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منتقدين ت�شريحات عبد املجيد �شيخي 

موؤرخون ي�سرون على قانون جترمي ال�ستعمار 
ال�شواب جانبت  �شيخي  املجيد  عبد  لوني�شي: ت�شريحات  •       رابح 

الذاكرة  ملف  من  �شيخي  نطالب ر�شميا بتنحية  بلعربي:  •       كمال 
عرب موؤرخون يف ت�شريح خ�شوا به جريدة »الو�شط » عن ا�شتيائهم الكبري من ت�شريحات م�شت�شار 

رئي�س اجلمهورية املكلف بالذاكرة الوطنية، عبد املجيد �شيخي، حول عدم اأولوية قانون 
جترمي لال�شتعمار الفرن�شي بالن�شبة لل�شلطات ،وعدم حاجته اإىل ن�س ت�شريعي، موؤكدين 

اإ�شرارهم ،ومت�شكهم ب�شن قانون يجرم اال�شتعمار الفرن�شي يف اجلزائر.
اإميان لوا�س 

من  وعدد  موؤرخون  فتح 
للربملان  ال�سفلى  نواب  الغرفة 
الأخرية  الت�رصيحات  على  النار 
اجلمهورية  رئي�س  مل�ست�سار 
عبد  الوطنية،  بالذاكرة  املكلف 
عدم  حول  �سيخي،  املجيد 
لال�ستعمار  جترمي  قانون  اأولوية 
لل�سلطات  بالن�سبة  الفرن�سي 
وعدم حاجته اإىل ن�س ت�رصيعي، 
اأدىل  اأ�سا�س  اأي  على  مت�سائلني 
�سيخي بهذه الت�رصيحات التي ل 
تعك�س اإرادة ال�سعب الذي يرافع 
منذ زمن لقانون يجرم ال�ستعمار 

الفرن�سي.
 

رابح لوني�شي
ت�شريحات عبد املجيد 

�شيخي ت�شوي�س 

لوني�سي  رابح  الربوفي�سور  انتقد 
مل�ست�سار  الأخرية  الت�رصيحات 
املكلف  اجلمهورية  رئي�س 
املجيد  عبد  الوطنية،  بالذاكرة 
اأدىل  ما  اأن  معتربا  �سيخي، 
جترمي  قانون  بخ�سو�س  به 
على  هو  ت�سوي�س  ال�ستعمار 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
تعهد  با�سرتجاع  تبون الذي 

الذاكرة ورفات ال�سهداء.
لوني�سي  الربوفي�سور  اعترب 
 « جريدة  به  خ�س  ت�رصيح  يف 
الو�سط« اأن ت�رصيحات م�ست�سار 
املكلف  اجلمهورية  رئي�س 
املجيد  عبد  الوطنية،  بالذاكرة 
عليه،  النار  فتحت  �سيخي 
اأدىل  اأ�سا�س  اأي  على  مت�سائال 

مبثل هذه الت�رصيحات.
اأن  لوني�سي  رابح  واأو�سح 
�سيخي  املجيد  عبد  ت�رصيحات 
باأن  القول  خاللها  من  اأراد 
تقت�سي  ل  احلالية  املرحلة 
جترمي  قانون  �سن  اإىل  الذهاب 
ال�ستعمار، واأن م�سلحة اجلزائر 
هذا  �سن  عدم  يف  هي  حاليا 

القانون.  
اأ�ساف  ذاته،  ال�سياق  ويف 
رئي�س  م�ست�سار  املتحدث:« 
بالذاكرة  املكلف  اجلمهورية 
�سيخي،  املجيد  عبد  الوطنية، 

اأراد من خالل ت�رصيحاته تهدئة 
الو�سع، والقول اأن الوقت مل يحن 
يف  اجلزائر  م�سلحة  واأن  بعد، 
الوقت احلايل لي�س يف �سن قانون 

جترمي ال�ستعمار«.
رابح  قال  اأخرى،  جهة  ومن 
يف  �سيدخل  ماكرون  لوني�سي:« 
الرئا�سية  النتخابات  غمار 
اأن  يبدو  بالتايل  و  الفرن�سية، 
�سلبا  توؤثر  اأن  تريد  ل  اجلزائر 
تعتقد  اجلزائر  ماكرون،  على 
النية يف  اأبدى ح�سن  اأن ماكرون 
العرتاف  ،و  ال�ستعمار  جترمي 
بجرائم فرن�سا يف اجلزائر،و هو 
ال�ستقالل  منذ  الوحيد  الرئي�س 
الذي عرب عن ا�ستعداده لتجرمي 
الذاكرة  ملف  طي  و  ال�ستعمار 

الوطنية«.
كل  املتحدث:«  و اأ�ساف 
�سد جترمي  كانوا  فرن�سا  روؤ�ساء 
الرئي�س  ماكرون  ال�ستعمار، 
الوحيد الذي اأبدى ح�سن النية يف 
جترمي قانون ال�ستعمار،اجلزائر 
اأن  تريد  ل  و  فر�سة  ذلك  ترى 
تن�سج  لأن  مل  ت�سيعها،العملية 
الرئي�س يف عهدة اأوىل، و تفكراأن 
يف العهدة اأخرى اإمكانية يف جترمي 
مل�ست  نية  اجلزائر  ال�ستعمار، 
ال�ستعمار،و  جترمي  يف  ماكرون 
بالتايل ل تريد التاأثري �سلبا عليه 
خا�سة اأنه  مقبل على رئا�سيات، 
قانون  باإ�سدار  اجلزائر  وخطوة 
الو�سع  يف  ال�ستعمار  جترمي 
احلايل �سيفقد ماكرون  قاعدته 
و  فرن�سا  يف  الجتماعية 

�ست�ستغلها املعار�سة
باأن  لوني�سي  رابح  اعترب  و 
ماكرون  يكون  اأن  تريد  اجلزائر 
يخ�رص  ل  اأن  و  ثانية  عهدة  يف 
ال�ستحقاقات الرئا�سية املقبلة، 
قائال:« ماكرون الرئي�س الفرن�سي 
ا�ستعداده  الذي عرب عن  الوحيد 
لتجرمي ال�ستعمار، و هنا نتذكر 
�سرياك  الفرن�سي  الرئي�س 
بتجرمي  معاهدة  رف�س  الذي 
اأ�سدر  قانون  و   ، ال�ستعمار 

متجيد ال�ستعمار
اليمني    »: لوني�سي  رابح  قال  و 
الأزمات  ي�ستغل  املتطرف 
القت�سادية للو�سول  اإىل ال�سلطة 
اأدخل العامل  و هذا ،وباء كورونا 
اأزمة اقت�سادية خانقة ، هذه  يف 
اليمني  تخدم  ما  عادة  الأزمة 
�سعف  اأي  اليوم   ، املتطرف 
اليمني  يو�سل  اأن  ملاكرون ميكن 
و  ال�سلطة  ،  اإىل  املتطرف 
اجلزائر اأدركت ذلك و تريد قطع 
املتطرف  اليمني  اأمام  الطريق 

ل�سالح ماكرون«.

كمال بلعربي
نطالب بتنحية �شيخي من 

ملف الذاكرة 

جبهة  عن  النائب  ا�ستنكر 
بلعربي  كمال  الوطني  التحرير 
مل�ست�سار  الت�رصيحات الأخرية 
املكلف  اجلمهورية  رئي�س 
املجيد  عبد  الوطنية،  بالذاكرة 
ت�رصيحات  اأنها  معتربا  �سيخي، 
عام  مدير  من  ت�سدر  خطرية 

لالأر�سيف الوطني.
طالب النائب عن جبهة التحرير 
الوطني كمال بلعربي يف ت�رصيح 
»الو�سط«  جريدة  به  خ�س 
رئي�س  بتنحية م�ست�سار  ر�سميا 
بالذاكرة  املكلف  اجلمهورية 
�سيخي  املجيد  عبد  الوطنية، 
الذاكرة  ملف  راأ�س  على  من 
الت�رصيحات  الوطنية،بعد 
الأخرية التي اأدىل بها بخ�سو�س 

قانون جترمي ال�ستعمار.
التحرير  جبهة  عن  النائب  اإتهم 
مل�ست�سار  بلعربي  كمال  الوطني 

املكلف  اجلمهورية  رئي�س 
املجيد  عبد  الوطنية،  بالذاكرة 
العام،  الراأي  بتغليط  �سيخي 
فرن�سية  لأجندات  خدمة 
فرن�سا  اأذناب  حتى  ،و  الفرن�سية 
يف اجلزائر، والعمل �سد ال�سلطة 
من  ال�سعب  ،و�سد  الت�رصيعية 
جترمي  قانون  اأن  القول  خالل 
بالن�سبة  اأولوية  لي�س  ال�ستعمار 

لل�سلطات اجلزائرية.
من  بلعربي  كمال  وتاأ�سف 
ت�رصيحات عبد املجيد �سيخي، 
يديل  اأن  نتوقع  مل  قائال:« 
اجلمهورية  رئي�س  مل�ست�سار 
الوطنية،  بالذاكرة  املكلف 
هذه  مبثل  �سيخي  املجيد  عبد 
الت�رصيحات، �سيخي خيب ظننا، 
عليه  معلقة  الآمال  كانت  اإذ 
بهذا  م�سافة  قيمة  اأحداث  يف 

اخل�سو�س«.
ت�رصيح  بلعربي  كمال  رد  و 
�سيخي بخ�سو�س مبادرة النواب 
 »: قائال  ال�ستعمار،  لتجرمي 
بتمجيد  قاموا  الفرن�سيون  ملاذا 
ال�ستعمار الفرن�سي ، �سن قانون 
يف  ا�ستعمارها  ميجد   2005 يف 
افريقيا و اجلزائر، ملاذا و �سعوا 
قانون 2016 ميجدون فيه اخلونة 
و حرام  عليهم  احلركية حالل  و 

علينا ».
واأ�سار النائب عن جبهة التحرير 
اأن ت�رصيحات مل�ست�سار  الوطني 
املكلف  اجلمهورية  رئي�س 
املجيد  عبد  الوطنية،  بالذاكرة 
�سيخي كانت مبثابة �سدمة على 
واملجتمع  ال�سيا�سية  الطبقة 
�سن  ل�رصورة  مرافعا  املدين، 
قانون يجرم ال�ستعمار الفرن�سي 

حماية للثورة اجلزائرية.
التحرير  جبهة  عن  النائب  واأكد 
عزمه  بلعربي  كمال  الوطني 
اأجل  من  الن�سال  موا�سلة  على 
ال�ستعمار  يجرم  قانون  �سن 
الفرن�سي جللب حق املجاهدين 
من الحتالل الفرن�سي على حد 
�سن  �رصورة  على  م�سددا  قوله، 
ال�ستعمار  لتجرمي  قانوين  ن�س 

الفرن�سي.
و من جهة اأخرى، قال املتحدث:« 
فرن�سا متخوفة من قانون جترمي 
ال�سغط  حتاول  و  ال�ستعمار، 
حتى  باأ�ساليبها  اجلزائر  على 
، يف  القانون  اإ�سدار هذا  يتم  ل 
قوانني  ت�سع  املقابل  فرن�سا 
متجد ال�ستعمار الفرن�سي ، لبد 
الذي  و  الأر�سيف  ا�سرتجاع  من 
فقط  التحررية  بالثورة  يتعلق  ل 
منذ  املحطات  بجميع  اإمنا  و   ،
حتى  اجلزائر  اإىل  فرن�سا  دخول 

خروجها  ».

عبد املجيد �شيخي م�شت�شارالرئي�س

جترمي ال�ستعمار الفرن�سي
 ل يحتاج اإىل قانون 

�سيخي  املجيد  عبد  قال 
لرئي�س  اخلا�س  امل�ست�سار 
قانون  اإ�سدار  اإن  اجلمهورية 
الفرن�سي  ال�ستعمار  لتجرمي 
لل�سلطات،  بالن�سبة  اأولوية  لي�س 
جرمه  اجلزائري  ال�سعب  »لأن 

منذ زمن«.
م�ست�سار  ل�سان  على  ذلك  جاء 
ل�سوؤون  اجلزائري  الرئي�س 
ت�رصيحات  يف  الذاكرة، 
فعالية  هام�س  على  لل�سحفيني 

بالعا�سمة.
يف  راأيه  عن  �سيخي  و�سئل 
م�رصوع  بتقدمي  النواب  مبادرة 
لتجرمي  الربملان  لرئا�سة  قانون 
ال�ستعمار الفرن�سي فقال »اأقول 
لكم ب�رصاحة.. جترمي ال�ستعمار 
يحتاج  ل  للجزائر  الفرن�سي 
اجلزائري  ال�سعب  لأن  ن�س  اإىل 
جرمه منذ زمن«وتابع: »بالن�سبة 
ملف  على  ي�رصف  كم�سوؤول  اإيل 
الذاكرة، هذا الأمر لي�س اأولوية«، 
الأ�سا�سية  »مهمتنا  وا�ستدرك: 
ال�سعب  ن�سالت  اإبراز  هي 
ال�ستعمار  �سد  اجلزائري 

وو�سعها يف متناول اجلميع«.

نواب  اأودع   ،2020 جانفي  ويف 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�س 
)الغرفة الأوىل للربملان( م�رصوع 
ال�ستعمار  لتجرمي  قانون 
 1830 بني  للبالد  الفرن�سي 
و1962 لدى رئا�سة الربملان، من 

اأجل اإحالته للنقا�س.
ال�سنة،  نف�س  من  مار�س  ويف 
بيانا  املبادرة  اأ�سحاب  اأ�سدر 
املجل�س  رئي�س  فيه  يدعون 
نقا�س  فتح  اإىل  �سنني،  �سليمان 
عر�سه  اأجل  من  القانون  حول 
من  حماولة  للت�سويت        وباءت 
قانون  ل�سن  جزائريني  نواب 
لتجرمي ال�ستعمار على م�ستوى 
 2009 �سنة  اجلزائري  الربملان 
حتى  جمهولة  لأ�سباب  بالف�سل 
فرتة  اإن  موؤرخون  ويقول  الآن، 
 5 من  اأكرث  خلفت  الحتالل 
ماليني قتيل بينها مليون ون�سف 
التحريرية  الثورة  خالل  فقط 
جانب  اإىل  و1962،   1954 بني 
واملعطوبني  املفقودين  اآلف 
وكذلك  املدمرة  والقرى 
يف  نووية  جتارب  اإ�سعاعات 

�سحراء البالد.

ب�شبب طغيان االأنا احلزبي وال�شخ�شي للنواب

م�سري جمهول لثالث مبادرات
لتجرمي التطبيع 

بع�س  مبادرات  تواجه 
باملجل�س  الربملانية  الكتل 
املتعلقة  الوطني  ال�سعبي 
الكيان  مع  التطبيع  بتجرمي 
غام�سا  ال�سهيوين  م�سريا 
ال�سخ�سية  املناف�سة  ب�سبب 
الربملانية  الكتل  بني  واحلزبية 
الأمر الذي اأدى اىل طرح ثالثة 
مبادرات مب�سامني مت�سابهة مل 
تر اأي واحدة منها النور اإىل حد 

كتابة هذه الأ�سطر .
�ساد  الذي  احلما�س  رغم 
ال�سعبي  املجل�س  نواب  معظم 
باقرتاح  املبادرة  يف  الوطني 
من  نوع  اأي  يجرم  ت�رصيعي  ن�س 
الكيان  مع  التطبيع  اأنواع  من 
لها  الرتويج  مت  التي  ال�سهيوين 
اإل   ، الفارط  الأ�سبوع  بحر  بقوة 
ح�سب  املبادرة  هذه  م�سري  اأن 
برملانية  م�سادر  به  اأفادت  ما 
الآن  حلد  يواجه   « الو�سط  ل« 
املرة  ،وهذه  جمهول  م�سريا 
اأو  الإدارة  تعطيل  ب�سبب  لي�س 
بل  للم�رصوع  التنفيذي  اجلهاز 
لغياب تن�سيق وتوحيد اجلهود بني 
النواب ،والكتل الربملانية ،ورغبة 
قبة  داخل  �سيا�سي  طرف  كل 
هذه  بتزعم  يو�سف  زيغوت  مبنى 
دعم  اإىل  تهدف  التي  املبادرة 
الداعم  الر�سمي  اجلزائر  موقف 
باعتبارها  الفل�سطنية  للق�سية 
لوائح  وفق  عادلة  حترر  ق�سية 
 ، الدولية  ال�رصعية  ومقررات 
ثالثة  وجود  ذلك  على  والدليل 
مت�سابهة  مب�سامني  مبادرات 
منها  باملائة   99 تفوق  بن�سبة 
مبادرة ك�سف عنها النائب يو�سف 

ك�سفت  مماثلة  واأخرى  عجي�سة 
اجلالية  عن  احلر  النائب  عنها 
�سليم  اأمرية  باخلارج  الوطنية 
تروج  ثالثة  مبادرة  اىل  بالإ�سافة 
املجل�س  مقر  كوالي�س  يف  لها 
حركة  كتلى  الوطني  ال�سعبي 
نائبها  طريق  عن  ال�سلم  جمتمع 

نا�رص حمدادو�س .
وكان باإمكان نواب الربملان على 
ال�سيا�سية  انتماءاتهم  اختالف 
ب�رصعة  املبادرة  هذه  اإجناح 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  مدام 
ال�سحراوية  الق�سية  غرار  على 
كافة  لدى  اجماع  عامل  ت�سكل 
الت�سكيالت ال�سيا�سية التي ت�سمد 
املواقف  من  اخلارجية  مواقفها 
اجلزائرية  للدبلوما�سية  الر�سمية 
تبني  كل طرف يف  رغبة  اأن  غري 
املبادرة التي ولد كفكرة ب�رصعة 
وتواجه  ركودا  تعرف  جعلها 
تواجه  وقت  يف  جمهول  م�سري 
ومعها  الفل�سطينية  الق�سية  فيه 
املكالب  من  العديد  ال�سحرواية 
العربية  الدول  بع�س  ا�رصاع  بعد 
املغربية  اململكة  مقدمتهما  يف 
حتى  و�سفت  �سفقة  ابرام  اىل 
ب�سفقة  املغربي  بالداخل 
م�سمون  من  حتمله  ملا  العار 
للق�سية  املغربي  الدعم  يقاي�س 
بدعم  املركزية  الفل�سطينية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
لحتالل  اإ�رصائيل  وحليفها 
رغم  الغربية  لل�سحراء  املغرب 
لوائح ومقررات ال�رصعية الدولية 
الحتالل  هذا  تعار�س  التي 

الأخري يف القارة ال�سمراء.
باية ع 
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طوارئ مبيناء الغزوات 

 حجز باخرة حمملة ب30 األف طن من  القمح امل�ستورد 
متكنت عنا�صر الأمن من حجز باخرة حمملة كمية هامة من احلبوب نوع »قمح 

لني« م�صتوردة من اأ�صتونيا بعدما ر�صت مبيناء الغزوات 70 كلم غرب تلم�صان 
التي حولت اإليه يف ظرف غام�ض بعدما كانت متجهة نحو ميناء العا�صمة.

حممد بن ترار
	

بنما	تبني	 علم	 حتمل	 كانت	 التي	 الباخرة	
القمح	 من	 طن	 بحوايل	األف	 حمملة	 اأنها	
�صاحلة	 غري	 انها	 يف	 ي�صتبه	 	« »فرينة	 اللني	
لال�صتهالك	الب�رشي	،	خا�صة	بعدما	تبني	انه	
مت	حتويلها		يف	اآخر	حلظة	اإىل	ميناء	الغزوات	
،ما	ي�صتبه	اأنه	يف	الأمر	ف�صيحة	،	قد	جتر	عدة	
اإطارات	اإىل		العدالة	،	خا�صة	واأن	هذه	الباخرة	
	، �صهر	واحد	 ظرف	 يف	 حتجز	 التي	 الثانية	
اأن	احلبوب	املحجوزة	موردة	من	 كما	ي�صتبه	
�رشكة	 وهي	 	، درابفو�س	 �رشكة	لوي�س	 قبل	

عاملية	ا�صتحوذت	الإمارات	على	باملائة	من	
التحقيقات	من	خالل	 وجتري	 اأ�صهمها	،هذا	
احلبوب	املحملة	على	 من	 عينات	 حتويل	
تفريغها	،وت�صديد	 منع	 التي	مت	 الباخرة	 منت	
احلرا�صة	عليها	،وحتويل	العينات	اإىل	املخرب	
جتري	 كما	 	، �صالحيتها	 من	 التاأكد	 بغية	
التحقيقات	حول	اأ�صباب	حتويل	هذه	الباخرة	
من	وجهتها	نحو	ميناء	العا�صمة	الذي	يعرف	
من	 كبرية	 كمية	 حجز		 بعد	 �صديدة	 رقابة	
الذي	 الغزوات	 ميناء	 الفا�صدة	اإىل	 احلبوب	
احلبوب	 لتهريب	 ف�صيحة	 عرف	 واأن	 �صبق	
جنا	 وزير�صابق	والذي	 ابن	 فيها	 تورط	 التي	

من	العقاب	بفعل	نفوذ	والده	مع	وزير	العدل	
ال�صابق	الطيب	لوح	،حيث	اأفرغ	اأمر	بالقب�س	
من	 ال�صجن	،وا�صتفاذ	 دخوله	 دون	 �صده	
،وتعوي�صات	 وغرامة	 النفاذ	 موقوفة	 عقوبة	
اإىل	 حول	 اليوم		و�رشعان	ما	 اإىل	 تدفع	 مل	
مت	 احلجز	 وفور	 ،هذا	 هام	 قطاع	 مدير	
ابالغ	وكيل	اجلمهورية	لدى	حمكمة	الغزوات	
امللف،	 يف	 عاجل	 حتقيق	 بفتح	 اأمر	 الذي	
املدير	 غرار	 على	 العليا	 ال�صلطات	 واإبالغ	
وكذا	 اجلافة	 والبقول	 احلبوب	 لديوان	 العام	
ل�صخامة	 نظرا	 العدل		 ووزير	 الفالحة	 وزير	

الق�صية

�صكلوا �صبكات للم�صاربة والتالعب باأ�صعار احلبوب املدعمة

التحقيق مع اإطارات ومالك مطاحن 
الدرك	 م�صالح	 با�رشت	
معمقة	يف	 الوطني	حتقيقات	
املطاحن	على	 من	 الع�رشات	
امل�صتوى	الوطني	بعدما	تبني	قيامهم	
،وحتويلها	 احلبوب	 يف	 بالبزن�صة	
وبيعها		للموالني	 النخالة	 اإىل	مادة	
م�صاعفة	 العليا	باأ�صعار	 باله�صاب	
الطق�س	 الثلوج		وبرودة	 م�صتغلني	 	،
�صبكة	 	46 تفكيك	 مت	 وقد	 ،هذا	
حقيقية	 مافيا	 ت�صكل	 حملية	
معظمهم	 مطاحن	 مالك	 يقودها	
بالقمح	 لتالعبهم	 اإيقاف	 حال	 يف	
لفئة	 “النخالة”  مادة	 وت�صويق	 	 اللنينّ
املوالني	باأ�صعار	تزيد	عن	3000	دج	
وو�صلت	يف	بع�س	الأحيان	اإىل	اأربعة	
يف	 الواحد،	 للقنطار	 دينار	 اآلف	
يتعدى	 ل	 الأ�صلي	 �صعرها	 اأن	 حني،	
اأ�صحاب	 ا�صتغل	 حيث	 دج،	 	1500
املناخية	 الظروف	 املطاحن	
اأدى	 ما	 اجلزائر،وهو	 يف	 وال�صحية	

رهيب	يف	حجم	 تراجع	 ت�صجيل	 اإىل	
من	 باأكرث	 للقمح	 الوطني	 الإنتاج	
ثالثة	ماليني	قنطار،	حيث	مت	اإحالة	
العديد	من	اأ�صحاب	املطاحن	على	
والغرب	 ال�رشق	 العدالة	بوليات	

والو�صط	.
وليتي	 يف	 وكانت	م�صالح		الدرك	
متكنت	 فقد	 والبليدة	 مع�صكر	
يف	 منف�صلتني،	 من		خالل	عمليتني	
	372 بـ	 حمملتني	 �صاحنتني	 حجز	
مت	 النخالة،	حيث	 مادة	 من	 قنطارا	
م�صتوى	 على	 قنطارا	 	140 �صبط	
الطريق	الوطني	رقم	12	الرابط	بني	
مع�صكر،	 ولية	 يف	 والربج	 تيغنيف	
ثانية	 حمولة	 حجز	 جرى	 فيما	
النخالة	 من	 قنطارا	 	232 قوامها	
يف	 بوعرفة	 يف	 �صاحنة	 منت	 على	
اإىل	 موجهة	 كانت	 البليدة	 ولية	
املوالني	باله�صاب	العليا	،وقد	�صبق	
مادة	 خليط	 من	 قنطارا	 	120 حجز	

العفرون	 اللني	بالنخالة	يف	 القمح	
داخل	 معباأة	 كانت	 بالبليدة	،الكمية	
وكانت	 كلع،	 	50 �صعة	 ذات	 اأكيا�س	
موجهة	لغر�س	التالعب	،وامل�صاربة	
التحقيقات	 لتك�صف	 اأ�صعارها		،	 يف	
بالنخالة	 تتالعب	 �صبكات	 وجود	
والقمح	اللني	املدعم	ورفع	الأ�صعار	
باأ�صعاف	م�صاعفة.	وقادت	حتقيقات	
يف	 للدرك	 الإقليمية	 املجموعات	
مت	 الوطن	حيث	 ،وليات	 خمتلف	
مبنطقة	 مطاحن	 مالك	 	07 اإحالة	
العدالة	 على	 بالبليدة	 العيد	 �صلغوم	
وينتظراأن	تفتح	اليوم	الثنني	الغرفة	
اجلزائية	لدى	جمل�س	ق�صاء	وهران،	
املدعم	 اللني	 القمح	 حتويل	 ملف	
اإىل	 الب�رشي	 املوجهة	لال�صتهالك	
الق�صية	 ال�صتهالك	احليواين،	وهي	
من	 متهما،	 	49 فيها	 يتابع	 التي	
،واإطارات	 مطاحن	 اأ�صحاب	 بينهم	
،وموظفون	بديوان	احلبوب	بالإ�صافة	

اإىل	خوا�س،	تورط	اجلميع	يف	تبديد	
ال�رشيبي	 والتهرب	 العام	 املال	
حمررات	 يف	 والتزوير	 والتحايل	
اإدانتهم	 بعد	 وذلك	 ور�صمية،	 اإدارية	
ثالث	 بني	 ترتاوح	 ابتدائية	 باأحكام	
اإىل	خم�س	�صنوات	حب�صا	نافذا	على	
وهران،	 تليالت	يف	 م�صتوى	حمكمة	
مالك	 من	 العديد	 اإحالة	 مت	 كما	
واأ�صحاب	ال�صاحنات	 املطاحن	
واإطارات	من	ديوان	احلبوب	والبقول	
بوليات	 العدالة	 على	 اجلافة	
و�صلف	 �صعيدة	 تيارت،	 	، مع�صكر	
العدالة	يف	 متو�صنت	على	 وعني	
املوجهة	 احلبوب	 حتويل	 ق�صية	
الب�رشي	للبزن�صة	 اإىل	ال�صتهالك	
وهو	 احليواين	 لالإنتاج	 بها	وحتويلها	
امللف	الذي	بداأ	يتو�صع	اىل	اطارات	

�صامية	واأ�صحاب	املال	واجلاه		.
حممد بن ترار

الفالحة	 وزير	 حمداين	 احلميد	 عبد	 طالب	
اجلزائري	بعدم	التهويل	يف	ق�صية	�صفينة	القمح	
التي	مت	احتجازها	مبيناء	الغزوات	وك�صف	الوزير	
بالفحم	 امل�صممة	 هي	 طن	 	2600 كمية	 اأن	 عن	
ال�صفينة	 األف	طن	هي	حمولة	 	30 بني	 من	 فقط	
كاملة	،وعزا	حمداين	ذلك	اإىل	اأن	»كميات	الفحم	
الباخرة	كانت	يف	روا�صب	 التي	عرث	عليها	داخل	

غرف	التخزين	على	م�صتوى	الباخرة«.
وكانت	ال�صلطات	قد	�صادرت	�صفينة	حمملة	مبا	
اأنه	م�صمم	 تبني	 القمح،	 األف	طن	من	 	30 يقارب	
قد	 الأمنية	 ال�صلطات	 	 جهتها	 من	 بالفحم،	
احتجزت	يف	ميناء	الغزوات،	�صفينة	حمملة	بنحو	
بالفحم،	 امل�صمم	 اللني	 القمح	 من	 طن	 األف	 	30
كانت	 »ڤريكو�س«،	 وا�صمها	 البنمي،	 العلم	 حتمل	
ميناء	 من	 وحتديدا	 اإ�صتونيا،	 دولة	 من	 قادمة	

مدينة	»موڤا«،	الذي	اأبحرت	منه	يوم	20	نوفمرب	
املا�صي.

وقالت	امل�صادر	اإن	�صفينة	»ڤريكو�س«	كان	مقررا	
ميناء	 يف	 ولي�س	 العا�صمة،	 ميناء	 يف	 تر�صو	 اأن	
يف	 م�صوؤولني	 اأن	 غري	 البالد،	 غربي	 الغزوات،	
مديرية	ديوان	احلبوب،	طلبوا	حتويل	الباخرة	اإىل	
ميناء	الغزوات،	مربرين	ذلك	برغبتهم	يف	تفادي	
بقاء	الباخرة	وقتا	طويال	قبل	دخول	ر�صيف	ميناء	
اجلزائر،	ب�صبب	وجود	ثالث	بواخر	اأخرى	قبلها	
والر�صو	 الدخول	 على	 املوافقة	 تنتظر	 كانت	

. وتفريغ	�صحناتها	من	القمح	اللنينّ
ي�صار	اإىل	اأن	الر�صيف	املخ�ص�س	لتفريغ	احلبوب	
مبيناء	اجلزائر،	قد	�صهد	طيلة	�صهر	دي�صمرب	،	ما	
ي�صبه	حالة	�صلل،	يف	اأعقاب	قيام	عدة	م�صالح	تتبع	
لهيئات	رقابية	واإدارية	بت�صديد	امل�صار	الإجرائي	

ملراقبة	�صحنات	البواخر	امل�صتوردة،	وذلك	بعد	
مبواد	 ممزوجة	 حبوب	 باخرة	 ا�صترياد	 ف�صيحة	
كيميائية	�صامة	من	ليتوانيا	يف	نوفمرب	املا�صي،	
باملوافقة	 اخلا�صة	 الإجراءات	 اأ�صبحت	 حيث	
اأ�صبوعني،	 قرابة	 ت�صتغرق	 باخرة	 	 اأينّ ر�صو	 على	
هذه	الكمية	من	القمح	اللني	املغ�صو�س	املكت�صفة	
على	منت	�صفينة	»غريكو�س«،	م�صتوردة	من	�رشكة	

»لوي�س	درايفو�س«	.
ونقلت	تقارير	نقال	عن	م�صادر	حكومية	اأن	كال	
والثانية	 الأوىل	 امل�صممة	 احلبوب	 �صحنة	 من	
وهو	 املورد	 نف�س	 يد	 على	 البالد	 اإىل	 جاءت	
حمداين	 احلميد	 عبد	 واأكد	 درايفو�س	 لوي�س	
وزير	الفالحة	اأن	»مورد	ال�صحنة	املوجودة	على	
لوي�س	 �رشكة	 لي�صت	 »غريكو�س«	 باخرة	 م�صتوى	

درايفو�س،	واإمنا	هي	�رشكة	موردة	اأخرى«.

