجلزائية اأرجاء  اجلل�سة  ليقررالرئي�س  دفاعهم 

جلل�سة 18 جانفي املقبل.
حممد بن ترار

نائب رئي�ص حركة البناء عبد ال�سالم قرمي�ص لـ"لو�سط": 

عزم الرئي�س على توفري اللقاح يعطي اأمال للجزائريني
.    قانون النتخابات كر�ص نظام الكوطة و اأفرز قاعدة حكم مفربكة

.    اجلزائر م�ستهدفة  حقيقة و لي�ص كالما  لال�ستهالك
ثمن نائب رئي�س حركة البناء ال�طني عبد ال�سالم قرمي�س يف 
ح�ار خ�س به »ال��سط« قرار رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد 
تب�ن باقتناء لقاح ك�رونا والنطالق يف عملية التلقيح ال�سهر 
القادم، معتربا اأن عزم الرئي�س على ت�فري اللقاح يعطي اأمال 
للجزائريني ح�ل ال��سع ال�سحي، يف حني  رافع �رضورة اإدراج 
العديد من التعديالت على قان�ن النتخابات اجلديد حماية 
ل�س�ت امل�اطن ، و انتخاب  جمال�س تعك�س الإرادة ال�سعبية 

بعيدا عن التزوير    

.    كيف ترون خطوة الرئي�ص باإ�سدار اأمر للوزير 
عملية  يف  والنطالق  كورونا  لقاح  باقتناء  الأول 

التلقيح ال�سهر القادم؟

املجيد  عبد  اجلمه�رية  لرئي�س  العاجل  ال�سفاء  نتمنى  بداية 
تب�ن والع�دة ال�رضيعة لأر�س ال�طن، من اأجل ا�ستكمال مهامه 
كم�س�ؤول اأول يف الدولة اجلزائرية، قرار الرئي�س باقتناء لقاح 
ك�رونا والنطالق يف عملية التلقيح ال�سهر القادم يعطي انطباع 
تعافى  رئي�س اجلمه�رية  باأن  لل�سعب اجلزائري  و مريح  جيد 
اإىل حد ما  و يتابع اأول�يات امل�اطن من بينها ال��سع ال�سحي 
يعطي   اللقاح  ت�فري  على  الرئي�س  عزم  و  ك�رونا،  وباء  ب�سبب 
اأمال للجزائريني، نتمنى احلك�مة ت�رضع يف تقدير امل�قف و 
اختيار اللقاح املنا�سب الذي تختاره املنظمة ال�سحة العاملية 
مايهم  الرخي�س  اللقاح  لي�س  و   ، يزكيه اخلرباء اجلزائريني  و 
ه� �سحة امل�اطن ، نتمنى اأن احلك�مة تك�ن يف امل�ست�ى و 

ت�رضع يف ذلك .
لرئي�ص  املفاجئ  الظهور  تلقيتم  كيف      .
من  العديد  حمل  الذي  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

الر�سائل التطمينية؟

حد  و�سع  تب�ن  املجيد  عبد  للرئي�س  املفاجئ   الظه�ر 
لالإ�ساعات التي ثم تداولها ح�ل �سحة الرئي�س،  نحن يف حركة 
البناء ال�طني  رحبنا  مبداخلة الرئي�س مع ال�سعب اجلزائري 
الذي طماأن الراأي العام  ، و تلقينا الفيدي� بارتياح ، فالغياب  
ال�سطراري  للرئي�س ب�سبب �سحته،  اأعطى الفر�سة للعديد 
من امل�سككني يف الداخل و اخلارج  الذين اأرادو ال�ستثمار يف 
ملف غياب الرئي�س ،  و فتح الفر�سة اأمام املروجني للمرحلة 
النتقالية، و اأ�سبح احلديث عن انك�سار امل�سار، ظه�ر  رئي�س 
اجلمه�رية اأ�سقط هذه الأجندات التي كانت مبنية على اأوهام 
و لي�س على حقائق، رئي�س اأكد  من خالل ظه�ره اأن امل�سار 

م�ستمر و الإ�سالحات مت�ا�سلة .

.     رئي�ص اجلمهورية يعتزم الذهاب اإىل انتخابات 
حملية وت�سريعية م�سبقة، هل اأنتم مه هذا الطرح؟ 

اىل  والذهاب  الربملان  بحل  نطالب  ونحن  ط�يلة  مدة  منذ 
ل  اجلديدة  اجلزائر  م�سبقة،  ت�رضيعية  و  حملية  انتخابات 
الذي  للتزوير  نظرا  بامل�ؤ�س�سات املطع�ن يف �رضعيتها  تبنى 
نخر م�ؤ�س�سات الدولة، اجلزائر اجلديدة حتتاج اإىل م�ؤ�س�سات 

�رضعية لها م�سداقية و حتظى بال�رضعية ال�سعبية كي تتحمل 
لالأجندات  تت�سدى  و  ال�سعب  اإرادة  لتج�سيد  م�س�ؤوليتها 
م�ؤ�س�سات  �رضعية  ه�  للت�سدي    اأداة  اأهم  لأن  اخلارجية، 
منتخبة  جمال�س  اإىل  نحتاج  و  منتخب  رئي�س  لدينا  الدولة، 

نظيفة خالية من التزوير.
للتن�سيق  للرئا�سة  تعليمات  اأ�سدى  الرئي�ص      .
اجلديد  النتخابات  قانون  بتحرير  املكلفة  اللجنة  مع 
التي  التعديالت  ماهي  اأيام،   10 منه خالل  لالنتهاء 

يجب اإدراجها يف قانون النتخابات اجلديد؟

الرئي�س  د�ست�ر  مرجعتيه  كانت  احلايل  النتخابات  قان�ن 
و  العي�ب  العديد  يحمل  الذي  ب�تفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
و  الفا�سد  للمال  اأ�س�س  النتخابات  قان�ن  قان�نية،  الفراغات 
كر�س القائمة ال�لئية حيت اأ�سبح م�سدرها املال الف�ساد   من 
خالل بيع الق�ائم، بالإ�سافة اإىل اأن قان�ن النتخابات اأعطى 
لأحزاب امل�الة الأف�سلية يف الرت�سح، حيث اأن بع�س امل�اد 
بع�س امل�اد تعطي الأف�سلية و هي مبثابة ر�س�ة لهذه الأحزاب، 
قان�ن الأحزاب كر�س نظام الك�طة و حم�سلة فرز قاعدة حكم 
مفربكة،  و اأحزاب  �سيا�سية  تت�سم بالتزوير و الف�ساد املايل، 
و هنا ن�سدد على �رضورة اأن يك�ن القان�ن اجلديد النتخابات 
يعك�س م�سار اجلديد ، و يجب اأن تك�ن مرجعيته هي اجلزائر 
اجلديدة  واحلراك ال�سعبي و النتخابات ، و لبد من التخل�س 
من  املرجعية ال�سابقة التي اأعطت الأف�سلية لالأحزاب و التي 
�رضورة  و   ، ب��س�ح  ال�ساحة   يف  اجلزائري  ال�سعب  رف�سها 
اإعطاء  الكفاءة النزيهة حماية �س�ت امل�اطن  ، و حذف اأي 
ثغرة تفتح جمال للتزوير ، مع  ف�سل الإدارة نهائيا عن العملية 
الإرادة  عن  تعرب  نظيفة  انتخابات  تك�ن  حتى  النتخابية،  

ال�سعبية،  و جمال�س حتظى بالقب�ل ال�سعبي. 

عودة  تنتظر  التي  امل�ستعجلة  امللفات  ماهي       .
رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون ؟

امللف  و  ال�سيا�سي  امللف  معروفة،  كربى  كمحاور  الأول�يات 
القت�سادي، الد�ست�ر اجلديد الذي يرتتب عليه ق�انني كثرية، 
منها ق�انني جديدة و ق�انني يجب حتيينها على غرار قان�ن 
املجال�س  قان�ن  و  العالم  و  الأحزاب  قان�ن  و  النتخابات 
املنتخبة، بالإ�سافة اإىل ق�انني   الإ�ستثمار و ق�انني باملجتمع 
املدين،  لبد من  فتح جمال احلريات و اإعتماد اأحزاب جديدة 
اأفرزها احلراك  ال�سعبي و هي م�ؤهلة  للحياة ال�سيا�سية ، امللف 
الجتماعي يجب اأن يحظى باأول�ية كبرية نظرا لل��سع ال�سعب 
اأخرى   جهة  من  ك�رونا،  وباء  ب�سبب  امل�اطنني  يعي�سه  الذي 
قان�ن املالية احلايل  ل ي�ؤهلنا لإحداث قفزة ن�عية لتحقيق 
مع  ال�رضاكة  اتفاق  النظر يف  اإعادة  نحتاج   ، الذاتي  الكتفاء  
الحتاد الأوروبي اجلائر مبا يحقق م�سلحة ال�سعب و القت�ساد 
مع  �رضاكتها   و  عالقتها  تن�يع  احلك�مة  نطالب  ،و   ال�طني 
ال�سني رو�سيا وتركيا و هي دول تتعامل مع اجلزائر  باحرتام  و 

لي�س بنظرة ا�ستعمارية.   

.     لقاء مرتقب للحكومة مع الولة اجلمهورية، 
اأن  يجب  التي  امل�ستعجلة  الأولويات  ماهي  نظركم  يف 

تكون حمور النقا�ص؟ 

احلك�مة   اأظهرت ن�ع من العجز يف تعاملها مع الأزمة  التي 
،  نطالب منها و  اأن ت�ستدرك ذلك  البالد و لبد من  تعي�سها 
من ال�لة   التطرق لالأول�يات التي تتعلق بامل�اطن يف حركته 
الجتماعية و القت�سادية احلك�مة و ال�لة ، مع اتخاذ تدابري 
عاجلة لتلبية حاجيات امل�اطنني  الذين ت�رضروا  ب�سب اأزمة 
جائحة  بفعل  ت�رضرت  القطاعات   من   العديد  ك�رونا،  وباء 
و  ال�سعب  لأول�يات  بال�ستجابة  مطالبة  احلك�مة  و  ك�رونا،  
من  عدد  اعرتاف  اأن  كما  طلباته،   تلبية  و  احتياجاته  ت�فري 
حتى  عرقلت   التي  بالبريوقراطية  الدولة    يف  امل�س�ؤولني 
ميكن  ل  الإدارة  من  الن�ع  هذا   ، اجلمه�رية  رئي�س  قرارات 
اإىل  نحتاج  بالتايل  و  اجلديدة  اجلزائر  بناء  يف  عليه  التع�يل 
اإدارة خادمة للم�اطن و لي�س معرقلة له، ونرافع ل�رضورة اإعادة 
النظر يف   عدد من اأع�ساء الطاقم احلك�مة حيث اأن عدد من 

ال�زراء مل نرى لهم اأداء.

.     م�سوؤولون يف الدولة حذروا من خمططات 
اأمن  و  ا�ستقرارها  ت�ستهدف  اجلزائر  �سد  حتاك 

البالد ؟

هي  لال�ستهالك   كالم   لي�ست  و  حقيقة  م�ستهدفة   اجلزائر 
م�ستهدفة ب�سب م�اقفها الثابتة اجتاه الق�سايا العادلة لل�سع�ب 
على راأ�سها الق�سية الفل�سطينية و ق�سية ال�سعب ال�سحراوي، 
و  ن�فمرب،  الأحرار  اأر�س  فهي   تاريخي  م�روث  لها  اجلزائر 
هي تنا�رض ال�سع�ب املظل�مة يف العامل ،  م�اقفنا الثابتة من 
الق�سايا العادلة و رف�سنا للتطبيع مع الكيان ال�سهي�ين  اأزعجت 
و  اأمنها  و  التي حتاول امل�سا�س بحدود اجلزائر  الظلم   ق�ى 
نحتاج نخب  الداخلية  لذلك يجب متتني اجلبهة  وا�ستقرارها 
واعية و م�ؤ�س�سات �رضعية ،و فقان�ن انتخابات  ن�سرتجع من 
خالله ثقة امل�اطن  ليلتف ح�ل م�ؤ�س�سات الدولة ، واإذا حققنا 
هذا لن  ي�رضنا اأحد و �سنم�ت اأوفياء لروح ن�فمرب و لن تراجع 

عن م�اقفنا جتاه الق�سايا العادلة.
حاورته: اإميان لوا�ص 
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ل�سوناطراك،  العام  املدير  الرئي�س  اأكد 
الإنتاجية  القدرات  اأن  حكار  توفيق 
التي  ال�سعوبات  رغم  تتاأثر  مل  للمجمع 
كوفيد-19،  وباء  تداعيات  جراء  واجهها 
للمحروقات  الوطنية  ال�رشكة  اأن  مربزا 
للحفاظ  معتربة  خ�سائر  تفادي  ا�ستطعت 

املدى  على  املالية  التوازنات  على 
الجراءات  خمتلف  بف�سل  املتو�سط 

املتخذة.
و قال حكار يف حوار �سدر يف جملة ال�سعب 
القت�سادي »ان منذ بداية جائحة كورونا، 
اتخذت �سوناطراك جملة من الإجراءات 

ال�ستعجالية للحفاظ على �سالمة عمالها 
و  الوطنية  ال�سوق  ال�ستمرار يف متوين  و 
تلبية التزاماتها التعاقدية مع �رشكائها يف 
مل  املجمع  ان  هذا  يعني  ل  لكن  اخلارج 

يواجه �سعوبات و حتديات«.
و اأمام هذه ال�سعوبات، اأكد امل�سوؤول ذاته 

من خالل  التنظيمية  القدرات  بف�سل  اأنه 
جتند الإطارات و جتنيد كافة الإمكانيات 
و الو�سائل مت التحكم يف الو�سعية قائال: 
و م�ساريعنا  تتاأثر  الإنتاجية مل  » قدراتنا 
التذبذب  بع�س  عرفت  الإجناز  طور  يف 

خا�سة بعد مغادرة الإطارات الأجنبية ».

حوايل  اأن  املائية،  ك�سفت وزارة  املوارد 
ال�ستاء  عز  بالعط�س يف  ولية مهددة   18
وتراجع  املائية  ،  املوارد  �سح  بفعل 
اجلوفية  املياه  من  الوطني  املخزون 
امل�ستغلة ، ما ي�ستوجب ال�رشاع يف بحث 
طريق  عن  بال�سكان  للتكفل  جديدة  طرق 
وذلك من  اجلوفية  املياه  تراجع  معاجلة 
يف  املياه  �سح  بظاهرة  التكفل  خالل 
بع�س الوليات، من  العتماد على املياه 
غري التقليدية مثل البح وذلك بعد تراجع 

مياه الأنقاب وال�سدود ، حيث ان م�ستوى 
ال�سدود مل ي�سل �سوى حلوايل 42  امتالء 
بفعل  وذلك  ال�ستيعاب  باملائة من طاقة 
قلة امليغياتية من جهة وحركيات الزلزل 
الوزارة  واأ�سارت  هذا   ، اأخرى  جهة  من 
البحر  من  املحالة  املياه  اىل  اللجوء  اأن 
بفعل  ف�سال  اأثبتت  وم�ساريعها  مكلفة 
وتوقيف  بع�س املحطات  العطاب  كرث 
توزيع  على  �سيوؤثر  ما  وهو   ، العمل  عن 
املياه وتكلفته  كما اأن الت�رشبات والديون 

التفاقية  ورغم  حيث   ، الأكرب  الهاج�س 
اأون�ساج  لتوظيف  وكالة  مع  املربمة 
العطاب  معاجلة  يف  اجلديدة  ال�رشكات 

لكن دون جدوى .
املوارد  قطاع  يرف  اآخر  جانب   من 
خالل  من  عوي�سة  م�ساكل  املكائية 
عن  ال�سقي  م�ساريع  اغلب  ف�سل 
املائية وحتى اأن  امل�سطحات  طريق 
اعادة  يف  كبري  تاأخر  القطاع  �سجل 
ل  مياه،  التي  للتطهري  مواد  ا�ستعمال 

ت�سفية  ن�سبة  مكعب  مرت  تتجاوز  450 
الوزارة  وحتاول  هذا   ، اليوم  حلد  مياه 
املياه  لتنظيم  ب�رشعة  الو�سع  ا�ستدراك 
الفالحي من  وال�سقي  ال�ساحلة لل�رشب 
اآجال  »�سيال«  من  �رشكة  تكليف  خالل 
مياه  ا�ستغالل  بدرا�سات بغية  القيام 
المطار وتوجيهها للفالحي لدعم القطاع 
املحيطات  دعم  حمخطط  ف�سل  بعد 
من  العديد  يف  ال�سقي  امل�سقية مبياه 

الوليات .

حاورتها: اإميان لوا�س
 

بالدخول  هددمت  بداية،       .
الأ�سباب  هي  ما  وطني،  اإ�سراب  يف 
هذه  نحو  للتوجه  دفعتكم  اإىل 

اخلطوة ؟   
بنقابة  دفعت  الأ�سباب  من  العديد 
الت�سعيد  نهج  اتخاذ  اإىل  العمل  مفت�سي 
بالطرق القانونية، خطوتنا نحو الدخول 
�سيا�سية  بعد  جاء  وطني  اإ�رشاب  يف 
متار�سه  التي  التجاهل  و  ال�سمت 
اأمام مطالبنا امل�رشوعة، هذا  الو�ساية 
ما اأدى اإىل �سخط منت�سبي هذا اجلهاز 
وزارة   يف  املمثلة  ال�سلطات  بدورها   ،
العمل مل تبد نيتها يف فتح قنوات احلوار 
الهدف  كان  اأخرى  اأ�ساليب  انتهجت  و 
النقابة  هياكل  ك�رش  و  �رشب  منها 
الوطنية ملفت�سي العمل، و هذا من خالل 
التحويالت و العقوبات التع�سفية يف حق  
�سبق  مما  وانطالقا   ، النقابة  اأع�ساء 
واأمام التعنت الوا�سح ،والإق�ساء املنهج 
قواعدها  بدا من جمع  النقابة  مل جتد 
جمعية  الولئيني يف  الأمناء  يف  املمثلة 
املرئي  التحاور  تقنية  عامة عن طريق 
اإمكانية  يف  للبث   2020/12/12 يوم 
اللجوء اإىل الإ�رشاب يف غياب اأي بديل 
الو�ساية  لكبح جماح  وكاآخر حل   ، اآخر 
النقابي  العمل  ممار�سة  عرقلة  يف 
،وحماولة  النقابيني  على  ،والت�سييق 
ملجموع  الوا�سح  التالحم  �رشب 
واجتماعهم  الوطن  عرب  املفت�سني 
اأمر  وك�سيا�سة   ، نقابتهم من جهة  حول 
باحلقوق  العرتاف  على  حلملها  واقع 

امل�رشوعة للمفت�سني من جهة اأخرى.

.     ماهي مطالبكم 
املطروحة؟

اأ�سبح  عموما  الو�سع 
بالن�سبة  قلق  م�سدر 
ملفت�سية العمل، حيث بات 
ل  و�سع  يف  القطاع  هذا 
يف  خا�سة   ، عليه  يح�سد  
هذا املرحلة التي اأ�سبحت 
فيه اأدوات الت�سوية �سعيفة 
على  الآن  نعمل  و   ، جدا 
العمل  ا�ستمرارية  �سمان 
باأقل اخل�سائر ، كما اأ�سبح 
من ال�سعب تنفيذ الأ�ساليب 
القانونية يف الو�سع احلايل 
تعي�سه  الذي  ال�سعب 
النقابة  تعتزم  و  البالد، 
بعدما  دورها  ا�ستعادة 
يف  جديدة  �سفحة  فتحت 

تعزيز  اأطر احلوار و الت�ساور منذ اإعادة 
القانون  مراجعة  من  انطالقا  تفعيلها، 
الأ�سا�سي ملفت�سية العمل ،و اإعادة النظر 
يف املنح و التعوي�سات مبا يتالءم مع مهام 
مفت�سية العمل و ظروف العمل املحيطة 
املداخيل  �سندوق  اإن�ساء  وكذا  بها، 
التفتي�س  قطاعات  غرار  على  التكميلية 
يعد  تفتي�س  اأن جهاز  باعتبار   ، الأخرى 
الدولة، يف  املغذية خلزينة  املوارد  من 
فتح  يف  الإ�رشاع  ل�رشورة  نرافع  حني 
منا�سب للرتقية و تنظيم دورات تكوينية 
للرفع من قدرات و تاأهيل مفت�سي العمل 
اأما يف اجلانب الجتماعي  يف امليدان، 
مفت�سي  ا�ستفادة  ملف  معاجلة  �رشورة 

العمل من ال�سكن .

�سيا�سة  تقيمون  كيف       .
الو�ساية يف التعاون مع املطالب؟

الو�ساية  جتاهل  البداية  منذ  لحظنا 
اللتزامات  رغم  امل�رشوعة،  للمطالب 
الوطنية  النقابة  قبل  من  عليها  املتفق 
التي  ،و  طرفنا  من  املقدمة  واحللول 
قوبلت بالرف�س و مببادرات حمت�سمة مل 
الدور  من  بالرغم  و   ، جديد  اأي  حتقق 
الريادي الذي تقوم به مفت�سية العمل يف 
جمال املحافظة على ال�سلم الجتماعي 
يف  فعالة  كاآلية  احلوار  مبداأ  ،وتر�سيخ 
عن  املوؤ�س�سة  ا�ستقرار  على  احلفاظ 
النقابي  العمل  حرية  تكري�س  طريق 
من  تعاين  باتت  اأنها  اإل   ، وحمايته 
يتهدد  اأ�سبح  خبيث  ورم  تداعيات 

املفت�سني يف املطالبة بحقوقهم 
ممار�سة  يف  ،وكذا  امل�رشوعة 
و�ساية  وجود  يف  النقابي  احلق 
مبادرة  كل  واأد  متجاهلة حتاول 
و  املهنية  الظروف  لتح�سني 
 ، العمل  ملفت�سي  الجتماعية 
اإىل جلم وتكميم الأفواه  وت�سعى 
عن  وذلك  باحلقوق  املطالبة 
للقانون  ال�سارخ  احلرق  طريق 
واملق�سود  الوا�سح  والت�سييق 
وجتاهل  النقابي،  العمل  على 
امل�ستقلة  الوطنية  النقابة 
ك�رشيك  العمل  ملفت�سي 
اجتماعي ، وهذا اأ�سبح وا�سحا 
تطال  التي  العقوبات  خالل  من 

منت�سبي النقابة يوما بعد يوم 

.     هل ات�سلتم بالوزير 
اجلديد ، و هل اأبدى ترحيبا 

لفتح  احلوار؟

نعم قمنا بالت�سال بامل�سوؤول الأول يف 
و  النقابات  ان�سغالت  رفعنا  و  القطاع 
مل  الأن  حلد  لكن  املطروحة،  مطالبها 
نتلقى اأي رد من قبله و مل يتم ا�ستدعاءنا 

من قبل م�سالح الوزراة.

.      ما هي خطوتكم امل�ستقبلية 
يف حالة عدم ال�ستجابة للمطالب 

املطروحة؟

يف حالة عدم ال�ستجابة للمطالب لنقابة 
و  العمل،  ملفت�سي  امل�ستقلة  الوطنية 
ا�ستمرار �سيا�سة التعنت و ال�سمت التي 
متار�سه الو�ساية ،  �سن�سعد الحتجاج و 

نذهب اإىل  اإ�رشاب مفتوح 

عربت الأمينة الوطنية املكلفة بالإعالم والتكوين للنقابة الوطنية امل�ستقلة ملفت�سي العمل �سهيلة قرباج عن 
اأ�سفها من �سيا�سية التجاهل اأو ال�سمت التي متار�سها الو�ساية اأمام املطالب ال�سرعية التي رفعتها النقابة، كا�سفة 
عن الدخول يف اإ�سراب وطني ملدة 5 اأيام من تاريخ 3 جانفي املقبل، مو�سحة اأن  خطوة  النقابة الإ�سراب جاءت 

بعد غياب اأي بديل اآخر، وكاآخر حل ملواجهة الو�ساية التي اتهمتها بعرقلة ممار�سة العمل النقابي والت�سييق 
على النقابيني،وحماولة �سرب التالحم الوا�سح ملجموع املفت�سني عرب الوطن واجتماعهم حول نقابتهم من جهة، 

وك�سيا�سة اأمر واقع حلملها على العرتاف باحلقوق امل�سروعة للمفت�سني من جهة اأخرى.

الهاتف الثابت

ت�سجيل 75ر4 ماليني م�سرتك 

بتهمة التحر�س اجلن�سي 
اإدانة رئي�س بلدية �سيدي

 اأجماهد بتلم�سان 

الذكرى 63 ل�ست�سهاد
عبان رم�سان ..النظرة 

ال�ست�سرافية و »العقل املفكر«

�سبكات  يف  امل�سرتكني  حظرية  بلغت 
ول�سلكية(  )�سلكية  الثابت  الهاتف 
�سنة  من  الثالث  الف�سل  نهاية  عند 
م�سرتك  ماليني  75ر4  جمموع   2020
نف�س  خالل  ماليني  55ر4  مقابل 
بزيادة  اي   ،2019 �سنة  من  الفرتة 
ك�سفت  ح�سبما  باملائة،  29ر4  بلغت 
اآخر ح�سيلة ل�سلطة �سبط  اليوم  عنه 
الربيد والت�سالت الإلكرتونيةوح�سب 
م�سرتك  مليون  53ر3  فاإن  الوثيقة، 
يف  م�سرتك  مليون  75ر4  جمموع  من 

�سبكات 
الهاتف الثابت هم مت�سلون بال�سبكات 
)مقابل  باملائة  41ر74  اأي  ال�سلكية، 
من  الفرتة  نف�س  خالل  مليون  40ر3 
2019( و 21ر1 مليون مت�سل ب�سبكات 
اجليل  و  الال�سلكي  الثابت  الهاتف 

59ر25  مبعدل  الرابع/ومياك�س، 
عن  احل�سيلة  ك�سفت  كما  باملائة 
ارتفاع طفيف لن�سبة الت�سال ب�سبكات 
الثالثي  نهاية  عند  الثابت،  الهاتف 
مقارنة  اجلارية  ال�سنة  من  الثالث 
من  انتقلت  بحيث  املا�سية،  بال�سنة 

36ر10 باملائة اإىل 10ر81 باملائة.
املت�سلة  الأ�رش  ن�سبة  وبخ�سو�س 
اأنها  امل�سدر  ذات  اأفاد  بالثابت، 
غاية  اإىل  باملائة  47ر62  من  انتقلت 
اإىل   2019 �سنة  من  الثالث  الثالثي 
89ر64 باملائة خالل نف�س الفرتة من 

ال�سنة اجلارية
احل�سيلة  اإعداد  مت  فاإنه  لالإ�سارة،   
96ر43  قدرها  �سكان  ن�سبة  ح�سب 
اإىل  اأ�رشة  مليون  و32ر7  ن�سمة  مليون 

غاية 30 �سبتمرب 2020. 

اجلنح  حمكمة  نهاراأم�س  نطقت 
بلدية  رئي�س  باإدانة  يف  بالغزوات 
نافذة  حب�سا  ب�سنة  جماهد  �سيدي 
يف  مليونا،   20 قدرها  مالية  وغرامة 
اجلن�سي يف  بالتحر�س  تتعلق  ق�سية 

حق موظفة تعمل بالبلدية .
قد  اجلمهورية  وكيل  وكان  هذا 
حب�سا  �سنوات  ثالث  حقه  يف  التم�س 
عرفتها  اجلل�سة التي  خالل  نافذا 
املقبل،هذا  الأ�سبوع  املحكمة خالل 
للمحكمة  ك�سفت  قد  وكانت ال�سحية 
رفقة ال�سهود كيف حاول رئي�س البلدية 
ر�سوة  زوجها،وتقدمي  من  تطليقها 
ت�سويرها  بهدف  الأ�سخا�س  لأحد 

زوجها  ناهيك  اإىل  ر�سالة  كتب  ،كما 
املمار�سات  من  العديد  عن 
التي  موظفة  حق  الالاأخالقية يف 
اأجل  من  اإذللها  يف  �سلطته  ا�ستغل 
اأن �سرب  اإل  نزواته  اإىل  الر�سوخ 
باإبالغ م�سالح  ،وقامت  نفذ  املوظفة 
وقدمت كل  بالق�سية  الوطني  الدرك 
اإدانة  مت  واأن  �سبق  وقد  الدلئل،هذا 
رئي�س بلدية �سيدي جماهد يف ق�سية 
بال�سجن  اولد ميمون  ف�ساد مبحكمة 
ما  املا�سي  ال�سهر  خالل  النافذ 
مهامه  عن  يوقفه  تلم�سان  جعل وايل 

كرئي�س للمجل�س ال�سعبي البلدي.
حممد بن ترار

الندوة  يف  امل�ساركون  تطرق 
مبتحف  املنظمة  التاريخية 
ال�سهيد  مئوية  مبنا�سبة  »املجاهد« 
 )2020-1920( رم�سان  عبان  الرمز 
و الذكرى 63 ل�ست�سهاده، اإىل جممل 
اخل�سال التي ميزت هذه ال�سخ�سية 
الثورية و على راأ�سها »تبجيله للوحدة 

الوطنية والعمل وفق 
ترك  كقائد  ا�ست�رشافية  نظرة 
ب�سماته يف م�سار احلركة الوطنية«. 
واأكد الأ�ستاذ عز الدين بوكنة، عميد 
ال�سهادات  جممل  اأن  بوزريعة،  كلية 
رم�سان  عبان  حق  يف  كتبت  التي 
ال�سيا�سي  تكوينه  بقوة  له  »اعرتفت 
»العقل  ب  وو�سفته  والثقايف« 
كوريار  اإيف  عنه  وقال  املفكر« 
مثقفا  رم�سان  عبان  كان   « اأي�سا 
عال الهمة، ذكي، حازم، رجل عادل 
وخمل�س... ال�سيء الوحيد الذي كان 
»واأ�ساف  الوطنية  الوحدة  هو  يهمه 
اأن جممل ال�سهادات اهتمت باأفكاره 
ال�سيا�سي  تكوينه  عرب  ال�سيا�سية 
ثقايف  تكوين  ذو  رجال  »كان  لأنه 
»اأ�سيال« ينطلق من  تاريخي« و كان 
الب�سمات  ومن  اجلزائري  الواقع 
ي�سيف  رم�سان،  عبان  تركها  التي 
قائد مميز  كونه  على  بوكنة، عالوة 
فقد  الوطني،  التحرير  جبهة  يف 
من  جمموعة  تاأ�سي�س  وراء  كان 
التنظيمات على غرار الحتاد العام 
للعمال اجلزائريني و فيدرالية جبهة 
ودوره  بفرن�سا  الوطني  التحرير 
الرئي�سي يف انعقاد موؤمتر ال�سومام 

يف 1956.

الدكتور اأحمد عظيمي 
عبان روج للثورة يف العامل

دور  اأحمد عظيمي على  الدكتور  ركز 
،و  الثوري  الإعالم  يف  رم�سان  عبان 
قدرته على مواجهة الدعاية الفرن�سية 
الو�سائل  كل  ا�ستغالل  طريق  عن 
اجلزائرية  للثورة  للرتويج  املمكنة 
قلة  »رغم  احلدود  اأبعد  اإىل  نقلها  و 

المكانيات اإل اأنه كان ذا ذكاء كبري«.
ذاته،  ال�سياق  يف  املتحدث  اأ�سار  كما 
جريدة  تاأ�سي�س  يف  ال�سهيد  دور  اإىل 
حمكمة  خطة  وو�سع  »املجاهد« 
نقلها  قبل  بالق�سبة  اأول  لطباعتها 
دقيق  ب�سكل  توزيعها  و  تون�س  اإىل 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اأهم  على 
اإن  عظيمي  وقال  اآنذاك.  العامل  يف 
الدعاية  واجهت  >املجاهد«  جريدة 
و�سائل  من  متلك  ما  بكل  الفرن�سية 
ات�سالية من اإذاعات وجرائد وغريها، 
كما ذكر يف ذات املو�سوع بالإذاعات 
التي مت اإن�ساوؤها بتون�س و على احلدود 
التي كانت تبث  اجلزائرية املغربية و 
الثقة  تعزز  التي  الخبار  للجزائريني 

بثورتهم و بقادتها.

الرئي�س املدير العام توفيق حكار

�سوناطراك جتنبت الأ�سواأ

رغم امتالء ال�سدود ب42 باملائة 

18 ولية مهددة بالعط�س يف عز ال�ستاء

الأمينة الوطنية للنقابة امل�ستقلة ملفت�سي العمل �سهيلة قرباج تك�سف : 

�سن اإ�سراب وطني ملدة 5 اأيام 
.     نندد ب�سمت وجتاهل الو�ساية 

�سلطت حمكمة مازونة يف ولية غليزان، 
نافذ  حب�س  عام  عقوبة  الثنني  اأم�س 
�سد رئي�س بلدية اولد �سيدي امليهوب 
األف   50 قدرت  مالية  وغرامة  ال�سابق  
دينار جزائري وتعوي�س قدره 20 مليون 

�سنتيم.

