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.         ر�سوان بوهيدل :  هذا �سبب غ�سب
 الرئي�س بخ�سو�س مناطق الظل 

رئي�س الـ" CAAID"، حممد الأمني بوطالبي يف حوار لـ"الو�سط":

هناك حالن ل ثالث لهما لتحرير ال�شتثمار

فتح حتقيق يف ق�سية ا�سترياد القمح املغ�سو�س

ملفات حيوية ت�شتدعي 
تدخل الرئي�س تبون 

تزامنا مع حجز 385 قنطار من احلبوب 

حتقيق حول ت�شيري 
الديوان الوطني للحبوب 

تخ�س �سفقة اقتناء 150 حافلة
 من �سركة �سوناكوم 

جمل�س ق�شاء العا�شمة يوؤجل 
ملف طحكوت و23 متهما 

وزارة الرتبية

اأر�شية رقمية تكوينية 
لفائدة الأ�شاتذة 
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اأعرب رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
خالل تراأ�سه الجتماع جمل�س الوزراء عن 
عدم ر�ساه يف التعاطي مع بع�س امللفات 
احليوية وتتعلق اأ�سا�سا بق�سايا التنمية يف 

مناطق الظل وكذا قطاع املالية.

با�رص م�ساء اأم�س االثنني عنا�رص من 
املفت�سية العامة للمالية حتقيقا معمقا حول 

الت�سيري املحا�سباتي للديوان  الوطني للحبوب 
والبقول اجلافة وذلك  تنفيذا الأوامر اأ�سدرها 

رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، لوزير 
املالية، اأمين بن عبد الرحمان.

اأجلت الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�ساء 
العا�سمة �سبيحة اأم�س النظر يف ملف 

اال�ستئناف املتعلق بق�سية الف�ساد املتورط 
فيها رجل االعمال حمي الدين طحكوت 

رفقة23 متهما غري موقوف اإىل تاريخ 3 فيفري 
املقبل،بطلب من هيئة الدفاع.

اأ�رصف وزير الرتبية الوطنية، حممد واجعوط، 
اأم�س االثنني بالعا�سمة، على االطالق الر�سمي 
الأر�سية رقمية تكوينية �ستوفر يف مرحلة  اأوىل 
اآليات التكوين املزدوج )ح�سوري و عن بعد( 

بغية تطوير كفاءات املوارد الب�رصية.

االإفريقي  العربي  املركز  رئي�س  ك�سف 
لال�ستثمار والتطوير، حممد االأمني بوطالبي، 
اأم�س، يف حوار جمعه مع يومية »الو�سط« اأن 
البنوك االإفريقية قد و�سعت اجلزائر موؤخرا 
 ،2021 �سنة  خالل  اخل�رصاء  املنطقة  يف 
دول  خم�س  بني  من  نعترب  اأننا  يعني  وهذا 

االأوىل اإفريقيا امل�ستهدفة لال�ستثمار بها.
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  �ص8

ترجمها اإىل العربية
 م�سطفى فرحات

وقفة مع مذكرات 
اجلرنال اأو�شاري�س

�س3  وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان

مراجعة �شيا�شة الدعم يف منت�شف 2021
جوارية مراكز   3 و  �سريبيا  مركزا  •       رقمنة 24 

  �ص7

مقاربات و اأ�سئلة

ال�شاأن العام بني الت�شيري 
والت�شيي�س

بقلم :حمزة عتبيبقلم د.حممد مرواين

مفارقات

بني اخلوف من الكوفيد 
وهواج�س اللقاح 

بقلم  :اح�سن خال�س

  �ص9  �ص7

اللحظات الأخرية

دقت طبول احلرب 
يف اخلليج..

بقلم : �سالح عو�س

نفى وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان ، اإدراج اأي 
عبء �سريبي للمواطن يف قانون املالية 2021 ، م�سريا 
اأن هذا القانون يحمل  يف طياته  جمموعة من الآليات 
املدرجة  من بينها  الربنامج النه�سوي  اخلا�س باإ�سالح 

اجلباية عن طريق تطبيق  ال�سفافية و العدالة 
ال�سريبية   مع القيام  برقمنة 24 مركز �سريبيا و 3 

مراكز جوارية ومديريات كربيات املوؤ�س�سات ويدخل 
هذا يف اإطار  رقمنة  اإدارة ال�سرائب .
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تلميحات البيان اخلتامي ملجل�س الوزراء

الرئي�س تبون لن يبقى مكتوف اليدين 
الظل  الرئي�س بخ�صو�س مناطق  غ�صب  �صبب  :  هذا  •       ر�صوان بوهيدل 

املتقاع�صني الرئا�صة �صتجازي  الرزاق �صاغور:   •       عبد 
 •       خمتار عاليل: عدد من الوالة والوزراء يغردون خارج ال�صرب

توقع حمللون �صيا�صيون اإجراء رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، حركة يف �صلك الوالة 
وتعديل حكومي ولو جزئيا،على خلفية االنطباع الذي اأعرب عنه البيان اخلتامي ملجل�س 

الوزراء املنعقد اأول اأم�س االأحد،اأين عرب الرئي�س تبون عن غ�صبه من ت�صيري والة مللف 
التنمية مبناطق الظل، فيما و�صف االأداء احلكومي باأنه »يرتاوح بني االإيجابي وال�صلبي«.

اإميان لوا�س 

ر�صوان بوهيدل
هذا �صبب غ�صب الرئي�س 

اعترب املحلل ال�ضيا�ضي ر�ضوان بوهديل 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  ت�رصيحات  اأن 
من اأداء  ا�ضتياءه  حول  تبون  املجيد 
الظل،  مناطق  بخ�ضو�س  ة  الولاّ بع�س 
الوزاري  والأداء  التقييم  باأن  اعترب  كما 
ل�ضنة 2020 يرتاوح عموما بني الإيجابي 
وال�ضلبي، يوؤكد عزمه على اإجراء حركة 
الطاقم  يف  وتغيريات  الولة  �ضلك  يف 

احلكومي.
اأ�ضار ر�ضوان بوهديل يف ت�رصيح خ�س 
البيان  نتائج  اأن  »الو�ضط«  جريدة  به 
اأول  املنعقد  الوزراء  ملجل�س  اخلتامي 
ومنتظرة،  متوقعة  كانت  الأحد،  اأم�س 
من  غ�ضبه  عن  تبون  الرئي�س  عرب  اأين 
ت�ضيري ولة مللف التنمية مبناطق الظل، 
فيما و�ضف الأداء احلكومي باأنه »يرتاوح 

بني الإيجابي وال�ضلبي«.
ر�ضوان  ال�ضيا�ضي  املحلل  اأكد  حني  يف 
بوهيدل اأن بيان جمل�س الوزراء ي يوحي 
الولة،  �ضلك  وحركة يف  بتغيري حكومي 
لفتا اأن احلركة �ضت�ضمل كل امل�ضوؤولني 
الذين ف�ضلوا يف ت�ضيري ولة مللف التنمية 
مبناطق الظل، مربزا اأن الرئي�س �ضيعيد 
كلفهم  الذين  الأ�ضخا�س  يف  النظر 

بت�ضيري عدد من القطاعات
رئي�س  تقييم  اأن  بوهيدل  ر�ضوان  لفت 
�ضنة  بعد  تبون  اجلمهورية عبد املجيد 
منذ انتخابه على راأ�س الدولة اجلزائرية 
وعمل   الولة  احلكومة،لأداء  وت�ضكيل 
القطاعات الوزارية، اأكد عدم ر�ضاه عن 
مناطق  بخ�ضو�س  ة  الولاّ بع�س  ت�ضيري 
املواطن  باحتياجات  التكفل  الظل واأن 
من قبل امل�ضوؤولني مل ترقى اإىل الهدف 
املن�ضود ، كما اعترب باأن التقييم والأداء 
عموما  يرتاوح   2020 ل�ضنة  الوزاري 
على  األحاّ  حيث  وال�ضلبي،  الإيجابي  بني 
التنمية  برامج  بني  الف�ضل  �رصورة 

املحلية.
جمل�س  اجتماع  اأن  املتحدث  اأو�ضح  و 
ال�ضنوية  احل�ضيلة  لتقييم  كان  الوزراء 
للعام  الوزارية  القطاعات  ملختلف 
يف  انتخابية  منذ  �ضنة  املنق�ضي،ح�ضيلة 
و  املواطنني،  التكفل  املطالب  جت�ضيد 
م�ضوؤولية  ،وهي  الظل  مناطق  حتدت على 

الولة على حد قوله .
عبد  الرئي�س  اأن  بوهيدل  و�ضدد ر�ضوان 
املجيد تبون كان قد حذر يف وقت �ضابق 
ال�ضلطة  قرارات  تنفيذ  يف  متاطل  من 
التنفيذية، واأعرتف اأن عددا من امل�ضوؤولني 
بتنفيذ  يقومون  ل  املحلي  امل�ضتوى  على 

قرارات احلكومة.
بوهيدل  ر�ضوان  اأكد  اأخرى  جهة  من 
مربرا  اأو  حجة  لي�ضت  كورونا  جائحة  اأن 
للم�ضوؤول املحلي ول حتى الطاقم احلكومي 
يف التكفل باحتياجات املواطنني، م�ضددا 
املحلي  للم�ضوؤول  فر�ضة  كورونا  اأزمة  اأن 

لإثبات وجوده وقدرته على الت�ضيري.

عبد الرزاق �صاغور
الرئا�صة �صتتحرك على هذه 

اجلبهات

اأكد املحلل ال�ضيا�ضي عبد الرزاق �ضاغور 
الوزراء  ملجل�س  اخلتامي  البيان  اأن 
املنعقد اأول اأم�س الأحد، هي موؤ�رص من 
طرف رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
اأنه �ضيجري حركة يف �ضلك الولة وتعديل 
وزاري، اأين عرب الرئي�س تبون عن غ�ضبه 
مبناطق  التنمية  مللف  ولة  ت�ضيري  من 
باأنه  احلكومي  الأداء  و�ضف  فيما  الظل، 

»يرتاوح بني الإيجابي وال�ضلبي.
الرزاق  عبد  ال�ضيا�ضي  املحلل  اعترب 
جريدة  به  خ�س  ت�رصيح  يف  �ضاغور 
اجلمهورية  رئي�س  ا�ضتياء  اأن  »الو�ضط« 
ت�ضيري  يف  الولة  من  عدد  اأداء  من  تبون 
باأداء  يقوموا  مل  الذين  التنمية  ملف 
امل�ضطرة،  الأهداف  لتحقيق  مهامهم 
�ضلك  يف  حركة  اإجراء  على  عزمه  يوؤكد 

الولة وتغيريات يف اجلهاز التنفيذي.
بيان  �ضاغور:«  قال  ذاته،  ويف  ال�ضياق 
اأن  العام  للراأي  اإعالن  الوزراء  جمل�س 
يف  تغيري  اإحداث  اىل  �ضتتجه  الرئا�ضة 

�ضلك الولة و تعديل وزاري ».
 

خمتار عاليل
م�صوؤولون �صامون يغردون خارج 

ال�صرب

املحلية  التنمية  يف  املخت�س  توقع 
بعد  املتوقعة  اخلطوة  خمتار عاليل اأن 
الر�ضمية،  اجلريدة  يف  املر�ضوم  �ضدور 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  قيام  هي 
تبون باإحداث تغيريات جذرية يف  الطاقم 
يف  الولة،وحتى  و�ضلك  احلكومي 
ترقية  نحو  للتحول  الدبلوما�ضي  ال�ضلك 

الديبلوما�ضية القت�ضادية .
املحلية  التنمية  يف  اأكد املخت�س 
به  خ�س  ت�رصيح  يف  خمتار عاليل 
رئي�س  ت�رصيحات  اأن  »الو�ضط«  جريدة 
خاللها  من  عرب  اجلمهورية التي 
عن  غ�ضبه من ت�ضيري ولة مللف التنمية 
الأداء  و�ضف  فيما  الظل،  مبناطق 
الإيجابي  بني  »يرتاوح  باأنه  احلكومي 
الذين  للم�ضوؤولني   وال�ضلبي، ر�ضالة 

يتابعوا  مل   ، اأداء  مهامهم  تراخوا يف 
تو�ضياته لتحقيق الأهداف امل�ضطرة.

و قال عاليل :« عدد من الولة و الطاقم 
اجلمهورية  م�ضار  عن  خرجوا  احلكومي 
الذي  كورونا  ظرف  يف  خا�ضة  اجلديدة 
عزز ات�ضاع الفجوة بني ال�ضعب واحلكومة 
التي  معاناتها  زادت  الظل  ومناطق 
كانت  الذي  الرئي�س  م�ضت�ضار  اأو�ضحها 
خربته  اإىل  بالنظر  ميدانية  خرجاته 
بجولته  امل�ضتور  ،  الذي ف�ضح  ونزاهته 
الرئي�س  تاأكد  و   ، الوليات  غالبية  عرب 
ومل  بجد  تو�ضياته  ياأخذوا  مل  الولة  اأن 

يحملوها حممل اجلد ».
 

بن خالف«
 بع�س الوزراء خمتفون منذ 

تن�صيبهم  

العدالة  النائب الربملاين عن جبهة  انتقد 
و التنمية خل�رص بن خالف اأداء عدد من 
الطاقم احلكومي،  اأع�ضاء  بع�س  و  الولة 
اإحداث  تغيري  �رصورة  على  م�ضددا 
ال�ضعب   للقيام   لإرادة  يرتقي  حكومي 
املوجود  اخلل  باإ�ضالحات  لت�ضحيح 
و  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  اجلانب  يف 

الجتماعي .
»للو�ضط«  ت�رصيح  يف  خالف  بن  قال  و 
منذ  اأداء  اأي  لهم  نر  مل  الوزراء  :« بع�س 
تن�ضيبهم على اجلهاز التنفيذي،�ضبق و اأن 
طالبنا  بتغيريحكومي منذ �ضهور ي�ضتجيب 
املرحلة ،و  تطلعات  و  ال�ضعب  لتطلعات 
ل  جمملها  يف  احلكومة  هذه  اأن  قلنا 
و  اجلزائري  ال�ضعب  لتطلعات  ترتقي 
الوزراء  بع�س  هناك  �ضحيح  مطالبه، 
الذين اأثبتوا كفاءتهم و هم يوؤدون دورهم 
على اأمت وجه، لكن اأغلبية الأع�ضاء كانوا 
قرارعلى  اأي  لهم  نر  مل  و  متاما  غائبني 

اأر�س الواقع«.
احلالية  احلكومة  اأن  خالف  بن  و�ضدد 
التي  ال�ضعبة  املرحلة  حكومة  لي�ضت 
التي  واحلكومة   ، اجلزائر  تعي�ضها 
لأن  اجلديدة،  اجلزائر  تبني  اأن  ميكنها 
ك�ضعارات  يرفع  ل  اجلديدة  اجلزائر  بناء 
عن  حتى  حكومة  تاأخرنا  هي  فقط،  و 
قبال  يف  نعرفه  كنا  الذي  الركيك  الأداء 

احلكومات ال�ضابقة،

فتح حتقيق يف ق�صية ا�صترياد القمح املغ�صو�س

ملفات حيوية ت�ستدعي تدخل 
الرئي�س تبون   

اأعرب رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
عن  الوزراء  جمل�س  لجتماع  تراأ�ضه  خالل 
امللفات  بع�س  مع  التعاطي  ر�ضاه يف  عدم 
التنمية  بق�ضايا  اأ�ضا�ضا  وتتعلق  احليوية 
الذي  املالية  قطاع  وكذا  الظل  مناطق  يف 
ال�ضفافية  تكر�س  �ضاملة  مراجعة  يتطلب 

لدى البنوك يف منح القرو�س .
لعر�س  ا�ضتماعه  عقب  الرئي�س  اأو�ضح  و 
�ضامل حول ح�ضيلة ن�ضاط اجلهاز التنفيذي 
مثلما  و  اأنه   ،  2020 املا�ضية  ال�ضنة  خالل 
قفزة  حيوية  اقت�ضادية  قطاعات  حققت 
ال�ضيدلنية  ال�ضناعات  غرار  على  ملفتة 
ال�ضباب  النا�ضئة ودعم ت�ضغيل  واملوؤ�ض�ضات 
باحلياة  مبا�رصة  عالقة  ذات  اأخرى  اأن  اإل 
اليومية للمواطنني خ�ضو�ضا يف مناطق الظل 

�ضجلت تباطوؤا و اختاللت يف الت�ضيري .
و اأبدى الرئي�س يف هذا ال�ضدد، عدم ر�ضاه 
التنمية  مللفات  الولة  بع�س  ت�ضيري  عن 
�رصورة  على  األح  حيث   ، الظل  مناطق  يف 
رغم  املحلية  التنمية  برامج  بني  الف�ضل 
حتقيق  اىل  اجلمهورية  رئي�س  لفت  ذلك 
كالتموين  الإيجابية  املبادرات  من  العديد 
باملاء والغاز عن طريق اخلزانات يف بع�س 
املناطق احلدودية، لكنه حذر من ا�ضتمرار 
التي  البدائية  بالطرق  املياه  جلب  ظاهرة 

متثل ماأ�ضاة راح �ضحيتها الأطفال.
و قال الرئي�س اأن قطاع املالية بدوره بحاجة 
البنكي  النظام  اأن  نظر،معتربا  اعادة  اىل 
ي�ضل » النقطة ال�ضوداء للقطاع »حيث �ضدد 
ح�ضبه  يتطلب  ما  مراجعته  �رصورة  على 
البنوك   كل  م�ضتوى  على  تفتي�ضيا  »عمال 
خا�ضة يف ما يتعلق مبلف ال�ضفافية يف منح 

القرو�س«.
كما اأمر بالإ�رصاع يف رقمنة قطاع اجلمارك 
ملحاربة ت�ضخيم الفواتري وامت�ضا�س اأموال 
اأبرز  ال�ضياق  هذا  يف  املوازية  ال�ضوق  يف 
م�ضار  لت�رصيع  امللحة  احلاجة  الرئي�س 
ذات  احل�ضا�ضة  القطاعات  خمتلف  رقمنة 
ال�رصائب  ل�ضيما  القت�ضادية  الأهمية 
واجلمارك والأمالك حتى تتمكن ال�ضلطات 
ال�رصورية  الأدوات  امتالك  من  العمومية 

لو�ضع �ضيا�ضاتها وتنفيذها وتقييمها.
ال�ضيد  اأمر   ، الفالحة  قطاع  وبخ�ضو�س 
ق�ضية  يف  ق�ضائي  حتقيق  بفتح  تبون  
من  املغ�ضو�س  القمح  من  �ضحنة  ا�ضترياد 
ليتوانيا اأواخر �ضهر نوفمرب املا�ضي، مكلفا 
يف الوقت ذاته  وزير املالية باإجراء تدقيق 

املهني  اجلزائري  الديوان  يف  حما�ضباتي 
للحبوب.

قد  الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزير  كان  و 
مهام  حمداين  احلميد  عبد  مهام  اأنهى 
للحبوب  املهني  الوطني  الديوان  مدير 
الوزير  من  بتعليمة  بو�ضهدة  الرحمان  عبد 

الأول. 
جدد  فقد  البحري  ال�ضيد  قطاع  اأما 
كل  القا�ضية مبنح  تعليماته  الرئي�س  ال�ضيد 
الت�ضهيالت الالزمة من اأجل اإطالق �ضناعة 
الأ�ضطول  بتطوير  ت�ضمح  لل�ضفن  حملية 
لتزويد  الإنتاجية  القدرات  ورفع  الوطني 
ال�ضوق الوطني، حيث كلف  احلكومة ببحث 
ال�ضيد  جمال  يف  �رصاكة  م�ضاريع  اإطالق 
ال�ضقيقة  الدول  يف  ال�رصكاء  خمتلف  مع 

وال�ضديقة.
الأهداف  تنفيذ  اأهمية  تبون  اأبرز  كما 
امل�ضطرة يف قطاع ال�ضناعات ال�ضيدلنية  
من اأجل رفع قدرات الإنتاج الوطني يف هذا 

املجال وخف�س الواردات بحلول 2021 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  يف 
جت�ضيد  �رصورة  على  الرئي�س  ال�ضيد  اأ�رص 
ا�ضتقاللية كل جامعة والتوجه نحو ال�رصاكة 

املثمرة والتواأمة مع اجلامعات الأجنبية.
تزخر  التي  املنجمية  الرثوة  بخ�ضو�س  و 
بها البالد ،دعا الرئي�س اإىل موا�ضلة العمل 
اأهمية  على  م�ضددا   ، املوارد  هذه  لتثمني 
ال�رصوع يف اأقرب وقت ممكن يف ال�ضتغالل 
الفعلي ملنجم غار جبيالت  ومنجم الزنك 
�رصورة  مع  اأميزور  وادي  يف  والفو�ضفات 
ا�ضتكمال باقي الرتتيبات لإطالق امل�ضاريع 

املهيكلة الكربى يف هذا القطاع.   
كلف  فقد  الوطني  الت�ضامن  ب�ضان  اأما 
من  جهوده  مب�ضاعفة  التنفيذي  اجلهاز 
اأجل تعزيز خمتلف الآليات املوجهة لفائدة 
املراأة املاكثة يف البيت من اأجل ت�ضجيعها 

على النخراط يف م�ضار الإنتاج الوطني.
كما اأكد على �رصورة موا�ضلة التح�ضريات 
وباء  �ضد  التلقيح  عملية  لإطالق  الالزمة 
كوفيد-19 �ضهر يناير اجلاري ووفق تنظيم 

حمكم.
على  الرئي�س  األح  الثقافة،  قطاع  ويف 
لل�ضعف امل�ضجل  الفوري  التدارك  �رصورة 
التي  ال�ضينماتوغرافية  ال�ضناعة  جمال  يف 
مل ت�ضل بعد اإىل مورد اقت�ضادي قادر على 
خلق اآلف منا�ضب ال�ضغل ميكنه امل�ضاهمة 

ب�ضكل كبري يف اإنعا�س القت�ضاد الوطني.