وزير الفالحة عبد احلميد حمداين

2600 طن من القمح امل�ستورد م�سممة والباقي �سليم

املوؤ�ص�صة الوطنية لل�صناعات الكهرومنزلية 

الأمينة الوطنية بنقابة مفت�صي العمل �صهيلة قرباج لـ"الو�صط" :

العمال يرف�سون اللتحاق مبنا�سب العمل 

�سنذهب اإىل اإ�سراب �سامل و مفتوح 
وطنيا باملائة  بلغت  70  لالإ�صراب  • ن�صبة ال�صتجابة 

لل�صناعات	 الوطنية	 املوؤ�ص�صة	 عمال	 ي�صتجيب	 مل	
الكهرومنزلية	)اينيام(	ملذكرة	املديرية	العامة	اخلا�صة	
كامل	 �صهر	 بعد	مرور	 الأحد	 اأم�س	 الن�صاط	 با�صتئناف	

من	البطالة	التقنية،	ح�صبما	لوحظ.					
ومل	يلتحق	العمال	مبنا�صب	عملهم	�صواء	على	م�صتوى	
باملركب	 اأو	 علي	 �صتيتي	 بنهح	 العامة	 املديرية	 مقر	
ال�صناعي	الواقع	باملنطقة	ال�صناعية	لواد	عي�صي	،وبرر	
املتمثلني	يف	 تلبية«	مطلبيهم	 العمال	موقفهم	ب«عدم	
»رحيل	 و	 اأجورهم«	 التقنية	يف	 العطلة	 احت�صاب	 »عدم	
الفرع	 اينيام«واأو�صح	 ملوؤ�ص�صة	 العام	 املدير	 الرئي�س	
التقني	 التوقف	 منذ	 اتخذا	 قد	 املطلبني	 اإن	 النقابي	
لن�صاط	اينيام	ملدة	�صهر	)	من	1	اىل	31	دي�صمرب(	الذي	
»نفاذ	 و	 املالية«	 امل�صاكل	 	« ب�صبب	 املديرية	 قررته	

خمزون	املواد	الأولية«.
و	كانت	املديرية	العامة	قد	ن�رشت	اأم�س	ال�صبت	مذكرة	
الن�صاط	 ا�صتئناف	 تاريخ	 	« اأن	 العمال	 فيها	جميع	 تعلم	
اإىل	 العمال	 داعية	 	،»2021 يناير	 	03 الأحد	 ليوم	 تقرر	
يف	 املديرية	 عملهم«وطماأنت	 مبنا�صب	 »اللتحاق	

الوثيقة	نف�صه	باتخاذها	»جميع	الجراءات	ال�رشورية	
املوؤ�ص�صة	 بها	 متر	 التي	 ال�صعبة	 الو�صعية	 لت�صوية	
حاليا«	موؤكدة	اأن	»ال�صلطات	العمومية	قدمت	�صمانات	
منا�صب	 دميومة	 ي�صمن	 م�صتدام	 حل	 ايجاد	 بهدف	
الآجال	 اأقرب	 يف	 املوؤ�ص�صة	 م�صتوى	 على	 ال�صغل	
املمكنة«	،واأكد	الأمني	العام	لنقابة	املوؤ�ص�صة	الوطنية	
لل�صناعات	الكهرومنزلية	)التابعة	لالحتاد	العام	للعمال	
»يرف�صون	 العمال	 اإن	 احلاج،	 ولد	 مولود	 اجلزائريني(،	
اللتحاق	مبنا�صبهم	طاملا	اأن	مطالبهم	التي	قاموا	من	
اأجلها	بحركات	احتجاجية	خالل	�صهر	دي�صمرب	الأخري	
ال�صتئناف	 هذا	 عن	 النقابي	 تلبيتها«وت�صاءل	 يتم	 مل	
الذي	قررته	الإدارة	يف	حني	اأن	»الو�صعية	التي	اأدت	اإىل	
توقف	تقني	للن�صاط	مل	تتغري	مبا	انه	مل	ي�صجل	اإفراج	
ت�صغيل	 باإعادة	 ال�صماح	 اأجل	 من	 الأولية	 املواد	 عن	
وحدات	الإنتاج«من	جهته،	اأعرب	الرئي�س	املدير	العام	
ل	للموؤ�ص�صة	الوطنية	لل�صناعات	الكهرومنزلية،	جياليل	
العمال	 بع�س	 »ملنع	 اأ�صفه	 عن	 	، ت�رشيح	 يف	 معزر،	

زمالئهم	من	اللتحاق	مبنا�صبهم«.	

والتكوين	 بالإعالم	 املكلفة	 الوطنية	 ك�صفت	الأمينة	
�صهيلة	 العمل	 ملفت�صي	 امل�صتقلة	 الوطنية	 للنقابة	
الذي	 الوطني	 لالإ�رشاب	 ال�صتجابة	 ن�صبة	 قرباج	اأن	
نظمته	مفت�صية	العمل	بلغت	70	باملائة	على	امل�صتوى	
الوطني،	يف	حني	تعهدت	بت�صعيد	الحتجاج	والذهاب	
اإىل	اإ�رشاب	مفتوح	يف	حالة	عدم	ال�صتجابة	للمطالب	

املطروحة.
والتكوين	 بالإعالم	 املكلفة	 الوطنية	 اأكدت	الأمينة	
�صهيلة	 العمل	 ملفت�صي	 امل�صتقلة	 الوطنية	 للنقابة	
قرباج	يف	ت�رشيح	خ�صت	به	جريدة	»الو�صط«	ت�صجيل	
امل�صتقلة	 الوطنية	 النقابة	 لإ�رشاب	 كبرية	 ا�صتجابة	
ملفت�صي	العمل	على	امل�صتوى	الوطني	و	الذي	�صيدوم	
قبل	 من	 بهم	 الت�صال	 يتم	 مل	 اأنه	 ،مو�صحة	 اأيام	 	5

الو�صاية	خالل	اليوم	لالإ�رشاب		
و	اأفادت	�صهيلة	قرباج	اأن	:«	ن�صبة	ال�صتجابة	بلغت	100	
باملئة	يف	كل	من	وليات	العا�صمة،	البليدة	،بومردا�س	
فقد	 املدية	 ولية	 يف	 اأما	 	، امل�صيلة	 ال�صلف،	 و	
بلغت		83	باملائة،	كما	مت	�صل	80	باملائة	من	القطاع	
بتندوف	 باملائة	 و80	 مب�صتغامن	 باملائة	 و97	 بتيارت	
ن�صبة	 جيجل	 بولية	 اأما	 ورقلة،	 بولية	 باملائة	 و55	
ب�صكيكدة	 باملائة	 و81	 باملائة	 	93 بلغت	 ال�صتجابة	
باجللفة،	غرادية	80	 باملائة	 بعنابة	و77	 باملائة	 و99	
	90 تيمو�صنت	 ،	عني	 باملئة	 البويرة	58.71	 	، باملائة	

باملائة	،	بلعبا�س	90	باملئة	».
والتكوين	 بالإعالم	 املكلفة	 الوطنية	 نددت	الأمينة	 و	
�صهيلة	 العمل	 ملفت�صي	 امل�صتقلة	 الوطنية	 للنقابة	
متار�صها	 التي	 ال�صمت	 اأو	 التجاهل	 ب�صيا�صية	 قرباج	
النقابة،	 التي	رفعتها	 اأمام	مطالب	ال�رشعية	 الو�صاية	
مو�صحة	اأن	خطوة	النقابة	نحو	الإ�رشاب	جاءت		بعد	

غياب	اأي	بديل	اآخر،	وكاآخر	حل	لكبح	جماح	الو�صاية	
على	 والت�صييق	 النقابي	 العمل	 ممار�صة	 عرقلة	 يف	
ملجموع	 الوا�صح	 التالحم	 �رشب	 وحماولة	 النقابيني	
من	 نقابتهم	 واجتماعهم	حول	 الوطن	 املفت�صني	عرب	
العرتاف	 على	 حلملها	 واقع	 اأمر	 وك�صيا�صة	 جهة،	

باحلقوق	امل�رشوعة	للمفت�صني	من	جهة	اأخرى.
:«	العديد	من	 ،اأ�صافت	املتحدثة	 ذاته	 ال�صياق	 	و	يف	
الأ�صباب	دفعت	بنقابة	مفت�صي	العمل	اإىل	اتخاذ	نهج	
الت�صعيد	بالطرق	القانونية،	خطوتنا	نحو	الدخول	يف	
اإ�رشاب	وطني	جاء	بعد	�صيا�صية	ال�صمت	و	التجاهل	
التي	متار�صه	الو�صاية	اأمام	مطالبنا	امل�رشوعة،	هذا	
بدورها	 	، اجلهاز	 هذا	 منت�صبي	 �صخط	 اإىل	 اأدى	 ما	
نيتها	 تبدي	 مل	 العمل	 وزارة		 يف	 املمثلة	 ال�صلطات	
يف	فتح	قنوات	احلوار	و	انتهجت	اأ�صاليب	اأخرى		كان	
الوطنية	 النقابة	 هياكل	 ك�رش	 و	 �رشب	 منها	 الهدف	
و	 التحويالت	 خالل	 من	 هذا	 و	 العمل،	 ملفت�صي	
العقوبات	التع�صفية	يف	حق		اأع�صاء	النقابة	،	وانطالقا	
مما	�صبق	واأمام	التعنت	الوا�صح	والإق�صاء	املنهج	مل	
جتد	النقابة	بدا	من	جمع	قواعدها	املمثلة	يف	الأمناء	
التحاور	 تقنية	 طريق	 عن	 عامة	 جمعية	 يف	 الولئيني	
املرئي	يوم	2020/12/12	للبث	يف	اإمكانية	اللجوء	اإىل	
الإ�رشاب	يف	غياب	اأي	بديل	اآخر	،	وكاآخر	حل	لكبح	
جماح	الو�صاية	يف	عرقلة	ممار�صة	العمل	النقابي	».

و�صددت		�صهيلة	قرباج	على	�رشورة	مراجعة	القانون	
املنح	 يف	 النظر	 اإعادة	 و	 العمل	 ملفت�صية	 الأ�صا�صي	
و	 العمل	 مفت�صية	 مهام	 مع	 يتالءم	 مبا	 والتعوي�صات	
�صندوق	 اإن�صاء	 وكذا	 بها،	 املحيطة	 العمل	 ظروف	
التفتي�س	 قطاعات	 غرار	 على	 التكميلية	 املداخيل	

الأخرى.

.     حولت من قبل اأطراف جمهولة 

ك�صف	مدير	النقل	بال�رشكة	الوطنية	
قموري	 	 احلديدية	 بال�صكك	 للنقل	
بال�صكك	 النقل	 قطاع	 اأن	 �صمري	
هاما		 تو�صعا	 �صيعرف	 	 احلديدية	
مبختلف	اإنحاء	الوطن	�رشقا	وغربا	
وخ�صو�صا	اجلنوب		حيث	ينتظر	ان	
الف	 	12 حدود	 اإىل	 ال�صبكة	 ت�صل	
كلم	خالل	الع�رشة	�صنوات	املا�صية		
يقدر	طولها	حاليا	 الذي	 الوقت	 يف	

4000	كلم	فقط	.
هذا	واأ�صار	ذات	امل�صوؤول	اأن	قطاع	
ال�صكك	احلديدية	�صيعرف	جتديدا	
مت	 	 التي	 	 القطارات	 لعربات	
والبالغ	عددها	 	1985 �صنة	 اقتنائها	
جنحت	 وقد	 عربة	 	200 حوايل	
منها	 باملائة	 	60 تهيئة	 يف	 ال�رشكة	
�صمن	خمطط		انطلق	�صنة	2017،	
كما	اأ�صار	ذات	امل�صوؤول	عن	ا�صتالم		

لله�صاب	 احلديدية	 ال�صكة	 خط	
املقبل	 مار�س	 �صهر	 خالل	 العليا	
امل�صيلة		 يربط	 اأن	 ينتظر	 والذي	
كما	 	، ببوقزول	 مرورا	 تي�صم�صيلت	
فتح	 اعادة	 على	 ال�رشكة	 �صتعمل	
مقدمتها	 ويف	 املغلقة	 اخلطوط	
خط		م�صتغامن	وهران	على	م�صافة	
80	كلم		مبعدل	04		رحالت	يوميا		
بال�صكك	 النقل	 قطاع	 لتعزيز	

ولية	 	38 يغطي	 	 الذي	 احلديدية	
يتعززاإىل	 ان	 املفرو�س	 من	 والذي	
اجلنوب	بغية	تعزيز	نقل	املنتجات	
بني	 ما	 ،وال�صناعية	 الفالحية	
لتعزيز	القت�صاد	 ال�صمال	واجلنوب	
الوطني	ودعم	الكتفاء	الذاتي	،وملا	
بوادره	 بداأت	 الذي	 الت�صدير	 ل	

تظهر	جليا.
 حممد بن ترار

فتح خط م�صيلة ـ تي�صم�صيلت ، واإعادة تفعيل خط  م�صتغامن- وهران 

رفع ال�سبكة اجلزائرية لل�سكك احلديدية  اإىل 12 الف كلم 

 اإميان لوا�ض



عبد  الطاقة،  وزير  ي�شارك 
االثنني  اليوم  عطار،  املجيد 
الوزاري  االجتماع  ا�شغال  يف 
منظمة  لدول  ع�رش  الثالث 
االأع�شاء،  غري  والدول  اأوبك 
عرب تقنية التحا�رش عن بعد 
لدرا�شة  �شيخ�ش�ص  الذي  و 
العاملية  النفط  �شوق  اأو�شاع 
املدى  على  تطورها  واآفاق 
به  اأفاد  ما  ح�شب  الق�شري، 

بيان للوزارة.
هذا  اأن  البيان  واأو�شح 
على  املزمع عقده  االجتماع 

الذي  و  زواال  الثالثة  ال�شاعة 
دولة   13 منها  دولة   23 ي�شم 
غري  و10  اأوبك  يف  اأع�شاء 
املوقعة  املنظمة  اأع�شاء يف 
التعاون،«  اإعالن  على 
اأو�شاع  لدرا�شة  �شيخ�ش�ص 
العاملية  النفط  �شوق 
املدى  على  تطورها  واآفاق 

الق�شري«.
فان  ذاته  امل�شدر  وح�شب 
لقاء اوبك+ �شي�شبقه يف نف�ص 
االجتماع  االثنني  اأي  اليوم 
للجنة  والع�رشون  اخلام�ص 

امل�شرتكة  الوزارية  املراقبة 
غري  و  اأوبك  اتفاق  ملتابعة 

اأوبك  وينتظر اأن تقيم اللجنة 
اللتزامات  االمتثال  »م�شتوى 

خف�ص االإنتاج للدول املوقعة 
ل�شهر  التعاون  اإعالن  على 
ي�شيف   ،  »2020 دي�شمرب 
اللجنة  اأن  يذكر  البيان 
تتكون  امل�شرتكة  الوزارية 
منظمة  يف  اأع�شاء  دول  من 
واأنغوال  اجلزائر  وهي  اأوبك 
ال�شعودية  العربية  واململكة 
املتحدة  العربية  واالإمارات 
ونيجرييا  والكويت  والعراق 
دولتان  جانب  اىل  وفنزويال 
غري اأع�شاء يف املنظمة اأوبك 

وهي رو�شيا وكازاخ�شتان. 

لوالية  الوالئي  املكتب  رئي�ص  اأكد 
للتجار  الوطنية  باتنة، لدى اجلمعية 
ال�شمد،  عبد  اأكرم  واحلرفيني، 
ال�شوق  يف  الذهب  �شعر  اأن  اأم�ص، 
يف  قيا�شي  مبعدل  ارتفع  الوطنية 
يف  ال�شبب  مرجعا  االأخرية،  االآونة 
ذلك الرتفاع �شعر الغرام الواحد من 
 16 حلدود  امل�شتورد  اخلام  الذهب 
األف دينار جزائري، ما اأدى باملقابل 
الرتفاع ثمن الغرام الواحد منه عند 
األف   11 املحليني حلدود  ال�شائغني 

دينار.
وك�شف اأكرم عبد ال�شمد يف ت�رشيح 
هذا  اأن  »الو�شط«،  به جريدة  خ�ص 
االأ�شفر  الذهب  اأ�شعار  يف  االرتفاع 
لي�ص وليد اليوم، بل يعود لعام 2013 ، 
مو�شحا يف ذات ال�شياق، اأن اجلميع 
يعتقد اأننا بحديثنا عن �شعر الذهب 
وهو  املجوهرات،  نق�شد  نحن 
الذهب  نق�شد  الأننا  خاطئ  اعتقاد 
اأن 30 باملائة  اإ�شارة منه  اخلام، يف 
امل�شتورد  اخلام  الذهب  من  فقط 

يوجه ل�شناعة املجوهرات.

ال عالقة للم�شاألة بجائحة كورونا
مت�شل،  �شياق  يف  متحدثنا،  واأ�شار 
الفورية  العقود  �شعر  ارتفاع  اأن 
الغرام  و  للذهب �شواء باالأوقية 
بعد  لديه  املختلفة،  للعيارات 
عاملي مرتبط باملناخ اجليو�شيا�شي 
الوطنية،  العملة  قيمة  وانخفا�ص 
ال  امل�شاألة  اأن  باملنا�شبة  موؤكدا 
الأنها  كورونا  بجائحة  لها  عالقة 
انهيار  منها  كثرية  عوامل  �شاحبت 
وكورونا  للمواطن،  ال�رشائية  القدرة 
اأفا�شت  التي  النقطة  مبثابة  هي 

الكاأ�ص ال غري.
لدى  ال�شائغني  ممثل  اأف�شح  كما 
اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، 
من  العديد  اأن  مت�شل،  �شعيد  على 
جتار الذهب واملجوهرات مهددين 
اأ�شعار  ارتفاع  نتيجة  باالإفال�ص، 
والذي  امل�شتورد،  اخلام  الذهب 
يف  االقت�شادي،  الركود  مع  تزامن 
تاأكيد منه اأن ا�شترياد الذهب اخلام 
خ�شائر  العمومية  اخلزينة  كبد  قد 
كبرية، �شاهمت يف ا�شتنزاف العملة 

الو�شية  اجلهات  وعلى  ال�شعبة، 
هذه  لتجاوز  ال�شائغني  م�شاعدة 

االأزمة.

تفاجئت �ضخ�ضيا من م�ضمون 
قانون املالية 2021

وهنا ثمن اأكرم عبد ال�شمد يف �شياق 
حديثه مع »الو�شط« ما ت�شمنه قانون 
املالية 2021، فيما يخ�ص االإجراءات 
التحفيزية املوجهة لل�شباب القتحام 
والتي  الذهب،  عن  التنقيب  جمال 
مكنت ح�شبه من منح االعتماد لـ153 
باملنا�شبة،  موؤكدا  م�شتثمر،  �شاب 
املالية  قانون  م�شمون  من  تفاجئه 
والذي  اجلانب،  هذا  يف   2021
ال�شادقة  الدولة  نية  ح�شبه  يعك�ص 
القطاع  هذا  يف  امل�شتثمرين  لدعم 
يف  الفتا  خلت،  عقود  منذ  املغيب 
ت�شاهم  اأن  اإمكانية  ال�شدد،  نف�ص 
يف  التحفيزية  االإجراءات  هذه  مثل 
واإنقا�ص  اال�شترياد،  فاتورة  خف�ص 
التكلفة على م�شتهلكي هذا املعدن 

النفي�ص.

�ضائغو الذهب والف�ضة بحاجة 
لدعم الدولة«بالت�ضاوي«

من جهة اأخرى، اقرتح رئي�ص املكتب 
ال�شلطات  على  باتنة،  لوالية  الوالئي 
ال�شائغني  اأمام  املجال  فتح  املعنية 
بدل  خمتلفة  بعيارات  الذهب  الإنتاج 
االإبقاء على اعتماد عيار 18 قرياط، 
الغ�ص من جهة، ومتكني  لوقف  وهذا 
اقتنائه  من  امل�شتهلكني  �رشائح  كافة 
باالإ�شافة  ر�شكلته،  و  بيعه  ثم  ومن 
ال�شترياد  واحلرفيني  التجار  دعم  اإىل 
العتاد واملاكينات املتطورة للرفع من 
لكي  وتطويره  الوطني  املنتوج  جودة 
ي�شبح مطابق للمعايري ال�شوق الدولية 
داعيا  العاملية،  للمنتوجات  ومناف�ص 
�شائغي  دعم  اإىل  باملقابل  ال�شلطات 
يف  الف�شة  �شوق  الأن  كذلك  الف�شة 
نظريتها  ت�شاهي  اأ�شبحت  اجلزائر 
من الذهب، ورغم اأن اأ�شعارها مقبولة 
غري اأنها �شهدت ارتفاعا  يف اأ�شعارها 
 10 خالل  باملائة   12 بن�شبة  اأي�شا 

�شنوات االأخرية.  
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ياأتي هذا بعد غياب قرابة 10 اأ�شهر 
كورونا  فريو�ص  تف�شي  ب�شبب  كاملة 
ككل  اجلزائروالعامل  يف  امل�شتجد 
من  اجلديد  القرار  هذا  وقد  لقي 
من  كبريا  ترحيبا  ال�شلطات  طرف 
واحلافالت  االأجرة  �شائقي  طرف 
اجلزائريني الذين  ،واملواطنني 
اجلائحة   هذه  ب�شبب  كثريا  ت�رشروا 
مع االأخذ بعني االعتبار احرتام  كامل 
للتدابريالوقائية واالحرتازية من كوفيد 
19  وياأتي هذا  بالتن�شيق مع ال�رشكة 
املحطات الربية)  ال�شتغالل  الوطنية 
ر�شدت  �شوقرال) اجلزائر  ولقد 
العودة  هذه   « »الو�شط  يومية 
معطوبي  حمطة  كبار  من 
بنقل  التحرير  اخلا�شة  حرب 
الربي  النقل  احلافالت وحمطة 
ل�شيارات االأجرة اخلروبة  العا�شمة .

توفيق، �شائق  رحب  اإ�شماعيل  ولقد 
خط  الواليات   بني  اأجرة  ما 
والية  العا�شمة  اجلزائر 

�شطيف  ،بقرار  اال�شتئناف 
الربي  لن�شاط   التدريجي 
بني  ما  للم�شافرين  لو�شائل  النقل 
موؤ�ش�شة  مو�شحا  اأن    ، الواليات 
ال�رشوط  كل  وفرت  املرور  ت�شيري 
الربي  النقل  املالئمة  ملحطة 

باخلروبة   ل�شمان   االأجرة  ل�شيارات 
بداية موفقة للجميع ، وهذا ما جعل 
يتنف�شون  اجلزائريني  املواطنني 
الكبرية  معاناتهم  بعد  ال�شعداء 
ال�شيارات  �شائقي  طويلة  مع  ملدة 
اجلائحة،  طيلة  اأيام  �رشعية  الغري 

»اأن  الو�شط  املتحدث«  ذات  موؤكدا 
كامل  تطبيق  عرفت  العودة  هذه 
للوقاية من  ال�شحي  للربتوكول 
�شيارة  تعقيم  واملتمثل يف   19 كوفيد 
الكمامة  االلتزام  بارتداء  االأجرة مع 
اإىل  باالإ�شافة  الطريق  م�شافة  طيلة 
 5 اإىل  املقاعد  عدد  من  التقلي�ص 
باالحتياطات  تطبيقا  مقاعد  وهذا 

والتباعد االجتماعي .
ال�شباكي  العون  زهري،  قطوز  وك�شف 
ما  احلافالت  لنقل  اخلروبة  مبحطة 
»�شوقرال  ل�رشكة  الواليات التابع  بني 
» وحدة  اجلزائر العا�شمة،يف ت�رشيح 
هناك  اأن  »الو�شط«  يومية  به  خ�ص 
احرتام كبري لكل التدابري الوقائية من 
ما  ،وهذا  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص 
يربز على حد قوله  مدى �شهرال�رشكة 
الربية  املحطات  ال�شتغالل  الوطنية 
طريق  عن  وهذا  اجلزائر،  وحدة 
تقلي�ص عدد الركاب اإىل 25 راكبا يف 
كل حافلة ،وهذا كله من اأجل حماية 
هذا  من  اجلزائري  املواطن  �شحة 

الوباء الفتاك

�ضهد يوم اأم�س اإعادة ا�ضتئناف تدريجي للن�ضاط الربي للحافالت و�ضيارات الأجرة وال�ضكك 
احلديدية  اخلا�ضة بنقل امل�ضافرين اخلا�ضة مبختلف وليات الوطن.

وزارة ال�ضت�ضراف يف تقريرها الأول 

حتقيق الأمن الغذائي بالعتماد 
على الفالحة ال�سحراوية

.    الرهان على املقاولتية وال�ضتثمارات 
الأجنبية املبا�ضرة

يف  اال�شت�رشاف  وزارة  اأو�شت 
االنعا�ص  حول  االأول  تقريرها 
-2020 اجلزائر  يف  االقت�شادي 

على  االعتماد  ب�رشورة   2024
املدى املتو�شط على ثالث روافد 
جديدة للنمو االقت�شادي تتمثل يف 
االقت�شادية  والتنمية  املقاوالتية 
واال�شتثمارات االأجنبية املبا�رشة . 
الوثيقة،  هذه  يف  الوزارة  واأ�شارت 
التي حت�شلت على ن�شخة منها، اإىل 
الروافد  االعتماد على هذه  اأهمية 
يف  االقت�شادية  للتنمية  الثالثة 
على  املراهنة  خالل  من  اجلزائر 
�شميم  يف  توجد  التي  املقاوالتية 
وكذا  القيمة  ا�شتحداث  م�شعى 
مهيكل  كعامل  ال�شناعية  التنمية 
ل�شال�شل القيم، وعلى اال�شتثمارات 

االأجنبية املبا�رشة. 
وبالن�شبة للمقاوالتية، اأ�شار التقرير 
اأن االأمر يتعلق با�شتحداث وترقية 
االأحجام،  جميع  من  موؤ�ش�شات 
و  االبتكار  م�شتوى  على  ال�شيما 
لتحقيق ذلك، اأح�شت الوثيقة عدة 
اأدوات منها توفري بيئة ت�شجع على 
و  مبتكرة  موؤ�ش�شات  ا�شتحداث 

تعزيز منظومة االبتكار اأب�شا.
ح�شب  اأي�شا  االأمر  يتعلق  كما 
التقرير مب�شاعفة براءات االخرتاع 
وعدد املوؤ�ش�شات النا�شئة املنبثقة 
عن اجلامعات وعدد خمابر ت�شنيع 
و  املوؤ�ش�شات  بني  وال�رشاكات 
دعا  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  اجلامعات 
ا�شتحداث  ت�شجيع  اىل  التقرير 
م�شتوى  على  م�شغرة  موؤ�ش�شات 
مناطق  وان�شاء  الظل  مناطق 
الن�شاطات لفائدة هذه املوؤ�ش�شات 
امل�شغرة وترقية منتجات وخدمات 
املوؤ�ش�شات امل�شغرة على م�شتوى 

املعار�ص الوطنية و الدولية. 
ال�شناعية  بالتنمية  يتعلق  فيما   
القيم،  ل�شال�شل  مهيكل  كعامل 
البالد  على  يتعني  اأنه  الوزارة  ترى 
االقت�شادي  التنويع  لتحقيق 
نحو  اال�شتثمارية  �شيا�شتها  توجيه 
القطاعات املنتجة ذات املردودية 
ت�شديرية  باإمكانات  تتمتع  التي 
ومن هذا املنظور، يجب اأن ت�شب 
يف  القادمة  العمومية  ال�شيا�شات 
دفع  اعطاء  اأجل  االجتاه من  نف�ص 
وم�شتدام،  ناجع  اقت�شادي  لنمو 
ح�شب تقرير الوزارة الذي اأ�شار اأن 
قطاعات الفالحة والطاقة، ال�شيما 
والرقمنة  واملناجم  املتجددة 
والبناء  ال�شيدالنية  وال�شناعة 
واال�شغال العمومية والري، تعد من 
بني الروافد االأ�شا�شية لتحقيق هذ 

النمو املن�شود .
اأهمية  على  التقرير  واأكد  هذا 
�شمان  اأجل  من  الفالحة  تطوير 
ال�شيما  والت�شدير  الغذائي  االأمن 
تدعيم  و  ال�شحراوية  الفالحة  عرب 

االأمر  ويتعلق  الغذائية  ال�شناعة 
الطاقوي  االنتقال  ب�شمان  كذلك 
الطاقات  وت�شنيع  ترقية  من خالل 

املتجددة.
كما اأحلت الوزارة يف تقريرها على 
الوطنية  املنجمية  الطاقة  تثمني 
القيم  �شال�شل  تطوير  خالل  من 
للمناجم  واإعداد خارطة  املنجمية 
جيولوجية  وبطاقية  اال�شرتاتيجية 
لال�شتغالل  القابلة  احلقول  لكافة 
التطور  اأن  التقرير  واأ�شاف 
مير  اأن  يجب  للبالد  ال�شناعي 
كو�شيلة  االقت�شاد  برقمنة  كذلك 
من  ال�شيما  االنتاجية  لتعزيز 
االلكرتونية  التجارة  تطوير  خالل 
و تاأطري ت�شدير اخلدمات الرقمية 
و  النا�شئة  املوؤ�ش�شات  لفائدة 
ت�شجيع االنتقال الرقمي من خالل 

حتفيزات جبائية و�شبه جبائية.
تطوير  على  الوزارة  اأكدت  كما   
قيمة  ذات  �شيدالنية  �شناعة 
ت�شدير  قدرة  وذات  قوية  م�شافة 
االأ�شغال  و  البناء  وبخ�شو�ص  كبرية 
الوثيقة  دعت  والري،  العمومية 
و  املوارد  تخ�شي�ص  عقلنة  اإىل 
املنجزة  املن�شاآت  جناعة  حت�شني 
اال�شتثمارات  بتطوير  يتعلق  وفيما 
االأجنبية املبا�رشة ، اأو�شح التقرير 
من  باال�شتفادة  يتعلق  االأمر  اأن 
الطابع  اإ�شفاء  اإطار  يف  التحويل 

اجلهوي على �شال�شل القيم، 
التحويل تعد فر�شا  اأفق  اأن  موؤكدا 
االقت�شادات،  لبع�ص  بالن�شبة 
التقرير  واأكد  اجلزائر  ال�شيما 
»بالفعل، �شت�شمح لها باالن�شمام اإىل 
العاملي  لالنتاج  اجلديدة  اخلارطة 
واالندماج ب�شكل اأح�شن يف �شال�شل 
اأنه  اإىل  م�شريا  العاملي«،  االنتاج 
التفكري  اأوروبا  يف  حاليا  يجري 
لنفقات  خارطة  اإعداد  امكانية  يف 

االقتناء وحتليل املدخالت.
تدفق  �شيكون  للجزائر،  بالن�شبة 
املبا�رشة  لال�شتثمارات  هام 
مما  لالقت�شاد  مفيدا  االجنبية 
اأرباح  بتحقيق  ال�شيما  �شي�شمح 
حتويل  خالل  من  لالنتاجية  هامة 
كما  تدرها  التي  التكنولوجيا 
اال�شتثمارات  ت�شمح  اأن  ميكن 
املبا�رشة االأجنبية للجزائر »بن�رش 
مهارة  و  اأح�شن  ت�شيري  ممار�شات 
�شغل  منا�شب  ا�شتحداث  و  دولية 
االنتاج  رفع   و�شيرتجم  الئقة 
للت�شدير  اأح�شن  باأداءات  الوطني 
�شال�شل  يف  اأح�شن  واندماج 
االقت�شاد  العاملية«وجلعل  القيم 
ا�شتقطابا  اأكرث  اجلزائري 
املبا�رشة  اال�شتثمارات  بخ�شو�ص 
بتطوير  التقرير  يو�شي  االأجنبية، 
بال�رشاكة  ناجعة،  �شناعية  �شيا�شة 
مع القطاع اخلا�ص و�شمان انفتاح 

جتاري. 

