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رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني، �شليمان �شنني

اجلزائر ل تقاي�س على مبادئها
.    حق ال�شعب ال�شحراوي يف تقرير م�شريه من الثوابت

اأكد رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني، �شليمان �شنني، اأم�س، اأن مواقف اجلزائر فيما يخ�س حق 
ال�شعوب يف تقرير امل�شري مبدئية وثابتة غري قابلة ال للمقاي�شة وال للتنازل وال للمراجعة، كما 
اأنها لي�شت قائمة على اأي ح�شابات نفعية، داعيا يف ذات ال�شياق، املجتمع الدويل ل�شرورة تن�شيق 

املواقف �شمن االأطر املتعددة االأطراف من اأجل خدمة الق�شية ال�شحراوية.

مرمي خمي�شة

االفتتاحية  كلمته  يف  �شنني  واأورد 
تفعيال  املنظم  الربملاين  لليوم 
حلق ال�شعب ال�شحراوي يف تقرير 
�شتبقى  اجلزائر  اأن  امل�شري، 
ال�شلم  دعم  يف  مهما  فاعال 
م�شريا  والدويل،  االإقليمي  واالأمن 
ال�شحراء  ملف  اأن  باملنا�شبة 
قانونية  االأكرث  امللف  هو  الغربية 
اللجنة  لدى  ومو�شوعية  و�رشعية 
املعنية  املتحدة  لالأمم  الرابعة 
اأي  لغياب  اال�شتعمار  بت�شفية 
اأو  تاريخي  اأو  قانوين  رابط 
ال�شحراء  انرثوبولوجي بني �شكان 
الغربية واالحتالل املغربي، وذلك 
االأمم  م�شت�شاري  لتاأكيدات  بيانا 
االأفريقية  والقرارات  املتحدة 
واالأممية ليتاأكد اأنها ق�شية ت�شفية 
ا�شتعمار ت�شتوجب تنظيم ا�شتفتاء 
اأن  منه  تاأكيد  يف  امل�شري،  تقرير 
املغربية  الدبلوما�شية  مماطلة 
بع�ض  وبتواطوؤ  االأمن  مبجل�ض 
االأمن  جمل�ض  تثن  مل  الدول، 
ال�رشعية  عن  اخلروج  اإدانة  من 

الدولية.

النظام املغربي باع الق�شية 
الفل�شطينية 

جمل�ض  املتحدث،  ذات  ودعا  
الإعادة  م�شوؤوليته  لتحمل  االأمن 
اإلزام  خالل  من  احلل  بعث 
اإطالق  وقف  باحرتام  اململكة 
النار، واالتفاق مع بعثة املينور�شو 
ال�شحراويني،  املدنيني  وحماية 
ال�شحراوية،  الرثوات  �شلب  ومنع 
لالأمم  العام  االأمني  وا�شت�شارة 
القانوين  مل�شت�شاره  املتحدة 
متثيليات  فتح  قانونية  عدم  حول 
املحتلة،  باالأرا�شي  دبلوما�شية 
تنظيم  من  املينور�شو  ومتكني 

عاجال،  امل�شري  تقرير  ا�شتفتاء 
التطبيع  مت�شل،  �شياق  يف  منتقدا 
ال�شهيوين،  الكيان  مع  املغربي 
قائال اأن النظام املغربي تتبع وهم 
الرئي�ض االأمريكي املنتهية واليته، 
مقابل  الفل�شطينية  الق�شية  وباع 
بالق�شية  اخلا�شة  ترامب  تغريدة 
منافية  جاءت  والتي  ال�شحراوية، 
لل�رشعية الدولية من رئي�ض انتهت 

واليته.
املقاومة ال�شحراوية اأف�شلت 

ا�شرتاتيجيات التعتيم 

ال�شعب  مقاومة  اإن  �شنني،  وقال 
اإف�شال  ا�شتطاعت  ال�شحراوي 
االإعالمي  التعتيم  حماوالت 
واملماطلة  ال�شيا�شية  واملغالطات 
مبجل�ض  املغربية  الدبلوما�شية 
االأمن، مرحبا بالدور الذي يتطلع 
اأن يلعبه االحتاد االإفريقي وجمل�شه 
ت�شفية  الأجل  وال�شلم،  لالأمن 
املحتلة  االأرا�شي  يف  اال�شتعمار 
دعم  جمددا  الغربية،  لل�شحراء 
لل�شعب  الوطني  ال�شعبي  املجل�ض 
معتربا  مقاومته،  يف  ال�شحراوي 
عقالنية  غري  مقاي�شة  امل�شاألة 
مع  املغربي  للتطبيع  واأخالقية 

الكيان ال�شهيوين.
باإنهاء  ملزمة  املتحدة  االأمم 
املحكومة  غري  االأقاليم  احتالل 

ذاتيا
من جهة اأخرى، اأكد رئي�ض املجل�ض 
ال�شعبي الوطني، اأن اإعالن الرئي�ض 
دونالد  واليته  املنتهية  االأمريكي 
القانوين  الو�شع  يغري  لن  ترامب 
الغربية،  لل�شحراء  والتاريخي 
هي  الغربية  ال�شحراء  ق�شية  الأن 
معربا  ا�شتعمار،  ت�شفية  ق�شية 
 132 عانت  اجلزائر  اإن  باملنا�شبة 
حق  وتبنت  االحتالل،  من  �شنة 
منذ  امل�شري  بتقرير  ال�شعوب 
اإعالن نوفمرب54، يف اإ�شارة منه اأن 
عن  للدفاع  �شاخمة  قلعة  اجلزائر 
و�شتبقى  تقرير امل�شري،  احلق يف 
االأمن،  �شناعة  يف  مهما  فاعال 

وال�شلم اإقليميا ودوليا.
اأن  باملقابل،  �شنني  اأو�شح  كما 
باإنهاء  ملتزمة  املتحدة  االأمم 
االحتالل الال �رشعي لالأقاليم غري 
احلقوق  وهذه  ذاتيا،  املحكومة 
غري قابلة التعدي، خا�شة اأن تقرير 
امل�شري حق مكفول مبيثاق االأمم 
حقوق  مواثيق  وخمتلف  املتحدة 
اليوم  هذا  اأن  م�شريا  االإن�شان، 

ال�شعب  مت�شك  خلفية  على  جاء 
امل�رشوعة  بحقوقه  ال�شحراوي 
وهو  التعدي  على  القابلة  غري 
ال�شعب  هذا  ا�شتمرار  يف�رش  ما 
اأجل  من  وال�شبور  املتح�رش 

انعتاقه وا�شرتجاع �شيادته.

عبد القادر طالب عمر
نظرية التو�شع املغربية 

تهديد لكل اجلريان

ال�شحراوي  ال�شفري  ا�شتنكر 
باجلزائر، عبد القادر طالب عمر، 
لتفعيل  الربملاين  اليوم  يف  اأم�ض، 
تقرير  يف  ال�شحراوي  ال�شعب  حق 
املغربية  التو�شع  نظرية  امل�شري، 
دون  احلقة  باحلدود  يعرف  مبا 
اإىل  حتديدها يف الد�شتور، م�شريا 
اإن هذا يبقي دولة املغرب يف متدد 
دائم وتهديد م�شتمر لكل جريانها.

الربملاين  اليوم  يف  ال�شفري  واأورد 
لتفعيل حق ال�شعب ال�شحراوي يف 
الدول  اأغلبية  اإن  امل�شري،  تقرير 
ت�شاند  عظمى  قوى  بينها  ومن 
اإن  مو�شحا  ال�شحراوي،  ال�شعب 
املجتمع  مت�شك  على  يوؤكد  هذا 
ال�شحراوي  ال�شعب  بحق  الدويل 
يف تقرير م�شريه، موؤكدا يف �شياق 
ترامب  دونالد  موقف  اإن  مت�شل، 
الداعم للمغرب، مت التنديد به من 
م�شددا  البلدان،  من  العديد  قبل 
ترامب  موقف  اإن  على  باملنا�شبة 

خارج عن ال�رشعية الدولية.
اإن  امل�شوؤول،  ذات  وك�شف 
تتكبد  املغربي  االحتالل  قوات 
منذ  واإقت�شادية  ب�رشية  خ�شائر 
اإىل  م�شريا  النار،  اإطالق  وقف 
مغامرته  يف  ما�ض  املغرب  اإن 
يف  باملنطقة  والزج  الت�شعيدية 
العنف، لفر�ض روؤيته اال�شتعمارية، 
�شيوا�شل  ال�شحراوي  ال�شعب  لكن 

كفاحه لالأخري.
اأكد اأن حزب التنمية والعدالة  ي�شم اأنا�شا �شرفاء 

مقري  يتهم رئي�س احلكومة 
املغربية بخيانة مبادئه  

ال�شلم  جمتمع  حركة  ك�شف رئي�ض 
رئي�ض  اأن  مقري  عبدالرزاق 
الدين  �شعد  املغربي  احلكومة 
وخطه  مبادئه  بخيانة  العثماين، 
اأن  والديني،معتربا  ال�شيا�شي 
عرفته  خزي  اأكرب  التطبيع،  ملف 

املغرب.
وقال رئي�ض حركة »حم�ض »يف بيان 
التوا�شل  �شبكة  له على موقعه يف 
االجتماعي » الفاي�شبوك«، اأن اأكرب 
هو  والعار  اخلزي  هذا  مي�شه  من 
رئي�ض احلكومة االأمني العام حلزب 
على  املح�شوب  والتنمية  العدالة 
التيار االإ�شالمي باملغرب،باعتبار 
ال�شابق  وخطه  ملبادئه  خيانته 
من  �شكل  باأي  للتطبيع  املعادي 
به  ي�رشح  كان  ما  وفق  االأ�شكال 
واأن التطبيع  ،خا�شة  نف�شه  هو 

يعترب اأكرب خيانة للتيار االإ�شالمي 
،موؤكد انه ينتظر انفجارا يف حزب 
التنمية والعدالة الذي يحوي اأنا�ض 
�رشفاء،اأ�شالء ومنا�شلني �شادقني 
يف منا�رشة الفل�شطينيني والتي قد 
الت�شكت على التطبيع ،غري اأنه  يف 
هذا  موؤ�ش�شات  وافقت  اإن  حال 
حزب  فهو  اخليانة  هذه  احلزب 
قد دخل ر�شميا يف دائرة الت�شهني 
نحو  امل�رشق  من  تزحف  التي 
املغرب،وكل ادعاء باال�شتمرار يف 
تدلي�ض  الفل�شطينية  الق�شية  دعم 
ممجوج وادعاء باطل، ولن يكون له 
اأي اأثر ما دام ان التوجه االأ�شا�شي 
واالعرتاف  التطبيع  هو  للحزب 
عن  والتخلي  ال�شهيوين  بالكيان 

الق�شية الفل�شطينية.
حممد بن ترار

وزير االإعالم ال�شحراوي، حمادة �شلمى الداف :

ّكلت اإخالل ملبداأ الت�ساور الدويل تغريدة ترامب »الأحادية« �سَ
ال�شحراوي،  االإعالم  وزير  ك�شف 
اأن  اأم�ض،  الداف،  �شلمى  حمادة 
املنتهية  االأمريكي  الرئي�ض  تغريدة 
بخ�شو�ض  ترامب،  دونالد  واليته 
الواليات  اأبعدت  الغربية،  ال�شحراء 
املتحدة االأمريكية عن دور املحايد 
معتربا  ال�شحراوية،  الق�شية  يف 
ملبداأ  اإخالال  �َشّكل  االأمر  هذا  اأن 

الت�شاور الدويل.
يف  الداف،  �شلمى  حمادة  واأورد 
بر�ض«،  »�شبق  ملوقع  ت�رشيح 
وّجهوا  االأمن  جمل�ض  اأع�شاء  اأن 
ب�شبب  االأخري،  لهذا  قوية  انتقادات 
الق�شية  بخ�شو�ض  االأحادي  موقفه 
باملنا�شبة  مو�شحا  ال�شحراوية، 
هذه  االأمن ظهر يف  اأن جمل�ض  اإىل 
الق�شية  بطبيعة  متم�ّشكا  الّنقا�شات 

املوجه  النقد  الأن  ال�شحراوية، 
موجها  كان  ال�رشعية  عن  للخروج 
تورطت  التي  االأطراف  جلميع 
للمغرب  وباالأخ�ض  املو�شوع،  يف 
كما  ال�شابق،  االأمريكي  وللرئي�ض 

�شلمي  حل  باإيجاد  متم�شكا  ظهر 
ال�رشعية  قرارات  على  مبني 

الدولية.
وبخ�شو�ض خمرجات اجتماع جمل�ض 
االأمن موؤخرا، قال الناطق الر�شمي 

االجتماع  اإن  ال�شحراوية،  للحكومة 
االحتالل  �شد  دويل  اإجماع  مثل 
لالحتالل  اإدانة  و�شّكل  املغربي 
م�شادرة  حاول  الذي  املغربي 
تنظيم  يف  ال�شحراوي  ال�شعب  حق 
مثمنا  امل�شري،  تقرير  حق  ا�شتفتاء 
رئي�ض  ت�رشيح  ال�شياق،  نف�ض  يف 
جمل�ض االأمن الدويل بالتفاو�ض من 
اإطالق  وقف  التفاق  التو�شل  اأجل 
طريق  خارطة  واإيجاد  جديد  نار 
الإقرار ال�شالم يف ال�شحراء الغربية، 
وكذا متكني ال�شعب ال�شحراوي من 
حقه يف تقرير امل�شري وت�شفية اآخر 
طبقا  اإفريقيا،  �شمال  يف  ا�شتعمار 
ولوائح  االإفريقي  االإحتاد  مليثاق 

االأمم املتحدة.
 مرمي خمي�شة

بيان لرئا�شة اجلمهورية

الرئي�س تبون يتلقى مكاملة 
هاتفية من اأمري قطر

عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  تلقى 
االأربعاء،  اأم�ض  تبون،  املجيد 
�شمو  اأخيه  من  هاتفية  مكاملة 
بن  متيم  ال�شيخ  قطر،  دولة  اأمري 
حمد اآل ثاين، اطماأن من خاللها 
له  وجدد  ال�شحية  حالته  على 
بعد  قطر   دولة  لزيارة  الدعوة 
الوطن،  اأر�ض  اإىل  تعافيه وعودته 
لرئا�شة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب 

اجلمهورية. 
وجاء يف البيان: »تلقى اليوم رئي�ض 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
�شمو  اأخيه  من  هاتفية  مكاملة 
بن  متيم  ال�شيخ  قطر،  دولة  اأمري 
حمد اآل ثاين، اطماأن من خاللها 
له  ومتنى  ال�شحية  حالته  على 

دوام ال�شحة والعافية«.

االأمري  �شمو  »جدد  وباملنا�شبة، 
دعوته لل�شيد الرئي�ض لزيارة دولة 
قطر بعد تعافيه وعودته اإىل اأر�ض 
الرئي�ض  �شكر  وبدوره  الوطن، 
�شمو االأمري على م�شاعره النبيلة 

واالأخوية، وقبل الدعوة«.

ال�شيناتور عبد الوهاب بن زعيم:

الرئي�س خ�س�س 200 مليار 
دينار لإدماج املتعاقدين

بن  الوهاب  عبد  ال�شيناتور  جدد 
مع  الكامل  وقوفه  اأم�ض،  زعيم، 
الت�شغيل  قبل  ما  عقود  اأ�شحاب 
اأجلهم  من  الن�شال  يف  وا�شتمراره 
كانت  مهما  اجلميع  اإدماج  حتى 
باملنا�شبة  موؤكدا  الظروف، 
واالأموال  ال�شيا�شية  االإرادة  اأن 
اإال  يتبقى  مل  وبالتايل  موجودة، 
اإلزام الوزارات ،واالإدارات واللجان 

الوالئية بتنفيذ وجت�شيد االإدماج.
له  من�شور  يف  زعيم  بن  واأكد 
على  الر�شمية  �شفحته  عرب 
على  باق  الزال  اأنه  الفاي�شبوك، 
الوعد والعهد، خا�شة اأن املقاربة 
التي طرحها هي االإدماج اجلماعي 
حلاملي ال�شهادات دون النظر اإىل 
من  فقط  ولكن  االخت�شا�ض، 
يف  هوؤالء  خربة  احت�شاب  خالل 
الق�شية ح�شبه  اأماكن عملهم، الأن 
الأ�شحاب  قانوين  حق  ت�شوية  هي 

نف�ض  يف  م�شريا  الت�شغيل،  عقود 
املقاربة  نف�ض  اقرتح  اأنه  الوقت، 
يبقى  االأمر  االجتماعية،  لل�شبكة 
لتقدمي  الت�شامن  وزيرة  يد  يف 
م�رشوع قانون يف هذا اخل�شو�ض 

حلل هاته الق�شية.
نف�ض  يف  زعيم،  بن  طمئن  كما 
االإدماج  لعقود  املنتمني  ال�شياق، 
حقوقهم  اأن  االجتماعية  وال�شبكة 
حمفوظة، مطالبا اإياهم اأن ي�شعوا 
الذي  اجلمهورية  رئي�ض  ثقتهم يف 
مت  بف�شله  الأنه  لهم،  وعدا  قطع 
مليار   200 من  اأكرث  تخ�شي�ض 
م�شادق  اإدماج  ميزانية  دينار 
عليها من الربملان، كما اأن هناك 
 336/19 لالإدماج  تنفيذي  مر�شوم 
اإال  يتبقى  وبالتايل مل  بهم،  خا�ض 
اإلزام الوزارات واالإدارات واللجان 
الوالئية بتنفيذ وجت�شيد االإدماج. 
مرمي خمي�شة
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االتهام  غرفة  اأم�س  نهار  اأيدت 
قا�ضي  قرار  العا�ضمة  ق�ضاء  مبجل�س 
حمكمة  لدى  اخلام�ضة  التحقيق  للغرفة 
رهن  القا�ضي باالإيداع  احممد  �ضيدي 
الوزير  كل  من  حق  يف  املوؤقت  احلب�س 
االأول االأ�ضبق عبد املالك �ضالل والوزير 
االأ�ضبق للفالحة عبد القادر القا�ضي يف 

ق�ضية رجل االأعمال متيجي .
 وجاء هذا القرار بعد طلب قدمته هيئة 
غرفة  اأمام  رافعت  التي  املتهمني  دفاع 
االإيداع  اأمر  ا�ضتئناف  اأجل  من  االتهام 
واالإفراج عن املتهمني  من خالل حماولة 
تقدمي �ضمانات للمحكمة  الإبقائهم حتت 
الرقابة الق�ضائية والطعن يف قرار قا�ضي 

مبحكمة  اخلام�ضة  بالغرفة  التحقيق 
�ضيدي احممد، الذي كان  قد و�ضع وزير 
عبد  ال�ضابق  العمومية  واالأ�ضغال  النقل 
ال�ضابق  ال�ضناعة  ووزير  زعالن  الغاين 
املوؤقت،  االإفراج  حتت  بدة  حمجوب 
واأ�ضدر اأمرا باالإيداع يف حق كل من عبد 
املالك �ضالل وقا�ضي عبد القادر الذي 

الوظيفة  ا�ضتغالل  ب�ضوء  متابعتهم  متت 
وتبديد اأموال عمومية وهي نف�س  التهم 
ما  وبدة بها  زعالن  متابعة  مت  التي 
نف�س  بتطبيق  يطالب  جعل  الدفاع 
االإجراءات على املتهمني املوجودين يف 

مرتبة واحدة اأمام املحكمة .
حممد بن ترار

عن  لها  بيان  يف  اأعلنت  وزارة  الطاقة 
من    بكل  والغاز  النفط  مرفاأ  اإغالق 
دي�ضمرب   13 اإىل   06 من  وبطيوة  اأرزيو 
اجلاري، يف بيان لها اأم�س الثالثاء ،كان 
اأدى  مما  اجلوية،  االأحوال  �ضوء  ب�ضبب 
اإىل تعطيل املالحة البحرية االمر الذي 
اإىل 13   3 تاأخريات ترتاوح من  اإىل  اأدى 

يوما والتي  جاءت بطريقة متقطعة يف 
املحروقات  نقل  ل�ضفن  ال�ضحن  برامج 
بع�س  تداولتها  التي  االدعاءات  اعك�س 
اأن هذه  ان  بغلق املرفاأين ال  االأطراف 
توؤثر  ال�ضفن مل  اال�ضطرابات يف �ضحن 
ي�ضتغل  بقي  الذي  املنبع  اإنتاج  على 
اأنه  اإىل  البيان،  واأ�ضار  عادية  بطريقة 

املحروقات  حتميل  ا�ضتئناف  مت  قد 
 2020 دي�ضمرب   9 من  اعتباراً  تدريجياً 
امل�ضال  الطبيعي  الغاز  لناقلة  وبالن�ضبة 
قامت  فقد  ن�ضومر”،  فاطمة  “اللة 
دي�ضمرب   13 بتاريخ  حمولتها  بتحميل 
كل  مرافئ  وتبقى  هذا  اأيام،   7 بتاأخري 
املراكز  اهم  احدى  وبطيوة  ارزيو  من 

وان   ، املميع  والنفط  الغاز  لت�ضدير 
العوامل  فيها  ت�ضببت  التوقيف  عملية 
ال�ضفن  �ضحن  اأوقفت  الطبيعية  التي 
وان  هذه  خا�ضة  حوادث  اية  لتفادي   ،
اخلطرية  املواد  �ضمن  ت�ضنف  املواد 
حوادث  يف  البحر  اأمواج  تت�ضبب  وقد 

غري مرغوبة .

مرمي خمي�سة

نزوله  خالل  الطاهر  العرابي  واأو�ضح 
اأن  االأوىل،  االإذاعية  القناة  على  �ضيفا 
خ�ضو�ضية  تراعي  االإ�ضرتاتيجية  هذه 
الوطني،  الرتاب  مناطق  من  منطقة  كل 
توؤدي  التي  اخلطر  عوامل  حتديد  مع 
الو�ضائل  وحتديد  االختطاف  عملية  اإىل 
الكفيلة مبنع حدوثها والت�ضدي لها، وكذا 
حتديد جمال التدخل ملختلف الهيئات.

 واأ�ضار املتحدث ذاته، اأن االختطاف هو 
جرمية خطرية ن�س عليها قانون العقوبات 
الظاهرة  هذه  اأن  اإال   ،1966 يف  ال�ضادر 
ونظرا خلطورتها مت تخ�ضي�س لها قانون 
وفق  انت�ضارها  جماح  لكبح  رادع  خا�س 
تعليمات رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، الذي طلب من احلكومة وبال�ضبط 
بلقا�ضم  العدل حافظ االأختام،  من وزير 

الوقاية  قانون  م�رشوع  اإعداد  زغماتي 
ومكافحتها  االأ�ضخا�س  اختطاف  من 
م�ضيفا  بغرفتيه،  الربملان  عليه  و�ضادق 

ومبعية  »الدولة  اأن  اإىل  باملنا�ضبة، 
النف�ضي  التكفل  �ضت�ضمن  القانون  هذا 
اندماج  وتي�ضري  واالجتماعي،  وال�ضحي 

جلوئهم  وت�ضهيل  املجتمع  يف  ال�ضحايا 
اإىل الق�ضاء.

اإىل  امل�ضدر،  ذات  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
يظن  ما  عك�س  وعلى  اجلرمية  هذه  اأن 
املخيف  بال�ضكل  منت�رشة  لي�ضت  البع�س 
الن هناك م�ضالح اأمنية قائمة بردع مثل 
هذه اجلرائم، وعليه فاإن القانون اجلديد 
اجلرمية،  لهذه  ورادعا  وقائيا  �ضيكون 
وميكن اأن تكون العقوبات م�ضددة وت�ضل 
اإىل ال�ضجن املوؤبد واالإعدام«، م�ضريا اإنه 
اجلزائر  واأن  م�ضتقبال،  تطبيقها  ميكن 
مل مت�س اأية معاهدة دولية تلزمها بعدم 
دوافع  اأن  خا�ضة  العقوبة،  هذه  تنفيذ 
الرئي�ضية هذه اجلرائم من وجود ثاأر بني 
لالأطفال  اجلن�ضي  اال�ضتغالل  العائالت، 
اأو  بالب�رش  االجتار  اأو  الفدية  لطلب  اأو 

االأع�ضاء.

اأكد النائب العام امل�ساعد لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر العا�سمة، العرابي الطاهر، اأم�س، اأن م�سروع قانون 
الوقاية من جرائم اختطاف الأ�سخا�س ومكافحتها �سي�سمح بو�سع اإ�سرتاتيجية وطنية وحملية للوقاية من 

جرائم الختطاف والتي �سي�سارك يف و�سعها وتنفيذها خمتلف موؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين.

املطالبة مبحطتني بريتني بغرب 
و �سرق العا�سمة

ت�سليم ثالثة حمطات جديدة 
يف 2021    

املدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم 
العايل،عبد احلفيظ اأوراغ

ترقية 30 خمرب بحث 
اإىل خمابر امتياز 

لل�رشكة  العام  املدير  الرئي�س  اأعلن 
النقل  حمطات  ال�ضتغالل  الوطنية 
الربي للم�ضافرين )�ضوقرال(، يو�ضف 
انه  بالعا�ضمة  االأربعاء  اأم�س  ت�ضة 
�ضيتم خالل ال�ضدا�ضي االأول من �ضنة 
برية  حمطات  ثالثة  ت�ضليم   ،  2021
اإليزي  و  غرداية  واليات  من  كل  يف 
و مع�ضكر واأ�ضاف ت�ضة خالل جل�ضة 
النقل  نواب جلنة  ا�ضتماع من طرف 
ال�ضلكية  واالت�ضاالت  واملوا�ضالت 
ال�ضعبي  باملجل�س  والال�ضلكية 
الربية  املحطات  هذه  ان  الوطني 
�ضاأنها  من   2021 يف  �ضت�ضلم  التي 

توفري املئات من منا�ضب ال�ضغل.
الربية  املحطة  بخ�ضو�س  اأما 
اجلديدة بالعا�ضمة الواقعة ببئر مراد 
»االأ�ضغال  اأن  امل�ضوؤول  قال   ، راي�س 
ان  دون  انطلقت«  قد  بهذه املحطة 

يذكر تاريخ حمدد ال�ضتالمها.
�رشكة  ان  ال�ضياق  ذات  يف  ذكر  و 
حمطة   75 حاليا  حت�ضي  �ضوقرال 
برية و بخ�ضو�س حت�ضريات حمطة 
)اخلروبة(  للم�ضافرين  الربي  النقل 
ال�ضتئناف  العا�ضمة  باجلزائر 
موؤ�رشات  وجود  ت�ضة  اأكد   ، الن�ضاط 
�ضتعود  املحطة  ان  على  تدل  جيدة 
موافقة  بعد  لكن  ن�ضاطها  ملمار�ضة 
التخاذ  املخولة  العمومية  ال�ضلطات 

القرار يف هذا ال�ضاأن .
ان  اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  واأ�ضار 
ال�رشكة الوطنية ال�ضتغالل حمطات 
م�ضتعدة  للم�ضافرين  الربي  النقل 
احرتام  �ضل  يف  الن�ضاط  ال�ضتئناف 
�ضارم للربوتوكول ال�ضحي املعتمد 
اأما  كوفيد-19   جائحة  �ضد 
تكبدها  التي  اخل�ضائر  بخ�ضو�س 
ذات  قال   ، اجلائحة  جراء  ال�رشكة 
توقفت  قد  »ال�رشكة  اأن  امل�ضوؤول 
 2020 مار�س   22 منذ  الن�ضاط  عن 

بـ  االأعمال  رقم  تراجع  اىل  ادى  ما 
باأكرث  اأي بخ�ضارة تقدر  باملائة   75
)..( رغم ذلك  دينار  من 7ر1 مليار 
متكنت ال�رشكة من املحافظة على 

منا�ضب ال�ضغل« .
اجتاه  اخلدمات  حت�ضني  اأجل  من  و 
يف  ال�رشكة   انخرطت  املواطنني، 
طرق  وع�رشنة  الرقمنة  م�رشوع 
غرار  على  الربية  املحطات  ت�ضيري 
احلجز  نظام  تطوير  و  حتديث 
امل�ضوؤول  يربز  للتذاكر،  االلكرتوين 
ال�رشكة  حتر�س   ، ذلك  عن  ف�ضال 
على  املراقبة  كامريات  تعميم  على 
او  ال�ضنتني  خالل  املحطات  كافة 
جانب  اىل  املقبلة،  �ضنوات  ثالث 
املعلوماتية  التحتية  البنية  ع�رشنة 
بهذه  الرحالت  ت�ضجيل  ونظام 
اخلدمة  حيز  وو�ضع  املحطات 
حظائر  لت�ضيري  اوتوماتيكي  نظام 

احلافالت .
اللجنة  اع�ضاء  طالب  جهتهم  من 
ال�ضغط  تخفيف  ب�رشورة  الربملانية 
على املحطة الربية لنقل امل�ضافرين 
ذلك  و  العا�ضمة  باجلزائر  باخلروبة 
بريتني  حمطتني  اإن�ضاء  طريق  عن 
جديدتني باجلهتني الغربية و ال�رشقية 
فاإن  النواب  هوؤالء  وح�ضب  للعا�ضمة 
باتت  بالعا�ضمة  واحدة  برية  حمطة 
غري كافية ال�ضتيعاب العدد املتزايد 
من  و  الأخرى  �ضنة  من  للم�ضافرين 
اأخرى  حمطات  اإن�ضاء  ال�رشوري 
ال�رشقية  و  الغربية  اجلهتني  يف 
المت�ضا�س هذا ال�ضغط   كما طالبوا 
يف �ضياق مت�ضل ان�ضاء  فنادق �ضغرية 
اأو  الربية  املحطات  م�ضتوى  على 
على مقربة منها تخ�ض�س ال�ضرتاحة 
بعد  امل�ضافرين  كذا  و  ال�ضائقني 

رحالت طويلة و �ضاقة.

