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ك�شف رئي�ش املنظمة الوطنية ملتقاعدي اجلي�ش 
الوطني ال�شعبي, ثامر غ�شبان, اأم�ش الثالثاء 
باجلزائر العا�شمة, باأن اأزيد من 20 األف ملف 
خا�ش بالفئة التي اأنهيت خدمتها يف �شفوف 

اجلي�ش )املف�شولني( �شيتم درا�شتها قبل نهاية �شهر 
يناير املقبل.

ك�شف وزير العمل, الها�شمي جعبوب, اأم�ش, اإن خارطة 
الطريق اجلديدة حول عقود ما قبل الت�شغيل, تق�شي 
باإدماج اأكرث من 365 األف موظف, وفق مراحل خالل 
�شنتني ون�شف على اأبعد تقدير, مع دفع اأجورهم باأثر 

رجعي ابتداء من جانفي 2021.

اأعلن وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد احلميد 
حمداين يف ت�رصيح �شحفي  نهار ام�ش  الثالثاء, عن 

ان�شاء �شلطة   يف القريب العاجل من اأجل متابعة ال�شوق 
الدولية للمنتجات الزراعية وكذا التاأ�شي�ش لنموذج 

ا�شتهالك وطني بغية تنظيم عملية توزيع املنتجات 
الفالحية وتنظيمها.

اأكد خبري النفط الدويل مراد برور اأن اجلزائر متتلك 
الو�شائل لتجاوز اأزمة �شوق النفط العاملية, الناجمة 
عن جائحة كوفيد-19 , من خالل القيام باإ�شالحات 
اقت�شادية تتعلق ب�شكل خا�ش بتطوير �شوناطراك و 
اال�شتثمار يف الطاقات املتجددة و قال اخلبري يف 
حديث اأن »اجلزائر لديها الو�شائل الب�رصية و كذا 

املالية لتجاوز االأزمة.

الدرامية  االأعمال  رائد  تويف 
حامت  ال�شوري  املخرج  التاريخية 
العا�شمة  يف  الثالثاء,  اأم�ش   علي 
يناهز  عن عمر  القاهرة,  امل�رصية 
58 عاما, ويعد »علي« من اأبرز الذين 
ملناف�شة  ال�شورية  بالدراما  دفعوا 

نظريتها امل�رصية

ب�سبب ق�سية الأويغور 
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�س3 رئي�س جمّمع خرباء املهند�سني املعماريني، عبد احلميد بوداود لـ"الو�سط":

الرفع من اإنتاج احلجار �صيق�صي على اأزمة احلديد
.          توقف "موؤقت" مل�ساريع عمومية منها م�ساريع عدل

قال رئي�س املجّمع الوطني خلرباء املهند�سني 
املعماريني، عبد احلميد بوداود، اأم�س، اأن 

حجم اإنتاج جممع احلجار للحديد غري كاف 
بتاتا ل�سد احتياجات ال�سوق الوطنية وحتقيق 

الكتفاء الذاتي من هذه املادة الأولية.
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ع�سو جمل�س الأمة فوؤاد �سبوتة لـ"الو�سط":

تغيري حكومي وحركة يف �سلك الولة قريبا
.    بع�س امل�سوؤولني خانوا ثقة الرئي�س

.  النتخابات �ستكون نهاية مار�س و بداية اأفريل و البداية بالت�سريعيات

توقع ع�سو جمل�س الأمة فوؤاد �سبوتة اأن  يقدم رئي�س اجلمهورية عل اإجراء تغيري حكومي 
وحركة يف �سلك الولة قريبا بعد عودته من فرتة النقاهة ، بعد احل�سيلة الهزيلة لعدد من 

اأع�ساء احلكومة والولة خالل الأزمة ال�سحية التي عا�ستها البالد ما يقارب 10 اأ�سهر.

اإميان لوا�س 

�أم�س  �سبوتة  فوؤ�د  �لأمة  جمل�س  ع�سو  فتح 
»مان�سيت«  ح�سة  على  �سيفا  حلوله  خالل 
�لتي ينتجها جممع �لو�سط  �لنار على بع�س 
�لولة،  من  وعدد  �حلكومي  �لطاقم  �أع�ساء 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  بخيانة  �تهمهم  حيث 
�ملجيد تبون �سو�ء على �مل�ستوى �ملحلي �أو 
�أن  توقع  حيت  يف  �ملركزي،  �مل�ستوى  على 
�سهر  نهاية  �لنتخابية  �ل�ستحقاقات  جتري 
تكون  �أن  على  �أفريل،  �سهر  بد�ية  و  مار�س 

�لبد�ية بالت�رشيعيات.
ب�سبب  �لرئي�س  �أن غياب  �سبوتة  فوؤ�د  و�عترب 
مر�سه كان فر�سة له ملعاينة عمل �مل�سوؤولني 
تعي�سه  �لذي  �ل�سعب  �لو�سع  يف  �أد�ئهم 
�لرئي�س  ثقة  خانو�  �أنهم  م�سري�  �جلز�ئر، 
يف  تغيري�ت  متوقعا  �مل�ستويات،  جميع  على 
�لإد�رة �ملركزية ،و�ملحلية ،وحتى يف �أع�ساء 
�جلمهورية  لرئي�س  �لقريبة  �لعودة  �حلكومة 

عبد �ملجيد تبون.
ويف �ل�سياق ذ�ته، قال �ملتحدث:« ولة ووزر�ء 
ف�سلو يف حتقيق �لتغيري �ملن�سود، و�لعديد من 
يقومو�  مل  �ملنا�سب  توليهم  منذ  �مل�سوؤولني 
لالأ�سف  قر�ر،  �أي  يتخذو�  �أو  مبادرة  باأي 
م�ستوى  على  خاطئة  كانت  �لختيار�ت 
�أو  �لولة  م�ستوى  على  ،و  �لقيادية  �ملنا�سب 
�أكرث،  �لو�سع  تاأزمي  يف  و�ساهمو�  �حلكومة، 

�لتغيري �أ�سبح حتمية ق�سوى ».  
عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أن  �سبوتة  فوؤ�د  و�أكد 
�ملجيد تبون له �لإر�دة �ل�سيا�سية يف �إحد�ث 
�إىل �جلز�ئر �جلديدة، لفتا  �لتغيري �ملن�سود 
�أن �لظرف �لذي تعي�سه �لبالد منذ قر�بة 10 
�أ�سهر عطلت جت�سيد برناجمه و�لإ�سالحات 

�لتي تعهد بها.

الرئي�س كان عند وعده
وثمن فوؤ�د �سبوتة �لتز�م �لرئي�س عبد �ملجيد 
خالل  بها  تعهد  �لتي  بالإ�سالحات  تبون 

�لد�ستور  تعديل  �أبرزها  �لنتخابية،  حملته 
�إىل  و�لذهاب  �لنتخابات  قانون  وتعديل 

حمليات وت�رشيعيات م�سبقة.
�لأمة:«  قال ع�سو جمل�س  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 
تعهد  �لنتخابية  حملته  خالل  �لرئي�س 
كان عند وعده، حيث  و  باإ�سالحات عميقة، 
با�رش عدة �إ�سالحات على �ل�سعيد �ل�سيا�سي 
حاليا  و  �لد�ستوري،  �لتعديل  مقدمتها  يف 
�لعمل على تعديل قانون �لنتخابات من �أجل 

�لذهاب �إىل ت�رشيعيات و حمليات م�سبقة«.
�سبوتة  فوؤ�د  �لأمة  جمل�س  ع�سو  و�عترب 
مببا�رشة  �جلمهورية  رئي�س  خطوة  �أن 
على  قاطع  دليل  �لد�ستور  من  �لإ�سالحات 
هذ�  و  �سيا�سية،  �إ�سالحات  �إىل  �لذهاب 
قانون  باإعد�د  قر�ره  خالل  من  �أكده  ما 
�لنتخابات �جلديد و �لذهاب �إىل حمليات ،و 
ت�رشيعيات م�سبقة، بهدف �إحد�ث قطيعة مع 
�ملمار�سات �ل�سابقة �لتي �أثرت على �سريورة 

�لعمل �ل�سيا�سي.
وبخ�سو�س �لد�ستور �جلديد، قال �ملتحدث:« 
وهو  و�قع،  �أمر  �أ�سبح  �جلديد  �لد�ستور 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  ينتظرعودة 
�جلريدة  يف  ،و�إ�سد�ره  عليه  للتوقيع  تبون 
�لنقائ�س  من  �ل�ستفادة  من  لبد  �لر�سمية، 
�عتقادي هوهل  �سيء يف  �أهم  و  �ملطروحة، 
هذ�  هل  و  �لد�ستور،  هذ�  �إعد�د  يف  �أ�سبنا 
�حلر�ك  مطالب  و  لأمال  يرتقي  �لد�ستور 

�ل�سعبي ».

قانون النتخابات اجلديد اأ�سبح 
جاهزا

رئي�س  عزم  �أن  �ملتحدث  �عترب  حني،  يف 
�لذهاب  على  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
يوؤكد  م�سبقة،  وت�رشيعيات  حمليات  �إىل 
�رشورة �أن يو�كب �مل�سهد �ل�سيا�سي �جلز�ئر 

�جلديدة �لتي يتطلع لها �ل�سعب �جلز�ئري.
 و ��سار  �سبوتة �أن قانون �لنتخابات �جلديد 

�جلمهورية  رئي�س  قر�ر  بعد  جاهز�  �أ�سبح 
�مل�ستقلة  �ل�سلطة  قبل  من  باإعد�ده 
كان  �أنه  �أ�سار  حني  يف  �لنتخابات،  ملر�قبة 
تكون  حتى  �للجنة  تو�سيع  �ملفرو�س  من 

خمرجاتها دفعة للم�سهد �ل�سيا�سي.
و �أكد ع�سو جمل�س �لأمة �أن قانون �لنتخابات 
�ملمار�سات  مع  قطيعة  يحدث  �أن  يجب 
،و  �لذمم  ب�رش�ء  تعلق  فيما  خا�سة  �ل�سابقة 
�ملنا�سب �لتي متيزت بها �ملرحلة �ملا�سية، 
لإر�دة  يتطلع  �لنتخابات  قانون  �أن  م�سدد� 

�ل�سعب و يبتعد عن �ملمار�سات �ل�سابقة.  
هو  �لتحدي   »: �لأمة  جمل�س  ع�سو  وقال 
�لعمل  يف  �لنخر�ط  يف  �ل�سباب  �إقناع 
�ل�سيا�سي،خا�سة �أن �لأ�ساليب �ملا�سية كانت 
،و  �ل�سيا�سية  �لعملية  عن  �لعزوف  يف  �سبب 
ن�سدد  نحن  �لأوىل،و  بالدرجة  �لنتخابات 
�ملمار�سات  �إحد�ث قطيعة مع  على �رشورة 
�لعمل  �سريورة  على  �أثرت  �لتي  �ل�سابقة 

�ل�سيا�سي ».

املمار�سات ال�سابقة اأثرت على  �سورة  
الأحزاب 

يف  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  مب�ستقبل  تعلق  فيما 
�لأحز�ب  �أن  �سبوتة  �عترب  �ملقبلة،  �ملرحلة 
�ملتجذرة �لتي متلك قاعدة �سعبية لن تتاأثر، 
ت�سيح  ،و  �أ�ساليبها  بتغيري  مطالبة  لكنها  و 
م�سارها ،و تقدمي �لكفاء�ت يف �ل�ستحقاقات 
�ل�سابقة  �ملمار�سات  باأن  خا�سة   ، �ملقبلة 
بالن�سبة  �لأحز�ب  هذه  �سورة  على   �أثرت 

للمنا�سلني و �ل�سعب   

وباء كورونا عطل م�سروع رئي�س 
اجلمهورية 

كانت   2020 �سنة  �أن  �سبوتة  فوؤ�د  و�عترب 
�أن  م�سري�  كورونا،  جائحة  ب�سبب  ��ستثنائية 
و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �حلياة  جمد  �لوباء 

م�رشوع  عطل  و  �لثقافية،  و  و�لقت�سادية  
رئي�س �جلمهورية يف تطبيق �لإ�سالحات على 
�لنتخابي  برناجمه  لتحقيق  �لأ�سعدة  جميع 

�لتي تعهد به يف حملته �لنتخابية

ل ميكن اإنكار جهود الدولة يف جمابهة 
الوباء 

ل  �أنه  �سبوتة  فوؤ�د  �لأمة  و�أكد ع�سو جمل�س 
وباء  مو�جهة  يف  �لدولة  جهود  �إنكار  ميكن 
�لرتباك  وحالة  �لختاللت  رغم  كورونا، 
�لقر�ر�ت يف بد�ية �لأزمة  و�لتاأخر يف �تخاذ 
�ل�سحية، م�سري� �أنها �رشعان ما تد�ركت ذلك 
�لتي  �ل�سحية  �لأزمة  �أن  �سبوتة  فوؤ�د  ،ولفت 
تعي�سها �لبالد منذ قر�بة 10 �أ�سهر �أكدت �أن 
�ملنظومة �ل�سحية يف �جلز�ئر منظومة ه�سة 
ومري�سة، و�أبانت عجزها خا�سة بعد �لنق�س 
و�لتجهيز�ت  �لو�سائل  يف  �مل�سجل  �لفادح 
،و�ل�سبه  �لطبية  �لطو�قم  وحتى  ،و�لهياكل، 
طبية �لتي وجدت نف�سها جتابه �لوباء يف ظل 

منظومة �سحية مهرتئة على حد قوله.
�أبانت  كورونا  جائحة  �أن  �ملتحدث  و�أ�سار 
�أنه  على  م�سدد�  �لختاللت،  من  �لعديد 
جان �لوقت يف �إن�ساء خاليا �أزمة يف خمتلف 
�لت�سخي�س  �لوز�رية، يكون دورها  �لقطاعات 
وتقدمي �ملعطيات و�لتو�سيات ت�سم �لفاعلني 

و�خلرب�ء يف �لقطاع، بعيد� عن �لتزلف.
وقال ع�سو جمل�س �لأمة :« �سبق يل �أن تدخلت 
يف عر�س برنامج �حلكومة، و طالبت ب�رشورة 
�لنهو�س باملنظومة �ل�سحية و دعمها، ورفع 
»وندد  �ل�سحية  �مل�ساريع  عن  �لتجميد 
�لقطاعات  بني  �لتن�سيق  بغياب  �ملتحدث 

�لوز�رية، م�سدد� على �رشورة معاجلة جذرية 
لذلك، بنظرة ��ست�رش�فية .

احلكومة مطالبة بالبتعاد عن �سيا�سة 
التخوين 

بخ�سو�س  �خلطر  ناقو�س  �سبوتة  فوؤ�د  دق 
بفعل  ت�رشرت  �لتي  �لقت�سادية  �ملوؤ�س�سات 
مطالبة  �حلكومة  �أن  م�سدد�  كورونا،  جائحة 
هذه  دعم  و  �لتخوين  �سيا�سة  عن  بالبتعاد 
باإعادة  تعلق  فيما  خا�سة  �ملوؤ�س�سات 
�جلدولة و م�سح �ل�رش�ئب، خللق مناخ ي�سمح 
با�ستمر�ر �لن�ساط حتى تعمل هذه �ملوؤ�س�سات 

باأريحية.
�لبحث عن بد�ئل  و ر�فع �ملتحدث ل�رشورة 
خطوة  مثمنا  �ملحروقات،  عن  �قت�سادية 
من  �ملناجم  لقطاع  �لعتبار  لإعادة  �لرئي�س 
خالل �إن�ساء وز�رة للمناجم، قائال :« �جلز�ئر 
 ، �لقطاع  هذ�  من  كثري�  ت�ستفيد  �أن  ميكن 
حيث ميكن توفري على مدى 4 �سنو�ت ماليري 
�لدولر�ت ، �جلز�ئر ت�ستورد يف �سنة و�حدة 
مليار دولر من �لأتربة �مل�ستعملة يف م�سانع 
�ل�سري�ميك، و هذه �ملادة موجودة يف �جلز�ئر 

و ميكن �لو�سل �إىل ت�سديرها �إىل �خلارج ».
�لتي طالت  ورد فوؤ�د �سبوتة على �لنتقاد�ت 
جمل�س �لأمة باعتبار �أنه ل يوؤدي �أي دور، لفتا 
باأن �ملجل�س ي�سم �لنزهاء ،و�لوطنيني، وقام 
بالعديد من �ملبادر�ت و�خلرجات �مليد�نية 
قطاع  على  للوقوف  �لوليات  من  للكثري 
�ملجل�س،  عمل  ديناميكية يف  هناك  �لرتبية، 
كما ثم ت�سجيل خرجات للجان �لتحقيق وهي 

�سابقة يف جمل�س �لأمة ».  

ق�سية املف�سولني من اجلي�س 

بوادر النفراج قبل نهاية جانفي املقبل
ملتقاعدي  �لوطنية  �ملنظمة  رئي�س  ك�سف 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي، ثامر غ�سبان، �أم�س 
�لثالثاء باجلز�ئر �لعا�سمة، باأن �أزيد من 20 
�ألف ملف خا�س بالفئة �لتي �أنهيت خدمتها 
�سيتم  )�ملف�سولني(  �جلي�س  �سفوف  يف 

در��ستها قبل نهاية �سهر يناير �ملقبل.
وقال �ل�سيد غ�سبان يف ت�رشيح ل »و�أج« �أنه 
»مببادرة من وز�رة �لدفاع �لوطني، هناك ما 
يفوق �ل20 �ألف من �ملف�سولني )من �سفوف 
ملفاتهم  �ستكون  �ل�سعبي(،  �لوطني  �جلي�س 
�ملقبل«،  يناير  �سهر  نهاية  قبل  در�ست  قد 
�لتي  ب«�لفئة  يتعلق  �لأمر  �أن  �إىل  م�سري� 

حتوز ملفات طبية ع�سكرية مكتملة«.
وتابع قائال باأن ملفات هذه �لفئة �ستدر�س 
�أمام �للجان �لطبية، م�سيفا �أنه »�سيتم قبل 
�ملنظمة  �إبالغ  �أي�سا  جانفي  �سهر  نهاية 
�لوطنية ملتقاعدي �جلي�س �لوطني �ل�سعبي 
�أن  باعتبار  ولية  بكل  �خلا�سة  بالقو�ئم 
�إىل  �مللفات  دفعت  �لتي  هي  �ملنظمة 
�سناديق �ملعا�سات وعليه فهي �لتي �ستقوم 
�سويت  �لذين  بالأفر�د  بالت�سال  �أي�سا 

و�سعياتهم«.

�لطبية  »ملفاتها  �لتي  �لفئة  بخ�سو�س  �أما 
»�سيتم  باأنه  �ملتحدث  �أكد  فقد  ناق�سة«، 
من  �لثانية  �ملرحلة  يف  ملفاتهم  در��سة 
ج�سديا،  ح�سورهم  يكون  �أن  على  �لعملية 
�أمام �للجان �لطبية عرب �لنو�حي وذلك بعد 
�أن تر�سل �إليهم �ل�ستدعاء�ت«، مو�سحا �أن 
هذه  �للجان هي �لتي »�ستمنح حق �ل�ستفادة 

لهذه �لفئة«.
لهم  �لذين  �ملتقاعدين  لبقية  بالن�سبة  �أما 
�أكد  فقد  �لعطب«،  »منحة  تخ�س  ملفات 
�ل�سيد غ�سبان �أن �لأمور »ت�سري يف �إطارها 
�ملتحدث  دعا  �أخرى،  جهة  �ل�سحيح«من 

�إىل »حت�سني �لظروف �ملعي�سية ملتقاعدي 
من  و�ملنت�سبني  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س 
�أولياء و�أر�مل وذلك بالت�ساور مع �لو�ساية و 
وفق �ملتوفر من �لإمكانيات«، معربا يف هذ� 
�ل�سكن من  م�سكل  �أمله يف حل  �ل�سدد عن 
خالل »تو�فق بني وز�ر�ت �ل�سكن و�لد�خلية 
�لتوزيع  عملية  تتوىل  �لتي  �لوطني  و�لدفاع 
على �ملتقاعدين من خالل تخ�سي�س عدد 
دور  ينح�رش  �أن  على  �ل�سكنات«،  من  معني 
طريق  عن  �مل�ساعدة  »تقدمي  يف  �ملنظمة 

حت�سري �مللفات«.
�أي�سا  �ل�سيد غ�سبان  �ل�سياق، دعا  ويف ذ�ت 
�لتقاعد  منحة  قيمة  مر�جعة  »�رشورة  �إىل 
خا�سة بالن�سبة لذوي �لرتب �ل�سغرية«، لفتا 
�إىل �أن مبلغ �ل30 �ألف دينار«غري كاف و مل 

يعد يلب �حتياجات هذه �لفئة«.
ملتقاعدي  �لوطنية  �ملنظمة  فاإن  لالإ�سارة 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي كانت قد �ن�ساأت �سنة 
1990 يف �سيغة جمعية ثم حتولت �ىل منظمة 
بالن�سغالت  �لهتمام  بهدف   2012 �سنة 
قيادة  �إىل  و�إي�سالها  �لفئة  لهذه  �لجتماعية 

�جلي�س �لوطني �ل�سعبي.

وزارة الدفاع تك�سف

�سبط اأموال من �سفقة رهائن مبايل 
بحوزة اإرهابيني

قو�ت  �إن  لها   بيان  يف  �لدفاع   وز�رة  قالت 
يورو  �ألف   80 يدها على مبلغ  �جلي�س و�سعت 
كانت  فدية  من  و�سلتهم  مبخابئ �إرهابيني 
�سمن �سفقة �لإفر�ج عن رهائن غربيني مبايل  
عرثت  �جلي�س  من  فرقة  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
بعد   ، جيجل  بولية  لإرهابيني  خمابئ  على 
�لقب�س عليه  �ألقي  �إرهابي  بها  �أدىل  معلومات 
قبل �أيام، و�أ�ساف �أنه مت »��سرتجاع مبلغ مايل 
مقدر بـ 80 �ألف يورو )كانت باملخابئ(، و�لذي 
�لفدية  عائد�ت  من  �أوىل  دفعة  �أنه ميثل  تبني 
�ملا�سي،  �أكتوبر  يف  �سفقة  حمل  كانت  �لتي 
فلول  منه  �ست�ستفيد  وكانت  �ل�ساحل،  مبنطقة 
طرف  من  �ملطاردين  �لإرهابية  �جلماعات 

�مل�سالح �لأمنية ب�سمال �لوطن«.
يف  �لرئا�سة  �أعلنت  �ملا�سي،  �أكتوبر  ومطلع 
مايل، حترير 4 رهائن، بينهم �لنا�سطة �سويف 
�لعامل،  يف  فرن�سية  رهينة  �آخر  بيرتونني، 
و�سيا�سي بارز من مايل، هو �إ�سماعيل �سي�سيه، 
ق�س  �أحدهما  �إيطاليتني،  رهينتني  جانب  �إىل 

�ختُطف يف �لنيجر، من دون تفا�سيل �أخرى.

باأن �لعملية  �إعالمية متطابقة  و�أفادت تقارير 
متت ب�سفقة مبادلة بني زعيم �لتنظيم �لإرهابي 
�مل�سمى »جماعة ن�رشة �لإ�سالم و�مل�سلمني«، 
و�ملالية،  �لفرن�سية  و�ل�سلطات  غايل،  �آغ  �إياد 
مت على �إثرها �إطالق �رش�ح 207 �إرهابيني مع 
دفع مبلغ مايل تر�وح بني 6 ماليني يورو )7.3 
مليون   36.3( يورو  مليون  و30  دولر(  ماليني 

دولر(.
�ملعروفة  غ�سب �جلز�ئر،  �ل�سفقة  و�أثارت 
�لإرهابية،  للجماعات  فدية  �أي  دفع  برف�سها 
عنهم  �ملفرج  �لإرهابيني  �أن  خا�سة 
�ملتاخمة  �ملناطق  يف  �لن�ساط  �إىل  عادو� 
يحمل  من  ومنهم  �جلنوبية،  حلدودها 

�جلن�سية �جلز�ئرية.
وجاء �أول رد جز�ئري ر�سمي على ل�سان وز�رة 
�أجنبية  �أطر�ف  يفيد »قيام  �آنذ�ك،  �لدفاع، 
مت  �سفقة،  �إبر�م  عن  �أ�سفرت  مبفاو�سات 
�إرهابي   200 من  �أكرث  �رش�ح  �إطالق  مبوجبها 
ودفع فدية مالية معتربة للجماعات �لإرهابية 

مقابل �لإفر�ج عن 3 رهائن �أوروبيني«.
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رئي�س املجّمع الوطني خلرباء املهند�سني املعماريني، عبد احلميد بوداود لـ"الو�سط":

الرفع من اإنتاج احلجار �سيق�سي على اأزمة "احلديد"
.    توقف »موؤقت« مل�ساريع عمومية منها م�ساريع عدل

قال رئي�س املجّمع الوطني خلرباء املهند�سني املعماريني، عبد احلميد بوداود، اأم�س، اأن حجم اإنتاج جممع احلجار للحديد غري كايف 
بتاتا ل�سد احتياجات ال�سوق الوطنية وحتقيق الكتفاء الذاتي من هذه املادة الأولية، من منطلق اأنه ينتج �سنويا مليون و خم�سني األف 
طن من احلديد، ما اأدى للجوء اجلزائر ل�سترياد هذه املادة من اخلارج، معتربا اأن هذا يعد من اأهم الأ�سباب التي �ساهمت يف ا�ستفحال 

ظاهرة امل�ساربة يف اأ�سعار احلديد خ�سو�سا ومواد البناء عموما، لأن حجم الطلب يفوق ماهو معرو�س باأ�سعاف م�ساعفة، وبالتايل 
الرفع من حجم اإنتاجه �سيق�سي على الأزمة نهائيا.

مرمي خمي�سة

به  خ�ص  ت�رصيح  يف  بوداود  اأكد  وهنا 
»الو�سط«، اأّن اأزمة احلديد تفاقمت خالل 
الأيام الأخرية، لأن الطلب اأكرث من العر�ص، 
املوؤ�س�سات  عديد  لت�رصرت  اأدى  ما 
احلديد،  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  املقاولتية 
ويف  موؤقتا  م�ساريعها  توقف  لدرجة 
اأن  انتظار  يف  عدل،  م�ساريع  مقدمتها 
مرجعا  القادمة،  الأيام  خالل  تنخف�ص 
والقوانني  الرقابة  لغياب  ذلك  يف  ال�سبب 
�سوء  اإىل  بالإ�سافة  للم�ساربني،  الرادعة 
على  الدخلني  وغزو  والتنظيم،  الت�سيري 
املهنة للور�سات البناء بطرق غري �رصعية، 

غلبت  التجارية  النظرة  اأن  جانب  اىل  هذا 
على امليدان، ما جعل املقاولني ي�ستغنون 
عن اخلرباء واملخت�سني يف ميدان الهند�سة 
اأرباحهم  هام�ص  لرفع  والبناء  املعمارية 
عمل  خمطط  و�سع  باأهمية  اآبهني  غري 
و  للجودة  �سمانا  التفا�سيل،  كل  يراعي 
�سياق  يف  متحدثنا،  وا�ستغرب  الدقة. 
مت�سل، عدم حترك ال�سلطات الو�سية حلد 
الآن �سواء من اأجل تو�سيح �سبب الزيادات 
يف اأ�سعار احلديد، اأو من خالل اإيفاد جلنة 
حتقيق يف هذا املو�سوع، رغم اأن الأمر اأثر 
�سلبا على �سري عديد م�ساريع العمومية يف 
مقدمتها م�ساريع عدل، مو�سحا باملنا�سبة 
اإجراءات  اتخاذ  املفرو�ص  من  كان  اأنه 

امل�ساربة،  ملحاربة  قبلية  وردعية  رقابية 
موؤكدا اأن الوقت مل يفت بعد لتحقيق ذلك 
ب�سفة  يج�سد  متكامل  خمطط  خالل  من 

تدريجية.
احلديد  اأ�سعار  �سهدت  فقد  لالإ�سارة،  و 
و�سحاها،  ليلة  بني   %40 ن�سبة  بلغ  ارتفاع 
دينار،  و9500   9000 بني  تراوحت  حيث 
الأيام  يف   7500 تتعدى  ل  كانت  بعدما 
خالل  تنخف�ص  اأن  انتظار  يف  املا�سية، 
البنائني  عديد  دفع  ما  القادمة،  الأيام 
حتت  فاي�سبوكية  حملة  ل�سن  واملقاولني، 
خاللها  من  يدعون  ي�سدي«  »خليه  �سعار 
احلديد  �رصاء  مقاطعة  اإىل  املعنيني 

وخمتلف املواد التي ت�سنع منه.

نقل حاوية خ�سر ي�ستغرق45 يوما نحو كوت ديفوار

خ�سائر م�سدرين جزائريني ب�سبب النقل البحري
امل�سدرين  من  العديد  عرب 
مواقع  على  الفالحية  للمنتجات 
ا�ستيائهم  عن  الجتماعي  التوا�سل 
واملرافقة  الت�سهيالت  اإنعدام  من 
الإفريقية  ال�سوق  لولوج  الوزارية 
مليون   400 من  اأكرث  ت�سم  التي 
م�ستهلك، رغم الإمكانيات املتوفرة 
رئي�ص  اأ�سداها  التي  ،والتعليمات 
لت�سجيع  للم�سوؤولني  اجلمهورية 
لكن  الت�سدير،  على  امل�ستثمرين 
الواقع ح�سبهم يك�سف العك�ص، حيث 
واحتكار  هيمنة  �سحية  هوؤلء  وقع 
على  ت�ستحوذ  اأجنبية  نقل  �رصكات 
خدماتها  فار�سة  الوطنية،  ال�سوق 
اأحالم  على  تق�سي  باه�سة  باأ�سعار 
للعمق  �سلعهم  لإي�سال  امل�سدرين 
جتربة فالح  وتعترب  الإفريقي، 
من  اجلنوب  وليات  اإحدى  من 
يف  املتداولة،  املوؤ�سفة  التجارب 
اأراد جتربة  والذي  اخل�سو�ص،  هذا 
وادي  ب�سل  فاختار  اخل�رص  ت�سدير 
ديفوار،  كوت  اإىل  لت�سديره  �سوف 
ودفع ل�رصكة فرن�سية حمتكرة للنقل 
البحري مبلغ 45 مليون �سنتيم مقابل 
 40 ذات  مربدة  حاوية  �سحن  كل 
 45 بعد  �سحنته  اإي�سال  ليتم  قدم، 
ن�سف  لتلف  اأدى  ما   ،! كاملة  يوما 
ما  ل�سوق،  و�سولها  عند  �سحنته 
ب�سعر  املتبقي  الن�سف  لبيع  ا�سطر 
عن  الباقني  عزوف  يربر  ما  رمزي، 
من  خوفا  الإفريقية  ال�سوق  اقتحام 
العراقيل  وهي  مالهم،  راأ�ص  خ�سارة 
اجلمعية  من رئي�ص  كل  اأكدها  التي 
الوطنية للتجار واحلرفيني، و رئي�ص 
احتاد الفالحني اجلزائريني واخلبري 
القادر،  عبد  بري�ص  القت�سادي، 
»الو�سط«  معهم  الذين توا�سلت 
لت�سليط ال�سوء على هذا املو�سوع، 
هي  احلكومة  اأن  على  جممعني 
العراقيل  بتذليل  املخولة  اجلهة 
امل�سدرين،  تعرت�ص  التي  امليدانية 
هيمنة  على  الق�ساء  خالل  من 

الأجنبية  البحري  النقل  �رصكات 
النظر  واإعادة  الوطنية،  ال�سوق  على 
يف النظام امل�رصيف اخلارجي وفتح 
ح�سابات بنكية يف البلدان الإفريقية 
البنكية  املالية  التحويالت  لت�سهيل 
و�سع  مع  القت�ساديني،  للمتعاملني 
حد لالأعباء البريوقراطية، وتخفيف 
الأعباء على امل�سدرين ومرافقتهم 
مراحل  جميع  خالل  امليدانية 
خارج  الت�سدير  ت�سجيع  اإطار  يف 

املحروقات.
 بري�س عبد القادر

اخلروج من هيمنة �سركات 
النقل الأجنبي »�سرورة ملحة«

بري�ص  القت�سادي،  اخلبري  اأف�سح 
ت�سدير  اأن  اأم�ص،  القادر،  عبد 
يتطلب  الزراعية  املنتوجات 
اإىل  ال�سلع  اإي�سال  ال�رصعة يف 
امل�ستهدفة،  والأ�سواق  الوجهات 
النظر  اإعادة  يتطلب  الأمر  وبالتايل 
للب�سائع  البحري  النقل  موؤ�س�سة  يف 
�رصكات  وهيمنة  تبعية  من  للخروج 
النقل البحري الأجنبية عليها خا�سة 
اأن  باملنا�سبة  مو�سحا  الفرن�سية، 
هو  ما  �سيا�سيا، بقدر  لي�ص  الأمر 
القت�سادية و  باجلاهزية  مرتبط 
لوج�ستيكية مع القدرة على املناف�سة 

بكل احرتافية يف جمال الت�سدير.
مع  حديثه  خالل  بري�ص  وك�سف 
»الو�سط«،اأن اجلزائر لالأ�سف تاأخرت 
الإفريقية،  ال�سوق  اإىل  لدخول  كثريا 
ال�سبق  لهم  املنطقة  يف  ومناف�سونا 
م�ساحات  احتالل  و  التواجد  يف 
وا�سعة منه، من خالل �سبكة  النقل 
اإىل جانب  اجلوي والربي والبحري، 
�سبكة بنكية وغريها، ما ي�سعنا اأمام  
واملناف�سة  للدخول  حقيقي  حتدي 
بعد  خا�سة  الإفريقية،  ال�سوق  يف 
احلرة  التجارة  اتفاقية  دخول 
من  ابتداء  التطبيق  حيز  الإفريقية 

اأول يناير 2021.

ال�سلطات  باملنا�سبة  متحدثنا  ودعا 
العمومية ل�رصورة التعجيل ل�ستحداث 
جميع  وانخراط  لوج�ستيكة،  اأر�سية 
املوؤ�س�سات يف م�سعى ترقية ال�سادرات 
البنوك  وخا�سة  املحروقات،  خارج 
التجارة  وزارة   وم�سالح  واجلمارك 
اإن�ساء  باملنا�سبة  مقرتحا  والنقل، 

اأ�سطول نقل جوي جتاري.