ممثل ال�ضائغني يف جمعية التجار واحلرفيني، اأكرم عبد ال�ضمد لـ"الو�ضط":

الرتفاع القيا�سي ل�سعر الذهب "منطقي"
دينار األف   16 بلغ  امل�ضتورد  الذهب اخلام  من  الواحد  الغرام  •    �ضعر 

املحطة الربية باخلروبة

ا�ستئناف تدريجي حلركة النقل الربي بني الوليات 

الجتماع الوزاري الـ 13 ملجموعة »اأوبك+« 

وزير الطاقة،عبد املجيد عطار ممثال عن اجلزائر

لتح�شني  الوطنية  الوكالة  اأعلنت 
اأم�ص،  »عدل«،  وتطويره  ال�شكن 
ال�رشكة  مع  �شفقة  ف�شخ  عن 
  SARL ALRACOM الفرن�شية
م�رشوع  واإجناز  بدرا�شة  املكلفة 

400 م�شكن بتينار والية �شطيف.
اأن  لها،  بيان  يف  »عدل«  واأكدت 
عدة  بعد  جاء  ال�شفقة،  ف�شخ  قرار 
ال�رشكة  لهاته  وجهتها  اعذارات 

املتقاع�شة.

بعد عدة اإعذارات وجهت لها

»عدل« تف�سخ عقدها مع �سركة 
مقاولتية فرن�سية

مرمي خمي�ضة

مرمي خمي�ضة  
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املكان  بعني  الفريق  خاطب  حيث   
اأفراد هذه الوحدات بكلمة حتفيزية 
البطويل  العمل  بهذا  خاللها  اأ�شاد 
الع�شكريني  الأفراد  اإىل  ونقل 
النوعية  العملية  هذه  يف  امل�شاركني 
رئي�س  وت�شجيع  وتقدير  حتيات 
للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية، 

امل�شلحة، وزير الدفاع الوطني:
بكم،  األتقي  اأن  على  حر�شت  »لقد 

مكافحة  عملية  جناح  اإثر  على 
الإرهاب، التي نفذمتوها يوم اأم�س، 
متكنتم  حيث   ،2021 جانفي   02
من  البا�شلة،  وحداتنا  اأفراد  اأنتم 
الق�شاء على اأربعة اإرهابيني دمويني 
اأ�شلحتهم،  وا�شرتجاع  خطريين، 
وت�شجيع  وتقدير  حتيات  واأبلغكم 
القائد  اجلمهورية،  رئي�س  ال�شيد 
وزير  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 
العمل  هذا  نظري  الوطني،  الدفاع 
به،  فخورون  نحن  الذي  البطويل 

كما  به،  لالقتداء  اجلميع  وندعو 
التي  الإيجابية  بالنتائج  ون�شيد  ننـوه 
الوطني  اجلي�س  وحدات  فتئت  ما 
مكافحة  جمال  يف  حتققها  ال�شعبي 
مما  املنظمة،  واجلرمية  الإرهاب 
يف  كاملة،  ب�شفة  التحكم  يف  �شاهم 

الو�شع الأمني يف بالدنا«.
الفريق جدد تعازيه القلبية اخلال�شة 
اإىل زمالء واأهايل وعائالت �شهيدي 
�شقطا  اللذين  الوطني،  الواجب 
مواجهة  يف  ال�رشف،  ميدان  يف 
الدموية،  الإرهابية  اجلماعات 
مكافحة  موا�شلة  على  اجلميع  حاثا 

الإرهاب ب�رشامة وعزمية:
با�شمي  اأتقدم،  اأن  يفوتني،  ل  »كما 
وبا�شم  جميعا،  وبا�شمكم  اخلا�س 
الوطني  اجلي�س  م�شتخدمي  كافة 
اخلال�شة،  القلبية  بتعازينا  ال�شعبي، 
اإىل اأهايل وعائالت �شهيدي الواجب 
الوطني، الرقيب �شعد الدين مباركي 
قايد  احلق  عبد  الأول  والعريف 
ميدان  يف  �شقطا  اللذين  عي�شو�س، 

ال�رشف، يف مواجهة اجلماعات 
اأمن  الدموية، ودفاعا عن  الإرهابية 
اجلزائر،  ووطننا  �شعبنا  وا�شتقرار 

يدثــر  اأن  القدير،  العلي  اهلل  �شائلني 
روحيهما الزكيتني، بثواب اأهل اجلنة، 
واملر�شلني  بالأنبياء  يجمعهما  واأن 
يف ريا�س اخللد والنعيم، واأن يلهمنا 
يف  وال�شلوان  ال�شرب  جميل  جميعا 

هذا امل�شاب اجللل.
اأحثكم  اأن  اإل  ي�شعني  ل  الأخري،  يف 
باأعلى درجات  جمددا، على التحلي 
مكافحة  وموا�شلة  واحلذر،  اليقظة 
وعزمية،  ب�رشامة  الإرهاب  فلول 
املخل�شة  اجلهود  من  املزيد  وبذل 
على  احلفاظ  اأجل  من  وامل�شنية، 
املحققة،  العملياتية  املكت�شبات 
التي  اجل�شام  الت�شحيات  بف�شل 
اجلي�س  اأفراد  ويقدمها  قدمها 
الوطني ال�شعبي وم�شالح الأمن، واأن 
هذه  على  احلفاظ  اأن  جيدا  تدركوا 
يتعني  املكا�شب يعد واجبا مقد�شا، 

عليكم القيام به بكل �رشف وعزة«.
بعني  الفريق  وقف  ذلك  عقب 
العملياتي  الت�شكيل  على  املكان 
لهذه الوحدات وعلى ظروف عملها، 
وتوجيهات  ن�شائح  لأفرادها  م�شديا 
اجلماعات  مكافحة  جمال  يف 
خربته  من  انطالقا  الإرهابية، 

امليدانية الطويلة.
زيارة  واأثناء  اأنه  الإ�شارة  جتدر 
الع�شكرية  الوحدات  اإىل  الفريق 
بالناحية  بتيبازة  م�شلمون  مبنطقة 
لعملية  وتبعا  الأوىل،  الع�شكرية 
البحث والتم�شيط املتوا�شلة بنف�س 
للجي�س  مفرزة  ق�شت  املنطقة، 
على  اليوم  ظهر  ال�شعبي،  الوطني 
خطريين  اآخرين   )02( اإرهابيني 
وا�شرتجعت م�شد�شني )02( ر�شا�شني 
من  وكمية  كال�شنيكوف  نوع  من 
الذخرية. لرتتفع ح�شيلة هذه العملية 
اإرهابيني   )06( على  الق�شاء  اإىل 

وا�شرتجاع �شتة )06( اأ�شلحة نارية. 
اأثناء هذه العملية، ا�شت�شهد يف ميدان 
حممد  را�شدي  العريف  ال�رشف 
رابح، وبهذه املنا�شبة الأليمة، يتقدم 
�شنقريحة،  ال�شعيد  الفريق  ال�شيد 
رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، 
واملوا�شاة  التعازي  عبارات  باأخل�س 
كافة  واإىل  وذويه،  ال�شهيد  لعائلة 
م�شتخدمي اجلي�س الوطني ال�شعبي، 
راجيا من املوىل عز وجل اأن يتغمد 
ي�شكنه  واأن  رحمته،  بوا�شع  ال�شهيد 

ف�شيح جناته.

قام  الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي، رفقة 
اللواء علي �سيدان، قائد الناحية الع�سكرية الأوىل، بزيارة اإىل الوحدات 

الع�سكرية مبنطقة م�سلمون بتيبازة بالناحية الع�سكرية الأوىل، على اإثر 
جناح عملية مكافحة الإرهاب، التي نفذتها يوم اأم�ش، مفرزة للجي�ش الوطني 

ال�سعبي، التي مكنت من الق�ساء على اأربعة اإرهابيني دمويني خطريين، 
وا�سرتجاع اأ�سلحتهم.

منطقة م�سلمون بتيبازة

الفريق �سنقريحة يزور وحدات مكافحة الإرهاب
.    الق�ساء على اإرهابيني اأثناء عملية تعقب

الق�ساء على  25 اإرهابيا وتدمري 251 خمباأ

اجلي�ش يجفف منابع الإرهاب مبحاور املوت  
الوطني  اجلي�س  قوات  با�رشت 
العليا  ال�شلطات  من  ال�شعبي وباأمر 
ملحور جبال   وا�شعة  مت�شيط  عملية 
تي�شم�شيلت و�شول   ، �شلف   ، تيبازة 
اإىل جبال الرمكة جنوب �رشق غليزان 
بفعل   املوت  حمور  اإىل  حتولت  التي 
متركز عنا�رش املجموعات الرهابية 
اإىل  حولتها  املنطقة والتي  بهذه 
يف  وت�شببت  للن�شاط  حمررة  منطقة 
عنا�رش اجلي�س  من  العديد  ا�شت�شهاد 
خا�شة بجبال بني بوعتاب ،والكرميية  
ب�شلف وجبال قراية  ومنطقة م�شلمون 

بتبازة .

الق�ساء على اأربعة اإرهابيني 
وا�ست�سهاد جنديني

بداية  مع  اجلي�س  قوات  با�رشت 
ال�شنة اجلديدة عملية مت�شيط وا�شعة 
ت�شييق  بغية  الغابية ،وذلك  للمنطقة 
الرهابية  اجلماعات  على  اخلناق 
،حيث  باملنطقة  تن�شط   لتزال  التي 
متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�شعبي 

بحث  عملية  وخالل  الأ�شبوع  بداية 
،ومت�شيط قرب بلدية م�شلمون، دائرة 
بالناحية  ولية بتيبازة  يف  ڨوراية 
على  الق�شاء  من  الأوىل  الع�شكرية 
م�شد�س  ،وا�شرتجاع  اإرهابيني  اأربعة 
ر�شا�س من نوع كال�شنيكوف ،وبندقية 
خالل  م�شختني  ،وبندقيتني  ر�شا�شة 
كما  اإرهابية  جمموعة  مع  ا�شتباك 
من  ر�شا�س  م�شد�س  ا�شرتجاع  مت 
من  ر�شا�شة  بندقية  كال�شنكوف،  نوع 

م�شختني،  )RPK( وبندقيتني  نوع 
اإرهابية  جمموعة  مع  ال�شتباك  بعد 
ميدان  يف  ا�شت�شهد  حني  يف  خطرية 
�شعد  مباركي  الرقيب  ال�رشف 
عي�شو�س  قايد  اأول  والعريف  الدين 
ت�شاف  العملية  هذه  احلق،  عبد 
منطقة  �شهدتها  �شابقة  اإىل عملية 
بني بوعتاب ب�شلف  حيث اأدى انفجار 
عملية  مقتل جنديني اأثناء  اإىل  لغم 
تبني  بعدما  وذلك  مت�شيط للمنطقة، 
يف  الإرهابية  اجلماعات  اأن بقايا 
تلغيم  اإىل  تلجاأ  اجلزائراأ�شبحت 
من  للتهرب  الربية  والطرق   املنافذ 
عمليات التم�شيط التي با�رشتها قوات 
ال�شعبي �شمن خمططها،على  اجلي�س 
اجلماعات  متركز  حتديد  خلفية 
والغرب  بال�رشق  مبوقعني  الإرهابية 
،الأول مبحور«جيجل ، بجاية  ، تيزي 
والبويرة  تابالط  جبال  غاية  وزو اإىل 
،والتي متتاز بالكثافة النباتية و�شعوبة 
تتمركز  التي  ،والثانية  امل�شالك 
بني تيبازة ، �شلف ، تي�شم�شيلت و�شول 
تبقى بع�س  الرمكة يف حني  اإىل جبال 

حمور«�شعيدة  على  تن�شط  العنا�رش 
الغربية   احلدود  بلعبا�س   ،جنوب 
وموطا�س  ورقلة  بجبال  مرورا 

وع�شفور بتلم�شان .

 الق�ساء على 21 اإرهابيا يف 
اآخرين   09 وتوقيف   2020

الدفاع  وزارة  اإح�شائيات  ك�شفت 
يف  جنحت  قد  م�شاحلها  الوطني اأن 
�شنة  خالل  ارهابيا    37 ن�شاط  انهاء 
الفعال  الن�شاط  بفعل   وذلك    2020
الوطني  اجلي�س  لقوات  واملخطط 
الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف  ال�شعبي 
املواطن  اىل  الطماأنينة  وارجاع 
الجرام  منابع  جتفيف  خالل  من 
اجلي�س  عمليات  تكللت  حيث   ،
ال�شعبي  من الق�شاء على 21  الوطني 
ارهابيا وتوقيف 9 اآخرين يف حني مت 
بعد  ارهابني    7 ت�شجيل  ا�شت�شالم 
من  لجدوى   باأنه  اقتناعهم  مت  ان 
ذلك  اإىل  بالإ�شافة  الإرهابي  العمل 
جماعات  من  العديد  تفكيك  مت  فقد 

منابع  وجتفيف   اللوج�شتيكي   الدعم 
الدعم الذي كان يتلقاه  الرهابيون يف 
خمتلف انحاء  الوطن  وذلك من خالل 
اأعوان  دعم  من  عن�رش   108 توقيف 
جنحت  كما   ، الإرهابية  اجلماعات 
يف  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  قوات 
اعوانها   من  خربة  وبفعل  عملياتها 
ك�شف و تدمري 251 خمباأ ناهيك عن 
�شبط 40 م�شد�شا ر�شا�شا من خمتلف 
الأ�شناف و 25 م�شد�شا اآليا من خمتلف 
ي�شتعملها  كان  التي  اأي�شا  الأ�شناف 
يف  الرهابية  اجلماعات  عنا�رش 
�شنة  اآخرين  الق�شاء على 04  حني مت 
2021 ، هذا وقد جندت قوات اجلي�س 
لذلك خمت�شني يف تفكيك املتفجرات 
اإىل خطر  حتولت  بعدما  واإزالتها 
حقيقي على �شحة املواطن  وحركته  
والق�شاء على  الع�شاء  برت  و�شببا يف 
الأرواح التي راح �شحيتها  العديد  من 
الذين  ،وال�شيادين  والفالحني  الرعاة 
اىل  اإىل الدخول  الظروف  تدفعهم 

الغابات  وال�شري بطرقاتها .
حممد بن ترار
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اجلوية  التقلبات  اإثر  على 
بت�ساقط  امل�سحوبة  الأخرية 
الثلوج  من  معتربة  كميات 
خم�سة  ل�سيما  م�ست  والتي 
�سجلت  اأين  وليات،   )05(
اإىل  الوطني  الدرك  وحدات 
يوم  من   13:00 ال�ساعة  غاية 
الأحد  03جانفي 2021  بع�ض 
وجه  يف  املغلقة  املقاطع 
حركة املرور تتمثل يف خم�سة 
)05( طرق وطنية و�سبعة )07( 
كما هو مبني يف  ولئية  طرق 

اجلدول املرفق طيه.
الإ�سطرابات  هذه  ظل  يف 
البالد،  ت�سهدها  التي  اجلوية 
خمتلف  مع  وبالتن�سيق 
الفاعلني يف امليدان، �سخرت 
على  الوطني  الدرك  قيادة 
غرار وحدات اجلي�ض الوطني 
املادية  الو�سائل  كل  ال�سعبي، 
من  الب�رشية  والإمكانيات 

العزلة عن املناطق  اأجل فك 
ت�ساقط  جراء  املت�رشرة 
الثلوج، كما تعمل وحدات اأمن 
حركة  ت�سهيل  على  الطرقات 
عرب  ال�سيولة  ل�سمان  املرور 
�سبكة الطرقات الواقعة �سمن 

اإخت�سا�ض الدرك الوطني.
الوطني  الدرك  قيادة  تدعو 
الطريق  م�ستعملي  جميع 
بقواعد  الإلتزام  �رشورة  اإىل 
واحرتام  ال�سليمة  ال�سياقة 
ل�سمان  املرور  قانون 
اخلطر،  وتفادي  ال�سالمة 
حول  التفا�سيل  من  وملزيد 
ميكن  الطرقات  �سبكة  حالة 
الولوج  الطريق  مل�ستعملي 
على  »طريقي«  �سفحة  اإىل 
موقع فاي�سبوك وكذا الت�سال 
للدرك  الأخ�رش  الرقم  عرب 
لال�ستف�سار   »1055« الوطني 

اأو طلب امل�ساعدة.

من  املعتربة  الكميات  ت�سببت 
خالل  تهاطلت  التي  الثلوج 
تراب  على  الأخريين  اليومني 
حركة  �سل  يف  البويرة  ولية 
وطنية  طرق   8 عرب  املرور 
م�سالح  بيان  ح�سب  ولئية  و 
ت�سلمت  املدنية  احلماية 
منه  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
والتي تتمثل يف الطرق الوطنية 
رقم 30 و15 و 33 الرابطة بني 
وزو  وتيزي  البويرة  وليتي 
بنقاط تيزي انكيالل وتريوردة 
اإ�سافة  التوايل  على  واأ�سول 
 62 رقم  الوطني  الطريق  اإىل 
يف �سطره بني الد�سمية و�سور 
الغزلن الذي تبدو فيه حركة 
ب�سبب  جدا  �سعبة  ال�سري 

احلالة  ونف�ض  ال�سقيع  تراكم 
ي�سهدها الطريق الولئي رقم 
 ، والريدان  الد�سمية  بني   12
كما اأغلقت الثلوج املت�ساقطة 
الطرق الولئية رقم 9 الرابط 
 24 و  واأغبالو  �سحاريج  بني 
الرابط بني اأهل الق�رش وقرية 
الرابط   11 رقم  و  متاما�ست 
بني اأهل الق�رش و اأولد را�سد 
م�سالح  توا�سل  ال�سياق  ويف   ،
وامل�سالح  العمومية  الأ�سغال 
الأمنية جهودها من اأجل فتح 
املغلقة  وامل�سالك  الطرقات 
املناخية  الظروف  رغم 
مبنطقة  خا�سة  ال�سعبة 

تيكجدة.
�أح�سن مرزوق

اأدى الت�ساقط الكثيف للثلوج 
الأحد  اأم�ض  ظهر  بعد 
اإىل  تي�سم�سيلت  بولية 
كبرية«  »�سعوبات  ت�سجيل 
من  بعدد  ال�سري  حركة  يف 
والولئية،  الوطنية  الطرقات 
ح�سبما علم لدى املجموعة 

الإقليمية للدرك الوطني.
الت�ساقطات  ت�سببت  وقد 
امل�سحوبة  الكثيفة  الثلجية 
يف  ال�سقيع  من  مبوجة 
اجلليد  من  طبقة  ت�سكيل 
اأدى اىل �سعوبات كبرية  مما 
ال�سيارات  �سري  حركة  يف 
بالطريق الوطني رقم 14 يف 
بلديتي  بني  الرابط  �سطره 
وكذا  والعيون  احلد  ثنية 
رقم  الولئيني  بالطريقني 
34 بني بلدية امللعب وولية 
بلدية  بني   21 ورقم  تيارت 
لرجام وولية غليزان ، وفقا 
امل�سدر  ذات  اأو�سحه  ملا  
كما �سجلت بع�ض ال�سعوبات 
بالطريق  املرور  حركة  يف 
�سطره  يف   19 رقم  الوطني 
الـزهرية  بلديتي  الرابط بني 
الولئي  والطريق  وبوقايد 
رقم 5 بني بلديتي ثنية احلد 

و�سيدي بوت�سنت.

احلماية  م�سالح  وتعمل 
باأعوان  مدعومة  املدنية 
ملديرية  التابعني  ال�سيانة 
على  العمومية  الأ�سغال 
ال�سيارات  تنقل  ت�سهيل 
الثلوج  كا�سحات  با�ستعمال 
امللح  ومادتي  واجلرافات 
ت�سببت  كما  واحل�سى 
حادث  يف  اجلوية  التقلبات 
ذات  �ساحنة  انقالب 
الولئي  بالطريق  مقطورة 
بلديتي  بني  الرابط   14 رقم 
تي�سم�سيلت وحمادية )تيارت( 
�سائقها  اإ�سابة  اىل  اأدى 
نقله  ومت  خطرية  بجروح 
ال�ستعجالت  م�سلحة  اإىل 
العمومية  باملوؤ�س�سة  الطبية 
واأ�سارت  لتي�سم�سيلت  
لالأر�ساد  اجلهوية  املحطة 
بو�سقيف  لعني  اجلوية 
)تيارت( اىل اأن �سمك الثلوج 
عديدة  مبناطق  تراوح  قد 
بولية تي�سم�سيلت ما بني 10 
بلغت  فيما  �سنتمرت   20 اإىل 
اليوم  ظهرية  احلرارة  درجة 
حتت  مئوية  درجات  ثالث 
ا�ستقرار  توقع  مع  ال�سفر 
الو�سعية اجلوية خالل ال24 

�ساعة املقبلة.

حممد بن تر�ر

الثلوج  �سلت  تلم�سان  ولية   ففي 
22  والطريق  رقم  الوطني  الطريق 
بني  بلدية  اىل  املوؤدي   43 رقم  الولئي 
يف  عدة  وت�سببت  احلوادث   ، �سنو�ض 
الناقلة  لل�ساحنات  خا�سة  مرور  حوادث 
 ، بلعبا�ض  �سيدي  بولية  ـاأما  للوقود 
ب�سل  املت�ساقطة  ت�سببت  الثلوج  فقد 
راأ�ض  بني  ما  اجلنوبية  خا�سة  الطرق 
�سلت  وب�سعيدة  تاف�سور،   ، ،مرين  املاء 
الأمر  الولية  ويتعلق  طرق  اغلب  الثلوج 
�سطره  يف   ،6 رقم  الوطني  بالطريق 
الرابط بني بلدية بورا�سد والبي�ض ، وكذا 
الطريق الوطني رقم 104 بني بلدية مولي 
العربي ب�سعيدة، و�سيدي بلعبا�ض، كما مت 
ت�سجيل �سعوبات كبرية يف حركة املرور 
�سطره  92 يف  رقم  الوطني  الطريق  عرب 
و�سيدي  �سعيدة  يوب  بلدية  بني  الرابط 
بلعبا�ض، كما �سلت الثلوج الطرقات  بكل 

و�سيدي  ويوب  احل�سا�سنة  بلديات  من 
 94 رقم  الوطني  الطريق  بوبكر .وكذا 
ب�سعيدة، بولية  ابراهيم  اأولد  بلدية  بني 

�سلال  عرفت  الخرى  هي  التي  تيارت 
تلك  خا�سة  طرقاتها  اغلب  يف  كبريا 
تيارت  وتي�سم�سيلت  التي  بني  الرابطة 

ولرجام  الزهرية  بني  طرقاتها  عرفت 
ال�سغال  م�سالح  جندت  هذا  وقد 
ال�سيانة  اأعوان  العمومية  بالوليات 
وعمال  املدنية  احلماية  عنا�رش  مع 
البلديات على فتح هذه املحاور الطرقية 
ت�سجيل  اإىل  الثلوج،  ت�ساقط  اأدى  كما 
حركة  يف  كبرية  و�سعوبات  انقطاعات 
والطرقات  الريفية  امل�سالك  عرب  ال�سري 
من   ، العليا  اله�ساب  بوليات  البلدي 
ناحية اخرى قادت قوات اجلي�ض الوطني 
حركة  وا�سعة   لت�سحيل  حملة  ال�سعبي 
وتقدمي  العليا  الطرقات  باله�ساب 
احتجزتهم  الذي  امل�ساعدات  للعالقني 
اخرى  جهة  من   ، الثلوج  بالطرقات 
قارورات  بتوزيع  نفطال  م�سالح  قامت 
البزن�سة  البيع  لتفادي  نقاط  على  الغاز 
عليها  للتدفئة  كرثة  الطلب  بها  بفعل 

والطبخ للت�سدي للربد القار�ض.

�أدى ت�ساقط �لثلوج  باله�ساب �لعليا �لغربية �إىل ت�سجيل �سلل كلي يف حركة �سري �ملركبات 
باأغلب �لطرقات �لوطنية و�لوالية بواليات تلم�سان ، �سيدي بلعبا�ض ، �سعيدة، �لبي�ض  ، 

تيارت  وتي�سم�سيلت ، ما جنم عنه �سلل للحركة ما بني �ل�سمال و�جلنوب �الأمر �لذي جعل م�سالح 
�ال�سغال �لعمومية و�جلي�ض �لوطني تدخل على �خلط .

�جلي�ض و�أعو�ن �الأ�سغال �لعمومية يتجندون 

الثلوج ت�سل  احلركة بني التجمعات ال�سكنية 

�ملدية 

الثلوج تت�سبب يف حوادث وتعزل عدة مناطق
اليومني  خالل  املدية  ولية  عرفت 
وموجة  للثلوج  كثيفا  ت�ساقطا  املا�سيني 
بارد  جوي  ا�سطراب  اجتياح  بعد  �سقيع 
ل�سمال الوطن، وهو ما خلف عزل عدد من 
تيبحريين،  غرار  على  املرتفعة  املناطق 
بن �سكاو، قمانة، اولد ابراهيم،ما�سكوين 
مت  فيما   ، ودراق  عنرت  ،اولد  ،الفرنان 
املرور  حوادث  من  العديد  ت�سجيل 
و�سعوبة بالغة يف ال�سري بعدد من الطرق 
ح�سب  وهذا  والبلدية،  والولئية  الوطنية 
احلماية  مل�سالح  التابعة  العالم  خلية 

يف  �سعوبة  �سجلت  اين  باملدية،  املدنية 
�سمال  ال�سيار  للطريق  بالن�سبة  ال�سري  
دائرتي  بني  الرابط  مقطعه  يف  جنوب 
احلال  نف�ض  وهو  واملدية،  الربواقية 
الرابط   60 رقم  الوطني  لطريق  بالن�سبة 
اما  دراق،  وبلدية  عزيز  �سبت  بلدية  بني 
فقد  امل�سالح،  ذات  لتدخالت  بالن�سبة 
اإنقاذ  اأجل  من  الرئي�سية  الوحدة  تدخلت 
04 عائالت حم�سورة مبركباتها مبنطقة 
الأ�سغال  مديرية  مع  بالتن�سيق  تيبحرين 
العمومية، كما مت التدخل كذلك من اأجل 

الإنزلقات  نتيجة  حم�سورة  �سيارة  اإبعاد 
وتراكم الثلوج وهذا على م�ستوى الطريق 
الإجتنابي الرابط بني بلدية ذراع ال�سمار 
يبلغ  انقاذ �سخ�ض  وبني عطلي، فيما مت 
العمر 34 �سنة بعد حادث مرور وقع  من 
عي�سى  بن  ال�سيخ  دورة  امل�سمى  باملكان 
يف   01 رقم  الوطني  طريق  م�ستوى  على 
�سطره التابع لبلدية املدية اثر ا�سطدام 
ويف  �سغرية،  و�ساحنة  �سياحية  �سيارة 
منطقة  م�ستوى  على  اآخر  حادث مرور 
الوطني  الطريق  م�ستوى  على  �رشاطة 

�ساحنتني  انحراف  ت�سجيل  مت   01 رقم 
بدون ت�سجيل خ�سائر ب�رشية تذكر، ح�سب 
اإ�سابة  اأي�سا  اأكدت  التي  امل�سادر  ذات 
العمر )27 �سنة و34  يبلغان من  �سخ�سني 
اإ�سابات خمتلفة، على اثر  �سنة ( لديهما 
الغزاغزة  حي  م�ستوى  على  مرور  حادث 
ببلدية املدية بعد انحراف �سيارة نفعية، 
لتبقى احليطة واحلذر اأهم ن�سائح م�سالح 
الظروف  هذه  مثل  يف  املدنية  احلماية 
وخ�سارة  لال�سوا  جتنبا  ال�سعبة  اجلوية 

الأرواح.

�الأمني �لعام لنقابة م�ستخدمي وز�رة �لتجارة، �أحمد عاليل لـ"�لو�سط":

مطالبنا تراوح مكانها منذ 3�سنوات
·       �لطعن يخول لنا مو��سلة �الإ�سر�ب

الوطنية  للنقابة  العام  الأمني  قال 
التابعة  التجارة،  وزارة  مل�ستخدمي 
اجلزائريني،  للعمال  العام  لالحتاد 
اأحمد عاليل، اأم�ض، اأن الوزارة تتهرب 
كعادتها من حتقيق مطالبنا بحجة فتح 
جل�سات  معتربا   ، اجلاد  احلوار  باب 
لأن  كافية  غري  والنقا�ض  احلوار 
3�سنوات  منذ  مكانها  تراوح  مطالبهم 
اأنها  مرة  كل  مدعية يف  دون جت�سيد، 
مع  مناق�ستها  مبجرد  لكن  بها  تكفلت 
هذا  من  يتهرب  للوزارة  العام  الأمني 
من  لي�ض  اأنه  بحجة  وذاك  املطلب 
بوزارات  ومرتبط  الوزارة  �سالحيات 

اأخرى.
واأكد عاليل يف ت�رشيح خ�ض به جريدة 
الق�سائي  »الو�سط«، بخ�سو�ض احلكم 
البتدائي ال�سادر يف حقهم، اأن نقابته 
قد قدمت ر�سميا طعن يف هذا احلكم 
الق�سائي، مثلما فعلت ال�سنة املا�سية 
بعدم  ق�سائي  حكم  اإ�سدار  مت  عندما 
م�رشوعية اإ�رشابها، م�سريا اأن الطعن 
القانونية  الناحية  من  للنقابة  يخول 
الف�سل  غاية  اإىل  الإ�رشاب  موا�سلة 

تبليغ  و�سيتم  الق�سية،  يف  النهائي 
للحكم  اإبطال  دعوى  بتقدمي  الوزارة 
الق�سائي املبدئي ال�سادر عن العدالة، 
لل�سغط  الهرولة  بدل  الوزارة  داعيا 
مطالب  لتحقيق  تهرول  والتخويف، 

موظفيها.

�لقانون �الأ�سا�سي �خلا�ض باأعو�ن 
�لرقابة »جمحف«

الإ�رشاب  �رشعية  يخ�ض  وفيما 
ك�سف  املتبعة،  القانونية  والإجراءات 
متحدثنا، اأن نقابته مل ت�سن الإ�رشاب 
من  بطلب  بل  نف�سها  تلقاء  من 
املوظفني يف القطاع، طبقا ملا ي�سمح 
املطروحة  مطالبهم  لأن  القانون،  به 
لزالت تراوح مكانها منذ 2018 دون اأن 
لن�سغالتهم،  وكايف  �سايف  حل  يجدوا 
الوزارة  مع  لقاء  اأول  منذ  اأنه  م�سريا 
جلنة  اإن�ساء  على  اتفقنا   2018 �سنة 
ال�سنة،  نف�ض  من  دي�سمرب  م�سرتكة يف 
وتقدمي  املوظفني  م�ساكل  ملناق�سة 
بعدها  مت  هذا  مبوجب  القرتاحات، 

اأهم  من  يعد  مطلب  على  التفاق 
تعديل  وهو  القطاع،  موظفي  مطالب 
باأعوان  اخلا�ض  الأ�سا�سي  القانون 
حق  يف  جمحفا  جاء  الذي  الرقابة، 
اأدنى  دون  املوظفني،  من  كبرية  فئة 
ور�سات  فتح  اأو  املهنية  للخربة  تثمني 
برغم  م�ستواهم،  لرتقية  تكوينية 
عون  مهمة  اأن  اجلميع   اعرتاف  من 
الرقابة هي مهمة ح�سا�سة وخطرية يف 
الوطني  بالقت�ساد  الوقت مت�ض  نف�ض 
ال�رشائية  والقدرة  املواطن  وحتمي 

للمواطن.