العلمي  للبحث  العام  املدير  ك�ضف 
التعليم  بوزارة  التكنلوجي  والتطوير 
العايل والبحث العلمي ،عبد احلفيظ 
باجلزائر  االأربعاء  اأم�س   ، اأوراغ 
بحث  30 خمرب  ترقية  ،عن  العا�ضمة 
عدد  واعتماد  امتياز  خمابر  اإىل 
بحث  واأر�ضيات  احلا�ضنات  من 

تكنولوجية.
تنظيم  هام�س  على  اأوراغ  واأو�ضح 
الدورة العادية االوىل للجنة القطاعية 
والتطوير  العلمي  للبحث  الدائمة 
هذه  اأن   ،2020 ل�ضنة  التكنولوجي 
30 خمرب  انتقاء  على  �ضتعمل  الدورة 
بحث امتياز وذلك من جمموع 1564 
امل�ضتوى  على  متواجدا  بحث  خمرب 
الرفع  يف  اأمله  عن  معربا  الوطني، 
يف عدد هذه املخابر لي�ضل اإىل 100 

خمرب بحث متميز.
عقب  ياأتي  االنتقاء  هذا  اأن  واأبرز 
ت�ضم  التي  الدائمة  اللجنة  درا�ضة 
االخت�ضا�ضات،  خمتلف  من  باحثني 
التي  البحثية  مراكز  هذه  خمرجات 
ملعايري  وفقا  اأبحاث  باإجناز  تعنى 
كما  عامليا  املعتمدة  اجلودة 
ال�ضيد  --ي�ضيف  الدورة  �ضت�ضادق 

 20 حوايل  اإن�ضاء  »على  اأوراغ-- 
و15  اجلامعية  باملوؤ�ض�ضات  حا�ضنة 
عقب  وذلك   « تكنولوجية  اأر�ضية 
درا�ضة امللفات املر�ضحة، م�ضريا اإىل 
الرفع  يف  البحثية  الكيانات  هذه  دور 
العلمي و جت�ضيد  البحث  من م�ضتوى 

خمرجاته ميدانيا.
،التاأكيد  اأوراغ  جدد  وباملنا�ضبة، 
خمرجات  »تثمني  على«�رشورة 
اإيجاد  على  والعمل  العلمي  البحث 
امل�ضاكل  ملختلف  عملية  حلول 
االقت�ضادية  ال�ضاحة  على  املطروحة 
و�ضفه  ما  لبلوغ  االجتماعية،  و 
البحث  تفاعلية بني  بتج�ضيد »عالقة 

العلمي و املجتمع«.
هذه  اأ�ضغال  تتوا�ضل  لالإ�ضارة، 
مركز  يحت�ضنها  التي  العادية  الدورة 
التقني،  و  العلمي  االإعالم  البحث يف 
�ضيناق�ضون  حيث  يومني،  مدار  على 
ما  منها  موا�ضيع  عدة  امل�ضاركون 
يتعلق باملن�ضورات العلمية و ت�ضنيف 
الدولية  الربامج  و  العلمية  املجاالت 
للبحث ، عالوة على عر�س احل�ضائل 
و االآفاق امل�ضتقبلية للمديريات العامة 
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

غرفة التهام مبجل�س ق�ساء اجلزائرالعا�سمة

تاأييد اإيداع �سالل وقا�سي رهن احلب�س املوؤقت 
.     اإبقاء الرقابة الق�سائية لبدة وزعالن

خرب غلق مرفاأ اأرزيو وبطيوة ب�سفة نهائية  

وزارة الطاقة توؤكد اأن التوقيف كان ظرفيا 

النائب العام امل�ساعد لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر، العرابي الطاهر:

قانون جترمي الختطاف ي�سمح بو�سع اإ�سرتاتيجية ردع

مدير الت�سغيل بالبويرة يك�سف

اإدماج 841 متعاقدا يف قطاع الرتبية

الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ساء العا�سمة

تاأييد احلكم ب06 اأ�سهر حب�سا يف حق اأني�س رحماين

قا�سي التحقيق مبحكمة �سيدي احممد 

ال�ستماع اإىل نورية بن غربيط يف ق�سية ف�ساد 

»نا�رش  بالبويرة  الت�ضغيل  مدير  ك�ضف 
اإطار  يف  متعاقدا   841 اإدماج  عن  متناين« 
لقطاع  التابعني  الت�ضغيل  قبل  ما  عقود 
 2020 اجلارية  ال�ضنة  نهاية  قبل  الرتبية 

وينتظر اأن يتم بالتاأ�ضري على هذه املنا�ضب 
املايل  املراقب  طرف  من  ال�ضاغرة 
ذات  اأو�ضح  ال�ضياق  ويف   ، القادم  االأ�ضبوع 
امل�ضوؤول عن اإدماج 1539 متعاقدا اإىل غاية 

23 دي�ضمرب اجلاري من اأ�ضل 6071 متعاقدا 
قطاعات  عدة  ميثلون  االأوىل  الدفعة  من 
والبلديات  املحلية  واجلماعات  كال�ضحة 
اإدماج  وغريها والعملية متوا�ضلة ، كما مت 

التي  الثانية  الدفعة  من  املتعاقدين  بع�س 
القطاعات  بع�س  حتوي 1442 متعاقدا يف 
ذات  ح�ضب  الدولة  واأمالك  كال�رشائب 

املتحدث .

مبجل�س  اجلزائية  الغرفة  ق�ضت   
ق�ضاء العا�ضمة �ضبيحة اأم�س االأربعاء 
مدير  حق  يف  ال�ضادر  احلكم  بتاأييد 
ال�ضادر  رحماين  اأني�س  النهار  جممع 
التي  و  ملحمد  �ضيدي  حمكمة  عن 

 50 و  نافذا  حب�ضا  اأ�ضهر  ب�ضتة  اإدانته 
األف دج عارمة نافذة بتهمة القذف يف 
الق�ضية التي رفعها �ضده مدير جملة 

ال�رشوق.
رحماين  اأني�س  مت�ضك  التي  الق�ضية 

وهو  منها  جزء  نفي  املحاكمة  اأثناء 
على  اأ�ضدره  الذي  املن�ضور  ذلك 
فيه  ي�رش  مل  اأنه  اأكد  والذي  ح�ضابه 
بال�ضفحة  وال  باال�ضم  ال  لل�ضحية 
ال�ضادر  الثاين  املقال  ارجع  حني  يف 

بيومية النهار هو ردة فعل م�ضوؤول عن 
زمالئه بعد الهجوم امل�ضني عن النهار 
النهار  جممع  مدير  يزال  وال  ،هذا 

يواجه ق�ضايا اأخرى متهما بها.
حممد بن ترار

الرتبية  وزيرة  اأم�س  �ضبيحة  مثلث 
قا�ضي  اأمام  بن غربيط  نورية  ال�ضابقة 
للقطب  الثانية  بالغرفة  التحقيق 
الف�ضاد  مكافحة  يف  املتخ�ض�س 
�ضيدي  االقت�ضادية مبحكمة  واجلرمية 
�ضوء  تخ�س  ف�ضاد  ق�ضية  يف  احممد 
العام  املال  وتبديد  الوظيفة  ا�ضتغالل 

وا�ضتغالل النفوذ.

بالتقرير  خ�ضو�ضا  مرتبطة  الق�ضية 
املحا�ضبة  جمل�س  قدمه  الذي  ال�ضلبي 
فرتة  خالل  الرتبية  قطاع  ت�ضيري  يف 
راأ�س  على  غربيط  بن  نوارية  ا�ضتوزار 
من  اأكرث  اأن  تبني  ،حيث  الرتبية  قطاع 
على  وموجودة  تنجز  مل  مدر�ضة   100
الورق فقط  ما �ضاعف من االكتظاظ 
عن  الرتبوية،ناهيك  باملوؤ�ض�ضات 

كتب  طباعة  يف  عمومية  اأموال  تبديد 
اجليل الثاين التي تبني عدم �ضالحيتها 
وخرباء  اطارات  توظيف  عن  ناهيك 
،باالإ�ضافة  دون م�ضتوى علمي مطلوب 
كبرية  مبالغ  و�رشف  التكوين  ملف  اإىل 
نتائج   بدون  اخلارج  من  مكونني  على 
حتطيم  يف  �ضاهم  الذي  االأمر  تذكر  
هبة  على  وق�ضى  الرتبوية  املنظومة 

اإىل  اال�ضتماع  تزامن  ،هذا وقد  التعليم 
اإطارا   20 مهام  انهاء  مع  غربيط   بن 
من وزارة الرتبية الوطنية من بني اأتباع 
ب�ضبب عدم مطابقة  وحمايتها  الوزيرة 
وكذا  املن�ضب  مع  املطلوب  امل�ضتوى 
ف�ضاد  ق�ضايا  يف  منهم  العديد  التورط 

�ضي�ضاهم التحقيق قريبا .
حممد بن ترار     

حممد بن ترار

اأح�سن مرزوق
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»بي. اختبار  تكاليف  حديد  مت 
دج  ب8800   )PCR( �سي.اآر« 
اجليني ب3600  امل�ساد  واالختبار 
دج واالختبار ال�سريولوجي ب2200 
دج, ح�سب ما افاد به اليوم االربعاء 
وال�سكان  ال�سحة  لوزارة  بيان 

واإ�سالح امل�ست�سفيات.

»يف  اأنه  امل�سدر  نف�س  واأو�سح 
اأجراها  التي  املقابالت  ختام 
بن  الرحمن  عبد  الربوفي�سور 
وال�سكان  ال�سحة  وزير  بوزيد, 
ممثلي  مع  امل�ست�سفيات,  واإ�سالح 
اخلا�سة  الطبية  التحاليل  خمابر 
 ,»Bio Partenaires« )اأع�ساء 

 PCR اختبار  تكاليف  حتديد  مت 
واالختبار امل�ساد اجليني واالختبار 

ال�سريولوجي على النحو التايل:
 :PCR الفريولوجي  االختبار   -  

8800 دج
- االختبار امل�ساد اجليني:

 3600 دج

- االختبار ال�سريولوجي:
 2200 دج«.

»اجلدول  اأن  البيان  واأ�ساقف 
الـ30  بني  من  الـ19  املخابر  يبني 
الوطني  الرتاب  عرب  املتواجدة 
االقرتاح  هذا  اإىل  ان�سمت  التي 

وتبقى هذه القائمة مفتوحة«.

التجارة   وزارة  م�ستخدمو  قرر 
يومي  وطني  اإ�رضاب  يف  الدخول 
3و4 جانفي القادم وجتديده اآليا لـ4 
اأيام بداية من 10 جانفي, يف حالة 
وحذرت  مبطالبهم,  التكفل  عدم 
النقابة الوطنية مل�ستخدمي  وزارة 
للت�سعيد  دفعهم  مغبة  من  التجارة 
يف  مفتوح   اإ�رضاب  يف  والدخول 
يف  رزيق  م�سالح  تقاع�س  حالة 
االإ�ستجابة ملا رفعوه من اإن�سغاالت 

ومطالب م�رضوعة.
وك�سفت النقابة الوطنية مل�ستخدمي 
حتوز  لها  بيان  يف   , التجارة  وزارة 
اأن  منه  ن�سخة  على  “الو�سط” 
تدهور امل�ستوى املهني واملعي�سي 
الأعوان الرقابة يف ظل تعدد مهامهم 

مت�سك  مقابل  كاهلهم  يثقل  �سار 
معاناتهم  بتجاهل  التجارة  وزارة 

ومطالبهم املرفوعة يف كل مرة.
اجتماع  خالل  النقابة  وا�ستنكرت 
تلبية  عدم  موؤخرا  العامة  اجلمعية 
التزام  عدم  بخا�سة  مطالبهم, 
وعودها  بتطبيق  التجارة  وزارة 
تعديل  رف�س  توا�سل  ظل  يف 
بقطاع  اخلا�س  االأ�سا�سي  القانون 
املر�سوم  تعديل  ورف�س  التجارة 
التنفيذي 11-205 املت�سمن النظام 
اخلا�سة  لالأ�سالك  التعوي�سي 
املكلفة بالتجارة اأو حتى مراجعته 
ا�ستفادة قطاعات مماثلة من  رغم 

عدة زيادات.
التنفيذي  املر�سوم  تعديل  .رف�س 

التعوي�سي  النظام  املت�سمن 
املكلفة  اخلا�سة  لالأ�سالك 
مراجعته يف ظل  اأو حتى  بالتجارة 
وكذا  املماثلة,  للقطاعات  الزيادة 
االإ�ستغالل  املالية  وزارة  رف�س 
اخلا�س  املتبقى  للر�سيد  الكامل 
IFRC اإال يف حدود 25 باملائة اإال 
اأن م�سالح املالية ا�ستغلت ر�سيدها 
البيان  وذكر  البيان  ح�سب  كامال, 
دفعتها  التي  االأ�سباب  بني  من  اأنه 
عدم  الوطني,  اال�رضاب  لقرار 
منح رخ�سة ا�ستثنائية لرتقية 1962 
�سابقا  الوزارة  اأح�ستهم  موظف 
فاقت خربتهم 10 �سنوات, وو�سلت 
دون  �سنة   28 احلاالت  بع�س  يف 
باقي  منها  ا�ستفادت  مثلما  ترقية, 

جتاوز  والتي  االخرى  القطاعات 
من  ا�ستفادوا  الذي  موظفيها  عدد 

الرتقية 10 اآالف موظف.
ومل يغفل البيان على عدم ا�ستفادة 
مكافحة  منحة  من  الرقابة  اأعوان 
 19 كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�سار 
امليدان  يف  تواجدهم  من  بالرغم 
واالحتكار  امل�ساربة  ملحاربة 
املحدق  للخطر  اأنف�سهم  معر�سني 
يف  املرتفع  الوفيات  عدد  رغم 
القطاع يقول البيان هذا وا�ستنكرت 
النقابة  تاأخر تعديل بع�س القوانني 
التجارية  الرقابة  يف  بها  املعمول 
�سندوق  دعم  �ساأنها  من  والذي 

املداخيل التكميلية.
�أمني بن لزرق

ق.و

»اجلزائر  اأن  �سحراوي  واأ�ساف 
الدولية  الوكاالت  جميع  غرار  على 
لت�سجيل  اإجراء معجال  و�سعت  قد 
لفريو�س  امل�سادة  اللقاحات 
الوطنية  الوكالة  خالل  من  كورونا 
من  وبدعم  ال�سيدالنية  للمنتجات 
كذا  و  ال�سيدالنية  ال�سناعة  وزارة 
معهد با�ستور الذي يعمل يف تعاون 

وثيق مع هذه االخرية.
�سحراوي  الربوفي�سور  ا�سار  كما 
لالإذاعة  الثالثة  القناة  امواج  على 
نف�س  اتبعت  بالتايل  اأنها  الوطنية, 
املراحل من حيث االعتماد كما هو 
الدويل«و  به على امل�ستوى  معمول 
اخلا�س  االجراء  ان  قوله  تابع 
بالت�سجيل ياأخذ عادة »وقتا طويال 
م�سيفا  العامل«,  اأنحاء  جميع  يف 
ال�سحية  الو�سعية  اىل  بالنظر  انه 
»ت�رضيع«  مت  فقد  اال�ستثنائية 
االخري  هذا  معتربا  االإجراء  هذا 

»مب�سوؤولية ان�سانية و اأخالقية
ت�سجيل  »ملفات  ان  ا�ساف  كما 
بعناية  درا�ستها  مت  قد  اللقاحات 
وكاالت  يف  كبار  خرباء  قبل  من 

دولية مرموقة«.
ال�سياق  يف  قوله  املتدخل  تابع  و 
العاملية  »الوكاالت  اأن  ذاته, 
امللفات  تقيم  الدولية  والهيئات 
الدولية«,  املعايري  نف�س  ح�سب 
اأو  باأن اللقاح  مطمئنا  »املواطنني 
اللقاحات التي �ستختارهم اجلزائر 

التدقيقات  جميع  اىل  �ستخ�سع 
توفري  قبل  الالزمة  القانونية 

املنتوج لهم«.
»ا�ستجابة«  حول  �سوؤال  عن  و 
يخ�س  فيما  العمومية  ال�سلطات 
حملة  اإطالق  و  اللقاح  اقتناء 
عن  امل�سوؤول  ذات  اعرب  التلقيح 
بني  من  »اجلزائر  لكون  ارتياحه 
بتلقيح  تقوم  التي  البلدان«  اأوائل 
و  كورونا  فريو�س  �سد  ال�سكان 
اللقاح,  فعالية  م�ساألة  بخ�سو�س 
�رضح الدكتور �سحراوي اأن منتوجا 
بفعالية عالج ترتاوح ن�سبتها ما بني 
مهما  امرا  يعد  باملائة   95 اىل   92
املنظمة  باأن  مذكرا   « مطمئنا  و 
املوافقة  ترف�س  لل�سحة  العاملية 
احلماية  ن�سبة  تقل  لقاحات  على 

اخلا�سة بها 50 باملائة«.
كما ا�ساف يقول » تتميز اللقاحات 
اليوم  عليها  املوافقة  متت  التي 
نحن  و   )...( معتربة  وقاية  بن�سبة 
املجموعة  باأن  بالقول  �سعداء 
العلمية جنحت يف وقت قيا�سي يف 
يف  لكوفيد-19  م�ساد  لقاح  اإيجاد 
من  كان  القيا�سي  الوقت  اأن  حني 
ن�سيب اللقاح امل�ساد للنكاف الذي 
�سنوات«و   4 ظرف  يف  تطويره  مت 
يرى املتدخل اأنه » من املهم جدا 
طماأنة ال�سكان باأن التو�سل اىل هذا 
هام«  علمي  مب�سار  مر  قد  اللقاح 
مربرة  »املخاوف  اأن  اىل  م�سريا 
يتم  واملر�س مل  الوباء جديد  كون 
�سوؤال  عن  و  بعد«   فيه  التحكم 
للفريو�س  اجلديدة  ال�ساللة  حول 

اأوروبا,  يف  موؤخرا  ظهرت  التي 
توؤثر  لن   « اأنها  املخت�س  هذا  اأكد 
اأن »  على قدرة اللقاح« م�سريا اىل 
خمربا اأمريكيا قد �رضح عن تكيف 
مع هذه ال�سالالت لفرتة ترتاوح ما 

بني �ستة اىل ثمانية اأ�سابيع« .
تلقي   « رغم  اأنه  من  اأنه حذر  غري 
اللقاح فانه ال ميكن ا�ستبعاد خطر 
باأن   القول  اىل  خل�س  و  اال�سابة«  
تعترب  التي  اللقاحات  »و�سول 
اأن تن�سينا  �سالحا ا�سافيا ال ميكن 
اأن  قبل  االأخرى«  الوقاية  طرق 
جميع  احرتام  موا�سلة  على  يوؤكد 
ال�سلوكات و االجراءات االحرتازية 

و تطوير �سيغ اأخرى من العالج. 

�أكد �لدكتور �صالح �لدين �صحر�وي، رئي�س �جلمعية �جلز�ئرية للبيوتكنولوجيا و �لبحث �لطبي 
�أم�س �لأربعاء باجلز�ئر �لعا�صمة �أن  �جلز�ئر و�صعت �جر�ء »معجال« لت�صجيل �للقاح، م�صري� �إىل 

مو��صلة �لجر�ء�ت �لوقائية �لأخرى بعد �ل�صروع يف حملة �لتلقيح عرب �لبالد.

باتنة 

هالك 5 اأ�سخا�س من عائلة 
واحدة اختناقا بالغاز 

�لتعايف لي�س قريبا

تراجع اأ�سعار النفط نتيجة 
»كورونا اجلديدة«

�لوكالة �لوطنية لتح�صني �ل�صكن وتطويره »عدل«

توجيه اإعذارات لل�سركات 
املتاأخرة عن الجناز 

عائلة  من  اأ�سخا�س   5 هلك 
اأوك�سيد  اأول  بغاز  اختناقا  واحدة 
ببلدية  الزغاديد  بقرية  الكربون 
نقاو�س )باتنة(, ح�سب ما اأفاد به 
باالإعالم  املكلف  االأربعاء  اأم�س 
للحماية  املحلية  باملديرية 

املدنية, املالزم زهري نكاع .
مت  باأنه  امل�سدر,  ذات  واأو�سح 
رجل  وهم  ال�سحايا  على  العثور 
العمر  من   46 ال  يف  وزوجته 
و9   6 �سن  يف  الثالثة  واأبناوؤهم 

مبنزلهم  هامدة  جثثا  �سنة  و12 
لذات امل�سدر  ا�ستنادا  و  العائلي 
وفاة  �سبب  يكون  اأن  يرجح  فاإنه 
ال�سحايا ح�سب املعطيات االأولية 
اأوك�سيد  اأول  غاز  ت�رضب  هو 
مفيدا  املدفاأة,  من  الكربون 
اإىل  ال�سحايا  جثث  نقل  مت  باأنه 
مب�ست�سفى  احلفظ  م�سلحة 
امل�سالح  فتحت  قد  و  نقاو�س 
االأمنية املخت�سة حتقيقا ملعرفة 

ظروف و مالب�سات احلادث.

اخلام  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
من  املخاوف  ا�ستمرار  مع 
اجلديدة  كورونا  فريو�س  �ساللة 
والتي  بريطانيا,  يف  املكت�سفة 
وياأتي  اأخرى  بلدان  اإىل  انتقلت 
لليوم  االأ�سعار  هبوط  ا�ستمرار 
الرغم  على  التوايل,  على  الثاين 
ال�سحة  ملنظمة  ت�رضيحات  من 
ال�ساللة  اإن  فيها  قالت  العاملية, 
اجلديدة املكت�سفة »لي�ست خارج 

ال�سيطرة« وميكن وقفها.
اأوروبا  يف  دولية  اإجراءات  اأن  اإال 
مزيدا  خاللها  فر�ست  واآ�سيا, 
عرب  والتنقل  احلركة  قيود  من 
تطمينات  على  تفوقت  احلدود, 
ودفعت  العاملية,  ال�سحة  منظمة 
ال�ساعة  وعند  هبوطا  االأ�سعار 

العقود  تراجعت  ت.غ(,   08:39(
العاملي  القيا�س  خلام  االآجلة 
بن�سبة  فرباير  ت�سليم  برنت  مزيج 
اإىل  �سنتا   68 اأو  باملائة   1.36

50.23 دوالرا للربميل.
كما تراجعت العقود االآجلة للخام 
االأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط 
ت�سليم فرباير بن�سبة 1.42 باملائة 
دوالرا   47.30 اإىل  �سنتا   69 اأو 
املن�رضم  االإثنني  وم�ساء  للربميل 
, اأعطى االحتاد االأوروبي ال�سوء 
االأخ�رض ال�ستخدام لقاح كوفيد-
»فايزر- قبل  من  املطور   19
بعد  التكتل,  داخل  بيونتيك« 
االأدوية  وكالة  اإجراء  من  �ساعات 

االأوروبية تقييما علميا اإيجابيا.

لتح�سني  الوطنية  الوكالة  توا�سل 
توجيه  »عدل«  وتطويره  ال�سكن 
املتقاع�سة  لل�رضكات  االإعذارات 
خمتلف  يف  امل�ساريع  اجناز  يف 
واليات الوطن,  و ذلك ق�سد دفعها 
من  االنتهاء  و  النوعية  لتح�سني 
االآجال املحددة ,ويف  االأ�سغال يف 
هذا االإطار وجهت الوكالة الوطنية  
»كون�سرتوب  لل�رضكة  اأوال  اإعذارا 
 ,Spa Construb Est اآ�ست« 
ب�سيغة  �سكن   200 باإجناز  املكلفة 
احل�رضي  باملركز  باالإيجار,  البيع 
البواقي,  اأم  بوالية  كر�سة  عني 
الوكالة  من�سور  يف  جاء  ما  ح�سب 
التوا�سل  على �سفحتها عرب موقع 

االجتماعي في�سبوك .
االإعذار  اأبلغت   انها  واأو�سحت 
�سدر  اإعالن  عرب  االإجناز,  ل�رضكة 
اأم�س االأربعاء يف ال�سحافة الوطنية 
معاينة  حما�رض  خمتلف  على  بناء 
وترية  تاأخر  »توؤكد  التي  الور�سة, 
اإىل  الور�سة,  اإهمال  و  االأ�سغال 
,و  الب�رضية  املوارد  نق�س  جانب 

املادية و مواد البناء بها«.
طالبت  الو�سعية,  هذه  اأمام  و 
بتنفيذ  املذكورة   ال�رضكة  الوكالة, 
عدة تعليمات يف اأجل اأق�ساه ثمانية 
با�ستئناف  االأمر  ويتعلق  اأيام   )8(

االأ�سغال املتبقي اإجنازها و ت�رضيع 
وترية االإجناز على م�ستوى الور�سة, 
و  امل�سّجل  التاأخر  ال�ستدراك 
االآجال  اأقرب  يف  امل�رضوع  ت�سليم 
بتدعيم  ال�رضكة  طالبت  كما 
العتاد  الب�رضية,  بالو�سائل  الور�سة 
رفع  ,وكذا  الالزمة  البناء  مواد  و 
م�ستوى  على  امل�سجلّة  التحفظات 

الور�سة .
من جهة اأخرى افادت  الوكالة اأنها 
الق�رضية  االإجراءات  كافة  �ستتخذ 
الت�رضيع  يف  عليها  املن�سو�س 
املعمول به, ال�سيما ف�سخ ال�سفقة, 
بتنفيذ  التزامها  عدم  حالة  يف 
منذ  انه  يذكر  االإعذار  حمتوى 
بداية ال�سهر اجلاري, وجهت وكالة 

»عدل«, عدة اإعذارات ل�رضكات 
ال�سيغة  هذه  م�ساريع  اإجناز 
واليات  من   عدد  عرب  املتواجدة 
ت�سمل  اأ�سباب  لعدة  الوطن  من 
االأ�سغال  نوعية  و  التاأخر  ا�سا�سا 
الطارف  و  وزو  تيزي  من  بكل 
جانب  اإىل  ق�سنطينة  و  و�سطيف 
العام  املدير  كان   , االعذارات 
نظم  قد  بلعريبي  طارق  للوكالة, 
ق�سد  االإجناز  �رضكات  مع  لقاءات 
و  االأ�سغال  �سري  بوترية  الدفع 

مراقبة نوعيتها .

وز�رة �ل�صحة

حتديد تكاليف اختبار »بي.�سي.اآر« 

يومي 3و4 جانفي �لقادم وجتديده �آليا لـ4 �أيام

نقابة م�ستخدمي وزارة التجارة تقرر اإ�سرابا وطنيا

�جلمعية �جلز�ئرية للبيوتكنولوجيا و �لبحث �لطبي

اإجراء ا�ستثنائي لت�سجيل اللقاحات امل�سادة لكورونا
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 مديرية الت�زيع بال�ادي ت�ؤكد : 

145 اعتداء على ال�سبكات الكهربائية و الغازية 

باجلن�ب ال�شرقي

بارونات يجه�سون خمطط التجزئات العقارية 
.     مطالب مبحاكمة من يقف �شد تنفيذ قرارات الهدم 

اأجمع متابع�ن لل�شاأن املحلي ب�اليات اجلن�ب ال�شرقي اأن غالبية امل�شتفيدين من التجزئات العقارية اأو تلك 
احل�ش�ص املعنية بالت�زيع مل يتمكن�ا حلد كتابة هاته االأ�شطر من بناء �شكناتهم ب�شبب اال�شتيالء املمنهج على 

االأوعية العقارية العم�مية .
اأحمد باحلاج 

والعرائ�ض  ال�شكاوى  من  العديد  رفعت 
االحتجاجية  لل�شلطات املركزية تطالب 
جلنة  الإيفاد  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
حقيقة  لتق�شي  م�شرتكة  وزارية  حتقيق 
�شاحبت  التي  واخلروق  التجاوزات 
تلك  او  العقارية  التجزئات  توزيع  عملية 
املقبلة  ال�شنة  مطلع  بالتوزيع  املعنية 
على  وذلك   ، ال�رضقي  اجلنوب  بواليات 
من  متكررة  اعتداءات  ت�شجيل  خلفية 
طرف مواطنني على اأرا�شيهم االأمر الذي 
جعلهم يتنباأون بف�شل م�رضوع هذا النمط 

من ال�شكنات قبل والدته .
من جهة ثانية فقد منح وايل والية ورقلة 
رئي�ض  ب�شفته  بو�شتة  ال�شديق  اأبوبكر 
العقار،ال�شوء  قطاع  على  االإدارة  جمل�ض 
اأجل  من  املحلية  لل�شلطات  االأخ�رض 
،وامل�شتودعات  البنايات  حماربة 
فوق  �شيدت  التي  الع�شوائية  ،واحلظائر 
ممتلكات  على  حم�شوبة  عقارية  اأوعية 

متكني  دون  حال  الذي  االأمر   ، الدولة 
رغم  م�شاكنهم  بناء  من  املواطنني 
من  اال�شتفادة  مقررات  على  ح�شولهم 
جتزئات عقارية مما يتنافى مع توجيهات 
وتعليمات احلكومة الرامية لتنفيذ قرارات 

الهدم للبنايات الفو�شوية لتمكني اأ�شحاب 
م�شاكنهم  بناء  من  العقارية   التجزئات 
املتزايد  الطلب  من  التخفيف  ثم  ،ومن 
على منط ال�شكن االجتماعي االإيجاري .

م�شادرنا  اأ�رضت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

تقف  التي  االأ�شباب  بني  من  اأن  املطلعة 
القوائم  على  االفراج  يف  التاأخر  خلف 
االأرا�شي  قطع  من  للم�شتفيدين  اال�شمية 
غري  التاأخر  هي   ، بتمرنا�شت  املدعمة 
املفهوم يف تنفيذ قرارات الهدم  للبنايات 
وزارة  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة   ، الفو�شوية 
الداخلية و اجلماعات املحلية قد األزمت 
يف وقت �شابق والة اجلمهورية باالإ�رضاع 
م�شغرة  تنفيذية  جمال�ض  ت�شكيل  يف 
للإ�رضاف مبعية ال�شلطات العمومية على 
ملختلف  الهدم  قرارات  تنفيذ   عملية 
املمتلكات  على  املتكررة  االعتداءات 
لباقي  بالن�شبة  ال�شيء  العقارية،نف�ض 

واليات اجلنوب ال�رضقي .
مهتمون  ل  ت�شاء  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
مع  حديثهم  معر�ض  يف  املحلي  بال�شاأن 
يومية »الو�شط » عن اال�شباب التي حالت 
دون اإدراج ملف نهب العقار �شمن اأ�شغال 
ال�شعبية  للمجال�ض  العادية  الدورات 
على  رقابية  اأداة  باعتبارها  الوالئية 

ممتلكات الدولة .

