
بعد 5 �سنوات من رحيل الداح�سني

�ساعة الأفافا�س متوقفة
 يف "م�سروع الجماع "

النطق بالإعدام يف حق املتهم الرئي�سي

جرمية قتل ب�سعة يف حق مدير مدر�سة بتب�سة
�ص4

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  الأربعاء 23 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ08  جمادى الأوىل   1442ه العدد :5426   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

�ص2   

ISSN
 2761-7771

.         ات�ساع رقعة اخلالفات على 
م�ستوى القيادة

حذرت من و�سعية قطاع اخلدمات اجلامعية 

املنظمة الطالبية احلرة بتمرنا�ست ت�ستنجد بالوزير 

م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد �سيخي

تعزيز برامج تعليمية 
تقوي الهوية الوطنية

ق�سية  منح امتيازات لرجل اأعمال ببجاية

التحقيق مع �سالل و رحيال 
ووايل بجاية ال�سابق 

الربوفي�سور حممد يو�سفي  

حذاري من لوبيات التخويف 
املناه�سة للقاحات 

الربوفي�سور بقاط  بركاين

النقا�س يدور حول لقاحات 
مودرنا، وفايزر واأ�سرتازينيكا 

�ص2

�ص3

�ص2

�ص2

رافع م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف بالذاكرة 
عبد املجيد �شيخي ل�رضورة لتعزيز برامج تعليمية 
تقوي الهوية الوطنية �شواء بالن�شبة للغة اأو الدين اأو 
حتى الق�ش�س ال�شعبية، موؤكدا اأن اجلزائر ال حتارب 

لغة اأو جهة بعينها

فتح قا�شي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بالقطب 
اجلزائي املتخ�ش�س مبحكمة �شيدي اأحممد  

حتقيقات معمقة مع الوزير االأول االأ�شبق عبد املالك 
�شالل و مدير ديوانه ال�شابق م�شطفى رحيال ووايل 
بجاية ال�شابق الذين مت اال�شتماع اإليهما يف ق�شية 
تخ�س �شوء ا�شتغالل الوظيفة وتلقي امتيازات غري 

م�شتحقة و�شوء ا�شتغالل الوظيفة .

دعا رئي�س النقابة الوطنية للممار�شني االأخ�شائيني 
يف ال�شحة العمومية، الربوفي�شور حممد يو�شفي 
لل�رضوع يف ن�شاط حت�شي�شي واإعالمي قبل البدء 

يف عملية التلقيح من اأجل الرد على لوبيات 
التخويف املناه�شة للقاحات اإجماال.

ك�شف الربوفي�شور بقاط  بركاين اأن لقاحات 
»مودرنا، وفايزر واأ�شرتازينيكا« من اأبرز 

املقرتحات التي مت مناق�شتها على م�شتوى 
اللجنة العلمية، الفتا اأن الرتكيز على خمتلف 

املخابر القتناء اللقاح االأن�شب.

الطالبية  للمنظمة  الوالئي  املكتب  دق 
بتمرنا�شت،ناقو�س  احلرة  اجلزائرية 
اخلطر مطالبا بتدخل وزيرالتعليم العايل 
باخلدمات  النقائ�س  جلملة  حد  لو�شع 
اأنه  حيث  ومرافقها  مترنا�شت  اجلامعية 

ي�شري نحو االأ�شواأ اأن مل  نقل املجهول.   م�ستعدون ل�ستئناف النقل الربي بني الوليات

�ص3 رئي�ص احتاد اأرباب العمل واملقاولني، يزيد ملياين لـ "الو�سط"

هناك " اإدارات" تتحدى تعليمات الرئي�س و الوزير الأول

الرئي�ص املدير العام ملجمع النقل الربي للم�سافرين خمتار رزوق 

�ص2

.          البريوقراطية ت�ستمر يف قتل املتعاملني القت�ساديني 

ط
�س

و
ال

م 
ال

ق
اأ

بقلم: اأحمد الكومي
  �ص8

الكلمة للمقاومة

مغامرات )15( 
وزيًرا مع حما�س

�ص 5

ال�سباب

 اأ�سئلة عن اخلطاب 
والكيان

علماء ينفون خطر ال�ساللة 
اجلديدة لكورونا 

كذب الربيطانيون 
ولو �سدقوا

بقلم  :اح�سن خال�ص

  �ص8  �ص7

اأفكار و م�سارات

حماية الإن�سان من 
ال�سقوط خارج التاريخ

بقلم : اإبراهيم اأبو عواد 
  �ص7

بقلم د. حممد مرواين

ك�سف رئي�ص الحتاد الوطني لأرباب العمل 
واملقاولني، حممد يزيد ملياين اأم�ص يف حوار 

لـ"الو�سط" اأن هاج�ص البريوقراطية نخر 
جيوب املتعاملني القت�ساديني يف البالد، 
وعلى ال�سلطات اأن تعي حقيقة ما يحدث.



الأربعاء 23 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ08  جمادى الأوىل   1442ه 24 �ساعة2
بعد 5 �سنوات من رحيل الزعيم الروحي الداح�سني

�ساعة الأفافا�س متوقفة يف "م�سروع الجماع"
متر اليوم الأربعاء الذكرى اخلام�سة لوفاة املجاهد وموؤ�س�س جبهة القوى ال�سرتاكية )الأفافا�س( 

وزعيمها الروحي بعد اأزمة 1962 ح�سني اأيت اأحمد ,وهي الذكرى يجد فيها احلزب نف�سه ليزال حبي�س 
م�سروع الجماع الوطني الذي طرحه يف �سنة 2013 , كما خ�سر احلزب طوال الفرتة التي تلت رحيل الدا 
ح�سني  العديد من الإطارات والكفاءات ب�سبب خالفات كثرية كانت اأخرها دورة املجل�س الوطني الأخرية 

فهل تكون الذكرى ال5 لرحيل الزعيم منا�سبة ل�سخ دماء جديدة للحفاظ على اأول حزب جزائري 
عار�س نظام احلزب الواحد بعد ال�ستقالل .

باية ع  

القوى  جبهة  حزب  يحي 
رفقة  الأربعاء  اليوم  ال�شرتاكية 
الن�شان  حقوق  منا�شلي  من  كل 
والزعيم  املجاهد  درب  ورفيق 
احمد  اأيت  ح�شني  التاريخي 
بوقفة  لوفاته  اخلام�شة  الذكرى 
ترحم وو�شع اإكليل من الزهورعلى 
بولية  اأحمد،  اآث  بقرية  �رضيحه 
حزب  اأول  كان  وان  وزو  تيزي 
معار�ض يحيى ذكرى وفاة زعيمها 
مع  العادة  عليه  جرت  بربتوكول 
يتاأمل  اأن  عليه  ال�شخ�شيات  كافة 
،والإخفاق  اإجنازه  مت  فيما  جدا 
فيه منذ رحيل الداح�شني خا�شة 
ماتعلق باملبادئ  واحلريات التي 
الداح�شني  اأجلها     نا�شل  من 
فقط  اجلبهة  ملنا�شلي  لي�ض 
بل  جلميع اأبناء اجلزائر واإفريقيا 
والإ�شالمية  العربية  والأمة 
�شواء  العربي  املغرب  و�شعوب 
حزب  يف  اأو  الوطنية  باحلركة 
وجي�شها  الوطني  التحرير  جبهة 
بعد  املعار�شة  يف  اأو  التحريري 
ومنفاه  بالداخل  ال�شتقالل 

تويف  الذي  ب�شوي�رضا  الختياري 
بها  يف 23 دي�شمرب 2015 .

ويرى املالحظون اأن حزب جبهة 
توقفت  قد  ال�شرتاكية  القوى 
عقارب �شاعاته منذ وفاة ح�شني 
الجماع  م�رضوع  يف  احمد  اأيت 
�شنة  منذ  له  رافع  الذي  الوطني 
ال�شيا�شية  الأحزاب  مع   2013
،وفعاليات  الوطنية  وال�شخ�شيات 
ذلك  ومنذ  املدين  املجتمع 
اأو  احلزب  من  ن�شمع  مل  التاريخ 
الإجماع  عدا  �شيا�شية  مبادرة 
الوطني بت�شميات خمتلف اآخرها 

دعوته اإىل حتويل احلراك الوطني 
الذي   2019 فيفري  ل22  ال�شعبي 
ال�شابق  الرئي�ض  بنظام  اأطاح 
عبد العزيز بوتفليقة اىل م�رضوع 
اأقل  وبدرجة  الوطني  الجماع 
متم�شك  كذلك  الأفافا�ض  بقي 
تاأ�شي�شي  جمل�ض  اإىل  بالدعوة 
رفقة قلة من الأحزاب ال�شيا�شية 
التي  النظرة  هذه  تقا�شمه  التي 
الد�شتوري  ،وامل�شار  تتعار�ض 
ال�شيا�شية  الأغلبية  ف�شلته  الذي 
انتخابات رئا�شية  وانتهى بتنظيم 

يف 12 دي�شمرب 2019

اخلم�شة  ال�شنوات  هذه  ميز  كما 
بات�شاع  ح�شني  الدا  رحيل  منذ 
خا�شة  احلزب  داخل  اخلالفات 
يف ظل وجود جناح من القياديني 
العرتاف  رف�شوا  ال�شابقني 
يف  املنعقد  املوؤمتر  ب�رضعية 
جوان الفارط الأمر الذي جعلهم 
الوطني  املقر  اإخالء  يرف�شون 
بع�ض  طعنت  كما  حيدرة  باأعايل 
نتائج املجل�ض  اأي�شا يف  الأ�شماء 
املنعقد  ال�شائفة  الوطني 
بتزكية  توجت  والتي  الفارطة 
القيادة القدمية اجلديدة برئا�شة 
عقد  الذي  الأمر  بلع�شل  حكيم 
من ماأمورية احلزب الذي ليزال 
مقارنة  �شعيفا  الوطني  انت�شاره 
ال�شيا�شية،فهل  الأحزاب  ببع�ض 
لوفاة  اخلام�شة  الذكرى  تكون 
لتقيم  حمطة  التاريخي  الزعيم 
ال�شيا�شية  للرتكة  مو�شوعي 
دماء  و�شخ  اأحمد  اأيت  حل�شني 
ملواعيد  حت�شبا  فيها  جديدا 
مقدمتها  يف  هامة  وطنية 
واملحلية  الت�رضيعية  النتخابات 
التي كان للحزب دائما كلمة فيها 

�شواء بامل�شاركة او املقاطعة .

الربوفي�سور بقاط  بركاين

النقا�س يدور حول لقاحات 
مودرنا، وفايزر واأ�سرتازينيكا 

.    اللقاح �سيكون اختياريا و الدولة
 �ست�سمن اقتناء الأح�سن 

بقاط   الربوفي�شور  ك�شف 
»مودرنا،  لقاحات  اأن  بركاين 
اأبرز  من  واأ�شرتازينيكا«  وفايزر 
مناق�شتها  التي متت  املقرتحات 
على م�شتوى اللجنة العلمية، لفتا 
اأن الرتكيز على خمتلف املخابر 

لقتناء اللقاح الأن�شب.
بركاين  بقاط  الربوفي�شور  ثمن 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  قرار 
و  اللقاح  باقتناء  تبون  املجيد 
ال�رضوع يف عملية التلقيح، م�شريا 
متاأخرة ح�شبه   كانت  اجلزائر  اأن 
للمخابر  اللقاح  طلبية  تقدمي  يف 
العاملية،الأمر الذي من �شاأنه اأن 

يوؤثر يف كمية الطلبية الأوىل.
و يف ال�شياق ذاته، قال املتحدث 
:« قرار الرئي�ض كان �رضوريا رغم 
اقتناء  طلبية  يف  اجلزائر  تاأخر 
وتعهدات  الدولة  ،و جهود  اللقاح 
الرئي�ض بتوفري هذا اللقاح ميكن 
ظل  يف  خا�شة  الو�شع  يغري  اأن 
وجود �شبابية حول م�شتقبل هذا 

الوباء.«
العلمية  اللجنة  ع�شو  طماأن 
تف�شي  ور�شد  مبتابعة  املكلفة 
بقاط  الربوفي�شور  كورونا  وباء 
لقاح  اقتناء  بخ�شو�ض  بركاين 
اللقاح  اأن  لفتا  كورونا،  فريو�ض 
�شيكون  اجلزائر  �شتقتنيه  الذي 
 ، الدولة   لأن  الأنواع  اأح�شن  من 
�شتتعاقد  اجلزائر  اأن  باعتبار 
اأثبتت  التي  العاملية  املخابر  مع 

التجارب الأولية جناعة لقاحها
العلمية  اللجنة  ع�شو  دعا 
تف�شي  ور�شد  مبتابعة  املكلفة 
بقاط  الربوفي�شور  كورونا  وباء 
يف  الراغبني  اجلزائريني  بركاين 
من  التخوف  لعدم  اللقاح  اأخذ 
مطمئنا  املرغوبة،  غري  الآثار 
اأن الدولة �شت�شمن اقتناء اأح�شن 
اأنواع اللقاحات امل�شادة لفريو�ض 
كورونا واملطورة يف اأكرب املخابر 

العاملية.
على  خوف  ل  اأنه  بركاين  و�شدد 
اجلانبية  الآثار  من  اجلزائريني 
اأخذ  اأن  م�شريا  اللقاح،  لهذا 
بالن�شبة  اختياريا  �شيكون  اللقاح 
�شهر  من  بداية  وذلك  للمواطنني 
الأولوية  اأن  غري  املقبل،  جانفي 
واأ�شحاب  ال�شن  لكبار  �شتكون 
اىل  اإ�شافة  املزمنة  الأمرا�ض 
الطاقم الطبي وجميع املوؤ�ش�شات 
حماية  على  ت�شهر  التي  الأمنية 

الدولة ومواطنيها.
اإميان لوا�س 

م�ست�سار رئي�س اجلمهورية عبد املجيد �سيخي

تعزيز برامج تعليمية تقوي الهوية الوطنية
اجلمهورية  رئي�ض  م�شت�شار  رافع 
املجيد  عبد  بالذاكرة  املكلف 
برامج  لتعزيز  ل�رضورة  �شيخي 
الوطنية  الهوية  تقوي  تعليمية 
اأو  الدين  اأو  للغة  بالن�شبة  �شواء 
موؤكدا  ال�شعبية،  الق�ش�ض  حتى 
اأن اجلزائر ل حتارب لغة اأو جهة 

بعينها
اجلمهورية  رئي�ض  م�شت�شار  طالب 
املجيد  عبد  بالذاكرة  املكلف 
الوطنية  الرتبية  وزارتي  �شيخي 
العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 
تعليمية  برامج  لتعزيز  ل�رضورة   ،
�شواء  الوطنية  الهوية  تقوي 
حتى  اأو  الدين  اأو  للغة  بالن�شبة 
الق�ش�ض ال�شعبي، موؤكدا اأن الدين 
واللغة هما العن�رضان اللذان حميا 

الفرتة  خالل  اجلزائري  املجتمع 
ال�شتعمارية.

ل  اجلزائر  اأن  �شيخي  و�شدد 
واإمنا  بعينها،  اأو جهة  لغة  حتارب 
ثقافتنا  تعزيز  تخ�ض  الدعوة 

غربال  املجتمعي  الوعي  وجعل 
الهويات  عن  الوطنية  الهوية  مييز 
الأخرى بعيدا عن مغالة النغالق 

اأو التمييع على حد قوله 
�رضورة  على  املتحدث  واأكد 

تدر�ض  التي  بالن�شو�ض  الهتمام 
يف  حتبيبهم  اأجل  من  للتالميذ 
على  م�شددا  والتدري�ض،  اللغة 
�رضورة ا�شتخدام اللغة العربية يف 
ال�شوارع من اأجل حتقيق التقارب، 
التي  م�شت�شهدا بالوحدة الأملانية 
والق�ش�ض  اللغة  طريق  عن  تاأتت 

ال�شعبية الأملانية.
الرئي�ض  م�شت�شار  روى  حني  يف 
الرو�شي  بال�شفري  لقاءاته  اإحدى 
هذا  اأهداه  حيث  باأندوني�شيا، 
الأخري كتيبا يت�شمن ق�ش�شا �شعبية 
الرو�شية،  للغة  مرتجمة  جزائرية 
ترجمتها  متت  اأنه  له  مو�شحا 
وتدر�ض لأطفالهم بريا�ض الأطفال 
التي  والأفكار  البطولت  ملحاكاة 

تنقلها.

الربوفي�سور حممد يو�سفي يحذر 

حذار من لوبيات التخويف 
املناه�سة للقاحات 

.    ن�ساط حت�سي�سي قبل البدء يف عملية التلقيح 
.    التلقيح �سالح ميكن من الق�ساء اأو ال�سيطرة

 على اأي وباء
الوطنية  النقابة  رئي�ض  دعا 
يف  الأخ�شائيني  للممار�شني 
الربوفي�شور  العمومية،  ال�شحة 
حممد يو�شفي لل�رضوع يف ن�شاط 
البدء  قبل  واإعالمي  حت�شي�شي 
الرد  اأجل  التلقيح من  يف عملية 
على لوبيات التخويف املناه�شة 

للقاحات اإجمال.
الوطنية  النقابة  رئي�ض  عرب 
يف  الأخ�شائيني  للممار�شني 
الربوفي�شور  العمومية،  ال�شحة 
لقلق  تفهمه  عن  يو�شفي  حممد 
فريو�ض  لقاح  من  املواطنني 
املواطنني  طماأن  اأين   ، كورونا 
امل�شاد  اللقاح  فعالية  حول 
اأن  موؤكدا  كورونا،  لفريو�ض 
التلقيح هو ال�شالح الوحيد الذي 
اأو ال�شيطرة على  ميكنه الق�شاء 

اأي وباء.
اأ�شاف  ذاته،  ال�شياق  يف  و 
املتحدث :« لأمر يتعلق مبر�ض 
اإيجاد اللقاح  اأنه مت  جديد، كما 
الأمر  اأن  رغم  �شنة  من  اأقل  يف 
ي�شتغرق من 4 اىل 5 �شنوات يف 

للقاح  التو�شل  اأن   كما  العادة، 
تبادل  اإىل  قيا�شي  وقت  يف 
خرباء  بني  العلمية  املعلومات 
والإمكانيات  البلدان  خمتلف 
العديد  خ�ش�شتها  التي  املالية 

من املخابر عرب العامل.
التي  بالفئات  يتعلق  فيما  اأما 
قال  اأول،  اللقاح  �شتتلقى 
املتحدث :«  امل�شنني واأ�شحاب 
وعمال  املزمنة  الأمرا�ض 
ال�شحة الذين هم الأكرث عر�شة 
وكذلك  بالفريو�ض،  لالإ�شابة 
بجميع  النظامية  الأ�شالك 

اأ�شكالها.«
اإميان لوا�س 

فتح قا�شي التحقيق لدى الغرفة 
اجلزائي  بالقطب  الرابعة 
�شيدي  مبحكمة  املتخ�ش�ض 
مع  معمقة  حتقيقات  اأحممد  
الوزير الأول الأ�شبق عبد املالك 
ال�شابق  ديوانه  مدير  و  �شالل 
بجاية  ووايل  رحيال  م�شطفى 
ال�شابق اللذين مت ال�شتماع اإليهم 

ا�شتغالل  �شوء  تخ�ض  ق�شية  يف 
امتيازات  وتلقي  الوظيفة 
ا�شتغالل  و�شوء  م�شتحقة  غري 

الوظيفة .
للوزير  اجلديدة  الق�شية  وتتعلق 
مبنح  �شالل  املالك  عبد  الأول 
لرجل  م�شتحقة  غري  امتيازات 
اإعمال بولية بجاية الذي ا�شتفاد 

بطريقة قانونية من رخ�شة لبناء 
�شمل  حيث  بجاية  بولية  فندق 
الأعمال  رجل  اأي�شا  التحقيق 
بجاية  ولية  اإطارات  م  والعديد 
لها  التي  الأ�شالك  خمتلف   من 
يعد  ،الذي  امللف  بهذا  عالقة 
من  لكل  املكد�شة  امللفات  من 
لتزال  اللذين  رحيال   و  �شالل 

تخ�ض  ثقيلة   ملفات  تنتظرهما 
تبديد اأموال عمومية يف م�شاريع 
املائية  ،واملواد  الري  قطاع 
�شالح  عني  من  املياه  جر  منها 
تهيئة  وكذا  مليارا   197 مببلغ 
�شدود واإقامة  حميطات م�شقية 

وغريها .
حممد بن ترار

ق�سية  منح امتيازات لرجل اأعمال لإقامة فندق ببجاية

التحقيق مع �سالل و  رحيال ووايل بجاية ال�سابق 

اإميان لوا�س 
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رئي�س احتاد اأرباب العمل واملقاولني، يزيد ملياين لـ" الو�سط"

الرئي�س املدير العام ملجمع النقل الربي للم�سافرين خمتار رزوق 

هناك » اإدارات« تتحدى تعليمات الرئي�س و الوزير الأول
.     البريوقراطية ت�ستمر يف قتل املتعاملني االقت�ساديني 

.     القطاع املقاوالتي يعاين االأمرين
.    اقرتحنا »جبهة الر�سد والت�سدي« ملواجهة تداعيات كورونا

م�ستعدون ل�ستئناف النقل الربي بني الوليات
.     خ�سائر املوؤ�س�سة بلغت 15 مليار دينار منذ بدء اجلائحة

.     خ�سائر املرتو والرتمواي و التلفريك بلغت لوحدها 13 مليار دينار.
.     عودة النقل بامليرتو و ال�سكك احلديدة يبقى موؤجال

ك�سف رئي�س االحتاد الوطني الأرباب العمل واملقاولني، حممد يزيد ملياين، اأم�س، يف حوار 
لـ«الو�سط« اأن هاج�س البريوقراطية نخر جيوب املتعاملني االقت�ساديني يف البالد، وعلى ال�سلطات 
اأن تعي حقيقة ما يحدث، من منطلق اأن هناك »بارونات اإدراية« اأ�سبحوا ي�سكلون دولة لوحدهم 

داخل دولتنا دون ح�سيب اأو رقيب، ما حال دون حترير الن�ساط االقت�سادي الوطني، معربا يف ذات 
ال�سياق، اأن االإدارات العمومية تقف حجرة عرثة اأمام جت�سيد خمطط االإنعا�س االقت�سادي ب�سبب 
مت�سكها باملمار�سات ال�سابقة، والتي تتنافى مع تعليمات رئي�س اجلمهورية لبناء اجلزائر اجلديدة.

حاورته: مرمي خمي�سة    

انعكا�سات  ماهي  بداية،    
   .

القطاع  على  كورونا  جائحة 
املقاوالتي يف اجلزائر؟

كورونا  ما خلفته جائحة  للحديث على 
ب�صفة عامة على القطاع، يجب التطرق 
من  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  لو�صعية 
العملية،  الناحية  من  و  املالية  الناحية 
الأن  االأمرين،  تعاين  احلقيقة  يف  وهي 
الواجب  تلبية  عليها  ي�صتلزم  الو�صع 
ت�صحية  من  البالد  اجتاه  الوطني 
للحفاظ على عالقات العمل دون اللجوء 
اإىل و�صع العمال بن�صب متفاوتة اأو كلية 
يف البطالة الدورية، حيث نادت نقابتنا 
اإىل  واملقاولني  العمل  اأرباب  �صابقا 
ا�صتجابة  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ كل 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  لدعوة 
تبون و الوزير االأول للحفاظ على الطبقة 
ال�صغيلة، ومنه احلفاظ على اال�صتقرار 
بعيدا  املطلوب  االجتماعي  والتوازن 
تعلق  فيما  اأما  اختالالت،  اأي  عن 
نتجت  التي  ال�صعبة  املالية  بالظروف 
فريو�س  تف�صي  من  الوقاية  تدابري  عن 
كورونا، والتي الزالت �صائرة نحو التاأزم 
ترجع  فاإنها  اجلائحة،  ا�صتمرار  بفعل 
لالأ�صف حلالة الك�صاد االقت�صادي الذي 
تعاين منه املوؤ�ص�صات املنتجة، ما حال 
دون خلق القيمة امل�صافة للبالد، واأدى 
دون  ما  اإىل  املنتجات  اأ�صعار  لتهاوي 
قيمة اإنتاجها، اإىل جانب تزايد التخوف 
ا�صتمرار  من  االقت�صاديني  املتعاملني 
احلجر ال�صحي واالإجراءات امل�صاحبة 
الطلب  وانخفا�س  النقل  انعدام  من  له 

اإىل ما ذلك.  

بهذا  مقرتحاتكم  ما     .    
اخل�سو�س؟

احلكومة  على  اقرتحنا  لقد  حقيقة 
املتو�صط  املدى  على  حلول  عدة 
يف  اجلزائر  وقوع  لتجنيب  والبعيد، 
تتم  اقت�صادية متعددة اجلوانب،  اأزمة 
ب�صفة تدريجية وعلى مراحل متتالية، 
الر�صد  جبهة  ي�صمى  برنامج  اإطار  يف 
�صندوق  ا�صتحداث  ت�صمن  والت�صدي، 
املوؤ�ص�صات  لدعم  خم�ص�س  مايل 
فيها  مبا  املت�رضرة  االقت�صادية 
تداعيات  املنتجة ملواجهة  ال�صناعية 
بفتح  طالبنا  كما  كورونا،  جائحة 
خالل  من  البنكي  للدعم  املجال 
قرو�س ا�صتثنائية بدون فائدة، اأو على 
االأقل تخفي�س فوائدها الأق�صى درجة 
للقطاعات املت�رضرة،  بالن�صبة  ممكنة 
بني  ما  املعامالت  جمال  فتح  مع 
واملوردين  االقت�صاديني  املتعاملني 
والزبائن تدريجيا وبخطى متزنة، من 
االحرتازية  االإجراءات  اتخاذ  خالل 
وفتح  الوباء  مع  لتاأقلم  املطلوبة، 
املجال تفاديا للغلق الكلي الذي �صي�رض 
اإىل �رضورة  باالإ�صافة  يفيد،  اأكرث مما 
التنظيمية  ال�صوابط  يف  النظر  اإعادة 
من مراقبة وتفتي�س ل�صمان ازدواجية 
جتاوزات،  حلدوث  تفاديا  الفعالية 
العمال  و�صعية  ت�صوية  ذلك  يف  مبا 
املقرتحات  من  وغريها  املت�رضرين، 
الكثرية التي ت�صب يف عمق اهتمامات 

اأرباب العمل واملقاولني.

التي  االإجراءات  هل     .
اأرباب  مل�ساعدة  الدولة  اتخذتها 

العمل واملقاولني »كافية«؟ 

هناك اإعانات اأقرتها الدولة مل�صاعدة 
املت�رضرة،  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات 
و  بطيئة جدا،  بوترية  تتم  لكن الزالت 
الو�صع  ح�صا�صية  نتفهم  نحن  هذا  مع 
اأن  تعلم  اأن  الدولة  وعلى  وا�صتثنائيته، 
يطالبون  ال  واملقاولني  العمل  اأرباب 
لتطلعات  ي�صمو  ال  الذي  بالتعوي�س 
نطلب  نحن  بل  القطاع،  امل�صتثمر يف 
اال�صتفادة  من  متكيننا  ال�صلطات  من 
املجال  وفتح  فائدة،  بال  قرو�س  من 
لتطوير قدراتنا االإنتاجية، و�صد العجز 
وغريها،  االأولية  املواد  يف  احلا�صل 
للم�صاكل  اإيجاد حلول عملية  اإطار  يف 
املقاول  منها  يعاين  التي  الكثرية 
هاج�س  اأن  خا�صة  اأكرب،  بدرجة 
املتعاملني  جيوب  نخر  البريوقراطية 
االقت�صاديني يف اجلزائر، مع العلم اأننا 
الزلنا بعيدين عن م�صعى رقمنة االإدارة 
وغريها، لكن نعاتب مع هذا بقاء كثري 
من امل�صاريع معطلة اإن مل نقل من�صية 
اأن هوؤالء  ب�صبب  اأدراج امل�صوؤولني،  يف 
اجلمهورية  رئي�س  تعليمات  ينفذون  ال 
الت�صهيالت  كافة  مبنح  االأول  والوزير 
اأننا  لدرجة  للم�صتثمرين،  املمكنة 
اأنه  عنه  يقال  ما  اأقل  و�صلنا مل�صتوى 
اأ�صحى  التي  البريوقراطية  من  كارثي 
لها كيان، فعلى �صبيل املثال ال احل�رض 
االأول  الوزير  »كو�صيدار«  �رضكة  يف 
كل  على  ت�صليم«  »و�صل  بختم  اأمر 
من  تاأتي  التي  وال�صكاوي  املرا�صالت 
اقت�صاديني  متعاملني  اأو  املواطنني 
اأومن هيئات اأخرى للموؤ�ص�صة، لكن يف 
حال حماولة رفع ان�صغاالتهم لدى هذه 
ا�صتالم  قبول  حتى  يتم  ال  املوؤ�ص�صة، 
حتى  اأو  وال�صكاوي  املرا�صالت  هاته 
ا�صتقبال املعنيني حتت اأي ظرف كان، 

تكون  اأن  ال�صلطات على  وبالتايل على 
على دراية مبا يحدث حقيقة ليعرفوا 
اإىل اأي درجة و�صلت البريوقراطية يف 
»بارونات  هناك  اأ�صحى  حيث  بالدنا، 
داخل  لوحدهم  دولة  ي�صكلون  ادراية« 

بالدنا، دون ح�صيب اأو رقيب.   