بتهم  ال�سابق  للمري  الإدانة  وجاءت هذه 
الوظيفة وجتاوز  ا�ستغالل  ب�سوء  تتعلق  
اأنه  يعلم  ل�سخ�س  وثيقة  ومنح  ال�سلطة 

لحق له فيها. 
وح�سب ما جاء يف حيثيات الق�سية التي 
املواطنني  اأحد  اأودعها  ل�سكوى  تعود   

املري خالل  �سد  �ساذيل  اأولد  مبنطقة 
فرتة توليه من�سب رئي�س البلدية،  حيث 
لأحد  ا�ستغالل  رخ�سة  خاللها  منح 
املواطنني دون وجه حق، يف وقت يحوز 
الأر�س  ملكيتة  وثائق  على  ال�ساكي  فيه 
ال�ستغالل  رخ�سة  املري  منح  التي 

ملواطن اآخر. 
�سغل  املدان   البلدية  رئي�س  اأن  ويذكر 
ال�سنتني،  قاربت  لفرتة  املن�سب  ذات  
املجل�س  بتجميد  قرار  ي�سدر  اأن  قبل 

من قبل وايل الولية ال�سابق.
اأمني بن لزرق 

غليزان

عام حب�سا نافذا لرئي�س بلدية اأولد �سيدي امليهوب ال�سابق 

حممد بن ترار
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و�سط مطالب بتفعيل اللجنة الوالئية املكلفة باالدماج 

ح�سة الأ�سد يف قطاع الرتبية لأ�سحاب الدماج بتمرنا�ست 

مديرية التوزيع ورقلة  تدق ناقو�س اخلطر

328 حالة اعتداء على ال�سبكات 
الكهربائية و الغازية 

ت�سهد مديرية التوزيع ورقلة تعديات متكررة و�سبه يومية على املن�ساآت الكهربائية والغازية 
وهو االأمر الراجع اإىل عدم احرتام حميط احلماية من قبل املواطنني ومقاوالت االأ�سغال.

اأحمد باحلاج 

اجلارية،  ال�سنة  مطلع  فمنذ 
التوزيع  مديرية  م�سالح  �سجلت 
على  تعدي   حالة   328 بورقلة 
الكهربائية  توزيعها  �سبكات 
والغازية حتى نهاية �سهر نوفمرب 
حالة   255 بينها  من   ، الفارط، 
توزيع  �سبكة  على  بالأ�سغال  تعد 
تعد  حالة  و73  الطبيعي  الغاز 
و  الكهرباء،  توزيع  �سبكة  على 
و  نوعية  على  �سلبا  يوؤثر  ما  هو 
املقدمة  اخلدمة  ا�ستمرارية 
لل�رشكة  للزبائن و خ�سائر مادية 
غري  الطاقة  كمية  تت�سمن 
ما  اإ�سالح  وتكاليف  املوزعة 
من  العتداءات  هاته  تخلفه 
�سبكات  م�ستوى  على  اأعطاب 
ناهيك  الغاز،  و  الكهرباء  توزيع 
على  ت�سكلها  التي  الأخطار  عن 

�سالمة الأفراد و املمتلكات. 

ذات  اأ�ساف  الإطار،  هذا  يف  و 
البيان  اأن اأ�سغال احلفر بالقرب 
و  الكهرباء  توزيع  من�ساآت  من 
   %25 يقارب  فيما  ت�سببت  الغاز 
الكهرباء  اأعطاب  جممل  من 
نوفمرب  �سهر  بنهاية  امل�سجلة 
من    %  75 2020، يف حني متثل 
كلف  ما  هو  و  الغاز،  اأعطاب 
يزيد  ما  بورقلة  التوزيع  مديرية 
جزائري   دينار  الف   990 عن    
و�سمان  الأعطاب  هذه  لإ�سالح 
بهاتني  الزبائن  متوين  اإعادة 
اأح�سن  يف  احليويتني  املادتني 

الآجال.
توزيع  فاإن  ال�سياق،  ذات  يف 

توزيع  �سبكات  على  العتداءات 
تكرر  اإىل  ي�سري  الغاز  و  الكهرباء 
م�ستوى  على  الظاهرة  هذه 
بتقرت  التقنية  املقاطعة  اإقليم 
اعتداء  حالة   132 �سجلت  التي 
اعتداء   31 و  الغاز  �سبكة  على 
الكهربائية   بنهاية  ال�سبكة  على 
جلارية  ال�سنة  من  نوفمرب  �سهر 
التقنية  باملقاطعة  متبوعة   ،
�سجلت  التي  بورقلة   الغازية 
على  اعتداء   80 الفرتة  نف�س  يف 
ال�سبكة الغازية و 25 اعتداء على 

ال�سبكة الكهربائية .
عن  زيادة  الو�سعية،  هذه  اأمام   
لإ�سالح  التقنية  الفرق  تدخل 
هذه  عن  الناجمة  الأعطاب 
العتداءات، فاإن مديرية التوزيع 
عن45   يزيد  ما  اأودعت  ورقلة  

�سكوى لدى اجلهات القانونية.

اأرقام  من  �سبق  ملا  بالنظر  و 
جليا  يت�سح  فاإنه  واإح�ساءات 
على  التعدي  تاأثري  حجم 
والغازية  الكهربائية  ال�سبكات 
العمومية  اخلدمة  نوعية  على 
اإىل  ال�رشكة وهو راجع  وميزانية 
احلماية  حميط  احرتام  عدم 
يف  جاء  ما  ح�سب  القانونية 
القرار الوزاري امل�سرتك املوؤرخ 
املحدد   2011/06/14 يف 
ملحيط احلماية حول املن�سئات 
وتوزيع  لنقل  الأ�سا�سية  والهياكل 
وكيفية  و�رشوط  والغاز  الكهرباء 

�سغله.
هذا، وبالرغم من كل املجهودات 
مديرية  طرف  املبذولة من 
حت�سني  بهدف  ورقلة  التوزيع 
يف  واملتمثلة  اخلدمة  نوعية 
�سخ  الدورية،  ال�سيانة  عمليات 

ال�سبكة  لتقوية  ال�ستثمارات 
وت�سخري  والغازية  الكهربائية 
والب�رشية  املادية  املوارد 
الالزمة ل�سمان تدخالت �رشيعة 
التعدي  ظاهرة  ان  اإل  لفرقنا، 
و  الكهربائية  ال�سبكات  على 
على  �سلبا  توؤثر  زالت  ل  الغازية 
اخلدمة  ا�ستمرارية  و  نوعية 
وجهت  للزبائن،حيث  املقدمة 
جميع  اإىل  نداء  امل�سالح   نف�س 
�سلطات  من  الفاعلة  الأطراف 
حملية، ممثلي املجتمع املدين، 
و�سائل الإعالم و املواطنني من 
تكثيف  على  �سويا  العمل  اأجل 
والتوعوي يف  التح�سي�سي  العمل 
اجلواري  الإعالم  �سيا�سة  اإطار 
هذه  على  الق�ساء  اأجل  من 
تزايدا  تعرف  التي  الظاهرة 

م�ستمرا.
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اأخبار اجلنوب

لولية  الرتبية  مديرية  اأفرجت 
مترنا�ست عن قوائم املدجمني يف 
من  املنا�سب  مبختلف  قطاعها 
مت�رشف اىل عامل مهني، العملية 
م�ست ا�سحاب الفئة الوىل والفئة 
املهني  الدماج  لأ�سحاب  الثانية 
املنظمة  رئي�س  ماقاله  وح�سب 
وترقية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 
مواطنة بتمرنا�ست ال�سقه اأحمد .

املنظمة  رئي�س  اأحمد  �سقة  اأكد 
وترقية  وال�سغل  لل�سباب  الوطنية 

ت�رشيح  يف  بتمرنا�ست  املواطنة 
يومية  مع  له  مقت�سب  �سحفي 
»الو�سط » اأن عدد املنا�سب التي 
الرتبية  قطاع  يف  لالإدماج  اتيحت 
الولية  يف  الأكرب  احل�سة  تعترب 
الف�سل  ويرجع  خمتلفة  مبنا�سب 
�سكوت  الرتبية  مديرة  اإىل  دائما 
معها  والقائمني  بو�سبيعات  
ال�ساغرة  املنا�سب  اإح�ساء  يف 
بتخ�سي�سها  التعليمات  وتطبيق 
املهني  الإدماج  ا�سحاب  لفائدة 

اأجل  من  �سربهم  طال  الذي 
�سح  ومع  دائم  عمل  من�سب 
بيهم  و�سل  الولية  يف  م�سابقات 
احلال اىل ثماين �سنوات واأكرث وهم 
يف الدماج وتعترب هذه النتيجة يف 
قطاع الرتبية التي ادخلت الفرحة 
اكرب  الإدماح  اأ�سحاب  قلوب  على 
ح�سة . ومن هذا املنرب دعا �سقة 
اأحمد يف خ�سم حديثه معنا  جميع 
يحذو  ان  املتبقية  القطاعات 
عن  والإفراج  الرتبية  قطاع  حذو 

وايل  اىل  موجه    ، النتائج  جميع 
قري�س  م�سطفى  مترنا�ست  ولية 
التوظيف  عملية  على  بالوقوف 
اللجنة  بتفعيل  وخا�سة  والإدماج 
الولئية املكلفة بالإدماج من اجل 
ا�سحاب  جميع  ودمج  املوا�سلة 
الإدماج املهني يف منا�سب دائمة 
هاما  دورا  تلعب  اللجنة  هاته  لأن 
يف الرقابة على منا�سب ال�ساغرة 

يف املوؤ�س�سات العمومية.
اأحمد باحلاج 

الأحياء  من  العديد  ت�سهد 
مترنا�ست  بولية   املتواجدة 
لالإنارة  كلي  �سبه  انعدام  من 
العمومية ،وهو الأمر الذي  بات 
على  ال�سكان  من  العديد  يوؤرق 

حد تعبريهم. 
املواطنني  من  العديد   وعرب 
الإنارة  لغياب  اأ�سفهم  بالغ  عن 
املتواجدون  خ�سو�سا  العمومية 
البعيدة  ال�سكنية  باملجمعات 
مالطا  اأحياء  غرار  على 
الواد  ،قطع  الفراي  ،�سري�سوف 
الغربية  و  ال�رشقية  تهقارت   ،
م�سالح  اأن  املدينة،اإل  بو�سط 
لها  ي�سفع  مل  مترنا�ست  بلدية 
بربجمة م�رشوع الإنارة العمومية 
لعا�سمة  ال�سمايل  باملدخل 
اأثار  ما  وهو   ، الولية مترنا�ست 
حفيظة العديد من متتبعي ال�ساأن 
تغرق  حيث   ، بالولية  التنموي 
الظالم  يف  الأحياء  من  العديد 
الأعمدة  وجود  رغم  الدام�س 
اإىل  حتتاج  والتي  بها  الكهربائية 
طرف  من  وال�سيانة  املتابعة 
امل�سكل  ،ما جعل  البلدية  عمال 
اأ�سهر   لعدة  حاله  على  قائما 
العديد  بالأحياء املذكورة  رغم 

اجلمعيات  بع�س  �سكاوى  من 
بخ�سو�س املو�سوع  .

اأحياء  ت�سهد  اآخر  جانب  من 
ملدينة  جماورة   ببلديات 
من  الأخرى  هي  مترنا�ست 
باأحياء  العمومية  الإنارة  انعدام 
اأبل�سة  بلدية  غرار  على  متفرقة 
املوؤدي  الطريق  ي�سهد  والتي 
الليلية  الفرتة  يف  اإليها   و  من 
حالة كارثية ، بالرغم من تواجد 
الأعمدة الكهربائية اإل اأن م�سالح 
البلدية مل تتدارك الو�سع والتي 
كبرية  امكانيات  ت�ستحق  ل 
اخلدمات  اأب�سط  توفري  بهد 

ملواطنيها  .
مطلع  م�سدر  اأرجع  ذلك  اإىل 
انعدام  م�سكل  مترنا�ست  ببلدية 
النق�س يف  اإىل  العمومية  الإنارة 
يف  ،كا�سفا  بامل�سلحة  العمال 
اأن هناك برناجما  ال�سياق  نف�س 
لتغطية العجز امل�سجل يف بع�س 
الإنارة  توفري  من خالل  الأحياء 
متابعة  على  ف�سال   ، العمومية 
املتواجدة  الأعطاب  و�سيانة 
لعا�سمة  الرئي�سية  بالطرقات 

الولية . 
جناة ،ح 

املحلية  امللحقات  �رشعت 
للت�سغيل بولية ورقلة يف معاجلة 
عر�س العمل املقدم من طرف 
�سوناطراك  النفطي  املجمع 
من�سبا   172 على  يحتوى  الذي 
خريجي  لفائدة  موجها  عمل 
اجلامعات ،املعاهد واملدار�س 

العليا .
اأكد رئي�س الفرع الولئي للت�سغيل 
بورقلة فار�س الداوي ،اأن عملية 
املقدم  العمل  عر�س  معاجلة 
�سوناطراك  �رشكة  طرف  من 
عمل  من�سب   172 يف  املتمثل 
على  مت�سارعة  وترية  �سيعرف 
املحلية  ،  الوكالت  م�ستوى 
موؤكدا يف ذات ال�سياق اأنه �سيتم 
يف  النتائج  ،و  الختبار  برجمة 
ذي  �سياق  ويف   ، وقت  اأقرب 
اأنه  امل�سوؤول  نف�س  قال  �سلة 
العمل  خمطط  عن  الفراج  مت 
املهنية  الفحو�سات  لإجراء 

اخلا�سة بالتوظيف .
نفى  نف�س   كما 
يتم  التي  املتحدث  املعلومات 
جتميد  بخ�سو�س  لها  الرتويج 
الوطنية  بال�رشكات  التوظيف 
النفطية  ال�سناعة  يف  العاملة 
وفق  ت�سري  العملية  ان  مو�سحا 

ما هو م�سطر له .
ابدى  فقد  ثانية  جهة  من 
خريجو  فيهم  مبا  البطالون 
الكربى  املعاهد  اجلامعات 
ومرتب�سو  العليا  ،املدار�س 
مراكز التكوين املهني،والتمهني 
وحتى عدميو امل�ستوى مت�سكهم 
التطبيق  يف  املتمثل  مبطلبهم 
احلكومة  بتعليمات  ال�سارم 
حلول  عن  للبحث  الرامية 
بان�سغالتهم  للتكفل  جذرية 
الأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

والإمكانات املتاحة .
جناة ،ح 

اجلهة الو�سية تتحجج ينق�س العمال بامل�سلحة

رئي�س الفرع الوالئي للت�سغيل بورقلة يوؤكد :

انعدام الإنارة العمومية  
بالعديد من اأحياء مترنا�ست 

�سرعنا يف معاجلة عر�س 172 
من�سبا ب�سوناطراك
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الإرهاب �صناعة �صهيونية

واحلركات  االنظمة  طبيعة  من  االإرهاب  .ين�شاأ 
اال�شتعمارية والعن�رصية والفا�شية والدكتاتورية 
الديني  والتطرف  التكفريية  النزعات  ومن 
والتكفريي،  الوهابي  واال�شالمي  ال�شهيوين 
ومتار�شها  مار�شتها  التي  الظواهر  اأخطر  وهو 
مثل هذه االنظمة منتهكة بذلك القانون الدويل 
العهود  واأهم  االإن�شاين  الدويل  والقانون  العام 

واملواثيق الدولية.
اأهم املرتكزات  ويعترب االإرهاب ال�شهيوين من 
العربي  الوطن  يف  ال�شهيوين  امل�رصوع  لتحقيق 

وللهيمنة على العامل.

اإرهاب وعن�صرية

والكيان  ال�شهيونية  وعن�رصية  اإرهاب  ينطلق 
ال�شهيوين من التعاليم التي ر�شخها كتبة التوراة 
�شفر  ويعترب  ال�شهاينة.  واملوؤ�ش�شون  والتلمود 
واالإرهاب  اليهودي  االإرهاب  م�شدر  ي�شوع 
تعود  وبالتايل  ال�شهيوين.  الكيان  الذي ميار�شه 
جذور االإرهاب االإ�رصائيلي اإىل التوراة والتلمود 
ولالإبادة  لالإرهاب  املنبع  وهي  وال�شهيونية، 
واال�شتعمار  والعن�رصية  واالإرهاب  اجلماعية 
واحلروب  العرقي  والتطهري  اال�شتيطاين 
العدوانية الذي تطبقه »اإ�رصائيل« منذ تاأ�شي�شها 
وبقية  ولبنان  و�شورية  فل�شطني  اليوم يف  وحتى 

البلدان العربية.
مرجعية  اإىل  االإ�رصائيلي  االإرهاب  ينابيع  تعود 
واإيديولوجية يهودية �شهيونية مغرقة يف  دينية 
القدم واإىل ال�شجل االإرهابي الطويل لع�شابات 
على  وا�رصائيل  امل�شلحة  االإرهابية  اليهودية 

امتداد قرن من الزمان يف ال�رصق االأو�شط. 
مل ياأت االإرهاب ال�شهيوين كردة فعل اأو جمرد 
اإىل  تعود جذوره  واإمنا  موؤقتة،  اأو حالة  �شدفة 
احلاخامات  ورفعه  واإيديولوجية  دينية  اأ�شول 
قادة  وميار�شه  الدينية  القدا�شة  م�شتوى  اإىل 
الكيان ال�شهيوين ك�شيا�شة ر�شمية �رصية وعلنية 
قائمة  »اإ�رصائيل«  دامت  ما  ودائمة  وم�شتمرة 
االدارات  من  كاملني  وتاأييد  وبدعم  وموجودة 
االوروبي  االحتاد  دول  وبع�ض  االمريكية 

واللوبيات اليهودية.
املقررات  يف  ال�شهيوين  االإرهاب  تبلور 
املوؤمترات  اتخذتها  التي  واملخططات 
ال�شهيونية ويف مقدمتها القرارات ال�رصية التي 
واملعروفة  االأول  ال�شهيوين  املوؤمتر  اتخذها 
بربوتوكوالت حكماء �شهيوين ويف املخططات 
ووح�شية  االإ�رصائيلية  والقوانني  واملمار�شات 
اجلي�ض اال�رصائيلي يف القد�ض العربية املحتلة 

وبقية ال�شفة الغربية.
والقتل  االإرهاب  على  والتلمود  التوراة  �ض  حتٍرّ
اخلوف  الإلقاء  اليهود  لغري  اجلماعية  واالإبادة 
يرتكوا  كي  الكنعانيني  نفو�ض  يف  والرعب 
اأر�شهم وممتلكاتهم حتت وطاأة االإرهاب و�شفك 
الدماء واالبادة اجلماعية ويرحلوا ليحل اليهود 

حملهم.
وتعج التوراة والتلمود بالتحري�ض على احلروب 
والتدمري  والنهب  ال�شلب  وعلى  الدماء  و�شفك 
الكراهية  وبث  املحروقة،  االأر�ض  و�شيا�شة 
والبغ�شاء واإثارة الفنت بني ال�شعوب واالأمم غري 
اجلي�ض  ويفعل  »اإ�رصائيل«  تفعل  كما  اليهودية 
يف  اليهود  امل�شتعمرين  وقطعان  االإ�رصائيلي 

فل�شطني واجلوالن وجنوب لبنان.

خرافات تاريخية
اأريحا  ملدينة  ي�شوع  باحتالل  التوراة  وتتفاخر 
من  وامراأة  رجل  من  املدينة  يف  ما  كل  وذبح 
بحد  واحلمري  والغنم  البقر  حتى  و�شيخ  طفل 
ال�شيف وحرق املدينة بالنار مع كل ما فيها بعد 
اأن قاموا ب�شلب الف�شة والذهب واآنية النحا�ض 

واحلديد.
على  مدين  الأهل  حدث  مبا  التوراة  وتتباهى 
وملوك  ذكر  كل  »وقتلوا  وتقول:  اليهود  اأيدي 
مدين قتلوهم فوق قتالهم. و�شبى بنو اإ�رصائيل 
بهائمهم  جميع  ونهبوا  واأطفالهم  مدين  ن�شاء 
وكل اأمالكهم واأحرقوا جميع مدنهم وم�شاكنهم 
التوراة عن  وتتحدث  بالنار«.  وجميع ح�شونهم 
اأبيها  بكرة  عن  الفل�شطينية  عي  مدينة  اإبادة 
االإرهابية  االأرغون  ع�شابة  فعلت  كما  متاماً 

عام  ني�شان  من  التا�شع  يف  يا�شني  دير  بقرية 
.1948

ال  اأنه  على  اأتباعهما  والتلمود  التوراة  وتربي 
خال�ض لليهود اإاّل باإبادة جميع ال�شعوب واالأمم 
غري اليهودية التي تزاحمهم على م�شادر العي�ض 
والع�شكري  ال�شيا�شي  والنفوذ  والكالأ  واملاء 
�شد  القوة  با�شتخدام  اليهود  اإرادة  وبفر�ض 
ال�شعوب االأخرى. وتغذي التعاليم التي ر�شخها 
والعن�رصية  االإرهاب  والتلمود  التوراة  كتبة 
عقول  يف  والنهب  وال�شلب  اجلماعية  واالإبادة 
احلاخامات واملفكرين وال�شيا�شيني اليهود من 
اأمثال هرت�شل وجابوتن�شكي وبن غوريون وبيغن 

و�شارون وبري�ض ونتنياهو.
االأوىل من  بالدرجة  ال�شهيوين  االإرهاب  ينطلق 
التعاليم الدينية وبالدرجة الثانية من احلركات 
العن�رصية، واال�شتعمارية التي ظهرت يف القرن 
املوؤ�ش�شون  بها  وتاأثر  اأوروبا  يف  ع�رص  التا�شع 
وبالتايل  ال�شهيونية،  وااليديولوجية  ال�شهاينة 
ي�شتند االإرهاب ال�شهيوين وعن�رصية ال�شهيونية 

اإىل م�شدرين اأ�شا�شيني:
والتقنيات  واالأحكام  والنواهي  االأوامر  االأول: 

والق�ش�ض الواردة يف التوراة والتلمود. 
الذي  واال�شتعماري  العن�رصي  الرتاث  والثاين: 
تاأثر به املوؤ�ش�شون ال�شهاينة يف اأوروبا وب�شكل 
فريدري�ض  ونظرية  االملانية  العن�رصية  خا�ض 
فيها  اليهودي  و�شعوا  حيث  العن�رصية  نيت�شه 

بدالً من االآري وا�شتخدام القوة فوق احلق.
فوق  »القوة  مقولة  ور�شخ  هرت�شل  تيودور  جاء 
احلق واإبادة العرب« يف االأيديولوجية ال�شهيونية 
ويف كتابه »دولة اليهود« ومذكراته الإقامة دولة 
اليهود العن�رصية كاأكرب غيتو يهودي  ا�شتعماري 
الوطن  قلب  فل�شطني  يف  وعن�رصي  واإرهابي 
وقادة  ال�شهاينة  املوؤ�ش�شون  و�شار  العربي. 

الكيان ال�شهيوين

طريق هرت�صل
حتى  هرت�شل  اختطه  الذي  الطريق  نف�ض  يف 

الوقت احلا�رص.
اليهود  عباأ هرت�شل موؤ�ش�ض احلركة ال�شهيونية 
باحلقد والكراهية على غري اليهود، واأر�شى يف 
واالإرهاب  القوة  ا�شتخدام  اليهود«  »دولة  كتابه 
لتهويد  والعن�رصية  اال�شتيطاين  واال�شتعمار 

فل�شطني العربية وال�شيطرة على العامل.
»بروتوكوالت حكماء  عام  اآحاد  �شديقه  وو�شع 
يف  االأول  ال�شهيوين  املوؤمتر  واأقرها  �شهيون« 

يازل كقرارات �رصية.
لل�شيطرة  اليهود  حكماء  املخططات  وتت�شمن 
على العامل باالإرهاب والعن�رصية واالإبادة ون�رص 
املحلية  واحلروب  والرذيلة  والف�شاد  الفو�شى 
ال�شيطانية  املخططات  ..وتت�شمن  والعاملية 
عمالء  يكونوا  كي  احلكام  )�شهينة(  تهويد 
و�شما�رصة لليهود كما فعلوا مع الطاغية ح�شني 
وكما  الإ�رصائيل  كنزاً  اعتربوه  الذي  مبارك 
وجنحوا  �شلمان.  بن  حممد  مع  حاليا  يفعلون 
من  احلكام  بع�ض  و�شهينة  تروي�ض  يف  بالفعل 
االأمريكيني  والروؤ�شاء  والفل�شطينيني  العرب 

واالأوروبيني.
املنظم  االإرهاب  اأدخل  من  اأول  اليهود  كان 
يف  ال�شيا�شية  واالغتياالت  املتفجرة  والطرود 
املا�شي  القرن  من  واالأربعينات  الثالثينات 
ارزولوف  فاغتالوا  االأو�شط  ال�رصق  منطقة  يف 
اليهودية  الوكالة  يف  ال�شيا�شية  الدائرة  رئي�ض 
يف تل اأبيب عام 1934 الأنه وقع اتفاقية هافارا 
وزير  موين  اللورد  واغتالوا  النازية.  اأملانيا  مع 
بطرد   1945 عام  القاهرة  يف  امل�شتعمرات 
يف  الدويل  الو�شيط  برنادوت  والكونت  متفجر 
�شاغ  النه  اأيلول  يف  املحتلة  العربية  القد�ض 
عودة  حق  ت�شمن  الذي   194 القرار  م�رصوع 

الالجئني اىل ديارهم عام 1948.
اختطفت  العامل  يف  دولة  اأول  اإ�رصائيل  وكانت 
 1954 عام  اختطفت  حيث  املدنية،  الطائرات 
ال�شاحنات  وفجروا  �شورية،  مدنية  طائرة 
العربية املكتظة  اأ�شواق اخل�شار  املفخخة يف 
وفجروا  والقد�ض.  ويافا  حيفا  يف  بالنا�ض 
يف  االأمريكية  والقن�شليات  الثقافية  املراكز 
لدهورة   1955 عام  واالإ�شكندرية  القاهرة 

العالقات بني م�رص واأمريكا.
يف  املقدم  حافظ  م�شطفى  ال�شهيد  واغتالت 

الع�شكري  وامللحق  بغزة  امل�رصي  اجلي�ض 
االأردنية  العا�شمة  يف  متفجر  بطرد  امل�رصي 

عمان عام 1956.
امل�رصيني  الذرة  علماء  من  خم�شة  واغتالت 
بطرد متفجر يف القاهرة عام 1962 و�شتة من 
العلماء االأملان والعديد من العلماء النم�شاويني 
�شناعة  يف  يعملون  كانوا  الذين  وال�شوي�رصيني 

ال�شواريخ والطائرات يف م�رص.
انتقل االإرهاب اليهودي من �شفر ي�شوع اإىل الفكر 
واالإيديولوجية  ال�شهيوين  واالأدب  ال�شيا�شي 
ال�شهيوين  الكيان  ممار�شات  واإىل  ال�شهيونية 
ك�شيا�شة ر�شمية دائمة وم�شتمرة علنية و�رصية.

فتاوى الدم

ويفتي رجال الدين اليهودي مبمار�شة االإرهاب 
وقتل العرب واإبادتهم و�رصقة منازلهم واأرا�شيهم 
باالأفاعي  العرب  وي�شفون  ومقد�شاتهم 
باإبادة  علناً  وي�رصحون  واالأ�رصار،  وال�رصا�شري 
يو�شيف  عوفيديا  احلاخام  اأعلن  حيث  العرب، 
اأجل  من  بال�شواريخ  العرب  ق�شف  »يجب  اأنه 
ما  وهذا  االأر�ض«.  وجه  عن  وحموهم  اإبادتهم 

تفعله اإ�رصائيل منذ تاأ�شي�شها وحتى اليوم.
اأنهم  الفدائيني  بيغن عن  ال�شفاح مناحيم  وقال 
انطالقاً  �شاقني  على  ت�شري  مفرت�شة  حيوانات 
اليهودي  اإن غري  التي تقول  بالتوراة  اإميانه  من 
قتله  يجب  لذلك  اإن�شان،  هيئة  على  حيوان 

والتخل�ض منه.
واأفتى احلاخام دافيد كفيت�ض بقتل العربي وقال: 

»اإن قتل العرب ال ي�شكل م�شكلة اأخالقية«.
وهكذا يهدر رجال الدين اليهودي وقادة الكيان 
اجلي�ض  يحّر�ض  مما  العربي  الدم  ال�شهيوين 
وقطعان  واملو�شاد  وال�رصامة  االإ�رصائيلي 
اأر�ض  على  ذلك  حتقيق  على  امل�شتوطنني 
الفل�شطينيني  »اإ�رصائيل«  تقتل  وبالتايل  الواقع، 
منهم  للتخل�ض  وتطردهم  القتل  اأجل  من 
ومقد�شاتهم  ومنازلهم  اأرا�شيهم  وم�شادرة 
واإحالل امل�شتعمرين اليهود حملهم من اأ�شقاع 

الدنيا كافة.
لقد د�شن جمرم احلرب اجلرنال رابني بالتعاون 
اللد  جمازر  ارتكاب  ديان   احلرب  جمرم  مع 
دهم�ض  جامع  جمزرة  وارتكب   1948 متوز  يف 
بتاريخ 12 متوز 1948 والتي راح �شحيتها )800( 
من �شكان اللد الذين التجاأوا اإىل اجلامع، وهو 
�شاحب نظرية تك�شري عظام �شباب االنتفا�شة 

االأوىل .
غولد�شتاين  باروخ  اليهودي  الطبيب  وارتكب 
وقتل  اخلليل  يف  االإبراهيمي  امل�شجد  جمزرة 
االحتالل  جي�ض  مع  بعد  فيما  بالتعاون  فيها 
)62( من امل�شلني  اخلاليلة يف منت�شف �شهر 
وهم  الفجر  �شالة  وخالل  املبارك  رم�شان 

�شاجدون ي�شلون اإىل اهلل عز وجل.
و�شاتيال  �شربا  �شارون جمازر  ال�شفاح  وارتكب 
الذي ذهب �شحيتها على اأيدي القوات اللبنانية 
الفل�شطينيني  املدنيني  من  اآالف  �شنة  حوايل 

معظمهم من الن�شاء واالأطفال وال�شيوخ.
يف  قانا  جمزرة  بري�ض  احلرب  جمرم  وارتكب 
ني�شان 1996 وذهب �شحيتها 107 من املدنيني 
جنوب  يف  الدولية  القوات  مقر  يف  اللبنانيني 

لبنان.
ويدعم ال�شعب االإ�رصائيلي القادة الذي يقتلون 
اأكرب عدد ممكن من العرب. واعترب العديد من 
قدي�ض  �شتاين  غولد  ال�شفاح  اأن  االإ�رصائيليني 
اأربع  كريات  م�شتعمرة  يف  التماثيل  له  واأقاموا 

ويف م�شتعمرات اأخرى.
بيغن  احلرب  جمرمي  على  ال�شويد  واأنعمت 
الرئي�ض  ونعت  لل�شالم،  نوبل  بجائزة  وبري�ض 
االأمريكي بو�ض ال�شفاح �شارون باأنه رجل �شالم. 
واأر�شلت اإجنيال مريكل م�شت�شارة اأملانيا اجلي�ض 
جنوب  اإ�رصائيل يف  عن حدود  للدفاع  االأملاين 
ي�شكل  اللبنانية مما  االإقليمية  املياه  ويف  لبنان 

لطخة عار اأبدية يف وجه احل�شارة الغربية.

ال�صمت الأمريكي والأوروبي

االإرهاب  واالأوروبي على  االأمريكي  ال�شمت  اإن 
واال�شتعمار اال�شتيطاين وعلى ممار�شة ا�رصائيل 
واالأرا�شي  املنازل  م�شادرة  و  للعن�رصية 
خارج  الفل�شطينيني  وترحيل  الفل�شطينية 

الدعم  اأنواع  جميع  وتقدمي  فل�شطني  وطنهم 
العدوانية  وحروبها  الإ�رصائيل  وامل�شاعدات 
لالإرهاب  الغربية  الدول  تبني  بجالء  يظهر 
وي�شجع  مبكيالني.  الكيل  و�شيا�شة  االإ�رصائيلي 
واال�شتمرار  و�شلفها  اإ�رصائيل  عنجهية  على 
واال�شتعمار  والعن�رصية  االإبادة  ممار�شة  يف 

اال�شتيطاين ك�شيا�شة ر�شمية.
لبنانية يف  مدنية  طائرة    15 ا�رصائيل  اأحرقت 
جمزرتي  وارتكبت   .1968 عام  بريوت  مطار 
البقر يف م�رص  اأبو زعبل ومدر�شة بحر  م�شنع 

وجمزرة داعل يف �شورية عام 1970.
واأ�شقطت طائرة ركاب ليبية مدنية فوق �شيناء 

عام 1971 وقتلت جميع ركابها وعددهم 106.
كنعاين  غ�شان  الفل�شطيني  االأديب  واغتالت 
ب�شيارة ملغومة يف بريوت عام 1972، وال�شاعر 
وكمال عدوان  النجار  يو�شف  واأبو  نا�رص  كمال 
ح�شن  علي  اأبو  وقتلت   ،1973 عام  بريوت  يف 
�شالمة يف بريوت عام 1978 وزهري حم�شن عام 

.1979
 1981 عام  بغداد  يف  النووي  املفاعل  ودمرت 
ومقر منظمة التحرير الفل�شطينية يف العا�شمة 

تون�ض عام 1985.
واغتالت خليل الوزير )نائب عرفات( يف منزله 
ال�شقاقي  والدكتور فتحي  تون�ض عام 1988  يف 
يا�شني  اأحمد  وال�شيخ   ،1995 عام  مالطا  يف 
والدكتور عبد العزيز الرئي�شي واملهند�ض يحيى 

عيا�ض يف غزة.
ال�شعب  على   1948 عام  حرب  واأ�شعلت 
عام  العدوانية  ال�شوي�ض  وحرب  الفل�شطيني، 
1956 على م�رص، وحرب حزيران العدوانية عام 
1967 على م�رص و�شورية واالأردن وقطاع غزة، 
وغزت لبنان عام 1982 واحتلت بريوت الغربية 
لبنان  جنوب  على   1993 عام  حرب  واأ�شعلت 
جنوب  على  الغ�شب(  )عناقيد  بري�ض  وحرب 
لبنان عام 1996، وحرب متوز 2006 على جنوب 
عام  املحا�رصة  غزة  على  والهولوكو�شت  لبنان 

2008 وعام  2012و2014.
العدوانية  وحروبها  »اإ�رصائيل«  اإرهاب  ويهدف 
يف  والتخلف  والدمار  واخلراب  القتل  ن�رص 
وحركات  العربية  الوحدة  وواأد  العربية  البلدان 
العربية  الر�شمية  االإرادات  وك�رص  املقاومة 
واإخ�شاع العرب وفر�ض املخططات االأمريكية 
العظمى  اإ�رصائيل  واإقامة  عليهم  وال�شهيونية 
االقت�شادية من خالل م�رصوع ال�رصق االأو�شط 
اجلديد الذي وافق عليه الكونغر�ض االمريكي.