حاج طاهر بولنوار
هناك اأربعة عراقيل تعرت�س 

و�سول منتجاتنا لإفريقيا

ك�سف رئي�ص اجلمعية الوطنية للتجار 
بولنوار،  طاهر  حاج  واحلرفيني، 
منها  يعاين  التي  العراقيل  اأن  اأم�ص، 
لقتحام  القت�ساديون  املتعاملون 
لأربعة  راجعة  الإفريقية،  ال�سوق 
بغياب  متعلق  اأولها  رئي�سية،  م�ساكل 
ال�سناعة التحويلية الغذائية يف البالد، 
التحويالت  مب�ساكل  مرتبط   وثانيها 
جانب  اإىل  اخلارجية،  البنكية  املالية 
الإدارية،  البريوقراطية  امل�ساكل 
جتعل  والتي  وال�سحن  النقل  وم�ساكل 
ال�سري  يعرقل  ما  مرتفعة،  التكاليف 
العمق  اإىل  الت�سدير  لعملية  احل�سن 
قبل و�سوله  املنتوج  وتلف  الإفريقي، 

للجهة املعنية.   
ت�رصيح خ�ص  بولنوار يف  اقرتح  وهنا 
ال�سلطات  على  »الو�سط«،  جريدة  به 
النظام  يف  النظر  اإعادة  املعنية 
ح�سابات  وفتح  اخلارجي  امل�رصيف 
لت�سهيل  الإفريقية  البلدان  يف  بنكية 
التحويالت املالية البنكية للمتعاملني 
لالأعباء  حد  و�سع  مع  القت�ساديني، 
على  الأعباء  وتخفيف  البريوقراطية، 
امليدانية  ومرافقتهم  امل�سدرين 
اإطار ت�سجيع  خالل جميع مراحل يف 

الت�سدير خارج املحروقات.
حممد عليوي

تذليل عراقيل الت�سدير 
»ق�سية« حكومية

احتاد  رئي�ص  قال  جهته،  من 
حممد  اجلزائريني،  الفالحني 
مع  حديثه  خالل  اأم�ص،  عليوي، 
»الو�سط« اأن ال�سعوبات التي تعرت�ص 
لت�سدير  القت�ساديني  املتعاملني 
ق�سية  لي�ست  لإفريقيا،  منتوجاتهم 
والفالحة،  التجارة  بوزارة  خا�سة 
باحلكومة،  مرتبطة  ق�سية  هي  بل 
لأن اجلهة املخولة لتنظيم التبادلت 
اجلوار  ودول  اجلزائر  بني  التجارية 

يف اإفريقيا.
اأن  حديثه  �سياق  يف  عليوي  واأورد 
عكفت  والفالحة  التجارة  وزارة 
فتح  على  املا�سية  الفرتة  خالل 
ت�سهيلية  اإجراءات  واتخاذ  ور�سات 
لدعم هذا امل�سعى، تنفيذا لتعليمات 
رئي�ص اجلمهورية،  اإل اأن الفالحني 
ميدانية  عراقيل  من  يعانون  لزالوا 
للعمق  الفالحية  منتجاتهم  لت�سدير 
اأن  باملنا�سبة  مذكرا  الإفريقي، 
الإنتاج،  يف  قفزة  حقق  قد  القطاع 
املنتجات  بع�ص  يف  فائ�ص  وهناك 
مع  لكن  للت�سدير،  توجيهه  ميكن 
هذا نالحظ عزوف عند الفالحني، 
للت�سدير  الباه�سة  التكاليف  ب�سبب 
الإنتاج،  تكاليف  قيمة  تفوق  والتي 
العراقيل  بتذليل  احلكومة  مطالبا 
امل�سدرين،  تعرت�ص  التي  امليدانية 
واعدة  �سوق  الإفريقية  ال�سوق  لأن 

ومربحة للطرفني.  
مطلعة  م�سادر  نفت  جهتها،  من 
البحري  النقل  �رصكة  داخل  للو�سط 
قبل  من  �سكوى  وجود  الفرن�سية، 
اإحدى امل�سدرين يف هذا اخل�سو�ص، 
على  ذلك  ثبت  حال  يف  اأنه  موؤكدة 
املدعي �سخ�سيا تقدمي �سكواه لفتح 
اأ�سباب  حتقيق يف احلادثة، ومعرفة 
لن  ذلك  �سحناته،وغري  و�سول  تاأخر 
يف  اإل  بت�رصيحات  املوؤ�س�سة  تديل 
حال ح�سولنا على ترخي�ص من قبل 

ال�سلطات املخت�سة... 

ب�سبب ق�سية الأويغور 

»حرب دبلوما�سية« بني ال�سني 
و اأمريكا يف اجلزائر

لدى  بكني  �سفارة  احتجت 
لنظريتها  من�سور  اجلزائر على 
الأويغور  ق�سية  الأمريكية حول 
اعتربته »م�سيئا« و«تدخال يف �سوؤون 
الداخلية«،والأحد، ن�رصت  ال�سني 
باجلزائر، عرب  وا�سنطن  �سفارة 
لتقرير  رابطا  »في�سبوك«، 
اأ�سحاب  من  اثنني  حول  �سحفي 
املتحدة،  بالوليات  املطاعم 
تقدمي  جانب  يعمالن اإىل 
الوجبات على »توعية الزبائن حول 
ال�سطهاد امل�ستمر الذي ميار�سه 
منذ  ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب 
مقاطعة  يف  الأويغور  �سد  عقود 
ن�رصه  �سينجيانغ بال�سني«التقرير 
موقع »�سري اأمريكا« التابع للخارجية 
الأمريكية؛ والذي يعمل -كما يقول 
ر�سالة  »تو�سيل  على   - نف�سه  عن 
الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
العامل؛ عرب  اأنحاء  �سائر  اإىل 
النقا�ص  ق�س�ص و�سور تثري  ن�رص 
واحلوار حول موا�سيع مهمة مثل 
القانون  ،و�سيادة  الدينية  احلرية 
والكرامة  القت�سادي  والزدهار 
وال�سيادة«،وم�ساء  الإن�سانية 
ال�سني  �سفارة  ردت  الإثنني، 
بتدوينة اأخرى حتتج  باجلزائر 
الدبلوما�سية  البعثة  خطوة  على 
ذلك حماولة  اإن  الأمريكية بالقول 
وتدخل يف  ال�سني  �سمعة  »لت�سويه 
ال�سوؤون الداخلية ال�سينية«وح�سب 
�سفارة  ن�رصتها  التي  التدوينة، 
على  عرب �سفحتها  بكني 
تركز  اأن  ينبغي  »في�سبوك«، »كان 
تعزيز  على  الأمريكية  ال�سفارة 
التعاون مع الدولة التي تعمل فيها 
)اجلزائر(، لكنها دائما ما تفكر يف 
كيفية ت�سويه �سمعة الدول الأخرى، 

والتدخل يف �سوؤونها الداخلية، اإنه 
»وفقا  اأنه  اإىل  حمري«ولفتت  اأمر 
اأ�سدرها  التي  لبيانات ال�ستطالع 
الأمريكي،  لالأبحاث  بيو  مركز 
امل�سلمني  باملائة من   75 هناك 
بوجود  يعتقدون  الأمريكيني 
�سدهم  خطري  عن�رصي  متييز 
عام  الأمريكي«ومنذ  املجتمع  يف 
اإقليم  على  ال�سني  ت�سيطر   ،1949
موطن  وهو  ال�رصقية،  ترك�ستان 
امل�سلمة،  الرتكية  الأويغور  اأقلية 
»�سينجيانغ«،  ا�سم  عليه  وتطلق 
اأوت  اجلديدة«ويف  »احلدود  اأي 
اأفادت جلنة حقوقية تابعة   ،2018
لالأمم املتحدة باأن ال�سني حتتجز 
الأويغور  من  م�سلم  مليون  نحو 
برتك�ستان  �رصية  مع�سكرات  يف 
ما  عادة  ال�سني  اأن  غري  ال�رصقية 
ي�سفها  التي  املراكز  اإن  تقول 
بـ«مع�سكرات  الدويل  املجتمع 
اعتقال«، اإمنا هي »مراكز تدريب 
عقول  »تطهري  اإىل  وترمي  مهني« 
الأفكار  من  فيها  املحتجزين 
اإح�ساءات  املتطرفة«وتفيد 
م�سلم  مليون   30 بوجود  ر�سمية 
من  مليونا   23 منهم  ال�سني،  يف 
غري  تقارير  تقدر  فيما  الأويغور، 
بقرابة  امل�سلمني  عدد  ر�سمية 
م�سلمي  ملف  وظل  مليون،   100
توتر  �سنوات، م�سدر  منذ  الإيغور 
بني ال�سني ووا�سنطن، وقبل اأ�سهر 
الأمريكي  النواب  اأقر جمل�ص 
م�رصوع قرار يحظر ا�سترياد ال�سلع 
»�سينجيانغ«،  منطقة  يف  املنتجة 
»باإرغام  بكني  قيام  خلفية  على 
على  الأويغور  اأقلية  من  اأفراد 

العمل الق�رصي«.
مرمي خمي�سةق.و
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�أ�ساتذة  جمل�س  نقابة  جددت 
�لثانويات �أم�س، يف بيان لها، مطالبها 
�ملرفوعة منذ �سنو�ت، موؤكدة �أنه ال 
حولها  �لتفاو�س  من  للوز�رة  مفر 
�جلبهة  ��ستقر�ر  �سمان  �أجل  من 
منذ  غليانا  ت�سهد  �لتي  �الجتماعية 

يف  �لنقابة  ودعت  �لعام.  قر�بة 
تطبيق  �إجر�ء�ت  تفعيل  �إىل  بيانها، 
��ستغلو� عليه  �لقانون �خلا�س �لذي 
ل�سنو�ت، مع �لعمل على رفع �لقدرة 
�لتقاعد  قانون  و�إلغاء  �ل�رش�ئية 
�لنقابية،  �حلريات  و�سمان  �جلديد، 

يحافظ  عمل  قانون  �سن  جانب  �إىل 
على كر�مة �لعامل و��ستقر�ره.

�لنقابة »كال«  �أن  �لبيان،  و�أ�سار ذ�ت 
كل  مع  �رشط  �أو  قيد  دون  تت�سامن 
�الأ�ساتذة و�ملوظفني و�لعمال �لذين 
و�ال�ستبد�د  و�لظلم  �لتع�سف  طالهم 

و��ستعمال  لل�سالحيات  وجتاوز 
�جلميع  د�عية  و�لتهديد،  �ل�سلطة 
لرفع  �لنقابي  بالت�سامن  للتم�سك 
لال�ستجابة  و�ل�سغط  �ملظامل  هذه 

للمطالب.
مرمي خمي�سة

�البتد�ئية  تيبازة  حمكمة  �أد�نت 
�لثالثاء  �أم�س  ح�سوريا  علنيا 
و�يل  زوخ،  �لقادر  عبد  �ملتهم 
�سنو�ت  ب4  �الأ�سبق،  �لعا�سمة 
تتعلق  ف�ساد  بتهم  نافذة  �سجنا  
منتدى  لرئي�س  �إمتياز�ت  مبنح 
علي  �الأ�سبق  �ملوؤ�س�سات  روؤ�ساء 

حد�د.
�لقادر  عبد  �ملحكمة  �أد�نت  كما 
زوخ �ملد�ن �سابقا يف ق�سيتي ف�ساد 
�ل�سجن، ب1  �إدخاله  �أخريتني ومت 
مليون دينار غر�مة مالية و�إق�سائه 
�أو  �سامية  وظائف  ممار�سة  من 
ملدة  �سيا�سي  ملن�سب  �لرت�سح 
�لعقوبة  نفاذ  بعد  �سنو�ت  ثالث 
 8 يوم  �ملحاكمة  �أطو�ر  وجرت 
�إلتم�ست  �أين  �جلاري  دي�سمرب 
نافذة  �سجنا  �سنو�ت   10 �لنيابة 
جلنحتني  غر�مة  مليون  و�حد  و 
تتعلق ب« ��ساءة ��ستغالل �لوظيفة 
مربرة  غري  �إمتياز�ت  »منح  »و 
�لذي  حد�د  علي  ل�سالح  للغري« 
ب�سفته  �ملحكمة  هيئة  �أمام  مثل 

�ساهد.
ويف حيثيات �لق�سية، ت�سبب ف�ساد 

للعقار  كبرية  »خ�سارة  يف  �ملتهم 
و�ل�سياحي  و�ل�سناعي  �لفالحي 
معتربة  مالية  خ�سائر  وكذ� 
�أثبتت  حيث  �لعمومية«  للخزينة 
حتقيقات �ملفت�سية �لعامة للمالية 
وخمالفات  خروقات  وجود  عن 
�أمالك  ت�سيري  لقو�نني  �رشيحة 
�لدولة و�ال�ستثمار يف ت�سعة ملفات 
»��ستثمارية« ظهرت فيما بعد �أنها 
م�ساريع »وهمية« مل يج�سدها علي 

حد�د على �أر�س �لو�قع.
للمتهم  �لقا�سي  �إ�ستجو�ب  ويف 
عن  ت�ساءل  �ملحاكمة،  يوم  زوخ 
ل�سالح  »�مل�سبوهة«  �ال�ستفاد�ت 
�أو  معنوي  ك�سخ�س  حد�د  علي 
�الأ�سغال  ملجمع  مالك  ب�سفته 
��ستثمارية  �أو�رشكات  �لعمومية 
و�قعة  عقار�ت  عدة  من  �أخرى، 
دون  �لعا�سمة  �جلز�ئر  باإقليم 
على  ح�سوله  خالل  من  حق  وجه 
قر�ر�ت �متياز ت�سوبها �لعديد من 
مل�ساحات  �لقانونية  �خلروقات 
�ملفت�سية  خلربة  ،وفقا  خيالية 

�لعامة للمالية.
�أر�سية  قطعة  �أبرزها  ولعل 

مرت   39.300 من  �أزيد  مب�ساحة 
الإن�ساء  �ل�سمار  و�د  مربع مبنطقة 
هي  مبنطقة  �سناعي  مركب 
الحت�سان  خم�س�سة  �الأ�سل  يف 
قانون  مع  يتنافى  ما  وهو  حديقة 

تخ�سي�س �الوعية �لعقارية.
�ال�ستفادة--ح�سب  هذه  وجاءت 
مو�فقة  بعد  �جلل�سة--  قا�سي 
لال�ستثمار،  �لوطني  �ملجل�س 
طبيعة  حتويل  ��سد�ر  مت  فيما 
�سناعي  مركب  من  �مل�رشوع 
قر�ر  و�إ�سد�ر  ترفيه  م�رشوع  �إىل 
قبل  من  �المتياز  وحق  �ال�ستفادة 
�إىل  �لرجوع  دون  �لعا�سمة  و�يل 

�ملجل�س �لوطني 
�لت�سوية،  يف  حتايله  و  لال�ستثمار 
كانت  �ملذكورة  �لقطعة  �أن  حيث 
ت�سكل �سابقا قاعدة حياة ��ستوىل 
رخ�سة  دون  حد�د  علي  عليها 
�ىل  �مل�رشوع  حتويل  مت  حني  يف 
م�سنع الإنتاج �لزفت وكذ� حظرية 
لركن �آليات �ال�سغال حيث ت�سببت 
تلك �ال�ستفادة يف خ�سارة للخزينة 
تقدر  �حلر��س  لبلدية  �لعمومية 

ب133 مليار.

كما ��ستفاد علي حد�د بدون وجه 
باقليم  �أر�سية  قطع  عدة  من  حق 
�لبنيان  وعني  د�ي  ح�سني  بلدية 
من  غريها  �إىل  �لبي�ساء،  و�لد�ر 
م�ساحة  منها  �الأخرى،  �ملناطق 
باأزيد من 16 �ألف مرت مربع بح�سني 
د�ي ف�سال عن �عتد�ئه على عدة 
قطع �أر�سية فالحية منها 30 �لف 
ريا�سي  مركب  الجناز  مربع  مرت 

لفائدة فريق �حتاد �لعا�سمة.
�أكد دفاع �ملتهم زوخ،  من جانبه، 
جمل�س  لدى  �حلكم  �إ�ستئناف 
ق�ساء تيبازة وكانت حمكمة تيبازة 
قد �أد�نت و�يل �لعا�سمة �ال�سبق يف 
ق�سيتي ف�ساد �أخريتني متفرقتني، 
�سنو�ت  ب5  منهما،  و�حدة  لكل 
�سجنا نافذة و و�حد مليون غر�مة 
مع م�سادرة جميع �أمالكه و�إيد�عه 
�ملحاكمة  جل�سة  خالل  �ل�سجن 
هي  ف�ساد  بتهم  �لق�سيتني  وتتعلق 
كل  باأفر�د  عالقة  على  �الأخرى 
�الأ�سبق  �لعام  �ملدير  عائلة  من 
هامل  �لغاين  عبد  �لوطني  لالمن 
�لدين  حمي  �الأعمال  رجل  وكذ� 

طحكوت و �أفر�د من عائلته.

مرمي خمي�سة

��ست�سافته  خالل  جعبوب  و�أورد 
بالقناة �الإذ�عية �الأوىل، �إن تعليمة 
مت  �الإدماج  ملف  حول  جديدة 
قطاعات  عدة  قبل  من  �إعد�دها 
وز�رية، بعد عملية جرد ومتحي�س 
�لت�سغيل  قبل  ما  عقود  ملف  يف 
خمتلف  عرب  �ل�ساغرة  و�ملنا�سب 
جمل�س  در�سها  �لقطاعات، 
تنتظر  عليها،  وو�فق  �حلكومة 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  عودة 
�ملجيد تبون، الإقر�رها يف جمل�س 
�لوزر�ء قبل دخولها حيز �لتطبيق.

�ألف من�سب  �لتجميد عن 75  رفع 
عمل �ساغر يف كل �لقطاعات

مت�سل،  �سياق  يف  �لوزير،  و�أو�سح 
 75 عن  �لتجميد  رفع  �سيتم  �أن 
منها  �ساغر،  عمل  من�سب  �ألف 
لقطاع  �ستمنح  من�سب  �ألف   30
هوؤالء  �إن  موؤكد�  �لوطنية،  �لرتبية 
�ل�سباب، مت تق�سيمهم �إىل 3 فئات 
ح�سب �الأقدمية، �الأوىل الأ�سحاب 

خربة تفوق 8 �سنو�ت و�لثانية بني 
من  الأقل  و�الأخرية  �سنو�ت  و8   3
هذه  �أ�سحاب  مطمئنا  �سنو�ت،   3
�جلديد  �ملخطط  باأن  �لعقود، 
�ملعيقات  جميع  فكك  الإدماجهم، 
حل  تعطل  كانت  �لتي  �ل�سابقة 
قو�نني  وجود  �أهمها  ومن  �مللف، 
�لعمومي  �لوظيف  م�ستوى  على 
عرقلت �لعملية، �إىل جانب جائحة 

م�سار  تقدم  عطلت  �لتي  كورونا 
�حلل.

تعوي�س  طريقة  يف  م�سكلة  نو�جه 
�لعمال يف �حلجر �ل�سحي

ذ�ت  ك�سف  �آخر،  جانب  من 
يف  �إ�سكالية  وجود  عن  �مل�سوؤول، 
يف  �ملتو�جدين  �لعمال  تعوي�س 
كورونا،  ب�سبب  �ل�سحي  �حلجر 
م�سري� �إىل وجود �إجر�ء�ت متخذة 

حلماية حقوق �لعمال �ملت�رشرين 
من جائحة كورونا ووظائفهم.

يعاين  للتقاعد  �لوطني  �ل�سندوق 
من عجز رهيب

و�أما فيما يخ�س �ل�سندوق �لوطني 
يعاين  �أنه  جعبوب  قال  للتقاعد، 
من عجز رهيب، وحل هذ� �ل�سكل 
�لعمل،  منا�سب  تو�سيع  يف  يكمن 
على  �ملحافظة  �ن  منطلق  من 
ما هو موجود من �ساأنه رفع عدد 

�ملنت�سبني.
�أ�سار جعبوب  منف�سل،  �سياق  ويف 
�إىل �أن قطاعه �سيدعم �ل�سيدليات 
ماليا من �أجل بيع �لدو�ء �جلني�س 
تعوي�س  وعن  ��ستعماله،  لت�سجيع 
�أنه  �لوزير  فاأكد  كورونا،  �لتحاليل 
جانفي  �سهر  من  بد�ية  �سيكون 
ك�سف  تعوي�س  �أن  حيث  �لقادم، 
دينار   5000 �سيكون  �ل�سكانري 
و�ستتم   ،PCRلـ دينار  و3000 
عرب  �لوزير  ي�سيف  �لتعوي�سات 
بطاقة �ل�سفاء �أو من خالل �لتقرب 

مل�سالح �ل�سمان �الجتماعي.

ك�سف وزير العمل، الها�سمي جعبوب، اأم�س، اإن خارطة الطريق اجلديدة حول عقود ما قبل 
الت�سغيل، تق�سي باإدماج اأكرث من 365 األف موظف، وفق مراحل خالل �سنتني ون�سف على اأبعد 

تقدير، مع دفع اأجورهم باأثر رجعي ابتداء من جانفي 2021.

التحقيقات يف ق�سية القمح املغ�سو�س م�ستمرة 

اإن�ساء �سلطة ملتابعة ال�سوق 
الدولية للمنتجات الزراعية 

.    التاأ�سي�س لنموذج ا�ستهالك وطني جديد

ق�سية نهب العقار ال�سياحي ب�سكيكدة

التما�س 12 �سنة �سجن يف 
حق اأويحيى وغول 
.   النطق باحلكم االثنني القادم

�أعلن وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية 
ت�رشيح  يف  حمد�ين  �حلميد  عبد 
عن  �لثالثاء،  �م�س   نهار  �سحفي  
�ن�ساء �سلطة   يف �لقريب �لعاجل من 
�أجل متابعة �ل�سوق �لدولية للمنتجات 
لنموذج  �لتاأ�سي�س  وكذ�  �لزر�عية 
عملية  تنظيم  بغية  وطني  ��ستهالك 
توزيع �ملنتجات �لفالحية وتنظيمها 
�ملغ�سو�س  �لقمح  ق�سية  وعن   ،
يف  �لتحقيقات  �أن  �لوزير  ،�أكد 
�مل�ستورد  �ملغ�سو�س  �لقمح  ق�سية 
�ملهني  �لوطني  �لديو�ن  طرف  من 
�إقالة  عنها  �أ�سفر  و�لتي  للحبوب 
�ملدير �لتنفيذي له التز�ل متو��سلة 
من �أجل حتديد م�سوؤولية كل �سخ�س 

�أو  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �سو�ء 
�أن  ،م�سيفا  �لدويل  �مل�ستوى  على 
م�ساءلتها  ميكن  �ملمونة  �الأطر�ف 
�ل�رشوط  ين�س عليه دفرت  ح�سب ما 
�لدو�وين  �أن  حمد�ين  �لوزير  و�عترب 
�ملهنية �لتي �أن�سئت يف �الأ�سا�س من 
�ملنتجات  وت�سيري  �الإنتاج  دعم  �أجل 
حتولت  قد  �الإ�سرت�تيجية  �لفالحية 
قد  ما  وهو  لل�رش�ء،  مر�كز  �إىل 
يدفع �ل�سلطات �لعمومية �إىل در��سة 
بتنظيم  تعنى  �سلطة  �إن�ساء  �إمكانية 
و��سعة  باملنتجات  �خلا�س  �لتموين 
بدعم  حتظى  و�لتي  �ال�ستهالك 

�لدولة  من حبوب وبقول جافة .
حممد بن ترار

�لتم�س وكيل �جلمهورية لدى �لقطب 
حماربة  يف  �ملتخ�س�س  �جلز�ئي 
على  و�القت�سادية  �ملالية  �جلرمية 
م�ستوى حمكمة �سيدي �حممد عقوبة 
12 �سنة �سجن يف حق كل من �لوزير 
و�لوزير  �أويحيى  �أحمد  �ل�سابق  �الأول 
�ل�سابق لالأ�سغال �لعمومية عمار غول 
و10 �سنو�ت يف حق �لوزير �ل�سابق عبد 
�لعقار  نهب  ق�سية  يف  زعالن  �لغاين 
تورط  �لتي  �سكيكدة  بوالية  �ل�سياحي 
ف�سيح  بن  �الأعمال حممد  رجل  فيها 

رجل �الأعمال حممد بن في�سح.
كما مت �لتما�س يف هذه �لق�سية �أحكام 
وغر�مة  �سنو�ت   10 ملدة  بال�سجن 
جز�ئري  دينار  مليون  بقيمة  مالية 
�ل�سابق حممد  �سكيكدة  و�يل  يف حق 
بودربالة ،و8 �سنو�ت �سجن يف فوزي 
بن ح�سني ،وهو و�يل �سابق ب�سكيكدة 
يف  �لعقوبة  نف�س  �لتما�س  مت  كما 
ف�سيح  بن  حممد  �الأعمال  رجل  حق 
�لق�سية  هذه  يف  �لرئي�سي  �ملتهم 

�سجنا  �سنو�ت   7 �لتما�س  جانب  �إىل 
حق  دينارجز�ئري  مبليون  وغر�مة 
�لو�يل �ل�سابق ل�سكيكدة �أي�سا درفوف 
�لتما�س 6 �سنو�ت  �إىل جانب  حجري 
ف�سيح  بن  جنل  حق  يف  نافذة  �سجنا 

�سيف �لدين .
�لق�سية  هذه  يف  �ملتهمون  توبع  و 
�لتي مت تاأجليها عديد �ملر�ت ب�سبب 
�إرتباط بع�س �ملتهمني بق�سايا ف�ساد 
�لوظيفة  ��ستغالل  �سوء  بتهم  �أخرى 
م�ستحقة  غري  �متياز�ت  ومنح 
،ونهب  عمومية  �أمو�ل  ،وتبديد 
ل�سكيكدة  و�لغابي  �ل�سياحي  �لعقار 
مل  �سياحية  م�ساريع  �قامة  بحجة 
تنطلق �ىل يومنا هذ� ومن �ملقرر �أن 
�لقطب �جلز�ئي  تنطق هيئة حمكمة 
�جلرمية  حماربة  يف  �ملتخ�س�س 
�ملالية و�القت�سادية باالأحكام يف هذه 
�لق�سية �لتي تتو��سل مبر�فعات دفاع 

�ملتهمني يوم �الثنني �لقادم.
باية ع  

نقابة »كال« 

دعوة للتم�سك »بالت�سامن النقابي«

حمكمة تيبازة االبتدائية

4 �سنوات �سجنا نافذا يف حق عبد القادر زوخ

وزارة العمل تعتمد تدابري جديدة

دمج جميع املتعاقدين خالل عامني ون�سف

برور  �لدويل مر�د  �لنفط  �أكد خبري 
لتجاوز  �لو�سائل  متتلك  �جلز�ئر  �أن 
�أزمة �سوق �لنفط �لعاملية، �لناجمة 
خالل  من   ، كوفيد-19  جائحة  عن 
تتعلق  �قت�سادية  باإ�سالحات  �لقيام 
ب�سكل خا�س بتطوير �سوناطر�ك و 
�لطاقات �ملتجددة و  �ال�ستثمار يف 
»�جلز�ئر  �أن  �خلبري يف حديث  قال 
لديها �لو�سائل �لب�رشية و كذ� �ملالية 
تعتمد  �أن  �رشيطة  �الأزمة  لتجاوز 
�سلوكا هجوميا و نظرة ��ست�رش�فية 
�القت�سادية  �الإ�سالحات  تنفذ  و 
و  منهجية  و  ب�رش�مة  �لالزمة 
ت�سعها  و�أن  �لالزمة،  باالإر�دة 
�القت�سادي  م�رشوعها  قلب  يف 
�أو�ساع  �أن  �إىل  و�ل�سيا�سي«و�أ�سار 
تطور�ت  �سهدت  قد  �لنفط  �سوق 
م�سدد�   ، �سنة  منذ  منطية«  »غري 
للتطور�ت  �لتح�سب  �رشورة  على 
�جلز�ئر  على  وتاأثريها  �ملحتملة 
و�عتماد �إ�سرت�تيجية ملو�جهة �الأزمة 

�لعاملية و ترتكز هذه �الإ�سرت�تيجية، 
على  �أ�سا�سي  ب�سكل   ، قوله  ح�سب 
�مل�ستويني  على  �سوناطر�ك  تطوير 

�الإد�ري و�لتكنولوجي.
كما يجب دعم �سوناطر�ك من �أجل 
»رفع قاعدة �حتياطاتها يف �جلز�ئر 
)...( ، و �قامة �رش�كات �إ�سرت�تيجية 
خالل  من  �أ�سول  القتناء  دولية 
قيمتها  �نخفا�س  فر�سة  ��ستغالل 
ب�سبب �الأزمة �القت�سادية �لعاملية« ، 
ح�سبما �أو�سى ذ�ت �خلبري و��سرت�سل 
ا، على غر�ر  يقول: يتعني عليها �أي�سً
»�لقيام   ، �لعامل  يف  �لنفط  �رشكات 
طاقة  �رشكة  نحو  و�لتطور  بالتحول 
ممونة للزبون �لنهائي«وح�سب برور، 
ا �الن�سمام »بحزم« يف  من �ملهم �أي�سً
عامل  مع  �لطاقوي  �النتقال  م�سار 
�لكبري  �ل�سم�سي  �حلقل  هو  رئي�سي 
يفتح  و�لذي  �جلز�ئر  متتلكه  �لذي 

�آفاًقا »��سرت�تيجية غري م�سبوقة«.
ق.اإ

خبري النفط الدويل مراد برور

اجلزائر متلك ما تواجه به 
الأزمة العاملية
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األح وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف, 
الثالثاء  اأم�س  بلمهدي,  ي��شف 
ال�رساع  على  العا�شمة  باجلزائر 
لل�زارة  اجلديد  املقر  اجناز  يف 
اأي  املحددة  الآجال  يف  وت�شليمه 

مطلع ال�شنة القادمة.
تفقدية  زيارة  خالل  ال�زير  واأكد 
الكائن  لل�زارة  اجلديد  للمقر 
اجناز  ا�شغال  اأن  اخلروبة  ببلدية 
 85 ن�شبة  فاقت  املقرر  هذا 
التاأخر  اأن  اىل  م�شريا  باملائة, 
امل�شجل يف الجناز خالل ال�شهر 

وباء  تف�شي  اىل  يع�د  املا�شية 
اأثرت,  التي  »ك�فيد-19«  ك�رونا 
وترية  على  تعبريه,  حد  على 
اأن قطاعه  الجناز ,وقال بلمهدي 
من  تبقى  ما  اجناز  اإىل  ي�شعى 
الثالثي  بني  »ما  لت�شليمه  ال�رسوع 
اأجل  من   »2021 من  والثاين  الول 
من  م�ظف   500 حل�ايل  ال�شماح 
اأداء عملهم ووظائفهم يف »اأريحية 

تامة«.
املدار�س  فتح  اعادة  وبخ�ش��س 
القراآنية التي اأغلقت ب�شبب تف�شي 

باأن  ال�زير  ك�رونا, طماأن  فريو�س 
هذه الف�شاءات العلمية واملعرفية 
ريثما  فتحما  �شيعاد  والأخالقية 
ال�شحي  الربوت�ك�ل  اعتماد  يتم 
على  عر�س  الذي  بها  اخلا�س 
واأ�شار  م�ؤخرا  العلمية  اللحنة 
اأن جل  ال�شدد اىل  ال�زير يف هذا 
املعاهد التك�ينية التابعة لقطاعه 
ملزاولة  الطلبة  ع�دة  عرفت 
كانت  اأنها  من  بالرغم  الدرا�شة, 
ومل  بعد  عن  التدري�س  ت�ا�شل 
اأي�شا  وقامت  مهامها  عن  تت�قف 

بتنظيم امتحانات لفائدة الطلبة.
ال�قت  نف�س  يف  بلمهدي  وذكر 
با�شتعداد القطاع لتنظيم امل�شابقة 
من  منتدبني  لختيار  ال�شف�ية 
الئمة من اأجل ار�شالهم اىل فرن�شا 
الآن  حلد  مت  باأنه  ذكر  اأن  بعد  و 
اإعادة فتح اأكرث من 14200 م�شجد 
على امل�شت�ى ال�طني, قال ال�زير 
العظم  اجلزائر  جامع  فتح  باأن 
كل  ت�فري  »بعد  �شيتم  لل�شالة 
لذلك  املالئمة  ال�قائية  الظروف 

حفاظا على �شحة امل�اطنني«.

اجلرمية  مكافحة  م�شالح  فتحت 
امللفات  من  الع�رسات  القت�شادية 
القت�شادية  العالقة ب�لية تلم�شان 
على  ا�شتح�دت  انها  تبني  التي 
الع�رسات من امل�شاريع التي بددت 
فيها الع�رسات من املاليري خالل  
والتي  املا�شية   �شنة  الع�رسين 
ت�شببت يف تبديد املاليريدون اإمتام 
حربا  بقيت  التي  امل�شاريع   هذه 
منت�شف  يف  ت�قفت  اأو  ورق  على 
اأم�الها  ا�شتهالك  بفعل  الطريق  
بع�شها قد  اأن  حتى  دون جت�شيد 
اأم�ال  العم�مية  اخلزينة  ا�شتنزف 
يف  ال�شعبة  بالعملة  ,و  باه�شة 
قد  الذي  المر  الدرا�شات  اإقامة 
وجملة  الأقل  على  ولة   03 يجر 
العدالة  اإىل  وال�زراء  الإطارات  من 
بتهم ثقيلة تخ�س تبديد املال العام 

و�ش�ء الت�شيري .
امل�شاريع   هذه  مقدمة   ويف 
املدينة ال�شياحية الكبرية التي كان 
بال�شاحل  اإقامتها  املفرو�س  من 
كلفت  والتي  لل�لية  الغربي 
درا�شتها �شنة 2007 ما يزيد عن 4 

اإىل  تتج�شد  مل  ملي�ن اأورو ,والتي 
اأطراف فاعلة  وق�ف  بفعل  الي�م  
م�رسوع  يعد  وجهها,كما  يف 
الذي مت  اجلامعي  امل�شت�شفى 
واإقامة  ب�شت�ان  اأر�شيته  اختيار 
�رسكة اأجنبية  قبل   من  درا�شته 
ملي�ن  ال40  جتاوز  مايل  بغالف 
التي  امل�شاريع  اهم  احد  دولر 
�شكان  على  اهميتها   رغم  تعطلت 
تخفيف  بهدف  تلم�شان  ولية 
اجلامعي  امل�شت�شفى  عن  ال�شغط 
اىل  يع�د  الذي  دمرجي   تيجاين 
ي�شمل  ,كم  ال�شتعمارية  احلقبة 
التحقيق حمطة حتلية املياه ب�ش�ق 
 2011 �شنة  اجنزت  التي  الثالثة 
ت�قفها  قبل   الدولرات  مباليري 
جانب  من   , فقط  �شن�ات   05 بعد 
اإطالق  عدم  التحقيق   اآخر �شمل 
م�رسوع  الطريق الذي يربط ما بني 
العري�شة والطريق ال�شيار عرب اأولد 
اأهميتة  رغم  تاأخر  الذي  ميم�ن 
الطريق  على  الكتظاظ  فك  يف 
جزئه  يف  خا�شة    22 رقم  ال�طني 
الرابط بني �شبدو وتلم�شان والذي 

املنعرجات  وكرثة  بال�شيق  ميتاز 
قبل  خا�شة من  احلركة  وكرثة 
من  لل�ق�د  الناقلة  ال�شاحنات 
بالرم�شي ,وال�ليات  التفريغ  مركز 
واأدرار,  وب�شار  كالنعامة  اجلن�بية 
م�رسوعي  التحقيق  مت�س  كما 
الذي  احلديدية  الأول  ال�شكة 
والثاين  بالغزوات  يربط بني �شاف 
باملنطقة  ميم�ن  اولد  يربط 
هي  التي  ال�شناعية بالعري�شة 
بعد  تنطلق  مل  الأخرى التي  
اجلن�بية  للمنطقة  اهميتها   رغم 
لل�لية واجلهة الغربية التي  حت�ي 
امل�شت�ى  على  ميناء  اأكرب  رابع 
التحقيقات  ت�شمل  ال�طني,كما 
من  الول  بال�شطر  ال�شغال  ت�قف 
الطريق ال�شاحلي الرابط بني مر�شى 
طاطا �رسق  بن  ودار  مهيدي  بن 
 57 م�شافة  الغزوات  املمتد  على 
كلم والتي مل تكتمل بعد يف حني مل 
الآخرين,من  ال�شطرين  اإطالق  يتم 
جهة اأخرى ت�شمل التحقيقات تاأخر 
انطالق  ا�شغال  املركب الريا�شي 
اجلديد الذي يت�شع ل40 األف مقعد 

اختياراأر�شية  مت  واأن  �شبق  الذي 
اجنازه مبنطقة زناتة 3 كلم �شمال 
تلم�شان ,والذي خ�ش�شت له م�شاحة 
59 هكتار ومبلغ درا�شة قدر ب100 
عن  امل�رسوع  مليارقبل اأن يغيب 
العديد  ت�قيف  مت  ,كما  ال�ج�د 
من  انطلقت  التي  امل�شاريع  من 
الر�شمية  القامة  غرار  على  قبل 
التي  ريف�  فيال  انقاذ  على  لل�لية 
املاليري منذ  مئات   ا�شتهلكت 
م�رسوع  وكد   2008 �شنة  انطالقها 
ال�رسيعة الذي  احلديدية  ال�شكة 
 ,  2007 منذ  يكتمل  مل  ليزال 
ما  الرابط  الطريق  اىل  بالإ�شافة 
بني ميناء الغزوات والطريق ال�شيار 
التي ي�شري اجلزء الول منها بخطى 
يتم  احلديث  احللزون يف حني  مل 
تبني  وقد  هذا  الأجزاء  باقي  عن 
واأخرى  وطنية  م�ؤ�ش�شات  ت�رط 
والفرار  املاليري   يف نهب  اأجنبية 
م�ش�ؤولني  حما�شبة بت�اط�ؤ  دون 
ال�طني  امل�شت�ى  على  اأو  حمليني 
هذه  يف  التحقيق  �شيم�شهم  الذين 

امللفات .