.   كيف تقيمون االإجراءات 
املالية  قانون  ت�سمنها  التي 
املوؤ�س�سات  لدعم   2021 ل�سنة 

املت�سررة؟

املالية  قانون  م�صمون  على  اإطلعت 
اأتاح  الأنه  حقيقة،  واأعجبني  اجلديد 
كافة امليكانيزمات ال�رضورية للخروج 
النفطي  الريع  ا�صتهالك  نظام  من 
معتمدا  الفعلي،  االإنتاجي  للنظام 
ت�صمنت  ا�صت�رضافية  درا�صات  على 
يف  النفط  برميل  �صعر  ا�صتقرار 
حدود 40 دوالر للربميل ما بني 2021 
-2023، مع انخفا�س طفيف يف قيمة 
تدريجيا  �صتتح�صن  الوطنية  العملة 
الواردات  فاتورة  تقلي�س  مع  بعدها، 
النقدي،  الت�صخم  حجم  وانخفا�س 
خطة  اإطار  يف  الدولة  ميزانية  لرفع 
�صطرتها  التي  االقت�صادي  االإنعا�س 
االإجراءات املتخذة  بالتايل  احلكومة، 
حلول  باإيجاد  وكفيلة  منطقية  ح�صبي 
الذي  الوطني  االقت�صاد  بعث  الإعادة 
�صهد ركودا بفعل اجلائحة، حيث اأوىل 
النا�صئة  باملوؤ�ص�صات  كبريا  اهتماما 
ال�صيما يف االإنتاج الزراعي والطاقوي 

وغريها.  
اجلزائر  متتلك  هل     .
الإجناح  الالزمة  االإمكانيات 

خطة االإنعا�س االقت�سادي؟

االإمكانيات  كل  متتلك  اجلزائر  نعم 
الق�صاء  واحد  ب�رضط  لكن  الالزمة 
على البريوقراطية االإدراية التي نعاين 
كافة  توفري  مع  غرينا،  من  اأكرث  منها 
الن�صاط  لتحرير  الالزمة  الت�صهيالت 
االقت�صادي من كل ما يعرقله، مع فتح 
قنوات احلوار بني النقابات املتواجدة 
يف القطاع االقت�صادي ككل وال�صلطات 
املعنية، يف اإطار من التعاون والتن�صيق 
والت�صاور خدمة للم�صلحة العامة للبالد، 
على اعتبار اأن االإدارات العمومية تقف 
خمطط  جت�صيد  اأمام  عرثة  حجرة 
مت�صكها  ب�صبب  االقت�صادي  االإنعا�س 
يتنافى  ما  ال�صابقة،وهو  باملمار�صات 
لالأ�صف مع تعليمات رئي�س اجلمهورية 

لبناء اجلزائر اجلديدة.
حلل  مقرتحاتكم  ماهي     .
خطوة  بعد  خا�سة  ال�سكن،  اأزمة 
مليون  الإن�ساء  تبون  الرئي�س 

�سكن؟

هذه  مثل  مع  التعامل  يجب  ال  اأوال 
امل�صائل بالكم والعدد، فال�صوؤال الذي 
مليون  اجناز  بعد  هل  نف�صه،  يطرح 
االأزمة  على  متاما  �صنق�صي  �صكن 
يتطلب  املو�صوع  وبالتايل  ال؟،  اأم 
مقاولني  منلك  الأننا  معمقة  درا�صة 
با�صتطاعتهم جت�صيد هذا امل�رضوع يف 

اآجاله املحددة، لكننا نحتاج باملقابل 
امل�صاعد  املناخ  الدولة  لنا  توفر  اأن 
على العمل، من خالل اإعادة النظر يف 
قانون ال�صفقات العمومية وطرق منح 
اأ�صغال  تعطل  الأنها  ال�صفقات،  هاته 
باالإ�صافة  امل�صاريع،  هاته  مثل  اجناز 
اإىل اأن غياب مكاتب الدرا�صات وتقليل 
مثل  تعرقل  املقدمة  ال�صمانات 
اإ�رضاك  �رضورة  مع  امل�صاريع  هاته 
املجال  وفتح   ، واخلرباء  املخت�صني 
لتقدمي مقرتحات يف هذا اخل�صو�س، 
الوزارات املعنية، ونحن  بالتن�صيق مع 
كل  توفري  على  قادرين  باملقابل 
دون  حمرتمة  مب�صتويات  الظروف 
اللجوء لل�رضكات املقاوالتية االأجنبية، 
واخلدماتية  الوطنية  منتوجاتنا  الأن 
االأجنبية،  نظرياتها  تناف�س  اأ�صبحت 
جزائرية  كفاءات  منتلك  اأننا  كما 
مب�صتويات تاأهيل مهني عالية، وبالتايل 
الأن  كفاءاتها،  يف  تثق  اأن  الدولة  على 
متفوقني  اجلميع  ب�صهادة  اجلزائريني 
اإعادة  يجب  ومنه  املجاالت،  كافة  يف 
وتوحيدها  ال�صكنية  ال�صيغ  يف  النظر 
هذا  ومن  قارة،  �صكنية  �صيغة  يف 
عن  �صرتفع  نقابتنا  اأن  اأعلن  املنرب 
قريب ان�صغاالتها يف جمال املقاوالتية 
الظروف  كافة  تكون  عندما  للو�صاية 

�صانحة لذلك.

اإميان لوا�س 

ملح الرئي�س املدير العام ملجمع النقل 
لعودة  رزوق  خمتار  للم�صافرين  الربي 
ن�صاط النقل الربي بني الواليات، كا�صفا 
عن احل�صول على موافقة مبدئية لفتح 
النقل الربي بني الواليات، يف حني لفت 
اأنه حلد االآن مل يتم حتديد تاريخ لعودة 

هذا الن�صاط 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  تفاءل 
رزوق  خمتار  للم�صافرين  الربي  النقل 
اأحد  على  �صيفا  حلوله  خالل  اأم�س 
تقييم  بتقرير  التلفزيونية  الربامج 
عن  اأ�صفر  الذي  العلمية  اللجنة 
بخ�صو�س  ومب�رضة  اإيجابية  خمرجات 
النقل  و�صائل  خمتلف  ن�صاط  ا�صتئناف 

نحن  ا�صتعداد  موؤكدا  قريب،  عن 
بني  الربي  النقل  ال�صتئناف  م�صتعدون 

الواليات.
النقل  ملجمع  العام  املدير  اأفاد  و 
تقييم  هناك    »: للم�صافرين   الربي 
على  ونحن  يوما،   15 كل  يجرى  دوري 
اإ�صارة  وننتظر  للعملية  اال�صتعداد  اأمت 
لعودة  مبدئية  موافقة  هناك  الو�صاية، 
العام  التقرير  اإطار  يف  يندرج  النقل 

الذي اأعدته اللجنة العلمية.”
الربي  النقل  مرزوق  خمتار  واعرتف 
يعي�س و�صعية   �صعبة ب�صبب الظروف 
ب�صبب  البالد  تعي�صها  التي  اال�صتثنائية 
خ�صائر  اأن  كا�صفا  كورونا،  جائحة 
املوؤ�ص�صة بلغت 15 مليار دينار منذ بدء 
املرتو  خ�صائر  بلغت  حيث  اجلائحة، 

لوحدها  بلغت  التلفريك  و  والرتمواي 
13 مليار دينار.

ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  قال   و 
النقل الربي للم�صافرين خمتار رزوق  اأن 
عودة النقل بامليرتو و ال�صكك احلديدة 
يبقى موؤجال، م�صريا اأن  النقل بامليرتو 
و ال�صكك احلديدة ال يزال متوقفا ، الأنه  
مرتبط  و  العلمية  للجنة  لتقييم  يخ�صع 

بتح�صن الو�صعية الوبائية.
ت�صعرية  رفع  املتحدث  وا�صتبعد 
الركاب،  عدد  يف  تخفي�س  و  التذكرة 
قائال :« ن�صتبعد رفع ت�صعرية التذكرة و 
اجلهة الو�صية هي امل�صوؤولة عن ذلك ،  
و قمنا بو�صع بروتوكول خا�س يف حال 

عودة النقل«
واأكد خمتار زروق اأن حمطات احلافالت 

مهيئة و م�صتعدة لعودة النقل، الفتا اأنه 
ثم  تكييف جميع  املحطات عرب الرتاب 
الربتوكول  مع   االن�صجام  و  الوطني 
الربي،  النقل  لعودة  حت�صبا  ال�صحي، 
احرتام  �رضورة  على  �صدد  حني  يف 
بروتوكول   قائال:«  ال�صحي  الربوتوكول 
�صحي �صارم قد يكفل اخلدمة يف حالة 
الواليات  بني  النقل  اإقرار خدمات   ثم 
وفق  الربية  املحطات  تهيئة  ثم  كما   ،

الربتوكول ال�صحي للنقل ». 
ورافع املدير العام ملجمع النقل الربي 
للم�صافرين الإ�صالح قطاع النقل،   قائال 
:«  وزارة النقل تعمل اليوم على اإعداد 
خمطط جددي للنقل،  النقل و�صل اىل 
يف  فيه  النظر  اإعادة  تتطلب  مرحلة 
 ، و قدم احلا�رضة  رداءة اخلدمة  ظل  

اأن االأوان الإعادة النظر يف طريقة اأداء 
اخلدمة ، البد من انتقال النظام اخلط 
االأداء  يف   للرفع  ال�صبكية   النظام  اإىل 

و التنويع.
للنقل  الرتخي�س  قرار  املتحدث  وثمن 
االأجرة  و�صيارة  الرتمواي  بوا�صطة 
خطوة  اأنها  معتربا  واحلافالت، 

الذي  املجمع  اأن  موؤكدا  اإيجابية، 
هذه  مع  التكيف  على  نعمل  يرتاأ�صه 

الو�صعية اال�صتثنائية.
ويف �صياق اأخر، قال املتحدث:« وزارة 
اإعداد خمطط  على  اليوم  تعمل  النقل 
جديد للنقل، وتدخل فيه م�صاعي توفري 

التذكرة املوحدة بحلول �صنة 2021«.
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املخت�صة  اللجنة  عمل  يتوا�صل 
بدرا�صة الئحة 936 قطعة مرت�صح لنيل 
الوالية  بعا�صمة  االجتماعية  التجزئة 
امل�صوؤول  اأكد  حيث  اجللفة،  لبلدية 
للوالية  التنفيذي  اجلهاز  عن  االأول 
اجللفة  والية  وايل  جياليل«   »دومي 
، باأن االإفراج عن قائمة امل�صتفيدين 
الدرا�صة  من  االإنتهاء   بعد  �صيكون 
موازاة  وهذا  امللفات  لكل  املعمقة 
املرت�صحني  ملفات  درا�صة  انتهاء  مع 

لنيل جتزئات االجتماعية
باأن  الوالية  وايل  اأكد  ال�صياق  هذا  يف 
�صتخ�صع  امللفات  درا�صة  عملية 
وفقا  عليها  املتعارف  للمعايري 
املعمول  والتنظيمات  للت�رشيعات 

وفق  الدرا�صة  بلغت  حيث  بهما، 
متقدمة  جد  مراحل  اىل  م�صادرنا 

ل�صبط القوائم االأولية.
اأن  اإىل  الوايل  اأ�صار  اأخرى  جهة  من 
مل�صتحقيها  �صتوؤول  ال�صكنية  احل�صة 
ال�رشوط  فيهم  تتوفر  الذين  فقط 
و�صعيات  من  ويعانون  القانونية 
 ، اجللفة  مبدينة  ال�صكن  يف  حرجة 
املخت�صة  امل�صالح  �صتعمل  حيث 
على التحقق بكافة الطرق من �صحة 
تطبيقا  املودعة،  والوثائق  البيانات 
للعدالة االجتماعية وتفاديا لن�صوب اأي 
عنها  االإفراج  عند  عليها  احتجاجات 

اأو حتى الت�صكيك يف م�صداقيتها.
من جانب اآخر انطلقت عملية درا�صة 

التجزئات  من  اال�صتفادة  ملفات 
وايل  من  مبا�رش  بتوجيه  االجتماعية 
ببلدية  املحلية  لل�صلطات  الوالية 
املجل�س  اأع�صاء  با�رش  حيث  اجللفة 
البلدي وممثل م�صالح مديرية ال�صكن 
االجتماعية  الو�صعيات  كافة  بدرا�صة 
طلبات  يف  امل�صجلني  للمواطنني 
املرتقب  التجزئات  من  اال�صتفادة 
يف  ،و  العاجل  القريب  يف  توزيعها 
امللفات  درا�صة  جلنة  لع�صو  ت�رشيح 
»بن جدو علي« رئي�س للجنة  التهيئة 
احل�صة  اأن  اجللفة  لبلدية  التعمري  و 
التجزئات  من  توزيعها  املرتقب 
ما  عليها  �صيتناف�س  االجتماعية 
اأودع  مواطن  الف   45 من  يقارب 

 936 لـ  ح�صة  من  اال�صتفادة  ملف 
بن  حي  من  كل  على  املوزعة  قطعة 
�صعيد، حي الف�صحى، طريق بو�صعادة 
الربيجة،  طريق  احل�رشي  ،القطب 
هذه االجراءات املتتالية القت ارتياحا 
كبريا يف اأو�صاط �صاكنة عا�صمة الوالية 
بعد اأن طال اأمد فتح ملف التجزئات 
االجتماعية  وال�صكنات  االجتماعية 
اآملني اأن تنتهي عملية الدرا�صة يف جو 
من ال�صفافية وامل�صداقية التي توؤمن 
حق املحتاجني الذين يعانون االأمربن 
تكاليف  وارتفاع  ال�صكن  اأزمة  جراء 

االيجار.

اجللفة : حممد �سبع

اأم�س الثالثاء  نهار  ق�صت 
الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�صاء البي�س 
عن  ال�صادر  االبتدائي  بتاأييد احلكم 
حمكمة البي�س �صهر اأكتوبر املن�رشم 
الت�صبب  يف  املتهمني  كل  حق  يف 
جنم  الغاز التي  قناة  انفجار  يف 
 18 واإ�صابة  اأ�صخا�س  عنها مقتل  06 
2020/10/10  باالإ�صافة  يوم  اآخرين 

باالإ�صافة  مل�صكنني  كلي  انهيار  اإىل 
اإىل ت�رشر عدة �صكنات جماورة  بحي 

اأوالد يحي 2 بطريق الرقا�صة.
حيث مت اإدانة املقاول �صاحب ور�صة 
ال�رشف  قنوات  تهيئة  حفر  اأ�صغال 
مت  اأين  احلفر  اآلة  ال�صحي ،و�صائق 
حب�س  �صنوات   3 بـ  عليهما  احلكم 
نافذة كما مت احلكم ب�صنة حب�س نافذ 

بذات  االأ�صغال  م�صري  من  كل  يف حق 
باملجل�س  منتخب  وع�صو  الور�صة 
بطم�س  البي�س املتهم  لبلدية  البلدي 
اأثار اجلرمية ، و�صنة �صجن غري نافذة 
يف حق كل من مهند�س مناوب ب�رشكة 
املائية  باملوارد  �صونلغاز ،ومهند�س 
متابعة  مهمة  اأ�صندت لهما  بعدما 
اآخرين   6 ا�صتفاد  حني  يف  امل�رشوع 

انفجار  ق�صية  يف  املتهميني  بني  من 
البي�س من حكم الرباءة ويتعلق االأمر 
بكل من ع�صو منتخب ببلدية البي�س، 
اإطار  و  اجلزائر  بات�صاالت  اإطار 
ومهند�س  للمياه  اجلزائرية  بالوحدة 
باالإ�صافة  درا�صات  مكتب  �صاحب 
الوطنية ملراقبة  بالهيئة  اإىل مهند�س 

اأ�صغال الري واإطار باملوارد املائية.
حممد بن ترار

عزيزي ر�سيد

مدينة  �صهدتها  التي  الق�صية  هذه 
من بني  تب�صة  غرب  كلم   50 ال�رشيعة 
امراأة  اجلرمية  يف  املتورطني 
ورفيقه  القا�رش  وابنها  خم�صينية 
اآخرون كان  �صبان  وثالثة  قا�رش 
يف  وبيعها  ال�صيارة  هدفهم �رشقة 
اأ�صواق اإحدى الواليات املجاورة وهو 
ما مت بالفعل بعد مقتل �صاحبها حيث 
وجهت جلميع املتهمني بتهمة تكوين 
جمموعة اإجرامية والقتل العمدي مع 
�صبق االإ�رشار والرت�صد والتنكيل بجثة 
،وعدم التبليغ والت�صرت ،وال�رشقة وذلك 
ال�صيارة امل�رشوقة من  بعد ا�صرتجاع 
والتي  الوطني  عنا�رشالدرك  طرف 
 20 مببلغ  املتهمني  ح�صب  بيعها  مت 
تابعة  نائية  مبنطقة  �صنتيم  مليون 
املتهمون  اأكد  حيث  خن�صلة  لوالية 

�رشقة  مردها  اجلرمية  دواعي  اأن 
االأولية اإال  التحقيقات  ال�صيارة  خالل 
حاول  اجلنايات  حمكمة  خالل  اأنهم 
تبعات  من  التخل�س  طرف  كل 
على  الكرة  ورمي  اجلزائية  العقوبات 

التنكيل  �صبب  يعرف  مل  االآخر فيما 
ال�صحية  اأعني  اأحد  واقتالع  باجلثة 
من  ا�صتدراجه  بعد  العراء  يف  وتركه 
اىل  اي�صالهم  الع�صابة  افراد  طرف 
الو�صول  عند  اأنهم  اإال  ثليجان  بلدية 

طالب  اجلبلي  الردامة  منعرج  اإىل 
لق�صاء  التوقف  ال�صحية  من  اأحدهم 
حاجته بينما ال�صخ�صان اجلال�صان يف 
ال�صحية  بخنق  قاما  اخللفي  املقعد 
جثته  من  وتخل�صوا  كهربائي  ب�صلك 
و�صط الغابة بعد التنكيل بها لتلتهمها 
املتهمني  ا�صتجواب  ،وبعد  الذئاب 
يف  امل�صاركة  املراأة  وفاة   « الثالثة 
ال�صجن وفاة طبيعية »وبعد مرافعات 
�رشد  اأعاد  الذي  العام  احلق  ممثل 
ال�صنعاء ملتم�صا  اجلرمية  هذه  وقائع 
الكلمة  االإعدام لتحال  عقوبة  توقيع 
هيئة  عودة  ،وبعد  الدفاع  ملرافعات 
مت  املداوالت  قاعة  من  املحكمة 
االإعدام  الرئي�صي بحكم  اإدانة املتهم 
ملتهمني  �صنوات   10 توقيع  مت  فيما 
اآخرين مع االإ�صارة اأنه �صبق ملحكمة 
اأدانت قا�رشان بعقوبة  االأحداث واأن 

15/12 �صنة

�سلطت يوم اأم�س حمكمة اال�ستئناف جلنايات جمل�س ق�ساء تب�سة عقوبة االعدام يف حق املتهم الرئي�سي فيما 
اأدين متهمان 10 �سنوات �سجنا نافذا فيما اأوقعت حمكمة االأحداث عقوبتني 15/12 يف حق قا�سرين يف ق�سية 

اختطاف مدير ابتدائية متقاعد وحتويله اإىل اإحدى املناطق النائية جبال بلدية ثليجان ،وتركه جثة يف العراء 
بعد اأن مت �سرقة �سيارته حيث التهمته الذئاب ليتم العثورعلى هيكل عظمي

 ور�سة م�سروع » عدل » ب�سيدي علي

م�سرع عاملني واإ�سابة اآخر

ال�سلف

و�سع رئي�س بلدية املر�سى 
 حتت الرقابة الق�سائية

غليزان

ناقلوا مندا�س ووادي
 ال�سالم ي�سربون 

وايل والية م�ستغامن يوؤكد

اإح�ساء 462 منطقة ظل 

وا�صيب  م�رشعهما  عاملني  لقي 
اخر بجروح بليغة اثر انهيار الرتبة 
يف خندقق لل�رشف ال�صحي بعمق 
حفر  عملية  خالل  امتار  �صتة 
عدل  �صكنات  بناء  بور�صة  القناة 
م�صتغامن  �رشق  علي  �صيدي  بلدية 
احلبيب  »عابد  هما  ال�صحيتان 

 « »تيمرتايد  دوار  من  ينحدر   «
الثانية  وال�صحية  ع�صعا�صة  ببلدية 
» زكار حممد » من بلدية بن عبد 
املالك رم�صان فيما نقل امل�صاب 
اىل  ال�رشعة  جناح  على  الثالث 
دائرة  مب�ص�صتفى  اال�صتعجاالت 

�صيدي علي

اأمر قا�صي حتقيق لدى حمكمة 
ق�صاء  ملجل�س  التابعة  تن�س 
رئي�س  من  كل  باإيداع  ال�صلف، 
العام  والكاتب  املر�صى  بلدية 
ال�صابق وموظف باأمالك الدولة 
ورئي�س احلظرية وموظف بذات 
نظام  الرقابة  حتت  البدية 
الق�صائية، على خلفية متابعتهم 
قانون  مبوجب  ف�صاد  ب�صبهات 
ومكافحته  الف�صاد  من  الوقاية 
رئي�س  ويتابع  06/01. هذا 
بلدية املر�صى احلايل يف ق�صية 
تعود  الدولة  باأمالك  تتعلق 
املا�صي  العام  اإىل  تفا�صيلها 
الفرقة  فيها  حققت  والذي 
اإحالة  قبل  للدرك  االإقليمية 
اجلمهورية  نيابة  اإىل  امللف 

لدى حمكمة تن�س.  ويعد رئي�س 
رئي�س  خام�س  بلدية  املر�صى 
ف�صاد  ق�صايا  يواجه  بلدية 
بوالية  ق�صائية  رقابة  ومو�صوع 
�صلف  بعد كل من  رئي�س بلدية 
ي  ند ر لال ملنتمي   ا ل�صلف   ا
جماجة،  االأبي�س  مري  رفقة 
بلديات  روؤ�صاء  اإىل  باالإ�صافة 
�صنجا�س، بريرة و اأوالد بن عبد 
القادر، فيما مت حب�س مري وادي 
نائبني  وو�صع  االأفالن  �صلي عن 
الرقابة  حتت  البلدية  ذات  عن 
الق�صائية، يف عهدة تعج بق�صايا 
املحاكم  ا�صبحت  التي  ف�صاد 
ب�صلف حت�صي يوميا  عدد منها

حممد بن ترار

عرب  الناقلني  من  جمموعة  دخل 
ووادي  مندا�س  بلديتي  خطي 
اإ�رشاب  يف  غليزان  بوالية  ال�صالم 
نقل  اأزمة  يف  ت�صبب  ما  العمل  عن 
املواطنني  مئات  وحرم  كبرية 
وح�صب  التنقل  من  واملوظفني 
فاإن  املحتجني  الناقلني  �صكاوي 
للتعبري  جاء  العمل  عن  اإ�رشابهم 
القطاع  م�صوؤويل  من  غ�صبهم  عن 
خطوط  اإ�صافة  قرروا  الذين 
مداخليهم  على  �صلبا  توؤثر  جديدة 

،و يخلق م�صاكل  بني الناقلني. 
حرمان  يف  االإ�رشاب  هذا  وت�صبب 

التنقل  من  املوظفني  من  الكثري 
بالن�صبة  ال�صيء  ونف�س  لوظائفهم 
ا�صطروا  الذين  اجلامعيني  للطلبة 
كثري  ،و  باجلامعة  االلتحاق  لعدم 
منهم ا�صطروا ال�صتخدام �صيارات 
باه�صة  ،وباأ�صعار  الكلوندي�صتان 
النقل  مديرية  الناقلون  ويطالب 
التي  اخلطوط  اإلغاء  ب�رشورة 
ووادي  مندا�س  ببلديتي  اأ�صافتها 
لتوقيف  ا�صا�صي  ك�رشط  ال�صالم 
مطالبني  االحتجاجات  هذه 
يف  العاجل  التدخل  الوايل  من 

ق�صيتهم.

عقد وايل والية م�صتغامن عي�صى 
ملناق�صة  �صحفية  ندوة  بوحلية 
املربجمة  التنموية  امل�صاريع 
مت  حيث  الظل  مبناطق  للتكفل 
على  ظل  منطقة   462 اح�صاء 
ا�صتفادة  الوايل  اكد  هذا  �صوء 
من  الوالية  مناطق  من  عدد 
بغالف  حملية  تنموية  م�صاريع 
�صنتيم  مليار   300 ب  يقدر  مايل 
و  الطاقة  قطاعات  على  موزعة 
فيما   والري  العمومية  االأ�صغال 
توجد 80 عملية تنموية يف قطاع 
للتكفل  املائية  املوارد  و  الري 
ظل  كمناطق  املح�صية  بالقرى 
و 24 عملية تنموية اأخرى تخ�س 
اإىل  الوايل  واأ�صار  الطاقة  قطاع 
بعدد  االن�صغاالت  بع�س  وجود 

واملناطق  القرى  من  معترب 
�صبكة  انعدام  تخ�س  الريفية 
غاز  غياب  و  ال�صحي  ال�رشف 
م�صاريع  وبخ�صو�س  املدينة 
قد  العمومية  اال�صغال  قطاع 
اأعلن وايل الوالية عن ت�صجيل 68 
تهيئة امل�صالك  و  تنموي  م�رشوع 
تو�صعة  مع  دواوير   8 الطرقية ب 
،والتهيئة  الريفية  االإنارة  �صبكة 
عملية  اأما  دوار   12 ل  احل�رشية 
الربط بال�صبكة الكهربائية م�صت 
دوار   14 منزل ب   673 االآن  حلد 
و عمليات الربط بالغاز الطبيعي 
مع  دواوير  بع�رشة  منزل   1273
اإجناز خزان مائي ب�صعة 17 األف 

مرت مكعب  .
 �سورية بن �سالح

بلدية اجللفة

انطالق درا�سة ملفات ال�سكن الجتماعي 

الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ساء البي�س 

تاأييد الحكام يف حق املت�سبنب يف انفجار الغاز

النطق باالإعدام يف حق املتهم الرئي�سي

جرمية قتل ب�سعة يف حق مدير مدر�سة بتب�سة

حمكمة  اجلمهورية لدى  وكيل  طالب 
الثالثاء، بت�صليط  اأم�س   عنابة، �صبيحة 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�صا  عام  عقوبة 

دينار جزائري يف حق  األف  قدرها 100 
»لوبروفون�صيال«  �صحيفة  حترير  رئي�س 
تهمة  عن  جامع  بن  م�صطفى  ال�صحفي 

امل�صا�س  �صاأنها  من  من�صورات  عر�س 
بامل�صلحة الوطنية . املتهم انكر التهمة  
مرافعة  اكدته  ما  وهو  اليه  املن�صوبة 

حمكمة  رئي�س  ليقرر   ، الدفاع  هيئة 
اجلنح و�صع الق�صية يف النظر جلل�صة 5 

جانفي املقبل.

اأبدى مواطنو مدينة البويرة �صخطه
م ال�صديد مما و�صفوه باحليلة واالب
تزاز التي يتعر�صون لها خالل االآون
طرف الناقلني اأ�صح ة االأخرية من  
اب »الكاب�صوالت« ،حيث يقومون ح
�صب ت�رشيحاتهم لنا بالتوقف عمد

ا يف املواقف طويال دون االلتزام ب
قرار اجلهات املعنية القا�صي بالع
مل ب 50 باملائة من �صعة املركبة 
اأي 3 اأ�صخا�س فقط ، لكنهم يلجاأو
االأ�صاليب حتى ي�صطر ا ن اإىل تلك 
لزبائن اإىل الكراء مببلغ خيايل االأم

ر الذي اأثار حفيظتهم منا�صدين ال
جهات املعنية من مديرية النقل و
م�صالح االأمن الت�صدي ملثل هذه ا
لت�رشفات غري القانونية، ومن جه
تهم نفى بع�س الناقلني الذي تقربن
االتهامات موؤكدين اأن ا منهم هذه  

هم يف حالة مزرية وطالبوا ال�صلطا
ت بالعدول عن حرمانهم من منحة 
كوفيد التي اأقرها رئي�س  اجلمهور
ية كغريهم من الناقلني االآخرين الأ
زبائن خ�صارة فادحة   3 العمل ب  ن 

ح�صبهم.

عنابة

التما�س عام حب�سا يف حق رئي�س حترير »لوبروفون�سيال« 

مدينة البويرة

مواطنون يتهمون اأ�سحاب »الكاب�سولت« بالبتزاز

اأمني بن لزرق

�سورية بن �سالح 

اأح�سن مرزوق

حممد .ب



الأربعاء 23 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ08  جمادى الأوىل   1442ه 5

جنح يف معاجلة الطيور امل�سابة باالع�ساب والع�سل 

عرباوي ابن ورقلة ...حكاية ع�سق مع تربية الطيور 
.   امكانية انتاج 2000 فرخ كناري خالل ثالثة اأ�سهر واردة 

حذرت من و�سعية قطاع اخلدمات اجلامعية 

املنظمة الطالبية احلرة بتمرنا�ست 
ت�ستنجد بالوزير 

.    مطالب بفتح حتقيق يف �سرقة اأغرا�ض الطلبة 
دق املكتب الوالئي للمنظمة الطالبية اجلزائرية احلرة بتمرنا�ست،ناقو�ض اخلطر مطالبا 

بتدخل وزيرالتعليم العايل لو�سع حد جلملة النقائ�ض باخلدمات اجلامعية مترنا�ست 
ومرافقها حيث اأنه ي�سري نحو االأ�سواأ اأن مل  نقل املجهول.  