خطة االنعا�س االقت�صادي

ثالث درا�سات ا�ست�سرافية
 لتحديد ال�سيا�سات

ا�ضت�رصافية  ال�رصوع يف ثالث درا�ضات  مت 
الكربى  امل�ضتقبلية  الرهانات  حول 
اأجل  من  اجلزائري  واملجتمع  لالقت�ضاد 
وا�ضتباق  امل�ضتقبل  حول  ت�ضور  تكوين 
املجالت  يف  العمومية  ال�ضيا�ضات 
ال�ضرتاتيجية، ح�ضبما اأفاد به التقرير الأول 
اأعدته  الذي  القت�ضادي  النعا�س  حول 

الوزارة املنتدبة املكلفة بال�ضت�رصاف.
الأمن  حول  بدرا�ضات  الأمر  ويتعلق 
الغذائي للبلد، والأمن الطاقوي وكذا حول 
ذات  ي�ضيف  وال�ضباب،  الب�رصي  الراأ�ضمال 
التقرير، م�ضريا اإىل خارطة الطريق خلطة 
الذي   2024-2020 القت�ضادي  النعا�س 
تخلي�س  بغية  اجلمهورية  رئي�س  اأقرها 
للمحروقات  القت�ضادية  التبعية  من  البلد 
الأمن  حول  املعدة  الدرا�ضة  وبخ�ضو�س 
الغذائي، تو�ضل هذا التقرير اإىل اأن الأمن 
مكا�ضب  من  يتاأتى  اأن  ميكن  ل  الغذائي 
بلغت  »مهما  اأنه  اإذ  الفالحة وحده،  قطاع 
اأبدا  للبلد  ميكن  فال  املبذولة،  اجلهود 

املواد  جممل  من  ذاتيا  اكتفاء  يحقق  اأن 
الغذائية«.

ومن هذا املنطلق، فاإن الدرا�ضة �ضتهدف 
تقييم  اإىل  التقرير،  ذات  يو�ضح  اأ�ضا�ضا، 
للتبعية  م�ضبقة  افكار  ودون  »مو�ضوعي 
وكذا  العاملية،  لالأ�ضواق  للبلد  الغذائية 
التي  اجلهود  رغم  انتاجنا  نظام  �ضعف 
امليزانية يف هذا  الدولة من حيث  تبذلها 
على  اأي�ضا  الدرا�ضة  املجال«و�ضتعكف 
الزراعات  حول  الأداءات  حت�ضني  كيفية 
العر�س  من  الرفع  وبالتايل  ال�ضرتاتيجية 
جهة،  من  الغذائية  للمنتوجات  الوطني 
عن  الفالحية  الإنتاجات  تثمني  وكيفية 
و�ضل�ضلتي  ال�ضناعية  التحويالت  طريق 

التخزين واحلفظ، من جهة اأخرى.
با�ضتك�ضاف  الدرا�ضة  هذه  �ضتهتم  كما 
اجلزائرية  املنتجات  ت�ضدير  اإمكانيات 
عن  ل�ضيما  الت�ضدير،  �ضيا�ضة  اإطار  يف 
املوجهة  املنتجات  على  الت�ضديق  طريق 

للت�ضدير وو�ضمها.
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وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان

مراجعة �سيا�سة الدعم يف منت�سف 2021
نفى وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان ، اإدراج اأي عبء �ضريبي للمواطن يف 

قانون املالية 2021 ، م�ضريا اأن هذا القانون يحمل  يف طياته  جمموعة من الآليات 
املدرجة  من بينها  الربنامج النه�ضوي  اخلا�ص باإ�ضالح اجلباية عن طريق تطبيق  

ال�ضفافية و العدالة ال�ضريبية   مع القيام  برقمنة 24 مركز �ضريبيا و 3 مراكز جوارية 
ومديريات كربيات املوؤ�ض�ضات ويدخل هذا يف اإطار  رقمنة  اإدارة ال�ضرائب .

 حكيم مالك

الرحمان  عبد  بن  اأمين  املالية  وزير  حدد 
كاآخر   2021 املالية  ال�سنة  من  الثاين  الن�سف 
من  املقدم  الدعم  �سيا�سة  ملراجعة  اأجل 
توجيهه  الدولة على املنتجات, بهدف  طرف 
الأكرث  الجتماعية  والفئات  م�ستحقيه  اىل 

احتياجا.
منتدى  على  �سيفا  حلوله  لدى  الوزير  واأكد 
اأن:«احلفاظ  الأوىل(  )القناة  الوطنية  الذاعة 
الطابع  وتكري�س  ال�رشائية  القدرة  على 
الجتماعي للدولة اجراء متجذر يف الد�ستور«, 
ت�سمح  التي  املعايري  »حدد  القطاع  ان  مربزا 
الوزير  الدعم«وك�سف  هذا  من  بال�ستفادة 
املوجهة  املالية  القيمة  رفع  عن  باملنا�سبة 
للدعم يف اطار ميزانية �سنة 2021 اإىل17 مليار 
دولر اأي ما يعادل 1.960 مليار دج, يف اطار 
توجيهات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, 
اقتناء  املي�سورة   للفئات  »ل ميكن  انه  مربزا 
املنتجات املدعمة بنف�س القيمة التي يقتنيها 
بها املواطنون ذوي الدخل ال�سعيف«,ومل ينف 
الوزير وجود »الالعدل » يف توزيع هذا الدعم 

الدعم  توزيع هذا  قائال:« هناك ل عدالة يف 
الأكرث  للمواطنني  يذهب  ان  اىل  ن�سبو   )..(

احتياجا«.
توزيع  عن  الوزير  ك�سف  اآخر  �سياق  ويف 
الأظرفة املالية على كل املوؤ�س�سات العمومية 
اخلمي�س  يوم  للدولة  التابعة  والإدارات 

املقبل,وهي العملية التي كانت تتاأخر يف 
ال�سنة  من  اأفريل  �سهر  غاية  اإىل  العادة 
امليزانية  و�سع  اأن  اإىل  م�سريا  املالية, 
يعد  جانفي  من  الأول  الأ�سبوع  يف  املالية 
احد نتائج ال�سالحات التي ينتهجها القطاع 
الإذاعية  القناة  منتدى  , ولقد اأو�سح  �سيف 
ت�سخيم  منع  على  �سيعمل جاهدا  الأوىل,اأنه 
جهازاجلمارك  رقمنة  بوا�سطة  الفواتري 
بالعتماد على اإجراءات اآلية وميكانيكية  بغية 
اآين  الفواتري,وتبادل  يف  اجلمارك  حتكم 
املعنية  الدوائر  م�ستوى  على  للمعلومات 
بالتجارة اخلارجية  التجارية, م�سريا اأن رقمنة 
جهاز اجلمارك اجلزائرية �سيتم بال�رشاكة مع 
خالل  امل�رشوع  هذا  و�سينتهي   , كوريا  دولة 
تقلي�س  امل�سي يف  ,مع  املقبلة  الأ�سابيع 
الفواترياأكرث  ت�سخيم  تخ�س  التي  الواردات 

خالل هذه ال�سنة.
ال�سباب  الرحمان,  عبد  �سجع  بن   كما 
اجلزائري امل�ستثمر املتواجد يف املوؤ�س�سات 
خالل  واملتو�سطة  من  وال�سغرية  النا�سئة 
انطالقته لكون  يف  املالية له  وزارة  مرافقة 
املنتوج  ترقية  على  �سيعمل  ال�سباب  هذا 
الأويل اأول وترقية ال�سادرات من اأجل العبور 
املتعاملني  داعيا  العاملي,  الفائ�س  نحو 
الإجراءات  من  ال�ستفادة  اإىل  القت�ساديني 
بكل  والعمل  ال�ستثمار  اأجل  من  التب�سيطية 
القت�سادي  من  الن�ساط  بعث  لإعادة  جدية 
اأن  كا�سفا   , الوطني  القت�ساد  اإنعا�س  اأجل 
ال�سنوات  يف  �سغل  منا�سب  األف  هناك  260 

املقبلة .
حتدث  التي  الآليات  اأهم  ومن 
للمنظومة  ال�سامل  عنها الوزير,الإ�سالح 
بن  متوعدا  اجلزائر  يف  وامل�رشفية  البنكية 
بتغيريات عميقة حول  بالقيام  الرحمان   عبد 
ت�سيري البنوك اجلزائرية , عن طريق العتماد 
حمفظة  تطهري  ال�سفافية باإعادة  على 
القرو�س,وهذا يتطلب جمهودا كبريا مع اإعادة 
النظر يف منح القرو�س البنكية وهناك عتبات 

وحتتاج  واملركزي   اجلهوي  امل�ستوى  على 
اإىل تقييمها وفق اأ�س�س.

يف  املالية  قطاع  كما  ك�سف وزير 
املال  �رشف  اجلزائر,عن  مراقبة 
العام  العمومي  بغية التحكم يف �رشف املال 
, فهناك �سفافية يف اإنفاق امليزانية يف 2021 
اإجراءات  على  العتماد  ويتم هذا عن طريق 
الإنفاق  يف  التحكم  اأن  مربرا   , معلوماتية 
تر�سيد  هو  بل  تق�سفا  يعني  ل  امليزانيتي 
للنفقات للتحكم فيها,وياأتي هذا بعد ت�سجيل 
ال�ستثمار  الوطني عن  املال  راأ�س  تراجع يف 
اإ�سالح  اإىل  ف�سيتم  اللجوء  املنتج  ولهذا 
ميزانياتي ومايل عمومي للتحكم يف  ت�سجيل 
�رشف  كيفية  و  العمومي  ال�ستثمار  برامج 
الأيام  ف�ست�سهد   امليزاناتية,وعليه  الإيرادات 
الن�س  رقم  ا�ستكمال  الإعالن عن  القادمة 

.12
احتياجات  من  ال�سترياد  فاتورة  بلغت  ولقد 
ال�سوق الوطنية  , ح�سب  ذات املتحدث , ما 
بني 27 و28 مليار دولر,وعليه ف�ستعرف ال�سنة 
وتعوي�س  الوطني  املنتوج  احلالية  تثمني 
الإنتاج  اإىل مرحلة  والعبور  امل�ستورد  املنتوج 
خالل  اخلارجية  نحوالأ�سواق  لالجتاه  القوي 

هذه ال�سنة .
وقال بن عبد الرحمان اأن اجلزائر خالل فرتة 
كوفيد 19, قامت باإجراءات حتفيزية وعميقة 
والعمومية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  لكل  �سمحت 
من ال�ستفادة من التعوي�س ك�سائقي �سيارات 
الأمر  هذا  كلف   وقد  واحلافالت   الأجرة 

اجلزائر املئات من ماليني الدولرات.  

تزامنا مع حجز 385 قنطارا من احلبوب و185 قنطارا من الأ�ضمدة 

حتقيق حول ت�سيري الديوان الوطني للحبوب 
با�رش م�ساء اأم�س الثنني عنا�رش 
للمالية  العامة  املفت�سية  من 
الت�سيري  حول  معمقا  حتقيقا 
للديوان  الوطني  املحا�سباتي 
اجلافة  والبقول  للحبوب 
اأ�سدرها  لأوامر  وذلك  تنفيذا 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
بن  اأمين  املالية,  لوزير  تبون, 
اجتماع  خالل  الرحمان  عبد 
خ�س�س  الوزراء  الذي  جمل�س 
ال�سنوية  احل�سيلة  لتقييم 
الوزارية  القطاعات  ملختلف 

م�ساء   2020 �سنة  خالل 
اول  اأم�س الأحد.

اجلمهورية,  رئي�س  اأمر  حيث 
عبد املجيد تبون, بفتح حتقيق 
ا�سترياد  ق�سية  يف  ق�سائي 
ليتوانيا  من  املغ�سو�س  القمح 
الوطني  الديوان  ت�سيري  وطكذا 
اجلافة  على  والبقول  للحبوب 
ف�سائحه  من  تنامي  خلفية 
خالل البزن�سة يف القمح  و�سوء 
احلبوب  الت�سيريوكذا مزج 
اىل  بال�سافة   , بالنخالة 

املخازن  من  احلبب  تهريب 
وبيعها بال�سوق ال�سوداء , الأمر 
تبون  الرئي�س  الكل  جعل  الذي 
باإجراء  املالية  يكلف وزير 
ديوان  يف  حما�سباتي  تدقيق 

احلبوب.
العملية  تزامنا  هذه  تاأتي 
عنا�رش  �سالح  متكن  مع 
 385 حجز  من  الوطني  الدرك 
خالل  احلبوب  قنطارا  من 
املا�سية  منها  �ساعة  ال24 
كلغ  من  و80  قنطارا   103.7

القمح و282 قنطارا من ال�سعري 
ال�سمدة  و50  و185 قنطار من 
التي  الفا�سولياء  من  كلغ 
من  للم�ساربة  موجهة  كانت 
الديوان  الوطني  من  فروع 
 , الوطن  من  متفرقة  مناطق 
اىل  ت�ساف  العملية  التي  وهي 
ال�سابقة  العمليات  من  العديد 
كميات  حجز  من  والتي  مكنت 
عدة  وجر  احلبوب  من  هامة 
مطاحن اىل  واأ�سحاب  اطارات 

العدالة.

ق�ساء  ملجل�س  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
ملف  يف  النظر  اأم�س  العا�سمة �سبيحة 
ال�ستئناف املتعلق بق�سية الف�ساد املتورط 
الدين طحكوت  حمي  العمال  رجل  فيها 
 3 تاريخ  اإىل  موقوف  غري  متهما  رفقة23 
فيفري املقبل,بطلب من هيئة الدفاع من 
ال�سخم الذي  امللف  على  الإطالع  اأجل 
�سبق ملحكمة الرويبة اأن عاجلته و�سلطت 
مقدمتها  يف  املتهمني  حق  يف  عقوبات 
الدين  العمال حمي  رجل  من  اإدانة  كل 
ال�سابق  العام  املدير  والرئي�س  طحكوت 
ل�رشكة �سوناكوم  �سهبوب خمتار بـ6 �سنوات 
حب�سا نافذا و200 األف دينار غرامة مالية 
وعامني حب�سا نافذا يف حق رئي�س وحدة 
وتبديد  اختال�س  تهمة  عن  احلميز, 
الأموال العمومية و�سوء ا�ستغالل الوظيفة 
لقتناء 150 حافلة وكميات هامة من قطع 

الغيار ل�ستغاللها يف  نقل الطلبة .
بجنحة  طحكوت  الدين  ويتابع حمي 

اأموال  وتبديد  اختال�س  يف  امل�ساركة 
املوؤ�س�سة  �سحيته  كانت  عمومية  الذي 
الوطنية ل�سناعة ال�سيارات بالرويبة والتي 
بـ1مليار  قدرت  طائلة  تكبدت  خ�سائر 
�سنتيم و224 مليار �سنتيم يف اإطار تعاملها 
مع موؤ�س�سة طحكوت , يف ق�سية تعود اإىل 
املمتدة  الفرتة  يف  خلت  اأي  �سنوات   10
رجل  دخل  اأين  و2003,   2002 �سنتي  بني 
مع  مفاو�سات  يف  طحكوت  الأعمال 
الدين  حمي  , واأبرم  �سوناكوم  موؤ�س�سة 
معها,  �رشاكة  عقود  عدة  طحكوت 
وذلك  لها  امتيازيا  زبونا  بعدها  لي�سبح 
ا�ستعملت  لنقل  حافلة  ل150  اقتنائه  بعد 
ا�ستفاذ  التي   احلافالت  الطلبة. وهي 
ثمنها  عمن  باملائة   24 خاللها بتخفي�س 
اإبرام عدة عقود من �سنة  , كما  احلقيقي 
طحكوت  2006, كما قام  غاية  اإىل   2003
غرار  على  منتجات  عدة  بعدها  باقتناء 
احلافالت  واملحركات,وكذا  الغيار  قطع 

ا�ستفاذ  كما   , له  منحت  امتيازات  مقابل 
من من قطع غيار بحكم اأن طحكوت يعد 
ح�سب  له  حيث  منحت  امتيازيا,  زبونا 
اخلربة املنجز 350 حافلة بقيمة 5 ماليني 
للوحدة , يف حني ا�ستفاد جمانا من قطع 
بكل  اأر�سية  وقطع  ال�سمان  خارج  غيار 
والرغاية  بالرويبة  ال�سناعية  املنطقة  من 
وهي الوقائع اأنكرها حمي الدين طحكوت 
قبل  من  ا�ستجوابه  خالل  وتف�سيال  جملة 
الدلئل  رغم  الرويبة,  مبحكمة  القا�سي 
,هذا  واملوثقة  امللف  يف  املوجودة 
�رشكة  ا�ستغل  قد  طحكوت  ان  تبني  وقد 
هيد  مببالغ  حافالت   اقتناء  يف  �سوناكوم 
وكقرو�س وا�ستغلها يف �سفقة نقل الطلبة 
, وهي ال�سفقة التي توبع من اأجلها , حيث 
ت�ستغل  ان  �سوناكوم  �رشكة  حق  من   كان 
كموؤ�س�سة  ال�سفقة  من  وت�سفيذ  حافالتها 

عمومية امتيازيه .
حممد بن ترار

تخ�ص �ضفقة اقتناء 150 حافلة من �ضركة �ضوناكوم 

جمل�س ق�ساء العا�سمة يوؤجل ملف طحكوت و23 متهما 

وزارة الرتبية

اأر�سية رقمية تكوينية لفائدة الأ�ساتذة 
واجعوط,  حممد  الوطنية,  الرتبية  وزير  اأ�رشف 
الر�سمي  بالعا�سمة, على الطالق  الثنني  اأم�س 
اأوىل  �ستوفر يف مرحلة   تكوينية  رقمية  لأر�سية 
اآليات التكوين املزدوج )ح�سوري و عن بعد( بغية 

تطوير كفاءات املوارد الب�رشية.
و اأكد  واجعوط, مبنا�سبة اإ�رشافه على انطالق 
املو�سم التكويني 2021/2020 , اأن وزارة الرتبية 
املزدوج  التكوين  اآليات  على  �ستعتمد  الوطنية 
)التكوين احل�سوري و التكوين الرقمي عن بعد( 
من خالل ال�سبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي 
من  �ستمكن  و  النهائية  للتجارب  حاليا  تخ�سع 
اختالف  على  الب�رشية  املوارد  كفاءات  »تطوير 
مهامها ورتبها« و تفتح اأمامها اأفاقا لالبتكار مبا 

يخدم »جودة« املدر�سة الوطنية.  
 - الأر�سية  هذه  خدمات  من  �سي�ستفيد  و 
التكوين  اإطار  يف  متكونا   4929 اأوىل-  كمرحلة 
املتخ�س�س و التكوين التكميلي ما قبل الرتقية, 
على اأن تعمم بعها على الأ�ساتذة اجلدد يف اإطار 
امل�سبق, ح�سب  التكوين  و  البيداغوجي  التكوين 
التحديات  اأن  الوزير  واأو�سح  املتحدث  ذات 
ملكافحة  ال�ستثنائية  الإجراءات  فر�ستها  التي 
التاأقلم معها من  اأوجبت  انت�سار فريو�س كورونا 
اآليات رقمية بديلة  خالل »الت�رشيع يف ا�ستغالل 
التحديث  انتهاج  مع  التكوين  ا�ستمرارية  ت�سمن 
وفق نظام ع�رشي ي�ستطيع مواكبة امل�ستجدات 

احلا�سلة على كافة امل�ستويات«.
خالل  املتخ�س�س  بالتكوين  املعنيني  عدد  وبلغ 
متكونا   10.773 اجلديد  التكويني  املو�سم  هذا 
املتخ�س�س  بالتكوين  معنيون   4929 منهم 
ي�سيف  الرتقية,  قبل  ما  التكميلي  التكوين  و 
الوزير ويف ذات ال�ساأن, اأكد واجعوط اأن وزارته 

»ا�ست�سدرت رخ�سة ا�ستثنائية« من 
الإداري  الإ�سالح  و  العمومية  الوظيفة  م�سالح 
بغية فتح ملحقات تكوينية على امل�ستوى الولئي 
ل�ستكمال ال�سنة التكوينية املن�رشمة التي توقفت 
ملقت�سيات  تطبيقا  ذلك  و   2020 مار�س  اأواخر 
فريو�س  وباء  انت�سار  من  الوقائية  التدابري 

من  ال�ستثنائية  الفرتة  هذه  امتدت  كوروناوقد 
-ي�سيف  مت  كما   2020 اأكتوبر   15 اإىل  اأوت   25
امل�سدر- خالل هذا الدخول التكويني احل�سول 

على رخ�سة ل�ستغالل 
يف  الناجحني  لالأ�ساتذة  الحتياطية  القوائم 
و   2018-2017 بعنوان  التوظيف  م�سابقات 
اخلا�سة  الحتياطية   القوائم  ا�ستغالل  كذا 

بالمتحانات املهنية املنظمة بعنوان 2019. 
اإىل  الوزير-  -ح�سب  الإجراء  هذا  يهدف  كما 
»توفري التاأطري الإداري و البيداغوجي للموؤ�س�سات 
للتالميذ  العادي  التمدر�س  �سمان  و  التعليمية 
2020-2021«وا�ستغل  الدرا�سي  املو�سم  خالل 
التكويني  املو�سم  افتتاح  منا�سبة  الرتبية  وزير 
بالعن�رش  وزارته  اهتمام  على  للتاأكيد  اجلديد 
الب�رشي »باعتباره موردا اأ�سا�سيا ي�سمن الرتقاء 
باأداء املدر�سة اجلزائرية اإىل م�ستوى املرجعيات 
القيا�سية التي باتت تتميز بها اأنظمة التعليم على 

امل�ستويني الإقليمي و الدويل«.
»النخراط«  اإىل  الأ�ساتذة  باملنا�سبة  دعا  و 
و  ال�سفافية  »ت�سمن  كونها  الرقمنة  م�سعى  يف 
عامليا  بها  املعمول  الطريقة  ولأنها  النجاعة« 
الآن فيما يخ�س الت�سيري الرقمي و الآين وهو ما 
يتطلب -ح�سبه- توفري الكفاءات الكافية لت�سيري 

وحت�سني اأداء هذه العملية الع�رشية.