 يومية وطنية �شاملة
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اأخبار اجلنوب

التوزيع  ت�شهد مديرية 
و�شبه  متكررة  بالوادي تعديات 
يومية على املن�شاآت الكهربائية 
والغازية، وهو االأمر الراجع اإىل 
احلماية  حميط  احرتام  عدم 
ومقاوالت  املواطنني  قبل  من 

االأ�شغال.
اجلارية  ال�شنة  مطلع   فمنذ 
�شجلت ذات امل�شالح 60 حالة 
الغاز  توزيع  �شبكة  على  تعد 
على  تعد  حالة  و85  الطبيعي 
وجتدر  الكهرباء،  توزيع  �شبكة 
ال�شنوات  يف  انه  اىل  االإ�شارة 
�شجلت  املا�شية  اخلم�ض 
اعتداء   375 التوزيع   مديرية 
و370  الكهربائية  ال�شبكة  على 
الغازية،  ال�شبكة  على  اعتداء 
نوعية  على  �شلبا  يوؤثر  ما  وهو 
املقدمة  اخلدمة  وا�شتمرارية 
يف  يت�شبب  كما  للزبائن، 
ناهيك  لل�رضكة  مادية  خ�شائر 
التي ت�شكلها على  عن االأخطار 

�شلمة االأفراد واملمتلكات.
اأ�شغال  فاإن  ذلك  مع  باملوازاة 
من�شاآت  من  بالقرب  احلفر 
تت�شبب  والغاز  الكهرباء  توزيع 
امل�شجلة  االأعطاب  جممل  يف 

حرمان  وبالتايل  ال�شبكة،  على 
الكهربائية  الطاقة  من  الزبائن 
قدرت  زمنية  ملدة  والغازية 
ال�شنة  اجلارية  بداية  منذ 
للغاز  بالن�شبة  �شاعة   46 حوايل 
�شاعة   50 من  واأكرث  الطبيعي، 
بلغ  وقد  الكهرباء،  يخ�ض  فيما 
من  املت�رضرين  الزبائن  عدد 
هاته االعتداءات 630 زبون غاز 
و200000 زبون كهرباء، وهو ما 
يزيد  ما  التوزيع  مديرية  كلف 
عن 1٫8 دج الإ�شلح االأعطاب 
الغازية  ال�شبكة  على  امل�شجلة 
الزبائن  متوين  واإعادة  فقط، 
بهاته املادة احليوية يف اأح�شن 

االآجال. 
توزيع  فاإن  ذاته  ال�شياق  يف 
�شبكات  على  االعتداءات 
توزيع الكهرباء والغاز ي�شري اإىل 
تكررهذه الظاهرة على م�شتوى 
الوادي  التقنية  املقاطعة  اإقليم 
اعتداء  حالة   38 �شجلت  التي 
و44  الغازية  ال�شبكة  على 
اعتداء على ال�شبكة الكهربائية، 
التقنية  باملقاطعة  متبوعة 
نف�ض  يف  �شجلت  التي  بالدبيلة 
ال�شبكة  على  اعتداء   20 الفرتة 

الكهربائية.
املجهودات  كل  من  وبالرغم 
مديرية  طرف  املبذولة من 
نوعية  حت�شني  بهدف  التوزيع 
عمليات  يف  واملتمثلة  اخلدمة 
و�شخ  الدورية،  ال�شيانة 
ال�شبكة  لتقوية  اال�شتثمارات 
وت�شخري  والغازية  الكهربائية 
والب�رضية  املادية  املوارد 
اللزمة ل�شمان تدخلت �رضيعة 
التعدي  ظاهرة  ان  اإال  لفرقنا، 
و  الكهربائية  ال�شبكات  على 
الغازية ال زالت توؤثر �شلبا على 
اخلدمة  ا�شتمرارية  و  نوعية 
املقدمة للزبائن، و هو ما يدعو 
اإىل توجيه  املديرية املذكورة  
نداء اإىل جميع االأطراف الفاعلة 
وممثلي  حملية  �شلطات  من 
وو�شائل  املدين  املجتمع 
اأجل  و املواطنني، من  االإعلم 
العمل  على تكثيف  �شويا  العمل 
اإطار  والتوعوي يف  التح�شي�شي 
من  اجلواري  االإعلم  �شيا�شة 
اأجل الق�شاء على هذه الظاهرة 

التي تعرف تزايدا م�شتمرا.
اأحمد باحلاج 

احياء  من  العديد  ت�شهد 
مترنا�شت  الوالية  عا�شمة 
للباعة  وا�شعا  انت�شارا 
اأثار  ما  وهو  الفو�شويني 
من جمعيات  العديد  حفيظة 
املجتمع  وممثلي  االأحياء 

املدين .
حيث تكتظ ال�شوارع الرئي�شية 
املتواجدة بالوالية على غرار 
تهقارات ال�رضقية ، ال�شفاف 
وحلوانيت  الواد  قطع  بحي 
مدار  على  املدينة  بو�شط 
الفو�شويني  االأ�شبوع  بالباعة 
االأر�شفة  من  اتخذوا  والذين 
يف   ، منتجاتهم  لبيع  مكانا 
قبل  من  للرقابة  تام  غياب 
مما  التجارة  مديرية  م�شالح 
الفو�شى  من  حالة  خلف 
جراء  خانقة  مرور  وحركة 
التجار  من  العديد  ا�شتغلل 
هذا  االأماكن،ويف  لهذه 
من  العديد  ال�شياق  نا�شد 
املواطنني ال�شلطات املحلية 
مترنا�شت  وايل  راأ�شها  وعلى 

واتخاذ  العاجل  بالتدخل 
الإزالة  االإجراءات  جميع 
على  والعمل  االأ�شواق  هذه 
تخ�شي�ض مكان لهوؤالء التجار 
التجارية  ان�شطتهم  ملزاولة 

يف جو ي�شوده النظام .
اأعرب  اآخر  جانب  من 
الطاوالت  ،واأ�شحاب  الباعة 
جريدة  مع  لهم  ت�رضيح  يف 
ا�شتعدادهم  »الو�شط«عن 
اإىل وجهة مهياأة  للتنقل  التام 
، �رضيطة اأخذ طلباتهم بعني 
حملت  ومنحهم  االعتبار 
مل  والتي  املغطاة   بال�شوق 
حملتها  من  العديد  ت�شتغل 

حلد ال�شاعة .
ال�شلطات  تدخل  انتظار  ويف 
يف  النظر  الإعادة  املعنية 
بات  الذي  القائم  امل�شكل 
�شحة  كبرية  بدرجة  يهدد 
هذا  على  يبقى  امل�شتهلك 
الو�شع  معاي�شة  االأخري 

املزري الأجل غري م�شمى .
جناة ،ح 

نتيجة تفاوت االأدوات الرقابية  

انت�سار وا�سع لالأ�سواق الفو�سوية 
باأحياء مترنا�ست  

زواج...لكن

بقلم حممد بن دياب 

يلقبه  كما  بوجمعة  اأوعمي  لعم�ض  بوجمعة 
الظروف  حمنته  �شاب  �شالح  بعني  املارة 
 ، �شابا  اليزال  وهو  عما  منه  فجعلت 
االأحياء  عرب  يتجول  اأن  عاتقه  على  اأخذ 
املتاخمة لو�شط املدينة لينظف �شوارعها 
ويحرقها  بطرقاتها  املتبعرثة  االأو�شاخ  من 
يف مكان جمعها ترافقه يف عمله النبيل هذا 
مع�شوقته اجلميلة) الزيوانة (والزيوانة ميتد 
اأ�شلها اإىل النخلة ،وهي عبارة عن عرجون 

التمر الياب�ض بدون متر.... 
االأداة  بهذه  االأو�شاخ  جمع  عملية  اأما 
عمي  يبلغ  التح�شليف(.   ( ت�شمى  التقليدية 
�شنة  اخلم�شني  القرابة  العمر  من  بوجمعة 
واليزال حلمان يراودانه )1_ ال�شغل...2_
ق�شاها  االأول  حبه  �شنوات  اأن  اإال  الزواج( 
و�شيلة   اأية  ندري  ول�شنا   ، الزوانة  برفقة 
يف  االإعلمي  ال�شبق  لها  يكون  اإعلمية 
تقا�شما  مع�شوقني  فراق  حلظات  ر�شد 
الطق�ض وعوا�شف  وبرودة  ال�شم�ض  حرارة 
من  الكثري  �شجلها  ل�شنوات  معا  الرياح 
العراقة  باأر�ض  بها  فتمتعوا  الت�شوير  هواة 

،والتاريخ عني �شالح.
اجلهد  هذا  وراء  الكاملة  احلقيقة  لكن 
بناء  يف  امل�شاهة  هو  نوعه  من  الفريد 
ور�شة  كانت  ،واإن  زاويته  من  كل  االأوطان 
عمال  اإىل  تفتقر  ال  �شالح  بعني  البلدية 
نظافة بقدرما نفتقر نحن ، نعم نفتقر نحن 
اإىل اأن نلقح بحب يجعلنا نتنازل من العلو...
لنجمع اأكيا�شا اأو اأوراقا تقلبها الرياح وت�شوه 
بها منظر مدينتنا فهل هناك ر�شالة اأخرى 
يريد اأن يبعث بها )عمي بوجمعة( اأبلغ من 
هذه الر�شالة بدليل اأن ملب�شه اأثناء عملية 
لديه  عادة  وهي  بي�شاء  واحلرق  التنظيف 

...
ال�شورة  يف  ن�شاهده  الذي  هذا  امل�شهد 
املنيعة  مبدينتي  اي�شا  له  بالت�شويق  يقوم 
ومترنا�شت اللتني يتنقل لهما اأي�شا لي�شاهم 
يف ن�رض هذه الثقافة فينظف بع�ض ال�شوارع 
اأن  افرتا�شيا  لنا  ي�شح  فهل  بهم،  الرئي�شية 
والذي  البيئية(  النوايا  .....)�شفري  ن�شميه 
ال�شرب  بفارغ  زفافه  يوم  اجلميع  ينتظر 
ليقدموا له ورودا واأزهارا واأغلى الهدايا...

بوجمعة(؟.  عمي   ( فعل  ي�شتحقها  فهل 
ن�شاطه  اأن  املتطوع  ذات  وي�رضح  هذا 
االإجتماعية  ظروفه  رغم  يتوقف  ال  هذا 
نظف  اإذا  اإال  بال  له  يهداأ  ال  و  القا�شية 
يعتربها متنف�شا  ثقافة  اأوحيا وهي  �شارعا 
واإن كان البع�ض يعيب عليه عمليات احلرق 
التي يلجاأ اإليها يف كل مرة ما جعل اأ�شحاب 
خمافة  اأمرهم  من  حرية  يف  املركبات 
مت�شكه  ظل  ويف  مركباتهم  النار  ت�شل  اأن 
بطريقته التقليدية هذه حتى اأ�شحى �شورة 
املواطنون  يتعاطف  باملنطقة  معتادة 
به من  ويت�شدقون عليه نظري مايقوم  معه 

عمليات تنظيف.



اخلمي�س 24 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ09  جمادى الأوىل   1442ه 6

الدول  من  العديد  غرار  على  اجلزائر  و 
ما  نادرا  كبرية  �سياحية  مقومات  متتلك 
اأهمها  من  واحد،  بلد  يف  جمتمعة  تكون 
ال�سحاري التي ت�سنف من اأجمل �سحاري 
امل�ساحة  من   %80 حوايل  متثل  العامل 
املقومات  كامل  لها  و  للوطن  الإجمالية 
قبلة  تكون  لأن  توؤهلها  التي  ال�سياحية 
على  قادرة  يجعلها  ما  ال�سياح،  من  للكثري 
خا�سة  اجلزائر  يف  التنمية  عجلة  دفع 
ال�سياحة  �سناعة  اإىل  العاملي  التوجه  مع 
املقومات  هذه  من  بالرغم  ال�سحراوية، 
اإل اأن ال�سياحة ال�سحراوية يف اجلزائر ل 
بعد  ترق  مل  حمت�سمة  بخطى  ت�سري  تزال 
ي�ستدعي  مًما  املطلوب،  امل�ستوى  اإىل 
املنا�سبة  احللول  و  ال�سبل  اإيجاد  �رضورة 
لتطوير  ا�سرتاتيجيات فعالة  و كذا تطبيق 

هذه ال�سياحة الواعدة.
ال�سحراوية  ال�سياحة  اأهمية  تظهر       
ن�ساطاتها  و  جمالتها  تنوع  خالل  من 
وتراثية  ثقافية  و�سياحة  بيئية  �سياحة  من 
ال�ستك�ساف،  و  ال�سفاري  �سياحة  وكذلك 
الدخل  م�سادر  من  م�سدر  تعترب  فهي 
الأموال  روؤو�س  ت�ساهم يف تدفق  الوطني، 
بتوافد  ال�سعبة  العملة  توفري  و  الأجنبية 
ال�سياح الأجانب، والهتمام بها يوؤدي اىل 
ال�سحراوية  املناطق  وحتويل  العزلة  فك 
النائية اإىل مناطق ت�سهد حركية، و بالتايل 
بالأقطاب  املناطق  هذه  ربط  يف  ت�ساهم 
اإبراز  على  والعمل  الكربى،  احل�رضية 
املوروث الثقايف لهذه املناطق من خالل 
التقليدية،  ال�سناعات  وترويج  عر�س 
امل�ساهمة  �ساأنها  من  عوامل  كلها  وهي 
الرثوة  وحماية  البيئة  على  احلفاظ  يف 

احليوانية، واملناطق الأثرية.

املعامل التاريخية و الق�صور

     يزخر اجلنوب الكبري بالعديد من املعامل 
احلجرية  والنقو�س  والق�سور  التاريخية 
املوجودة  التاريخ،  قبل  ما  اىل  تعود  التي 
مثل  ال�سحراوية  الوليات  خمتلف  يف 
تينهنان  بالنعامة،  املكتوبة  معلم احلجرة 
بتمرنا�ست والق�رض القدمي بتيوت، و ق�رض 
و  بب�سكرة  الرومانية  الآثار  و  بتيميمون 
الكتابات و النقو�س احلجرية بكل من ب�سار 
مبنطقة املحرومة و الطا�سيلي باليزي و 
اإىل  بالأغواط،  الري�سة  منطقة  و  الهقار 
جانب الزوايا و امل�ساجد العتيقة ب�سكلها 
التيجانية  كالزاوية  املتميز  الهند�سي 
القدمي  العمراين  البناء  كذا  و  بالأغواط 
اأخرى  اخلا�س مبنطقة غرداية و مناطق 

عرب خمتلف الوليات.
متعددة  فهي  الطبيعية  املناظر  اأما 
و  الرملية  كالكثبان  اأنواعها  مبختلف 
و  بورقلة  النخيل  واحات  و  القفازات 
و  تيميمون  و  ب�سار  و  ب�سكرة  و  بالوادي 
و  الوديان  و  ال�ساللت  و خمتلف  غرداية 
ينابيع املياه ال�ساخنة التي ت�سكل حمامات 
و  بو�سعادة،  و  اأدرار  و  ب�سكرة  من  كل  يف 
الواحة احلمراء هي تيميمون حيث ميكن 
ال�سم�س  �رضوق  و  غروب  اأروع  م�ساهدة 
الوقوف  باإمكاننا  املنظر  ذلك  نف�س 
عليه بقمة الأ�سكرم بتمرنا�ست مل�ساهدة 
و  اجلمال  من  اآخر  بنوع  لكن  و  الظاهرة 

الروعة.
ويتنوع املنتوج الثقايف املتكون من جميع 
امل�سرتكة  و  املختلفة  الطبول  اأنواع 
احليدو�س  كفن  املناطق  هذه  بني  فيما 
اليزي  و  بتمرنا�ست  والتندي  بالنعامة 

طبوع  و  بغرداية  املزابي  الفلكلور  و 
و  تيميمون  و  باأدرار  القرقابو  و  اأهليل 
و  التقليدية  احلفالت  جانب  اىل  تندوف، 
بغرداية  الزربية  كمهرجان  املهرجانات 
بب�سار  تاغيت  و  بتمرنا�ست  الربيع  عيد  و 
الذي ي�سادف عيد التمور و �سبيبة بجانت 
و  عا�سوراء،  ليلة  امل�سادف  )اليزي( 
�سيدي خالد بب�سكرة  و يقام حاليا �سنويا 
بالتداول  ال�سحراوية  لل�سياحة  مهرجان 
و هذا  ال�سحراوية  الوليات  عرب خمتلف 
بهدف ترقية املتوج ال�سياحي ال�سحراوي 
اأي�سا عر�س  وتقام خالله  به،  التعريف  و 
بع�س  وممار�سة  التقليدية  لل�سناعات 
التزحلق  و  كالرايل  الريا�سية  الن�ساطات 
وا�ستعرا�س  اجلمال  و�سباق  الرمال  على 

للفرق الفلكلورية.
وتتمثل ال�سناعات التقليدية يف ال�سناعات 
املعدنية كالذهب والف�سة وامل�ستعمل يف 
�سناعة و اإنتاج احللي والو�سائل التقليدية 
و ال�سناعات اجللدية و الفخارية و الزرابي 
و  التذكارية  املواد  و  التقليدية  الألب�سة  و 
ال�سناعات واحلرف  لهذه  الرتويج  بغر�س 
يقام �سنويا يف كل ولية مهرجان ال�سناعة 
املر�سوم  مع  يتزامن  احلرف  و  التقليدية 

ال�سياحي.

م�صاكل  ومعوقات ال�صياحة 
ال�صحراوية يف اجلزائر

ال�سحراوية  املناطق  من  الكثري  تبقى 
فحظرية  الإهمال  من  تعاين  اجلزائر  يف 
املناطق  �سمن  امل�سنفة  الطا�سيلي 
جمة  اأ�رضار  من  تعاين  عامليا  املحمية 
بفعل الإن�سان اأكرث من الظروف الطبيعية 
اإ�سافة اإىل تاأثري الرياح والأمطار على هذه 

ال�سخور املنقو�سة  تفتيت  بفعل  املناطق 
الدميغرايف  للنمو  اأن  كما  الر�سومات،  و 
البيئية  امل�سكالت  و  الفو�سوي  التعمري  و 
عدم  و  الأثرية  املعامل  ترميم  عدم  و 
الرثات  بحماية  املتعلقة  القوانني  تطبيق 
اإتالف  يف  كبري  دور  التاريخي  و  الثقايف 
هذه املوارد الثقافية. بالإ�سافة اأي�سا اإىل 
وجود م�سكالت ترتبط بقطاع ال�سناعات 
متاعبه  اأهم  تتمحور  الذي  و  التقليدية 
و  الأولية  باملادة  التموين  م�سكل  يف 
ت�سويق  و  الإنتاج  لعملية  ال�رضوري  العتاد 
الك�ساد،  اإىل  اآلت  التي  منتجات احلرفيني 
تكوين  يف  نق�س  هناك  اأخرى  جهة  من 
ال�سياحية  املوؤ�س�سات  يف  امل�ستخدمني 
و  كافية  فنادق ذات طاقات غري  و وجود 
نوعية �سيئة حيث تتمركز اأكرث يف ال�سمال 
ترقية  على  �سلبا  يوؤثر  مما  اجلزائري 
اجلنوب  و  ال�سحراوية  ال�سياحة  وتطوير 
اجلزائري، حيث تعر�ست بع�س الآثار يف 
الهقار اإىل النهب و ال�رضقة، وت�سبب ال�سيد 
اجلائر يف انقرا�س العديد من احليوانات 
املحمية، كما اأقدم بع�س الأ�سخا�س على 
نزع اأجزاء من ال�سخور امل�سنفة ل�سناعة 
هدايا تذكارية، ف�سال عن تاآكل اأجزاء من 
الأفواج  كرثة  ب�سبب  املنحوتة  ال�سخور 

املرتددة على املواقع ال�سياحية.
ومن بني املعوقات القائمة  التي تواجهها 
احلرا�سة  نق�س  ال�سحراوية  ال�سياحة 
حمالت  غياب  و  ال�سياحية  املواقع  على 
الأ�سليني،مما  ال�سكان  و  لل�سياح  التوعية 
ال�سياحي يف  اأداء القطاع  يعني  حمدودية 
وبالتايل  اجلزائر  يف  ال�سحراوية  املناطق 

اإعاقة م�سار تنمية اجلنوب اجلزائري.

اأي حتديد اإطارها اجلغرايف الذي ن�ساأت 
)الإطار   ... منه  تكون  اأن  وحتاول  فيه 
امللهى   هو  طبعا  واملعلوم  اليوم  الوحيد 
كان  هل  لكن  كذلك(  األي�س  والكباريه  
.وكيف  الت�رضيح  عملية  مبا�رضة  مبكان  
وجد  واأن  حدث  ،اإذ  النتيجة  �ستكون 
ب�سلة  ميت  ل  ج�سم  اأمام  نف�سه  الباحث 
لأي كائن ..بل هو عبارة عن فو�سى من 
املعدات والأ�سالك ال�سائكة حتى ل نقول 
الأذواق الباعثة على التقزز والفزع ؟ا  هل 
ميكننا ت�سنيف كل ما يخرج للوجود اليوم 
يف خانة واحدة واإطار م�سبوط  والقول 
لأنه  ل....ـ  اأكيد   ... الراي  هو  هذا  باأن 
حتى الراي املعروف فقد معناه الأ�سلي 
الرهيب   التداخل  بحكم  كذلك  ولأنه  ـ  
فقد مات �رضاحة املوطن الأ�سلي لهذا 
بقفزة  يب�رض  كان  والذي  الفني  الطابع 
الغنائي مع بداية  جديدة يف جمال الفن 
الثمانينات .لأن ال�سعود والتوجه ملنابره  
تعد  فلم   . ما  يتطلب �رضوط  كان  يومها 
اليوم توجد هناك اأغنية وهرانية باملعنى 
ال�رضف ول حتى بلعبا�سية اأو م�ستغامنية 
؟ا ولكن لالأ�سف �سار من هب ومن دب اأن 
يفتح لنف�سه ور�سة حرة يُفرغ بها ما ي�ساء 
البالية  الطائ�سة واملتهافتة. اأفكاره  من 
فالهي من مدر�سة من مدار�س الفن ول 
من  خليط  بل  ؟ا  اجلن  مدرا�س  من  هي 
املراهق  والت�سورات  النف�سية  الهتهتات 
لالآلت  فيها  والغلبة  احلكم  والعنيفة 

غري  �سيء  ول  ال�ساخبة  املو�سيقية 
ذلك؟ا

عمل هجني بال مالمح

لقد و�سل احلال ببع�س املناطق املعزولة 
بع�س  ت�سدر  اأن  احلدود  اأقا�سي  ويف 
الأغاين وتن�سبها اإىل هذا الطابع الذي مل 
يعد كذلك بل �سار هجينا وعلى �سكل حتفة 
هذا  كل  اجلهات.؟؟هل  كل  من  م�سوهة 
يحدث با�سم احلريات الفردية وفل�سفات 
والتحرر  الإعتالء  تنا�سد  التي  الذات 
�سغرية....اإن  قرية  العامل  اأن  بحجة 
الكثري من ال�سباب اأ�سبحوا الآن ي�ستغلون 
�سيئا  ا�ستعمال  التكنولوجية  وي�ستعملون 
نحو  بها  والدفع  املواهب  �سقل  يف  .ل 
التاألق بل  اتخذوها و�سيلة لفر�س الذات 
على  اجلميع  اإرغام  حتاول  كب�ساعة 
تقّبلها...وهو لالأ�سف ال�سديد ما مل يكن 
لها . ورغم ذلك وا�سلت معركتها ال�سنيعة 
هذه ل ل�سيء �سوى اأنه ل اأحد بقادر على 
رف�س هذه اجلعجعات التي هي بال �سك  
الذين يّدعون  بدون طحني ؟ا لأن هوؤلء 
اأنف�سهم بالفنانني.والذين اأغلبهم يتخّفون 
الآلت. ل�سناعة  ال�سنيع  التطور  وراء 
للواجهات. الظهور  على  حقا  عاجزون 
اإ�سافة   تعترب  جديدة   باأحلان  والإتيان 

نوعية �سواء 
اجلزائرية.بل  اأو  العربية  للمو�سيقى 
الآخرين   جهود  ويفربكون  يركبون  هم 

التمويه على  بطريقة كيميائية وميتهنون 
فن  �سناعة  يف  .يجتهدون  اأنهم  خلفية 

يليق بالذوق الع�رضي.ف�سارت اأعمالهم 

التخدير والت�صليل
والت�سليل.غري  التخدير  بجرع  �سبيهة 
املتعارف  املقايي�س  بع�س  حمرتمني 
اأي  باإمكان  التي  اخلطوات  ول  عليها 
حايف  مي�سي  اأن  كذلك(  كان  اإن  فنان) 
يتبعون  ...فراحوا  القدمني على جمرها 
كل ما هو اأ�سهل وما هو اأ�رضع .وكاأن الفن 
بالن�سبة اإليهم هو األ تتوقف ،،فقط يجب 
على  اأكرث...وت�سيطر  وتنتج  تتوا�سل  اأن 
والذوق  اجلودة  ....على ح�ساب  ال�ساحة 

العام.
العام  امل�سهد  يبدو  ب�سيط  بتعبري  هكذا 
غالبا  التي  الأغاين  �سوق  نقول  ل  حتى 
فقط  لي�س  لأنها  بالهابطة  تو�سف  ما 
املبتذلة  كلماتها  نظري  احلياء  تخد�س 
متت  ل  اأنها  حتى  بل  الن�ساز  ونغمها 
ب�سلة لأي نوع من الفنون بل غالبها تقليد 
ال�ساذة.. الأوروبية  الفرق  لبع�س  اأعمى 
لرمبا  اأثرياء..اأو  لأنهم  ي�سيطرون  )حيث 
اأنه  هذا..عن  كل  من  منبوذين(ويت�سح 
اأحد الأ�سباب الهامة التي جعلت الأعمدة 
احلقيقي  الفن  جمال  هذا  يف  والعمداء 
ي�سحبون ح�سورهم ويختفون دون �سابق 
األف  وخواطرهم  قلوبهم  ..ويف  اإنذار 

ح�رضة و�سجن ؟ا

اإن التدفق الدميغرايف يف اجلزائر هو اأم 
�ساأن  من  اأعلت  التي  الرئي�سية  الأ�سباب 
الإعجابات  عدد  فاأ�سبح  هذا  التمّيع 
هناك  تعد  احلقيقي..فلم  املقيا�س  هو 
كر�سالة  الفن  لها  يُن�سب  ما  فئة  اأو  نخبة 
اأن القلة التي كانت تنتج  اأو كق�سية .بيد 
ولي�ست  وثقيلة  رزينة  كانت  �سابقا  الغناء 
اليوم  اأغنية  لأن  متهافتة...  مت�سارعة 
هي �سورة عاك�سة ب�سكل م�سبوط لتفكري 
ترتجم  بل  الجتماعية  ال�رضائح  اأكرب 
التفكريية  للمنظومة  احلقيقي  اللب 
تقت�رض  ل  هذه  الظاهرة  ورمبا  لديهم. 
م�رض  يف  حتى  بل  اجلزائر  على  فقط 
اختلط  اأن  درجة  واملغرب.اإىل  وتون�س 
احلابل بالنابل. و�سار كلما ت�سدر الآلت 
فن  هو  متداخلة  اأ�سوات  من  احلديثة 

بالن�سبة اإليهم.
وت�رضفات  �سلوكات  من  تنده�س  ومثلما 
الكثريين داخل املجتمع. كذلك ًت�سدم من 
يعتقدون  وهم  بها  يتغنون  التي  الطرائق 
باأنه غناء لكنه يف اجلوهر جمرد تقارير 
ال�سخ�سية....  اأحوالهم  عن  جافة  يومية 
ومراهقاتهم املتاأخرة ،م�سجلني �سدهم  
عدم  وهي  عار  ،و�سمة  اأنف�سهم  و�سد 
على  ميكن  التي  الع�رض  بق�سايا  الوعي 
اأخالقية  باأ�ساليب  ترجمتها  تقدير  اأقل 
وراقية.لكنهم واإذ هم على غري وعي فهم 

يحرثون يف البحر كما يقال؟ا

ال�سياحة ال�سحراوية ... ميكانيزمات جديدة 

�سوق الغناء يف اجلزائر..من اأ�سواأ البقاع ؟ا

تتمتع اجلزائر مبقومات 
هائلة جتعل من منتجها 

ال�صياحي ال�صحراوي 
فريدا من نوعه والذي 

يتوزع على 2 مليون كم2 
، فال�صياحة ال�صحراوية 

من منظور اقت�صادي 
عبارة عن قطاع اإنتاجي 
يلعب دورا مهما يف زيادة 
الدخل القومي وحت�صني 

و�صعية ميزان املدفوعات و 
حت�صيل مداخيل من العملة 

ال�صعبة.