اأحمد باحلاج 

طرف  من  موجهة  مرا�سلة  قال 
احلرة  الطالبية  املنظمة  مكتب 
التعليم  وزير  اىل  بتمرنا�ست 
قد  كانت  العلمي  والبحث  العايل 
على   « »الو�سط  يومية  حت�سلت 
ن�سخة منه ، اأن حالة التذمر التي 
ثقافة  عن  تعرب  الطلبة  يعي�سها 
الرتقيعات  و�سيا�سة  الالمباالة 
يوؤرق  �سار  الذي  االأمر  الواقعة 
فالتزال  املقيمني  الطلبة  حياة 
تتخبط  اجلامعية  االإقامات 
جميع  على  روتينية  م�ساكل  يف 
امل�ستويات وحلولها بقيت جمرد 
هو  وال�سحية  فا�سلة  حماوالت 
دائما ومن بني امل�ساكل  الطالب 
بكل  للطلبة   كارثي  ا�ستقبال  هو 
اجلامعية  االقامة  يف  املعايري 
بحيث  للذكور  يون�س  اق  مو�سى 
كما  االأوىل  الدفعة  طلبة  و�سل 
يف   2020/12/14 يوم  مقرر  هو 
ال�سباح وجدوا  �ساعة مبكرة من 
وجود  وال  مقفلة  االأجنحة  اأغلب 
الأي م�سوؤول حينها ا�سطر الطلبة 
قا�سية  جد  ظروف  يف  االنتظار 
اىل حني دخول وقت عمل موظفي 

االإدارة لت�سوية و�سعيتهم.
اأما الكارثة الكربى االأخرى فنظر 
بتمرنا�ست  االجتماعي  ال�رشيك 
اأغرا�س  �رشقة  يف  املتمثلة 
الطلبة يف فرتة ا�ستغالل االقامة 

نهاية  يف  ال�سحي  احلجر  ملكان 
املو�سم ال�سابق رغم التعليمة رقم 
للخدمات  الوطني  للديوان   648
ن�ست على حفظ  التي  اجلامعية 
وعود  وبعد  الطلبة  اأغرا�س 
ولكن  بالتعوي�س  الو�سية  االدارة 

بقيت الوعود تراوح مكانها.
 وعليه فقد �سددت ذات املنظمة 
معمق  حتقيق  فتح   ب�رشورة  
كل  وتوقيف  االأمر  هذا  على 
اأغرا�س  �رشقة  يف  املتورطني 
امل�رشوقات  ،وا�ستعادة  الطلبة 
الأ�سحابها اأو تعوي�س املت�رشرين 

يف اأ�رشع وقت. 
الطالبية  املنظمة  عدد  كما 
والية  مكتب  احلرة  اجلزائرية  
النقائ�س  من  جملة  مترنا�ست 
البطاقة  تفعيل  عدم  غرار  على 
املغناطي�سية يف مداخل االقامات 

مما ي�سبب م�ساكل يومية .
فقد  العيادة  م�ستوى  على  اأما  
من  املذكورة  املرا�سلة  ا�ستكت 
داخل  االأدوية  خمتلف  انعدام 
بالعيادة،  ال�سغري امل�سمى  املقر 
ناهيك عن غياب املناوبة الليلية 
لالأطباء، وانعدام تام للتجهيزات 

االإيواء  بخ�سو�س  الطبية.اأما 
جتهيزات  يف  نق�س  فهناك 
واالأغطية  االأفر�سة  الغرف،رداءة 
للطلبة،واالكتظاظ  املقدمة 
الكبري للطلبة املقيمني يف الغرف 

قبل فرتة الكورونا. 
اإىل جانب ذلك فقد �سجل نق�س 
االإقامة،  م�ستوى  على  ال�سيانة 
وجود  املر�سات،و  اأبواب  تلف 
 c اجلناج  يف  مكهربة  حنفيات 
م�ستوى  على  ال�سيء  نف�س   ،
عن  الت�ساوؤل  مت  فقد  املطاعم، 
عدم فتح مطعم االقامة اجلامعية 
مرتني  تد�سينه  مت  الذي  للذكور 
اأمر  حقيقة  بعد،  ي�ستغل  ومل 
�سنة  على  مقبلني  ونحن  غريب 
جامعية يف  اإقامة  بوجود    2021
واالكتفاء  مطعم  بدون  اجلزائر 
املطعم  يف  الوجبات  بتناول 
املركزي الذي هو متواجد خارج 

حيز االقامة .
هذه كانت فقط القلة القليلة من 
امل�ساكل الطلبة املقيمني و متثل 
اإال �رشوريات العي�س الكرمي ومل 
يكفينا  الذي  بالقدر  اإال  نطالب 
القانون،بلغ  دولة  ظل  يف  الذل 
ال�سيل الزبى ،والطلبة قد تذمروا 
اأي  فيها  لهم  لي�س  م�ساكل  من 
ولن  االأعذار  من  اإكتفينا  دخل 
وقد  االآن  بعد  عذر  هناك  يكون 
املنظمة  ح�سب  اأنذر  من  اأعذر 

ال�سالفة الذكر .
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اأخبار اجلنوب

يعد عبد احلميد عرباوي ابن بلدية العالية 
والية ورقلة من ابرز وا�سهر مربي الطيور 
على م�ستوى اجلزائر ع�سق تربية الطيور 

منذ ال�سغر.
احلميد عرباوي  عبد  الطيور  مربي  قام   
برتبية طيور الزينة بانواعها مثل الكناري 
والديامو  والقولد  والبريي�س  واملوزاييك 
برية متنوعة عمل على  ، وطيور  والببغاء 
وانتاج  االقفا�س  يف  وتزويجها  تروي�سها 
االقفا�س  يف  تعي�س  زينة  طيور  منها 
اخل�رشي  واحل�سون  احل�سون  طائر  مثل 

والب�سبو�س وطائر التفاحي والنينو.
عبد  املحرتف  الطيور  مربي  قام  كما   
بني  بالتزاوج  بالتهجني  عرباوي  احلميد 

عدة طيور برية مع طيور زينة واأنتج طيور 
ومنها  يتكاثر  من  منها  جديدة  مهجنة 
عن  اخرى  موا�سيع  يف  �سنتطرق  العقيم، 
الهجني العقيم الذي ال يتكاثر ، والهجني 
عمل  ،كما  اخرى  طيور  مع  يتكاثر  الذي 
امرا�س  عدة  لعالج  كطبيب  طيور  مربي 
باالع�ساب  بالتداوي  الطيور  ت�سيب 
والع�سل وجنح يف عالج الكثري من امرا�س 
الطيور ، نذكر منها امرا�س �سيق التنف�س 
وامرا�س الكبد و اأمرا�س التهاب ال�سدر و 
اأمرا�س التهاب االمعاء وامرا�س فطريات 
االرجل و اأمرا�س ال�سلع واأمرا�س ت�ساقط 
اأمرا�س  و  منظم  والغري  امل�ستمر  الري�س 
ال�سوداء  النقطة  اأمرا�س  و  العني  �سبابية 

التي ت�سيب االنثى وينتج عنها موت الفراخ 
والكثري  مبا�رشة  ايام  بثالثة  الفق�س  بعد 
اكت�سفها  التي  املجهولة  االمرا�س  من 
مقتل  �سبب  كانت  موؤخرا  طيور  مربي 
اتالف  احدها  نذكر  الطيور  من  الكثري 
الأ�سباب  الطائر  لدى  احلوي�سلة  غ�ساء 
الذي  احل�سى  الطائر  اعطاء  عدم  منها 
البذور  طحن  على  احلوي�سلة  به  تعمل 
احل�سى  الطائر  ياأكل  مل  اإذا  و  واالكل 
وتتعفن  احلوي�سلة  غ�ساء  وتتمزق  تتلف 
داخلها االكل ويعجز احلوي�سلة عن امتام 
ويت�سبب  مناعته  الطائر  ويفقد  مهامها 
وينتج عنه اال�سابة بامرا�س اخرى ب�سبب 
الع�سو املهم يف ج�سم طائر وهو  تدهور 

احلوي�سلة الذي هو مبثابة معدة .
وال يزال مربي طيور يعمل كمربي وتاجر 
طيور طبيب طيور ويبذل جمهودات كبرية 
�سبيل  على  للجزائر  مهمة  نتائج  لتحقيق 
ال�سلطات  الطيور  مربي  يطالب  املثال 
ورقلة  والية  وايل  راأ�سها  وعلى  املعنية 
انتاجه  لتطوير  املادي  الدعم  بتوفري 
وت�سويقه على م�ستوى الداخل واخلارج . 

و يوؤكد مربي الطيور عبد احلميد عرباوي 
انه ي�ستطيع انتاج الفني فرخ كناري خالل 
ثالثة ا�سهر اذا توفرت االمكانيات والدعم 
املعنية  ال�سلطات  تدخلت  اذا  الكايف 
امكانيات  من  امل�ساعدة  يد  له  وقدمت 
برتبية  كبرية خا�سة  ور�سة  توفري  واهمها 

مهيئة  وهذا  باالالف  الطيور  وانتاج 
وهذا  الطيور  وامل�ستلزمات  باالقفا�س 
اجلزائر  وت�سبح  للجزائر  بالف�سل  �سيعود 
ا�سبانيا  وتناف�س  الزينة  للطيور  م�سدرة 
انتاج  يف  االأوىل  املرتبة  اليوم  التي حتتل 

وت�سدير طيور الزينة للخارج .
اأحمد باحلاج 

�سوارع  من  العديد  �سكان  اإ�ستكى 
اأحياء بلدية قلتة �سيدي �ساعد  و 
من  حالة  من  االغواط  �سمال 
االنت�سار  نتيجة  العارمة  الفو�سى 
م�ستوى  على  للقمامات  الوا�سع 
التي  االأزقة،  وخمتلف  االأر�سفة 
اجلهة  من  مطلة  واجهة  تعد 
الطريق  حمور  على  الغربية 
املكان  ليتحول   ،23 رقم  الوطني 
اإىل  االمطار  ت�ساقط  مع  خا�سة 
من  تبداأ  عمومية  مفرغة  �سبه 

مدخل احلي اإىل خارجه.
»الو�سط«  بيومية  املت�سلون  واأكد 
الوا�سع  االنت�سار  �سبب  ان 
ال�سكنات  من  بالقرب  للقمامات 
غياب  تفاقمها  من  زاد  والتي 
احل�رشي  التح�سني  عمليات 
تتحول  التي  ال�سوارع  و  للطرقات 
مائية  م�ستنقعات  و  اأوحال  اىل 
و  العربات  مرور  من  ت�سعب 
امل�سالح  تهاون  اإىل   ، االفراد 
م�ستوى  على  بالنظافة  املكلفة 
البلدية، وعدم حر�س امل�سوؤولني 
ن�ساط  تفعيل  على  املحليني 
التي  البي�ساء  اجلزائر  ور�سات 
كان من املفرو�س ان تعمل على 
ال�سلبية  املظاهر  خمتلف  اإزاحة 
والغريب  للمحيط  ،  امل�سوهة 
،فاإن  حمدثونا  ح�سب  االمر  يف 
ما  قليال  ال�سوارع  تنظيف  عملية 
جمع  اأعوان  فاإن  متت  واإذا  تتم، 
تكدي�س  على  يعمدون  النفايات 
من  ركن  اأويف  جانب  يف  القمامة 
دون  بذلك  لترتك  احلي  اأركان 
ت�ساهم  باأن  كافية  ملدة  ترفع  اأن 
يف تعفن املحيط البيئي عما هو 

عليه.
ل�سكاوي  العنان  تفتح  وبالتايل   
بقاء  الذين �سئموا من  املواطنني 
هذه الو�سعية على حالها بدون اأن 

من  حا�سمة  اإجراءات  فيه  تكون 
لت�سوية  املحلية  ال�سلطات  قبل 
اخرى  جهة  من  ف�سال   ، الو�سع 
عن عمليات الرمي الع�سوائي التي 
يقوم بها بع�س القاطنني الذين ال 
يحرتمون �رشوط املحافظة على 
اجلهة  اأحياء  حّول  مما  املحيط، 
اإىل م�ستنقع لالأو�ساخ التي يخ�سى 
اإنعكا�سات  لها  تكون  ان  الكثري 
اأبناءهم  �سحة  على  �سلبية 
االأمرا�س  بخطر  املهددين 
احليوان  و  املياه  عرب  املتنقلة 
ظاهرة  اإ�ستفحال  مع  ،ال�سيما 
وجدت  التي  املت�رشدة  الكالب 
االأو�ساخ  قمامات  يف  �سالتها 
،واأكدت  وهناك  هنا  املتناثرة 
طرقت  التي  املواطنني  �سكاوي 
على  الو�سية  اجلهات  اأبواب 
اإعادة  اأجل  من  التدخل  �رشورة 
البلدية  احياء  ملختلف  االإعتبار 
الغنب عنهم من  والعمل على رفع 
خالل تفعيل وترية امل�ساريع التي 
ت�سري بخطى ال�سلحفاة ،اإىل جانب 
من  التي  التقنية  املقايي�س  اإتباع 
م�ساف  اىل  البلدية  ترقية  �ساأنها 
ظلت  بعدما  احل�سارية  املناطق 
�سبيهة مبنطقة  ل�سنوات طويلة  و 
به  تعززت  ما  رغم  جرداء  ريفية 
من مرافق تنموية خالل ال�سنوات 
�ساكنة  باأمل  ويبقى   ، االخرية 
اجلهة ان حت�سى بلديتهم بعمليات 
و م�ساريع حيوية  لتهيئة املحيط 
باإمكانها ان حتول الوجه ال�ساحب 
لبلدية تعد من كربيات التجمعات 
من  ال�سمالية  باجلهة  ال�سكنية 
جمالية  �سورة  اىل  الوالية  اإقليم 
املواطنني  تطلعات  اىل  ترقى 
بتح�سني  ي�سمح  الذي  بال�سكل 

منطهم املعي�سي .
جناة ،ح

الو�سعية الكارثية فتحت باب الت�ساوؤل عن اأموال 
م�ساريع اجلزائر البي�ساء 

الأو�ساخ و الكالب ال�سالة يحا�سران 
�سكان قلتة  �سيدي �ساعد بالغواط  
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حاورها حممد مرواين  

.    كيف راودتكم  فكرة 
بفئة  تهتم  جمعية  تاأ�سي�س 

»الرتيزوميا ؟

االعالمي  اللقاء  هذا  بداية  يف 
�ضيفة  مرة  الأول  فيه  اأنزل  الذي 
حمرتمة  وطنية  جريدة  على 
بال�ضكر  اأتقدم   « »الو�ضط  هي 
على  االعالمي  ملنربكم  اجلزيل 
واملميزة  النوعية  االلتفاتة  هذه 
جامعية  كباحثة  يل  ت�ضمح  التي 

يف  جمعوية  ونا�ضطة 
الطفولة  رعاية  جمال 
من  العديد  عن  التحدث 
والتحديات  الهواج�س 
ن�ضاطنا  تواجه  التي 
يف  خا�ضة  اجلمعوي 
من  اطفال  رعاية  جمال 
بالن�ضبة   « فئة »تريزوميا 

راودنتي  الفكرة  فان  ل�ضوؤالكم 
على  �ضنوات  ا�ضتغلت  اأين  بحكم 
االجتماعية  امللفات  متابعة 
الوطني  ثم  املحلي  طابعها  يف 
النقائ�س  بكالمي  واأق�ضد 
التي  االجتماعية  واالحتياجات 
تطالب بها فئات اجتماعية جتتاج 
لدعم مادي ومعنوي والإدماج يف 
احلياة االجتماعية فانتم تعلمون 
اجلزائرية  الدولة  طابع  اأن 
ناظما  خطا  يعترب  االجتماعي 
وثابتا يف توجه الدولة وهو خيار 
عليه  حافظت  هام  ا�ضرتاتيجي 
اأننا  غري  اال�ضتقالل  منذ  الدولة 
روؤية  طرح  اىل  مدة  منذ  ندفع 
بكل  الر�ضمي  التكفل  يف  جديدة 
يف  اجتماعي  احتياج  هو  ما 
على  يركز  �ضلم  �ضمن  املجتمع 
التكفل  عمليات  يف  االأولويات 
نوعيا  يكون  اأن  يجب  الذي 
توظيف  اأي  بعيدا عن  ومدرو�ضا 
لذا  التنموية  للربامج  وت�ضيي�س 
منت  اجلمعوية  الفكرة  فاإن 
،ون�ضجت على وقع هذا اال�ضتغال 
بداأته  الذي  ،واجلمعوي  املهني 
على  مني  وحر�س  اهتمام  عن 
يف  الطفولة  فئة  خا�ضة  دعم 
تعاين  التي  خا�ضة  جمتمعنا 
م�ضتع�ضية  �ضحية  حاالت  من 
تتطلب اندماجا جمتمعيا يوؤطره 

االأ�ضاتذة  حتى  منهم  خمت�ضون 
اجلامعيون املتخ�ض�ضون يف علم 
»النف�س » و«االجتماع » و« علوم 

االت�ضال واالإعالم ».

الن�ساطات  هي  ما         .
جمعية  بها  تقوم  التي 

»احباب  اهلل » ؟

فتية  احلقيقة  يف  اجلمعية 
م�رشوعا  االآن  توؤطر  ولكنها 
وهران  مبدينة  هاما  جمعويا 
فقد  جمعويا  بها  نن�ضط  التي 

با�ضتحداث   اجلمعية  قامت 
املعنيني  لالأطفال  ابتدائي  ق�ضم 
على  موؤخرا  وحت�ضلت  باحلالة 
ق�ضمني  لتاأ�ضي�س  رخ�ضتني 
على  واأعمل   « للتح�ضريي 

لدعمنا  الت�ضامن  وزارة  مرا�ضلة 
للتكفل  جمعوي  مركز  اإن�ضاء  يف 
 « بحالة  امل�ضابني  باالأطفال 
موؤخرا  لقائنا  وبعد  الرتيزوما« 
وهران  والية  م�ضوؤويل  من  بعدد 
يف  فاعلة  كجمعية  حت�ضلنا 
املهتم  املحلي  ال�ضاأن اجلمعوي 

�ضتة  على  امل�ضعفة  بالطفولة 
 « مبدر�ضة  للن�ضاط  قاعات 
وهران  مبدينة   « زهانة  اأحمد 
للجمعية  احلايل  املقر  ،وهي 
اأو�ضع  لنا مقر  يكون  اأن  ،ونتطلع 
واأن يحظى املقر احلايل بعملية 
�ضلطات  قبل  من  وا�ضعة  تهيئة 
نتعامل  التي  وهران  والية 
العمل  م�ضاريع  اإطار  يف  معها 
اجلمعوية التي نقوم بها ،وتتكفل 
جمعيتنا ب«اأربعني طفال » ،وهم 
اأ�ضاتذة  يوؤطرهم  التمدر�س  يف 
اإطار  يف  معهم  التعاون  مت 
منهم  ت�ضغيل  �ضيغ 
لهم  اأ�ضاتذة  اأربعة 
نوعية  خربات 
التكفل  يف  ،وعالية 
التي  باحلاالت 
على  معها  نتعامل 
املدر�ضة  م�ضتوى 
اطار  يف  ونعمل 
اأيام  تنظيم  على  الن�ضاطات 
درا�ضية تخ�س االطفال املعنيني 
اأم  وكوين   ،« »تريزوميا  بحالة 
 « »احلالة  هذه  من  يعاين  لطفل 
لوزيرة  خا�س  بنداء  اأتقدم  فاإين 

الت�ضامن الوطني لتخ�ضي�س دعم 
تهتم  التي  اجلمعيات  لكل  كايف 
بالطفولة امل�ضعفة الأن املجهود 
يقوي  هو جمهود  به  تقوم  الذي 
العمل  ومنظومة  الر�ضمي  االأداء 
ترعاه  الذي  االجتماعي اخلريي 
العمومية  ،وال�ضلطات  الدولة 

،وهو جمهود يف اعتقادي يحتاج 
الفواعل  بني  ملزمة  ل�رشاكة 
الن�ضطة ،وبني م�ضالح  اجلمعوية 
بالت�ضامن  يعنى  الذي  القطاع 

االجتماعي .

اأداء  ترون  كيف         .
التكفل  يف  ال�سلطات 

بالطفولة امل�سعفة ؟

اأن  نعترب  نحن  احلقيقة  يف 
يف  هاما  جهدا  تبذل  الدولة 
جمال التكفل بالطفولة امل�ضعفة 
ذات  املجاالت  خمتلف  ،ويف 
،واخلريي  االجتماعي  الطابع 
الدولة  ،وتر�ضد  ،والت�ضامني 
معتربة  مالية  اأغلفة  اجلزائرية 
�ضواء  الت�ضامن  لعمليات  وهامة 
ه�ضة  بفئات  للتكفل  املوجهة 
الرعاية  توفري  اأو  املجتمع  يف 
اأن  غري  واملادية  االجتماعية 
االأغلفة  لهذه  االأمثل  الت�ضيري 
املوارد  يف  ،واال�ضتثمار  املالية 
خدمة  على  املوؤهلة  الب�رشية 
املحتاجة  الفئات  ورعاية 
هو  املحلي  االأداء  اأن  ،واأعتقد 
من  خا�ضة  يفعل  اأن  يجب  الذي 
الن�ضاط  مديريات  م�ضالح  قبل 
،وكل  والت�ضامن  االجتماعي 
يف  تن�ضط  التي  املوؤ�ض�ضات 

الت�ضامني  املجال 
يحتاج  اإذ  وال�ضحي 
االأطفال  مثال 
باأمرا�س  امل�ضابون 
لتكفل  وحاالت خا�ضة 
مايل  نوعي  ر�ضمي 
وا�ضرتاتيجي  ومعنوي 
الدولة  على  يجب  كما 
املحلية  ،وال�ضلطات 

اجلمعيات  مع  فقط  تتعامل  اأن 
جمعوي  مل�رشوع  احلاملة 
ال�ضاحة  اأن  اأرى  الأنني  هادف 
اجلمعوية تواجه اأي�ضا اختالالت 
التخ�ض�س  ،وفقدنا ميزة  عميقة 
اجلمعوي، واأ�ضبحنا نرى ظاهرة 
كل  يف  تن�ضط  التي  اجلمعية 
واعتقد  جمال  كل  ،ويف  �ضيء 
مطالبة  املحلية  ال�ضلطات  اأن 
التي  اجلمعيات  قوائم  بتحيني 
اجلمعوي  املجال  يف  تن�ضط 
النوعي  واالأداء  االنتقاء  الإح�ضاء 

م�ضتوى  على  نطلب  اأننا  كما 
اأن  الو�ضية  الوزارة  من  جمعيتنا 
اإن�ضاء م�رشوع  م�ضارنا يف  تدعم 
عبارة عن مركز للتكفل باالأطفال 
الرتيزوميا   « بحالة  املعنيني 
من  جاهزون  اأننا  ،واأوؤكد   «
باحثة  جامعية  كاأ�ضتاذة  موقعنا 
لتعزيز  جمعوية  ،ونا�ضطة 

يف  الت�ضامن  وزارة  مع  �رشاكتنا 
جمال رعاية االأطفال امل�ضابون 
بهذه احلالة ،وعددهم وطنيا يف 
تكفل  م�ضتويات  ،ويتطلب  تزايد 

ا�ضتباقية ونوعية .

م�ساريعكم  اأهم  ما         .
اجلمعوية امل�ستقبلية ؟

مركزا  ن�ضتحدث  اأن  اإىل  نتطلع 
ب«  امل�ضابني  باالأطفال  للتكفل 
توفري  بعد  وهذا   « تريزوميا 

املركز  هذا  الجناز  اأر�ضية 
الدولة  لدعم  فيه  نحتاج  الذي 
اإعتقادي  يف  واأنا  ،واملح�ضنني 
دوره  �ضيكون  املركز  هذا  اأن 
باحلاالت  النوعي  التكفل  يف 
،واإح�ضاوؤها  ا�ضتقبالها  يتم  التي 
على  احلقيقة  يف  نعمل  اأننا  كما 
درا�ضية  اأيام  بتنظيم  نقوم  اأن 
اجلامعة  مع  وملتقيات 
جامعية  ،وخمابر 
امل�ضتوى  على  ن�ضطة 
،واملحلي  الوطني 
هذه  على  ونراهن 
تقدمي  يف  امللتقيات 
هام  معطيات  بنك 
ويقوي  يعزز  للدولة 
بفئة  التكفل  اآليات  من 
حاالت  من  تعاين  التي  الطفولة 
تعاين  اأو  للغاية  �ضعبة  �ضحية 
اإجتماعية  م�ضاكل  من  عائالتها 
هي االأخرى �ضعبة ،ونتطلع اأي�ضا 
عل  جلمعيتنا  فروج  اإن�ضاء  اإىل 
م�ضتوى بلديات وهران ،واالجتاه 
خربات  من  اال�ضتفادة  نحو 
املجال  يف  تن�ضط  جمعيات 
كما  بالطفولة  املهتم  اجلمعوي 
اأننا نعمل على تطوير التكوين يف 
التاأطري  نطاق  لتو�ضيع  اجلمعية 

البيداغوجي واجلمعوي .

رئي�سة جمعية »اأحباب اهلل للرتيزوميا  »اأمينة خالدي  لـ"الو�سط":

 ن�سعى لإن�ساء مركز جمعوي للتكفل بفئة " الرتيزوميا"  
.    اجلمعية ا�ستعانت باأ�ساتذة للتكفل بفئة » تريزوميا

.    لنا م�ساريع حتتاج لدعم حملي ومركزي
.     جاهزون لتعزيز �سراكتنا مع وزارة الت�سامن

.    �سرورة �سيا�سة وطنية لرعاية الطفولة اأولوية  

يف حوار �سحفي خ�ست به » الو�سط  اجلزائرية« ك�سفت رئي�سة جمعية » اأحباب اهلل لأطفال »الرتيزوميا » الربفي�سور »اأمينة خالدي » عن الو�سعية ال�سعبة التي 
تواجه العديد من الأطفال املعنيني بحالة »الرتيزوميا »«متالزمة داون« وهذه الو�سعية تتطلب تكفال اجتماعيا بالدرجة الأوىل على م�ستوى وزارتي الت�سامن 
والن�ساط الجتماعي وال�سحة وقالت الأ�ستاذة اجلامعية يف العلوم الن�سانية والجتماعية بجامعة م�ستغامن والنا�سطة اجلمعوية يف جمال رعاية الطفولة اأن 
العمل اجلمعوي املهتم برعاية الطفولة والتي ت�سرف على مدر�سة للتكفل بالفئة مبنطقة » مديوين » بوهران » اأن من اأهداف جمعية »اأحباب اهلل للرتيزوميا 
»اإجناز مركز وطني  للتكفل بفئة »الرتيزوميا » منوهة يف ذات ال�سياق باملجهودات التي بذلها مدير الن�ساط الجتماعي لولية وهران ،ومدير ال�سحة يف دعم 

ن�ساط اجلمعية ،ومرافقتها �سمن الحتياجات والأن�سطة املنظمة.

اأن ن�ستحدث مركزا  اإىل  "نتطلع 
للتكفل بالأطفال امل�سابني ب« 

تريزوميا » وهذا بعد توفري اأر�سية 
لإجناز هذا املركز الذي نحتاج فيه 

لدعم الدولة ،واملح�سنني"

"اجلمعية يف احلقيقة فتية ولكنها 
توؤطر الآن م�سروعا جمعويا 

هاما مبدينة وهران التي نن�سط 
بها جمعويا فقد قامت اجلمعية 

با�ستحداث ق�سم ابتدائي لالأطفال 
املعنيني باحلال"
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بل جاء من تطورات جينية فريو�سية 
اإذا  ما  اختلف يف  الطبيعة  قلب  من 
كان للإن�سان وخمابره العلمية الأمارة 
بال�سوء يد يف ظهورها وانت�سارها اأم 

اأن الأمر يتعلق بولدة تلقائية.
اجلدل  العامل  اأنهى  ما  �رسعان 
�رسقا  ال�سيا�سيني  األ�سنة  وخر�ست 
وغربا وكفوا عن اتهاماتهم املتبادلة 
البحث يف م�سدر  اأن  اأدركوا  عندما 
الفريو�س امل�ستجد اإمنا هو م�سيعة 
يحمله  الذي  التهديد  اأمام  للوقت 
فالأولوية ملواجهته  اجلديد  الغازي 
مع  معركة  لإدارة  الإن�سان  وتاأهب 
كائن ل يعرف عنه يف البداية اإل النزر 
القليل. كان يجب اأن تواجه الب�رسية 
البيولوجي  وجودها  يهدد  بات  ما 
العاملي  ونظامها  اجلمعي  وكيانها 
ملقاومة  حواجز  اإقامة  خلل  من 
انت�سار الفريو�س باإذكاء روح الوقاية 
اللدود  العدو  هذا  من  والحرتاز 
الذي كاد ينخر الب�رسية جمعاء كرد 
ا�ستنفار  قبل  منه  مفر  ل  اأويل  فعل 
طاقات  من  الكربى  الدول  لدى  ما 
للعثور على و�سفات علجية  علمية 
الوفيات  موجات  من  حتد  ملئمة 
التي تزايدت قبل البحث عن اللقاح 
املنا�سب للوقاية الناجعة منه متكن 
قوقعتها  من  اخلروج  من  الب�رسية 

وا�ستئناف ن�ساطاتها بكل اطمئنان.
جتربة �سنة كاملة تتابعت فيها اأرقام 
 78 قاربت  التي  بالفريو�س  الإ�سابة 
مليون م�ساب وخلفت ما يقرب من 

يقرب  من  �سفاء  مع  �سحية  مليوين 
هذه  امل�سابني  عدد  ن�سف  من 
اخل�سائر  من  الأولية  احل�سيلة  هي 
�سامل  اإح�ساء  انتظار  يف  الب�رسية 
للخ�سائر املادية وما تلقاه القت�ساد 
العاملي من �رسبات موجعة ل تزال 
املقبلة  ال�سنوات  تنتظر  اأثارها 
الن�سيج  على  وتاأثرياتها  جليا  للربوز 
الجتماعي للب�رسية التي يرتقب اأن 
الب�رسية  تظهر  مل  اإذا  وخيمة  تكون 
التي  تلك  مثل  ت�سامنية  جهودا 
املناخ  تاأثريات  مواجهة  يف  تربزها 

والحتبا�س احلراري.
�سنتها  الب�رسية  تختم  تكد  مل  ولكي 
الت�ساوؤم املمزوج باخلوف  على وقع 
اأ�رسعت  حتى  القامت  امل�ستقبل  من 
الأولية  جتاربها  يف  عدة  خمابر 
بداية  ومع  املنا�سب  اللقاح  لإنتاج 
ال�سنة  هذه  من  الأخري  الثلثي 
من  اللقاح  عرو�س  تتهاطل  بداأت 
رو�سيا وبريطانيا والوليات املتحدة 
اليوم  و�سارت  وال�سني  الأمريكية 
تتناف�س على اأخذ احل�سة الأكرب يف 
ال�سوق العاملية وهو ما جعل الب�رسية 
تتنف�س ال�سعداء وتعلو تبا�سري عودة 
من  الكثري  وبداأ  احلياة  اإىل  احلياة 
تدريجيا  التخل�س  يف  تفكر  الدول 
املتعلقة  الثقيلة  الوقاية  تدابري  من 
باحلجر املنزيل وغلق احلدود اأمام 
حركة ال�سفر وتعميم تدابري الوقاية 
من ا�ستعمال الكمامات واملطهرات 
وغريها  اجل�سدي  التباعد  والتزام 

من ال�سلوكات التي دخلت مع الوقت 
جميع  يف  اليومية  العادات  �سمن 

اأنحاء العامل.
لقد كان اجلهد الب�رسي يف مواجهة 
الفريو�س كبريا وجبارا اأمام �رسا�سة 
ول  مت�ساحما  يكن  مل  الذي  الوباء 
روؤوفا بالب�رس وقد اأ�ساب من �سكان 
الوقاية  على  حر�سا  الأكرث  العامل 
والأكرث ت�سددا يف التزام الرقابة مثل 
اآخرهم  واحلكومات  الدول  روؤ�ساء 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
عبد  اجلزائري  بالرئي�س  مرورا 
اجلهد  هذا  مقابل  تبون.  املجيد 
على  الفريو�س  ي�ستقر  مل  الب�رسي 
تركيبة واحدة بل عرف ما يقارب 4 
اآلف طفرة منذ بداية ظهوره واأنتج 
اختفى  �سللت  �سبع  طريقه  يف 
واآخرها  ب�سكل طبيعي  منها  البع�س 
الوزراء  رئي�س  عنها  اأعلن  التي 
جديدا  هلعا  واأثارت  الربيطاين 
واأنذرت باأن ل يكون عام 2021 اأقل 
ل�سيما  املن�رسف  العام  من  �سوء 
اأنها  اأعلن  الربيطاين  امل�سوؤول  واأن 
الإ�سابات  من  باملائة   60 ت�سكل 
الذي  حاليا  بربيطانيا  بالفريو�س 
باأنه  ال�سابقة  ال�سللت  عن  يتميز 
من  عدد  اأكرب  اإىل  النت�سار  �رسيع 
البيانات  تطلعنا  اأن  دون  الأ�سخا�س 
اأنه  عن  الأخرية  والإح�ساءات 
ال�سابقة  ال�سللت  من  فتكا  اأ�سد 
بريطانيا  يف  القائم  التهويل  عك�س 
يف  الدول  من  العديد  م�س  والذي 

والعراق  م�رس  مثل  العربي  العامل 
تدابري  اإىل  عادت  التي  وال�سعودية 
مثل  جديد  من  املت�سددة  الوقاية 
توقيف حركة ال�سفر جوا وبرا وبحرا 

وعزلها عن العامل اخلارجي.
اأحدثته  الذي  اخلوف  ومبقابل 
�سيء  ل  باأن  العلماء  ب�رس  بريطانيا 
يدعو للقلق من هذه ال�سللة اجلديدة 
واأنها  وخطورتها  تاأثريها  حيث  من 
الطفرات  اآلف  نتائج  �سمن  تدخل 
واملر�سحة  الفريو�س  تقع على  التي 
اأخرى  �سنوات  �سبع  اإىل  لتمتد 
الطبيعي من عدد  اإىل مداها  لت�سل 
اأن  دون  ال�سللت  واإنتاج  الطفرات 
درجة  يف  نوعيا  تطورا  ذلك  يحدث 
فتك الفريو�س مبا يعني اأن اللقاحات 
املحدثة لن يتجاوزها الزمن بل هي 
قادرة على املدى املتو�سط والبعيد 
ما  اإذا  للجائحة  الت�سدي  على 
ا�ستطاع العامل تلقيح 60 باملائة من 

ال�سكان قبل نهاية عام 2021.
اإىل  املتفائلة  التوقعات  وتذهب 
اجلهاز  يف  كبرية  ثقة  هناك  اأن 
�سي�ساعد  الذي  للإن�سان  املناعي 
ل�سيما  للفريو�س  الت�سدي  على 
عندما يتدعم باللقاحات املعرو�سة 
بطيئ  للفريو�س  اجليني  فالتحول 
اجلهاز  تكيف  �رسعة  من  باملقارنة 
اأ�ساعه  ما  واأن  للإن�سان  املناعي 
له  مربر  ل  خوف  من  الربيطانيون 
فقد كذب الربيطانيون ولو �سدقوا. 