ق.�إ

عدد  اإجمايل  اأن  البيان  يف  جاء  و 
عرب  اخلط  على  الدفع  عمليات 
اجلزائر,  لربيد  النقدية  املن�شة 
جانفي  من  املمتدة  الفرتة  خالل 
اجلارية,  ال�شنة  من  ن�فمرب  اإىل 
مبعدل  عملية,   3.396.787 »بلغ 
مقارنة  باملائة   406 بـ  يقدر  من� 
بال�شنة املا�شية«و اأو�شحت ال�زارة 
اأن  هذا العدد ميثل 09,85 باملائة  
الإجمالية  العمليات  جمم�ع  من 
نف�س  اجلزائر خالل  امل�شجلة يف 
 3.991.913 بلغت  التي  و  الفرتة, 
قالت  ذاته,  ال�شياق  يف  و  عملية 
املالية  املبالغ  اإجمايل  اأن  ال�زارة 
املرتتبة عن العمليات املنفذة عرب 
املن�شة النقدية لربيد اجلزائر بلغ 
ما يف�ق 7,2 مليار دينار جزائري, 
باملائة    155 يتجاوز  من�  مبعدل 
ما  وه�  املا�شية,  بال�شنة  مقارنة 

املبالغ  من  باملائة   75,57 ميثل 
الدفع  لعمليات  الإجمالية  املالية 
اجلزائر  يف  الإجمالية  الإلكرتوين 

خالل نف�س الفرتة.
الرقام  هذه  اأن  اإىل  اأ�شارت  و 

م�ؤ�رسات  لإح�شائيات  وفقا  تاأتي 
ال�شادرة  الإلكرتوين  الدفع 
 GIE الآيل  النقد  جتمع  عن 
MONETIQUE  و هي  اجلهة 
املخ�لة بالإ�رساف على مراقبة و 

ت�شيري عمليات الدفع الآيل, و كذا 
م�ؤ�ش�شة  لدى  املر�ش�دة  الأرقام 

بريد اجلزائر.
ال�زارة  اأفادت  اأخرى,   جهة  من 
قطاع  يف  املنفذة  العمليات  بان 
)اإت�شالت  ل�حده  الت�شالت 
و  جيزي  م�بيلي�س,  اجلزائر, 
55ر91  ن�شبة  ت�شكل   اأوريدو( 
 3.654.949 يعادل  ما   , باملائة 
عملية و ح�شب امل�شدر ذاته فان 
هذه العمليات متثلت  يف خدمات 
�شحن الر�شيد و دفع ف�اتري الهاتف 
جانب  من  الإنرتنت  ا�شرتاكات  و 
عمليات  عدد  اإجمايل  بلغ  اآخر, 
نهائي  طريق  عن  امل�شجلة  الدفع 
لربيد   )TPE( الإلكرتوين  الدفع 
 2020 �شنة  مطلع  منذ  اجلزائر 
نف�س  من  ن�فمرب  �شهر  غاية  اإىل 
ال�شنة187.482 عملية مبعدل من� 
ب�شنة  باملائة مقارنة  بـ 720  يقدر 

2019, ح�شب نف�س امل�شدر. 

�أفادت وز�رة �لربيد و �مل���شالت �ل�شلكية و �لال�شلكية, يف بيان لها �أم�س �لثالثاء, �أن م�ؤ�شر�ت 
�لدفع �لإلكرتوين عرب �ملن�شة �لنقدية لربيد �جلز�ئر عرفت حت�شنا حم�ش��شا خالل 2020 , حيث  

منت مبعدل 406 باملائة مقارنة بال�شنة �ملا�شية.

وجهت لهم 03 تهم مرتبطة  بق�شية ف�شاد رجل 
�لأعمال »متيجي«

التحقيق مع "قا�سي" و"بوعزقي" 
مبحكمة �سيدي احممد

�مل�شيلة

10�سنوات �سجنا نافذة  ملتهم 
حاول قتل ممر�ض 

 �لب�يرة

مكتتبو عدل يحتجون ويطالبون 
بت�سوية و�سعيتهم

و�يل �مل�شيلة يطمئن

توفري كل الظروف ل�سمان
 متدر�ض جيد

قا�شي  اأن  ق�شائية  م�شادر  ك�شفت   
بالقطب  اخلام�شة  بالغرفة  التحقيق 
الق�شايا  يف  املتخ�ش�س  اجلزائي 
لذات املحكمة  والقت�شادي  املالية 
اإىل  الثالثاء  اأم�س  م�شاء  ا�شتمع  قد 
عبد  للفالحة  ال�شابقني  ال�زيرين 
ب�عزقي  القادر  قا�شي وعبد  القادر 
املحب��شني يف ق�شية رجل الأعمال 
جممع  مالك  متيجي  امل�شج�ن 

 , احممد  �شيدي  مبحكمة  �شفينة 
امل��ش�ع  كان  ففي  الذي  ال�شتماع 
ال�شكل ,وقد  اليهم يف  بعد ال�شتماع 
املتهمني  التحقيق    قا�شي  واجه 
املحب��شني بثالث تهم تتعلق  مبنح 
امتيازات غري مربرة للغري يف جمال 
الإ�شاءة  وكذا  والعق�د,  ال�شفقات 
اأم�ال  وتبديد  ال�ظيفة  ا�شتغالل 

عم�مية.

البتدائية  حمكمة اجلنايات  نطقت 
بعق�بة   , امل�شيلة  ق�شاء  مبجل�س 
ملتهم  نافذة  �شجنا  �شن�ات   10
العمد,  القتل  حماولة  ,عن جناية 
وقائعها  احلال, تع�د  ق�شية  تفا�شيل 
تلقت  حينما   ,2020 ج�يلية  �شهر  اىل 
امللح جن�ب  دائرة عني  اأمن  عنا�رس 
من  هاتفية  مكاملة   , امل�شيلة  ولية 
امل�ؤ�ش�شة العم�مية ال�شت�شفائية لعني 
اأ�شيب  امللح ,مفادها ت�اجد �شخ�س 
بجروح على م�شت�ى اليد ,بعد اعتداء 

الذي  الأ�شخا�س  اأحد  قبل  من  عليه 
فر اىل وجهة جمه�لة ,لتفتح عنا�رس 
ال�رسطة الق�شائية لعني امللح حتقيقا 
م��شعا يف الق�شية , التي مكنتهم من 
, من  ت�قيف املتهم يف ق�شية احلال 
الفعل  جرم  العام  احلق  ممثل  جهته 
الذي قام به املتهم ومطالبا بت�شليط 
املتهم  حق  يف  �شجنا  15�شنة  عق�بة 
املداولت  وبعد   , احلال  ق�شية  يف 

جاء منط�ق املحكمة اأعاله.
عبد�لبا�شط بديار

»عبدالقادر  امل�شيلة  ولية  وايل  اكد 
جاهدة  تعمل  الدولة  اأن   « جالوي 
التالميذ  متدر�س  ظروف  لتح�شني 
يف خمتلف الأط�ار التعليمية الثالثة, 
املادية  المكانات  جميع  واأن 
مت�فرة ل�شمان متدر�س جيد ,وجاء 
الطبي  املركز  افتتاح  خالل  هذا 
حيث  الرتبية,  لعمال  الجتماعي 
اأكد واإيل امل�شيلة,عن رف�شه القاطع 
الرتبية  قطاع  يف  اإ�رسابات  ل�شن 
اأنه  رغم  الإ�رساب  ,قائال نحن �شد 
التلميذ  حق  اأن  د�شت�ري,غري  حق 
رغبته  عن  اأي�شا  اأعرب  كما  اأوىل, 
النقابات  كل  مع  جاد  ح�ار  بناء  يف 
تر�شي  حل�ل  اإىل  لل��ش�ل  املعنية 
�شارمة  تعليمات  اأعطى  اجلميع,اأين 
اإىل روؤ�شاء الدوائر, روؤ�شاء املجال�س 
الرتبية  مدير  و  البلدية  ال�شعبية 
للحر�س واملتابعة الدورية للمن�شاآت 
ال��شائل  كل  ت�فري  وكذا  الرتب�ية, 
ال�رسورية  الرتب�ية  والتجهيزات 
و  للتالميذ  اأح�شن  متدر�س  ل�شمان 
البتدائية,  للمدار�س  اجليد  الت�شيري 
وعلى �رسورة عدم التالعب بال�جبة 
على  األح  التي  ال�شاخنة,  املدر�شية 
املدار�س  ومديري  املنتخبني 
مبلف  التالعب  مغبة  من  البتدائية 
التي  ال�شاخنة  املدر�شية  ال�جبة 
م�شرتكة  م�ش�ؤولية  ال�ايل  اعتربها 

املدار�س  ومديري  املنتخبني  بني 
ت�فري  مت  اأنه  خا�شة  البتدائية, 
والب�رسية  املادية  الإمكانيات  كل 
ال�شاخنة  ال�جبة  تقدمي  بهدف 
باإيفاد  امل�ش�ؤول  اكد  كما  للتالميذ, 
مبتابعة  كلفت  التي  مراقبة,  جلان 
ملف الإطعام باملدار�س البتدائية, 
احلفاظ  �رسورة  على  اأي�شا  واألح 
بامل�ؤ�ش�شات  املحيط  نظافة  على 
اأمام  ال�ايل  تعهد  الرتب�ية,  حيث 
اجلميع بتقدمي كل امل�شاعدات التي 
تتعلق بهذا امللف, الذي يعترب من بني 
الداخلية,  ل�زير  ال�شارمة  التعليمات 
 « جالوي  »عبدالقادر  اأكد  كما 
كل  لتدارك  اجله�د  م�شاعفة  على 
املحافظة  و  امل�شجلة  النقائ�س 
من  الرتب�ية  بامل�ؤ�ش�شات  والهتمام 
الناحيتني البيداغ�جية والجتماعية 
وذلك من خالل اجناز مرافق ترب�ية 
تت�فر على ال�رسوريات التي يحتاجها 
على  واملحافظة  والتلميذ  الأ�شتاذ 
م�شيفا  املدر�شية  املطاعم  نظافة 
باأن ال�شلطات ال�لئية مبعية مديرية 
الرتبية �شتحر�س دائما على مرافقة 
القطاع الرتب�ي و�شمان متدر�س جيد 
الظروف  تهيئة  خالل  من  للتالميذ 
الجتماعية لهم منها املحافظة على 
املدر�شية  املطاعم  وجمال  نظافة 

وكذا الداخليات .

وزير �ل�ش�ؤون �لدينية 

ت�سليم املقر اجلديد للوزارة مطلع ال�سنة القادمة  

م�ؤ�ش�شات وم�ش�ؤولني يف عني �لإع�شار

�سرف املاليري دون جت�سيد امل�ساريع

�ملن�شة �لنقدية لربيد �جلز�ئر

منو الدفع اللكرتوين باأربعة اأ�سعاف

حممد بن تر�ر

من  الع�رسات  اأم�س  �شبيحة  احتج 
ال�كالة  مقر  اأمام   2 عدل  مكتتبي 
اجلهات  ملطالبة  الب�يرة  مبدينة 
العالقة  و�شعيتهم  ت�ش�ية  املعنية 
ال�شياق �شدد  , ويف  �شن�ات  منذ عدة 
لي�مية  ت�رسيحاتهم  يف  املحتج�ن 
�شهادة  ت�شليمهم  على  »ال��شط« 
يف  ال�رساع  اإىل  اإ�شافة  التخ�شي�س 

التي  ال�شيغة  هذه  م�شاريع  اجناز 
الب�يرة  ب�لية  فادحا  تاأخرا  �شهدت 
مقارنة بباقي ال�ليات الأخرى ح�شب 
�شبق  بالإ�شارة  حمدثينا.واجلدير 
عدة  تنظيم  بالب�يرة  عدل  ملكتتبي 
وقفات احتجاجية امام مقري ال�لية 
وال�كالة لإ�شماع �ش�تهم للم�ش�ؤولني .

�أح�شن مرزوق حممد بن تر�ر
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر
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ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�شول الرتكية

ال�سحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر
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كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد اإىل 
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب

ورقلة

بلدية انقو�سة

توزيع مفاتيح ال�سكن والإعانات 

توا�سل نهب الأوعية العقارية 

على خلفية التجاوزات واخلروقات امل�سجلة يف الت�سيري 

حركة وا�سعة بال�سركات النفطية 
باجلنوب مطلع 2021 

من املنتظر اإجراء حركة تغيري وا�سعة النطاق يف �سلك املديرين العامني ومدراء الت�سيري 
واملوارد الب�سرية بال�سركات الوطنية النفطية بواليات اجلنوب الكبري ،مطلع العام القادم.

اأحمد باحلاج 

ليومية  مطلع  م�شدر  اأفاد 
»الو�شط«، عن نية وزارة الطاقة 
يف اجراء حركة تغيري من املنتظر 
اجلديدة  ال�شنة  مطلع  مت�ش  ان 
املديرين  من  هام  عدد   2021
الت�شيري  ومديري  العامني 
بال�رشكات  الب�رشية  واملوارد 
اأدرار   ، ورقلة  بوليات  النفطية 
، مترنا�شت وايليزي وذلك بعدما 

جتاوزتهم الحداث .
املتوفرة  املعطيات  وت�شري 
الوطنية  ال�رشكات   عديد  اأن 
املحروقات  بقطاعي  تن�شط 
امنا�ش  عني  بدوائر  والغاز 
 ، م�شعود  حا�شي   ، الربمة   ،
اإيليزي  و  اأدرار   ، �شالح  عني 
بقواعد  اللتزام   ترف�ش   ،
ال�شارم  والتطبيق  التوظيف 
عن  ال�شادرة   2013/01 لتعليمة 
الوزير الأول ،والقا�شية يف نف�ش 

الأولوية  منح  ب�رشورة  الوقت 
عن  للعاطلني  التوظيف  يف 
ما رف�ش  ،وهو  باملنطقة  العمل 
الوطنية  ال�رشكات  مدراء  غالبية 
تطبيقها ،الأمر الذي دفع ببطايل 
حمطمني  لالنتفا�شة،  اجلهة 
معدل  يف  القيا�شي  الرقم  بذلك 
 05 منذ  الحتجاجية  احلركات 

حركة    2400 بت�شجيل   �شنوات 
احتجاجية يف ظرف �شنتني ،وهو 
وزارة  مب�شالح  وقت  يف  دفع  ما 
الداخلية  اىل ان�شاء جلنة مكلفة 
الجتماعي  احلراك  مبتابعة 
باجلهة يف وقت �شابق الذي خرج 
املحلية  ال�شلطات  �شيطرة  عن 
،بعدما جنح البطالون يف  تو�شيع  

رقعة الحتجاجات   .
جهات  اأكدت  فقد  �شعيد  وعلى 
املوجود  التقرير  على  مطلعة 
الأول،فاإن  الوزير  مكتب  على 
كل  ال�رشكات يف  ا�شتيعاب  قدرة 
650عامل  و   500 بني  ما  ثالثي 
عمل  من�شب   6000 ال�شنة  يف  و 
عدد  يتجاوز  مل  وقت  يف  جديد 
املنطقة  اأبناء  من  املوظفني 

بالولية  190 بطال  .
تعالت  فقد  بالذكر  جدير 
ب�رشورة  املطالبة  ال�شوات 
بالبالد  القرار  �شناع  تدخل 
لتعيني الطارات املحلية ال�شابة 
بالوليات  اجلنوب  اأبناء  من 
ال�رشكات  راأ�ش  على  املذكورة 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية 
العدالة  حتقيق  بهدف  النفطية 
زمن  واإنهاء  الجتماعية 
ترقية  املح�شوبية واملحاباة يف 
ال�شامية  باملنا�شب  الطارات 

بالدولة .

لتعليمات  تنفيذا 
ال�شلطات  احلكومة،توا�شل 
توزيع  ،عملية  بورقلة  العمومية 
ال�شكنات الجتماعية اليجارية 
املالية  العانات  و  العمومية 
ا�شتكمال  م�شتحقيها  على 
للعمليات ال�شابقة واملتوا�شلة .

العالم  خللية  بيان  اأفاد 
قد  كانت  ورقلة  ولية  بديوان 
على  يومية«الو�شط«  حت�شلت 
للعمليات  تتمة  اأنه  منه  ن�شخة 

اخلا�شة  واملتوا�شلة  ال�شابقة 
العمومي  ال�شكن  مفاتيح  بتوزيع 
الإيجاري والإعانات املالية لبناء 
بو�شته  ال�شديق  بكر  اأبو  �شكن 
ال�شبوع  منت�شف  الولية  وايل 
ال�شلطات  وبح�شور  اجلاري  
والع�شكرية  املدنية  املحلية 
ال�شكن  مفاتيح  توزيع  على 
�شهادات  و  الإيجاري  العمومي 
املالية  الإعانات  من  الإ�شتفادة 
اخلا�شة بالتجزئات الإجتماعية 

مت  ،حيث  الريفي  ال�شكن  وكذا 
توزيع 228 �شكنا عموميا اإيجاريا 
ورقلة،  بلديات  م�شتوى  على 
املقارين  عمر،  بلدة  اأنقو�شة، 
لـ 270  اإ�شافة  و�شيدي �شليمان، 
بالتجزئات  خا�شة  مالية  اإعانة 
الجتماعية على م�شتوى بلديات 
 ، البي�شاء،تقرت  روي�شات،عني 
�شيدي �شليمان، وكذا 170اإعانة 
الريفي  بال�شكن  خا�شة  مالية 
�شيدي  بلديات  م�شتوى  على 

اهلل،  عبد  بن  حا�شي  خويلد، 
العالية، متا�شني، املقارين.

وح�شبما اأفادت به م�شادرنا فاإن 
تندرج  ال�شكنات  توزيع  عمليات 
بتو�شيات  اللتزام  اإطار  يف 
لتوزيع  الرامية  احلكومة 
العانات  و  اجلاهزة  ال�شكنات 
امل�شتفيدين  لفائدة  املالية 
للبناء  ال�شاحلة  الأرا�شي  من 

احل�رشي .
اأحمد باحلاج 

يعاين �شكان بلدية اأنقو�شة بولية 
امل�شاكل  من  العديد   ، ورقلة 
،على  تراكمت  التي  العالقة 
دون  الأخرية   الآونة  يف  البلدية 
من  التنمية  لواقع  اعتبار  اأدنى 
املحليني،  امل�شوؤولني  طرف 
م�شكال  ال�شكان  ي�شتكي  حيث 
اأنقو�شة  بلدية  تعي�شه  عوي�شا 
العقار  على  واإ�شتيالء  نهب  وهو 

دون  ال�شما�رشة  بع�ش  من طرف 
الذي  الأمر  رقيب  ول  ح�شيب 
اأرجعته م�شادرنا لتفاوت الأدوات 

الرقابية .
جل  اأن  امل�شدر  ذات  واأ�شافت 
بهذه  يعانون  الذين  ال�شكان 
قرارات  ميتلكون  ل  البناءات 
رخ�شا  ول  البلدية  يف  م�شجلة 
اأ�شبحت  وبهذا  جمددة،  للبناء 

منهوبة  و  منهوكة  العقارات  جل 
تثري  اأن  تريد  جماعات  قبل  من 
االفو�شى بالبلدية ،وخلق فتنة يف 

اأحياء البلدية  .
�شكان  نا�شد  اأخرى  جهة  من 
بالتدخل  الولية  وايل  انقو�شة 
لدى  ق�شيتهم  حل  يف  العاجل 
الدولة  اأمالك  مديرية  م�شالح 
كذا  و  الأرا�شي  م�شح  مديرية  و 

الوكالة الولئية العقارية من اأجل 
فتح حتيق ين�شفهم يف ق�شيتهم و 
ظاهرة  تف�شي  من  احلد  حماولة 

نهب الآوية العقارية .
كما هدد حمدثونا بالت�شعيد من 
ما  حالة  يف  الحتجاجات  لهجة 
�شاغية  اذانا  مطالبهم  جتد  مل 

للتكفل بامل�شكل القائم.
جناة ،ح 

لرابطة  الولئي  املكتب  �شدد 
اجلزائريني  لطلبة  اجلزائرية 
تدخل  �رشورة  بورقلة،على 
الأحياء  على  الو�شية  اجلهات 
اجلامعية من اجل التدخل العاجل 
،يف  امل�شجلة  بالنقائ�ش  للتكفل 
متر  التي  احلرجة  الظروف  ظل 
جائحة  تف�شي  جراء  البالد  بها 

فريو�ش كورونا 
الرابطة  الولئي  املكتب  نا�شد 
اجلزائريني  للطلبة  الوطنية 
بورقلة يف مرا�شلة موجهة ملدير 
اخلدمات اجلامعية بورقلة  كانت 
على   »الو�شط«  يومية  ت�شلمت  قد 
التدخل  اجل  من  منها  ن�شخة 
للوقوف على احلالة التي األت اليها 
الآونة  خا�شة  الطعام  الوجبات 
تفقدية  جولت  وبعد  الأخرية 
عدد  الطلبة  من  وتلقينا  للتاأكد 
على  الطعام   يف  امل�شاكل  من  
التي  املقدمة  الوجبة  كمية  غرار 
ل يتم احرتامها خا�شة مادة اللحم 
والدجاج يف اأغلب القامات ، مع 
نوعية اكل رديئة معظم الطباخني 
للطلبة  لئقة  جودة  يقدمون  ل 
ناهيك  فقط(،  �شكلية  )اطباق 
اأغلب  ال�شالطة يف  عن نفاذ طبق 

الأحيان وخا�شة يف الليل.

كما تطرقت نف�ش املرا�شلة لعدم 
احرتام قائمة الوجبات والعمل بها 
الع�شري  الباردة  الوجبات  كتكرار 
الإقامات  ببع�ش  يوميا  تقريبا 
التنظيم  نف�ش  به  اأفاد  ،وح�شبما 
اجتماعي  ك�رشيك  فاإنه  الطالبي 
امل�شاكل  هذه  اأن  يجد  ونقابي 
قد اثرت على امل�شتوى املعي�شي 
للطالب ،وجعلت الطالب يف حالة 
،والحتقان  والتوتر  القلق  من 
بهاته  ير�شوا   لن  فاإنهم   ولهذا 
التجاوزات ،وعليه فقد طالب ذات 
العاجل  التدخل  الطالبي  التنظيم 
امل�شاكل  هاته  حلل  والفوري 
ماء  حفظ  اأجل  من  واملع�شالت 

وجهه.
مدير  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
بورقلة  اجلامعية  اخلدمات 
يومية  مع  له  �شابق  ت�رشيح  يف 
احلوار  اأبواب  اأن  »الو�شط« 
لن�شغالت  لال�شتماع  مفتوحة 
الجتماعيني  وال�رشكاء  الطلبة 
ال�شعي  و  لن�شغالتهم  لال�شتماع 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
والإمكانات  الولويات  ح�شب 
بتو�شيات  التزاما  املتاحة 

ال�شلطات املركزية.
اأحمد باحلاج 

دائرة  اجلزائر  بريد  مركز  ي�شهد 
احلجرية  الواقعة على بعد حوايل  
100 كلم عن مقر ولية ورقلة يف 
�شيولة حادة،  اأزمة  الأخرية  املدة 
يف  الفادح  النق�ش  نتيجة  وذلك 
الأموال، وهو الأمر الذي ا�شتنكره 
الكثري من الزبائن الذين مل يتمكنوا 

من �شحب رواتبهم ال�شهرية.
حتم  احلا�شل  الو�شع  اأن  حيث   
بعيدة   م�شافة  اإىل  التنقل  عليهم 
املتواجدة  الربيدية  للمكاتب 
حاجياتهم،  ق�شاء  ق�شد  بالولية 
اأن  ر�شمية  م�شادر  اأرجعت  وقد 
امل�شكل احلا�شل هو احلالة  التي 
يتواجد عليه هذا املكتب اإذ يعترب 
هيكل بدون روح ، وهو ما حال دون 
ت�شلم املواطنني املتوافدين على 
احلجرية  بدائرة  الربيد  مكاتب 
ال�شيولة  غياب  نتيجة  لأموالهم 
املالية، الو�شع هذا اأثار حالة من 
الدفع  �شبابيك  زبائن  لدى  القلق 
عن  عاجزة  نف�شها  ،وجدت  التي 
اإجراء عمليات التخلي�ش لل�شكوك 

اأجواء  املودعة على م�شتواها يف 
،والكتظاظ  ال�شغط  مييزها 
الطويلة  الطوابري  تعك�شه  الذي 
�شحب  يف  الراغبني  للمواطنني 

رواتبهم ال�شهرية.
 ويف ذات ال�شاأن اأكد البع�ش منهم 
مكاتب  على  امل�شتمر  ترددهم 
اأياما لكن  الربيد ولفرتة قد تفوق 
دون جدوى، وهو الأمر الذي اأدى 
خلق ا�شتياء الزبائن الذين وجدوا 
التنقل  اإىل  جمربين  اأنف�شهم 
تلبية  ق�شد  اأخرى  اإىل  بلدية  من 
العام  حلول  مع  خا�شة  طلباتهم 

اجلديد الطوابري اخلارجية
�شكان  طالب  اأخرى  جهة  ومن   
دائرة احلجرية من كفة ال�شلطات 
املحلية و الولئية التدخل العاجل 
اأقرب  القائم يف  بامل�شكل  للتكفل 
نف�ش  يف  مهددين   ، ممكن  وقت 
لهجة  من  بالت�شعيد  الوقت 
الحتجاجات يف حالة ما مل جتد 

مطالبهم اآذانا �شاغية  .
جناة ،ح 

من اأجل التدخل للتكفل بالنقائ�ص 

دائرة احلجرية بوالية

رابطة الطلبة اجلزائريني 
تطالب امل�سوؤولني بالتدخل 

اأزمة ال�سيولة مبراكز 
الربيد متوا�سلة  

.   مدير اخلدمات اجلامعية بورقلة
 :اأبواب احلوار مفتوحة 
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فعلى �سبيل املثال ال ميكن ا�ستيعاب 
الكم الهائل من الر�سائل التي ت�سل 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
فعاليات  عن  وممثلني  �سباب  من 
العمل  يف  فاعلة  ونخب  جمعوية 
اإىل  الر�سائل  هذه  موجهة  العام 
ب�سكل  املحلية  ،وال�سلطات  الوالية 
والتعاطي  ا�ستيعابها  ميكن  ال  اأدق 
اإال  جيدة  ات�سالية  بطريقة  معها 
مع  ي�ستغل  الذي  الطاقم  كان  اإذا 
تقدير  على  ،وقادرا  موؤهال  الوايل 
املواقف االت�سالية ،ون�رش ما ميكن 
االت�سال  اإطار  يف  اإعالميا  ن�رشه 
وفعاليات  املواطن  مع  املدرو�س 

اخرى .
هنا على الوايل اأن يكون فعال مالكا 
جتعله  االت�سال  يف  وخربة  لقدرة 
يدير جزء هاما من ال�ساأن العمومي 
وتعزز  الدولة  تخدم  ات�سالية  بروؤية 
،وحتقق  موؤ�س�ساتها  توازن  من 
ا�ستقرارا جمتمعيا ،و�سيا�سيا هاما 
قد ال حتققه امل�ساريع التنموية على 
اخل�سائ�س  اأهم  من  ولعل  اأهميتها 
لدى  تتوافر  اأن  يجب  التي  املهنية 

الوايل قدرته على االإقناع.

اإدارة الأزمات فن وعلم يطب

االحتجاجات مثال التي تقع يف اأكرث 
الواليات  من  والية  يف  منا�سبة  من 
،وال  االأمنية  املعاجلة  تتطلب  ال 
الظرفية ،والكثري من هذه االأزمات 
وتوقفنا  تفا�سيلها  يف  لومتح�سنا 
لوجدنا  االأحداث  كرونولوجيا  عند 
الوقت  يف  مثال  االت�سال  غياب  اأن 
املنا�سب كان �سببا يف تاأزمي االأو�ساع 
وتاأخر احللول ،وترك الو�سع متاأزما 
اإىل غاية اتخاذ اإجراءات تطمينية ال 

يكون االت�سال فيها حا�رشا بال�سكل 
املطلوب وال املن�سود ولوعدنا اإىل 
واليات  يف  موؤخرا  لوالة  ماحدث 
االت�سايل  االأداء  فيها  بدا   عديدة 
االت�سال  اأن  لتاأكدنا  مقنع  غري 
ممار�سته  يف  ،واالحرتافية  وفنونه 
خا�سة يف املنا�سب ال�سامية لقطاع 
الداخلية واجلماعات املحلية يعترب 
يف الوقت الراهن �رشورة ملحة بل 
اإن االت�سال الذي ميار�سه امل�سوؤول 
بكفاءة عالية ميكن اأن يكون مفتاحا 
من  للعديد  ممهدا  وطريقا  للحل 
االأداء  هذا  يحتاج  ،وال  احللول 
يراعي  عميق  لتكوين  اإال  االت�سايل 
تطراأ  التي  التحوالت  من  العديد 
االهتمام  وخا�سة  املجتمع  على 
التي  االجتماعي  التوا�سل  مبنابر 
،و�سيلة  الوقت  هذا  يف  اأ�سحت 
اأكرب عدد  ت�ستقطب  ات�سالية فعالة 
من املواطنني خا�سة منهم ال�سباب 
امل�سهد  حيثيات  يف  تاأملنا  لو 
ملوؤ�س�سات  املوؤ�س�ساتي  االت�سال 
واجلماعات  الداخلية  قطاع 
ا�ستحداث  اأن  لوجدنا  املحلية 
�سفحات للفاي�سبوك على التوا�سل 
الوايل  ورد  للواليات  االجتماعي 
املبا�رش على ان�سغاالت املواطنني 
وفعالة  ات�سال هامة  لتقاليد  اأ�س�س 
ات�ساليا  احلايل  االأداء  اأن  ،واأعتقد 
لي�س  الواليات  �سفحات  من  للكثري 
ثابتا فهناك واليات اأرى كباحث يف 
باالت�سال  مهتم  واالإعالم  االت�سال 
اأدائها  املحلية  اجلماعات  يف 
الفاي�سبوك  �سفحة  عرب  االت�سايل 
اأنه  وهناك  ومهنيا  وعاليا  نوعيا 
اأخرى  واليات  يف  اأخرى  نقائ�س 
خا�سة  اإليها  االنتباه  يجب  اأعتقد 
ندعوهم  الذين  الوالة  قبل  من 

يف  م�ست�سارين  على  االعتماد  اإىل 
االت�سال ونحن نلح على هذا الطلب 
،وقد  ق�سوى  �رشورة  اأ�سحى  الأنه 
اأثبتت االأحداث االأخرية التي جرت 
،واأق�سد  الواليات  من  العديد  يف 
حركة الحتجاجات طابعها مطلبي 
قدرات  امتالك  اإىل  الوالة  حاجة 
،وبالن�سبة  مقنعة  االت�سال  يف 
الوالة  بدواوين  االت�سال  خلاليا 
اأنها  االهتمام  بحكم  نالحظ  فاإننا 
يف  جديدة  مهنية  لروؤية  حتتاج 
اأن  ميكن  ،وال  ،وعملها  ن�ساطها 
همزة  اخلاليا  هذه  فقط  تكون 
واإمنا  الوايل،وال�سحافة  بني  و�سل 
اإىل  الن�ساط  دائرة  تو�سيع  يجب 
جماالت اأخرى ترتكز مثال على اأن 
مفتوحة  اأبوابا  اخلاليا  هذه  تنظم 
لتقاليد  وتوؤ�س�س  الوالية  على 
ات�سال مع املجتمع املدين وتقرتب 
اجلهة  ،وتكون  املواطن  من  اأكرث 
رئي�س  اإ�رشاف  حتت  تن�سق  التي 
خمتلف  بني  االت�سال  الوايل  ديوان 
وتو�سيع  ،واملوؤ�س�سات  االإدارات 
دائرة ن�ساط هذه اخلاليا ميكن اأن 
خلاليا  فعالة  عمل  لتقاليد  يوؤ�س�س 
عدد  رفع  يجب  التي  االت�سال 
فقط  االعتماد  ،وعدم  موظفيها 
يف  �سئيل  عددهم  موظفني  على 
واالإعالمية  االت�سالية  هذه اخلاليا 
اأن هذه اخلاليا  فاأالهم هو  الهامة 
للوالية  االت�سالية  الواجهة  تعترب 
ميثل  ثقيل  تنفيذي  اإداري  كجهاز 
وال  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�س 
ميكن اأن نرى املوؤ�س�سات التي توؤطر 
ن�ساطات الدولة ونحن نتحدث عن 
اإال بهذه املقاربة والروؤية  االت�سال 
فكل ما يتعلق بت�سيري �ساأن الدولة ال 
ميكن اإال اأن يوؤطره االأكفاء ويج�سد 

فعالة  ،واإعالم  ات�سال  �سيا�سة  يف 
االعالم  و�سائل  حتى  فيها  ت�سرتك 

التقليدية واحلديثة  .