اأمام هذا الزخم غري 
املحدود من ماليني الأغاين 
التي تن�صب نف�صها دوما لفن 
الراي هل يا ترى ي�صتطيع 

اأي كان اأن ير�صم لنا، مالمح 
اأغنية الراي ،ويحطها اأمامنا 
على الطاولة ..لي�س فقط 

من اأجل فرز الغث منها 
من ال�صمني ،ولكن كذلك 
من اأجل  حتديد مناطقها 
اجلغرافية التي تن�صط 

وتتحرك بها؟ا

ت�صنف من اأجمل �صحاري العامل 

ت�صخي�س وفكرة

بقلم/ اإبراهيم �صالمي
كاتب واإعالمي

  بقلم :جمال ن�صراهلل

اأقالم
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كانت �سبعة عقود من الزمن كافية ليعاي�ش 
اأحداث  مع  اأفقي  ب�سكل  الرجل  ويتفاعل 
الن�سف  طبعت  متباينة  ومراحل  كربى 
الثاين من القرن الع�رشين وجزء من القرن 
يف  واأثر  ببع�سها  تاأثر  والع�رشين،  الواحد 

بع�سها الآخر و�ساهم يف �سنع اأخرى.
اآيت  التاريخي ح�سني  والقائد  الزعيم  ظل 
مل  اأنهم  اآمنوا  الذي  القالئل  من  اأحمد 
يخلقوا اإل ليكونوا ثائرين راف�سني للو�سع 
القائم ولالأمر الواقع لذا ظهر العمل الثوري 
يف ذات ايت اأحمد كال متكامال ي�سمل يف 
،والن�ساط  امل�سلح  العمل  ذاته  الوقت 
فنجد  ال�سيا�سي  ،والتحرك  الديبلوما�سي 
م�سريته  تكر�ست يف  قد  كلها  الأبعاد  هذه 
اأداء  يف  ينتقل  فنجده  متقطع  ب�سكل  ولو 
الأدوار الثورية ب�سكل مذهل وقدرة هائلة 
على التكيف ،ومرونة ل نظري لها يف اإبداع 

الت�سورات واحللول.
اخلام�سة  الذكرى  اجلزائريون  يحيي  واإذ 
اأذهانهم  عن  تغيب  اأن  ميكن  ل  لوفاته 
التقطتها  التي  التاريخية  ال�سور 
مثلنا  ح�رش  من  و�سهدها  التلفزيونات 
مثواه  اإىل  الزعيم  ت�سييع  الأر�ش  على 
يحمل  بقرية  والدته  قرب  قرب  الأخري 
على  مر  قد  وكان  ا�سمه،  وحتمل  ا�سمها 
�سارع حممد بلوزداد تنفيذا لو�سيته، �سور 
كانت تظهر بحق كيف ا�ستطاع اأن ي�رشب 
موعدا للجزائريني واجلزائريات من جميع 
له  ليوؤدوا  الأطياف  كل  ومن  الوطن  اأنحاء 
بالآلف وهم يرتحمون على روحه التحية 
الروؤ�ساء  اأنفق  لو  التي  التقديرية  ال�رشفية 
ما يف الأر�ش جميعا ما فازوا بتلك اللحظة 

التاريخية التي مل تكن لت�ساويها اإل حلظات 
اللحظات  تلك  بينت  ال�سعبي،  احلراك 
الرهيبة املهيبة اأن وراء جزائر ال�سالونات 
واملحافل والد�سائ�ش هناك جزائر اأخرى 
باأن  ال�سائدة  املقولة  تلك  تكذب  عميقة 
واأنه  ال�سيا�سي  الوعي  �سعيف  اجلزائري 

ي�سري من غري هدى ول يعرف ما يريد.
ودع اجلزائريون �سي احل�سني اإذن بعيدا عن 
ح�سورهم  ال�سعب  رف�ش  الذين  الر�سميني 
قرية  اإىل  اجلنائزي  املوكب  و�سول  عند 
اآنذاك  الأول  الوزير  منهم  احمد  ايت 
اأدراجه بعد  الذي عاد  عبد املالك �سالل 
وبتوديعه  حل�سوره،  الوا�سع  ال�ستنكار 
عا�ش  الذي  املخ�رشم  اجليل  من  وغريه 
التحرير  وحرب  الوطنية  احلركة  مرحلة 
وم�سارعة النظام الأحادي ال�سمويل عا�ش 
ال�سيا�سي  العمل  من  منط  بني  القطيعة 
اأثمر  جديد  لنمط  الباب  ليفتح  التقليدي 
وثورة  �سعبية  هبة  فقط  �سنوات  اأربع  بعد 
�سلمية ل تزال قائمة اإىل اليوم بالرغم من 

الظروف التي اأن�ساأتها الأزمة ال�سحية.
الن�سطاء  من  اجلديد  اجليل  ظهور  ومع 
القائم  الو�سع  على  الثائرين  ال�سيا�سيني 
والأمر الواقع ال�ساعني اإىل التغيري مل يفقد 
الزعيم ايت احمد ومن على �ساكلته وطنيا 
ودوليا على غرار الزعماء عرفات وماندل 
�ساروا  بل  بريقهم  وغريهم  وكا�سرتو 
بها  تقتدي  الن�سال  يف  مدار�ش  ي�سكلون 
املقاومة  جبهات  كل  يف  اجلديد  الأجيال 

لال�ستعمار وال�ستبداد يف العامل. 
متنوعة  جتربة  احمد  ايت  خا�ش  لقد 
بداأه  الذي  الن�سايل  العمل  من  فيها  انتقل 

مع الدرا�سة الثانوية وانطلقت بعد احلرب 
يف  اإل  تتوقف  مل  م�سرية  الثانية  العاملية 
توا�سل  بل  حياته  من  الأخرية  اللحظة 
التي  تاأثريها بعد مماته ومرا�سيم ت�سييعه 
حتدثنا عنها اأح�سن تعبري على ذلك. تعرف 
علي  اأمثال  من  الأوائل  الوطنيني  على 
العيم�ش قبل وفاته عام 1946 قبل اأن ي�سطع 
عام  الدفلى  بعني  زدين  موؤمتر  يف  جنمه 
1947 اأين قدم وهو ابن الواحد والع�رشين 
من العمر تقريرا حول اأوجه العمل الثوري 
ال�ستقاللية  الوطنية  للحركة  املنا�سب 
توىل  التي  اخلا�سة  املنظمة  اإن�ساء  قبل 
بلوزداد  ملحمد  خلفا   1948 عام  رئا�ستها 
الذي ان�سحب منها لأ�سباب �سحية قاهرة 
الإ�رشاف  حتت  تولها  التي  القيادة  وهي 
ال�سيا�سي ملحمد خي�رش النائب الربملاين 
الدميقراطية  احلريات  انت�سار  حركة  عن 
بريد  على  الهجوم  حدث  الفرتة  تلك  ويف 
التهيئة لنطالق  منه  الهدف  وكان  وهران 
ايت  اإبعاد  لكن   1949 عام  امل�سلح  العمل 
الرببرية  الأزمة  بعد  املنظمة  من  احمد 
وتعوي�سه بنب بله الذي تزامن مع اكت�سافها 
والزج باأع�سائها يف ال�سجون. ويف القاهرة 
�سلم  انقلبت   1953 عام  بها  التحق  التي 
الوفد  قيادة  بله  بن  توىل  عندما  القيادة 
وحممد  احمد  بايت  مرفوقا  اخلارجي 
الديبلوما�سي  العمل  يف  فانطلق  خي�رش 
مبرونة �سديدة وكانه �سليع فيه وقد جنح 
يف متثيل جبهة التحرير الوطني يف موؤمتر 

باندونغ عام 1955 رفقة حممد يزيد.
اخلارجي  الوفد  اإىل  انتمائه  من  وبالرغم 
نتائج  اأقر  الذي  الوحيد  احمد  ايت  كان 

اجتماع ال�سومام بعد عودته من نيويورك 
بعد مهمة ديبلوما�سية وكان موؤهال لي�سكل 
ج�رشا بني طرحني متباينني لقيادة الثورة، 
كان  وبو�سياف  بله  بن  يقوده  كان  طرح 
احلكومة  مع  مفاو�سات  يف  لل�رشوع  يتهياأ 
يف  تون�ش  ندوة  من  انطالقا  الفرن�سية 
منبثقة  جديدة  قيادة  وبني   1956 اأكتوبر 
عن اجتماع ال�سومام بقيادة رم�سان عبان 
لكن  مهيدي  بن  والعربي  بلقا�سم  وكرمي 
الوفد  تقل  كانت  التي  الطائرة  اختطاف 
اخلارجي من الرباط اإىل تون�ش حال دون 
التاريخية  امل�ساحلة  دور  احمد  ايت  اأداء 
القيادة  انفجار  وتفادي  الطرفني  بني 

الثورية من الداخل.
خا�سها  التي  ال�سيا�سية  املعركة  كانت 
فكرية  التحرير  حرب  اثناء  احمد  ايت 
ع�سكرية  قاعدة  لت�سكيل  ي�سعى  يكن  ومل 
الثالثة  الباءات  فعله  ما  خلفية على غرار 
فعل  ما  مثل  بقوة خارجية  لال�ستقواء  ول 
كل  كان  بل  خي�رش  وحممد  بله  بن  احمد 
وهو  دميقراطي  قيادي  نظام  اإر�ساء  همه 
النظام الذي دافع عنه منذ ال�ستقالل اإىل 

اآخر يوم من حياته..
قد ل ي�سع املجال للخو�ش يف تاريخ ايت 
احمد الن�سايل بعد ال�ستقالل وقد نرتكه 
جميع  ا�ستيفاء  ميكن  ل  اإذ  اآخر  ملجال 
امل�ساهد التي جتتمع اأمامنا ونحن نعر�ش 
ح�سني  �ساكلة  من  فذة  تاريخية  ل�سخ�سية 
عمل  الدار�سني  اأمام  ويبقى  احمد.  ايت 
طويل وكثيف لتحليل جوانب عدة من م�سار 

ا�ستمر ل�سبعني عاما رحم اهلل الفقيد. 

ال�سنة  هذه  على  اجلديد  الوافد  ولكن 
والذي اأربك العامل باأ�رشه مبا فيها الدول 
املتطورة واملتقدمة والتي لطاملا كانت 
منظومتها القاعدية والأمنية والقت�سادية 
الأخرى  املجالت  كل  ويف  وال�سيا�سية 
حمل مزايدة وافتخار وعر�ش للع�سالت 
العاملي يف خمتلف  القرار  على  وهيمنة 
فر�ست  التي  والق�سايا  الدولية  املحافل 
نف�سها على امل�رشح العاملي ان�ساف اإىل 

هذه التحديات وباء كورونا.
اأنحاء  كل  رحمة  وبال  بقوة  �رشب  وباء 
اأو  الأرواح  م�ستوى  على  �سواء  املعمورة 
املعا�رش  الفرد  على  وفر�ش  الأرزاق 
وغلق  البيت  األزمه  �سارما  وحجرا  عزلة 
كو�سيلة  العمومية  الف�ساءات  كل  عليه 
تعميم  انتظار  يف  منه  للوقاية  وحيدة 
يف  ي�ستخدم  بداأ  الذي  اللقاح  ا�ستخدام 
دول عديدة يف انتظار مفعوله واآثاره التي 
واجتماعيا  نف�سيا  اأثر  ما  بعد.  تظهر  مل 
واملجتمعات  الأفراد  حياة  اأمناط  على 

والدول.
ومع بداية احلديث عن موجة ثانية اأكرث 
يف  موؤخرا  ظهرت  والتي  وخطورة  فتكا 
بريطانيا عاد النقا�ش جمددا حول نهاية 
التي  اجلديدة  ال�سنة  وبداية  ال�سنة  هذه 
خمتلفة  تكون  اأن  على  معلقا  الأمل  كان 
املتواترة  الأخبار  اأن  اإل  �سابقاتها،  عن 
اإىل  تدعو  الوبائية  الو�سعية  حول 
كامل  يف  والرعب  واخلوف  القلق  جتدد 
ما هو  يتوا�سل احلال على  اأن  املعمورة 
عليه اأي�سا خالل �سنة 2021 التي ي�ستعد 
اأيام قليلة ل�ستقبالها باحلزن  العامل بعد 
فيها  اأحبة  من  فقده  ملا  البع�ش  عند 

ب�سبب الوباء وبقلق وخوف �سديدين عند 
البع�ش املتبقي الذي ت�رشر هو الآخر من 
وين�سحب  طبعا  والرزق،  العمل  انح�سار 
كذلك على  والرعب  والقلق  هذا اخلوف 
م�ستوى ال�سا�سة والدول نتيجة ا�سطراب 
امللفات  وعديد  وامل�ساريع  الأجندات 

التي تاأزمت اإقليميا ودوليا.
واجلميع اأ�سبح م�سرتك الهواج�ش موحد 
ول�سان  التحديات  مقت�سم  املخاوف 

حاله: 
هي  وما  2021؟  �سنة  �ستكون  كيف 
حتدياتها تبعا ملا حدث يف ال�سنة اجلارية 
2020؟ وهو �سوؤال جدير باأن نتوقف عنده 

طويال اأفرادا وجمتمعات ودول.
املقبلة  ال�سنة  هواج�ش  ح�رش  وميكن 
التالية  وامللفات  املو�سوعات  يف   2020
والتي نذكر بع�سا منها على �سبيل املثال 

ل احل�رش:
التحدي  وهو  عدمه  من  الوباء  ا�ستمرار 
العامل  على  الأ�رش�ش  واخلطورة  الأكرب 
من  التخل�ش  �سنة  �ستكون  وهل  باأ�رشه، 
لل�سنة  لالأ�سل  مطابقة  ن�سخة  او  الوباء 
كورونا  لوباء  ح�رشا  كانت  التي  احلالية 
فتكا وتاأثريا وتداعيات ونقا�ش ودرا�سات 
وحمل مفاو�سات وقرارات وخطط عاجلة 
اإىل  ين�ساف  ال�سواء،  على  وا�سرتاتيجية 
والوفيات  الإ�سابات  زيادة  ن�سب  اأن  ذلك 
ما تزال يف ا�ستمرار وت�ساعد خا�سة يف 
الوباء وموطنه  واأمريكا مهد هذا  اأوروبا 

الرئي�سي.
جدوى اللقاح الذي يتم الت�سويق له �سواء يف 
ن�سخته الرو�سية اأو يف ن�سخته الت�ساركية 
بني اأملانيا والوليات املتحدة الأمريكية 

يف  هو  ،والتخوف  كذلك  الهاج�ش  ،ولعل 
اأنه  اأم  الوباء  على  اللقاح  هذا  جدوى 
الفريو�ش  يتغلب  ما  موؤقت �رشعان  لقاح 
العاملية  التخوفات  عليه، خا�سة يف ظل 
منه ومن ا�ستعماله ما ادى ببع�ش روؤ�ساء 
الكامريات  اأمام  ا�ستخدامه  اىل  الدول 
ذلك  على  والعامل  �سعوبهم  ي�سجعوا  لكي 
املنتخب  الأمريكي  الرئي�ش  فعل  كما 
الكثري  تزال  ما  ذلك  ومع  بايدن"  "جو 
ومن  منه  متخوفة  وال�سعوب  الدول  من 

تداعياته واآثاره اجلانبية.
نتيجة  ،والقت�سادية  املالية  التداعيات 
الذي  التام  والإغالق  ال�سحي  احلجر 
الإنتاجية  املوؤ�س�سات  لأغلب  حدث 
وتزايد  وال�سياحية  والتجارية  واملالية 
والت�رشد  والبطالة  الفقر  لن�سب  مهول 
ال�رشائية يف عديد دول  القدرة  وارتفاع 
الأو�ساع  هذه  معاجلة  وهاج�ش  العامل 
ثمنها  الفرد  ودفع  كثريا  تفاقمت  التي 
واملتخلفة  النامية  الدول  يف  اأما  غاليا، 
لأن  ال�سيطرة  كلية عن  فالأمور خرجت 
ي�سري  معها  والتعامل  م�ساعفة  الأزمة 
لأ�سهر  الوباء  ا�ستمر  واإذا  كبري،  ببطء 
موؤملة  �ستكون  التداعيات  فاإن  مقبلة 

جدا والتدارك من ال�سعب مبكان.
التي  والجتماعية  النف�سية  التداعيات 
احلجر  نتيجة  بالأفراد  كثريا  اأثرت 
على  ذلك  وتاأثريات  والطويل  ال�سارم 
والأ�رش  والن�ساء  واملر�سى  الأطفال 
الكلي  والتوقف  الجتماعية  والعالقات 
عن املنا�سبات الجتماعية ب�سبب فر�ش 
حتتاج  اأن  �ساأنها  من  تداعيات  التباعد، 
وم�ساحبة  وعالج  متابعة  اإىل  حقيقة 

ومرافقة دقيقة ومدرو�سة وطويلة الأمد 
والنف�سية  العادية  الطبيعة  اإىل  للرجوع 
�سنة  جمددا  احلياة  ملبا�رشة  ال�سحية 
الأمور  بقاء  هاج�ش  فاإن  ولذلك   2021
اجلانب  هذا  يعقد  �سوف  حالها  على 

كثريا.
التي  والدولية  الإقليمية  التغريات 
قبيل  من  كورونا  عامل  ي�سهدها 
برئا�سة  جديدة  اأمريكية  اإدارة  و�سول 
ولية  ونهاية  بايدن"  "جو  الدميقراطي 
املنتهية  للرئي�ش  للجدل  مثرية  رئا�سية 
اأبان عن  والذي  ترامب"  "دونالد  وليته 
وجه اأمريكا احلقيقي وتداعيات الإدارة 
اجلديدة على الأو�ساع العاملية وحتديدا 
التطبيع  ملف  وخا�سة  العربية  منطقتنا 
الكربى  القوى  اأجندة  يف  اأ�سبح  الذي 
با�ستثناء  ال�سواء  على  العربية  والدول 
الدول الراف�سة واملقاومة كاجلزائر يف 

�سمال اإفريقيا والكويت يف اآ�سيا.
الكربى  القوى  بني  الدولية  ال�رشاعات 
حول زعامة العامل حيث اأن وباء كورونا 
للمنظومة  وترهل  �سعف  على  اأبان 
الغربية الراأ�سمالية يف مقابل املنظومة 
فلم  ال�سني،  تتزعمها  التي  ال�رشقية 
اأحادي القطب كما كان  اليوم  يعد عامل 
وال�سيا�سات  الأقطاب  متعدد  بل  �سالفا 
حمالة  ل  �سينعك�ش  ما  والتوجهات، 
اخلارطة  تغيري  يف  عديدة  ملفات  على 
العربية  منطقتنا  خا�سة  اجليو�سيا�سية 
الهواج�ش  اأبرز  من  وهذا  والإ�سالمية، 

واأهمها يف ال�سنة املقبلة.

اآيت احمد اأو الثورة كاأ�سلوب حياة

الهواج�س ال�سعبة والفرج املاأمول

عندما تت�صدى للكتابة عن 
حمند اوحل�صني اآيت احمد 

ت�صطف اأمامك م�صاهد 
ال حت�صى �صكلت 70 عاما 

من الن�صاط الدوؤوب وغري 
املنقطع. يدعى اخت�صارا 

ح�صني ايت احمد بينما اختار 
لن�صاله ا�صم "جميد" منذ اأن 
كان ع�ص�ا م�ؤ�ص�صا للمنظمة 

اخلا�صة ثم رئي�صا لها.

حتاليل كثرية ودرا�صات 
متعددة ال بل حتى نكت 
وح�اديث تناولت �صنة 
عن  تف�صلنا  التي   2020
نهايتها اأيام قليلة، �صنة 
مل تكن ك�صائر ال�صن�ات 

املا�صية ملا ميزها من اأحداث 
مل ت�صهدها الب�صرية يف 

قرونها االأخرية على االأقل، 
فاالإ�صافة اإىل التغريات 
ال�صيا�صية والع�صكرية 
واالقت�صادية واملالية 
واالأمنية ،والثقافية 

واحل�صارية واالإعالمية 
التي تتفاعل كل �صنة او 

فرتة اأو حقبة وهذا لي�س 
باالأمر اجلديد.

بقلم: اح�صن خال�س

يف الذكرى اخلام�صة ل�فاته

�صنة 2021

د. بن عجمية ب�عبد اهلل 
اأ�صتاذ جامعي وكاتب �صحفي
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اخليارات  اأهم  من  القناة  هذه 
يجب  التي  الهامة  اال�سرتاتيجية 
تكالبت  اأن  بعد  اال�ستغال عليها خا�سة 
قنوات عديدة الأطراف معادية للجزائر 
على ال�سيا�سة اخلارجية ،وعلى توجهات 
جليا  اأ�سبح  فقد  املنطقة  يف  الدولة 
نحو  العار  رحالت  من  رحلة  اأول  بعد 
ال�سهيوين  الكيان  مع  املهني  التطبيع 
اجلزائر  هذا  كل  وراء  امل�ستهدف  اأن 
ثوابت  لها  املنطقة  كدولة حمورية يف 
اال�ستعمار  ت�سفية  ق�سايا  اإزاء  وا�سحة 

يف العالقات الدولية .
اإن�ساء  الراهن من  الوقت  ما مينعنا يف 
التي  الدولية  التلفزيونية  القناة  هذه 
فعاال  اإعالميا  منربا  تكون  اأن  ميكن 

وموؤثرا يف الداخل واخلارج ،وغرينا من 
الدول التي تدعي الدميقراطية ت�ستعني 
االأمر مب�ساحلها  يتعلق  باإعالمها حني 
واالأمن  االإعالم  اأبعاد  �سمن  العليا 
القومي ،وهي مقاربة مهنية ا�سرتاجتية 
ال ميكن اأن تفهم �سمن �سياق التبعية اأو 

�سلطة ال�سلطة على االإعالم .
ميكن  ال  اخلارج  يف  اجلزائر  �سورة 
اخلارجية  عاتق  على  فقط  تكون  اأن 
لالإعالم  اإن  بل  واإطاراتها  مبوؤ�س�ساتها 
هذه  ت�سويق  يف  واأ�سا�سيا  هاما  دورا 
�سد  يحاك  ما  ظل  يف  الهامة  ال�سورة 
اليقظة  تتطلب  موؤامرات  من  البالد 
اأجنبي  �سهيوين  ملخطط  ،والتفطن 
املغاربية  املنطقة  ا�ستقرار  ي�ستهدف 

تكتل عربي هناك م�ساد  اأي  ،وت�ستيت 
،وا�ستهدفت  اأف�سدت  اأجنبية  لقوى 
اأبناوؤها  مازال  �سقيقة  دول عربية  اأمن 

يقتتلون والعدو امل�ستفيد الوحيد .
القناة الدولية للجزائر م�رشوع اإعالمي 
االأمن  من  يعزز  وطني  ا�سرتاجتي 
القومي للدولة وي�سون م�ساحلها العليا 
نف�سه  له  ت�سول  من  لكل  رادع  ومنرب 
ت�سويق  معادية  اإعالمية  منابر  عرب 
�سد  حمالت  و�سن  معادية  اأطروحات 
اجلزائر التي لن تطبع ولن تزعزع مهما 
وراء  واملهرولون  املطبعون  انبطح 
الكيان ال�سهيوين املعتدي الغا�سم على 

حق ال�سعب الفل�سطيني .
خيار  اأنها  اأعتقد  الدولية  القناة  هذه 

يجب  التي  للدولة  بالن�سبة  حتى  هام 
وت�سحن  الداخلية  مناعتها  تقوي  ان 
فما  التحديات  ملواجهة  موؤ�س�ساتها 
يحاك �سد اجلزائر ال ميكن ـن يتوقف 
ا�ستهداف  اإىل  يتعداه  بل  التطبيع  عند 
اآخر الأمن وا�ستقرار املنطقة عرب خلق 
�رشاعات وتوترات جديدة على حدود 

اجلزائر .
ووزارة  احلكومة  تتجه  ان  اأرجو 
امل�رشوع  هذا  جت�سيد  اإىل  االت�سال 
اأ�سحى  الذي  اال�سرتاتيجي  االإعالمي 
�رشورة واأولوية يف الوقت الراهن نظرا 
لالعتبارات ،واالأحداث امل�ستجدة قناة 
قادر  اإعالمي  منرب  الدولية  اجلزائر 

على املنح ،واملنع .

قناة اجلزائر الدولية خيار ا�سرتاتيجي
ال يفهم ملا ال يتم �إن�شاء قناة 

تلفزيونية تهتم بال�شاأن 
�القليمي ،و�لدولة يف �ملحتوى 
تزن م�شار ،وتوجهات �لدولة 
،وموقعها �جلز�ئر يف حمطيها 
�الإقليمي �لذي ير�د �أن يكون 

م�شتعال ..

بقلم د.حممد مرو�ين

توجه تفر�شه �لتحديات �ملحيطة

�جتماع بروك�شل يف 1992

حزب  موقف  يائريهري�سفيلد  وطرح 
املفاو�سات  يف  االإ�رشائيلي  العمل 
املتعددة االأطراف يف اجتماع بروك�سل يف 
يف  امل�ساركة  مقرتحاته  اآيار1992و�سملت 
والب�رشية  والتكنولوجية  الطبيعية  املوارد 
وجذب   ، املنطقة  اأ�سواق  وتو�سيع 
ودول  االأجنبية  الدول  من  اال�ستثمارات 
النفط العربية وموؤ�س�سات التمويل الدولية 

واإقامة �سندوق اإقليمي للتنمية . 
االإقليمي  للنظام  ت�سوراته  ون�رشبري�س 
نهاية  �سدريف  الذي  كتابه  يف  اجلديد 

1993باالإنكليزية وجاء فيه مايلي:
اإقليمية  اأ�رشة  هوخلق  النهائي  "هدفنا 
، وهيئات  ، ذات �سوق م�سرتكة  من االأمم 
غراراجلماعة  على  خمتارة  مركزية 
النووية  االأ�سلحة  اأَنّ  واأكد   .  " االأوروبية 
اخلطراجلديد  ت�سكل  الديني  والتطرف 
يف  الوحيدة  وا�رشائيل  اإ�رشائيل  على 
اأنواع  جميع  ومتتلك  االو�سط  ال�رشق 

ا�سلحة الدمار ال�سامل.
مع  التطبيع  اأَنّ  من  بري�س  وينطلق 
بدور  �ستقوم  اإ�رشائيل  واأن   ، قائم  العرب 
لتحويل  االأ�سا�سية  والقوة  املركزوالقائد 
قوة عظمى  اإىل  اجلديد  االإقليمي  النظام 
وبالتعاون  االأوروبي  غراراالحتاد  على 
القت�ساد  بدياًل  وطرح   . معه  والتن�سيق 
االأر�س  اأ�سا�س  على  القائم  املنطقة 
ع�رشي  باأنَّه  وو�سفه   . والقومية  والنفط 
والتعاون  والتقنية  العلم  على  يعتمد 

االإقليمي . 
�رشق  لبناء  القادم  ال�سالم  معامل  وحدد 
�رشاعات  متحررمن  جديد  اأو�سط 
ال�سوق  فكرة  باأَنّ  واعرتف   . املا�سي 
ويرى   . اإ�رشائيلي  حلم  اأو�سطية  ال�رشق 
اأَنّ فتح احلدود والتجارة وخف�س النفقات 
للمياه  اإقليمي  نظام  واإقامة  الدفاعية 
واإعادة احلياة ل�سكة حديد احلجازواإن�ساء 
طرق �رشيعة وموانئ مو�سعة جديدة وقناة 
كفيلة  البحراالأحمربالبحرامليت  تربط 

بتعزيزالنظام االإقلميم اجلديد .
العمل  حزب  طروحات  عرفات  تبنى 
االقت�سادي  االحتاد  حول  االإ�رشائيلي 
مرة  الأول  مار�سال  وم�رشوع  )بنيلوك�س( 
امللك احل�سن  وبني  بينه  اجتماع عقد  يف 

اتفاق  يف  ووافق   .  1983 عام  يف  الثاين 
االإذعان يف اأو�سلو ويف االتفاق االقت�سادي 
وال�سوق  االإقليمي  النظام  على  باري�س  يف 
ال�رشق اأو�سطية . وبالتايل جنحت اإ�رشائيل 
ال�سهيوين  للحلم  حجراالأ�سا�س  و�سع  يف 
عرفات  اتفاقيات  يف  هرت�سل  راود  الذي 

مع اإ�رشائيل . 

قمة �لد�ر�لبي�شاء

ى انعقاد قمة الدارالبي�ساء للتنمية يف  واأَّدّ
ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقِيّا عام 1994 
واملوؤ�س�سات  اتخذتها  التي  والتو�سِيّات   .
املخططات  تبّني  اإىل  عنها  انبثقت  التي 
كنظام  اأو�سطية  ال�رشق  حول  االإ�رشائيلية 
بالدور  واعرتفت  م�سرتكة  و�سوق  اإقليمي 

اجلديد الإ�رشائيل يف املنطقة العربية .
لل�رشق  حجراالأ�سا�س  اإ�رشائيل  و�سعت 
اأو�سطية ، يف اتفاقيتي اأو�سلو ووادي عربة 
قوي  اقت�ساد  االإ�رشائيلي  فاالقت�ساد   ،
بالن�سبة لالقت�سادين الفل�سطيني واالأردين 
تكّر�ست  والتي  واخللل  التبعية  ي�سّكل  مما 
االأطراف  بني  املعقودة  االتفاقات  يف 
لتحقيقها  اإ�رشائيل  الثالثة.وخططت 

عربثالث مراحل:
اإقامة تكتل ثالثي بينها  املرحلة االأوىل : 
املحدود  الذاتي  احلكم  �سلطة  وبني 

واالأردن على غراراحتاد البنيلوك�س .
للتبادل  منطقة  اإقامة   : الثانية  املرحلة 

التجاري احلر.
وم�رشو�سورية  الثالثة  االأطراف  ت�سم 

ولبنان .
مو�ّسعة  منطقة  اإقامة   : الثالثة  املرحلة 
للتعاون االقت�سادي ت�سمل منطقة التبادل 
التعاون  جمل�س  احلروبلدان  التجاري 

اخلليجي .
ت�رشين   31  -  29 يف  عمان  يف  وانعقدت 
الثانية  االقت�سادية  1995القّمة  اأول 
ملتابعة  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  لل�رشق 
الدارالبي�ساء  قمة  يف  اإليه  التو�سل  مامّت 
بناء  �رشورة  على  زاملتحدثون  رَكّ حيث   ،
تعاون اإقليمي لرت�سيخ ال�سالم واال�ستقرار 
م�ساري  على  واإحرازتقّدم  املنطقة  يف 
ك�رشط  اللبناين   - ال�سوري  املفاو�سات 

الإجناح التعاون االإقليمي بح�سب راأيهم. 
احلكومات  مهمة  اإَنّ  االأمرياحل�سن  وقال 

تنمية  على  املوؤمترالعمل  يف  امل�ساركة 
البعيد  والهدف   ، �رشيعة  اقت�سادية 
هواإزالة كافة القيود وحتريرها يف جماالت 
املال  وراأ�س  واال�ستثماروالعمالة  التجارة 

واخلدمات .
قد  العربي  تعبريالوطن  اأَنّ  ولوحظ 
وجل�سات  االفتتاح  كلمات  عن  كليَّة  غاب 
الذي  اال�سطالح  مكانه  وحَلّ  املوؤمتر 
ال�رشق  يف  وهوالتعاون  اإ�رشائيل  و�سعته 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا ، واملق�سود دمج 
ا�رشائيل بالتعاون وقيدتها لل�رشق االو�سط 

اجلديد. 

خالفات عربية حول �لكيان 
�ل�شهيوين

م�رشواالأردن  بني  املوؤمترخالفاً  و�سهد 
وتطبيع  اإ�رشائيل  مع  التعامل  كيفية  حول 
انتقد  حيث   ، معها  العربية  العالقات 
الدول  بع�س  امل�رشي  وزيراخلارجية 
تطبيع  يف  واندفاعها  الهرولة  يف  العربية 
العالقات مع اإ�رشائيل موؤكداً على �رشورة 
يتحقق  اأْن  اإىل  العربية  املواقف  تن�سيق 

�سالم �سامل وعادل يف املنطقة .
وعقب امللك ح�سني وقال اإَنّ م�رش�سبقت 
االأردن يف 17�سنة يف الهرولة نحو اإ�رشائيل 
الاأْن  طاقتنا  نعدوبكامل  اأْن  ينبغي  واأنَّه 

نهرول فح�سب لتعوي�س مافات.
وكانت بداية املوؤمتر�سيا�سية جداً بعك�س 
يف  �ساركوا  الذين  العرب  رالكثريمن  ت�سَوّ
االأعمال  رجال  بع�س  قال  حيث  القمة 
وقف  بينما  ال�سفقات  لعقد  جاوؤوا  باأنَّهم 
 " املوؤمتر  افتتاح  يف  ليقول  رابني  اإ�سحق 
القد�س  من  �ساعة  قبل  عمان  اإىل  و�سلت 
اإىل  و�ساأعود  االأبدية  اإ�رشائيل  عا�سمة 
طرح  وبالتايل   . دقائق  بعد  فيما  داري 
القد�س  �سم  من  االإ�رشائيلي  املوقف 
 . وعرفات  ح�سني  امللك  اأيام  العربية  
رابني وبري�س يف عمان  العرب من  و�سمع 
كالماً اأ�سد ق�سوة من الكالم الذي �سمعوه 
القد�س  عن  البي�ساء  الدار  يف  منهما 
والعالقات ، وخا�سة من برييز حول هيمنة 
اإ�رشائيل االقت�سادية على العرب وينم عن 
اال�ستحفاف واالحتقاربالعرب املتواجدين 
حيث قال: " اليوجد �سيئ ا�سمه االقت�ساد 
العربي ، بل مايوجد هوالفقرالعربي وَمْن 

الفقر؟".  على  الهيمنة  يف  م�سلحة  له 
ا�سا�سي  ب�سكل  تن�سط  اإ�رشائيل  اإَنّ  وقال: 
يف االأ�سواق االأمريكية واالأوروبية واليابان 
، وبالتايل التعتمد على االأ�سواق يف ال�رشق 
االأو�سط . وقال: " اأَنّ المطامع الإ�رشائيل 
غريرفع م�ستوى العرب " . وبالتايل فعلينا 
كعرب اأن ن�سجد ونركع لها على هذه املنَّة 
قا�سيَّاً  هجوماً  عمان  من  بري�س  ووّجه   .
عملية  تعرقل  باأنَّها  واتَّهمها  �سورية  على 

ال�سالم. 
من  موقفها  ب�سبب  العربية  الدول  وهاجم 
التي  الت�رشيحات  من  ذهل  واأنَّه  القد�س 
امل�رشي  وزيراخلارجية  عن  �سدرت 
قرار  انتقد  ،الأنَّه  االفتتاحية  اجلل�سة  يف 
 " ووقاحة  غطر�سة  بكل  وقال  الكونغر�س 
اإَنّ القد�س �ستظل عا�سمة اإ�رشائيل ملئات 

ال�سنني ولن يتم تق�سيمها اأبداً " .
املوؤ�س�سات  من  طالب  برييزقد  وكان 
االإ�رشائيلية عدم الدفع بقوة باجتاه ت�سويق 
االأفكارواملنتجات حتى اليكون هناك نوع 
هذا  على  العربي  العك�سي  الفعل  رد  من 
االأمر،الأنَّه مل يتم حتى االآن جتاوزاحلدود 

النف�سية وال�سيا�سية .