مل ميهد حتى للمجتمع النخراط فيه 
كتوجه �سيا�سي جديد �ساحبته اأحداث 
،واجتماعية  ،واقت�سادية  �سيا�سية 

مت�سارعة منذ اأحداث اكتوبر 1988.
العددي  الكم  ثراء  على  ننتج  ومل 
املجتمعية  التمثيل  ومنابر  للأحزاب 

الوقت  ذاك  يف  وال�سيا�سية 
عمر  من  جدا  الق�سري 
قيادات  ال�سيا�سية  التعددية 
التاأ�سي�س  على  قادرة  �سابة 
يف  جديدة  �سيا�سية  ملرحلة 
بل  والإدارة  والعمل  التوجه 
اإن البلد دخلت يف دوامة من 
الأعمى  والإرهاب  "اخلراب 
وانهمكت  �سيء  كل  وتوقف   "
مبحاربة  اجلزائرية  الدولة 
الأعباء  وحتمل   " "الرهاب 
يف  التفكري  من  اأكرث  الأمنية 
اأو  �سيا�سي  حتول  اأي  اإحداث 
ا�ستكمال م�سار التعددية الذي 
عرف هزات عديدة يف مرحلة 

"الت�سعينات "
احلقيقية  املع�سلة  اأن  اعتقادي  ويف 
مدار  على  البلد  يف  املطروحة 
�سنوات طويلة خا�سة يف خطاب موجه 
�سيا�سات  تتمظهر جتلياته يف  لل�سباب 
عمومية موجهة لتح�سني واقع ال�سباب 
املع�سلة  هذه  عدة  م�ستويات  عرب 
احلقيقية يف هذا ال�سياق هو اأن الدولة 

وال�سيا�سية  العمومية  �سلطاتها  عرب 
والإدارية تخاطب ال�سباب بدون �سباب 
من  املوجود  الكم  اأن  اأدق  ومبعنى 
ال�سباب  يخاطبون  الذي  امل�سوؤولني 
،ويجب   " "ال�سباب  �سن  يف  لي�سوا 
النتباه اىل اأن ت�سبيب موؤ�س�سات الدولة 

يف الوقت الراهن كفيل بطماأنة ال�سباب 
واإقحامه يف منظومة القرار ال�سيا�سي 
الآن  وفيه  �سباب  ولة  منلك  كنا  فلو 
وزراء �سباب ومدراء عامون �سباب ملا 
وجدنا ال�سباب خارج املوؤ�س�سات وهذه 
م�سالة جوهرية يجب النتباه اليها وقد 
مرة  من  اأكرث  املو�سوع  هذا  كتبت يف 
اأن  على  واأكدت  الوطنية  ال�سحافة  يف 

وجود  رغم  يبحث  اجلزائري  ال�سباب 
كم معترب من الأحزاب ،واجلمعيات عن 
منابر متثيل حقيقية ،ويطالب بحقه يف 

اإدارة منظومة القرار ال�سيا�سي .
اآخر يفر�سه املو�سوع وهو ملا  �سوؤال 
يتحرك �سبابا دوما خارج املوؤ�س�سات 

الكثري  يعرف  ول  للدولة  الر�سمية 
على  اأن  لفائدته  الدولة  تقدمه  عن 
م�ستوى التكوين اأو الت�سغيل اأو الرتفيه 
الذي  تقديري  يف  واجلواب  ،والرعاية 
الدرا�سات  من  العديد  اأي�سا  توؤكده 
ال�سلطات  اأن  اإىل  راجع  الأكادميية 
العمومية اأغفلت م�سالة هامة يف هذا 
املجال ،وهو حتويل ال�سباب اإىل الفاعل 

ال�سيا�سي بدل اأن يكون دوما اجلمهور 
،وبرامج  �سيا�سات  من  امل�ستهدف 
وكاأنه عاجز عن التنفيذ ،وهذا �سلوك 
عززته العديد من ال�سلطات العمومية 
يف تعاطيها مع اللغة املطالبية ل�سبابنا 
ال�سباب  من  ،وا�سعا  قطاعا  جند  لذا 
الوقت  هذا  يف  مييل  اجلزائري 
التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  اإىل 
الجتماعي وحتتله هذه املواقع 
الجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 
ويومياته  حياته  من  هاما  حيزا 
ويحدث هذا بطبيعة احلال على 
تبذل  الذي  املجهود  ح�ساب 
التابعة  ال�سبانية  املوؤ�س�سات 
للعديد من الوزارات والتي يجب 
ال�سباب  اأمور  ت�سري  اأنها  القول 
بطريقة غري مفهومة وكل�سيكية 
وقدمية جتاوزها الزمن فال�سباب 
مغاير متاما عن  يحتاج خلطاب 
ول  املا�سية  الأزمنة  خطابات 
بلد  يف  جمهورا  يكون  اأن  ميكن 
ال�سبعني  ن�سبة  ال�سباب  فيها  يحتل 
من  الكثري  تراجع  فاإن  لذا  باملائة 
ال�سباب  مع  التعاطي  يف  املوؤ�س�سات 
يفر�س  الذي  اإيقاعه  مع  ،والتناغم 
خارج  �سبابنا  جعل  احلياة  منطق 
ال�سلطات  برامج  ،وخارج  املوؤ�س�سات 
،وال�سباب يف  فلك  ال�سلطة يف  لت�سبح 

فلك اآخر ....

كذب الربيطانيون ولو �سدقوا

 اأ�سئلة عن اخلطاب والكيان

ت�شتعد الب�شرية هذه الأيام 
ل�شتقبال عام جديد باأمل 

كبري يف اأن ميحو من الذاكرة 
العام الذي ينق�شي. اإنه 

عام 2020 الذي عرفت فيه 
الإن�شانية اأكرث المتحانات 

ق�شاوة يف تاريخها، عام 
اخلوف واجلزع واحلزن 

والأمل يف معادلة متعددة 
املجاهيل. مل يكن عام 2020 
ك�شائر الأعوام ال�شابقة ولن 
يكون بالتاأكيد مثل الالحقة 

فقد ا�شتيقظ العامل يف 
�شبيحته مذهول منده�شا 
بعد اأن فاجاأه غاز ل هو من 

الكائنات الف�شائية التي يحكى 
عنها يف الق�ش�ص وت�شور يف 
الأفالم ول من قوة عاملية 

متطرفة كما كان حال 
احلربني العامليتني .

يف الواقع اننا منذ �شنوات 
دخول اجلزائر عهد 
التعددية ال�شيا�شية 
واحلزبية مع اأواخر 
الثمانيات ،وال�شياق 
التاريخي وال�شيا�شي 

ال�شاغط اآنذاك ،والذي 
نقل املجتمع اإىل عهد 

الأحزاب واملنابر اجلمعوية 
والنقابية ،واإحاله اإىل 

ثقافة التعدد ،واحرتام 
قيم الدميقراطية على 

عجل هذا الواقع امل�شتجد 
يف احلقيقة اأربك النظام 

ال�شيا�شي اآنذاك 

بقلم: اح�شن خال�ص

علماء ينفون خطر ال�شاللة اجلديدة لكورونا 

ال�شباب

بقلم د.حممد مرواين

يتبع
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الق�ضية  فجعت  التي  الأخبار  اآخر 
املغرب  دولة  اإعالن  علنا  الفل�ضطينية 
العربي التي تراأ�س قيادتها جلنة القد�س 
مغادرة  قبل  )اإ�رسائيل(  دولة  مع  التطبيع 

ترامب البيت الأبي�س.
عن  حتدثت  العربي  الإعالم  و�ضائل 
بدايات قدمية لهذه العالقة املعلنة، حيث 
ن�رست �ضورة ليهود باراك وهو يف ق�رس 
ملك  ح�ضور  ويف  الراحل،  املغرب  ملك 
املغرب احلايل حممد، وهو يف اخلام�ضة 
ع�رسة من العمر، ومن املعلوم لنا ولغرينا 
اأن يف ق�رس امللك يهود مغاربة يف مواقع 
اليهودية  املغاربية  اجلالية  واأن  خمتلفة، 
للمغرب،  وتعود  )اإ�رسائيل(  دولة  تزور 
ولكن العالقات الر�ضمية كانت تقبع حتت 

الطاولة امللكية، اإىل اأن جاء زمن الإعالن 
الذي مت قبل يومني.

وتتحدث و�ضائل الإعالم العربية اأن غابي 
دبلوما�ضيا  ع�رسين  اأم�س  كرم  اأ�ضكنازي 
عملوا يف الإمارات والبحرين منذ ع�رسين 
عاما، واأ�ضهموا اإ�ضهامات جيدة يف تطبيع 
العالقة والو�ضول لتفاق اأبراهام. الرقابة 
احلكومية �ضمحت بالإعالن عن التكرمي، 
املكرمني  اأ�ضماء  بن�رس  ت�ضمح  ولكنها مل 

لأ�ضباب اأمنية.
نرفع  كنا  ال�ضابقة  اخلم�ضة  العقود  يف 
العربية،  القيادات  وتلكم  الدول  هذه  مع 
�ضعار الأمة الواحدة، والثورة الواحدة من 
املحيط الهادر اإىل اخلليج الثائر، واليوم 
ثائر  ثمة  يكن  مل  اأنه  للفل�ضطينيني  يتبني 

�ضاحل  يف  ول  اخلليج  يف  ل  هادر،  ول 
املحيط، واأن اجلميع كان ياأكل بالق�ضية 
فل�ضطني  يف  نحن  وكنا  الفل�ضطينية، 
اأن  ونح�ضب  والأحالم،  الإعالم  نعي�س 
وي�ضتعيدون  فل�ضطني،  �ضيحررون  العرب 

القد�س، ويعيدون الالجئني!
قبل  املغرب  يف  كان  التطبيع  قطار 
والبحرين  الإمارات  ويف  قرون،  اأربعة 
متجها  الآن  ي�ضري  وهو  قرنني،  قبل 
غربا،  نيجرييا  واإىل  �رسقا،  لإندوني�ضيا 
نزول  ال�رسعة قبل  تركبه على وجه  وقد 
ورمبا  عمان،  الأبي�س  البيت  من  ترامب 
قطر، بح�ضب ت�رسيبات عربية، ول اأظنه 
الأبي�س  للبيت  بايدن  بدخول  �ضيتوقف 
دول  القطار  تركب  اأن  اأ�ضتبعد  ل  واأنا 

وامل�ضاألة  كبرية،  واإ�ضالمية  اأخرى عربية 
م�ضاألة وقت ل اأكرث ما الذي حّل بالق�ضية 
الفل�ضطينية؟! نعم، تعر�ضت الق�ضية لأكرب 

واأطول خيانة عربية.
الق�ضية عا�ضت قرونا طويلة تكرر عزمات 
قادة العرب على حترير فل�ضطني واإعادة 
الظاهر،  يف  احلقوق  وحفظ  الالجئني 
طول  وعلى  القيادات  هذه  كانت  وبينما 
توا�ضل  على  املا�ضية  الطويلة  الفرتة 
حميم وتفاهم يقبل النمو والتقدم مع قادة 
)اإ�رسائيل( ب�ضكل غري معلن، اإىل اأن جاء 
التطبيع  قطار  حركة  عن  الإعالن  زمن 
ملاذا  عربية.  حمطة  لكل  و�ضوله  وزمن 
كافرون؟!  به  هم  مبا  وع�ضمونا  خدعونا 

من املحيط اإىل اخلليج تطبيع وهدم!

لكن الإ�ضكالية اأَنّ الإن�ضان يَنبهر بالوردة ،  
ويُرِكّز يف َقْطفها ، ويَن�ضى الأ�ضواَك التي 
حُتيط بها ، وهذه العملية اخلطرية تُ�ضِبه 
كيز يف احَلَدث ،  ، والرَتّ بالتاريخ  النبهاَر 
وِن�ضيان الدوافع اخَلِفيَّة التي تقف خلف 
تَوجيهه  على  وتعمل   ، احَلَدث  �ضناعة 
الأهواء  على  اعتماًدا   ، ُمغِر�س  ب�ضكل 
اأنَّه  وكما   . ال�ضخ�ضية  وامل�ضالح  الذاتية 
ل تُوجد فائدة ِمن عطر الوردة وَجَمالها 
ًة وقاتلًة ، كذلك ل تُوجد  ، اإذا كانت �َضاَمّ
فائدة ِمن ُرومان�ضية التاريخ وَروعته ، اإذا 
كان قائًما على ح�ضارة القتل ، وا�ضتغالل 

القوِيّ لل�ضعيف .
     عندما يُدِرك الإن�ضاُن َدْوَره املركزي 
فاعاًل  باعتباره   ، التاريخية  الأن�ضاق  يف 
الِعلَّة  طبيعة  �ضيُدِرك  بها،  وُمنفعاًل  لها، 
ةُ  وامَلعلول يف التاريخ واللغة ، فالِعلَُّة هي ُقَوّ
الإن�ضاِن الفاعلُة يف تراكيب التاريخ وبُنى 
اللغة ، وامُلوؤِثّرةُ يف الظواهر الجتماعية 
َمعًنى  وامُلعا�ضة   ، ًة  وَماَدّ ُروًحا  امُلتوازنة 

الجتماعي  الأثر  هو  وامَلعلوُل   . وَمبًنى 
ة الإن�ضان الفاعلة  امُلرتِتّب على الِعلَّة ) ُقَوّ
( ، والناجت عنها . وهذا الرتابُط امل�ضريي 
بب الإن�ضاين والنتيجة الجتماعية  بني ال�َضّ
، يعني اأَنّ الإن�ضان هو قائد حركة التاريخ 
اإيجاد عالقة �رسعية بني  ، والقادر على 
منطقي  توازن  واإحداث   ، واللغة  التاريخ 
بينهما ، ِمن اأجل تَوظيف التاريخ خلدمة 
الأبعاد اللغوية الرمزية احلاملة مل�رسوع 
احل�ضارة الرحيمة، وتوظيِف اللغة خلدمة 
احلاملة  الوجودية  التاريخية  املفاهيم 
الإيجابية  الجتماعية  الظواهر  ل�رسعية 

.
قوط خارج التاريخ  ل عمليُة ال�ُضّ      تُ�ضِكّ
اأكرب خطر على مركزية الإن�ضان يف نظام 
هذه  لأن   ، احل�ضارة  ومنظومة  املجتمع 
العملية تعني اأَنّ الإن�ضان دخل يف النتحار 
لبة يقف  التدريجي لعدم وجود اأر�ضية �ضُ
فيها  ك  يتحَرّ اإبداعية  وم�ضاحة   ، عليها 
البطيء  امَلوت  يف  دخل  واملجتمع   ،

احلا�رس  لأحالم  �رسعية  وجود  لعدم 
وم�رسوعية لآمال امُل�ضتقبل ، واحل�ضارة 
وجود  لعدم  العنيف  الياأ�س  يف  دخلت 
رة ِمن اخَلوف والَوْهم  ة وُمتحِرّ ثقافة ُحَرّ
، وابتكارات تكنولوجية �ضديقة لالإن�ضان 
والبيئة واملناخ . وفقدان هذه امل�ضارات 
واحل�ضارة  واملجتمع  الإن�ضان   ( الثالثة 
البع�س  يَدفع   ، وح  والُرّ َغف  وال�َضّ لالأمل   )
 ، للتَّعبري  العنيفة  الو�ضائل  ا�ضتخدام  اإىل 
الأحالم  وخ�ضارة  التام  بالعجز  ل�ُضعوره 
واإذا   . النََّفق  نهاية  يف  وء  ال�ضَّ وغياب 
 ، يقة  ال�ضَّ الزاوية  يف  الإن�ضاُن  ُح�رس 
 ، َم�ضدود  طريق  اإىل  و�ضل  اأنَّه  واأيقَن 
َف�َضْوَف   ، يَخ�رسه  ما  ُهناك  يَُعْد  مَل  واأنَّه 
يَرمي اإن�ضانيته وراء َظْهره ، ويتحَوّل اإىل 
د اأخيه الإن�ضان ، ويُحِوّل  وح�س كا�رس �ضِ
اإىل  راقية  اإن�ضانية  منظومة  ِمن  التاريَخ 
قائمة   ، بة  ُمرَكّ نَْف�ِضيَّة  ُعَقد  َمنظومة 
لم  بالُظّ عور  وال�ُضّ دام،  وال�ضِّ اع  ال�رِسّ على 
وا�ضتغالل   ، واجلالد  ال�ضحية  وثنائية   ،

مِلَن  مَيِلك  َمن  وابتزاز   ، لل�ضعيف  القوِيّ 
بالثاأر  والأخذ  النتقام  وُحب   ، مَيِلك  ل 
جاهًدا  الإن�ضاُن  �ضيعمل   ، وِعندئذ   .
اكمية ،  لتحطيم امُلنَجزات احل�ضارية الرَتّ
لقناعته بعدم ُوجود مكان له يف احل�ضارة 
 ، العاملية  ال�ضيا�ضية  اللعبة  خارج  واأنَّه   ،
ج على الالعبني مب�ضاره  د ُمتفِرّ واأنَّه ُمَرّ
وم�ضريه . وهذه امل�ضكلُة اخلطرية تَدعو 
 ، نَْف�ضه  ِمن  الإن�ضان  حماية  �رسورة  اإىل 
وحماية   ، الإن�ضان  ِمن  املجتمع  وحماية 
 . مًعا  واملجتمع  الإن�ضان  ِمن  احل�ضارة 
ق اإل بَجْعِل  وهذه احلمايُة ال�ضاملُة ل تتحَقّ
الإن�ضان ُم�َضاِرًكا يف بناء نَْف�ضه ، وتَطويِر 
 ، العاملية  وح�ضارته  املحلي  ُمتمعه 
وَجْعِل اجلوهر الإن�ضاين َمو�ضوًعا للتاريخ 
اإبداعًيّا  ُحلًْما  التاريُخ  يُ�ضبح  وبذلك   ،
ونافذة   ، اأمل  وبارقة   ، با�ضتمرار  ُمعا�ًضا 
على امُل�ضتقبل امُل�رسق ، ولَي�س لَعنًة على 
وتَدمرًيا   ، لوجوده  وتَهديًدا   ، الإن�ضان 

لأحالمه .

من املحيط اإىل اخلليج.. تطبيع وهدم!

حماية الإن�سان من ال�سقوط خارج التاريخ

قطار التطبيع بني قادة العرب 
وقادة دولة االحتالل ال�صهيوين 

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

بقرون طويلة.

 التفاعُل الرمزي بني االإن�صان 
والتاريخ َيعك�س اأهميَة 

التوا�صل بني الذات واالإطار 
احلا�صن لها ، ومبا اأن الذات ال 
َتن�صاأ يف الفراغ ، وال َتنمو يف 

العدم ، فمن الطبيعي اأن تبحث 
الذات عن بيئة ُمنا�صبة لالإبداع 

بة اخِل�صبة  ، َتكون كالُترّ
�صبة للوردة . بالِنرّ

بيع املبداأ

اأفكار و م�صارات

د. يو�صف رزقة

اإبراهيم اأبو عواد /
 كاتب من االأردن

اأقالم

عاًما   33 مدار  على  خا�ضوا  اأولئك  كل 
والق�ضاء  حما�س  وجود  اإنهاء  مهمة 
عليها، دون اأن يدركوا اأنها ن�ضاأت لتكون 
رواية فل�ضطينية ملحمية عليهم قراءتها 

حتى النهاية.
وزارة  مقر  مبنى  الأ�ضماء  هذه  غادرت 
اخليبة،  اأذيال  جتّر  "الكرياه"  احلرب 
للق�ضاء  ومقرتحاتها  خططها  متاأبطة 
من  واحدة  اأ�ضبحت  التي  احلركة،  على 

اأ�ضعب املحاكمات لـ "اإ�رسائيل".
اأهم  ثاين  "اإ�رسائيل"  يف  احلرب  وزير 
اإنفاق حوايل  من�ضب يف احلكومة، ويتم 
ربع ميزانية الدولة على "وزارة احلرب"، 
وهي  الكيان،  يف  وكالة  اأغنى  لت�ضبح 
موازين  تغيري  يف  ت�ضهم  مل  معطيات 
اإ�ضعافها،  اأو  حما�س  مع  املعركة 
الحتالل  عدوانية  من  زادت  ما  بقدر 
وعن�رسيته �ضد �ضعبنا، بالنظر اإىل كون 

حما�س واحدة من اأخطر التحديات التي 
تهدد الأمن الإ�رسائيلي.

احلركة  تراجع  ذلك  عن  ينتج  مل  كما 
الدفاع  يف  الإن�ضانية  م�ضوؤوليتها  عن 
عن �ضعبنا، بل تعاملت مع هذا الت�ضخم 
الع�ضكري وفق قاعدة "كلما ات�ضع حجم 

العدو زادت نقاط �ضعفه".
كبرية  ا�ضتنزاف  حالة  احلركة  �ضكلت 
للموؤ�ض�ضة الأمنية والع�ضكرية الإ�رسائيلية 
م�ضتوى  وعلى  العملياتي  امل�ضتوى  على 
هو  العام  وال�ضبب  اأنف�ضهم،  اجلرنالت 
�ضيا�ضة احلكومة الإ�رسائيلية يف التعاطي 
ا�ضتقالت  من  كان  فما  غزة،  ملف  مع 
تنفيذ  دون  ومغادرتهم  احلرب  وزراء 
اأ�ضافت  اأنها  �ضوى  وعودهم،  مفرقعات 

ر�ضيًدا بالغ الأهمية اإىل احلركة.
لقد ت�ضببت حما�س يف رفع ثمن حقيبة 
"الدفاع" يف "اإ�رسائيل"، حتى اأ�ضبح يقال 

نتنياهو  يد  يف  م�ضيدة  اإىل  اإنها حتّولت 
الأقل  بتعيني  يبايل  يعد  ومل  خل�ضومه، 
اأفيغدور  كاأمثال  املن�ضب  لهذا  خربة 
التحليالت  اأغلب  انتهت  الذي  ليربمان، 
ال�ضيا�ضية اإىل اأنه مل يُعنَيّ وزيرا للحرب 
الأمنية، بل حلّل  اأجل حّل امل�ضاكل  من 

الأزمة ال�ضيا�ضية لنتنياهو.
وتطّور الأمر حتى �ضار يُفهم اأن نتنياهو 
ل يزال يوا�ضل لعبة الكرا�ضي املو�ضيقية 
مع اجلرنالت؛ من اأجل ت�ضعيب مهمتهم 
 ،1987 عام  ومنذ  حكومته.  حتّدي  يف 
"اإ�رسائيل"  يف  والدوران  العزف  يتكرر 
 15 خرج  حتى  الدفاع"  "كر�ضّي  على 
حما�س  ظلّت  بينما  اللعبة،  من  وزيًرا 

حت�ضمها.
وبرغم ذلك، فاإن كل عام يزيد يف عمر 
حما�س تزيد معه التحديات وال�ضعوبات، 
اأمًرا �ضلبًيّا بال�رسورة، بقدر  وهذا لي�س 

احلركة يف  اندماج  مدى  على  يوؤ�رس  ما 
وهو  وت�ضابكاته،  الفل�ضطيني  الواقع 
تقود  حلركة  الطبيعي  الو�ضع  براأيي 

امل�رسوع الوطني.
هو  الـ33  عمر  يف  الأبرز  الفارق  لكن 
امل�ضلّح  للجناح  القوة  وظائف  اكتمال 
درجة  اإىل  الق�ضام"  "كتائب  للحركة 
اإىل  العدو  مع  الردع  حتقيق  جتاوزت 
تثبيته، حتى اأعطى �ضداه يف كل ال�رسق 
والكاتب  الأكادميي  فا�ضطر  الأو�ضط، 
الإ�رسائيلي "حاييم م�ضغاف" للقول "اإن 

الق�ّضام �ضّعب علينا هزمية حما�س".
ل تتقّدم حما�س يف العمر فقط، بل يف 
رفعت  لذلك  وامل�ضتوى،  والتاأثري  الفعل 
والثالثني  الثالثة  انطالقتها  يف  باقتدار 
لأنها  الأحرار"؛  عهدة  "فل�ضطني  �ضعار 
تعرف اأن اأقوى عهد هو الذي يقال باأقل 

الكلمات.

مغامرات )15( وزيًرا مع حما�س
الرقم 15 ي�صري اإىل عدد 
وزراء احلرب ال�صهاينة 
وا على حركة  الذين مررّ

حما�س منذ تاأ�صي�صها يف عام 
كانوا  تقريًبا  ون�صفهم   ،1987

روؤ�صاء وزراء يف اخلدمة. 
وخم�صة من اأولئك )مو�صيه 
ديان، اإ�صحاق رابني، اإيهود 

باراك، �صاوؤول موفاز، مو�صيه 
يعلون( كانوا اأي�صًا روؤ�صاء 
اأركان �صابقني يف اجلي�س.

بقلم : اأحمد الكومي 

الكلمة للمقاومة
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ال�صحراء الغربية

تاريخ اأ�سيل و اأطماع ال�ستعمار املغربي
االعرتاف بجمهورية ال�صحراء 

الغربية 

حتول  الذي  الإ�سباين  النفوذ  دام  بعدما 
لحتالل من 1883 حتى 1975 تاريخ جالء 
الإ�سبان من املنطقة ويف 26 فرباير 1976 
اإ�سباين  جندي  اآخر  اإجالء  فيه  مت  الذي 
املوايل  اليوم  البولي�ساريو �سبيحة  واأعلنت 
العربية  اجلمهورية  واحد  جانب  من 

ال�سحراوية الدميقراطية

االعرتاف باجلمهورية ال�صحراوية 
الدميوقراطية ال�صعبية :

الغربية  اعرتفت بجمهورية ال�سحراء 
الدميوقراطية العديد من الدول يف العامل 
خ�سو�سا دول اأفريقيا )بلغ العدد 75 دولة(، 
غري اأن البع�ض منها قام ب�سحب اأو جتميد 
)انخف�ض  بعد  اعرتافه باجلمهورية فيما 

العدد من 75 اإىل 36 حاليا(.  
تنظيم  املتحدة  الأمم  منظمة  حاولت 
منذ 1991  امل�سري  لتقرير  ا�ستفتاء 
املتحدة  الأمم  بعثة  غطاء  حتت 
الغربية  ال�سحراء  يف  ال�ستفتاء  لتنظيم 
)املينور�سو، )Minurso(؛ ولكن اخلالف 
بني املغرب وجبهة البولي�ساريو حول كيفية 
الت�سويت  له  يحق  ومن  ال�ستفتاء  تطبيق 
ال�ستفتاء  تاأخري  اإىل  اأدى  الهوية(  )حتديد 
متبادلة  اتهامات  وجهت  كما  طويال، 
ال�سحراء  منطقة  يف  الأفراد  بتوطني 
الت�سويت،  على  للتاأثري  تندوف  وخميمات 
اأدت هذه امل�ساكل اإىل اعتبار املغرب خيار 
واقرتح احلكم  التطبيق  �سعب  ال�ستفتاء 
حلل  للتطبيق  وقابل  و�سط  الذاتي كحل 
النزاع ولقى ا�ستح�سانا بع�ض الدول فيما 
رف�سته اأخرى منادية باإعطاء ال�سحراويني 

احلق يف تقرير م�سريهم كما هو متعارف 
يف  يتالعب  بداأ  املغرب  لن  دوليا  عليه 

ا�ستغالل تاييده لجتياح امريكا للعراق .
الأبعاد الأ�سا�سية للنزاع 

الدول  اختالف  اإن   : ال�سرتاتيجي  البعد 
املحيطة بال�سحراء الغربية على امل�ستوى 
التوجهات  م�ستوى  وعلى  الإيديولوجي 
تعميق  اإىل  اأدى  وامل�سالح  ال�سيا�سية 
واىل  متوالية  نزاعات  وظهور  امل�سكل 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سيا�سي.  ال�ستقرار  عدم 
طول  على  املمتد  ال�سحراء  فموقع  ذلك، 
الواجهة الغربية لل�ساحل الأطل�سي منحها 
واملعروف  موقعا جيو-ا�سرتاتيجيا مهما، 
املناطق  اأن  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  يف 
مقارنة  خا�سة  مبكانة  حتظى  ال�ساحلية 

بالأقاليم القارية.