جديدة  مقاربة   " "الولة 
للت�سيري

من�سبا  الوايل  من�سب  يعد  مل  لذا 
�سيا�سيا فقط بل اأ�سبحت الوظيفة 
الوظائف  الكثري من  جتتمع عندها 
اأن تقيم له وزارة  وهذا الذي يجب 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الأن  باإمعان  فيه  ،وتتدبر  احل�سبان 
االأحوال تتغري واإدارتها يجب اأن تتغري 
على م�ستوى الذهنيات واملمار�سات 
لدى امل�سوؤولني املحليني املطالبني 
اكرث  واالهتمام  معارفهم  بتجديد 
املواطنني  مع  االت�سال  بفنون 
املجال  يف  الفاعلة  الطاقات  وكل 
العمومي �سواء كانت ر�سمية اأو غري 

ر�سمية .
اأ�سحت  االت�سال  فنون  اأن  ويبدو 
�رشورة يف اإدارة االأزمات يف العديد 
من الواليات وعلى الوالة اأن يتمتعوا 
املوؤهالت  هذه  من  الكايف  بالقدر 
يف  تتوفر  اأن  يجب  التي  الهامة 
العام يف بعده املحلي  ال�ساأن  اإدارة 
وال�سيا�سي فقد انتهى عهد الت�سيري 
يف  فاملواطنون  املكاتب   بعقلية 
اإىل  فعال  حتولوا  الراهن  الوقت 
وامل�سوؤولني  الوالة  ت�سائل  جهة 
من  ينجز  وما  موجود  هو  ما  عن 
عرب  ان�سغاال  ،ويطرحون  م�ساريع 
وهذا  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
حتول ات�سايل يجب على امل�سوؤولني 
االنتباه اإليه والتعامل معه باحرتافية 
،ومهنية عالية فاالت�سال علم يطلب 

.يتبع ..

الت�سال العمومي ..روؤية جديدة للتاأطري والت�سيري

 بقلم د. حممد مرواين

من املالحظ ان املهام امل�سندة 
لولة اجلمهوية اأ�سبحت 

معقدة, فالوايل الذي يتمتع 
ب�سالحيات قوية يف ادارة 

ال�ساأن العمومي مل يعد ذلك 
الوايل الذي يطلب منه فقط 
حل م�ساكل تنموية وحت�سني 

الإطار معي�سي للمواطنني, 
بل اأ�سبحت للوظيفة ال�سامية 

اأخرى  "" مقت�سيات  "الوايل 
تفر�ض على الوايل اأن يتكيف 

مع الكثري من التغيريات 
املجتمعية واملوؤ�س�ساتية التي 

حتيط بت�سيري ال�ساأن العام 
الذي ليتوقف عند مطلب 
فئة معينة من النا�ض واإمنا 
قد ي�سل اإىل اأن جتد الهيئة 

التنفيذية حالت من امل�ساكل 
,واملع�سالت ,والظواهر 
اجلديدة املفرو�ض على 
الوايل اأن يجد لها حال 

,ويعاجلها حتى ,ومل يكن 
للمعاجلة ,واإدارة املوقف 

�سند مرجعي وقانوين .

تكوين الكادر املحلي �سرورة ملحة

مع  املوقعة  التطبيع  اتفاقية  اإن 
ت�سعى  مهمة  خطوة  تعد  املغرب 
و�سع  اإىل  )اإ�رشائيل(  خاللها  من 
الدول  مثل جميع  دولة  فيه  ت�سبح 
على  معزولة،  ولي�ست  االأخرى، 
تاأتي دولة بعد دولة لتوقع  اأن  اأمل 
املزيد من اتفاقات التطبيع معها، 
يكون  لن  املغرب  اأن  فر�س  على 

االأخري.
الدبلوما�سية  املحافل  توؤكد 
مع  العالقات  اأن  االإ�رشائيلية 
املغرب بعد توقيع االتفاق �ستكون 
اأكرث دفًئا، وخمتلفة عن املوجودة 
من  �سخمة  جالية  هناك  اليوم، 
)اإ�رشائيل(،  يف  املغاربة  اليهود 
قرابة مليون ن�سمة، وهذه اجلماعة 
تنطلق  �سوف  ال�سخمة  ال�سكانية 
يجعلهم  ما  متبادلة،  رحالت  يف 
يقدرون اأن ال�سالم بني )اإ�رشائيل( 

واملغرب �سيكون اأ�سبه بال�سالم مع 
مع  منه  اأكرث  والبحرين  االإمارات 

م�رش واالأردن.
مع  ال�سالم  اتفاقية  اأن  العلم  مع 
على  للح�سول  تهدف  املغرب 
اعرتاف اأمريكي مبنطقة ال�سحراء 
يف  املغرب  �سمها  التي  الغربية 
ال�سبعينيات، حيث تعززت العالقات 
عندما  واملغرب  )اإ�رشائيل(  بني 
الثمانينيات  يف  االأخرية  قامت 
 1500 بطول  حدودي  جدار  ببناء 
كيلومرت، ونقاط مراقبة من خالل 
ومب�ساعدة  االإ�رشائيلية،  امل�سورة 
اجلرنال اإيهود باراك، قائد جي�س 

االحتالل االإ�رشائيلي االأ�سبق.
فيما  اأنه  االإ�رشائيليون  يعتقد 
ترامب،  الرئي�س  عهد  من  تبقى 
العربية  الدول  من  املزيد  �ستعلن 
تطبيعية  اتفاقات  واالإ�سالمية 

لال�ستفادة  رمبا  )اإ�رشائيل(،  مع 
الرئي�س  يوزعها  التي  املزايا  من 
التقديرات  الأن  واليته،  املنتهية 
اأخرى  دول  بني  من  اأنه  اإىل  ت�سري 
مع  التطبيع  م�سرية  �ستدخل 
عمان  �سلطنة  تظهر  )اإ�رشائيل(، 
واإندوني�سيا ودول يف اإفريقيا، ولكن 
من ناحية اأخرى، من املحتمل اأن 
الرئي�س  دخول  ال�سعودية  تنتظر 

القادم جو بايدن البيت االأبي�س.
وقد تكون كل دولة منها هي التالية 
مع  العالقات  تطبيع  ترتيب  يف 
املبلغ  على  اعتماًدا  )اإ�رشائيل(، 
منحه  يف  ترامب  يرغب  الذي 
اأال  املحتمل  من  ذلك،  ومع  لهم، 
تكون ال�سعودية على جدول اأعمال 
ب�سفتها  خا�سة  حالًيّا،  التطبيع 
وال  املقد�سة،  لالأماكن  حامية 
ت�ستطيع حتمل احت�سان )اإ�رشائيل( 

عالنية، وت�سري التقديرات اإىل اأنها 
�سوف تنتظر بدء عهد بايدن قبل 
اخلطوة  هذه  مثل  يف  ال�رشوع 

الدراماتيكية.
اأعلنه  ما  اإىل  االإ�سارة  ا  مهًمّ يبدو 
ترامب  م�ست�سار  كو�سرن  جاريد 
)اإ�رشائيل(  بني  التطبيع  اأن  بزعمه 
خا�سة  حتمي،  اأمر  وال�سعودية 
رئي�س  نتنياهو  بنيامني  لقاء  بعد 
احلكومة االإ�رشائيلية مع ويل العهد 
رغم  �سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي 
بقاء معار�سة والده امللك �سلمان، 
املقد�سة  االأماكن  ق�سية  �سوء  يف 
لدى الفل�سطينيني، ويف هذه احلالة 
ترامب  بعد  بايدن  على  �سيتعني 
التطبيع  م�سرية  ب�ساأن  قرار  اتخاذ 

مع ال�سعودية.

املغرب.. جديد املطبعني ولي�س اآخرهم

عدنان اأبو عامر

مل يخِف "الإ�سرائيليون" 
فرحتهم باإعالن تطبيع 

ه  العالقات مع املغرب, ِبعِدّ
حتقيًقا حللمهم الذي بداأ قبل 
عقدين من الزمن, ما يعني اأن 
كل ما يحدث مع دول اخلليج 

وال�سودان واملغرب هو حلم 
طريقه  "اإ�سرائيلي" وجد 

للتحقق, من خالل ا�ستثمار 
عالقاتها مع العامل العربي 

ل�سنوات عديدة.

الراكعون للعدو ولي�ض هلل



,ف�إن  عملهم  �أوك�ر  حتى  بيوتهم  من 
يتو�نون  ال  �هلل  �س�حمهم  منهم  �لكثري 
مب��رشة  بعد  ومن  �خلط�أ  �رتك�ب  يف 
ي�سلكون نقي�سه .�أو قل �لتفوه بكلم�ت 
ومن ثمة م� ين�ق�سه� لدرجة360درجة 
�أم بطريقة  .فهل ذلك يتم بفغلة منهم 

تعمدية مق�سودة؟�
�مل�سم�ر  هذ�  يف  �ملالحظ  الأن  هذ� 
يف  هوؤالء  مثل  ي�سع  ب�أن  �حلق  له 
؟�  �إال  لي�س  عليهم  �ملغ�سوب  خ�نة 
ومت�بعتهم  تبجيلهم  على  �لبق�ء  ولي�س 
م�  تقريب�  هذ�  مالئكة....  �أنهم  عن 
�الأ�سبق  �حلكومة  رئي�س  مع  حدث 
�لعد�لة  �الإله بن كري�ن عن حزب  عبد 
�ل�سقيق....و�لذي  ب�ملغرب  و�لتنمية 
حبه  عن  يتحدث  م�سى  فيم�  فتئ  م� 
و�أن  �لفل�سطينية  للق�سية  �لالحمدود 
خط  هو  �لق�سية   هذه  عن  �حلديث 
�أحمر    )و�أن فل�سطني يف قلوبن� قبل 
�أن تكون يف عقولن� و�أفك�رن�(... موؤخر� 
طلع علين� هذ� �مل�سوؤول ليتحدث �أوال 
�لعثم�ين   �سعد  خليفته  موقف  عن  
مع  �لعالق�ت  تطبيع  �تف�ق  وقع  �لذي 
)م�ئري  مع  �ل�سهيوين.وجل�س  �لكي�ن 
كري�ن  بن  ر�ح  جلنب(  جنب�  �سب�ط  بن 
له  ي�سفع  وب�أ�سلوب مل  يرُبر  م� ال  يربر 
�لت�رشع.�أو  وعدم  �لرتيث  وجب  �أنه 
�حلكم على حركتن� )وهو يق�سد حزبه 
�مل�سلمني(و�أن  �الإخو�ن  حلركة  �لت�بع 
�لدولة �ملغربية له� حكمة ب�سرية فيم� 

�ملرجح  �لعقل  �س�حبة  وهي  تفعله؟� 
مل�سلحة �لبلد.

لهذ�  ت�ستمع  و�أنت  حق�  غر�بة  �الأ�سد 
�لدني�  مالأ  �أن  .بعد  �ل�س�بق  �مل�سوؤول 
بتن�ق�س�ته �ل�س�رخة و�لتي ال تدل على 
�سيء �سوى �أنه� من تذبذب يف �لذهنية 
ح�سب  ـ  �النف�س�مية   �ل�سخ�سية  �أو 
و��سح� من  بد�  �أنه  ؟�  ـ  �لنف�س  علم�ء 
ع�جز�  بل  حروفه  خمرج�ت  خالل 
تُغ�سب  �لتفوه بكلمة  ومع�ق مت�م� عن 
جاللته...و�أنه م��ِس مع كل م� ي�سدر 
منه حتى ولو طّبع مع �ل�سي�طني و�لعي�ذ 
و�نقر�س  مت�م�  غ�ب  هن�  ب�هلل؟�..�إىل 
ي�سدر  م�  ك�ن  �ل�سي��سة..و�إذ  مفهوم 
,ف�إنه� على  �سي��سة  يُعد  بن كري�ن  من 
�لدني� �ل�سالم ...و�أن مفهومه� �ملغربي 
وطغى  تغلب  �ل�سي��سية  �ملم�ر�سة  �أي 
�ملتع�رف  �لع�ملية  �ملف�هيم  كل  على 
�لدول  عند  �الأدبي�ت  مع  .وكذ�  عليه� 
�لتي حترتم نف�سه� .وال تر�سى ب�خلنوع 
تن�سحب يف كل �حل�الت  بل  و�خل�سوع 
�سريته�  �رشف  على  حفظ�  ت�سمت  �أو 
مل  م�  لالأ�سف  وم�سريته�...وهذ� 

يحدث مع نوع من �مل�سوؤولني هوؤالء؟�

هذ�...�أعطى  �الأ�سبق  �حلكومة  رئي�س 
�نطب�ع� �سيئ� عن �أن كل �سيء يف �ملغرب 
يتحرك حتت �إمرة جاللته )�مللك وم� 
�أدر�كم م� �مللك(و�أن �لدميقر�طية هي 
فعال من بن�ت �جلمل و�لكلم�ت �لرن�نة 

�إىل كهوف �لظالم  �مل�سيئة و�مُلدخلة 
�أن  ي�ستحيل  �ملط�ف..و�أنه  �آخر  يف 
يقف رجال �رشيف� ونق�سد م�سوؤوال م� 
ال  جلاللته)  يقول  كي  �ململكة  د�خل 
...�أنت خمطئ ي� ح�رشة �مللك( كيف 
غ�م�س  م�سري  ...�أهو  م�سريه  �سيكون 
مثل �س�بقيه ؟� ـ ولن� يف �لت�ريخ �سو�هد 
حُتني  �لتي  �لفوبي�  هذه  ـ  نحفظه� 
�أف�سدت  �مللكية  �الأنظمة  يف  �لروؤو�س 
كثري� من �ملو�قف..وجعلت �لكل ي�سري 
مربجم� )حتى ال نقول �س�ذ� كم� و�سف 
عندن�  قرينة  بن  �لق�در  عبد  بذلك 
موقف �الإخو�ن يف �ملغرب( ومن  بعده 
�لطبعة  يف  قرينه  مقري  �لرز�ق  عبد 
...حني  و�لتي�ر  و�النتم�ء  �ل�سي��سية 
�لتطبيع  مع  �الأخري  موقفهم  ب�أن  ق�ل 
و�سفهم  بعدم�  جلودهم  من  �أخرجهم 

ب�لعم�لة و�خلي�نة و�خلذالن؟�
يف  �ل�رشف�ء  ب�أن  جيد�  نعلم  نحن 
ير�سو�  ومل  لن   و�الأحر�ر  �ملغرب 
�لت�ريخ  تلك.و�أن  �لع�ر  ب�سفقة  �أبد� 
ب�عو�  ممن  �أمثلة  عدة  لن�  يحفظ 
مو�قفهم نظري م�س�وم�ت على ح�س�ب 
�ملقهورين  و�ملظلومني  �الأمة  ق�س�ي� 
�حلق  بكلمة  �لتقّول  �لع�مل...و�أن  يف 
�س�رت ثقيلة على �أل�سن هذ� �لنوع من 
ك�لدمى..وهم  ٌو�سعو�  �ل�س��سة.�لذين 
ومكبلون  مع�قون  ب�أنهم  جيد�  يعلمون 
به�  �رت�سو�  �لتي  �ملن��سب  نوعية  يف 
من  �لتغيري  لكن  �لتغيري....  يف  طمع� 

ذو�تهم  ومن  منهم  يبد�أ  �أن  �ملفرو�س 
�لتطور�ت  جميع  مع  �لتكيف  ولي�س 
ل�سيء  موقف...ال  بكذ�  و�لطو�رئ 
؟�...ـ حتى  �أن فخ�مته يرى كذ�  �سوى 
ولو ق�ل ب�أن �ل�سم�س ت�رشق من �لغرب 
�لعب��سية  �لدولتني  عهدّي  وك�أنن� يف  ـ  
و�ملم�ليك  و�الأموية..و�ل�سالطني 
�لذين يربزون معهم يف حديثهم مف�تيح 
�جللد  �أ�سو�ط  .وقب�س�ت  �ل�سجون 
نحو  حمدقة  و�لتعذيب...وعيونهم 

حم�كم �لتفتي�س.
�ستد�فع  كيف  ...ـ  �س�ئل  يت�س�ءل  قد 
عن نف�سه� حركة �الإخو�ن يف �ملغرب ـ 
وهي �لتي �أثبتت على نف�سه� حب ولوعة 
�ملب�دئ  �سد  هي  لقر�ر�ت  �النحن�ء 
من  وجدت  عليه�  تربت  �لتي  �لع�مة 
م�ستقل  �إخو�ين  تي�ر  �أنه�  .�أم  �أجله� 
ومنف�سل  له روؤيته �خل��سة للق�س�ي�...
و�إن ك�ن �الأمر كذلك ...فلم�ذ� �سدعتم 
وحو�ر�ت  ب�أح�ديث  �لبدء  يف  روؤو�سن� 
تخدير  جرع  �إال  تكن  وخط�ب�ت...مل 
�الأحد�ث  �أب�نت  �لنه�ية  ويف  موؤقتة 
وغري  �ملتذبذبة  نو�ي�كم  وتع�قبه� 
�الأ�سل  �سور طبق  �أنكم  �ملنطقية.عن 
ت�سجله  م�  كل  مع  �خل�رجية  لل�سي��سة 
من عرث�ت ...ورغم ذلك ال تقر بذلك 

..و�أ�سف�ه ...؟�

 يف زمن القطعان؟ا

بقلم:جمال ن�صراهلل

ح�صب علماء ال�صيا�صة واملفكرين 
الأفذاذ والأتقياء من العقالء 
فاإن تعريف م�صطلح ال�صيا�صة 

هي فن الإقناع ولي�س فن 
النفاق؟ا...ولئن كنا يف ع�صر 

املك�صوفات العامة والدقيقة اأي 
اأن و�صائل الت�صال باتت تر�صد 
جميع حتركات الأفراد الأكرث 

�صهرة وجدل ...

بن كريان

الأربعاء 30 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ15  جمادى الأوىل   1442ه اأقالم8

�لفل�سطينية  �ملق�ومة  ��سرت�سدت  وقد 
يل  �أََنّ  لَْو  �لكرمية"  �الآية  من  ب�لت�سمية 
ًة �أَْو َء�ِوي �إِىَل ُرْكٍن �َسِديٍد )هود -  ِبُكْم ُقَوّ
80(, الرتب�ط �لت�سمية ب�حل�جة ملم�ر�سة 
�ملن�ورة,  هذه  خالل  من  �لدف�ع  فعل 
و�لقوة  �ل�سديد  �لب�أ�س  تعك�س  و�لتي 

�لتع��سد  نتيجة  �لظ�هرة  و�لقدرة 
بني  �حل��سل  و�لتع�ون  و�لرت�بط 
لت�سبح  �ملق�ومة,  ف�س�ئل  مق�تلي 
�لغرفة بوحدته� ق�درة على رد  هذه 
وتقدمي  �لعدو,  من  و�لنيل  �لعدو�ن 
نحن  �لذي  �مل�رشف  �لنموذج  هذ� 

ب�سدده.
وت�أتي من�ورة �لركن �ل�سديد يف هذ� 
�لقدر�ت  �إظه�ر  �إىل  �له�دف  �ل�سي�ق 
نُفذت  �أن  بعد  للمق�ومة  �لدف�عية 
�ملن�ور�ت  ع�رش�ت  �ل�س�بق  يف 
وك�ن  منفرد,  ب�سكل  للف�س�ئل  �حلية 
�لق�س�م  كت�ئب  نفذته  م�  �أبرزه� 
 " م�سمى  حتت  2018/03/25م  يف 
�ل�سمود و�لتحدي", لكن م� مييز هذ� 
�لفعل �ليوم �أنه �الول و�الأ�سخم على 
م�ستوى �لقط�ع وي�سم ك�فة �لف�س�ئل.

ب�أن  مت�م�  توؤمن  �لفل�سطينية  ف�ملق�ومة 
حتت�ج  �ال�رش�ئيلي  �الحتالل  مو�جهة 
�أكرث  قوته�  لتكون  لوحدة �سف �ملق�ومة 
وتف�سل  �لردع,  وقدرة على حتقيق  زخم� 
كل  لتفكيك  �لر�مية  �لعدو  خمطط�ت 
�لفل�سطينية,  �ل�س�حة  يف  �لقوة  عو�مل 
وحتى تتمكن من حتقيق �لهدف �ملركزي 
خ��ست  لذلك  فل�سطني,  حترير  وهو 
�مل�سرتكة  �لعملي�ت  ع�رش�ت  �ملق�ومة 

توج  لتطوير �جلهد حتى  �لعمل  وو��سلت 
ذلك بت�سكيل �لغرفة �مل�سرتكة.

فعملي�ت  �الخرية  تكون  لن  �خلطوة  هذه 
�لتطوير الز�لت ج�رية لتح�سني دور هذه 
دوره�  وتعزيز  �أد�ئه�  وتطوير  �لغرفة 
يف  و�ملرجع  �لن�ظم  لت�سبح  �أكرب,  ب�سكل 

�ملو�جهة مع �الحتالل, و�ملنطلق لت�سكيل 
وقد  �لفل�سطينية,  �الر��سي  لكل  ميتد 
تتغري �مل�سمي�ت حينه� فيمكن �أن ت�سبح 
يف مرحلة مثال )هيئة �الرك�ن �لع�مة( �أو 
)قي�دة �أرك�ن �ملق�ومة( وقد تتغري ت�سمية 
ف�س�ئل �ملق�ومة لت�سبح جمتمعة �جلي�س 

�لوطني لتحرير فل�سطني.
قد  �مل�سمي�ت  وكل  و�ردة  �لتغيري�ت  كل 
وهي  للنق��س,  ومطروحة  ح��رشة  تكون 
�ملق�ومة  ف�س�ئل  قي�دة  حر�س  تعك�س 

ب�الأد�ء  و�الرتق�ء  نف�سه�,  تطوير  على 
م�  �لعمل,  من  متقدمة  مل�ستوي�ت  ونقله 
يف  �لفعل  وزخم  حجم  زي�دة  من  ميكنه� 
و��ستمر�ر  �لتهديد�ت  تن�مي  مو�جهة 
من  مهمة  م�ستوي�ت  له�  ويوفر  �لعدو�ن, 

�لردع.

وتر�قب �ملق�ومة �لفل�سطينية �لتهديد�ت 
ظل  يف  للقط�ع  �مل�ستمرة  �ل�سهيونية 
قو�ت  جتريه�  �لتي  �لعدو�نية  �ملن�ور�ت 
و�لتي  �الأخرية  �الآونة  يف  �الحتالل 
و�لهجوم  �خل�طف  �لقت�ل  ت�ستهدف 
�ملب�غت على غزة �أو �مك�ن �لدخول �لربي 
�جلوي  �لق�سف  حتت  من�طق  و�حتالل 
يف  �الحتالل  ��ستخدم  وقد  �ملتو��سل, 
و�جلوية  �لربية  �لقوة  �ملختلفة  من�ور�ته 
و�لبحرية, فك�ن من �ل�رشوري �أن تت�أهب 

ف�س�ئل �ملق�ومة وترفع درجة �جل�هزية 
�أو  تهديد  الأي  ��ستعد�د�  مق�تليه�  لدى 

عدو�ن حمتمل.
�لقط�ع  �أن  �لعدو  جي�س  �عتق�د  ظل  يف 
هو �جلبهة �الأكرث �سعف� وه�س��سة وميكن 
عليه,  جديد  عدو�ن  و�سن  به  �ال�ستفر�د 
وذلك يف �سوء �ملخ�طر �ملرتتبة على 
مو�جهة  �أو  �ل�سم�ل  جبهة  مه�جمة 
م�ستغال  �لر�هن,  �لوقت  يف  �إير�ن 
بذلك �لظروف �القت�س�دية و�ل�سحية 
�حل�س�ر  نتيجة  غزة  يف  �ملتدهورة 

وتف�سي ج�ئحة كورون�.
�ملق�ومة  �أن  �لو��سح  من  ب�ت  لكن 
�لعدو يف جوالت �س�بقة  �لتي يعرفه� 
فم�  �ليوم,  مت�م�  خمتلفة  �أ�سبحت 
يخ�لف  �لعدو  عن  وتخفيه  متتلكه 
و�لع�سكرية,  �المنية  تقدير�ته  كل 
�ر�س�ل  �ملق�ومة  ��ستط�عت  وقد 
وغريه�  �مليد�نية  �لتحذير�ت  بع�س 
لالحتالل يف من��سب�ت متعددة, حتى 
ر�أ�سه  �س  ويتح�َسّ لنف�سه  �لعدو  يتنبه 
جيد�, قبل �لدخول يف �أي مغ�مرة قد 

تكلفه ثمن� غري م�سبوق�.
و�آلته  جنوده  عند  �لثمن  يقف  لن  ف�ليوم 
�حلربية وجبهته �لد�خلية, فنحن نتحدث 
وقي�د�ت  حرب  بوزر�ء  �سيطيح  ثمن  عن 
مبك�نة  للم�س��س  ميتد  ورمب�  �أرك�ن, 
�لكي�ن,  د�خل  كبرية  �سي��سية  م�ستوي�ت 
وم�ستقبلهم  حظوظهم  على  ويق�سي 
ير�سخ  خمتلف�  و�قع�  ويفر�س  �ل�سي��سي 
حتت  تن�زالت  لتقدمي  �لعدو  �سوئه  يف 

�لن�ر.

مناورة دفاعية اأم دق لطبول احلرب؟

ي�صهد القطاع مناورة تنفذها 
غرفة العمليات امل�صرتكة 

التي ت�صم كل ف�صائل 
املقاومة، وحتمل املناورة ا�صم 

)الركن ال�صديد(، يف اإ�صارة اإىل 
اأن املقاومة هي ركن القوة يف 
م�صروعنا التحرري، فوحدة 
وتعاون هذا الكم من ف�صائل 

املقاومة يف هذه املناورة 
اأك�صبها ميزة خا�صة لت�صبح 
اأكرث �صدة وقوة يف مواجهة 

العدو الإ�صرائيلي.

قطاع غزة

اأحمد اأبو زهري
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ال�سحراء الغربية وفل�سطني 

تواأم كفاح م�ستمر وتواأم احتالل ظامل 
بق�ضيتني  ويتعلق  مهم  احلدث  ولأن 
عادلتني مت�ضابهتني اىل حد كبري )الق�ضية 
قوتا  وطرفاه  وال�ضحراوية(  الفل�ضطينية 
م�ضاحلهما  تت�ضابه  “�ضيامي”  احتالل 
اأكرب، وجب  اإىل حد  اأهدافهما  وتت�ضابك 
العام  للراأي  النقاط  بع�ض  نو�ضح  اأن 
هذا  يخ�ض  فيما  بالتحديد  العربي 
“اإعالن”(  اأخرى  مرة  )واأكررها  الإعالن 
اأو  كاملة،  ديبلوما�ضية  عن ربط عالقات 
اململكة  بني  بالتطبيع،  عليه  ي�ضطلح  ما 

املغربية والكيان ال�ضهيوين.

الهدية ال�سراب

جدا  مغرية  الرتامبية  الهدية  اأول: 
بحجم  دولة  فاعرتاف  للمغرب،  بالن�ضبة 
املزعومة  بال�ضيادة  املتحدة  الوليات 
�ضفقة  هي  الغربية  ال�ضحراء  على 
ي�ضتطع  مل  ا�ضتعماري  لنظام  رابحة 
بالقوة  ال�ضيادة  فر�ض  ي�ضتطيع(  )ولن 
وجرب   1975 �ضنة  اجتاحها  اأر�ض  على 
احتالله  ل�رشعنة  والو�ضائل  الطرق  كل 
انتظاره  اإىل  بالإ�ضافة  جدوى.  دون  لها 
الطويل لهذا العرتاف من دولة �ضاعدته 
يف حربه على ال�ضعب ال�ضحراوي وقدمت 
وال�ضيا�ضية  املالية  امل�ضاعدات  كل  له 
فرتة  طيلة  والدبلوما�ضية  والع�ضكرية 
الغربية  ال�ضحراء  على  الظاملة  احلرب 

وحتى يومنا هذا.
التي  اجليدة  العالقة  على  يُعّول  اأنه  كما 
ال�ضاعد  الدميقراطي،  باحلزب  تربطه 
قليلة،  اأ�ضابيع  بعد  احلكم  �ضدة  اىل 
لتفعيل  الكونغر�ض  يف  اليهودي  واللوبي 
املنتظم  على  وال�ضغط  الإعالن  هذا 
ملف  حل�رش  املتحدة  والأمم  الدويل 
احلكم  مقرتح  يف  الغربية  ال�ضحراء 
الذاتي دون غريه، خ�ضو�ضا واأن الوليات 
مبجل�ض  دائم  ع�ضو  الأمريكية  املتحدة 
“جمموعة  اأع�ضاء  اأهم  واأحد  الأمن 
لل�ضحراء  الأممي  العام  الأمني  اأ�ضدقاء 
مبعنى  فيها،  القلم  وحامل  بل  الغربية”، 
قرارات  م�ضاريع  م�ضودات  �ضياغة  اأن 
جمل�ض الأمن يف ق�ضية ال�ضحراء الغربية 
العوامل  هذه  كل  اأمريكي.  بحرب  تكتب 
اىل  مغر  الأمريكي  العر�ض  من  جتعل 
املقابل  باأن  والقول  احلدود،  اأبعد 
مغريا  لي�ض  اأنه   اأو  رمل”  “حفنة  جمرد 
“تطبيع” – اأو  باإعالن  القبول  اىل درجة 
للعالقات  ال�ضتئناف املعلن   – بالأحرى 
عن  وينم  فارغ  قول  هو  اإ�رشائيل  مع 
وبحقيقة  الغربية  ال�ضحراء  بق�ضية  جهل 
من  بذله  وما  ال�ضتعماري  النظام  هذا 
الغنية  الأر�ض  هذه  على  ال�ضيطرة  اأجل 
اإىل  اإ�ضافة  الطبيعية  وثرواتها  بخرياتها 
من  يجعل  الذي  الإ�ضرتاتيجي  موقعها 
املغرب يحلم اأن يلعب دور بوابة اأفريقيا 
النموذجية لأوروبا. وهو قول ظامل لأر�ض 
اأي  تَر �ضم�ض احلرية منذ �ضنة 1884  مل 
منذ 136 �ضنة! وقول جمحف بحق �ضعب 
منذ  الإمربيالية  القوى  لكل  ير�ضخ  مل 
القرن 14 اىل يومنا هذا، وجاهد و�ضمد 

اأمام اأعتى اجليو�ض الإمربيالية.
لكن ميكننا القول اأن النظام ال�ضتعماري 
املغربي ك�ضف اأمام اجلميع حقيقة تواطئه 
رئا�ضي”  مقابل”اإعالن  ا�رشائيل  مع 
بعد  الأبي�ض  البيت  �ضيغادر  رئي�ض  من 
)العرتاف(  الإعالن  وهذا  تقريبا،  �ضهر 
بالحتالل املغربي الال�رشعي لل�ضحراء 

ول  �رشعية  اأي  املغرب  مينح  ل  الغربية 
كونها  للق�ضية  القانونية  الو�ضعية  يغري 
حق  يلغي  ول  ا�ضتعمار،  ت�ضفية  ق�ضية 
وغري  امل�رشوع  ال�ضحراوي  ال�ضعب 
كما  م�ضريه.  تقرير  يف  للت�رشف  القابل 
اأن هذا “الإعالن الرئا�ضي” لي�ض ذا قيمة 
اإنهاء  قانونية حا�ضمة متكن املغرب من 
ومن  ل�ضاحله؛  الغربية  ال�ضحراء  ق�ضية 
النظام املغربي  اأن  اأن نقول  ثم ن�ضتطيع 
مقابل  الفل�ضطينية  للق�ضية  خيانته  اأعلن 
وا�ضح  غري  ورهان  الهواء”  يف  “تغريدة 
منتهية  رئي�ض  على  م�ضمون  وغري 
امل�ضتويات،  كل  على  وفا�ضل  �ضالحيته 
ب�ضيادة غري �رشعية على  يف �ضورة وعد 
ممتلكات  من  لي�ضت  الغربية  ال�ضحراء 
ملك  هي  بل  كان،  لأي  ليمنحها  ترامب 
لل�ضعب ال�ضحراوي فقط دون غريه وهو 

الوحيد الذي له كلمة الف�ضل فيها.

بني  تطبيع” العالقات  “اإعالن 
املغرب مع الكيان ال�سهيوين: حدث 

قدمي يف زي جديد

وال�ضتغراب  ال�ضدمة  عن  التعبري  ثانيا: 
للعالقات  “تطبيع”  البع�ض  ي�ضميه  مما 
يكون  ال�ضهيوين قد  والكيان  بني املغرب 
من  �ضادر  اأنه  لو  وم�ضت�ضاغا  مقبول 
اأمرها،  على  املغلوبة  العربية  ال�ضعوب 
املثقفني  بع�ض  من  ي�ضدر  اأن  اأما 
غري  اأمر  فهذا  ال�ضيا�ضيني  واملحللني 
البتة.  ي�ضت�ضاغ  اأن  ميكن  ول  مقبول 
فاملغرب كنظام -ولي�ض ك�ضعب- مل تكن 
ن�ضاأته  منذ  ال�ضهيوين  الكيان  وبني  بينه 
الآن،  العالقات  يطبع  كي  اأ�ضال  قطيعة 
كثرية  الأدلة  لأن  ذلك  لإثبات  داعي  ول 
وباإمكان اأي �ضخ�ض الو�ضول اإليها بت�ضفح 
اللكرتونية  واملواقع  واملقالت  الكتب 
الأجهزة  بع�ض  وت�رشيحات  وت�رشيبات 
ال�ضيا�ضية  وال�ضخ�ضيات  ال�ضتخباراتية 
املو�ضوع  هذا  تناولت  التي  والعالمية 
بالوثائق والأدلة. واإن كان ال�ضك ل يزال 
وزير  فلعل يف ت�رشيحات  البع�ض،  يراود 
بوريطة”  “نا�رش  املغربية  اخلارجية 
�رشح  فالرجل  باليقني.  ال�ضك  يقطع  ما 
اأكرث من مرة، يف  كل القنوات وال�ضحف 
العربية والغربية، اأن هذا التفاق املعلن 
لي�ض  اأخرى”املعلن”(  مرة  )واأكررها 
تطبيعا بل هو ا�ضتئناف لعالقة مل تنقطع 
ل�ضحيفة  العبارة  ب�رشيح  وقال  اأبدا. 