�أحالم �لتو�شع �جلغر�يف

التو�سع  اأحالم  بري�س  �سمعون  دفن  لقد   
اجلغرافية  الكربى  واإ�رشائيل  اجلغرايف 
ليحل حملها حلم هيمنة اليهود االقت�سادية 
على  للمحافظة  العربية  الرثوات  على 
باإقامة  اليهود  لدولة  العن�رشي  النقاء 
وعن�رشي  ا�ستعماري  اأكربغيتويهودي 
العربية  املنطقة  قلب  يف  واإرهابي 
العظمى  اإ�رشائيل  واإقامة  واالإ�سالمية 
ال�رشق  م�رشوع  خالل  من  االقت�سادية 
حتقيق  على   وتعمل    . اجلديد  االأو�سط 
عن  اجلديد  اال�ستعاري  امل�رشوع  هذا 
التطبيع  واإتفاقات  ال�سعودية  نيوم  طريق 
اال�رشائيلي  النووي  الع�سكري  والتحالف 
مع االمارات والبحرين وال�سودان واملغرب 
�سعودي  وبتمويل  ال�سعودية  ورائهم  ومن 
�سّوقه ترمب واإدارته اليهودية للق�ساء على 
النه�سة العربيةيف الع�رش احلديث وتهويد 
فل�سطني واجلوالن وجعل القد�س املمتدة 
حتقيقاخًلرافة  العامل  عا�سمة  اريحا  اىل 

هري جمدون.

 فكرة اأمريكية اأم �سهيونية؟

يقول �لبع�ض �إَنّ " �ل�شرق 
�أو�شطية " فكرة �أمريكية 
ها  ، بينما يقول �آخرون باأَنّ

�شهيونية ،و�أنا �أ�شاطر�أ�شحاب 
�لقول �لثاين �لر�أي و�أوؤكد باأّنها 

�شهيونية �ملن�شاأ ، �إ�شر�ئيلية 
�لتخطيط و�لتنظيم ، 

ومل�شلحة �إ�شر�ئيل ويهود 
�لعامل بالدرجة �الأوىل 

و�لدول �لغربية بالدرجة 
�لثانية ، وعلى ح�شاب �لوطن 

و�ملو�طن �لعربي . تبّنتها 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
و�شّوقتها للدول �الأوروبية 
وحملت �لعديد من �لدول 

�لعربية على �ملو�فقة عليها .

�ل�شرق �الأو�شط �جلديد

بقلم �لدكتور : غازي ح�شني 
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ل تطبيع ول �سالم.. اإنها  اخليانة
امل�سميات..  لتبديل  مف�سوحة  عملية 
فلقد اأ�سبحت اخليانة �سيا�سة، والنذالة 
اأ�سبح  للعدو  والوالء  م�سالح،  اأ�سبحت 
اأ�سبح  الدين  معامل  وتغيري  اإن�سانية، 
االأخ  �رضب  يف  معه  التعاون  و  انفتاحا، 
ال�ساقطني  مفاهيم  هي  وفاء..  اأ�سبح 
عاتقهم  على  اأخذوا  الذين  املذمومني 
اإحداث االخرتاق يف �سمود االأمة وثبات 

موقفها جتاه اأقد�س ق�ساياها،
اأال �ساهت الوجوه.. كيف يجروؤون دخول 
ي�ساركون  لهم،  ياأذنوا  مل  واأهلها  البيوت 
املغت�سب جرميته فيما اأهلها م�رضدون 

يف اأ�سقاع االأر�س.. 

الدور الإماراتي:

مل يكن �سهال اأن ن�سدق تقديرات الدكتور 
عبداهلل  ال�سابق  والربملاين  الكويتي 
�سنوات  عدة  قبل  توقع  عندما  النفي�سي 
االإمارات..  يف  اأخرى  »اإ�رضائيل«  ميالد 
ولكم �سدمنا ونحن ن�ساهد على �سا�سات 
التلفزيون قيام اإماراتيني و�سهاينة باإقامة 
ال�سعائر اليهودية عند حائط مبكي اأقيم 
ت�سللت  قد  و  خ�سي�سا..  االإمارات  يف 
وهي  االإبراهيمية  الديانة  اىل  الدعوة 
خلط بني االإ�سالم واليهودية وامل�سيحة 
التي  االإمارات  يف  ن�سطني  دعاة  جتد 
تقود عملية منهجية لتك�سري كل مقد�س 
وا�سعة  االأبواب  تفتح  وهي  وحمرم 
ال�سهيونية من  للتعاي�س مع املجتمعات 
اىل  مهيكلة  جمموعات  اإر�سال  خالل 
يف  وال�سياحية  االإ�ستيطانية  التجمعات 
اإعالمية  تغطية  حتت  ال�سهيوين  الكيان 
وا�سعة الإظهار مدى اإعجاب االإماراتيني 
وتنوعه  وانفتاحه  ال�سهيوين  باملجتمع 
بل ومبديح ينهمر على اجلي�س ال�سهيوين 
الدفاع عن  يقوم مبهمة جليلة يف  الذي 
نراهم  هكذا  اجلميلة..  واحلياة  ال�سالم 
االإعالم  و�سائل  التلفزيون  �سا�سات  على 

ال�سهيونية..
حماولة قلب الواقع واإلغاء الرواية العربية 
متاما عملية ت�سارك فيها م�سائل االإعالم 
مراتب  اأخطر  وهذا  وال�سيا�سيون.. 
اخليانة، ليربر ما يتم بعد ذلك من عدوان 
وا�سح و�سارخ �سد العرب وامل�سلمني.. 
يبدو  املنطق  هذا  نناق�س  اإن  وقبل 
املوقف  ال�ستكناه  التوجه  املفيد  من 
ال�سهيوين الذي يبدو منده�سا من حجم 
فاملوقف  االإماراتي..  والع�سق  املودة 
ال�سيا�سية  احلياة  ان  يقول  ال�سهيوين 
وف�ساد  عفن  ال�سهيونية  للحكومة 
وتخبط فلقد �سهدت ع�رضات ال�سنوات 
االأخرية ف�سادا ماليا واأخالقيا متوا�سل 
الكيان  يف  احلكم  درجات  اأعلى  يف 
وروؤ�ساء  روؤ�ساء  �سيق  ولقد  ال�سهيوين 
املحاكم  اإىل  م�سوؤولون  و  ووزراء  وزراء 
حول  الذي  ال�سيا�سي  العفن  ان  كما 
العملية ال�سيا�سية الداخلية اىل ع�سابات 
و�سع يف  على  بها حال  ي�ستقر  ال  مافيا 
ظل حياة عن�رضية خمنوقة بني مكونات 
فلقد  الكيان..  ال�سهيونية يف  التجمعات 
ال�سنوات  يف  االإعالم  و�سائل  اأظهرت 
االأخرية التمزق االجتماعي والتناحر بني 
ال�سهيوين  الكيان  يف  املختلفة  االأعراق 
اىل درجة �سادمة، فهو جمتمع ف�سيف�ساء 

عن�رضي ال يخفي حقيقته اأي عاقل.. ثم 
على  املغلق  العن�رضي  الكيان  هذا  ان 
�سد  عن�رضي  بالكلية  هو جمتمع  تعفنه 
لي�س  وهذا  وامل�سيحي،  امل�سلم  االآخر 
وروؤية  ومواقف  خطط  هو  اإمنا  بقولنا 
ال�سهيونية  احلكومة  تعلنها  �سهيونية 
�سباح م�ساء باأنهم يريدون دولة يهودية.. 
ال�سالم  حامي  ال�سهيوين  اجلي�س  اأما 
واال�ستقرار ح�سب راأي االإماراتيني فهو 
جي�س عن�رضي يرتكب املجازر يف حق 
االآمنني يف غزة ولبنان وال�سفة وهو من 
ارتكب املجازر يف م�رض و االأردن.. هذا 
اجلي�س الذي يحمي اأب�سع عملية اإجرامية 
ا�ستيطانية يف االأرا�سي الفل�سطينية ومن 
تفتح  ان  يكفي  فكان  االأخالقي  اجلانب 
وجنود  ل�سباط  املحاكمات  �سفحات 
الف�ساد يف هذا  لنكت�سف حجم  �سهاينة 
اجلي�س الذي ال عماد له اإال تطور ال�سالح 

والتقنيات العالية واالإنفاق الكبري..
�رضح  اإىل  نتوجه  ان  �رضوريا  يكن  مل 
واقع الكيان ال�سهيوين وجي�سه العن�رضي 
وحكوماته الفا�سدة فهذا من امل�سلمات 
يف اإطار املعرفة باالآخر ولكن لنكت�سف 
الذي  الرتويجي  االأ�سلوب  هذا  وراء  ان 
منهج  هو  اإمنا  االإمارات  ت�ستخدمه 
املربرات  وتوفري  الذات  على  انقالب 
يف  العدو  وم�ساركة  للخيانة  الكافية 
�سد  العدوانية  االإ�سرتاتيجية  مهماته 
واالإ�سالمية..  العربية  والدول  فل�سطني 
وهنا يجب على الفل�سطينيني واالإيرانيني 
هجمة  انتظار  مبا�رض  ب�سكل  واالأتراك 

عنيفة من االإمارات وال�سهاينة.

املغرب دور اإ�شايف:

لتغطية  كثريا  املغربي  املربر  ي�سمد  ال 
املوقف  يحاول  القادمة..  مهماته 
على  موقفه  يقدم  ان  الر�سمي  املغربي 
اعتبار انه يتم باجناز هدف وطني وهو 
البد  وهنا  ال�سحراء..  على  �سيادته 
تت�سح  لكي  النقطة  هذه  مناق�سة  من 
تدرك  املغربية  فالدولة  حقيقتها، 
اأ�سبحت  الغربية  ال�سحراء  ق�سية  اأن 
والقرار  االأمن  جمل�س  لدى  وديعة 
وان  دولية  قرارات  اىل  م�ستندة  الدويل 
يف  حم�سورا  �سيظل  مناق�ستها  مكان 
املنظمات الدولية التي ال تعرتف ب�سيادة 
اململكة على ال�سحراء الغربية.. ويدرك 
�سانع القرار املغربي اأن ترمب ال ميلك 
تغيري ال�سبغة القانونية لل�سحراء ويدرك 
هذا  يف  ترمب  ت�رضيحات  ان  كذلك 
املجال ال قيمة لها وهو يجرجر قدميه 
تاأكل  يئن  االأبي�س  البيت  من  مدحورا 
قلبه احل�رضة.. ويدرك اجلميع ان ق�سية 
انف�سالية مثل  لو كانت ق�سية  ال�سحراء 
الق�سية الكردية او اجلنوبية يف ال�سودان 
واخريا  اندوني�سيا  ال�رضقية  وتيمور 
النواب  جمل�س  اأقره  الذي  القانون 
�سكان  منح  اإىل  يدعو  الذي  االأمريكي 
امل�سري..  تقرير  االأندوني�سية حق  بابوا 
قوة  حت�رض  االنف�سالية  احلاالت  كل  يف 
امريكا وفرن�سا وال�سهاينة بقوة.. فلماذا 
ذلك  ال�سحراء؟!!  ق�سية  يف  حت�رض  مل 
الن ق�سية ال�سحراء ق�سية تقرير م�سري 
وحترر من ربقة نظام مت�سارك مع القوى 

املعادية لالقليم.  
�سمجة  االإن�ساين  اجلانب  نغمة  تبدو  ثم 
عن  احلديث  يتم  حيث  للتقزز..  مثرية 
يف  املتمثل  ال�سهيوين  التجمع  خم�س 
مغربي  يهودي  مليون  املغاربة..  اليهود 
طبيعة  على  التاأكيد  يجدد  الذي  االأمر 
النظام  يقول  فل�سطني..  على  العدوان 
يف  اإن�سانية  دواعي  هناك  اأن  املغربي 
ال�سهيوين  الكيان  مع  العالقة  اإعادة 
مغربي  يهودي  مليون  متكني  يف  تتمثل 
من التوا�سل مع موطنهم االأ�سلي.. ولعل 
الفل�سطينيني يدركون اأكرث من غريهم ان 
اأكرث  من  هم  ال�سهاينة  املغاربة  اليهود 
يتوزعون  وهم  وعنفا  ق�سوة  ال�سهاينة 
مهمة  لهم  واجلي�س  االأمن  اأجهزة  على 
على  االإجرامي  العدوان  وهي  واحدة 
ال�سعب الفل�سطيني يف خميماته واأر�سه.. 
اجلانب  عن  املغربي  النظام  يتحدث 
اأمام  ال�سيا�سي وتعمى عينه ويظلم قلبه 
يف  امل�رضدين  الفل�سطينيني  ماليني 
اأ�سقاع االأر�س واملحرومني من وطنهم.. 
لقد كان من املنتظر على االأقل ان يدعو 
يهود املغرب اإىل العودة اإىل ديارهم يف 

املغرب ويرتكوا وطن االآخرين الأهله. 
العالقات  يف  �سابقة  اململكة  كانت  لقد 
عقود  ومنذ  ال�سهيوين  الكيان  مع 
املغربي  النظام  قام  ولقد  عديدة 
الأول  والتهيئة  العربي  ال�سمود  باخرتاق 
امللك  ق�رض  يف  �سهيوين  م�رضي  لقاء 
كامب  مبعاهدات  انتهى  بالرباط، 
كما  ال�سهيوين،  والكيان  بني م�رض  ديفد 
االأمن  بني  �سباقا  االأمني  التن�سيق  كان 
اإتاحة  يف  متثل  وال�سهيوين  املغربي 
اأ�سغال  على  بالت�سنت  للمو�ساد  الفر�سة 
موؤمترات القمة التي تعقد يف املغرب.. 
هذا باالإ�سافة اإىل مهمات م�سرتكة �سد 
وعلى  اخلارج..  يف  املغربية  املعار�سة 
وجود  وا�سحا  كان  االقت�سادي  ال�سعيد 
الإدارة  الق�رض  يف  ال�سهيوين  التغلغل 
االقت�ساد املغربي يف املخدرات و�سواها 
حيث تبلغ زراعة املخدرات يف املغرب 

اأ�سعاف زراعتها يف اأفغان�ستان.
العالقات قدمية وكانت ت�سري يف اجناز 
مهمات م�سرتكة ولكن جتديد العالقات 
اأكرث  مهمات  اجناز  اىل  يهدف  حاليا 
ت�ستهدف  اإنها  جماال..  واأو�سع  خطورة 
ال�ساحل  يف  والقومي  االإقليمي  االأمن 
الرباط  و�ست�سبح  املغاربية  والدول 
عا�سمة ملقرات املو�ساد وقوى اأمريكية 
�ساربة تتوغل يف االإقليم ب�سبكة عالقات 
مع اأحزاب وفعاليات اأمنية لتحريكها يف 
املنطقة واإثارة القالقل و�ستكون االأ�سهر 

القادمة حاملة نذر ال�رض للمنطقة.. 
لقد وقع املتحاورون المغاربة وال�سهاينة 
باإ�رضاف كو�سنري على اتفاقيات عديدة 
للمغرب  �سفارة  فتح  عن  االإعالن  ومت 
يف الكيان ال�سهيوين ويف االأيام القادمة 
اجناز  يف  امل�سرتكة  اللجان  �ستتحرك 
ان  وا�سحا  اأ�سبح  هنا  ومن  مهماتها، 

االإقليم كله �سيكون جماال لن�ساطها.

الرف�ض الإ�شالمي:

يف  متثل  �سغطا  ال�سعودية  مار�ست 
مليار   3 الديون  بت�سديد  املطالبة 

باك�ستان  موقف  ا�ستمر  حالة  يف  دوالر 
واالأمر  ال�سهاينة،  مع  للتطبيع  الراف�س 
نف�سه تعر�ست له اندوني�سيا اأمام �سغط 
ا�ستثمارات  باإغراء  واأمريكي  اإماراتي 
�سخمة يف حال التوجه للتطبيع وهكذا 

اأي�سا كان االأمر مع ماليزيا.. 
مركزية  اإ�سالمية  دول  اإزاء  هنا  نحن 
االقت�سادي  العمالق  اندوني�سيا  وازنة: 
متوا�سال  تطورا  ي�سهد  الذي  ال�سناعي 
وباك�ستان  م�سلم،  االأربعمائة  مباليينها 
املتطور  وت�سنيعها  الذرية  بقنابلها 
وماليزيا  املائتني،  ومباليينها  لل�سالح 
مب�رضوعها  واملتقدمة  املتطورة 
ا�ستح�رضنا  واإذا  الواعد..  ال�سناعي 
وموقفها  الثمانني  مباليينها  اإيران 
الفل�سطينية  الق�سية  من  الثابت  الداعم 
امل�رضوع  يف  حقها  حول  وثباتها 
العقوبات  اأمام  و�سمودها  النووي 
من  املتتالية  واالإجراءات  االأمريكية 
ذات  تركيا  ان  ورغم  االأمريكان..  قبل 
البد  انه  اإال  ال�سهيوين  بالكيان  عالقة 
دائرة  يف  اأ�سبحت  اأنها  االنتباه  من 
االأتراك  وان  ال�سهيوين  اال�ستهداف 
بالكيان  يقطعوا عالقتهم  مل  اأنهم  رغم 
ال�سهيوين اإال اأنهم ال يت�ساركون معه �سد 
القراءة  ت�سبح  وهنا  والعرب،  فل�سطني 

ال�سيا�سية اأكرث جدوى.
العربية  غري  الكبرية  االإ�سالمية  الكتلة 
يف  الدخول  �سد  ن�سمة  مليون   1000
ال�سهيوين  الكيان  مع  الت�سارك  حلبة 
ال�سهيوين  للكيان  الباب  فتح  و�سد 
العامل  يف  واقعا  اأمرا  ي�سبح  لكي 
مئات  اىل  باالإ�سافة  هذا  االإ�سالمي.. 
اىل  وباالإ�سافة  ك�سعوب  العرب  ماليني 
اأمام  االن  حتى  ت�سمد  اأنظمة  وجود 
والكويت  فاجلزائر  االإماراتي..  الهجوم 
واليمن  وليبيا  وتون�س  و�سورية  والعراق 
ولبنان حالة عربية �سامدة مببداأية �سد 

الهرولة.
ان املوقف االإ�سالمي القوي يدعو اىل 
حتالف اإ�سالمي وا�سع.. وهو ميتلك بال 
وميثل  وع�سكرية  اقت�سادية  قوى  �سك 
لي�س  حتالف  �سخمة..  �سكانية  كتلة 
الهدف منه حربا او قتاال اإمنا اقت�ساديا 
يتم  حتالف  وامنيا..  و�سيا�سيا  وعلميا 
ترتيب االأولويات فيه وتبادل اخلربات..

التخريب  حجم  مك�سوفا  اأ�سبح  لقد 
واأدواته يف العامل االإ�سالمي انه اليوم يتم 
من خالل جتدد امل�رضوع ال�سهيوين يف 
انها االإمارات  كيان �سبيه به يف املهمة 
اقت�سادات  التي حتاول تدمري  املتحدة 
جمتمعاتها  تف�سيخ  و  العربية  الدول 
وال�سيطرة على املواقع احل�سا�سة فيها 

كما يتم يف اليمن وموريتانيا..
العربية  الدول  بني  االإ�سالمي  التحالف 
واالإ�سالمية اأمر اأ�سبح يف غاية االأهمية 
موقفه  يف  ي�سمد  اأن  الأحد  ميكن  وال 
اإقليمية  دون حتالفات  وال�رضيف  النبيل 
خطوة  اأمام  ن�سبح  وهنا  وعاملية 
التعامل  العبث  من  كبرية  اإ�سرتاتيجية 

معها بعدم جدية واهلل غالب على اأمره

لي�ض �شالما ول تطبيعا.. 
اإنه ت�شارك اأمني 

وا�شرتاتيجي يف العدوان 
على الأمة.. يوم اأ�شود يف 
تاريخ املغرب يوم حطت 

فيه طائرة تقل وفدا 
�شهيونيا اأمريكيا.. �شباط 

اأمن و خرباء اخرتاقات 
يجددون مهمة اململكة.. 

اأما الإمارات املتحدة 
فتوا�شل اإغراءاتها للدول 

الإ�شالمية يف باك�شتان 
واندوني�شيا وماليزيا 

لالنخراط يف العملية.. 
اأي عدوان تعلنه الإمارات 

على فل�شطني.. واأي 
عدوان ت�شهم فيه الدول 

املهرولة على اأمننا القومي؟

�شالح عو�ض



اخلمي�س 24 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ09  جمادى الأوىل   1442ه ريا�سة10

عي�شة ق.

�إق�صاء  �جلز�ئرية  �لكرة  مهازل  �آخر  وكانت 
من  �صنة   20 من  �أقل  لفئة  �لوطني  �ملنتخب 
�لعام  �ملقررة  �لإفريقية  �لبطولة  �إىل  �لتاأهل 
�ملقبل يف موريتانيا عقب م�صاركته �لهزيلة يف 
�ملوؤهلة  �صنة  �صمال لأقل من 20  دورة �حتاد 
�إىل �ملناف�صة �لقارية، عقب ت�صجيل هزميتني 
تون�س، هذه  �أمام  وتعادل  وليبيا  �أمام �ملغرب 
م�صتوى  على  �لت�صيري  �صعف  �أبانت  �لنتيجة 
�لفاف و�لختيار�ت �لفا�صلة للتقنيني �مل�رشفني 
على خمتلف �لطو�قم �لفنية �ل�صابة، �إذ� علمنا 

�أن �ملدرب �ملقال من تدريب فئة �قل من 20 
�صنة كان ف�صل يف نف�س �ملهمة رفقة منتخب 
�رتاأت  زط�صي  هيئة  لكن  �صنة،   17 من  �أقل 
منتخب  منحه  خالل  من  بطريقتها  مكافئته 

�لأو��صط عو�س �إنهاء مهامه.
�لكرة  مهازل  تتوقف  مل  ذلكن  جانب  �إىل 
�لوطنية للفئات �ل�صغرى عن هذ� �حلد، حيث 
�أن  �صنة   17 من  لأقل  �لوطني  للمنتخب  �صبق 
لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  نهائيات  بلوغ  �أق�صي من 
�صنة يف   20 من  �قل  منتخب  و�صبقه  بتنز�نيا، 
�لتي  "للكان"  �ل�صابقة  �لطبعة  من  �لق�صاء 
جانب  �إىل  �لنيجر،  يف   2019 �لعام  جرت 

ف�صل �ملنتخب �لأوملبي من �لتاأهل �إىل كاأ�س 
على  �للعب  ورقة  ت�صييع  وبالتايل  �إفريقيا 
وتو��صل  �ملقبلة،  �لأوملبية  لالألعاب  �لتاأهل 
من  �لأخرى،  �ملنتخبات  خمتلف  عرب  �لف�صل 
خالل خروج �ملنتخب �ملحلي من �صباق بلوغ 
�لإفريقية 2017، كما  للبطولة  �لنهائية  �لدورة 
�إذ�  حال،  �أف�صل  �لن�صوي  �ملنتخب  يكن  مل 
علمنا باإق�صاء �لكربيات من جميع �ملناف�صات 
�لقارة  لعبات  وترية  مناف�صة  يف  وف�صلهن 
�أقل  فئتي  مع  نف�صه  �ل�صيناريو  وهو  �ل�صمر�ء، 
من 20 و17 �صنة، بالإ�صافة �إىل منتخب د�خل 

�لقاعة ومنتخب �لكرة �ل�صاطئية.

طول  على  �صلبية  تعترب  �لتي  �حل�صيلة  هذه 
�لدين  خري  �لفاف  لرئي�س  بالن�صبة  �خلط 
زط�صي �لذي ف�صل يف حتقيق ما �أجنزه رفقة 
�كادميية بار�دو، تربهن جمدد� �لف�صل �لذريع 
و�صع خارطة طريق  و�لإفال�س مل�صوؤولينا يف 

و��صحة بالن�صبة للفئات �ل�صبانية وت�صع بالدنا 
�صلبة  قاعدة  لو�صع  بالن�صبة  �ملجهول  يف 
وت�صمن  �ل�صابة  باملو�هب  �لعتناء  ت�صمن 

�خلز�ن للمنتخب �لأول و�ملحلي م�صتقبال.

اأث�ر اإق�ش�ء املنتخب الوطني لفئة اقل من 20 �شنة من الت�أهل اإىل البطولة الإفريقية املقررة 
الع�م املقبل مبوريت�ني� الكثري من الت�ش�وؤلت املطروحة ب�ش�أن ال�شي��شة التي تعتمده� الحت�دية 
اجلزائرية فيم� يتعّلق ب�ملنتخب�ت الوطنية ال�ش�بة، يف ظل الف�شل الذريع الذي يالحقه� وف�شله� 
على مدار العهدة التي تراأ�س خالله� الرئي�س خري الدين زط�شي الهيئة الفدرالية يف حتقيق اأي 

ت�أهل غلى املن�ف�ش�ت اخل�رجية اين وقفن� على خروج �شريع جلميع الت�شكيالت الوطنية �شواء 
لدى الذكور او الإن�ث من خمتلف الت�شفي�ت املوؤهلة اإىل امل�ش�بق�ت الق�رية

اإق�ش�ء جميع املنتخب�ت ال�ش�بة والن�شوية على مدار عهدته الأوملبية

منتخب اأقل من 20 �سنة يك�سف عيوب زط�سي يف �سيا�سة ال�سبان

جدد اأحقيته يف اللعب اأ�ش��شي�

لو�شيف اأجرى عملية جراحية ن�جحة على الركبة

حمرز يقود املان �سيتي اإىل التاأهل بكاأ�س الرابطة

الكناري يعودون اإىل اأر�س الوطن بن�سف تاأ�سرية التاأهل

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قاد 
مان�ص�صرت  ناديه  حمرز  ريا�س 
ن�صف  للدور  �لتاأهل  �إىل  �صيتي 
كاأ�س  مناف�صة  من  �لنهائي 
بعدما  �لجنليزية،  �لر�بطة 
متّكنو� من جتاوز عقبة �ملناف�س 
�لنهائي  ربع  �صمن  �أر�صنال 
برباعية لهدف، �أين �صاهم قائد 
�لنت�صار  يف  �لوطني  �ملنتخب 
�لعري�س على ملعب "�لإمار�ت" 
بف�صل ت�صجيله هدفا ر�ئعا عرب 
�صباك  �صكنت  مبا�رشة  خمالفة 
"�ملدفعجية"،  ت�صكيلة  حار�س 
�صيتي  �ملان  �إثرها  على  متّكن 
 1-2 �لنتيجة  يف  �لتقدم  من 
متعادلة  �لنتيجة  كانت  بعدما 
�للندين  �لفريق  متكن  �إثر  على 
�لفرن�صي  عرب  �لتعديل  من 
�ملان  تقّدم  بعدما  لكازيت، 
�صيتي عرب �فتتاح باب �لت�صجيل 
ومتكن  خي�صو�س،  طريق  عن 
من  ولبورت  فودين  �لثنائي 
و�لر�بع،  �لثالث  �لهدفني  توقيع 

بلوغ  من  �صيتي  �ملكان  ومتكن 
وينتظر  �لذهبي  �ملربع  دور 
عقب  مناف�صه  على  �لتعرف 
تاأهل فريقربينتفورد، يف �نتظار 
�لتعرف على �ملتاأهلني �لآخرين 
�أم�س  لقاءين  خو�س  �إثر  على 
وتوتنهام،  �صيتي  �صتوك  جمعا 

�إيفربتون ومان�ص�صرت يونايتد.
بني  د�رت  �لتي  �لقمة  و�صهدت 
عودة  و�أر�صنال  �صيتي  �ملان 
�لفرن�صي  لوهافر  نادي  خريج 
بعدما  �لأ�صا�صية  �لت�صكيلة  �إىل 
�ل�صباين  �ملدرب  �أعاده 
ح�صاباته  �إىل  غو�رديول  بيب 
�لتكتيكية، �أين قدم مبار�ة كبرية 
رجل  جائزة  �إثرها  على  ونال 
�ملقابلة على �إثرها نيله تنقيط 

.8.6

حمرز: �شهلن� الأمور يف 
ال�شوط الث�ين وتف�ج�أت 
لتمركز ح�ر�س اأر�شن�ل

لتمكن  �رتياحه  عن  حمرز  عرّب 
�ر�صنال  بقمة  �لفوز  من  ناديه 
�إىل  ح�صابه  على  و�لتاأهل 
�لر�بطة  كاأ�س  نهائي  ن�صف 
�أنهم  �أكد  حيث  �لجنليزية، 
وكانت  قوية  مبار�ة  قدمو� 
�صمحت  �مل�صتوى  يف  بد�يتهم 
�أين  بزمامها،  بالإم�صاك  لهم 
�ر�صنال  تعديل  رغم  �أنه  �أردف 
بقوة  عادو�  �أنهم  �إل  للنتيجة 

ت�صديد  يف  بجانبه  �حلظ  وكان 
�ملخالفة �ملبا�رشة قبل ت�صديل 
�صهل  �لذي  �لثالث  �لهدف 
�أطو�ر  من  تبقى  ما  مهمتهم 
�نه  حمرز  و�أ�صار  �ملقابلة، 
�أر�صنال  حار�س  لتموقع  تفاجاأ 
�ملخالفة  ت�صديد  لقطة  خالل 
من  قريبا  كان  و�أنه  خا�صة 
�لقائم لكنه مل يتحرك للت�صدي 

للكرة.