مواقف الدول حول النزاع يف ق�صية 
ال�صحراء الغربية

 اإ�صبانية:
اأنها مهتمة بالنزاع، وتوؤيد الو�سول  اأعلنت 
اإىل حل متوافق ب�ساأنه بني جميع الأطراف 

طبقا لقرارات الأمم املتحدة.

املغرب

على  الغربية  ال�سحراء  اإىل  تنظر  كانت 
وتقول  املغربية،  الأرا�سي  من  جزء  اأنها 
من  اقتطعه  قد  الأوروبي  ال�ستعمار  اأن 
اأرا�سيه، وبالتايل فال�سحراء هي للمغرب، 
بل وترى ان ال�ستعمار اقتطع منها كدلك 
اجلزائر واجزاء من ليبيا وموريتانيا كاملة 
من  واجزاء  مايل  و  �سينغال  من  واجزاء 
نيجرييا، ال�سيء الدي يعار�ض مبداأ احرتام 
احلدود املوروثة عن ال�ستعمار بحيث نال 
منح  بعد   1956 عام  ا�ستقالله يف  املغرب 

فرن�سا لها ذلك لالحتفاظ باجلزائر ، حيث 
كانت اجلزائر �سحية اتفاقيات �رسية متت 
بني املغرب وتون�ض من جهة ، وال�ستعمار 
الفرن�سي من جهة اأخرى اإىل جانب ت�سديد 
اأرا�سيهم  من  الثوار  تنقل  على  اخلناق 
كانت  ولهذا  كذلك  والعك�ض  اجلزائر  نحو 
على  مرحلة  اأ�سد   ،1956 بعد  ما  املرحلة 
املوالية  ال�سنة  اأن  حتى   ، اجلزائريني 
ا�ست�سهد اأقوى رجالت الثورة ومن فجرها 
، كما اأن املغرب له اأطماع اقت�سادية كربى 

بال�سحراء الغربية الغنية باملعادن .
اجلزائر

ال�سعوب  م�ساندة  مبادئ  لها  اجلزائر 
امل�ستعمرة ، واملطالبة مبنحها ال�ستقالل 
، ولهذا مل تكن  معنية بهذا النزاع وموقفها 
ق�سية  هي  الغربية  ال�سحراء  ق�سية  اأن 
على  ل  حتحُ اأن  يجب  و  ا�ستعمار،  ت�سفية 
ملتزمة  واأنها  املتحدة،  الأمم  م�ستوى 
الذي  الأممي  الت�سوية  »مبخطط  اأ�سا�ساً 
�سادقت عليه كل الدول الأع�ساء يف الأمم 
املتحدة مبا فيها اململكة املغربية«، وان 
اجلزائر مع اتفاق هيو�سنت املوّقع عليه من 
طرف جبهة البولي�ساريو واململكة املغربية 
امل�ساألة  لهذه  نهائية  ت�سوية  اإىل  وال�ساعي 
وفقاً للمخطط الأممي، وان م�ساألة ت�سوية 
مطروحة  كانت  الغربية  ال�سحراء  ق�سية 
منذ عام 1965 على طاولة الأمم املتحدة، 
لي�ست  وهي  ال�ستعمار،  ت�سفية  بند  حتت 
وليدة عام 1975« اأي تاريخ اإعالن املغرب 
امل�ستعمر  خروج  بعد  بها  اأحقيته  عن 
الق�سايا  اجتاه  ومواقفها  منها،  الإ�سباين 
هي  التحررية  احلركات  ل�سيما  العادلة 

مواقف ثابثة منها،
موريتانيا : اأعلنت اأن ل�سكان ال�سحراء 

الغربية نف�ض التقاليد والعادات التي لدى 
ال�سعب املوريتاين وعلى هذا الأ�سا�ض 
طالبت باجلزء اجلنوبي من ال�سحراء 
الغربية، ثم ما لبثت اأن تراجعت عن 

مطالبها بل وقامت يف �سنة 1979 بتوقيع 
اتفاق ال�سالم بني موريتانيا واجلمهورية 
ال�سحراوية بالعا�سمة اجلزائرية والذي 
مبوجبه ان�سحبت موريتانيا ب�سفة نهائية 

من اجلزء الذي كانت حتتله من تراب 
ال�سحراء الغربية واعرتفت باجلمهورية 

ال�سحراوية.
راأي حمكمة العدل الدولية :

ال�سحراوي  النزاع املغربي  اأ�سباب  تعود 
يقدمه  اإحداهما  مطلبني  تعار�ض  اإىل 
يف  تاريخية  حقوقا  مدعيا  املغرب 
ويدافع  يوؤكد  والثاين  الغربية،  ال�سحراء 
القابل  غري  ال�سحراوي  ال�سعب  حق  عن 
للت�رسف يف تقرير امل�سري وال�ستقالل.

العام  اإىل الأمني  بطلب  املغرب  تقدم 
الإ�سبانية  احلكومة  واإىل  املتحدة  لالأمم 
لإحالة   1974 اأيلول  �سبتمرب/   23 يف 
حمكمة  الغربية اإىل  ملف ال�سحراء 
راأيا  لتبدي  لهاي،  يف  الدولية  العدل 
ي�سميه  مبا  مطالبته  لتعزيز  ا�ست�ساريا 
وبعد  الإقليم(،  على  التاريخية  )حقوقه 
الطلب  على  العامة  اجلمعية  وافقت  اأن 
العدل  حمكمة  على  اأحالته  املغربي، 
الدولية املذكورة والتي عقدت 27 جل�سة 
ولغاية  حزيران  يونيو/   25 من  علنية 
واأعلنت حمكمة   1975 متوز  يوليو/   30
 16 يف  ال�ست�ساري  الدولية راأيها  العدل 
اأكتوبر/ ت�رسين اأول 1975 يف 60 �سفحة، 
بالفح�ض  تناول  وجاد  عميق  تفكري  بعد 
يف   – املو�سوع  حيثيات  كل  والتدقيق 
حدود الدعاءات والوثائق املقدمة اإليها

قد يت�صاءل الكثري ملاذا بقيت 
ق�صية ال�صحراء عالقة مثل 
الق�صية الفل�صطينية ، التي 
يعرف اجلميع اأنها دينية ؟ 

ولذلك نوؤكد للجميع اأن 
ال�صحراء الغربية هي املنطقة 

التي انطلقت منها وفود 
املجاهدين لفتح اأوروبا ، انطالقا 

من االمارة التي اأ�ص�صها مو�صى 
بن ن�صري ر�صي اهلل عنه ، 

بال�صاقية احلمراء ، وهذا الذي 
جعل االأوربيني يعاقبون اأهايل 
املنطقة ، ولالأ�صف املغرب ينفذ 

خمططات امل�صيحيني واليهود 
بالوكالة ، ولكم التف�صيل ، باأن 
االأر�ض لي�صت للمغرب بالدليل 

، وال�صحراء اأر�ض الأهاليها 
االأ�صاو�ض ، والتاريخ ي�صهد لهم 
، ولكم متابعة احللقة االأوىل 
التاريخية لل�صحراء الغربية 

قبائل ال�صحراء الغربية 
واحلقبة التاريخية يف التطورات 

االقليمية والعاملية 

د.خمتار عاليل

اجلزء 04

اجلزء 02

مت  احلو�ض  من  ال�سينغالية  املنطقة  ويف 
نيادي  ديام  هما  برتوليني  حقلني  اكت�ساف 
منخف�ض  يف  الواقع  فلور  ودوم  دكار  قرب 
ال�ساطئ،  من  كم   70 بعد  على  كازامان�ض 
املياه  يف  جرت  التي  احلفر  عمليات  اأما 
املوريتانية فقد اأظهرت وجود دلئل مبا�رسة 
على وجود البرتول والغاز يف هذا اجلزء من 
احلو�ض الر�سوبي. ويف معظم الآبار البحرية 
بن�سب  البرتولية  املركبات  على  العثور  مت 
خمتلفة، فمثاًل بلغ حجم البرتول امل�ساحب 
حوايل   1-MTO البئر  يف  املاحلة  للمياه 
اأ�سفرت  كما  اليوم،  يف  مكعبا  مرتا   27.5
عمليات احلفر اجلديدة يف البئر �سنقيط-1 
ال�سرتالية  �سايد  وود  �رسكة  نفذتها  التي 
اإذ  م�سجعة  اكت�سافات  عن  2001م  �سنة  يف 
قدر الحتياطي املكت�سف على بعد حوايل 
ومبخزون  موريتانيا،  �سواطئ  من  كلم   61
من  مكعب  قدم  تريليون   1.2 بحوايل  قدر 
اأما يف  برميل.  مليون   130 بحوايل  البرتول 
احتياطي  عن  احلديث  فيمكن  تيوف  حقل 
مليون   20 بحوايل  املذكورة  ال�رسكة  تقدره 

برميل.
دانا  �رسكة  اكت�سفت  نف�سها  الفرتة  ويف 
منطقة  يف  الطبيعي  للغاز  حقال  برتووليوم 
الإقليمية  املياه  يف  الواقع  بيل�سني-1  البئر 
�سمال موريتانيا وقدرت اإحتياطياته بحوايل 
مت   2002 �سنة  ويف  مكعب.  قدم  ترليون 

البرتول  من  كميات  اكت�ساف  عن  العالن 
بلغت  املوريتاين  القاري  اجلرف  يف  والغاز 
مليار  و30  البرتول  مليون طن من  ثالثمائة 
نفطيني  حقلني  يف  الغاز  من  مكعب  مرت 
غرب  ال�ساحل  من  مقربة  على  منف�سلني 

نواق�سوط.
اكت�سفت �رسكة كو�سمو�ض  اأخرى،  من جهة 
�سنة 2015 مكامن غازية عالية اجلودة بني 
احتياطياتها  قدرت  وموريتانيا   ال�سنغال 
وقد  مكعب،  قدم  تريليون   15 بحوايل 
تنقيب  اأبار  ثالثة  حفر  نتائج  اأظهرت 
البحرية  املنطقة احلدودية  املاء يف  حتت 
كبري  حقل  وجود  وال�سنغال  موريتانيا  بني 
البلدين،  بني  م�سرتك  الطبيعي  الغاز  من 
الذي  “تورتو-1”   التنقيب  بئر  كان   حيث 
ومت  “باحميم-1”  لحًقا  ت�سميته  اأعيدت 
حينها  ومت   2015 �سنة  منت�سف  حفره 
اكت�ساف حوايل 117 مرًتا من �سايف روا�سب 
الهيدروكربونات عالية اجلودة  خمزونة يف  
اإىل  عمرها  يعود  رملية  جيولوجية  ت�سكيلة 

الع�رس الطبا�سريي.
اأما البئر الثاين  “كمبل -1” الذي يبعد حوايل 
“احميم 1” فقد مت  اإىل اجلنوب من  5 كلم 
حفره �سنة 2016 يف ال�سنغال، واأظهر وجود 
حوايل 101 مرتا من روا�سب الغاز الطبيعي، 
كما بني هذا احلفر ال�ستك�سايف ا�ستمرارية 
الرملية  الطبيعة  اجليولوجية  الت�سكيلة 

امل�سكلة خلزان الغاز يف احميم1 املوريتاين. 
اأما البئر التنقيبي الثالث “احميم2”  الذي 
بلغ عمقه 5200 مرت فقد ك�سف عن وجود  
اجلودة،  ممتاز  ال�سايف  الغاز  من  مرتا   78
وهو ما قاد اإىل تو�سيع م�ساحة هذا احلقل 
امل�سرتك من 50 كلم اإىل 90 كلم مربع. كما 
الآبار  ترابط  ال�ساكن   ال�سغط  اختبار  اأكد 
الغاز  حلقل  املكونة  الثالثة  ال�ستك�سافية 
بع�ض  وت�سري  الكبري”.  “احميم  امل�سرتك 
تقارير �رسكة بريت�ض برتوليوم اأن الحتياطي 
 50 اإىل  ي�سل  قد  املنطقة  يف  املحتمل 

تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
عليها  املح�سل  القليلة  املعطيات  هذه 
ال�سينيغايل  املوريتاين  احلو�ض  درا�سة  من 
البرتول  على  احلاوية  الرتاكيب  باأن  تفيد 
داخل  موريتانيا  من  �سمالً  متتد  والغاز 
ترتبط  التي  ال�سحراوية  القليمية  املياه 
اجليولوجية  خ�سائ�سها  يف  موريتانيا  مع 

والبنائية.

خامتة:
على الرغم من اأن هناك الكثري من البدائل 
لنتاج الطاقة، اإل اأنها ما تزال قا�رسة عن 
مناف�سة اعتماد القت�ساد الدويل بالأ�سا�ض 
اأ�سا�سي  لكم�سدر  والغاز  البرتول  على 
للطاقة على الأقل للعقدين اأو الثالثة عقود 

القادمة ب�سبب ارتفاع تكلفة العتماد مثال 
على الطاقة النووية، اأو الطاقة من امل�سادر 
البديلة، نتيجة م�ساكل تقنية كثرية، وم�ساكل 
مثل  بع�سها،  خطورة  وم�ساكل  تخزين، 

الطاقة النووية.
ولذلك، ميكن اعتبار الرثوة من البرتول والغاز 
ال�سحراوية  اجلمهورية  �سي�ساعد  عامال 
القت�ساد  يف  فعال  دور  لعب  على  بالتاأكيد 
يف  �سي�ساعدها  م�ستقبال،  العاملي  النفطي 
�سا�سع  �ساحل  على  توفرها  بالأ�سا�ض  ذلك 
ثرواتها  لت�سدير  وا�سعا  املجال  لها  يفتح 

املختلفة اإىل اأهم الأ�سواق العاملية.
اأن ال�رساكات والتفاقات التي عقدتها  كما 
ال�سنوات  خالل  ال�سحراوية  اجلمهورية 
يف  خمت�سة  دولية  �رسكات  مع  املا�سية 
والبرتول  الغاز  وا�ستخراج  ا�ستك�ساف 
ال�ستقالل  بعد  م�ستقبال  عليها  �ست�سهل 
الطبيعية،  ثرواتها  ا�ستغالل  يف  ال�رسوع 
يف  للدخول  م�سمونة  �سبال  لها  وتفتح 
الأ�سواق العاملية. وبطبيعة احلال، ل منا�ض 
رغم ذلك من التح�سري اجليد، على م�ستوى 
�سن  حيث  من  ال�سحراوية،  اجلمهورية 
لإح�سان  ال�رسورية  والإجراءات  القوانني 
الطبيعية،  املوارد  هذه  ا�ستغالل  ت�سيري 
ويف هذا ال�سياق ياأتي مثال اعتماد الربملان 
لهذا  التعدين  قانون  مل�رسوع  ال�سحراوي 

الغر�ض 

البرتول والغاز، اآفاق واعدة

منذ اكت�صافه واإىل حد 
االآن، ال يزال البرتول 
والغاز ي�صكالن الع�صب 
الرئي�ض للطاقة بل هما 

مبثابة الدم الذي يجرى يف 
�صـريان ال�صناعات املختلفة، 

وي�صعالن احلروب، ويغذيان 
النقل الدويل والتكنولوجيا.

بقلم: لعرو�صي عبد اهلل

اجلمهورية ال�صحراوية 
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عي�شة ق.

ي�سعى اأ�سبال املدرب التون�سي نبيل الكوكي 
اإىل العودة بالفوز من العا�سمة جنامينا، رغم 
�سعوبة املهمة التي تنتظرهم هناك يف ظل 
الظروف املعروفة يف اأدغال اإفريقيا، �سواء 
على  ال�سعبة  املناخية  بالظروف  تعلق  ما 
العالية،  والرطوبة  ال�سديدة  احلرارة  غرار 
اإىل جانب ال�سغوطات من الفريق املناف�س، 
املاأمورية  تدرك  الوفاق  ت�سكيلة  اأن  اإال 

اإىل  قوية  بعزمية  وتنقلت  تنتظرها  التي 
الذي  بالفوز  هناك  من  تعود  حتى  الت�ساد 
املقررة  االإياب  مقابلة  قبل  املهمة  ي�سهل 
الغر�س  ولهذا  ماي،  الثامن  ملعبها  على 
اأ�سباله  اإعداد  على  الفتي  الطاقم  يعول 
اف�سل  يف  يكونوا  حتى  النواحي  كافة  من 
للمقابلة ويقدموا م�ستويات طيبة  ا�ستعداد 
ت�رشف الوفاق كممثل للجزائر يف املناف�سة 
هواري  الالعب  رفقاء  ويدخل  القارية. 
عالية  مبعنويات  امللعب  اأر�سية  فرحاين 

ي�سجلونها  التي  القوية  االنطالقة  عقب 
املو�سم  انطالق  منذ  الوطنية  البطولة  يف 
فوزا  حققوا  الذين  وهم  اجلديد،  الكروي 
ثمينا على ح�ساب جنم مقرة نهاية االأ�سبوع 
جنامينا  اإىل  بالتنقل  لهم  �سمح  املن�رشم، 
و�سوف  الرتتيب،  جدول  �سدارة  يف  وهم 
تعرف ت�سكيلة اأبناء عا�سمة "اله�ساب العليا" 
بع�س الغيابات عن اللقاء يف �سورة كل من 
حيث  وبربا�س،  لعريبي  بوقلمونة،  خريي، 
على  تدريبية  ح�سة  اأم�س  الالعبون  اأجرى 

املقابلة،  يحت�سن  الذي  الرئي�سي  امللعب 
مقر  اإىل  اأم�س  اأول  و�سلوا  كانوا  بعدما 
خا�سوا  خا�سة  جوية  رحلة  عقب  اإقامتهم 

على اإثرها ح�سة ا�سرتخاء ت�ساعدهم على 
االإرهاق  عاملي  من  والتخل�س  اال�سرتجاع 

والتعب على مدار الرحلة اجلوية.

يعود فريق وفاق �شطيف �إىل �ل�شاحة �لقارية جمدد� بعد غياب عنها د�م عامني، �أين ت�شارك 
ت�شكيلة "�لن�شر �لأ�شود" يف مناف�شة �لكاف، عندما تلتقي �مل�شيف نادي �لنه�شة �لت�شادي �بتد�ء 

من �ل�شاعة �لثالثة زو�ل حل�شاب مبار�ة ذهاب �لدور �ل�شاد�س ع�شر من مناف�شة كاأ�س �لكاف، 
وتعترب هذه �ملحطة �أول خطو�ت �لفريق �ل�شطايفي نحو لعب �لأدو�ر �لأوىل و�ل�شعي �إىل �لعودة 

للمناف�شة على �لتتويج بالألقاب �لقارية �لغائبة عن �لنادي منذ �شتة �أعو�م عندما �أحرز لقب 
دوري �أبطال �إفريقيا

�لنه�شة �لت�شادي / وفاق �شطيف �ليوم �بتد�ء من 15:00

الن�سر الأ�سود ي�ستهدف عودة قوية باملناف�سة القارية

�شباب بلوزد�د يعيد معاي�شة �شيناريو مولودية �جلز�ئر وبافلز

�جلولة �خلام�شة من �لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

الكاف تتوّجه نحو اإعادة برجمة لقاء غورماهيا ال�سبت املقبل

القمة بنب عبد املالك وال�ساورة لالنفراد بال�سدارة

يتوّجه االحتاد االإفريقي لكرة 
املباراة  تاأجيل  نحو  القدم 
�سباب  فريق  جتمع  التي 
غورماهيا  ونادي  بلوزداد 
دي�سمرب   26 تاريخ  اإىل  الكيني 
جويلية   5 ملعب  على  املقبل 
مقابلة  حل�ساب  تندرج  والتي 
ع�رش  ال�ساد�س  الدور  ذهاب 
اأبطال  رابطة  مناف�سة  من 
مربجما  كان  اأين  اإفريقيا، 
لكن  اليوم  املقابلة  تلعب  اأن 
الفريق الكيني مل يح�رش غلى 
الرحلة  خالل  الوطن  ار�س 
اأم�س  اأول  التي حطت  اجلوية 
مبطار هواري بومدين الدويل 
من العا�سمة القطرية الدوحة، 
الذي  اجلوي  املخطط  وهو 
كانت اإدارة النادي البلوزدادي 
االأ�سبوع  خالل  اأر�سلته  قد 
الكينية،  نظريتها  اإىل  اجلاري 
اإىل  حت�رش  مل  االأخرية  هذه 

مثلما  الرحلة  يف  اجلزائر 
مل  وانها  خا�سة  منتظرا  كان 
اإدارة  مرا�سالت  على  جتب 
وبالتايل  بلوزداد،  �سباب 
"العقيبة"  اأبناء  ت�سكيلة  تعي�س 
نف�س �سيناريو اجلارة مولودية 
اجلزائر مع نادي بافلز البنني 
نف�س  من  التمهيدي  الدور  يف 
اأن  قبل  القارية،  املناف�سة 
بينهما ويتاأهل  تعاد املواجهة 

النادي العا�سمي.
رئي�س  برر  ال�سياق،  نف�س  يف 
اأومربو�س  غورماهيا  نادي 
فريقه  التحاق  عدم  را�سيي 
نحو  اجلوية  الرحالت  بغياب 
اجلزائر يف ظل اإقفال املجال 
جائحة  انت�سار  منذ  اجلوي 
كورونا، واأو�سح يف ت�رشيحات 
اأنهم  الكيني  االإعالم  نقلها 
دخول  اأجل  من  االإذن  تلقوا 

اجلزائري  اجلوي  املجال 
من  القطرية  اجلوية  ورا�سلوا 
اأجل امتام االإجراءات االإدارية 
حتى يتنقلوا غلى الدوحة قبل 
اجلزائر،  نحو  رحلتهم  اإمتام 
را�سلوا  اأنهم  املعني  وك�سف 
القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد 
بلد  نحو  اللقاء  نقل  اأجل  من 
اأي  يتلقوا  مل  اأنهم  اإال  حمايد 

رد بهذا اخل�سو�س.
طلب  رف�ست  الكاف  وكانت 
اللقاء  بنقل  غورماهيا  اإدارة 
اإقامته  وثّبتت  اآخر،  بلد  نحو 
على ملعب 5 جويلية االأوملبي، 
وح�سب ال�سحافية الكينية فاإن 
اللقاء يتوجه نحو التاأجيل اإىل 
ينتظر  بينما  املقبل،  ال�سبت 
غورماهيا  نادي  وفد  التحاق 
اأق�سى  على  غدا  اأو  اليوم 

تقدير باأر�س الوطن.
عي�شة ق.

�شقط بثالثية �أمام نادي ت�شيل�شي

بن رحمة يعود اإىل الحتياط 
جمددا مع وا�ست هام

بن  �سعيد  الدويل اجلزائري  الالعب  عاد 
خالل  جمددا  االحتياط  دكة  اإىل  رحمة 
اأول  �سخرة  خا�سها  التي  املقابلة  موعد 
ت�سيل�سي  اأمام  هام  وا�ست  ناديه  اأم�س 
حل�ساب اجلولة 14 من الدوري االجنليزي 
رفقاءه  �سقوط  �سهدت  والتي  املمتاز، 
بثالثية نظيفة اأمام ت�سكيلة "البلوز"، ويف 
هذا ال�سدد اأعاد املدرب موي�س مهاجم 
املنتخب الوطني اإىل مقعد البلداء بعدما 
كان ك�سب ثقته يف اجلولة ال�سابقة ولعب 
اأ�سا�سيا اإال اأن ظهوره مب�ستوى غري موفق 
جعله يدفع الثمن غاليا يف لقاء ت�سيل�سي، 
اأين مت ا�ستبعاده من الت�سكيلة االأ�سا�سية، 
بخدماته،  املدرب  ي�ستنجد  اأن  قبل 
عندما اأقحمه يف الدقيقة 67 من املقابلة 

يف  متاأخرين  حينها  زمالئه  وكان  بديال، 
لكن م�ساركة بن  النتيجة بهدف دون رد، 
رحمة مل تاأت بفائدة على زمالئه وف�سل 
اللقاء،  يف  العودة  على  م�ساعدتهم  يف 
االجنليزي  املدرب  اأ�سبال  واأن  خا�سة 
فرانك المبارد متكنوا من ت�سجيل هدفني 

اآخرين.

عي�سى  اجلزائري  الدويل  الالعب  اأ�سبح 
ريال  ناديه  الرحيل عن  من  قريبا  ماندي 
تقارير  اأم�س  وك�سفت  اال�سباين،  بيتي�س 
التي  املفاو�سات  اأن  ا�سبانية  اإعالمية 
جتمع املدافع املحوري للخ�رش مع اإدارة 
ناديه االأندل�سي كللت بالف�سل ومل يتو�سل 
مع  العقد  ماندي  جتديد  ب�ساأن  الطرفان 
 ،2021 العام  �سائفة  ينتهي  والذي  فريقه 
طريق  اإىل  املفاو�سات  و�سلت  حيث 
كبرية  بن�سبة  يعجل  االأمر  هذا  م�سدود، 
وقد  بيتي�س  ريال  عن  ماندي  رحيل  نحو 
له  بالن�سبة  االأخري  املو�سم  هذا  يكون 
بقمي�سه، وكن ماندي موافقا مبدئيا على 
موا�سلة م�سواره الكروي يف �سفوف ناديه 
يتفق  اأنه مل  اإال  معه،  والتجديد  اال�سباين 
مع م�سوؤوليه على بنود العقد اجلديد الذي 
املقبلة،  للموا�سم  حت�سبا  معهم  يجمعه 
يف  ت�سري  ال  املفاو�سات  جعل  ما  وهو 

الطريق ال�سحيح.
رمي�س  لنادي  ال�سابق  الالعب  وميلك 

االأوروبية  العرو�س  من  عددا  الفرن�سي 
من اأجل التعاقد معه ابتداء من املركاتو 
ال�سيفي للعام املقبل، رغم اأنه قادر على 
توقيع عقد مبدئي ابتداء من �سهر جانفي 
الداخل باعتباره يف نهاية العقد، ويف هذا 
االإ�سبانية  التقارير  ربطت  فقد  ال�سدد 
الدوري  يف  امل�سوار  مبوا�سلة  ماندي 
اال�سباين او االنتقال اإىل اللعب يف ايطاليا 
اأين يتواجد �سمن مفكرة عدد من الفرق 

هناك دون اأن تك�سف عن هويتها.
عي�شة ق. 

ميلك عرو�شا ��شبانية و�يطالية

ف�سل مفاو�سات جتديد العقد 
بني ماندي وريال بيتي�س

مباريات  اليوم  اأم�سية  جتري 
الرابطة  من  اخلام�سة  اجلولة 
والتي  االأوىل  املحرتفة 
ثالث  من  مبتورة  تكون  �سوف 
امل�ساركة  ب�سبب  مباريات 
القبائل،  القارية الأندية �سبيبة 
وفاق �سطيف و�سباب بلوزداد، 
ويف هذا ال�سدد ي�سعى �سبيبة 
بنتيجة  العودة  اإىل  ال�ساورة 
الذي  التنقل  من  ايجابية 
جنم  امل�سيف  ملالقاة  يقوده 
ا�ستغالل  اإىل  منه  �سعيا  مقرة 
وجمعية  �سطيف  وفاق  غياب 
االنفراد  اجل  من  مليلة  عني 
تكون  ولن  الرتتيب،  ب�سدارة 
مناف�س  اأمام  �سهلة  املهمة 
يعول على تدارك هزميته امام 
نحو  والزحف  �سطيف  وفاق 
املقابل،  يف  املقدمة،  اأندية 

ملعب  من  القمة  تكون  �سوف 
رم�سان بن عبد املالك عندما 
ق�سنطينة  �سباب  ي�ستقبل 
العا�سمة،  احتاد  اجلريح 
على  "ال�سيا�سي"  يعول  اأين 
يتواجد  الذي  مناف�سه  اإغراق 
يك�سب  ومل  احل�سي�س  يف 
اأربع  مدار  على  تعادلني  �سوى 
مقابل هزميتني يف  مواجهات 

البطولة الوطنية.
الغرب  ديربي  �سيكون  بينما 
عندما  بلعبا�س  مدينة  من 
يلتقي االحتاد املحلي ال�سيف 
لقاء  يف  وهران،  مولودية 
ت�سعى خالله ت�سكيلة "املكرة" 
هذا  انت�سار  اأول  اإحراز  اإىل 
ذيل  عن  واالبتعاد  املو�سم 
الرتتيب رغم انها تواجه اأ�سبال 
املدرب كازوين وهم منتع�سني 

اأمام  االآخر  الديربي  بانت�سار 
االأخري  هذا  تلم�سان،  وداد 
عندما  التدارك  على  يعول 
ي�ستقبل جمددا بقواعده احتاد 
�سبيبة  يبحث  بينما  ب�سكرة، 
عاملي  ا�ستغالل  عن  �سكيكدة 
عندما  واجلمهور  االأر�س 
للفوز،  ال�سلف  جمعية  يالقي 
بينما �ستكون مولودية اجلزائر 
املخاطر  رحلة حمفوفة  اأمام 
�رشيع  ملالقاة  تتنقل  عندما 
بانت�سار  املنت�سي  غليزان 
خارج الديار على ح�ساي اأهلي 
يعول  حيث  بوعريريج،  برج 
انالدي العا�سمي على انت�سار 
ب�سدارة  لاللتحاق  جدديد 
وفاق  رفقة  منا�سفة  الرتتيب 
ت�سكيلة  متلك  بينما  �سطيف، 
ثمينة  فر�سة  "الرابيد" 

الرتتيب يف  بو�سافة  لاللتحاق 
حال الفوز اليوم.

عي�سة ق.
برنامج �ملباريات

14:30 نادي بارادو / اأهلي 
برج بوعريريج

14:30 �سباب ق�سنطينة / 
احتاد العا�سمة

14:30 �سبيبة �سكيكدة / 
جمعية ال�سلف

14:30 جنم مقرة / �سبيبة 
ال�ساورة

14:30 �رشيع غليزان / 
مولودية اجلزائر

15:00 وداد تلم�سان / احتاد 
ب�سكرة

15:00 احتاد بلعبا�س / 
مولودية وهران

عي�شة ق.
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عي�شة ق.