.     رقمنة 24 مركزا �ضريبيا و 3 مراكز جوارية
.     اإعادة تطهري حمفظة القرو�ص

حممد بن ترار
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ماهي  نظركم،  يف      .
التي  الأ�سا�سية  املبادرات 
امل�ستثمرين  لتوعية  تقرتحونها 

املحليني والأجانب؟
الإفريقي  العربي  املركز  بداية 
دائما  يعمل  والتطوير  لال�ستثمار 
وجلب  امل�ستثمرين  جذب  على 
روؤو�س الأموال اإىل اجلزائر، وتعريف 
خ�سبة  كمنطقة  الإفريقية  باملنطقة 
ومتعددة الفر�س لال�ستثمار، لكن اأهم 
اأن يطرح حاليا هو ماهو  �سيء يجب 
اجلزائر  يف  املتواجدة  الهيئات  دور 
جلذب ال�ستثمارات الأجنبية، يف ظل 
املحفزات املوجودة اليوم من غياب 
اتفاقية  بف�سل  وال�رضائب،  اجلمركة 
ت�سمن حترك روؤو�س الأموال ب�سال�سة 
يف القارة ال�سمراء، دخلت حيز التنفيذ 
اتفاقية  وهي  ال�سهر،  هذا  مطلع 
التبادل احلر الإفريقية، خ�سو�سا اأنه 
ل يخفى على اأحد اأن اجلزائر منطقة 
التي  املوارد  العديد من  فيها  خ�سبة 
باإمكانها اأن تنه�س بالقت�ساد الوطني 
يف  الأوائل  الع�رض  من  لن�سبح  ككل، 
الآن  اإفريقيا  لكن  الإفريقية،  ال�سوق 
اإىل تكتالت اقت�سادية ونحن  مق�سمة 
تعزيز  ب�رضورة  �سنوات  منذ  نادينا 
تكتل  يف  نبقى  ول  التكتالت  هاته 
العربي،  املغرب  الحتاد  وهو  واحد 
يف  عرثة  حجرة  ميثل  اأ�سبح  الذي 
اأن  رغم  ا�ستثماراتنا،  ترقية  طريق 
من  بقوة  م�ستهدفة  اليوم  اجلزائر 
والهند  وال�سعودية  وقطر  الإمارات 

والرو�س والأتراك .

ا�ستريايجية  ماهي      .
الإفريقي  العربي  املركز  ت�سيري 

لال�ستثمار والتطوير؟

مرافقة  على  نعمل  دائما  نحن 
واأي�سا  الدولية،  والهيئات  املوؤ�س�سات 
املنتديات  يف  ون�ساهم  ن�سارك 
الحتاد  يعقدها  التي  وامللتقيات 
للتنمية  الإفريقي  والبنك  الإفريقي 
وجامعة  للتنمية  الإ�سالمي  والبنك 
الدول العربية مبا منلك من اإمكانيات 
ب�سيطة جدا لكي ن�سارك ون�ساهم يف 
يف  امل�سكل  لأن  ا�ستثمارات،  جلب 
جاذبة  هيئات  متلك  ل  اأنها  اجلزائر 
ملا  وم�سوقة  ومروجة  لال�ستثمار 
اأننا  رغم  فر�س،  من  البالد  به  تزخر 
لدينا ماليني ال�سباب الدار�س العاطل 
عن العمل وميلك ملكة الفكر والإبداع، 
ورئي�س اجلمهورية يف منا�سبات كثرية 
املبادرة،  حترير  �رضورة  على  اأكد 
من  هام�س  اإتاحة  هو  هذا  ومعنى 
والبتكار  الأموال  لروؤو�س  احلرية 
وتطوير املهارات وغريها من الأمور 
املهمة، التي ي�سعى مركزنا من خاللها 
فر�س  وجلب  دوليا  للجزائر  لرتويج 
وم�ساريع كبرية للوطن، تهم القطاعني 
الذكر ل  �سبيل  فعلى  واخلا�س،  العام 
لال�سترياد  الإفريقي  البنك  احل�رض 
للتنمية  الإ�سالمي  والبنك  والت�سدير 

تقريبا  اأ�سبوع  منذ  نظمناها  ندوة  يف 
اخل�رضاء  املنطقة  اجلزائر يف  و�سع 
بني  من  اأنها  مبعنى   ،2021 خالل 
لتكثيف  امل�ستهدفة  دول  خم�س 
اجلزائر  اأن  يوؤكد  ما  بها،  ال�ستثمار 
م�ستهدفة من قبل بنوك ت�ساهم فيهم 
اأهم  بني  ومن  منهم،  ت�ستفيد  ل  لكن 
هو  الإفريقي  العربي  املركز  اأدوار 
وبينهم،  بيننا  و�سل  همزة  يكون  اأن 
لكن  ا�سرتاكاتها  تدفع  اجلزائر  لأن 
بدون ت�سجيل عائد لها، وبالتايل هنا 
مثال اجلزائر باإمكانها اأن ت�ستثمر من 
خالل مرافقة وم�ساركة البنك العربي 
يف  املوجود  اإفريقيا  يف  لال�ستثمار 
ال�سودان، والذي كانت اجلزائر ع�سوا 
موؤ�س�سا فيه كالبنك الإ�سالمي للتنمية 
بدفع  نكتفي  لزلنا  لالأ�سف  لكن 

ال�سرتاكات .

المتيازات  ماهي      .
للم�ستثمرين  تقدمونها  التي 
العربية  املال  باأ�سواق  واملهتمني 

والإفريقية؟

بطاقة  و�سع  هو  نقدمه  �سيء  اأهم 
الطريق  لتمهيد  للم�ستثمر  معلومات 
واجلهد  امل�سافة  وتقلي�س  اأمامه 
منفعة،  دون  ملاله  املهدران  والوقت 
وهذا من خالل اخت�سار الطريق على 
اذا  فمثال  الإمكان،  قدر  امل�ستثمر 
كان يبحث على مادة اأولية ي�ستوردها 
يف  تنتج  الأ�سل  يف  وهي  اأوروبا  من 
نحن  غانا  اأو  �سينيغال  اأو  كوديفوار 
باملنتج  مبا�رضة  الت�سال  من  منكنه 
بحيث  الو�سطاء،  امل�سدرين  بدل 
نرافق املوؤ�س�سة من بداية الفكرة اإىل 
تنفيذها، �سواء بالبحث على �رضيك اأو 
اأن  اأو نقل تكنولوجي، كما  دعم مايل 
هناك �رضكات متعرثة ل�سبب واحد هو 
والتي  موؤهلة  الغري  الب�رضية  املوارد 
نوعية  قفزة  لتحقيق  تكوين  ينق�سها 
لها،  املوفرة  الإمكانيات  كل  رغم 
ت�سجيل  يف  مهمتنا  تكمن  هنا  ومنه 
الفرق واإيجاد العن�رض الناق�س لإجناح 

املوؤ�س�سة.

حمددة  اآلية  من  هل      .
ظل  يف  بالقت�ساد  للنهو�ض 

تف�سي كورونا؟

وحمنة  در�س  هي  لكورونا  بالن�سبة 
لت�سبح  انقلبت  الوقت  مع  لكنها 
تغري  ككل  العامل  منح،  جمموعة 
�سواء  كوفيد-19،  بف�سل  لالأح�سن 
اأو  ال�ستهالك  منطية  حيث  من 
اقت�ساد عاملي  غريها، وهناك نظام 
اقت�سادية  وتكتالت  يتكون  جديد 
ي�ستلزم  ما  تتكون،  جديدة  و�سيا�سية 
كل  خ�سم  يف  بذكاء  النخراط  علينا 
يحتاج  ل  القت�ساد  فبناء  يح�سل،  ما 
ما  بقدر  واإمكانات  كبرية  فر�س  اإىل 
كثرية  اأمثلة  وهناك  عقل،  اإىل  يحتاج 
لدول فقرية ا�ستخدمت عقلها وغريت 
حتولت  التي  مثال  ككمبوديا  واقعها 
دولة  اإىل  مدقع  فقر  تعي�س  دولة  من 
اقت�سادها يعترب من اأهم القت�ساد يف 
للكمامة  ت�سنيعها  بف�سل  اآ�سيا،  �رضق 
معجزة  ت�سنع  اأن  كمبوديا  ا�ستطاعت 
التي  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  بدعم 
احلايل  الو�سع  وبالتايل  بكثافة،  تنتج 
ا�ستثمارات  يف  التفكري  علينا  ي�ستلزم 
ول  العمومية  اخلزينة  كاهل  تثقل  ل 
ت�ستنزف احتياطها النقدي وتكون لها 
مردودية كبرية، واليوم لنا توجه ميكن 
من خالله حتقيق الإقالع القت�سادي 
ولدينا  الفالحة،  قطاع  هو  املرجو 
هيئة ت�سمى الهيئة العربية لال�ستثمار 
وتريد  فيها اجلزائر  ت�ساهم  الزراعي 
اجلزائر  يف  وال�ستثمار  امل�ساركة 
مليون   300 تفوق  جدا  كبرية  مببالغ 
ن�سنع  اأن  علينا  لبد  وبالتايل  دولر، 
و�سائل جذب لأن كل الظروف مهيئة 

لكي تكون الأمور مت�سحة

ال�سراكة  اتفاق  اإلغاء      .
الأوروبي  والحتاد  اجلزائر  بني 
ماهي  حتمية،  م�ساألة  اأ�سحى 
متثل  وهل  لذلك،  قراءتكم 

ال�سوق الإفريقية خيارا اأف�سل؟

ال�سوق  على  تعتمد  اجلزائرل  اأول 
اليوم  لأننا  الإفريقية،  ول  الأوروبية 
الذكاء  دور  على  نعتمد  اأن  بحاجة 
جتاري  و�سيط  لنكون  القت�سادي، 
والبلدان  مثال  اأوروبا  بني  معتمد 
للدفع باقت�سادنا  الإفريقية والعك�س، 
يجب  اليوم  وبالتايل  لالأمام،  الوطني 
اأن نفكر بذكاء اقت�سادي لكي ل تبقى 
عراقيل  طريقها  يف  ت�سع  اجلزائر 

والتغيري  للتقدم   عزميتها  تثبط 
اجلاد  التفكري  خالل  من  الإيجابي، 
القت�سادية،  املبادرات  حترير  يف 
دولية  تكتالت  مع  اتفاقيات  واأ�سع 
وهنا   ، رابح-رابح  مبداأ  وفق  مبنية 
منلك  ل  لالأ�سف  اأننا  الإ�سارة  يجب 
م�سلحة  يف  يفكرون  اأكفاء  مفاو�سني 
الوطن، مغيبني م�ساحلهم ال�سخ�سية، 
اتفاقية  يف  فاو�سوا  و  �سبق  من  لأن 
يفاو�سوا  اأن  بدل  الأوروبية  ال�رضاكة 
ف�سلوا  القادمة  الأجيال  مل�سلحة 
يف اعتقادي احل�سول على امتيازات 
اهتمامات  لدينا  اليوم  ومنه  خا�سة، 
كبرية جدا فال�سوق الأ�سيوي اأكرب من 
القوانني  تكون  من  ولبد  الأوروبي، 
متوقعنا  و  اقتحامنا  تعرقل  ل  مرنة 

يف اأ�سواق واعدة.  

النظام  ينق�ض  الذي  ما      .
البنكي لتحقيق القفزة النوعية 

املرجوة اقت�ساديا؟

رئي�س  اجتماع  خمرجات  اأثمن 
اجلمهورية يف جمل�س لوزراء موؤخرا، 
النقاط  من  العديد  على  ركز  والذي 
القطاع  تنمية  بينها  التي من  املهمة 
امل�رضيف والبنكي يف اجلزائر، واليوم 
الإ�سالمية  ال�سريفة  منظومة  هناك 
الكتلة  امت�سا�س  باإمكانها  التي 
ال�سوق  خارج  املوجودة  النقدية 
جذب  اآليات  خالل  من  الر�سمية 
مما  وتقليلها  مدرو�سة،  وا�ستقطاب 
ن�سبته 90 باملائة اإل ن�سبة 40 اإىل 30 

باملائة مثلما تفعل الدول الأخرى.

لن�ساط  تقييمكم  ما      .
 2020 حكومة جراد خالل �سنة 

من الناحية القت�سادية ؟

حكومة  معكم،  �سادقا  اأكون  حتى 
جراد يف البداية انطلقت بديناميكية 
بالعامية  نقول  كما  كانت  و  جيدة 
بعد  لكنها  لبالد«،  تخدم  �سح  »حابة 
وباء  بتف�سي  ا�سطدمت  وجيزة  فرتة 
كورونا الذي اأوقف العامل كامل، اليوم 
لالأ�سف نقول اأن اجلزائر مل ت�ستطع 
بنظرة  اقت�سادية  قوية  �سنع حكومة 
اقت�ساديا،  وتفكر  تعمل  براغماتية 
حكومة  خلق  يجب  اليوم  راأيي  ويف 
�سيا�سية  حكومة  ولي�س  اقت�سادية 
الظروف  وحت�سن  توفر  كيف  تفكر 
للمواطن،  والقت�سادية  الجتماعية 
اأدائهم  اأن  جند  الأداء  تقييم  عند 
كانت  البالد  اأن  رغم  �سعيفا  كان 
ولزالت اإمكانات متكنها من حتريك 
وحاليا  الوطني،  القت�ساد  عجلة 
القت�ساد الوطني متعرث وهذا التعرث 
�سيكون له ل حمالة اأثار �سلبية خالل 
من  نوعني  على  مقبلون  نحن   ،2021
الهجرة ، اأنا�س تريد القدوم للجزائر 
الهروب  يريدون  واآخرين  لال�ستثمار 
حل  بقي  ومنه  اأخرى،  لبلدان  منها 
واحد ووحيد هو حتقيق مبداأ تكافوؤ 
وا�سحة  قوانني  ،وو�سع  الفر�س 

وثابتة للتقدم

ك�سف رئي�ض املركز العربي الإفريقي لال�ستثمار والتطوير، حممد الأمني بوطالبي، اأم�ض، يف حوار جمعه 
مع يومية »الو�سط« اأن البنوك الإفريقية قد و�سعت اجلزائر موؤخرا يف املنطقة اخل�سراء خالل �سنة 2021، 
وهذا يعني اأننا نعترب من بني خم�ض دول الأوىل اإفريقيا امل�ستهدفة لال�ستثمار بها، ما ي�ستلزم منا الإ�سراع 

والتعجيل لتحرير املبادرة القت�سادية والفعل ال�ستثماري من خالل حلني ل ثالث لهما، ميكناننا من 
التموقع اجليد يف ال�سوق الإفريقية، من منطلق اأن بناء اقت�ساد قوي ل يحتاج اإىل فر�ض كبرية واإمكانات 

بقدر ما يحتاج اإىل عقل وذكاء اقت�سادي باإمكانه ت�سجيل الفرق واإيجاد العن�سر الناق�ض لبناء اقت�ساد قوي 
يرقى مل�ساف الدول املتقدمة الأخرى.

يف ق�سية ف�ساد �سكيكدة املتابع فيها بن ف�سيح

7 �سنوات �سجن لأويحيى 
و 3 لزعالن وغول

جمل�ض ق�ساء اجلزائر 

تاأجيل ا�ستئناف ق�سية اأني�س 
رحماين ليوم 18 جانفي 

للوقوف على ان�سغالت ال�سكان

وايل امل�سيلة يف زيارة فجائية 
لعدد من مناطق الظل

اأ�سدر القطب اجلزائي املتخ�س�س يف 
مكافحة اجلرمية املالية والقت�سادية 
الأحكام  احممد،  مبحكمة  �سيدي 
تورط  التي  الف�ساد  بق�سية  اخلا�سة 
يف  وامل�ستثمر  العمال  رجل  فيها 
في�سح  بن  ال�سياحة  حممد  قطاع 
الوزير  ويتقدمهم  معه،  واملتهمني 
 7 بـ  اأويحيى  اأحمد  ال�سابق  الأول 
اأ�سدرت3   فيما  نافذا،  حب�سا  �سنوات 
لوزير ال�سياحة  نافذا  حب�سا  �سنوات 
الغني  عبد  عمارغول،وكذا  ال�سابق، 

زعالن.
وتعود اأطوار الق�سية، التي تورط فيها 
اأويحي،  اأحمد  ال�سابق،  الأول  الوزير 
وغريه من اإطارات الدولة يف ال�سنوات 
الأخرية من عمر نظام الرئي�س ال�سابق 
لثالثة  اإ�سافة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
في�سح  بن  الأعمال،  رجل  ملنح   ، ولة 
قطاع  لال�ستثمار يف  امتيازات  حممد 
بطريقة  ب�سكيكدة  والفندقة  ال�سياحة 

خمالفة للقانون والت�رضيع كما ورد يف 
قرار الحالة

عن  الأحكام ال�سادرة  جاءت  وقد 
الإثنني  اأم�س  احممد  �سيدي  حمكمة 
7 �سنوات �سجن يف حق اأحمد اأويحيى  
نافذا،  حب�سا  �سنوات  بـ3  غول  وعمار 
الغني زعالن  للحكم على عبد  اإ�سافة 
نافذا  حب�سا  و5�سنوات  �سنوات   بـ3 
على بن ح�سني فوزي وايل �سكيكدة، و 
عامني حب�سا نافذا، لعلوان كمال،وكذا 
نافذ،  غري  عام  منها  حب�سا  عامني 
لعمارة ر�سيد وهو مدير اأمالك الدولة 
�سيف  في�سح  بن  على  حكمت  كما   ،
ودرفوف  نافذا،  حب�سا  عامني  الدين، 
عامني  الأ�سبق  �سكيكدة  وايل  حجري 
غرامة،  دينار  ومليون  نافذا  حب�سا 
فا�سدرت  ال�سابق،  �سكيكدة  وايل  اأما 
فيما  نافذا،  حب�سا  5�سنوات  حقه  يف 

ا�ستفاد حيمر حممد  من الرباءة.
 باية ع 

اأجلت الغرفة اجلزائية الثانية ملجل�س 
جل�سة  العا�سمة  اجلزائر  ق�ساء 
العام  املدير  ق�سية  يف  ال�ستئناف 
املدعو  مقدم  حممد  النهار  ملجمع 
تاريخ  18 جانفي  اني�س رحماين  اإىل 
ت�رضيب  ق�سية  يف  واملتابع  اجلاري 
قناة  عرب  اإ�سماعيل  للعقيد  �سوتي 

النهار التي ميلكها
رحماين  اأني�س  ويتابع  املدعو 
نظامية  هيئة  اإهانة  منها  تهم  بعدة 

وامل�سا�س باحلياة اخلا�سة لالأ�سخا�س 
يف  �سوتي  ت�سجيل  ت�رضيب  نتيجة 
لعقيد  يديرها  كان  التي  النهار  قناة 
املخابرات  واملدعو  جهاز   متقاعد 
مراد  بئر  حمكمة  وكانت  اإ�سماعيل 
راي�س قد ادانت اني�س رحماين بتاريخ 
15 نوفمرب الفارط بـعقوبة  5 �سنوات 
األف دينار غرامة  حب�سا نافذة  و100 

مالية.
ع.ب

يوا�سل واإيل ولية امل�سيلة،عبدالقادر 
ملناطق  التفقدية  جالوي،زياراته 
الولية،من  ربوع  عرب  الظل 
التنمية  واقع  على  الوقوف  اأجل 
لل�سلطات  دفع  املحلية،واعطاء 
وحت�سني  قدما  للم�سي  املحلية 
الإطار املعي�سي للمواطنني والق�ساء 
على  الطالع  معاناتهم،وكذا  على 
لهم  وال�ستماع  املواطنني  ان�سغالت 
مدي  على  الوقوف  وكذا  كثف،  عن 
للم�سالح  املوجهة  التعليمات  تنفيذ 

الجتماعات  خمتلف  خالل  املعنية 
ال�سابقة، حيث اأ�رضف هذه املرة على 
دائرة  �سكان  بها  زيارة فجائية خ�س 
امل�سيلة،  ولية  ام�ساعد جنوب  جبل 
وخالل هذه الزيارة،وقف الواىل على 
التي هي  التنموية  امل�ساريع  خمتلف 
املربجمة  الإجناز،وتلك  طور  يف 
النطالق خالل الأيام القادمة،و�سدد 
املعنية  امل�سالح  امل�سيلة،على  واإيل 

ملتابعة تقدم العمليات املربجمة .
عبدالبا�سط بديار

رئي�ض الـ« CAAID«، حممد الأمني بوطالبي يف حوار لـ"الو�سط":

هناك حالن ل ثالث لهما لتحرير الفعل ال�ستثماري
.   احتاد املغرب العربي حجرة عرثة اأمام ترقية ا�ستثماراتنا

.   باإمكانيات ب�سيطة متكنا من �سنع املعجزات لكن 
.   مهمتنا تكمن يف ت�سجيل الفرق واإيجاد العن�سر الناق�ض لإجناح امل�سروع

.   بناء اقت�ساد قوي يحتاج اإىل عقل راجح

املكتب الولئي ل�سحايا الإرهاب بغليزان

طرح ان�سغالت املنخرطني على 
وزارة الداخلية 

ك�سف املكتب الولئي للمنظمة الوطنية 
ل�سحايا الإرهاب وذوي احلقوق، بولية 
امل�سابني  من  الكثري  باأّن  غليزان، 
باأ�رضار ج�سدية املن�سوون قد تعر�سوا 
وتدهورت  ال�سحّية  النتكا�سات  اإىل 

حالتهم ومنهم من توفى. 
ل�سحايا  الولئي  للمكتب  ر�سالة  ويف 
لوزارة  موجهة  بغليزان،   الإرهاب 
الفئة  ذات  باأّن   ، فيها  قال  الداخلية 
الزوجة   اإ�ستفادة   م�سكل  طرحت  قد 
والأبناء الق�رض من ريع معا�س املتوف، 
باإعتبار اأن املعا�س يتوقف بعد الوفاة، 
الريع  معا�س  اأن  الر�سالة   واأ�سافت 
يخ�سع  ال�سالفة  املادة  يف  املذكور 
وطرح  الجتماعي  ال�سمان  لقتطاع 
املكتب الولئي اإن�سغالت  فئة �سحايا 
تتعلق  التي  احلقوق،  وذوي  الإرهاب 

الفئة،  بهذه  التكفل  موا�سلة  مب�ساألة 
املادة 59 من  اأحكام  ت�ستند على  التي 
املر�سوم التنفيذي رقم99_47 املوؤرخ 
مبنح  املتعلق  دي�سمرب1999   13 يف 
و�سحايا  الإرهاب  ل�سحايا  التعوي�سات 

الأ�رضار اجل�سدية.
املعا�س  باأن  الولئي  املكتب  ولفت 
�سندوق  بدفعه  يتكفل  الذي  ال�سهري 
على  بناء  الإرهاب،  �سحايا  تعوي�سات 
ي�ستعمله  الذي  املرجعي  املقيا�س 
ال�سندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية 
بعد امتثال املت�رضر اأمام اللجنة الطبية 
،والف�سل يف حتديد ن�سبة العطب طبقا 
للمادة 42 من القانون 83-13 املوؤرخ يف 
02-07-1983، املتعلق بحوادث العمل 

والأمرا�س املهنية.
اأمني بن لزرق 
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اإميان لوا�س
 

�أكد �أحمد كرو�ص يف ت�رصيح خ�ص به جريدة 
»�لو�صط« �أن �جلز�ئر تاأثرت مبا�رصة ب�صفقة 
حترير �لرهائن يف مايل، حيث �صبط �جلي�ص 
وهو  جزء   ، يورو  �ألف   80 �جلز�ئري مبلغ 
من »فدية« ح�صل عليها �إرهابيون يف مقابل 
رهينة  بينهم  من  �أربع رهائن  �رص�ح  �إطالق 
�لدفاع  فرن�صية مبايل وفق ما �أعلنته وز�رة 

�جلز�ئرية على حد قوله .