جوهر  العدوانية  واحلروب  االإرهاب  ويج�شد 
الوطن  على  للهيمنة  ال�شهيونية  االإ�شرتاتيجية 

العربي وعلى العامل.
واالإرهاب  للحروب  »اإ�رصائيل«  ممار�شة  اإن 
اال�شتيطاين  واال�شتعمار  والعن�رصية  واالإبادة 
ك�شيا�شة ر�شمية يُعترب من اأخطر الظواهر التي 
عرفها املجتمع الب�رصي املعا�رص، وهي الدولة 
االإرهاب  على  قامت  التي  املتبقية  الوحيدة 
والتطهري  اال�شتيطاين  واال�شتعمار  واحلروب 
العرقي ل�شعبنا العربي الفل�شطيني. وتعمل على 
البلدان  على  العاملية  ال�شهيونية  هيمنة  فر�ض 
حكم  اإىل  تتو�شل  لكي  واالإ�شالمية  العربية 
العامل من القد�ض حتقيقاً للخرافات واالأكاذيب 

واالأطماع اليهودية وامل�شيحية ال�شهيونية.

نظرية املجال احليوي لل�صهيونية

املجال  ونظرية  القوة  وا�شتخدام  االإرهاب  اإن 
الفرات  اإىل  النيل  من  لل�شهيونية  احليوي 
مرتكزات مالزمة لطبيعة اليهودية وال�شهيونية 
والكيان ال�شهيوين، مما يعر�ض ال�شالم االإقليمي 
باندالع حرب  وينذر  االأخطار  الأفدح  والعاملي 
خلرافة  حتقيقا  تذر  وال  تبقي  ال  ثالثة  عاملية 

هريجمدون الدينية.
واالنظمة  اال�شتيطاين  اال�شتعمار  كيانات  اإن 
باالزدراء  جديرة  واالرهابية  العن�رصية 
واالحتقار واملواجهة اأينما كانت ويف كل زمان 

ومكان وم�شريها اإىل الزوال.
اإيطاليا  من  والفا�شية  اأملانيا  من  النازية  زالت 
الفرن�شي  اال�شتيطاين  واال�شتعمار  والعن�رصية 
ونظام  والربتغال  رودي�شيا  من  اجلزائر  من 
الكيان  وم�شري  اإفريقيا  جنوب  من  االأبارتايد 
واالأبارتايد  للنازية  احلقيقي  الوريث  ال�شهيوين 

اإىل الزوال اإن عاجاًل اأو اآجاًل.

الإرهاب هو ا�صتخدام 
العنف بهدف التخويف 
واإمالء ال�صروط وك�صر 
الإرادات وهو �صكل من 

اأ�صكال العنف ولي�س كل 
عنف اإرهابًا ولكن كل 

اأ�صكال الإرهاب عنف. 
وهذا مهم للتفريق بني 

املقاومة والإرهاب لإدانة 
الإرهاب ودعم املقاومة 

امل�صلحة والعرتاف 
ب�صرعيتها، باعتبارها 

اخليار ال�صرتاتيجي لقلع 
الحتالل ال�صرائيلي 
والمريكي   البغي�س

د.غازي ح�صني

اإمالء ال�صروط وك�صر الإرادات

جذور الإرهاب ال�سهيوين و �سناعة املوت



الثالثاء 22 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ07  جمادى الأوىل   1442ه اأقالم7

ذاتها  اللحظة  مع  موعد  للرجل  كان 
التي كان ميكن اأن تكون فر�صة النبعاث 
�صيا�صي قوي يف اجلزائر بف�صل انطالق 
حراك �صعبي عظيم وتاريخي مل يكن له 
عنه  اأ�صيع  مما  بالرغم  يت�صورها  اأن 
الدولة  رئا�صة  تويل  يف  طموحات  من 
احلديث  يجري  كان  يومها   ،2014 عام 
عن خليفة للرئي�س ال�صابق عبد العزيز 
يف  عنه  البحث  انطلق  وقد  بوتفليقة 
�رسايا النظام وقد تداولت االأل�صن عبارة 
ن�صبت اإليه ي�صعب نفيها اأو تاأكيدها وهي 
 pourquoi pas اأنا"  ال  "مل  عبارة 
و�صلت  قد  العبارة  هذه  وتكون   moi
اإىل م�صمعه لذا كان يلح يف العديد من 
�صيا�صي  طموح  اأي  نفي  على  خطاباته 

عن نف�صه.
الرجال  اأكرث  �صالح  قايد  احمد  كان 
اأعلى  اإىل  ارتقى  اإذ  للدولة  اإخال�صا 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  داخل  املراتب 
بني  جمع  حيث  الوظائف  اأرقى  وتوىل 
رئا�صة اأركان اجلي�س واإدارة وزارة الدفاع 
بالنيابة عنه ف�صال عن ا�صرتجاع رئا�صة 
املديريات  من  العديد  اجلي�س  اأركان 
احتكرتها  قد  كانت  التي  الفرعية 
زمن  يف  واالأمن  اال�صتعالمات  دائرة 
اأمن  دائرة  ومنها  مدين  حممد  الفريق 
من  وغريها  وال�صكورات  التي  اجلي�س 
باالأمن.  فمن ورقلة  الدوائر املرتبطة 
ليدفع   102 املادة  بتطبيق  يطالب  راح 
تاريخ  كان  هنا  ومن  للخروج.  بالرئي�س 
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قايد �صالح اإذ بداأ منه عهد جديد.
بوتفليقة  الرئي�س  من  التخل�س  يكن  مل 

غاية بذاته عند قايد �صالح اإذ مل يكن 
الناحية  اإال  خطرا  اإليه  بالن�صبة  ي�صكل 
ال�صكلية من حيث كونه عقبة موؤ�ص�صاتية 
وكان  للجمهورية،  رئي�صا  موقعه  من 
 28 يف  الرئا�صية  الوالية  انتهاء  ينتظر 
اأفريل لي�رسع يف معركته احلقيقية �صد 
"الع�صابة". لكن خروج الرئي�س قبل هذا 
اجلديد  القوي  للرجل  اأعطى  املوعد 
يف  وجعلته  اأقوى  فر�صة  ال�صلطة  يف 
لقيادة معركة �رس�صة �صد  اأف�صل  رواق 
كان  الذي  واملايل  ال�صيا�صي  املحيط 
وراء ال�صعي للوالية اخلام�صة وابتدع بعد 
فقد ظهر  للرابعة.  التمديد  فكرة  ذلك 
للراأي العام يف ثوب البطل والرمز لتلك 
الوثبة التاريخية واالأب احلنون للحراك 
و�صالمة  اأمن  ب�صمان  وعد  بعدما 
احلراك  م�صريات  يف  املتظاهرين 
ال�صعبي التي كانت تتم حتت طوق اأمني 
�صديد ومل ت�صل فيها قطرة دم جزائري 
من  بال�صلمية  املقد�س  االلتزام  بف�صل 

قوات االأمن ومن املتظاهرين.
�صالح  قايد  يف  اجلزائريون   اكت�صف 
مار�س  �صهر  بعد  جديدا،  �صخ�صا 
كان  الذي  ذلك  انتهى  حيث   2019
ميجد رئي�س اجلمهورية القائد االأعلى 
كل  يف  الدفاع  ووزير  امل�صلحة  للقوات 
خطبة يطل بها على الراأي العام. ظهر 
جديدة  ل�صورة  روج  الذي  ذلك  مكانه 
وال�صعب،  اجلي�س  بني  التالحم  عنوانها 
�صورة اختفى منها الرئي�س بوتفليقة يف 
انتظار اأي تختفي وراء اأ�صوار  ال�صجون 
خارج  ت�صتويل  اأن  كادت  التي  الع�صابة 
وحتدث  احلكم  دواليب  على  الد�صتور 

اجلي�س  قيادة  بنية  يف  جذرية  تغيريات 
وموؤ�ص�صات الدولة االأخرى.

القوي اجلديد  الرجل  يدي  اإىل  و�صلت 
فيها  تورط  �صخمة  ف�صاد  ملفات 
م�صوؤولون �صيا�صيون ورجال اأعمال كانوا 
اتخذوا  الرئي�س  �صقيق  على  حم�صوبني 
مطية  بوتفليقة  �صلطة  ا�صتمرار  من 
للحفاظ على امتيازاتهم و�صون اأنف�صهم 
من اأي متابعة ق�صائية اأو اأي حما�صبة. 
وبعد اأن اأ�صهد الراأي العام على ف�صاعة 
الق�صاء  وعد  ملفات  من  يديه  بني  ما 
انتقامية  فعل  ردات  اأي  من  باحلماية 
اأمام التحقيقات الطويلة واملعقدة التي 
�صهر  منت�صف  من  ابتداء  فيها  �رسعوا 
ماي من العام املا�صي ومكنت من روؤية 
اأويحيى  احمد  اأمثال  من  �صخ�صيات 
الغني هامل  وعبد املالك �صالل وعبد 
وغريها  عبا�س  وولد  وكونيناف  وحداد 
واجهة  يف  كانت  التي  ال�صخ�صيات  من 
يف  ال�صيما  البوتفليقي  العهد  تن�صيط 
�صنواته االأخرية كما �صملت التحقيقات 
�صخ�صيات ع�صكرية ومن عامل االأعمال 
ال�صابق  املدير  على  حم�صوبة  كانت 
حممد  واالأمن  اال�صتعالمات  لدائرة 

مدين.
�صالح  قايد  �صنها  التي  احلرب   كانت 
جانب  فاإىل  متعددة  جبهات  على 
الع�صابة  لتحييد  الق�صاء  جهاز  ت�صغيل 
يف  الع�صكري  الق�صاء  كان  البوتفليقية 
�صمت  التي  موريتي  جماعة  مواجهة 
ال�صعيد بوتفليقة والويزة حنون وتوفيق 
تعد  كانت  التي  طرطاق  وب�صري  مدين 
�صخ�صية  بقيادة  انتقالية  مرحلة  لفتح 

وطنية وقد عر�صت االأمر على الرئي�س 
يف  وا�صت�صارت  زروال  اليامني  االأ�صبق 
نزار.  خالد  املتقاعد  اجلرنال  ذلك 
ظهرت  اجلبهتني  هاتني  جانب  واإىل 
لقايد �صالح جبهة ثالثة ال تقل خطورة 
ال�صابقتني  اجلبهتني  عن  نظره  يف 
الدميقراطية  القوى  جبهة  وهي 
انتقالية  مبرحلة  تطالب  �صارت  التي 
�صالح  قايد  وظل  تاأ�صي�صي.  ومبجل�س 
قطب  يعترب  حياته  من  يوم  اآخر  اإىل 
للع�صابة  امتدادا  الدميقراطي  التغيري 
موريتي  من جهة وجلماعة  البوتفليقية 
التي كانت تخطط لالنقالب على قيادة 

اجلي�س اآنذاك.
دخل قايد �صالح منذ جويلية يف معركة 
الدميقراطية  التغيري  قوى  مع  جديدة 
اأقام  االأمازيغية كما  الراية  اذ منع رفع 
املتظاهرين  دخول  اأمام  �صديدا  طوقا 
العا�صمة  اإىل  املجاورة  الواليات  من 
ياأتي  التي  القبائل  منطقة  من  ال�صيما 
�صن  الذي  التيار  هذا  اأن�صار  جل  منها 
ال�صيا�صية  للخيارات  مناه�صة  حملة 
التي بادرت بها قيادة اجلي�س للعودة اإىل 
تنظيم  من  انطالقا  االنتخابي  امل�صار 

انتخابات رئا�صية قبل نهاية العام.
اليوم  على  دار  قد  احلول  هو   ها 
الدنيا ومعه  الذي ودع فيه قايد �صالح 
الذي  امل�صار  من  بقي  عما  ت�صاوؤالت 
مع  خا�صها  التي  املعارك  ومن  اأطلقه 
اليوم عن ردة وا�صحة  ال�صائد  احلديث 
عن النهج الذي انتهجه. ويبقى الت�صاوؤل 
املحوري قائما: ماذا لو مل يرحل قايد 

�صالح.

الداخلية  ال�صوؤون  يف  تدخل  اأال  اأولها 
االآخرين  تدخل  نقبل  ال  كما  لالآخرين 
القناعات  هذه  وثاين  �صوؤوننا،  يف 
هو  والرا�صخة  العريقة  الديبلوما�صية 
تقرير  يف  ال�صعوب  حق  مبداأ  دعم 
الدول  عديد  جلميل  ردا  م�صريها 
اجلزائرية  التحرير  ثورة  �صاندت  التي 
ودافعت ورافعت طويال على ا�صتقالل 
املدمر  م�صتعمرها  من  اجلزائر 

"فرن�صا".
وهنا تتبادر لالأذهان عديد الت�صاوؤالت 
التطورات  بحكم  نف�صها  تفر�س  التي 
على  امل�صتمرة  وال�صغوط  االأخرية 

اجلزائر:
ملاذا هذه الهجمة ال�رس�صة؟ وما الغاية 

من ورائها؟
ملاذا يف هذا التوقيت حتديدا؟

هل يراد للجزائر اأن تلعب دورا اإقليميا 
ومقتنعة  فيه  راغبة  لي�صت  هي  ودوليا 

به؟
هل لالأمر عالقة مبوجة التطبيع التي 
اجلزائر  ورف�س  املنطقة  اجتاحت 

الر�صمي وال�صعبي لها؟
ير�صم  الذي  اجلديد  املخطط  هو  ما 
يف  العربي  املغرب  ومنطقة  للجزائر 

االأفق القريب واملتو�صط والبعيد؟
املراقبني  من  اأحد  على  يخفى  ال 
واملنطقة  اجلزائر  ل�صوؤون  واملتابعني 
وت�صارع  امللفات  عديد  انفجار  اأن 
الفتا  اأمرا  اأ�صبح  وتداعياتها  اأحداثها 

ويف مقدمتها:

امللف الليبي والذي اأ�صبح حربا عاملية 
االأمر  الليبية،  االأرا�صي  على  بامتياز 
حماولة  يف  اجلزائر  عار�صته  الذي 
منها ملنع دخول ال�صالح ووقف فوري 
الإطالق النار والذهاب اإىل حل �صلمي 
ويوحد  الليبي  الدم  يحقن  و�صيا�صي 
كلمة الفرقاء الليبيني من اأجل ال�صالح 
ال�صغط  واالقليم،  والبلد  لل�صعب  العام 
رف�صها  �صمن  ياأتي  اجلزائر  على 
الكربى  القوى  من  املفرو�صة  للحلول 
خالف  على  ليبيا  يف  املت�صارعة 
اإنفاذ  يف  ت�صاهم  التي  االأخرى  الدول 
ال�صغط  يزال  وال  الكبار،  خمططات 
بيت  الإدخالها  اجلزائر  على  م�صتمرا 
الطاعة وهو ما ترف�صه اجلزائر �صمن 

قناعتها با�صتقالل قرارها.
االأخرية  الكركارات  منطقة  اأحداث 
البولي�صاريو  بني  ال�رساع  وجتدد 
اإدامة  يف  ذلك  يدخل  اأي�صا  واملغرب 
ال�صغط على اجلزائر، وخا�صة عندما 
اإىل  عديدة  دول  وت�صابقت  ت�صارعت 
فتح قن�صليات لها يف ال�صحراء الغربية 
يف �رسبة حلق ال�صحراويني يف تقرير 
م�صريهم كما ن�صت على ذلك مقررات 
بهذه  ال�صلة  ذات  املتحدة  االأمم 
واالأخري  االأول  فامل�صتهدف  الق�صية، 
اجلزائر  هو  االأخرية  االأحداث  من 
الغربية  بال�صحراء  يوجد يف  ماذا  واإال 
لهم  يفتحوا  حتى  اأجنبية  جاليات  من 

قن�صليات هناك.
الكيان  مع  االأخري  املغرب  تطبيع 

التي  الرخي�صة  واملبادلة  ال�صهيوين 
ونظام  املغرب  ملك  برعاية  متت 
مبغربية  االعرتاف  وهي  املخزن 
الق�صية  بيع  مقابل  يف  ال�صحراء 
اإ�رسائيل  مع  والتطبيع  الفل�صطينية 
�صاقتها  التي  التربيرات  كانت  مهما 
اأن  حاولت  التي  املغربية  احلكومة 
يف  املدوية  ف�صيحتها  من  �صيئا  ت�صرت 
انقالب على قناعاتها وتعهداتها جتاه 
عرف  ما  وق�صايا  الفل�صطيني  ال�صعب 
االإ�رسائيلي  العربي  بال�رساع  تاريخيا 
لفتح  واالهم  ومن  االأمريكان  وتهافت 
الغربية  ال�صحراء  يف  لهم  قن�صليات 
رف�صت  التي  اجلزائر  على  ك�صغط 
وبيع  للتطبيع  الهرولة  رئي�صها  بل�صان 

الق�صية الفل�صطينية.
والتواجد  مايل  يف  املرتدي  الو�صع 
الرثوات  ب�صبب  الكبري هناك  الفرن�صي 
باالإ�صافة  املنطقة،  بها  تزخر  التي 
اإىل انت�صار اجلرمية املنظمة وتبيي�س 
عدم  خلق  ما  وتهريبها  االأموال 
االأول منه  ا�صتقرار هناك امل�صتهدف 

هو اجلزائر.
االعتداء ال�صارخ وغري املربر واملفهوم 
من حيث ال�صكل وامل�صمون والتوقيت 
لالحتاد االأوروبي يف تدخله يف ال�صاأن 
حلقوق  واإدانته  اجلزائري  املحلي 
يف  يحدث  ما  متنا�صيا  فيها،  االن�صان 
فرن�صا من قمع للمتظاهرين و�صحلهم 
الفظاعات  اىل  اإ�صافة  ال�صوارع،  يف 
التي ترتكبها اأمريكا واإ�رسائيل وحكمة 

ميامنار وال�صني �صد امل�صلمني يف كل 
مكان ومل ينطق هذا االحتاد املنحاز 
ال�صوؤال  يطرح  ما  واحدة،  اإدانة  بكلمة 
البيان يف هذا  باإحلاح عن خلفية هذا 

التوقيت حتديدا.
قد نتفق اأو نختلف على عديد الق�صايا 
�صحي  اأمر  وهذا  الداخلي  ال�صاأن  يف 
وطبيعي ولكن اأن نختلف عن التهديدات 
يف  هذا  البلد  تواجه  التي  اخلارجية 
اعتقادي من �صوء التقدير وال يو�صف 
اإال كونه حربا خاطئة ونقا�صا وجدال يف 
غري توقيته وال حمله وال مو�صعه، وبات 
ومواالة  �صلطة  اجلزائريني  على  لزاما 
و�صعبا  وفعاليات  ونخبا  ومعار�صة 
والوحدة  الوطنية  اللحمة  نعزز  اأن 
االأوحد  ال�صبيل  كونها  الداخلية 
اخلارجية  التهديدات  هذه  ملواجهة 
�صبيل  على  بع�صها  فقط  ذكرت  التي 
بني  تنازع  اأي  واأن  احل�رس،  ال  املثال 
�رساعهم  اأو  اختالفهم  اأو  اجلزائريني 
التي  العك�صية  بالنتائج  اإال  ياأتي  لن 
الر�صمي  القرار  ت�صعف  اأن  �صانها  من 
القوى  اأعتى  مواجهة  يف  اخلارجي 
العاملية التي ت�صتهدفنا جميعا، فنحن 
�صنغرق  غرقت  اإذا  واحدة  �صفينة  يف 
جميعا واإذا جنت �صننجو جميعا خا�صة 
اأننا يف عامل �رس�س وظامل وال يعرتف 
اأوراق ال�رساع وال�صغط  اإال ملن ميلك 

على االأر�س.

ماذا لو مل يرحل قايد �سالح؟

ال�ستهداف اخلارجي للجزائر.. املنعرج

حتل غدا الذكرى الأوىل 
لوفاة الفريق احمد قايد 

�صالح. الوفاة التي جاءت 
وفاجاأت خ�صومه قبل حلفائه 

يف املعركة ال�صر�صة التي 
خا�صها ملا يقرب من 10 اأ�صهر 

على جميع اجلبهات وقد 
رمت به الأقدار اإىل م�صرح 
الأحداث من حيث ل ي�صعر 

ولو تواعد معها لختلف معها 
يف امليعاد بالنظر اإىل م�صاره 

الع�صكري البحت الذي مل يكن 
ينتظر اإل اأن يختمه بتقاعد 

يختفي به عن الأنظار.

مل تعرف اجلزائر هجمة 
اأجنبية �صر�صة ،ومركزة 
،ومدرو�صة ،وخمططا لها 

كالتي تتعر�ض لها يف الآونة 
الأخرية من ال�صديق 

والعدو واجلار على ال�صواء، 
يف حماولة بائ�صة ويائ�صة 
لتطويعها وتركيعها ورهن 
قرارها ال�صيادي وامل�صتقل 

الذي لطاملا نافحت عنه 
يف املحافل الدولية ن�صرة 

للمظلومني ودعما للق�صايا 
العادلة وفق قناعتني 

را�صختني للديبلوما�صية 
اجلزائرية

بقلم: اح�صن خال�ض

ت�صاوؤلت بعد مرور عام

لعبة الأنامل اخلفية

د. بن عجمية بوعبد اهلل
اأ�صتاذ جامعي وكاتب �صحفي
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بداية احلراك  �سنواٍت من  بعد ع�رشة 
ال�سعبي، وانطالق �رشارة الربيع العربي، 
خمتلف  من  العرب  املواطنون  يقف 
وا�سطراٍب  بحريٍة  يت�ساءلون  الأقطار، 
وخوٍف وقلق، عن اأحوالهم التي و�سلوا 
فيها،  �ساروا  التي  واأو�ساعهم  اإليها، 
يتمنونها  كانوا  ما  التي  املاآلت  وعن 
ينجح،  مل  فحراكهم  بها،  يحلمون  اأو 
مل  وت�سحياتهم  تكتمل،  مل  وثوراتهم 
تقد�س، و�سعارتهم مل تطبق، ومطالبهم 
مل تلَب، ول �سيء مما كانوا ينادون به 
عادت  الأو�ساع  اأن  ولو  حتقق،  قد 
لرمبا  احلراك  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل 

�سكتوا ور�سوا.
خراباً  اأورثهم  العربي  الربيع  اأن  ذلك 
ودماراً، ودماً وحروباً، وهجرًة و�ستاتاً، 
وع�سفاً  وهواناً،  وذلً  وجلوًء،  و�سياعاً 
وظلماً، وقهراً وا�ستبداداً، وكبتاً و�سجناً، 
وجوعاً  وفقراً  وحرماناً،  وعذاباً 
وخيانًة،  ردًة  واأخرياً  و�سوؤالً،  وحاجًة 
العدو  مع  واتفاقاً  واعرتافاً،  وتطبيعاً 
وت�سليماً له، وانقالباً على القيم وتخلياً 
العربية  باحلقوق  وكفراً  الثوابت،  عن 

وعدواناً على املقاومة الفل�سطينية.
ب�سالمة  العربية  ال�سعوب  تعرتف 
و�سدق  نواياها،  وح�سن  مقا�سدها، 
حراكها، ووطنية ثوراتها، وولء اأبنائها، 
واإخال�س اأهلها، فقد كانت تتطلع اإىل 
ال�سرتة  واإىل  والرخاء،  احلرية  بع�س 
وال�ستقرار،  الأمان  واإىل  والكرامة، 
واإىل ال�سفافية والنزاهة، والدميقراطية 
واحلوكمة، وقد �سهد لها العامل بحقها 
يف الثورة، و�سادق على �رشعية مطالبها 

وعدالة م�سامينها.
لكنها وبعد ع�رشة �سنواٍت من احلروب 

واخلراب  امل�ستعرة،  والفنت  الدامية، 
املجهول،  وامل�ستقبل  املتوا�سل، 
املذل،  واللجوء  امل�ستمر  وال�ستات 
حمطاٍت  يف  حتط  نف�سها  وجدت 
التي  غري  مرافئ  اإىل  وت�سل  اأخرى، 
اإن  بل  فيها،  تر�سو  اأن  تخطط  كانت 
التي كانت قد �سلبت،  الن�سبية  حريتها 
قد  �سادت  التي  املحفوظة  وكرامتها 
كان  الذي  الب�سيط  ورزقها  هدرت، 
مكفولً قد �ساع، وم�ستواها املعي�سي 
من  ردحاً  فيه  عا�ست  الذي  املي�سور 

الزمن قد تدنى وانهار.
العربية جميعاً،  ال�سعوب  اأبناء  يت�ساءل 
اأم ال�سالمة،  اأوىل واأهم، احلرية  اأيهما 
لقمة العي�س اأو اجلوع، الوطن اأو ال�ستات، 
اخلراب،  اأو  البناء  اخليمة،  اأو  البيت 
اخلوف،  اأو  الأمن  احلرب،  اأو  ال�سالم 
العربي  الربيع  نتائج  اأجربتهم  فقد 
ياأ�ساً  ل  الطريقة،  بهذه  التفكري  على 
واأهدافه،  العربي  الربيع  مقا�سد  من 
ولكن يقيناً من �سلوك ال�سلطات وردود 
الأجنبي،  وتدخالت  الأنظمة،  فعل 
م�ساره،  وتغيري  احلراك  تلويث  وتعمد 
م�سبوهٍة،  غريبٍة  باأم�ساٍل  وحقنه 
وتبديل هويته الوطنية باأخرى اأجنبية، 
باأخرى  امل�رشوعة  اأجندته  وا�ستبدال 
الدولية  القوى  وتدخل  ارهابية، 
العاملية يف ج�سم  واأجهزة املخابرات 
احلراك واأو�ساط املتظاهرين، لتمرير 
التي  اأهدافهم،  وحتقيق  متطلباتهم 
الوطن  اأهداف  مع  بالكلية  تتناق�س 
املطالبني  املتظاهرين  وغايات 

باحلرية والإ�سالح والدميقراطية.
العربية  ال�سعوب  �ساألنا  لو  لكننا 
النكبة  من  �سنواٍت  ع�رشة  بعد  اليوم 

حل  الذي  والزلزال  اأ�سابتها،  التي 
باأوطانها، واخل�سارة التي منيت بها يف 
الكربى  والطامة  واملمتلكات،  الأرواح 
وق�ست  ا�ستقرارها،  زعزعت  التي 
ودمرت  لديها،  البال  طماأنينة  على 
الأجيال  اآمال  على  وق�ست  م�ستقبلهم 
الثورة  اإىل  تعودون  هل  فيهم،  القادمة 
باإ�سقاطها  وتطالبون  اأنظمتكم،  على 
احلرية  على  وت�رشون  وتغيريها، 
واملحا�سبة،  الإ�سالح  وعلى  والعدالة، 
�سوابية  على  ي�رش  اأغلبهم  اأن  �سنجد 
مطالبهم  و�رشعية  الأول،  حراكهم 
خلو�س  ا�ستعداد  على  واأنهم  الوطنية، 
اأن  بعد  ولكن  جديد،  من  التجربة 
�سابت،  التي  العيوب  كل  من  يتخل�سوا 
املقدمة  ويف  وقعت،  التي  والأخطاء 
منها التدخالت اخلارجية واملوؤامرات 

الأجنبية املك�سوفة.
فاإن  الأزمة  من  الآخر  اجلانب  ويف 
الأنظمة العربية التي �سمدت وقاومت، 
وتلك التي راوغت واحتالت، اأو خ�سعت 
وتغريت،  ا�ستبدلت  اأو  وا�ستجابت، 
على  اأبداً  تقوى  لن  اأنها  تدرك  فاإنها 
ت�ستطيع قهرها  ولن  مواجهة �سعوبها، 
وكبت حريتها وم�سادرة حقوقها، وهي 
لها  ودانت  اأنظمتها،  ا�ستقرت  واإن 
�سعوبها،  حلكمها  وخ�سعت  بالدها، 
ولن  لها،  يدوم  لن  امل�ستقبل  فاإن 
حكمها  با�ستمرار  اأبداً  ال�سعوب  تقبل 
اأجهزتها  وتغول  اأنظمتها  وا�ستبداد 

وعمق دولتها.
وطغت  وتبدل،  كله  العامل  تغري  فقد 
و�سائل التوا�سل الجتماعي و�سيطرت، 
وتعوملت املعلومات وفتح الف�ساء، فلم 
حجب  الأنظمة  على  ال�سهل  من  يعد 

احلقائق ومنع ت�سلل الوقائع، كما مل تعد 
قادرة على اإغالق احلدود وكم الأفواه 
فالثورات  الأذان،  و�سم  العيون  و�سمل 
كما اأمواج البحر تتابع وتتتاىل، وت�ستمر 
وتوا�سل يف كل الظروف والأوقات، ولن 
وا�ستمرت  الزمان  بقي  ما  اأبداً  تنتهي 

احلياة.
الذل  بواقع  العربية  ال�سعوب  تقبل  لن 
على  ت�سكت  ولن  �سبعت،  واإن  والهوان 
الظلم والعدوان واإن اأمنت، ولن تفرط 
اكتفت،  واإن  واملكت�سبات  احلقوق  يف 
على  وت�رش  ثورتها  توا�سل  �ستبقى  بل 
واأ�سكاٍل  اأخرى  باأ�ساليب  واإن  حراكها، 
خمتلفة، قد ل يكون العنف اأحدها اأو 
القوة اأداتها، ولكنها لن تقبل اأن ت�ستنوق 
اأو تخدع، اأو تقاد وتوجه، ول اأن تكون 
ح�سان طروادة ملتاآمرين على اأوطاننا 
و�سعوبنا، واأعداء لأمتنا وديننا، ميررون 
من خالل مطالب ال�سعوب املحقة ما 

يريدون.
اأمتنا  على  املتاآمرون  يريده  فما 
املنفعة  ول  لنا  اخلري  فيه  لي�س 
على  وقلوبهم  فعيونهم  ل�سعوبنا، 
اأمنه  عن  يبحثون  الإ�رشائيلي،  الكيان 
ت�رشيعه  اإىل  ويتطلعون  وا�ستقراره، 
تقبل  ل  احلرة  العربية  واأمتنا  وبقائه، 
بحراٍك يقود اإىل اعرتاٍف بالعدو وتعاوٍن 
تقبل  ول  به،  وبقبوٍل  له  وت�رشيٍع  معه، 
ال�سكل  جديدة  اأنظمًة  يخلق  بحراٍك 
مكررة الروؤية والفل�سفة، مرتهنة للغري 
واأجريًة عند الأجنبي، تعمل له وتخدم 
اأهدافه، لت�سدد له فاتورة البقاء وثمن 
اإىل  يتطلعون  بل  وال�ستقرار،  التثبيت 
يعي�س  حمرتٍم،  مقدٍر  كرمٍي،  حٍر  وطٍن 

اأبناوؤه بعزٍة ويتمتعون فيه بالكرامة.

 بنَي ال�ستقراِر الآمِن والربيِع القاتِل
يف الذكرى ال�شنوية العا�شرة 

الندالع موجة الربيع العربي، 
التي بداأت يف تون�س يوم اأن 

اأقدم املواطن التون�شي حممد 
البوعزيزي على اإ�شعال النار 
يف نف�شه يوم ال�شابع ع�شر من 
�شهر دي�شمرب/كانون اأول عام 
�شرارتها  انتقلت  ومنها   ،2010

امللتهبة اإىل م�شر وليبيا، واليمن 
و�شوريا، وبدرجٍة اأقل اإىل 

املغرب والبحرين، واأخرياً اإىل 
لبنان وال�شودان، التي تعلم 

املتاأخرون فيها كيفية التعامل 
مع اجلمهور بحكمٍة وحذٍر، 

وامت�شا�س نقمته والتخفيف 
من غلواء غ�شبه، واال�شتجابة 

ال�شريعة اإىل بع�س مطالبه، 
االأمر الذي جنب بع�شهم 

ويالت الربيع املدمرة ونتائجه 
الكارثية، التي رمبا ما توقعها 

امل�شاركون فيه، ولعلهم لو 
كانوا يعلمون خواتيم حراكهم 

ونتائج ثوراتهم ما كانوا 
ليخرجوا اإىل ال�شوارع وامليادين 
متظاهرين، مطالبني باحلرية 

والدميقراطية واالإ�شالح 
وحماربة الف�شاد، ثم بتغيري 
االأنظمة وحماكمة الروؤ�شاء 

وم�شاءلة احلكومات.