الهدف  حتقيق  من  يتمكن  مل  اأين 
ب�إحراز  الف�ف  معه  �سطرته  الذي 
اإفريقي�  بطولة  اإىل  الت�أهل  ت�أ�سرية 
يف  املقبل  الع�م  املقررة  للأمم 
من  اخل�رض  خرج  اأين  موريت�ني�، 

الكروي  للعر�س  الت�أهل  اإىل  ال�سب�ق 
غري  املف�ج�أة  بعد  ب�كرا  الق�ري 
املتوقعة التي وقعت معه يف تون�س، 
ام�م  �س�حب  بوجه  ظهر  الذي  وهو 
غي�ب  ظل  يف  ع�دية،  منتخب�ت 
ان�سحب  الذي  امل�رضي  املنتخب 
اإ�س�بة  اكت�س�ف  عقب  الدورة  من 

وعدم  كورون�  بوب�ء  العبيه  من  عدد 
ب�حلد  ق�ئمة  اإعداد  على  قدرته 
يف  للم�س�ركة  اللعبني  من  االأدنى 

دورة »لون�ف«.
�سم�عني  بن  املدرب  ويتحّمل 
اإحدى  اإحراز  يف  الف�سل  م�سوؤولية 
دورة  اإىل  املوؤهلتني  الت�أ�سريتني 

يف  امل�س�ركة  خلل  موريت�ني� 
�سكل  على  جرت  التي  املن�ف�سة 
بطولة م�سغرة، خ��سة واأن الت�سكيلة 
الوطنية ظهرت يف مب�ري�ته� الثلث 
التي لعبتهم وح�سدت خللهم نقطة 
تكتيكية  ب�أداء �س�حب وخطة  وحيدة 
خلل  من  املع�مل  وا�سحة  غري 

تقنع،  مل  ع�سوائية  لعب  طريقة 
بن  ج�نب  اإىل  امل�سوؤولية  تعترب  اأين 
الف�ف  رئي�س  مع  مت�س�وية  �سم�عني 
على  تعيينه  اخت�ر  الذي  زط�سي 

راأ�س منتخب اأقل من 20 ع�م� رغم 
ف�سله  �سلبية عقب  �سوابق  اأنه ميلك 

الذريع مع منتخب اقل من 17 �سنة.

بعد اخلروج املخيب من دورة لون�ف والف�شل يف الت�أهل اإىل البطولة الإفريقية

اإقالة بن �سماعني من تدريب منتخب اأقل من 20 عاما

االجنليزية  االأندية  رابطة  اأعلنت 
من  احل�لية  الن�سخة  نه�ئي  ت�أجيل 
املقبل  اأفريل   25 حتى  الرابطة  ك�أ�س 
لتخطي  الوقت  من  مزيد  منح  بهدف 
ح�سور  على  املفرو�سة  احلظر  موجة 
ب�سبب  للملعب  القدم  كرة  جم�هري 
وب�ء كورون�، وج�ء هذا القرار اأمًل يف 
ال�سم�ح لبع�س اجلم�هري حل�سور اأم�سية 

املحلي،  املو�سم  األق�ب  ب�أول  التتويج 
من  النه�ئي  ربع  الدور  اأم�س  وانطلق 
مع  برينتفورد  يلتقي  حيث  البطولة 
قمة  �ستجري  فيم�  يون�يتد،  نيوك��سل 
�ستي،  وم�ن�س�سرت  اأر�سن�ل  بني  مرتقبة 
�ستوك  على  �سيف�ً  توتنه�م  و�سيحل 
م�ن�س�سرت  �سي�سطدم  بينم�  �سيتي 

يون�يتد مب�ست�سيفه اإيفرتون.

مي�ّسي  ليونيل  بر�سلونة  جنُم  تـ�سلم 
نُحه�  تمَ التي  »البيت�سيت�سي«  ج�ئزةمَ 
املو�سم  لهّداِف  »م�رك�«  �سحيفة 
الّنجُم  ون�ل  االإ�سب�يّن،  الدورّي  يف 
الدوري  هّداِف  ج�ئزةمَ  االأرجنتينّي 
حمّطـم�  م�سريته،  يف  ال�ّس�بعِة  للمّرة 
تيلمو  بيلب�و  اأتليتيك  اأ�سطورة  رقممَ 
د 69 ع�م�ً، من ج�نبه  ث�را الذي �سممَ
ن�ل الفرن�سّي كرمي بن زمية جنم ري�ل 
�ستيف�نو  دي  األفريدو  ج�ئزةمَ  مدريد 
االإ�سب�ين  الدوري  يف  العب  الأف�سل 
مي�ّسي  الثن�ئّي  �سيطرةمَ  بذلكمَ  مَك�رِضمَ  ليـ

ع�م  منذ  اجل�ئزِة  على  ورون�لدو 
2009، ومنحت م�رك� ج�ئزةمَ »زامـورا« 
للبلجيكّي تيبو كورتوا  ح�ر�ِس مرمى 
مَدٍد  عـ مَلمَّ  اأقـ تلقى  حيث  مدريد  ري�ل 
من االأهداف يف املو�سم امل��سي اإذ 
فقط  من��سبة   20 يف  �سب�كـُه  اهتزت 
من  كل  ن�ل  حني  يف  مب�راة،   34 يف 
مدّرب  زيدان  الدين  زين  الفرن�سّي 
ري�ل مدريد واالإ�سب�يّن جولن لوبيتيغي 
»ميـغـيل  ج�ئزة  اإ�سبيلّية  مدرب 
الدوري  يف  مدرب  »الأف�سل  مونيـوث 

االإ�سب�ين عن املو�سم امل��سي.

ا�ستع�د فريق ت�سيل�سي توازنه 
متت�ليتني  خ�س�رتني  بعد 
على  عري�س�ً  فوزاً  وحقق 
بثلثة  ه�م  و�ست  �سيفه 
اأهداف نظيفة يف قمة لندنية 
اأقيمت �سمن املرحلة 14 من 
املمت�ز،  االإجنليزي  الدوري 
الربازيلي  املدافع  وافتتح 
للبلوز  الت�سجيل  تي�غو �سيلف� 
يف الدقيقة الع��رضة، قبل اأن 
هدفني  اأبراه�م  ت�مي  يحرز 
 78 الدقيقتني  يف  متت�ليني 
ومثل  التوايل،  على  و80 
الفوز ا�ستع�دة التوازن لفريق 
المب�رد  فرانك  املدرب 
الفريق  تلقى  اأن  بعد  خ��سة 
من  متت�ليتني  خ�س�رتني 
ووولفره�مبتون  اإيفرتون 
ورفع  هدف،  مق�بل  بهدفني 
الفوز ر�سيد ت�سيل�سي اإىل 25 
اخل�م�س  املركز  يف  نقطة 
االأهداف  بف�رق  متقدم�ً 
جتمد  فيم�  توتنه�م،  اأم�م 
 21 عند  ه�م  و�ست  ر�سيد 

نقطة يف املركز الع��رض.

وحقق فريق املدرب فرانك 
وحت�رض  مبتغ�ه،  المب�رد 
ينتظره  مل�  جيد  ب�سكل 
اإذ  مقبلة،  �س�قة  فرتة  من 
من  مب�ري�ت  �ست  يخو�س 
ال�سهر  من   19 حتى  االأحد 
املقبل، ثلث منه� من العي�ر 
الثقيل يف الدوري �سد ج�ره 
الث�لث  يف  ثم  اأر�سن�ل  االآخر 
اأوىل  يف  املقبل  ال�سهر  من 
�سد  اجلديد  للع�م  مب�ري�ته 
واأخريا  �سيتي،  م�ن�س�سرت 
ومل  منه،   19 يف  لي�سرت  �سد 
مكتملة  ت�سيل�سي  فرحة  تكن 

ت�سيلويل  بن  جهود  خ�رض  اإذ 
ا�ستبداله  اىل  وا�سطر  ب�كراً 
يلي  ز ا لرب ا - يل يط� الإ ب�
اإمر�سون ب�مليريي يف مب�راة 
�سعبة �سد فريق دخل اللق�ء 
انت�س�رات  اأربعة  على خلفية 
ال�ست  املراحل  يف  وتع�دل 
امل��سية، لكن انتهى به االأمر 
بتلقي الهزمية اخل�م�سة هذا 
املو�سم. بدوره، حقق برينلي 
هذا  فقط  الث�لث  فوزه 
املو�سم، بعدم� اأ�سقط �سيفه 
عليه  ب�لفوز  وولفره�مبتون 
اللق�ء  برينلي  ودخل   ،1-2

هجوم  اأ�سواأ  �س�حب  وهو 
بعدم�  االآن  الدوري حتى  يف 
جنح يف الو�سول اإىل ال�سب�ك 
يف �ست من��سب�ت فقط خلل 
ميلك  ال�س�بقة   12 مب�ري�ته 
املرحلة  من  موؤجلة  مب�راة 
م�ن�س�سرت  �سد  االأوىل 
بتقهقره  ت�سبب  م�  يون�يتد، 
اإىل املركز 18، لكنه جنح يف 
ت�سجيل هدفني بف�سل اآ�سلي 
عن  �سي�م�ً  فك  الذي  ب�رنز 
 2019 نوفمرب  منذ  التهديف 
�سجل  فيم�  وود،  وكري�س 
الربتغ�يل ف�بيو �سيلف� هدف 
ركلة  من  الوحيد  ال�سيوف 
برينلي  ورفع  مت�أخر،  جزاء 
وتقدم  اإىل 13 نقطة  ر�سيده 
جتمد  فيم�   ،16 املركز  اىل 
الذي  وولفره�مبتون  ر�سيد 
ت�سيل�سي  على  الط�ولة  قلب 
بعدم�  االأ�سبوع  منت�سف  يف 
يف  فوز  اإىل  تخلفه  حول 
الثواين الق�تلة 2-1، عند 20 

نقطة يف املركز 11.

موقفه  ليفربول  ن�دي  ح�سم 
بيع جنمه حممد �سلح  من 
ظل  يف  املقبل،  ال�سيف 
ب�س�أن  اأثريت  التي  املزاعم 
امل�رضي  الدويل  �سعور 
لقب  ح�مل  مع  ب�ل�سيق 
بح�سب  االإجنليزي،  الدوري 
بريط�نية،  �سحفية  تق�رير 
امل�رضي  النجم  وك�ن 
تريكة  اأبو  حممد  املعتزل 
ت�رضيح�ت  خلل  اأكد 
اإعلمية له موؤخًرا اأن هداف 
ب�ال�ستي�ء  ي�سعر  ليفربول 
الن�دي  من  والغ�سب 
اأبوتريكة،  وزعم  االإجنليزي، 
اأقرب  اأحد  يعترب  الذي 
ليفربول  اأن  �سلح  اأ�سدق�ء 
يفكر يف بيع �سلح الأغرا�س 
ن�رض  املق�بل  يف  اقت�س�دية، 
�سلح الب�لغ 28 ع�ًم� �سورة 
اخل��سة  ح�س�ب�ته  على  له 

مبواقع التوا�سل االجتم�عي 
اأول ام�س ب�بت�س�مة م�رضقة، 
�سن«  »ذا  �سحيفة  واأ�س�رت 
االأمل�ين  اأن  الربيط�نية 
يورغن كلوب، مدرب ليفربول 
للغ�ية  �سعداء  الن�دي  واإدارة 
ملحمد  اللفت  ب�مل�ستوى 
م�سرية  الفريق،  مع  �سلح 
اأنه ال يوجد اأي تفكري لديهم 
وي�ستمر  عنه،  اال�ستغن�ء  يف 
الذي  �سلح،  حممد  عقد 
�سدارة  على  ح�لًي�  يرتبع 
االإجنليزي  الدوري  هدايف 
بف�رق  هدف�،   13 بر�سيد 
هدفني اأم�م اأقرب ملحقيه 

حتى نه�ية جوان 2023.
ب�س�أن  التكهن�ت  واأث�ر �سلح 
قلعة  عن  رحيله  اإمك�نية 
حوار  خلل  رود«  »اآنفيلد 
مع  موؤخًرا  اأجراه  مطول 
االإ�سب�نية؛  »اآ�س«  �سحيفة 

حيث فتح الب�ب اأم�م اإمك�نية 
فريقي  من  الأي  ان�سم�مه 
وبر�سلونة  مدريد،  ري�ل 
وك�ن  م�ستقبًل،  االإ�سب�نيني 
»ات�سلت  ق�ل:  قد  اأبوتريكة، 
ب�سلح بخ�سو�س و�سعه يف 
لكن  م�ست�ء،  وهو  ليفربول 
ذلك لن يوؤثر اأبًدا على اأدائه 
وت�بع:  امللعب«،  اأر�س  على 
»اأعلم اأن �سلح لي�س �سعيًدا 
اأخربين  فقد  ليفربول،  يف 
ب�أ�سب�ب عدم �سع�دته، لكنه� 
اأ�رضار، وال ميكنني التحدث 
جنم  واأ�س�ف  علًن�«،  عنه� 
ال�س�بق:  امل�رضي  االأهلي 
»اأحد االأ�سب�ب التي اأغ�سبت 
اأنه مل يكن ق�ئًدا  �سلح هو 
ميتييلند  �سد  للفريق 
اأبط�ل  بدوري  الدمن�ركي 
منح  كلوب،  وقرر  اأوروب�«، 
اإىل  الفريق  قي�دة  �س�رة 

ترينت األيك�سندر اأرنولد بدالً 
مواجهة  خلل  �سلح  من 
وقت  يف  الدمن�ركي  الفريق 
احل�يل،  ال�سهر  من  �س�بق 
مع  ب�أنه  �سن«  »ذا  واأف�دت 
يف  �سلح  ع�ئلة  ا�ستقرار 
املرجح  غري  فمن  ليفربول، 
اأن جترب تلك الواقعة اللعب 
ال�سعي  على  امل�رضي 

للنتق�ل لن�د اآخر.

ت�سيل�سي ي�ستعيد التوازن على ح�ساب وا�ست هام

ليفربول يحدد موقفه من بيع �سالح

رامو�س يعود اإىل نقطة 
ال�سفر مع الريال

اأث�رت تق�رير �سحفية اإ�سب�نية اأم�س 
القلق ب�س�أن م�سري املدافع �سريجيو 
رامو�س ق�ئد ري�ل مدريد، مع الن�دي 
مع  رامو�س  عقد  ينتهي  امللكي.، 
هن�ك  لكن  املقبل،  ال�سيف  الري�ل 
والن�دي  اللعب  بني  اختلف�ت 
امللكي ب�س�أن �رضوط العقد اجلديد، 
وق�ل برن�مج »ال�سريجنيتو« االإ�سب�ين، 
اإيج�بي داخل  اأي تطور  اإنه ال يوجد 
ب�س�أن جتديد عقد  االآن  الري�ل حتى 
االإ�سب�ين  الربن�مج  واأ�س�ر  رامو�س، 
وفلورنتينو  رامو�س  بني  امل�س�فة  اأن 
ات�سعت  مدريد،  ري�ل  رئي�س  برييز 
بني  الو�سع  ك�ن  مثلم�  اأخرى  مرة 
الطرفني قبل 7 اأ�سهر، وك�نت العديد 
اإن  ق�لت  االإ�سب�نية،  التق�رير  من 
اخللف بني رامو�س والن�دي امللكي 
حيث  اجلديد؛  العقد  مدة  اإىل  يعود 
لع�م  التجديد  على  املرينغي  ي�رض 
ع�مني  اللعب  يطلب  بينم�  واحد، 

على االأقل.

ريال مدريد يعلن 
عودة كا�سيا�س

اأعلن ن�دي ري�ل مدريد اأم�س عن عودة 
الت�ريخي  احل�ر�س  ك��سي��س،  اإيكر 
يف  من�سب  تويل  اأجل  من  للمرينغي، 
الن�دي امللكي، وق�ل ري�ل مدريد، يف 
بي�ن ر�سمي: »نعلن عن ان�سم�م اإيكر 
ك��سي��س اإىل ري�ل مدريد، ليعمل ن�ئب� 
الن�دي«،  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  للمدير 
اأ�س�طري  اأحد  »ك��سي��س  واأ�س�ف: 
ن�دين�  قيم  وميثل  مدريد،  ري�ل 
ت�ريخن�«،  يف  مرمى  ح�ر�س  واأف�سل 
وت�بع: »ف�ز ك��سي��س مبجموع 19 لقب� 
خلل 25 ع�م� دافع فيه� عن قمي�سن� 
3 األق�ب بدوري اأبط�ل اأوروب�، ومثله� 
وبطولتي  للأندية  الع�مل  ك�أ�س  يف 
للدوري  بطوالت  و5  اأوروبي،  �سوبر 
االإ�سب�ين، ولقبني يف ك�أ�س امللك، و4 
»ويف  واأمت:  اإ�سب�نية«،  �سوبر  كوؤو�س 
بورتو  مع  ك��سي��س  توج  الربتغ�ل، 
واحدة  ومرة  مرتني،  الدوري  بلقب 

للك�أ�س وال�سوبر الربتغ�يل«.

تاأجيل نهائي كاأ�س الرابطة الإجنليزية اإىل افريل

ي يت�سلم جائزة البيت�سيت�سي للمرة ال�سابعة مي�سّ

بعد  �شم�عني  بن  �ش�بر  �شنة   20 من  اأقل  لفئة  الوطني  املنتخب  مدرب  مه�م  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحت�دية  اأنهت 
اخلروج املخيب من دورة احت�د �شم�ل اإفريقي� التي لعبه� اأوا�شط اخل�شر يف تون�س، اين �شجلوا خالله� هزميتني مذلتني 
اأم�م منتخبي املغرب وليبي� وتع�دل يف اللق�ء الفتت�حي اأم�م منتخب البلد املنظم تون�س، حيث �ش�رعت هيئة الرئي�س 

خري الدين زط�شي اإىل اإق�لة بن �شم�عني من على راأ�س الع�ر�شة الفنية الوطنية عقب ف�شله يف امله�م املوكلة اإليه.
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بقلم: عي�سى قراقع
*ع�سو املجل�س الت�سريعي ورئي�س 

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين 
ال�سابق

وجودها  تبلور  التي  ال�سجون  دولة  هي 
 ،2000-1969 بني  الواقعة  الفرتة  يف 
اأن م�رشوع اال�ستقالل  رمبا هي مفارقة 
خلف  حتقق  الفل�سطيني  الوطني 
ذلك  يكن  ومل  االحتالل  �سجون  اأ�سوار 
قرارات  اأو  �سيا�سية  ت�سويات  بفعل 
الدماء  �سالالت  بفعل  واإمنا  دولية، 
اجلماعية  والبطوالت  ،والت�سحيات 
واالإرادة  اخلاوية  باالأمعاء  املنظمة، 
يف  املنا�سلني  االأ�رشى  ملجموع  ال�سلبة 
وعن  االن�سانية  كرامتهم  عن  دفاعهم 
دولة  االأ�رشى  انتزع  الوطنية،  قناعاتهم 
القمع  منظومات  وحطموا  الواقع  االأمر 
االن�سان  ا�ستهدفت  التي  اال�رشائيلية 

اال�سري وكيانه ال�سيا�سي.
ورمبا هي مفارقة اأخرى اأن دولة ال�سجون 
امل�ستقلة كانت دولة ذات نظام ا�سرتاكي 
دميقراطي تعددي لها جنودها و وزراوؤها 
االإدارية  واأنظمتها  ود�ستورها  وقادتها 
والثقافية،  واالقت�سادية  ،وال�سيا�سية 
على  والوطنية  الرتبوية  اآثارها  تركت 
االالف املوؤلفة من االأ�رشى الذين دخلوا 
املدى  بعيدة  نتائج  وتركت  ال�سجون، 
على احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية خارج 
كما  ال�سجون  مدر�سة  وكانت  ال�سجون، 
يوثق كافة الباحثني هي من اأطلق جميع 
االنتفا�سات والهبات الفل�سطينية يف وجه 
�رشعية  حمى  من  اأكرث  وهي  االحتالل، 
كممثل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
�رشعي وحيد لل�سعب الفل�سطيني من كل 

املوؤامرات حول ايجاد بدائل لها.

هي  االحتالل  �سجون  يف  االأ�رشى  دولة 
من نقل ثقل الن�سال الوطني الفل�سطيني 
نهائي  ب�سكل  الداخل  اىل  اخلارج  من 
ح�سار  من  الفل�سطينية  الثورة  واأنقذ 
اجلغرافيا، وهي التي ت�سدت ملحاوالت 
رابني  ا�سحاق  االحتالل  دفاع  وزير 
 1988 عام  النقب  ل�سجن  زيارته  خالل 
التحرير  ملنظمة  بديلة  قيادات  ايجاد 
من الداخل للحوار معها، فقد خرج من 
�سجن النقب خائباً بعد ان ابلغة اال�رشى 
ان هناك عنواناً وحيداً للحوار معه وهي 

منظمة التحرير.
القيادة  �سكلت  التي  هي  ال�سجون  دولة 
االنتفا�سة  يف  املوحدة  الوطنية 
الع�سيان  قادت  اأركان  هيئة  االأوىل، 
ثور  اأعظم  يف  ال�سعبي  والكفاح  املدين 
االأ�رشى   ، االحتالل  �سد  �سلمية  �سعبية 
دولة  يف  عا�سوا  الذين  املحررون 
ال�سجون نقلوا جتربتها الفريدة وثقافتها 
اإىل  العنيدة  وروحها  الوطنية  واأدبياتها 
االأطر واملوؤ�س�سات واللجان واالحتادات 
والنقابات واىل كل حي وحارة و�سارع يف 
فئات  لكافة  وتنظيم  تاأطري  عملية  اكرب 

ال�سعب الفل�سطيني.
اأقلق  �سعباً  رقماً  كانت  ال�سجون  دولة 
ل�سيا�سة  اال�رشى  ت�سدى  فقد  االعداء، 
والثقايف  االن�ساين  وال�سطب  الطم�س 
و�سيا�سة االذالل والقمع، ودفع ثمن ذلك 
�سارت  واجلرحى،  ال�سهداء  من  املئات 
واأمكنة  خنادق  ال�سجون  وزنازين  غرف 
الثورية  �سلطتهم  اال�رشى  اأقام  لالإبداع، 
االحتاللية  القمع  ل�سلطة  امل�سادة 
و�سوابط  وقوانني  قواعد  حتكمها 
طويلة،  ل�سنوات  را�سخة  ظلت  وتقاليد 
وانتماء  ودم  حلم  من  م�سيدة  دولة  هي 
احتاللها  او  بال�سواريخ  ق�سفها  ي�سعب 

بالدبابات.
الوحدة  دولة  كانت  ال�سجون  دولة 
والقرار  امل�سرتكة  الروؤية  دولة  الوطنية، 
العامة  الوطنية  امل�سلحة  اجلماعي، 
لوائح  والفردية،  احلزبية  امل�سالح  فوق 
وعمل  الف�سائلية  العالقات  ت�سبط 
قوانني  القمة،  اىل  القاعدة  من  الهيئات 
حلل اخلالفات والنزاعات باحلوار وفق 
ادارة  اأجرب  ذلك  كل  ال�سارية،  االنظمة 
ال�سجون على االعرتاف ب�سلطة اال�رشى 
ا�سا�س  على  معها  والتعامل  الوحدوية 

جماعي ولي�س فرديا اأو حزبيا.
ا�ستباك،  دولة  هي  ال�سجون  دولة 
على  االحتالل  حكومة  اجربت  لقد 
م�ستوى  على  معها  مفاو�سات  اإجراء 
امللحمي  اال�رشاب  عال خالل  �سيا�سي 
بتاريخ  اال�رشى  خا�سه  الذي  التاريخي 
1992/9/27، فقد اأ�رشف رئي�س الوزراء 
اال�رشائيلي يف ذلك الوقت ا�سحق رابني 
على ادارة املفاو�سات مع قيادة االأ�رشى 
�سكل  عندما  املركزي  جنيد  �سجن  يف 
ليفي م�ست�سار  �ساوؤول  راأ�سها  جلنة على 
نائب  راموت  وارييه  ال�رشطة،  وزير 
ال�سهيونية  احلكومة  اعمال  من�سق 
دوري  ورحميم  املحتلة،  املناطق  يف 
ويعقوب  ال�رشطة،  وزير  �سكرتري 
منطقة ه�سارون  مدراء  رئي�س  عمانويل 
م�سوؤول  وزجبلبوم  ال�سجون،  ادارة  يف 
واأبو  ال�سجون  اإدارة  يف  الطبي  الطاقم 
االحتالل،  خمابرات  عن  مندوب  غزال 
والتي بداأت مفاو�ساتها مع جلنة احلوار 
راأ�سها قائد اال�رشاب  ال�سجن وعلى  يف 
قدورة  االخ  اآنذاك  اال�رشى  وممثل 
فار�س، وقد ر�سخت اللجنة اال�رشائيلية 
معظم  تلبية  على  اال�رشى  ا�رشار  امام 
والتي  واملعي�سية  االن�سانية  مطالبهم 

وتاريخ  حياة  يف  جذرياً  حتوال  احدثت 
كافة  على  اال�سرية  الوطنية  احلركة 

ال�سعد الداخلية واخلارجية.
دميقراطية  دولة  كانت  ال�سجون  دولة 
ومواقع  ال�سلطة  لتداول  اآليات  اعتمدت 
وباالنتخابات  �سلمية  بطرق  امل�سوؤولية 
الدورية الفراز القيادات والهيئات احلزبية 
والتنظيمية يف جميع م�ستوياتها، ويعترب 
ال�سجون  لدولة  الدميقراطي  النظام 
نظاماً مثالياً �سفافاً ح�سارياً ورمبا يفوق 
اأي نظام خارج ال�سجون من حيث �سمان 
ووجود  بينها،  والف�سل  ال�سلطات  تعدد 
وحتقيق  واملحا�سبة،  للم�سائلة  اآليات 
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات، وتوفري 
القاعدة  وم�ساركة  اال�سا�سية  احلريات 
املوؤ�س�سات  ووجود  القرارات،  باتخاذ 

االعتقالية وا�سحة ال�سالحيات.
دولة ال�سجون كانت دولة ا�سرتاكية، دولة 
املايل  النظام  التمييز،  وعدم  امل�ساواة 
من  ال�رشف  عمليات  على  امل�رشف 
خالل ال�سندوق اأو الكنتني حتكمه قواعد 
التملك  حرية  على  و�سوابط  ولوائح 
بن�سوء مراكز  او  بالتمايز  ال�سماح  وعدم 
االقت�سادي  التمكني  اأ�سا�س  على  قوى 
او  �سخ�سية  الأهداف  ا�سخا�س  قبل  من 

نزعات جهوية.
النظام املايل يف ال�سجن مل يكن يتعامل 
ما  االحتياجات لال�رشى وفق  توفري  مع 
اأموال، وامنا ب�سكل مت�ساو  يدفعونه من 
لهذا  املالية  القدرات  عن  النظر  بغ�س 
اأ�سري  بني  فرق  فال  ذاك،  او  اال�سري 
واآخر، ال فرق بني فقري وغني، االأ�رشى 
كل  ون�سيب  �سواء  ال�سجن  قانون  امام 
ان  النظر  بغ�س  غريه  كن�سيب  ا�سري 
ا�ستطاع امل�ساهمة يف دعم ال�سندوق ام 

مل ي�ستطع.

امللكية  تعرف  مل  ال�سجون  دولة  ان 
قانون  هي  اجلماعية  فامللكية  الفردية، 
كان  التوزيع  يف  وامل�ساواة  ال�سجناء 
ا�سا�سا ل�سيا�سة الدولة االقت�سادية، وكان 
وثقافياً  تربوياً  تاأثريا  اجلماعية  للملكية 
االأ�رشى  وعي  على  اأثره  ترك  وم�سلكياً 

ون�ساأتهم داخل وخارج ال�سجون.
منذ عام 2000 ولال�سف ال�سديد انهارت 
دولة ال�سجون التي كانت �سوكة حادة يف 
االعتقايل  النظام  انهار  االحتالل،  حلق 
االحتالل  �سجون  �سلطة  لنظام  امل�ساد 
التفتت  االأ�سرية  احلركة  ج�سد  وا�ساب 
االعتقالية  التقاليد  وتراجعت  والت�رشذم 
لعبت  كثرية  اأ�سباب  هناك  اجلامعة، 
انعكا�سات  منها  االنهيار  هذا  يف  دوراً 
واقع  على  وتداعياتها  او�سلو  اتفاقيات 
الفل�سطيني  االنق�سام  ومنها  اال�رشى، 
ال�سجون  ادارة  وا�ستغالل  الفل�سطيني 
�سيطرتها  باحكام  ذلك  لكل  اال�رشائيلية 
على املعتقلني وخلق نظام ف�سل عمودي 
وافقي يف �سفوفهم، وحتوير مفاهيمهم 
وقناعاتهم وتغيري اهتماماتهم واولوياتهم 
من جمتمع مقاوم ومن �سلطة ثورية اىل 
الفردية واجلهوية  ت�سوده امل�سالح  واقع 

والبلدية وال�سللية.
قادته  الذي  ال�سيطرة  نظام  جنح  لقد 
وبتقنيات  ال�سجون  ادارة  ا�ستخبارات 
دولة  تفكيك  من  ومدرو�سة  حديثة 
االعتقال  جمتمع  وحتويل  ال�سجون 
فردنه  مت  لقد  فو�سوي،  جمتمع  اىل 

اجلماعي  العمل  ا�س�س  وتدمري  اال�رشى 
وحتويل  اال�رشى  ن�سال  وخ�سخ�سة 
جمتمع ال�سجون اىل جمتمع ا�ستهالكي، 
وال�سلبطة  الف�ساد  ظواهر  برزت  لقد 
والعنف الداخلي وتدمري الثقافة الوطنية 

والتقاليد والقوانني االعتقالية.
عرام  اأبو  خليل  املنا�سل  اال�سري  عرب 
واقع  عن  واخلطيئة  القدي�س  كتابة  يف 
ال�سجون احلايل بقوله: ان ادارة ال�سجون 
ادخلت م�ستجدات على احلركة اال�سرية 
من  وغريها  والتجارة  كاال�ستهاللك 
ال�سيا�سات باتت نهجا ثابتا لدى احلركة 
�سيا�سات  عن  البحث  وا�سبح  اال�سرية، 
مما  هدفا  االآخر  الطرف  مع  للتعاي�س 
االهتمام  وغيب  ال�رشاع  وترية  ا�سعف 

والطموح لتحقيق االجنازات.
مروان  القائد  اال�سري  حاول  عندما 
اأ�سري  الف  يقارب  ما  ومعه  الربغوثي 
اآخر احياء دولة ال�سجون واإعادة االعتبار 
االإ�رشاب  يف  وذلك  الن�سالية  ملكانتها 
تعر�س   2017/4/17 يوم  امللحمي 
واق�سى  الأب�سع  امل�رشبني  االأ�رشى 
 42 مدار  على  الوح�سي  القمع  عمليات 
ر�سمي  وباإ�رشاف  اال�رشاب  من  يوما 
االأمنية  واجهزتها  االحتالل  من حكومة 
وكاأن  اال�رشاب  على  العدوان  وبدى 
على  الرابعة  حربها  تخو�س  ا�رشائيل 
املرة  هذه  ولكن  الفل�سطيني  ال�سعب 
على حماوالت احياء دولة ال�سجون خلف 

الق�سبان.