“يديعوت اأحرونوت” الإ�رشائيلية:
عن  نتحدث  ل  نحن  نظرنا،  وجهة  “من 
تطبيع لأن العالقات كانت اأ�ضال طبيعية. 
نحن نتحدث عن ا�ضتئناف للعالقات بني 
العالقة  لأن  �ضابقا،  كانت  كما  البلدين 

كانت قائمة دائما، مل تتوقف اأبدا.”
وهو الت�رشيح الذي كرره اأكرث من مرة يف 
جميع القنوات ب�ضيغ خمتلفة مبا�رشة بعد 
تغريدات ترامب الثالث. وخال�ضة القول 
تاريخ  من  يُفهم  كما  املو�ضوع  هذا  يف 
وكما  واإ�رشائيل  املغرب  بني  العالقات 
يُفهم اأي�ضا من ت�رشيحات وزير اخلارجية 
ينطبق  التطبيع ل  اأن م�ضطلح  املغربية، 
على الطرفني، بل نحن اأمام ما هو اأ�ضد 
من التطبيع واأمنت �ضلة. واحلدث الفعلي 
هو  جديدا  حدثا  ن�ضميه  اأن  ميكن  الذي 
اأن  بعد  ر�ضميا  العالقات  هذه  “اإعالن” 
اخلفاء.  يف  تتنا�ضل  عدة  ل�ضنوات  كانت 
واملحللني  املثقفني  بع�ض  ي�رش  فلماذا 

مغربي  موقف  نعي  على  ال�ضيا�ضيني 
للق�ضية  منا�رشا  يوم  ذات  كان  مزعوم 

الفل�ضطينية؟

اإعالن للعالقات مقابل �سراب
 �سيادة مفقودة

ثالثا: هذه النقطة مرتبطة يف �ضقها الأول 
النظام  باأن  فالقول  ال�ضابقة،  بالنقطة 
مقابل  الفل�ضطينية  الق�ضية  باع  املغربي 
ال�ضحراء  “مبغربية”  اأمريكي  اعرتاف 
دقيق.  وغري  متهافت  قول  هو  الغربية 
الآخرون  واأ�ضقاوؤه  املغربي  فالنظام 
اإ�رشائيل  مع  تطبيعهم  اأعلنوا  الذين 
باعوا  بعد(  يعلنوا  مل  الذين  )واولئك 
طويلة  �ضنوات  منذ  الفل�ضطينية  الق�ضية 
عرو�ض  على  وبقائهم  م�ضاحلهم  مقابل 
تغري  الذي  العنكبوت.  بيت  من  اأوهى 
الآن هو اأن هذه الأنظمة تواجه حتديات 
“الربيع  ي�ضمى  ما  ف�ضل  بعد  جديدة 
العربي” الذي ُ�رِشَق من ال�ضعوب العربية 
على  والق�ضاء  باحلرية  حتلم  كانت  التي 
والذي  العربي،  العامل  يف  الديكتاتورية 
مبباركة  العميلة  الأنظمة  هذه  ا�ضتغلته 
ودعم من القوى اخلارجية وبثت �ضمومها 
اإعادة  اأجل  من  العربية  البلدان  كل  يف 
ي�ضريون  جديدة  عربية  خارطة  ر�ضم 
بخطاب  العليا  الكلمة  اأ�ضحاب  فيها 
مع  الغربي؛  للخطاب  كليا  تابع  موحد 
الرتكيز على الأنظمة املمانعة والراف�ضة 
-على الأقل- للتطبيع اأو التبعية العمياء، 
اخلا�ضعة  وامللكيات  الإمارات  وا�ضتثناء 

متاما لالإمالءات الغربية.
على  خريفا  اأ�ضحى  الذي  الربيع  هذا 
ظنوا،  كما  ح�ضاده  يكن  مل  اأياديهم 
وتكتالت  مبعطيات  جديدا  واقعا  واأنتج 
وحتالفات جديدة مما جعلهم مك�ضوفني 
من  واأكرث  اأكرب  لدعم  وحمتاجني 
على  ال�ضهل  من  كان  لذلك  اأ�ضيادهم. 
ترامب اأن يفر�ض �رشوطا جديدة عليهم 
واأن يبتزهم كما يحلو له ماديا و�ضيا�ضيا، 
الأ�ضا�ضي  ال�رشط  كان  املرة  هذه  لكن 
والأول هو الإعالن الر�ضمي عن التطبيع 
مع اإ�رشائيل والعمل والتن�ضيق املبا�رش مع 
هذا الكيان يف مقابل حمايتهم وت�ضليحهم 
والقوى  التكتالت  �ضد  عنهم  والدفاع 
يعتربونها  التي  املنطقة  داخل  الأخرى 
احلقيقي  واخلطر  والوحيد  الأول  العدو 

الذي يهدد عرو�ضهم.
يخ�ض  النقطة،  هذه  من  الثاين  ال�ضق 
فل�ضطني  لق�ضية  املغرب  “بيع”  مقولة 
متت  البيع  عملية  اأن  اأو�ضحنا  وقد   –
قبل هذا الإعالن بعقود – وهي املقولة 
التي يرددها اأغلب املثقفني والعالميني 
التي  احلقيقة  اأن  اإل  العرب،  واملدونني 
يجب اإدراكها اأن العملية هي عملية �رشاء 
ولي�ضت عملية بيع! فالنظام ال�ضتعماري 
املغربي ا�ضرتى اعرتاف ترامب بال�ضيادة 
مقابل  الغربية  ال�ضحراء  على  املغربية 
مع  ر�ضميا  العالقات  ربط  “اإعالن” 
خالل  من  جليا  يت�ضح  وهذا  اإ�رشائيل. 
العرتاف  على  املغربي  النظام  تركيز 
اعالن  من  اأكرث  “التاريخي”  الرتامبي 

التطبيع “املتوقع”.

هل تقبل احلقوق واملبادئ 
التجزئة؟

بني  املفا�ضلة  يحاول  من  هناك  رابعا: 

وال�ضحراوية،  الفل�ضطينية  الق�ضيتني 
فا�ضد  وقول  لال�ضمئزاز  مثري  اأمر  وهذا 
ورمبا يكون مق�ضودا ومدعوما من طرف 
ل  واملبادئ  فاحلقوق  اجلهات.  بع�ض 
ق�ضية،  لإن�ضاف  بها  يطالب  ول  تتجزاأ 
اأخرى.  ق�ضية  يف  لها  التنكر  ويتم  لتهمل 
كما اأن ل فرق بني احتالل واحتالل اآخر 
يظل  فالحتالل  بينهما،  مفا�ضلة  ول 
ودوافعه  اأ�ضماوؤه  اختلفت  واإن  احتالل 

وقدراته وموقعه اجلغرايف.
اإن مثل هذا النوع من املفا�ضلة اأو التقليل 
من اأهمية ق�ضية مقابل ق�ضية اأخرى لهما 
نف�ض احلقوق وتعانيان من نف�ض الوجع، ما 
هو ال نوع من النفاق ال�ضيا�ضي والنف�ضام 
الفكري والأخالقي ول ميكن اأبدا تاأويله 
ل  فالأولوية  الأولوية.  مببداأ  تربيره  اأو 
تعطي  ل  والأولوية  ل�ضاحبه،  احلق  تنكر 
احلق لأي كان اأن ينزع من الآخرين حقهم 

يف الوجود واحلرية وال�ضتقالل.
اأن  جدا  ناأ�ضف  ك�ضحراويني  واإننا 
الإخوة  من  الت�رشيحات  بع�ض  ت�ضدر 
يف  اأي�ضا(  العرب  )وبع�ض  الفل�ضطينيني 
مع  املغرب  لتطبيع  كا�ضتنكارهم  حقنا، 
لأطروحة  دعمهم  من  بالرغم  ا�رشائيل 
مغربية ال�ضحراء! وكاأنهم يبتزون املغرب 
عن  يرتاجع  اأن  وياأملون  الدعم،  بهذا 
يوؤمن  ملن  م�ضني  فعل  وهذا  تطبيعه! 
يحق  ول  حق،  فاحلق  ق�ضيته.  بعدالة 
مع  وخ�ضو�ضا  عليه  ي�ضاوم  اأن  ل�ضاحبه 
اأي�ضا  ل�ضاحبه  يحق  ول  له،  عهد  ل  من 
اأن يعني احتالل اآخر على �ضعب يقا�ضمه 
نف�ض املعاناة ونف�ض املاأ�ضاة كي يك�ضب 

دعما لق�ضيته!
من  ال�ضادرة  الت�رشيحات  هذه  مثل  اإن 
الفل�ضطينية  والف�ضائل  القيادات  بع�ض 
احتالل  منذ  نربتها  تتغري  مل  والتي 
اجلبهة  )با�ضتثناء  الغربية  ال�ضحراء 
تدفع  مل  فل�ضطني(  لتحرير  ال�ضعبية 
حمل  اىل  ال�ضحراوي  املنا�ضل 
الفل�ضطينيني،  اخوته  اجتاه  �ضغينة 
اأ�ضد  من  ال�ضحراوي  املنا�ضل  اإن  بل 
الفل�ضطينية  الق�ضية  مع  املت�ضامنني 
ويعتربها ق�ضيته ول يفرق اأبدا بينها وبني 

ق�ضيته ال�ضحراوية.
بقيادة  ال�ضحراوية   اجلمهورية  اأما 
ال�ضعبية  اجلبهة  الوطنية،  التحرير  حركة 
الذهب  ووادي  احلمراء  ال�ضاقية  لتحرير 
اإل  منا�ضبة  ترتك  فال  )البولي�ضاريو( 
التام  ت�ضامنها  خاللها  من  واأعلنت 
الفل�ضطينية  الق�ضية  مع  م�رشوط  والال 
الفل�ضطينيني  الأ�ضقاء  من  منتظرة  غري 
تنطلق  لأنها  فقط  باملثل،  املعاملة 
قابل  غري  وحق  ورا�ضخ،  ثابت  مبداأ  من 
تقرير  يف  ال�ضعوب  حق  وهو  للت�رشف 
ككل  وحرية  بكرامة  والعي�ض  م�ضريها 

�ضعوب العامل.
الأوطان  اأن  على  اأوؤكد  اأن  اأود  واأخريا، 
ال�ضعوب  اإرادة  واأن  ت�ضرتى،  ول  تباع  ل 
تركع،  ول  تقهر  ل  لالحتالل  املكافحة 
زوال.  اىل  حمالة  ل  فهو  الحتالل  اأما 
ال�ضعب  حق  �ضتلغي  التطبيع  موجة  فال 
اأر�ض  على  حرا  العي�ض  يف  الفل�ضطيني 
تغريدة  ول  م�ضتقلة،  حرة  فل�ضطني 
ترامب �ضتلغي حق ال�ضعب ال�ضحراوي يف 
العي�ض حرا على اأر�ض ال�ضحراء الغربية 
للمت�ضاقطني  عزاء  ول  م�ضتقلة،  حرة 

واملتهافتني واملطبعني اأينما كانوا.

بعد تغريدات ترامب 
الثالث التي اأعلن فيها 
عن اتفاق بني املغرب 

والكيان ال�سهيوين على 
ربط عالقات ديبلوما�سية 

كاملة، مقابل اعرتافه 
بال�سيادة املغربية على 

ال�سحراء الغربية، �سجت 
القنوات الإخبارية 

وال�سحف وو�سائل التوا�سل 
الجتماعي بت�سريحات 

ومقالت وتدوينات وردود 
اأفعال خمتلفة تناولت هذا 
احلدث من زوايا متعددة 
اأ�سابت حقيقة احلدث يف 
بع�ض اجلوانب، وجانبت 

ال�سواب يف اأخرى.

بقلم: حمزة لكحل
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عي�شة ق.

حار�سه  مرمى  تهديد  فر�سة  منحه  وعدم 
بوطاقة �لذي مل يتعر�ض �إىل هجمات خطرية 
جتلّى  ما  وهو  �ملناف�ض،  �لنادي  العبي  من 
تقدم  عرفت  �لتي  �الأوىل  �ملرحلة  نهاية  قبل 
�سامي  �لالعب  توقيع  من  بثنائية  �لت�سكيلة 
وهو  ر�ئعة،  مو�سم  بد�ية  يقدم  �لذي  فريوي 
�إىل  �لوطنية  �لبطولة  هد�يف  يت�سّدر  �لذي 
هذه  �لقاري،  �مل�ستوى  على  تاألقه  جانب 
�لنتيجة توؤكد جمدد� بد�ية �ملو�سم �لقوية �لتي 
ي�سجلها العبو �ملولودية بعد �لنتائج �اليجابية 
و�سعيهم  �لوطنية،  �لبطولة  ي�سجلونها يف  �لتي 

�إىل �لذهاب بعيد� يف �مل�سابقة �لقارية.
�لالعب عبد �حلفيظ  رفقاء  تكون مهمة  ولن 

�سهلة يف �سفرية تون�ض، خا�سة و�أن �ملناف�ض 
هزمية  جتاوز  �إىل  م�سعاه  بكل  ي�سعى  �سوف 
�أجل  من  ل�ساحله  �لنتيجة  وقلب  �أم�ض  �أول 
ما  وهو  �لتاأهل،  بطاقة  وخطف  بقوة  �لعودة 
وحذر،  بذكاء  �للعب  �ملطالب  �لتعد�د  يدركه 
خا�سة �إذ� علمنا �أن �أد�ء �لت�سكيلة يف �ل�سوط 
بعيد� عن  و�للعب  كان حذر�  �للقاء  �لثاين من 
�خل�سونة لتفادي �لوقوع يف �أي �إ�سابة و�زدياد 
يف  العبني  ميلك  �لذي  للتعد�د  �سوء�  �لو�سع 

�لعيادة �لطبية للفريق.
�إىل جانب ذلك، عرفت �ملو�جهة جدال كبري� 
عقب  و�أن�سارهم  "�لعميد"  ت�سكيلة  بعثة  بني 
�لذي  �لثالث  للهدف  �ملغربي  �حلكم  رف�ض 
طالب  �أين  جز�ء،  ركلة  عرب  فريوي  �سجله 

�لالعبون �حت�ساب �لهدف �لذي تابعه عالتي 
د�خل �ل�سباك بعد ت�سدي حار�ض �ل�سفاق�سي 
لت�سديدة فريوي، �إال �أن �حلكم رف�ض �حت�سابه 
يف  �لتعديل  باعتبار  �ل�رشعي  �لقر�ر  وهو 
�لقو�نني �لذي �أ�سدرته �لفيفان و�لذي ين�ض يف 
حال دخل �أحد العبي �ملناف�ض منطقة �جلز�ء 
عند قيام العب �لطرف �الآخر بالت�سديد يعاد 
بينما  �ل�سباك،  دخلت  حال  �لركلة يف  ت�سديد 
يحت�سب ركلة حرة غري مبا�رشة للفريق �خل�سم 

يف حال مل ت�سجل.

بوترعة حكم مواجهة ال�شيا�شي 
وبوردمي يغيب ب�شبب الإ�شابة

�لتحكيم  جلنة  عينت  منف�سل،  مو�سوع  يف 
�لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  لالحتادية  �لتابعة 

�حلكم بوترعة من �جل �إد�رة �ملبار�ة �ملوؤجلة 
�ملقررة �جلمعة �ملقبل �مام �سباب ق�سنطينة 
من  �لر�بعة  �جلولة  حل�ساب  تندرج  و�لتي 
على  تلعب  حيث  �الأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�لثالثة  �ل�ساعة  من  �بتد�ء  جويلية   5 ملعب 
زو�ال، و�لتي �سوف تعرف غياب �لالعب عبد 
خالل  �إ�سابة  تلقى  �لذي  بوردمي  �لرحمان 
�طو�ر �ملو�جهة و�لتي تبني �أنها لي�ست خطرية 

�لفحو�سات  عنه  ت�سفر  �سوف  ما  �نتظار  يف 
�لتي �سوف يخ�سع لها �سانع  �لطبية �ملعمقة 

�الألعاب.
ت�سكيلة  �أم�ض  �سبيحة  �أجرت  لالإ�سارة، 
م�ستوى  على  ��سرتخاء  ة  ح�سّ �ملولودية 
حت�سبا  �لبنيان  بعني  و�الإطعام  �لفندقة  مركز 
لال�ستعد�د للمو�جهة �لقوية �لتي تنتظرها بعد 

48 �ساعة عندما تو�جه �ل�سيف "�ل�سيا�سي".

و�شع نادي مولودية اجلزائر قدما يف دور املجموعات ملناف�شة دوري اأبطال اإفريقيا بعد الفوز الثمني 
الذي حققه اأمام النادي ال�شفاق�شي التون�شي بهدفني دون رد حل�شاب لقاء دور الذهاب من الدور 

ال�شاد�س ع�شر للمناف�شة القارية، اأين ت�شمح هذه النتيجة ب�شفرية مريحة للنادي العا�شمي اإىل تون�س 
الأ�شبوع املقبل من اأجل العودة بتاأ�شرية التاأهل اإىل الدور املقبل، واعتمد املدرب نبيل نغيز على لعب 

هجومي منذ ال�شوط الأول للقاء ق�شد ال�شغط على املناف�س منذ الدقائق الأوىل له 

الت�شكيلة خا�شت اأم�س ح�شة ا�شرتخاء ا�شتعداد للقاء ال�شيا�شي

العميد يتجاوز عقبة ال�سفاق�سي وي�سع قدما بدور املجموعات

معاقبة مغازي لقاءين وتغرمي احتاد بلعبا�س 20 مليون �شنتيم

بن يطو ممررا حا�شما ويقود الوكرة للفوز

جلنة الن�سباط تق�سي كازوين �سهرا

باليلي وبوجناح يفرتقان على التعادل

�لتابعة  �الن�سباط  جلنة  �أ�سدرت 
�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  للر�بطة 
مبباريات  �ملتعلقة  �لعقوبات 
�لر�بطة  من  �ل�ساد�سة  �جلولة 
تقّدمها  و�لتي  �الأوىل،  �ملحرتفة 
مولودية  نادي  مدرب  �إق�ساء 
كازوين  برنارد  �لفرن�سي  وهر�ن 
ملدة �سهر كامل بعدما �أقدم على 
منا�سبة حلكم  �ألفاظ غري  توجيه 
مبار�ة فريقه �أمام �رشيع غليز�ن 
�ملن�رشم،  �الأربعاء  جرت  �لتي 
وذلك على �إثر �لتقرير �لذي دّونه 
�جلز�ئري،  �لغرب  ديربي  حكم 
�حلكم  �تهام  فيه  جاء  �أين 
�ملناف�ض،  لت�سكيلة  باالنحياز 
وهو ما جعله يتعّر�ض �إىل عقوبة 
�إىل  �الإيقاف عن ممار�سة مهامه 
�ملنا�سبة،  �لعقوبة  �سدور  حني 
خالل  �للجنة  �أ�سدرتها  و�لتي 
به  قام  �لذي  �الجتماع  �نعقاد 
�أع�ساوؤها �أول �أم�ض، �أين مل يكون 

مهامه  ممار�سة  كازوين  مبقدور 
على مد�ر �سهر كامل، وذلك من 
�أر�سية  دخول  من  منعه  خالل 
�ملالب�ض  تغيري  وغرف  �مليد�ن 
�إىل  �آنفا،  �ملذكورة  �لفرتة  طيلة 
جانب دفعه غر�مة مالية قيمتها 

10 مليون �سنتيم.
العب  عوقب  ذلك،  جانب  �إىل 
مغازي  ر�سيد  مقرة  جنم  نادي 
�إثر  على  لقاءين  باال�ستبعاد 
يف  له  تعر�ض  �لذي  �لطرد 
�أمام  ناديه  جمعت  �لتي  �ملبار�ة 
بينما  �ملدية،  �أوملبي  �لز�ئر 
لعجابي  عدنان  �لالعبني  عوقب 
من �أوملبي �ملدية �إليا�ض �سيدهم 
�إنذ�ر  ب�سبب  �الأول  و�حد�،  لقاء� 
�حلكم،  قر�ر�ت  على  �الحتجاج 
تلقيه  عقب  طرده  عقب  و�لثاين 
�أمام  فريقه  لقاء  يف  �إنذ�رين 
�إليه  باالإ�سافة  �لعا�سمة،  �حتاد 
مليلة  عني  جمعية  نادي  عوقب 

 5 قيمتها  مالية  غر�مة  بدفع 
�لتنظيم  ب�سبب  �سنتيم  مليون 
�ل�سيء يف مقابلته �أمام �أهلي برج 
غر�مة  �سلطت  بينما  بوعريريج، 
بلعبا�ض  �حتاد  �إد�رة  على  مالية 
ب�سبب  �سنتيم  مليون   20 قيمتها 
تو��سل  ظل  يف  �ملدرب  غياب 
مقاطعة �ملدرب �ليامني بوغر�رة 

ملهامه على ر�أ�ض �لعار�سة �لفتية 
لت�سكيلة "�ملكرة" �حتجاجا على 
غياب ظروف �لعمل �ملنا�سبة يف 
مقدمتها عدم قدرة غد�رة �لنادي 
ب�سبب  �جلدد  العبيها  تاأهيل 
�لديون �ملرتتبة على عاتقها لدى 

جلنة ت�سوية �ملنازعات.
عي�شة ق.

الن�شرية دخلت اأم�س ترب�شا مغلقا لتح�شري املواعيد املقبلة

مرزقان: لدينا الثقة الكاملة يف لكناوي
ح�سني  ن�رش  لفريق  �لريا�سي  �ملدير  �أّكد 
د�ياأم�ساأّن �د�رة �لنادي ت�سع ثقتها �لكاملة 
يف �ملدرب  ندير لكناوي يف �لوقت �لذي 
عجزت فيه  �لن�رشية يف حتقيق �أي �نت�سار 
يف �لبطولة حلّد �الآن، و�أو�سح مرزقان يف 
لكناوي  �ملدرب  �أّن  �إعالمية  ت�رشيحات 
بالثقة  يحظى  هو  و  من�سبه  يف  ز�ل  ال 
�لكاملة من قبل �إد�رة �لفريق �لتي ترف�ض 
�جل  من  �لتغيري  فكرة  وتف�سيال  جملة 
جيدة،  جمموعة  "لدينا  و�أ�سار:  �لتغيري، 
متكنها  دون  حالت  �حلالية  �لظروف  لكن 
نحن  حقيقة  �يجابيةـ  نتائج  حتقيق  من 
�أن  متاأكد  لكنني  �لو�سع،  لهذ�  متاأ�سفون 
وطاقمه  لكناوي  قريبا،  �ستتح�سن  �الأمور 
�سيجدون �لطريقة �ملنا�سبة لت�سحيح هذه 
�أّن فريق ن�رش ح�سني  �لو�سعية"، ومعلوم، 
د�ي �سجل حلّد �الآن بد�ية غري موفقة يف 
نقاط  ثالث  على  ح�سوله  بدليل  �لبطولة 
فقط من بني 5 مقابالت خا�سها، ويبقى 
رفاق فوزي يايا حتت �سدمة �خل�سارة يف 
�ملقابلتني �لعا�سميتني �الأخريتني �أمام كل 

من �سباب بلوزد�د و �حتاد �جلز�ئر.
�لفريق  بو�سع  :"كان  مرزقان  و�أ�ساف 
ت�سجيل نتائج �أح�سن يف �ملقابالت �ل�سابقة 
�مل�ستجد   كورنا  فريو�ض  تد�عيات  لكن   ،
فاملدرب   ، �سعبة  مو�قف  يف  و�سعتنا 
�الآن،  حلّد  �لكامل  تعد�ده  على  يتوفر  مل 
يف  مهمته  من  ما  نوعا  عقد  �لذي  �الأمر 

ح�سني  "ن�رش  م�سيفا:  �لت�سكيلة"،  �ختيار 
د�ي يبقى من بني �أكرث �لفرق �لتي �سجلت 
يف  �مل�ستجد  بالفريو�ض  كثرية  �إ�سابات 
�لتعاي�ض  على   يجعله جمرب�  ما  �سفوفه، 
ومن   ،" �ال�ستثنائية  �لو�سعية  هذه  مع 
بفريو�ض  �إ�سافية  �إ�سابات  تفادي  �جل 
كورونا و�سط �ملجموعة ، �أو�سح مرزقان 
�لثالثاء يف  من  بد�ية  �سيدخل  �لفريق  �أن 
�لالعبني  جتنيب  �جل  من  مغلق  ترب�ض 
ثّم  ومن  �آخرين  باأ�سخا�ض  �الحتكاك 
�إ�سابات  ت�سجيل  �حتمالية  من  �لتقليل  

�أخرى، جتعل �لو�سعية �أكرث تعقيد�.
وكالت

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يو��سل 
�لفردية  �الألقاب  �أنديه ديلور ح�سد 
بعد �لتاألق �لذي يقدمه رفقة ناديه 
�نطالق  منذ  �لفرن�سي  مونبلييه 
حيث  �حلايل،  �لكروي  �ملو�سم 
�لوطني  �ملنتخب  مهاجم  �أحرز 
جائزة العب �سهر دي�سمرب مع ناديه 

عقب  وذلك  �لفرن�سي 
�لر�ئعة  �مل�ستويات 

رفقة  قّدمها  �لتي 
قاده  و�لذي  ناديه 
عدة  حتقيق  �إىل 
�يجابية  نتائج 
�لفوز  و�إحر�ز 
�الأهد�ف  بف�سل 
�سجلها  �لتي 

قّدمها،  �لتي  �حلا�سمة  و�لتمرير�ت 
هذ� �الأمر جعله يلفت �الأنظار �سوبه 
نف�سه  فر�ض  �لذي  وهو  الفت  ب�سكل 

ب�سورة الفتة بالدوري �لفرن�سي.
باأيام  قبلها  يتوج  جعله  �الأمر  هذ� 
يف  �جلاري  �ل�سهر  العب  بجائزة 
دوري "�لليغ1"، و�لتي تقدمها �لر�بطة 
�لفرن�سية لكرة �لقدم، وبالتايل 
جنوم  عدة  على  �لتفوق 
غر�ر  على  فرن�سا  يف 
�سان  باري�ض  ثنائي 
جرمان نيمار ومبابي 
ليون  �أوملبيك  وجنم 

مباي.
عي�شة ق.

ديلور لعب �سهر دي�سمرب يف مونبلييه
�لوطني  �ملنتخب  العبا  �فرتق 
بوجناح  وبغد�د  باليلي  يو�سف 
يف  هدف  �لتعادل  وقع  على 
�لقمة  مو�جهة  عقب  �سبكة  كل 
�أم�ض  �ول  �أم�سية  جمعت  �لتي 
و�ل�سد  قطر  نادي  فريقيهما 
دوري  من   11 �جلولة  حل�ساب 
جنوم قطر، �أين �سهدت �ملو�جهة 
�أطو�رها  �خل�رش  ثنائي  خو�ض 
�أ�سا�سيني وخا�سا �لت�سعني دقيقة 
كاملة، حيث قّدما مبار�ة مقبولة 
ومتو�سطة  لباليلي  بالن�سبة 
وهر�ن  مدينته  و�بن  ملو�طنه 
عك�ض  كثري�  يتحرك  مل  �لذي 
نوعا  خطري�  كان  �لذي  باليلي 
"�ل�سد"،  ت�سكيلة  دفاع  على  ما 
ت�سايف  �ال�سباين  �ملدرب  لكن 
هرنانديز جنح يف تذليل خطورته 
من خالل توظيف العبني قادرين 
على حر��سته ومنعه من �لو�سول 
بتهديد  و�لقيام  �ملرمى  �إىل 

�لذي  وهو  �حلار�ض،  مرمى 
هدف  ت�سجيل  فر�سة  �سيع  كان 
زميله  و�سعه  بعدما  حقيقي 
لوجه  وجها  �أوكبوتو  �لنيجريي 
�لكرة  �سيع  لكنه  �ملرمى  �أمام 
نف�سه  حارما  غريبة،  بطريقة 
�الأهد�ف  من  ح�سيلته  رفع  من 
لناديه،  �لثالث  �لنقاط  ومنح 

للرتجي  �ل�سابق  �لالعب  وكان 
�ل�سعودي  جدة  و�أهلي  �لتون�سي 
�الأول  �ل�سوط  يف  �إنذ�ر�  نال  قد 
ب�سبب تدخل خ�سن على �لالعب 
مع  بوجناح  تعامل  �أين  بيدرو، 
�ملوقف باحرت�فية وروح ريا�سية 
عالية رغم �ملناف�سة مع مو�طنه 
على نقاط �ملو�جهة، وذلك على 

�إثر تدخله من �أجل �إبعاد باليلي 
�لبطاقة  �إخر�ج  ومنع �حلكم من 
من  وطرده  وجهه  يف  �حلمر�ء 

�أر�سية �مليد�ن.
من جهته، قاد �لالعب �جلز�ئري 
فريقه  يطو  بن  حممد  �الآخر 
ثمني  فوز  حتقيق  �إىل  �لوكرة 
�خلريطيات  نادي  ح�ساب  على 
�نتهت  بعدما  �ملناف�سة  لنف�ض 
�أين  لهدف،  بثنائية  �ملو�جهة 
�حلا�سمة  �لتمريرة  يطو  بن  منح 
�لفوز  هدف  منها  جاء  �لتي 
منحه  �إثر  على  �لوكرة  لفريقه 
جا�سم  زميله  �إىل  مليمرتية  كرة 
�إيد�ع  يف  �سعوبة  يجد  مل  �لذي 
�لقاتل  �لوقت  يف  �ل�سباك  �لكرة 
بعدما  وذلك  �ملو�جهة،  من 
كانو� متاأخرين يف �لنتيجة خالل 
يعادلوها  �ن  قبل  �الأول  �ل�سوط 

وي�سيفو� هدف �لفوز.
عي�شة ق

اجلزاء ركلة  يف  اجلديدة  القوانني  املغربي طبق  احلكم  	•
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�أر�ضه  كتفى ت�ضل�ضي  بالتعادل على 
 ،1-1 فيال  �أ�ضتون  �لقوي  �ضيفه  مع 
تيمو  �لأملاين  �لثنائي  وبجلو�س 
فرينر وكاي هافريت�س على مقاعد 
�ملدرب  ر�ضى  عدم  ب�ضبب  �لبدلء 
و�ضع  �أد�ئه،  عن  لمبارد  فر�نك 
بكرة  �ملقدمة  يف  ت�ضل�ضي  جريو 
ر�أ�ضية �إثر عر�ضية من بن ت�ضيلويل، 
�لأ�ضل  �ملغربي  �لهولندي  لكن 
�ل�ضابعة  فيال هزميته  جّنب  �لغازي 
تو�لياً �أمام ت�ضيل�ضي، باإدر�ك �لتعادل 

يف بد�ية �ل�ضوط �لثاين بعد متريرة 
جمنباً  كا�س،  ماثيو  من  عر�ضية 
�أو  قو�ضني  قاب  كان  �لذي  �لفريق 
�أدنى من �لهبوط �إىل �لدرجة �لأوىل 
�ملو�ضم �ملن�رصم، هزميته �لأوىل يف 
�آخر خم�س مر�حل، وبقي �لفريقان 
على �مل�ضافة ذ�تها لكن مع مبار�تني 
�ضل�ضلة  بد�أ  �لذي  فيال  لأ�ضتون  �أقل 
من خم�س مباريات من هذ� �لعيار، 
يونايتد  مان�ض�ضرت  بعدها  يلتقي  �إذ 
�لدور  يف  ليفربول  ثم  �لدوري،  يف 

�أن  قبل  �لكاأ�س،  مل�ضابقة  �لثالث 
بلقاء  �لربميريليغ«  ملناف�ضات  يعود 

توتنهام ثم �إيفرتون.
�لإيرلندي  �ملدرب  دفع  بدوره، 
ثمن  رودجرز  برندن  �ل�ضمايل 
لي�ضرت  �كتفى  بعدما  خيار�ته 
وم�ضيفه  مبار�ته  من  بنقطة  �ضيتي 
 1-1 معه  بالتعادل  بال�س  كري�ضتال 
يف مبار�ة كان متخلفاً خاللها حتى 
�ضغط  ظل  ويف  �لأخرية،  �لدقائق 
من  �لفرتة  هذه  خالل  �ملباريات 

رودجرز  منح  �إجنلرت�،  يف  �لعام 
لي�ضرت  جنوم  من  لعدد  فر�ضة 
�ضبعة  فاأجرى  �أنفا�ضهم،  للتقاط 
تعديالت على �لت�ضكيلة �لتي تعادلت 
مان�ض�ضرت  مع  �ملا�ضية  �ملرحلة  يف 
�أبرز  فاردي  جاميي  وكان  يونايتد، 
�لأ�ضا�ضية. �لت�ضكيلة  عن  �لغائبني 
 2016 عام  ببطل  �لأمر  و�نتهى 
يتلقى  �أن  كاد  بل  بنقطة،  بالكتفاء 
�ل�ضاد�ضة هذ� �ملو�ضم لول  هزميته 
هاريف  من  �لأخرية  �لدقائق  هدف 

بارنز.
مبار�ة  �إرجاء  من  لي�ضرت  و��ضتفاد 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  و�ضيفه  �إيفرتون 
كورونا  بفريو�س  �إ�ضابات  ب�ضبب 
�مل�ضتجد يف �ضفوف �لأخري، لي�ضعد 
�لأهد�ف  بفارق  �لثاين  �ملركز  �إىل 

كارلو  �لإيطايل  �ملدرب  فريق  عن 
�أن�ضيلوتي وثالث نقاط عن ليفربول 
حامل �للقب و�ملت�ضدر �لذي يلتقي 
فيما  نيوكا�ضل،  م�ضيفه  مع  �ليوم 
رفع كري�ضتال بال�س ر�ضيده �إىل 19 

نقطة يف �ملركز 13 موؤقتاً.

ت�سيل�سي يكتفي بالتعادل اأمام اأ�ستون فيال

��ضتقر م�ضوؤولو �إنرت ميالن على موقف 
لعب  �إريك�ضن  كري�ضتيان  �لدمناركي 
�ملريكاتو  خالل  »�لنري�تزوري«  و�ضط 
من  �لعديد  وكانت  �ملقبل،  �ل�ضتوي 
�إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضحفية  �لتقارير 
�أكدت  �إنرت  م�ضوؤويل  من  ت�رصيحات 
جانفي  للبيع يف  �ضيعر�س  �إريك�ضن  �أن 
»كالت�ضيو  ملوقع  ووفقا  �ملقبل، 
��ضتقر  �إنرت  فاإن  �لإيطايل،  مريكاتو« 
باري�س  �إىل  �إريك�ضن  على �ضيغة رحيل 
�أن  و�أ�ضار  �ل�ضتاء،  هذ�  جريمان  �ضان 
�لالعب �ضريحل �إىل باري�س على �ضبيل 

�لإعارة ملدة 6 �أ�ضهر فقط، فيما ي�ضبه 
�لهدنة بينه و�ملدير �لفني كونتي، كما 
�ضان  جنم  باريدي�س  لياندرو  �ضينتقل 
حتى  �أي�ضا  معار�  �إنرت  �إىل  جريمان، 
نهاية �ملو�ضم، و�أو�ضح �ملوقع �لإيطايل 
لكن  �رص�ء،  بند  تت�ضمن  لن  �لعقود  �أن 
�أن  على  �لناديني  �ضرت�ضي  �ل�ضفقة 
�لالعبني  حول  �ملفاو�ضات  دد  تجُ
مرة �أخرى يف جو�ن �ملقبل .يذكر �أن 
�لعالقة بني �إريك�ضن و�ملدرب �أنطونيو 
كونتي متوترة للغاية، ب�ضبب عدم قناعة 

�لأخري مب�ضتوى �لالعب �لدمناركي.