ال�شعوُب العربيُة

د. م�شطفى يو�شف اللداوي

اأقالم

الفوارق  بحجم  منه  ووعي  اإدراك  دون 
اأغلب  بها  تت�سف  التي  واملفارقات 
واخل�سو�سيات  والدول  املجتمعات 
والت�ساق  والتباعد  التنوع  على  الدالة 
�سعوبا  احلياة)وجعلناكم  �سنة  وهذه 
  ) العظيم  اهلل  �سدق  ـ  لتعارفوا  وقبائل 
لذلك فهو يت�سبث بالتقليد حتى ل نقول 
الذوبان يف حياة الآخر الذي يراه اأكرب 
نقول  اأن  الأجدر  .فهل من  منه  واأقوى 
الأ�سا�س  هي  الوعي  عوامل  غياب  اأن 
كاملعرفة  اآخر  م�سطلحا  نوظف  اأم 
اأ�سياء من  ـ  والثقافة والوازع الديني ؟ا 
هذا القبيل جلها ي�سكل ح�سورا وا�سعا 
عمرها  حتديد  ن�ستطيع  ل  عقول  يف 
فاأنت جتد �سخ�سا عربيا بلغ من العمر 
بالتقليد. ويف  يتاأثر ومولع  عتيا لزال  
متمدر�سا  جامعيا  �سابا  جتد  املقابل 
اإذا  ال�سيء.  نف�س  يفعل  متخرجا، 
امل�ساألة لي�ست م�ساألة اأعمار فدرما هي 
وقراءة  وا�ستنباط  وتف�سري  فهم  م�ساألة 
املبا�رش  وتاأثريها  للذات  متحي�سية 
وباملجتمعات  بالعامل  املبا�رش  وغري 
املغلوب  خلدون  ابن  مقولة  الأخرى. 
مولع بتتبع الغالب مازالت تلقى مفعولها 
بقوة وقبله قال املتنبي) ومن ين ي�سهل 

عليه الهوان. ما اجلرح اإل مبيت اإيالم(.
لقد حاولنا اأن جند تف�سريا وافيا لهذا 
احتفالت  من  انطالقا  امل�سني  التاأثر 
وملاذا   . مثال  اجلديدة  ال�سنة  راأ�س 
ينغم�س معظم النا�س اأ�رشا واأفرادا يف 
اأول.  ول  اآخرا  لها  يفقهون  ل  طقو�س 
حتتفل  )ملاذا  �سابا  �ساألت  اإذ  فاأنت 
فهو  مثال.  امليالدية  ال�سنة  براأ�س 
...واإذا  منطية  ب�سيطة  اجابة  يجيبك 
ا�سرت�سلت معه. وجدت نف�سك يف دائرة 
من اخلواء الفكري والروحي ...(املهم 
الفرجة واملرح  اأجل  التقليد فقط من 
اأن  مفادها  بنتيجة  تخرج  و�سوف 
املعني يدفع مع الكل بكلتا يديه عربة 
بحمار ميت  كما يقال؟ا  ثم حتاول اأن 
اأنه  �ساكلة  على  قليال...  معه  تتفل�سف 
عيد ميالد عي�سى امل�سيح عليه ال�سالم. 
واأن الأوربيني خمطوؤون مئة باملئة يف 
حتديد هذا التاريخ لأن القراآن الكرمي 
\ ال�سيف  �سهر  يف  ولد  باأنه  يقول 
.... خمطئني  غري  باأنهم  �سلمنا  ولو 
فماعالقتك يا �ساحبي اأنت باحلدث... 
يحتفل  ل  الأوروبي  ال�ساب  وملاذا 
بعا�سوراء  اأو  امل�سطفى  نبيك  مبولد 
يف  هامة  حمطات  مبحرم..األي�ست  اأو 

التفريط  علينا  وجب  اأنه  تراثنا...اأم 
يف  ورميها  واملقد�سات  الرتاث  بهذا 
باأج�سادنا  نعي�س   .... التاريخ  مزبلة 
الفكر  مف�سويل.  هناك  وباأرواحنا  هنا 
والهوية ...اأم اأننا �سعوبا واأفراد ل نريد 
ومنا�سبات  وتقاليد  هويات  بال  العي�س 
تبعث يف نفو�سنا الر�سد والطماأنينة ؟ا 
من هذا املنطلق �سنع الإن�سان العربي 
وم�سنقة  التذليل  من  دائرة  حولة  من 
�ساءت  متى  وت�ستدعيه  ت�ستدرجه 
ورغبت اإل من رحم ربك. لأنه دوما ظل 

ولزال ينخرط دون تب�رش وب�سرية.
ثم هو ميار�س موبيقات كربى اإذا نحن 
يف  هذه  مثل  مع�سلة  ن�سع  اأن  حاولنا 

ميزان ح�ساري
بني  املفا�سلة  ميار�س  باأنه  قلنا  لو 
يقد�س  .حينما  باهلل  والعياذ  الأنبياء 
ذاك.  ويتنا�سى  تام  باإفراط  النبي  هذا 
اأر�سل  النبي  هذا  كان  اإن  والأخطر 
�سلوك  وميتهن  واأقوامه؟ا  اأمته  اإىل 
تدل  نقطة  هي  فقط  مبكيالني.  الكيل 
وجلدها  الذات  احتقار  حجم  على 
لها  �سلة  ل  �سكلية  قناعات  على  بناءا 
بع�س  يقول  حيث  �ساحبها.  بواقع 
كان  اإذ  العربي  على  اأنه  املالحظني 

يف  فالحرج  الغرب  بالد  يف  يعي�س 
دين  غري  دينا  اعتنق  اإذا  خا�سة  ذلك 
اأن  اأما  جن�سيته.  واأبدل  واأمته  اأهله 
وقناعاتك  امل�سلمني  بالد  يف  تعي�س 
طقو�سا  ومتار�س  فكرهم  غري  وفكرك 
وتقاليدا لي�ست منهم فاأنت تعي�س طول 
ال�سخ�سية  الدهر �سيزوفرينيا مف�سول 

وم�سطرب نحو اأجل غري م�سمى ؟ا
هذا  يف  وحدهم  لي�سوا  اجلزائريون 
اأمثالهم يف هذا  من  كثري  بل  امل�سمار 
باخل�سو�س  والعربي  الثالثي  العامل 
يجدون  ل  كربى  �سدمة  يعي�سون  ممن 
الثلج  ككرة  هي  بل  تف�سريا..  لها 
فيهم  تقتل  حتى  نفو�سهم.  يف   تكرب 
خ�سو�سياتهم فالهم عربا اأقحاحا ول 

اأوربيني اأفراحا...؟ا
والعالمة  املفكر  مقولة  هنا  ونتذكر 
بالد  زرت  عبده)  حممد  التنويري 
م�سلمني   بال  اإ�سالما  فوجدت  الغرب 
م�سلمني  فوجدت  العرب  لبالد  وعدت 
يتلذذ  فيمن  اإذا  ف�ستان   ) اإ�سالم  بال 
التقليد الأعمى على غري قناعات.وهو 

يدرك باأنه ينحو �سوب  املنحدر
*�ساعر و�سحفي جزائري

djamilnacer@gmail.com

ملاذا ي�ست�سعف الإن�سان العربي نف�سه اأمام الغري...؟ا

العقدة التي ظلت تالزم اأغلب 
�شبابنا العربي. هي �شعوره 

بالدونية اإزاء واقعه املعي�شي. 
فهو يرى باأن الغرب واأوروبا 

باخل�شو�س هي م�شدر 
احل�شارة. نظري ما ي�شاهده 
ويتابعه من بريق وملعان بل 

من اإعالم ي�شف له اجلنة  يف 
اأ�شمى معانيها.

بقلم :جمال ن�شراهلل*

مطارحات فكرية 
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دوال  وتوجه  الهائلة  الرثوة  متتلك  نخبة   
اجليو�ش  وحترك  وموؤ�س�ساتها  عظمى 
والديانات  والثقافات  االأحزاب  وتكون 
نار  وت�سعل  ال�رصاع  مناطق  يف  امل�سوهة 
احلروب ال هم لها اإال الربح ثم الربح على 
لو  حتى  ال�سعوب  لدى  مقد�ش  كل  ح�ساب 
الب�رصية  ن�سف  اأو  ع�رص  على  الق�ساء  مت 
اإن  وموؤمتراتهم..  نواديهم  �رصحت  كما 
الع�سابات  هذه  خطط  من  امل�ستهدف 
لي�ش �سعبا بعينه وال اأهل دين بعينهم ولئن 
االأكرث  العربية  بالدنا  يف  اإننا  للبع�ش  بدا 
اإال  لهم  انتماء  ال  لل�سو�سيتهم..  عر�سة 

الأموالهم.
التي  االأ�سطر  بع�ش  لقراءة  اإنها حماولة    
من  نعاين  اإننا  ولالأ�سف  بن�رصها  �سمحوا 
يخ�ش  فيما  �سيما  �سيء  كل  يف  الت�سطيح 
�سريك  يف  كنا  لو  كما  وواقعنا  م�ستقبلنا 
حّولنا  جمرم  مدرب  حباله  على  يالعبنا 
مبا  نن�سغل  نكرتث  ال  اآدميني  اأ�سباه  اإىل 
ي�ستحوذون  هم  فيما  اأدوار  من  لنا  �سنعوا 
والتنفيذ  والتفكري  التخطيط  عملية  على 
يجري يف  الذي  فما  بنا..  واللعب  والنهب 

العامل وكيف نواجهه؟

الدولة يف الغرب:

وحتى يتجلى لنا االأمر متاما من ال�رصوري 
اأن ننظر اإىل تطور الدولة يف اأوربا واأمريكا 
التطور..يف  هذا  و�سل  درجة  اأي  واىل 
اأوربا متركزت الدولة وقد ن�سجت فكرتها 
بيدها  �سيء  كل  واأ�سبحت متتلك  وواقعها 
لدرجة ميكن القول باأنها و�سلت اىل مرحلة 
ديكتاتورية الدولة ويف حماولة دءوبة حتاول 
ال�سيا�سية  التطورات  حتدي  على  االإجابة 
الدولة  للمحافظة على منط  واالقت�سادية 
الغربية فتنجح اأحيانا وتف�سل اأحيانا اأخرى 
االأمر الذي قد يت�رصب اإىل املجتمع فينفر 
منه وتنفجر كوامن الغ�سب على النظام كله 
فرن�سا  ن�ساهدها يف  كالتي  مظاهرات  يف 
ال�سدد  هذا  ويف  االأوربية..  الدول  وبع�ش 
�رصورة  الغربيني  املفكرين  بع�ش  يجد 
يف  الدولة  ديكتاتورية  �سلطان  من  التحلل 
و  فو�سوية..  وثقافية  اجتماعية  ظواهر 
اإيجاد  الغربي  ال�سيا�سي  الفكر  ي�ستطع  مل 
الدولة  فكرة  اأزمة  العميقة على  االإجابات 
وفكرة الدميقراطية وواقعهما املعا�رص..

االأمور قد جتاوزت  تبدو  اأمريكا  ولكن يف 
من  ت�سري  اأ�سبحت  اأن  بعد  الدولة  مرحلة 
فاأ�سبحت  �سخمة  راأ�سمالية  قوى  قبل 
جمرد اأداة بيد تلك القوى حتقق م�ساحلها 
وال�رصائب  املواطن  جيب  ح�ساب  على 
قائمة  فالدولة  عليه..  املت�ساعدة 
مبوؤ�س�ساتها الفاعلة جميعا ولكنها مقيدة من 
خلف �ستار بحكومة �رصية تنفذ رغباتها.. 
اأكرث  االأمريكي  الرئي�ش  ولقد �رصح ترمب 
من مرة ان القيادات االأمريكية ال�سابقة مل 
تخ�ش معاركها اخلارجية من اأجل اأمريكا 
اأجل  اأجل م�ساحلها اخلا�سة من  اإمنا من 

م�سالح �رصكاتها وروؤو�ش اأموالها.
اأما يف بالدنا العربية فالزلنا دون م�ستوى 
الدولة فعندنا اأنظمة ت�ستند اىل ع�سبيات 
البلد من نظام  تتحكم بدواليب احلياة يف 
اأيديولوجي  نظام  اىل  وع�سائري  قبلي 
فئات  من  فئة  يعتمد  نظام  اىل  حزبي  او 
البلد �سيا�سية او اأمنية وال نزال يف معظم 
التي  الدولة  م�ستوى  دون  العربية  البلدان 
تقوم على �سلطة املوؤ�س�سات وا�ستقالليتها 

وقوة �سلطة القانون. 
يف  الغربية  الدولة  عهد  اأن  وا�سحا  يبدو 
دوليا  نظاما  هناك  وان  مراحله..  اآخر 
ع�سابات  عهد  وجاء  �سيت�سكل  جديدا 
ولعل  الب�رص..  حياة  يف  املتحكمة  املال 
من  تبقى  ما  ت�سقط  العنيفة  كورونا  هزة 
هيبة للدولة الغربية كما اأ�سقطت منظمات 
ودولية..  اإقليمية  واأحالفا  ودولية  اإقليمية 

لكورونا  العلمي  التو�سيف  يجعل  ما  وهذا 
قريبا لل�سحة على اأنه م�سنع وله خ�سائ�ش 
تختلف عن الفريو�سات حيث يتجه اىل اأثار 
الوباء  تف�سي  عن  ف�سال  لالإجناب  مدمرة 
لل�رصكات  فادحة  خ�سارة  من  يلحقه  وما 
اأي  املحدودة  االأموال  ولروؤو�ش  ال�سغرية 
اإىل تدمري االقت�ساد التقليدي.. ولقد �سبق 
الع�سابة  لهذه  روما  موؤمتر  ت�رصب عن  ان 
اأما  الب�رصية  الكتلة  تخفيف  من  البد  انه 

باحلروب او باالأوبئة.

املتحكمون يف العامل:

 عندما نت�ساءل من يحكم العامل؟ -والقول 
اإىل الذهن الفاعلون  لت�سوم�سكي- »يتبادر 
وخا�سة  الدول،  وهم  العامل  �سئون  يف 
يتخللها  االإجابة  هذه  العظمى،  الدول 
فالدول  واخلداع..  الت�سليل  من  كثري 
يف  وتتحكم  معقدة،  داخلية  تركيبة  لها 
ال�سيا�سية  القيادات  واختياراتها  قراراتها 
لها  اأخرى،  قوى  تاأثري  حتت  الواقعة 
»اأ�سياد  اإنهم  الدول،«..  تلك  داخل  نفوذ 
االقت�ساد  رائد  اأ�سماهم  كما  الب�رصية« 
يف  �سميث«  »اآدم  اال�سكتلندي  ال�سيا�سي 
كتابه ال�سهري »ثروة االأمم« عام 1776 وهم 
وامل�سانع« يف  واأ�سحاب املعامل  »التجار 
اإجنلرتا اآنذاك، ويف اأيامنا هذه »التكتالت 
اجلن�سيات«  املتعددة  وال�رصكات 
واملوؤ�س�سات املالية ال�سخمة يف اأمريكا.. 
يتوزع املتحكمون يف عدة جمموعات متتد 

من اأمريكا اإىل بريطانيا:
الدولية  االأزمات  جمموعة   : اأوال 
هى   International Crisis Group
داخل  ال�رصاعات  ت�سعل  دولية  جمموعة 
قد  تكون  اأن  بعد  حللها  ت�سعى  ثم  العامل 

حققت غايتها واأهدافها من ال�رصاع.
ولهذه املجموعة م�ست�سارون متخ�س�سون 
واالقت�ساد  وال�سيا�سة  واالأمن  احلروب  يف 
متميزا..  موقعا  فيها  ال�سهاينة  وي�سغل 
موؤ�س�سات  من  مكونة  ممولة  هيئات  ولها 
واأخرى  واالأفكار  التعاليم  ن�رص  تهدف 
لتمويل التطور يف املجتمعات وموؤ�س�سات 

لال�ستثمار واأخرى لال�ست�سارات واالإدارة.

ثانيا: معهد بروكينجز :

ال�سيا�سية  للدرا�سات  معهد  هو 
بتقارير  تعج  مبكتبة  يتمتع  واالإ�سرتاتيجية 
املحللني التي تتنباأ ب�سكل مريب باالأحداث 
الربيع  كحالة  العامل  حول  وال�رصاعات 
ب�سكل  مدونة  احلكم  اأنظمة  �سد  العربي 
قبل  �سابقة  حتليلية  تقارير  فى  تف�سيلي 
ليبيا  على  اجلوى  احلظر  حتى  وقوعها 
اأن  قبل  حتليلية  درا�سة  فى  متاحا  كان 
يتخذ جمل�ش االأمن القرار بهذا احلظر.. 
ت�سري  مالية  �سخ�سيات  املعهد  واأع�ساء 
�رصكات ومتلك �رصكات عمالقة.. وممولو 
عمالقة  و�رصكات  موؤ�س�سات  املعهد: 
والبرتول  والبنوك  وال�سيارات  لالأدوية 
وموؤ�س�سات  وااللكرتونيات  والطريان 
وجوجل  وميكرو�سوفت  لال�ستثمار 

وامل�رصوبات الغازية 
: CFR ثالثا: جمل�ش العالقات اخلارجية

اخلارجية  ال�سيا�سات  لدرا�سة  جمل�ش  هو 
ي�سم  وهو  وحتليلها،  املتحدة  للواليات 
كما  اأمريكية  �سخ�سية  خم�سمائة  اأغنى 
القانونيني  وامل�رصعني  االإعالميني  واأكرب 
واملمول  وامل�ست�سارين،..  ال�سا�سة  وكبار 
و�رصكات  اأمريكية  بنوك  جمموعة  هنا 

مالية �سخمة.

رابعا: �شاثام هاو�س :

الدولية  لل�سئون  امللكي  املعهد  وهو 
االإجنليزي  الفرع  يعترب  وهو  بربيطانيا 
االأمريكي  اخلارجية  العالقات  ملجل�ش 
وتقدمي  الدولية  االأحداث  ودرا�سة  لتحليل 

تقارير عنها،وعلى غرار جمل�ش العالقات 
اخلارجية يعترب �ساثام هاو�ش هو املتدخل 
واهم  العاملية.  النزاعات  كل  الرئي�سي يف 
بريطانية..  و�رصكات  بنوك  له  املمولني 
العامل  اجتاه  يحكمون  من  هم  هوؤالء 
احلكومات  ق�ساياه...اأما  يف  ويتحكمون 
بن�سب  خا�سعة  فهي  العامل  يف  املنت�رصة 
الل�سو�ش  هوؤالء  ملخططات  متفاوتة 
الدوليني الكبار املنت�رصين يف نوادي دولية 

عديدة.
الذي  بيلدلربغ”  “نادي  النوادي  ومن هذه 
مطلقة..  �رصية  يف   1954 �سنة  يف  تاأ�س�ش 
وعناوين  اأع�سائه  الئحة  ين�رص  بداأ  ولكن 
ح�سور  عدم  على  حر�سه  مع  موا�سيعه 
ال�سحافة اأو ت�رصيب النقا�سات اجلارية يف 
من  النادي  هذا  اأع�ساء  ويتكون  اأروقته.. 
ملوك  من  العامل  يف  املوؤثرة  ال�سخ�سيات 
اأجهزة  وم�سئويل  ووزراء  �رصكات  وروؤ�ساء 
تتوىل منا�سب ح�سا�سة  و�سخ�سيات  اأمنية 
بني  ما  عددها  ويرتاوح  عاملية  او  وطنية 
بالتنبيه  وجدير  �سخ�سية..   150 اإىل   120
بينها  املنظمات  من  العديد  هناك  ان 
�سالت ومنافع م�سرتكة تن�سبط جميعا يف 
و�سوى  دافو�ش  او  روما  كنادي  كربى  نواد 
لنوادي  باالإ�سافة  هذا  نوادي..  من  ذلك 
بالد  يف  املنت�رصة  واملا�سونية  الروتاري 
االإعالم  وي�سمي  وامل�سلمني..  العرب 
ال�رصية  ب”احلكومة  النادي  هذا  الدويل 
تتحدث  اأخرى  اآراء  هناك  لكن  للعامل”، 
عنها  يت�رصب  ال  �رصية  اأكرث  جمعيات  عن 
العام  والراأي  ال�سحافة  اىل  �سيء  اأي 
من  عقود  طيلة  النادي  وبقي  العاملي.. 
الغربية  اأوروبا  على  مقت�رصا فقط  الزمن 
خالل  ينفتح  بداأ  ولكنه  واالأمريكان، 
ال�سنوات االأخرية على اأوروبيني من ال�رصق 
الالتينية  اأمريكا  من  امل�سئولني  وبع�ش 
وتركيا، وال ي�سمح للعرب نهائيا بح�سوره. 
من  االأغنياء  االأمراء  بع�ش  حماولة  ورغم 
يتم  مل  لكن  خا�سة،  امل�ساركة  ال�سعودية 

تلبية طلباتهم.

الع�شابة املتحكمة:

   يف القلب من كل املجموعات والنوادي 
اأ�سخا�ش  جمموعة  تتموقع  املنت�رصة 
يقررون م�سري العامل ففي تقرير لها قالت 
موؤ�س�سة اأوك�سفام اخلريية الدولية اإن اأغنى 
يعادل  ما  ميلكون  العامل  يف  �سخ�ساً   26
ن�سف ثروة �سكان الكرة االأر�سية.. وهوؤالء 
العمالقة  املالية  املوؤ�س�سات  ميتلكون 
وال�رصكات عابرة القارات وبيدهم االإعالم 

وهوليود. 
موؤمتر  يدي  بني  اأعد  الذي  التقرير  ذكر 
دافو�ش االخري اأن معدل ارتفاع ثروة هذه 
قيمته  ما  بلغ   2018 �سنة  يف  املجموعة 
هذه  وتتحرك  يوميا..  دوالر  مليار   2.5
فيها  االأمريكان  ميثل  والتي  املجموعة 
واالأعراف  القيم  متجاوزة  االأكرب  الن�سبة 
يف  الكربى  االأو�ساع  كل  وراء  تقف  هي  و 
العامل.. كما انها ال تتقيد يف ا�ستثماراتها 
دول  على  ت�سيطر  فهي  معينة  ببقعة 

وموؤ�س�سات 
من  كثري  مليزانيات  درا�سات  خالل  من 
الدول االإفريقية او دول العامل امل�ست�سعف 
ثروات  انها ال ت�سل اىل جزء من  نكت�سف 
املجموعة  هذه  يف  االأ�سخا�ش  بع�ش 
املتنفذة  ال�رصية  باحلكومة  تدعى  والتي 
اأغنى  يف العامل فح�سب التقرير فاإن ثروة 
التنفيذي  الرئي�ش  وهو  العامل،  يف  رجل 
ارتفعت  بيزو�ش-،  -جيف  اأمازون  ل�رصكة 
اإىل 112 مليار دوالر العام املا�سي، م�سرية 
ثروته  من  فقط  املائة  يف  واحد  اأن  اإىل 
يعادل امليزانية املخ�س�سة لقطاع ال�سحة 
 105 �سكانها  عدد  يبلغ  التي  اإثيوبيا،  يف 

مليون ن�سمة.

لهذه  الربح  معدالت  يف  االزدياد  ان 
 11 بن�سبة  انخفا�ش  يقابلها  املجموعة 
مليار   3.8 ثروة  من  الفائت  العام  باملائة 
االأفقر  الن�سف  ي�سكل  من  هم  �سخ�ش 
الب�رص.. وكما قال االمام علي:  تعداد  من 
الفقري  بازدياد  اإال  غنا  الغنى  ازداد  »ما 
الفجوة  زيادة  اطراد  يعني  مما  فقرا«.. 
بني االأغنياء والفقراء وامل�ساألة ذاهبة اإىل 
الظروف  وتهيئة  الكوين  التمزق  من  مزيد 
واىل  العامل..  يف  الكربى  لال�سطرابات 

�سياغات جديدة للكيانات الب�رصية.
تراجع  ال�رصائب  �سجالت  اأظهرت    
التهرب  ب�سبب  ال�رصيبية  اجلبايات 
املدخوالت  ارتفاع  برغم  ال�رصيبي 
من  اأبوابا  املجتمعات  على  يفتح  مما 
اأكرث  ر�سد  ميكن  وبب�ساطة  االحتياجات 
جراء  يوميا  �سخ�ش ميوتون  اآالف   10 من 
بتكلفة  �سحية  رعاية  على  ح�سولهم  عدم 
يح�سد  كيف  نرى  نحن  وها  معقولة.. 
كا�سفا  اأمريكا  يف  االآالف  ع�رصات  كورونا 
عورة القطاع ال�سحي املعتمد على موازنة 
اإدخال ال�رصائب على  الدولة العاجزة عن 
االأغنياء  من  احل�سول  ان  احلق..  الوجه 
على 0.5 يف املائة فقط ك�رصائب اإ�سافية 
على ثرواتهم »ميكن اأن يجمع اأموال تفوق 
لتعليم 262 مليون طفل  االأموال املطلوبة 
ال�سحية  الرعاية  وتوفري  املدار�ش  خارج 
مليون   3.3 حياة  تنقذ  اأن  ميكن  التي 

�سخ�ش«.
املوقف العربي:

ال�رصاعات  ن  متاما  وا�سحا  اأ�سبح  لقد 
العراق  يف  بلداننا  يف  النا�سبة  الداخلية 
مهياأة متاما  عملية  وليبيا  واليمن  و�سورية 
والغربي  االأمريكي  القرار  مطابخ  يف 
علينا  تغطى  ال�سيا�سات،  �سنع  دوائر  يف 
باملبعوثني الدوليني اىل بلداننا وموؤ�س�سات 
التي  والقرارات  الت�سوية  دولية تقدم �سيغ 
واالنف�سال..  والتجزئة  التمزق  تكر�ش 
�سطوتهم  من  اخلروج  ميكننا  فكيف 
وا�سحا  اأ�سبح  لقد  والتحرر من حبائلهم؟ 
باملهمة  القيام  عن  الوطنية  الدولة  عجز 
�رصيا  اخلارجية  لال�سرتاطات  خل�سوعها 
االقت�سادي  اجلانب  يف  وذلك  علنيا،  اأو 
االأزمة  هذه  ويعمق   وال�سيا�سي،  واالأمني 
التغريبي  الفكري  بالتيار  املناط  الدور 
ف�سادها  ويزين  اخلطة  بتمويه  يقوم  الذي 
ويقدم مربرات مو�سوعية لبقائنا يف خانة 

اخل�سوع والتبعية..
تكتالت  من  البد  ب�رصاحة:  نقولها  وهنا 
الهوية  من  قوية  بدعائم  م�سنودة  كبرية 
املادية  واالإمكانات  احل�ساري  واملحرك 
بلداننا  تكامل  على  العمل  ي�سبح  هنا  و 
العربية وحت�سينها بتفاهمات عملية عميقة 
اأوحدا  �سبيال  و�سيا�سية  واأمنية  اقت�سادية 
عمليات  من  والتحرر  ال�سيادة  لتحقيق 
االبتزاز والنهب وبدون ذلك ال يظنن اأحد 
و  و�سيدا..  م�ستقال  عربيا  بلدا  هناك  اأن 
ثروتنا  اأ�سعار  يف  التالعب  نتابع  نحن  ها 
علينا  عبئا  البرتول  اأ�سبح  وكيف  النفطية 
وم�سو�سا لعملية التنمية ومربكا خلططنا.. 
دائرتنا  يف  امل�سرتكة  اأ�سواقنا  ت�سبح  هنا 

العربية واالإ�سالمية �رصورة فورية.
عربية  دول  بني  االقت�سادي  التكامل  ان 
وازنة واإقليمية مهمة يعني بو�سوح �رصورة 
التجاري  والتبادل  البينية  التجارة  تعزيز 
ومراكز  والتعليم  املحلي  واال�ستثمار 
باملتخ�س�سني  واالرتقاء  العلمي  البحث 
الروح  التقنية والطب وحتفيز  يف جماالت 
املعنوية يف النا�سئة التي تتعر�ش لعمليات 
واهلل  وقيمها..  لتاريخها  منظمة  ت�سويه 

غالب على اأمره.

 اأفقدونا قيمة نفطنا 
فاأربكوا خططنا.. 

واخرتقوا اأ�شواقنا فدمروا 
�شناعتنا.. قابلوا حر�شنا 

على ال�شالم بعدوان 
مت�شاعد على اأر�شنا 

ومقد�شاتنا و�شيادة دولنا.. 
�شوهوا كل قيمة لدينا.. 

اإنهم يدفعون بالفقراء 
يف دول اجلنوب للتلهي 
ب�شراعات الأيدولوجيا 

وال�شعارات الوطنية 
وال�شراع العرقي واجلهوي 

والطائفي ويزيدونها 
�شراما لتحقيق م�شاحلهم 

وهم ميلكون كل �شيء 
من حولنا بدًء من و�شائل 

الت�شالت والإعالم 
والتكنولوجيا حتى 

البرتول وال�شالح والبنوك 
وال�شيا�شة.. اإنها النخبة 

التي متتلك القرار 
ال�شيا�شي العاملي ويع�شدها 

فى ذلك �شيطرتها على 
روؤو�س الأموال العاملية.

�شالح عو�س

امل�شتعمرون

يقاتلون من اأجل ا�ستمرار ا�ستغاللهم وظلمهم
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عي�شة ق.

ويف هذا ال�سدد، يدخل ا�سبال املدرب يو�سف 
بوزيدي اأر�سية امليدان بحذر من اأجل حتقيق 
ملقابلة  حت�سبا  مهمتهم  وت�سهيل  االنت�سار 
االإياب املقررة على ملعب اول نوفمرب مبدينة 
تيزي وزو، حيث يدرك الالعبون اأهمية العودة 
بنتيجة ايجابية وتفادي اأي مفاجاأة غري �سارة 
يتحول  اأين  جمهول،  مناف�س  اأمام  نيامي  من 

وفتح  القارية  امل�سابقة  نحو  الالعبني  تركيز 
اأعفيوا من  �سفحة جديدة مع املناف�سة التي 
خو�س دورها التمهيدي، وا�ستفادوا من راحة 
البطولة  على  الرتكيز  يف  �ساعدتهم  اإ�سافية 
التي  الكاف،  كاأ�س  اإىل  التحول  قبل  الوطنية 

تعترب هدفا الإدارة الرئي�س �رشيف مالل.
غياب  بوزيدي  املدرب  ت�سكيلة  وتعرف 
الالعب بونوة الذي جاءت نتائج التحاليل التي 
اأجراها حول فريو�س كورونا اإيجابية ا�سطّرت 

على اإثرها االإدارة ابعاد ا�سمه من قائمة الوفد 
الفني  الطاقم  يكون  و�سوف  بال�سفر  املعني 
وهو  البديل،  عن  البحث  اأمام  ذلك  اإثر  على 
النف�سي  اجلانب  على  كبري  بعمل  يقوم  الذي 
جاهزية،  اأف�سل  يف  الالعبني  و�سع  اأجل  من 
خا�سة واأنهم يتواجدون مبعنويات عالية عقب 
يف  مقابلة  اآخر  من  به  عادوا  الذي  االنت�سار 
البطولة الوطنية على اإثر التنقل الذي قادهم 

يف اجلولة ال�سابقة ملقابلة دمعية ال�سلف.

ي�شجل فريق �شبيبة القبائل م�شاركته القارية هذا املو�شم من بوابة املواجهة التي تنتظره ظهرية اليوم 
اأمام امل�شيف الدرك النيجريي حل�شاب لقاء ذهاب الدور ال�شاد�س ع�شر من كاأ�س الكاف، اأين توجه 

النادي القبائلي اإىل عا�شمة النيجر نيامي ا�شتعدادا خلو�س املقابلة التي ي�شعى خاللها اإىل العودة بفوز 
لأر�س الوطن من اأجل اإقناع اأن�شاره يف قدرته على الذهاب بعيدا يف املناف�شة القارية، يف ظل بحث 

ت�شكيلة "الكناري" عن العودة بقوة غلى ال�شاحة القارية ورغبتها يف ا�شتعادة الأجماد املا�شية

الدرك النيجريي / �شبيبة القبائل اليوم ابتداء من 15:30

الكناري ي�ستهدفون الفوز وت�سهيل مهمتهم بالياب

ذهبية بلقا�شي ال�شجرة التي تغطي الغابة 

�شايفي يجدد مطالبته بالرحيل عن النادي الأجنليزي

ح�سيلة �سلبية للجيدو تعّجل باإعادة النظر يف �سيا�سة الحتادية

حمرز يتوج اأح�سن لعب يف املان �سيتي العام 2020

حققها  التي  النتائج  برهنت 
للجيدو  الوطني  املنتخب 
الرتاجع الرهيب الذي تعرفه هذه 
القاري،  امل�ستوى  على  الريا�سة 
التي  املتوا�سعة  احل�سيلة  عقب 
عاد بها امل�سارعون اجلزائريون 
منذ  قادتهم  التي  ال�سفرية  من 
اإىل  املن�رشم  االأ�سبوع  نهاية 
امل�ساركة  اأجل  من  مدغ�سقر 
االإفريقية  البطولة  مناف�سة  يف 
اأين  والفرق،  الفردي  ح�سب 
مما  ا�سعف  اجلزائر  ظهرت 
ال�سابقة  االأعوام  يف  عليه  كانت 
اأجماده  اأعز  يف  اجليدو  كان  اين 
كان  التي  الباهرة  النتائج  بف�سل 
من�سة  على  و�سيطرته  يحققها 
اإحراز  جانب  اإىل  قاريا،  التتويج 
لكن  واأوملبيا،  امليداليات عامليا 
هذه  عليها  ت�سري  التي  ال�سيا�سة 
االأخرية  الفرتة  خالل  الريا�سة 
ترتاجع  الريا�سة  هذه  جعلت 
على م�ستوى املحافل اخلارجية، 
النفي�س  املعدن  اقت�سار  والدليل 
على ميدالية ذهبية وحيدة، كانت 
بف�سلها امل�سارعة اأمينة بلقا�سي 
الغابة عقب  التي تغطي  ال�سجرة 
وزن  يف  القاري  باللقب  تتويجها 
املنازلة  يف  فوزها  بعد  كغ   63
مناف�سة  ح�ساب  على  النهائية 
بقية  جاءت  بينما  املغرب،  من 
لفائدة  الف�سية  بني  امليداليات 

االأمر  ويتعلق  م�سارعني  ثالثة 
ووزن  ا�سالح  �سونيا  من  بكل 
اكرث من 78 كغ، عبد الرحمان بن 
و�سفيان  كغ   90 من  اأقل  عمادي 
بلقرع اأكرث من 100كغ، بينما عاد 
نورين  الثنائي فتحي  اإىل  الربونز 
يف  وعالل  وكوثر  كغ   73 وزن  يف 

اأقل من 78 كغ.
ال�ست  امل�سارعني  اأن  �سحيح 
الذين مت الدفع بهم للم�ساركة يف 
املناف�سة القارية عادوا مبيدالية 
ح�سب الفردي اإال اأنهم ف�سلوا يف 
اأخرى  ميداليات  اجلزائر  اإهداء 
اجليدو  تعود  مثلما  الذهب  من 
االأعوام  يف  عليه  اجلزائري 
ال�سابقة، اأنهوا من خالله البطولة 
االإفريقية يف املركز الثالث خلف 
�ساحب اللقب املنتخب امل�رشي 
اإثره  على  وفقدوا  واملغربي، 

الزعامة التي عودنا عليها اأبطال 
بويعقوب،  غرار  على  �سابقون 
�سواكري،  مريجة،  يعقوبي، 

�سورايا حداد وغريهم.