بو�شليو يخ�شع لعملية جراحية الثنني املقبل وكداد 
يغيب اأ�شبوعني

تاأجيل اجلمعية النتخابية للنادي 
الهاوي ل�سباب بلوزداد

�لهاوي  للنادي  �لنتخابية  �جلمعية  تاأّجلت 
�لتو�يل،  على  �لثانية  للمرة  بلوزد�د  ل�صباب 
�أم�س  �أول  �أن جتري  �ملقرر  من  كان  حيث 
�لعا�صمي  �لنادي  �ن�صار  تو�فد  �أن  �إل 
�جلمعية  �أ�صغال  �نعقاد  مكان  وتطيقه 
برجمة  �إعادة  �إىل  �لنادي  مب�صوؤويل  دفع 
لحق  تاريخ  �إىل  �لهاوي  �لنادي  �نتخابات 
�لنتخابات  تاأجيل  وجاء  حتديده،  يتم  مل 
من  �لهاوي  �لنادي  م�صوؤويل  تخوف  ب�صبب 
�أن�صار �لفريق �لذين تنقلو� �إىل مكان �نعقاد 
�جلمعية �لنتخابية من �أجل تاأكيد رف�صهم 
رئا�صة  �نتخابات  �إىل  �ملر�صحة  لالأ�صماء 
بالإ�صافة  �ملكتب  وع�صوية  �لهاوي  �لنادي 
�إىل �لعرت��س على قائمة �ع�صاء �جلمعية 
ح�صور  �إىل  ��صتدعائهم  مت  �لذين  �لعامة 
�أ�صغالها، حيث حدث مناو�صات بني �لأن�صار 
�لذين تنقلو� وعدد من �أع�صاء �لنادي �أدت 
على  �لثانية  للمرة  �لأ�صغال  تاأجيل  غلى 

تعاين  �صوف  منف�صل،   �صياق  يف  �لتو�يل. 
�لغيابات  بع�س  من  "�لعقيبة"  �أبناء  ت�صكيلة 
للمقابلة  حت�صبا  �لت�صكيلة  على  �ملوؤثرة 
�أمام  �ملقبل  �ل�صبت  �صهرة  تنتظرها  �لتي 
�لدور  ذهاب  حل�صاب  �لكيني  غورماهيا 
حيث  �لكاف،  كاأ�س  من  ع�رش  �ل�صاد�س 
ك�صفت �إد�رة �لفريق �لبلوزد�دي �أن �لالعب 
خالد بو�صليو تعر�س �إىل �إ�صابة خطرية على 
م�صتوى �لكتف ويجرى عملية جر�حية على 
قبل حتديد  �ملقبل  �لإثنني  �لكتف  م�صتوى 
مدة غيابه عن �مليادين، بينما يعاين زميله 
�صعيب كد�د من �إ�صابة على م�صتوى ع�صلة 
�لطبية  �لفحو�صات  �أظهرت  حيث  �ل�صاق، 
يبعده  ع�صلي  متزق  من  معاناته  �ملعّمقة 
عن �ملناف�صة ملدة �أ�صبوعني، و�صوف يحرم 
مبار�تي غورماهيا  �لفريق من خدماته يف 

و�صباب ق�صنطينة حت�صبا للبطولة �لوطنية.
عي�شة ق.

�لقطري  قطر  لنادي  �لر�صمي  �لناطق  نفى 
�لأيام  ر�جت  �لتي  �لأخبار  �حللبي  م�صلم 
�ملا�صية حول �حتمالية رحيل �لعب �لدويل 
�جلز�ئري يو�صف باليلي عن �صفوف �لفريق 
عقب �لهتمام �لذي يالقيه من بع�س �لأندية 
�لكبرية يف قطر على �إثر �لتاألق �لالفت �لذي 
يقدمه منذ �لتحاقه بالدوري �لقطري هذ� 
�لذي  خلويا  نادي  ويتقدمهم  �ملو�صم، 
�لإعالمية  �مل�صادر  من  عدد  حتدثت 
معه  �لتعاقد  م�صوؤوليه  رغبة  عن  �لقطرية 
خالل فرتة �ملركاتو �ل�صتوي �ملقبل، و�صّدد 
كو�در  �حد  يعترب  باليلي  �أن  �ملتحدث 
ت�صكيلة نادي قطر �لذين ل ميكن �ل�صتغناء 
عنهم خا�صة يف �لوقت �حلايل �لذي يعرف 
عودة قوية للت�صكيلة يف �ملناف�صة، و��صتطرد 
�أنهم ل يفكرون يف بيع �ح�صن لعبيهم خالل 
يف  ��صتيائه  عن  عرّب  �أين  �ملقبلة،  �لفرتة 
نف�س �ل�صدد من �لرتويج ملثل هذه �لأخبار 
�لتي ت�صكل م�صكال لفريقه وتعمل على عدم 
�أين  �لفرتة،  هذه  خالل  �لالعبني  ��صتقر�ر 

�إليه  �لتطرق  يتم  ما  كل  بان  حديثه  �ختتم 
ل  و�إ�صاعات  �أكاذيب  �خل�رش  مهاجم  حول 

�أ�صا�س لها من �ل�صحة.
�أ�صا�صية  ركيزة  وهر�ن  مدينة  �بن  ويعترب 
ب�صكل  يتاألق  �لذي  قطر  ناديه  لت�صكيلة 
لفت منذ �لتحاقه بنادي قطر �صهر نوفمرب 
�ملن�رشم، �أين �صجل معه �صتة �هد�ف ومنح 

متريرتني حا�صمتني.
عي�شة ق.

ت�ألقه الالفت ب�لدوري القطري جعله حمل اهتم�م اأندية كبرية

اإدارة نادي قطر تنفي اأخبار رحيل باليلي
�لقبائل  �صبيبة  فريق  وفد  عاد 
�لوطن  �أر�س  �إىل  �أم�س  ظهرية 
�لتي  �ملقابلة  خو�صه  عقب 
�لدرك  نادي  �أمام  جمعته 
ت�صكيلة  �لنيجريي، حيث �صدت 
�ل�صباح  يف  �لقبائلي  �لنادي 
من  �لرحال  �لبارحة  من  �لباكر 
مطار  نحو  نيامي  �لعا�صمة 
حممد �خلام�س بالد�ر �لبي�صاء 
تو��صل  �ن  قبل  �ملغربية، 
مطار  نحو  هناك  من  �لرحلة 
�أين  �لدويل،  بومدين  هو�ري 
ر�حة  �إىل  �لالعبون  �صيخ�صع 
�إىل  �لعودة  قبل  و�حد  ليوم 
جمدد�  �لتدريبات  ��صتئناف 
�لتي  للمو�جهات  و�لتح�صري 
�لوطنية  �لبطولة  يف  تنتظرهم 
�ملناف�صة  على  �لرتكيز  قبل 

خاللها  ي�رشبون  �لتي  �لقارية 
�أمام  �لإياب  مقابلة  مع  موعد� 
�لدرك �لنيجريي بعد �أ�صبوعني 
بتيزي  نوفمرب  �أول  ملعب  على 

وزو.

"�لكناري"  ت�صكيلة  وقطعت 
�إىل  �لتاأهل  نحو  كبري�  �صوطا 
مكرر  ع�رش  �ل�صاد�س  �لدور 
�لذي  �لثمني  �لنت�صار  بعد 
مناف�صها  ملعب  من  به  عادت 

�أين  لهدف،  بهدفني  بالنيجر 
يعول �لفريق على ت�صجيل عودة 
قوية يف �ملناف�صة ولعب �لأدو�ر 
�لأوىل من �أجل �إعادة �لت�صكيلة 

�إىل �صابق �لعهد.
من جهة �خرى، خ�صع �لالعب 
عملية  �إىل  لو�صيف  مرو�ن 
م�صتوى  على  ناجحة  جر�حية 
كان  �لتي  �لإ�صابة  �لركبة عقب 
�صابق،  وقت  يف  لها  تعر�س 
�رشيف  �لرئي�س  �إد�رة  و�أعلنت 
على  �صيكون  �لالعب  �أن  مالل 
�إعادة  بعملية  �لقيام  مع  موعد 
حو�يل  بعد  �لع�صلي  �لتاأهيل 
ع�رشة �أيام من �أجل �ل�صتعد�د 
�ملناف�صة  لأجو�ء  �لعودة  �إىل 

ومد�عبة �لكرة جمدد�.
عي�شة ق.

عي�شة ق.
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ورفع نابويل ق�ضيته اإىل اإحدى اللجان 
الأوملبية  للجنة  التابعة  التحكيمية 
الحتاد  رف�ض  اأن  بعد  الإيطالية 
الدوري  ورابطة  القدم  لكرة  الإيطايل 
بها،  تقدم  التي  الطعون  الإيطايل 
اإنها  بيان  يف  الأوملبية  اللجنة  وقالت 
نابويل  قدمه  الذي  ال�ضتئناف  »قبلت 
حمكمة  قرار  تاأجيل  دون  واألغت 

لالحتاد  التابعة  الريا�ضية  ال�ضتئناف 
ذلك  يف  مبا  القدم،  لكرة  الإيطايل 
جوفنتو�ض  اأمام  اخل�ضارة  عقوبتا 
فوز  اإعالن  ومت  نقطة«،  وخ�ضم 
جوفنتو�ض باملباراة التي كانت مقررة 
يف الرابع اأكتوبر 3-0 لعدم �ضفر نابويل 
اإىل تورينو، بال�ضافة اإىل خ�ضم نقطة 
مباراة  وجاءت  الأخري،  ر�ضيد  من 

مواجهة  من  قليلة  اأيام  بعد  الطرفني 
نابويل مع جنوى الذي اجتاحه فريو�ض 

كورونا يف تلك الفرتة.
وارتكز الفريق اجلنوبي يف قراره على 
تعليمات ال�ضلطات ال�ضحية يف منطقة 
كامبانيا بعدم ال�ضفر اإىل تورينو والبقاء 
يف احلجر ال�ضحي بعد اإ�ضابة لعبيه 
والبولندي  اإملا�ض  اإيليف  املقدوين 

بيوتر زيلن�ضكي بوباء »كوفيد-19«، من 
باأنه ينفذ الربوتوكول  منطلق اعتقاده 
يف  التاأديبية  اللجنة  لكن  الريا�ضي، 
املدرب  فريق  باأن  راأت  الرابطة 
الربوتوكول  يتبع  مل  غاتوزو  جينارو 
املعتمد للجائحة يف الدوري املحلي 
الذي ين�ض على اأن اأي فريق لديه 13 
لعبا �ضليما مبن فيهم حار�ض مرمى 

ميكنه اأن يلعب املباريات، وكان نابويل 
و�ضع  بعد  املباراة  تاأجيل  طلب  قد 
جميع لعبيه يف احلجر ال�ضحي، بناء 
ال�ضحية  ال�ضلطات  من  تعليمات  على 
الإبقاء  قررت  الرابطة  لكن  املحلية، 
على موعد املباراة كما كان خمطط 
املعتمد  الربوتوكول  وبح�ضب  لها، 

فاإن  للعبة  الأوروبي  الحتاد  قبل  من 
احلالة الوحيدة التي توؤدي اإىل تاأجيل 
املباراة هي وجود 10 حالت اإيجابية 
الفريق  يف  »كوفيد-19«  بوباء  جديدة 
على مدى الأ�ضبوع وهو ما انطبق على 
مع  مباراته  تاأجلت  التي  جنوى  و�ضع 

تورينو خالل املرحلة نف�ضها.

املحكمة تقر اإعادة مباراة جوفنتو�س ونابويل

 0-1 فالن�ضيا  مب�ضيفه  اإ�ضبيلية  اأطاح 
اأم�ض  اأول  »املي�ضتايا«  ملعب  على 
من   15 اجلولة  مباريات  افتتاح  يف 
وا�ضل  القدم،  لكرة  الإ�ضباين  الدوري 
ب�ضقوطه  ال�ضيئة  نتائجه  فالن�ضيا 
خا�رسا على اأر�ضه اأمام اإ�ضبيلية 1-0، 
و�ضجل �ضو�ضو هدف املباراة الوحيد 
من  ي�ضارية  بت�ضديدة   81 الدقيقة  يف 
خارج منطقة اجلزاء، وهي اخل�ضارة 
اآخر �ضت  الأر�ض يف  ل�ضاحب  الثانية 
تعادلت،  اأربعة  مقابل  مباريات 
الثامن  اإىل  الأخري  فوزه  تاريخ  ويعود 
ريال  اكت�ضح  عندما  املا�ضي  نوفمرب 
التا�ضعة،  مدريد 4-1 �ضمن املرحلة 
احلايل  املو�ضم  يف  فالن�ضيا  ويعاين 

يف  فقط  انت�ضارات  ثالثة  حقق  اإذ 
ومثلها  هزائم  �ضت  مقابل  مباراة   15
املركز  يف  و�ضعه  ما  التعادلت،  من 
رفع  حني  يف  نقطة،   15 بر�ضيد   13
يف  نقطة   23 اإىل  ر�ضيده  اإ�ضبيلية 

املركز اخلام�ض.
مع  اإلت�ضي  تعادل  ثانية  مباراة  ويف 
�ضجل  ملثلهما،  بهدفني  اأو�ضا�ضونا 
والأرجنتيني  �ضافي�ض  فيديل  لالأول 
غار�ضيا  روبن  وللثاين  كاريو،  غيدو 
وطرد  برا�ضاناك،  داركو  وال�رسبي 
اإينيغو برييز من ال�ضيوف يف الدقيقة 
للمباراة  ال�ضائع  الوقت  من  الثانية 
يف  الأول  بعد  الثاين  الإنذار  لنيله 

الدقيقة 73.

على  الفرن�ضي  الق�ضاء  �ضادق 
الرابطة  بني  املربم  التفاق 
الفرن�ضية لكرة القدم و�رسكة ميديا 
بث  حقوق  با�ضتعادة  والقا�ضي  برو 
الأوىل  بدرجتيه  الفرن�ضي  الدوري 
نانتري  حمكمة  ومبنح  والثانية، 
لهذا  الأخ�رس  ال�ضوء  التجارية 
الفرن�ضية  الرابطة  التفاق ت�ضرتجع 
الفرن�ضي  الدوري  حقوق  من   %80
التي مت  بيعها للمجموعة الإ�ضبانية 
ال�ضينية مقابل اأكرث من 800 مليون 
الأق�ضاط  بدفع  تقم  مل  لكنها  يورو 
املتوجبة عليها منذ اأكتوبر املا�ضي، 

وبهذا بات باإمكان الرابطة فتح باب 
التفاو�ض مع قنوات اأخرى من اأجل 

بيع هذه احلقوق. 

عام  وينتهي  قليلة  اأيام 
الأ�ضعب  العام  وهو   ،2020
اأن  بعد  القدم،  كرة  على 
واجهت خالله اللعبة ماأ�ضاة 
كربى متعلقة بظهور فريو�ض 
والذي  امل�ضتجد،  كورونا 
على  الكروي  الن�ضاط  جمد 
م�ضتوى العامل لفرتة طويلة، 
اأ�رس  كورونا  اأن  ورغم 
بالأندية اقت�ضادًيا، لكنه كان 
التي  الأندية  لبع�ض  مفيًدا 
جلاأت للمواهب ال�ضابة بدًل 
من ال�ضفقات ال�ضخمة، مما 
�ضاعدة  مناذج  للعامل  قدم 
»كووورة«  ويلقي  واعدة، 
ال�ضوء من  على اأبرز النجوم 
يف  ظهروا  الذين  ال�ضباب، 

عام 2020

الرنويجي هاالند 

دورمتوند،  بورو�ضيا  جنم 
جانفي  يف  لهم   واملن�ضم 
من  قادًما  املا�ضي، 
�ضالزبورج  بول  ريد  �ضفوف 
النم�ضاوي، يعد هالند البالغ 
20 عاًما من اأبرز املهاجمني 
على م�ضتوى العامل يف الوقت 
ب�ضكل  ظهر  حيث  احلايل، 

املا�ضية  الن�ضخة  يف  مبهر 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  من 
دور  يف  اأهداف   8 �ضجل 
بول،  ريد  مع  املجموعات 
دورمتوند  قرر  جانفي  ويف 
اجلزائي  ال�رسط  تفعيل 
يورو  مليون   20 عقده  يف 
ُمربحة  �ضفقة  يف  و�ضمه 
للنادي الأملاين، حيث �ضجل 
البوند�ضليغا  يف  هدًفا   13
على  للح�ضول  فريقه  وقاد 
امل�ضابقة،  الثاين يف  املركز 
احلايل  املو�ضم  وخالل 
خمتلف  يف  هدًفا   17 �ضجل 

امل�ضابقات.

الكندي األفون�سو ديفيز

ميونخ  بايرن  اأي�رس  ظهري 
والذي  عاًما   20 �ضاحب 
 ،2019 عام  للفريق  ان�ضم 
لكن مع ح�ضوله على فر�ضة 
بداية  يف  للم�ضاركة  حقيقية 
انفجرت  املا�ضي  املو�ضم 
موهبته، لدرجة اأن �ضعره زاد 
الق�ضرية  الفرتة  هذه  خالل 
 80 اإىل  يورو  مليون   11 من 
ديفيز  و�ضاهم  يورو،  مليون 
ميونخ  بايرن  حتقيق  يف 
املو�ضم  األقاب  خلم�ضة 

الثالثية  منها  املا�ضي، 
والكاأ�ض  -الدوري  التاريخية 
اإ�ضافة  الأبطال  ودوري 
الأوروبي  ال�ضوبر  لبطولتي 
حيث  الأملاين،  وال�ضوبر 
 3 �ضجل  مباراة،   46 خا�ض 

اأهداف و�ضنع 10 اآخرين.

االإ�سباين اأن�سو فاتي
الذي  بر�ضلونة  مهاجم 
الكتالوين عن  الفريق  عّو�ض 
لوي�ض  الأوروغوياين  رحيل 
�ضوايز دون تعوي�ضه مبهاجم 
جديد، نظًرا لالأزمة املالية 
الطاحنة يف كامب نو، ويعد 
من  عاًما   18 �ضاحب  فاتي 
ال�ضباب  املهاجمني  اأبرز 

يكلف  مل  والذي  العامل،  يف 
اأحد  ب�ضفته  �ضيًئا  بر�ضلونة 
مواهب اأكادميية »ل ما�ضيا«، 
قوية  لإ�ضابة  تعر�ض  فاتي 
بيتي�ض  ريال  مباراة  خالل 
لعدة  اأبعدته  املو�ضم  هذا 
الإ�ضابة  قبل  لكنه  اأ�ضهر، 
خالل  اأهداف   9 يف  �ضاهم 
حيث  فقط،  مباريات   10
�ضجل 5 و�ضنع 4، بينما �ضجل 
املو�ضم املا�ضي 8 اأهداف، 
التي  املذهلة  امل�ضتويات 
بر�ضلونة،  مع  فاتي  يقدمها 
اإنريكي  لوي�ض  دفعت 
ملنتخب  الفني  املدير 
اإ�ضبانيا للرهان عليه، و�ضمه 

كمهاجم للماتادور.

اإ�ضباين  �ضحفي  تقرير  اأكد 
النم�ضاوي  اقرتاب  على 
ديفيد األبا جنم بايرن ميونخ 
ريال  ل�ضفوف  النتقال  من 
املقبل،  ال�ضيف  يف  مدريد 
بايرن  األبا مع  وينتهي عقد 
اجلاري،  املو�ضم  بنهاية 
ويحق له التفاق مع اأي ناٍد 
اآخر بدًءا من جانفي املقبل، 
رومينيغه  هاينز  كارل  واأكد 
لبايرن  التنفيذي  الرئي�ض 
ميونخ، اأن ناديه فعل كل ما 

الإبقاء  اأجل  من  و�ضعه؛  يف 
األبا،  دافيد  النم�ضاوي  على 
قبل اأن يعلن اأن الالعب بات 
ريال  مع  التفاق  من  قريبًا 

مدريد.
»ديفين�ضا  موقع  وبح�ضب 
فاإن  الإ�ضباين،  �ضينرتال« 
األبا  عن  يتخلى  لن  بايرن 
قبل نهاية عقده، وبالتايل لن 
لريال  النتقال  لالعب  يحق 
مدريد قبل ال�ضيف املقبل، 
واأو�ضح التقرير اأنه يف حالة 

مدريد،  لريال  األبا  انتقال 
اإيدر  الربازيلي  �ضيطلب 
ال�ضيف،  يف  الرحيل  ميليتاو 
يف  فر�ضه  �ضترتاجع  حيث 
املرينغي،  مع  امل�ضاركة 
ميليتاو  اأن  التقرير  واأ�ضار 
ح�ضابات  �ضمن  يدخل  ل 
املو�ضم،  هذا  كثرًيا  زيدان 
اآخر  مدافع  قدوم  ومع 
حتى  ي�ضبح  لن  األبا  بحجم 
ريال  وتعاقد  بدياًل،  مدافًعا 
مدريد مع ميليتاو يف �ضيف 

�ضفوف  من  قادًما   2019
 50 مقابل  الربتغايل  بورتو 
مدافع  كاأغلى  يورو،  مليون 

يف تاريخ النادي.

كورونا فاأل خري على مواهب واعدة

�سفقة األبا تعّجل برحيل ميليتاو

مر�سح بر�سلونة: 
�ساأحقق حلم نيمار 

ومي�سي

لرئا�ضة  املر�ضح  فاري  قال جوردي 
فريق  اإن  الإ�ضباين  بر�ضلونة  نادي 
اأجل  من  مفاو�ضات  �ضيجري  عمله 
عودة نيمار اإىل الرب�ضا، ويف جممل 
النادي  لتطوير  خططه  عر�ض 
الريا�ضية  النواحي  من  الكتالوين 
»نيمار  فاري:  �رسح  والقت�ضادية، 
معا  اللعب  يريدان  مي�ضي  وليو 
لأنه  للغاية  رخي�ضا  �ضمه  و�ضيكون 
العام الأخري من عقده، �ضرن�ضل  يف 
اخل�ضو�ض«،  بهذا  انتقال  طلب 
الن�ضمام  من  يوما   15 »بعد  وتابع: 
اأراد  جريمان،  �ضان  باري�ض  اإىل 
اإ�ضارة  اإىل دياره«، يف  العودة  بالفعل 

اإىل الفريق الكتالوين.
وقال املر�ضح: »لعبو الفريق الأول 
اأ�ضا�ضا  ياأتوا  اأن  يجب  بر�ضلونة  يف 
التابعة  النا�ضئني  اأكادميية  من 
للنادي ويجب اأن يكملهم لعبون من 
الطراز العاملي مثل نيمار«، ويعتقد 
النا�ضئني  اأكادميية  لعبي  اأن  فاري 
ي�ضتطيعون  باأنهم  ي�ضعروا  اأن  »يجب 
كما  الأول،  الفريق  اإىل  الو�ضول 
غوارديول  بيب  راهن  عندما  حدث 
بيدرو،  اأو  بو�ضكيت�ض  �ضريجيو  على 
اأنه يف حال  اأعلن  اأخرى،  ومن جهة 
فوزه يف النتخابات املقررة يف 24 
يف  رواتب  جدول  �ضيوؤ�ض�ض  جانفي 
با�ضتمرار،  و�ضيتجدد  الأول  الكادر 
الالعبون  يفهم  اأن  يجب  وبالتايل 
اجلديد  دورهم  املخ�رسمون 
يف  واأق�رس  واقعية  اأكرث  بتجديدات 

املدة الزمنية.

اإ�سبيلية ُيطيح بفالن�سيا يف امل�ستايا

الرابطة الفرن�سية ت�ستعيد حقوق بث »الليغ 1«

فاز نادي نابويل باال�ستئناف الذي تقدم به بعد هزمه جزائيًا يف اأكتوبر املا�سي للمباراة �سد جوفنتو�س 3-0 وخ�سم 
نقطة واحدة من ر�سيده لعدم ح�سوره للملعب خلو�س املواجهة يف الدوري االإيطايل لتواجد العبيه يف احلجر 

ال�سحي جراء فريو�س كورونا امل�ستجد، واأفادت و�سائل االإعالم االإيطالية اأن املباراة �ستقام على ملعب األيانز 
�ستاديوم يف 13 جانفي املقبل، وقال رئي�س نابويل اأوريليو دي الورنتي�س على »تويرت« عن القرار: »نحن �سعداء«، 

واأ�ساف: »نحن نعي�س يف بلد ال ميكن فيه اإدانة اأولئك الذين يحرتمون القوانني، ونابويل دائما يتبع القواعد«، 
واأ�سفر الو�سع اجلديد عن تقدم نابويل للمركز الثالث بدال من جوفنتو�س الذى اأ�سحى رابعا ولالثنني 24 نقطة مع 

اأف�سلية االأهداف لالأول، لي�سبح الفارق مع ميالن املت�سدر 7 نقاط.
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بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة
رئي�س الدرا�صات والتوثيق يف 
هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين

 فهم الذين �سطروا �سويا مع اإخوانهم 
الوحدة  �سفحات  اأروع  الفل�سطينيني 
امل�سرتك  العربي  والن�سال  والتالحم 
يف مواجهة الحتالل الإ�رسائيلي. وهم 
م�سيئة  �سفحات  كذلك  �سطروا  من 
�ستبقى  لذا  �سجونه.  ق�سبان  خلف 
الذاكرة الفل�سطينية حتفظ اأ�سماءهم 
عن ظهر قلب. كيف ل وهم جزء من 
التاريخ الفل�سطيني واحلركة الأ�سرية 
! و�سمري القنطار واحد منهم. »�سمري 
مواليد  من  لبناين  �ساب  القنطار« 
منذ  فل�سطني  وقد ع�سق  عام 1962، 
الثورة  ف�سائل  يف  وانخرط  طفولته، 
وحمل  �سبابه،  ريعان  يف  الفل�سطينية 
ال�سفوف  وتقدم  ب�سجاعة  البندقية 
دفاعاً عن فل�سطني وثراها، وتخطى 
الألغام، وعرب  احلدود وجتاوز حقول 
البحر اإىل نهاريا �سمال فل�سطني على 
زورق مطاطي مع جمموعة من  منت 

الإ�رسائيلي  املحتل  ليقاوم  رفاقه 
ا�ستعادة  يف  ولي�ساهم  لوجه،  وجهاً 
املحتلة.  الفل�سطينية  الأرا�سي 
وجرح  وقتل  وا�ستبك،  قاوم  »�سمري« 
قبل  الحتالل،  جنود  من  العديد 
بعدة  وي�ساب  ذخريته،  تنفذ  اأن 
ثرى  لريوي  دمه  وينزف  ر�سا�سات 
فيقع  الفل�سطيني،  العربي  الوطن 
اأ�سرياً يف قب�سة املحتل الإ�رسائيلي. 
فتعر�ض لأب�سع �سنوف التعذيب، دون 
لإ�سابته، وخط على جدران  مراعاة 
زنزانته بقطرات من دمه اأوىل حروف 
مرحلة جديدة يف م�سرية حياته. كان 
اأفريل  من  والع�رسين  الثاين  يف  ذلك 
الذي  التاريخ  ذات  وهو   .1979 عام 
يوما  الفل�سطينية  الأجندة  يف  اأعتمد 
لكل  ووفاء  تكرميا  العربي،  لالأ�سري 
و�سحوا  نا�سلوا  الذين  العرب  هوؤلء 
وق�سيتها  فل�سطني  لأجل  واعتقلوا 

العادلة.
جانفي  من  والع�رسين  الثامن   ويف 
املحكمة  ا�سدرت  عام1980 
ابيب  تل  يف  املركزية  الإ�رسائيلية 

بال�سجن املوؤبد )مدى احلياة(  حكماً 
خم�ض مرات، بالإ�سافة اىل 47 عاماً، 
اأم�سى  العربي.  ال�ساب  ذاك  بحق 
زادهم  الزمن،  من  قرن  ربع  »�سمري« 
اأربع �سنوات، بل واأكرث من ذلك بب�سعة 
الحتالل  �سجون  غياهب  يف  �سهور، 
لأجل حرية فل�سطني وثراها و حقوق 
�سعبها، ودخل ق�رسا قائمة »جرنالت 
يُطلقه  الذي  امل�سطلح  وهو  ال�سرب« 
على  م�سى  من  على  الفل�سطينيون 
اعتقالهم اأكرث من ربع قرن، وهو بذلك 
على  العرب«  الأ�رسى  »عميد  يُعترب 
اللبنانيني،  فقط  التاريخ ولي�ض  مر 
يف  لل�سنوات  ق�ساء  اأكرثهم  باعتباره 
متوا�سل.  ب�سكل  الحتالل  �سجون 
الفل�سطيني  التاريخ  ي�سجل  هكذا 
احلركة  حتفظ  وهكذا  والعربي، 
امتداد  وعلى  �سجالتها.  يف  الأ�سرية 
»القنطار«  تعر�ض  اأ�رسه،  �سنوات 
للقهر والظلم وق�سوة املعاملة كباقي 
لرمبا  لكن  الفل�سطينيني،  الأ�رسى 
جراء  الآخرين  معاناة  تفوق  معاناته 
واأقربائه  اأهله  زيارة  من  حرمانه 

مل  ذلك  اأن  اإل  �سجنه،  فرتة  طوال 
من  فيه  ما  يهز  ومل  اإرادته،  يك�رس 
ثابتا  »�سمري«  فظل  عالية،  معنوياته 
اإخوانه،  مع  وملتحما  ب�سخ�سيته 
ون�سج عالقات وطنية وا�سعة مع كافة 
انتماءاتهم  اختالف  على  الأ�رسى 
وحتلى  واأحبوه،  فاأحبهم  احلزبية، 
مثيلها.  قل  و�سجاعة  عالية  باأخالق 
العتقالية  احلياة  يف  فانخرط 
نداً  وكان  والتنظيمية،  والن�سالية 
وحا�رساً  ميثله،  وما  لل�سجان  قوياً 
وكان  املعركة،  قلب  يف  دوماً 
املواجهات  كل  يف  وقائداً  م�ساركاً 
الإ�رسابات  فيها  مبا  الق�سبان  خلف 
يُطلق  وما  الطعام  عن  املفتوحة 
اخلاوية«. الأمعاء  بـ«معارك  عليها 

يف  بفاعلية  »ال�سهيد«  �سارك  وقد 
م�سرية  وتطور  النت�سارات  حتقيق 
واحد  اعترب  لذا  الأ�سرية.  احلركة 
واأحد  الأ�سرية  احلركة  قيادات  من 
فرتة  طوال  الأ�سا�سيني  اأعمدتها 
ال�سجون  يف  عرفناه  هكذا  �سجنه. 
واخوانه  رفاقه  له  ي�سهد  وهكذا 

الحتالل.  �سجون  عاي�سوه يف  وممن 
رف�ست   1985 ماي  من  الع�رسين  يف 
دولة الحتالل اطالق �رساحه �سمن 
اجلبهة  اأجرتها  التي  التبادل  �سفقة 
اأ�رست  ثم  العامة.  ال�سعبية-القيادة 
مرة اأخرى على رف�ض اإطالق �رساحه 
اأجنزها  التي  التبادل  �سفقة  �سمن 
2004. ثم  عام  جانفي  يف  اهلل  حزب 
بتحرير  ال�سادق  احلزب  وعد  حتقق 
�سمري  عاد   .2008 يف  اأخرياً  �سمري 
ليقول: »مل  منت�رساً،  حراً  لبنان  اإىل 
اإىل  اأعود  لكي  اإل  فل�سطني  من  اأعد 
ل  �سمري،  يعرف  ل  فمن  فل�سطني«. 
 19 يف  املقاومة.  انت�سارات  يعرف 
دي�سمرب 2015، كان موعد �سمري مع 

غارة  فا�ستهدفت  حان.  قد  ال�سهادة 
ا�رسائيلية �ساروخية العمارة ال�سكنية 
التي يقطنها يف »جرمانا« القريبة من 
العا�سمة ال�سورية. ف�سعد اإىل اهلل كما 
كان يف قلوب الفل�سطينيني واللبنانيني 

والعرب.
حمرر  ا�سري  فروانة،  النا�رس   *عبد 
وخمت�ض ب�سوؤون الأ�رسى واملحررين، 
وع�سو املجل�ض الوطني الفل�سطيني، 
والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  ورئي�ض 
واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  يف 
املكلفة  اللجنة  وع�سو  فل�سطني،  يف 
باملحافظات  الهيئة  �سوؤون  لإدارة 
اجلنوبية وم�سوؤول العالم يف الهيئة 

بقطاع غزة.