اجلزائر رافعت لتجرمي دفع الفدية 
 

دفع  تدين  �جلز�ئر  �أن  كرو�ص  �أحمد  �صدد 
و�ملقاربة  تتنافى  لأنها  لالإرهابيني،  �لفدية 
باعتبار  �لإرهاب،  ملحاربة  �جلز�ئرية 

للجماعات  مبا�رص  متويل  هو  �لفدية  �أن 
عنا�رص  جتنيد  �إعادة  �أجل  من  �لإرهابية 
�لرتويج  ،و  �لأ�صلحة  وكذلك  �رص�ء  جديدة 
،و  بالأ�صلحة  �لتجارة  ،و  �ملنظمة  للجرمية 
�أن �ملقاربة  موؤكد�  �ملخدر�ت،  ،و  �لب�رص 
منابع  على جتفيف  ت�صدد  د�ئما  �جلز�ئرية 
�لإرهاب وجترمي دفع �لفدية �ىل �لإرهابية 
�رص�ح  �إطالق  على  �ملبا�رص  �لتفاو�ص  �و 

�رهابني من �ل�صجون.
�أن  كرو�ص  و�أكد �ملحلل �لأمني �أحمد 
تر�فع يف �ملحافل  كانت  �جلز�ئر ل طالت 
تدين  قر�ر�ت  �إ�صد�ر  �أجل  من  �لدولية 
لفتا  لالإرهابني،  �لفدية  دفع  فعل  وجترم 
�إىل  �لدولية  �ملجموعة  مع  تو�صلت  �أنها 
�إ�صد�ر قر�ر�ت من �جلمعية وجمل�ص �لأمن 

من منابر دولية جترم كلها دفع �لفدية.

فرن�سا متول  الإرهاب 

�تهم �أحمد كرو�ص فرن�صا بتمويل �جلماعات 
�لإرهابية و�لعمل �صد �لقر�ر�ت �لتي جترم 
دفع �لفدية للجماعات �لإرهابية، م�صري� �أن 
�أجل  بع�ص �لدولة تدفع �لفدية خل�صة ومن 
�إطالق �رص�ح بع�ص رعاياها، يف حني لفت 
�أ�صبحت  �ملايل  يف  �لفرن�صي  �لوجود  �أن 

نقطة جذب للجماعات �لإرهابية.
يف �ل�صياق ذ�ته ، قال �ملتحدث :« �جلز�ئر 
عانت من �ل�صفقة �مل�صوؤومة، و��صتطاعت 
�لقب�ص  �لوطني  �ل�صعبي  �جلي�ص  قو�ت 
هما  ،و  �حلدود  على  ت�صلال  �إرهابيني  على 
�أطلق �رص�حهم يف  و  �أفرج عنهم  �لذي  من 
�لفرن�صية  و�لقو�ت  �لرهابيني  بني  �ل�صفقة 
يف  �لنتقالية  �ل�صلطة  على  بال�صغط 

مايل،�إلقاء �لقب�ص على �إرهابي بحوزته �أكرث 
من 80 �لف �أورو،  و هو رقم كبري من �أجل 
�لإرهابية �ملوجودة يف  حتريك �جلماعات 
و  �جلي�ص  �أن فطنة  ،�إل  �جلز�ئري  �لد�خل 
�لعمليات �ل�صتباقية �لتي تقوم بها وحد�ث 
هذه  د�ئما حتبط  �لوطني  �ل�صعبي  �جلي�ص 
�ملحاولت �ليائ�صة يف �لد�خل �و �خلارج »

 
دفع الفدية دعم مبا�سر للن�ساط 

الإرهابي

�لفدية  دفع  �أن عملية  كرو�ص  �أحمد  لفت 
�لو�قع  حقيقة  يف  �لإرهابية  للجماعات 

عمليات  يف  �لرهابيني  �رص�هة  من  تزيد 
�لدول  رعايا  من  جدد  ل�صحايا  �خلطف 
من �أجل ك�صب �ملال،معترب� �أن �خلطف و 
�لإرهابية  تغتنمها �جلماعات  �لتي  �أمو�ل 
 90 من  �أكرث  ميز�نية  تفوق  �لفدية  من 

باملائة من م�صادر متويلها .
وحذر �أحمد كرو�ص من تد�عيات مثل هذه 
�ل�صفقات، لفتا �أن دفع �لفدية للجماعات 
للن�صاط  مبا�رص  دعم  هي  �لإرهابية 
�أن  م�صري�  �ل�صاحل،  منطقة  �لإرهابي يف 
�إح�صائيات �صحايا �جلر�ئم �لإرهابية يف 

دول �ل�صاحل تزد�د كل �صنة .

اعترب اخلبري الأمني اأحمد كرو�س اأن عودة الن�ساط الإرهابي اأكرث من ال�سابق 
للتنظيم الإرهابي كان متوقعا بعد ال�سفقة اللئيمة التي عقدتها فرن�سا مع اجلماعات 

الإرهابية يف مايل وتزويدها ب 207 اإرهابي متمر�س يف ال�سجون وتدعيمها ب 
اأ�سا�س  على  املنطقة،  يف  الإرهابية  اجلماعات  �سهية  ذلك  اأورو،  م�سددا اأن  30  مليون 

تدعيمها يف البقاء و الذهاب اىل القتال و الجرام اأكرث و اأكرث .

اخلبري الأمني اأحمد كرو�س لـ"الو�سط":

اجلزائر تاأثرت مبا�سرة ب�سفقة حترير الرهائن يف مايل
امل�ساأومة ال�سفقة  بعد  كان متوقعا  الإرهابي  الن�ساط  •       عودة 

الفدية  . من  الإرهابيني  من م�سادر متويل  باملائة   90       •

العمليات ال�ستباقية للجي�س اجلزائري اأجه�ست املوؤامرة

فرن�سا متول الإرهاب عرب دفع الفدية
.    اجلماعات امل�سلحة بال�ساحل ت�ستخدم الأمر منذ 2003

.     2020 ثالث عام مير على اجلزائر بدون عملية اإرهابية كبرية
�أظهر متكن �جلي�ص �جلز�ئري من و�صع يده 
جدية  �إرهابيني،  يورو مبخابئ  �ألف   80 على 
لفدية  �لفرن�صيني  دفع  ي�صكله  �لذي  �لتهديد 
�لد�خلي  �لأمن  على  رهائن،  حترير  مقابل 
�جلز�ئر  بني  �أكرث  �لعالقة  وتر  ما  للبالد، 

وباري�ص.
�جلي�ص  نفذ  �ملن�رصم،  دي�صمرب   28 ففي 
ملنع  ��صتباقية  ع�صكرية  عملية  �جلز�ئري 
�إعادة  من  �ملغرب،  بالد  يف  �لقاعدة  تنظيم 
عبد  زعيمه  مقتل  بعد  �صفوفه  تنظيم 
�ملالك دروكد�ل، يف جو�ن �ملا�صي، �صمايل 
مايل ومتكن حينها من �لق�صاء على 3 عنا�رص 
�صمال  باأق�صى  فدية،  �أمو�ل  من  جزء  معهم 

�جلز�ئر.
و30   10 بني  ما  قدمت  باأنها  فرن�صا  وتتهم 
�لإ�صالم  »ن�رصة  جلماعة  فدية  يورو  مليون 
يف  �لقاعدة  تنظيم  يعد  �لتي  و�مل�صلمني«، 

بالد �ملغرب، �أحد �أركانها �لأربعة.
 حيث مت �إطالق 207 من �ملتهمني بالإرهاب 
يف  �ملالية،  �ل�صلطات  لدى  معتقلني  كانو� 
�أكتوبر �ملا�صي، مقابل حترير 4 رهائن بينهم 

�صيدة فرن�صية.
لها  �جلز�ئرية  باري�ص �لتهامات  ونفت 
لالإفر�ج  �لإرهابية  للجماعات  فدية  بدفع 
�لفرن�صية  ر�أ�صهم  وعلى  �لأربعة  �لرهائن  عن 
جان  �لوزر�ء  رئي�ص  وقال  بيرتونني،  �صويف 
نكن جزء� من  �أكتوبر: »مل   12 كا�صتك�ص، يف 
دفع  �أن  �جلز�ئر  �ملفاو�صات«وتعترب  هذه 
�لالئحة  يخالف  لإرهابيني  فدية  فرن�صا 
�لأممية �لتي جترم دفع �لفدية، و�ل�صادرة يف 

.2014
طيلة  جز�ئريون  دبلوما�صيون  خا�ص   حيث 
�صنو�ت معركة �رص�صة يف �أروقة �لأمم �ملتحدة 
ل�صت�صد�ر قر�ر �أممي يدين دفع �لفدية، لكن 
باري�ص  ر�أ�صها  وعلى  �لأوروبية  �لدول  �أغلب 
عرقلت هذه �خلطوة، بينما �أيدتها و��صنطن، 
وتقول �صحيفة »جون �أفريك« �لفرن�صية، �أنه 

عن  لالإفر�ج  �لفدية  مدفوعات  �أن  »يُعتقد 
�أمر  �ل�صاحل  منطقة  يف  �لغربيني  �لرهائن 
�لتفا�صيل  لهذه  ر�صمي  تاأكيد  دون  روتيني، 
معظم  يف  �صدقها،  مدى  على  �لتعليق  �أو 

�حلالت«.
�أوروبية  دول  �عتادت   ،2003 منذ  �أنه  �إذ 
فدية  �أمو�ل  دفع  على  و�أملانيا  بينها فرن�صا 
�مل�صلحة  �ليوروهات للجماعات  مباليني 
تقارير  بح�صب  رهائنها،  حترير  مقابل 

�إعالمية متطابقة.

 اجلزائر تالحق اأموال الفدية
�لفدية  �أمو�ل  �أن  �جلز�ئرية  �ل�صلطات  ترى 
�صتنعك�ص  لإرهابيني  فرن�صا  دفعتها  �لتي 
لأن  �لد�خلي،  و��صتقر�رها  �أمنها  على  �صلبا 
مل�صاعفة  �صت�صتغلها  �لإرهابية  �جلماعات 
ن�صاطها مبنطقة �ل�صاحل �لإفريقي، من خالل 
�رص�ء �لأ�صلحة وجتنيد مزيد من �لعنا�رص يف 

مناطق ينت�رص بها �لفقر و�لتهمي�ص.
�حلميد  عبد  �لعقيد �ملتقاعد  وي�صتدل 

كتيبة  �أمري  بلمختار،  �رصيفاأن خمتار  �لعربي 
ن�رصة  جماعة  �أفرع  �إحدى  �ملر�بطني، 
�أمو�ل  بف�صل  متكن  و�مل�صلمني،  �لإ�صالم 
�لفدية �لتي جمعها من �ختطاف �أوروبيني من 
�صبابها،  لتجنيد  �ملالية  �لقبائل  من  �لتقرب 
�ألف  نحو  �إىل   60 من  عنا�رصه  عدد  ورفع 

�إرهابي.
�أن  �ملتقاعد  �جلز�ئري  �لعقيد  ويك�صف 
بلمختار جمع 31 مليون يورو من �أمو�ل �لفدية 
كميات  بها  و��صرتى  فرن�صا،  له  دفعتها  �لتي 
كبرية من �لأ�صلحة من ليبيا بعد �صقوط نظام 
متويل  على  و�أ�رصف   ،)2011( �لقذ�يف  معمر 
يف  »بوكوحر�م«  عنا�رص  وتدريب  وت�صليح 

نيجرييا.
لأمو�ل  �لأوىل  �لدفعة  �كت�صاف  على  و�صاعد 
�جلز�ئري  �جلي�ص  قيام  �لفرن�صية،  �لفدية 
�أ�صهر،   3 من  �أقل  خالل  نوعية  بعمليات 
�أخطرهم  �إرهابيني،   3 �عتقال  من  مكنته 
رزقان �أح�صن، �ملدعو »�أبو �لدحد�ح«، يف 16 
تامنجار مبحافظة جيجل  دي�صمرب، مبنطقة 

)�صمال �رصق(. ونف�ص �ملحافظة مت �كت�صاف 
�ملعلومات  بف�صل  �لفدية،  �أمو�ل  من  جزء 
»�أبو  من  عليها  �حل�صول  مت  �أنه  يرجح  �لتي 

�لدحد�ح«.
»ماي�ص«  �ملدعو  على  �لقب�ص  �ألقي  كما 
مايل  مع  �حلدودية  مترن��صت  حمافظة  يف 
�رص�حه  �إطالق  من  فقط  �أيام  بعد  )جنوب( 
�لعن�رص  �أما  �لرهائن،  يف �صفقة �لإفر�ج عن 
حمافظة  يف  عليه  �لقب�ص  فاألقي  �لثالث 
تلم�صان )�صمال غرب( �حلدودية مع �ملغرب، 
يف 27 �أكتوبر، وكان من بني من �أطلق �رص�حهم 
عنهما  �ملفرج  �لعن�رصين  �أن  ويُعتقد  �أي�صا، 
كانا يف طريقهما لزيارة �أهلهما، ولي�ص للقيام 

بعمليات �إرهابية، بح�صب حمللني �أمنيني.
لتتبع  �لأمن �جلز�ئرية  �أجهزة  وت�صعى 
�لإرهابيني �ملت�صللني �إىل �أر��صيها بعد �إطالق 
�رص�حهم يف مايل، و�لبحث عن �أمو�ل �لفدية 
بقايا  على  وزعت  تكون  �أن  �ملمكن  �لتي من 
�جلماعات �مل�صلحة يف �جلبال �لنائية �صمايل 
�لبالد �أو على �ملناطق �ل�صحر�وية �جلنوبية.

 توتر العالقات مع فرن�سا
فرن�صا  مع  خالفها  من  �جلز�ئر  �صعدت 
�لأخرية  �إليها  تو�صلت  �لتي  �ل�صفقة  بعد 
و�مل�صلمني  �لإ�صالم  ن�رصة  جماعة  مع 
و�صائل  وهاجمت  غايل  �آغ  �إياد  يقودها  �لتي 
بخطابها  معروفة  ر�صمية،  جز�ئرية  �إعالم 
لتحرير  دفعها فدية  �لهادئ، فرن�صا بعد 

رهائن، و�عتربت �أنها متول بذلك �لإرهاب.
�لد�خلية  وزير  قادت  �لتي  �لزيارة  ورغم 
يف  للجز�ئر  درمانان،  جري�لد  �لفرن�صي 
�أنه  �إل  �لأجو�ء،  لتلطيف  �ملا�صي،  نوفمرب 
مل�صوؤول  م�صبوق  وغري  باهت  ب�صكل  ��صتقبل 
وزير  ي�صتقبل  مل  حيث  �حلجم  بهذ�  فرن�صي 
نظريه  بلجود  �لدين  نور  �جلز�ئري  �لد�خلية 
ومت  منتظر�،  كان  كما  باملطار  �لفرن�صي 
على  للدللة  �ل�صتقبال،  م�صتوى  تخفي�ص 

�صيا�صة  باري�ص  مو��صلة  من  �جلز�ئر،  ��صتياء 
�لأخذ  دون  �مل�صلحة  للجماعات  �لفدية  دفع 
�لأمن  على  �جلدية  �لتهديد�ت  �لعتبار  بعني 

�لقومي للجز�ئر ودول �ملنطقة.
 2020.. ثالث عام بدون هجوم اإرهابي 

كبري

بعدة   2020 خالل  �جلز�ئري  �جلي�ص  قام 
عمليات ع�صكرية ��صتباقية ملعاقل �جلماعات 
هجمات  حدوث  منع  يف  وجنح  �مل�صلحة، 
منذ  �لتو�يل  على  �لثالث  للعام  كبرية  �إرهابية 
مو�جهات  جنود يف  ب�صعة  مقتل  رغم   ،2017
�نتحاري  مع �جلماعات �مل�صلحة ويف هجوم 
�أق�صى  نائية  منطقة  يف  ثكنة  على  وحيد 

�جلنوب قتل فيها جندي و�حد.
جو�ن  يف  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ص  وتوعد 
�لإرهاب«،  بقايا  »على  بالق�صاء  �ملا�صي، 
مع  ��صتباك  خالل  �آخر  جندي  مقتل  بعد 

م�صلحني.
قتل  �لفرن�صي  �جلي�ص  �أعلن  باأيام،  وقبلها 
دروكد�ل، �صمايل مايل، وخلفه �ملدعو يو�صف 
بالد  يف  �لقاعدة  تنظيم  ر�أ�ص  على  �لعنابي، 
�ملغرب، مما جدد �لقلق ب�صاأن قيامه بعمليات 
وجوده لكن  لإثبات  ��صتعر��صية  �إرهابية 
كبرية  �إرهابية  عمليات  ي�صهد  مل   ،2020 عام 
من  عدد  ت�صليم  �صهد  بل  �لذكر،  ت�صتحق 
و�لق�صاء  �آخرين  و�إيقاف  �أنف�صهم  �مل�صلحني 
على عدد �آخر، بح�صب بيانات وز�رة �لدفاع. 
�أن  �لر�صمية  �جلز�ئرية  �ل�صحافة  و�عتربت 
�نت�صار  لإعادة  خطة  بذلك  �أحبط  �جلي�ص 
مقتل  بعد  �ملغرب،  بالد  يف  �لقاعدة  تنظيم 
زعيمه دروكد�ل  وي�صكل �لعام �جلديد 2021، 
بالد  »�لقاعدة يف  للجز�ئر ملنع  كبري�  حتديا 
لإعادة  �لفدية  �أمو�ل  ��صتغالل  من  �ملغرب« 
خالل  حركتها  �ُصلت  �أن  بعد  نف�صها،  تنظيم 

�ل�صنو�ت �لثالثة �لأخرية على وجه �لتحديد.
ق.و/الأنا�سول/بت�سرف
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ما تزال اأزمة حظائر ال�سيارات  
الفو�سوية  «بوالية ورقلة  قائمة 
املواطنني  ا�ستياء  اأثار  ما  وهو 
�سباب  بع�ض  واأن  �سيما   ، ورقلة 
االأحياء وجدوا يف هذه الو�سعية 
خالل  من  �سانحة  فر�سة 
الفارغة  امل�ساحات  ا�ستغالل 
ع�سوائية،  اإىل حظائر  وحتويلها 
تنا�سبهم  التي  االأ�سعار  وفر�سوا 
قانونية   رقابية  وجود  دون 

لت�رصفاتهم. 
اإن االكتظاظ الكبري الذي ت�سهد 
والية ورقلة  وما تبعه من ازدحام 
داخل  املرور  حركة  يف  كبري 

باالإ�سافة  و�سواحيها،  املدن 
ال�سيارات  مواقف  غياب  اإىل 
من  تخّفف  قد  التي  املنظمة 
معاناة ال�سائقني الذين كثريا ما 
ترهقهم رحلة البحث عن موقف 
فارغ لركن �سياراتهم، فتح �سهية 
بع�ض ال�سباب واملراهقني الذين 
خالل  من  البطالة،  من  يعانون 
وخلق  الو�سع  با�ستغالل  قيامهم 
املدن،  داخل  ع�سوائية  مواقف 
من  املجاورة،  االأحياء  ويف 
هذه  النقود.  بع�ض  ك�سب  اأجل 
الظاهرة قد انت�رصت ب�سكل كبري 
وُملفت داخل �سوارع واأحياء مدن 

امل�سوؤولني  على  �سّعب  الوالية، 
حتديد  ،واملخت�سني  املحليني 
الع�سوائية،  املواقف  عدد 
ال�سباب  بع�ض  يعمد  حيث 
واالأحياء  ال�سوارع  احتالل  اإىل 
من  قريبة  تكون  التي  ال�سعبية 
االأ�سواق، املوؤ�س�سات العمومية، 
من  وغريها  امل�ست�سفيات، 
عليها  يرتّدد  التي  االأماكن 
املواطنون، ويقومون با�ستغاللها 
رخ�سة،  دون  ع�سوائي  ب�سكل 
على  ال�سيارات  اأ�سحاب  الإجبار 
التوقف  م�ستحقات  ت�سديد 
فر�ض  خالل  من  حق  بدون 

ما  وهو  عليهم،  معتربة  اأ�سعار 
اأ�سحاب  وغ�سب  �سخط  اأثار 
املركبات، الذين اعتربوا اأّن مثل 
هذه الت�رصفات اأمرا مبالغا فيه، 
خا�سة واأنه يف كل حي اأو �سارع 
حيث  ع�سوائي،  موقف  يوجد 
مرة  كل  الدفع  اإىل  ي�سطرون 
ما  �سياراتهم، وهو  فيها  يركنون 

يكلّفهم مبالغ كبرية يف اليوم.
غيابا  �سجلنا  اأخرى  جهة  ومن 
تاما للو�سائل ولالأدوات الرقابية 
ما ولد فو�سى عارمة يف ال�سارع 

الورقلي .
جناة ،ح 

خلويلدات  قرية  �سكان  حتدث 
الواقع على بعد حوايل 20  كلم عن 
مقر عا�سمة الوالية يف ت�رصيحات 
متفرقة لهم مع  الو�سط  ،  مبرارة 
على  وزيادة  املزري  واقعهم  عن 
فيه  يتخبط  الذي  اجلحف  هذا 
من  جملة  يف  القرية  هذه  اأهايل 