الفوز بلقب ح�شب الفرق يف 
غياب املنتخبات العربية

الوطني للجيدو  ومتكن املنتخب 
الفرق  باللقب ح�سب  التتويج  من 
كثريا  له  هللت  الذي  خمتلط، 
اإال  للعبة،  اجلزائرية  االحتادية 
اإذا  اجنازا  يعترب  ال  االأمر  اأن 
علمنا هوية املنتخبات املناف�سة 
الطبعة  من  االأخري  اليوم  يف 
واأن  خا�سة  القارية،  للدورة   41
�سهدت  الفرق  ح�سب  مناف�سة 
عدم م�ساركة املنتخبات العربية 
احلقيقي  املناف�س  تعترب  التي 

تون�س  م�رش،  غياب  ظل  يف 
م�سارعونا  وواجه  واملغرب، 
منتخب الغابون يف ن�سف النهائي 
عقب اإعفاءه من الدور االأول قبل 
اأن يتفوق على نظريه ال�سنغايل يف 

املنازلة النهائية.

امل�شارعون يف�شلون يف 
التاأهل اإىل الأوملبياد

ب�سوء  بالدنا  يف  اجليدو  يتاأّثر 
االحتادية  تعتمده  الذي  الت�سيري 
والتي  لعرا�س  ر�سيد  برئا�سة 
�سفرية  قبل  كبرية  اأحدثت �سجة 
مدغ�سقر  اإىل  اجلزائري  الوفد 
 18 يتنقل  اأن  يفرت�س  كان  اأين 
الرجال،  لدى   9 منهم  م�سارعا 
امل�ساركني  عدد  يتقل�س  اأن  قبل 
فح�سب  م�سارعني  �ستة  اإىل 
االأمر  الرجال، وهو  لدى  منهم 3 
وغ�سبا  كبرية  ثورة  اأحدث  الذي 
واأثر  امل�سارعني،  بني  عارما 
ذلك على النتائج اإذا علمنا بف�سل 
تذكرة  �سمان  من  م�سارعينا 
االأوملبية  االألعاب  اإىل  التاأهل 
 2021 العام  �سائفة  يف  املقررة 
عمادي  بن  كان  حيث  بطوكيو، 
قبل  االأوملبياد  اإىل  متاأهال 
بينما  االإفريقية  البطولة  خو�س 
من  يتمكن  مل  االآخر  اخلما�سي 

�سمان التاأهل اأوملبيا.
عي�شة ق.

ديلور وبولية �سمن الت�سكيلة املثالية 
للجولة 16 من الليغ1

الثنائي الدويل اجلزائري انديه ديلور  تواجد 
وفريد بوالية �سمن الت�سكيلة املثالية للجولة 
تاألقهما  الفرن�سي، وذلك يعد  16 من الدوري 
رفقة  املن�رشم  االأ�سبوع  نهاية  الفت  ب�سكل 
اأين  التوايل،  على  وميتز  مونبلييه  فريقيهما 
فريقه  مع  حا�سما  يكون  اأن  العب  كل  متّكن 
يف اجلولة، بف�سل اإنقاذ ديلور ناديه مونبلييه 
من ال�سقوط بفخ الهزمية خارج القواعد اأمام 
التعادل  اأهداه  اأين  بري�ست،  ملعب  امل�سيف 
هدفني يف كل �سبكة بف�سل التمريرة احلا�سمة 
التي منحها اإىل زميله البورد جاء منها الهدف 
االأول يف اللقاء، قبل اأن ي�سجل هدف التعادل 
مدافعني  مراوغة  خالل  من  رائعة  بطريقة 

لربي�ست والت�سديد بقوة نحو ال�سباك.
التي  املباراة  رجل  بوالية  كان  جانبه  من 

بفوز  وانتهت  الن�س  اأمام  ميتز  ناديه  جمعت 
متريرة  منح  اأين  نظيفة،  بثنائية  زمالئه 
حا�سمة و�سجل هدفا بدوره، �سمح له بالتاألق 
والتواجد بني اأف�سل 11 العبا بدوري "الليغ1" 
االأ�سبوع  نهاية  جرت  التي  اجلولة  خالل 

املنق�سي.

بلوزداد  �سباب  لنادي  الريا�سي  املدير  عرّب 
ت�رشفات  من  ا�ستيائه  عن  قري�سي  توفيق 
اإدارة نادي غورماهيا الكيني مناف�سهم املقبل 
دوري  مناف�سة  من  ع�رش  ال�ساد�س  الدور  يف 
جتري  ان  املقرر  من  اأين  اإفريقيا،  ابطال 
مواجهة الناديني غدا حل�ساب مقابلة الذهاب 
املقررة على ملعب 5 جويلية، واو�سح املعني 

م�سوؤويل  اأن  الوطنية  لالإذاعة  ت�رشيحات  يف 
الفريق الكيني يتحججون بعدم وجود رحالت 
رغم  الوطن،  باأر�س  االلتحاق  اأجل  من  جوية 
نريوبي  من  الرحلة  مبخطط  را�سلوهم  اأنهم 
القطرية  بالعا�سمة  مرورا  اجلزائر  اإىل 
اأكد قري�سي بوجود  الدوحة، ويف هذا ال�سدد 
رحلة من الدوحة نحو اجلزائر �سبيحة االثنني 
اأن  وا�ستطرد  ح�سبه،  الت�ساوؤل  يثري  وموقفهم 
املناف�س ي�سعى اإىل نقل اللقاء خارج اجلزائر 
وما يقوم به من مناورات يفهم على هذا النحو، 
رغم اأنه كان طيلة يوم االأحد على ات�سال مع 
م�سوؤويل النادي الكيني واأبلغ االحتاد االإفريقي 
لكرة القدم باملرا�سالت التي جمعتهم معهم. 
وحول حكام اللقاء، اأو�سح اأن الثالثي التون�سي 
دخل احلدود اإىل مدينة عنابة اأين تنقل اأم�س 

جوا اإىل العا�سمة.

عبرّ عن ا�شتيائه من حتججهم بغياب الرحالت اجلوية

قري�سي: موقف اإدارة غورماهيا غام�ض 
وي�سعون لنقل املقابلة خارج اجلزائر

الدويل  الالعب  اأحرز 
اجلزائري ريا�س حمرز على 
جائزة اف�سل العب يف ناديه 
االجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
ك�سف  حيث   ،2020 للعام 
�سيتي  "مان�س�سرت  موقع 
نيوز" اأن قائد اخل�رش اأحرز 
الت�سويت  اإثر  على  اجلائزة 
ان�سار  امام  فتحه  مت  الذي 
له  �سّوتوا  والذين  النادي 
بناء على االأداء الذي قدمه 
اال�سباين  املدرب  كتيبة  مع 
العام  طيلة  غوراديوال  بيب 
حمرز  اأن  ورغم  اجلاري، 
ال�سيء  بع�س  اأداوؤه  تراجع 
مع ت�سكيلة "ال�سبريز" خالل 

وهو  االأخرية  املباريات 
الذي اأخرجه غوارديوال من 
عن  ا�ستبعاده  عرب  ح�ساباته 
اأن  اإال  االأ�سا�سية،  الت�سكيلة 
�سوف  ال�سنة  العب  اختياره 
من  له  معنويا  دعما  يكون 
اجل حت�سني م�ستواه والعودة 
التي  احلقيقية  الفورمة  اإىل 

متّيزه.
او�سح  اآخر،  �سياق  يف 
ال�سابق  الدويل  الالعب 
التعامل  اأن  �سايفي  رفيق 
مع  حمرز  به  يحظى  الذي 
اأ�سحى  غوارديوال  مدربه 
للعيان،  وظاهر  �سخ�سيا 
اأن  اجلميع  وقف  بعدما 

االأوىل  ال�سحية  هو  الالعب 
للمدرب الكتالوين، باإجال�سه 
عندما  االحتياط  دكة  على 
يكون يف اأوج عطائه واف�سل 
اأول  يكون  بينما  امكانياته، 
الالعبني املغادرين الأر�سية 
تكون  عندما  امليدان 
املباراة،  �سيئة يف  الت�سكيلة 
وجدد �سايفي يف ت�رشيحات 
لقناة "بني �سبورت" القطرية 
اأنه  حملال  معها  يعمل  التي 
حمرز  لرحيل  الوقت  حان 
من املان �سيتي خا�سة واأنه 
اأكرب  يف  اللعب  على  قادر 

االأندية بالعامل.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

على اإثر تعلمية وزارة ال�شباب والريا�شة

ا�ستئناف الأن�سطة الريا�سية يف الهواء 
الطلق ابتداء من اليوم

ال�سماح  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قررت 
يف  املمار�سة  الريا�سية  االأن�سطة  با�ستئناف 
الهواء الطلق ابتداء من اليوم الثالثاء، وهذا 
من  �سحي  بروتوكول  على  امل�سادقة  بعد 
طرف اللجنة الوطنية العلمية ملتابعة جائحة 
كورونا، وح�سب بيان لوزارة ال�سباب والريا�سة 
التدريجية  العودة  قرار  فاإن  ام�س  اأول 

للن�ساطات الريا�سية جاء بالتن�سيق مع املركز 
القرار  هذا  الريا�سة.ويخ�س  لطب  الوطني 
الدراجات  القوى،  األعاب  التالية  الريا�سات 
كياك،  والكانوي  التجذيف  التن�س،  الهوائية، 
امليكانيكية،  الريا�سات  ال�رشاعية،  املالحة 
اجلبلية،  والريا�سة  التزحلق  الري�سة،  كرة 

ق.ر.الفرو�سية والريا�سات التقليدية.

عي�شة ق.
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اللقب  حامل  مدريد  ريال  وا�صل 
عرو�صه القوية يف الفرتة الأخرية وفاز 
اأهداف  بثالثة  اإيبار  م�صت�صيفه  على 
من   14 املرحلة  �صمن  هدف  مقابل 
الفريق  جعل  الفوز  الإ�صباين،  الدوري 
بر�صيد  الو�صافة  اإىل  يرتقي  امللكي 
مع  النقاط  يف  مت�صاوياً  نقطة   29
جاره وغرميه اأتلتيكو مدريد املت�صدر 
الأهداف،  بفارق  عنه  ومتاأخراً 
بقوة م�صجاًل  املباراة  الريال  وا�صتهل 
هدافه  طريق  عن  خاطفني  هدفني 
والكرواتي  زمية  بن  كرمي  الفرن�صي 
كيكي  اأحرز  فيما  مودريت�ش،  لوكا 

الدقيقة  ويف  الوحيد،  اإيبار  هدف 
الثانية من الوقت ال�صائع اأحرز لوكا�ش 
من  لل�صيوف،  الثالث  الهدف  فا�صكيز 
بذلك عند  اإيبار  جانبه، جتمد ر�صيد 

15 نقطة يف املركز 14.
عرو�صه  فيغو  �صلتا  وا�صل  جهته،  من 
اجلديد  مدربه  بقيادة  املميزة 
وذلك  كوديت،  اإدورادو  الأرجنتيني 
األفي�ش  ديبورتيفو  �صيفه  على  بفوزه 
اأربعة  فيغو  �صلتا  وحقق   ،0-2
مع  التعاقد  منذ  متتالية  انت�صارات 
خلفا  املا�صي  ال�صهر  الأرجنتيني 
لأو�صكار غار�صيا خونيينت م�صجال 11 

هجومية  بداية  اأف�صل  ليحقق  هدفا، 
بقيادة مدرب جديد يف دوري الأ�صواء 
بفوزه  �صلتا  عاما،.ويدين   69 منذ 
براي�ش  اىل  املو�صم  هذا  اخلام�ش 
ملحقا  الهدفني  �صجل  الذي  مندي�ش 
باألفي�ش هزميته ال�صاد�صة يف املركز 
نقطة   19 اىل  ر�صيده  �صلتا  ورفع   ،16
خلف  نقطة  بفارق  الثامن  املركز  يف 
اإ�صبيلية ونقطتني خلف بر�صلونة، بعد 
اأن اكتفى الأخريان بالتعادل ال�صبت مع 
بلد الوليد وفالن�صيا تواليا، وعلى غرار 
مباراة  �صيناريو  وبنف�ش  فيغو  �صلتا 
غرناطة  تغلب  األفي�ش،  مع  الأخري 

على �صيفه ريال بيتي�ش بهدفني مانحا 
فريقه انت�صاره الثاين تواليا وال�صاد�ش 
 21 اىل  ر�صيده  لريفع  املو�صم،  هذا 
بفارق  ال�صاد�ش  املركز  يف  نقطة 
اخلام�ش،  بر�صلونة  خلف  الأهداف 
الأندل�صي  �صيفه  ر�صيد  جتمد  فيما 
وعاد خيتايف   .11 املركز  عند 16 يف 
منذ  الأول  بفوزه  قاد�ش  ملعب  من 
على  تغلب  حني  ال�صاد�صة  املرحلة 
هدفني  بف�صل  وذلك   0-1 بر�صلونة 
رافعا ر�صيده اىل 16 نقطة يف املركز 
الذي  مل�صيفه  نقطة   18 مقابل   ،11

مني بهزميته ال�صاد�صة.

النادي امللكي يوا�سل م�سرية النت�سارات

انتهت موقعة ليل و�صيفه باري�ش �صان 
جريمان بتعادل اأبي�ش يف ختام اجلولة 
ليل  ا�صتعاد  الفرن�صي،  الدوري  من   16
بتعادله على  الفرن�صي  الدوري  �صدارة 
اللقب  حامل  مع  موروا«  »بيار  ملعبه 
باري�ش �صان جريمان من دون اأهداف، 
عند  املتتالية  ليل  انت�صارات  وتوقفت 
للمرة  التعادل  فخ  يف  و�صقط  ثالثة 
ر�صيده  فرفع  املو�صم،  هذا  ال�صاد�صة 
اأمام  الأهداف  بفارق  نقطة   33 اىل 
ليون الفائز على م�صيفه ني�ش برباعية 
نظيفة ال�صبت يف افتتاح املرحلة، فيما 
تراجع باري�ش �صان جريمان اىل املركز 
الثالث بر�صيد 32 نقطة، وخا�ش فريق 
جنمه  غياب  يف  املباراة  العا�صمة 
تعافيه  لعدم  �صيلفا  دا  نيمار  الربازيلي 

املدرب  اأبقى  فيما  الإ�صابة،  من 
الآخر  النجم  توخيل  توما�ش  الأملاين 
ب�صبب  البدلء  دكة  على  مبابي  كيليان 
معاناته من اإ�صابة ع�صلية ارغمته على 

الغياب عن تدريبات ال�صبت، .
بفوزه  �صحوته  رين  وا�صل  جهته،  من 
ومونبلييه   ،0-3 لوريان  م�صيفه  على 
التعادل  نزيف النقاط ب�صقوطه يف فخ 
اأمام م�صيفه بري�صت 2-2، يف املباراة 
ثالث  بفوز  انتفا�صته  رين  تابع  الأوىل، 
تواليا عندما عمق جراح م�صيفه لوريان 
قبل الأخري بثالثية نظيفة وارتقى رين 
اىل املركز اخلام�ش بر�صيد 28 نقطة 
الذي  مر�صيليا  خلف  الأهداف  بفارق 
�صيفه  اأمام  التعادل  فخ  �صقط يف  كان 

ني�ش 1-1.

الأرجنتيني  �صدد 
جنم  مي�صي  ليونيل 
اأنه  بر�صلونة  وقائد 
مر بوقت �صيئ للغاية 
املا�صية،  الفرتة  يف 
التي  اخلالفات  بعد 
وبني  بينه  ن�صبت 
الراحلة  الإدارة 
جو�صيب  بقيادة 
بارتوميو،  ماريا 
�صحيفة  ونقلت 

»موندو ديبورتيفو« الإ�صبانية، بع�ش 
مي�صي  ت�رصيحات  من  املقتطفات 
جوردي  ال�صحفي  مع  اأجراها  التي 
اإيفول باإذاعة »راك 1« التي �صتُن�رص 
يف 27 دي�صمرب اجلاري، وقال مي�صي: 
�صيًئا  وقًتا  ق�صيت  لقد  بخري،  »اأنا 
للغاية، ب�صبب نهاية املو�صم املا�صي 
ا«، واأ�صاف  وما حدث يف ال�صيف اأي�صً

اأ�صعر  الآن  »لكن  ليو 
جيدة  بحالة  اأنني 
ومتحم�ش  ومتلهف 

للمو�صم«.
قد  بر�صلونة  وكان 
الن�صخة  من  خرج 
لدوري  املا�صية 
بف�صيحة  الأبطال 
خ�صارته  بعد  مدوية، 
اأمام  النهائي  ربع  يف 
 ،2-8 ميونخ  بايرن 
�صدام  يف  الربغوث  يدخل  اأن  قبل 
مع الإدارة ويعلن رغبته يف الرحيل، 
معقد  الو�صع  اأن  مي�صي  واعرتف 
القت�صادية  الناحية  من  النادي  يف 
»اأعلم  ب�صبب فريو�ش كورونا، وقال: 
على  ع�صيب،  بوقت  مير  النادي  اأن 
م�صتوى الفريق والإدارة، لكني اأتطلع 

حل�صد الألقاب«.

يونايتد  مان�ص�صرت  قّدم 
املو�صم  يف  مبارياته  اأف�صل 
كا�صحاً  فوزاً  وحقق  احلايل 
يونايتد  ليدز  �صيفه  على 
اأهداف مقابل هدفني  ب�صتة 
من   14 املرحلة  �صمن 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري 
احلمر  ال�صياطني  و�رصب 
الأول  ال�صوط  يف  بقوة 
الأوىل  الدقائق  يف  وحتديداً 
اأحرز  حيث  املباراة  من 
هدفني  مكتوميناي  �صكوت 
 2 الدقيقتني  يف  خاطفني 
يف  ثنائية  اأ�رصع  حمرزاً  و3 
الإجنليزي،  الدوري  تاريخ 
�صجل   20 الدقيقة  ويف 
الهدف  فريناندي�ش  برونو 
الثالث قبل اأن يحرز املدافع 
الهدف  لينديلوف  فيكتور 
وقبل   37 الدقيقة  يف  الرابع 
بثالثة  الأول  ال�صوط  نهاية 
دقائق اأحرز ليام كوبر هدف 
وعاود  الأول،  يونايتد  ليدز 

�صيطرته  يونايتد  مان�ص�صرت 
ال�صوط  بداية  مع  الكاملة 
الثاين، ومتكن دانيل جيم�ش 
من ت�صجيل الهدف اخلام�ش 
اأن  قبل   66 الدقيقة  يف 
مهرجان  فريناندي�ش  يختتم 
بت�صجيله  فريقه  اأهداف 
ركلة  من  ال�صاد�ش  الهدف 
جزاء، ويف الدقيقة 73 اأحرز 
�صتيوارت دال�ش هدف ليدز 
الثاين، وو�صع الفوز العري�ش 
مان�ص�صرت يونايتد يف املركز 

نقطة   26 بر�صيد  الثالث 
الأهداف  بفارق  متفوقاً 
اأمام  وبنقطة  اإيفرتون  اأمام 
الأكرب،  اخلا�رص  توتنهام 
ليدز  تلقى  اآخر  جانب  من 
هذا  ال�صابعة  خ�صارته 
انت�صارات   5 مقابل  املو�صم 
ر�صيده  فتجمد  وتعادلني 
املركز  يف  نقطة   17 عند 

.14
لي�صرت  اأحلق  املقابل،  يف 
�صيتي اخل�صارة الثانية توالياً 

وانتزع  توتنهام  مب�صيفه 
تغلب  عندما  الو�صافة  منه 
لي�صرت  و�رصب   ،0-2 عليه 
بحجر  ع�صفورين  �صيتي 
توازنه  ا�صتعاد  كونه  واحد 
�صيفه  اأمام  اخل�صارة  عقب 
املركز  وخطف  ايفرتون، 
نقطة   27 بر�صيد  الثاين 
خلف  نقاط  اأربع  بفارق 
وحامل  املت�صدر  ليفربول 
�صيتي  لي�صرت  ووجه  اللقب، 
يف  لتوتنهام  جديدة  �رصبة 
على  املناف�صة  اإىل  �صعيه 
عند  ر�صيده  فتجمد  اللقب 
25 نقطة وتراجع اىل املركز 
ذلك،  جانب  اإىل  اخلام�ش، 
برايتون  مواجهة  انتهت 
يونايتد  �صيفيلد  و�صيفه 
وحت�صل   ،1-1 بالتعادل 
الثانية  النقطة  على  �صيفيلد 
يف  يزال  ول  املو�صم  هذا 
املرتبة الأخرية، اأما برايتون 
فارتفع ر�صيده اإىل 12 نقطة 

بقي ميالن مت�صدراً جلدول 
الإيطايل  الدوري  ترتيب 
 1-2 �صا�صوولو  على  بفوزه 
يف املرحلة 13 من امل�صابق، 
�صكة  اإىل  ميالن  عاد 
مت�صدرا  وبقي  النت�صارات 
اإنرت،  اللدود  جاره  اأمام 
وذلك بعدما ح�صم مواجهته 
ال�صعبة مع م�صيفه �صا�صوولو 
2-1، اأولهما بات الأ�رصع يف 
الإيطايل عرب  الدوري  تاريخ 
الربتغايل  الدويل  مهاجمه 
فريق  ودخل  لياو،  رافايل 
بيويل  �صتيفانو  املدرب 
تعادلني  خلفية  على  اللقاء 
املرحلتني  يف  التوايل  على 
جلاره  �صمح  ما  املا�صيتني، 
بعد  على  ي�صبح  اأن  يف  اإنرت 
فقط،  منه  واحدة  نقطة 
لكنه جنح الأحد يف اخلروج 
منت�رصا من ملعب �صا�صوولو 
»نريات�صوي«  اأمام  والبقاء 
�صيفه  على  بدوره  الفائز 

املتوا�صع �صبيت�صيا 1-2.
اأمام  نابويل  �صقط  بينما 

بهدفني  روما  لزيو  م�صيفه 
دون رد يف ملعب الأوملبيكو 
الرتقاء  فر�صة  لي�صيع 
للمركز الرابع، الهدف الأول 
حمل توقيع ت�صريو اإميوبيلي 
براأ�صية يف الدقيقة التا�صعة، 
الإ�صباين  ي�صيف  اأن  قبل 
الثاين  الهدف  األبريتو  لوي�ش 
وجتّمد   ،56 الدقيقة  يف 
ر�صيد نابويل عند 23 نقطة 
مقابل  اخلام�ش  املركز  يف 
املركز  يف  لالزيو  نقطة   21

الثامن.
الطاولة  اأتالنتا  قلب 
وحول  روما  �صيفه  على 
بف�صل   1-4 فوز  اىل  تخلفه 
يو�صيب  ال�صلوفيني  البديل 
روما  واعتقد  اإيلي�صيت�ش، 
ثالث  لفوز  طريقه  يف  اأنه 
على التوايل حني تقدم على 
م�صيفه اأتالنتا بهدف �صجله 
بعد  دزيكو  اإدين  البو�صني 
على  دقائق  ثالث  من  اأقل 
امل�صيف  اأن  ل�صيما  البداية 
بغياب   الرد  عن  عاجزا  بدا 

األيخاندرو  الأرجنتيني 
غوميز ل�صتبعاده عن الفريق 
مبدربه  عالقته  توتر  ب�صبب 
لكن  بيريو غا�صبرييني،  جان 
يو�صيب  ال�صلوفيني  النجم 
الطاولة  قلب  اإيلي�صيت�ش 
على فريق العا�صمة بدخوله 
ومتريره  الثاين  ال�صوط  يف 
الذي  التعادل  هدف  كرة 
دوفان  الكولومبي  �صجله 
�صاروخية  بت�صديدة  زاباتا 
املنطقة،  داخل  من  رائعة 
عر�صية  من  التقدم  كرة  ثم 

الأملاين  راأ�ش  اىل  و�صلت 
حولها  الذي  غو�صن�ش  روبن 
البديل  ووجه  ال�صباك،  يف 
�رصبة  مورييل  لوي�ش  الآخر 
باإ�صافة  لروما  قا�صية 
اأن  قبل  الثالث،  الهدف 
يكافاأ اإيلي�صيت�ش على جهوده 
بهدف رابع رائع يف الدقيقة 
85، ورفع اأتالنتا ر�صيده اىل 
ال�صابع  املركز  نقطة يف   21
مع مباراة موؤجلة فيما جتمد 
نقطة   24 عند  روما  ر�صيد 

يف املركز الرابع. 

مان�س�سرت يونايتد يكت�سح ليدز ب�سدا�سية

ميالن يعود اإىل �سكة النت�سارات

مورينيو ي�سكك يف 
التزام لعبي توتنهام

مدرب  مورينيو  جوزيه  �صّكك 
توتنهام يف التزام بع�ش لعبيه بعد 
الهزمية 0-2 اأمام لي�صرت �صيتي يف 
الدوري الإجنليزي املمتاز، وح�صل 
يف  جزاء  ركلة  على  الزائر  الفريق 
الأول،  ال�صوط  من  ال�صائع  الوقت 
بعد دفعة من املدافع �صريج اأورييه 
و�صجل  فوفانا،  وي�صلي  ظهر  يف 
اجلزاء،  عالمة  من  فاردي  جيمي 
بريندان  املدرب  فريق  واأكد 
رودجرز انت�صاره بعد هدف �صجله 
توتنهام  مدافع  األديرفريلد  توبي 
وقال  الثاين،  ال�صوط  يف مرماه يف 
يكون  اأن  يجب  اأورييه  اإن  مورينيو 
يلق  لكنه مل  باملوقف،  دراية  على 
املخالفة  يف  املدافع  على  باللوم 

املتهورة.
�صكاي  الربتغايل  املدرب  واأبلغ 
خطاأ،  اإنه  »�صاأقول  �صبورت�ش: 
واأنك  اأنت  اأين  تعلم  اأن  عليك 
والالعب  اجلزاء  منطقة  داخل 
نوع  اأي  بدون  مرماك  عن  يبتعد 
كان  »�صريج  وتابع:  اخلطورة«،  من 
كان  ورمبا  ليفربول،  اأمام  رائًعا 
اأمام لي�صرت، لكنه  الالعب الأف�صل 
ارتكب هذا اخلطاأ، هل كلفنا ذلك 
من  اأنه  اأعتقد  الثالث،  النقاط 
مورينيو  وقال  ذلك«،  قول  الظلم 
اللوم  القاء  الظلم  من  اأنه  رغم  اإن 
اآخرين  هناك  فاإن  اأورييه،  على 
اللتزام  يظهروا  مل  الفريق  يف 
علي  كان  »اإذا  واأ�صاف  املطلوب، 
يف  �صاأذهب  اأفراد،  عن  التحدث 
يكون  مل  حيث  اأخرى  اجتاهات 

اللتزام مثلما اأريد«.

ليل يتعادل مع البي ا�س جي وي�ستعيد ال�سدارة

مي�سي: ق�سيت فرتة �سيئة ومنر بوقت ع�سيب
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تقرير:  علي �سمودي – جنني

حممود  املحرر  الأ�سري  ويروي 
اأحمد  �سقيقه  اأن  لـ«لقد�س«  قبها 
وبعد  باأُعجوبة،  املوت  من  جنا 
يف  احتجز  واعتقاله،  اإ�سابته 
الإ�رسائيلية  امل�ست�سفيات  اأحد 
حتت  للعالج  كامل  �سهر  ملدة 
»مل  ويقول:  امل�سددة،  احلرا�سة 
ال�سحية،  حالته  الحتالل  يُراِع 
بال�رسير،  وقدميه  يديه  قيدوا 
زيارته والطمئنان  وعاقبونا مبنع 
على حالته ال�سحية، بل نقلوه اإىل 
�سجن اجللمة رغم حاجته املا�سة 
»ق�سى  عالجه«.وي�سيف:  ملتابعة 
الزنازين  يف  يوماً   150 �سقيقي 
معزولً وو�سط ال�سغوط والتحقيق 
اإىل  اأدى  ما  ماأ�ساوية،  وظروف 
حالته  على  اأكرث  م�ساعفات 
اإدارة  حترك  اأن  دون  ال�سحية 
العالج  توفر  اأو  �ساكناً  ال�سجون 

املطلوب له«.
احلكم والفاجعة..

العام،  ون�سف  عام  مدار  على 
اأحمد،  الأ�سري  حماكمة  ا�ستمرت 
بال�سجن  حوكم  جل�سة،  اآخر  ويف 
حممود:  ويقول  عاماً،   30 الفعلي 
املحكمة  قاعة  يف  الوالدان  »كان 
التع�سفي  القرار  �سدر  عندما 
كثرياً،  وحزنا  فتاأثرا  والظامل، 

با�سم،  اأم  ال�ستينية  والدتي  ولكن 
اأمرا�س،  عدة  من  معاناتها  ورغم 
ومل  داخلها  يف  م�ساعرها  كتمت 
اأحمد  اأمام  ووجعها  اأملها  تظهر 
معنوياته«. رفع  على  وحر�ست 
والدنا  ي�ستوعب  »مل  وي�سيف: 
وال�سغط  بال�سكري  املري�س 
احلزن  ولزمه  احلكم،  �سدمة 
ب�سكل م�ستمر حتى تويف عن عمر 
من  اأ�سهر   8 بعد  عاماً   65 يناهز 
الوجع  عا�س  فقد  احلكم،  �سدور 
ا�سمه  يردد  وهو  ورحل  واحل�رسه 

ويو�سينا به«.
من حياته..

عائلته  يف  ال�ساد�س  اأحمد  يعترب 
ون�ساأ  ولد  نفراً،   15 من  املكونة 
تعلم  التي  جنني  مدينة  يف  وتربى 
ال�سف  اأنهى  حتى  مدار�سها  يف 
حممود  �سقيقه  ويو�سح  العا�رس. 
وبر  والتو�سع  بالطيبة  متيز  اأنه 
كثرياً،  عائلته  اأحب  الوالدين، 
للعمل  وان�سم  امل�سوؤولية  فتحمل 
مع والدي يف مهنة اخلياطة الذي 
التي  املهنة  هذه  جميعاً  اأورثنا 

يحبها منذ �سغرنا.
واأنقنها  ب�رسعة  »تعلم  وي�سيف: 
وحمرتفاً  فناناً  اأ�سبح  حتى 
الذي  لوالدي  اليمنى  واليد  فيها 
اندلعت  حتى  دوماً  عليه  اعتمد 
»لبى  الأق�سى«.ويكمل:  انتفا�سة 

املقاومة  ل�سفوف  وان�سم  النداء، 
ومتيز  و�سعبنا،  اأر�سنا  عن  للدفاع 
واجلراأة  والإقدام  بال�سجاعة 

والبطولة«.
ا�ستهداف العائلة..

تعر�س  احلجر،  انتفا�سة  خالل 
قبها  با�سم  للعائلة  البكر  البن 
للمطاردة والعتقال ملدة عامني، 
اأما حممود )36 عاماً(، فقد عانى 
الكثري من ا�ستهداف الحتالل له، 
خلف  وق�سى  مرات  عدة  واعتقل 

الق�سبان 8 �سنوات.
»عندما  حممود:  ويقول 
منزلنا  الحتالل  قوات  دهمت 
ت�سللوا  الثالثة،  للمرة  لعتقايل 
املنزل  �سطح  اإىل  ال�سالمل  عرب 
�ساهدوا  وعندما  اغتيايل،  بهدف 
فيه  النائم  اأين  واعتقدوا  الفرا�س 
�سقيقي  فاأُ�سيب  النار،  اأطلقوا 
نارية«. عيارات  بثالثة  منا�سل 
ربع  نحو  ينزف  »تركوه  وي�سيف: 
�ساعة دون عالج حتى تاأكدوا من 
هويته وعلموا اأنه �سقيقي، فعادوا 
متكنوا  حتى  املنزل  لتفتي�س 
معهم،  واقتادوين  اعتقايل  من 
بعد  منا�سل  �سقيقي  نُقل  فيما 
امل�ست�سفى،  يف  للعالج  ان�سحابهم 
وبقيت قلقاً على حياته عدة اأ�سهر 
من  وجنا  ت�سافى  اأنه  علمت  حتى 

ر�سا�سهم احلاقد«.