جريحا، اأ�صريا، �صهيداً

يف ذكرى ا�ست�سهاده... �سمري القنطار
مل تكن الق�صية الفل�صطينية، يف يوٍم من الأيام، ق�صية تخ�س الفل�صطينيني وحدهم، بل كانت ومازالت 
هي ق�صية العرب يف كل مكان. فلأجلها قّدم العرب اآلف ال�صهداء ومئات من الأ�صرى، اإذ مل تخُل دولة 

عربية من امل�صاركة يف مقاومة الحتلل الإ�صرائيلي اأو التمثيل داخل �صجونه ومعتقلته منذ احتلله 
لباقي الأرا�صي الفل�صطينية عام 1967، فكان هناك اأ�صرى م�صريون ولبنانيون واأردنيون و�صوريون 

وعراقيون ومغربيون و�صودانيون وجزائريون وتون�صيون و�صعوديون وليبيون وغريهم. وهوؤلء جميعا 
ي�صكلون مفخرة لل�صعب الفل�صطيني.

مطالبات بالإفراج عن الأ�سرى املر�سى وذوي الإعاقة
* وكالة الأنباء الفل�صطينية - وفا

�سحفي  موؤمتر  يف  م�ساركون  طالب 
مع  بال�رساكة  الإعالم  وزارة  نظمته 
والحتاد  حدود  بال  معاقون  منظمة 
فل�سطني،  يف  الإعاقة  لذوي  العام 
 2020/12/21 املوفق  الثنني  يوم 
على  بال�سغط  الدويل  املجتمع   ،
الأ�رسى  عن  لالإفراج  الحتالل 
الإعاقة  ذوي  والأ�رسى  املر�سى 
ع�سو  وقال  الحتالل.  �سجون  من 
اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير 
ال�سعبية  التنظيمات  دائرة  وم�سوؤول 
يف منظمة التحرير وا�سل اأبو يو�سف، 
عنوان  حمل  الذي  املوؤمتر  خالل 
ذوي  من  الق�سبان  خلف  »�سجناء 
»نطالب  الأحياء«:  مقابر  يف  اإعاقة 
بالإفراج عن الأ�رسى من الأ�سخا�ض 
الذين  املر�سى  ومن  الإعاقة  ذوي 
متعمد  طبي  لإهمال  يتعر�سون 
كورونا.  وباء  تف�سي  ظل  يف  خا�سة 
ليالء  اأهمية  هناك  اإن  واأ�ساف: 
الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�ض  الهتمام 
وت�سليط  الأ�سعدة  خمتلف  على 
ال�سوء على حقوقهم ومطالبهم، مع 
ا�ستهداف  ب�سبب  اأعدادهم  ازدياد 
وقطاع  ال�سفة  يف  الحتالل  قوات 
العودة  م�سريات  خالل  خا�سة  غزة، 
ال�سلمية التي �سجل فيها اأكرث من 370 
الع�رسات منهم  اإ�سابة حرجة وفقد 

نعمل  يو�سف  اأبو  واأ�سار  اأطرافهم. 
لعقد  التحرير  منظمة  اإطار  داخل 
لالأ�سخا�ض  العام  لالحتاد  موؤمتر 
انتخابات  واإجراء  الإعاقة  ذوي 
املقبل  العام  مطلع  دميقراطية 
الأ�سخا�ض  متثل  قيادات  لنتخاب 
اجلهد  اىل  م�سريا  الإعاقة،  ذوي 
لالحتاد  فرعا   15 لإجناز  املبذول 
يف  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  العام 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  القد�ض 
�رسورة  على  واأكد  ال�ستات.  ويف 
الدويل  املجتمع  جهود  ت�سافر 
لل�سغط على الحتالل لرفع املعاناة 
عن اأ�رسانا واإي�سال �سوتهم اىل العامل 
الإهمال  من  يعانون  ممن  خا�سة 
يف  اإرادتهم  ك�رس  وحماولة  الطبي 
م�سابا   140، كورونا  وباء  تف�سي  ظل 
قال  جهته  من  ال�رسى.  من  بالوباء 
ال�سعبية  املنظمات  مفو�ض  نائب 
املر�سوم  ان  امل�رسي:  اإبراهيم 
الرئا�سي الذي اعتمد الحتاد قاعدة 
من قواعد منظمة التحرير، والحتاد 
بها  يتمتع  التي  احلقوق  بكافة  يتمتع 
ن�سعى  واأ�ساف:  الحتادات.  خمتلف 
بالتعاون مع دائرة التنظيمات ال�سعبية 
قيادية  وانتخاب هيئة  املوؤمتر  لعقد 
ت�ستطيع التوا�سل مع خمتلف الفئات 
من ذوي الإعاقة وتقدمي الدعم لهم. 
واأ�سار اىل �رسورة عقد املوؤمتر اىل 
جانب دعم الحتاد لرت�سيخ حقوقهم 

يف العمل يف املوؤ�س�سات مبا يتنا�سب 
على  موؤكدا  ال�سحية،  ظروفهم  مع 
ذوي  الأ�سخا�ض  اإعداد  يف  الرتفاع 
الإعاقة ب�سبب ممار�سات واعتداءات 
ومن  الأخرية.  الآونة  يف  الحتالل 
هيئة  يف  الإعالم  مدير  قال  جهته 
ثائر  واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون 
يعانون  اأ�سريا   70 هناك  اإن  �رسيتح، 
من اإعاقات ج�سدية ونف�سية وح�سية، 
اأطلق  الع�رسات ممن  اإىل  بالإ�سافة 
عليهم النار اإثناء اعتقالهم. واأ�ساف 
اإن الأ�رسى خالد ال�ساوي�ض ومن�سور 
وغريهم  ابرا�ض  وحممد  موقدي 
من  يعانون  الذين  الأ�رسى  من 
حقوقهم  الحتالل  ي�سلبهم  اإعاقات 
التفاقيات  يف  عليها  املن�سو�ض 

واملواثيق الدولية.
�سجون  يف  يقبع  �رسيتح،  وتابع 
مري�ض  اأ�سري   700 الحتالل 
وانتهاكات  جلرائم  ويتعر�سون 
الإعاقة.  ذوي  الأ�سخا�ض  وحتديدا 
دوليا  التحرك  �رسورة  اىل  ودعا 
ذوي  من  ال�رسى  اأ�سماء  باإطالق 
العامل  دول  يف  واملر�سى  الإعاقة 
معاناتهم  على  ال�سوء  لت�سليط 
لالإفراج  )اإ�رسائيل(  على  وال�سغط 
الدولية  املوؤ�س�سات  مطالبا  عنهم، 
حتى  احلدث  م�ستوى  على  تكون  ان 
اجلرمية  عام   2021 عام  يكون  ل 

املنظمة �سد ال�رسى.

خم�سة اأحكام بال�سجن املوؤبد بحق اأ�سرى يف 2020
الحتالل  اأن  الأ�رسى  لدرا�سات  فل�سطني  مركز  اأكد 
وا�سل خالل العام 2020 اإ�سدار اأحكام بال�سجن املوؤبد 
حماكمه  اأ�سدرت  حيث  الفل�سطينيني،  الأ�رسى  بحق 
ال�سورية )5( اأحكام جديدة بال�سجن املوؤبد بحق اأ�رسى 

فل�سطينيني.
الحتالل  حماكم  باأن  الأ�سقر”  “ريا�ض  الباحث  وقال 
ت�سدر احكام بال�سجن املوؤبد مدى احلياة )99 عاما(، 
اأدت  ع�سكرية  عملية  بتنفيذ  ادانته  تتم  ا�سري  كل  على 
اأو جندي، وكذلك على امل�سئولني  اىل مقتل م�ستوطن 
قتل  اإىل  اأدت  التي  ال�ست�سهادية  العمليات  توجيه  عن 
يهود، فيما يتكرر هذا احلكم ويت�ساعف بعدد اجلنود 
واأ�سار  الأ�سري.  يد  على  يقتلون  الذين  امل�ستوطنني  اأو 
الأ�سقر اىل ان عدد الأ�رسى يف �سجون الحتالل يبلغ 
4400 ا�سري ، من بينهم )2670( يق�سون احكام خمتلفة 
اأحكاما  بحقهم  �سدرت  اأ�سريا   )543( منهم  بال�سجن، 
�سدرت  ا�رسى  خم�سة  اخرهم  كان   ، املوؤبد  بال�سجن 
بحقهم احكام موؤبدة خالل العام اجلاري 2020 . وبني 
“ال�سقر” باأن الأ�رسى اخلم�سة الذين �سدرت بحقهم 
من  الربغوثي  عمر  عا�سم  الأ�سري  وهم  موؤبدة  اأحكام 
قوات  يد  على  اعتقل  وكان  اهلل  رام  �سمايل  كوبر  بلدة 
خا�سة لالحتالل بتاريخ 2019/1/7 و تعر�ض لتحقيٍق 
مكثف وقا�ٍض، وادانته حمكمة الحتالل بتنفيذ عمليتني 
ادت احداها ملقل جنديني ، والخرى ملقتل م�ستوطن، 
وا�سدرت بحقه حكم بال�سجن املوؤبد املتكرر 4 مرات، 
وهو جنل ال�سري ” عمر الربغوتى” الذى ق�سى اأكرث من 

26 عاًما يف الأ�رس بني اأحكام واعتقال اإداري.
الظاهرية  بلدة  من  الطيطي”  وائل  �سحبان  والأ�سري” 
يف اخلليل، وكان اعتقل بتاريخ 2016/3/9، ووجهت له 
تهمه قتل م�ستوطن يف عملية ده�ض نفذها على مفرق 
خميم الفوار جنوب اخلليل يف العام 2015، و ا�سدرت 

املوؤبد  بال�سجن  الع�سكرية حكماً  بحقه حمكمة عوفر 
األف  و800  مليون  بقيمة  مالية  وغرامه  احلياة،  مدى 
�سيقل، وقام الحتالل بهدم منزل عائلته . بينما الأ�سري 
عاماً(   19( جبارين”  يو�سف  “خليل  الفتى  هو  الثالث 
من يطا جنوب اخلليل، وكان اعتقل فى اأيلول/ 2018، 
قدمه  يف  بالر�سا�ض  واإ�سابته  عليه  النار  اطالق  بعد 
وادعى  عاماً،   17 حينها  يتجاوز  ل  عمره  وكان  ويده 
“غو�ض  م�ستوطنة  قرب  م�ستوطن  قتل  اأنه  الحتالل 
عت�سيون” �سمال اخلليل طعنا ب�سكني، واأ�سدرت بحقه 
احلياة  مدى  املوؤبد  بال�سجن  حكماً  الحتالل  حمكمة 
األف  و250  مليون  بقيمة  مالية  غرامه  اإىل  بالإ�سافة 
من  املكون  عائلته  منزل  بهدم  الحتالل  وقام  �سيقل، 
مدى  املوؤبد  بال�سجن  حكماً  ا�سدرت  كذلك  طابقني. 
الرمياوي  �سمري  عمر  الفتيني  الأ�سريين  بحق  احلياة 
)20 عاما(، و “اأيهم با�سم �سباح” )18 عاما(، من �سكان 
بلدة بيت رميا، �سمال رام اهلل، وكانا اعتقال يف فرباير 
2015، ومل تتجاوز اعمارهم اآنذاك 15 عاماً بعد اإطالق 
التجاري  املجمع  بجروح، يف  واإ�سابتهما  عليهما  النار 
اهلل،  رام  قرب  املقام  ليفي”  “رامي  با�سم  املعروف 
وبعد  م�ستوطن.  اأدت ملقتل  عملية طعن  تنفيذ  بتهمه 
اأ�سدرت  الرمياوى”  و  “�سباح  اعتقال  على  عامني 
الفعلي ملدة  بال�سجن  بحقهما حمكمه الحتالل حكم 
35 عام، وفى يناير من العام 2020 اعادت لهم الحكام، 
وا�سدرت بحقهم احكام بال�سجن املوؤبد مدى احلياة . 
واعترب ” الأ�سقر” تلك الحكام بانها عن�رسية وظاملة، 
وان الحتالل يخالف كل قوانني العامل التي تعترب املوؤبد 
25 عاماً فقط، ولي�ض حكم بال�سجن مدى احلياة، وانه 
الردع  �سيا�سة  تطبيق  اجل  من  الحكام  تلك  يف  يبالغ 
بحق الفل�سطينيني وتخويفهم من امل�ساركة يف مقاومة 

الحتالل.
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املتقدمة

الآخرون  الأع�ضاء  يقوم  اأن  املحتمل  من 
وبوروندي  جيبوتي  مثل  البعثة،  يف 
اأية  وعلى  ا،  اأي�ضً بالن�ضحاب  واأوغندا، 
ل  لإثيوبيا  قوي  انت�ضار  وجود  فاإن  حال 
متديد  لأي  الأ�ضا�ضية  الركيزة  ميثل  يزال 
اآخر لبعثة الحتاد الإفريقي يف ال�ضومال، 
تعمل  التي  تلك  �ضواء  الإثيوبية،  القوات 
هي  م�ضتقل،  ب�ضكل  اأو  اأمي�ضوم  اإطار  يف 
هذه  ثقل  اإن  ال�ضومال،  يف  قوي  لعب 
ثقل  كبري  ب�ضكل  يفوق  الع�ضكري  القوات 
اإذ  ال�ضومالية،  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  قوات 
على الرغم من �ضنوات التدريب والتمويل 
الدويل، ل يزال اجلي�ش الوطني وال�رشطة 
على  الغالب  يف  يعتمدان  ال�ضومال  يف 
على  القائمة  امليلي�ضيات  جمموعات 
التحديات  مواجهة  يف  ع�ضائري  اأ�ضا�ش 

الأمنية املتزايدة.
يف  الإفريقي  الحتاد  بعثة  تواجه  رمبا 
اإن  اإذ  ا.  اأي�ضً اأخرى  م�ضاكل  ال�ضومال 
ثنائي  ب�ضكل  تدعم  املتحدة  الوليات 
احلكومة ال�ضومالية يف حماربة اجلماعات 
من  املئات  ن�رش  خالل  من  املتطرفة 
القوات  لتدريب  اخلا�ضة  العمليات  قوات 
الدعم مفيد  اأن هذا  ال�ضومالية، ول �ضك 
يف  الإفريقي  الحتاد  بعثة  مهام  لتنفيذ 
ال�ضومال، ومع ذلك، قررت اإدارة الرئي�ش 
قواتها اخلا�ضة من  ترامب �ضحب  دونالد 
اأثار  وقد   .2021 عام  اأوائل  يف  ال�ضومال 
املحتملة  الثغرات  ب�ضاأن  خماوف  ذلك 
ال�ضومالية،  الأمن  قوات  قدرات  بناء  يف 
اأمي�ضوم  على  ثقيل  عبء  هناك  �ضيكون 
ذلك  يطرح  الأمريكي.  الدعم  لتحل حمل 
امل�ضتقبل  م�ضارات  حول  الت�ضاوؤل  كله 
بديناميات  ذلك  وارتباط  ال�ضومال  لأزمة 
القرن  منطقة  يف  الإقليمية  التفاعالت 
املقال  هذا  يحاول  و�ضوف  الإفريقي. 
الإجابة عن ذلك من خالل حتليل تعقيدات 
مع  وت�ضابكاتها  ال�ضومايل  الداخل  اأزمة 

املقومات الإقليمية.

اأزمة الداخل:
عديدة  ل�ضنوات  املانحة  اجلهات  حاولت 
ال�ضومال  يف  النتخابي  النظام  تغيري 
والذي ي�ضتند اإىل قاعدة ع�ضائرية والجتاه 
ا عن ذلك نحو تطبيق القرتاع العام  عو�ضً

اأكرث  �ضيا�ضي  بتمثيل  ي�ضمح  مبا  املبا�رش 
الرئي�ش  تبنى  امل�ضاءلة،  وتعزيز  �ضموًل 
عام  اأوائل  يف  الأجندة  هذه  فرماجو 
باإ�ضدار  النواب  جمل�ش  واأقنع   ،2020
لكن  الغر�ش،  لهذا  جديد  انتخابي  قانون 
يف  ال�ضومال  و�ضا�ضة  ال�ضيوخ  جمل�ش 
الأقاليم اعرت�ضوا على ذلك، بعد التو�ضل 
متت   2020 اأكتوبر  يف  انتخابي  اتفاق  اإىل 
العودة اإىل �ضيغة منوذج مقدي�ضو املعدلة: 
تر�ضيحهم  الذين مت  الع�ضائر،  �ضيوخ  يقوم 
من  عليهم  والت�ضديق  الع�ضائر  قبل  من 
قبل كل من الأقاليم واحلكومة الفيدرالية، 
باختيار مندوبي الهيئات النتخابية. تقوم 
لكل  املخ�ض�ضة  النتخابية  الهيئات  هذه 
مقعد يف جمل�ش النواب، باختيار النواب، 

ثم يختار نواب الربملان الرئي�ش.
الوليات  جمال�ش  تقوم  اأخرى،  جهة  ومن 
من  ال�ضيوخ،  جمل�ش  اأع�ضاء  باختيار 
التعديالت  من  العديد  هناك  اأن  الوا�ضح 
مقارنة  الع�ضائري  القرتاع  منوذج  على 
كل  تتاألف  املماثلة:   2016 عام  ب�ضيغة 
هيئة انتخابية الآن من )101( ع�ضو، وهو 
�ضيكون  واإجماًل،  قبل.  ذي  اأكرب عن  عدد 
هناك )27775( مندوًبا، كما �ضيتم حتديد 
احتادي،  اإقليم  كل  يف  للت�ضويت  موقعني 
ازدادت ح�ضة  واحد، وقد  بدًل من موقع 
 .٪30 اإىل  للن�ضاء  املخ�ض�ضة  املقاعد 
اأكرث  الر�ضوة  التغيريات  هذه  جتعل  ورمبا 
الأقل �ضوف جتعلها  اأنها على  اأو  �ضعوبة، 
اأكرث تكلفة، ول �ضك اأن كل خطوة يف هذا 
للر�ضوة  كثرية  فر�ش  على  تنطوي  النظام 

يعزز  النظام  هذا  اأن  كما  واملح�ضوبية. 
هوية الع�ضرية، وهو ما يف�ضي اإىل انق�ضام 
ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  واإ�ضكايل  اأ�ضا�ضي 
والجتماعية يف ال�ضومال. قامت احلكومة 
الفيدرالية بت�ضكيل جلان انتخابية رئي�ضية 
لكن  القرتاع،  تنظيم  للتعامل مع عمليات 
معار�ضة  اأثار  النتخابية  اللجان  ت�ضكيل 
هددوا  حيث  الرئا�ضة  على  متناف�ًضا   14
مراجعة  تتم  مل  ما  النتخابات  مبقاطعة 

ع�ضوية جلان النتخابات تلك.
على  توؤثر  اأخرى  داخلية  م�ضكلة  ثمة 
يف  وال�ضتقرار  الأمن  حفظ  عمليات 
بعد  ما  مرحلة  مالمح  وحتدد  ال�ضومال 
بني  التوتر  اأمي�ضوم، وهي  قوات  ان�ضحاب 
الأقاليم،  وحكومات  الفيدرالية  احلكومة 
تدهورت  لقد  جوبالند،  اإقليم  وخا�ضة 
حول  ال�ضيا�ضي  اخلالف  ب�ضبب  العالقات 
الأقاليم  تريد  فبينما  ال�ضلطة.  تقا�ضم 
احلكومة  تريد  الذاتي،  احلكم  من  مزيًدا 
املركزية تعزيز �ضلطة املركز على ح�ضاب 
الأقاليم. والالفت اأن اإثيوبيا قدمت دعًما 
ال�ضومالية  الفيدرالية  للحكومة  حا�ضًما 
كما  الأقاليم.  حكومات  مع  تناف�ضها  يف 
بني  التوترات  كانت  اإثيوبيا،  احلال يف  هو 
املوارد  توزيع  حول  والأطراف  املركز 
اأبرز  من  ال�ضيا�ضية  وال�ضلطة  القت�ضادية 
منذ  ال�ضومال  ال�ضتقرار يف  اأ�ضباب عدم 
انهيار نظام �ضياد بري يف عام 1991. يف 
حتقيق  جهود  تركزت  الأخرية،  ال�ضنوات 
حتقيق  على  ال�ضومال  يف  ال�ضتقرار 
والأقاليم وفًقا  التوازن بني �ضلطة املركز 
احلكومة  اأن  على  الفيدرايل.  للنظام 
ال�ضومالية احلالية برئا�ضة حممد عبداهلل 
فرماجو، التي تدعمها اإثيوبيا، تريد اإعادة 

مركزية ال�ضلطة.
ولكن يف ظل الت�ضابكات الإقليمية املعقدة 
الإثيوبي امل�ضطرب من  الداخل  وظروف 
املمكن اأن تتخلى اإثيوبيا واإريرتيا عن دعم 
الرئي�ش فرماجو، وهذا من �ضاأنه اأن ي�ضعف 
الديناميات  ويعزز  كبري  ب�ضكل  مقدي�ضو 
النق�ضامية يف ال�ضومال. قد تتفاعل هذه 
انتخاب  اإعادة  الديناميات حتى لو مل يتم 
فرماجو رئي�ًضا لل�ضومال يف فرباير 2021. 
اإىل  ب�ضهولة  ينزلق  اأن  لل�ضومال  ميكن 
ال�ضباب  حركة  ت�ضمل  معقدة  اأهلية  حرب 
والع�ضائر والأقاليم الفيدرالية. وهو الأمر 
الذي يتطلب من املجتمع الدويل واجلهات 
اخلا�ضة  احل�ضابات  مراجعة  املانحة 

مب�ضتقبل ال�ضومال مرة اأخرى.

الدور الإثيوبي والتناف�س 
الإقليمي:

الداخلية مع وجود  امل�ضاكل  تتزامن هذه 
الداخل  با�ضتقرار  حتديات كربى مرتبطة 
قوات  بن�رش  اإثيوبيا  قامت  فقد  الإثيوبي، 
ال�ضومال ب�ضكل م�ضتقل منذ  ع�ضكرية يف 
الحتاد  بعثة  يف  �ضاركت  كما   ،2006 عام 
كل  وت�ضاعد   ،2014 عام  منذ  الإفريقي 
ال�ضباب  حركة  حماربة  يف  القوات  هذه 
ال�ضومالية،  الأمن  قوات  قدرات  ،وبناء 
وعلى الرغم من عدم وجود تاأكيد ر�ضمي 
اإنها  تقول  التقارير  اأن  اإل  اإثيوبيا،  من 
جنودها  من  اآلف  ثالثة  حوايل  �ضحبت 
جاء  الإفريقي،  الحتاد  قوات  غري  من 
البالد  يف  م�ضلح  نزاع  اندلع  بعد  ذلك 
وقوات  الإثيوبية  الفيدرالية  احلكومة  بني 
اجلبهة ال�ضعبية لتحرير التيغراي يف اأوائل 
اأثار ذلك خماوف من  نوفمرب 2020، وقد 
يف  حمتمل  اأمني  فراغ  حدوث  اإمكانية 
ال�ضعيد  وعلى  ال�ضومال.  مناطق  بع�ش 
الإثيوبي  الوزراء  رئي�ش  يحاول  ال�ضيا�ضي 
القرن  حتالفات  ت�ضكيل  اإعادة  اأحمد  اآبي 
جديد  حمور  خلق  طريق  عن  الإفريقي 
 27 ففي  وال�ضومال.  اإريرتيا  من  كل  مع 
يناير 2020، عقد كل من الرئي�ش الإريرتي 
الإثيوبي  الوزراء  ورئي�ش  اأفورقي  اأ�ضيا�ش 
حممد  ال�ضومايل  والرئي�ش  اأحمد  اآبي 
عبداهلل فرماجو اجتماعهم الثالثي الثالث، 
واأعلنوا ت�ضكيل كتلة اإقليمية جديدة تعرف 
با�ضم جمل�ش »تعاون القرن الإفريقي«. مل 
اأحمد  اآبي  من  كل  يوؤيد  اأن  م�ضتغرًبا  يكن 
لولية  فرماجو  انتخاب  اإعادة  واأفورقي 

ثانية يف ال�ضومال.
الثالثي  التحالف  يوؤثر  اأن  املرجح  ومن 
اجلديد يف القرن الإفريقي على ال�رشكاء 
الإقليميني الآخرين الذين يواجهون خ�ضائر 
حمتملة من حيث التاأثري ال�ضرتاتيجي يف 
اأن  ميكن  املثال،  �ضبيل  وعلى  املنطقة، 
اإريرتيا  عرب  الإثيوبي  النقل  روابط  توؤدي 
جيبوتي  موقف  تقوي�ش  اإىل  ال�ضومال  اأو 
اأن  كما  ولوج�ضتي.  اقت�ضادي  كمركز 
الثالثة ميكن  بني اجلريان  الوثيق  التعاون 
اإىل تقلي�ش النفوذ الكيني  اأن يوؤدي كذلك 
م�رشوع  تهديد  �ضيما  ول  املنطقة،  يف 
اإثيوبيا  من  كل  مع  الكيني  الربي  الربط 
تدهورت  وبالفعل  ال�ضودان،  وجنوب 
ال�ضومال  بني  الدبلوما�ضية  العالقات 

اإقليمي  وكينيا منذ عام 2019 ب�ضبب نزاع 
بحري، قامت ال�ضومال بطرد �ضفري كينيا 
وا�ضتدعت �ضفريها يف نريوبي ب�ضبب اتهام 
بالتدخل  يبدو  ما  على  الكينية  احلكومة 
املرجح  ومن  ال�ضومالية،  النتخابات  يف 
�ضلبًا  الدبلوما�ضية  التداعيات  توؤثر  اأن 
على بعثة الحتاد الإفريقي يف ال�ضومال، 
خا�ضًة اإذا �ضحبت كينيا قواتها. ويف الوقت 
�ضوماليالند  جمهورية  رئي�ش  قام  نف�ضه 
اإىل كينيا  مو�ضى عبدي بزيارة دبلوما�ضية 
كينياتا،  اأوهورو  بالرئي�ش  التقى  حيث 
ورئي�ش الوزراء ال�ضابق رايال اأودينجا الذي 
ب�ضوماليالند  الدويل  بالعرتاف  طالب 
كينيا  اأعلنت  وبالفعل  م�ضتقلة،  كدولة 
كما  هرجي�ضا.  يف  لها  قن�ضلية  فتح  عن 
هناك  �ضتكون  اأنه  ا  اأي�ضً كينيا  اأعلنت 
الكينية  اجلوية  للخطوط  مبا�رشة  رحالت 
�ضفر  باأوراق  والعرتاف  هرجي�ضا،  اإىل 
تاأ�ضريات  واإ�ضدار  �ضوماليالند،  مواطني 
�ضك  ول   .2021 مار�ش  بحلول  لهم  �ضفر 
�ضوب  اجلديد  الكيني  التوجه  هذا  اأن 
احلا�ضل  النق�ضام  مدى  يعك�ش  هرجي�ضا 

بني كل من كينيا وال�ضومال.
عالقات  وجود  فاإن  الأحوال  اأي  وعلى 
بالن�ضبة  مهم  اأمر  وكينيا  اإثيوبيا  بني  قوية 
اأن تناق�ش  لأمن وا�ضتقرار ال�ضومال، بيد 
امل�ضالح واختالف الروؤى بني الطرفني يثري 
الراأي حول عالقة  انق�ضام يف  القلق، ثمة 
وخا�ضة  ال�ضومال،  يف  بالأطراف  املركز 
جيدو  ومنطقة  جوبالند  اإقليم  و�ضع 
املتنازع عليها. فبينما تدعم اإثيوبيا موقف 
اأكرث  كينيا متيل  فاإن  الفيدرالية،  احلكومة 
ومع  الحتادية،  الأقاليم  �ضلطة  دعم  نحو 
ذلك، من املرجح اأن حتافظ كل من كينيا 
واإثيوبيا على اعتبارات احلد الأدنى، حيث 
توجد موؤ�رشات على وجود عالقات جيدة 
 9 ففي  البلدين،  ال�ضيا�ضية يف  القيادة  بني 
البلدين  قادة  افتتح   ،2020 دي�ضمرب  و10 
مويايل،  بلدة  يف  واحدة  حدودية  نقطة 
وناق�ضوا خمتلف الهتمامات القت�ضادية 
امل�ضرتكة  اجلهود  ذلك  يف  مبا  والأمنية 

ملحاربة حركة ال�ضباب الإرهابية.

ختامًا 

كربى،  اإ�ضكالية  العامة  النتخابات  متثل 
بني  تنظيمها  على  التوافق  ينبغي  ولذلك 
واجلهات  الداخل  يف  الأطراف  خمتلف 
اأهمية هو  الأكرث  اأن  بيد  املوؤثرة،  الدولية 
اجلهات  جهود  يف  التفكري  اإعادة  �رشورة 
ال�ضومال،  ال�ضتقرار يف  لتحقيق  املانحة 
الحتاد  بعثة  وجود  متديد  ال�رشوري  من 
الإطار  بعد  ما  اإىل  اأخرى  مرة  الإفريقي 
ولكن   ،2021 دي�ضمرب  يف  املحدد  الزمني 
اأكرث  اإجراءات  اتخاذ  يتطلب  نف�ضه  الأمر 
اأن  يجب  »اأمي�ضوم«،  جانب  من  جدوى 
القوات  لبناء  املبذولة  اجلهود  تقرتن 
ال�ضومالية  الدولة  وموؤ�ض�ضات  الفيدرالية 
وتغيريات  مغزى،  ذات  م�ضاءلة  باإجراءات 
ذلك  اإىل  اأ�ضف  وفعالة،  عميقة  هيكلية 
اأن يحل م�ضكلته مع  ال�ضومال  يتعني على 
قطع  دون  الدبلوما�ضية  بالو�ضائل  كينيا 
كينيا  على  يجب  املقابل،  ويف  العالقات، 
النف�ش  �ضبط  ممار�ضة  يف  ال�ضتمرار 
جتاه  بالتزاماتها  الدبلوما�ضي،والوفاء 
القرن  منطقة  يف  والأمن  ال�ضلم  حتقيق 

الإفريقي. 
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من املقرر اأن تنهي بعثة الحتاد الإفريقي )اأمي�سوم( ر�سمًيا مهمتها يف ال�سومال بحلول نهاية عام 2021، لكن يبدو اأن ال�سومال غري م�ستعدة لتحمل 
التبعات الأمنية لذلك الن�سحاب. فاإذا ا�ستمرت حرب الع�سابات املحدودة )اأو املنظمة( يف اإقليم التيغراي اأو امتدت اإىل مناطق اإثيوبية اأخرى فاإن 

ذلك يعني اإمكانية �سحب احلكومة الإثيوبية املزيد من القوات العاملة يف ال�سومال، وهو ما يوؤدي بال�سرورة اإىل اإ�سعاف قوة اأمي�سوم ب�سدة، 

مع�سلة »اأمي�سوم«:

تاأثري الداخل ال�سومايل على توازنات القرن الأفريقي 2021
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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

اإ�سهار

الروائي ال�ساب اإ�سالم بوذراع  يف حوار  مع "الو�سط": 

�سهرت 180 ليلة لأن�سج رواية " زاهاك" املثرية   !
اأمني بن لزرق / غليزان 

هو الطالب اجلامعي اإبن والية غليزان 
» ا�سالم بوذراع » امللقب بــ )مي�سرت_
هي�سو ( الذي ال يزال يف �سن الع�رشين 
جامعة  يف  للعلم   طالبا  يزال  ال  �سنة،  
اإلتقته  النف�س،   علم  تخ�س�س  غليزان 
هذا  معه  واأجرت  الو�سط  جريدة 

احلوار.