منحة »هزيلة« ملو�جهة خماطر 
كبرية

ولفت نف�ض امل�سدر، يف �سياق مت�سل، 
اأن منحة اخلطر املقدمة لعون الرقابة 
ل تتما�سى متاما مع حجم اخلطر الذي 
يواجهه عون الرقابة، ولعل العتداءات 
دليل على  اأكرب  التجار على هوؤلء هو 
له،  يتعر�سون  الذي  اخلطر  حجم 
للرفع  حتيينها  الوزارة  من  طلبنا  وقد 

الرقابة،  للعون  ال�رشائية  القدرة  من 
اأخرى  قطاعات  يف  اأنه  خ�سو�سا 
باخلطورة  موظفيها  مهام  تت�سم  ل 
قيمة  تفوق  الرقابة  كعون  واحل�سا�سية 
هذه املنحة اأ�سعاف م�ساعفة، متابعا 
زمام  توليه  منذ  رفع  التجارة  وزير  اأن 
على  كالق�ساء  كربى  حتديات  الأمور 
الأ�سواق  و  وال�سميد،  احلليب  اأزمة 
املوازية والحتكار وغريها، ما يتطلب 
الذين  الرقابة  لأعوان  مكثف  جتنيد 
عمل  ب�ساعات  الن�ساء،  من  اأغلبهم 
للو�سعية  اعتبار  اأدنى  دون  اإ�سافية 
الجتماعية واملادية للموظف، ما دفع 
اأعوان الرقابة لل�سن اإ�رشاب وطني لعل 

وع�سى ت�ستجيب الوزارة ملطالبهم.
العام  الأمني  اأف�سح  اآخر،  جانب  من 
وزارة  مل�ستخدمي  الوطنية  للنقابة 
لإ�رشاب  ا�ستجابة  ن�سبة  اأن  التجارة 
اأعوان الرقابة قد فاقت يف يومها الأول 
الوطن،  عرب  باملائة   80 فاقت  ن�سبة 
حالة  يف  الت�سعيد  مبوا�سلة  مهددا 

عدم ال�ستجابة اجلادة ملطالبهم.  
مرمي خمي�سة   

�لدرك �لوطني 

جتند من اأجل فك العزلة 
وت�سهيل حركة املرور 

�لبويرة
الثلوج تقطع 8 طرق وطنية و ولئية

تي�سم�سيلت 
�سعوبات بعدد من الطرقات 

ب�سبب الثلوج 

ر. بوخدميي 
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ت�شهد بع�ض الطرقات بوالية ورقلة 
املعروفة بعا�شمة الذهب االأ�شود 
التي  للقمامات  وا�شعا  انت�شارا 
باتت ظاهرة تتكرر با�شتمرار مما 
العواقب  بعد  اخلطر  ناقو�ض  دق 
التي  الوخيمة  وال�شحية  البيئية 

باتت تهدد حياة املواطنني.
املخت�شة  اجلمعيات  حذرت 
وحماية  البيئة  على  باملحافظة 
بوالية  الواحات  بعا�شمة  املحيط 
الوخيمة  العواقب  من   ، ورقلة 
الرهيب  االنت�شار  عن  الناجمة 
املناطق  يف  خ�شو�شا  للقمامات 
جوانب  يف  وحتديدا  العمومية 
طرقات البلدية اأين اأ�شبحت بع�ض 
االأحياء  مق�شدا الأ�شحاب القلوب 
مبختلف  يرمون  الذين  ال�شعيفة 
الطرقات  حواف  على  ف�شالتهم 
مما ينذر باخلطر البيئي وال�شحي 
اجلمعيات  هذه  اأرجعت  وبهذا   ،
لغياب  ذلك  يف  الرئي�شي  ال�شبب 
الثقافة البيئية والوعي يف اأو�شاط 
املواطنني الذين من املفرت�ض اأن 

يحافظوا على حميطهم ، ومن بني 
انت�شار  فيها  يعرف  التي  املناطق 
ال  املثال  �شبيل  على  القمامات 
احل�رص ، الطرقات املحاذية حلي 
الزيانية وبال�شبط يف طريق الوزن 
الثقيل الرابط بني واليتي غرداية  
وا�شع  انت�شار  يعرف  اأين  وورقلة 
وال�شناعية  املنزلية  للقمامات 
على حد �شواء وحتول  لبوؤرة لهذه 

خطرا  ي�شكل  بات  مما  القمامات 
املذكورة  املنطقة  باأبناء  يحدق 
اأين بداأت تظهر معاملها يف االأفق 
اجللدية  االمرا�ض  بع�ض  كظهور 
الروائح  وانت�شار  والداخلية 
ال�شارة  واحل�رصات  الكريهة 
ال�شتقطاب  املت�رصدة  والكالب 
حي  غرار  ،فعلى  لها  املنطقة 
الو�شع  نف�ض  كذلك  جند  الزياينة 

اأحياء  بني  الرابطة  الطرقات  يف 
بامنديل وحي الن�رص وحي بوعامر 
التي عمت طرقاتها هذه القمامة 
املنت�رصة هنا وهناك بعدما اأ�شبح 
االأفراد يرمون ف�شالتهم بجوانب 
العيان جهارا  الطرقات على  هذه 
�شعور  وال  ا�شتحياء  دون  نهارا 
بامل�شوؤولية، هي واإن كانت مناذج 
من هذا امل�شكل املحدق بعا�شمة 
هذا  يف  اال�شا�ض  فاإن  الواحات 
امل�شكل بدرجة اأوىل يرجع للعامل 
الثقافة  الأ�ش�ض  الفتقاره  الب�رصي 
اإغفال  ميكن  ال  ،لكن  البيئية 
بهذا  املكلفة  املعنية  اجلهات 
اجلانب ليطرح الت�شاوؤل من جديد 
التي  الرقابة  اأجهزة  غياب  حول 
هكذا  من  حتد  ان  املفرت�ض  من 
تلك  جتاوزات  �شف على حقيقة 
امل�شاريع املربجمة حول احلفاظ 
كانت   اإن  و  والتي  املحيط  على 
بالدور املنوط بها فاإنها ال  توؤدي 

تكفي للق�شاء على القمامات .
جناة ،ح 

ببلدية  اجلدر  قرية  �شكان  اأقدم 
االحتجاج  على  بب�شكرة  الب�شبا�ض 
بلدية  بني  الرابط  الطريق  وغلق 
اأوالد  االإدارية  واملقاطعة  جامعة 
من  �شخطهم  عن  تعبريا  جالل 
الذي  املدر�شي  النقل  غياب 
م�شتقبلهم  وهدد  التالميذ  اأرهق 

الدرا�شي.
التابعة  عرب �شاكنة منطقة اجلدر 
املا�شية  االأيام  الب�شبا�ض  لبلدية 
التهاون  جراء  �شاخط  غ�شب  عن 
بقطاع  النهو�ض  يف  امللمو�ض 
كان  االأبرز  االأمر  لعل  التنمية، 
م�شكلة النقل املدر�شي التي زادت 
التالميذ  اأولياء  احتقان  حدة  من 
حمتجني،  لل�شارع  خرجوا  الذين 
اأين طالبوا امل�شوؤولني واملنتخبني 
املحليني بالتحرك العاجل وتوفري 
حافالت النقل املدر�شي لتالميذ 
واملعزولة،  النائية  املنطقة  تلك 
ال�شنة  من  الف�شل  خا�شة يف هذا 
الذي ي�شهد بردا قار�شا، موؤكدين 
التو�شيل  خدمات  انعدام  اأن 
�شعوبة  من  زادت  املدر�شي 
نظرا  التعليم  يف  اأبنائهم  حق 
املنطقة،  ووعورة  امل�شافة  لبعد 

قد  املحلية  االإدارة  باأن  منوهني 
�رصبت تعليمات رئي�ض اجلمهورية 
تلك  خا�شة  احلائط،  عر�ض 
مناطق  عن  العزلة  بفك  املطالبة 
مع  ال�شكان  معاناة  وانهاء  الظل 
جتاوزتها  التي  البدائية  امل�شاكل 
ت�شبب  الذي  االأمر  الزمن،  عجلة 
التالميذ  لبع�ض  مدر�شي  بت�رصب 

تفاديا مل�شقات التنقل راجلني.
النقل  يعترب  ال  اأخرى  جهة  من 
الوحيدة  امل�شكلة  املدر�شي 
مكاتب  م�شتوى  على  املطروحة 
امل�شوؤولني ببلدية الب�شبا�ض ووالية 
ب�شكرة ككل، ي�شاف اإليهم م�شاكل 
غري  والطرقات  باملياه  التزود 
الكهرباء  ان�شغاالت  وكذا  املعبدة 
املتجددة، ومع انق�شاء ال�شدا�شي 
تاأ�شف  الفارطة  ال�شنة  من  الثاين 
مواطنو بلدية الب�شبا�ض اأن اأغلبية 
طريقا  جتد  مل  املنطقة  م�شاكل 
مقابل  ال�شاعة، يف  لالنفراج حلد 
املحلية  االإدارة  ينتظر  ذلك 
هذه  كافة  لتلبية  كبرية  حتديات 
االأول  الثالثي  خالل  االحتياجات 

من هذه ال�شنة.
�أحمد نا�صري

»اليا�شمني«  حي   �شكان  جدد 
 ، بربيان  م�شكن   40 بـ   املعروف 
لربط  بالتدخل  غرداية  والية  وايل 
اإذ  الطبيعي،  الغاز  ب�شبكة  منطقتهم 
االأ�شا�شي  املطلب  االأخري  هذا  بات 
لنا  الذين عربوا  ال�شكان  هوؤالء  جلل 
ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم  عن 
التي  الكثرية  امل�شاكل  جملة  اإزاء 

يتخبطون فيها منذ �شنوات عدة.
منطقتهم  فاإن  هوؤالء  وح�شب   حيث 
من  التي  م�شاريع  اأي  من  ت�شتفد  مل 
واأكدوا  عنهم،  الغنب  ترفع  اأن  �شاأنها 
املرا�شالت  من  وبالرغم  اأنهم 
اأن  اإال  املحلية  لل�شلطات  املتكررة 
تزداد  واالأو�شاع  يحل  مل  امل�شكل 

تاأزما مع التقلبات اجلوية.
اليا�شمني  حي  �شكان  اأعرب  كما   
لـ«الو�شط«،  بربيان   الكاب�ض«   «
اجلهات  متاطل  من  �شخطهم 
الغاز  م�رصوع  بعث  يف  امل�شوؤولة 
اعترب  حيث  مبنطقتهم،  الطبيعي 
من  تق�شريا  االإجناز  تاأخر  هوؤالء 
بات  والذي  املحليني  امل�شوؤولني 
الدائم  ال�رصاع  حتّمل  على  يجربهم 
جللب الغاز الطبيعي بعد اأن حتولت 
حيث  لهم،  الدائم  للرفيق  قاروراته 
اأن  باملنطقة  القاطنني  لنا جل  اأفاد 
�شار  حتول  الطبيعي  الغاز  م�شكل 
ينغ�ض  اأ�شبح  اليومي  هاج�شهم 
ال�شتاء  ف�شل  يف  خا�شة  يومياتهم 
لهذه  العائالت  حاجة  تكرث  اأين 
التدفئة  اأجل  من  ال�رصورية  املادة 
جهة  من  لنا  اأكدوا  كما  والطبخ، 

اأخرى اأنهم يجدون �شعوبة يف العثور 
على قارورات الغاز خا�شة يف مو�شم 
تعرفها  التي  للندرة  وهذا  االأمطار 
التي  ولل�شيا�شة  احليوية  املادة  هذه 
يتبعها الباعة يف رفع ثمنها، مع قرب 
حا�شي  الغاز  عا�شمة  مع  امل�شافة 

الرمل وا�شتغالل االأو�شاع. 
لـ  حديثهم  يف  قالوا  وكما  حيث 
اجلحيم  عا�شوا  اأنهم   « »الو�شط 
للتقلبات  وهذا  الفارط  ال�شتاء 
�شهدتها  التي  اخلطرية  اجلوية 
لتحمل  دفعتهم  والذي  غرداية  
وافتقار  امل�شوؤولني  متاطل  معاناة 
ال�رصورية  املرافق  الأهم  منطقتهم 
يف  للحي،  اخلدماتية  و  والرتفهية 
ظل تنقلهم الدائم جللبه من مناطق 
بعيدة ك�شودان و ف�شال عن احلاجة 
اأ�شا�شية  كمادة  عليه  املتزايدة 
التي  و�رصورية. واأمام جل امل�شاكل 
بحي«اليا�شمني«  الغاز  غياب  �شببها 
اال�شتعجايل  البعث  ال�شكان  ينا�شد 
مل�شاريع اإي�شال الغاز للحي خا�شة و 

ينتظرون التمية املحلية للبلدية .
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
املجيد تبون قد الزم والة اجلمهورية 
واال�شتماع  للميدان   النزول  على 
الن�شغاالت املواطنني وال�شعي خلف 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
املتاحة  واالمكانات  االولويات 
بهدف ا�شرتجاع الثقة املفقودة بني 
حتت  يئن  الذي  املواطن  و  االدارة 

وطاأة الت�شويف .
جناة ،ح 

فيما حذر �ملخت�صون من تف�صي �لأمر��ض �لوبائية 

�لب�صبا�ض بب�صكرة

غرد�ية

طرقات بورقلة تتحول ملزابل عمومية
بلدية ل تطل عليها ال�شم�س

�شكان حي اليا�شمني بربيان 
يطالبون بالغاز الطبيعي

من �أجل �لتدخل مبوؤ�ص�صة �ل�صاورة �إ�صمنت 

تكتل جمعيات املجتمع املدين لولية ب�شار يرا�شل الوزير الأول
.   " عجز �مل�صنع يف ت�صديد فاتورة �صونلغاز يطرح �أكرث من عالمة ��صتفهام " 
نا�صد تكتل جمعيات �ملجتمع �ملدين لولية ب�صار �ل�صلطات �لعليا بالبالد ب�صرورة �لتدخل 

�لعاجل من �أجل �إيفاد جلنة حتقيق لتق�صي حقيقة �لتجاوز�ت و�خلروقات �لتي ظل م�صكوتا 
عنها يف حالت �لتوظيف �ملبا�صر وغري �ملبا�صر وكذ� �إبر�م �ل�صفقات مبوؤ�ص�صة �ل�صاورة ��صمنت.

�أحمد باحلاج 

�شددت جمعيات املجتمع املدين 
لكل  موجهة  مرا�شلة  يف  بب�شار 
ال�شناعة  ووزير  االول  الوزير  من 
للمجمع  العام  للمدير  اإ�شافة 
ال�شناعي لال�شمنت اجلزائر كانت 
 « »الو�شط  يومية  حت�شلت  قد 
على ن�شخة منها ب�رصورة التدخل 
العاجل واإيفاد جلنة حتقيق عالية 
�شوء  حقيقة  لتق�شي  امل�شتوى 
ال�شاورة  موؤ�ش�شة  داخل  الت�شيري 
با�شتعمال  ،وخارجها  ا�شمنت 
اأنها  عنها  يقال  ما  اأقل  اأ�شاليب 
حتايل يف التوظيف واإبرام �شفقات 
،وهو  الوالية  مع جهات من خارج 
اجلمعيات  ذات  ح�شب  يعد  ما 
رئي�ض  لتعليمات  �رصيحا  حتديا 
اجلمهورية و الوزير االول الرامية 
�شواء  التوظيف  يف  االأولية  ملنح 
الأبناء  مبا�رص  غري  اأو  مبا�رص 
للجميع  واملالحظ    . املنطقة 
املدير  اأن  املرا�شلة  ذات  تقول 
املوؤ�ش�شة  تراأ�ض  والذي  العام 
خالل عام اأدخل املوؤ�ش�شة يف اأزمة 
ت�شيري، وذلك باإغراق املوؤ�ش�شة يف 
باأن  االأمر  وو�شل  عديدة  ديون 
امل�شنع مل ي�شتطع ت�شديد فاتورة 
بعد  اإال  �شونلغاز  ل�رصكة  كهرباء 

وت�رصب  الوالية  وايل  من  �شغط 
يقدر  م�شنع  اأ�شبح  اأن  اإىل  االمر 
اأ�شحوكة  �شنتيم  مليار   3000 ب 
مما   ، اجلميع  بها  يتغنى  ونكتة 
اأدخل فعاليات املجتمع املدين يف  
الت�شاوؤالت ،ناهيك عن  الكثري من 
املدين  املجتمع  جمعيات  تلقي 
�شبيل  وعلى  ال�شكاوي  من  للعديد 
املثال مقاولني وموردين مل يتلقوا 

 ، عام   من  الكرث  خدماتهم  ثمن 
املحجرة  م�شكل  ن�شيان  دون 
فائحت  والتي  للموؤ�ش�شة  التابعة 
للراأي  اأخبارها  وت�رصبت  رائحتها 
يت�شاءل  اجلميع  واأ�شبح  العام 
ل�شخ�ض  تدين  ملوؤ�ش�شة  كيف 
تقول  املاليري  بع�رصات  واحد 
اأما   . املدين  املجتمع  فعاليات 
بخ�شو�ض التوظيف فقد اأو�شحت 

اأنه   الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
اأنا�ض  على  فقط  مقت�رصا  اأ�شبح 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو  نافذين 
الرامية  احلكومة  تعليمات  مع 
لفائدة  التوظيف  اولوية  ملنح 
ابناء املنطقة �رصط تطبيق مبداأ 
االمكانات  و  االولويات  ح�شب 
غليان  احتواء   بهدف  املتاحة 

اجلبهة االجتماعية املحلية .
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�إىل  وكان �حلديث عن �ملو�ضوع قد عاد 
�ل�ضعبي  �حلر�ك  �حتد�م  مع  �لو�جهة 
�أنه  يدعي  �حلر�ك  و�ضط  تيار  وبروز 
و��ضتمر�ر  �ال�ضتعمارية  لفرن�ضا  مناه�ض 
�لدولة  مفا�ضل  على  حاليا  هيمنتها 
�ل�ضلطة.  قر�ر�ت  �ضيادة  على  وتاأثريها 
من�ضجم  �أنه  يزعم  �لتيار  هذ�  وكان 
ورثت  �لتي  �جلي�ض  قيادة  توجهات  من 
مغادرة  �أعقبت  �لتي  �النتقالية  �ملرحلة 
عبد �لعزيز بوتفليقة �ل�ضلطة بل �إن �ضغل 
�لقيادة �جلديدة �ل�ضاغل مل يعد يكمن يف 
على  �لفرن�ضي  �لتاأثري  من  كلية  �لتخل�ض 
بل  فح�ضب  �جلز�ئر  وم�ضتقبل  حا�رض 
�إىل و�ضع فرن�ضا وجها  �ل�ضعي  �إىل  �نتقل 
لوجه �أمام جر�ئمها �أثناء فرتة �ال�ضتعمار 
بالتايل  وطالبتها  �أعقبتها  �لتي  و�ل�ضنو�ت 
�ضببته  �لذي  �ل�رضر  عن  بالتعوي�ض 

للمجتمع �جلز�ئري.
جترمي  قانون  م�رضوع  �إثارة  وحتمل 
حكم  لفرتة  �ضمنيا  �تهاما  �ال�ضتعمار 
�لرئي�ض بوتفليقة بالتقاع�ض عن مناه�ضة 
�للوبيات  مع  �لتو�طوؤ  بل  �ال�ضتعمار 
�ملوؤيدة له يف فرن�ضا، �إذ �أن دفع �لرئي�ض 
�أن  ينتظر  كان  باب �خلروج  �إىل  بوتفليقة 
يتبعه ب�ضفة �آلية �الإفر�ج عن �لقانون �لذي 
كان قد و�ضعه يف �الأدر�ج وجاءت �ل�ضاعة 
�لتي �نتظرها �لنو�ب ومن ور�ئهم �ل�ضعب 
�لتاريخي  �لو�جب  �جلز�ئري الإحياء هذ� 
�ملتمثل يف رد �العتبار لل�ضعب �جلز�ئري 

�ملقاوم طيلة مائة و�ثنتني وثالثني �ضنة.

منا�ضب  �لوقت  باأن  �الدعاء  من  وبالرغم 
الإثارة �ملو�ضوع �إال �أن ال �ضيء حترك لدى 
�حلكومة �أو لدى �لربملان من �أجل حتويله 
��ضتمر�ر  ظل  يف  ملمو�ضة  خطو�ت  �إىل 
�ل�ضلطة على موقفها �ملرتدد متاما مثل 
ما حدث عام 2009 عندما �أثار �أحد نو�ب 
�ملجل�ض �ل�ضعبي �لوطني �مل�ضاألة وذهب 
�إىل حد �إعد�د م�رضوع قانون نال مو�فقة 
ت�رضيح  لوال  ملناق�ضته  �لقانوين  �لن�ضاب 
رئي�ض �ملجل�ض �آنذ�ك عبد �لعزيز زياري 
باأن �حلكومة ومكتب �ملجل�ض خل�ضا �إىل 
ف�ضال  الإثارته  منا�ضب  غري  �لظرف  �أن 
و�مل�ضادقة  �ملجل�ض  يف  مناق�ضته  عن 
قد  �لفرن�ضي  �لربملان  و�أن  ال�ضيما  عليه 
و�فق قبل �أربع �ضنو�ت عن ذلك على مادة 
قانونية متجد �ال�ضتعمار وذكر مز�ياه لوال 

تدخل �لرئي�ض �لفرن�ضي الإلغائها.
على  �لر�ضمي  �ملوقف  جتديد  وياأتي 
ل�ضان م�ضت�ضار �لرئي�ض يف م�ضائل �لذ�كرة 
ليوؤكد �أن �البتعاد عن �إثارة قانون جترمي 
هو  مما  �أكرث  دولة  موقف  �ال�ضتعمار 
ويربر  �حلكومات  من  بحكومة  مرتبط 
�لقانوين  بال�ضاأن  �لعارفون  �ملر�قبون 
�لقو�نني  هذه  مثل  بلورة  باأن  �لرتدد  هذ� 
�ضيا�ضية  �ضطحات  يكون  �أن  يعدو  ال 
�لوطنية  للع�ضالت  ��ضتعر��ض  وعمليات 
للتغطية  �ل�ضيا�ضية  �الأطياف  بع�ض  لدى 
منها.  تعاين  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �لبطالة  على 
�أن من  ويقوم دليل هوؤالء �ملر�قبني على 
تطبق  ال  �أنها  �لقو�نني  هذه  مثل  طبيعة 

باأثر رجعي فهو قانون ال ميكن �أن ي�رضي 
طابعه  يتعدى  �أن  ميكن  وال  �لغري  على 
ما  يربر  ما  وهو  و�ملعنوي.  �لرمزي 
�إن  ذكره عبد �ملجيد �ضيخي عندما قال 
�ال�ضتعمار  جرم  كله  �جلز�ئري  "�ل�ضعب 
�لن�ض  و�أن هذ�  ن�ض  �إىل  ذلك  يحتاج  وال 
لي�ض من �أولويات ملف �لذ�كرة" فاالأولوية 
يف نظر �ضيخي هي "توجيه �جلهود الإبر�ز 
�جلز�ئري  لل�ضعب  �لتاريخي  �مل�ضار 
وو�ضعه يف متناول �ملو�طن �لب�ضيط الأننا 
�حلقيقية  مكانته  للتاريخ  نعطي  �أن  نريد 

يف �ملجتمع".
وياأتي �لتوجه نحو تاأكيد �ل�ضلطة لتوجهها 
�ضياق  يف  �لذ�كرة  ملف  معاجلة  يف  �لعام 
�جلز�ئري  للجانبني  �ملتقدمة  �جلهود 
و�لفرن�ضي جتاه تقدمي تقرير مف�ضل حول 
وقائع و�ضو�هد من ذ�كرتي �لبلدين و�لذي 
و�ضع  ق�ضد  �ملقبلة  �الأيام  يف  �ضينزل 
�ل�ضماد�ت على �جلروح و�نتز�ع �نفعاالت 
يف  �ل�ضيا�ضي  �لتوظيف  �ضوق  من  �لتاريخ 
�للوبيات  �أمام  �لب�ضاط  و�ضحب  �ل�ضفتني 
وجزء  فرن�ضا  يف  �لفاعلة  �لكولونيالية 
�جلز�ئر.  يف  �لثورية  �لثورية  �الأ�رضة  من 
ت�ضليم  تريد�ن  �لبلدين  بقيادتي  وكاأننا 
معها  للتعاطي  للموؤرخني  �لذ�كرة  ملفات 
�النفعاالت  عن  بعيد�  �لعلمية  بالطريقة 
�ل�ضيا�ضي  �لتوظيف  �إىل  تف�ضي  �لتي 
للذ�كرة �لذي طاملا عرقل م�ضرية �لبلدين 
�ل�ضيا�ضية  و�ل�رض�كة  �لتعاون  دعم  نحو 

و�القت�ضادية. 

�جتاه  يف  �حلكومتني  جهود  من  وبالرغم 
�إال  �مل�ضرتكة  �لذ�كرة  حو�جز  جتاوز 
حا�رضة  تبقى  الأن  مر�ضحة  فرن�ضا  �أن 
بني  �ل�ضيا�ضية  �لنقا�ضات  يف  �أطول  ملدة 
�جلز�ئريني مع �حل�ضا�ضية �ملفرطة �لتي 
�ل�ضاأن  يف  فرن�ضا  خو�ض  جتاه  يحملونها 
�لد�خلي �جلز�ئري مثل ما حدث مع ما 
مع جملة  ماكرون  �لرئي�ض  حو�ر  جاء يف 
جون �فريك �لذي �أثار زوبعة ذ�ت �ليمني 
على  يتفق  �جلميع  وجعل  �ل�ضمال  وذ�ت 
�ل�ضاأن  يف  �لفرن�ضي  للتدخل  مكان  ال  �أن 
�لكثري  ويذهب  �جلز�ئري.  �لد�خلي 
مو�قف  ��ضتح�ضار  �إىل  �جلز�ئريني  من 
غر�ر  على  فرن�ضا  من  �ضابقة  جز�ئرية 
مو�قف �لرئي�ض بومدين وموقف �لرئي�ض 
يف  �رض�ك  لقاء  رف�ض  عندما  زرو�ل 
�ل�ضحافة  عن  بعيد�   1995 عام  نيويورك 
و�الأ�ضو�ء مبنا�ضبة �نعقاد �جلمعية �لعامة 
�ملو�قف  من  وغريها  �ملتحدة  لالأمم 
فرن�ضا  جتاه  للخ�ضومة  �ال�ضتعر��ضية 
بالرغم من �أنها كانت وال تز�ل �أحد �أكرب 
�رضكاء �جلز�ئر �ل�ضيا�ضيني و�القت�ضاديني 

و�لثقافيني.
�ملثقفني  بني  �ختالف  هناك  لي�ض 
�أو يف فرن�ضا  و�ملوؤرخني هنا يف �جلز�ئر 
�الأخري  هذ�  و�أن  �ال�ضتعمار  جر�ئم  حول 
�أبعد  �التفاق  هذ�  �أن  غري  جرمية  بذ�ته 
من �أن يتج�ضد كموقف ر�ضمي للدولة بل 
جميع  �إر�دة  ظل  يف  �ضعبيا  موقفا  يظل 

�الأطر�ف �إبعاد �لتاريخ عن �ل�ضيا�ضة. 

عندما يكون جترمي ال�ستعمار جرمية

على بعد �أيام قليلة من نزول 
�لتقرير �خلا�ص بالذ�كرة 

�مل�سرتكة �جلز�ئرية �لفرن�سية 
خالل �حلقبة �ال�ستعمارية مل 
يرتدد م�ست�سار �لرئي�ص تبون 
يف م�سائل �الأر�سيف و�لذ�كرة 
و�ملدير �لعام للمركز �لوطني 
لالأر�سيف عبد �ملجيد �سيخي 

عن تاأكيد ما بات �ليوم من 
�لثو�بت لدى �ل�سلطة وهي 
�البتعاد ما �أمكن عن �إثارة 

فكرة �إ�سد�ر قانون لتجرمي 
�ال�ستعمار. 

بقلم �ح�سن خال�ص

من  �ملنتظر  »�لرخاء«  �أطروحة  تبقى 
وهي  �الحتالل،  مع  مفتوحة  عالقات 
�لتنمية  موؤ�رض�ت  تكذبها  �أطروحة 
�أقامت  �لتي  �لدول  يف  و�القت�ضاد 
معاهد�ت �ضالم مع �الحتالل، وخ�ضو�ضا 
م�رض و�الأردن، حيث تت�ضاعد ن�ضب �لفقر 
و�لبطالة كل  �لطبقية  �لفو�رق  وموؤ�رض�ت 
�أن  �ل�ضالم  معاهد�ت  ت�ضتطع  ومل  عام، 
�القت�ضادية  �الأو�ضاع  بتح�ضني  ت�ضاهم 
يف هاتني �لدولتني �أو على �الأقل تخفيف 

�لتدهور �القت�ضادي فيها.
وهي  عن�رضية،  �حتالل  دولة  »�إ�رض�ئيل« 
لي�ض  �لعربية  �لدول  تطور  �أن  تدرك 
باأي  ت�ضاهم  لن  ولذلك  م�ضلحتها،  يف 
تعلم  دول  �قت�ضاديات  حت�ضني  يف  حال 
دول  �إىل  تتحول  قد  �الأمر  نهاية  يف  �أنها 
فيها.  �ل�ضيا�ضة  تغريت  حال  يف  معادية 
»كوكيل  بقاءها  �أن  تعلم  دولة  �أي�ضا  وهي 
ح�رضي« للغرب يتطلب �أن تبقى متفوقة 
دول  على  وع�ضكريا  وح�ضاريا  �قت�ضاديا 
�لتطبيع  ي�ضاهم  لن  �ملجاورة.  �لعرب 
�ملطبعة،  للدول  �قت�ضادي  برخاء  �إذن 
�الأ�ضلحة  ب�رض�ء  �لغنية  �لدول  و�ضت�ضتمر 
ت�ضمح  ولن  �لغربية،  �حلماية  ل�ضمان 
عرب  عمال  بت�ضغيل  �الحتالل  دولة 
بالدول  �لبطالة  تخفيف  يف  للم�ضاهمة 
�لعمال  تف�ضل  الأنها  �ملطبعة  �لعربية 
غري �لعرب من �لناحية �الأمنية، و�ضيكون 
جو��ضي�ض  »م�ضاريع«  �ملزعومني  �ل�ضياح 
��ضت�رض�قية  بلغة  يكتبون  و�ضحفيني 
و�جلهل  بالفقر  »�مل�ضغولني  �لعرب  عن 

و�جلن�ض«!