لقاء اأحمد وحممود..

اأحمد  جمع  الحتالل  رف�س 
نف�سه،  ال�سجن  يف  وحممود 
وعاقبهما رغم اأن القانون ي�سمح 
حممود:  ويقول  بذلك،  لهما 
وجهود  مريرة  معاناة  »بعد 
اأيام   10 �سملنا  اجتمع  حثيثة، 
يف  واأُ�سبوعني  اإي�سيل،  �سجن  يف 
عني،  الإفراج  قبل  رميون  �سجن 
ل  وفرحة  حميماً  اللقاء  وكان 
ن�ستعيد  معاً  ع�سنا  تو�سف، 
�رسيط الذكريات، فقد كان لديه 
العائلة  اأخبار  كبري ملعرفة  �سوق 
والأهل والبلد«.وي�سيف :«غمرين 
وحنانه،  وطيبته  مبحبته  اأحمد 
واإمنا  فقط،  �سقيقي  يكن  فلم 
الأب وال�سديق الذي حر�س على 
توجيهي واإر�سادي وتوعيتي حتى 
ال�سجن، اعتاد  ن�سينا وجودنا يف 
كل  �سباح  اإيقاظي  على  اأحمد 
يوم ملمار�سة الريا�سة والن�سطة 
نكن  »مل  معاً«.ويُكمل:  املختلفة 
�ساعات  ن�سهر  الليل،  خالل  ننام 
طويلة نتحدث عن احلياة والأهل 
وذكرياتنا  والأعياد،  واملنا�سبات 
»�سعرت  فيها«.ويتابع:  الأهل  مع 
يو�سفان  ل  وحزن  �سدمة  باأكرب 
حمكوميتي  انتهت  عندما 
عني  بالإفراج  الإدارة  واأبلغتني 
تاأملت،  اأحمد،  �سقيقي  اأمام 

واأعود  خلفي  �ساأتركه  فكيف 
متتع  لكنه  دونه،  من  لوالدته 
مبعنويات عالية، عانقني وودعني 
مبحبة وابت�سامة، وقال يل: افرح 
باحلرية، واهتم بالوالدة، وب�رسها 

اأن الفرج قريب اإن �ساء اهلل«.

خلف الق�سبان..

خالل �سنوات اعتقاله، تنقل اأحمد 
الإ�رسائيلية،  ال�سجون  كافة  بني 
امل�ستمر،  الإ�سابة  اأمل  ورغم 
بالتعليم، ح�سل  الحتالل  حتدى 
على الثانوية العامة وانت�سب اإىل 
ب�سهادة  وتخرج  الأق�سى  جامعة 
تاهيل  تخ�س�س  البكالوريو�س 
ودعاء، اأما الوالدة اأم با�سم، فال 
و�سالتها  باإميانها  �سبورة  تزال 
عن  لالإفراج  الدائم  ودعائها 
اأحمد الذي ل تزال تنتظره على 
خاللها  عانت  عاماً،   18 مدار 
بوابات  على  وتقف  الأمرين 
لغاية   1988 عام  منذ  ال�سجون 
زيارة  من  حرمت  عندما   2010
حممود:  ويقول  اأحمد.  ابنها 

والحتالل  مرت،  �سنوات   10«
الأمني،  بالرف�س  والدتي  يعاقب 
حتى  �سعادة  اأو  بفرح  ت�سعر  مل 
عندما تزوجنا، واأملها كبري اليوم 
اأ�سبح لديها 38 حفيداً ل  بعدما 
عن  اإل  وخالهم  عمهم  يعرفون 

طريق ال�سور«.

حلظة ال تن�سى ..

حممود  عا�سها  نف�سها  املعاناة 
عندما  ويقول:  اعتقاله،  خالل 
منزلنا،  من  الحتالل  اعتقلني 
ال�سابط  اأمام  والدتي  ودعتني 
الإ�رسائيلي قائلًة: »اأريدك اأ�سدا 
مثل ما بعرفك.. ل يهمك �سجن 
»هذه  واعتقال«.وي�سيف:  وحكم 
العبارة اأثارت غ�سبهم، فعاقبوين 
طوال  زيارتي  من  والدتي  مبنع 
و�سيتها  حفظت  لكنني  الفرتة، 
ال�سجن  وحتديت  راأ�سها  ورفعت 
كبري  واأملنا  وحتررت،  وال�سجان 
قريباً  نفرح  اأن  العاملني  برب 
بانت�سار اأحمد وعودته اإىل منزلنا 
لنفرح بزفافه وحياته اجلديدة«.

والده تويف ووالدته حمرومٌة من زيارته

الأ�سري اأحمد قبها املحكوم بال�سجن 30 عامًا
يف ظل ا�ستهدافه ومطاردته ال�سديدة وحمالت الدهم ملنزل اأ�سرته والتهديد باغتياله، ا�سطر املطارد 

اأحمد ناجي طاهر قبها للتخفي ،والتنقل من مكان اإىل اآخر حتى و�سل اإىل مدينة نابل�س، لكن عيون 
االحتالل التي تر�سده، اكت�سفت خمباأه وحا�سرته، وخالل حماولته الفرار، تعر�س الإطالق النار واأ�سابه 
ر�سا�س االحتالل بالظهر، ورف�سوا ال�سماح لطواقم االإ�سعاف الفل�سطينية بعالجه، واعتقلوه لتبداأ رحلة 

معاناته وعائلته التي الزمتها م�ساعر اخلوف والقلق يف ظل انقطاع اأخباره.

يف ظل املنخف�س اجلوي

اأو�ساع قا�سية عا�سها اأ�سرى النقب 
الأ�رسى  لدرا�سات  فل�سطني  مركز  اأكد 
ال�سحراوي  النقب  �سجن  يف  الأ�رسى  باأن 
عانوا من او�ساعاً معي�سية و�سحية قا�سية 
ظل  يف  املا�سيني  اليومني  خالل  للغاية 
املنطقة  �رسب  الذى  اجلوي  املنخف�س 
وعدم  بحياتهم  الحتالل  ا�ستهتار  يف ظل 
ال�سعي لتح�سني ظروف اعتقالهم. الباحث 
يف  الأ�رسى  اأن  اأو�سح  الأ�سقر”  “ريا�س 
�سجن النقب الذين يزيد عددهم عن األف 
اأ�سري ا�ستكوا من �سوء الأحوال اجلوية التي 
اأطرافهم  اىل جتمد  الليل  اأوقات  يف  اأدت 
نتيجة الربد القار�س واملطر ال�سديد الذى 
�ساحب املنخف�س اجلوي خالل الأ�سبوع 
احلرارة  درجات  و�سلت  حيث  املا�سي، 
ال�سفر،  دون  ما  اىل  الأوقات  بع�س  يف 

الأ�رسى  وخا�سه  كبرية  معاناة  �سبب  مما 
الأ�رسى  اأن  الأ�سقر  واأ�ساف  املر�سى. 
التدفئة،  و�سائل  اىل  يفتقدون  النقب  يف 
حتمى  ل  الأق�سام  تركيبة  ان  اىل  اإ�سافة 
حيث  املنخف�سات  خماطر  من  الأ�رسى 
وخيامهم،  غرفهم  اىل  الأمطار  تت�رسب 
لهم  ت�سبب  اىل  ال�سديدة  الرياح  وكذلك 
النفلونزا  وخا�سة  ال�سحية  النتكا�سات 
ي�سكل  مما  ال�سدرية،  واللتهابات  والربو 
خطورة على حياتهم يف ظل انت�سار جائحة 
كورونا. واأ�سار الأ�سقر اىل ان ال�رسى هذا 
ال�ستاء يتميز عن غريه من الأعوام ال�سابقة 
با�ستغالل الحتالل جلائحة كورونا، ووقف 
منذ  كامل  ب�سكل  الأ�رسى  زيارات  برنامج 
�سهر مار�س املا�سي، الأمر الذى اأدى اىل 

الأ�رسى  لدى  املالب�س  يف  �سديد  نق�س 
الوحيد  ال�سبيل  الأهل  زيارات  تعترب  حيث 
لهم  �سبب  مما  لهم،  املالب�س  لتوفري 
معاناة م�ساعفة مع دخول ال�ستاء . واأفاد 
�سجن  يف  الأ�رسى  اأو�ساع  باأن  “الأ�سقر” 
ا�ستمرار  ظل  يف  �سعوبة  تزداد  النقب 
الأغطية  اإدخال  منع  يف  ال�سجن  ادارة 
واملالب�س ال�ستوية الثقيلة التي تقيهم من 
الربد، وانعدام و�سائل التدفئة يف ال�سجن، 
ي�سل  الذى  ال�ساخن  املاء  كمية  وتقلي�س 
بالعديد  لالإ�سابة  يعر�سهم  مما  لالأ�رسى، 
الدارة  ا�ستهتار  ظل  يف  الأمرا�س  من 
ب�سكل كامل يف حت�سني اأو�ساعهم املعي�سية 

لتجاوز تداعيات هذه الظروف .
ال�سديدة  اخلطورة  من  “الأ�سقر”  وحذر 

على �سحة الأ�رسى الذين يعانون من مناعة 
ج�سدية �سعيفة ويتاأثرون ب�سكل كبري بتلك 
الأحوال ول ت�ستطيع اأج�سادهم مقاومتها، 
وخا�سة   ، حياتهم  على  خطر  ي�سكل  مما 
تقدمي  وعدم  كورونا،  جائحة  انت�سار  مع 
ال�سجن،  اإدارة  من  منا�سبة  طبية  رعاية 
المر الذى يوؤدي اىل تردي �سحتهم ب�سكل 
الأق�سام  اأكرث  باأن  ال�سقر”  وبني”   . كبري 
تاأثراً ومعاناة تلك التي ل تزال قائمة على 
اخليام، حيث تت�رسب اإليها الأمطار وتوؤدى 
لإتالف مالب�سهم واأغطيتهم واأماكن النوم، 
ول تقى الأ�رسى الربد وال�سقيع، وفى بع�س 
اىل  توؤدى  و  الرياح  �رسعة  ت�ستد  الأحيان 
اقتالع اخليام اأو متزيقها، ومتاطل الإدارة 
التنكيل  من  مزيد  لفر�س  ا�ستبدالها  يف 

جتاوب  عدم  “الأ�سقر”  واعترب  بهم، 
اأطلقتها  التي  املنا�سدات  مع  الحتالل 
املوؤ�س�سات واجلمعيات احلقوقية واملعنية 
بالقوانني  ا�ستهتار  هو  الأ�رسى  بق�سية 
حتت  الأ�رسى  قتل  اىل  وتهدف  الإن�سانية 
تاأثري هذه الظروف املناخية ال�سعبة التي 
ت�ساف اىل اجلرائم التي ترتكب بحقهم . 
لكافة  مطالبته  فل�سطني”  “مركز  وجدد 
ب�رسورة  واحلقوقية  الإن�سانية  املنظمات 
الحتالل  على  وال�سغط  العاجل،  التدخل 
عاجل  ب�سكل  الأ�رسى  احتياجات  لتوفري 
الغطية  واإدخال  الظروف،  هذه  مثل  يف 
واملالب�س لهم مبا يكفي حاجتهم، ووقف 

كل الإجراءات التنكيلية بهم .
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»بكل اأدب واحرتام، نوجه ر�شالة للإخوة الإماراتيني، باأن يخرجوا من من�شاأة بلحاف 
الغازية يف حمافظة �شبوة« جنوب �شرقي اليمن.

 من�شاأة »بلحاف« اليمنية

م�سروع �سخم  حولته الإمارات اإىل �سجن ووكر للتعذيب 

      اليمن/ الأنا�شول

بهذه العبارات طالب حمافظ �صبوة، حممد �صالح 
بن عديو، دولة الإمارات باإخراج قواتها من تلك 
املن�صاأة احليوية، وهي خم�ص�صة لتخزين وت�صدير 
اأ�صا�صيا  موردا  وت�صكل  امل�صال،  الطبيعي  الغاز 
تلفزيوين  حوار  يف  عديو«،  »بن  واأو�صح  للدولة 
بثته قناة »ح�رضموت« اليمنية )ر�صمية( يف اأكتوب 
املا�صي، اأن الإمارات حولت منذ �صنوات املن�صاأة 
اأمام  عرثة  حجر  وتقف  ع�صكرية،  قاعدة  اإىل 
اليمنية  الدولة  موازنة  باأن  واأفاد  ت�صغيلها  اإعادة 
كانت )قبل احلرب( تعتمد بن�صبة 60 باملئة على 

عائدات الغاز.
ت�رضيحات امل�صوؤول اليمني جاءت عقب مطالبات 
اإعادة  على  بالعمل  ال�رضعية  للحكومة  �صعبية 
ت�صغيل املن�صاأة لتعزيز القت�صاد املنهار و�صهدت 
املا�صية،  الأ�صهر  خالل  مينية،  حمافظات 
مظاهرات طالبت الإمارات باخلروج من املن�صاأة، 

وكف يدها عن موارد اليمن القت�صادية.
 ثكنة ع�شكرية و�شجن

الرحبي،  اليمنية، خمتار  الإعالم  وزارة  م�صت�صار 
اأكرب  تعد  بلحاف  »من�صاأة  اإن  لالأنا�صول،  قال 
الإمارات  وحولته  اليمن،  يف  اقت�صادي  م�رضوع 
فيه  تعذب  بها  خا�ص  و�صجن  ع�صكرية  ثكنة  اإىل 

املعتقلني«.
ركزت  الإمارات  ال�صديد  »لالأ�صف  واأ�صاف: 
القت�صادية  املناطق  على  اليمن  و�صولها  منذ 
وجزيرة  بلحاف  من�صاأة  مثل  عليها،  و�صيطرت 
�صقطرى«.وتابع: »�صيطرة الإمارات على بلحاف، 
اليمني  القت�صاد  يكبد  منها،  الغاز  ت�صدير  ومنع 
اأي�صا  الإمارات  »ذهبت  باهظة«واأردف:  خ�صائر 
اإىل ال�صاحل الغربي، واأر�صلت ملي�صياتها اإىل م�صيق 

باب املندب، وهي مناطق ا�صرتاتيجية«وا�صتطرد: 
»الإمارات لالأ�صف ال�صديد اأ�صبحت عدوا لليمن.. 
اإذا مل تكن بنف�ص م�صتوى اإيران، فهي اأ�صد عداوة 

مما قامت به اإيران يف اليمن«.

 تعذيب موثق

طالب  القا�صي،  �صوقي  اليمني،  الربملاين 
من�صاأة  بتحرير  الإثنني،  ال�رضعية  ال�صلطات 
بلحاف من »الحتالل الإماراتي« وقال القا�صي، 
لالقت�صاد  النهيار  هذا  ظل  »يف  في�صبوك:  عرب 
يجب  املدقع،  الفقر  وتنامي  اليمني  والريال 
الرئا�صة  ال�رضعية  موؤ�ص�صات  جميع  ك  تتحَرّ اأن 
وموؤ�ص�صات  والأحزاب  والربملان  واحلكومة 
مطارات  لتحرير  املدين  املجتمع  ومنظمات 
وخا�صة  الإماراتي،  الحتالل  من  اليمن  وموانئ 

من�صاأة بلحاف«.
تدوينة القا�صي جاءت بعد ثالثة اأيام من مطالبة 
اخلارجية،  وزير  با�صتجواب  فرن�صيا  برملانيا   51
ع�صكرية  قاعدة  وجود  حول  لودريان،  اإيف  جان 
يف  الإماراتي  للجي�ص  تابعني  احتجاز  ومركز 
من�صاأة بلحاف، التي تديرها �رضكة النفط والغاز 

الفرن�صية »توتال«.
عن  الطرف  بغ�ص  اتهامات  فرن�صا  وتواجه 
للم�صالح  بلحاف؛ مراعاة  الإمارات يف  انتهاكات 
احلميدي،  توفيق  وقال  امل�صرتكة  القت�صادية 
)غري  واحلريات  للحقوق  �صام  منظمة  رئي�ص 
حكومية مقرها جنيف(، لالأنا�صول اإن: »املنظمة 
وثقت يف 2017 اعتقال اأ�رضة مينية من �صبوة اأثناء 
املجاورة«واأ�صاف:  ماأرب  حمافظة  من  عودتها 
اإىل  اإماراتية  مروحية  بطائرة  الأ�رضة  نقل  »مت 
من�صاأة بلحاف.. ال�صحايا اأكدوا لنا اأنهم �صاهدوا 
معروفة  غري  لكن  املعتقل،  يف  اأجانب  جنودا 
جن�صياتهم«واأردف: »لدينا �صهادات موثقة لأربعة 

بطريقة  للتعذيب  تعر�صوا  الذين  ال�صحايا  من 
مهينة وقا�صية يف �صجن بلحاف«.

على  حت�صل  الفرن�صية  »توتال«  �رضكة  باأن  واأفاد 
40 باملائة من اإيرادات من�صاأة بلحاف، ولذا هي 
بحقوق  اخلا�صة  الربوتوكولت  باحرتام  ملزمة 
اأثاروا  فرن�صيا  نائبا   51« اأن  اإىل  ولفت  الإن�صان 
تعاقب  قانونية  ن�صو�ص  اإىل  ا�صتنادا  الأمر،  هذا 
انتهاكات  ارتكاب  يف  ت�صاهم  التي  ال�رضكات 

حلقوق الإن�صان خارج فرن�صا«.
 اأبعاد ع�شكرية

الإمارات  ت�صعى  ع�صكرية  واأهداف  اأبعاد  »ثمة 
على  �صيطرتها  ا�صتمرار  عرب  حتقيقها  اإىل 
اليمني  الع�صكري  الباحث  وفق  بلحاف«،  من�صاأة 
اأن  ميكن  »املن�صاأة  اإن   ، قال  الذي  الذهب  علي 
الع�صكرية  العمليات  لدعم  هاما  موردا  توفر 
اإىل  الإمارات  ت�صعى  ولذلك  احلكومية،  للقوات 
القطاع  ال�صتفادة من هذا  حرمان احلكومة من 
القت�صادية  املختلفة،  عملياتها  لدعم  احليوي 

والع�صكرية«.
واأ�صاف ، اأن ذلك ياأتي »يف �صياق �صعي الإمارات 
اإىل اإ�صعاف احلكومة اليمنية اأمام حلفاء اأبوظبي، 
التي ميثلها املجل�ص النتقايل اجلنوبي«ولفت اإىل 
يف  الإمارات  تفيد  اأن  ميكن  بلحاف  »من�صاأة  اأن 
جمال النفط والغاز وما �صابه، اإ�صافة اإىل توظيف 
وجودها يف املن�صاأة للتاأثري على الأطراف الدولية 

امل�صاركة يف امل�رضوع، ومنها فرن�صا وكوريا«.
ا�صت�صعروا موقفهم  الفرن�صيني  اأن  واأردف: »يبدو 
ال�صعيف من ناحيتني، اأولهما الناحية القت�صادية 
كون الإمارات باتت املتحكم الأبرز يف املن�صاأة، 
�صاحب  باأن  املعروفة  الدولية  لالأعراف  خالفا 
الأر�ص هو املتحكم«وا�صتطرد: »ويف الوقت نف�صه 
اأي ممار�صات  يتن�صلوا من  اأن  الفرن�صيون  يحاول 

حتت  املن�صاأة  داخل  الإمارات  بها  تقوم  قمعية 
غطاء فرن�صي«واأفاد باأن »وجود الإمارات يف تلك 
على  القت�صادية  ل�صيطرتها  مكمل  هو  املن�صاأة 
ميناء عدن احليوي وم�صايف تكرير النفط هناك، 
بالإ�صافة اإىل موانئ اأخرى، وهيمنتها اأي�صا على 
اإ�صعاف  اإىل  يوؤدي  ما  اأخرى،  اقت�صادية  موارد 
احلكومة«ولفت اإىل اأن »تقارير للخرباء )الدوليني 
الأمميني( اأثبتت وجود �صجون اعتقال داخل هذه 
مبا  الإن�صان،  حلقوق  انتهاكات  متار�ص  املن�صاأة 

فيها التعذيب«.

 خ�شائر 6 مليارات دولر

عبد  قال  للمن�صاأة،  القت�صادية  الأهمية  حول 
ميني،:  اقت�صادي  باحث  العوبلي،  الواحد 
»الإماراتيون لهم تواجد هناك منذ مطلع 2015، 
�صجن  اإىل  حولوها  واأنهم  املن�صاأة  اأمر  لكن 
وقاعدة اأُثري اإعالميا يف 2017«واأردف: »الإمارات 
بدء  منذ  لقواتها  كموقع  املن�صاأة  هذه  اختارت 
حتتية  وبنية  مهمة  خدمات  حتوي  كونها  احلرب 
قوية ومدرج مطار وميناء«واأ�صاف العوبلي، وهو 

خبري ب�صوؤون النفط والغاز، اأن »من�صاأة بلحاف هي 
اأحد اأهم امل�صاريع ال�صرتاتيجية يف اليمن، حيث 
كلف اإن�صاوؤها 4.5 ماليري دولر، وهي خم�ص�صة 
القادم  امل�صال  الطبيعي  الغاز  وت�صدير  لتخزين 

من ماأرب«.
قبل  ال�صنوية  املن�صاأة  »اإيرادات  وا�صتطرد: 
احلكومة  لكن  دولر،  ماليري   4 كانت  تعطيلها، 

حت�صل على الربع، اأي مليار دولر �صنويا«.
من  )خ�صائر(  دولر  ماليري   6« اأن  على  و�صدد 
رقما  يعترب  �صنوات  �صت  املن�صاأة خالل  اإيرادات 
كبريا كان ميكن اأن يكون له دور حيوي يف معاجلة 
انهيار العملة اليمنية«وراأى العوبلي اأنه »لو ح�صل 
بها  باأ�ص  ل  كمية  ل�صخ  املبالغ  هذه  على  اليمن 
من العملة ال�صعبة )الأجنبية(، وبالتايل دعم �صعر 
الريال اليمني، بحيث ل ينهار كما هو حاليا«ومنذ 
الريال  تراجع  �صنوات،    6 نحو  قبل  بدء احلرب، 
اإىل  اأيام  قبل  الدولر  وو�صل  ب�صكل غري م�صبوق، 
900 ريال، بعد اأن كان حني اندلع ال�رضاع ي�صاوي 

215 ريال.

  .    برملاين يطالب بتحرير املن�شاأة من »الحتلل الإماراتي«

»املو�شاد«

 يد اإ�سرائيل التي تغتال خ�سومها باخلارج 
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قّرر  الذي  )املو�صاد(،  ال�صتخبارات  جهاز  ميلك 
املا�صي،  الثالثاء  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء  رئي�ص 
تعيني رئي�ص جديد له، تاريخ حافل يف ت�صفية من 
املقاومة  قادة  وبخا�صة  الدولة،  خ�صوم  يعتربهم 
�صيتوىل  الذي  القادم،  والرئي�ص  الفل�صطينية. 
نائبا  حاليا  يعمل   ،2021 جوان  يف  من�صبه،  مهام 
لرئي�ص اجلهاز، يو�صي كوهني ومل تك�صف اإ�رضائيل 
اإنه  بالقول  واكتفت  اجلديد،  الرئي�ص  هوية  عن 
الكيان  خارج  »املو�صاد«  ويعمل  »د«.  الرمز  يحمل 
اآخر، يف  ال�صهيوين، فيما يعمل جهاز ا�صتخباراتي 
ويحمل  وغزة(،  الغربية  لل�صفة  )بالإ�صافة  الداخل 
ب�صكل  اإ�رضائيل  تعلن  ل  »ال�صاباك«وغالبًا،  ا�صم 
الغتيال  عمليات  معظم  عن  م�صوؤوليتها  �رضيح 
التي طالت قادة فل�صطينيني وعربا، بالإ�صافة اإىل 
اتهام طهران له بال�صلوع يف عمليات اغتيال لعلماء 

اإيرانيني
التي  اغتيال  حماولت  اأو  الغتيال  عمليات  اأبرز 

يُعتقد اأن اإ�رضائيل نفذتها، واإن مل تعرتف بذلك:

اأول: من عام 2000 وحتى الآن:

نوفمرب   27( زاده  الإيراين حم�صن فخري  العامل   -
)2020

اتهم جهاز »املو�صاد«  التي  اآخر عمليات الغتيال 
بال�صلوع فيها، نفذت ال�صهر املا�صي، حيث اتهمت 
اإيران اجلهاز الإ�رضائيلي ومنظمة »جماهدي خلق« 
املحظورة باغتيال العامل حم�صن فخري زاده، يف 

عملية و�صفت بـ »املعقدة«.
- حماولة اغتيال القيادي يف حركة حما�ص حممد 
حمدان يف �صيدا جنوبي لبنان )14 جانفي 2018(.

اأعلن اجلي�ص اللبناين يف عام 2019 اعتقاله مواطًنا 
بتهمة  »املو�صاد«،  مع جهاز  التعامل  بتهمة  لبنانًيا 
حركة  يف  القيادي  اغتيال  مبحاولة  امل�صاركة 
عبوة  بو�صع  حمدان  الفل�صطينية حممد  »حما�ص« 

نا�صفة يف �صيارته مبدينة �صيدا جنوبي لبنان.

اأفريل   21( البط�ص  فادي  الفل�صطيني  العامل   -
)2018

�صبتمرب  يف  الربيطانية  »التاميز«  �صحيفة  ذكرت 
من عام 2020، اأّنها تو�صلت لوثائق من املخابرات 
»الإ�رضائيلية« توؤكد �صلوع الأخرية يف اغتيال العامل 
الفل�صطيني فادي البط�ص )يتبع حلركة حما�ص( يف 

العا�صمة املاليزية كولملبور.
دي�صمرب   15( اجلن�صية(  )تون�صي  الزواري  -حممد 

)2016
امل�صلح  اجلناح  الق�صام،  الدين  عز  كتائب  قالت 
حركة »حما�ص«، يف بيان ر�صمي اإنه اأحد عنا�رضها، 

واتهمت اإ�رضائيل باغتياله.
واأ�صافت اإن الزواري هو اأحد قادتها الذين اأ�رضفوا 
طائرة  وهي  الأبابيل«،  »طائرات  م�رضوع  على 
»الق�صام«،  عنها  اأعلنت  طيار  دون  من  �صغرية 
الإ�رضائيلي الأخري على قطاع غزة  الهجوم  خالل 
�صيف عام 2014 وبح�صب وزارة الداخلية التون�صية 
جمهولني،  م�صلحني  يد  على  الزواري،  اغتيال  مت 

مبدينة �صفاق�ص.
-عمر النايف ) 26 فرباير 2016(

فل�صطني  لتحرير  الفل�صطينية  اجلبهة  كوادر  اأحد 
)تنظيم ي�صاري(، وُقتل يف ال�صفارة الفل�صطينية يف 

بلغاريا.
اأعلنت  فيما  باغتياله،  اإ�رضائيل  اجلبهة  واتهمت 
ظروف  يف  مقتله،  الفل�صطينية،  اخلارجية  وزارة 
غام�صة، وقرر الرئي�ص حممود عبا�ص، على خلفية 
ذلك، ت�صكيل جلنة حتقيق لك�صف مالب�صات مقتله.
 2010 عامّي  )بني  اإيرانيني  علماء   4 اغتيال   -

و2012(
جميد  جناد،  ر�صائي  داريو�ص  الإيرانيون  العلماء 
م�صطفى  حممدي،  علي  م�صعود  �صهرياري، 
العا�صمة  يف  جميعهم  اغتيلوا  رو�صان،  اأحمدي 

الإيرانية طهران، بني عامّي 2010 و2012.
لكن  باغتيالهم،  تعرتف  مل  بدورها،  اإ�رضائيل 
امل�صوؤولية  »املو�صاد«  حملت  الإيرانية  ال�صلطات 

ملتهمني  العتقالت  من  بعدد  وقامت  ذلك،  عن 
هذه  لتنفيذ  اإ�رضائيل  مع  والتعاون  بالتخابر 
الإيرانية  ال�صلطات  اأعدمت  وقد  الغتيالت، 
 ،2012 عام  يف  حممدي  م�صعود  باغتيال  املتهم 
دولر  األف   120 مقابل  الغتيال  نفذ  اإنه  وقالت 

تلقاها من املو�صاد.
- حممود املبحوح )19 جانفي من عام 2010(

امل�صلح  اجلناح  الق�صام  الدين  عز  قادة  اأحد 
وراء  بامل�صوؤولية  اإ�رضائيل  تتهمه  حما�ص،  حلركة 
خطف وقتل جنديني اإ�رضائيليني خالل النتفا�صة 
الفل�صطينية الأوىل وامل�صوؤولية عن تهريب الأ�صلحة 

من اإيران اإىل قطاع غزة.
واأعلنت �رضطة دبي يف دولة الإمارات عن اغتياله 
يف غرفته باأحد الفنادق بدبي، )�صعقا بالكهرباء ثم 
مت خنقه( يف عملية ي�صتبه اأنها من تدبري ا�رضائيل 

واأثارت حينها غ�صبا دبلوما�صيا اإماراتيا.
-عز الدين ال�صيخ خليل )26 �صبتمرب 2004(

انفجار  يف  وُقتل  )حما�ص(،  حركة  كوادر  اأحد 
احلركة  م�صوؤولو  َحّمل  فيما  دم�صق،  يف  �صيارته 

اإ�رضائيل م�صوؤولية اغتياله.
القادة  اأحد  هو  خليل«  »ال�صيخ  اإن  حما�ص  وقالت 

املوؤ�ص�صني لكتائب الق�صام.

ثانيا: الفرتة ما بني 1990-2000
-فتحي ال�صقاقي )26 اأكتوبر 1995(

اجلهاد  حركة  موؤ�ص�ص  على  النار  اإطالق   مت 
فتحي  العام  واأمينها  فل�صطني،  يف  الإ�صالمي 
ال�صقاقي، يف جزيرة مالطا )جنوبي اإيطاليا( اأثناء 

عودته من ليبيا، يف زيارة قيل اإنها »�رضية«.
ن�رضت  قد  اأحرنوت«،  »يديعوت  �صحيفة  وكانت 
ف�صاًل  حزيران 2007،   8 الأ�صبوعي  ملحقها  يف 
رونني  لل�صحفي  عودة«،  الال  »نقطة  كتاب  من 
حادثة  وراء  »املو�صاد«  وقوف  عن  برغمان، ك�صفا 

ال�صقاقي.
الإ�رضائيلية  احلكومة  رئي�ص  اأَنّ  الكتاب  يف  وجاء 

يف ذلك الوقت الراحل ا�صحق رابني، اأمر يف كانون 
تنفيذ اجلهاد  اأعقاب  ال�صقاقي »يف  باغتيال  الثاين 
وجرح  اإ�رضائيلياً   22 فيها  قتل  عملية  الإ�صالمي 

108 اآخرين.
-عاطف ب�صي�صو: )8 جوان 1992(

م�صوؤول  باغتيال  »فتح« املو�صاد   حركة  تتهم 
الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  الأمنية  الأجهزة 

عاطف ب�صي�صو، يف العا�صمة الفرن�صية باري�ص.
عملية  يف  �صارك  ب�صي�صو  اإن  اإ�رضائيل  وتقول 
ميونخ  دورة  يف  الإ�رضائيليني  الريا�صيني  احتجاز 

الأوملبية عام 1972.
ثالثا: الفرتة ما بني 1980-1990:

-خليل الوزير )16 اأفريل 1988(
حركة  يف  الثاين  الرجل  الوزير،  خليل  اغتيال  مت 

التحرير »فتح« يف منزله يف العا�صمة التون�صية.
وح�صب الرواية الإ�رضائيلية، فاإنه مت يف ليلة الغتيال 
اإنزال »24« عن�رًضا مدرًبا من املو�صاد الإ�رضائيلي، 
منزله،  اإىل  وت�صللوا  التون�صية،  ال�صواطئ  قرابة 

وقاموا بقتله.
رابعا-الفرتة ما بني 1970-1980:

-غ�صان كنفاين: )8 جويلية 1972(
واأديب  كاتب  وهو  كنفاين،  غ�صان  اغتيال  مت 
اجلبهة  تنظيم  يف  وقيادي  معروف،  فل�صطيني 
اللبنانية  العا�صمة  يف  فل�صطني،  لتحرير  ال�صعبية 

بريوت بتفجري �صيارته بوا�صطة عبوة نا�صفة.
-حممود هم�رضي: )8 دي�صمرب 1972(

ملنظمة  ممثل  وهو  هم�رضي،  حممود  اغتيال  مت 
قتله من  فرن�صا حيث مت  الفل�صطينية يف  التحرير 

خالل قنبلة يف باري�ص.
-ح�صني الب�صري: )24 جانفي 1973(

مت اغتيال ح�صني الب�صري، وهو ممثل ملنظمة فتح 
يف قرب�ص، من خالل زرع قنبلة يف غرفته يف فندق 

يف نيقو�صيا.