مع  بدايتك  كانت  •      كيف 
الكتابة؟ 

بدايتي مع الكتابة ! مازلت اتذكر تلك 
االن  خلدي  امام  متر  وكاأنها  اللحظة 
بالق�س�س  مولعا  �سغريا   تلميذا  ،كنت 
،ويف  ا�سافري  نعومة  منذ  والكتابة 
اأحد املرات طلبت منا اال�ستاذة كتابة 
كبرية  ب�سعادة  ،ف�سعرت  خيالية   ق�سة 
وانا  واحدة  وكتبت  للبيت  ا�رشعت  و 
متلهف ل�سماع راأيها يف غد ذلك اليوم  

وماذا �ستقول يل ؟

�سل�سلة  األفت  اأنك  •      �سمعنا 
ما  زاهاك«   « عنوان  حتت  روائية 
هذه  اإخرتت  وملاذا  به؟  املق�سود 

الت�سمية؟ 

اأو ال�ساحر  ال�سحاك  اأو  زاهاك 
بال�سيطان  ا�ستعان   حاكم  الفاجر،هو 
كتفيه،  على  ثعبانان  ولديه  حكمه،  يف 
كل  وكان  ال�سيطان   لهما  وهبه 

�سحاياه  روؤو�س  من  يطعمهما  يوم 
التي كان حاكما  القرية  املوجودين يف 
عليها ويعترب روحا �رشيرة يف االأ�ساطري 
ماء  مينع  �سيطانا  كان  بحيث  االآرية، 
االأر�س،  على  النزول  من  ال�سحاب 
ملقبا  ال�سحاك  وكان  الـ”اأف�ستا”،  يف 
مركبة  كلمة  وهي  بـ”بيورا�سب”  اي�سا 
من “بيور” ومعناها ع�رشة اآالف، ومن 

“ا�سب” اأي الفر�س.
اال�سم هذا �رش  اما ملاذا اخرتت هذا 

�سيعرفه القارئ يف الف�سل االخري.

تعطينا  اأن  ميكنك  •      هل 
الروائية  ال�سل�سة  عن  ملخ�سا 

وكيف جاءتك فكرة كتابتها   ؟ 

بالطبع دون �سك،  كانت اأكرب خيبة اأمل 
جعلتني  امل�سوؤوم  اليوم  ذلك  زارتني 
�سنوات ،لكن  مدة  حمبطا  مقعدا 
اأ�سكرها كثريا فكلمتها �ستجعلني كاتبا 

بارزا يناف�س النخبة..
الكتابة لعنة عظيمة نح�سد عليها نحن 
يجب  ،فما  الكثريين  اأعني  من  الكتاب 
اي  يكتب  باأنه عندما  تعرفه  ان  عليك 
كتابة،�سواء  اأي  العامل  هذا  يف  ب�رشي 
الكرتونية،ين�رشها  ورقية اأو  كانت 
اأويحتفظ بها اإال وطاف حوله نفر من 
،وال�سياطني  ،والعفاريت واملردة  اجلن 
ما  حتت  وم�ساعدته  التدخل  بغية  
ي�سمى باالإلهام ،  لكي يتباهوا باأفكارهم 
ليتج�س�سوا   اأو  يح�سبونها مطلقة  التي 
ومعرفة  ف�سولهم  ا�سباع  بغر�س  عليه 

عن �سخ�سية من يكتب والعبث به لكن  
ماذا لو كان كاتبه هجينا؟!

                          
•        يعني اأن الق�سة اأ�سطورة 
اإىل  تكيلها  اأن  وحاولت  قدمية 

اأ�سئلة روائية؟ 

بعد  يوما  يقينية  معرفة  نعرف  كلنا 
هذا  اأن  والعقود  ال�سنوات  وبتوايل  يوم 
على  يحمله  ما  بكل  �سيتغري  العامل 
ظهره  تدريجيا واكرب دليل على �سدق 
ما اأقوله هو اختفاء احل�سارت القدمية 
راقية  باأفكار  لتتلوها ح�سارت جديدة 
احل�سارات  عليه  كانت  مما  واأقوى 

ال�سابقة .

وقتا  ا�ستغرقت  •      هل 
ال�سل�سلة  هذه  لكتابة  طويال 
الروائية وملاذا »زهاك«  بالذات؟ 

يبقى هناك �سيء ال ولن ي�سمحل اأبدا 
�سواء بعد عام اأو ماليري ال�سنوات وهو 
وثمانون  مائة  �سهرت  لقد  »الكتاب«، 
عن  يختلف  مميزا  كتاب  اأن�سج  ليلة 
الع�سور  طيلة  مرت  التي  الكتب  �سائر 

املا�سية 
الذي  زاهاك   ، »زاهاك«  ا�سميته  
وينري  البع�س  اأع�ساب  �سيحرق 
من  جمموعة  فيه   بع�سها،تناولت 
الب�رش  بني  عن  املخفية  احلقائق 
،والتي يعرفها النخبة من املردة فقط 
يف العامل ال�سفلي ، ف�سنعت  لعبة بيني 

وبني القارئ داخل هذه الرواية  ليدخل  
معي يف اغوار ذلك العامل ،وينت�سل تلك 
اجلحيم  قعر  من  واخلفايا  االأ�رشار، 
بنف�سه ،فمرحبا بع�ساق روايات الرعب 
والغمو�س للعب داخل متاهة  » زاهاك 

. «

للرواية  تقييمك  •      ما 
اجلزائرية ؟  

بالروايات  مقارنة  اجلزائرية  الرواية 
املوؤلفات  �ساأن  ف�ساأنها  العاملية  
الكتاب  الكثريمن  امل�سهورة فيوجد 
املبدعني والذين ترجمت اعمالهم اإىل 
عدة لغات ولقت رواجا يف عدة بلدان 

�سواء العربية اأو االأجنبية.

الروائي  ينق�ص  •      ماذا 
اجلزائري  ؟  

املوؤلفات  من  العديد  قراأت  �رشاحة 
فرقا  اأجد  ،ومل  واملحلية  الوطنية 
�سا�سعا بينها وبني الكتب العاملية،فقط 
اأريد تو�سيح �سيء هو اأن اأغلبية القراء 
،ويعطون  اجلدد  للكتاب  يقراأون  ال 
يف  البارزين  للكتاب  االأ�سد  ح�سة 

امليدان..

املبدعني  من  الكثري  يدفن  ما  وهذا 
اجلهل  ب�سبب  اجلديدة  ولالأفكار 

الثقايف الذي ين�رش يف اأرجاء العامل

الروائي  ياأخذ  •      هل 
اجلزائري حقه من الإهتمام ؟ 

بفارغ  ال�سوؤال  هذا  اأنتظر  كنت 
باأننا  ا�سك  بداأت  ال�سرب واهلل 
منلك وزارة لثقافة فاأنا اأعرف ،املغني 
،الر�سام  والراق�س،املمثل،وامل�سور 
اأنهم  اإال  ،والكاتب..اإلخ  اخلفة  ،العبي 
اأنه  حتى  متاما  مهم�سون وم�سطهدون 
،املركز  فيها  اأقطن  التي  البلدية  يف 

الثقايف مغلق الأ�سباب جمهولة 
واأنا�سد ال�سلطات املعنية ،ف�سال منهم 

اأن يوفروا اجلو املالئم للفنان.

األفت  اأن  لك  �سبق  •      هل 
روايات اأخرى؟  

رواية »زاهاك » اأول ابن اأدبي يل، متثل 
لدخول  مفتاح   ، فقط  االأول  الف�سل 

عاملي اخلا�س.

التي  امل�ساكل  ماهي  هل  هل 
تعرت�سك ؟  

جمايل  يف  تعرت�سني  التي  امل�ساكل 
جعلني  ،و  ن�ساطي  �سل  وغايتها  الفني 

اأتوقف هي اجلو املالئم 
�سيء  اأي  الطائرة  كربان  فالكاتب 
،و  للخطر  عر�سة  يجعله  ي�ستته 
الكاتب  كذلك   ، الهاوية  يف  ال�سقوط 
اإطار  من  للخروج  يدفعه  ت�ستيت  فاأي 
اأو  كتاباته  يف  الرواية ،واملبالغة 

التقلي�س من التو�سيحات الالزمة .

اإىل ماذا تتطلع م�ستقبال.؟ 

اأطمح اإىل دخول كل عقل من يقراأ يل) 
ي�سحك(... ال تهتم اأنا اأمزح ،اأطمح اأن 
االأدباء  كبار  من  اأ�سبح  واأن  ذاتي  اأكون 
يف العامل العربي وملا ال على امل�ستوى 

العاملي.

هل كلمة اأخرية من ف�سلك  ؟ 
 

الو�سط،  جريدة  ال�سكر  جزيل  اأ�سكر 
هذا  واإجرائها  التفاتتها  على 
الفر�سة  هذه  واإعطائي  احلوار معي 
واأرفع لكم  واآرائي  اأفكاري   للتعبري عن 
قبعتي ل�سهركم على م�ساعدة املبدعني 

اأينما كان.

روائي �ساب يف مقتبل العمر، وجد نف�سه �سغوفا بالكتابة والأدب، فتحول من هوايته املف�سلة األعاب اخلفة واخلدع اإىل جمال الرواية، فاألف اأول 
رواية له يف م�سريته الفنية حتت عنوان » زاهاك« التي �ست�سدر قريبا جدا..

الو�سط:2020/12/24

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

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 20/02920 رقم الفهر�س: 20/03689 تاريخ احلكم: 20/12/02
درجة  اأول  ويف  علنيا  االأ�رشة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
املو�سوع:  اخلربة. يف  بعد  الدعوى  ال�سري يف  اعادة  قبول  ال�سكل:  ح�سوريا يف 
احلكم باإفراغ احلكم قبل الف�سل يف املو�سوع ال�سادر عن حمكمة اجللفة ق�سم 
�سوؤون االأ�رشة بتاريخ: 2019/10/10 حتت رقم الفهر�س: 19/3203 جدول رقم 
اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  تقرير  على  امل�سادقة  وعليه   .  19/2234
 2020/09/27 بتاريخ:  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  واملودعة  خليفي  حممود 
حتت رقم االيداع: 20/176. وبالنتيجة احلجر على املرجع �سدها الهاين فاطمة 
 . فاطنة  الهاين  واأمها  اأحممد  الأبيها  باجللفة   2001/01/22 بتاريخ:  املولودة 
وتعيني املرجع الهاين اأحممد كمقدم عليه لرعايته والقيام �سوؤونه على ان يلتزم 
املقدم با�ستئذان املحكمة يف حالة قيامه باحدى الت�رشفات املذكورة اعاله. 
مع االأمر بن�رش هذا احلكم لالعالم على لوحة اعالنات املحكمة وعلى م�ستوى 
مقر بلدية اقامة املحجور عليه ويف احدى اجلرائد اليومية الوطنية متى �سار 
نهائيا طبقا لن�س املادة 106 من قانون اال�رشة والتاأ�سري بذلك على هام�س عقد 
من  ب�سعي  املخت�سة  للبلدية  املدنية  احلالة  ب�سجالت  �سدها  املرجع  ميالد 
باملكان  املنعقدة  العلنية  باجلل�سة  جهارا  به  واأف�سح  احلكم  �سدر  بذا  النيابة. 

والتاريخ املذكورين اأعاله، ول�سحته اأم�سى على اأ�سله الرئي�س واأمني ال�سبط. 

ثقافة

الو�سط:ANEP N°:  20160213732020/12/24الو�سط:2020/12/24

تهنئة عيد ميالد

مبنا�سبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�سغرية " ن�سمة "

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

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

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

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .



اإدارة ترامب تبحث منح بن �ضلمان ح�ضانة ق�ضائية
قالت �صحيفة »نيويورك تاميز« الأمريكية، اأم�س الأربعاء، اإن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 

تبحث طلبا قدمته الريا�س ملنح ويل العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان، ح�صانة ق�صائية يف ق�صية 
فيدرالية ومزاعم تتهمه باإ�صدار اأوامر لغتيال امل�صوؤول ال�صابق بال�صتخبارات ال�صعودية �صعد اجلربي.

*وا�صنطن/ الأنا�صول

اأن وزارة  ال�صحيفة،  وذكرت 
اخلارجية الأمريكية اأر�صلت �صل�صلة 
يف  الق�صائي  اجلربي  لفريق  اأ�صئلة 
اأ�صمته  ما  لتوفري  اجلاري  دي�صمرب 
يعمل  رفيع«  مل�صوؤول  »امل�صاعدة 
اإىل قرار حول تقدمي  على التو�صل 
الأمريكية  العدل  لوزارة  م�صورة 
لويل  ق�صائية  ح�صانة  منح  ب�صاأن 

العهد ال�صعودي.
ويف حالة متت املوافقة على الطلب 
ال�صعودي، فمن املحتمل اأن ت�صقط 
العديد من الق�صايا املرفوعة �صد 
»بن �صلمان« ل�صيما تلك التي تتهمه 
ال�صحفي  بقتل  الأوامر  باإ�صدار 
قبل  خا�صقجي  جمال  ال�صعودي 
مبدينة  بالده  قن�صلية  يف  عامني 

اإ�صطنبول.
كانت  اإذا  ما  الآن  حتى  يت�صح  ومل 
منح  �صتقرتح  اخلارجية  وزارة 
احل�صانة لالأمري يف ق�صية اجلربي، 

موعد  قبل  القرار  اتخاذ  �صيتم  اأم 
ترامب،  دونالد  الرئي�س  مغادرة 
والذي يدعم بن �صلمان عالنية، يف 
20 جانفي، ح�صب ال�صحيفة ذاتها.

اأثبت  الرئا�صة،  ترامب  تويل  ومنذ 
العديد  يف  لل�صعودية  القوي  دعمه 
�صمنها  من  والتي  املواقف،  من 
اإىل  ت�صري  التي  لالأدلة  رف�صه 
اغتيال  ق�صية  يف  �صلمان  بن  تورط 

وقال  جثته  وتقطيع  خا�صقجي، 
اجلربي،  خالد  اجلربي،  �صعد  جنل 
كندا،  يف  يعي�س  قلب  طبيب  وهو 
اإنه  �صابقة،  �صحفية  ت�رصيحات  يف 
يف  اخلارجية  وزارة  جلوء  من  قلق 
اأي قرار  »ت�صيي�س  اإىل  ترامب  عهد 
احل�صانة  �صلمان  بن  مبنح  متعلق 

الق�صائية«.
احل�صانة  منح  قرار  اأّن  واأ�صاف 

العهد  ويل  ي�صعر  »قد  الق�صائية 
مقيد،  غري  باأنه  ال�صعودي 
املعار�صني  من  لالنتقام  وي�صعى 
احل�صانة  و�صف  ال�صيا�صيني«كما 
باأنها »خطرية للغاية، و�صتكون مبثابة 
رخ�صة  املتحدة  الوليات  اإ�صدار 
»نيويورك  نقلت  ما  ح�صب  للقتل«، 
تاميز«وعمل �صعد اجلربي ل�صنوات 
العهد  لويل  وم�صاعد  كم�صت�صار 
ال�صابق، حممد بن نايف، كما عمل 
عالقات  واأقام  الداخلية،  وزارة  يف 
املخابرات  يف  م�صوؤولني  مع  وثيقة 
عام  اإقالته  يتم  اأن  قبل  الأمريكية، 

2015، وغادر اململكة عام 2017. 
اجلربي،  ق�صية  اإىل  وبالإ�صافة 
التي  الق�صائية  الدعوى  هناك 
خا�صقجي، خديجة  رفعتها خطيبة 
جنكيز، �صد بن �صلمان، »لدوره« يف 
اغتيال ال�صحفي الراحل، والذي قتل 
يف 2 اأكتوبر 2018، داخل القن�صلية 
يف  اإ�صطنبول،  مبدينة  ال�صعودية 

ق�صية هزت الراأي العام الدويل.

�صحيفة »نيويورك تاميز«

تتكون من 17عن�صرا 

الإطاحة ب�ضبكة لتهريب املخدرات ال�ضلبة 
البويرة

 جمعية »اإمغي« تن�ضب 12 مكتبا بلديا
والتحري  البحث  عنا�رص  متكنت 
بوهران  الوطني  للدرك  التابعة 
اجلمارك  م�صالح  مع  بالتعاون 
دولية  ب�صبكة  الإطاحة  من 
املخدرات  ترويج  يف  خمت�صة 
بالعديد  املهلو�صات  ،و  ال�صلبة 
من  انطالقا  الوطن  ،وليات  من 
وهران وتوقيف 17 من عنا�رصها 
وحجز حوايل 800غ من الكوكايني 

و7000قر�س مهلو�س.
العملية جاءت ا�صتغالل ملعلومات 
واجلمارك   الدرك  م�صالح  تلقاها 

خمدرات  �صفقة  اإبرام  حول 
مبنطقة  ال�صيفية  امل�صاكن  باأحد 
م�صتوى  على  الوهراين  الكورني�س 
حتديد  كورالي�س،ليتم  �صاطئ 
امل�صكن وحما�رصته،اأين مت توقيف 
8 اأ�صخا�س متلب�صني باإبرام �صفقة 
ات�صالت  ،وال�صتغالل  خمدرات 
 9 اإىل  الو�صول  مت  املوقوفني 
من  بالعديد  توقيفهم  مت  متهمني 
التحقيق  الوليات يف حني ليزال 

متوا�صل يف امللف.
حممد بن ترار 

قام موؤخرا املكتب الولئي للجمعية 
الولئية اخلريية للت�صامن والإحتاد 
مكتبا   12 بتن�صيب   »IMGHI«
البويرة  ولية  بلديات  خمتلف  عرب 
من  عدد  اكرب  من   التقرب  بهدف 
واله�صة  املحتاجة  الفئات  �رصيحة 
مبادراتها  يف  املعوزة  والعائالت 
واخلريية  الت�صامنية  ون�صاطاتها 
التي ت�رصف عليها طيلة ال�صنة، ويف 
ال�صياق اأكدت رئي�صة »ميينة عبا�س« 
»الو�صط«  ليومية  ت�رصيحها  يف 
م�صاعدة   ت�صتهدف  جمعيتنا   «
لهذا  للولية  ربوع  عرب  املحتاجني 
ن�صعى  التي  املكاتب  هذه  ن�صبنا 

التي  ن�صاطاتنا  تو�صيع  خاللها  من 
ال�صباب  مرافقة   اأي�صا  �صتم�س 
يف  مواهبهم  و�صقل  تنمية  يف 
والر�صم  كامل�رصح  الفنون  �صتى 
واجلدير   « وغريها  واملو�صيقى 
بعدة  اجلمعية  ذات   قامت  بالذكر 
تف�صي  وبعد  قبل  خريية  مبادرات 
تنظيم  اآخرها  كورونا  جائحة 
رحلة  و  العجيبة  ببلدية  »وعدة« 
ثانوية  تالميذ  لفائدة   �صياحية 
و�صتكون  اأمزيان«  حمند  »خدو�صي 
القادمة  الأيام  يف  مفاجاآت  هناك 

ح�صب حمدثتنا .
اأح�صن مرزوق

فرن�صا

مقتل 3 عنا�ضر من الدرك 
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اإح�ضائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�صابة   480
ارتفاع اجمايل ال�صابات اىل : 96549

ت�صجيل 09 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2687

حالت ال�صفاء اجلديدة : 381
ارتفاع اجماىل ال�صفاء اىل : 64401

الف�صيل الإخواين يف اجلزائر ممثال يف  قرر 
حركة حم�س  مهاجمة نظريه املغربي ،وهي 
العاملي  التنظيم  �صابقة نادرة يف تاريخ هذا 
،ت�رصيحات مقري اأم�س توؤكد اأن ردود الفعل 
قرار  �صد  تباعا  �صتتواىل  التنظيم  داخل  من 
»الخوان املغاربة« ،و قد ي�صل الأمر اإىل حد 
اإعالن الرباءة و رفع الغطاء عن جماعة �صعد 
ل  التنظيم  قيادة  اأن  ،حيث  العثماين  الدين 
ميكن اأن تغم�س عينها طول عن هذا املعطى 
امليداين و�صيكون الأمر مبثابة العبء الثقيل 

الذي يجب التخل�س منه عاجال.
لي�س  املغرب  يف  العثماين  حكومة  �صجل 
ال�صلبية  بالردود  يوميا  ميتلئ  فارغا،لكنه 
حزب  اأن  املوؤكد  و  الجتماعيني  لل�رصكاء 
العثماين لن ي�صمد طويال و �صي�صطره الأمر 
�صيكون  حينها  و  ال�صيق  الباب  من  للخروج 
على  جبهة،�صواء  من  اكرث  على  خ�رص  قد 
ملنا�صلني  اجلماعية  ال�صتقالت  م�صتوى 
و  املخزن  حجر  يف  لنبطاحه  الراف�صني 
و�صيخر  بها  امل�رصح  مبادئه  يف  التفريط 
على �صعيد عالقات احلزب داخل الف�صاءات 
ال�صعيد  على  ال�صالمي  التيار  يوفرها  التي 

الدويل.
املعركة امل�صتحيلة التي �صيواجهها الأ�صقاء 
اجلبهة  غليان  فيها  �صيتحالف  املغرب  يف 
العالقة مع  تطبيع  النقمة من  و  الجتماعية 
ال�صهاينة ف�صال عن تبعات  ا�صتمرار املعارك 
التي يخو�صها جي�س التحرير ال�صحراوي يف 
ذلك  اإىل  املحتلة،�صف  القاليم  و  املناطق 

خملفات وباء كورونا.
يف  الو�صاع  اأن  هو  كله  هذا  داخل  الأكيد 
حتولت  على  مقبلة  املنطقة  ويف  املغرب 
م�صهدية ،و�صي�صقط املعبد على من فيه يف 
حال اإقدام اأي طرف داخل املخزن على فتح 
الباب اأمام اأي خطوة جمنونة ت�رص باجلزائر 

اأو مب�صاحلها. 

مع احلدث 

العثماين و اخل�ضارات 
املتتالية

وداد احلاج

بلدية اخلبانة بامل�صيلة

الإفراج عن قائمة
 150  �ضكن 

جنوب  اخلبانة  دائرة  م�صالح  اأم�س  اأفرجت 
من  امل�صتفيدين  قائمة  عن  امل�صيلة  ولية 
ح�صة 150 �صكنا اجتماعيا ببلدية اخلبانة، بعد 
والتحريات  ال�صاملة  الدرا�صة  من  �صنة  قرابة 
،والتي  املخت�صة  اللجنة  قبل  من  املعمقة 
�صمت العائالت املحتاجة موزعة بني احلالت 
الجتماعية وقاطني ال�صكن اله�س و�صط فرحة 
اليوم  هذا  انتظروا  الذين  للم�صتفيدين  كبرية 
وجوه  اعتلت  حزن  عالمات  طويال،مقابل 
الإفراج  �صيتم  كما  احل�صة،  هذه  املق�صيني يف 
قريبا عن احل�صة الثانية، ح�صب ما اأعلنه رئي�س 
الدائرة  اأن جلنة  اإىل  اأ�صار  اخلبانة،الذي  دائرة 
ال�صكن  طالبي  ملفات  بقية  درا�صة  على  تعكف 

الجتماعي.

امل�صيلة

تكرمي فر�ضان جائزة
 علي معا�ضي 

العمومية  املطالعة  مكتبة  ملحقة  قامت 
مع  وبالتن�صيق  القادر  عبدة  عالوي  بو�صعادة 
بودراي  العمومية  للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة 
بلقا�صم بامل�صيلة بتكرمي الفائزان بجائزة علي 
معا�صي للمبدعني ال�صباب، والتى توج بها كل من 
الفنانة الت�صكيلية نور الهدي �صوتلة من بو�صعادة 
ولية امل�صيلة ،التى كانت توجت باملرتبة الوىل 
عن لوحتها اإمراأة اإفريقية وكذلك القا�س بالل 
املو�صومة  الق�ص�صية  جمموعته  عن  مزاري 
ملك حتت رقعة ال�صطرجن، التى حازت املرتبة 
الرابعة، التكرمي كان حفال بهيجا، ح�رصه عدد 

من املثقفني والكتاب وع�صاق الفن اجلميل .

الدرك  قوات  من  عنا�رص   3 قتل 
اإثر  الأربعاء،  اأم�س  الفرن�صية، 
مداهمة  ناراأثناء  لإطالق  تعر�صهم 
منزل يف قرية نائية مبنطقة بوي دو 
دوم، و�صط البالد وقال مكتب املدعي 
اإّن 3  العام يف بلدية كلريمون فريان، 
فيما  م�رصعهم،  لقوا  الدرك  من 

منزل  اأثناء مداهمتهم  رابع  اأ�صيب 
�صطح  اعتلت  كانت  �صيدة  لإنقاذ 
اإذاعة  موقع  نقل  ما  ح�صب  مبنى، 
واأ�صاف  )خا�صة(  الفرن�صية   »RTL«
املداهمة  عملية  اأّن  العام  املدعي 
م�صاء  من  متاأخر  وقت  يف  »متت 
لتعر�س  ا�صتجابة  وكانت  الثالثاء، 

زوجة لعنف منزيل«.
الليل  منت�صف  »بعد   : قائالاً واأو�صح 
من  اثنني  على  اأُطلقت النار  بقليل، 
اأحدهم  )..( تويف  الدرك  رجال 
الثاين  اأ�صيب  بينما  بجراحه  متاأثرا 
اإىل  الإطفاء  رجال  ونقله  الفخذ  يف 
العام  املدعي  امل�صت�صفى«وو�صف 

باأنه  الدرك  قوات  على  النار  مطلق 
اأ�صعل  اأن  »بعد  عقليا«وتابع:  »خمتل 
هذا  اأطلق  منزله،  يف  النار  النريان 
املجنون النار مرة اأخرى على رجال 
قرب املنزل؛  املتواجدين  الدرك 
اأ�صفر عن مقتل اثنني اآخرين من  ما 

القوات«.

توفري 12 فرقة طبية ملناطق الظل

96 مركز تلقيح �ضد 
كوفيد 19 بالبويرة

»لكحل عياط عبد  البويرة  وايل  اأم�س  تراأ�س 
خ�ص�س  الولية  مبقر  اجتماعا  ال�صالم« 
حول  التنظيمية  والرتتيبات  التح�صريات 
عملية التلقيح �صد كوفيد 19 خا�صة ما تعلق 
والتخزين  التربيد  ومعدات  و�صائل  باإح�صاء 
التي  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  حتديد  وكذا 
الداخل  جانفي  من  بداية  العملية  حتت�صن 
ح�صب ما اأعلنت عنه احلكومة ، ويف ال�صياق 
عن  العايب«  »حممد  ال�صحة  مدير  ك�صف 
تخ�صي�س 96 مركزا �صحيا لهذه العملية عرب 
و 192  الولية وي�رصف عليها 99 طبيبا  ربوع 
 ، لهم جتربة طويلة يف هذا اجلانب  ممر�صا 
كما حتوي الولية على 6 غرف تربيد وثالجات 
اإ�صافة اإىل ت�صخري مولدات كهربائية يف حال 
انقطاع التيار الكهربائي ل�صمان تربيد اللقاح، 
كما وفرت دعمت م�صالح الولية ب 17 �صيارة 
امل�صالح  ذات  خ�ص�صت  التنقل،فيما  ل�صمان 
يف  املواطنني  لتلقيح  متنقلة  طبية  فرقة   12
�صدد  الجتماع  هذا  ،وخالل  الظل  مناطق 
الرتتيبات  كافة  و�صع  �رصورة  على  الوايل 
هذه  اإجناح  اأجل  من  واللوج�صتية  التنظيمية 

العملية املهمة .
اأح�صن مرزوق

النعامة

حجز اأزيد من 6 قناطري من 
الكيف وتوقيف 5 مغاربة 

 
من  املبذولة  املتوا�صلة  اجلهود  �صياق  يف 
يف  الوطني  ال�صعبي  اجلي�س  وحدات  طرف 
مكافحة الإرهاب وحماربة اجلرمية املنظمة 
بالنعامة  اأوقف حرا�س احلدود  اأ�صكالها،  بكل 
مغربية  جن�صية  من  خمدرات  جتار   )05(
وحجزوا )06( قناطري و)87،670( كيلوغرام من 

نف�س املادة يف عمليتني منف�صلتني.  
النعامة: ابراهيم �صالمي 

.     يف الق�صية اخلا�صة ب�صعد اجلربي

»�صد التطبيع«

ر�ضالة من هنية اإىل 30 زعيما عربيا واإ�ضالميا
قال رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة 
»حما�س«،  الإ�صالمية  املقاومة 
اإ�صماعيل هنية، الأربعاء، اإن تطبيع 
العالقات مع الكيان ال�صهيوين، هو 
مبثابة »طعنة غادرة يف ظهر ال�صعب 
�صيا�صية  وخطيئة  الفل�صطيني، 
مب�صالح  م�رصا  و�صلوكااً  كربى، 

املدى  على  القومي  واأمنها  الأمة 
ذلك  وال�صرتاتيجي«جاء  املنظور 
اإىل قادة  يف ر�صالة، بعث بها هنية 
عربية  دولة   30 من  اأكرث  وزعماء 
�صادر  بيان  بح�صب  واإ�صالمية، 
وكالة  و�صل  حما�س،  حركة  عن 

الأنا�صول ن�صخة منه.

قادمة من ميناء »اأرزيو« 
�ضفينة »برغ اأرزيو« لنقل الغاز امل�ضال 

ت�ضل تركيا
لنقل  اأرزيو«  »برغ  �صفينة  و�صلت 
تركيا،  اإىل  امل�صال،  الطبيعي  الغاز 
وبح�صب  »اأرزيو«   ميناء  من  قادمة 
الدولية،  ال�صفن  تتبع  نظام  بيانات 
انطلقت »برغ اأرزيو« من اجلزائر يف 
ور�صت  اجلاري،  دي�صمرب   15
ر�صيف  يف   11:52 ال�صاعة  الثالثاء 

 BOTAŞ-Dörtyol FSRU
التغويز  واإعادة  تخزين  )وحدة 
التي  ال�صفينة،  �صعة  وتبلغ  العائمة( 
األفا   138  ،2004 عام  اإن�صاوؤها  مت 
امل�صال،  الغاز  و89 مرتا مكعبا من 

وحتمل علم الباهاما.
اأنقرة / الأنا�صول



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