دولة عن�سرية مثرية للم�سكالت

�الحتالل  مع  تطبيعها  �أن  دولة  كل  تزعم 
بها،  خا�ضة  وطنية  م�ضلحة  لها  �ضيحقق 
غري تلك �مل�ضالح �لعامة �ملزعومة �لتي 
�ل�ضابقني،  �ملحورين  يف  عنها  حتدثنا 

وهي مز�عم �ضاقطة منطقا و�ضيا�ضة.
�لتطبيع  نحو  �خلليج  دول  بع�ض  تهرول 
هذه  تعتربها  �لتي  �إير�ن  مو�جهة  بحجة 
ترى  ال  بينما  ��ضرت�تيجيا،  عدو�  �لدول 
يف �الحتالل �ل�ضهيوين عدو� ��ضرت�تيجيا 
�لدول  هذه  وتتجاهل  حمتمال.  �أو 
�ضيجعلها  »�إ�رض�ئيل«  مع  تطبيعها  �أن 
�ملتوقع  من  �إير�ن.  مع  حتمية  مبو�جهة 
�أن يتوثق �لعمل �ال�ضتخباري �الإ�رض�ئيلي 
من  باال�ضتفادة  �خلليج  من  �إير�ن  �ضد 
دول  �ضيجعل  ما  وهو  �لتطبيع،  �تفاقيات 
ال  �إير�ين  النتقام  مبا�رض�  هدفا  �خلليج 
حتارب  لن  حجمه.  �أو  �ضكله  توقع  ميكن 
عيون  الأجل  مبا�رضة  �إير�ن  »�إ�رض�ئيل« 
�خلليج  دول  �ضت�ضتخدم  بل  �خلليج، 
كمحطات ��ضتخبارية، ولن ترد �إير�ن على 
�ملحتلة  فل�ضطني  �أر��ضي  يف  �إ�رض�ئيل 
�رضبات  توجيه  �الأ�ضهل  من  �ضتجد  بل 
الأهد�ف خليجية خوفا من حرب مبا�رضة 
بينها وبني �الحتالل. هكذ� �ضتتحول دول 
�خلليج ميد�نا للحرب بالوكالة بني �إير�ن 

و�الحتالل �الإ�رض�ئيلي.
مبا�رضة  �إير�ن  »�إ�رض�ئيل«  حتارب  لن 

دول  �ضت�ضتخدم  بل  �خلليج،  عيون  الأجل 
ترد  ولن  ��ضتخبارية،  كمحطات  �خلليج 
�أر��ضي فل�ضطني  �إ�رض�ئيل يف  �إير�ن على 
توجيه  �الأ�ضهل  من  �ضتجد  بل  �ملحتلة 
�رضبات الأهد�ف خليجية خوفا من حرب 
مبا�رضة بينها وبني �الحتالل �أما �ملغرب، 
ما  )�أو  �لتطبيع  �تفاق  �ضعبيا  »باع«  فقد 
�لفرق؟(،  ما  �لعالقات،  ��ضتئناف  ت�ضميه 
�أمريكي  من خالل ح�ضوله على �عرت�ف 
ب�ضيادته على �ل�ضحر�ء. ال جد�ل بالن�ضبة 
ول�ضنا  للمغرب،  �ل�ضحر�ء  باأهمية  لنا 
يف  �نف�ضالية  حركات  �أي  يدعمون  ممن 
حول  �لوهم  بيع  ولكن  عربية،  دولة  �أي 
هو  �ل�ضحر�ء  �أزمة  حلل  �لتطبيع  �أهمية 
تعترب  »�إ�رض�ئيل«.  بطبيعة  مطبق  جهل 
»�إ�رض�ئيل« �لدولة �لوحيدة يف �لعامل �لتي 
�لقانون،  بحكم  عن�رضيا  نظاما  توؤ�ض�ض 
وكان �آخر متظهر�ت ذلك قانون �لقومية 
بحكم  �لعن�رضية  �لدولة  هذه  �لعن�رضي. 
طبيعتها متيل لدعم �حلر�كات �النف�ضالية 
يف �لدول �لعربية. ح�ضل هذ� مع �لكرد يف 
�لعر�ق، وح�ضل كذلك يف جنوب �ل�ضود�ن، 
ورمبا �ضتك�ضف �الأيام دور� »�إ�رض�ئيليا« يف 
ملفات �نف�ضالية �أخرى. ثمة نقا�ض �ليوم 
�لتطبيع  ثمن  �ل�ضهيوين حول  �الإعالم  يف 
مع �ملغرب، وثمة مطالبات بف�ضل ملف 
وجدل  �ل�ضحر�ء،  ملف  عن  �لتطبيع 
�ملحافل  يف  �لت�ضويت  كيفية  عن  كبري 
�ل�ضحر�ء.  حول  �لقر�ر�ت  على  �الأممية 
�إذن  �الإ�رض�ئيلي  �ملوقف  يح�ضم  مل 
هو  �الأخطر  ولكن  �ل�ضحر�ء،  ملف  جتاه 

طويلة  �ضنو�ت  عرب  �تُهمت  �أبيب  تل  �أن 
مبحاولة  خمتلفة  مغربية  جهات  من 
وتاأجيج  �ملغاربة  �الأمازيغ  مع  دور  لعب 
�ملغربي  �ل�ضعب  مكونات  بني  �لعن�رضية 
ر�ضميا  طالب  �ملغرب  �إن  بل  �ملختلفة، 
دولة �الحتالل قبل �ضنو�ت بعدم �لتدخل 
دولة  »�إ�رض�ئيل«  �ضتبقى  �الأمازيغ.  مبلف 
وحدة  تفتيت  على  حري�ضة  عن�رضية 
�لدول �لعربية، و�ضيبقى موقفها �جلذري 
�لدول  يف  �نف�ضالية  نزعات  �أي  مع  هو 
بطبيعة  �جلهل  من  فاإن  ولذلك  �لعربية، 
ميثل  �أن  توقع  �ملنطقة  يف  �ل�رض�عات 
�لتطبيع مدخال حلق �ملغرب يف وحدته 
ما  �الأخرى،  �لعربية  �لدول  �أما  �لرت�بية. 
طبع منها �أو مل يطبع بعد، فاإنها لو فت�ضت 
دولة �الحتالل  فاإنها �ضتجد  يف م�ضاكلها 
مبا�رض،  غري  �أو  مبا�رض،  ب�ضكل  حا�رضة 
و�الأردن  لبنان  يف  مثال  �حلال  هو  كما 
�أزمات  خلق  يف  �الحتالل  ت�ضبب  �للذين 
�لذين  بالالجئني  ترتبط  فيهما  خمتلفة 
حترم  �لتي  م�رض  �أو  �الحتالل،  هجرهم 
�لت�رضف بحرية ومن ب�ضط �ضيادتها  من 
كامب  معاهدة  ب�ضبب  �ضيناء  على  كاملة 
و�حدة،  بجملة  تطول.  و�لقائمة  ديفيد، 
هذه �لدولة �ال�ضتعمارية هي يف طبيعتها 
عن�رضية، وهي بحكم تاأ�ضي�ضها تعمل �ضد 
م�ضلحة �لدول �لعربية، ولذلك فاإن توقع 
�لعربية من  للدول  حتقيق م�ضالح وطنية 
تردده  وهم،  جمرد  هو  �لتطبيع  خالل 
�أنظمة ال ترى يف �الأوطان �ضوى م�ضلحتها 

�ل�ضخ�ضية فقط!

الرد على "امل�سالح الوطنية لتربير التطبيع"

تبقى �أطروحة »�لرخاء« 
�ملنتظر من عالقات 

مفتوحة مع �الحتالل، 
وهي �أطروحة تكذبها 

موؤ�سر�ت �لتنمية 
و�القت�ساد يف �لدول �لتي 

�أقامت معاهد�ت �سالم 
مع �الحتالل، وخ�سو�سا 

م�سر و�الأردن

فر��ص �أبو هالل 

تربير وهرولة �جلزء 02
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بلقا�سم بن �سديرة  من خالل اآثاره
كتب الدكتور اأبو القا�سم �سعد اهلل يف تاريخه 
الثقايف درا�سة وافية عنه وتتبع اآثاره، وطرح 
يكتنفها  التي  �سخ�سيته  حقيقة  عن  اأ�سئلة 
 « اأّنه  اإىل  ا�ستقراوؤه  به  وخل�ص  الغمو�ص، 
عامل جزائري عميق املعلومات ا�ستفاد منه 
احلدود،  اأق�سى  اإىل  الفرن�سي  اال�ست�رشاق 
ومل ي�ستفد منه وطنه «، بينما يرى الباحث 
خطى  على   « مقاله  يف  قطو�سي«  »�سليم 
بلقا�سم بن �سديرة« اأّن احلكم عليه ال يكون 
عا�ص  التي  والظروف  العوامل  �سمن  اإاّل 
احلكم  �سيكون  واإاّل  الوقت،  ذلك  يف  فيها 
عليه جائرا، ومع ذلك طرح اأ�سئلة عن كيفية 
متكنه من الدرا�سة يف مدار�ص راقية، وهو 
وكيف  ب�سكرة،  من  القادم  الواحات  رجل 
املتعرجة  امل�سارات  ا�ستك�ساف  من  متكن 
واالأدب  الرببرية  واللّهجات  لالنثولوجيات  

العربي؟
انت�سب ابن �سديرة �سنة 1860م  اإىل » املعهد 
ال�سلطاين«، ن�سبة اإىل االإمرباطور نابليون ، 
والغالب اأّن ذلك مّت بتوجيه وو�ساطة خا�سة 
من �سيخ العرب يف ب�سكرة » حممد ال�سغري 
ملوا�سلة  فرن�سا  اإىل  �سافر  ثم   ،« قانة  بن 
مدر�سة  حيث  فر�ساي،  مبدينة  درا�سته 
الدرا�سة  يف  تفوقه  اأظهر  املعلمني،  تكوين 
احلاكم  اإىل  ر�سالة  املدر�سة  مدير  فاأر�سل 
دّر�ص  بنبوغه.  فيها  اأ�ساد  باجلزائر  العام 
يف  هاّمتني  موؤ�س�ستني  يف  �سديرة  ابن 

واملدر�سة  املعلمني  مدر�سة  اجلزائر، 
العليا لالآداب، وتقلّد وظائف خمتلفة، 
فاإ�سافة اإىل التدري�ص، عمل م�ست�سارا 
وكان ع�سوا  اال�ستئناف،  يف حمكمة 
حال  ل�سان  االآ�سيوية  اجلمعية  يف 
يف  تاأ�س�ست  التي  امل�ست�رشقني  
باري�ص �سنة 1822م، وقد ا�ستفاد من 
قانون التجن�ص �سنة 1866م، واأغدقت 

منها،  متنوعة  اأو�سمة  االإدارة  عليه 
رتبة  من  ال�رشف  جوقة  الفار�ص  و�سام 

بامراأة  وارتبط  العمومي،  للتعليم  �سابط 
اأبناء،  عدة  له  اأجنبت  1871م   �سنة  فرن�سة 
و�سماهم  الغربية،  العادات  ح�سب  اأن�ساأهم 
اإلوي�ص، موري�ص، و�سارل   ( باأ�سماء فرن�سية 
احلقوق،  كلية  خريج  هو  االأخري  وابنه   ،)
ا�ستعان به يف كتابة ر�سائله وبع�ص موؤلفاته، 

وذكره يف مقدمات ثالث من كتبه. 
يف  الفرن�سيون  امل�ست�رشقون  جنح  
ا�ستثمار نبوغ هذا الرجل،  املجيُد للعربية 
والفرن�سية، فا�ستعانوا به يف كتابة التقارير 
ودرا�ساته  وبحوثه  املحلية،  اللّهجات  عن 
كلّها  ن�رشها،  على  االإدارة  اأ�رشفت  التي 
املطلع  حاول  ومهما   ، الفرن�سية  باللّغة 
يف�رش  مقنعة  مربرات  يجد  اأن  تراثه  على 
حا�سل  فاإّن  التغريبي،  الفكري  توجهه  بها 
لثقافة  اأّنه خدمٌي خمل�ٌص  ما يرتجح عنده، 
املحتل، فاآثاره تدل على انغما�ص عميق يف 
خدمة امل�ست�رشقني ، فهو من املتحم�سني 
وقد  وطنية،  لغة  باعتبارها  الفرن�سية  للّغة 
درو�ص  كتابه«  مقدمة  يف  بذلك  جاهر 
قال:»  عندما   العربية«،  اللغة  يف  تطبيقية 
اإّن الفرن�سية لغتنا االأم التي حتّدثنا بها من 

يوم والدتنا «.

عن تراثه:  • ملحة 

لتعلّم  ه  خ�سّ موؤلفات  من  تركه  ما  جّل   
تطبيقية يف  )درو�ص  الكتب:  من  فله  اللغة، 
تطبيقية  )ودرو�ص  الدارجة(،  العربية  اللغة 
الر�سائل  كتابة  و)دليل  العربية(،  االآداب  يف 
املدار�ص  ال�ستخدامات  العربية(،  باللغة 
العادية،  واملدار�ص  والكليات  الثانوية 
القبائلية(،  اللغة  يف  تطبيقية  ودرو�ص   (
اخلط  لتخريج  املبتدئ  )الطالب  وكتاب 
يف  عربية(  فرن�سية  ،)وحوارات  العربي( 
الدارجة  �سيوعا يف  االأكرث  العبارات  تف�سري 
وقامو�ص  اجلزائر،   يف  بها  املتحدث 

عربي  فرن�سي  وقامو�ص  فرن�سي،  عربي  
يخدم  ما  فيها  يجد  ال  واملتاأمل  وغريها، 
للطالب  موجهة  تكن  الأّنها  الوطني،  الرتاث 
اجلزائري، واإّنا للم�ستعربني واملرتجمني، 
فهم  يف  الّراغبني  الفرن�سيني  واالإداريني 
اللّهجة اجلزائرية. ومن موؤلفاته التي ميكن 

احلديث عنها: 
1/ الّتحفة ال�ّسنية يف الّنوادر العربية : ذكره 
�رشكي�ص يف معجمه، ن�رشه �سنة 1879م، ولعله 
العربي«،  االأدب  يف  درو�ص   « كتابه  يق�سد 
الراغبني  واالأوروبيني  للم�ست�رشقني  األفه 
يف تعلّم  االأدب العربي، رتبه على ق�سمني، 
االأول ي�سمل جمموعا من الن�سو�ص االأدبية، 
واألف  امل�ستطرف،  كتاب  من  م�ستمدة 
الذهب  ومروج  ودمنة،  وكليلة  وليلة،  ليلة 
للم�سعودي، اأّما الق�سم الثاين فجعله معجما 
مفردات  جميع  فيه  �سم  فرن�سيا،  عربيا 
وفقا  جذورها  ح�سب  منظمة  الن�سو�ص 
قامو�ص  من   م�سادره  ا�ستمّد  لالأبجدية، 
امل�ست�رشق »كازميري�سكي«، وانتهج طريقته 
فيه  به  قام  ما  باأّن  يرى  وهو  الرتتيب،  يف 
فائدة للطالب؛ الأّنه اأورد معلوماته باأ�سلوب 
للقراءة  بابه، باعتباره كتابا  �سهل ونافع يف 

والّن�سو�ص.
الفرن�سي:  العربي  ال�سغري  القامو�ص   /2
طبعه  على  واأ�رشفت  1882م،  �سنة  ن�رشه 
مطبعة اأدولف جوردان، احتوى م�سطلحات 
قانونية، حتّدث يف مقدمته عن بع�ص االأعمال 
منها  امل�ست�رشقني،  بع�ص  بها  �سبقه  التي 
»كازميري�سكي«،  ومعجم  فريتاج«،  معجم« 
باأهميته  اأقّر  الذي   ، بو�سييه«   « وقامو�ص 
اإىل  تنتمي  التي  املفردات  فيه  رتَّب  لكونه 
املتتابعة،  ب�سيغة  بالفعل  بدء  واحد،  جذر 
ثّم تليه بقية الكلمات امل�سكلة ا�ستثناء عن 
هذه القاعدة. ومعجم » ابن �سديرة« موّجه 
اإىل طالب املدار�ص واملوظفني يف االإدارة، 
الفرن�سي،  اللّ�سان  تعلم  اإىل  ي�سبون  وملن 
املغربي،  بالّر�سم  العربية  األفاظه  كتبت 
ا�سفل احلرف(،  واحدة يف  بنقطة   ( فالفاء 

والقاف) بنقطة واحدة يف اأعاله (.
�سنة  ن�رشه  العربي:  الفرن�سي  املعجم   /3
1886م، اعتمد فيه اللّهجة العا�سمية عمال 
ا�ستثنائيا، واأهداه اإىل احلاكم العام للجزائر، 
مع  يتعاملون  الذين  للمعمرين  موجه  وهو 
ومعرفتهم  مهامهم،  اأداء  لت�سهيل  االأهايل، 
العلمية باللغة العربية كما جاء يف مقدمته، 
خم�ص  طبعته  اأهميته  االإدارة  راأت  وملا 

مّرات متتالية.  

�شديرة...ولهجة زواوة • ابن 

الفرن�سية  اال�ست�رشاق  مدر�سة  اهتمت 
تاريخ  الرببرية، يف وقت مبكر من  باللهجة 
االحتالل، ون�رشت يف ذلك درا�سات خمتلفة 
االجتماعي،  ن�سيجها  القبائل،  منطقة  عن 
لهجاتها،  وخمتلف  �سكانها  وتركيبة 

يف  مبتغاهم  ووجدوا  فيها،  الغالبة  واللغة 
لغوية  درا�سة  لهم  وفّر  الذي  �سديرة  ابن 
واجتماعية هامة عن زواوة، تناولت االإن�سان 
االأهايل،   اإدماج  وطرق  والتقاليد،  واللهجة 
�سمن مهمة كلف بها  من طرف »تريمان« 
�سنة 1886م، ون�رشها �سنة 1887م  يف كتاب 
�سّماه  »مهمة يف بالد القبائل حول اللّهجات 
الرببرية واإدماج االأهايل »، يعترب ما طرحه 
اأّنها  غري  علمية،  ا�ستق�سائية   درا�سة  فيه 
يف  وتخدمه  امل�ستعمر  م�سلحة  يف  ت�سب 
�سماها،  كما    « مهمة   « فهي  نفوذه،  ب�سط 
واإن احتوت  التقريرية،  الكتابة  طغت عليها 
يحكم  ا�ستنتجها،  كثرية  ونتائج  معطيات 
بع�سها التوازن، ويطغى على اأكرثها اأفكارا 
باحلرف  للكتابة  كتف�سيله  م�ستهجنة، 
بجهود  وتنويهه  العربي،  بدل  الفرن�سي 
منطقة  يف  الفرن�سيني  من  املند�سني 
قورد    »Gorde ال�سيدة«   « اأمثال  القبائل 
وتتحدث  الرببرية،  اللّغة  يف  تتحكم  التي 
االأمهات  ثقة  ك�سب  ا�ستطاعت  وكيف  بها، 
لهّن،   كبرية  خدمات  بتقدمي  القبائليات 
التي   « اأوفال  تادرت   « مدر�سة   ويذكر 
تعبريه،  والذي على حّد  »�سباتييه«  اأن�ساأها 
الفرن�سية  اللّغة  تعليم  اأجل  من  الكثري  فعل 
مبنطقة القبائل«، واإن حتّفظ يف مواقع من 
كتابه عن ال�ّسيا�سة املتبعة من االإدارة جتاه 
التي   « التف�سيل  ال�سكان، وخا�سة �سيا�سة 
تعرفها املنطقة، باملقارنة مع منطقة 
وكيف  العا�سمة،  اجلزائر  اأو  القرقور 
موجه  تعليمي  مبقرر  خ�سوا  اأنهم 

للقبائل دون العرب «.

العامية:  بالعربية  • اهتمامه 

عن  بحوث  و�سع  الفرن�سيون  حاول 
املحادثة  واأ�ساليب  العربي  اللّ�سان 
اال�ست�رشاق  علماء  و�ساهم  واخلطاب، 
باللّهجات  ومعاجم  موؤلفات  تاأليف  يف 
باللّغة  وحكايات  ر�سائل  وكتابة  املحلية، 
العربية املعربة ، ووجدوا اأّن �سبيل االت�سال 
 « لهجاتهم،  معرفة  يف  يكمن  بال�سكان 
على  قوامي�ص  عدة  ذلك  اأجل  من  فظهرت 
وبرينييه،  بو�سي،  ودي  فرعون،  جوين  يد 
وما�سويل، ومن ذلك كتاب فرعون امل�سمى« 
الّنحو االبتدائي للعربية الدارجة »، املوجه 
عنوان  حتت  ون�رشه  ب�سطه  ثم  للفرن�سيني، 
�سنة  ويف  الب�سيط(،  العربي  النحو  )موجز 
االأمثال  »مبادئ  البورت  دو  ن�رش  1835م 
العربية يف اجلزائر«...ثم ن�رش برينييه كتابه 
)موجز العربية الدارجة يف مدينة اجلزائر( 
الذي حّدد فيه خ�سائ�ص اللّهجة اجلزائرية 
حياة  عن  تفا�سيل  فيه  واأعطى  العربية، 

ال�ّسكان «.
 حتّول ف�سول الفرن�سيني من جمرد ا�ستطالع 
لعادات االأهايل وثقافتهم اإىل قناعة تر�سيخ 
ووجد  الف�سحى،  عن  بديلة  كلغة  العامية 
هذا  يف  العون  يد  لهم  يقّدم  من  هوؤالء 
املفرن�سة  اجلزائرية   الّنخب  من  املجال 
، اأمثال  الها�سمي بن �سي لوني�ص ، و�سعيد 
وابن   ، وغريهم  يحيى  بن  وعالوة  بوليفة، 
�سديرة اأكرثهم م�ساهمة يف ن�رش الدرا�سات 
التي تخ�ص قواعد اللغة والقوامي�ص، وطرق 
احلوار املعتادة عند عامة الّنا�ص، فاملعاجم 
اللّغوية التي ن�رشها كانت الرتجمة فيها من  
اأدري  وال  الدارجة،  العربية  اإىل  الفرن�سية 
توظيفها  بها، وحر�سه على  اهتمامه  �سبب 
اال�ستعمار  �سعي  يجهل  كان  فهل  كتبه،  يف 
اأّن تعلّقه  اأم  لن�رشها وت�سجيع الكتابة بها ؟ 
وانبهاره بالثقافة الغربية �سلخه من وطنيته، 
فوّظف جتاربه واأعماله  ليكمل بها ما عجز 

عن بلوغه امل�ست�رشقون ؟ 

امل�شائل: جميع  يف  • الر�شائل 

هذا الكتاب من املجاميع الوثائقية الهاّمة 
اأعّدها »ابن �سديرة »، �سم فيه 320  التي 
يعر�سها  من  اإىل  حتتاج   خّطية،  وثيقة 
التاريخية،  الأهميتها  والتحليل  للدرا�سة 
يف  واأعانه  1892م،  �سنة  املوؤلف  جمعها 
ترتيبها ابنه �سارل، وطبعت بتقنية الطباعة 
ابن   « اأهدى  جردان.  مبطبعة  احلجرية 
�سديرة » جمموع هذه الوثائق اإىل اجلرنال 
» فورجيمول بو�سكينارد »، القائد ال�ّسابق 
الفيلق  يف  وال�سابط  ب�سكرة،  ملنطقة 
احلادي ع�رش املحتل لتون�ص، ولعله كتابه 
الفرن�سي،  اللّ�سان  من  خال  الذي  الوحيد 
جمع  عن  يزيد  ال  به   قام  ما  كان  واإن 
للوثائق والر�سائل اخلّطية وتنظيمها، وهي 
تختلف يف جودة الكتابة وعمق املعلومات 
يف  �سديرة  ابن  اأ�سار  امل�سامني.  وثراء 
درا�سة  اإىل  النظر  يجب  اأّنه  اإىل  مقدمتها 
اللغة العربية يف اجلزائر من ثالث جهات 
واملرا�سالت  املنطوقة،  اللغة   ( خمتلفة 
يندرج  هنا  وعمله  الكال�سيكي(،  واالأدب   ،
قّدمها  التي  الكتابية،  املرا�سالت  �سمن 
للم�ستعربني وطلبة املدر�سة العليا لالآداب، 
حت�سريا لهم على فك رموز اخلّط ملن ال 

فكرة لديهم عن قراءة املخطوطات.
الكتاب عبارة عن �سورة لر�سائل خمطوطة 
تغلب عليها الكتابة بالدارجة، الأنها لي�ست 
طبقات  من  بل  وكّتاب،  اأدباء  من  �سادرة 
االألفاظ  من  وفيها  امل�سارب،  خمتلفة 
مازالت  والتي  الكثري،  املعّربة  الفرن�سية 
عالقة يف األ�سنة الّنا�ص اإىل يومينا احلايل، 
االجتماعية  احلالة  تعك�ص  وحمتوياتها 
اجلزائري  للمجتمع  والعلمية  وال�سيا�سية 
احتوت  ع�رش،  التا�سع  القرن  نهاية 
�سديرة  ابن  اإىل  موجهة  ة  خا�سّ خطابات 
حممد  اأمثال  املناطق،  وقّياد  وجهاء  من 
امل�سجلة  فر�سالته  قانة،  بن  ال�سغري 
ف�سله  فيها  اأظهر  1875م  ماي   24 بتاريخ 
كما  له،  الوالد  مبثابة  نف�سه  واعترب  عليه 
القادر  الكتاب ر�سائل لالأمري عبد  يحتوي 
وابنه الها�سمي، وحممد بن حرار، ولق�ساة 
به  ي�ستنجدون  الوطن  جهات  خمتلف  من 
مّلا  ة  وخا�سّ اأف�سل،  اأماكن  اإىل  لنقلهم 
اإبيل«  كورد  ال   « مبحكمة  م�ست�سارا   كان 
مرا�سالت  وهناك  العا�سمة،  باجلزائر 
من  املوؤلف  اإىل  وردت  �سخ�سية   اأدبية 
بع�ص االأدباء، اأمثال االأ�ستاذ حممد ال�سعيد 
باجلامع  املدر�ص  الزكري،  اأحمد  بن 
الدالئل يف  اأو�سح  كتاب«  وموؤلف  االأعظم 
 ،« القبائل  ببالد  الزوايا  اإ�سالح  وجوب 
االأديب حممد حديد  بلدياته  را�سله  وكذا 
تاأليف  له  وموؤرخ،  �ساعر  وهو  الب�سكري، 
البن  ر�سالته  ففي   ،« الذواودة  »تاريخ  عن 
�سديرة بتاريخ 15 مار�ص 1885م كتب فيها 
لغزا وطلب منه فك رموزه، كما اأخربه باأّن 

والده ووالدته واخته كلّهم بخري.
احتواها  التي  الهاّمة  الوثائق  كمية  اإّن 
ة  وخا�سّ �سديرة،  بن  بلقا�سم  جمموع 
وحاكم  القياد  بني  احلكومية  الر�سائل 
اجلزائر، والتي يرجع تاريخ بع�سها اإىل �سنة 
1851م،  لتثبت اأّن الرجل ُمّكن من الو�سول 
وكتابه  فيه،  الفرن�سية  االإدارة  لثقة  اإليها، 
عن  ت�ساوؤالت  طرح  اإىل  يدفعنا  ما  بقدر 
الفكرية  املنظومة  �سمن  الّنخب  هذه  دور 
الر�سيد  هذا  اأمامنا  ي�سع  فاإّنه  لالحتالل، 
التي  ة  اخلا�سّ املر�ساالت  من  التاريخي 
 ، االإدارة  اإىل  موجهة  كثرية  �سكاوى  �سّمت 
تر�سد  التي  املختلفة  االأهايل  ومنازعات 
اأمّلت  التي  عبة  ال�سّ االجتماعية  املعاناة 

باالأ�رش نهاية القرن التا�سع ع�رش.
 للمو�سوع م�سادره

ال ريب اأّن �شخ�شية بلقا�شم 
بن �شديرة حتتاج اإىل 

درا�شة معّمقة باعتباره 
من الّنخب املثقفة املوهوبة 

التي خدمت اال�شت�شراق 
الفرن�شي، وهاته الفئة 

مازال دورها الثقايف 
واإنتاجها الفكري يحتاج 
اإىل مزيد من الّدرا�شات 
امل�شتوعبة، ويف تقييم 

الدكتور اأبو القا�شم �شعد 
اهلل ملا قّدمته للرتاث 

الوطني، اعترب اأّن » قدًرا 
م�شرتكا بني ابن �شديرة 
وابن �شنب، وهو املوهبة 

الّنادرة ، والبحث امل�شتمر، 
ولكن يف خدمة االإدارة 
واال�شت�شراق، اأكرث من 

خدمة الثقافة الوطنية «.
اإّن املقاربة بني ما قّدمه 

حممد بن اأبي �شنب للرتاث 
اجلزائري، مع ما تركه 

بلقا�شم بن �شديرة، فيه 
اإجحاف يف حّق االأول، 

فابن �شديرة من العنا�شر 
املرّوجة لّل�شان الفرن�شي 

، ومن الفاعلني يف 
الّدعاية مل�شاريع املدار�س 

الفرن�شية التعليمية، 
ال يجد غ�شا�شة يف 

االفتخار بخدماته للإدارة 
الكولونيالية وتلمذته من 

اأبناء املعمرين .

اأقالم

حممد ب�شكر
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اغتيال يا�سر عرفات من جديد.. حما�سبات!!
العميق  الفرز  مرحلة  انها  اجل 
اال  الوادي  يف  يبقى  ال  لكي 
عرفات  يا�رس  اأخطاء  حجاره، 
اال�ضرتاتيجية وقوفه �ضد العدوان 
رف�ضه  و  العراق  على  االأمريكي 
وقيادته  ومقد�ضاته  �ضعبه  اإهانة 
لل�ضف  جمعه  و  االنتفا�ضة 
اال�ضت�ضالم..  ورف�ضه  الوطني 
ولكنها  ثانية  مرة  قتله  يريدون 
كان  فاالأوىل  االأوىل  من  اأق�ضى 
فرييدون  االن  اأما  �ضهيدا  فيها 
على  منه خمطئا جر  يجعلوا  ان 

�ضعبه الويالت.

االأخطاء اال�صرتاتيجية:

الفل�ضطينية  الثورة  انطقت  منذ 
ح�ضابات  يف  كانت  املعا�رسة 
الأنها  ا�ضرتاتيجيا  خطاأ  البع�ض 
هددت م�ضاريع اأيديولوجية كبرية 
يف املنطقة فلقد هددت امل�رسوع 
والي�ضاري..  والبعثي  النا�رسي 
ولهذا هاجمها النا�رسيون بعنف 
اإخواجنية  حركة  انها  واتهموها 
وحليف للناتو وظلت مطاردة من 
قبل نظام عبدالنا�رس منذ بداية 
اأما   1967 نكبة  حتى  ت�ضكلها 
البعث وحزبه ودوله فلقد نا�ضبت 
منذ  العداء  الفل�ضطينية  الثورة 
انطالقتها ولقد مت اعتقال يا�رس 
قيادات  اعتقال  ومت  عرفات 
ينج من  باجلملة ومل  فتح  تنظيم 
وذلك  الوزير  جهاد  ام  اال  ذلك 
منحتها  اجلزائرية  ال�ضفارة  الن 
واأبلغت  جزائري  �ضفر  جواز 
ان  ال�ضوريني  اجلزائرية  ال�ضفارة 
اأي م�ض بال�ضيدة ام جهاد �ضيعترب 
اأما  جزائرية..  برعية  م�ضا 
الي�ضار العربي فلم يرتدد يف كيل 
�ضد  ال�ضعاراتية  امل�ضطلحات 
اعتبار  على  الفل�ضطينية  الثورة 
واأ�رسعت  رجعي..  ميني  انها 
اأذرع  بت�ضكيل  العربية  االأنظمة 
اأمنية لها ودفعت بها يف ال�ضاحة 
الفل�ضطينية فكان للبعث ال�ضوري 
للبعث  وكان  ال�ضاعقة  منظمة 
العربية  التحرير  جبهة  العراقي 
ومن الغني عن القول ان مرجعية 
دم�ضق  كانت  الف�ضيلني  هذين 

وبغداد.. 
خطاأ  الفل�ضطينية  الثورة  كانت 
النظام  نظر  يف  ا�ضرتاتيجيا 
من  حالة  �ضتمثل  الأنها  العربي 
الذي  اال�ضتقرار  وعدم  التوتر 
ظل  يف  اال  حت�ضيلهما  ميكن  ال 
معه..  والهدنة  العدو  موادعة 
على  املوؤامرة  كانت  هنا  ومن 
الإخراجها  الفل�ضطينية  الثورة 
لبنان  اىل  وجلوئها  االأردن..  من 
الدبابري  الثورة ع�ض  وهنا تدخل 
حيث يرى فيها الطائفيون خطرا 
على  البلد  توزع  على  حقيقيا 
طائفي  مبعيار  حما�ض�ضاتهم 
فيما هي توجهت مبا�رسة الإن�ضاء 
ن�ضايل  و�ضيا�ضي  ثقايف  مناخ 
اعتبارات  على  التمايز  يحدث 
جديدة عنوانها اما مع فل�ضطني 
ال�ضهيوين  امل�رسوع  مع  اأو 

واال�ضتعماري.
وجدت الثورة الفل�ضطينية نف�ضها 
بواقع  ت�ضطدم  لوجه  وجها 
�ضايك�ض  اتفاقيات  من  معقد 
وحامية  حار�ضة  واأنظمة  بيكو 
مع  العالقات  يف  موغلة  و  لها 
اال�ضتعمار بتبعية اأمنية و�ضيا�ضية 
عربية  وعوا�ضم  واقت�ضادية.. 