بني املا�سي واحلا�سر

الدولة الدميقراطية ال�سرتاكية امل�ستقلة يف �سجون الحتالل 
لأول مرة يف التاريخ الفل�سطيني املعا�سر تقوم دولة فل�سطينية م�ستقلة وذلك خلف ق�سبان �سجون 

الحتالل، تنتزع �سرعيتها من براثن ال�سجانني ،وت�سكل حكومتها ،وموؤ�س�ساتها من جي�س الثوار، متتد 
م�ساحتها على كل فل�سطني النتدابية، �سكانها هم الأ�سرى من كل فئات ال�سعب الفل�سطيني ال�سغري 

والكبري الرجل واملراأة، ومن كل الطبقات والطوائف الدينية والأحزاب ،والتنظيمات ال�سيا�سية، دولة 
ذات بعد قومي واإن�ساين عاملي، �سارك يف تاأ�سي�سها اأ�سرى عرب واأ�سرى اأجانب من حركات حترر وطنية من 

بلدان خمتلفة.

ليتنف�س القلم 

قلم يرى النور )احلر هيثم جابر(
 بقلم : جمانا �سمري العتبة  | الأردن

فن  يتقنون  من  �سيدي  يا  الثائرون  وحدهم 
الع�سق« رواية » االأ�سري 1578« �سباح احلرية 
ان�سان  لكل   .. اأبطالنا  من  ا�ستقيناها  التي 
طلب وت�سبع احلرية .. اليوم جئت لكم بقلم 
يرى النور الأن هذه االأقالم خرجت من خلف 
 .. خارجه  واحلرية  النور  لرتى  الق�سبان 
وهل ي�ستطيعون اأن ياأ�رشوا منا غري اجل�سد 
عبادي  ح�سن  للمحامي  رائعة  مببادرة   ..
الذي  كتاب  ا�سري  لكل  م�رشوع  وانطالق 

اأطلقه يف 30 متوز 2019 ..
عمل على تنف�س الكتب واالأقالم .. وها اأنا 
م�رشوع  الأغنى  امل�رشوع  هذا  من  ا�ستقي 
كتاب  باأول  و�سنبداأها   .. القلم  ليتنف�س 
رواية   .. جابر  هيثم  االأ�سري  للكاتب  قراأته 
ت�ساوؤالت  لديه  منا  كثري   ..  »1578 »االأ�سري 
الأبطالنا  وكيف  االحتالل  وعن  املعتقل  عن 

ما  ال�سنني فمنهم  ،والقوة على مدى  ال�سرب 
هذه  يف  عقود..  منذ  الق�سبان  خلف  زال 
الرواية التي اأبدع فيها الكاتب بو�سف لي�س 
ت�ساوؤالتنا  على  اأجاب  بل  امل�ساعر  فقط 
بطريقة رائعة جتعل القارئ بعيدا عن احلزن 
الذي يلتف باأي عالقة بق�سية االأ�رشى ، يف 
وطنا متثل يف  تقراأ   ، فخرا  تقراأ  �سطر  كل 
عيونهم ، يف اإرادتهم .. ويف طريقة حياتهم 
املعلم  فهم   .. منهم  تتعلم  وقتهم  وتنظيم 
لن   ، االإرادة  مبعنى  فكر  ملن  والوجهة  اأوال 
اطيل عليكم فمن لديه حب القراءة وميتلك 
ويبداأ  جانبا  فلي�سعها  الكتب  من  بع�سا 
بقراءة هذه الرواية فهي حياة .. . وها هي 
املكتبة  عن  1578«)ال�سادرة  »االأ�سري  رواية 
ترى  لالأ�سري هيثم جابر  النابل�سّية(  ال�سعبّية 
النور و ت�ستطيعون ان جتدوها يف املعار�س 
انت  يجب  لكم  اأقول  دائما  للكتاب،  الدولية 
 ، الكتاب  لكثري من  كتب  تكون يف مكتباتكم 

ان يكون  لكم يجب  اأقول  الكتاب  لهذا  ولكن 
كما  حياة  هناك  ولي�س   ، حياة  بيوتكم  يف 
جابر  هيثم  االأ�سري  املبدع  الكاتب  يو�سفها 
يف رائعته »االأ�سري 1578« اليكم بع�س �سطور 
من الكتاب فعال ان قلمه حياة : هل ي�ستحق 
؟ كان ي�ساأل نف�سه اأيحق ملن مثله ومكانه اأن 
يحب ؟؟اأيحق له يف حلظات احلرب والثورة 
اأن يكون له زوجه وبيت واأطفال؟!اأيحق ملن 
مثله ومكانه اأن يكون له قلب ينب�س باحلب؟! 
يحت�سن  اأن  االأ�رش  يف  مثله  ملن  اأيحق 
حبيبه يف حلظة حلم عابره ؟! جتيبه �سدى 
يا  الثائرون  وحدهم  وتفكريه...  هواج�سه 
املرهفة... القلوب  ميتلكون  من  �سيدي 
فن  يتقنون  من  �سيدي  يا  الثائرون  وحدهم 
ي�سغطون  الذين  الثائرون  وحدهم  الع�سق، 
على الزناد يا �سيدي يتقنون فن قطف الورد 

من اخلدود القرمزية...
الو�سط:2020/12/23

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

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

الكائن مقرها : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�سراقة
هاتف فاك�س : 36.33.46 )023(

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداء عن طريق الن�سر
نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، 

الكائن مقرها الرئي�سي برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنــــاه
لفائــدة : البنك الوطني اجلزائري –�رشكة ذات اأ�سهم- وكالة عني البنيان ذات الرمز 630 – املمثلة من طرف مديرها.

الكائنــة : 88 �سارع العقيد �سي احممد، عني البنيان، اجلزائــــــــــــــــــــــــر.
القائمة يف حقها واحلا�رشة عنها يف ق�سية احلال، وكيلتها االأ�ستاذة/ جبايل �سمرية املحامية املعتمدة لدى املجلـــــــ�س.

التبليغ الر�سمي الأمر االأداء بجريدة يومية  وتنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/11/22، املت�سمن االإذن بن�رش م�سمون عقد 
وطنية على نفقة الطالـــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�سى املواد 412/ و308 وما يليها من قانون االإجراءات املدنية واالداريــــــــــــــــــة.
نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر
اإلــى : ال�سيدة/ ق�ســـي نعيمــــــــة.

الكائنة  : حي 24 فيفري عمارة 07 رقم 08، ا�سطاوايل، اجلزائـــــــــــــــــــــــر.
م�سمون اأمر االأداء ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/08/05، رقم الرتتيـــــــــــــب 20/2763،

ونكلفـه بدفعه بني يدينا خالل اجل خم�سة ع�رش )15( يوما لفائدة العار�ســـــــــــــــــــة :
مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 4.125.014.84دج، م�سافــا لــه امل�ساريــف واحلقــوق القانونيــة، اأي مــــا جمموعــــــــــــــــــــــه 4.260.845،28 دج.

- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خالل اأجل خم�سة ع�رش )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي، وذلك بطريق 
اال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر االأمر طبقا لن�س املادة 308 من قانون االإجراءات املدنية واالإداريـة.

حتــت جميـــع التحفظــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميـة وطنيـة طبقـا للقانــــون.

املح�ســــر الق�سائــــــي

اإ�سهار
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الكاتبة ال�ساعدة » فاطمة �سف�ساف  ِلـيومية" الو�سط": 

الواقُع الدافع الأ�سا�سي للكتابة

حمجوبة عبديل

عن  حدثينا  البداية  •       يف 
ولوجك لعامل الكتابة؟


منذاأنتعلمتت�شكيلاحلروفبداأتالكتابة
كل اأزور جعلتني مكان لكل تذاكر تهديني
بقاعالعامل،منخاللهاحاربتالأملف�شارت
الزمن،كانت عرب بها اأ�شافر تذاكر تهديني
وال�شماد املجيب الرفيق الكتابة ولزالت
املعقموالأني�ساحلكيموال�شدرالرحبلكل
حق ولكل مكبوت �شعور ولكل ممنوع �شوؤال

م�شلوب،جت�شدهذاكلهيفكتاباأرواح.


ملن  مرتني،  يقراأ  يكتب  •       من 
تقراأ فاطمة؟

الكتابةدفعتنيللقراءةولي�سالعك�س،خلقت
عنديف�شولكبريايكتمليفاكت�شافالتنوع
بحوثهم وع�شارة الكتاب ذهن به ياأتي الذي
ال�شهر يف اأننا ومبا عليهم حياتهم وتاأثري
الذيولدفيهعمالقالأدبوالروايةالعربية
»جنيب اأول اأذكره امل�رصي املجتمع ذاكرة
يعترب الذي دروي�س« حمفوظ«،»حممود
كما احلظ �شيء والعا�شق املقاومة �شاعر
القهوة، عا�شق املحب املدافع نف�شه ي�شمي
من الذين الكتاب من جربان« خليل »جربان
نحو الب�رصية اإ�شالح اأرادوا اأفكارهم خالل

من اأذكر وطني لكتاب بالن�شبة الأف�شل.اأما
الروايات ذو اجلريء زاوي« »اأمني بينهم:
الكاتب بوجدرة« »ر�شيد النفاق، من العارية
الذييطرحالق�شاياالجتماعيةعلىحقيقتها
بكلتفا�شيلهاال�شيءالذيلي�شهلعلىالكل
اإبرازهونقلهعلىالورقلن�رصه،»حممدديب«
فيه يكن مل زمن يف اجلزائري الواقع كاتب
اأذكر: الغربي املجتمع مكان.ومن للثقافة
تعدد خالل من يطرح »د�شتيوف�شكي«الذي
الق�شايا من زوايا كتاباته يف ال�شخ�شيات
الإيديولوجي،»ليو امليول دون ال�شخ�شية
تول�شتوي«الكاتبالذيياأخذالأ�شئلةالوجودية
كمعايريملحمية،»األبريتكامو«الكاتبالذي
اإل توظيفها لميكن فل�شفية نظريات يطبق

منخالل�شخ�شياتهالروائيةمعقدة.

لك  اأدبي  مولود  اأول  •        «اأرواح« 
ال�سادر عن دار املثقف للن�سر والتوزيع 

حدثينا اأكرث عن هذا الأخري؟
كتاب»اأرواح«هوكتابي�شميفطياتهجمموعة
والهدف، املحتوى خمتلفة الن�شو�س من
وباطنها، الإن�شان بروح يتعلق ما كل ت�شمل
الكتابيتحدثعن�شعورالإن�شانان�شغالت
الكثريمن النوميف التيقدمتنععليه ذهنه
ن�شو�س �شكل اأغلبهاعلى طرحت الأيام،
م�شتعجلةتتطلب ق�شايا اأنها للتبيني ق�شرية
اأنهيجباأن الفهمواحللال�رصيعالذيراأيت

فكر بقايا من انقاذه ميكن ما لإنقاذ يولد
حمطم،ويفغالبالأحيانج�شداأ�شابهالعقل
ل من يرىوهناك ل مميت مر�س بعدوى

يعلماأنهحاملهحتىميوتبه.
داخلنا ال�شالم عن البحث اإىل يدعو الكتاب
ت�شديق عدم اخلارج، يف  لتحقيقه اأول
القواعدالعامةاإلبعداإثباتهاواأنهلباأ�ساأن
تدمرنا التيقد العادات ونخرجعن نختلف

وتعتربيفالأ�شلعاهات.

فاطمة  تنحاز  مدى  اأي  •        اإىل 
للكتابة عن الواقع؟

يل بالن�شبة الأ�شا�شي الدافع هو الواقع
البالد، اآخر،ظروف �شيء اأي قبل للكتابة،
لأولدهم، وعقوقهم الأولياء نرج�شية نتائج
ال�شبابيفحتديدهويتهماجلن�شية، م�شاكل
العقلية وال�شطرابات النف�شية الأمرا�س
فعل ردات يف اإل تظهر ل التي الالمرئية
على توؤثر اأ�شباب كلها املت�رصر، من غريبة
مع الأمد طويلة عالقة يف وجتعله قلمي
اأن بعد اأكتب لأن يدفعني الواقع الورقة،
كل اإن�شان، كل بيت، كل داخل بروحي يرمي
حال،قداأخطئمراتيفالكتابةلكناأناعلى
اأي التعبريعن يومايف اأخطئ اأننيمل يقني
حال،كلماكانالو�شعمعقداوعاجالتت�شابق
حال له وجتد لتف�رصه مني ال�شهلة الكلمات

باأق�شى�رصعةكاأنهاالإ�شعاف.

يف  الذاتية  تنعك�س  •        هل 
كتاباتك؟

عندمايكونلديكاإح�شا�سبالنتماءاإىلبيئة
مااأوتكونو�شطحدثموؤملاأومفرح،حتى
واإنكانذلكاحلدثغريمتعلقبك،عندما
اأو قريب من طاقته�شيوؤثر وت�شلك تعي�شه
اأنت مبا�رصة غري بطريقة ذاتك، على بعيد

م�شاركوي�شملكن�شكواأناكذلك.
تعاجلها  التي  الق�سية  هي  •        ما 

يف كتابك؟


الكتابيحتويعلىق�شايامتعددةلكنت�شب
اأن اأي الدمار من التخل�س عنوان كلهاحتت
ليبقىالفردميثلنتيجةامل�شاكلوالفو�شى
واأنلير�شىاأنيبقى�شحيةباإن�شاباأعماله

ال�شيئةملاحدثلهيفما�شيه.

عالقة  لتخ�س�سك  •        هل 
باهتمامك الأدبي؟

تخرجتمنكليةاحلقوقبعداأنتخ�ش�شتيف
ال�شنتنيالأخريتنييفعلمالإجرام،الذييف
بدايةدرا�شتهنتعرفعلىالأ�شبابالتيجتعل
لذلك اأن اأجد جمرما، العادي الإن�شان من
عالقةوطيدةمل�شاعدهوؤلءالأ�شخا�سواأرى
اأنهمنبنياحللولالتييجباإدراجهالإعادة

تاأهيلهمهواأني�شنعلهم�شوت.

عدة  برزت  الأخرية  الآونة  •        يف 
دار  على  اختيارِك  وقع  ملا  ن�سر  دور 

»املثقف«؟
اأن�رص اأن قررت الكتابة من طويلة فرتة بعد
قد قابلت اأولمن وكان اأدبييل، مولود اأول

ن�شحنيبداراملثقفللن�رصوالتوزيع.

بالنفتاح  فاطمة  تفكر  •        األ 
على اأجنا�س اأدبية اأخرى وطرق اأبواب 

تعبري مغايرة؟
حلدالآنالنرثوكتابةالن�شو�سمنالأجنا�س
طرح عند خ�شو�شا اأف�شلها التي الأدبية
الق�شاياوحماولةمعاجلتها،لكنيفامل�شتقبل
القريبقداأنتقلاإىلالق�ش�سالق�شريةوملا

لالروايةبعدذلك.

امل�ستقبلية؟ •        ما هي م�ساريعك 
من يحمل اهلل، باإذن جديد لعنوان اأح�رص
املو�شوع نف�س الأخرية اإىل الأوىل �شفحته
يعالجدائماق�شيةمنالق�شاياالإن�شانيةلكن
على يكون قد املرة هذه الفئات، كل مت�س

�شكلق�ش�سق�شرية.
للقراء. •        كلمة ختامية 

كل داخل مكانا اأرواح كتاب يجد اأن اأمتنى
تظهره مبا الكتاب �شطور تقراأ اأن و قارئ،
وتخفيه،وكونوام�شدراأمانلكلمالقلكم.

 حاورها:اأح�سن مرزوق

عنك  نبذة  •     اأول 
للقراء؟

متخرجة �شليمة قاوة ال�شيدة
القانون لي�شان�سمنمعهد ب�شهادة
تيزي جامعة من الإدارية والعلوم
�شهادة على اأي�شا متح�شلة وزو
عامة اأمينة ا�شتغلت ماناجمنت
وجلت ثم ببجاية الق�رص لدائرة
كمديرة 1989 �شنة الثقافة قطاع
�شنوات لعدة ببجاية الثقافة لدار
وبعدهامديرةالثقافةلوليةجيجل
والآنمتحتويلييفنف�ساملن�شب

اإىلالبويرة.

الأولويات  ماهي       •
برنامج  يف  �سطرمتوها  التي 

عملكم ؟

ماتزخر اكت�شاف ب�شدد الآن نحن
بههذهالوليةيفهذااجلانب،لهذا
لزيارة ميدانية �رصعنايفخرجات
فكانت والتاريخية الأثرية املواقع
وم�شدالة الغزلن ب�شور البداية
اإطارات برفقة والزياراتمتوا�شلة
�شري مدى على للوقوف املديرية
اأ�شغالترميموحمايةهذهاملواقع

الذين باملواطنني اإلتقينا ،وهناك
احلفاظ لأن املبادرة ا�شتح�شنوا
م�شوؤولية الثقايف املوروث على
الثقافةفقط ،ولي�سقطاع اجلميع
،كماكانبوديلولظرفاجلائحة
الفنانني مع مو�شع لقاء برجمة
اأجل من الثقافية واجلمعيات
وت�شطري لن�شغالتهم ال�شتماع
لال�شتغالل وتن�شبق عمل خطة
املتوفرة املن�شاآت الأمثلملختلف
على الثقايف امل�شهد لتحريك
م�شتوىالوليةواإن�شاءاهلل�شنربمج

اللقاءلحقا.

الولية  فنانو       •
ا�ستكوا  الثقافية  واجلمعيات 
التهمي�س والإق�ساء  كثريا من 
ماذا  الثقافية  الربامج  يف 

تقولني يف هذا اجلانب؟

على الفنانني م�شاكل نعرف نحن
الوطنيوهواحلالنف�شه امل�شتوى
على اأ�رص ال�شبب ولهذا بالبويرة
برجمةلقاءيجمعاجلميعلال�شتماع
ونحن احللول واقرتاح لبع�شنا
م�شاريعهم لتج�شيد �شاغية اآذان
الآن وحلد الإمكانيات حدود يف
ا�شتقبلت5جمعياتاحلمدهللكلها
ل�شالح والعمل للتن�شيق متحم�شة

هدفنا هو وهذا الثقايف الفعل
ب�شيطة الأكربوالأ�شمىفاإمكانيات
اأ�شياءجميلةومبهرة ن�شتطيع�شنع
واملرافق موجودة املواهب لأن
العمل �شوى علينا ما لهذا متوفرة

معبع�س.

ا�ستغالل  يخ�س  فيما       •
ل�سنوات  بقيت  التي  الهياكل 
هل  الفنانني  وجه  يف  مغلقة 

هناك جديد ؟

اأنااأقولاأنالبويرةحمظوظةيفهذا
اجلانببتوفرهاعلىعديداملرافق
واملكتبة الثقافة كدار الثقافية
الرئي�شيةوامل�رصحاجلهويوم�رصح
م�شدالة و�شنيما الطلق الهواء
اإىل اإ�شافة الغزلن �شور وم�رصح
لهذا ، البلديات معظم يف مكتبات
مع بالتن�شيق ل�شتغاللها �شن�شعى
الفناننيواجلمعياتالفاعلةرغمما
الب�رصي التاأطري يواجهنامننق�س
و�شنحاولحلالإ�شكالمعالبلديات

باللجوءاإىلاأ�شحابالعقود.

بع�س  ق�سية  هناك       •
حتت�سنها  التي  املهرجانات 
وتر�سيمها  ل�سنوات  الولية 

من طرف وزارة الثقافة؟

كلالولياتلهامهرجاناتمر�شمة
وغريمر�شمةويفهذهالفرتةحتى
، متوقفة املر�شمة املهرجانات
على العمل من مينعنا ل هذا لكن
على الوزارة مع بالتفاق تر�شيم
البويرة بولية مهرجانني القل
الذي تيكجدة مهرجان خا�شة ،
ا�شتمراره واأكيد ل�شنوات توقف
وال�شياحي الثقايف �شينع�ساجلانب
قبلة انها معروفة واملنطقة معا
ال�شنة ف�شول مدار على لل�شواح
وهوما�شيعودبالفائدةعلىالولية
وحتى وال�شياحي الثقايف بالرتويج

الإقت�شادي.

بع�س  موؤخرا  اأثار       •
من  حرمانهم  م�سكل  الفنانني 

منحة كوفيد ما ردك ؟

الفنانني اأو�شي دائما كنت
الديوان لدى بالت�شجيل واملبدعني
واحلقوق املوؤلف حلقوق الوطني
املجاورة»اأوندا«خا�شةالذينلهم
اإنتاجاتثقافيةويدفعونا�شرتاكات
مبجرد اأنه يعتقد البع�س لكن ،
ح�شولهعلىبطاقةالفنانيتح�شل
علىمثلهذهاملنحوهذاخطاألأن
الفنانلي�سلهاعالقةبهذا بطاقة

اجلانب.

•     ماذا عن اإدماج اأ�سحاب 
الت�سغيل  قبل  ما  عقود 

التابعني للقطاع؟

10 من اأكرث اإدماج مت الآن حلد
م�شتمرةيفحال والعملية موظفني
لي�شتفيد ال�شاغرة املنا�شب توفر

البقيةمنالإدماج.

ختام  يف  تقولني  ماذا       •
حوارنا؟

ومثقفي فناين اأن واأكرر اأقول
مرافق بوجود حمظوظون البويرة
امل�شهد تن�شيط يف �شن�شتغلها
الثقايفواإعادةالعتبارلهذهالولية
�شنوي برنامج ت�شطري خالل من
ثريميكننامنخلقثورةثقافيةيف
كافةالفنونكالأدبوامل�رصحوالفن
الت�شكيليوغريهامنالفنوناإذنما
علينا�شوىالعملثمالعملوالثمار
�شبابنا حما�س بف�شل �شتكون
الآن ونحن النا�شطة واجلمعيات
ب�شددالتح�شريلإحياءعيديناير،
واأ�شكرجريدةالو�شطالتيمنحتني
هذهالفر�شةلأطلمنخاللهاعلى

�شكانالبويرة.

»اأرواح« اأول مولود اأدبي للكاتبة ال�سابة »فاطمة �سف�ساف« ال�سادر عن دار املثقف للن�سر والتوزيع، الكتاب يحمل يف طياته ن�سو�س نرثية 
ترتجم اأحا�سي�س خمتلفة ي�سعر بها الإن�سان وجت�سد ق�سايا وموا�سيع واقعية ت�سعى فاطمة من خالل طرحها لإيجاِد حل �سريع لها. ويف هذا 
احلوار حتدثنا الكاتبة ال�ساعدة »فاطمة �سف�ساف« ذات 23 ربيعا من اجلزائر العا�سمة احلا�سلة على �سهادة املا�سرت يف علم الإجرام والتي 

جعلت من الكتابة لغة امل�ساعر عن بدايتها يف عامل الإبداع وعالقة تخ�س�سها  ِباهتماماتها الأدبية.

مديرة الثقافة لولية البويرة "قاوة �سليمة" يف حوار لـ "الو�سط"

�سنخلق ثورة ثقافية بتظافر جهود اجلميع
اأكدت مديرة الثقافة لولية البويرة »قاوة �سليمة« اأنها �ستعمل على خلق ثورة ثقافية بالتعاون مع الفنانني واملبدعني وكذا اجلمعيات النا�سطة يف املجال وذلك بال�ستغالل 

الأمثل للمن�ساآت التي بقيت دون روح ل�سنوات عديدة كامل�سرح اجلهوي وم�سرح الهواء الطلق و�سنيما م�سدالة وم�سرح �سور الغزلن ومكتبات البلديات اإىل جانب ت�سطري برنامج 
�سنوي يحمل طبقا ثقافيا متنوعا يعيد العتبار لهذا القطاع وللفنانني الذين ا�ستكوا التهمي�س والإق�ساء ، كما اأجابت ذات امل�سوؤولة الوافدة موؤخرا من جيجل خالل هذا احلوار 

الذي جمعها بجريدة »الو�سط« على عديد الت�ساوؤلت والعراقيل التي تطبع القطاع بالبويرة على مر ال�سنوات .
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo, élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76

الو�سط:2020/12/23 الو�سط:2020/12/23

ن�سر م�سمون حم�سر تكليف بالوفاء ل�سند ممهور 
بال�سيغة التنفيذية يف جريدة وطنية

املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة ال�سيد)ة( /عبد الكرمي  ايت يحي  

العنوان ب / 03 �سارع حميد فحا�ص ح�سن بادي اجلزائر 
رئي�ص  من  ممثلة  »او.ا�ص.ام.ا�ص«  احلرا�ص  ملدينة  الريا�سي  االحتاد  االأ�سهم  ذات  ال�رشكة  �سد/ 

جمل�ص ادارتها 
العنوان ب / حي 11 دي�سمرب ح�سرية الريا�سة احلرا�ص اجلزائر  

نحن االأ�ستاذ بوجليدة ال�سعيد حم�رش ق�سائي لدى حمكمة احلرا�ص اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة 08 رقم 32 احلرا�ص

-مبوجب ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�سادر بتاريخ 2020/06/02عن حمكمة احلرا�ص حتت 
رقم 20/00196فهر�ص رقم 20/01922و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ 2020/10/26حتت 

رقم 20/1170
حيث اأننا قمنا مببا�رشة اإجراءات التنفيذ من خالل االنتقال اإىل العنوان املذكور من اأجل تبليغ �سند 
احد.  يح�رش  مل  لكنه  ا�ستدعاء  فرتكنا  مغلقة  االأبواب  وجدنا  اأننا  حيث  بالوفاء  التكليف  و  تنفيذي 
فوا�سلنا اإجراءات التبليغ بر�سالة م�سمنة طبقا للمادة 411 من ق ا م ا م و عن طريق التعليق يف لوحة 

اإعالنات ا املحكمة و البلدية  بتاريخ 2020/11/04
-و بناء على االأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة  احلرا�ص  يف 2020/11/19حتت رقم 20/03749املت�سمن 

االإذن بالن�رش يف اجلريدة اليومية 
التكليف بالوفاء الذي يق�سي ب : اإلزام املدعي عليه ال�رشكة ذات االأ�سهم االحتاد الريا�سي ملدينة 
اأكتوبر   17 �سارع  مقرها  الكائن  االإدارة  رئي�ص جمل�ص  من طرف  املمثلة  »او.ا�ص.ام.ا�ص«  احلرا�ص 
1961 بلدية احلرا�ص اجلزائر ب : اأدائها للدعي عبد الكرمي ايت يحي مبلغ اجمايل بواقع )500.000 
دج( خم�سمائة الف دينار جزائري ميثل م�ستحقاته لالأجور املتاأخرة لالأ�سهر من 01 اأوت 2017 اىل 
31 ماي 2018 الزامها بدفع له مبلغ )41.666.5 دج(  واحد و اأربعون الف و �ستمائة و �ستة و �ستون 
دينار و خم�سة �سنتيم ميثل م�ستحقاته اأجر العطلة ال�سنوية لنف�ص فرتة العمل .الزامها بدفع له  مبلغ 
بواقع  )100.000 دج( مائة الف دينار جزائري تعوي�ص عن كافة االأ�رشار الالحقة به . حتميل املدعى 
عليها بامل�ساريف الق�سائية مبا فيها قيمة الر�سم الق�سائي لدعوى احلال املقدر ب )600دج ( �ستمائة 

دينار جزائري 
و نبهناه  باأن له اأجل *15 يوم * للوفاء و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

ن�سر م�سمون حم�سر تكليف بالوفاء ل�سند ممهور 
بال�سيغة التنفيذية يف جريدة وطنية

املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

لفائدة  /موؤ�س�سة اك�سرتابوند افريك ممثلة من طرف م�سريها 
العنوان ب / حي الربتقال قطعة 77 اأ احلميز الدار البي�ساء 

االأ�سهم ممثلة من طرف  الع�رشي ذات  القرميد  و  اندو�سرتي لالجر  �سد/ موؤ�س�سة ترو�ست 
مديرها  

العنوان ب / طريق ال�سمار براقي اجلزائر 
نحن االأ�ستاذ بوجليدة ال�سعيد حم�رش ق�سائي لدى حمكمة احلرا�ص اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء 

اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة 08 رقم 32 احلرا�ص
-مبوجب ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�سادر بتاريخ 2019/03/11عن حمكمة احلرا�ص 
بتاريخ  ال�سادرة  التنفيذية  بال�سيغة  املمهور  19/01643و  رقم  18/05509فهر�ص  رقم  حتت 
ال�سادر عن حمكمة احلرا�ص  الت�سحيحي  2020/03/11حتت رقم 20/458 و مبوجب احلكم 

بتاريخ 2019/10/07  فهر�ص رقم 19/04950 19/02259 
حيث اأننا قمنا مببا�رشة اإجراءات التنفيذ من خالل االنتقال اإىل العنوان املذكور من اأجل تبليغ 
لنا ان ختم املوؤ�س�سة غري  الت�رشيح  يتم  انه يف كل مرة  بالوفاء غري  التكليف  �سند تنفيذي و 
موجود عند املدير و هو غائب فوا�سلنا اإجراءات التبليغ بر�سالة م�سمنة طبقا للمادة 411 من 
ق ا م ا م و عن طريق التعليق يف لوحة اإعالنات البلدية بتاريخ 2020/09/16عن طريق التعليق 

يف لوحة اإعالنات املحكمة  بتاريخ 2020/09/17
رقم  2020/11/19حتت  يف  احلرا�ص   حمكمة  رئي�ص  عن  ال�سادر  االأمر  على  بناء  -و 

20/03751املت�سمن االإذن بالن�رش يف اجلريدة اليومية 
املقدر  الدين  مبلغ  للمدعية  دفع  عليها  املدعي  اإلزام   : ب  يق�سي  الذي  بالوفاء  التكليف 
ال�رشر مببلغ  تعوي�ص عن  و  دينار جزائري  ت�سعمائة  و  الف  �ستة  و  �ستمائة  دج   606.900 ب 

200.000 دج مئتي الف دينار جزائري مع حتميل املدعي عليها امل�ساريف الق�سائية »
و نبهناه  باأن له اأجل *15 يوم * للوفاء و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

املح�سر الق�سائي 
املح�سر الق�سائي 

اإ�سهار

الو�سط:2020/12/23

الو�سط:2020/12/23

الو�سط:2020/12/23

الو�سط:2020/12/23

الو�سط:2020/12/23

مكتب الأ�ستاذة   حميدي  جناة حنان ،حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�سفري- ولية تيبازة

حم�سر تبليغ حكم ح�سوري عن طريق الن�سر
املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

لفائدة ال�سيد)ة(  : البنك الوطني اجلزائري وكالة القليعة بوا�سطة االأ�ستاذ حمودة زين الدين 
الكائن مقره)ها( ب : القليعة 

بناءا على ن�ص املواد 404 اىل 416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة   الق�سم التجاري 
/ البحري ، بتاريخ  2017/10/17 ، رقم الفهر�ص 2017/05032.