املبا�رصة  العالقة  ذات  امل�ساكل 
جعلهم  مما  اليومية  بحياتهم 
يطرحون عدة ت�ساوؤالت عن �سبب 
انعدام التنمية بهذا احلي ال�سعبي 
التي  عائلة   70 زهاء  ي�سكنه  الذي 
تق�سري  اإىل  ال�سكان  يرجعها 
اإعطاء  وعدم  البلدية  م�سئولو 

خلويلدات حقا من التنمية بالرغم 
امل�ساريع  بع�ض  انطالق  من 
كالطرقات وقنوات �رصف ال�سحي 
قريتهم  لكن  االأم  املدينة  قلب  يف 
مل مت�سها هذه التنمية بالرغم من 
وجهت  التي  املتكررة  النداءات 
هذه  باأخذ  الو�سية  لل�سلطات 

واإعطائها  االعتبار  بعني  القرية 
ق�سط من بع�ض امل�ساريع اإ�سافة 
و  ال�سالة  الكالب  انت�سار  اإىل 
حمملني  ال�سناعية  الف�سالت 
م�سالح البلدية امل�سوؤولية الكاملة 

عن تدهور هذا احلي.
جناة ،ح

االأخرية  �سكان  االآونة   ي�ستكي يف 
والعلب باملغري  برحال  حيا 
ال�رصف  مياه  بالوادي  من 
ال�سحي ،والروائح الكريهة  ب�سبب 
املرتاكمة  املياه القذرة 
التجمعات  باإحدى  ايام  مند 
املذكورين  ال�سكانية  باحليني 
عن  ال�سكان  اأعرب  قد  و    . اآنفا 
عواقب  من  ال�سديد  تخوفهم 
اأكدوا  حيث   ، الو�سع  تدهور 
لـ:الو�سط : عن قلقهم ال�سديد اإزاء 
والرائحة  ال�سنيعة  املناظر  هده  
الكريهة  التي ت�سدر منذ اأيام من 
امللوثة  دون  الربك  املائية  هذه 
لالإ�سالح  املعنية  اجلهات  تدخل 
انت�سار  عن  ف�سال   ، اخللل 
تغزو  التي  ال�سارة  احل�رصات 
ت�ساءل  ال�سياق  ذات  ويف  املكان 
ال�سكان عن �رص متاطل ال�سلطات 
حلل  التدخل  لالأجل  املحلية 
م�سكلتهم ومعاناتهم  اليومية التي 

نغ�ست عليهم راحتهم وزادت من 
جعلهم  ،مما  ومتاعبهم  معاناتهم 
املحلية  ال�سلطات  ينا�سدون 
ب�رصورة االلتفات اىل مطلبهم يف 
اإ�سالح  اليقاف و  العاجل  القريب 
هذه  انبعاث  يف  املت�سببة  القناة 
الكريهة  ،والروائح  القدرة  املياه 
احل�سول  اأجل  من  منها  املنبعثة 
على  نظيفة  حميط  وبيئة  على 

حد تعبريهم .
اجلمهورية  رئي�ض  ان  ومعلوم 
النزول  ب�رصورة  الوالة  الزم  قد 
الن�سغاالت  اال�ستماع  و  للميدان 
خلف  وال�سعي  املواطنني 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
املتاحة  االمكانات  و  االولويات 
اجلبهة  غليان  حما�رصة  ثم  ،ومن 
هددت  التي  املحلية  االجتماعية 
يف  خطابها  لهجة  من  بالت�سعيد 

حالة مامل جتد مطالبها اأذانا .
جناة ،ح 

 17 حي  �سكان  �سخط  يتزايد 
م�سكل  حول  بب�سكرة  تعاوينة 
مبياه  ال�رصب  مياه  اختالط 
�سهر  منذ  ال�سحي  ال�رصف 
تبليغات  من  وبالرغم  تقريبا، 
اأن  اإال  الو�سية   للجهة  املواطنني 
التدخل تاأخر كثريا وهو ما يهدد 

ال�سحة العامة يف املنطقة.
اأكد �سكان حي 17 تعاونية بالعالية 
البيوت  داخل  احلنفيات  مياه  باأن 
فرتة  منذ  قذرة  مبياه  تزودهم 
ب�سبب اهرتاء �سبكة املياه التحتية 
باالأتربة،  اختالطها  اإىل  اأدى  مما 
اإىل جانب اخلطورة التي قد تنتج 
اهرتاء  يف  الت�رصبات  هذه  عن 
يف  �سابقا  حدث  مثلما  الطرقات 
اأ�سبحت  التي  املدينة  �سوارع 
يف  ال�رصف  ملياه  اآبارا  حتت�سن 
قال  الف�سل  هذا  ويف  قوارعها، 
�رصكة  اأخطروا  باأنهم  ال�ساكنة 
يف  وو�سعوها  للمياه  اجلزائرية 
الأي  وجود  ال  اأنه  اإال  ال�سورة 

ا�ستجابة لغاية االآن.

ويف �سياق غري بعيد يعاين �سكان 
مع  امل�سكلة  نف�ض  من   830 حي 
طفت  حيث  طفيف،  اختالف 
ال�سحي  ال�رصف  مياه  ت�رصبات 
العمارات  وداخل  الطرقات  على 
مما ا�ستحال على بع�ض قاطنيها 
تلك  وو�سط  اخلروج،  اأو  الدخول 
والروائح  املقرفة  املظاهر 
الكريهة قال حمدثونا من ال�سكان 
علم  لديها  املعنية  اجلهات  باأن 
�ساكنا  لكنها مل حترك  بالو�سعية 

حلل هذا االإ�سكال العالق.
البنى  م�ساكل  تفاقم  خ�سم  ويف 
ومياه  املياه  ل�سبكات  التحتية 
ال�رصف وكذا االإقاالت التي م�ست 
م�سوؤويل هذا القطاع تطرح العديد 
امل�ساريع  حول  الت�ساوؤالت  من 
املر�سودة  املالية  واالأغلفة 
التي من  االأخرية  تهيئتها،  الإعادة 
بتج�سيدها  التعجيل  املفرو�ض 
الغنب عن  الواقع لفك  اأر�ض  على 

عجلة التنمية املتوقفة.
�أحمد نا�صري 

ورقلة

حملو� �ل�صلطات �ملحلية مر�رة �لعي�ش 

نتيجة �نت�صار مياه �ل�صرف �ل�صحي و�لرو�ئح �لكريهة

نف�ش �لإ�صكال يطرح بحي 830 م�صكن

انت�ضار كبري ملواقف ال�ضيارات الفو�ضوية 

 �ضكان خلويلدات بحا�ضي م�ضعود يعانون 

معاناة �ضكان اأحياء برحال 
والعلب باملغري 

�ضكان حي 17 تعاونية بب�ضكرة 
»ي�ضربون مياه ال�ضرف«

وليات �جلنوب

  نهب العقار و قوائم ال�ضكن و جتاوزات الت�ضغيل 
تز�من مع حلول �ل�صنة �مليالدية ،عاد �حلديث من جديد يف وليات �جلنوب يف �ملطالبة 

ب�صرورة تدخل جاد من �حلكومة لإخر�ج ملفات نهب �لعقار ، قو�ئم �ل�صكن مبختلف 
�صيغه وجتاوز�ت ملف �ل�صغل من عنق �لزجاجة .

�أحمد باحلاج 

املحلي  لل�ساأن  املتتبعون  اأجمع 
 ، ،مترنا�ست  ورقلة  ،بواليات 
،ب�سكرة  االأغواط   ، ،ب�سار  اأدرار 
بواقع  النهو�ض  ،اأن  اإيليزي  و 
ال�سنة  خالل  التنمية  وافاق 
طريق  ،ميرعن   2021 اجلديدة 
حتمل  عمل  ا�سرتاتيجة  ر�سم 
لتفكيك  اال�ستعجايل  الطابع 
طال�سم امللفات ال�سائكة لعل من 
الذي  العقار  نهب  ملف  اأبرزها 
لل�سلطات املحلية  �سبب �سداعا 
التي وجدت نف�سها يف حرية من 
يف  الفادح  النق�ض  ب�سبب  اأمرها 
الف�ساءات العقارية مما حال دون 
جت�سيد عديد امل�ساريع التنموية 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
نف�ض  يف  واملح�سوبة  املحلي 
ال�سحة  قطاعات  على  الوقت 
و  ال�سباب  و  ال�سكن   ، الرتبية   ،
الريا�سة ،ويف �سياق مت�سل اأ�رصت 
م�سادر مطلعة من هاته الواليات 
احتجاجية  وعرائ�ض  �سكاوى  اأن 
رفعت لل�سلطات املركزية حتذر 
انتهاج  وتبعات  عواقب  من 
ل�سيا�سة  البلديات  روؤ�ساء  بع�ض 
عمليات  تنفيذ  يف  املفا�سلة 

الهدم للبنايات ،وامل�ستودعات ،و 
�سيدت  التي  الع�سوائية  احلظائر 
حم�سوبة  عقارية  اأوعية  فوق 
ال  ومما   . الدولة  ممتلكات  على 
بني  من  اأن  اثنان  عليه  يختلف 
�ستعجل  التي  الرئي�سية  االأ�سباب 
،هو  باجلنوب  والة   06 برحيل 
احلكومة  بتعليمة  التزامهم  عدم 
القوائم  على  لالإفراج  الرامية 
من  للم�ستفيدين  االإ�سمية 
االيجارية  االجتماعية  ال�سكنات 
التي  تلك  اأو  اجلاهزة  العمومية 
بلغت بها ن�سبة االجناز مراحلها 

املن�رصمة  ال�سنة  االخرية خالل 
،ومما زاد الطني بلة غياب ارقام 
ال�سكنية  احل�س�ض  عن  حقيقية 
يف  املوجودة  تلك  او  املوزعة 
طور االجناز . وعلى �سعيد اآخر 
يعترب ملف اليد العاملة بالواليات 
امللفات  اأبرز  بني  من  املذكورة 
ال�سلطات  عجزت  التي  ال�سعبة 
�سفرتها  تفكيك  يف  العمومية 
واخلروق  التجاوزات  نتيجة 
ب�سبب  عنها  م�سكوت  ظل  التي 
لل�رصكات  التعجيزية   ال�رصوط 
ال�سناعة  يف  العاملة  الوطنية 

العمل   طالبي  حق  يف  النفطية 
تف�سي  قابله  حد  و�سع  باجلنوب 
مظاهر التوظيف املبا�رص لعمال 
دون  الواليات  تلك  خارج  من 
القانونية  االليات  على  املرور 
مع  يتنافى  الذي  االمر  وهو 
الرامية  احلكومة  تعليمات 
لفائدة  التوظيف  اولوية   ملنح 
بالذكر  جدير   . املنطقة   ابناء 
�سجلت  املذكورة  الواليات  اأن 
خالل ال�سنة الفارطة 600 حركة 
�رصائح  ملختلف  احتجاجية 

املجتمع املحلي .

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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مقاربات 

مر  على  الطاغي  امل�شهد  ولعل 
ثم   " للعوام  "�شيا�شة  كان  عقود 
حتديد  يف   " امل�شبوه  "املال  تغول 
التمثيل  منابر  يف  الفاعلني  ت�شكيل 
ال�رضر  عليها  وقع  التي  ال�شعبي 
العميق جراء متييع ممنهج وت�شطيح 
للعمل ال�شيا�شي يف البالد وكان لهذا 
نظام  اأي�شا  ر�شمه  الذي  التوجه 
وا�شعف  الكيان  ميع  �شابق  �شيا�شي 
موؤ�ش�شات الدولة تبعات على ثقافة 
ي�شري  فلم   " العام  ال�شاأن  "ت�شيري 
موظفون   " اإال  املنتخبة  املجال�س 
" بع�شهم "انتخب " واالآخر فر�شته 
تقديري  يف  يتح  ومل   " الكوطات   "
لها  يكون  اأن  املنتخبة  للمجال�س 
وت�شيري  االقناع  على  قادرة  كفاءات 
ال�شاأن العمومي وفق ثقافة االفكار 
اأ�شا�شها  على  يتم  التي  والربامج 
وخدمة  التنموية  امل�شاريع  جت�شيد 
تطلعات  وتلبية  العام  ال�شالح 

املواطنني .
اأفرزته  ما  خالل  من  املالحظ  اإن 
هذه  واأ�شتعري   " "البولتيك  عقلية 
احلال  تو�شيف  يف  االأجنبية  الكلمة 
للرت�شح  امليالني  من  الكثري  اأن 
والت�رضيعية  املحلية  لالنتخابات 
"الفاعل  اأنهم  زالوا  وال  اعتقدوا 
العام  ال�شاأن  ت�شيري  يف   " االأ�شا�شي 
ويف  ال�شعب  من  ينتخبون  الأنهم 
روؤية قا�رضة ال تزن  احلقيقة  هذه 
العمومي  ،واملجال  الدولة  ثقافة 
الذي يحتاج قبل كل �شيء لكفاءات 
بها  جاء  اأن  النظر  بغ�س  ت�شري 

ال�شندوق اأو عينت عن معايري قابلة 
اأن  اأبدا  يعني  ال  ..هذا  للقيا�س 
لها  توؤ�ش�س  التي  ال�شيا�شية  العملية 
"االنتخابات  بلد دميقراطي  اأي  يف 
ميكن  جمال  ال�شلطة  وتداول   "
بل  الدولة  م�شار  يف  عنه  التخلي 
اأ�شا�شي  فاعل  هو  املنتخب  اإن 
امل�شهد  الإثراء  هامة  اقرتاح  وقوة 
البلد  يف  املوؤ�ش�شاتي  ال�شيا�شي 
وحني يكون "املنتخب " الذي ميلك 
من املفرو�س �شفة التمثيل "كفاءة 
العام  ال�شاأن  تاأطري  على  وقادرا   "
من مرتكزات عديدة مهنية وعلمية 
فاإن  الت�شيري  على  نوعية  وقدرات 
الدولة  موؤ�ش�شات  من  يقوي  هذا 
ويجعل ثقافة الت�شيري اكرث "توازنا " 
و"ان�شجاما " مع واقعية الطرح ،وما 
يجب اأن يكون يف ت�شيري �شاأن الدولة 

واملجتمع .
"امل�شري " الذي يدير اأي �شان عام 
اأن  ي�شرتط  ال  وطنيا  اأو  حمليا  كان 
يكون "م�شريا اإداريا " بل هذا جزء من 
اأن يكون بال�رضورة "منتخبا  كل وال 
ممار�شة  ا�شكال  من  �شكل  فهذا   "
الدميقراطي  النظام  يف  ال�شلطة 
الت�شاركي لكن من ي�شري �شاأن الدولة 
يف احليز املحدود اأو الوا�شع يجب 
توؤهله  التي  املهارات  ميتلك  اأن 
لقيادة اأي موؤ�ش�شة ر�شمية يف الدولة 
املواطن  �شوؤون  اإدارة  يف  دور  لها 
يرتكز  الذي  امل�شري  هذا  على  كما 
،وامل�شوؤوليات  املهام  ممار�شة  يف 
على ر�شيد علمي ،وخربات ون�شاط 

اأن  مطالب  العام  العمل  يف  فعال 
يف  نوعية  اأخرى  مهارات  ميتلك 

اإدارة ما هو عام .
من  تقرتب  التي  املزايا  هذه 
قد  الذي   " "امل�شري  �شخ�شية 
اأو   " والية   " ي�شري  اأو  بلدية   " يدير 
حت�رض  ال  قد  هاما  قطاعا  يدير 
امل�شوؤولني  من  الكثري  ت�شكيل  يف 
موؤ�ش�شات  اليوم  يديرون  الذين 
الدولة فطابع التنفيذ الطاغي اأي�شا 
على ت�شيري ال�شاأن العمومي ال يتيح 
قيا�س كفاءة امل�شوؤولني يف ادارة ما 
هو خارج اأعباء التنفيذ وهذه م�شالة 
هامة يجب االنتباه اليها اإذ نرى اأن 
يف  تقع  التي  امل�شاكل  من  العديد 
الواليات ال تدار حتى من قبل الوالة 
يف  الكثري  ويقع  املطلوب  باالأداء 
دون  للتعليمات  املنفذ  الت�شيري  فخ 
واالإبداع   االجتهاد  م�شاحة  حتريك 
التي  الت�شيري  ثقافة  من  ،وهو 
العمومي  االأداء  يف  تكون  اأن  يجب 
العام  ال�شاأن  تاأطري  ي�شتهدف  الذي 
ي�شري  اأن  اأي�شا  الت�شيري  ثقافة  ومن 
تزن  ودينامكية  بليونة  العام  ال�شاأن 
منظومة  خارج  ال�شاغط  االإيقاع 
امل�شوؤول   " في�شبح  الر�شمي  االداء 
التزامات  من  حتررا  اأكرث  فاعال   "
ت�شيري  يقت�شيه  مما  ،وهذا  التنفيذ 

ال�شاأن العام خا�شة يف االأزمات .
متاحا  لي�س  العام  ال�شاأن  ت�شيري  اإن 
اأن  البع�س  يعتقد  اإذ  للجميع 
التواجد  له  تتيح  ال�شعيفة  االأحزاب 
قوة  من  قوتها  منتخبة  جمال�س  يف 

كفاءاتها والذهنيات املوجودة لدى 
الكثري ممن يهرولون وراء االنتخابات 
تتخل�س من  اأن  ال�رضوري  التي من 
ل�شنوات  م�شارها  تاأطري  ميع  نظام 
الطاقات  يفرز  انتخابي  نظام  اإىل 
االكرث فعالية متثيل وم�شداقية هذه 
الذهنيات التي اأ�رضت اإليها يجب اأن 
الأن  املحطات  من  القادم  يف  تزول 
ت�شيري ال�شاأن العام يحتاج مل�شريين 
اكفاء ال تذوب طاقتهم وموؤهالتهم 
ما  بقدر  ال�شيا�شي  العنوان  يف 
الدولة  ي�شري  فيما  جهدهم  يوؤطر 
للجهوية  �شحن  ،وال  �شعبوية  بدون 
،والعرو�شية التي طغت هي االأخرى 

على تركبيه جمال�س حملية .
بناء  ال�رضوري  من  ا�شحى  لقد 
يف  حتى  للدولة  جديدة  قيادات 
والوطني  املحلي  �شانها  ت�شيري 
اداء  على  الطاغية  فالذهنيات 
لهم  توحي  امل�شوؤولني  من  الكثري 
لرتا�س  معيارا  لي�س  التكوين  ان 
جمل�س بلدي منتخب وال والئي وان 
نائبا برملانيا ال يحتاج االمر  تكون 
ان  يكفي  بل  وامل�شار  لل�شرية  كثريا 
تقدم يع�س االوراق.. من اجل هذه 
عقول  يف  تر�شخت  التي  الذهنيات 
الكثري من املمار�شني للت�شيري يجب 
اعادة النظر متاما يف الفاعل الذي 
اأي ا�شا�س  العام وعلى  ال�شان  ي�شري 
قيم ومفاهيم  وانها ال م�شالة  ي�شري 
تفر�شها  ورهانات  واخالقيات 

ثقافة الدولة ال القبيلة   

ال�ساأن العام بني الت�سيري والت�سيي�س

على مدار �سنوات التجربة 
ال�سيا�سية يف عهد "احلزب 

الواحد " ثم م�سار التعددية 
ال�سيا�سية اأواخر الثمانيات مل 

تفرز لنا فيما يبدو التجارب 
ال�سيا�سية على اختالفها 

العميق مناذج ت�سيري لل�سا�سة 
بل اإن الكلمة مبا تعنيه 

ا�سطالحا ،ويف ا�سقاطات 
املمار�سة الت�سقت عند قطاع 

وا�سع من النا�س ،ومن املمار�سني 
خارج الر�سيد بعملية 

. " "االنتخابات 

بقلم د.حممد مرواين

مفارقات

ال�شحية  ال�شلطات  ت�شطر  وقد 
وا�شعة  حت�شي�شية  عملية  الإطالق 
الإقناع جزء هام من عموم ال�شعب 
باالرتياح للقاح اجلديد ال�شيما واأن 
اجلزائريني وكباقي �شكان املعمورة 
ما  اللقاحات  هذه  عن  ي�شمعون 
مما  االطمئنان  على  كليا  يبعث  ال 
تاأثريات  من  متعاطوه  له  تعر�س 

جانبية �شعبة وغري قابلة للتحمل.
امل�شاد  اللقاح  اأهمية  وتظهر 
من  لينتقم  ياأتي  اأنه  يف  للكوفيد 
فريو�س جمد احلياة وعطل �شوؤون 
كاملة  �شنة  من  يقرب  ملا  النا�س 
يكون  اأن  املنتظر  من  فاإنه  ولذا 
اأن  درجة  اإىل  كبريا  عليه  االإقبال 
�شت�شتقدم  التي  االأوىل  الكميات 
كبرية  �شتكون  املن�شاأ  بلد  من 
احلاجة  ل�شد  تكفي  لن  اأنها  غري 
اللقاح  اأخذ  اإىل  وامللحة  الكبرية 
االأوىل  املرحلة  هذه  يف  ال�شيما 
حتقيق  اإىل  ال�شلطات  تنوي  التي 
ن�شبة هامة قد تتجاوز 60 باملائة 
ح�شب  املوزعني  املواطنني  من 
ح�شب  القطاعات  على  االأولويات 
درجة ح�شا�شيتها واأهميتها ودرجة 

تعر�س العمل فيها للفريو�س.
اللقاح  توزيع  يكون  اأن  ينتظر  لذا 

اجلديد منظما يف حمالت تطعيم 
على  جترى  التي  بتلك  �شبيهة 
ال�شيما  املراكز  وبع�س  املدار�س 
للمواطنني  �شيقدم  اللقاح  واأن 
جمانا اأي اأنه ال يباع يف ال�شيدليات 
من  انطالقا  توزيعه  �شيكون  بل 

املوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية.
تعميم  يف  النية  هذه  وجود  ومع 
عدد  اأكرب  لي�شمل  تدريجيا  اللقاح 
التطمني  وحمالت  املواطنني  من 
التي با�رضتها ال�شلطات منذ اأ�شهر 
والقائمة على اأن اجلزائر �شتقتني 
على  املعرو�شة  اللقاحات  اأح�شن 
اللقاح  ثمن  واأن  الدولية  ال�شوق 
املنا�شب لن يعجزها انطالقا مما 
�شحة  باأن  مرارا  ال�شلطة  اأكدته 
حيوية  اأولوية  تعترب  املواطنني 
اأولويات  بني  من  وا�شرتاتيجية 
الدولة، اإال اأن التخوف ال يزال �شيد 
املوقف لدى الكثري من املواطنني 
الذي يجهلون هن هذا اللقاح اأكرث 
الوعي  ي�شتقر  ولن  يعرفون  مما 
باأهمية اللقاح اإال بعد مرور اأ�شابيع 

عن تاريخ ال�رضوع فيه.
اللقاح  اقتناء  يظل  وباملقابل   
امل�شاد للفريو�س امل�شتجد اأولوية 
ق�شوى للدولة اإذ من �شاأنه اأن يعيد 

العامة  احلياة  اإىل  اجلزائريني 
واالأن�شطة االجتماعية واالقت�شادية 
دون هواج�س وترفع تدابري احلجر 
االجتماعي  والتباعد  املنزيل 
املوؤ�ش�شات  وعلى  املواطنني  على 
العامة  اخلدمات  وعلى  املنتجة 
عملية  لتج�شيد  االنتقال  بغية 
�شتمهد  التي  االقت�شادي  االإنعا�س 
االأ�شهر  يف  �شامل  اإقالع  لعملية 

املقبلة.
القائمة  التخوفات  ويغذي 
بني  اأ�شابيع  منذ  قام  الذي  اجلدل 
ال�شحي  ال�شاأن  يف  املخت�شني 
يف  االإ�رضاع  خيار  حول  باجلزائر 
ملعرفة  الرتيث  اأو  اللقاح  اختيار 
يف  حققها  قد  يكون  التي  النتائج 
اقتنائه  اإىل  �شبقتنا  التي  البلدان 
وقد كان الأ�شحاب الراأي بالتعجيل 
االأكرث  هي  الكربى  الدول  اأن 
مل  وبع�شها  اللقاح  الأخذ  ت�شابقا 
العاملية  املنظمة  تاأ�شرية  ينتظر 
مواطنيها  تلقيح  يف  للبدء  لل�شحة 
اال�شتعجال  الطابع  اإىل  بالنظر 
الذي يفر�شه ا�شتمرار الكوفيد يف 
باالآالف.  الب�رض  باأرواح  الت�شحية 
اأن  العام  الراأي  من  جانب  ويرى 
اختيار لقاح ال�شبوتنيك الرو�شي مل 

العلمية  للمعايري  بال�رضورة  يخ�شع 
العالقات  بطبيعة  ارتبط  ما  بقدر 
من  ورو�شيا  اجلزائر  بني  الثنائية 
جمهة  ال�شني  وبني  وبينها  جهة 

اأخرى.
التي  الهواج�س  من  وبالرغم 
اعتربها النف�شانيون طبيعية يف هذه 
الفريو�س  بني  االنتقالية  املرحلة 
واللقاح اإال اأن االأمل يبقى قائما يف 
اللقاح اجلزائريني  ي�شاعد هذا  اأن 
يف عودتهم التدريجية اإىل احلركية 
مع  بوادرها  بداأت  وقد  والن�شاط 
بني  اجلماعي  النقل  و�شائل  فتح 
وقطارات  بري  نقل  من  الواليات 
يف انتظار فتح و�شائل النقل داخل 

املدن مثل ميرتو االأنفاق. 
اأن  كذلك  النف�شانيون  ويرى 
على  تعود  ممن  االأعظم  ال�شواد 
الكمامة  و�شع  من  الوقاية  تدابري 
والتزام  املطهرات  وا�شتعمال 
ي�شمح  لن  اجل�شدي  التباعد 
يف  حتى  اليومية  حياته  مبغادرتها 
فعالية  فيها  تثبت  التي  احلاالت 
اللقاح بل �شتظل تدابري احتياطية 
وقد دخلت يف التقاليد اليومية بعد 
واعتبارها  مقاومتها  من  اأ�شهر 

ت�رضفات غريبة.  

بني اخلوف من الكوفيد وهواج�س اللقاح 

مع اقرتاب موعد اإطالق 
حملة التلقيح �سد كوفيد 19 

يف اجلزائر بداأت الهواج�س 
النف�سية تنتقل من الكوفيد اإىل 

اللقاح ذاته فاإذا كانت 2020 
�سنة اخلوف من الكوفيد فاإن 

�سنة 2021 هي �سنة اخلوف من 
ال�سبوتنيك، اللقاح الذي يقال 

اإن اجلزائر اختارته من بني 
عدة لقاحات معرو�سة على 

ال�سوق الدولية.

بقلم اح�سن خال�س
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 يف ذكرى لها اأكرث من ِعربة وموعظة:

وقفة مع مذكرات اجلرنال اأو�ساري�س

الدر�س الرباين والتاريخي من حادثة عيا�س

طوال  يالحقه  ظل  لقب  وهو  ال�سفاح 
فكان  اللغات  يف  �سليعا  كان  عمره، 
يف  الأوىل  اللغات  يف  �سهادتني  بحوزته 
الغريقية  يف  والثانية  الالتينية  اللغة 
كان  بل  ع�سكريا  يكون  اأن  يطمح  ومل 
نزول عند  دبلوما�سيا  يكون  اأن  راغبا يف 
اىل  و�سوله  �سادف  املوؤرخ.  والده  رغبة 
مئات  نزول  �سكيكدة  وحتديدا  اجلزائر 
عمليات  لتنظيم  اجلبال  من  اجلزائريني 
اىل  م�سريا  بال�ستعرا�سية  ،و�سفها 
تلك  مع  يندمج  مل  اآنذاك  ال�سعب  اأن 
 . بالظالمية  �سماها  التي  املجموعات 
انت�سابه  واإبان  اجلزائر  اإىل  جميئه  قبل 
خارج  عمليات  نفذ  اخلا�سة  للم�سالح 
القانون ذات طابع �رسي كال�رسقة والقتل 
والإرهاب يف مهمات خمتلفة  والتخريب 
وتدرب على القتل دون ترك اأي اأثر كما 
ذلك  وكل  ،والن�سيان  الكذب  على  تدرب 
كما  فرن�سا«  اأجل  »من  �سعار  حتت  كان 
يزعم. وقتها اأي�سا مل يتوان يف ا�ستهداف 
جهات كانت تبيع ال�سالح جلبهة التحرير 
والناقلني وك�سف اأن هناك بواخر اأغرقت 
والأبي�ض  ال�سمال  بحري  عر�ض  يف 
ال�سالح،  مهربي  يده  وطالت  املتو�سط 
غريبة  توعكات  اإ�سابته  بع�سهم  اأن  اإذ 
انتحارية.  هواج�ض  اأ�سابتهم  واآخرين 
هو  اجلزائر  يف  اإليه  اأ�سندت  مهمة  اأول 
تفعيل ن�ساط خلية ال�ستعالمات ،و�رسع 
واملخربين  املتعاونني  �سبكة  تكوين  يف 
جبهة  روؤو�ض  عن  معلومات  جلمع 
التحرير باملنطقة . ومن بني املتعاونني 
»كمال  اإ�سمه  �سخ�ض  بالذكر  معه، خ�ض 
فرن�سا  خدمت  عائلة  من  وهو  اإي�سولح« 
تنحدر  منذ دخولها اجلزائر وهي عائلة 
،وقدم  الرتكي  النك�ساري  اجلي�ض  من 
هذا املخرب خدمات جليلة اإثر متكنه من 
اخرتاق �سفوف اجلبهة حتى اأنه ا�ستطاع 
ان يزرع �سابطا فرن�سيا داخلهم.  عالقته 
مع  بداأت   - اإنها  -يقول  التعذيب  مع 
لأنها  الفرن�سيني  والدرك  ال�رسطة  فرق 
ل�ستنطاق  عندهم  و�سيلة  اأف�سل  كانت 
املتهمني واأنه مل ميار�سها من قبل ،وكان 
يتعر�ض  يوم  �سياأتي  اأنه  يعتقد  ما  دائما 
اإىل التعذيب ،ومل يكن يت�سور اأن ي�رسف 

على عمليات تعذيب يف يوم من الأيام . 
التعذيب  اأن  اقتنع  الزمن  مرور  مع  لكنه 
،و�ساق  عنه  مناأى  ل  �رسوريا  اأمًرا  كان 
حينما  اأفعاله  تربر  يراها  حججا  لذلك 
قال اأن تعذيب اأ�سخا�ض اأراقوا الدماء هو 
فعل �رسعي،واملعلومات املح�سل عليها 
خالل التعذيب قد تنقذ ع�رسات الأرواح  
التعذيب  فيها  مار�ض  التي  الأوىل  املرة 
�سلوعها  يف  يُ�سك  ل  جماعة  على  كانت 
التعذيب  عملية  فكانت  اأحداث  اأي  يف 
اإىل  تنتقل  ثم  بال�رسب  اأول  تبداأ  ح�سبه 
اأو  املاء  ا�ستعمال  من  الأخرى  الو�سائل 
يتم  كان  بالكهرباء  والتعذيب  الكهرباء  

ب�سعق الأذنني ثم اخل�سيتني اإما بوا�سطة 
املاء فكان يدخل اأنبوب داخل فمه حتى 
اعرتافات  افتكاك  وبعد  تنف�سه  ينقطع 
دون  ال�سنق  اأو  بالر�سا�ض  رميا  يقتلون 
اأوامر  اإىل املحكمة متا�سيا مع  حتويلهم 

�رسية من ال�سلطات الفرن�سية. 
رفعت  باجلزائر  وجوده  فرتة  ويف 
ال�سلطات الفرن�سية تعداد قواتها من 60 
الف اىل 100 الف جندي وتلقوا تعليمات 
بكل  زعمائها  والق�ساء على  الثورة  بقمع 
الطرق وب�ستى الو�سائل، و�رسد اأو�ساري�ض 
 20 يف  الق�سنطيني  الهجوم  عن  تفا�سيل 
قبل  به  علم  على  كان  وكيف   1955 اأوت 

ما جنبهم خ�سائر  وهو  �سهر من حدوثه 
كبرية يف الرواح.

ونبه اإىل املجاهدين اأتباع زيغوت يو�سف 
يف  يُف�رس  ما  »الكيف«  تاأثري  حتت  كانوا 
ال�ستباكات  خالل  لمبالتهم  منظوره 
املعلومات  هذه  اأن  مو�سحا  بالأ�سلحة 
معاينتهم  بعد  اطباء  من  عليها  ح�سل 
ملعتقلني �ساركوا يف الهجوم. ويف منت�سف 
اإىل  ثم  عنابة  اإىل  او�ساري�ض  نُقل   ،1956
ال�سبلي ب�سواحي العا�سمة ورقي اإىل رتبة 
كانت  وقتذاك  العا�سمة  اأن  واأقر  رائد 
 4 مبعدل  امل�سلحة  للعمليات  م�رسحا 
عمليات يف اليوم كانت اأكرث وقعا واإيالما. 
اختاره   ،1957 عام  اأي يف  باأ�سهر  بعدها 
بعد  جانبه  اإىل  ليكون  »ما�سو«  اجلرنال 
تعيينه مديرا عاما لإدارة مدينة اجلزائر 
التحرير  جبهة  قادة  ت�سفية  مهمة  يف 
على  حتديدا  الق�سبة  ،ويف  العا�سمة  يف 
اعتبارها حمور جغرايف للجبهة. وفر�ض 
لتعليمات  تنفيذا  للتجول  حظرا  ما�سو 
دون  النار  واإطالق  الفرن�سية  القيادة 
بهدف  يحرتمه  ل  من  كل  على  اإنذار 
انتزاع ليايل العا�سمة من جبهة التحرير 
الأوىل  مهمته  ممار�سته  واثناء  الوطني. 
القتلى  يرتك  اأو�ساري�ض  كان  بالعا�سمة، 
كفيلة  جثثهم  تكون  لكي  املكان  عني  يف 
حد  على  عمله  على  م�سداقية  لإ�سفاء 
قوله ،واأن طبيعة مهمته كانت تقوده اإىل 
تنظيم اعتقالت وتنفيذ عمليات قتل دون 

املرور باملحاكمات .
واتخذ من فيال ت�سمى »الأبراج ال�سغرية« 
ونادرا  التعذيب  مكانا ملمار�سة عمليات 
ما يعي�ض هوؤلء املعتقلني فاإن مل يقتلوا 
يتعر�سون  فاإنهم  العادة  عليه  جرت  كما 
يخلى  عندما  اجلبهة  طرف  من  للذبح 
تكن  مل  والقتل  التعذيب  جرائم  �سبيلهم، 
وفق  عليها  تعرت�ض  الفرن�سية  ال�سلطات 
الق�سائي مل  النظام  لأن  اأو�ساري�ض  كالم 
يكن مهيئا للعمل يف الظروف ال�ستثنائية 
املهام  احدى  الفعال  هذه  كانت  لذلك 
للحفاظ على الآمن . وقال اإنه طوال تلك 
الفرتة مل يطلب منه �سخ�سيا ت�سفية اأي 
،ويف  �سمنيا  ذلك  يفهم  كان  بل  �سخ�ض 
نقل  مل  اإن  مقبول  كان  التعذيب  اأن  راأيه 

ماأمورا به .
م�ساهد  مذكراته  يف  اأو�ساري�ض  واأورد 
العربي  على  القب�ض  القاء  منها  تاريخية 
بن مهيدي من طرف »بيجار« الذي �سار 
فيما بعد �سديقا لنب مهيدي فكان يعامله 
وجها  لليايل  يتحدثان  ويظالن  باحرتام 
ولعب  قهوة.  يحت�سيان  وهما  وجه  اإىل 
لينتزع  مهيدي  بن  ا�ستفزاز  على  بيجار 
قدمي  ت�ساحن  با�ستغالل  معلومات  منه 
بينه وبني بن بلة حماول حت�سي�سه باأنه اأقل 
لإعطاء  مهيدي  بن  في�سطر  منه  اأهمية 
الرجل  اأنه  اثبات  �ساأنها  من  معلومات 
نف�سه  بيجار  ووجد   ، اجلبهة  يف  الأول 
،و�سعر  مهيدي  بن  حديث  وراء  من�ساقا 
اأن  اأو�ساري�ض  ،واعرتف  جتاهه  ب�سداقة 
اإطالقا  للتعذيب  يتعر�ض  مل  مهيدي  بن 
تروق  بها  عومل  التي  الطريقة  تكن  ومل 
وطراأ   . الآخرين  الع�سكريني  للقادة 
خالف بني القادة حول م�سري بن مهيدي 
وراأوا اأن تقدميه للق�ساء فكرة غري �سائبة 
فاتفقوا على ت�سليمه اإىل اأو�ساري�ض واأثناء 
عملية الت�سليم اأدت فرقة املظليني حتية 
ال�رسف لنب مهيدي باأمر من بيجار الذي 
اأو�ساري�ض  مل يكن حا�رسا وهو ما فاجاأ 
تقع  مزرعة  اإىل  مهيدي  بن  اأقتيد   .
خارج العا�سمة وادخل اإىل غرفة وقاموا 
بتقييده ثم �سنقه اأو�ساري�ض بطريقة تفتح 

جمال احتمال حدوث عملية انتحار .
م�سري  كان  ال�ساكلة،  نف�ض  على  تقريبا 
اعرتافه  بعد  بومنجل  علي  املحامي 
باإعارة م�سد�سه اخلا�ض لأ�سخا�ض نفذوا 
عملية اإغتيال فرن�سيني ، ففي املرة حاول 
بومنجل النتحار لكنها كانت فا�سلة ،ويف 
املرة الثانية دفعه جندي من اأعلى ج�رس 

وقيد يف املح�رس على اأنه انتحار .
وقبل اأن يختم مذكراته، حتدث اأو�ساري�ض 
عن تفا�سيل تتعلق مبعركة اجلزائر منها 
دون  اخربهم  من  هو  �سعدي  يا�سف  اأن 
اأن  وقال  لبوانت  علي  مبكان  �سغوط 
يا�سف  تزعج  كان  لبوانت  علي  �سهرة 
ذكره  ما  رغم    ! بومنجل  وعلي  �سعدي 
تعذيب  حول  اعرتافات  من  اأو�ساري�ض 
ي�سعر  مل  اأنه  اإل  وقتلهم  اجلزائريني 

بالندم.

احلادثة  هذه  ف�رست  فقد  جهة  ومن 
ل  العميقة  اجلزائر  يف  الفرد  اأن  عن 
ال�سجن  مرارة  يومياته  يف  يتذوق  زال  
الغالبية  واحل�رسة بل فقدان الأمل.واأن 
بل  مبواطنتها  ت�سعر  ل  العظمى 
حقوقها.والأكرث  اأب�سط  من  حمرومة 
من ذلك مازالت تتكبد بدائية العي�ض يف 
زمن الأنرتنات والثقافة الرقمية .وكاأن 
حمتوم. قدر  الجتماعية  بالفوارق 

وجترعها.لأنها  تقّبلها  من  ولبد  كان 
اأوجد  ما  لرمبا  وهذا  ؟ا  �رِسف  واقع 
يُنعت  �سيا�سيا  م�سطلحا  اليوم  لدينا 
عن  تعبري  اأجنع  الظل..وهو  مبناطق 
يف  وتاأمل  تتوخى  اجلديدة  اجلزائر  اأن 
ال�ُسلّم  الو�سطى �سمن  الطبقة  ا�سرتداد 
الق�ساء  لأجل  وهذا  الجتماعي.... 
لع�رسيات  ع�سناها  عميقة  فجوة  على 
م�ست تتاأرجح بني مفهوم الفقر املدقع 
فاح�ض  ثراء  وبني  الدنيا  الطبقات  يف 
األوانه  يف  وفظيع  الرادة  م�سلوب 

واأ�سكاله املفزعة؟ا
اأن  ي�ستطيع  ل  الفرد  هذا  اأن  ومادام  

يفكر  اأن  له  فكيف  ذاتيا  مكتفيا  يكون 
اأخرى كالزواح والعمل القار  يف م�سائل 
حلاجياته....زيادة  ال�سامن  والدخل 
باأن  بّينت حادثة  عيا�ض  عن هذا فقد 
ل  وموؤ�س�سات  واأجهزة  كدولة  اجلزائر 
تزال بعيدة كل البعد عن تغطية ومواكبة 
الأخطار  ومواجهة  �سد  نقول  ل  حتى 
من حولها، وبالطرق الأ�رسع والأجنع...
اإيفاد احللول... فالزمن عامل مهم يف 
يومها  دولتنا   كانت  لو  باأنه  ونق�سد 
التقنيات  واأحدث  معدات  على  تتوفر 
يف جمابهة الكوارث ملا بقي واحدا مثل 
عيا�ض ثمانية اأيام كاملة حتت الأنقا�ض 
من  يجد  ل  اأنبوب  داخل  اأمله  ،ي�سارع 
وقد  هامدة(  جثة  وهو  له.)اإل  منقذ 
�ساهد اجلزائريون كم من حالة مماثلة 
يف العامل مت انقاذها خالل �سويعات.... 
فقد  كذلك  عيا�ض  حكاية  يف  العربة 
هو  واأبدا  دائما  الإن�سان  اأن  اأظهرت 
مال  ل  ينفع  ل  يوم  الأ�سياء  يف  الأ�سل 
ول مركبات فالنف�ض غالية عند اجلميع 
الدنيوية.. املغريات  كل  تهون  وبعدها 

ثم  وكتاب.  اأجل  ا�سمه  �سيء  عن  بعيدا 
هي  نف�سها  احلادثة  باأن  بالقول  اأ�سف 
حتذير رباين ظاهر لكل من يعتقد نف�سه 
اأن  وباإمكانه  املواطنة  خارج  اأنه  عن 
يدو�ض على رقاب اجلميع، ويجعل منهم 
املتجربين  لأولئك  اأي  وخدما  عبيدا 
ف�سادا يف طول  عاثوا  والبارونات ممن 
وعر�ض هذا الوطن.وجعلوا من  ماآ�سي 
الغالبية حتما مق�سيا؟ا حادثة  مثل هذه 
ذهب  من  باأحرف  التاريخ  �سجلها  وقد 
�سوف تظل حاملة لعدة معاين يف احلياة 
الدنيا اإل من اأبى وجترب.فهي مثلما تعترب 
اأنف�سهم هي من  در�سا �سماويا لالأفراد 
ت�ستيقظ  حتى  ملروؤو�سينا  �سفعة  جهة 
�سمائرهم امل�سلولة حتى ل نقول امليتة 
يف اأداء م�سوؤولياتهم على اأكمل وجه.وما 
لنا  اأبان  لقد  بربك بغافل عما تفعلون. 
التاريخ  الجتماعي للجزائريني  عن اأن 
جلهم ظل يتكبد معاناته الداخلية نتيجة 
املف�سوح  العلني  التقاع�ض  الهمال 
والولة.. البلديات  روؤ�ساء  من  خا�سة 
من  ومنهم  بذلك  يجاهر  من  فمنهم 

يتكتم وكله عزة بالنف�ض..وكل ذلك يعود 
بني  املوجدة  للقطيعة  بل  التام  للغياب 
امل�سوؤول واملواطن،هذا على الرغم من 
موطن  اإل  عندنا  العليا  ال�سلطات  تنبه 
حيا  واقعا  ظلت  اأنها  اإل  اخللل  هذا 
املع�س�سة  العقليات  وملمو�سا..بحكم 
الق�ساء عليها حتى  بالوراثة..ول ميكن 
بالوعي  مرتبطا  يوميا  �سلوكا  ت�سري 
...اإل بالتعجيل يف اإنزال اأوامر تطبيقية 
يعمل  اأو  يعاك�سها  التنفيذ..ومن  حيز 
ال�سدىء  كامل�سمار  قلعه  وجب  بغريها 
عرب  يكون  املالأ..حتى  اأمام  ومعاقبته 
اإليه  للذين من بعده ....وهذا ما ذهب 
له.. خرجة  اآخر  يف  اجلمهورية  رئي�ض 

�سيا�سة  بتنفيذ  اللتزام  اأمرية  وهي 
كرامة  تتوخى  التي  اجلديدة  اجلزائر 
وعزة الفرد اجلزائري...بدءا من العمق 
واملدا�رس  الفقرية  الأحياء  من  ..اأي 
باآلف  و�سمعنا  �ساهنا  واإل  والأرياف. 
عيا�ض...الذي  حادثة  من  احلوادث 
الآن  وهو  العاجل  ال�سفاء  لوالده  نتمنى 

طريح الفرا�ض.