اأجنبية..  �ضفارات  ت�ضريها 
�ضنة   15 خالل  حربا  فخا�ضت 
ا�ضتطاعت ان حتيي روح املقاومة 
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وتفر�ض 
اإال  خريطة املنطقة ال�ضيا�ضية.. 
ب�ضكل  ا�ضتمرت  املوؤامرات  ان 
خروج  بعد  بالذات  مت�ضاعد 
امل�ضلحة  املواجهة  من  م�رس 
كامبديفد  اتفاقيات  مبوجب 
على  الهجوم  تلو  الهجوم  فكان 
يف  الفل�ضطينية  الثورة  قواعد 
القوى  فجرتها  اأهلية  حرب  ظل 
اىل  و�ضوال  بلبنان  االنعزالية 
من  الفل�ضطينية  الثورة  اإخراج 
لبنان مبعنى خروجها من حميط 
بت�ضارك  وذلك  متاما  فل�ضطني 

�ضهيوين وعربي ر�ضمي.. 

الثورة االإيرانية:

الثورة  وقوف  عجل  ولقد 
االإيرانية  الثورة  مع  الفل�ضطينية 
اال�ضتعماري  الهجوم  وترية  من 
فلقد  الفل�ضطينية..  الثورة  �ضد 
الثورة  ان  للعيان  وا�ضحا  كان 
عالقات  حتكمها  الفل�ضطينية 
االإيرانية  املعار�ضة  قوى  مع 
ال�ضيما االإمام اخلميني فلما كان 
�ضنوات  مدار  وعلى  العراق  يف 
االإيرانيني  الثوار  ا�ضتقبلت  عدة 
وب�ضهدائهم  بقياداتهم  واحتفت 
حفال  عرفات  يا�رس  تبنى  كما 
مبنا�ضبة  بريوت  يف  تاأبينيا 
ا�ضت�ضهاد املفكر االإيراين الثوري 
علي �رسيعتي ودربتهم وتقا�ضمت 
وطلقات  اخلبز  رغيف  معهم 
الثورة  راهنت  وقد  الر�ضا�ض.. 
الفل�ضطينية على الثورة االيرانية 
تعاطف  افقدها  كبريا  رهانا 
الدول  ومعظم  بل  اخلليج  دول 

العربية..
كان هذا خطاأ وخطرا ا�ضرتاتيجيا 
الفل�ضطينية  الثورة  ارتكبته  كبريا 
اال�ضتعماريني  عرف  يف 
ولكن  املنطقة..  يف  واأعوانهم 
ت�ضري  كانت  الفل�ضطينية  الثورة 
موقفا  تتبنى  وال  اأعينها  فاحتة 
با�ضتمرار  فهي  متحجرا  جممدا 
الناجح  الوا�ضح  املوقف  مع 
النا�ضج.. وهذا ما جعلها ب�رسعة 
لب�ض  ال  وا�ضحا  موقفا  تتخذ 
العراقي  الهجوم  �ضد  اأنها  فيه 
ولكنها مبا�رسة دعت  اإيران  على 
وبذلت  النار  ووقف  الت�ضالح  اىل 
�ضد  تكن  مل  فهي  كبريا..  جهدا 
�ضد  اإمنا  العراق  �ضد  او  اإيران 
اأي خ�ضارة يف  احلرب مدركة ان 
هو  امنا  الطرفني  من  طرف  اأي 
الفل�ضطينية..  للق�ضية  خ�ضارة 
وال  االيرانية  الثورة  تقبل  ومل 
النظام العراقي من الفل�ضطينيني 

هذا املوقف.

  اجتياح الكويت: 

من  ا�ضتغلت  امل�ضاألة  هذه  لعل 
قبل خ�ضوم عرفات اأو اجلهلة اأو 
الدعاية املعادية للطعن يف يا�رس 
ب�ضكل  عليه  والتحري�ض  عرفات 
اإي�ضاح  من  البد  وهنا  وا�ضع..  
املوقف دفعة واحدة لكي اليبقى 

جلاهل او خ�ضم حجة..
عالقات  حتكمه  عرفات  يا�رس 
عميقة هو وحركة فتح بالكويت.. 
الذي  العربي  البلد  فالكويت هي 
على  فتح  قيادة  ت�ضكنه  كانت 

وال�ضتينات  اخلم�ضينات  مدار 
كل  الكويت  من  فتح  تلقت  وقد 
�ضفوفها  يف  انخرط  ولقد  دعم 
يف  انخرط  لقد  بل  كويتيون 
االأ�رسة  من  اأمراء  �ضفوفها 
يف  متيزت  فالكويت  احلاكمة.. 
بدعم  وال�ضبعينات  ال�ضتينات 
الفل�ضطينية  للثورة  حمدود  غري 
وقياداتها..  فتح  حلركة  اأي 
كما  فتح  بني  العالقة  وكانت 
االأيديولوجية  والتيارات  اأ�ضلفنا 
وتوتر..  نفور  با�ضتمرار يف حالة 
�ضدام  نظام  بني  التنافر  ولعل 
ح�ضني وحركة فتح جتلى يف تبني 
عن  ان�ضقاقات  العراقي  النظام 
�ضربي  ان�ضقاق  راأ�ضها  على  فتح 
العالقة  وظلت  ن�ضال..  ابو  البنا 
النظام  كل  مع  هي  كما  هكذا 

العربي االأيديولوجي.. 
العراقي  اجلي�ض  اجتياح  يكن  مل 
وغري  ب�ضعا  عمال  اال  للكويت 
مقبول لدى قيادة فتح التي ادركت 
ان  عرفات  يا�رس  راأ�ضها  لوعلى 
مرحلة خطرية �ضتعي�ضها االأمة.. 
لكن يف مواجهة الفاجعة حتركت 
و�ضاغت  الفل�ضطينية  القيادة 
مع  باال�ضرتاك  عربية  مبادرة 
عراقي  ان�ضحاب  مفادها  االأردن 
حلل  وا�ضتعداد  الكويت  من 
فيها  مبا  العالقة  امل�ضكالت 
والديون  العراقي  الرميلة  حقل 
ان  اال  العراق..  على  املرتاكمة 
اف�ضل  مبارك  ح�ضني  موقف 
على  تعمل  كانت  التي  اجلهود 
ويف  العربي  احلل  �رسوط  توفري 
مذكرات جورج بو�ض ويف روايات 
عديدة عن موؤمتر القمة املنعقد 
يف القاهرة  تتم دعوة االأمريكان 
الع�ضكري  للتدخل  واالأوربيني 
جتيي�ض  مت  املوؤمتر  هذا  وعقب 
جيو�ض عربية يف مقدمتها اجلي�ض 
مع  ال�ضوري  واجلي�ض  امل�رسي 
القوى االأجنبية يف "حفر الباطن" 
جنبا جلنب ملحاربة العراق وهذا 
الدول  وبع�ض  عرفات  رف�ضه  ما 
واليمن  وليبيا  كاجلزائر  العربية 
اعترب  هنا  من  اأخرى..  ودول 
اخل�ضوم واجلهلة خطوة عرفات 
الكويت  �ضد  انحياز  مبثابة 
قطيعة  الإيجاد  للدعاية  وروجوا 
الق�ضية  نحو  ور�ضمية  �ضعبية 

الفل�ضطينية.
اخلط  م�ضلمات  اأهم  من 
ال�ضيا�ضي ليا�رس عرفات انه يقف 
لال�ضتعمار  امل�ضاد  اخلندق  يف 
ل�ضايك�ض  عدو  وانه  املنطقة  يف 
القوات  جاءت  فعندما  بيكو.. 
العراق  تدمر  بال�ضالح  املدججة 
ماليني  وتقتل  التحتية  وبنيته 
العراقيني ما كان من عرفات اال 
ان يعلن موقفه امل�ضاند للعراق.. 
وهذا ال ميكن بحال من االأحوال 
�ضدام  ملوقف  دعما  اعتباره 
ح�ضني يف امل�ضاألة الكويتية اأبدا.

االنتفا�صة الثانية: 

كامبديفد  مفاو�ضات  بعد 
الفا�ضلة اأ�ضبح وا�ضحا ان القيادة 
االأمريكية اتخذت قرارها باإخراج 
قيم  ولقد  اخلريطة  من  يا�رس 
�ضخ�ضية  ال�ضهاينة  و  االأمريكان 
يحمل  ال  رجل  باأنه  عرفات 
لديه  واإمنا  للت�ضوية  م�رسوعا 
قال  كما  لل�رساع  م�رسوع  فقط 
خارجية  وزير  عامي  بن  �ضلومو 

الكيان ال�ضهيوين و"دني�ض رو�ض" 
للمنطقة..  االأمريكي  املبعوث 
كان املطلوب من عرفات التنازل 
الفل�ضطينية  الق�ضية  عن عنا�رس 
والقد�ض..  الالجئني  يف  ممثلة 
منتجع  اىل  عرفات  يذهب  مل 
بكل  ات�ضل  ان  بعد  اال  كامبديفد 
القوى الفل�ضطينية واتفق اجلميع 
يلغي  �ضالم  على  توقيع  ال  ان 
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حقوق 

العودة والقد�ض.. 
كابديفد  من  عرفات  يا�رس  عاد 
هناك  ان  وا�ضحا  اأ�ضبح  وقد 
املوقف  على  خانقا  ح�ضارا 
اأمريكا  طرف  من  الفل�ضطيني 
ت�ضري  التي  العربية  والدول 
عربية  دول  ومن  بل  فلكها  يف 
امللف  من  االقرتاب  تخ�ضى 

الفل�ضطيني.. 
ال�ضهيونية  ال�ضلطات  قامت 
بالت�ضعيد باقتحام االأق�ضى بقيادة 
املظاهرات  وانفجرت  �ضارون 
القوات  وت�ضدت  الفل�ضطينية 
احلي  بالر�ضا�ض  ال�ضهيونية 
اأبناء  من  العزل  للمتظاهرين 
ال�ضعب الفل�ضطيني يف قطاع غزة 
وال�ضفة الغربية و ارتقى ع�رسات 
مواجهات  يف  ال�ضهداء  ومئات 
وا�ضعة مع قوات االحتالل.. هنا 
طلب عرفات من ال�رسطة وقوات 
اأبناء  بحماية  الفل�ضطينية  االأمن 
ال�ضعب من ر�ضا�ض العدو.. كان 
هذا هو اخلطاأ اال�ضرتاتيجي يف 
عرف الكيان ال�ضهيوين ويف عرف 

اجلهلة واخل�ضوم 
بعد  عرفات  يا�رس  موقف  ولعل 
ف�ضل مفاو�ضات كامبديفد يف�رس 
اتفاقية  من  موقفه  متاما جوهر 
الرئي�ض  يخف  فلم  او�ضلو..  
اتفاقية  من  موقفه  الفل�ضطيني 
هّم   " اأنها:  اعتبار  على  او�ضلو 
يف  تكلم  وطاملا  مزفت"  وزفت 
ان  والعامة  اخلا�ضة  جل�ضاته 
مئات  او�ضلو  اتفاقية  على  له 
يحاول  كان  ولكنه  املالحظات 
جديدة  وقائع  فر�ض  قوة  بكل 
على االأر�ض منها اإدخال ع�رسات 
ال�ضتات  من  الفل�ضطينيني  اآالف 
منهم كفاءات �ضيا�ضية وع�ضكرية 
الفعل  �رسيان  يف  حقنها  مت 
وال�ضفة  غزة  قطاع  يف  ال�ضعبي 

الغربية.
كان التف�ضري الفل�ضطيني التفاقية 
ينتزع  اأن  بو�ضوح  يعني  او�ضلو 
وعنا�رس  اأر�ضهم  الفل�ضطينيون 
تب�ضط  بداأت  �ضلطة  يف  القوة 
االأر�ض  من  رقعة  على  وجودها 
الفل�ضطيني  الوجود  يكون  وان 
اإ�ضافيا  قوة  عن�رس  اجلديد 

للمفاو�ض الفل�ضطيني.. 
موقف الرئي�ض عرفات يف قيادة 
�ضيا�ضي  عمل  الثانية  االنتفا�ضة 
انه موقف  اإىل  باالإ�ضافة  بامتياز 
ان  نتوقع  كنا  فماذا  مبدئي.. 
ير�ضل  هل  عرفات  يا�رس  يفعل 
واعتقال  االنتفا�ضة  لقمع  جنوده 
يجل�ض  ان  ام  املقاومني؟ 
القرف�ضاء وقد األقت به ال�ضيا�ضة 

االأمريكية خارج املربع؟
اإرهابي  انه  عنه  يقال  ان  اأما 
اإرهابية  ممار�ضات  ومار�ض 
فذلك يعني بو�ضوح عدم االإميان 
على  الفل�ضطينية  بالق�ضية 
حترر  حركة  حالة   انها  اعتبار 
القانون  مبوجب  لها  يحق  وطني 
االأدوات  كل  ا�ضتخدام  الدويل 

لتقرير  املقاومة  يف  املالئمة 
ثم  الفل�ضطيني..  ال�ضعب  م�ضري 
بعد  �ضنة   17 من  اكرث  يكفي  اال 
�ضبيل  وانتهاج  عرفات  موت 
املقاومني  واعتقال  املفاو�ضات 
املقاومة  على  واملحر�ضني 
املفاو�ضات  نهج  ان  الكت�ضاف 
اأو�ضلتنا اىل ما نحن فيه  العبثية 

من هوان.
يف  عرفات  يا�رس  موقف  ان 
من  االخرية  الثالث  ال�ضنوات 
عمره كان فر�ضة عظيمة لت�ضحيح 
امل�ضار واخلروج من عبث او�ضلو 
على  املفرو�ضة  الت�ضوية  وعبث 
كانت  لقد  الفل�ضطيني..  ال�ضعب 
ان  عرفات  ليا�رس  كبرية  فر�ضة 
يكون كما هو على حقيقته زعيم 
اخر  اىل  منا�ضال  ورجال  ثورة 

نف�ض.

ماذا يريدون؟:

عندما نتابع انتقادات اأولئك الذين 
تفاجئوننا بنقدهم ليا�رس عرفات 
اأخطاءه  للرجل  اأن  ن�ضتبعد  ال 
ولكن لي�ض تلك التي مت�ض روؤيته 
وو�ضوحها و كفاحه و قدرته على 
فيا�رس  ال�ضغوط..  من  التخل�ض 
وراهن  و�ضاي�ض  ناور  عرفات 
من  ب�ضعبه  يخرج  لكي  خادع  و 
املوؤامرات اخلطرية.. �ضكت عن 
والعب  ف�ضقة  �ضاحب  و  اأ�رسار 
ال�ضقوط  يتجنب  لكي  ال�ضيطان 
اأن  راأى  عندما  ولكنه  ب�ضعبه.. 
كما  مك�ضوفا  اأ�ضبح  �ضيء  كل 
قال �ضلومو بن عامي: " لقد كان 
�ضالح  قلب  عرفات  يا�رس  �ضدر 
الدين االأيوبي". وكما قال دني�ض 
يعرف  كان  عرفات  ان  رو�ض:" 
ولي�ض  وحيد  اأنه  ديفد  كامب  يف 
معه اأحد يف الوفود التي تتفاو�ض 
بروح  ويتمتع  مفاجئا  كان  ولكنه 

معنوية قاهرة".
ماذا يريد اذن هوؤالء امل�ضو�ضون 
عرفات؟  يا�رس  �ضد  واملهيجون 
انه بو�ضوح يريدون اإدانة مقاومة 
جعل  و  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
التفاو�ض  على  املبنية  الت�ضوية 
ان  اأوحدا..  �ضبيال  التفاو�ض  ثم 
باالإرهاب  عرفات  يا�رس  اتهام 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  باأنه جلب  اأو 
بعيد  ن�ضاأت  التي  كتلك  ماآ�ضي 
يريدون  اإمنا  الكويت  اأزمة 
االحتالل  منطق  مترير  بو�ضوح 
مدان  االإرهاب  مواجهته  وان 
اال�ضتعماريني  موؤامرة  ومترير 
العربية  بلداننا  تدمري  ب�رسورة 
اأي  ومنع  بينها  االأزمات  واثارة 
الإيقاف  التدخل  اإقليمية من  قوة 

النزف الداخلي..
املقاومة  عنوان  عرفات  يا�رس 
واحل�ضور  الوطنية  والوحدة 
ورمز  الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي 
الفل�ضطينية..  الوطنية  الكرامة 
مالأ  الذي  عرفات  كان  هكذا 
واأثار  و�ضجيجا  دويا  الدنيا 
الرقم  وكان  لق�ضيته  االنتباه 
ينال  لن  املنطقة..  يف  ال�ضعب 
واالأعداء  واخل�ضوم  اجلهلة  منه 
بل هو حجة على اجلميع بن�ضاله 
وفل�ضطينيته وكرامته وعزة الثائر 
تهوي�ضات  تزيد  ولن  روحه..  يف 
املهو�ضني اإال اأن تعيد من جديد 
�ضم�ضه يف �ضماء فل�ضطني وع�ضق 
غالب  واهلل  فعلوا  مهما  له  �ضعبه 

على امره.

�صاح عو�ض

يف جو الهزمية تتبدل 
املفاهيم، وت�صتبدل 
القيم، ي�صبح الوعي 

دربا لالنتحار، 
والوطنية طي�صا، 

و الكرامة مقامرة، 
والرجولة تهورا، 

واملقاومة اإرهابا.. 
ويف جو الهزمية 

تكون الطاأطاأة للطغاة 
واال�صتعمار �صيا�صة، 

وت�صبح الدونية 
انفتاحا و�صلوكا 

ح�صاريا..
اأجل اأننا نواجه 

اخطر توابع الهزمية 
الع�صكرية انحدارا 

يف اأب�صط ما يجب اأن 
يتم�صك به االأ�صخا�ض 
فن�صبح كفرة باأجمادنا 

وطاعنني ملواقف 
العز.. اإخطر توابع 

الهزمية اأن ال نعت�صم 
بالوفاء لتلك اللحظات 
الرائعة التي جتلت فيها 

اأرواحنا اإقداما و عزة.
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عي�شة ق.

وك�سف يف ات�سال هاتفي "للو�سط" 
اأم�ض اأن وايل عني الدفلى يرف�ض 
ب�سبب  املالية  الإعانة  ت�رسيح 
للفريق  البنكي  احل�ساب  جتميد 
على  املرتاكمة  الديون  اإثر  على 
عاتق الرئي�ض ال�سابق للجيل يا�سني 
بولل والتي قدرها م�سدرنا بقيمة 
اأقدم  3 مليار و300 مليون �سنتيم، 
على اإثرها الدائنون بتجميده بناء 
على قرار ق�سائي والأمور تتواجد 
وياأتي  العدالة،  اأروقة  يف  نزاع  يف 
اإ�رسار الوايل على حرمان النادي 
بالنظر  به  اخلا�سة  امليزانية  من 
وعدم  الدائنني  نحو  لذهابها 

منها،  احلالية  الإدارة  ا�ستفادة 
غاليا،  الفريق  ثمنه  يدفع  ما  وهو 
احلايل  الرئي�ض  اأن  حمدثنا  واأكد 
يف  بالفريق  التحق  جنوم  ر�سوان 
عاتقه  على  واأخذ   2018 فيفري 
كان  وقت  يف  الرئا�سة  م�سوؤولية 
نحو  ذاهب  الدفلى  عني  جيل 
ب�رسف  قام  حيث  الديركتوار، 
مدار  على  جيبه  من  الأموال 
وح�رسرّ  اأعوام،  ثالثة  يقارب  ما 
بالفريق  يليق  ريا�سيا  م�رسوعا 
ال�سعود  قدومه  منذ  ق  حقرّ الذي 
يف مو�سمني متتاليني بعدما وجده 
يف ق�سم ما بني الرابطات، و�سعد 
معه يف املو�سم املوايل اإىل بطولة 
تاأ�سرية  يقتطع  اأن  قبل  الهواة، 

الثانية،  الرابطة  اإىل  ال�سعود 
انتدب املدرب �سمري زاوي  حيث 
الفنية وتعاقد مع  العار�سة  لقيادة 
لعبني اأ�سحاب اخلربة على غرار 
من  عمراين  واحلار�ض  بولكبات 
جمعية ال�سلف وثنائي ن�رس ح�سني 

داي �سمادي ودو�سن.

عدم ت�أهيل امللعب يهّدد 
الفريق ب�ال�شتقب�ل يف 

بومرزاق

عن  جنوم  عربرّ  ذلك،  جانب  اإىل 
جلنة  تاأهيل  عدم  من  فه  تاأ�سرّ
الفريق،  ملعب  املالعب  معاينة 
البلدية  قيام  عدم  ب�سبب  وذلك 

عملية  باإجراء  بت�سيريه  املكلفة 
وهو  املطلوبة  والتهيئة  ال�سيانة 
موؤهل ل�ستقبال  الذي جعله غري 
للمو�سم  حت�سبا  النادي  مباريات 
اجلديد، حيث �سيكونون م�سطرين 
على اإثر ذلك بال�ستقبال يف ملعب 
يف  بال�سف،  بومرزاق  ال�سهيد 
تاأهيل ملعب  لف�سل يف عدم  حال 
اأجرى  لالإ�سارة،  الدفلى.  عني 
اجلمعية  البارحة  م�ساء  الفريق 
موقف  در�ست  التي  ال�ستثنائية 
الرئي�ض جنوم بالبقاء على رئا�سته 
اأو الن�سحاب من الت�سيري، حيث مل 
يرتدد حمدثنا يف التاأكيد اأن فريق 
الدفلى يدر�ض امكانية  جيل عني 
الن�سحاب من املناف�سة املو�سم 

املوارد  لغياب  بالنظر  املقبل 
لل�سلطات  التام  وال�سمت  املالية 
املحلية، التي مل جتد احللول من 

د،  املعقرّ الو�سع  هذا  جتاوز  اأجل 
الدفلى  عني  جيل  يتواجد  والذي 

مهددا لدفع ثمنه غاليا.

ميّر ن�دي جيل عني الدفلى بو�شع ال يح�شد عليه قبل انطالق املو�شم الكروي اجلديد، وهو الذي �شجل ال�شعود اإىل الرابطة الث�نية لكرة القدم، اأين يعي�ش اأزمة م�لية 
خ�نقة اأوقفت جميع التح�شريات حت�شب� للعودة جمددا اإىل املن�ف�شة التي برجمته� الرابطة اله�وية لكرة القدم ابتداء من منت�شف �شهر فيفري املقبل، ويف هذا ال�شدد 

اأو�شح رئي�ش الن�دي ر�شوان جنوم اأن الفريق ال ميلك اأي مورد م�يل ي�شمح له ب��شتئن�ف التدريب�ت واال�شتعداد حتى يكون ج�هزا مع انطالق موعد املو�شم اجلديد

ال�شلط�ت املحلية ترف�ش ت�شريح االإع�نة امل�لية ب�شبب الديون املرتاكمة

جيل عني الدفلى يع�ين االأمّرين ويهدد ب�الن�شح�ب من البطولة الوطنية

بوجن�ح ي�شجل ثن�ئية وممرر ح��شم يف الفوز على اخلريطي�ت

بلحاج يطيح مبواطنه براهيمي
اأطاح الالعب الدويل اجلزائري نذير بلحاج 
املقابلة  خال  براهيمي  يا�سني  مبواطنه 
والريان  ال�سيلية  فريقي  جمعت  التي 
حل�ساب دور جنوم قطر الذي جرت م�ساء 
الظهري  فاز  حيث   ،12 جولتها  اأم�ض  اأول 
بثنائية  الوطنية  للت�سكيلة  ال�سابق  الأي�رس 
نظيفة، كان اأحد الهدفني �سجل يف مرمى 
الريان خطاأ من مدافعه، و�سهدت املباراة 
اأين  اأ�سا�سيا،  اجلزائري  الثنائي  م�ساركة 
فريقيهما.  يف  القيادة  �سارة  معا  حمال 
اخل�رس  مهاجم  تاألق  ذلك،  جانب  اإىل 
الذي  العري�ض  الفوز  يف  بوجناح  بغداد 

رد،  دون  بخما�سية  به  اطاح  بعدما  امل�سابقة،  لنف�ض  اخلريطيات  امام  ال�سد  ناديه  حققه 
ثالثية  توقيع  ي�ساهم يف  ما جعله  وهو  ومنح متريرة حا�سمة  اللقاء  �سجل هدفني يف  اأين 
من جمموع الأهداف التي �سجلها ناديه، ووقع ابن مدينة وهران الهدفني الرابع واخلام�ض 
ومنح التمريرة احلا�سمة التي جاء منها الهدف الثاين لناديهن اأين مت اختياره رجل اللقاء 
مها املعني على مدار الت�سعني دقيقة منه، ومتكنت  بناء على امل�ستويات الرائعة التي قدرّ
ت�سكيلة "الزعيم" من املوا�سلة يف العزف على انفراد ب�سدارة الرتتيب، اأين حتتل املركز 

الأول بر�سيد 32 نقطة و�سجلت فوزها العا�رس منذ انطالق املو�سم احلايل.
عي�شة ق.

الرحلة غ�ب عنه� ج�بو وبن علجية واإي�شال التحق ب�لتعداد يف تون�ش

 مولودية اجلزائر تتنقل 
اإىل تون�س مبعنويات مرتفعة

غادر وفد فريق مولودية اجلزائر ظهرية البارحة نحو تون�ض عرب طائرة خا�سة من مطار 
هواري بومدين الدويل حت�سبا لتح�سري املقابلة الهامة التي تنتظره الأربعاء املقبل اأمام 
دوري  مناف�سة  من  ع�رس  ال�ساد�ض  الدور  اإياب  ملباراة  حت�سبا  التون�سي  ال�سفاق�سي  نادي 
على  رد  دون  بهدفني  القارية  املناف�سة  اجلزائر يف  ح�سمها ممثل  والتي  اإفريقيا،  اأبطال 
با�ستدعاء جمموع 24  نغيز  نبيل  ال�سدد قام املدرب  الأوملبي، ويف هذا  ملعبه 5 جويلية 
حرا�ض  ثالثة  بينهم  من  باملقابلة،  واملعنيون  اخلا�سة،  الرحلة  �سمن  يكونوا  حتى  لعبا 
ويتعلق المر بكل من �ساحلي، �سعال وبوطاقة، يف املقابل، �سوف تعرف املجموعة غياب 
الالعب عبد املوؤمن جاوب الذي رغم املر�ض كان مربجما اأن يكون معنيا بالرحلة لكنه مل 
"pcr"، بينما ا�ستبعد املدرب نغيز لعبه مهدي بن علجية  ن من القيام بفحو�سات  يتمكرّ
املعاقب بعد ت�رسفه عقب لقاء �سباب ق�سنطينة، اأما الإيفواري داودي اإي�سال فاإنه يكون 
التحق م�ساء البارحة بزمالئه يف تون�ض قادما من بالده كوت ديفوار التي تنقل اإليها من اجل 
جتديد عقد العمل. وبرمج الطاقم الفني م�ساء البارحة ح�سة تدريبية خفيفة لال�سرتجاع 
من اأجل لعبيه، بينما �سوف يبداأ العمل اجلدي ابتداء من اليوم من اأجل التح�سري اجلدي 
ملقابلة ال�سفاق�سي، حيث يخو�ض رفقاء الالعب عبد النور بلخري اأول ح�سة تدريبية من 
اإجراء  قبل  والتكتيكية  الفنية  الناحية  من  خا�سة  للت�سكيلة  الأخرية  اللم�سات  و�سع  اجل 

احل�سة الأخرية املقررة غدا والتي ت�سبق موعد اللقاء.
عي�شة ق.

ب�شبب غي�ب املرت�شحني ملن�شب الرئ��شة

نحو تاأجيل جديد للجمعية النتخابية جلمعية وهران

اتفقت مع الفرن�شي الف�ين الذي يلتحق ب�أر�ش الوطن هذا االأربع�ء

اإدارة الكناري تف�ضخ عقد بوزيدي 

املرت�سحني  عزوف  يتوا�سل 
الهاوي  النادي  رئا�سة  ل�سباق 
ومكتبه  وهران  جلمعية 
عن  �ساعة   24 قبل  التنفيذي 
النتخابية  العامة  اجلمعية 
قد  والتي  اليوم  املقررة 
ح�سب  ثانيا،  تاأجيال  تعرف 
ما علم اأم�ض لدى اإدارة هذا 
الرابطة  يف  النا�سط  النادي 
اجلمعية  وكانت  الثانية، 
يف  تاأجلت  قد  النتخابية 
املرة الأوىل الأحد املن�رسم 
امل�سري  وهو  ال�سبب،  لذات 
يعرفه  اأن  جدا  يحتمل  الذي 
موعد اليوم: "مبا اأن الرئي�ض 
مروان  عهدته،  املنتهية 
كل  عليه  علقت  والذي  بغور، 
ل  تر�سحه،  لتقدمي  الآمال 
من  موقفه  على  م�رسا  يزال 
جديدة"  لعهدة  الرت�سح  عدم 

وفق ما �رسح املناجري العام 
بن  هواري  الوهراين  للنادي 
الهاوي  النادي  ولأن  عمار، 
ال�رسكة  اأ�سهم  اأغلبية  ميلك 
�سوؤون  ت�سري  التي  الريا�سية 
فريق كرة القدم، فاإن الأخري 
اإىل  لل�سعود  يطمح  الذي 
الرابطة الأوىل مهدد مب�سري 
اإذا  ما  حال  يف  جمهول 
الن�سداد  و�سعية  ا�ستمرت 
الهاوي،  النادي  يعرفها  التي 

منه  يحذر  الذي  الأمر  وهو 
مع  �سيما  امل�سوؤول  نف�ض 
اقرتاب موعد انطالق بطولة 
ليوم  املقرر  الثانية  الرابطة 

12 فيفري املقبل.
وبخ�سو�ض فريق كرة القدم، 
املتحدث  ذات  اأفاد  فقد 
يف  اأم�ض  اأول  انطلق  اأنه 
اجلديد  للمو�سم  حت�سرياته 
البدين  املح�رس  باإ�رساف 
الذي  �سليم،  قا�سم  اجلديد 

ا�ستغل يف وقت �سابق مع عدة 
اأندية من الرابطة الأوىل، على 
غرار وفاق �سطيف ومولودية 
انتظار  يف  وذلك  اجلزائر 
ي�سيف  رئي�سي  مدرب  تعيني 
اإدارة  وكانت  النادي،  مناجري 
اجلمعية قد با�رست يف وقت 
املدرب  مع  ات�سالت  �سابق 
جمال بن �ساديل لإ�سناده هذا 
اأن الطرفني مل  اإل  املن�سب، 
املفاو�سات،  بعد يف  يتقدما 
نادي  ت�سكيلة  اأن  علما 
املدينة اجلديدة قد تدعمت 
مبا ل يقل عن ع�رسة لعبني 
التحويالت  فرتة  جدد خالل 
لكنها  املن�رسمة،  ال�سيفية 
عدد  رحيل  باملقابل  عرفت 
املو�سم  لعبي  من  معترب 

الفارط.
ق.ر. 