و بناءا على حم�رش تبليغ احلكم احل�سوري عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2018/01/15 و بلدية املعني بتاريخ 2018/01/15
 و بناءا على االأمر بن�رش تبليغ احلكم  بجريدة يومية وطنية ال�سادرة عن ال�سيد رئي�ص حمكمة القليعة ، بتاريخ 2020/02/27 ، رقم الرتتيب 

.20/00362
تطبيقا لن�ص املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

نحن االأ�ستاذة حميدي جناة حنان ، حم�رشة الق�سائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله 
نبلغ : ال�سيد)ة( : �سايح مراد

الكائن موطنه )ها( :املنطقة ال�سناعية بو�سماعيل والية تيبازة 
و نعلمه )ها( باأن اأجل الطعن باال�ستئناف حمدد ب�سهر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ ادا مت ل�سخ�ص ذاته و ميدد اأجل اال�ستئناف اىل 

�سهرين )02( اإذا مت يف موطنه احلقيقي اأو املختار ، طبقا لن�ص املادة 336 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
طبقا للفقرة الرابعة من املادة 412 التي تن�ص على اأنه  : » اذا جتاوزت قيمة االإلزام 500.000،00 دج يجب اأن ين�رش م�سمون عقد التبليغ 

الر�سمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�ص املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة الطالب » 
حيث ان مبلغ الدين يقدر ب : 2.284.965،03 دج 

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

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

الكائن مقرها : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�سراقة
هاتف فاك�س : 36.33.46 )023(

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداء  عن طريق الن�سر
نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، 

الكائن مقرها الرئي�سي برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنــــاه.
لفائــدة : البنك الوطني اجلزائري –�رشكة ذات اأ�سهم- وكالة عني البنيان ذات الرمز 630 – املمثلة من طرف مديرها.

الكائنــة : 88 �سارع العقيد �سي احممد، عني البنيان، اجلزائــــــــــــــــــــــــر.
القائمة يف حقها واحلا�رشة عنها يف ق�سية احلال، وكيلتها االأ�ستاذة/ جبايل �سمرية املحامية املعتمدة لدى املجلـــــــ�ص.

التبليغ الر�سمي الأمر االأداء بجريدة يومية  وتنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/11/22، املت�سمن االإذن بن�رش م�سمون عقد 
وطنية على نفقة الطالـــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�سى املواد 412/ و308 وما يليها من قانون االإجراءات املدنية واالداريــــــــــــــــــة.
نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر

اإىل : املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة »اأفون لوفن« – املمثلة من طرف م�سريها احنوج يحي طارق.
الكائنة  : رقم 58 جتزئة كلود القـروط، عـني البنيـان، اجلزائـــــــــــــــــــــــر.

م�سمون اأمر االأداء ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/06/28، رقم الرتتيـــــــــــــب 20/1999،
ونكلفـه بدفعه بني يدينا خالل اجل خم�سة ع�رش )15( يوما لفائدة العار�ســـــــــــــــــــة :

مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 7.159.378.09 دج، م�سافــا لــه امل�ساريــف واحلقــوق القانونيــة، اأي مــــا جمموعــــــــــــــــــــــه 7.315.645،65 دج.
- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خالل اأجل خم�سة ع�رش )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي، وذلك بطريق 

اال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر االأمر طبقا لن�ص املادة 308 من قانون االإجراءات املدنية واالإداريـة.
حتــت جميـــع التحفظــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميـة وطنيـة طبقـا للقانــــون.

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

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

الكائن مقرها : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�سراقة
هاتف فاك�س : 36.33.46 )023(

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداء عن طريق الن�سر
نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، 

الكائن مقرها الرئي�سي برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنــــاه.
لفائـــدة : البنك الوطني اجلزائري –�رشكة اأ�سهم- وكالة ا�سطاوايل ذات الرمز 440 – املمثلة من طف مديرهــا.

الكائنـــة : �سارع مالل حممد، ا�سطاوايل، اجلزائــــــــــــــــــــــــــــر.
القائمة يف حقها واحلا�رشة عنها يف ق�سية احلال، وكيلتها االأ�ستاذة/ جبايل �سمرية املحامية املعتمدة لدى املجلـــــــ�ص.

التبليغ الر�سمي الأمر االأداء بجريدة يومية  وتنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/11/22، املت�سمن االإذن بن�رش م�سمون عقد 
وطنية على نفقة الطالـــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�سى املواد 412/ و308 وما يليها من قانون االإجراءات املدنية واالداريــــــــــــــــــة.
نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر

اإلــــى : ال�سيد/ قرقــور حممــد اأمــــني.
ال�ساكــن : �ســارع الهــادي حوا�ســني، رقــم 02 ال�رشاقــة، اجلزائــــــــــــــر.

م�سمون اأمر االأداء ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/02/26، رقم الرتتيـــــــــــــب 20/1038،
ونكلفـه بدفعه بني يدينا خالل اجل خم�سة ع�رش )15( يوما لفائدة العار�ســـــــــــــــــــة :

مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 1.199.174.88دج، م�سافــا لــه امل�ساريــف واحلقــوق القانونيــة، اأي مــــا جمموعــــــــــــــــــــــه 1.268.221،87 دج.
- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خالل اأجل خم�سة ع�رش )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي، وذلك بطريق 

اال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر االأمر طبقا لن�ص املادة 308 من قانون االإجراءات املدنية واالإداريـة.
حتــت جميـــع التحفظــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميـة وطنيـة طبقـا للقانــــون.

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

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

الكائن مقرها : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�سراقة
هاتف فاك�س : 36.33.46 )023(

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداءعن طريق الن�سر
نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، 

الكائن مقرها الرئي�سي برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنــــاه.
لفائــدة : البنك الوطني اجلزائري –�رشكة ذات اأ�سهم- وكالة عني البنيان ذات الرمز 630 – املمثلة من طرف مديرها.

الكائنــة : 88 �سارع العقيد �سي احممد، عني البنيان، اجلزائــــــــــــــــــــــــر.
القائمة يف حقها واحلا�رشة عنها يف ق�سية احلال، وكيلتها االأ�ستاذة/ جبايل �سمرية املحامية املعتمدة لدى املجلـــــــ�ص.

التبليغ الر�سمي الأمر االأداء بجريدة يومية  وتنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/11/22، املت�سمن االإذن بن�رش م�سمون عقد 
وطنية على نفقة الطالـــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�سى املواد 412/ و308 وما يليها من قانون االإجراءات املدنية واالداريــــــــــــــــــة.
نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر

اإىل : املوؤ�س�سة ذات امل�سوؤولية املحدودة »اإتوال ميديا« – املمثلة من طرف م�سريها نعموين حممد ر�ســــــــــا.
الكائنة : رقم 96 حي عليوة فو�سيـل، ال�رشاقـة، اجلزائــــــــــــــــــــــــــر.

م�سمون اأمر االأداء ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/08/05، رقم الرتتيـــــــــــــب 20/2764،
ونكلفـه بدفعه بني يدينا خالل اجل خم�سة ع�رش )15( يوما لفائدة العار�ســـــــــــــــــــة :

مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 5.291.840.42 دج، م�سافــا لــه امل�ساريــف واحلقــوق القانونيــة، اأي مــــا جمموعــــــــــــــــــــــه 5.462.675،63 دج.
- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خالل اأجل خم�سة ع�رش )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي، وذلك بطريق 

اال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر االأمر طبقا لن�ص املادة 308 من قانون االإجراءات املدنية واالإداريـة.
حتــت جميـــع التحفظــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميـة وطنيـة طبقـا للقانــــون.

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

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

الكائن مقرها : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�سراقة
هاتف فاك�س : 36.33.46 )023(

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداء  عن طريق الن�سر
نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، 

الكائن مقرها الرئي�سي برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنــــاه.
لفائـــدة : البنك الوطني اجلزائري –�رشكة اأ�سهم- وكالة ا�سطاوايل ذات الرمز 440 – املمثلة من طف مديرهـــا.

الكائنـــة : �سارع مالل حممد، ا�سطاوايل، اجلزائــــــــــــــــــــــــــــر.
القائمة يف حقها واحلا�رشة عنها يف ق�سية احلال، وكيلتها االأ�ستاذة/ جبايل �سمرية املحامية املعتمدة لدى املجلـــــــ�ص.

التبليغ الر�سمي الأمر االأداء بجريدة يومية  وتنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/11/22، املت�سمن االإذن بن�رش م�سمون عقد 
وطنية على نفقة الطالـــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�سى املواد 412/ و308 وما يليها من قانون االإجراءات املدنية واالداريــــــــــــــــــة.
نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر

اإلــــى : ال�سيد/ عامــــر عا�ســـــــور.
ال�ساكــن : رقم 14 واد الرطفة، العا�سور، اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــر.

م�سمون اأمر االأداء ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/02/17، رقم الرتتيـــــــــــــب 20/835،
ونكلفـه بدفعه بني يدينا خالل اجل خم�سة ع�رش )15( يوما لفائدة العار�ســـــــــــــــــــة :

مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 1.838.051.47 دج، م�سافــا لــه امل�ساريــف واحلقــوق القانونيــة، اأي مــــا جمموعــــــــــــــــــــــه 1.932.653،52 دج.
- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خالل اأجل خم�سة ع�رش )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي، وذلك بطريق 

اال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر االأمر طبقا لن�ص املادة 308 من قانون االإجراءات املدنية واالإداريـة.
حتــت جميـــع التحفظــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميـة وطنيـة طبقـا للقانــــون.

املح�سرة الق�سائية  

املح�ســــر الق�سائــــــي

املح�ســــر الق�سائــــــي

املح�ســــر الق�سائــــــي

املح�ســــر الق�سائــــــي
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جمل�س ق�ضاء وهران يفتح ملف نهب العقار 
ط�لب الن�ئب الع�م لدى الغرفة اجلزائية  مبجل�س ق�س�ء وهران، يف �س�عة مت�أخرة من ليلة اأول ام�س، 

بت�سديد العقوبة �سد املدير الوالئي لل�سبط والت�سيري العق�ري املوقوف »م م« واملديرة ال�س�بقة 
للمح�فظة العق�رية لبلدية ال�س�ني� املحكوم عليهم� بعقوبتي �سنتني و7 �سنوات حب�س� ن�فذا وغرامة 

م�لية تقدر بـ5 ماليني دج كتعوي�س للوك�لة العق�رية ب�ملحكمة االبتدائية لوهران على خلفية 
مت�بعتهم� بتبديد عق�رات وهران وبيع قطع اأر�سية خم�س�سة لبن�ء من�س�آت ادارية ب�لدين�ر الرمزي 

حممد بن ترار 

يف  املربع  املرت  يتجاوز  مل  حيث 
كما  ال1000دج  الأحوال  اأح�سن 
الوظيفة،  متابعتهما با�ستغالل  مت 
يف  املزور  وا�ستعمال  والتزوير 
النفوذ،  ا�ستغالل  ر�سمية،  حمررات 
وثيقة  وحترير  الأمالك  تبيي�ض 
�سحيحة  غري  وقائع  تثبت  ر�سمية 
النائب العام  طالب  كما  واإ�سهارها، 
مبوجب  املتهمني  ممتلكات  حجز 

قانون الوقاية من الف�ساد.
خم�ض  اأكرث  املحاكمة  ودامت  هذا 
التهم  مناق�سة   خاللها  مت  �ساعات 
بتديد  املتهمني  تالحق  التي 
حاول  التي  و  وهران،  عقارات 
مواجهتمها   اإنكارها رغم  املتهمان  
بالئحة  اجلزائية   الغرفة  هيئة 
ال�سبطية  اأمام  واعرتافاتهما  التهام 
التي  الق�سية  ملف  يف  الق�سائية 
بعد   ،2019 اأوت  �سهر   اإىل  تعود 
جناح ال�رشطة الق�سائية لأمن وهران 
لوكالة  الولئي  املدير  توقيف  يف 

الرتاب  مغادرة  يعتزم  وهو  العقارية 
�ساطئ  من  قارب  الوطني عن طريق 
التي   التحقيقات  »كوراليز«،لتنطلق 
الأمن  مدير  توقيف  اإىل  امتدت  
ال�رشطة  مراقب  ال�سابق  الولئي 
عليه  املحكوم  نوا�رشي،  �سالح 
واإح�ساء  جرد  بعد  النافذ  باحلب�ض 
مليار   40 جتاوزت  عقارية  ثروة 
روؤ�ساء  توقيف  اىل  بالإ�سافة  �سنتيم، 
ال�سانيا،الكرمة  اجلري،  بئر  بلديات 

الوطني  لالأمن  العام  املدير  و�سقيق 
الإفادات  على  بناء  هامل  مياين 
العقارية  الوكالة  مدير  بها  اأدىل  التي 
الأ�سخا�ض  هوية  حول  املحبو�ض، 
»الذين ا�ستفادوا من عقارات باأ�سعار 
اأحياء راقية، واأخرى كانت  رمزية يف 
العمرانية  املخططات  يف  موجهة 

لإجناز من�ساآت عمومية«.
ويف مرافعة مطلوبة للنائب العام اكد  
اأن ملف احلال ل يقل اأهمية عن ملفات 

الف�ساد الأخرى التي عاجلتها العدالة، 
الرئي�سني   للمتهمني  وجهت  وقد 
الوايل  بينهم  الآخرين من  املتورطني 
ال�سابق لوهران عبد الغني زعالن تهم 
بدائرة  العقار  وتبديد  بالف�ساد  تتعلق 
بئر اجلري وبلدية ال�سانية وقد مت بيع 
 12 وبيع  بكن�ستال  اأر�سية  قطعة   15
اأخرى بال�سانيا ب�سيدي اخليار  قطعة 
ب�سعر 1000 دج وذلك باأقل من القيمة 
احلقيقية للعقار يف وهران، مع العلم 
اأن امل�ساحات العقارية التي خ�سعت 
لتج�سيد  موجهة  كانت  التالعب  اىل 
منها  عمومية  منفعة  ذات  م�ساريع 
وبئر  بكن�ستال  خ�رشاء  م�ساحات 

اجلري.
من جهته رافع املمثل القانوين لولية 
وهران ب�رشورة ادخال الولية كطرف 
مت�رشر يف الق�سية، كونها جرمية نهب 
التم�ض  بينما  القانون،  عليها  يعاقب 
تعوي�سا  العمومية،  اخلزينة  ممثل 
قوامه 200 مليون دينار جزائري، يف 
ليوم  بالأحكام  النطق  تاأجيل  حني مت 

27 دي�سمرب اجلاري. 

�سد املدير الوالئي ال�س�بق للوك�لة العق�رية  و اإط�رات �س�مية 

اأوالد اإبراهيم يف �سعيدة

غرق �ضقيقني يف وادي الأقوا�س
وزارة االإعالم ال�سحراوية

جمل�س الأمن الدويل يدين �ضفقة 
املغرب وترامب احلماية  م�سالح  اأم�ض  نهار  تدخلت 

انت�سال  اأجل  ب�سعيدة  من  املدنية 
جثة طفل يبلغ من العمر 03 �سنوات 
�سنوات  اخلم�ض  ذات  و�سقيقته 
بقرية  الأقوا�ض  غرقهما  بواد  بعد 
اخلري�سفة باإقليم بلدية اأولد اإبراهيم 
احلماية  مديرية  بيان  واأ�سار  ،هذا 
املدنية ان م�ساحلها  تدخلت لرفع 
جثتني لأخوين بنت و ولد يبلغان من 
العمر 3 �سنوات و 5 �سنوات ، حيث 

مت اإ�ستخراجهما من الواد لينقال اإىل 
باملوؤ�س�سة  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
الإ�ست�سفائية لبلدية اأولد اإبراهيم يف 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  حني 
املخت�سة حتقيقا يف تداعيات غرق 
التي هزت  الأخوين احلادثة الأليمة 
الفتاة  اأن  ي�ستبه  ،حيث  املنطقة 
اأخيها بعد �سقوطه يف  همت لإنقاذ 

الواد لتلقى نف�ض امل�سري.
حممد بن ترار

عن  ال�سحراوية  الإعالم  وزارة  قالت 
حيثيات اجتماع جمل�ض الأمن الدويل، 
بالطبيعة  مت�سكه  عن  عرب  الذي 
القانونية للق�سية ال�سحراوية و�رشورة 
على  املبني  ال�سلمي  باحلل  اللتزام 

اأ�سا�ض قرارات ال�رشعية الدولية.
ال�سحراوية  الإعالم  وزارة  واأكدت 
انتهاء  عقب  اأم�ض،  لها  بيان  يف 
حول  الأمن  ملجل�ض  املغلقة  اجلل�سة 

الإثنني،  اأم�ض  الغربية  ال�سحراء 
بالطبيعة  الأمن  جمل�ض  مت�سك  اأن 
واحلل  ال�سحراوية  للق�سية  القانونية 
قرارات  اأ�سا�ض  على  املبني  ال�سلمي 
ال�رشعية الدولية، ي�سكل اإدانة ل�سيا�سة 
والرامية  معه  واملتواطئني  الحتالل 
ال�سحراوي  ال�سعب  حق  م�سادرة  اىل 
غري القابل للت�رشف يف تقرير امل�سري 

وال�ستقالل.

وايل البويرة يك�سف

اإجناز 263 م�ضروعا يف مناطق الظل
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اإح�ضائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورون� جديدة  اإ�س�بة   410
ارتف�ع اجم�يل اال�س�ب�ت اىل : 96069

ت�سجيل 12 وفي�ت جديدة بكورون� 
رحمهم اهلل

ارتف�ع اجم�يل الوفي�ت اىل : 2687

ح�الت ال�سف�ء اجلديدة : 376
ارتف�ع اجم�ىل ال�سف�ء اىل : 64020

»هوازهو«جممع �سيني عمالق يدير �سل�سلة 
مكونة من 6 اآلف فندق موزعة على 400 
مدينة �سينية ا�ستطاع اأن يتكيف مع تبعات 
امل�سريون  يكتف  مل  الكورونا،حيث  وباء 
التحفيزات  اأو  امل�ساعدات  بانتظار 
الأوىل  اللحظات  منذ  قرر  لكنه  احلكومية 
اللجوء اإىل العمل باآلية ت�سيري جديدة اأثبتت 

فعاليتها مع مرور الوقت
�سكل مالك املجموعة  فريق عمل يجتمع 
واإ�سدار  الإجراءات  ملراجعة  يوميا 
ال�سماح  مع  لأ�سفل،  اأعلى  من  الإر�سادات 
التنفيذيني  للمديرين  نف�سه  الوقت  يف 
املركزي،مبا  التوجيه  بتكييف  للفنادق 
اخلا�سة  املحلية  اأو�ساعهم  مع  يتنا�سب 
وتدابري  الفريو�ض  انت�سار  نطاق  حيث  من 

ال�سحة العامة حمليا.
من  املجموعة  قامت  ذلك  اإىل  اإ�سافة  و 
يتيح  عملياتيا  تطبيقا  اخلدمة  حيز  و�سع 
ال�رشورية،و  الداخلية  املعلومات  كل 
يطلبها  ملن  املنا�سب  الوقت  يف  توفريها 
باختالف  امل�سريين  و  املوظفني  من 

درجاتهم.
ال�رشكات  من  الكثري  تكتفي  اجلزائر  يف 
احلكومة  اإىل  ال�ستغاثة  نداءات  بتوجيه 
الديون  م�سح  و  ال�رشيبي  للعفو  طلبا 
وجدولتها مع مالحظة غياب تام للمبادرة 
اأو ابتكار حلول ذكية على م�ستوى الت�سيري.

مع احلدث 

حكاية »هوازهو« 
ال�ضينية

وداد احل�ج

تيزي وزو

عمال م�ضنع اأونيام يجددون 
الحتجاج  

نظم �سبيحة ام�ض عمال �رشكة الوطنية لل�سناعات 
ولية  عي�سي،  بوادي   ،ENIEM الكهرومنزلية 
العت�سام  خالل  من  احتجاجية  حركة  وزو  تيزي 
يف  نظموا  بعدما  العامة  املديرية  مقر  اأمام 
اين  الولية  مقر  اإىل  عارمة  م�سرية  �سابق  وقت 
للمديرية  قرار  ب�سبب  وهذا  هنالك  واعت�سموا 
و  الن�ساط  بالتوقف عن  للموؤ�س�سة  يق�سي  العامة 
و هذا ما رف�سه  التقنية  العطلة  اإىل خيار  اللجوء 
معظمهم  ان  و  خا�سة  قاطعا  رف�سا  املحتجون 
العمال  اإحالة  �سبب  يعود  حيث  عائالت  ارباب 
على البطالة التقنية للمتاعب الكبرية التي تعي�سها 
على  احل�سول  يف  ال�سعوبة  وكذا  املوؤ�س�سة،  هذه 
حتتاجها  التي  الأولية  املواد  لإ�سترياد  الرتخي�ض 

ح-�ساملوؤ�س�سة ل�سناعة الآلت الكهرومنزلية. 

األي�ن�س للت�أمين�ت 
الإعالن عن زيادة راأ�س مالها

للتاأمينات  األيان�ض  الأ�سهم  ذات  ال�رشكة  تعلن 
بقيم  جديدا  �سهما    706  482  3 اإ�سدار  عن 
من  جزء  دمج  خالل  من  دج   380 قدرها  اإ�سمية 
العامتني  اجلمعيتني  خالل  اأُِقّر  اإذ  الحتياطيات 
غري العادية، املنعقدة بتارخي 23 ماي 2019 و 10 
العام  املدير  الرئي�ض  رئا�سة  2020 حتت  �سبتمرب 
ال�رشكة  مال  راأ�ض  زيادة  خليفاتي،  ح�سان  ال�سيد 
لريتفع من    2 205 714 180 دج اإىل  3 529 142 
460 دج، وبذلك يرتفع املجموع الإجمايل لالأ�سهم 
من   5 804 511 �سهم اإىل 9 287 217 �سهما عمليا 
�ست�سفر هذه العملية عن منح اأ�سهم جمانية لفائدة 

امل�ساهمني تنا�سبيا مع عدد اأ�سهمهم املمتلكة

عياط  »لكحل  البويرة  وايل  ك�سف 
من  النتهاء  عن  ال�سالم«  عبد 
مناطق  يف  م�رشوعا   263 اإجناز 
الآن،  حلد  الولية  ربوع  عرب  الظل 
تتمثل  امل�ساريع  هذه  اأن  موؤكدا 
�سيتم متويل  فيما  الأوىل  باملرحلة 

باقي امل�ساريع يف املرحلة القادمة 
الذي خ�س�سه رئي�ض  ال�سندوق  من 
اجلمهورية ملناطق الظل ، واأو�سح 
ت�رشيحاته  خالل  امل�سوؤول  ذات 
ملمثلي و�سائل الإعالم اأن امل�ساريع 
اإىل  منطقة  من  تختلف  املنجزة 

�سكانها  احتياجات  ح�سب  اأخرى 
،والغاز  ال�رشوب  املاء  غرار  على 
الطرقات  وتعبيد  ال�سحي  وال�رشف 
وامل�ساكل  الن�سغالت  من  وغريها 
مر  على  ال�سكان  حتتها  يرزح  التى 
بتفقد  الوايل  وقام  هذا   ، العقود 

اأ�سغال امل�ساريع مبناطق الظل  �سري 
ببلديتي ديرة والريدان اق�سى جنوب 
الولية حيث طماأن �سكانها وطالبهم 
اأنف�سهم يف جمعيات  بتاأطري وتنظيم 
ال�سلطات  توا�سل  عملية  لت�سهيل 

املحلية معهم.

رونو اجلزائر

 هبة ب12 �ضيارة  من نوع 
»دا�ضيا« لقطاع التكوين

اإن  والتمهني  املهني  التكوين  لوزارة  ك�سف  بيان 
�سياحية  من  �سيارة  ب12  هبة  ا�ستلمت  م�ساحله 
اجلزائر موجهة  موؤ�س�سة  رونو  دا�سيا  من  نوع 
من  الأوىل  هي  مبادرة  يف   ، البيداغوجي  للتكوين 
التي  ال�رشاكة  جت�سيد  مدى  تعك�ض  التي  نوعها 
القت�سادي  بالقطاع  املهني  التكوين  قطاع  تربط 
اأ�رشف على عملية ا�ستالم هذه الهبة ح�سب  ،وقد 
البيان ، كل من مدير التكوين املتوا�سل والعالقات 
بني القطاعات، ومدير التنمية والتخطيط ، وتاأتي 
بني  الديناميكية  لل�رشاكة  كنتيجة  املبادرة  هذه 
قطاع التكوين املهني وموؤ�س�سة رونو اجلزائر والتي 
املهنية  التخ�س�سات  من  العديد  بتدعيم  ت�سمح 
بعتاد  باأنواعها  وال�سيانة  بامليكانيك  املتعلقة 
بيداغوجي بالإ�سافة اإىل عر�ض اآخر التكنولوجيات 
واملركبات،  ال�سيارات  منتجي  قبل  من  امل�ستعملة 
ل�سمان  والأ�ساتذة  املتكونني  ل�سالح  وهذا 
جت�سيد  التوا�سل القت�سادي بني موؤ�س�سات  الدولة 

اجلزائرية  وخلق تعاون يف كافة  املجالت .
حممد بن ترار

وزير التعليم الع�يل 

اإجالء 770 اأ�ضتاذا 
وطالبا جامعيا  

عبد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير   ك�سف 
مع  بالتعاون  الوزارية  دائرته  اأن  زيان  بن  الباقي 
ال�سلطات العليا للبالد  قد جنحت يف اإجالء 770 
اأ�ستاذ وطالب جامعي يف اإطار الإجراءات املتخذة 
بعد تف�سي وباء كورونا منذ 14 جويلية املن�رشم ، 
لإمتام  ال�رشكاء  مع  الوزارة  بالعمل  �سعت  كما 
العملية م�سريا اأنه لن يكون هناك متديد ثان للمنح 
ل  وزارته  م�سالح  اأن  م�سيفا  باخلارج ،  الدرا�سية 
تزال تتلقى طلبات متديد  فرتات الدرا�سة باخلارج 
للمرة الثانية وهي الإجراءات التي  ل ميكن تلبيتها 
باعتبارا باأن التمديد ال�سابق كان ب�سفة ا�ستثنائية 
اجلزائرية  ال�سلطات  ان  موؤكدا  واحدة،  وملرة 
ترحيل  رعاياها  اجل  من  الظروف  كل  �سخرت 
مبا فيهم ال�ساتذة والطلبة  الذين تلقوا ت�سهيالت 
تبقى  التي  الوزارية  دائرته  لتدخل  نتيجة  كبرية 
تلعب الدور الفعال للتكفل بالأ�ساتذة والطلبة ولكن 

يف حدود  ما ي�سمح به القانون .
حممد بن ترار

.     الني�بة تط�لب بت�سديد العقوب�ت،والوالية تط�لب ب�إدخ�له� يف النزاع 

�سركة التكنولوجي� احليوية االأمل�نية "بيونتك"

ميكن توفري لقاح �ضد كورونا اجلديدة يف 6 اأ�ضابيع
احليوية  �رشكة التكنولوجيا  اأعلنت 
الثالثاء،  اأم�ض  »بيونتك«  الأملانية 
قدرتها على توفري لقاح جديد خالل  
ل�ساللة فريو�ض  م�ساد  اأ�سابيع   6
جاء  موؤخرا  املكت�سفة  كورونا 
للمدير  �سحفي  موؤمتر  يف  ذلك 
العامل  ل�رشكة بيونتك،  التنفيذي 
نوفمرب  ويف  �ساهني  اأوغور  الرتكي 

اإنتاج  املا�سي، اأعلنت »بيونتك«، 
برفقة  كورونا  لفريو�ض  م�ساد  لقاح 
تزيد  الأمريكية،  »فايزر«  �رشيكتها 
ن�سبة فاعليته على 90 باملائة، وبداأت 
موؤخرا عدة دول يف تطعيم مواطنيها 
عمله  »فريق  اإن  �ساهني  وقال  به 
يحمي  بديل  لقاح  توفري  على  قادر 
اجلديدة خالل  كورونا  �سال�سة  من 

لبديل  اأ�سابيع، يف حال الحتياج   6
»دويت�سه  وفق اإذاعة  املعلن«،  للقاح 
احتمال  اأن  واأ�ساف  الأملانية  فيله« 
جناح  اللقاح اجلديد »مرتفع ن�سبيا«.

على  �سدد  املقابل،  يف  اأنه  غرّي 
من  يحمي  الذي  القدمي  اللقاح  اأن 
�سيعمل  امل�ستجد »  كورونا  فريو�ض 
اكت�سافه  الذي مت  ا على املتغري  اأي�سً

يف اململكة املتحدة«، لفتا اأن فريق 
لختبار  اأ�سبوعني  اإىل  بحاجة  العمل 
اجلديد  املتغري  على  الأول  اللقاح 
�ساهني ت�سابه  واأو�سح  الفريو�ض  من 
»الربوتينات  اإن  بالقول  اللقاحات 
من  املتحور  ال�سكل  على  املوجودة 
الفريو�ض كانت 99٪ مماثلة لل�ساللت 

ال�سائدة«.

تون�س

حب�س وزير مُقال بق�ضية »النفايات الإيطالية«
التون�سية  ال�سلطات  اأعلنت 
وزير  حب�ض  الثالثاء،  اأم�ض  
م�سطفى  املُقال  البيئة 
العروي و7 اآخرين، على ذمة 
توريد  ق�سية  يف  التحقيق 
اإيطالية  نفايات  �سحنات 
ذلك يف  جاء  البالد  اإىل 
به  اأدىل  لالأنا�سول،  ت�رشيح 

املتحدث  الغنيمي،  جابر 
�سو�سة  مدينة  با�سم حمكمة 
تون�ض  �رشقي  البتدائية، 
وقال الغنيمي: »اأ�سدر قا�سي 
�سو�سة  حمكمة  يف  التحقيق 
الإيطالية  النفايات  بق�سية 
متهمني،   8 بحب�ض  قرارا 
املُقال  البيئة  وزير  بينهم 

م�سطفى العروي، واإيداعهم 
مبدينة  املدين  ال�سجن  يف 

امل�سعدين قرب �سو�سة«.
واأ�ساف اأن عدد املتهمني يف 
الق�سية بلغ اإجمال حتى الآن 
م�سوؤولون  بينهم  متهما،   23

بارزون.
االأن��سول

اأح�سن مرزوق
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