ك�ضف �لرنويجي �إيرلينج هالند مهاجم 
عن  �لأملاين،  دورمتوند  بورو�ضيا 
�ختيار�ته لأف�ضل �ملد�فعني يف �لعامل 
حالًيا، وقال هالند، خالل ت�رصيحات 
ديبورتيفو«  »موندو  �ضحيفة  نقلتها 
�لإ�ضبانية: »�أعتقد �أن �أف�ضل 3 مد�فعني 
فان  ر�مو�س،  �ضريجيو  هم  �لعامل  يف 
»�لثالثي  و�أ�ضاف:  وكوليبايل«،  د�يك 

لكنهم  للغاية،  ر�ئعة  بدنية  بقوة  يتمتع 
ا �أذكياء جًد� يف �مللعب«، و�أ�ضارت  �أي�ضً
�ل�ضحيفة �أن هالند �لذي يجُعد من �أبرز 
�مل�ضوؤولني  جعل  مدريد  ريال  �أهد�ف 
جيدة،  بحالة  ي�ضعرون  �ملرينغي  يف 
يف  رغبتهم  �أبًد�  يفقدون  ل  حيث 
�لالعبني  �أبرز  من  و�أنه  ل�ضيما  �ضمه، 

�لهد�فني يف �لعامل.

�إيفرتون  نادي  �أعلن 
مع  مبار�ته  �أن  �لإجنليزي 
�ملقررة  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
�لليلة �ضمن �ملرحلة 16 من 
تاأجلت  �لإجنليزي  �لدوري 
حالت  �كت�ضاف  ب�ضبب 
كورونا  بفريو�س  �إ�ضابة 
�ضيتي،  مان  نادي  د�خل 
»بناء  �ضيتي:  قال  بدوره 
على ن�ضيحة طبية م�ضددة، 
�لدوري  ر�بطة  قررت 
بعد  �ملمتاز  �لإجنليزي 
��ضت�ضارة �لناديني �أن توؤجل 
�ضيتي  ويحتل  �ملبار�ة«، 
بر�ضيد  �ل�ضاد�س  �ملركز 
نقاط   6 بفارق  نقطة   26
�للقب  حامل  ليفربول  عن 
و�ملت�ضدر بعد 15 مرحلة، 
عن  �إيفرتون  يتخلف  فيما 
»�حلمر« بفارق ثالث نقاط 
وك�ضف  �لثاين،  �ملركز  يف 
�لإ�ضباين  �ملدرب  فريق 
عن  غو�رديول  جو�ضيب 
ظهور �أربع حالت �إيجابية 
تعود  �مليالد  عيد  يوم 

للمد�فع كايل ووكر و�جلناح 
�لرب�زيلي غابريال جيزو�س 
وعاملني يف طو�قم �لفريق، 
وتابع: »بعد �جلولة �لأخرية 
كوفيد-19،  �ختبار�ت  من 
من  �لعديد  للنادي  تبني 
�حلالت �لإيجابية، �إ�ضافة 
�ىل �لأربع �لتي ظهرت يوم 
و�عترب:  �مليالد«،  عيد 
�ضالمة  تعر�س  »مع 
كانت  للخطر،  �لفقاعة 
باإمكانية  خماطرة  هناك 
ب�ضكل  �لفريو�س  ينت�رص  �أن 
�لفريق،  �أع�ضاء  بني  �أكرب 
من  �أبعد  ورمبا  �لطاقم 

ذلك«.
ذلك  نتيجة  و�ضيغلق 
�خلا�س  �لتمارين  مركز 
بالفريق لفرتة غري حمددة 
�لالعبين  �إخ�ضاع  مع 
و�لعاملني يف �لنادي ملزيد 
�إعادة  من �لختبار�ت قبل 
�أن  �ملقرر  ومن  فتحه، 
على  �ضيفاً  �ضيتي  يحل 
�ملقبل  �لأحد  ت�ضيل�ضي 
وهي   ،17 �ملرحلة  يف 
�ملرة �لثانية �لتي يتم فيها 
�لدوري  يف  مبار�ة  �إرجاء 
�ملو�ضم  هذ�  �ملمتاز 
بعد  »كوفيد-19«،  ب�ضبب 

لقاء ��ضتون فيال ونيوكا�ضل 
�ل�ضهر  من  �ضابق  وقت  يف 
يف  �إ�ضابات  ب�ضبب  �حلايل 

�ضفوف �لأخري.
�لدوري  ر�بطة  و�أ�ضارت 
�لقر�ر  �أن  بيان  �ملمتاز يف 
باإرجاء لقاء �ضيتي وم�ضيفه 
كاإجر�ء  �تخذ  �إيفرتون 
�حرت�زي، معربة عن ثقتها 
باأن �لربوتوكولت �ل�ضحية 
تنب  �أجل  من  �ملطبقة 
تعطي  �لفريو�س  �نت�ضار 
�لرتفاع  رغم  ثمارها 
�حلالت  بعدد  �حلاد 
�إجنلرت�،  يف  �لإيجابية 
مان�ض�ضرت  »تقدم  وتابعت: 
ر�بطة  �إىل  بطلب  �ضيتي 
�ليوم  �ملمتاز  �لدوري 
�ملبار�ة  جدولة  لإعادة 
�حلالت  �رتفاع  ب�ضبب 
�لإيجابية بفريو�س كوفيد-
ح�ضل  �لتي  �لنتائج  يف   19
عليها �لنادي هذ� �ل�ضباح، 
�لتي  �حلالت  �ىل  �إ�ضافة 
�ضجلت يوم عيد �مليالد«.

مدرب  �أرتيتا  ميكيل  ي�ضعر 
من  �أمل  بخيبة  �أر�ضنال 
هذ�  فريقه  �أد�ء  �هتز�ز 
يحظى  لكنه  �ملو�ضم 
�إد�رة  جمل�س  مب�ضاندة 
لتغيري  حماولته  يف  �لنادي 
وفاز  �لفريق،  حظوظ 
يف  غرميه  على  �أر�ضنال 
 1-3 ت�ضيل�ضي  نادي  لندن 
له  �نت�ضار  �أول  ليحقق 
�لجنليزي  �لدوري  يف 
�ملمتاز منذ قر�بة �ضهرين 
�ضبع  من  م�ضل�ضاًل  وينهي 
�نت�ضار،  بدون  مباريات 
�ل�ضعد�ء  �أرتيتا  وتنف�س 
و�ضي�ضعى  �لنت�ضار  بهذ� 
�لذي يحتل �ملركز  �لفريق 

�لأد�ء  هذ�  على  للبناء   15
متعرثة  فرقا  يلتقي  عندما 
يف �لأيام �ملقبلة تبد�أ بلقاء 
�ألبيون  هوف  ند  بر�يتون 
وقال   ،16 �ملركز  �ضاحب 
يف  كثري�ً  »عانينا  �أرتيتا: 
�ملا�ضية  �لقليلة  �لأ�ضابيع 
�لنتائج،  تر�جع  من 
�أ�ضعر  �ضخ�ضياً،  �أنا  عانيت 
مب�ضوؤولية كبرية حيال هذ� 
�أرغب  لأين  �أعاين  �لأمر، 
وقت  �أ�رصع  يف  �خلروج  يف 
�لدو�مة،  هذه  من  ممكن 
�لفوز  يتعني  ذلك  لتحقيق 
�أخفق  عندما  مبباريات، 
خذلت  �أين  �أ�ضعر  �لفوز  يف 
�ضعب  �ضعور  �إنه  �لنادي، 

وحمبط وموؤمل«.
قاد  �لذي  �أرتيتا،  وقال 
بكاأ�س  للفوز  �أر�ضنال 
�ملا�ضي  �ملو�ضم  �لحتاد 
�أ�ضاليبه  ير�جع  بد�أ  �إنه 
�لفرتة  خالل  �لتدريبية 
�ل�ضيئة �لتي مر بها �لفريق 
له  بد�ية  �أ�ضو�أ  كانت  و�لتي 
يف مو�ضم منذ 1975-1974، 
�أ�ضاليبي  »�أر�جع  وقال: 

�إىل  و�ضويل  منذ  يومياً، 
�لأمور  جمريات  �أحلل  هنا 
�لقيام  ن�ضتطيع  �لذي  وما 
عمله،  ميكننا  ل  وما  به 
على  م�ضتمر  عمل  �إنه 
�أيام  وطو�ل  �ل�ضاعة  مد�ر 
�لتعامل  ويتطلب  �لأ�ضبوع 
�لأمور  من  �لكثري  مع 
نتائج  بفرتة  متر  وعندما 
�ضيئة مثل تلك �لفرتة فانك 
تد  ل  �لأحيان  بع�س  يف 
لفهم  �ل�ضحيحة  �لأ�ضباب 
�ملباريات،  خ�ضارة  �ضبب 
لكن �ل�ضيء �جلميل يف هذه 
�للعبة �أن هناك �لعديد من 
للقيام  �لأخرى  �لو�ضائل 

بالأمور بطرق خمتلفة«.

تاأجيل مباراة اإيفرتون واملان �سيتي ب�سبب كورونا

اأرتيتا ل يزال ي�سعر بخيبة الأمل

غوندوغان: �سدا�سية 
اإ�سبانيا ل زالت توؤمل

�إلكاي  �لأملاين  �لو�ضط  لعب  يرى 
طيب  مب�ضتوى  �لظهور  �أن  غوندوغان 
خالل كاأ�س �لأمم �لأوروبية �لعام �ملقبل 
�ملا�ضي،  �نتكا�ضات  ملحو  �ملفتاح  هو 
�إ�ضبانيا  يد  على  �ملذلة  �لهزمية  خا�ضة 
ب�ضتة �أهد�ف يف دوري �لأمم �لأوروبي، 
جمموعة  يف  �لأملاين  �ملنتخب  ووقع 
قوية خالل كاأ�س �أمم �أوروبا �لتي تاأجلت 
للعام �ملقبل بفعل جائحة كورونا، حيث 
�لربتغال حاملة  �إىل جو�ر فرن�ضا،  يلعب 
يف  مبارياته  ويخو�س  و�ملجر،  �للقب 
عمود  يف  غوندوغان  وقال  ميونخ، 
ب�ضحيفة دي فيلت: »ميكننا �أن ن�ضع ما 
دقيقة   90 خالل  �لن�ضيان  طي  يف  فات 
�لكثري  فرن�ضا،  �أمام  �إيجابية  بد�ية  عرب 
من �لأمور �لتي حدثت موؤخًر� ينبغي �أن 
تكون م�ضدر �لرتكيز على تقدمي م�ضرية 

ناجحة يف �ليورو«.
�لبطولة  �ضيتي  مان�ض�ضرت  وو�ضف لعب 
�لتي تقام يف خمتلف �أنحاء �لقارة باأنها 
ل�ضتعادة  �حلا�ضم  �حلدث  بالتاأكيد 
على  �لو�ضول  �أن  م�ضرًي�  �مل�ضد�قية، 
�أن  ينبغي  �لذهبي  �ملربع  �إىل  �لأقل 
لأجو�ء  و�أن هناك حاجة  �لهدف،  يكون 
ولز�ل  �لفريق،  وحول  د�خل  �إيجابية 
كاأ�س  بلقب  �لفائز  �لأملاين  �ملنتخب 
�لبناء  �إعادة  مرحلة  يف   2014 �لعامل 
يف  �ملجموعات  دور  من  �خلروج  بعد 
مونديال رو�ضيا 2018، ويف �لوقت �لذي 
�لعام  �أملانيا ب�ضهولة  �ضمن فيه منتخب 
�ملا�ضي تاأهله �إىل كاأ�س �لأمم �لأوروبية، 
�لعام  هذ�  كثرًي�  �لفريق  نتائج  تر�جعت 
�أن  حتت قيادة مدربه يو�خيم لوف قبل 
�إ�ضبانيا  يد  على  �لكارثية  �لهزمية  حتل 
�ل�ضهر �ملا�ضي يف ��ضبيلية ب�ضتة �أهد�ف 
»�لهزمية  غوندوغان:  و�أكد  رد،  دون 

�أزعجتنا جميًعا، ول ز�لت توؤمل«.

هدنة موؤقتة بني كونتي واإريك�سن

هالند يختار اأ�سعب 3 مدافعني بالعامل

اكتفى ت�ضيل�ضي بالتعادل 1-1 مع �ضيفه اأ�ضتون فيال �ضمن املرحلة 16 من الدوري الإجنليزي املمتاز، 
و�ضجل للبلوز املهاجم الفرن�ضي اوليفيه جريو، فيما عادل لأ�ضتون فيال الهولندي اأنور الغازي، 

ت�ضيل�ضي �ضاد�ضًا بر�ضيد 26 نقطة، واأ�ضتون فيال خام�ضًا بذات الر�ضيد لكن بفارق الأهداف، وبعد 
ثالث هزائم وفوز وحيد يف املراحل الأربع املا�ضية.
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ال�سجن من  عامًا   34

التحرير  قوات  يف  ع�ضواً  كنت   
ويف  عاماً،   19 عمري  وكان  ال�ضعبية 
 1971/11/8 وبتاريخ  الليايل  اإحدى 
الواقع  بيتنا  تفاجاأت عندما كنت يف 
قرب منطقة امليناء بغزة، واإذ بقوات 
تقتحم  االحتالل  جي�ش  من  كبرية 
اإنهم  ووالدتي  لوالدي  وقالوا  بيتنا، 
يعيدوين  ثم  الوقت  بع�ش  يريدوين 
ثم  البيت  من  اأخرجوين  للبيت، 
�ضاروا  و  اخللف،  اإىل  يدي  كلب�ضوا 
منطقة  من  االأقدام  على  م�ضياً  بي 
املنطقة  حتى  منزلنا  مكان  امليناء 
 ، ال�ضفاء  م�ضت�ضفى  �رشق  الواقعة 
من  كبرياً  عدداً  �ضاهدت  وهناك 
بقوة  دفعوين   ، الع�ضكرية  اجليبات 
اإىل  نقلوين  ثم  اجليبات  اأحد  جتاه 
الفور  على  املركزي.  ال�رشايا  �ضجن 
ثم  مغلقة  زنزانة  يف  بو�ضعي  قاموا 
للتحقيق  ا�ضتدعوين  �ضاعات  بعد 
كانوا   ، ال�ضديد  بال�رشب  امل�ضحوب 
اأ�ضجار  من  �ضلبة  بع�ضي  ي�رشبونني 
بالنتوءات،  املليئة  والرمان  الليمون 
جميع  على  الع�ضي  بهذه  �رشبوين 
بقيت  مربح.  وب�ضكل  ج�ضمي  اأجزاء 
على هذا احلال ملدة 20 يوماً حيث 
وطوال  وتعذيب  حتقيق  ثم  زنازين 
النوم،  كانوا مينعوين من  الفرتة  هذه 
ج�ضدي  يف  اأمل  من  اأعاين  كنت  كما 
للغاية  �ضيء  وال�رشاب  الطعام  وكان 
وي�ضعون  اال�ضتحمام  من  ومينعوين 

داخل الزنازنة جردل للتبول. نقلوين 
العادية  االأ�رشى  اإىل غرفة  بعد فرتة 
م�ضاحتها  غرفة  عن  عبارة  وكانت 
مزدحمة  كانت  لكنها  مرت   5 يف   5
الغرفة  يف هذه  اأ�ضرياً   50 فكنا  جداً 
الغرفة  ون�ضتيقظ يف هذه  ننام  كنا   ،
باخلروج  لنا  ي�ضمحون  ال  املغلقة، 
واحدة   �ضاعة  ن�ضف  اإال  للفورة  منها 
اأ�ضد  نعاين  وكنا   ، مرة  يومني  كل 
حيث  للحمام  نخرج  عندما  املعاناة 
حمدوداً  وقتاً  ي�ضعون  اجلنود  كان 
لذلك ومن يتاأخر يخرجوه من داخل 
احلمام بالقوة حتى لو مل يكمل ق�ضاء 
ملدة  غزة  �ضجن  يف  بقيت  حاجته. 
الفرتة  تلك  ويف  ال�ضنة،  على  قاربت 
جل�ضات  لعدة  املحكمة  اإىل  نقلوين 
اأ�ضدروا بحقي  االأخرية  ويف اجلل�ضة 
حكماً بال�ضجن ملدة 10 �ضنوات، وبعد 
�ضدور احلكم بفرتة نقلوين اإىل �ضجن 
هناك  كانت  ال�ضبع   ويف  ال�ضبع.  بئر 
تعر�ضت  اأنني  اأبرزها  اأحداث  عدة 
االحتالل  جي�ش  قبل  من  لالعتداء 
الذي تهجم علينا ب�ضكل فظيع داخل 
القنابل  يلقون  اجلنود  كان  ال�ضجن، 
علينا كما يقتحمون الغرف ويفت�ضونا 
ب�ضكل عاري  ويعاملون معاملة �ضيئة. 
كنا نت�ضدى لهم ونواجههم، ويف هذا 
املجال اأقول اأن �ضيا�ضة االعتداء على 
والتفتي�ش  ال�ضجون   داخل  االأ�رشى 
�ضد  م�ضتمرة  �ضيا�ضة   هي  العاري  
واإخبارنا  اإذاللنا  اإىل  تهدف  االأ�رشى 
كانت  فمهما  االأ�ضعف،  احللقة  اأننا 
يجوز  وال  معتقلون  فاإننا  مربراتهم 
االأ�رشى  و�رشب  الغرف  اقتحام 
عليهم،  الغاز  واإلقاء  بهم  والتنكيل 

�ضهدتها  اإ�رشائيلية  �ضيا�ضة  هذه 
املا�ضي  القرن  من  ال�ضبعينات  يف 
لكل  انتهاك  وهي  م�ضتمرة،  والزالت 
يف  الدولية.  واملواثيق  االأعراف 
�ضجن ال�ضبع كنت من االأ�رشى الذين 
يقروؤون الكتب، فقرات كتباً كثرية يف 
ال�رشيف،  واحلديث  الكرمي  القراآن 
وكتب فل�ضطينية وهي كتب كانت تاأتي 
لنا عن طريق ال�ضليب االأحمر، ومن 
الكتب التي تاأثرت بها كتب يف ظالل 
قراأتها  حيث  قطب  ل�ضيد  القران 
بفرتة  القراءة  وبعد  كامل،  ب�ضكل 
تبنيت فكر حركة اجلهاد االإ�ضالمي. 
�ضجن  يف  ون�ضف  �ضنوات   5 بقيت 
غزة  �ضجن  اإىل  نقلي  مت  ثم  ال�ضبع 
قرروا  ثم  ون�ضف  عام  بقيت  وهناك 
االإفراج عن بعد انق�ضاء 8 �ضنوات من 
بتاريخ  االإفراج عني  حمكوميتي ومت 
العمليات  ت�ضاعدت   .1979/8/24
�ضد االحتالل وقد �ضاركت يف تنفيذ 
يدوية على جي�ش  قنبلة  اإلقاء  عملية 
و�ضط  ال�ضاحة  منطقة  يف  االحتالل 
اعتقايل  مت  العملية  اإثر  وعلى  غزة 
نقلي  مت  حيث    1986/2/18 بتاريخ 
اإىل �ضجن غزة املركزي. ويف �ضجن 
لتحقيق  تعر�ضت  املركزي   غزة 
اأ�ضهر  اأربعة  مدة  قا�ضي  وتعذيب 
اأق�ضى  املرة  هذه  التعذيب  وكان   ،
االأول.  االعتقال  يف  التعذيب  من 
واملاء  العنيف  لل�رشب  اأتعر�ش  كنت 
مت�ضخ  بكي�ش  الوجه  وتغمية  البارد 
مليء بالقاذورات، كانوا يلقونني على 
حويل   ويتجمع  �ضهري  على  االأر�ش 
خمتلف  اأماكن  يف  ي�رشبوين  جنود 
وال�ضدر  الراأ�ش  مثل  ج�ضمي  من 

والبطن واخل�ضيتني والقدمني، واأحد 
باإغالق  يقوم  ال�رشب  اأثناء  اجلنود 
وي�ضتمر  خنقي  حماوالً  واأنفي  فمي 
بخنقي عدة دقائق، وعندما يالحظ 
النف�ش  انقطاع  من  اقرتبت  اأنني 
يف  املاء  وي�ضع  يده  يرفع  واملوت 
باملاء  باختناق  فا�ضعر  وفمي  اأنفي 
تلك  يف   . بقوة  ج�ضمي  ويرجتف 
الفرتة اأُ�ضبت باأمل �ضديدة يف الراأ�ش 
وال�ضدر وتورم يف اليدين وقد طلبت 
ذلك،  وقت  ال�ضجن  لعيادة  الذهاب 
حبوب  فقط  يل  و�رشفوا  فرف�ضوا 
االأكامول وامل�ضكنات، وهي حبوب ال 
جتدي، واالأدهى من ذلك اأنهم كانوا 
يجربون اأنواع من االأدوية على اأج�ضاد 
جتارب.  حقل  ويجعلونهم  االأ�رشى 
عام86  يف  االأيام  تلك  منذ  وحقيقة 
باأمل  اأ�ضعر  واأنا  هذا  يومنا  وحتى 
التعذيب  جراء  وال�ضدر  الراأ�ش  يف 
ال�ضجون  اأن  يثبت  االإ�رشائيلي، وهذا 
مقربة لالأ�رشى الفل�ضطينيني وت�ضبب 
ال�ضجن  داخل  واالأمل  املر�ش  لهم 
ال�ضجني  مع  واملر�ش  االأمل  وي�ضتمر 
حتى بعد االإفراج. بعد انق�ضاء فرتة 
غزة  حمكمة  اإىل  حولوين  التحقيق 
االأخرية  اجلل�ضة  ويف  جل�ضات،  لعدة 
بال�ضجن ملدة  اأ�ضدورا بحقي حكماً 
�ضجن  يف  اأيام  عدة  وبقيت  عاماً   35
ع�ضقالن  �ضجن  اإىل  نقلوين  ثم  غزة 
اأن ينقلوين  ومكثت فيه  �ضنوات قبل 
اإىل �ضجن نفحة  وبقيت فيه اإىل اأن مت 
االإفراج عني يف �ضفقة �ضاليط بتاريخ 
2011/11/18. بعد االإفراج اأكون قد 
اعتقلت 34 عاماً  8ى�ضنوات يف املرة 
االأوىل و26 عاماً يف املرة الثانية، 34 

عاماً من عمري البالغ االآن 64 عاماً 
وزنازين  �ضجون  داخل  ق�ضيتها  قد 
وظروف   جتارب  ع�ضت  االحتالل. 
تعر�ضت  فقد  ال�ضجون  يف  متنوعة 
للعزل من قبل االحتالل، والعزل من 
اأق�ضي اأنواع العقوبات التي تلجاأ اإليها 
االإ�رشائيلية  ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة 
احتجاز  يتم  حيث   ، االأ�رشى  �ضد 
زنزانة  يف  منفرد  ب�ضكل  االأ�ضري 
من  طويلة  لفرتات  و�ضيقة  معتمة 
االلتقاء  خاللها  له  ي�ضمح  ال  الزمن 
العزل  اأق�ضام  يف   ع�ضت  باالأ�رشى. 
ال  ظروفاً  االأ�رشى  من  غريي  كما 
تطاق، فاالأ�رشى املعزولون م�ضلوبني 
االإن�ضانية  حقوقهم  معايري  اأدنى  من 
لل�رشب  يتعر�ضون  واملعي�ضية، 
معزولني  يومي،  ب�ضكل  واالإذالل 
اجتماعياً عن �ضائر زمالئهم بال�ضجن 
وعن العامل اخلارجي. و ميكن ت�ضبيه 
بالقبور،  فيها  يعزلون  التي  الزنازين 
وق�ضى بع�ش االأ�رشى �ضنوات طويلة 
عن  معزولني  انفرادية  زنازين  يف 
منها  وخرجوا  كلياً  اخلارجي  العامل 
وع�ضوية  نف�ضية  باأمرا�ش  م�ضابني 
خطرية . ومن الق�ض�ش اأنني �ضاركت 
االإ�رشابات  من  بالكثري  اال�رشى  مع 
عن الطعام �ضواء يف االعتقال االأول 
اأو الثاين، كنا نعي اأن  االإ�رشابات عن 
الطعام  اأو معركة االأمعاء اخلاوية »، 
امل�رشوعة  الن�ضال  اأ�ضكال  ابرز  هي 
االأ�ضرية خلف  لها احلركة  تلجاأ  التي 

االأ�ضا�ضية  احلقوق  النتزاع  الق�ضبان 
لكنه  اجلماعة،  اأو  بالفرد  اخلا�ضة 
ومل   ، و�ضعوبة  ق�ضوة  االأكرث  ال�ضكل 
عنهم  رغماً  اإال  االأ�رشى  له  يلجاأ 
الن�ضالية  اخلطوات  ف�ضل  وبعد 
االأ�ضرية  اأملاً. احلركة  االأقل  االأخرى 
االإ�رشابات  خالل  ومن  ا�ضتطاعت 
انتزاع جزء من حقوقها  الطعام  عن 
مما   ، وجودها  وفر�ش  امل�ضلوبة 
�ضفوفها  تنظيم  على  �ضاعدها 
وتطوير  الداخلية  اأو�ضاعها  وترتيب 
واالرتقاء   ، واأفراد  كجماعة  ذاتها 
وحت�ضني  الن�ضايل  وفعلها  بدورها 
يف   . واحلياتية  املعي�ضية  اأو�ضاعها 
االعتقال  يف  وا�ضلت  الثقايف  ال�ضاأن 
الثاين ن�ضاطاتي يف القراءة واالطالع ، 
فكنت اأقرا خمتلف الكتب واملوؤلفات 
الكرمي   والقراآن  واالأدب  ال�ضيا�ضة  يف 
اللغة  اأتقنت  وقد  النبوية،  وال�ضنة 
واأ�ضبحت  وكتابة،  قراءة  العربية 
ادر�ضها لزمالئي االأ�رشى،  من خالل 
والكلمات  احلروف  على  الرتكيز 
ن�ضتفيد  ال�ضجن  يف  كنا   ، واملعاين 
خماطبة  حيث  من  العربية  اللغة  من 
يدور  ما  معرفة  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضجان 
العامل  يف  اأحداث  من  حولنا  من 
علينا  يفر�ش  اأحياناً  واأنه  خا�ضة 
قراءة �ضحف عربية اأو �ضماع اإذاعات 
االإعالمية  الو�ضائل  وحجب  عربية 

العربية.

�سرية وم�سرية

الأ�سري املحرر اأحمد اأبو ح�سرية  
الأ�سري املحرر اأحمد عبد الرحمن ح�سني اأبو ح�سرية من مواليد الثالث والع�سرين من �سهر 

كانون اأول عام 1952 يف مدينة غزة، حا�سل على الثانوية العامة، وهو من ن�سطاء حركة اجلهاد 
الإ�سالمي يف فل�سطني، اعتقل مرتني يف �سجون الحتالل ليم�سي 34 عاما داخل ال�سجون، وقد 

روى ملركز اأبو جهاد جتربته الن�سالية .

حكيم عواد ال�سم وامل�سمى بجوهر ديالكتيكي
بقلم: دعاء اجليو�سي.

على  الُقدماء  العرب  عادة  َجرت 
املدلوالت  ذات  االأ�ضماء  انتقاء 
لديهم  وكان  الأبنائهم  التاريخية 
اال�ضم  اأن  مفاده  ذلك  يف  ُمعتقد 
على  وجوهراً  �ضمتاً  ين�ضحب 
التفكري  لطريقة  نظر  وملن  حامله 
يَجد  البحت  التحليل  مبنطق  هذه 
الطباع  اأن  اإذ  ال�ضذاجة  بع�ش  فيها 
تاأتي  ُكلها  وال�ضلوك  وال�ضفات 
االجتماعية  التن�ضئة  من  ُمكت�ضبة 
ال�ضخ�ضية  التجارب  نتاج  ثم  اأوالً 
والتُعلم الذاتي اأو من االآخرين ثانياً. 
التفكري  يقودنا  اال�ضتنتاج  هذا  اإىل 
تناولنا  اإن  ولكن  ميكانيكي  مبنطق 
ديالكتيكي  ب�ضكل  ال�ضابقة  الفكرة 
يختلف اال�ضتنتاج حتماً كون امُلحيط 
االجتماعي الذي مينح الوليد اإ�ضمه 
املعريف  اإطاره  من  يختاره  اإمنا 
اأ�ضخا�ش  نحو  الذاتي  مليله  ووفقاً 

حملوا اال�ضم �ضابقاً لذا جتد اأن من 
البوادي  �ضكان  يت�ضمى  اأن  الطبيعي 
باأ�ضماء ذات عالقة ببيئتهم وطريقة 
باأ�ضماء  يتنادون  فرتاهم  تفكريهم 
ُعقاب و�ضقر وفار�ش وغريها بينما 
عا�ضف  اأبنائهم  البحارة  يُ�ضمي 
جتد  وغريه...وعليه  و�ضخر  وبحر 
اأن اأباءنا االأوائل اأ�ضابوا يف جزء من 
طريقة تفكريهم فاأعطوناً اإ�ضتنتاجاً 
اال�ضم  ملو�ضوع  جدلياً  مادياً 
وامل�ضمى واإن كانوا لي�ضوا مارك�ضيني 
باملعنى النظري. احلق اأقول اإن ما 
االأ�ضماء  مو�ضوع  يف  للبحث  دفعني 
وحامليها عند العرب ق�ضية الرفيق 
االأ�ضري حكيم عواد وما عزز رغبتي 
يف البحث اأكرث مفاجئتي باأن �ضقيقه 
اأن  مبعنى  جورج  اإ�ضم  يحمل  االآخر 
يف بيت العائلة بقرية عورتا القريبة 
وهذا  وحكيم  ُوِلد جورٌج  نابل�ش  من 
ال�ضيا�ضية  للمدر�ضة  بالقطع  يوؤ�رش 
حال  حالها  االأ�رشة  لها  تنتمي  التي 

معظم اأ�رش الريف النابل�ضي الوا�ضع. 
يف  كثرياً  �ضيرتدد  اإ�ضم  عواد  حكيم 
يجب  لنقل  اأو  الفل�ضطيني  تاريخنا 
اأن يحدث ذلك، يف مقتبل العمر مل 
من  اأكرث  فر�ضًة  القرية  حياة  تُعطه 
للجبهة  وينتمي  باالأر�ش  يلت�ضق  اأن 
جربيل  خاله  كان  التي  ال�ضعبية 
الع�ضكريني  قادتها  اأبرز  اأحد  عواد 
مع  اإ�ضتباك  يف  ي�ضت�ضهد  اأن  قبل 
قوات االحتالل و�ضط نابل�ش بتاريخ 
 2011/3/11 ليلة    .2003/12/18
اأجمد  عمه  واإبن  حكيم  اإقتحم 
ع�رش  التا�ضعة  يف  كانا  وكالهما 
�رشقي  اإيتمار  م�ضتوطنة  العمر  من 
نابل�ش ونفذوا عملية جريئة داخلها 
قتلوا خاللها بال�ضالح االأبي�ش خم�ضة 
ومن  اآخرين  وجرحوا  م�ضتوطنني 
وعادوا  �ضالحهم  على  ا�ضتولوا  ثم 
ليجري  عورتا  قرية  اإىل  اأدراجهم 
يوماً.   25 بـ  العملية  بعد  اعتقالهم 
لتحقيق  حكيم  تعر�ش  اعتقاله  بعد 

ع�رشة  تبعهما  ل�ضهرين  اإمتد  قا�ضي 
اأ�ضهر اأخرى قبل اأن يُقدم للمحاكمة 
التي حتدث يف باحتها ببالغة اأذهلت 
ما  عن  االعتذار  رف�ش  اإذ  احل�ضور 
اأنا  بتحد)  القا�ضي  وخاطب  َفَعل 
نفذت عماًل من اأجل �ضعبي وحريته 
ولن اأعتذر اأو اأُبدي الندم اأنتم قتلتم 
فلما  تعتذرون  وال  االأالف  وتقتلون 
اأعتذر اأنا(...َحكم الق�ضاة ال�ضهاينة 
على حكيم بال�ضجن خلم�ش موؤبدات 
جل�ضتهم  ورفعوا  �ضنني  وب�ضع 
مذهولني. ومن حلظة اعتقاله حتى 
ال�ضجون  بني  حكيم  يتنقل  اللحظة 
اأكمل  يلني  ال  فدائياً  العزل  وزنازين 
وال  باملرا�ضلة  اجلامعية  درا�ضته 
الفدائية  عمليته  اأن  ُم�ضمماً  زال 
والقيود  املئوية،  �ضجنه  �ضنوات   ،
اأن  كان ال بد  تاأكل عمره مهراً  التي 
َر اإ�ضم احلكيم الذي يحمله  يدفع ليرَُبِ
بال�ضهيد جربيل خاالً  ويكون جديراً 

وملهما....

//////////////////////////////

/////////
اإ�ضابة االأ�ضري املقد�ضي اأحمد منا�رشة »بكورونا«

اأكد نادي االأ�ضري اليوم االأحد، اإ�ضابة االأ�ضري املقد�ضي اأحمد منا�رشة )18 عاًما(، بفريو�ش »كورونا« امُل�ضتجد، بعد اأن نُقل موؤخراً من �ضجن »النقب«، اإىل �ضجن »الرملة«، دون معرفة تفا�ضيل اإ�ضافية عن و�ضعه 
ال�ضحي. ولفت نادي االأ�ضري، اإىل اأن  االأ�ضري منا�رشة اُعتقل على يد قوات االحتالل يف القد�ش عام 2015م، وكان يبلغ من العمر )12 عاماً(، ويف حينه اأطلق جنود االحتالل النار عليه، وابن عمه ح�ضن الذي 
اُ�ضت�ضهد يوم اعتقاله. و�ضكلت ق�ضية االأ�ضري منا�رشة يف حينه، ق�ضية عاملية بعد اأن ن�رشت مقاطع، و�ضور لالأ�ضري منا�رشة حلظة اعتقاله وهو ملقى على االأر�ش وم�ضاب، ويحاول جنود االحتالل تثبيته على 
االأر�ش والتنكيل به. وا�ضتمر االحتالل يف عمليات التنكيل بحقه خالل التحقيق معه، واحتجازه يف ظروف قا�ضية يف موؤ�ض�ضة لالأحداث ملدة عامني، حيث جرى نقله الحًقا بعد اأن جتاوز عمر الـ)14 عاماً(، اإىل 
�ضجن »جمدو«، وحكم عليه االحتالل بال�ّضجن مدة )12( عاًما، جرى تخفي�ضها الحًقا لي�ضبح ُحكمه ت�ضع �ضنوات ون�ضف. ومن اجلدير ذكره اأن عدد االإ�ضابات بفريو�ش »كورونا« بني �ضفوف االأ�رشى، وبعد اإ�ضابة 

االأ�ضري منا�رشة جتاوز الـ)140( وذلك منذ �ضهر اأفريل املا�ضي، وكانت اأعلى ن�ضبة اإ�ضابات يف �ضهر نوفمرب املا�ضي �ُضجلت يف �ضجن »جلبوع«.
 

///////////

االأ�ضري خالد �ضبانة من رام اهلل يدخل عامه الـ21 يف �ضجون االحتالل

 اأفاد املخت�ش ب�ضوؤون االأ�رشى واملحررين، عبد النا�رش فروانة، اأن االأ�ضري خالد عبد الرحمن اإبراهيم �ضبانة )42 عاما(، من قرية �ضنجل �ضمال رام اهلل، قد دخل اليوم االأحد، عامه الواحد والع�رشين داخل 
�ضجون االحتالل االإ�رشائيلي، وان�ضم بذلك اىل قائمة »عمداء االأ�رشى«.وا�ضاف فروانة: اأن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت االأ�ضري �ضبانة يف 29دي�ضمرب عام 2000 بتهمة االنتماء لكتائب االأق�ضى التابعة حلركة 
فتح ومقاومة االحتالل، وحكمت عليه بال�ضجن املوؤبد )مدى احلياة(. واأو�ضح فروانة اأنه وبان�ضمام االأ�ضري »�ضيانة« فان قائمة عمداء االأ�رشى وهو م�ضطلح يُطلقه الفل�ضطينيون على من م�ضى على اعتقالهم اأكرث 

من 20�ضنة ب�ضكل متوا�ضل، ترتفع اىل )56( اأ�ضريا.