داخل  من  م�سادر  ك�سفت 
القبائل  �سبيبة  فريق  بيت 
�سبيبة  نادي  اإدارة  ف�سخ  عن 
املدرب  مع  العقد  القبائل 
مقابل  بوزيدي  يو�سف 
مالية،  تعوي�سات  منحه 
�سكلت  التي  اخلطوة  وهي 
النادي  جلماهري  �سدمة 
اإنهاء  واأن  خا�سة  القبائلي، 
العالقة بني الطرفني جاء يف 
ا�ستعادة  الت�سكيلة  اأن  وقت 
و�سجلت  ال�سحيح  الطريق 
التوايل  على  مقابالت  ثالث 
الأمر  وهو  هزمية،  دون 
الذي جعل الت�ساوؤلت تطرح 
التي  الأ�سباب  حول  بقوة، 
دفعت باإدارة الرئي�ض �رسيف 
هذا  مثل  على  تقدم  مالل 

الت�رسف، اإذا علمنا اأن اأخبار 
من�سبه  من  بوزيدي  اإقالة 
الفنية  العار�سة  راأ�ض  على 
قبل  منتظرا  كان  للت�سكيلة 
العالقة  توتر  ظل  يف  اأيام، 
الريا�سي  املدير  وبني  بينه 
ما  وهو  ال�سالم  عبد  كمال 
جعل الإدارة تف�سل الت�سحية 
به عو�ض البحث عن ت�سوية 

توا�سل  وبالتايل  امل�سكل، 
اإذا  املدربني،  ا�ستقدام  يف 
املدرب  بوزيدي  ان  علمنا 
الثاين الذي ي�ستهلكه الفريق 
الزلفاين  الليبي  كان  بعدما 
قاد الفريق يف بداية املو�سم 
عدم  ب�سبب  يغادر  اأن  قبل 
التدريب  اإجازة  امتالكه 
ت�سرتطه  مثلما  اأ"  "كاف 

اجلزائرية  الحتادية  لوائح 
منح  اأجل  من  القدم  لكرة 
الرابطة  ملدربي  الإجازة 

املحرتفة الأوىل.
واتفق م�سوؤولو �سبيبة القبائل 
الفرن�سي  املدرب  رفقة 
ينتظر  الذي  لفاين  ديني�ض 
اجلديد  املدرب  يكون  اأن 
والثالث  "الكناري"  لت�سكيلة 
له  �سبق  املو�سم، حيث  هذا 
بعدما  اجلزائر  يف  التدريب 
على  �سابق  وقت  يف  اأ�رسف 
�سباب ق�سنطينة، وينتظر اأن 
يلتحق باأر�ض الوطن الأربعاء 
اإنهاء  اجل  من  املقبل 
بالفريق  اإلتحاقه  اإجراءات 

عرب توقيع العقد.
عي�شة ق.
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مواجهة  عند  الفوز  مدريد  ريال  حقق 
اأول  رد  دون  بهدفني  فيغو  �سلتا  �سيفه 
اأم�س يف اجلولة 17 من الدوري الإ�سباين، 
وماركو  فا�سكيز  لوكا�س  من  كل  و�سجل 
و�سعد  امللكي.،  الفريق  هديف  اأ�سين�سيو 
ريال مدريد اإىل �سدارة الدوري الإ�سباين 
و3  فوزاً   11 من  نقطة   36 بر�سيد  موؤقتاً 
تعادلت و3 هزائم، يف املقابل ياأتي �سلتا 
فيغو يف املركز الثامن بر�سيد 23 نقطة، 
�سريخيو  قائده  مدريد  ريال  عن  وغاب 
منه  بدلً  فحل  املر�س  بداعي  رامو�س 
الدفاع  قلب  جانب  اإىل  ليلعب  نات�سو 
الفرن�سي رافايل فاران، و�سهدت املباراة 
�سلتا  مهاجم  اأ�سبا�س  ياغو  بني  مواجهة 
زمية  بن  وكرمي  اأهداف   9 �ساحب  فيغو 
�سلتا  ودخل  اأهداف،  ثمانية  ميلك  الذي 
فيغو املباراة وهو مل يخ�رس يف اآخر �ست 
مباريات يف الدوري املحلي حقق خاللها 

الفوز يف خم�س وتعادل يف واحدة.
وكاد اأ�سبا�س يفتتح الت�سجيل عندما ان�سل 

بني مدافعني لريال مدريد وحاول ا�سقاط 
تيبو  البلجيكي  احلار�س  فوق  من  الكرة 
م�ستتاً  املوقف  اأنقذ  نات�سو  لكن  كورتوا 
الكرة، ودفع �سلتا ثمن اهدار تلك الفر�سة 
لأن ريال �سن هجمة مرتدة �رسيعة و�سلت 
فيها الكرة اإىل ماركو اأ�سين�سيو على اجلهة 
ليتابعها  املنطقة  داخل  فرفعها  الي�رسى 
القائم  عند  املرتب�س  فا�سكيز  لوكا�س 
ريال  وجنح  ال�سباك،  داخل  براأ�سه  الثاين 
عندما  الثاين  الهدف  اإ�سافة  يف  مدريد 
امللعب  و�سط  يف  الكرة  مودريت�س  قطع 
ومرر كرة اأمامية باجتاه فا�سكيز الذي رد 
متقنة  كرة  بتمريره  اأ�سين�سيو  اإىل  اجلميل 

باجتاهه ليتابعها الأخري بي�رساه.
ديربي  مواجهة  انتهت  جهتها،  من 
واإ�سبيلية  بيتي�س  ريال  بني  الأندل�س 
اإ�سبيلية  وتقّدم   ،1-1 الإيجابي  بالتعادل 
بهدف �سجله جناحه �سو�سو، لكن �سريخيو 
ركلة  من  لبيتي�س  التعادل  اأدرك  كانالي�س 
جزاء  ركلة  احلكم  احت�سب  ثم  جزاء، 

اأخرى ل�سالح بيتي�س انربى لها هذه املرة 
حار�س  جنح  فقري  نبيل  الدويل  الفرن�سي 
اإ�سبيلية املغربي يا�سني بونو يف الت�سدي 
املغربي  الدويل  احلار�س  وبات  لها، 
يف  جزاء  لركلة  يت�سدى  حار�س  اأول  بونو 
الدوري  الأندل�س �سمن مواجهات  ديربي 
مباراة  ويف   ،21 القرن  خالل  الإ�سباين 
اأخرى، عاد بلد الوليد بفوز ثمني من اأر�س 

خيتايف 0-1.  
بفوزه  النقاط  نزيف  فياريال  اأوقف  بينما 
فياريال  وبّكر   ،1-2 ليفانتي  �سيفه  على 
عرب   19 الدقيقة  يف  وحتديداً  بالت�سجيل 
فرناندو نينيو بت�سديدة من م�سافة قريبة 
قبل  بيدرا�سا،  األفون�سو  من  متريرة  اإثر 
�ساحب  ع�ساق  مورينو  جريار  يطمئن  اأن 
ال�سيافة بت�سجيله الهدف الثاين بت�سديدة 
النيجريي  من  متريرة  اإثر  اأي�ساً،  قريبة 
�سريخيو  وقلّ�س  ت�سوكويزي،  �سامويل 
ليون الفارق يف الدقيقة 73 ب�رسبة راأ�سية 
نيمانيا  ال�رسبي  من  عر�سية  متريرة  اإثر 

الدقائق  يف  املناف�سة  فا�ستعلت  رادويا، 
املتبقية مع �سغط هائل لل�سيوف دون اأن 

ينجحوا يف اإدراك التعادل.
الأول  فوزه  حتقيق  يف  فياريال  وجنح 
مبارياته  يف  والثاين  وخ�سارة  تعادل  بعد 
يف  خاللها  �سقط  التي  الأخرية  الثماين 
فخ التعادل خم�س مرات، وانفرد فياريال 
ر�سيده  رفع  بعدما  موؤقتاً  الرابع  باملركز 

خلف  الأهداف  بفارق  نقطة   29 اىل 
اأم�س  ا�ست�ساف  الذي  �سو�سييداد  ريال 
اأمام  نقاط  ثالث  وبفارق  اأو�سا�سونا، 
�رسيكه ال�سابق اإ�سبيلية الذي ينتظره دربي 
بيتي�س  ريال  جاره  اأمام  �ساخن  اأندل�سي 
لحقاً، يف املقابل، مني ليفانتي بخ�سارته 
ر�سيده  فتجمد  املو�سم  هذا  ال�ساد�سة 

عند 18 نقطة وتراجع اإىل املركز 12.

ريال مدريد ينجو من فخ �ضلتا فيغو

�ستوتغارت  م�سيفه  على  ليبزيج  فريق  فاز 
بهدف دون رد يف املباراة التي جمعتهما اأول 
الأملاين  الدوري  14 من  اجلولة  ام�س �سمن 
بينز  »مر�سيد�س  ملعب  وعلى  »بوند�سليغا«، 
اأوملو  داين  الإ�سباين  املهاجم  اأحرز  اأرينا« 
وبهذا   ،67 الدقيقة  يف  الوحيد  اللقاء  هدف 

اإىل  النقاط  من  ر�سيده  ليبزيج  رفع  الفوز، 
ر�سيد  جتمد  فيما  موؤقتا،  ال�سدارة  يف   31
 ،11 املركز  يف  نقطة   18 عند  �ستوتغارت 
وقد يفقد ليبزيج ال�سدارة على �سوء نتيجة 
مواجهة بايرن ميونخ وماينز يف نف�س اجلولة 

الأحد.

اإن  مدريد  اأتليتيكو  بنادي  م�سدر  قال 
اإيقاف  عّطل  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 
بداعي  اأ�سابيع،   10 تريبري  كريان  املدافع 
انتهاك قواعد املراهنات، وعوقب تريبري 
اإ�سرتليني  جنيه  األف   70 قيمتها  بغرامة 
اإيقافه  مع  للعبة  الجنليزي  الحتاد  من 
اأ�سابيع بدءا من 23 دي�سمرب املا�سي،   10
تقدمي  مبنع  تتعلق  لوائح   4 لنتهاك 
بحكم  اأ�سخا�س  اإىل  معلومات  الالعبني 
للجماهري  متاحة  تكون  اأن  دون  مكانتهم، 

 30 اإجنلرتا  مدافع  وقال  الوقت،  نف�س  يف 
اإىل  هوت�سبري  توتنهام  من  املن�سم  عاما 
ي�سارك  مل  اإنه   ،2019 جويلية  يف  اأتليتيكو 
مراهنات  من  ي�ستفد  ومل  مراهنات  يف 
الذي  تريبري،  وا�سطر  اآخرين،  اأ�سخا�س 
الدوري  يف  اأتلتيكو  مباريات  كل  لعب 
الإ�سباين ودوري اأبطال اأوروبا هذا املو�سم 
قبل اإعالن اإيقافه، للغياب عن فوز مت�سدر 
من  خرج  كما  خيتايف  على   0-1 الدوري 

الت�سكيلة التي زارت األفي�س اأم�س. 

و�سع الإ�سباين �سريجيو رامو�س قائد ريال 
مدريد �رسًطا من اأجل التوقيع على عقد 
عقد  وينتهي  امللكي،  النادي  مع  جديد 
ال�سيف  يف  امللكي  الفريق  مع  رامو�س 
اتفاق  اإىل  الطرفان  ي�سل  ومل  املقبل، 
ل�سبكة  ووفًقا  الآن،  التجديد حتى  ب�ساأن 
»ديفن�سا �سنرتال« الإ�سبانية، فاإن رامو�س 
للتجديد  مدريد  ريال  على عر�س  وافق 
حتى �سيف 2023، كما مل يعار�س خف�س 
اأن  واأ�سارت  اجلديد،  العقد  يف  راتبه 
على  احل�سول  فقط  ا�سرتط  رامو�س 
�سارك  اإذا  يورو،  مليوين  بقيمة  مكافاآت 
يف 30 مباراة باملو�سم الواحد، واأو�سحت 

يزال  ل  التجديد  من  رامو�س  موقف  اأن 
معقًدا، لكن هناك حالة تفاوؤل لدى ريال 
اإمكانية التو�سل اإىل اتفاق  مدريد ب�ساأن 
العديد من  العقد اجلديد، وذكرت  حول 
التقارير ال�سحفية، اأن هدف رامو�س هو 

العتزال مع ريال مدريد.

وا�سل فريق اأر�سنال اأداءه الت�ساعدي وحقق 
على  بالتغلب  التوايل  على  الثالث  فوزه 
باأربعة  األبيون  بروميت�س  و�ست  م�ست�سيفه 
من   17 اجلولة  اإطار  يف  رد  دون  اأهداف 
متاما  �سيطر  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري 
اللقاء وافتتح مدافعه  اأر�سنال على جمريات 
يف  الت�سجيل  تريين  كريان  ال�سكتلندي 
ال�ساعد  الفريق  اأ�ساف جنم  ثم   23 الدقيقة 
 ،28 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف  �ساكا  بوكايو 
لكازيت  األك�سندر  وا�سل  الثاين  ال�سوط  ويف 
على  الثالثة  املباراة  يف  لالأهداف  ت�سجيله 
التوايل واأحرز هدفني متتاليني يف الدقيقتني 
60 و64 على التوايل، وهو ثالث انت�سار على 
التوايل للمدفعجية عقب التغلب على ت�سيل�سي 
 23 اإىل  ر�سيده  اأر�سنال  ورفع  برايتون،  ثم 
نقطة يف املركز 11 بعد اأن حقق فوزه ال�سابع 
مقابل تعادلني و8 هزائم، فيما جتّمد ر�سيد 
و�ست بروميت�س عند 8 نقاط فقط يف املركز 

قبل الأخري بعد اأن تلقى خ�سارته 11.
العام  بال�س  كري�ستال  فريق  ا�ستهل  بينما 
�سكة  اإىل  اأعاده  فوز  بتحقيقه  اجلديد 
خلم�س  ا�ستمر  غياب  بعد  النت�سارات 
�سيفه  على  بتغلبه  وذلك  متتالية،  مباريات 
�سيفيلد يونايتد الأخري بهدفني دون رد، متّكن 
اأ�سحاب الأر�س من ح�سم فوزهم يف ال�سوط 
جيفري  اأحرزهما  هدفني  بف�سل  الأول 
�سلوب يف الدقيقة الرابعة واإيبريي�سي اإيز يف 
بذلك  بال�س  كري�ستال  وو�سل   ،45 الدقيقة 
حقق  اأن  بعد   13 املركز  يف   22 النقطة  اإىل 
وا�سل  حني  يف  ال�ساد�س،  انت�ساره  الفريق 
 15 خ�سارته  وتلقى  انهياره  يونايتد  �سيفيلد 
منذ انطالق املو�سم احلايل وجتمد ر�سيده 
و�سمن  الأخري،  املركز  يف  نقطتني  عند 
مثرياً  تعادلً  برايتون  اقتن�س  ذاتها  املرحلة 
من �سيفه وولفرهامبتون بثالثة اأهداف لكل 
 22 اإىل  ر�سيده  وولفرهامبتون  ورفع  منهما، 
اأمام  الأهداف  بفارق   12 املركز  يف  نقطة 
برايتون  ر�سيد  و�سل  فيما  بال�س  كري�ستال 

اإىل 14 نقطة يف املركز 17.
�سيفه  هوت�سبري  توتنهام  تخّطى  جهته،  من 
املدرب  لفريق  و�سجل   ،0-3 يونايتد  ليدز 
كاين  هاري  جنمه  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
هيونغ  اجلنوبي  الكوري  جزاء،  ركلة  من   29
مني �سون 43، و البلجيكي توبي الديرفرييلد 
50، وبات ر�سيد توتنهام 29 نقطة يف املركز 
جتمد  بينما  الرتتيب،  لئحة  على  الثالث 
يف   23 النقطة  عند  يونايتد  ليدز  ر�سيد 
املركز 11، وتعر�س لعب توتنهام الأيرلندي 
الثاين،  الإنذار  لنيله  للطرد  دوهريتي  مات 
كاين  هاري  هز  ليدز  مرمى  يف  وبت�سجيله 
�سباك كل الفرق 30 التي واجهها يف الدوري 
رقم  هدفه  اأحرز  فقد  �سون  اأما  الإجنليزي، 
امل�سابقات،  جميع  يف  توتنهام  بقمي�س   100
املو�سم،  هذا  الدوري  يف  هدفاً   12 واإىل 
الهدافني  لئحة  على  الثاين  باملركز  فانفرد 
ليفربول  مهاجم  خلف  واحد  هدف  بفارق 

الدويل امل�رسي حممد �سالح املت�سدر.

ليبزيج يت�ضّدر البوند�ضليغا موؤقتااأر�ضنال يوا�ضل ال�ضتفاقة ويكت�ضح و�ضت بروميت�ش

الفيفا يعطل اإيقاف تريبري موؤقتا

رامو�ش يقّدم �ضروطه للتجديد مع ريال مدريد

البي اأ�ش جي
 يعلن بوكيتينو 
مدربًا للفريق

اأعلن باري�س �سان جريمان الفرن�سي 
ماوري�سيو  الأرجنتيني  تعيني  عن 
الأول،  للفريق  كمدرب  بوكتيتينو 
وو�سيف  الدوري  لقب  حامل  وكتب 
موقعه  على  اأوروبا  اأبطال  دوري 
الأرجنتيني  املدرب  »وقع  الر�سمي: 
عقداً حتى 30 جوان 2022 زائد �سنة 
وبوكيتينو احلر منذ  اإ�سايف«،  كخيار 
اقالته من تدريب توتنهام الجنليزي 
يف نوفمرب 2019، اأ�رسف اأم�س على 
العا�سمة،  لفريق  الأوىل  التمارين 
بعد توقف دام نحو اأ�سبوعني ب�سبب 
الدفاع  قلب  وقال  ال�ستوية،  العطلة 
بيان  يف  عاماً   48 البالغ  ال�سابق 
النادي: »اأنا �سعيد جداً وي�رسفني اأن 
اأ�سبح املدرب اجلديد لباري�س �سان 
جريمان«، تابع بوت�سيتينو الذي حمل 
األوان �سان جريمان بني عامي 2001 
هذا  يحتل  تعلمون،  »كما  و2003: 
النادي موقعاً مميزاً يف قلبي، احتفظ 
الأجواء  خ�سو�ساً  رائعة،  بذكريات 
الفريدة مللعب حديقة الأمراء، اأعود 
كبرية  ناد ميلك طموحات  اإىل  اليوم 
وتوا�سعاً واأتوق للعمل مع لعبني من 
واأ�ساف:  العامل«،  يف  موهبة  الأكرث 
رائعة  قدرات  الفريق  هذا  »ميلك 
الفني  و�ساأقدم كل �سيء مع جهازي 
كل  يف  جريمان  �سان  نتائج  لتح�سني 
�سيء  بكل  �سنقوم  كما  امل�سابقات، 
القتايل  اللعب  هوية  فريقنا  ملنح 
والهجومي التي اأحبها دوماً اجلمهور 

الباري�سي«.
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املمنهج،  والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب  يُ�سكل 
اأبرز االأدوات التي ت�ستخدمها اأجهزة االحتالل، 
لل�سغط على املعتقلني، من اأجل احل�سول على 
اعرتافات ماأخوذة باالإكراه، واالأهم ا�ستخدامه 
وتبداأ  منهم.  واالنتقام  اإن�سانيتهم  ل�سلب  كاأداة 
مبا  االعتقال  حلظة  منذ  التعذيب  عملية 
تت�سمنه من اأ�ساليب ترهيب وعنف واعتداءات 
فغالبية  االإ�رسائيلي،  االحتالل  قوات  قبل  من 
الأ�سكال  يتعر�سون  املعتقلني  من  العظمى 
وال  والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  من  خمتلفة 
التعذيب على فئة حمددة بل  تقت�رس عمليات 
واملر�سى  اجلرحى  والن�ساء  االأطفال  طالت 
االحتالل  اأجهزة  توا�سل  حيث  ال�سن،  وكبار 
وجه  على  ارتبطت  والتي  للتعذيب  ممار�ستها 
مفهوم  اأن  اإال  التحقيق،  مبرحلة  اخل�سو�ص 
يتخذ  اأ�سبح  االحتالل  �سجون  داخل  التعذيب 
اأ�سكاالً واأدوات متغرية وخمتلفة و�سوالً لدخول 

االأ�رسى اىل ال�سجون. 
وعلى الرغم من اأن �سلطات االحتالل انتهجت 
حيث  املا�سية،  العقود  مدار  على  التعذيب 
تاريخًيا  اجل�سدي  التعذيب  عمليات  تركزت 
اأنه وبعد عام 2000 ميكن  اإال  على املعتقلني، 

التاأكيد من خالل �سهادات االأ�رسى واملعتقلني 
النف�سية،  االأ�ساليب  التعذيب على  كيف متركز 
ا�ستخدامها  من  االحتالل  �سلطات  وا�ستعادة 
الأ�سلوب التعذيب اجل�سدي بعد منت�سف العام 
من  الع�رسات  �ُسجلت  حيث   ،2019 املا�سي 
تعذيب  لعمليات  تعر�سوا  الأ�رسى  ال�سهادات 
وا�سحة  ا�ستعادة  حملت  ونف�سي،  ج�سدي 
لروايات االأ�رسى الذين عا�سوا جتربة االعتقال 

يف ال�ستينيات وال�سبعينيات. 
مرحلة  يف  امُل�ستخدمة  التعذيب  اأ�سكال  ومن 
طريق  عن  النوم  من  احلرمان  التحقيق، 
�ساعة،  اإىل 20  ت�سل  جل�سات حتقيق م�ستمرة 
و�سد  التحقيق،  فرتة  اأثناء  املعتقل  وتقييد 
الو�سول  من  الدموية  الدورة  ملنع  القيود 
وال�سفع  ال�رسب  كذلك  والقدمني،  لليدين 
املتعمد،  واالإذالل  اللفظية  واالإ�ساءة  والركل 
اأفراد  اأحد  باعتقال  التهديد  اإىل  باالإ�سافة 
اأو التهديد باالعتداء اجلن�سي  اأ�رسة املعتقل، 
بهدم  اأو  اأ�رسته،  اأفراد  اأحد  اأو  املعتقل  على 
احلرمان  اىل  ذلك  ميّتد  بالقتل،  اأو  املنازل 
اال�ستحمام  ومن  املراحي�ص،  ا�ستخدام  من 
والتعر�ص  اأ�سابيع،  اأو  الأيام  املالب�ص  تغيري  اأو 

للربد ال�سديد اأو احلرارة، والتعر�ص لل�سو�ساء 
ب�سكل متوا�سل، واالإهانات وال�ستم. 

ي�سمى  تندرج حتت ما  اأخرى  اأ�ساليب  وهناك 
بالتحقيق »الع�سكري«: وهي اأ�ساليب ت�ستخدم 
ويربّرها  املوقوتة«  »القنبلة  ت�سمى  يف حاالت 
»�رسورة  �سعار  حتت  قانونياً  االحتالل 
لفرتات  ال�سبح  ومنها:  الف�سفا�ص-  الدفاع«- 
طويلة، حيث يتم اإجبار املعتقل على االنحناء 
باأ�سلوب  ال�سبح  اأو  املقعد  فوق  الوراء  اإىل 
معاك�ص  ب�سكل  الظهر  ثني  وهو  »املوزة«: 
والقرف�ساء  الوهمي  والكر�سي  للج�سد، 
والوقوف لفرتات طويلة مع ثني الركب واإ�سناد 
الظهر على احلائط، كما يتم ا�ستخدام اأ�سلوب 
اأجزاء اجل�سم،  ال�سديد على خمتلف  ال�سغط 
باالإ�سافة اإىل الهز العنيف واخلنق بعدة و�سائل 

وغريها. 
العزل  يف  طويلة  لفرتات  املعتقل  يو�سع  كما 
جداً،  وباردة  نوافذ  بدون  �سغرية  زنازين  يف 
النوم ومن احلق يف احل�سول على  ويحرم من 
وال�رساب  والطعام  االأ�سا�سية،  النظافة  اأدوات 

النظيفني.
كمكان  »امل�سكوبية«  حتقيق  مركز  ويُ�سكل 
ال�ساهد االأبرز على عمليات التعذيب االأعنف 
حيث تعر�ص املعتقلون الذين مت نقلهم اإىل 
مركز حتقيق »امل�سكوبية« يف الفرتة االأخرية 
التعذيب  وت�سبب  ونف�سي،  ج�سدي  لتعذيب 
له  تعر�ص  الذي  املعاملة  و�سوء  ال�سديد 
املعتقلون اإىل اإ�سابات خطرية �سملت: ك�سور 
للوعي،  وفقدان  اإغماء  حاالت  العظام،  يف 
اجل�سم  من  خمتلفة  اأجزاء  يف  نزيف  قيء، 
مثل)االأنف والفم واليدين وال�ساقني ومنطقة 
االأع�ساء التنا�سلية(. باالإ�سافة اإىل ذلك، عانى 
-اخلاطئ-  ال�سورّي  التقييم  من  املعتقلون 
التحقيق،  مراكز  يف  االأطباء  اأجراه  الذي 
اأن  تقريبًا  احلاالت  جميع  يف  ذكروا  والذين 
املعتقلني موؤهلني ج�سدياً ال�ستكمال لتحقيق 
التعذيب  على  الوا�سحة  االأدلة  متجاهلني 

و�سوء حالتهم ال�سحية.

عام 2020

جان والوباء  معاناة م�ساعفة على الأ�سرى يف مواجهة �سيا�سات ال�سّ
.   االحتالل اعتقل اأكرث من )4600( مواطن/ة فل�سطيني بينهم )543( قا�سًرا و)128( من الن�ساء

ا�ستمرت اإدارة �سجون االحتالل مبمار�سة جملة من االإجراءات التنكيلية واالنتقامية بحق االأ�سرى امل�سربني، 
والتي ُت�سكل جزء من ال�سيا�سات املمنهجة، يف حماولة لك�سر خطوة االإ�سراب اأبرزها: حرمانهم من زيارة العائلة، 
وعرقلة توا�سل املحامني معهم، ونقلهم املتكرر من معتقل اإىل اآخر، وعزلهم يف زنازين ال ت�سلح للعي�ش االآدمي، 

وقيام ال�ّسجانني مب�سايقات على مدار ال�ساعة، عدا عن جملة من االإجراءات التي تتخذها بعد نقلهم اإىل 
امل�ست�سفيات املدنية، منها ا�ستمرار تقييدهم بال�سرير بو�سعية ت�سبب لهم املزيد من االأوجاع. 

انتهجتها  التي  القمعية  االإجراءات  دفعت  لقد 
�سلطات االحتالل باأجهزتها املختلفة، االأ�رسى 
الطعام،  عن  باالإ�رساب  ال�ّسجان  مواجهة  اإىل 
فقد خا�ص اأكرث من )25( اأ�سرًيا اإ�رساًبا فردياً 
اإدارة املعتقالت  ل�سيا�سات  عن الطعام، رف�ساً 
وخمابرات االحتالل »ال�ساباك«، و�سكلت ق�سية 
االعتقال االإداري، الق�سية االأبرز التي واجهها 
والعزل  الطبي،  االإهمال  اإىل  اإ�سافة  االأ�رسى، 
القمع  وعمليات  التع�سفي  والنقل  االنفرادّي، 
التحقيق. وجُلّ من خا�ص  والتعذيب يف مراكز 
االإ�رسابات هم اأ�رسى �سابقون ق�سوا �سنوات يف 
�سجون االحتالل معظمها يف االعتقال االإداري، 

مدار  على  اإ�رساب  من  اأكرث  خا�ص  من  ومنهم 
�سنوات اعتقاله.  

االإ�سراب عن الطعام مواجهة 
م�ستمرة �سد �سيا�سات االحتالل

وتعمدت اأجهزة االحتالل املماطلة باال�ستجابة 
ملطالب االأ�رسى امل�رسبني، الإي�سالهم الأو�ساع 
االأ�سري مواجهتها  ي�سعب على  �سحية خطرية، 

الحًقا وتوؤثر على م�سريه. 
االأداة  لالحتالل  الع�سكرية  املحاكم  و�سكلت 
االأ�سا�سية يف تر�سيخ �سيا�سة االعتقال االإداري، 
العادلة  املحاكم  ل�سمانات  خرقها  طريق  عن 
على  وحماميه  املعتقل  اطالع  رف�سها  منها 

التُهم املوّجهة بحّقه حتت ذريعة »ملف �رّسي«. 
كما متار�ص عملية انتقام اإ�سافية، عرب تنفيذها 
وهذا  »ال�ساباك«،  االحتالل  خمابرات  قرارات 
التي  القرارات  كافة  عرب  قراءته  ميكن  ما 
�سدرت عنها بدرجاتها املختلفة بحق االأ�رسى 

امل�رسبني. 
خا�سوا  الذين  االأ�رسى  غالبية  اأن  وجند 
علقوا،  قد  االإداري،  اعتقالهم  �سد  اإ�رسابات 
�سقف  بتحديد  وا�سحة  اتفاقات  اأو  وعود  بعد 
االأ�سري  اإ�رساب  و�سكل  االإدارية.   اعتقاالتهم 
�سيا�سة  �سد  االأبرز  احللقة  االأخر�ص،  ماهر 
والتي   ،2020 عام  خالل  االإداري  االعتقال 
االحتالل  اأجهزة  كافة  تواطوؤ  جمدًدا  ك�سفت 
مب�ستوياتها املختلفة يف تر�سيخ هذه ال�سيا�سة، 

ال �سيما الدور الذي لعبته حمكمة العدل العليا 
من  جملة  عرب  االإ�رسائيلّي  لالحتالل  التابعة 
اأ�سا�سي  ذراع  تزال  وما  تُ�سكل  والتي  القرارات 
االحتالل  خمابرات  جهاز  قرارات  تنفيذ  يف 
»ال�ساباك«.  وخالل هذا العام اأ�سدرت �سلطات 
غالبيتها  اإداري،  اعتقال  اأمر   )1114( االحتالل 

�سدرت بحق اأ�رسى �سابقني اأم�سوا �سنوات يف 
�سجون االحتالل، حيث تُ�سكل �سيا�سة االعتقال 
اتبعتها  التي  ال�سيا�سات  اأبرز  اإحدى  االإداري، 
العقود املا�سية،  �سلطات االحتالل على مدار 
م�ستهدفة بذلك كّل الفئات التي لها دور طليعي 

يف ال�ساحة الفل�سطينية.

�سيا�سة العقاب اجلماعّي... اعتقالت جماعية 
واقتحامات للمنازل وحتطيم  للممتلكات

فر�ص  على  االحتالل  �سلطات  عمدت 
الفل�سطينّيني،  على  اجلماعّية  العقوبات 
الكل  مت�ّص  م�ستّمرة  عقاب  ك�سيا�سة 
بني  ال�سيا�سات  وتنوّعت  الفل�سطيني. 
والقرى  للمدن  امل�ستّمرة  االقتحامات 
يتم  ما  منها  الفل�سطينّية،  واملخيمات 
يف  تتم  واأخرى  النهار  �ساعات  خالل 
تنكيل  يتخللّها  املتاأخرة،  الليل  �ساعات 
واملنازل،  للبيوت  وتفتي�ص  البيوت  باأهايل 
�سيطرتها  اىل  اإ�سافًة  ممتلكاتها،  وحتطيم 
احلماية  لتوفري  االأثرّية،  االأماكن  على 
االأخ�رس  ال�سوء  واإعطائهم  للم�ستوطنني 
لل�سيطرة عليها، كما حدث يف االأول من �سهر 
اأكتوبر 2020 حينما اقتحم جي�ص االحتالل 
�ساحة البيدر يف منتزه بلدة �سب�سطية و�سح 
والر�سا�ص  الغاز  قنابل  واإطالق  النهار، 
املطاطّي مّما اأدى اإىل وقوع اإ�سابات. هذه 

االقتحامات ال تتوقف حيث يرافقها خالل 
وتدمري ممتلكات  اعتقاالت  الفجر  �ساعات 

ملنازل املواطنني يف بلدة �سب�سطية.
على  االعتداء  االحتالل  �سلطات  ووا�سلت 
املن�رسم،  العام  خالل  وقرى  ُمدٍن  عّدة 
االأكرب.  الن�سيب  وكوبر  يعبد  لبلدتي  فكان 
قوات  �سّنت  املا�سي،  اأيار  �سهر  فخالل 
االحتالل حمالت اعتقاٍل وا�سعة طالت اأكرث 
اىل  اإ�سافًة  يعبد،  بلدة  من  مواطناً   50 من 
واملتوا�سلة  للبلدة  امل�ستّمرة  االقتحامات 
البيوت  تفتي�ص  تخللّها  ال�سهر،  مدار  على 
وحتطيم ممتلكاتها وم�سادرة اأجهزة، واندالع 
االحتالل  اإعالن  عقب  وذلك  مواجهات، 
اأحد جنوده خالل عملّية اقتحام كان  مقتل 
قد نّفذها فجر يوم .5/12 وعلى اأثر ذلك مت 
اعتقال العديد من املواطنني واتُهم اأحدهم 

بتنفيذ العملّية. 