 10( نا�رض:  وكمال  عدوان  وكمال  النجار  -حممد 
اأفريل 1973(

نفذت وحدة تابعة للمو�صاد، يف العا�صمة اللبنانية 
فتح  حركة  قادة  من  ثالثة  اغتيال  عملية  بريوت، 
النجار  يو�صف  حممد  وهم  التحرير،  ومنظمة 
للحركة  املركزية  اللجنة  ع�صو  عدوان  وكمال 
منظمة  با�صم  ر�صمي  املتحدث  نا�رض،  وكمال 

التحرير الفل�صطينية.
-ح�صن علي �صالمة: )22 جانفي 1979(

يف  البارز  القيادي  �صالمة،  ح�صن  علي  اغتيال  مت 
حركة فتح، عن طريق تفجري �صيارة يف بريوت.

خام�صا-حماولت فا�صلة:
-حماولة اغتيال خالد م�صعل: )25 �صبتمرب 1997(

ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  اغتيال  حماولة  تعترب 
اأ�صهر  من  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة 
يف  ف�صل  التي  حماولت املو�صاد الإ�رضائيلي 

تنفيذها.
 ،1997 �صبتمرب   25 ففي 
ا�صتهدف املو�صاد الإ�رضائيلي وبتوجيهات مبا�رضة 
من رئي�ص الوزراء ال�صهيوين بنيامني نتنياهو، م�صعل 
جهاز املو�صاد قامت  من  عنا�رض   10 خالل  من 
بالدخول اإىل الأردن بجوازات �صفر كندية مزورة، 
ومت حقنه مبادة �صامة اأثناء �صريه يف �صارع و�صفي 

التل يف عّمان.
حماولة  الأردنية  ال�صلطات  واكت�صفت 
من  اثنني  على  القب�ص  باإلقاء  وقامت  الغتيال، 

عنا�رض املو�صاد املتورطني يف العملية.
بن  ح�صني  امللك  الراحل  الأردين  العاهل  وطلب 
طالل من رئي�ص الوزراء ال�صهيوين امل�صل امل�صاد 
للمادة ال�صامة التي حقن بها خالد م�صعل، وهو ما 

مت فعليا، ومت اإنقاذ م�صعل.
واأطلق الأردن �رضاح عمالء املو�صاد، مقابل اإطالق 
موؤ�ص�ص حركة  يا�صني  اأحمد  الراحل  ال�صيخ  �رضاح 
حما�ص والذي كان حمكوما بال�صجون الإ�رضائيلية 

الأنا�شولمدى احلياة. 



الثالثاء 22 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ07  جمادى الأوىل   1442ه ثقافة14
مدير التوثيق والإعالم، الدكتور حممد بغداد، لـ " الو�سط"

املجل�س الإ�سالمي الأعلى جنح يف جتاوز حتديات جائحة كورونا
 تقربت يومية »الو�سط » من الدكتور حممد بغداد ، مدير التوثيق والإعالم باملجل�ص الإ�سالمي الأعلى ، وكان معه هذا احلوار اخلا�ص الذي اأكد لنا  فيه 

اأن هذه املوؤ�س�سة التابعة لرئا�سة اجلمهورية  التي حتث على الجتهاد وترقيته وتلبية اخلدمة املنتظرة من املجتمع قد  جنحت فعال يف حتقيق اأهدافها يف 
�سنة 2020  رغم انت�سار جائحة كورونا ،اإل اأنها  عززت املكتبة اجلزائرية باأمهات الكتب يف الفقه الإ�سالمي والفكر وال�سريفة الإ�سالمية  وطرائق الإقالع 

القت�سادي بعد الأزمة الوبائية جلائحة كورونا  بالإ�سافة  اإىل الفتاوى  الفقهية وال�ست�سارات القانونية   وغريها من املوا�سيع الأخرى اأبرزها ق�سة جامع  
اجلزائر ) الفكرة – امل�سروع – الإجناز (، كما �سيكت�سف القارئ من خالل هذا اللقاء ال�سيق  هذه ال�سخ�سية اجلزائرية  البارزة التي �ساهمت يف اإثراء التجربة 
الإعالمية اجلزائرية بجملة من املوؤلفات القيمة من بينها : حركة الإعالم الثقايف يف اجلزائر، �سناعة الر�سالة يف الإعالم الديني ، جتليات املتخيل الإعالمي 

يف  ال�سحافة اجلزائرية ، حيث ك�سف  لنا هذا املبدع عن م�سمون  كتابه اجلديد  الذي يحمل بني  دفتيه روؤية اإعالمية مو�سومة بـ »املوؤ�س�سة الدينية واإدارة 
الأزمات )جائحة كورونا اأمنوذجا ( والذي ا�ستطاع من خالله ر�سد فريو�ص كوفيد 19 الذي اجتاح العامل باأ�سره .

حاوره: حكيم مالك 

اأن  لكم  هل  بداية،       .
عن  �ساملة  حو�سلة  لنا  تقدموا 
الإ�سالمي  املجل�ص  اإجنازات  اأهم 
عام  2020 ب�سكل  يف  الأعلى 
ب�سكل  الت�سالية  الناحية  ومن 

خا�ص؟

الإ�سالمي  املجل�س  يف  عملنا  لقد 
العمل  خمطط  تنفيذ  على  الأعلى 
امل�سطر منذ البداية وقد �سهد بداية 
العام انطالقة قوية من خالل الطبعة 
العربي  الدويل  املوؤمتر  من  الثانية 
التباين الذي خ�س�ست طبعته اجلديدة 
اإىل مو�سوع املعرفة العقدية واأثرها 
ولكن  وا�ستقرارها،  الأمة  وحدة  يف 
نكيف  جعلتنا  كورونا  جائحة  ظهور 
برنامج العمل، وقد متكنا من جتاوز 
عتبة ال�سبعني ن�ساطا متنوعا مت اأغلبه 
،مما  اجلائحة  تداعيات  اإطار  يف 
لل�رشيعة  ال�رشعية  املقا�سد  يحقق 
ولهذا  املجتمع،  وينفع  الإ�سالمية 
من  بالكثري  متعلقة  ن�ساطاتنا  كانت 
تقدمت  التي  والقرتاحات  النقا�س 
النخب يف املجال القت�سادي )حفظ 
على  امل�ساعدة  والإجراءات  املال( 
النف�س(  )حفظ  الوباء  من  الوقاية 
واملخت�سني  اخلرباء  باإ�رشاك  وذلك 
عملنا  كما  املجالت،  خمتلف  يف 
على تو�سيع دوائر التفاعل الت�سايل 
كان  كما  الإعالمية.  املوؤ�س�سات  مع 
ال�سريفة  مبيالد  مو�سوما  املو�سم 
ال�رشعية  الهيئة  عرب  الإ�سالمية 
املالية  لل�سناعة  لالإفتاء  الوطنية 
خمتلف  يف  وجت�سيدها  الإ�سالمية، 

البنوك واملوؤ�س�سات املالية.
 

.      ما هي الأهداف والربامج 
التوثيق  مديرية  ت�سعى  التي 
اإىل  للمجل�ص  التابعة  والإعالم 

جت�سيدها يف 2021؟
 

تعمل  والإعالم  التوثيق  مديرية  اإن 
تهدف  ثقافية  اإعالمية  خطة  وفق 

له  و�سع  الذي  الهدف  حتقيق  اإىل 
املجل�س الإ�سالمي الأعلى واملتمثلة 
الجتهاد  على  احلث  يف  اأ�سا�سا 
املنتظرة  اخلدمة  وتلبية  وترقيته 
تفعيل  اإىل  من املجتمع، مما دفعني 
العمل الت�سايل يف املديرية وو�سعها 
وو�سائل  الإعالميني  ت�رشف  حتت 
كما  التوا�سل،  ت�سهيل  عرب  الإعالم، 
اأن  للمديرية مهمة اأخرى هي توفري 
مما  للمجتمع  الثقافية  اخلدمات 
الأعلى،  الإ�سالمي  املجل�س  ينتج 
ملن�سورات  اأ�س�سنا  فقد  هنا  ومن 
الكتب  من  الكثري  واأ�سدرنا  جديدة 
والفقهية،  الثقافية  واملنتوجات 
وتلبية  جهة  من  باملجل�س  للتعرف 
منتوجات  على  املتزايدة  الطلبات 
الكثري  اأدخلنا  كما  املجل�س،  اجتهاد 
على  والتح�سينات  التعديالت  من 
عمل املديرية، وفتحنا اآفاق التعاون 
البحثية  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع 
من  وذلك  والإعالمية،  والعلمية 
تعاون  اتفاقيات  على  التوقيع  خالل 
والتي �سملت هيئات وطنية وجامعات 
و  اإعالمية  وموؤ�س�سة  بحث  وخمابر 
التي  اجلديدة  الظروف  مع  تكيفا 
�ستعرفها �سنة 2021 خا�سة ما ينتظر 
ن�ستعد  من تراجع جائحة كوفيد 19 
الذي  القادمة  ال�سنة  برامج  لتنفيذ 
املنوطة  املهمة  اإطار  يف  �سيندرج 
باملجل�س ، وذلك مبرافقة التحولت 
التي يعرفها املجتمع والعامل برمته، 
احلوار  ف�ساءات  من  املزيد  وفتح 
حتى  الوطنية  النخب  مع  والنقا�س 
حلول  لبناء  املنا�سبة  الجواء  نوفر 
منها  ي�ستفيد  نافعة  وم�سارات 

املجتمع يف خمتلف املجالت.
 

.       رغم الظروف ال�سحية 
العام  هذا  العامل  عرفها  التي 
اإل  كورونا،  فريو�ص  ب�سبب 
و�ساهمتم  التحدي  رفعتم  اأنكم 
الثقافية  ال�ساحة  تن�سيط  يف 
فاأين  اجلزائر،  يف  والفكرية 

يكمن ال�سر يا ترى؟ 
 

الإ�سالمي  املجل�س  يف  حر�سنا 
املهمة  مع  التفاعل  على  الأعلى 
وهي  به  منوطة  هي  التي  الأ�سا�سية 
وترقيته(  الجتهاد  على  )احلث 
التطورات  ن�ساير  جعلنا  الذي  الأمر 
وهي  والعامل،  املجتمع  احلا�سلة يف 
الوترية التي �رشنا عليها يف ال�سنوات 
اإ�رشاك  اإىل  �سعينا  كما  الخرية، 
املثقفني واخلرباء والإعالميني حتى 
لكل  �ساملة  الجتهادية  احلالة  تكون 

جمالت احلياة.
 

الندوات  حققت  هل       .
الفرتا�سية عن بعد مرادها؟

 
فر�ستها  الن�ساط  من  النمط  هذا 
بجائحة  املتميزة  احلالية  املرحلة 
كورونا وبقدر اأهميتها وما حتمله من 
لالأ�سف  اأنها  اإل  ات�سالية،  م�سامني 
الراهن  الوقت  يف  ثمارها  توؤتي  لن 
لالنخراط  جاهزة  لي�ست  نخبنا  لأن 
ل  كونها  التكنولوجي  الزمن  يف 
وكذا  والإرادة،  النف�سية  متتلك 
لالنخراط  املو�سوعية  ال�رشوط 
التجربة  فاإن  ولهذا  امل�ستقبل.  يف 
الن�ساط  هذا  ممار�سة  من  الأوىل 
مع  التعامل  يف  كبريا  عجز  اأظهرت 
اأنه  على  الأمر  واأخذ  التكنولوجيا 
ويبقى  اإعالمي  ا�ستعرا�س  جمرد 
بدفع  كفيل  التكنولوجي  الإكراه 
دهاليز  اإىل  الن�سياق  اإىل  اجلميع 

امل�ستقبل. 
 

املوؤ�س�سة  جنحت  هل       .
الهجمات  اإبطال  يف  الدينية 
ال�سر�سة على الدين الإ�سالمي؟

 
مهمة  ل�ست  الأ�سل  يف  اأنه  اأعتقد 
الهجمات  اإبطال  الدينية  املوؤ�س�سة 
الإ�سالمي،  الدين  على  ال�رش�سة 
املوؤ�س�سة لإجناز  واإمنا وجدت هذه 

ال�ستجابة  اأهمها  اأخرى  مهمات 
واأما  للمجتمع،  التاريخية  للحاجات 
ت�سن  التي  واحلمالت  الهجمات 
اأمر  فهي  الإ�سالمي  الدين  على 
ال�رشاع  �سياق  يف  وتندرج  طبيعي 
والإرادات  وامل�سالح  ال�سعوب  بني 
وتظهر  الدويل،  للمجتمع  املكونة 
واأ�سلوب  بحالة  مرحلة  كل  يف 
هل  املهم  ولكن  خا�سة،  واأدوات 
اأو  منلك موؤ�س�سة )�سواء كانت دينية 
اقت�سادية(  اأو  ثقافية  اأو  اجتماعية 
ت�ستجيب ملعايري الع�رش واكراهاته. 
لأن املهم لي�س ما يقوم به الآخرون 

ولكن املهم هو ما ننجزه نحن.
 

لالإعالم  تقييمك  ما       .
الديني اليوم؟ 

 
�سغل  الديني  الإعالم  ملف  اإن 
منذ  اهتمامي  على  وا�ستوىل  ذهني 
عليه،  ا�ستغلت  وقد  طويلة،  �سنوات 
كتاب  منها  كتب،  عدة  فيه  وكتبت 
)الإعالم الديني يف اجلزائر( وكتاب 
)�سناعة الر�سالة يف الإعالم الديني( 
للموؤ�س�سة  الإعالمية  )الأزمة  وكتاب 
الدينية(، وغريها من الكتب، اإ�سافة 
والأوراق  الدرا�سات  من  العديد  اإىل 
موؤمترات  يف  قدمتها  التي  البحثية 
الأعمال حاولت  تلك  دولية. ويف كل 
مو�سوعية  نقدية  روؤية  اأقدم  اأن 
ومنطقية للممار�سات الإعالمية ذات 
منها  تعلق  ما  �سواء  الديني،  الجتاه 
املنتوج  اأو  الديني  الإعالم  مبفهوم 
التي  الفكرية  اخللفية  اأو  الإعالمي 
تنتجه، وحتى الر�سالة املنتظرة منه، 
مما يجعلنا اليوم بحاجة ما�سة ونحن 
الوطني  الإعالمي  ن�ستغل يف احلقل 
حقيقية  تاأملية  وقفة  اإىل  ن�سارع  اأن 
الإجابة  مواجهة  على  قادرة  تكون 
يف  القائمة  احلادة  الأ�سئلة  على 
لدينا  تكون  واأن  الإعالمي،  امل�سهد 

ال�سجاعة الكافية لنتجه نحو ال�رشوع 
يج�سد  وطني  منوذج  اإجناز  يف 
الهوية الإعالمية للتجربة الإعالمية 
اجلزائرية يف جمال امللفات الدينية، 
اأعمال  من  يجري  عما  ونتوقف 
اإعالمية تلحق �رشرا كبريا بامل�سار 

الإعالمي اجلزائري. 
 

العربية  اللغة  احتفت       .
 18 لـ  امل�سادف  العاملي  بيومها 
من  فهل  �سنة،  كل  من  دي�سمرب 

كلمة حول هذه املنا�سبة؟ 
 

والأمم  ال�سعوب  عند  اللغة  م�ساألة 
ول  م�سريية  ق�سية  تعترب  الذكية، 
تندرج يف جمال التوظيف ال�سيا�سي، 
اأ�سا�سية  ركيزة  اللغة  من  يجعل  مما 
يف منظومة الأمن القومي، ومن اأجل 
الهتمام  من  الكثري  لها  توفر  ذلك 
لها  وتوظف  المكانيات  لها  وت�سخر 

املعترب من اجلهود.
حالة  وهي  اجلزائرية،  احلالة  ويف 
تعر�ست  التي  العربية  املنطقة 
هو  الذي  الغربي،  لال�ستعمار 
ا�ستعمار ثقايف قبل اأن يكون �سيا�سي 
اأو اقت�سادي، والدليل اأنه ارتكز على 
التوجهات ال�ست�رشاقية التي مهدت 
الغزو  ال�سيا�سي املتمثل يف  لل�سلوك 

الع�سكري.
اإن النف�سية اجلماعية للمواطن، راغبة 
العربية،  اللغة  ل�ستعمال  ومتلهفة 
العاطفية  اجلوانب  زاوية  من  لي�س 
والثمرات  النتائج  تلك  يف  بل  فقط 
املهمة التي حت�سدها جراء ذلك من 
التطور والتقدم التاريخي، زيادة على 
ال�سعي اإىل ا�ستعمالها يف الت�رشفات 
اليومية، اإل اأن غياب امل�رشوع العام 
والكلي الذي يعمل على توطني ذكي 
اجتهاد  خالل  من  العربية،  للغة 
بناء  اإىل  �ساعي  يكون  وذكي  قوي 
يف  يكون  وحقيقي،  فاعل  م�رشوع 
م�ستوى التطلعات والرغبات النف�سية 

اجلماعية للمواطن.

ماهي  راأيكم،  ح�سب       .
بروز  يف  �ساهمت  التي  الأمور 

املثقف العربي؟ 
 

ينجزه  وما  ع�رشه  منتوج  املثقف    
يوفره  وما  املعرفة  م�ستويات  من 
من اإجابات حقيقية لأ�سئلة التاريخ، 
يواجه  الذي  الأكرب  المتحان  وهو 
املثقف  اإىل  يلجاأ  عندما  املجتمع 
يجعله  مبا  املجتمع  ي�سعف  الذي 
التاريخ  يف  ال�ستمرار  على  قادر 

والنخراط يف امل�ستقبل.
 

.     هل �ساهمت »الرقمنة« يف 
املوؤ�س�سات  على  العبء  تخفيف 
والدينية  والعلمية  الفكرية 

والثقافية يف اجلزائر؟ 

عامل  يف  النخراط  »اأو  »الرقمنة 
التكنولوجيات احلديثة رغبة جماعية 
اإىل  املادية  المكانيات  قبل  حتتاج 
قادرة  نف�سية  واإعداد  ذهنية  تهيئة 
على الن�سجام مع منطق الع�رش، واإن 
كانت املحاولت متزايدة والرغبات 
كبرية  التحديات  اأن  اإل  مت�ساعدة 
الكثري  اإىل  حتتاج  عميقة  والعقبات 
حمكمة،  وخمططات  اجلهود،  من 
وقبل ذلك قيام املوؤ�س�سة امل�ستاأمنة 
على املنظومة املعرفية اجلماعية، 
اإىل  النتقال  م�سوؤولية  تتحمل  التي 

عامل امل�ستقبل.  

ترجمة  تنوون  األ       .
اأعمالكم اإىل اللغات الأجنبية؟

 
على  ونعمل  قائم  م�رشوع  الرتجمة 
الو�سيلة  كونها  الرتجمة  اعتماد 
مع  التوا�سل  على  القادرة  الت�سالية 
الكثري من  تتطلب  كانت  واإن  الآخر، 
متوفرة  لي�ست  والإمكانيات  اجلهود 
من  مينع  ل  ذلك  لكن  امل�سهد،  يف 
ال�رشورية  باملحاولت  القيام 
ال�سلبية  من  الكثري  تتجاوز  التي 

النتظارية.
 

.      ماذا عن جمال الكتابة 
األ توجد م�ساريع يف  والبداع، 

هذا ال�سدد؟ 
 

على  الأخرية  ال�سهور  يف  ا�ستغلت 
املوؤ�س�سة  �سلوك  اإ�سكالية  متابعة 
من  كورونا  جائحة  اأثناء  الدينية 
والت�سور  القرار  اتخاذ  كيفية  زاوية 
اأثناء  املوؤ�س�سات  هذه  متتلكه  الذي 
يف  التدقيق  �رشورة  مع  الأزمات 
والأزمة،  واجلائحة  الوباء  مفهوم 
الكثري  اأخذت  التي  الدرا�سة  وهي 
العمل  مع  مقارنة  اجلهد  من 
يجعلني  مما  اليومي،  الإداري 
اخرى  اإ�سكالية  من  القرتاب  اأمام 
ال�سلوك  اإ�سكالية«  بحث  على  تعمل 
الإعالمي للموؤ�س�سة الدينية يف عامل 

التكنولوجيات الت�سالية احلديثة.« 
 

اأخرية  كلمة  من  هل       .
للقراء وجلريدة« الو�سط »؟

 
اأتابع اخلطوات التي تنجزها موؤ�س�سة 
تبقى  اأن  نتمنى  »التي  »الو�سط 
على  باعتمادها  الوترية  نف�س  على 
اجلديدة  لالأجيال  ال�سابة  الطاقة 
من  �سالتها  جتد  اأن  نتمنى  التي 
خالل اعتمادها على خزان التجربة 
الإعالمية اجلزائرية وهو ما يوؤهلها 
التي  املرحلة  اإىل  النتقال  اإىل 
للمجتمع،  الإعالمية  احلاجة  تلبي 
الذي  قريبا  ياأتي  اأن  واأمنياتنا 
الإعالمي  ن�سهد فيه ميالد املجمع 

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

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رشكة ذات ا�سهم .

الكائن مقرها االجتماعي بطريق ال�رشاقة دايل ابراهيم املاأخوذ يف �سخ�ص مديره العام املختار موطنه مبكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا املح�رش الق�سائي الكائن ب 07 حي الدوفان 
الدرارية القائم يف حقه اال�ستاذ براهيمي م�سطفى املحامي.

�سد : ال�رشكةات امل�سوؤولية املحدودة بروفال املمثلة من طرف ممثلها القانوين م�سريها .
الكائن مقرها ب : �سريابي بئر خادم اجلزائر .

و ال�سيد : بلعلى مراد ) كفيل عيني ( .
ال�ساكن ب : حي را�سي حميدة رقم 20 �رشاقة .  

بناء على قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/10/17 حتت رقم 2019/14 
تعيني العقار حمل البيع و و�سفه و م�ساحته االجمالية . 

    • ح�سب عقد البيع : قطعة ار�ص كائنة برتاب بلدية العا�سور ،املكان امل�سمى »وادي ا لرمان » والية اجلزائر ،تبلغ م�ساحتها ثالثمائة واثنى ع�رش مرت مربع) 312م² (، ،وردت يف �سكل 
�سبه م�ستطيل حمدودة كالتايل : من ال�سمال ممر عمومي ، من اجلنوب احل�سة رقم 1 من ال�رشق ملكية بن حمادي حممد ، من الغرب احل�سة رقم 3 ،م�سيد عليها بناية تتكون من طابق 
ار�سي ، طابق علوي و �سطح ، ترتبع على م�ساحة مائة وواحد وثمانني مرت مربع ) 181م²( بن�سبة 95 ٪ مبوجب رخ�سة البناء ال�سادرة عن بلدية العا�سور بتاريخ  1992/09/16 حتت رقم 

105/ اأ ع/92 .
ح�سب تقرير اخلربة : عقار �سكني يتمثل يف قطعة ار�ص كائنة باملكان امل�سمى وادي الرمان بلدية العا�سور اجلزائر ،م�ساحتها :312م² ،�سكلها الهند�سي �سبه م�ستطيل   •   

وحدودها كما يلي :
   •   من ال�سمال :ممر عمومي –من اجلنوب : احل�سة رقم 1

   •   من ال�رشق :ملكية بن حمادي حممد
   •    من الغرب : احل�سة رقم 3

   •  اما م�ستمالتها : فت�سمل قطعة االر�ص حاليا على بناية بن�سبة اجناز 100٪ مكونة من 03 طوابق و�سطح بدون منفذ )بدون �سالمل( وهي كما يلي : 
   •  طابق ار�ص )R+0( مب�ساحة )250م²( يتكون من مدخل رئي�سي و مرابني مفتوحني على بع�سهما البع�ص من الداخل و�سالمل لل�سعود للطابق العلوي 

 )Terrasses02( بهو كبري مب�ساحة 80م²+ حمام +مطبخ جمهزين+ �سطحني + )1( مب�ساحة )180م²( ،يتكون من 06 غرف على �سكل مكاتب ) مقر ال�رشكة ال�سابقة+R( طابق علوي اأول  •  
+بهو كبري مب�ساحة 20م² والثانية 30م² +�سالمل .

• طابق علوي ثان )R+2( مب�ساحة )150م²( يتكون من 05 غرف + مطبخ + حمام + مرحا�ص جمهزين 
نعلن عن جل�سة بيع عقار للجل�سة املوؤجلة 2021/01/18 على ال�ساعة : الواحدة زواال  امام حمكمة ال�رشاقة قاعة اجلل�سات رقم 02 ب�سعر افتتاحي 86.926.000،00  دج. وعلى كل من 

يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�سل مبكتبنا نحن املح�رش الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة ال�رشاقة

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

مكتب االأ�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�سوؤولية املحدودة بوليتيب  SARL POLYTUB املمثلة يف �سخ�ص م�سريها 

الكائن مقرها : املنطقة ال�سناعية بالطريق الوطني رقم 05 العلمة - �سطيف
بعد االطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ال �سيما املادة 4/412 

- تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة : االدار البي�ساء  ، الق�سم : التجاري / البحري  ، بتاريخ : 2019/06/26 
ق�سية رقم : 19/01010، فهر�ص رقم : 19/03497 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ : 2019/10/09 حتت رقم : 2019/01506 

- بناءا على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�سل عن طريق ر�سالة م�سمنة مع اإ�سعار باالإ�ستالم مبركز بريد باب الزوار بتاريخ : 2019/11/11 و�سل 
رقم : 629 76 004 493 

بناءا على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية الدار البي�ساء   بتاريخ : 2019/11/13
- بناءا على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة الدار البي�ساء    بتاريخ : 2019/11/12 .

بناء على االإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة الدار البي�ساء بتاريخ : 2020/11/16 حتت رقم 2020/3229
نحن املوقعة اأدناه االأ�ستاذة عامر �سعاد ، حم�رشة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء ، دائرة اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 

باب الزوار اجلزائر.
كلفنا  // ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة حياتكوم املمثلة يف �سخ�ص مديرها العام. 

الكائن مقرها // منطقة الن�ساطات رقم 184 الدار البي�ساء - اجلزائر  
بت�سديد مبلغ الدين املقدر ب :9.498.170.00دج) ت�سعة مليون و اأربعمائة و ثمانية و ت�سعون الف و مائة و �سبعون دينار جزائري  ( + مبلغ التعوي�ص املقدر ب : 900.000.00 دج ) 
ت�سعمائة الف  دينار جزائري (+امل�ساريف الق�سائية املقدرة ب 122.800.00 دج )مائة و اثنان و ع�رشون الف و ثمامنائة  دينار جزائري ( باالإ�سافة اىل : احلقوق التنا�سبية للمح�رشة 
الق�سائية و املقدرة ب 336.079.08 دج )ثالثمائة و �ستة و ثالثون الف و ت�سعة و�سبعون  دينار جزائري و ثمانية  �سنتيم  ( +  م�ساريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �ستة اأالف و �سبعمائة 

و ثمانية و ت�سعون دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة اليومية الوطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
االأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و االأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

نحن االأ�ستاذة / احدان ح�سيبة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء 
اأول  �سارع   79  : ب  مكتبها  مقر  الكائن   ، اأعاله  املذكورة  املهنية  املدنية  ال�رشكة  يف  �رشيكة  اجلزائر 

نوفمرب الرويبة اجلزائر 
الوا�سعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناءا على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
ب�سعي من االأ�ستاذ : )ة( /عرقوب نبيل املحامي )ة( 

لفائدة ال�سيد)ة( : بورنان حممد ريا�ص 
ال�ساكن )ة( ب : 1540 م�سكن ع 02 ال�سوا�سات الرويبة اجلزائر 

بعد االإطالع على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
* بناء على ال�سند التنفيذي ))احلكم( ال�سادر عن حمكمة الرويبة : الق�سم : اجلنح ، بتاريخ : 2018/10/07 
رقم اجلدول : 18/03305 رقم الفهلر�ص 18/04956 و املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2019/09/18 

حتت رقم 2019/1169 
* بناء على االأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة الرويبة يف : 2020/11/29 رقم الرتتيب : 20/02645

كلفنا ال�سيد )ة( : يحي خليل  .
ال�ساكن ب : 1540 م�سكن ع 02 ال�سوا�سات الرويبة اجلزائر 

باأن ينفذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي يف منطوقه ب : 
دفع مبلغ 500.000 دج ) خم�سمائة الف دينار جزائري  ) تعوي�ص عن جممل االأ�رشار و دفع مبلغ 5.800 

دج ) خم�سمائة االف و ثمامنائة دينار جزائري ( م�ساريف ق�سائية مبا فيها م�ساريف اخلربة ( 
باالإ�سافة اىل م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي ) حت�سب عند الدفع (  

و نبهناه )ها( و اأعلمناه)ها(  باأن له )ها( مهلة )15( خم�سة ع�رش يوما للوفاء ت�رشي اإبتداء من تاريخ ن�رش 
هذا املح�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال �سيلزم بجميع الطرق القانونية للتنفيذ اجلربي 

و لكي ال يجهل ما تقدم
اأ�سلية من هذا املح�رش للمخاطب وفقا  وبيانا ملا تقدم بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �سلمنا ن�سخة 

ملا ن�ص عليه القانون  

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

اجلزائر  درارية  الدوفان   حي   07  : ب  مكتبه  الكائن 
الهاتف:023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رشكة ذات ا�سهم الكائن مقره االجتماعي بطريق ال�رشاقة 
م�سطفى  براهيمي  اال�ستاذ  حقه  يف  القائم  العام  مديره  �سخ�ص  يف  املاأخوذ  ابراهيم  دايل 

املحامي .
اأقرو  ا�ص  دي  امل�سماة  املحدودة  امل�سوؤولية  وذات  الوحيد  ال�سخ�ص  ذات  املوؤ�س�سة   / �سد 

املمثلة من طرف م�سريها . 
الكائن مقرها االجتماعي : 111 اقامة املثلث ا�سطاوايل .

وال�سيد : جابري حمي الدين الكفيل العيني  . 
ال�ساكن ب : 25 فيال�ساطئ الغربي �سيدي فرج ا�سطاوايل .