بتحري�ض من �صديقي 
يا�صني بلمنور قراأت 

اليوم مذكرات اجلرنال 
اأو�صاري�ض ترجمها اإىل 

العربية م�صطفى فرحات 
وهو �صحايف جزائري 

وحملت عنوان »�صهادتي 
حول التعذيب« يعر�ض 
فيها تفا�صيل تاريخية 
وقعت يف الفرتة ما بني 

بداأ   1958 اىل   1955
اأو�صاري�ض م�صاره الع�صكري 

عام 1942 و�صارك يف 
عدة حروب بينها حروب 

الهند ال�صينية وملا كان 
تابعا مل�صلحة التوثيق 

والتج�ص�ض جاءت اأوامر 
بنقله اإىل اجلزائر لين�صم 
اإىل فرقة املظليني فعليا، 

غادر فرن�صا باجتاه 
اجلزائر يف 1955 لكنها مل 
تكن الأوىل فقد �صبق له 
زيارتها يف بداية م�صواره 

،وذلك عام 1945  اأين 
ق�صى فيها عاما كامال 

مبدينة تالغمة وهناك 
تعلم اللغة العربية.

�صوف تبقى واقعة عيا�ض 
حمجوبي باأم ال�صمل )امل�صيلة(

واحدة من املواعظ وِعربة 
نا�صعة يف تاريخ اجلزائر...

ل ل�صيء �صوى اأنها اأملّت 
واأحاطت بعدة عنا�صر..

نذكر على �صبيل املثال منها 
التالحم ال�صعبي والتاآزر 

الذي لزال ع�صدا قائما يف 
نفو�ض كل اجلزائريني.

اأقالم

حمزة عتبي/اإعالمي 

بقلم:جمال ن�صراهلل
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دقت طبول احلرب يف اخلليج.. اللحظات الأخرية!!
عن  ممتنعة  اإيران  الآن  حتى 
اأم  الرد؟  متلك  فهل  رد،  اأي 
ترمب  متنح  ان  تريد  ل  اأنها 
عنيفة  �رضبات  لتوجيه  فر�صة 
�صدها؟.. واإذا مل ترد اإيران الآن 
على اغتيال قياداتها الع�صكرية 
ما  ثم،  �صرتد؟  فمتى  والعلمية 
لو  هو م�صري دول اخلليج فيما 

اندلعت احلرب؟

ربع ال�ساعة الأخري:

يف  الأخري  ال�صاعة  ربع  اإنه 
ت�صارع  حيث  ترمب  حقبة 
وامل�صيحية  ال�صهيونية  العجلة 
واقع  اأمر  لفر�ض  ال�صهيونية 
حققت  لقد  و  املنطقة،  على 
فاقعة  اأهدافا  احلقبة  هذه 
عربية  دول  عدة  بجر  متثلت 
مع  ا�صرتاتيجي  تعاون  اىل 
عنوان  حتت  ال�صهيوين  الكيان 
ال�صالم والتطبيع.. كما اأطلقت 
لل�صهاينة  العنان  ترمب  اإدارة 
وتهديد  الإ�صتيطان  من  ملزيد 
الإ�صالمية  املقد�صات 
وامل�صيحية بالقد�ض وال�صتيالء 
على مزيد من الأرا�صي بعد اأن 
ر�صمت خريطة لدولة فل�صطني 
العتيدة م�صكلة من جزر قيتوات  
و معازل ب�رضية حماطة بغابات 

ال�صتيطان.
اأكرث  من  احلقبة  هذه  تعترب 
لت�صوية  اندفاعا  املراحل 
الق�صية الفل�صطينية على طريقة 
وامل�صيحية  ال�صهيونية  عتاة 
ال�صهيونية لالإ�رضاع يف الإعالن 
عن فل�صطني كلها دولة يهودية 
ال�صيد  املخل�ض  ملجيء  تهيئ 
امل�صيح.. اإل اأن هذه احلقبة مل 
ت�صتطع ا�صتدراج اإيران لأخطاء 
تكتيكية قاتلة كجرها اىل ردود 
انتقام  اإىل  الندفاع  اأو  اأفعال 
بها من �رضبات  يلحق  على ما 
موجعة.. ولهذا �صهدت الأ�صهر 
الإجراءات  تزايد  الأخرية 
اإيران  �صد  العقابية  الأمريكية 
الأمر الذي انعك�ض ق�صوة بالغة 

على الداخل الإيراين.
وا�صح متاما اأن ترمب مل يبحث 
عن حلول مع اإيران واإمنا فقط 
مزيد  اىل  يدفعها  اأن  اأراد 
عنا�رض  وفقدان  التنازل  من 
رئي�ض  اأذاع  فلقد  قوتها.. 
عادل  ال�صابق  العراق  وزراء 
اأ�رضار ا�صتهداف  عبد املهدي 
الإيراين  الرجل  �صليماين  قا�صم 
امللفات  �صاحب  الأخطر 
حيث  جميعا..  اخلارجية 
عبد  من  مبا�رضة  ترمب  طلب 
لإيجاد  يتو�صط  اأن  املهدي 
الإيرانيني  مع  تفاو�صية  حلول 
لتخفيف الحتقان والتو�صل اىل 
وعلى  الطرفني  بني  اتفاقيات 
املهدي  عبد  دعوة  كانت  ذلك 
الكمني  فكان  �صليماين  لقا�صم 
من  ت�صفيته..  فيه  متت  الذي 
هنا ميكن اجلزم باأن كل دعوات 
قوة  لتفكيك  كانت  اإمنا  ترمب 
لها  �رضبات  وتوجيه  اإيران 
تقليد  او  عرف  اأي  تراعي  ل 

دبلوما�صي او �صيا�صي .
الأخري  ال�صاعة  ربع  يف  الن 
يبدو على ترمب ونتنياهو ومن 
وامل�صيحية  ال�صهيونية  خلفهم 
لفعل  الت�صميم  ال�صهيونية 
احل�صد  يتم  ولهذا  كبري  �صيء 

ت�صكيل  قبله  ومت  الع�صكري 
ال�صرتاتيجي  الأمني  التحالف 
بني الكيان ال�صهيوين والأمارات 
لتحقيق  واملغرب  والبحرين 
على  للعدوان  عربي  غطاء 

ايران.. 
يف  انه  ونتنياهو  ترمب  يدرك 
فان  ترمب  حقبة  اكتملت  حال 
�صيتهاوى..  اجنازه  مت  ما  كل 
قوية  �صتخرج  اإيران  وان 
منت�رضة وان التحالفات الأمنية 
ال�صهيوين  الكيان  املنعقدة بني 
لها  جدوى  ل  واملهرولني 
القومي  بالأمن  ت�صطدم  فهي 
م�صموحا  يكون  ولن  العربي 
كل  ان  كما  بالدميومة..  لها 
الذي طرحه بخ�صو�ض الق�صية 
اأي  له  تبقى  لن  الفل�صطينية 
الأمريكي  املوقف  يف  �رضعية 
لال�صتيطان  الراف�ض  القادم 
على  الدولتني  حلل  والداعي 
حدود 1967 واملتبني دعم وكالة 

الغوث لالجئني الفل�صطينيني.

املوقف الدويل:

عن  النظر  غ�ض  ميكن  ل 
مئات  بتقدمي  ال�صني  اإعالن 
لإيران  الدولرات  مليارات 
ا�صتثمارية  م�صاريع  هيئة  يف 
العمالق  امل�رضوع  �صمن 
يقتحم  فهذا  احلرير..  طريق 
الأمريكي  الهتمام  جوهر 
والدويل.. حيث تتحرك ال�صني 
العظيمة  القت�صادية  بقوتها 
ال�صخمة  املالية  ومبدخراتها 
حلفائها  جبهة  لت�صد عجزا يف 
ال�صياق  ويف  احلرير  طريق  يف 
دعما  ال�صني  قدمت  نف�صه 
باك�صتان  يف  ل�صتثمارات 
الأمر  مبقدار 150 مليار دولر 
من  اخلروج  اىل  دفعها  الذي 
ال�صعودية  اململكة  مع  حتالفها 
يف  اإيران  من  القرتاب  اىل  و 
مف�صلية  �صيا�صية  مواقف 
الذي  التطبيع  من  كاملوقف 
وال�صعودية..  الإمارات  تقوده 
بلورة  بو�صوح  يعني  وهذا 

حتالفات جديدة يف الإقليم.
الوليات  حملت  ترمب  اإدارة 
الأنواع  كل  من  اأعباء  املتحدة 
عالج  ترمب  لن  بو�صوح  ذلك 
بروح  الإمرباطورية  ق�صايا 
مب�صئولية  ولي�ض  التاجر 
دفع  ان  فكان  ال�صيا�صي 
الهاوية  اىل  جميعا  املنطقة 
واأ�صعف عنا�رض قوتها كما انه 
من  غوغائية  بطريقة  ان�صحب 
مواقع ال�صيطرة الأمريكية هذا 
البهلوانية  حركاته  عن  ف�صال 
اإخفاقه  و  املنطقة  حلب  يف 
فلقد  حلفائه  عن  الدفاع  يف 
مدار  على  ال�صعودية  تعر�صت 
ل�رضبات حمرجة  �صنوات  عدة 
جمموعات  قبل  من  وموجعة 

احلوثي.. 
املوقف الدويل برمته منف�صل 
ونتنياهو،  ترمب  موقف  عن 
يعانيها  التي  العزلة  ولعل 
املنظومات  قبل  من  ترمب  
الأوربية  والعوا�صم  الدولية 
يعني بو�صوح انه اأ�صبح يت�صدى 
وهذا  وتركيبته  الدويل  للنظام 
بالفعل ما قاده اأكرث من مرة اإىل 
الأوربي  الحتاد  على  التهجم 
واملنظمات  الأطل�صي  واحللف 

الدولية كما انه ان�صحب من اأكرث 
من منظمة دولية ومن اتفاقيات 
كل  اأوربا..  مع  اإ�صرتاتيجية 
التي  البهلوانية  اخلطوات  تلك 
التاجر  بروح  ترمب  بررها 
حقيقية  عزلة  اإىل  انتهت 
الأمريكي  املوقف  يعي�صها 
حيث  اإيران..  جتاه  وبالذات 
ان التفاق النووي �صاركت فيه 
ورو�صيا  الوازنة  الأوربية  الدول 
هكذا  و  لأمريكا  بالإ�صافة 
التفاق  من  اأمريكا  فان خروج 
يعني عزلة  اإمنا  اإلغاءه  يعني  ل 
ي�صتطع ترمب  يف املوقف ومل 

اإقناع الأوربيني مبوقفه. 
يف اأوربا ويف العامل اليوم جملة 
جائحة  تقف  خطرية  حتديات 
كورونا على راأ�صها التي اأحلقت 
بالقت�صادات الأوربية خ�صارات 
فادحة و�رضبت بعمق م�صاريعها 
وت�صعر  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
اأوربا اأن هذه املرحلة اخلطرية 
وتعطل  ثرواتها  ت�صتنزف  التي 
يف  تاأتي  اقت�صادها  عجلة 
اجلنوب  دول  متلمل  مرحلة 
الأمريكية  ال�صيا�صات  من 
وتغلغل �صيني فيها الأمر الذي 
انق�صاء  بعد  انه  بو�صوح  يعني 
اأوربا  �صتفتح  كورونا  مرحلة 
اأ�صواق قد �صحبت  عينيها على 
قد  لها  جتارية  وعالقات  منها 
تبخرت. يف هذا الظرف الدويل 
اخلا�ض يبدو على ترمب حالة 
ع�صبية �صديدة يف التهور الأمر 
الذي يدفعه اىل اتخاذ خطوات 
من  اأكرث  على  متوقعة  غري 
اأ�صبح  الداخل حيث  �صعيد يف 
الجتماعي  لل�صلم  مهدد  اأكرب 
حيث  الدويل  ال�صعيد  وعلى 
فاقدة  �صيا�صة  بغطر�صته  يقود 

للح�ض ال�صيا�صي.
خطوة  واتخاذ  ترمب  بني 
ل  اإيران  �صد  قا�صية  عنيفة 
فقط  بل  وقت  هام�ض  يوجد 
جندي  باإ�صابة  اإيراين  ت�رضف 
هنا  ومن  اخلليج  يف  اأمريكي 
نتذكر  فلعلنا  اخلطورة  تكون 
الإ�رضائيلي  املو�صاد  قام  كيف 
لدبلوما�صي  اغتيال  مبحاولة 
بريطانيا يف 1982  �صهيوين يف 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  لتتخذ 
باجتياح  عذرا  ذلك  ال�صهيونية 
ولقد  بريوت..  واحتالل  لبنان 
اخلطر  هذا  من  اإيران  حذرت 

على ل�صان وزير خارجيتها.

اليمن والعراق:

املقاومة  حمور  خريطة  يف 
العراقية  املجموعات  تربز 
خطرا  امل�صلحة  واليمنية 
التواجد  ومبا�رضا �صد  حقيقيا 
الأمريكي وامل�صالح ال�صهيونية 
الأول  مهمني  لعتبارين  وذلك 
يف  الأمريكية  القواعد  ان 
العراق ومنطقة اخلليج �صتكون 
حتت مرمى �صواريخ العراقيني 
باب  اأن  كما  اإيران  اأ�صدقاء 
الأحمر  البحر  ومياه  املندب 
ال�صفن  على  حمرمة  �صتكون 
بفعل  والأمريكية  ال�صهيونية 
وطائراتهم  احلوثيني  �صواريخ 
و�صع  و�صيكون  امل�صرية.. 
واحلركات  اللبناين  اهلل  حزب 
الفل�صطينية يف قطاع غزة اأكرث 
�صعوبة وح�صا�صية حيث تعقيد 

و�صعوبة  اللبناين  املوقف 
ظروف �صكان قطاع غزة الأمر 
الأجهزة  قيادة  يجعل  الذي 
ت�صتبعدهما  ال�صهيونية  الأمنية 
من دائرة اخلطر اإىل حد ما.. 
ولكن هذا قد يكون �صحيحا يف 
بداية ال�صتباك اأما اإن توا�صلت 
الزيت  بقعة  ومتددت  املعارك 
حمتفظة  بندقية  تبقى  فلن 
بر�صا�صها و�صتنفلت الأمور من 

كل اجلبهات.
ومن هنا جاء التحذير ال�صهيوين 
قادة  ولعل  والعراق  اليمن  من 
ال�صهيونية  الأمنية  املوؤ�ص�صات 
يعي�صون حلظات حت�صب خطرة 
يف ا�صتقبال ال�صواريخ العراقية 
واحلوثية وهم يدركون متاما ان 
اأي رد فعل �صهيوين اأو اأمريكي 
العراقية  املجموعات  على 
ولن  نفعا  يجدي  لن  واليمنية 
يوؤثر على �صريورة املعارك بل 
�صيمنحها و�صاما وتعاطفا عربيا 
�صعبيا وا�صعا و�صيمنحها فر�صة 
الطائفي  التقوقع  من  اخلروج 
هنا  عليها.  املفرو�صة  والعزلة 
التجاري  احل�صاب  عملية  تبدو 
فكما  اأخرى..  مرة  خا�رضة 
توجيه  اإل  يهمه  ل  ترمب  اأن 
اإيران  �صد  عنيفة  �رضبات 
وجرها ملعركة قد ت�صاعده يف 
اإعالن حالة طوارئ يف الوليات 
املتحدة و تعطيل عملية انتقال 
ال�صلطة فكذلك يتحرك نتنياهو 
يف حركاته البهلوانية وفتوحاته 
العربية حيث يبدو كل ما يقوم 
به اإمنا هو لتحقيق جناح تهربه 
جراء  تالحقه  حماكمات  من 
قال  كما  وهو  املايل..  ف�صاده 
خ�صومه م�صتعد لبيع الدولة من 

اأجل م�صاحله.
مبجموعاتهما  والعراق  اليمن 
اإيران  مع  املتحالفة  امل�صلحة 
احل�صاب  الآن  يح�صب  ما  هما 
لهما ورغم ت�صديد اإيران عليهما 
ال�صتفزازات  على  الرد  بعدم 
اإل  وال�صهيونية  الأمريكية 
اأنهما ل يرتددان يف ا�صتعرا�ض 

القوة..
العراقي  اهلل  وحزب  احلوثيون 
اأخرى  �صيعية  وجمموعات 
الدور  لها  �صيكون  العراق  يف 
قادم  ا�صتباك  اأي  يف  احلا�صم 
وهي قادرة بال �صك على اإيقاع 
اجلي�ض  يف  فادحة  خ�صارات 
الأمريكية  وال�صفن  الأمريكي 
ال�صهيوين..  الأمن  يف  وكذلك 
على  قادرة  احلوثي  ف�صواريخ 
الو�صول اإىل املدن الفل�صطينية 
يف  الع�صكرية  والقواعد 
كذلك  املحتلة  فل�صطني 
�صواريخ العراقيني فهي حمددة 
الأمريكية يف  للقواعد  التوجيه 
اخلليج يف الإمارات وال�صعودية 

وقطر.

اآثار التطورات على 
املنطقة:

نتائج  هناك  �صتكون  �صك  بال 
املنطقة  على  بالغ  اأثر  ذات 
بعدم  او  احلرب  باندلع  كلها 
اندلعها.. ففي حني اندلعها 
املنطقة  يف  عوا�صم  �صتتهدم 
كما  امللح"  "مدن  تكون  ولن 
املنيف  الرحمن  عبد  و�صفها 
املقامة على كف عفريت قادرة 

و�صتتهاوى،  نف�صها  حتمي  اأن 
كما اأن احتبا�ض النفط يف اآباره 
�صيلحق  ق�صرية  تكون  لن  ملدة 
عوا�صم  بقدرة  بالغة  اأ�رضارا 
بالتزاماتها  الإيفاء  على  امللح 
الطيارين  للمرتزقة من  املالية 
املتنامي  العجز  فوق  الأجانب 
�صيثبت  كما  اخلزينة..  يف 
مع  الأمني  والت�صارك  التطبيع 
جدواه،  عدم  ال�صهيوين  الكيان 
و�صتكون  من؟  �صيحمي  فمن 
من  ا�صتهداف  جمال  املنطقة 

اأكرث من جهة.
ال�صاعة  ربع  انق�صى  اإذا  اأما 
يف  ترمب  جناح  دون  الأخري 
ودون  حلرب  املنطقة  جر 
لإيران،  قا�صية  �رضبات  توجيه 
فان ذلك �صيكون مبثابة اإعالن 
على  مدويا  لإيران  انت�صار 
خيبة  واإحلاق  ترمب  غطر�صة 
وخ�صارة  اخلليج،  بحكام  كبرية 
فادحة لأحالم اململكة املغربية 
م�رضوع  يف  انخرطت  التي 
يف  الأخرى  والأدوات  ترمب، 
مل�رضوع  للت�صدي  حماولة 
يف  ف�صلت  وقد  احلرير،  طريق 
البحر  يربط  بري  طريق  �صق 
املتو�صط بنيجرييا كما ف�صلت 
انقلبت  اأن  بعد  ال�صاحل  يف 
جمموعة �صباط موالني للرو�ض 
الكيان  و�صيفقد  مايل..  يف 
الفر�صة  ونتنياهو  ال�صهيوين 
الفل�صطيني  بال�صعب  التفرد  يف 

ح�صب �صفقة القرن.
كذلك  املحتملة  الآثار  ومن 
تقدم اإيران يف الإقليم خطوات 
كبرية ل�صيما يف العراق وتعزيز 
وفر�ض  اخلليج  يف  مواقعها 
دوله  على  جديدة  �رضوط 
واإماراته.. و�صيكون �صغل اإيران 
القادمة  املرحلة  يف  ال�صاغل 
اأف�صل  و  اأقوى  �رضوط  توفري 
تكون  اأن  بعد  احليوي  ملجالها 
خرجت من اأخطر حتد متر به 

منذ اأربعني �صنة.
بقوة  �صينعك�ض  ذلك  اأن  كما 
وال�صني  رو�صيا  حتركات  على 
يف املنطقة حيث يتقدم زحف 
حمميا  ال�صيني  القت�صاد 
ب�صواريخ رو�صيا يف عمل متناغم 
وا�صرتاتيجي.. ومن الوا�صح ان 
الآن  حتى  الإ�صالمية  الكتلة 
الأكرب  الهتمام  دائرة  يف  تقع 
الرو�صي..  ال�صيني  للمخطط 
�صتكون اإيران التي انخرطت يف 
طريق احلرير وا�صتفادت كثريا 
باك�صتان  كما  م�صاريعه  من 

وتركيا مركزه.

كلمة نهائية:

فاإن  تكون  لن  اأو  احلرب  كانت 
ورائهما:  ومن  ونتنياهو  ترمب 
وامل�صيحية  ال�صهيونية، 
الكمني  يف  وقعوا  ال�صهيونية 
�رضبات  وتلقوا  التاريخي 
الفادحة  باخل�صائر  اإما  عنيفة 
حال  يف  والأموال  الأرواح  يف 
املواقع  فقدان  يف  اأو  احلرب، 
والهزمية  احليوي  واملجال 
انت�صار  مقابل  يف  املعنوية 
وحلفائها  لإيران  هائل  معنوي 
ويف  احلرب..  عدم  حال  يف 
البعيد فر�ض جناح ا�صرتاتيجية 
واهلل  احلرير..  طريق  مل�رضوع 

غالب على اأمره.

�سالح عو�ض

غوا�سات اأمريكية 
و�سهيونية يف 

اخلليج، والقواعد 
الع�سكرية الأمريكية 

يف املنطقة ت�ستقبل 
مزيدا من العدة 

والعتاد.. و اإيران 
تهدد، و القيادة 

الأمنية ال�سهيونية 
حتذر، وتغلق 

مناطق، وتتوعد غزة 
وحزب اهلل ب�سربات 

ماحقة..
ترمب يلقي بعدة 

اأوراق على الطاولة 
لإدانة اإيران، و 

ق�سية "لوكربي" 
تطل براأ�سها من 

جديد بتهمة من 
العيار الثقيل على 
اإيران مواجهتها.. 