القمع امل�ستّمر لالأ�سرى داخل ال�سجونالتعذيب املمنهج يف �سجون الحتالل
اىل  املن�رسم  العام  خالل  االأ�رسى  تعّر�ص 
الع�رسات من عمليات القمع التي ت�سّنها وحدة 
القمعّية  ل�سيا�ساتها  تعزيزها  اإطار  يف  القمع، 
والتنكيل  االأ�رسى  ا�ستقرار  لزعزعة  والعنيفة 
بهم، و�سهد االأ�رسى يف العام 2020 قمعات هي 
االأعنف يف تاريخ احلركة االأ�سرية، اأبرزها قمع 
�سجن  يف  و20   19 لق�سمّي  ة  اخلا�سّ الوحدات 
اخلطيب  داوود  االأ�سري  ا�ست�سهاد  عوفر عقب 
من  عليها  ترّتب  وما   ،2020/9/2 تاريخ  يف 
وقابلها  االأ�رسى  قبل  من  احتجاجّية  خطواٍت 

قمع »املت�ساداواليّمازوالدرور« للق�سمني.
احتّجت احلركة االأ�سرية يف ق�سمّي 19 و20 على 
ا�ست�سهاد زميلهم يف الق�سم )20(، االأ�سري داوود 
ا�ستمرت18  املعاناة  من  رحلة  بعد  اخلطيب 
عاماً، متّثلت خطوات االحتجاج بالطرق على 

االأبواب والتكبري، وبعدها بدقائق دخلت قوات 
بالغاز.  الغرف  وّر�ص  »اليّماز«  ة  اخلا�سّ القمع 
يقول االأ�سري عبد �سبح »ر�ص ال�سابط الغاز من 
اأقل من مرت يف وجهي مبا�رسًة وانتفخت  بعد 
وجهي  يف  بحروٍق  اأ�سعر  وكنت  اليمنى،  عيني 
ورقبتي، ودخل جزء من الغاز يف فمي ف�سعرت 
ب�سيق تنّف�ص«، كما يروي �سبح اأّنه راأى القوات 
ت�رسب بع�ص االأ�رسى بالع�سّي على روؤو�سهم. 
وتعّمدت قوات القمع �سكب املاء على اأغطية 
االأ�رسى، وخلط ما يقتنوه من اأغذية، و�سادرت 
الق�سم  اأن  واأعلنت  الغرف  يف  الكهربائيات 
للفورة،  اخلروج  من  ممنوعني  واالأ�رسى  مغلق 
االنفرادي  العزل  زنازين  اىل  اأ�رسى   7 ونقلت 
ور�ّسهم  امُلربح  بال�رسب  عليهم  االعتداء  بعد 

بالغاز.

ج2
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مكتب الأ�ستاذ / بوجليدة ال�سعيد
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة احلرا�س اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

الكائن مكتبه بحي عي�سات ايدير عمارة 08 رقم 322 احلرا�س , الهاتف : 023.72.01.28

    اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  
) طبقــا للمواد 748 , 749 , 750 من ق.اإ.م.اإ ( 

مبوجب ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر بتاريخ 2017/10/11 عن حمكمة احلرا�س حتت رقم 17/01374 فهر�س رقم 17/06170 و املمهور بال�صيغة التنفيذية 
املوؤرخة يف 2018/09/17 حتت رقم 18/1549 و امل�صحح باحلكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�س بتاريخ 2018/03/14 حتت رقم 18/00364 فهر�س رقم 18/01650 .

و مبوجب الأمر ال�صادر عن رئي�س الق�صم العقاري لدى حمكمة احلرا�س بتاريخ 2018/11/14 املت�صمن حتديد 
جل�صة بيع العقار باملزاد العلني .

لفائدة / ورثة املرحوم العلجي اأحمد ابن حممد و هم : 1- العلجي ربيحة , 2- العلجي حممد , 3- العلجي فتيحة ,
4- العلجي وهيبة , 5- العلجي ن�صرية , 6- العلجي ح�صيبة , 7- ورثة املرحوم العلجي علي ابن اأحمد و هم : ارملته ال�صيدة طوالبي علجية ابنة عبد الرحمان – اأبنائه 

و هم : العلجي �صفيان ابن علي – العلجي ي�صني ابن علي .
العنوان بــ / �صارع بوزاد علي رقم 21 زرالدة .  

�صد ال�صيد / العلجي عبد القادر .   
العنوان بــ : 04 �صارع احمد ايت حمند عمارة 4 الترياك �صابقا احلرا�س .

نعلن عن حتديد جل�صة بيع العقار باملزاد العلني ليوم 2021/01/13  مبلحقة حمكمة احلرا�س على ال�صاعة 14:00 �صا ) زوال ( .
التعييـــن :

ح�صب اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الأ�صتاذ / لكحل �صليم و امل�صادق عليها من طرف املحكمة فاإن العقار حمل البيع يتمثل يف :
�صقة تقع يف عمارة ذات ملكية م�صرتكة كائنة بــ 04 �صارع احمد اآيت حمند ) األترياك �صابقا ( ببلدية احلرا�س ولية اجلزائر , تتكون من غرفة اإ�صتقبال , ثالثة غرف , 

مطبخ , حمام و مرحا�س و بهو و توابع اأخرى و 1000/133
من الأجزاء امل�صرتكة و مهياأة بكل املرافق ال�رضورية للحياة تقدر م�صاحتها الإجمالية بـ : 104,25 م ² .

حيث اأن البيع باملزاد العلني للعقار �صيكون باأعلى عر�س و اآخر مزايد , و لالإطالع على دفرت �رضوط بيع العقار يتم الإت�صال مبكتب املح�رض الق�صائي املكلف بالبيع 
اأو لدى كتابة �صبط حمكمة احلرا�س , و من اأجل امل�صاركة يف املزايدة يجب اإح�صار بطاقة الهوية و �صيك م�صمن بخم�س ثمن ال�صعر الإفتتاحي موجه باإ�صم رئي�س 

اأمناء �صبط حمكمة احلرا�س .
  املح�ســـــر الق�سائــــــي   

مكتب الأ�ستاذ / بوجليدة ال�سعيد
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة احلرا�س اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
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الو�سط:2021/01/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : حا�سي الرمل
بلدية : حا�سي الدلعة

الرقم  04  /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد 
جمعية بلدية 

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 يناير 
م�صاحلنا  اىل  املقدم  الطلب  على  ,بناء  باجلمعيات  املتعلق   2012
بتجديد اجلمعية بتاريخ 2020/06/11 مت هذا اليوم :2020/07/26 

ت�صليم و�صل الت�رضيح بتجديد جمعية ذات �صبغة بلدية    : 
لبلدية  الأج�صام  لكمال  الأجيال  الريا�صي  النادي   : اجلمعية  ت�صمية 

حا�صي الدلعة  
املقر الجتماعي : بلدية حا�صي الدلعة   

رئي�س اجلمعية : هواري قويدر 
تاريخ و مكان الزدياد : 1996/12/05 بالأغواط 

رقم الهاتف : 0698.78.45.50
مالحظة هامة : هذا الو�صل �صالح اىل غاية 2023/07/25 

مبوجب ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة ح�صني داي بتاريخ 2017/05/22 
يف  املوؤرخة  التنفيذية  بال�صيغة  املمهور  و   17/3286 رقم  فهر�س   17/01307 رقم  حتت 

2017/11/14 حتت رقم 2017/1760 .
بتاريخ  داي  ح�صني  حمكمة  لدى  العقارية  البيوع  ق�صم  رئي�صة  عن  ال�صادر  لالأمر  تبعا  و 

2018/11/08 املت�صمن حتديد جل�صة بيــع العقار باملزاد العلني .  
لفائدة / ورثة بوداود عامر و هم اأبنائه و بناته : بوداود علي – زهرة – مليكة – عقيلة – حورية 

–  غنية - ح�صيبة .
العنوان / 21 �صارع حو�س طويلب املرجة براقي .  

2 (  بوداود ميينة .
العنوان / قرية ونوغة بلدية ي�رض دائرة برج منايل بومردا�س .

�صـــــــد /  
1 ( بوداود فاحت .    

العنوان : برج البحري اجلزائر .
2 ( ورثة بوداود احمد و هم : اأرملته املولودة اعمارة لويزة و ابنائه و هم : بوداود حممد – ن�رض 

الدين – �صليم 
   – ن�صيمة - كرمية – �صليحة .

3 ( ورثة بوداود حممد و هم : اأرملته املولودة فايد لويزة .
العنوان : 13 �صارع ميموين رابح رويبة , اجلزائر .

4 ( اأبناوؤه منها و هم : بوداود عادل – وليد – اأمرية – ابت�صام .
العنوان : ال�صاكنون ب 13 �صارع ميموين رابح رويبة اجلزائر .

5 ( بوداود لمية .
العنوان : 13 �صارع ميموين رابح رويبة اجلزائر .

6 ( بوداود ي�رضى .
العنوان : 13 �صارع ميموين رابح رويبة اجلزائر .

نعلن عن حتديد جل�صة بيع العقار باملزاد العلني ليوم 2021/01/11  مبحكمة ح�صني داي على 
ال�صاعة 15:00 �صا م�صاءا  . 

التعييـــن :
ح�صب اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية الأ�صتاذة / بوتني مليكة و امل�صادق عليها من طرف 
املحكمة العقار حمل البيع يتمثل يف : عمارة كائنة بــ : 98 �صارع حنني باملكان امل�صمى الهواء 
² ح�صب �صند امللكية , هذه  اأر�س م�صاحتها 100 م  اجلميل – اجلزائر – م�صيدة فوق قطعة 
العمارة توجد خلف عمارة اأخرى موحدة املدخل معها , لهما مدخل عرب رواق عر�صه 01 مرت 

من واجهة ال�صارع .
تتكون هذه العمارة من طابق اأر�صي يحتوي �صقتني �صكنيتني و طابقني اأول و ثاين يحتوي كل 

واحد على �صقتني �صكنيتني اأي�صا , و طابق ثالث يحتوي على �صقة واحدة .
الطابق  اأما �صقة   , الدرج  نوافذها تطل داخل قف�س  الثاين  و  الأول  و  الأر�صي  الطوابق  �صقق 

الثالث فتطل على الهواء مع نهاية قف�س الدرج على م�صتواها .
اإحدى ال�صقق م�صاحتها مقدرة بحوايل 40 مرت مربع , و كل ال�صقق متماثلة امل�صاحة تقريبا و 

عدد الغرف بها غرفتان )02( و مطبخ و حمام و مرحا�س ,  يبلغ عدد ال�صقق 07 .

و قد حدد ال�صعر الإفتتاحي لبيع العقار باملزاد العلني بعد اإنقا�س الع�رض بـ : 17.100.000,00 
دج ) �صبعة ع�رض مليون و 

مائة األف دينار جزائري ( 
و لالإطالع على دفرت �رضوط بيع العقار يتم الإت�صال مبكتب املح�رض الق�صائي املكلف بالبيع 

اأو لدى كتابة �صبط حمكمة ح�صني
 داي , و من اأجل امل�صاركة يف املزايدة يجب اإح�صار بطاقة الهوية و �صيك م�صمن بخم�س ثمن 

ال�صعر الإفتتاحي موجه باإ�صم 
رئي�س اأمناء �صبط حمكمة ح�صني داي .

املح�سر الق�سائي 

ANEP N°:  2116000017الو�سط:2021/01/04 الو�سط:2021/01/04

تهنئة عيد ميالد
مبنا�صبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة ال�صغرية " اأنفال"

واإطفائها �صمعة من �صموع عمرها اجلميل نتمناها اأن 
ل تاأفل اأبدا

األف الف قبلة مع كل قبلة األف األف مربوك
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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علماء ينبهون خلطر مل يكن يف احل�سبان
يف بداية املو�سم الدرا�سي احلايل، �سمحت اأغلب احلكومات باإعادة فتح املدار�س وا�ستقبال الطالب جمددا، لأن 
ما ات�سح علميا، هو اأن الفريو�س ل ي�سكل خطرا كبريا على الأطفال ال�سغار، لكن هذا القرار قد يكون »م�سوبا 

باملخاطر والتداعيات الوخيمة«، بح�سب علماء.

ق.د /وكالت

»غارديان«  �صحيفة  وذكرت 
وعلماء  باحثني  �أن  �لربيطانية، 
�لإ�صابات  تكون  �أن  يرجحون 
�لأطفال  و�صط  كورونا  بفريو�س 
زيادة  يف  �صببا  �ملد�ر�س،  وطالب 
�أغلب  �أن  ل�صيما  �لوباء،  تف�صي 
عليهم  تظهر  ل  �ل�صغار  �مل�صابني 
للعدوى  حاملني  فيظلون  �أعر��س، 
�أن  �إىل غريهم دون  ينقلونها  ورمبا 

يفطنو� �إىل ذلك.
ويرجح �لعلماء �أن ما بني 30 و40 يف 
ي�صابون  �لذين  �لبالغني  من  �ملائة 
بفريو�س كورونا �مل�صتجد ل تظهر 
تظهر  عندما  �أعر��س،  �أي  عليهم 

نتائج فح�صهم �لإيجابية.
�ليافعني،  �لأ�صخا�س  و�صط  �أما 
فالن�صبة �أعلى بكثري، �إذ ل تظهر �أي 
على   ،»19 »كوفيد  �أعر��س ملر�س 
�ملائة من م�صابي  �أكرث من 50 يف 
�ملد�ر�س  ويف  �لعمرية،  �لفئة  هذه 

عدم  �لعلماء  يرجح  �لبتد�ئية، 
ظهور �أي �أعر��س على 70 يف �ملئة 
كورونا  بفريو�س  �مل�صابني  من 
�لعدوى  �نتقال  رغم  �مل�صتجد، 
�إليهم، بح�صب �لباحث يف كلية لندن 
�ل�صتو�ئي،  و�لطب  �ل�صحة  حلفظ 

مايكل هيربد.
�لأطفال  من  �لفئة  هذه  وت�صكل 
ممن  مهمة  ن�صبة  و�ليافعني، 

ي�صابون بفريو�س كورونا فال تظهر 
عليهم �أي �أعر��س مثل �رتفاع درجة 
و�ل�صعال  بالتعب  و�ل�صعور  �حلر�رة 
�لباحثون  ويقول  �لتنف�س،  و�صيق 
�لعدد  �لآن،  حتى  يعرفون  ل  �إنهم 
عدوى  �إليهم  تنتقل  ملن  �ملحتمل 
�لذين  هوؤلء  من  �نطالقا  كورونا، 
فريو�س  �أعر��س  عليهم  تظهر  ل 

كورونا �مل�صتجد.

�أن  باحثون  يرى  ذلك،  غ�صون  يف 
من ل تظهر عليهم �أعر��س »كوفيد 
19«، رغم �إ�صابتهم، يحملون �صحنة 
يف  �لفريو�س  من  فقط  حمدودة 
�أقل  �أنهم  يعني  وهذ�  �أج�صامهم، 
�ملطلوب  �حلل  �أما  للعدوى  نقال 
�إز�ء هذ� �لو�صع، بح�صب �لباحثني، 
�لفحو�س يف �ملد�ر�س،  فهو زيادة 
ل  �لذين  �مل�صابني  ر�صد  �أجل  من 

تظهر عليهم �أعر��س �لوباء.
�صعوبة  جتد  قد  �ملد�ر�س  لكن 
من  كبري  لعدد  فحو�س  �إجر�ء  يف 
حال  ويف  منتظم،  ب�صكل  �لطالب، 
�أر�دت ذلك، فهي حتتاج �إىل فحو�س 
�لأنف  م�صحة  �إىل  ولي�س  �رسيعة 
ونبه خرب�ء �إىل �أن بع�س �لفحو�س 
يف  نتائجها  تك�صف  �لتي  �ل�رسيعة 
يف  م�صللة  تكون  قد  ق�صرية،  مدة 
ت�صخ�س  ل  لأنها  �لأحيان،  بع�س 
تكون  عندما  �إل  بالإيجابية  �حلالة 
ج�صم  يف  مرتفعة  �لفريو�س  �صحنة 

�ل�صخ�س �مل�صاب.

اأطفال املدار�س وكورونا
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اإح�سائيات وباء 

�صورتها كورونا يف اجلزائر »�لمار�ت«  تر�صخ  يوميا 
و  ف�صائحها  خالل  من  �لقامتة 
و  �لتوتر�ت  دعم  يف  دورها  �نك�صاف 
�لتحري�س على �لفنت و قطع ذ�ت �لبني 
،و �إجها�س �أي م�صعى  لر�أب �ل�صدع يف 
�أين  ليبيا  و�آخرها  �ل�صاحات  من  كثري 
م�صادر  �رسبتها  ر�صمية  وثيقة  ك�صفت 
�إىل  �صود�نية  قو�ت  �إر�صال  عن  �أمنية، 
�جلرن�ل  لدعم  �إمار�تي  بطلب  ليبيا 

خليفة حفرت.
�أبوظبي  طلب  �أن  �مل�صادر  و�أو�صحت 
دعم حفرت بالقو�ت جاء خالل �جتماع 
قائد  مع  �إمار�تيون  م�صوؤولون  عقده 
قو�ت �لدعم �ل�رسيع �ل�صود�نية حممد 
بالعا�صمة  )حميدتي(  دقلو  حمد�ن 
على  �ل�صوء  يلقي  ما  �خلرطوم؛ 
�لتي  �خلفية  �لإمار�تية  �مل�صاعي 

تقو�س �ل�صتقر�ر يف ليبيا.
وح�صب �لوثيقة �ملوجهة �إىل حميدتي، 
�لع�صكرية  �ل�صوؤون  �إد�رة  مدير  قال 
بقطاع جنوب د�رفور يف قو�ت �لدعم 
جمعة  حامد  �لركن  �لعميد  �ل�رسيع، 
من  1200 جندي  تفويج  »لقد مت  �آدم: 
مع�صكر نيال �إىل قاعدة �جلفرة )650 

كلم جنوب �رسق طر�بل�س(«.
تتكفل  �أبوظبي  �إمارة  يجعل  مالذي 
م�صلح  عن�رس  تنقل  1200  بتمويل 
للقتال يف ليبيا ،من �لذي �أمر �لمار�ت 
تعلم  �أل   ، �أ�صال  �لطلب  هذ�  بتقدمي 
�لقيادة �ل�صيا�صية لهذه �لدولة خطورة 
ما تقوم به ��صتن�صاخا لتجربتها �لدموية 
�ل�صحر�وية  �لأر��صي  ،ويف  �ليمن  يف 

�ملحتلة ويف �صوريا و م�رس

مع احلدث 

الفنت  ما ظهر منها 
و ما بطن

وداد احلاج

ال�سرطة الق�سائية باأمن 
املقاطعة الإدارية بوزريعة

تفكيك جماعة اأ�سرار خمت�سة 
يف تزوير العملة الوطنية 

ولية  لأمن  �لق�صائية  �ل�رسطة  م�صالح  متكنت 
�جلز�ئر من توقيف �أفر�د جمعية �أ�رس�ر تتكون 
من خم�صة �أ�صخا�س لتورطهم يف ق�صية �لتزوير 
و��صتعمال �ملزور يف �لأور�ق �لنقدية من �لعملة 
بيان  �لأحد  �أم�س  به  �أفاد  ح�صبما  �لوطنية، 

للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني.
�لق�صائية  �ل�رسطة  م�صالح  �أن  �لبيان  �أ�صح  و 
�أفر�د  توقيف  من  متكنت  �جلز�ئر  ولية  لأمن 
جمعية �أ�رس�ر تتكون من )05( �أ�صخا�س ترت�وح 
�أعمارهم بني )19 و29( �صنة، لتورطهم يف ق�صية 
�لنقدية  �لأور�ق  يف  �ملزور  و��صتعمال  �لتزوير 
من �لعملة �لوطنية ، وطرحها للتد�ول يف �ل�صوق 
�إىل  �لبيان  �أ�صار  و  مركبة،  با�صتعمال  �لوطنية 
�مل�صالح  �إىل ح�صول  تعود  �لق�صية  حيثيات  �أن 
�أور�ق  تد�ول  مفادها  معلومات  على  �ملحققة 
لتبا�رس على  �لوطنية،  �لعملة  من  مزورة  نقدية 
باأمن  �لق�صائية  �ل�رسطة  فرقة  عنا�رس  �إثرها 
ميد�نية  حتريات  بوزريعة  �لإد�رية  �ملقاطعة 
فيهم،  �مل�صتبه  هوية  حتديد  �إىل  �أف�صت 
فيهم  �مل�صتبه  توقيف  مت  �لتحريات  ومبو��صلة 

وعددهم خم�صة )05( �أ�صخا�س.

خالل 24 �ساعة

اإرهاب الطريق يح�سد
 اأرواح 6 اأ�سخا�ص 

 161 و�أ�صيب  حتفهم  �أ�صخا�س   )6( �صتة  لقي 
�إثر  �خلطورة  ومتفاوتة  خمتلفة  بجروح  �آخرين 
حو�دث مرور �صجلت خالل �لـ 24 �صاعة �لأخرية 
بيان  �لأحد  �أم�س  �أورده  ما  ح�صب  �لوطن،  عرب 

مل�صالح �حلماية �ملدنية.

البويرة

انقاذ 10 اأ�سخا�ص من الختناق بالغاز
اأم البواقي

1300 هكتار لزراعة البقول اجلافة 
�صجلت �أم�س م�صالح �حلماية �ملدنية 
لولية �لبويرة 10 حالت �ختناق بغاز 
�أحادي �ك�صيد ، حيث تدخلت وحدة 
�لقطاع �هل �لق�رس مدعمة بالوحدة 
�لثانوية ب�صلول على �ل�صاعة منت�صف 
بلدية  حملة  باأغيل  و�لن�صف  �لليل 
ب�صلول يف حادث  د�ئرة  �لق�رس  �هل 
�ختناق عائلة منى6 �أفر�د )5 �ناث و 
ذكر ( ترت�وح �أعمارهم بني 9 �أ�صهر و 
و  ��صعافهم  ،و  �إنقاذهم  مت  �صنة   39

نقلهم �إىل م�صت�صفى �لبويرة
بعني  �لثانوية  �لوحدة  تدخلت  فيما 
�ل�صاعة  على  �لولية  غرب  ب�صام 
م�صكن عني   50 بحي  �صباحا  �لثالثة 
من  عائلة  �ختناق  حادث  �حلجر يف 
ترت�وح   ) �أنثى  و  ذكور   3( �أفر�د   4
�صنة   30 و  �صنو�ت   4 بني  �أعمارهم 
�إىل  نقلهم  و  پاإ�صعافهم  قامت 

م�صت�صفى �لبويرة.
اأح�سن مرزوق

�مل�صالح  مديرية  خ�ص�صت 
�لفالحية باأم �لبو�قي بر�صم �ملو�صم 
 )2021-2020( �جلاري  �لفالحي 
م�صاحة 1300 هكتار لزر�عة �لبقول 
ح�صبما  وعد�س(،  )حم�س  �جلافة 
علم �ليوم �لأحد من رئي�س م�صلحة 
تنظيم �لإنتاج و�لدعم �لتقني بذ�ت 
�ملديرية، في�صل عمارة ويف ت�رسيح 
�أو�صح ذ�ت �مل�صوؤول باأن تخ�صي�س 
�لبقول  لزر�عة  �مل�صاحة  هذه 

�لتي  ياأتي تنفيذ� لالأهد�ف  �جلافة 
و�لتنمية  �لفالحة  وز�رة  �صطرتها 
�لريفية و�ملتعلقة بتو�صيع م�صاحات 
�أجل  من  �لزر�عات  من  �لنوع  هذ� 
�إىل  لفتا  �لذ�تي،  �لكتفاء  حتقيق 
لزر�عة  �ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  �أن 
خالل  �لبو�قي  باأم  �جلافة  �لبقول 
-2019 �لفارط  �لفالحي  �ملو�صم 

2020 مل تتجاوز 310 هكتار�ت.

بعد حما�سرة الثلوج للعائالت

وايل البويرة مينع و�سول املركبات اإىل تيكجدة

حمل 08 اأوامر بالقب�س
الإطاحة ب�سيدة يف 

ال68 من العمر
متكنت عنا�رس �ل�رسطة  �لق�صائية لأمن 
�صمال  ولية  كلم   25 �لرم�صي،  د�ئرة 
تلم�صان، من توقيف �مر�أة تبلغ من �لعمر 
�أو�مر بالقب�س يف 8  63 �صنة كانت حمل 
و�لحتيال، خيانة  بـالن�صب  تتعلق  ق�صايا 
�ملزور  و��صتعمال  �لتزوير  �لأمانة، 
بالعديد من مناطق �لوطن وبعد ��صتكمال 
�إجر�ء  �إجناز  مت  �لتحقيق  �إجر�ء�ت 
�أمام  مبوجبه  �ملوقوفة  وقدمت  ق�صائي 
نيابة �لرم�صي �لتي �أمر باإيد�عها �حلب�س 

�ملوؤقت يف �نتظار حماكمتها .

عياط  »لكحل  �لبويرة  و�يل  �أ�صدر 
تعليمات  �أم�س  �ل�صالم«  عبد 
ح�صل  ما  بعد  �إ�صتعجالية  وقر�ر�ت 
�أين  تيكجدة  مبنطقة  �أم�س  �أول 
�لعائالت  ع�رس�ت  �لثلوج  حا�رست 
حركة  �صلل  ب�صبب  طويلة  ل�صاعات 

كبري�  �ختناقا  �صهدت  �لتي  �ملرور 
و�صط ظروف مناخية �صعبة ، حيث 
بيان  ح�صب  �مل�صوؤول  ذ�ت  �تخذ 
و�صول  قر�ر مبنع  منه  ن�صخة  نحوز 
�إىل  �لنارية  و�لدرجات  للمركبات 
مرتفعات تيكجدة ومنع �لتوقف على 

حو�ف �لطرقات و�مل�صالك �ملوؤدية 
�إىل �ملنطقة وتاأتي هذه �خلطوة من 
�ل�صلطات من �أجل �لتحكم يف �لو�صع 
وعدم تكر�ر نف�س �ل�صيناريو خا�صة 
مع تو��صل ت�صاقط �لثلوج باملنطقة 
و�صيق �لطريق �مام عدد �لكبري من 

�ملركبات �لتي تتو�فد من كل وليات 
ن�صبت  جهتها  ومن  هذ�   ، �لوطن 
جهاز�  �ملدنية  �حلماية  م�صالح 
عونا   38 من  يتكون  باملنطقة  �أمنيا 
موزع على 6 نقاط من �أجل �لتدخل 

يف �أي طارئ .

بيان لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني:

فتوى بوجوب »املقاطعة ال�ساملة« للكيان ال�سهيوين
�مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  �لحتاد  �أفتى 
لالحتالل  �ل�صاملة  �ملقاطعة  بوجوب 
�ل�صهيوين، مبا يف ذلك مقاطعته �قت�صاديا، 
�إىل �أن ين�صحب من كافة �لأر��صي �ملحتلة 
على  �لحتاد  ن�رسه  بيان،  يف  ذلك  جاء 
�صفحته �لر�صمية مبوقع »في�صبوك«، وحمل 
توقيع رئي�صه �أحمد �لري�صوين، و�أمينه �لعام 

علي حمي �لدين �لقره د�غي.
بدولة  خا�صة  »فتو�نا  �لبيان:  و�أفاد 
�لحتالل )�إ�رس�ئيل( وب�صائعها ومنتجاتها، 
وتعتدي  وديارنا  �أر�صنا  حتتل  باعتبارها 
وديارهم  و�أر�صهم  �إخو�ننا  على  وت�صتويل 
ز�لت  ول  �ل�صورية،  و�جلولن  بفل�صطني 

حتتل �مل�صجد �لأق�صى«.

�ملعتدين  و�إخر�ج  �لعدو�ن،  »ردع  و�أردف: 
بجميع  ومقاومتهم  �ملحتلة  �لأر��صي  من 
�رسعية  فري�صة  �مل�رسوعة  �لو�صائل 
بجميع  ومقاومتهم  �إن�صانية،  و�رسورة 

�لفَطر  تقرها  �مل�رسوعة  �لو�صائل 
عليها  وتن�س  �ل�صليمة، 

�لقو�نني �لدولية وقر�ر�ت 
�ملتحدة،  �لأمم 
�لدولية،  و�ملعاهد�ت 

ود�صاتري �لدول«.
بع�س  �إىل  �لبيان،  و�أ�صار 

�لقانونية،  �لن�صو�س 
لئحة  من   42 �ملادة  منها 

�لتي   ،1907 لعام  لهاي 

�لدولة  �أر�س  »تعترب  �أنه  على  تن�س 
حمتلة حني تكون حتت �ل�صلطة �لفعلية 
تن�س  »كما  �لعدو«و��صتدرك:  جلي�س 
�لحتالل  �أن  على  �لدولية  �لقو�نني 
له  يجوز  ول  موؤقتة،  حالة 
�ملمتلكات  م�صادرة 
باملو�طنني،  �خلا�صة 
تدمريها«و�أكد  �أو 
ع�رس�ت  »هناك  �أن 
لالأمم  �لقر�ر�ت 
على  تدل  �ملتحدة 
حق �ملقاومة و�صد 
وحترير  �لعدو�ن، 

�لأر��صي �ملحتلة«.

نوه بر�سيده البداعي

وزير الت�سال ي�سيد بالراحل مرزاق بقطا�ص 
�أ�صاد وزير �لإت�صال �لناطق �لر�صمي للحكومة عمار 
مرز�ق  للر�حل  »�لكبري«  �لأدبي  بالر�صيد  بلحيمر 
بقطا�س من رو�يات وق�ص�س ق�صرية �صادرة بالعربية 
و�لفرن�صية.  كما �أ�صاد �لوزير يف برقية تعزية لعائلة 
�لإعالمي  مب�صو�ره  �لعالمية  �ل�رسة  و  �لفقيد 
�لطويل و�حلافل �لذي ��صتهله يف 1962 وم�صاهماته 
بالعربية  �لناطقة  و�جلر�ئد  �ل�صحف  من  عدد  يف 
و�لفرن�صية وكذ� عمله بوكالة �لأنباء �جلز�ئرية كما 
عاد �لوزير �إىل ع�صوية �لر�حل يف عدد من �لهيئات 
و�ملجل�س  لالإعالم  �لأعلى  كاملجل�س  �حلكومية 
للرتبية  �لأعلى  و�ملجل�س  �لعربية  للغة  �لأعلى 
لل�صحافة �ملكتوبة وع�صو�  لكونه ممثال  بالإ�صافة 
باملجل�س �ل�صت�صاري �لوطني �لذي �أ�ص�صه �لرئي�س 

�ل�صابق حممد بو�صياف يف 1992.
�ل�صبت  �أم�س  �ملنية  و�فته  �لذي  بقطا�س  وملرز�ق 

�ملر�س  مع  �رس�ع  بعد  �صنة  �ل75  ناهز  عمر  عن 
عدة موؤلفات و رو�يات باللغتني �لعربية و �لفرن�صية 
�لهو�ء  يف  و«رق�صة  �لظهرية«  طيور   « بينها  من  و 

�لطلق« و »جر�د �لبحر« و بقايا قر�صان«.

بكورونا جديدة  اإ�سابة   249
ارتفاع اجمايل ال�سابات اىل : 100408

ت�سجيل03 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2772

حالت ال�سفاء اجلديدة : 197
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 67808

اأح�سن مرزوق

حممد بن ترار



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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