/////////////

رف�سًا لعتقاله الإداري يف �سجون الحتالل

الأ�سري و�سيم ا�سعيد يوا�سل 
اإ�سرابه عن الطعام 

و�ضيم  االأ�ضري  يوا�ضل  االأ�ضري:  نادي 
املفتوح  اإ�رشابه  اخلليل،  من  ا�ضعيد 
ا  ال�ضهر، رف�ضً عن الطعام منذ قرابة 
ظروف  و�ضط  االإداري،  العتقاله 
جرى  حيث  يواجهها،  �ضعبة  �ضحية 
نقله موؤخراً من زنازين �ضجن »رميون« 
نادي  »اأيال«.واأو�ضح  �ضجن  عزل  اإىل 
من  البالغ  ا�ضعيد  االأ�ضري  اأن  االأ�ضري، 
مطلع  منذ  معتقل  عاًما(   32( العمر 
�ضابق،  واأ�ضري  عام 2019، وهو جريح 
2012م،  عام  الإ�ضابة  تعر�ش  حيث 
ا�ضتئ�ضال  ومت  االحتالل،  بر�ضا�ش 
اعتقاله  وجرى  اأمعائه،  من  جزء 
وا�ضتمر  االحتالل،  قبل  من  الحقا 
اعتقاله يف حينه ملدة عامني. وحّمل 
االحتالل  �ضلطات  االأ�ضري  نادي 

االأ�ضري  حياة  عن  الكاملة  امل�ضوؤولية 
االخت�ضا�ش  جهات  مطالباً  �ضعيد، 
متابعة  اأجل  من  العاجل  بالتحرك 
االحتالل  على  وال�ضغط  ق�ضيته، 
ووقف  االإداري،  اعتقاله  الإنهاء 
املمنهجة  االإداري  االعتقال  �ضيا�ضة 

بحق الع�رشات من االأ�رشى. 
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عائلته ت�شعر باخلطر وغريت مكان �إقامتها لوجهة جمهولة 

من قتل الراقي ال�سيخ اأبو م�سلم بلحمر ؟
.   �لذكرى �ل�شنوية لوفاته

مرت �شنة كاملة على وفاة �لر�قي �إبن مدينة غليز�ن �ل�شيخ »�أبو م�شلم بلحمر« 
�لذي تعر�ض لطعنات قاتلة   �أودت بحياته وحياة �أ�شهر ر�ق مثري للجدل يف 

�جلز�ئر، �لذي خلف رحيله حزنا عميقا بوالية م�شقط ر�أ�شه وباقي واليات �لوطن 
ملا يتميز به من �شهرة و�حرت�م كبريين .

�أمني بن لزرق

�إ�ستذكر  و�لأ�سى  �حلزن  من  وبكثري 
وباقي  بغليز�ن  بلحمر  �ل�سيخ  حمبو 
عادت  �لتي  وفاته،  ذكرى  �لوطن  وليات 
�لذي  �ل�سيئ  �خلرب  ذلك  معها  و�أعادت 
بالن�سبة  كان  �لذي  �لر�قي  بتعر�ض  بلغهم 
�لذي  و�لأمل  �لهم  من  خمرجا  ميثل  لهم 
لل�سعور  �حللول  و�أحد  منه،  كانو�يعانون 
يلجوؤون  ،و�لروحية حني  �لنف�سية  بالر�حة 
من  ،و�لتخل�ض  �ل�رشعية  للرقية  �إليه طلبا 
ما  كثري�  �لتي  و�لعني،  ،و�مل�ض  �ل�سحر 
ي�ستكون منها يوجدون لدى �لر�قي بلحمر 

�حلل و�ل�سفاء.
�ل�سيخ  قتل  ق�سية  تز�ل  ل  �ل�ساعة  وحلد 
بلحمر مبثابة �للغز بخا�سة و�أن �لتحقيقات 
بالتدقيق  تك�سف  مل  ب�ساأنها  جرت  �لتي 
توقيف  رغم  ور�ءها  ومن  قتله  �أ�سباب 

�لقاتل و�إعتقال �أحد �مل�ستبه فيهم .
طعنات قاتلة من �شاب خمتل عقليا !

معروفا  ر�قيا  كان  �لذي  م�سلم  �أبو  �ل�سيخ 
عليه  ويرتدد  �جلز�ئري  �ملجتمع  و�سط 
بغليز�ن  بيته  على  يوميا  �ملر�سى  �آلف 
�ل�رشعية  بالرقية  �خلا�سة  وبعيادته 
بلع�سل، رحل بطريقة موؤملة ملا  مبنطقة 
�لأ�سخا�ض  �أحد  قبل  من  لعتد�ء  تعر�ض 
من  عليه  يرتددون  كانو�  معارفه ممن  من 
�أجل طلب �لرقية �أمام بيته وعائلته، و�لذي 
وعقلية  نف�سية  �إظطر�بات  من  يعاين  كان 

وكان يعالج عند �ل�سيخ لفرتة طويلة .
�أن  معلومات  من  لدينا  توفر  ما  وح�سب 
يف  بلحمر  �ل�سيخ  من  تقرب  �ل�ساب  هذ� 
دقيقة  و�لع�رشون  �لثانية  �ل�ساعة  حدود 
بطرق  وقام  �لظالم،  جنح  وحتت  �سباحا 
مالقاة  وطلب  بلحمر  عائلة  على  �لباب 
�ل�سيخ �لذي مل يرف�ض ذلك رغم �أن عائلته 
يف  �خلروج  من  حتذره  مرة  كل  يف  كانت 
كان  لكنه  �ملر�سى  ل�ستقبال  �لوقت  ذلك 
د�ئما يقول باأن �سمريه ل ب�سمح له �أن يرى 

�سخ�سا مري�سا يق�سده دون �أن يرقيه .
�لذي  �ل�ساب  هذ�  ل�ستقبال  �ل�سيخ  خرج 
خروجه  ومبجرد  �ل�سيخ  روؤية  على  �أ�رش 
فاجاأه بطعنات كثرية على م�ستوى ج�سده 
�لنحيف ورغم تو�سله له باأن ينعل �ل�سيطان 
كان  �ل�ساب  ذلك  �أن  �إل  طعنه  عن  ويكف 
كثرية  له طعنات  ووجه  فعلته  على  م�رش� 
و�أبنائه  زوجته  مر�أى  �أمام  بالفر�ر  ولذ 
و�لدهم  لإنقاذ  و�سيلة  يجدو�  مل  �لذين 

�ل�سيخ  و�إ�سعاف  بال�رشطة  �لت�سال  �سوى 
ونقله للم�ست�سفى حيث فارق �حلياة متاأثر� 

بتلك �لطعنات .
عائلة �لقاتل تبلغ �ل�شرطة بعد 

�كت�شاف �أمره !

حرمية  �رتكابه  من  فقط  و�حد  يوم  بعد 
ذلك  عائلة  �كت�سفت  بلحمر  �ل�سيخ  قتل 
�ل�ساب �أنه هو �لقاتل ملا �سارحهم بالأمر 
كان  �لذي  بلبا�سه  دم  بقع  على  عرث  حني 
يرتديه يوم �جلرمية، معرتفا مبا فعله وهو 
�لذين  �لأمن  رجال  تبلغ  عائلته  جعل  ما 
على  وحتويله  نائم  وهو  بتوقيفه  قامو� 

�لتحقيق.
�جلاين مل ينكر ما قام به و�عرتف مبا فعله 
بلحمر  �ل�سيخ  حق  يف  نكر�ء  جرمية  من 
�لتي  هي  ت�سكنه  �لتي  �جلنية  باأن  وقال 
�أن يقتل بلحمر و�أكد باأنه غري  طلبت منه 
لأعاد  �لوقت  به  رجع  ولو  ذلك  على  نادم 
قتله، ليتم �إيد�عه �حلب�ض �ملوؤقت وعر�سه 
�لعقلية ملعرفة مدى �سالمة  على �خلربة 

عقله .

ق�شية قتل بلحمر يكتنفها �لغمو�ض 
�ل�ساعة مل  بلحمر حلد  �ل�سيخ  ق�سية قتل 
دفعت  �لتي  �لأ�سباب  ول  خيوطها  تتبني 

فعلته  لرتكاب  �جلاين 
من  �لكثري  يثري  وهوما 
حقيقة  حول  �لت�ساوؤلت 
 ، �لق�سية  ومالب�سات 
فال�سيخ بلحمر كان حمبوبا 
�لكثريين  من  ومقبول 
يرتددون  من  خ�سو�سا 
يبقى �سبب قتله  عليه لكن 

مثري� للغاية ؟
عن  �لكثريون  ويت�سائل 
�لدو�فع �لتي جعلت �لقاتل 
يقتل �ل�سيخ بلحمر وهل يف 
وهل  و�أخو�تها؟  �إن  �لأمر 
بت�سفية  تتعلق  �لق�سية 
�أن �جلرمية  �أم  ح�سابات ؟ 

�أر�دت  لها من قبل ع�سابة  كانت خمطط 
�لتخل�ض منه ؟

من  �لعديد  ر�جت  م�سلم  �أبو  مقنل  فبعد 
قتله  �سبب  حول  و�ل�سائعات  �لرو�يات 
لكنها ل متت �سلة باحلقيقة حيث ل يز�ل 
توقيف  رغم  �لق�سية  يكتنف  �لغمو�ض 
ونف�سيا،  عقليا  خمتال  ظهر  �لذي  �لقاتل 
�أ�سباب  عن  �سيء  عن  يك�سف  مل  و�لذي 

باأمر  ذلك  ربط  �سوى  للجرمية  �رتكابه 
�ل�سيخ  بقتل  طالبته  �لتي  جنية  من  تلقاه 

بلحمر !
عائلته ت�شعر باخلطر 

وغريت مكان �إقامتها 
لوجهة جمهولة 

لل�سيخ  حدث  وما 
مر�أى  �أمام  بلحمر 
�أثر  و�أبنائه،  زوجته 
�أفر�د  على  كثري� 
عائلته باإعتبار �أنهم 
بالتدقيق  �ساهدو� 

ما حدث لو�لدهم من 
وطعنات  فظيع  �إعتد�ء 

قاتلة ور�أوه يغرف يف بركة 
من �لدم، وما ز�د من تخوفهم 

من  �سمعوها  �لتي  �لتهديد�ت  تلك  هي 
باأنه  قال  حيث  �لتحقيقات  خالل  �لقاتل 
جعلها  ما  وهو  �أي�سا،  جنله  لقتل  م�ستعد 
�إقامتها  وجهة  وتغري  غليز�ن  من  ترحل 
لكن  �لأمر  بد�ية  يف  م�ستغامن  مدينة  �إىل 
حدث ما مل يكن يف �حل�سبان وهو حماولة 
مب�ستغامن  بيتها  �إقتحام  جمهولة  �أطر�ف 

ما جعلها تبلغ رجال �لأمن .
وحتم هذ� �لو�سع على عائلة بلحمر على 

ل  حتى  معروفة  غري  وجهة  �إىل  �لرحيل 
قبل  من  و�ملالحقة  للتهديد  تتعر�ض 
حماولة  �سبب  يعرف  مل  حيث  جمهولني، 
�لعتد�ء عليهم �لتي وقعت لهم و�إن كانت 
�لعائلة قد تلقت تهديد�ت من قبل جعلها 

تتخوف على حياة �أفر�دها .
من  �لعديد  ر�جت  بلحمر  �ل�سيخ  قتل 
�لرو�يات �لتي حاولت تف�سري مقتله على يد 
ذلك �ل�ساب وربطها �لبع�ض بق�سية �أمو�ل 
تخريب  بق�سية  �آخرون  ربطها  حني  يف 
بتخريبها  جمهولون  قام  �لتي  عيادته 
وحينها  �لثمن  باه�ض  عتادها  و�رشقة 
ما  جيد�  يعلم  باأنه  بلحمر  �ل�سيخ  �رشح 
حدث معه وهناك من يريد له �ل�رش ويريد 

حتطيم م�رشوعه .
وجاءت ت�رشيحات زوجته لو�سائل �لإعالم 
يوم جنازته باأنها تعلم جيد� �سبب قتله و�أن 
ولن  �سيئ  بكل  كان يخربها  بلحمر  �ل�سيخ 
ت�سكت عن دم زوجها و�ستك�سف كل �سيئ 
�لتاأويالت عن  باب  م�ستقبال وهو ما فتح 
بلحمر  �ل�سيخ  مقتل  يف  لغز  ق�سية  وجود 

�لتي  و�لأ�سباب 
دفعت �إليها .
ب�شائر �ل�شفاء 
�أول جمعية للرقية 

�ل�شرعية يف �جلز�ئر 

كان �ل�سيخ بلحمر قد �أ�س�ض جمعية ب�سائر 
�ل�سفاء للرقية �ل�رشعية من �لعني و�مل�ض 
�لأع�ساء  من  جمموعة  رفقة  و�ل�سحر 
�لفاعلني �لن�سطني يف هذ� �ملجال، وتعترب 
�أول جمعية يف �جلز�ئر تخت�ض يف �لرقية 
قام من خاللها مبمار�سة  و�لتي  �ل�رشعية 
يف  خاللها  من  و�سارك  �ملحبوبة  مهنته 
خمتلف �لتظاهر�ت د�خل وخارج �لوطن .

�جلمعية  ن�ساط  وكان 
مبعية  �لبد�ية  يف  عفويا 
حتت  �لرقاة  من  ثلة 
و  متو��سع  مقر  �سقف 
�أثناء  وجندية  جدية  بعد 
�ن�سباط  و  �ملمار�سة 
م�ستمر بد�أت تتكاثر وفود 
و  �ملر�سى  من  �لز�ئرين 
�مل�سابني فاأ�سبحت قبلة 
للقا�سدين من كل �رش�ئح 
�ختالف  على  �ملجتمع 
م�ساربهم  و  منا�سبهم 
و  �لكل  م�ستوياتهم  و 
�ملر�سى  هوؤلء  بني  من 
�أطباء  حمامون  ق�ساة 
�أ�ساتذة  و  دعاة،طلبة  و  �أئمة  مهند�سون 
و  �سحافيون  �قت�ساديون  و  �أعمال  رجال 

�إعالميون .
�جلمعية  خالل  ومن  بلحمر  �ل�سيخ  وكان 
يرى �أن �لرقية �ل�رشعية ت�ستحق �أن حتظى 
و  كاجلامعات  �لعلمية  �ملنابر  يف  بحقها 
�لفكرية  �مللتقيات  و  �لإ�سالمية  �ملعاهد 
بيوت  دور  عن  ناهيك  �لدينية  �حللقات  و 
من  ز�د  وما  �لدعوي،  �حلقل  هذ�  يف  �هلل 
�إدر�كهم  �لكثريين على �جلمعية هو  �إقبال 
�لرقية  طريق  عن  �لروحي  للجانب  �أن 
�ل�رشعية دور كبري يف �لتخل�ض من �لكثري 
�لأطباء  عن  ��ستع�ست  �لتي  �مل�ساكل  من 
و�لعمال  و�حل�سد  و�لعني  �مل�ض  مثل 
�ل�سبطانية كون عجزهم عن �لإدر�ك كان 
�أذهانهم  تاأ�سل يف  �إدر�ك.�إذ  ذ�ته  يف حد 
�أن �لرقية �ل�رشعية و �لطب �ملعا�رش كل 

منهما مكمل لالآخر.
مل يتقا�ض �شنتيما من �حل�ش�ض 

�لتي ن�شطها!

جمال  بلحمر  م�سلم  �أبو  �لر�قي  �إقتحم 
تن�سيطه  خالل  من  �لب�رشي  �ل�سمعي 
�لتي  �لتقلزيونية  �حل�س�ض  من  للكثري 
�سهدت جناحا كبري� ون�سب م�ساهدة عالية 
�ل�سهرة  �إ�ستغلت  �لتي  قتو�ت خا�سة،  عرب 
بلحمر  �ل�سيخ  يحققها  كان  �لتي  �لكبرية 
من �أجل رفع ن�سبة م�ساهدة �جلماهري لها 
هذه  و�أن  بخ�ساله   �لوطن،  وخارج  د�خل 
�لت�سويق  من  بنوع  تتميز  كانت  �حل�س�ض 
يقدمه  كان  ما  خالل  من  و�ل�سي�سبان�ض 
غريبة  �أحيانا  تكون  معلومات  من  �لر�قي 
�أن  �إ�ستطاع  �لوقت،  نف�ض  يف  وم�سوقة 
يجلب بها �مل�ساهدين ناهيك عن م�ستو�ه 
�لعايل يف �إد�رة �حل�سة و�لنقا�ض وف�ساحة 

ل�سانه .
ملقربيه  بلحمر  �ل�سيخ  ك�سف  و�أن  و�سبق 
�أنه مل يقب�ض �سنتيما من هذه �ملوؤ�س�سات 
�خلو�ض  يف  د�ئما  يرتفع  وكان  �لإعالمية 
�لرتويج  يريد  كان  �أنه  من  �إنطالقا  فيها 
بع�ض   وك�سف  فقط  �ل�رشعية  للرقية 
�مل�سعوذون  يرتكبها  �لتي  �لتجاوز�ت 
من  و�ملر�سى  �لنا�ض  وتخلي�ض  و�ل�سحرة 

هذه �ل�سموم و�لأفعال �ل�سيطانية.
فتح عيادة متخ�ش�شة يف �لرقية 

 
لكنه ��شطدم بعر�قيل �إد�رية

بلحمر  �ل�سيخ  لزم  �لذي  �لوحيد  �حللم 
عيادة  فتح  هو  �إليه  يهدف  كان  و�لذي 
من  �ل�رشعية  �لرقية  يف  متخ�س�سة 
و�لعالج  �لر�حة  �رشوط  كل  توفري  �أجل 
للمر�سى، فكان ل يجد فرقا بني �لعياد�ت 
حيث  �ل�رشعية،  للرقية  وعيادة  �لطبية 
بناء  �أجل  من  جهوده  كل  وبذل  نا�سل 
�سيدي  منطقة  من  بالقرب  �لعيادة  هاته 
�إجنازها  على  و�سهر  بغليز�ن،  خطاب 
وجتهيزها ب�سكل ع�رشي، وبد�أ �لعمل بها 
لفرتة ق�سرية لكن فرحته مل تكتمل عقب 
قر�ر �ل�سلطات �لولئية �لتي �أمرت بغلقها 
وت�سميعها وحتويله على �لعد�لة وحجز كل 

�لتجهيز�ت .
�لتوقف  بلحمر  على  حتم  �لو�سع  هذ� 
وعاد  طويلة  ملدة  بالعيادة  �لرقية  عن 
بطريقة  مر�ساه  ز�إ�ستقبال  ببيته  للرقية 
لكونه كان مطلوبا بكرثة لدى  عادية جد� 
�ملر�سى و�سحايا �ل�سحر و�ل�سعوذة، وكان 
يف كل مرة يرفع ند�ء�ت لل�سلطات �لولئية 
ي�ستغل  وتركه  عمله  ت�سهيل  �أجل  من 
يكن  ومل  عيادته،  فتح  على  وم�ساعدته 
له من م�ساكل  �أبد� رغم ما وقع  مت�سائما 

ومتاعب �إد�رية لحقته بعد فتح عيادته .
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موؤ�ش�شة فنون وثقافة لوالية اجلزائر تك�شف عن: 

 اإعادة ا�ستئناف ن�ساط  معاهد ومدار�س املو�سيقى والتمثيل 
ك�شفت موؤ�ش�شة فنون وثقافة لوالية اجلزائر يف بيان لها حت�شلت يومية » الو�شط »على ن�شخة منه 
عن اإعادة ا�شتئناف ن�شاط معاهد املو�شيقى والتمثيل ومدار�س املو�شيقى ابتداًء من يوم ال�شبت 02 

جانفي 2021، وياأتي هذا تبعا ملوافقة ال�شلطات الو�شية مع ا�شتكمال درو�س ال�شنة الدرا�شية ال�شابقة 
2019/2020، وانطالق ت�شجيالت ال�شنة الدرا�شية اجلديدة 2020/2021 يف نف�س اليوم، مع التاأكيد على 

التطبيق ال�شارم للربتوكول ال�شحي الوقائي من فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

حكيم مالك 

اإلغاء املعر�س الدويل للكتاب 
ب�شبب كوفيد 19 

نوعا  �ضي�ضفي  القرار  هذا  اأن  كما   
الثقايف  للم�ضهد  الديناميكية  ما من 
خمتلف  غلق  بعد  اجلزائري   
ب�ضبب  والثقافية  الفنية  الن�ضاطات 
يف  انت�رشت  التي  كورونا  جائحة 
من  حيث  ككل،  والعامل  اجلزائر 
الإنتاجات  تكرث  اأن  املرتقب 
والتلفزيونية  وامل�رشحية  الفنية 
اجلديدة،  ال�ضنة  يف  وال�ضينمائية 
بعدما توقفت قرابة عاما كامال عن 
الن�ضاط ب�ضبب هذا الفريو�س اللعني 
املعر�س  اإلغاء  يف  ت�ضبب  الذي 
اإقبال  يعرف  الذي  للكتاب  الدويل 
والطلبة  القراء  طرف  من  وا�ضعا 
اجلزائرية  الن�رش  ودور  والكتاب 

والعربية والعاملية.
غياب املهرجانات الفنية 

وال�شينمائية وامل�شرحية يف 2020

ع�ضاق  لدى  املوؤ�ضف  وال�ضيء 
ال�ضينما  عموما هو  توقف خمتلف 
يف  ال�ضينمائية  املهرجانات  اأكرب  
مهرجان  يف   واملتمثل  اجلزائر 
العربي   للفيلم  الدويل  وهران  
ح�ضور  �ضنة  كل  ي�ضهد  الذي 
الأفالم  خمتلف خمرجي  و�ضناع 
العربي  والوطن  اجلزائر  من 
حدث  ال�ضيء  ونف�س  ككل  والعامل 
مع مهرجان تيمقاد  بباتنة وجميلة 
ب�ضطيف اأين كان اجلمهور ي�ضتمتع 
يف  والأجنبية  العربية  بالأ�ضوات 
خمتلف الطبوع الغنائية املختلفة 
و   والأندل�ضي  وال�ضعبي  كالراي 
 ، النايلي   ، ال�ضطايفي   ، ال�ضاوي 
واملو�ضيقى  والرتقي    ، القبائلي 

بالإ�ضافة  الع�رشية   اجلزائرية 
كملك  اجلزائرية   احلناجر  اإىل 
بالل  وال�ضاب  خالد  ال�ضاب  الراي 
عبا�س   وال�ضاب  ن�رشو  وال�ضاب 
وبالل ال�ضغري وحمبوب اجلماهري 
خال�س  وال�ضاب  اجلابوين  كادير 
ويا�ضني التيقر ومازي ولمية اآيت 
عمارة وال�ضاب ما�ضي   واملطربة 
الفنانة  و  عباب�ضة   فلة  الكبرية 
والنجم  حديل  منال  املتاألقة 
�ضايب  موك  والعاملي  اجلزائري 
بابيلون  اأمني  و  فريكالن  و�ضم�ضو 
العربي   والعامل  اجلزائر  وجنمات 
و  بل�ضهب  و�ضهيلة  مر�ضلي  كنزة 
يا�ضمني  دائما  املبدعة  النجمة 
عماري . كما اأن هذه املهرجانات 
احت�ضنتها  التي  والعربية  الفنية 
املا�ضية  ال�ضنوات  يف  اجلزائر 
كبري  عدد  ح�ضور  عرفت  والتي 
ك�ضم�س  امل�ضهورين  الفنانني  من 

كرم  جنوى  اللبنانية  الأغنية 
واأمري  اأ�ضالة  ال�ضورية  والنجمة 
الرباعي  �ضابر  العربي  الطرب 
خوري  ومروان  ج�ضار  ووائل 
واإيوان وعا�ضي احلالين واملطرب 
وعلي  ال�ضاهر  كاظم  العراقي 
وماجدة  اهلل  العبد  ور�ضا  الديك 
الرومي وزياد غر�ضة وغريهم من 
يف  �ضاركوا  الذين  العرب  الفنانني 
والفنية  الثقافية  التظاهرات  اأكرب 
ق�ضنطينة  تظاهرة  يف  واملتمثلة 

عا�ضمة الثقافة العربية.

انتعا�س الثقافة يف 2021

الأ�ضا�س فمن املتوقع  وعلى هذا 
يف  جماريها  اإىل  املياه  تعود  اأن 
من  الثقافة  لتنتع�س   2021 �ضنة 
الروح،  غذاء  هي  لكونها  جديد 
لفريو�س  اللقاح  اإيجاد  بعد  وهذا 

هو  كان  الذي  امل�ضتجد  كورونا 
احلدث البارز يف 2020 يف خمتلف 
بلدان العامل ونال ح�ضة الأ�ضد يف 
عدد الوفيات وعدد امل�ضابني التي 

الإعالم  و�ضائل  خمتلف  تناقلتها 
والأجنبية  والعربية  اجلزائرية 
باعتباره مو�ضوع ال�ضاعة واحلدث 

البارز بال منازع.

ثقافة

من تاأليف اأ�شتاذ الفل�شفة  الراحل ب�شري ربوح

امل�ساءلة النقدية ملفهوم امليتافيزيقا عند مارتن هايدغر
�ضدر عن »�ضل�ضلة اأطروحات الدكتوراه« يف 
املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات 
كتاب ب�ضري ربوح« امل�ضاءلة النقدية ملفهوم 
مارتن  عند  اللغة  ف�ضاء  يف  امليتافيزيقا 

هايدغر«. 
ا�ضتغاله  من  اأهميته  الكتاب  هذا  وي�ضتمد 
مفهوم  بنقد  يهتم  فل�ضفي  م�ضار  على 
ملا  متاًما  مغايرة  بطريقة  امليتافيزيقا 
العتماد  مت  الغربي،  الفكر  يف  �ضائد  هو 
وتتبع  الهايدغري  للم�ضار  قراءة  على  فيه 
من  املن�ضي  الكينونة  و�ضوؤال  الكائن  �ضوؤال 
منت الن�س امليتافيزيقي. عربرّ هايدغر عن 
مرحلة فكرية خِطرة يف الفكر الغربي؛ لأنه 
من  ل  الن�ضيان  جهة  من  امل�ضاألة  ا�ضت�ضَكل 
جهة الذاكرة، فهو بحث يف الوجه امل�ضتبَعد 
واملق�ضي والالمفكر فيه. ويف هذا الكتاب 
بالقطع  �ضفحة   456 يف  ف�ضول  )خم�ضة 
الو�ضط، موثًقا ومفهر�ًضا( عمل نقدي يعاين 
النقدية  التقوي�ضية  الهايدغري  الن�س  لغة 
امليتافيزيقا  م�ضار  عن  انفكاكها  ومدى 

الغربية اأو امتدادها فيها.
الهوت وفينومنولوجيا 

وهريمينوطيقا

لفكر  الأ�ضا�ضية  »الأبعاد  الأول،  الف�ضل  يف 
الفينومنولوجيا،  الالهوت،  هايدغر: 
بع�س  على  ربوح  يقف  الهريمينوطيقا«، 
املعامل الكربى يف امل�ضار الهايدغري، حيث 
ت�ضكل يف الف�ضاء الالهوتي، ومنه اأدرك اأن 
لأنها  ذاتها  فهم  عن  عاجزة  الالهوتيات 
الأدوات  حتوز  ول  مبو�ضوعها،  مت�ضك  ل 
اأو  فكًرا  جتعلها  التي  والتقاليد  والتقنيات 
حكم  التجربة،  هذه  اأ�ضا�س  وعلى  فل�ضفة. 
على ع�رش اجلمع بني امل�ضيحية والفل�ضفة، 
والقرتاب من الفينومنولوجيا، الذي تزامن 
الربوت�ضتانتي،  املجال  يف  انخراطه  مع 
فيكون  الكينونة،  �ضوؤال  على  واطالعه 
اإىل  الفل�ضفة. ونظًرا  هايدغر قد ولج عامل 

يعي�ضها،  كان  التي  القوية  الفكرية  احلركية 
فبداأ  الهريمينوطيقي،  املنجز  اإىل  ف  تعررّ

البحث عن معنى الكينونة.
اأن هايدغر  اأن هذا امل�ضار يبنيرّ  يرى ربوح 
الناحية  من  تاريخي  موعد  مع  �ضيكون 
�ضوؤال  عن  البحث  يف  يتمثل  الفل�ضفية، 
منت  من  املن�ضي  ال�ضوؤال  باعتباره  الكينونة 
الإ�ضكالية  هذه  اأن  »وبحكم  الغربي،  الفكر 
امل�رشوع  فاإن  الفل�ضفة،  تاريخ  بحجم  هي 
ا�ضتباك معريف مع  �ضيدخل يف  الهايدغري 
والأطاريح  الكربى،  املرجعية  ال�ضخ�ضيات 

التي اأثثت البيت الفكري الإن�ضاين«.

من ال�شباحية اإىل الالهوتية

من  الكينونة  »�ضوؤال  الثاين،  الف�ضل  يف 
يف  النخراط  اإىل  ال�ضباحية  الن�ضو�س 
الدر�س  ربوح  يقراأ  الالهوتي«،  امل�رشوع 
اأن  فيجد  الفل�ضفة،  ف�ضاء  يف  التاريخي 
اإىل  بالن�ضبة  القدر  �ضوؤال  هي  الكينونة 
يف  انخرط  الفكر  هذا  لكن  الغربي،  الفكر 
م�ضار الن�ضيان ب�ضبب عوامل متعددة واأنواع 
العوامل  واإدراك هذه  خمتلفة من احلجب، 
الكينونة،  �ضوؤال  لفهم متف�ضل  خطوة لزمة 
ن�ضيان  تكري�س  يف  اللغة  �ضاهمت  وقد 

الكينونة.
اأن  اإىل  ال�ضياق  هذا  يف  املوؤلف  ويذهب 
الن�ضيان ل يُعدرّ مفهوًما قدحًيا اأو م�ضتهجًنا، 
للفكر  املحركة  القوة  تلك  عن  يعربرّ  بل 
الغربي؛ اإذ هو الذي كان �ضببًا يف ت�ضييد هذا 
وا�ضتطاع  الغرب،  يف  كله  الفكري  ال�رشح 
ينبوع  اإياه  جاعاًل  الكائن،  �ضوؤال  يحرك  اأن 
تاريخ  يف  الكربى  والإ�ضكالت  الت�ضورات 
املنجز  اإىل  النظر  يجب  كما  الإن�ضانية. 
ن�س  اأنه  على  الغربي  للفكر  ال�ضباحي 
هي  ال�ضذرات  كانت  حيث  الكربى،  الولدة 
روح  ومن  ال�ضوؤال،  قب�س  منها  �ضدر  التي 
ال�ضعر البارمنيدي، ت�ضكلت الكينونة وحدث 
الفكر،  وعامل  الهوية،  مبداأ  مع  التماهي 

انطم�ضت  النعطافية  اللحظة  اأن هذه  غري 
الأفالطوين،  الن�س  بفعل  الن�ضيان،  تربة  يف 
اأن  املوؤلف  ويرى  الأر�ضطية.  والروؤية 
وفيها  امليتافيزيقا،  بداية  الأفالطونية 
لأفالطون  منقًذا  بح�ضبانها  اللغة  ح�رشت 
اأما  الناجت من نظرية امل�ضاركة،  الع�رش  من 
املنطق  فيها  توحد  التي  فهي  الأر�ضطية 
بني  الغليظ  التعالق  فيها  وحدث  باللغة، 

الالهوت والروؤية الطبيعية.

�شوؤال الكينونة وبراديغم الذات

يف الف�ضل الثالث، »�ضوؤال الكينونة وبراديغم 
مالحظات  خم�س  ربوح  ي�ضجل  الذات«، 
قيمة  من  الرغم  على  الأوىل،  مهمة: 
ا  وخ�ضو�ضً ديكارت،  قدمه  الذي  املنجز 
حداثة  تاأ�ضي�س  جلهة  الكبري  م�ضعاه  يف 
عن  والبحث  الكوجيتو،  فكرة  على  تنبني 
يقني يتعاي�س مع البداهة القائمة يف �ضاحة 
بالنور الطبيعي، فاإن  الذاتي املزود  الوعي 
ديكارت جملة  فل�ضفة  اكت�ضف يف  هايدغر 
الديكارتية  اأن  يف  تتلخ�س  القوادح  من 
تنتمي معرفًيا اإىل اأفق البحث عن الكائن، 
الكينونة؛  ن�ضيان  من�ضوب  �ضاعفت  واأنها 
الكانطية  لتوجه  م�ضار خمالف  الثانية، يف 
تقدمي  على  هايدغر  حر�س  اجلديدة، 
نظًرا  الكانطي،  للمنجز  اأنطولوجية  قراءة 
موؤلف  من  الثانية  الطبعة  ان�ضغاله، يف  اإىل 
كانط نقد العقل املح�س، ب�ضوؤال الإن�ضان، 
�ضوؤال  عن  البحث  جهة  خطوة  تقدم  وقد 
الزمان املدعم بفكر التناهي، الذي اأ�ضبح 
ل�ضوؤال  الإ�ضكايل  الأفق  هو  هايدغر  عند 
الكينونة؛ الثالثة، كان ليبِنتز عالمة فارقة 
ال�ضوؤال  طرح  لأنه  هايدغر،  م�رشوع  يف 
الكبري والنعطايف يف تاريخ الفل�ضفة: »ملاذا 
هناك وجود، بدًل من ل �ضيء؟«؛ الرابعة، 
اإن املنجز الهيغلي مفتاح مهم لفهم م�ضار 
الكينونة بح�ضبانها فكًرا ينبني على مفهوم 
هي  التقنية  والأخرية،  اخلام�ضة  الكتمال؛ 

نظًرا  الغربية،  للميتافيزيقا  العليا  الهالة 
الأداتية  ونزعتها  الذاتية  مراجعاتها  اإىل 

اخلال�ضة.