بتاريخ 2019/06/12 حتت رقم  ال�رشاقة   البيع املودع لدى حمكمة  بناء على قائمة �رشوط 
. 2019/08

اخلا�سة  و  اخلال�سة  املفرزة  امللكية  يف  يتمثل  االجمالية:  امل�ساحة  و  وو�سفه  العقار  تعيني 
املثلث اقامة  ي�سمى  البناء  حديث  �سكني  جممع  �سمن  موجود  جتاري  ا�ستعمال  دو  ملحل 
االدارية  الدائرة  ا�سطاوايل  بلدية  تراب  يف  واقع   RESIDENCE LE TRIANGLE
لزرالدة والية اجلزائر م�ساحته 102 م² موجود بالطابق االر�سي من العمارة ) م – J ( وهو ميثل 
احل�سة رقم 111 من اجلدول الو�سفي للتق�سيم اخلا�ص باملجمع ال�سكني وامللكية امل�سرتكة 

بن�سبة ) 1000/20( من االجزاء امل�سرتكة املت�سلة باملحل  .
.) �ستة وثالثون مليون وثمانية وثمانون الف واربعمائة  افتتاحي 36.088.416،00 دج  ب�سعر 
و�ستة ع�رش دينار (، نعلن عن جل�سة  لبيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك جلل�سة البيوع 
املوؤجلة ليوم 2021/01/04 على ال�ساعة : الواحدة زوال  امام حمكمة ال�رشاقة قاعة اجلل�سات 
رقم 02  . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�سل مبكتبنا 

نحن املح�رش الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة ال�رشاقة 

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

ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني
االأ�ستاذة / اإحدان ح�سيبة و االأ�ستاذة /با�سا حبيبة 

حم�سرتني ق�سائيتني لدى حمكمة الرويبة اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

حم�سر تبليغ حكم ابتدائي غيابي عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية
طبقا لن�س املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

اإخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء  الرويبة  االأ�ستاذة / احدان ح�سيبة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة  نحن 
اجلزائر �رشيكة يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله ، الكائن مقر مكتبها ب : 79 �سارع اأول نوفمرب 

الرويبة اجلزائر 
الوا�سعة ختمها و املوقعة اأدناه 

بناءا على املادتني 02 و 12 من القانون 03/06 املوؤرخ يف 2006/02/20 املت�سمن تنظيم مهنة املح�رش 
الق�سائي  

لفائدة �رشكة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب مديرية التوزيع بالنعامة ، �رشكة ذات م�ساهمة عمومية ممثلة 
يف �سخ�ص مديرها  

العنوان : النعامة 
بعد االطالع على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

* بناء على احلكم االبتدائي الغيابي ال�سادر عن حمكمة عنب ال�سفراء ، الق�سم التجاري/ البحري بتاريخ 
2020/07/12 ، رقم الفهر�ص 20/00300، رقم اجلدول 00095 /20

بناء االأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة الرويبة يف : 2020/11/29 رقم الرتتيب : 20/02644
بلغنا/ املجمع اجلزائري لالأ�سغال ال�سكك احلديدية )ARC( ممثال يف �سخ�ص مديره 

العنوان / ب : 15 �سارع العقيد عمريو�ص الرويبة اجلزائر 
من   329  : للمادة  التبليغ طبقا  تاريخ  من  ي�رشي  للمعار�سة   )01( واحد  �سهر  اأجل  )ها(  له  باأن  اأعلمناه  و 
ق.اإ.م .اإ و اإال ي�سقط حقه يف ذلك كما اأعلمناه اأنه بعد انق�ساء اأجل  املعار�سة له اأجل �سهر واحد للطعن 
اإذا مت التبليغ يف  اأجل اال�ستئناف اىل �سهرين )02  اإذا مت تبليغ احلكم لل�سخ�ص ذاته و ميدد  باال�ستئناف 

موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�ص املادة : 336 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
و لكي ال يجهل ما تقدم

للمخاطب وفقا  اأ�سلية من هذا املح�رش  ن�سخة  �سلمنا  و  اأعاله  تكلمنا كما ذكر  و  بلغنا  تقدم  وبيانا ملا 
ملا ن�ص عليه القانون  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

دائرة : اأفلو
بلدية اأفلو

الرقم  37  /2020

و�سل اإيداع ملف  جتديد جمعية بلدية
 1433 �سفر   18 يف   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
ذات  ملف جتديد جمعية  اإيداع   2020/12/15  : اليوم 

�سبغة بلدية   : 
ت�سمية اجلمعية :النادي الريا�سي مولودية اأفلو للكراتي 

دو 
املقر االجتماعي : احلي اجلنوبي - افلو

املودع : روندالة ب�سري
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ص النادي   

مالحظة :  
يجب القيام ب�سكليات االإ�سهار تطبيقا لن�ص املادة :

18 من القانون املذكور اأعاله 
 املح�سر الق�سائي 

الو�سط:2020/12/22

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

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

اعالن عن بيع باملزاد العلني ملناب
 قا�سر بوجالل �سارة 

 73/R/2019/16103 رقم  �سياقة  لرخ�سة  احلاملة  يو�سف   بوجالل  ال�سيد  من  بطلب 
ال�سبالة  �سمار  09 جتزئة  .ال�ساكن:  الدرارية   بلدية  2019/01/09 عن  بتاريخ  ال�سادرة 
الدرارية .   بناء على  رخ�سة بالت�رشف يف اموال قا�رش  ال�سادر عن رئي�ص ق�سم �سوؤون 
اال�رشة مبحكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/12/02  حتت رقم 19/04978  ف:19/792  .و 
بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�سبط مبحكمة ال�رشاقة يف 
2020/12/13 حتت رقم 2020/35 .نعلن عن بيع مناب قا�رش بوجالل �سارة  االتي تعيينه 
: مكان خم�س�ص لركن ال�سيارات يوجد يف عمارة ذي ملكية م�سرتكة تقع ببلدية الدرارية 
باملكان امل�سمى بوجمعة متيم ، يقع يف الطابق حتت االر�سي م�ساحته 17.85م² متثل 
1000/17 من االجزاء امل�سرتكة حتمل رقم 03 من البيان الو�سفي للتق�سيم وق�سمة يف 
ملكية م�سرتكة و جمموع االر�ص امل�سيد عليها العمارة ت�سكل جمموعة ملكية رقم 1573 
ق�سم 03 ح�سب عقد البيان الو�سفي  .العائد للقا�رشة بوجالل �سارة  علما بان ال�سعر 
وخم�سة  ومئة  الف  ع�رش  واثني  )ثمامنائة  دج   812.175،00  : ب  مقدر   : االفتتاحي  
و�سبعون دينار جزائري ( ح�سب تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري العقاري ال�سيد 
رزاز حممد عبد ال�سمد  .نعلن عن بجل�سة االعرتا�سات ليوم 2021/01/19  على ال�ساعة 

العا�رشة �سباحا مبكتب رئي�ص املحكمة لدى حمكمة ال�رشاقة 
وجل�سة البيع املحدد ليوم 2021/02/24 على ال�ساعة الواحدة والن�سف زواال بالقاعة 
رقم 02 مبحكمة ال�رشاقة و لكل من يهمه االمر االت�سال مبكتب املح�رش الق�سائي او 

باأمانة �سبط حمكمة  ال�رشاقة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .    
املح�سر الق�سائي

الو�سط:2020/12/22

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

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون االأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/03717 الفهر�ص:  رقم   20/02709 اجلدول:  رقم 

20/12/03
ق�ست املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�رشة علنيا ح�سوريا 
املو�سوع:  يف  الدعوى.  يف  ال�سري  اعادة  قبول  ال�سكل:  يف  ابتدائيا 
احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل  احلكم  اإفراغ 
اخلربة  واعتماد   .20/01717 فهر�ص:  رقم   2020/07/09 بتاريخ: 
بتاريخ:  املودعة  عامر  �سعيداين  الطبي  اخلبري  طرف  من  املنجزة 
على  باحلجر  الق�ساء  وبالنتيجة   .20/172 فهر�ص:   2020/09/13
املدعى عليه بوذينة علي من مواليد 1987 ببلدية اجللفة ابن حممد 
مواليد  من  اأحمد  بوذينة  �سقيقه  املدعي  وتعيني  م�سعودة.  وبوذينة 
االأمر  مع  عليه.  مقدما  م�سعودة  وبوذينة  ابن حممد  باجللفة.   1980
بن�رش هذا احلكم يف احدى ال�سحف اليومية لالعالم والتاأ�سري بذلك 
ب�سهادة ميالد املحجور عليه ب�سجالت احلالة املدنية. بذا �سدر هذا 
احلكم واأف�سح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة يف اليوم وال�سهر وال�سنة 

املذكورين اأعاله، ول�سحته اأم�سيناه نحن القا�سي واأمني ال�سبط. 
 املح�سر الق�سائي

الو�سط:2020/12/22

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

اعالن م�ستخرج قائمة �سروط البيع لبيع ن�سيب املحجور عليه  عنان حممد توفيق 
بطلب من ال�سيدة عنان �سهيلة احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 101183381 ال�سادرة بتاريخ 2016/10/06 عن بلدية العا�سور  .العنوان : حي ح رقم 04 العا�سور اجلزائر. بناء 
على اذن بالت�رشف يف ن�سيب املحجور عليها ال�سادرعن ر ئي�ص ق�سم �سوؤون اال�رشة مبحكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/18 رقم الرتتيب 19/01283  حتت رقم 19/170.و بناء على 
قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�سبط مبحكمة ال�رشاقة يف 2020/07/13 حتت رقم 2020/11 .نعلن عن جل�سة االعرتا�سات لبيع ن�سيب املحجور عليه عنان 

حممد توفيق:تتمثل احلقوق العقارية مو�سوع البيع باملزاد العلني يف :
العا�سور والية اجلزائر باملكان امل�سمى حي ح دائرة الدرارية،ترتبع على م�ساحة قدرها  للبناء كائنة ياقليم بلدية  التوثيقية لنقل ملكية عقار:قطعة ار�ص �ساحلة  ح�سب �سهادة 
اربعمائة وخم�سة و�ستون مرتمربع 465م²من تق�سيم اجمايل م�ساحته )828708م²( ،القطعةرقم )04( ،املحددة مبخطط تق�سيم على لنحو التايل :من ال�سمال : قطعة ار�ص رقم )03( 

، من اجلنوب : قطعة ار�ص رقم )05( ، من ال�رشق : طريق، من الغرب : م�ساحة خ�رشاء وامل�سيد عليها بناية تتكون من قبو +طابق +01
2/ح�سب تقرير اخلربة : قطعة ار�ص �ساحلة للبناء كائنة ياقليم بلدية العا�سور والية اجلزائر باملكان امل�سمى حي ح دائرة الدرارية ،ترتبع على م�ساحة قدرها اربعمائة وخم�سة 
و�ستون مرت مربع 465م²من تق�سيم اجمايل م�ساحته )828708م²( ،القطعةرقم )04( ،تتكون من قبو )طابق حتت ار�سي(+طابق +01( م�ستمالتها وحدوده كمايلي:من ال�سمال : الطريق 
، من اجلنوب : الطريق ، من ال�رشق : قطعة ار�ص رقم 03 بها م�سكن خا�ص ملك لل�سيد بوحمعة عبدالقادر، من الغرب : قطعة ار�ص رقم 05 بها م�سكن خا�ص ملك ال�سيد �سكندر 

عمار
مكونات امل�سكن هي :

1-   القبو اوالطابق التحت االر�سي : مب�ساحة 165م²يتكون من : مراب لركن ال�سيارات + غرفة ا�ستقبال )sallon +salle à manger( + غرفة نوم + غرفة اوالد + مطبخ + 
حمام +مرحا�ص + رواق

2-   الطابق االر�سي :مب�ساحة 165م²يتكون من : غرفة ا�ستقبال )sallon +salle à manger( + غرفة اأوالد+ مطبخ يوجد يف الطابق التحت اأر�سي +�سالمل للنزول اىلى املطبخ 
من الطابق االر�سي +حمام +مرحا�ص + غرفة ا�ستقبال ثانيةتوجد بني الطابق االر�سي والطابق االول .

3-   الطابق االول : مب�ساحة 165م²يتكون من غرفة ا�ستقبال )sallon +salle à manger( + غرفة نوم + غرفة نوم ثانية + غرفة اأوالد +مطبخ يوجد يف الطابق االر�سي تابع 
)Terrasse( للطابق االول +�سالمل توؤدي اىل املطبخ +حمام +مرحا�ص + �رشفة

 : : مقدر ب  االفتتاحي   ال�سعر  بان  علما  امل�سكن  االول من  الطابق  اىل  والهواء  ال�سوء  الإدخال  ال�سكل  مربعة  قبة  تتو�سطه  �سطح  باملنزل  110م²،يوجد  ال�سطح: مب�ساحة     -4
17.285.800،00 دج )�سبعة ع�رش مليون و مئتان و خم�سة و ثمانون الف و ثمامنائة دينار جزائري ( ت�ساف اليه امل�ساريف و الر�سوم و حقوق الت�سجيل ح�سب تقرير اخلربة املنجزة 

من طرف اخلبري اال�ستاذ رزاز حممد عبد ال�سمد . 
نعلن عن بيع عقار ن�سيب حمجور عليه ال�سيد عنان حممد توفيق يف حقوق عقارية عن  طريق املزاد العلني جلل�سة البيع املوؤجلة ليوم 2021/01/18 امام حمكمة ال�رشاقة ال�ساعة 

الواحدة زواال قاعة اجلل�سات رقم 02 ، و لكل من يهمه االمر االت�سال مبكتب املح�رش الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  ال�رشاقة لالطالع على قائمة �رشوط البيع
 املح�سر الق�سائي

الو�سط:2020/12/22الو�سط:2020/12/22الو�سط:2020/12/22

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

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

اعالن عن بيع باملزاد العلني ملناب قا�سر 
بوجالل �سارة 

 73/R/2019/16103 رقم  �سياقة  لرخ�سة  احلاملة  يو�سف   بوجالل  ال�سيد  من  بطلب 
ال�سبالة  �سمار  09 جتزئة  .ال�ساكن:  الدرارية   بلدية  2019/01/09 عن  بتاريخ  ال�سادرة 
الدرارية .   بناء على  رخ�سة بالت�رشف يف اموال قا�رش  ال�سادر عن رئي�ص ق�سم �سوؤون 
اال�رشة مبحكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/11/28  حتت رقم 19/04976  ف:19/793  .و 
بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�سبط مبحكمة ال�رشاقة 
يف 2020/12/09 حتت رقم 2020/34 .نعلن عن بيع مناب قا�رش بوجالل �سارة  االتي 
: �سقة �سكنية حتتوي على ثالثة غرف م�ساحتها 96.32م² متثل 1000/89 من  تعيينه 
االجزاء امل�سرتكة حتمل رقم 14 من البيان الو�سفي للتق�سيم و ق�سمة يف ملكية م�سرتكة 
وجمموع االر�ص امل�سيد عليها العمارة ت�سكل جمموعة ملكية رقم 1573 ق�سم 03 ح�سب 
عقد البيان الو�سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية لدرارية بتاريخ 2017/11/27 
جملد163 رقم 51 و القيد يف الدفرت العقاري  .العائد للقا�رشة بوجالل �سارة  علما بان 
ال�سعر االفتتاحي  : مقدر ب : 12.810.000،00دج  )اثني ع�رش مليون وثمامنائة وع�رشة 
االف دينار جزائري( ح�سب تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري العقاري ال�سيد رزاز 
العا�رشة  ال�ساعة  ليوم 2020/12/29  على  . بجل�سة االعرتا�سات  ال�سمد   حممد عبد 

�سباحا مبكتب رئي�ص املحكمة لدى حمكمة ال�رشاقة 
بقاعة  زواال  والن�سف  الواحدة  ال�ساعة  على   2021/01/31 ليوم  املحدد  البيع  وجل�سة 
املح�رش  االت�سال مبكتب  االمر  يهمه  من  لكل  و  ال�رشاقة  02 مبحكمة  رقم  اجلل�سات 

الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  ال�رشاقة لالطالع على قائمة �رشوط البيع . 

تعزية لعائلة املجاهد 
حرحوز

املجاهد  فقط  اأيام   قبل  دنيانا  عن  رحل 
الطيب)حرحوز  القلب  و�ساحب  املحبوب 
الطيب بن الونابي( عن عمر يناهز الـ87�سنة 
جمال  الكاتب  يتقدم  املنا�سبة  .وبهذه 
ن�رشاهلل  ومعمري م�سطفى من عني احلجل) 
اأبناءه  املرحوم.خا�سة  عائلة  امل�سيلة(.اإىل 
وبناته.راجيا من املوىل عّزوجل اأن يلهمهم 
الفقيد  روح  يتغمد  وال�سلوان..واأن  ال�سرب 
برحمته الوا�سعة .واأن ي�سكنه  �سبحانه جنة 

اخللد بحوله تعاىل ..
اإنا اإليه واإنا اإليه راجعون.

ذكرى وفاة  جدتي الغالية 
مانع الزهرة

  حنني عميق وحزن ال يعرف الرحمة.. وجع رمح ينغر�ص 
بقلبي كلما اقرتبت ذكرى رحيلك جدتي الغالية..  تخونني 
الكلمات حني اأكتب عنِك .. فاأي الكلمات ميكنها اأن تعزي 
قلوب املفجوعني بفقدان االأحبة، جدتي ذكريات الطفولة 
التي ع�سناها معِك ال تزال عالقة ها هنا بقلبي.. ثالث 
الغياب..  على  ُم�رّشاً  والزال  وجهِك  فيها  غاب  �سنوات 
حقيقة  تقبُّل  عدا  الكون..  واأ�رشار  حقائق  جميع  تقبلت 

رحيلِك عنا جدتي..  
قد  وها  اأخرياً..  املوت  مع  ت�سافحت  ال�سنة  هذه  لكن.. 
كتبت بع�ص الكلمات لعلها توا�سيني.. لعلها ت�سفي جرحا 
اأبى اأن يطيب.. فنامي مطمئنة القلب جدتي وثقي باأنني 
مل ولن اأن�ساِك يوماً بدعائي..  اللهم اإين اأ�ستودعك اإياها 
اللهم  يا رحيم،  بنور من عندك  ُمناراً  اللهم اجعل قربها 
ارحمها واغفر لها واأ�سكنها ف�سيح جناتك يارب العاملني. 

حفيدتك الكاتبة: اإميان �سيباين. 
نقاو�ص.  والية باتنة

الو�سط:2020/12/22املح�سر الق�سائي

تهنئة عيد ميالد

مبنا�سبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�سغرية " اأ�سماء "

واإطفائها �سمعة من �سموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ال تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�سعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .



جت�ص�س �صعودي اإماراتي على هواتف �صحفيني باجلزيرة
ك�سف مركز اأبحاث »�ستيزن الب« التابع جلامعة تورونتو الكندية، اخرتاق ال�سعودية 

واالإمارات هواتف ع�سرات ال�سحفيني العاملني يف �سبكة »اجلزيرة« القطرية وقال 
املركز الكندي، يف درا�سة ن�سرها االأحد، اإن عمليات االخرتاق متت با�ستخدام »برنامج 

بيجا�سو�س للتج�س�س الذي طورته جمموعة NSO االإ�سرائيلية«.
االأنا�سول

التج�س�س مت  برنامج  اأن  واأ�ساف 
هاتفا   36 لـ«اخرتاق  ا�ستخدامه 
ومنتجني،  ل�سحفيني،  �سخ�سيا 
تنفيذيني  ومديرين  ومرا�سلني، 
اإىل  اإ�سافة  اجلزيرة،  قناة  يف 
يعود  واحد  �سخ�سي  هاتف 
ل�سحفي يعمل يف تلفزيون العربي 

بالعا�سمة الربيطانية لندن«.
االخرتاق  عمليات  اأن  اأ�سار  كما 
متت خالل �سهري جويلية  واأوت 
تقنية  خالل  من  املا�سيني، 
كليك(،  )زيرو  ال�سفرية«  »النقرة 
الهدف  بنقر  ترتبط  ال  التي 
�سيتم التج�س�س  الذي  )ال�سخ�س 
اأجل  من  رابط  اأي  على  عليه( 

الو�سول اإىل هاتفه.
وتلك اخلا�سية تقوم على ر�سائل 

اخللوية  الهواتف  ت�سيب  ن�سية 
امل�ستهدفة دون حاجة اإىل اتخاذ 
اأي خطوة من م�ستخدميها، فمن 
بو�سول  فقط  االإبالغ  خالل 
الر�سالة توجه الربجميات الهواتف 
على  الر�سالة  اإىل حتميل حمتوى 

مبجموعة  �سلة  على  خوادم 
NSO االإ�رسائيلية، وفق »�ستيزن 
التي  الدرا�سة  الب«،ولفتت 
جميع  اأن  الب«  »�ستيزن  اأجراها 
لالخرتاق  تعر�ست  التي  الهواتف 
التابعة  »اآيفون«  اأجهزة  كانت 

نظام  ت�ستخدم  و  اآبل،  ل�رسكة 
اأن  »iOS14«،ي�سار  ي�سبق  ت�سغيل 
�رسكة  اأبلغ  الب«  »�ستيزن  خمترب 
اإن  وقال  درا�سته،  بنتائج  »اآبل« 
بدورها  تتوىل  االأمريكية  ال�رسكة 
التحقيق يف هذه الثغرات االأمنية 

يف هواتفها وعمليات االخرتاق.
ذكرت  املا�سي،  جانفي  ويف 
الربيطانية،  الغارديان  �سحيفة 
اأمازون،  �رسكة  مالك  هاتف  اأن 
تعر�س  بيزو�س  جيف  امللياردير 
تلقيه  بعد    ،2018 عام  لالخرتاق 
اآب«  »وات�س  تطبيق  عرب  ر�ساله 
ال�سخ�سي  احل�ساب  من  مر�سلة 
حممد  ال�سعودي  العهد  لويل 
مت  اأنه  اأ�سارت  كما  �سلمان  بن 
من  كبرية  كميات  ا�ستخراج 
اأثناء  بيزو�س  هاتف  من  البيانات 

االخرتاق.

مركز اأبحاث »�ستيزن الب« التابع جلامعة تورونتو الكندية

البي�س

اإعادة افتتاح ثالثة مكاتب بريدية 
مع�سكر 

ت�صجيل اإجناز 14 مطعما مدر�صيا 
مكاتب  ثالثة  موؤخرا  افتتاح  اأعيد 
بعدما  البي�س  بوالية  بريدية 
تهيئة  عمليات  من  ا�ستفادت 
ح�سبما  وا�سعة،  و�سيانة  وتاأهيل 
اأم�س االثنني لدى املدير  اأ�ستفيد 
الوالئي لقطاع الربيد واملوا�سالت 
�سهاب  واأفاد  والال�سلكية  ال�سلكية 
الدين مياح اأن االأمر يتعلق مبكاتب 
الرقا�سة  بلدية  من  لكل  الربيد 
ببلدية  الغربي  الق�رس  وحي 
اأوالد  وحي  ال�سيخ  �سيدي  االأبي�س 
يحيى بعا�سمة الوالية بغية حت�سني 

»بريد  لزبائن  املقدمة  اخلدمات 
اجلزائر« ف�سال عن توفري ظروف 
القطاع  ملوظفي  مالئمة  عمل 
القبا�سة  افتتاح  اإعادة  ينتظر  و 
»قريبا«  الوالية  بعا�سمة  الرئي�سية 
من  االأخرى  هي  ا�ستفادت  بعدما 
فيما  كلي،  وجتديد  تهيئة  عملية 
بريدي  اأي�سا دخول مكتب  يرتقب 
خاّلف«  »طريق  مبنطقة  جديد 
قبل  اخلدمة  حيز  بريزينة  ببلدية 
لذات  وفقا  اجلاري  العام  نهاية 

امل�سدر.

بوالية  الرتبية  قطاع  ا�ستفاد 
اإجناز  ت�سجيل  من  موؤخرا  مع�سكر 
علم  ح�سبما  مدر�سيا  مطعما   14
الرتبية،  مدير  لدى  االإثنني  اأم�س 

يحيى بال�سالغم.
�سيتم  اأنه  امل�سوؤول  نف�س  ذكر  و 
االإجراءات  يف  ال�رسوع  قريبا 
التنظيمية لالنطالق يف  و  االإدارية 
اأ�سغال اإجناز هذه املرافق اجلديدة 
املخ�س�سة يف اأغلبها ملناطق الظل 
لال�ستغالل  جاهزة  لتكون  بالوالية 

املقبل  املدر�سي  الدخول  مع 
مع  مع�سكر  والية  ا�ستفادت  و 
-ح�سب  احلايل  املدر�سي  الدخول 
مطعما   17 من  املتحدث-  نف�س 
 8 على  موزعا  جديدا  مدر�سيا 
بلديات �رسعت جميعها يف العمل و 
ي�ستفيد منها 5466 تلميذا و ارتفع 
املدر�سية  املطاعم  عدد  بذلك 
بالوالية اإىل 288 مطعما تخدم 422  
خدماتها  من  ي�ستفيد  و  مدر�سة 

قرابة 110 األف تلميذ.

فيما ينتظر االفراج عن 600�سكن العام اجلديد 

توزيع 2650 �صكنا بتمرنا�صت يف �صنتني 
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اإح�صائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�سابة   456
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 95659

ت�سجيل 09 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2675

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 384
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 63644

كثرية هي الن�سو�س التي مالأت �سماء االأدب 
االن�سان  معاناة  بنقل  الرتباطها  االإفريقي 
املجتمعات  خالل  من  ال�سمراء  القارة  يف 
اجلزائري  القارئ  ذاكرة  ولعل  املحلية 
من  متكنا  قويني  ن�سني  اأثر  جيدا  حتفظ 
تقدمي �سورة مقربة و �سادقة عن املعاناة 
املركبة لالفارقة جراء ت�سلط ذوي القربى 
و قهرهم و دور الطرف االأجنبي يف تكري�س 
املق�سود  التعطيل  ،و  االأبوية  و  القهر 

للتنمية وترقية املجتمعات املحلية
ت�سينوا  النيجريي  للروائي  االأول  الن�س 
على   ن�سو�سه   يف  ا�ستغل  الذي  اأت�سيبي 
لالإمربيالية  املاأ�ساوية  املخلّفات 

الربيطانية على املجتمعات االإفريقية
ينهار  »عندما  اأو  تتداعى«  »االأ�سياء  رواية 
كل �سيء(التي �سدرت اأواخر اخلم�سينيات 
و متت ترجمتها لالجنليزية و احتفت بها 
العامل  يف  الثقافية  الدوائر  من  العديد 
وحتول الكاتب اإىل اأيقونة اإفريقية و �سكلت 
ن�سو�س الرجل و خ�سو�سا روايته االأ�سهر 
اإىل مادة د�سمة لالأو�ساط االأكادميية وحتي 

لدار�سي التاريخ الثقايف الإفريقيا
الن�س الثاين الذي ا�ستغل على اخل�سو�سية 
للروائي  هو  ذلك  يف  وجنح  االفريقية 
االأ�ستاذ  اأحمد  حاج  ال�سديق  اجلزائري  

بجامعة اأدرار
احليف  رفيق   – “كاماراد  روايته  يف 
حفر  الذي  الباذخ  الن�س  هو  وال�سياع″و 
التي  ال�رسية  الهجرة   مو�سوع  يف  عميقا 
اأجرب فيها االآالف من االأفارقة على الهرب 
قوتهم  �سمان  عن  لعجزهم  اأوطانهم  من 
متار�سه  الذي  العبث  و  القهر  ونتيجة 
باأمن  خمابرات  اأجهزة  و  اأوروبية  دول 

املجتمعات املحلية.
اأعاله  اليهما  امل�سار  الن�سان  يتقاطع 
و  لالأفارقة  االن�سانية  املعاناة  توثيق  يف 
ونحن  اأعيننا  اأمام  حتدث  التي  للدراما 
من  التخفيف  اأو  معاجلتها  على  عاجزون 

حدتها.
ال�سيا�سة  عجز  جتاوز  على  القدرة  لالأدب 

وخبثها فاملجد للن�سو�س العظيمة

مع احلدث 

اأ�صياء ت�صينوا اأت�صيبي 
و كامراد الزيواين

وداد احلاج

البويرة

�صقوط �صاب من 
الطابق الثالث

من  الثانية  ال�ساعة  حدود  يف  تدخلت 
املدنية  احلماية  عنا�رس  اأم�س  �سبيحة 
للوحدة الرئي�سية بالبويرة من اأجل حادث 
واد  بحي    3+R م�سكن  �سقوط من على 
الدهو�س مبدينة البويرة و ح�سب ت�رسيح 
احلماية  م�سالح  لدى  باالعالم  املكلف 
املدنية بالوالية املالزم »يو�سف عبدات 
ب�ساب  االأمر  يتعلق  »الو�سط«  ليومية   «
يبلغ من العمر 30 �سنة متعدد االإ�سابات 
م�ست�سفى حممد  اىل  نقله  و  ا�سعافه  مت 
واال�سعافات  العالج  لتلقي  بو�سياف 

الالزمة .
اأح�سن مرزوق

جمهودات  مترنا�ست  �ساكنة  ثمن 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  لرئي�س 
ال�سكنات  بتوزيع  بتمرنا�ست 
 . �سنتني  ظرف  يف  مرتني  على 
املحلي  بال�ساأن  مهتمون  وقال 
جمهودات  اأن  االأهقار  بعا�سمة 
مري مترنا�ست فيما يخ�س عملية 
االجتماعية  ال�سكنات  توزيع 
العمومية مبعدل 2650  االإيجارية 

�سنتني  ظرف  يف  �سكنية   وحدة 
ونزيهة  �سفافة  ظروف  و�سط 
االولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 
اإال  واالإمكانات املتاحة الينكرها 

جاحد .
رئي�س  امل�سدراأن  ذات  واأ�ساف 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
�سنع  بادي  �سيخ  بتامرنا�ست 
التميز من بني جميع اأميار واليات 

�سهر  الذي  ،وهو  الكبري  اجلنوب 
لتعليمات  ال�سارم  التطبيق  على 
احلكومة الهادفة للتطبيق ال�سارم 
القا�سية  احلكومة  لتعليمات 
ال�سكنات  توزيع  يف  باالإ�رساع 
ذوي  لفئة  املوجهة  االجتماعية 
احتواء  بهدف  املحدود  الدخل 
االجتماعية  اجلبهة   غليان 

املحلية

م�سادرنا  اأ�رست  ذلك  جانب  اإىل 
يف  املحلية  ال�سلطات  نية  عن 
�سكنية  وحدة   600 ح�سة  توزيع 

جديدة مطلع العام القادم .
جناة .ح

اأمام الكامريات

بايدن يتلقى لقاح كورونا
يتلقى الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن، 
االإثنني، جرعته االأوىل من لقاح فريو�س كورونا 
على الهواء مبا�رسة، �سمن جهد متزايد الإقناع 
ذلك  اآمنة  ياأتي  اللقاحات  باأن  االأمريكيني 
بالتزامن مع بدء طرح لقاح ثان، اأنتجته �رسكة 
موديرنا، لين�سم اإىل لقاح فايزر �سمن تر�سانة 
البالد �سد جائحة فريو�س كورونا، الذي راح 
األف �سخ�س  اأكرث من 317  �سحيته حتى االآن 
بايدن عن قراره  الواليات املتحدة ،وقال  يف 
اأن  اأريد  لكنني  ال�سفوف،  اأتقدم  اأن  اأريد  »ال 
اأتاأكد من اأننا نظهر لل�سعب االأمريكي اأنه من 
االمن اتخاذ القرار«، بح�سب وكالة »اأ�سو�سيتد 

بر�س » االأمريكية.
وا�سنطن/ االأنا�سول

معاجلة م�سكل تراكم النفايات

دائرة امل�صيلة تق�صي 
على النقاط ال�صوداء 

عملية  امل�سيلة،يف  دائرة  م�سالح  �رسعت 
و�سوارع  االأحياء  خمتلف  م�ست  وا�سعة  تنظيف 
املحيط  ،وجتميل  القمامة  املدينة،الإزالة 
البيئة،  حماية  ب�رسورة  املواطنني  وحت�سي�س 
ببلدية  النظافة م�ست عدة نقاط �سوداء  عملية 
امل�سيلة،حيث �سخرت م�سالح الدائرة بالتن�سيق 
الب�رسية  كافة الو�سائل  البلدية  م�سالح  مع 
،واملادية الالزمة وذلك بجمع خمتلف النفايات 
،والقمامة التي طاملا �سوهت املحيط وت�سببت 
يف انت�سار الروائح الكريهة، كما اأطلقت بالتعاون 
عدة  االأحياء  و�سباب   ، املواطنني  خمتلف  مع 
مدينة  اأجل  �سعار«من  حتت  تنظيف  حمالت 
البال�ستيكية  ،والنفايات  االأكيا�س  من  خالية 
للبلدية  االعتبار  اإعادة  اأجل  من  ،والورقية« 
�سمن  تكون  حتى  بها  الالئق  الوجه  واإعطائها 
حملة  اعتماد  خالل  امل�سيلة،من  بلديات  اأرقى 
تنظيف وا�سعة كل يوم ال�سبت، مطالبني يف ذات 
بامل�سوؤولية يف جعل  بالتحلي  الوقت املواطنني 

مدينتهم نظيفة.
عبدالبا�سط بديار

.    اخرتاق 36 هاتفا �سخ�سيا با�ستخدام برنامج »االإ�سرائيلي«

طريق  يف  ال�سري  ميكن  نعم،ال 
النهو�س والبناء،وال يف طريق مواجهة 
روح  غياب  والتهديدات،يف  العقبات 
وال  الوطنية،  الوحدة  ومعاين  وقيم 
مل  اإذا  والعتاد  للعدة  كربى  قيمة 
واالحتاد،بني  الوحدة  جتليات  تكن 
االأر�س  اأبناء  واملحكوم،وبني  احلاكم 
ال�سعوب  تاريخ  كتب  الواحدة،ولنقراأ 

واحل�سارات لنتاأكد.
اجلنود  من  قوافل  تفيد  وال 
اأو  ع�سكرية  اأو  مادية  اإمكانات  وال 

املعنوية  الروح  كانت  ب�رسية،اذا 
عقيدة  غابت  واإذا  احل�سي�س،  يف 
وحتدد  االإن�سان  لبناء  توؤ�س�س  وطنية 
قبل  الروحية  مقاومته  م�سار 
املقاومة املادية،ولنفتح تاريخ الثورة 
لنفهم،بل  اجلزائرية  النوفمربية 
ا�سالمي  لتاريخ  لنذهب  و  لنبتعد 
خالد،كانت فيه العقيدة والوحدة هي 

قوة الرجال يف امليادين..
حممد  االإمام  االأ�ستاذ  يقول 
مكركب:«اإن كل عاقل يعلم اأن عزتنا 

باالإميان والوحدة ،واالإحتاد ،وكرامتنا 
وقوتنا  ،واالحتاد  والوحدة  باالإميان 
يتم  ال  ذلك  وتقدمنا،كل  نه�ستنا  ،و 
وتعاون  االإميان  واأخوة  باالإميان  اإال 

االميان«.
،واخلارجي  الداخلي  الظرف  اإن 
ميكن  والتكافل،وال  الوحدة  يتطلب 
اأ�سوات  ظل  يف  خطر  اأي  جنابه  اأن 
عدم  ظل  يف  وال�رساع،اأو  التفرقة 
قلوب  ظل  يف  للرهانات،اأو  فهمنا 
الزمن  قا�رسة..الأن  وعقول  خاوية 

معنوية  روح  بني  حتالفا  يحتاج  هذا 
خال�سة �سادقة بني حتكم تكنولوجي 
ينادي  ال�سري  قوي،فطريق  عميق 

الوحدة.. الوحدة..
�سادقة  بكلمات  هنا  ون�ستعني 
قيوم،رئي�س  الرزاق  عبد  الدكتور  من 
امل�سلمني  العلماء  جمعية 
اجلزائريني،حني رد على بيان الربملان 
االأوروبي،املتدخل يف ال�ساأن الداخلي 
اجلزائري،يقول«:حقا اإن اجلزائر يف 
،واأزمة  اقت�ساد  ،واأزمة  �سيا�سة  اأزمة 

قادرون  جمتمع،ولكننا  واأزمة  ثقافة 
بال�سعي  جتاوزها  على  هلل  واحلمد 
الن�ساز،التي  االأ�سوات  والوعي،اإن 
وهناك،خارج  هنا  من  تنبعث 
الوطن،ينبغي اأن تكون حافزا لنا،على 
املزيد من ر�س ال�سف،والعمل على 
لبع�سها  االأيدي  ،ومد  الهدف  توحيد 

لتت�سافح القلوب واالأكف...«
الوطن.. احفظ  اأخريا....اللهم 
اأهله  والوباء،ووفق  البالء  عنه  واأبعد 

للوفاء بعهود ال�سهداء.

الوحدة وطريق ال�صري 
الوطني..

م�سارات

بقلم : د.وليد بوعديلة



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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