من التاأ�شي�س اإىل التجاوز

يف الف�ضل الرابع، »من �ضوؤال التاأ�ضي�س اإىل 
تخوم التجاوز«، يقول ربوح اإن هايدغر مل 
الذات،  براديغم  اإىل  النقد  بتوجيه  يكتِف 
بل حر�س على التفكري يف البديل املعريف 
الذي قدمه يف �ضيغة ميتافيزيقا جديدة هي 
ميتافيزيقا الدازاين؛ »لأنه اأدرك اأن الفكر 
الغربي يف حاجة اإىل روؤية اأنطولوجية تنبني 
على فكرة »الأنا موجود« الذي ا�ضتخرجه 
ا يف �ضيغته  من ركام ’الأنا مفكر‘، خ�ضو�ضً
الكينونة  فكرة  اأ�ضا�س  وعلى  الديكارتية، 
وارتباطاتها مع احلقيقة  بحث يف معانيها 

والزمان والكائن«.
من  الرغم  على  اأنه  املوؤلف  ي�ضيف 
ميتافيزيقا  من  املتحققة  املكا�ضب 
ا حينما اأدرك هايدغر  الدازاين، وخ�ضو�ضً
املخاطر التي ترتب�س به، والآتية من عامل 
يتحرك  هو  زال  »ما  اأنه  فهم  فاإنه  »الُهْم«، 
الكائن،  �ضوؤال  مع  بالتزام  يفكر  ف�ضاء  يف 
من  املتطور  ال�ضكل  هو  الدازاين  اإن  اأي 
ميتافيزيقا الذاتية، فبداأ يبحث عن خمرج 
»الختالف  فكرة  يف  عليه  فعرث  معريف، 
على  ال�ضديد  حر�ضه  مع  الأنطولوجي«، 
ا�ضتعمال مفردة جديدة هي مفردة ’راعي 
الكينونة‘ التي توحي عنده بفكرة اليقظة«.

كينونة ولغة

الكينونة  »�ضوؤال  اخلام�س،  الف�ضل  يف 
على  معرفًيا  ربوح  ي�ضتغل  اللغة«،  واأفق 
هايدغر؛  فكر  يف  املنعطف  مرحلة 
معرفية  ا�ضتجابة  كان  املنعرج  اأن  فيجد 
يف  »متثَرّل  فكري،  ملقت�ضى  وا�ضت�ضكالية 
امليتافيزيقا،  يف  اللغة  انخراط  اكت�ضاف 
واأن هذه اللغة ما زالت منغر�ضة يف خطاب 

التي  ال�ضتبدالت  واأن  الذاتية،  براديغم 
البحث  م�ضتوى  على  هايدغر  بها  قام 
الدازاين،  مثل  جديدة  مفردات  عن 
العام  الأفق  عن  تخرج  ل  حماولة  هي 
املوؤلف  يخل�س  كما  الذات«.  مليتافيزيقا 
على  العتماد  اأن  اإىل  ال�ضياق  هذا  يف 
»خطوة  هايدغر  عند  النيت�ضوية  اللحظة 
مهمة يف معرفة املنعرج وفهم متف�ضالته، 
اجلينيالوجي  النب�س  تبني من طريق  حيث 
يف  متورطة  اأنها  امليتافيزيقية  اللغة  يف 
الرغم  الذات، على  العام لرباديغم  امل�ضار 
اإىل  ه  املوَجرّ الالذع  النيت�ضوي  النقد  من 
»غري  خرافة«.:  باعتبارها  الذات،  مفهوم 
اأن التحليل الذي قدمه هايدغر اإىل نيت�ضه 
بدوره  هو  ينتمي  الأخري  هذا  اأن  يُظهر 
ميتافيزيقي  اآخر  ويَُعد  امليتافيزيقا،  اإىل 
الغربي«،  امل�ضار  بذلك  ويختم  غربي، 
اللغة  الهايدغري مع  التعامل  اأن  اإىل  لفًتا 
واأن  الكينونة،  م�ضكن  اعتبارها  من  يبداأ 
لغة  على  العتماد  يقت�ضي  جهتها  املرور 
جديدة متاًما، عمل هايدغر على �ضحبها 
واللغة  اليونانية  للغة  القدمي  ال�ضجل  من 

الأملانية، م�ضيًفا نحت مفردات جديدة.
بق�ضم  اأ�ضتاًذا  كان  ربوح  ب�ضري  اأن  كما 
الفل�ضفة )رحمه اهلل(، كلية العلوم الإن�ضانية 
خل�رش،  احلاج  جامعة  والجتماعية، 
اجلزائرية  اجلمعية  لفرع  ورئي�ًضا   ،1 باتنة 
للدرا�ضات الفل�ضفية، لولية برج بوعريريج. 
حا�ضل على الدكتوراه يف الفل�ضفة الغربية 
يف  املقالت  من  العديد  ن�رش  املعا�رشة. 
كتاب  له  و�ضدر  مة،  حمكرّ عربية  دوريات 
مطارحات يف العقل والتنوير: عبد الوهاب 
العديد  يف  �ضارك  كما  منوذًجا.  امل�ضريي 
كتابَي يف  منها  نذكر  الكتب اجلماعية  من 
يف  الكربى  وال�ضجالت  العلمانية،  �ضوؤال 
يف  �ضارك  وقد  املعا�رش.  العربي  الفكر 

العديد من الندوات واملوؤمترات العلمية.
وكاالت 
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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

هوية املكان يف مو�سيقى الهنود احلمر

 Flying Heart حماكاة الطبيعة يف معزوفة
Leo Rojas للمو�سيقار ليو روخا�س

ليليا عثمان الطيب
اأ�ستاذة جامعية - جامعة 

اجلزائر -02-
	

هذا	مايذكره	التاريخ	بالتحديد	
حول	ماتعر�ض	له	�شعب	الهنود	
اإبادة	 احلمر	يف	الأمريكتني	من	
جماعية	واإعتداء	على	اأرا�شيهم	
رغم	اأنهم	اأ�شحاب	الأر�ض،	ومل	
تاريخهم	 احلمر	 الهنود	 ين�ض	
متم�شكني	 وبقوا	 الآن	 حلد	
اأن	 اإل	 الثقافية	 بهوبتهم	
ملو�شيقاهم	 واملتابع	 امل�شتمع	
الذي	 احلزين	 الطابع	 يالحظ	
اإنتباهه	 ي�شد	 كما	 عليها	 يغلب	
الطبيعة	 اأ�شوات	 من	 قربها	
حولنا	ففي	عمق	اللحن	ت�شتطيع	
ماألوفة	 اأ�شواتا	 ت�شتح�رض	 اأن	
اأوراق	 وحفيف	 املياه	 كخرير	
الأ�شجار		وعواء	الذئاب	وهديل	

احلمام	وكاأنهم	يقولون	باأن	هذه	
الأر�ض	هي	امتداد	لهم	تفهمهم	

ويفهمونها	.
املو�شيقيني	 اأ�شهر	 بني	 من	
بالرتاث	 املتم�شكني	 العامليني	
املخلد	 واحل�شاري	 الثقايف	
احلمر	 الهنود	 لأجماد	
ليو	 الإكوادوري	 املو�شيقار	
الذي	 	Leo Rojas روخا�ض	
عن	 للتعبري	 الفلوت	 األة	 اإختار	
معا	 والإن�شان	 الطبيعة	 حزن	
فقدت	 اجل�شد	 الطبيعة	 فكاأن	
هذا	 بعد	 الب�رضية	 روحها	
األبوم	 ويعترب	 عليها،	 الإعتداء	
Flying Heart	ال�شادر	�شنة	
2012	اأحد	اأجمل	األبومات	ليو	
بالتحديد	 و�شرنكز	 روخا�ض،	
ت�شدرت	 التي	 املعزوفة	 على	
	Flying الألبوم	 عنوان	
املو�شيقى	 اأن	 حيث	 	Heart

اأ�شوات	 يف	 الطبيعة	 حتاكي	
الب�رضي	 فالتفاعل	 كثرية	
نح�شه	 البيئة	 مع	 واإحتاده	
فتح�رض	 الأغنية	 بداية	 منذ	
لبع�ض	 متناغمة	 اأ�شوات	
الطيور	التي	ترمز	اإىل	احلرية	
العبودية	 ومقت	 والإ�شتقاللية	
الفلوت	 األة	 �شوت	 ياأتي	 ثم	
ال�شعور	 مع	حلظات	 متنا�شقا	
بالإنتماء	والغربة	يف	اآن	واحد	
كالنهر	 باإن�شيابية	 حا�رضة	
الذي	 املياه	 وخرير	 اجلاري	
حجارة	 ول	 �شد	 ل	 ليحجزه	
بل	م�شتمر	يف	التدفق	ليحافظ	
فاملاء	 و�شدقه	 نقائه	 على	
التي	 الهندي	 روح	 عن	 يعرب	
فاإذا	 ال�شدق	 مع	 اإل	 لتعي�ض	
وذبلت	 تعفنت	 وكبلت	 حجزت	
ح�رض	 اإذا	 املاء	 كحال	 حالها	
ي�شبح	�شحال	 يف	مكان	�شيق	

اأقرب	مل�شتنقع	وبالتايل	يفقد	
نلم�ض	 ثم	 ونقائه،	 �شفائه	
دائما	 ح�شورا	 املعزوفة	 يف	

اإىل	 باحلنني	 مرفوقا	 لالأمل	
اأجماد	املا�شي	فن�شفن	قليال	
حماكاة	 اأذهاننا	 يف	 ليح�رض	
اأخرى	للطبيعة	األ	وهو	�شوت	
وحفيف	 الأح�شنة	 �شهيل	
فالأح�شنة	 	 الأ�شجار	 اأوراق	
يف	 ماجاء	 ح�شب	 الهندية	
احلمر	جاءت	 الهنود	 اأ�شاطري	
كما	 فهي	 املظلوم	 لإن�شاف	
�شنع	 من	 الأ�شطورة	 تقول	
متثال	 ي�شكل	 اأن	 اأراد	 �شبي	
ليخفف	عنه	 لكلب	 الطني	 من	
اأوجاعه	ووحدته	فوجد	نف�شه	
عرف	 غريبا	 كائنا	 ي�شكل	
وهذه	 ح�شان،	 اأنه	 بعد	 فيما	
ثقافيا	 قالبا	 متثل	 الأ�شطورة	
على	 ال�شعب	 هذا	 لقدرة	
الإبداع،	لذلك	فاختيار	اجليل	

احلمر	 الهنود	 من	 اجلديد	
مل	 باأنهم	 للتاأكيد	 املو�شيقى	
املكان	 مالمح	 	 ين�شوا	 ولن	

ذاكرتهم	 يف	 حا�رضا	 �شيظل	
تنب�ض	 حية	 الطبيعة	 مادامت	
وقد	 	، كالطائر	 وم�شتقلة	 و	
وال�شاعر	 الروائي	 عرب	
الإجنليزي	اأو�شكار	وايلد	على	
الرتويح	 يف	 املو�شيقى	 قدرة	
من	 والتخفيف	 النف�ض	 عن	
املو�شيقى	 	« قائال:	 اأوجاعها	
الدموع	 اإىل	 الأقرب	 الفن	 هي	
يف	 فالألة	 والذكريات«	
ذاتها	 عن	 لتعرب	 احلقيقة	
الإن�شان	 جوارح	 بل	 بنف�شها	
التي	 الفلوت	 األة	 وحتديدا	
ال�شادر	 النف�ض	 على	 تعتمد	
لكل	 معه	 احلامل	 ال�شفاه	 من	
اآهات	واأوجاع	قلب	الهندي	.

ينجذب	 اأن	 لي�ض	غريبا	 لذلك	
الأمكنة	 نحو	 الن�شان	

الكون	 اإن	 حيث	 املختلفة	
فعندما	 باملكان،	 اأحيط	 قد	
جميال	 مكانا	 املرء	 يعاي�ض	
تبقى	يف	ذهنه	ذكريات	جميلة	
اإليه	 فيميل	 املكان	 ذاك	 من	
وي�شعر	فيه	بنوع	من	الطماأنينة	
�شحيح،	 والعك�ض	 واحلماية	
التي	 الإحباطات	 ف�شل�شلة	
ما	 مكان	 يف	 املرء	 يعانيها	
مكانا	 املكان	 ذلك	 من	 جتعل	
الن�شان	 ي�شتطيع	 ل	 عدوانيا	
يتخذ	 وهكذا	 فيه،	 يبقى	 اأن	
الأمكنة	 اأمام	 دائما	 الن�شان	

موقفا	اإيجابيا	اأو	�شلبيا.
املعزوفة	 هذه	 جتعلنا	
ق�شية	 اأي�شا	 ن�شتح�رض	
اإن�شانية	اأخرى	ملكان	اآخر	يف	
لالإعتداء	 تعر�ض	 العامل	 هذا	
وطم�ض	الهوية	منذ	�شنة	1948	
الطم�ض	 حماولت	 ومازالت	
الآن،	 حتى	 م�شتمرة	 هذه	
فل�شطني	 هو	 املكان	 وهذا	
الذي	تعرب	معاناة	املكان	فيه	
كلها،	 الإن�شانية	 معاناة	 عن	
ية	مع	املكان	 الب�رض	 فجرائم	
الإختالف	 مفهوم	 �شد	 تقف	
الب�رض	 عليه	 فطر	 الذي	
منها	 كل	 الأر�ض	 ف�شعوب	
املعربة	 اخلا�شة	 هويتها	 لها	
عنها	فكيف	ميكن	اأن	نردم	كل	
الثقافات	املعربة	عن	الإبداع	
الب�رضي	ونخت�رضها	يف	ثقافة	
واحدة،	وهذا	مايجعل	الفنان	
لإنقاذ	 الطبيعة	 اإىل	 يرجع	
كل	 عليها	 واملحافظة	 هويته	

ح�شب	موهبته	.

اإن املكان ب�سكله وملحمه املادية واملعنوية يعطي طابعا للهوية الذاتية، وي�سكل كيانا م�ستقل للإن�سان، 
لأن املحيط البيئي يف املكان ميثل ملمح اخل�سو�سية التي ت�سكل لهويته الثقافية، فعلقة الإن�سان 
باملكان علقة متجذرة، واإرتباطه به على هذه ال�ساكلة نابع من عده موطنا وهوية، وحني يتعر�ض 

مكان املرء لتهديد اأو اعتداء اأو اأخذه رغما عنه ي�سعر  حينها وكاأنه خ�سر  نف�سه.

.    األبوم Flying Heart للمو�سيقار ليو روخا�ض ال�سادر �سنة 2012
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* الفوج الك�سفي*

" �سايف  بن  امل�شمى	:		" حممد 
القادر	 ال�شباب	»املجاهد	عبد	 :بدار	 الكائن	مقره	

زرقوق	الرحمانية
بقيادة:	بوربيع	ا�شماعيل																				

ثقافة



قائمة �مل�ظفني م�ؤ�شرة من �لرقابة �ملالية لـ 10 �أ�شهر
خلف رف�ض اأمني اخلزينة يف التكفل بت�سديد رواتب 

�سهر دي�سمرب ، حالة ا�ستياء وتذمر �سديدين من 
طرف موظفي  الرتبية مبا فيهم  مديرة الرتبية 

�سكتو بو�سبيعات .

اأحمد مبارك نا�سري 

لوالية  الرتبية  مديرة  اأكدت 
يف  بو�صبيعات  �صكتو  مترنا�صت 
يومية  به  خ�صت  �صحفي  ت�رصيح 
اخلا�صة  امليزانية  »الو�صط«اأن 
بالقائمة اال�صمية للموظفني موؤ�رصة 
باأن  املالية  الرقابة  طرف  من 
امليزانية ت�صدد الرواتب من جانفي 
اإىل اأكتوبر، اأما بخ�صو�ص ال�صهرين 
التكفل  يتم  واملردودية  املتبقيني 
بهم من طرف اأمني اخلزينة ، هذا 
القطاع  تكفل ح�صب مديرة  االأخري 
بدي�صمرب  يتكفل  ومل  نوفمرب  ب�صهر 
من  امتعا�ص  حالة  خلف  ما  وهو 

وباالأخ�ص  القطاع  عمال  طرف 
ذات  طرف  من  الرتبية  مديرة 

امل�صوؤول .
مديرة قطاع  ذهبت  ثانية  من جهة 
احلدودية  مترنا�صت  بوالية  الرتبية 
يف معر�ص حديثها معنا اإىل اأبعد من 
ذلك موؤكدة اأن الوقفة االحتجاجية 
متعاقدا  اأ�صتاذا   50 فيها  �صارك 
تاأخر  ب�صبب  مر�صم  اأ�صتاذ   20 و 
بينما  املر�صمني  للعمال  الراتب 
املتعاقدين مل يتم ت�صوية و�صعيتهم 
الأ�صباب  االأ�صطر  هاته  كتابة  حلد 
ويف   ، املديرية  نطاق  عن  خارج 
»الو�صط  يومية  حتوز  مت�صل  �صياق 
» على مرا�صلة موجهة للخزينة من 

اأجل دفع م�صتحقات �صهر دي�صمرب 
بالوطن  الواليات  ،وكل  واملردودية 
با�صتثناء  م�صتحقاتهم  ت�صديد  مت 

مترنا�صت الأ�صباب جمهولة.
بوالية  الرتبية  ة  مدير  اأ�صافت  و 
اأن  بو�صبيعات  �صكتو  مترنا�صت 
واال�صتقباالت  للحوار  مفتوح  الباب 
مدونة اإال الذي ال يرغب يف مقابلة 

املديرة .
اإىل جانب ذلك فقد تعالت االأ�صوات 
املحذرة من العواقب التي قد تنجر 
بوالية  الرتبية  قطاع  حتويل  عن 
مترنا�صت ل�صاحة لت�صفية احل�صابات 
من طرف جهات تعمل عك�ص التيار 
من  بها  املو�صى  العمل  ومنهجية 

طرف الوزارة الو�صية 

مديرة الرتبية بوالية مترنا�ست �سكتو بو�سبيعات لـ"الو�سط"

وفاة موقوف اأمام مقر اأمن احل�سري بوهران 

�شبب �ل�فاة �شيق يف �لتنف�س 
جامعة الطارف

ملتقى �فرت��شي عن �أدب �لأطفال
اأفادت م�صالح اأمن والية وهران يف 
بيان لها �صباح اأم�ص الثالثاء اأن وفاة 
اأمام مقر االأمن احل�رصي  موقوف 
كانت  االإثنني  اأم�ص  م�صاء  الرابع 
م�صرية  التنف�ص،  يف  �صيق  نتيجة 
مالب�صات  حول  حتقيق  فتح  اإىل 

الواقعة. 
ووفقا لذات امل�صدر، فقد اأوقفت 
الرابع  احل�رصي  االأمن  م�صالح 
حدود  يف  االإثنني  اأم�ص  بوهران، 
من  كل  م�صاء،  19و15د  ال�صاعة 
العمر  من  البالغ  �ص.ل(  املدعو) 
البالغ  )ب.ج(  واملدعو  �صنة،   38
من العمر 42 �صنة، امل�صتبه فيهما 
واملوؤثرات  املخدرات  ترويج  يف 

ملقر  اقتيادهما  وبعد  العقلية، 
االأمن احل�رصي ملوا�صلة التحقيق، 
وبالتحديد عند املدخل اخلارجي 
 ) �ص.ل  املدعو)  اأ�صيب  للمقر 
الفور  على  ،و  التنف�ص  يف  ب�صيق 
احلماية  مب�صالح  االت�صال  مت 
الطبية  االإعانة  وم�صالح  املدنية 
الطبيب  قدوم  وبعد  اال�صتعجالية 
وفقا  فيه،  امل�صتبه  وفاة  اأكد 
وكيل  اإخطار  وبعد  البيان،  لذات 
فالو�صن،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
تنقل اإىل عني املكان رفقة الطبيب 
فتح  ومت  الوقائع  ملعاينة  ال�رصعي 
حتقيق من طرف النيابة املخت�صة 
اإقليميا ملعرفة مالب�صات احلادث. 

العام  من  جانفي  �صهر  يف  �صينظم 
عن  االفرتا�صي  امللتقى  اجلديد 
،ورهانات  اال�صكاالت  االأطفال  اأدب 
�رصق  الطارف  الع�رص،بجامعة 

البالد.
ويرعى امللتقى جمموعة من  الهيئات 
الرتاث  خمرب  الثقافية،وهي  العلمية 
باجلامعة،خمرب  الل�صانية  والدرا�صات 
بجامعة  اجلزائري  االأدبي  الرتاث 
الثقايف  �صكيكدة،دارالثقافة،املركز 
�صناعة  بالطارف،جمعية  االإ�صالمي 
االفرتا�صي  اللقاء  �صيبحث  و  الغد. 
اأدب  ق�صايا  هامة،ويدر�ص  حماور 
الطفل ،من حيث امل�صطلح و اأطفال 
والدرا�صات  اخلا�صة  االحتياجات 
الع�رص  بثقافة  يهتم  النقدية،كما 
اأدب الطفل،بالنقا�ص حول  ،ورهانات 
االفرتا�صي،املوروث  والواقع  الطفل 

التعليمية  ال�صعبي،املوؤ�ص�صات 
كما  الطفل  واأدب  واملتخ�ص�صة 
التحديات  امل�صاركون  يدر�ص 
ظل  يف  الطفل  الأدب  امل�صتقبلية 
والعوملة  االإلكرتونية  الثقافة 
امللتقى  و�صيكون  التوا�صل،  و�صبكات 
جانفي،بعد  الثالثني  يوم  االفرتا�صي 
افرتا�صية  جتارب  جنحت  اأن 
عبد  االأ�صاتذة  �صابقة،بف�صل 
قيطة،طارق  بن  حني،بالل  اللطيف 
يقدمون  ن�صايبية،وهم  طايف،�صفيان 
لوالية  كبريا  وثقافيا  علميا  جهدا 
ال�صعي  وللوطن،بف�صل  الطارف 
االإ�صهام  املتوا�صلة،ق�صد  والت�صحية 
باأهمية  ،والتح�صي�ص  الوعي  رفع  يف 
للق�صايا  امل�صتنرية  العلمية  القراءة 

احل�صا�صة التي تهم البالد والعباد.
وليد بوعديلة

املغرب

دع�ى �أمام »�لنق�س« لإلغاء �تفاق �لتطبيع 
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�إح�شائيات وباء 

ك�رونا يف �جلز�ئر

بكورونا جديدة  اإ�سابة   357
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 98988

ت�سجيل08 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2745

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 336
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 66550

البالد على حافة نقطة حتول كربى  تقف 
لو  منت�رصا  يخرج  اأن  فيها  للجميع  ميكن 
لق�صية  اجلميع  اخل�ص  ،و  النوايا  �صدقت 
مركزية هي ما ينفع الوطن و يحفظ اأمنه 
و يدفع عنه غرابني البني و �صعار »االإخوة 

االأعداء« يف اجلوار.
ال�صلطة م�صوؤولون نزهاء �صادقون ويف  يف 
احلراك ال�صعبي تكمن طاقات فاعلة ميكن 
االإيجابي  للتغيري  الفقري  العمود  تكون  اأن 

والنوعي .
اال�صتقطاب  حاالت  ت�صتمر  ان  ميكن  ال 
ال�صفينة  نف�ص  يركب  فاجلميع  التخوين  و 
وامل�صري م�صرتك و اي خطوة جمنونة قد 
تغرق املركب مبن فيه وتهدم املعبد على 
م�صرتكة  نقطة  هناك  الطالح،  و  ال�صالح 
االإرادات  جميع  عليها  تقف  اأن  ميكن 
ن�صوة  يتذوق  اأن  للجميع  ميكن  ،و  اخلرية 
الن�رص فالتغيري حتمية ،و الهروب منه موت 

�رصيح.
املنا�صب  احلل  موؤ�رصات  االأفق  يف  تلوح 
جلميع االأطراف،رغم ال�صبابية التي يحاول 
خفافي�ص الظالم زرعها و تكري�صها كواقع 
حتمي،االأزمة لي�صت حتمية وال قدرا اأبديا 

هي فقط حمنة �صتتحول اإىل منحة.

مع احلدث 

�شناعة �لياأ�س
 و تكري�س �لأزمة

وداد احلاج

»مرا�سلون بال حدود«

 مقتل 50 �شحفيا 
خالل 2020

 50 اإن  حدود«،  بال  »مرا�صلون  منظمة  قالت 
 ،2020 عام  خالل  قتلوا  االأقل  على  �صحفيا 
واأو�صحت  االإعالمية  اأن�صطتهم  ب�صبب 
نُ�رص،  الذي  ال�صنوي  تقريرها  يف  املنظمة 
اأغلب ال�صحفيني الذين تعر�صوا  اأن  الثالثاء، 
ب�صبب  حياتهم  فقدوا   ،2020 خالل  للقتل 
الف�صاد  لك�صف  الهادفة  االإعالمية  اأن�صطتهم 
ولفت  البيئة  وتخريب  املنتظمة  واجلرائم 
اأثناء  ُقتلوا  ال�صحفيني  بع�ص  اأن  اإىل  التقرير 
واأ�صاف اأن  متنوعة.  مظاهرات  تغطيتهم 
والهند  واأفغان�صتان  والعراق  املك�صيك 
بالن�صبة  البلدان  اأخطر  كانت  وباك�صتان، 
اإىل  التقرير  نوه  كما   2020 لل�صحفيني خالل 
احلايل،  العام  خالل  ال�صحفيني  مئات  وفاة 
واأ�صار اإىل  كورونا  بفريو�ص  االإ�صابة  ب�صبب 
ال�صحفيني  قتلى  عدد  يف  ا�صتقرار  وجود 

باملقارنة بني العام احلايل والفائت.
اأنقرة/االأنا�سول

دعوى  املغرب،  يف  حمامون  رفع 
�صلطة  اأعلى  النق�ص،  حمكمة  اأمام 
»كل  الإلغاء  البالد،  يف  ق�صائية 
قرارات تطبيع العالقات التي وقعتها 
ال�صهيوين«وقال  الكيان  مع  اململكة 
»تقدموا  اإنهم  بيان،  يف  املحامون، 
اأمام حمكمة النق�ص،  مبقال )دعوى( 

للطعن يف قرارات ال�صلطة احلكومية 
ال�صيا�صي  بالتطبيع  العالقة  ذات 
والدبلوما�صي واالقت�صادي وال�صياحي 

مع الكيان ال�صهيوين«.
خالد  »دفاع  اأن  البيان،  واأو�صح 
النقيب  ي�صم  الذي  ال�صفياين، 
والنقيب  عمرو،  بن  عبدالرحمن 

والنقيب  اجلامعي،  عبدالرحيم  ذ. 
من  التم�ص  بركة؛  بن  عبدالرحيم 
القرارات  اإلغاء  النق�ص  حمكمة 
مع  عليهم  املدعي  قبل  من  املتخذة 
للنظام  خمالفة  اإ�رصائيل، باعتبارها 
»االتفاقات  اأن  املغربي«واعترب  العام 
مع  املغربية  ال�صلطات  وقعتها  التي 

ملقت�صيات  اأي�صا،  خمالفة  اإ�رصائيل 
املتحدة،  االأمم  وميثاق  الد�صتور 
والقانون  للمعاهدات  فيينا  والتفاقية 
الدولية  ولل�رصعية  االإن�صاين  الدويل 

حلقوق االإن�صان« 
      الرباط/ تاج الدين العبدالوي/ 
االأنا�سول

جمعية دنيا فنون بالبليدة

قافلة ت�شامنية لفائدة 
�لعائالت �ملع�زة

ال�صبانية  الثقافية  اجلمعية  االأ�صبوع  نهاية  بادرت 
لتوزيع  ت�صامنية  قافلة  بتنظيم  بالبليدة  فنون  دنيا 
امل�صاعدات على العائالت  املعوزة يف كل من حي 
دروي�ص بوعرفة و �صيدي كبري كاالألب�صة واالأفر�صة 
واملواد الغذائية مع تقدمي االأدوية للمر�صى الذين 
املبادرة  هذه  ،وجاءت  ال�صفاء  بطاقة  ميلكون  ال  
الوطني  ،والدرك  االأمنية  ال�صلطات  رافقتها  التي 
االإ�صعاف  �صيارة  وفرت   التي  ال�صحية  ،وامل�صالح 
الكاتب  اجلياليل  مال�ص  املرحوم  لروح  تخليدا 
ال�صيدة  زوجته  تكرمي  مت  حيث  للجمعية  العام 
مال�ص من طرف رئي�ص املجل�ص ال�صعبي الوالئي 
فنون  دنيا  جمعية  رئي�ص  و  �صواملي  الرحمن  عبد 
اخلرجة  هذه   �صهدت  ،كما  زهراوي  حمفوظ 
�صنع  الذي  البليدة  من  ديدوا  املهرج عمو  ح�صور 

البهجة والفرحة و�صط اأطفال تلك االأحياء .
اأح�سن مرزوق

البويرة
�ختناق 10 �أ�شخا�س يف حريق 

 تدخلت ليلة اأم�ص اإ�صعافات املركز املتقدم 140 
مدعما بالوحدة الرئي�صية للحماية املدنية من اأجل 
حريق داخل خزانة جتميع خيوط الهوائي مبدخل 

العمارة بحي 800 م�صكن عدل مبدينة البويرة
العمارة خا�صة  داخل  كثيف  ت�صبب يف دخان   مما 
ت�رصيح  ح�صب  احلادث  خلف  و  العلوية  الطوابق 
املدنية  احلماية  مديرية  لدى  باالإعالم  املكلف 
املالزم »يو�صف عبدات« ليومية »الو�صط« اإختناق 
10 اأ�صخا�ص من بينهم 3 ر�صع مت ا�صعافهم و نقلهم 
اإىل م�صت�صفى حممد بو�صياف و اأخمد احلريق من 
النوافذ  بفتح  العمارة  تهوية  و  االأعوان  طرف ذات 

و ال�رصفات.

النم�سا

 طفل م�شلم يخ�شع للعالج ب�شبب عنف �ل�شرطة
يف  اأ«  »م�صطفى.  امل�صلم  الطفل  يوا�صل 
العالج  تلقي  فيينا،  النم�صاوية  العا�صمة 
التي  ال�رصطة  لعنف  تعر�صه  عقب  النف�صي، 
االإرهاب  مكافحة  بحجة  منزله  داهمت 
النم�صاوية قبل نحو �صهرين  ال�رصطة  وقامت 
واأكادمييا  نا�صطا   30 نحو  منازل  مبداهمة 

م�صلما بحجة مكافحة االإرهاب.
جلاأ  النم�صاوية،  ال�رصطة  لعنف  ونتيجة 
اإىل  عاما(   12( م�صطفى  امل�صلم  الطفل 
الطب النف�صي، بعد ظهور اأعرا�ص ا�صطراب 
ووفقا  ال�رصطة  عنف  من  خوفه  نتيجة  النوم 
ملعلومات ح�صلت عليها االأنا�صول من االأ�رص 
التي تعر�صت منازلها للمداهمة، فاإن اأكرث من 
10 اأطفال تعر�صوا ال�صطرابات نف�صية نتيجة 
عنف ال�رصطة النم�صاوية واأو�صحت االأ�رص اأن 

اأطفالهم بداأوا بتلقي العالج النف�صي للتخل�ص 
من االآثار النف�صية ال�صلبية للمداهمة واأ�صافت 
االأ�رص اأنهم يعانون من اأزمة اقت�صادية خانقة 
ب�صبب احتجاز اأموالهم املودعة يف البنوك ويف 
اإبنه  ت�رصيح ، قال والد الطفل م�صطفى، اإن 
كان نائما بجانب اأمه اأثناء مداهمة ال�رصطة 
�صجيجا  �صمعنا  »فجاأة  قائال:  وتابع  ملنزله 
كبريا يف املنزل، وراأينا ال�رصطة يف الداخل، 
ف�رصخوا يف وجهنا وطلبوا مّنا عدم التحرك 
اعتقد  االأمر  بداية  »يف  اأيدينا«واأردف:  ورفع 
اأدرك  اأنه يرى مناما مزعجا، لكنه  م�صطفى 
منزلنا«واأ�صار  تداهم  ال�رصطة  اأن  ذلك  بعد 
الوالد اإىل اأن اإبنه بداأ بعد ذلك بتلقي العالج 
لعنف  النف�صية  االآثار  من  للتخل�ص  النف�صي، 

ال�رصطة النم�صاوية.

م�سر
وفاة �ل�ش�ري حامت علي خمرج »�لرو�ئع« �لتاريخية

املخرج  التاريخية  الدرامية  االأعمال  رائد  تويف 
العا�صمة  الثالثاء، يف  اأم�ص   ال�صوري حامت علي 
امل�رصية القاهرة، عن عمر يناهز 58 عاما ويعد 
ال�صورية  بالدراما  دفعوا  الذين  اأبرز  من  »علي« 
مرتبعة  كانت  التي  امل�رصية  نظريتها  ملناف�صة 
،واأفادت  لعقود  العربية  الدراما  عر�ص  على 
»االأهرام«  �صحيفة  بينها  مب�رص،  اإعالم  و�صائل 
قلبية«  »اأزمة  اإثر  توفى  الراحل  احلكومية، اأن 
تفا�صيل  تقدمي  دون  عاما،   58 يناهز  عن عمر 

اأخرى باخل�صو�ص.
الروائع«، تاركا  بـ«خمرج  امللقب  »علي«  ورحل 
على  تكراره  »ي�صعب  تاريخيا  دراميا  اإرثا  خلفه 
واأخرج  فنيني  نقاد  وفق  ال�صغرية«،  ال�صا�صة 
درامية  االأخريين اأعمال  العقدين  الراحل خالل 
والثالثية   )2000( �صامل«  »الزير  منها  بارزة 
 ،2002 عام  قري�ص«  »�صقر  ال�صهرية  االأندل�صية 

الطوائف«  و«ملوك   ،2003 عام  قرطبة«  و«ربيع 
الدين  »�صالح  م�صل�صالت  اأخرج  كما   2005 عام 
االأيوبي« )2001( و«التغريبة الفل�صطينية« )2004(، 
عمر«  و«الفاروق   ،)2007( فاروق«  و«امللك 
وحامت   )2019( �صار«  اللي  ده  و«اأهو   ،)2012(
علي من مواليد 2 جوان 1962، در�ص الفل�صفة ثم 
امل�رصحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  التمثيل 

بدم�صق حيث تخرج فيه عام 1986.
واإن كانت �صفته االأبرز هي كونه خمرجا �صهريا، 
كبري  عدد  يف  التمثيل  يف  كذلك  �صارك  اأنه  اإال 
»دائرة  كان  واأول عمل مثل فيه  من امل�صل�صالت 
توالت  ثم  حقي(  هيثم  اإخراج   ،1988( النار« 
 ،1990( »الزاحفون«  مثل  م�صل�صالت  يف  اأدواره 
 ،1992( و«اخل�صخا�ص«  حمدي(،  اإخراج طلحت 
 ،1996( والنهر«  و«الغريب  املال(،  ب�صام  اإخراج 
 ،2001( قزح«  و«قو�ص  �رصبتجي(،  ه�صام  اإخراج 

اإخراج هيثم حقي( وعرب ح�صاباتهم على من�صات 
التوا�صل، نعى الراحل عدد كبري من جنوم الو�صط 
الفني العربي، منهم الفنانة اللبنانية �صريين عبد 
والفنانة  اللبناين عا�صى احلالنى،  والفنان  النور، 
امل�رصي  وال�صيناري�صت  ف�صاىل،  منة  امل�رصية 
عبد الرحيم كمال، وح�صل املخرج الراحل على 
الكثري من اجلوائز منها: ذهبية مهرجان البحرين 
�صامل«،  م�صل�صل »الزير  عن  والتلفزيون  لالإذاعة 
وذهبية مهرجان القاهرة لالإذاعة والتلفزيون عن 

م�صل�صل »�صالح الدين االأيوبي«.

اأح�سن مرزوق

االأنا�سول/بت�سرف االأنا�سول



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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