ال�ستفزاز الأمريكي 
يف اأق�سى درجاته 

والقيادة الإيرانية 
تلزم حلفاءها يف 

املنطقة ب�سبط 
النف�ض وترتك 

لهم جمال التهديد 
وال�ستنفار بالكالم.
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يف  يوط  بن  احلار�س  رفقاء  ت�ساعد 
اليوم  للقاء  ّماأموريتهم حت�سبا  ت�سهيل 
داخل الديار، اأين يالقون فريقا يبدو 
يظهر  مل  واأنه  خا�سة  املتناول،  يف 
امكانيات كبرية على ملعبه قبل ا�سبوع، 
وظهر �سهال على الورق، اإال اأن ممثل 
اجلزائر يف املناف�سة القارية �سيكون 
واللعب  واحليطة  باحلذر  ملزما 
ل�ساحله،  املقابلة  وت�سيري  بذكاء 
وبالتايل  ل�ساحله  االأمور  يح�سم  حتى 

يوا�سل امل�سوار يف امل�سابقة القارية 
ت�سع  التي  للت�سكيلة  هامة  تعترب  التي 
بعيدا  فيها  الذهاب  على  كبرية  اآماال 

والو�سول اإىل ابعد دور ممكن.
اإىل جانب ذلك، يدرك العبو ت�سكيلة 
والتي  اليوم  مقابلة  اأهمية  "الكناري" 
اأجل  من  فر�ستهم  تكون  �سوف 
االيجابية،  النتائج  �سل�سلة  موا�سلة 
على  مقابالت  اأربع  �سجلوا  بعدما 
التوايل دون هزمية، اآخرها االنت�سار 
مفاجاأة  اأمام  �سجلوه  الذي  الثمني 
املو�سم جمعية عني مليلة الذي �سقط 

الأول مرة هذا املو�سم يف فخ الهزمية، 
حتقيق  على  التعداد  يعول  وبالتايل 
انت�سار جديد، يفتح ال�سهية من اأجل 
موا�سلة املو�سم بقوة والتناف�س على 
يخو�سها  التي  املناف�سات  خمتلف 

هذا املو�سم.
يف �سياق مت�سل، تاأكدت اإ�سابة اأربعة 
القبائل  �سبيبة  تعداد  من  العبني 
بفريو�س كورونا، بعد التحاليل الطبية 
التي   "PCR" بفحو�س  املتعلّقة 
املقابلة  موعد  قبل  الفريق  اأجراها 
ك�سفت  اأين  الدرك،  بنادي  املتعلقة 

اإدارة الرئي�س �رشيف مالل عن ثبوت 
والذين  بالوباء،  العبني  اأربعة  اإ�سابة 
ال�سحي  احلجر  نحو  حتويلهم  مت 

اليوم،  لقاء  عن  ر�سميا  و�سيغيبون 
عن  بالفريق  مت�سلة  م�سادر  وك�سفت 
بفريو�س  امل�ساب  الرباعي  هوية 

من  بكل  االأمر  ويتعلق   ،19 كوفيد 
ن�سيم  كروم،  اأحمد  حمرون،  ارزقي 

ميكيدا�س وما�سني�سا نزلة.

يتجّدد العهد م�شاء اليوم بالن�شبة لفريق �شبيبة القبائل مع املناف�شة القارية، 
عندما تالقي يف الأم�شية نادي الدرك النيجريي حت�شبا ملقابلة اإياب الدور 

ال�شاد�س ع�شر من مناف�شة كاأ�س الكاف، حيث يدخل الفريق القبائلي اأر�شية 
ملعبه اأول نوفمرب بتيزي وزو بحثا عن احل�شول على تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور 
ال�شاد�س ع�شر مكرر، وهو الذي يتواجد مبعنويات مرتفعة خا�شة بعد العودة 

من النيجر يف مباراة الذهاب بفوز ثمني بثنائية لهدف 

�شبيبة القبائل / الدرك النيجريي اليوم ابتداء من 15:00

الكناري يطمحون اإىل تاأ�شرية الدور ال�شاد�س ع�شر مكّرر

نغيز اجتمع اأم�س بالعبيه يف تون�س حت�شبا لتحفيزهم قبل لقاء ال�شفاق�شي

على خلفية ت�شريحاته املثرية للجل التي دفع ثمنها غاليا

اإدارة مولودية اجلزائر تتدخل يف ق�ضية اإي�ضال ويلتحق اليوم

اإدارة �ضمك تقيل املدرب زكري

لوعيل مرتاح لتح�ضريات احتاد خن�ضلة قبل انطالق املو�ضم

اجلزائر  مولودية  نادي  اإدارة  تدّخلت 
داودي  االإيفواري  العبها  ق�سّية  يف 
�سعود  من  منعه  مّت  الذي  اإي�سال 
الطائرة املتوجهة من مطار اأبيدجان 
نحو تون�س من اأجل االلتحاق بزمالئه 
حت�سبا  يتواجدون  اين  الفريق،  يف 
يخو�سنها  التي  للمواجهة  للتح�سري 
اأمام النادي ال�سفاق�سي حل�ساب  غدا 
مقابلة اإياب الدور ال�ساد�س ع�رش من 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  دوري  مناف�سة 
اجلزائر  بقن�سل  باالت�سال  قامت 
اجل  من  ديفوار  كوت  عا�سمة  يف 
التدخل وت�سهيل مهمة التحاق العبها 
ا�ستعداد  بتون�س  التعداد  افراد  ببقية 
بالتدخل  وعدهم  اأين  للمواجهة، 
اإىل  غدا  اإي�سال  ومرافقة  �سخ�سيا 

�سفره  والتاأكد من  الطائرة  �سلم  غاية 
نحو تون�س، ويف هذا ال�سدد منع اأحد 
امل�سوؤولني على م�ستوى الطائرة التي 
اأبيدجان نحو تون�س  اأم�س من  تنقلت 

من  اإي�سال  اجلن�سية  تون�سي  وهو 
رغم  امل�سافرين  ومرافقة  امتطائها 
اأنه كان يحوز كافة الوثائق ال�رشورية 
وهو الذي عاد اإىل بالده نهاية االأ�سبوع 

املنق�سي من اأجل جتديد عقد العمل 
للعودة اإىل ار�س الوطن جمددا، حيث 
ينتظر اأن يلتحق املعني اليوم بزمالئه 

من اأجل اال�ستعداد للمقابلة.
بن  بالل  الالعب  رفقاء  وخا�س 
تدريبية،  ح�سة  اول  اأم�س  �ساحة 
من  نغيز  نبيل  للمدرب  فر�سة  كانت 
اأجل منح التعليمات الأ�سباله ا�ستعداد 
غدا،  يواجهونه  الذي  لل�سفاق�سي 
نظيفة  بثنائية  عليه  املتفوقون  وهم 
مع  اجتماع  �سبقه  حيث  الذهاب،  يف 
على  النقاط  و�سع  ق�سد  الالعبني، 
احلروف وحتفيز الالعبني قبل موعد 
 24 بعد  ينتظرهم  الذي  الهام  اللقاء 

�ساعة.
عي�شة ق.

ال�سعودي  �سمك  نادي  اإدارة  اأقدمت 
على اإقالة املدرب اجلزائري نور الدين 
زكري من من�سبه على راأ�س العار�سة 
الفنية للفريق، حيث تاأتي االإقالة بعد 
النارية  الت�رشيحات  على  قليلة  اأيام 
التي اأطلقها زكري والتي وجه خاللها 
ال�سعودي  للتحكيم  مبا�رشة  اتهامات 
نتائجه  على  والتاأثري  فريقه  بعرقلة 

املعني  ودفع  ال�سعودي،  الدوري  يف 
مهامه  باإنهاء  غاليا  ت�رشيحاته  ثمن 
ب�سفة ر�سمية، من خالل اإعالن اإدارة 
تتقبل  مل  اأين  اأم�س،  اخلرب  �سمك 
ال�سديد  ا�ستيائه  عن  مدربها  تعبري 
التي  املباراة  اآخرها  التحكيم،  من 
فتح  والتي  الفتح  اأمام  �سمك  لعبها 
تركي  احلكم  على  النار  نهايتها  بعد 

للفريق  اإياه مبحاباته  متهما  اخل�سري 
وقال  تعداده،  ح�ساب  على  املناف�س 
جزائري  االإيطايل  املدرب  حينها 
باالإ�رشاع  مطالبة  �سمك  اإدارة  اأن 
خالل  جدد  العبني  مع  التعاقد  يف 
املركاتو ال�ستوي القادم قادرين على 

الفوز اأمام احلكام ولي�س املناف�سني.
عي�شة ق.

خن�سلة  احتاد  نادي  ت�سكيلة  توا�سل 
حت�سرياتها اإ�ستعدادا للمو�سم اجلديد 
يف ظروف جيدة واأجواء حما�سية لدى 
كبرية  بجدية  يتدربون  الذي  الالعبني 
�سمان  على  عزم  وكلهم  عايل  وتركيز 
انطالق  ل�رشبة  ا�ستعداد  اأح�سن 
فيفري   12 يوم  املقررة  البطولة 
املقبل و التي يعول رفقاء عقبة دمان 
خا�سة  اإ�ستثنائي،  مو�سم  لعب  على 
قامت  التي  النوعية  االإنتدابات  بعد 
الفريق،  �سفوف  لتدعيم  االإدارة  بها 
عبد  خن�سلة  اإحتاد  مدرب  واأو�سح 
اجلليل لوعيل يف حديث مع "الو�سط" 
داخل  ال�سائدة  لالأجواء  ارتياحه  عن 
املعنوية  الروح  ظل  يف  الفريق، 

موؤ�رش  وهو  الالعبني  لدى  املرتفعة 
طريقة  مع  جتاوبهم  على  اإيجابي 
اإمكانية  من  �ستمكنهم  التي  العمل 
من  ال�سيما  الالزمة،  اجلاهزية  بلوغ 
بداية  موعد  قبل  البدنية  الناحية 
 ، اجلديد  الكروي  املو�سم  بطولة 
اأجراها  التي  االختبارات  على  بناء 
التقني اإبن برج غدير، وكذا من خالل 
التجاوب املثايل لرفقاء الالعب دمان 
مع خمطط التح�سريات امل�سطر، ما 
اخلن�سلي  الفريق  عنا�رش  رغبة  يوؤكد 
وعزمهم على تاأدية مو�سم كبري، حيث 
بتعداد  دائما  جترى  التدريبات  اأن 
اإ�سابات  اأو  غيابات  دون  مكتمل 

وو�سط اأجواء اأخوية وعائلية .

اأن  لوعيل  املدرب  ك�سف  وقد 
التح�سريات تعرف تناف�سا �سديدا بني 
املميزة  لالأ�سماء  بالنظر  الالعبني، 
التي ميتلكها الفريق يف كامل اخلطوط 
من حرا�سة املرمى اإىل الهجوم، حيث 
الفريق  يف   املنا�سب  حرب  بداأت 
يف  الالعبني  تاألق  خالل  من  مبكرا 
التح�سريات،  بداية  منذ  التدريبات 
وهو ما اأعطى �سورة وا�سحة للجميع 
هذا  املوجود  التعداد  ثراء  عن 
وهو  "اليا�سمكا"،  ت�سكيلة  يف  املو�سم 
حتى  اجلميع  عليه  وقف  الذي  االأمر 
الودية،. املباريات  خو�س  بداية  قبل 
و�سعتها  التي  العمل  ظروف  وعن 
الفني  الطاقم  ت�رشف  حتت  االإدارة 

برعودي  الغاين  عبد  قال  والالعبني، 
االإدارة  اأع�ساء  اأن  الفريق"  يف  م�سري 
بوكرومة  وليد  برئا�سة  امل�سرية 
و�سع  اأجل  من  بو�سعهم  ما  كل  بذلوا 
الت�سكيلة يف اأف�سل الظروف املمكنة، 
االإمكانات   كامل  توفري  خالل  من 
برعودي  واأ�ساف  الالزمة،  ال�رشورية 
تتوا�سل  الفريق  ا�ستعدادات  اأن 
الكروي  للمو�سم  مثالية حت�سبا  بوترية 
"اليا�سمكا"  ت�سكيلة  اأن  واأكد  اجلديد، 
�ستكون جاهزة حت�سبا لغمار البطولة ، 
واأ�ساف اأن الفريق ال يخ�سى املناف�سة 
اأقرتها  التي  اجلديدة  ال�سيغة  ظل  يف 

االإحتادية اجلزائرية لكرة القدم .
زكرياء عايب

توج اأف�شل لعب يف الدوري القطري 
�شهري نوفمرب ودي�شمرب

باليلي هدافا ومررا حا�ضما 
يف تعادل الغرافة

اجلزائري  الدويل  الالعب  وا�سل 
املف�سلة  هوايته  باليلي  يو�سف 
من  القطري  بالدوري  التحاقه  منذ 
اأنقذ  اأين  �سباك اخل�سوم،  خالل هز 
فريقه  الوطني  املنتخب  مهاجم 
بعدما  الهزمية  فخ  من  قطر  نادي 
قاده اإىل التعادل اأمام الغرافة بثنائية 
12 من  اجلولة  �سبكة حل�ساب  كل  يف 
خالل  من  وذلك  قطر،  جنوم  دوري 
جاء  الذي  الثاين  الهدف  ت�سجيل 
االإ�سايف  الوقت  يف  جزاء  ركلة  عرب 
برفع  له  �سمح  ما  وهو  االأول  لل�سوط 
اأهداف  ع�رشة  اإىل  التهديفية  غلّته 
قبل  القطري  بالدوري  التحاقه  منذ 

�سهرين، كما قدم متريرة حا�سمة جاء 
منها الهدف االأول لقطر يف الدقيقة 

41 من املباراة.
مدينة  ابن  فاز  منف�سل،  �سياق  يف 
يف  العب  اف�سل  بجائزة  وهران 
نوفمرب  ل�سهري  القطري  الدوري 
موؤ�س�سة  متنحها  والتي  ودي�سمرب 
دوري جنوم قطر، اأين مت االإعالن عن 
يف  وجاء  الغرافة،  مقابلة  قبل  فوزه 
على  ح�سابها  عرب  املوؤ�س�سة  تغريدة 
اإىل  باليلي  قدوم  اأن  "تويرت"  موقع 
قابله  نوفمرب  �سهر  القطري  الدوري 
متريرتني  ومنح  اأهداف   9 ت�سجيل 

حا�سمتني.

العنا�شر الوطنية اأكابر توا�شل التح�شري 
لدورة الأ�شاتذة بقطر

اإعادة انتخاب 11 رئي�ضا للرابطات 
الولئية للجيدو لعهدة جديدة

اجلمعيات  تنظيم  عملية  انطلقت 
االنتخابية للرابطات الوالئية للجيدو 
والتي كان الغر�س منها اإعادة انتخاب 
حت�سبا  جدد،  مكتب  واأع�ساء  رئي�س 
حيث  اجلديدة،  االأوملبية  للعهدة 
 11 جمموع  على  االنتخابات  جرت 
رابطة والئية من الرابطات املن�سوية 
حتت لواء االحتادية اجلزائرية للعبة، 
الثقة  جتديد  مت  اأنه  ي�ستوقفنا  وما 
الروؤ�ساء املنتهية عهدتهم،  يف جميع 
لعهدة  العمل  �سيوا�سلون  والذين 
بع�س  واأن  خا�سة  جديدة،  اأوملبية 
ت�سيري  يف  طويال  عّمرت  االأ�سماء 
وبلغ  لها  التابعة  الوالئية  الرابطة 
مّدة  املن�سب  نف�س  يف  تواجدها 
تغيري  اأي  يحدث  مل  كامال  عاما   20
وجرت  الوالئية،  الرابطة  را�سة  على 
م�ستوى  على  االنتخابية  اجلمعيات 
ال�رشق  ملنطقة  التابعة  الرابطات 
باتنة،  امل�سيلة،  بجاية،  غرار  على 
ورقلة،  غرداية،  �سكيكدة،  ق�سنطينة، 
اإىل جانب واليات بومردا�س، اجلزائر 
عملية  وتبقى  وغليزان،  العا�سمة 

الرابطات  م�ستوى  على  التجديد 
على  املتواجدة  اخلا�سة  املتبقية 
الغرب  منطقة  م�ستوى  على  م�ستوى 

�سوف تتوا�سل خالل الفرتة املقبلة.
املنتخب  يوا�سل  اآخر،  مو�سوع  يف 
الوطني للجيدو اأكابر رجال و�سيدات 
الذي  التح�سريي  الرتب�س  خو�س 
ال�سابقة  االأيام  مدار  على  يجريه 
االأ�ساتذة  دورة  يف  للم�ساركة  حت�سبا 
املقررة يف قطر، والتي تعترب نحطة 
هامة يف م�سوار م�سارعينا باملنتخب 
على  احل�سول  اأجل  من  الوطني 
توؤهلهم  التي  النقاط  من  عدد  اأكرب 
االأوملبية  االألعاب  يف  امل�ساركة  اإىل 
املقررة �سائفة العام احلايل بطوكيو، 
اإذا علمنا ف�سل العنا�رش الوطنية التي 
�ساركت يف البطولة االإفريقية االأخرية 
مبدغ�سقر من �سمان تاأ�سرية تاأهيلية 
عبد  امل�سارع  �سارك  بعدما  ثانية، 
املناف�سة  يف  عمادي  بن  الرحمان 
اإىل  م�سبقا  متاأهل  وهو  القارية 

االأوملبياد املقبل.
عي�شة ق.

عي�شة ق.
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اجلديد  العام  جوفنتو�س  نادي  ا�ستهل 
ب�سكل اأف�سل من نهاية 2020، وذلك بفوزه 
على �سيفه اأودينيزي 4-1 يف اجلولة 15 من 
الدوري الإيطايل، ودخل جوفنتو�س اللقاء 
خ�سارته  بعد  ال�ساد�س  املركز  يف  وهو 
اأر�سه  على  املا�سية  املرحلة  يف  املذلة 
الأعوام  بطل  لكن   ،3-0 فيورنتينا  اأمام 
الت�سعة املا�سية ا�ستعاد توازنه قبل لقائه 
ر�سيده  ورفع  ميالن  مع  غدا  املرتقب 
بعد  اخلام�س  املركز  يف  نقطة   27 اىل 
اأودينيزي بف�سل رونالدو الذي  فوزه على 
افتتح الت�سجيل بعد 31 دقيقة على البداية 
الذي  رام�سي  اآرون  الويلزي  من  بتمريرة 
ال�سيف  منطقة  منت�سف  يف  الكرة  افتك 
النجم  مرر  ثم  لالأخري،  جانبية  رمية  اإثر 
م�ستهل  يف  الثاين  الهدف  كرة  الربتغايل 

ال�سوط الثاين بحركة رائعة يف ظهر الدفاع 
اأر�سية يف  الذي �سددها  لفيديريكو كييزا 
بنف�سه  ي�سيف  اأن  قبل  الي�رسى،  الزاوية 
هدفه ال�سخ�سي الثاين والثالث لفريقه يف 
الدقيقة 70 بعد متريرة من الأوروغوياين 
رودريغو بنتانكور، وا�ستفاق اأودينيزي لكن 
الهولندي  عرب  الفارق  بتقلي�سه  متاأخرا 
باولو  الأرجنتيني  لكن  زيغيالر  مارتن 
ديبال اأعاده اىل ثالثة اأهداف بعد متريرة 

من الربازيلي دانيلو.
بعد  ال�سدارة  ميالن  ا�ستعاد  جهته،  من 
م�ست�سيفه  على  �رسيحاً  فوزاً  حقق  اأن 
فرانك  افتتح  رد،  دون  بهدفني  بينفينتو 
كي�سي الت�سجيل مليالن من ركلة جزاء يف 
اللومباردي  الفريق  وتعر�س   15 الدقيقة 
ل�رسبة موجعة عندما طرد لعب و�سطه 

ال�ساب �ساندرو تونايل يف الدقيقة 33 اإل اأن 
اأ�سحاب الأر�س مل يتمكنوا من ا�ستغالل 
الزيادة العديدة ل�ساحلهم، ويف الدقيقة 49 
عزز املهاجم الربتغايل ال�ساب رفائيل لياو 
الثاين.  الهدف  اأحرز  اأن  تقدم ميالن بعد 
 ،2-6 كروتوين  �سيفه  ميالن  اإنرت  تخطى 
لوتارو  الأرجنتيني  جنمه  للفائز  �سّجل 
روميلو  البلجيكي  هاتريك،  مارتينيز 
ولوكا  حكيمي  اأ�رسف  املغربي  لوكاكو، 
مرمى  باخلطاأ يف  كروتوين  ماروين لعب 
كروتوين  ثنائية  �سجل  فيما   ،31 فريقه 
غوليميت�س  وفالدميري  زانيالتو،  نيكولو 
من ركلة جزاء، و�سار ر�سيد اإنرت 36 نقطة 
يف حني توقف ر�سيد كروتوين عند النقطة 

9 يف املركز 19 قبل الأخري.
�سا�سولو  �سيفه  �سباك  اأتالنتا  اكت�سح 

ا�ستهل  هدف،  مقابل  اأهداف  بخم�سة 
طريقة  باأف�سل  اجلديد  العام  اأتالنتا 
مفاجاأة  �سا�سوولو  مع  مواجهته  بح�سمه 
عرب  بخما�سية  باكت�ساحه  املو�سم، 
هدفني،  زاباتا  دوفان  الكولومبي 
غو�سن�س  روبن  والأملاين  بي�سينا  ماتيو 

هدف  مقابل  مورييل،  لوي�س  والكولومبي 
اأتالنتا  ورفع  كرييكيت�س،  فالد  للروماين 
فوزاً  روما  وحقق  نقطة،   28 اإىل  ر�سيده 
دون  بهدف  �سامبدوريا  �سيفه  على  مهماً 
يف  نقطة   30 اإىل  ر�سيده  رافعاً  مقابل، 

املركز الثالث.

اليويف ي�ضحق اأودينيزي برباعية

خارج  متوا�سعاً  فوزاً  بر�سلونة  حقق 
ام�س يف  اأول   0-1 هوي�سكا  اأمام  الديار 
اجلولة 17 من الدوري الإ�سباين، ويدين 
بر�سلونة بفوزه لالعبه الهولندي فرانكي 
دي يونغ الذي �سجل الهدف الوحيد يف 
املباراة يف الدقيقة 27، ويحتل بر�سلونة 
نقطة   28 بر�سيد  اخلام�س  املركز 
مدريد  اأتليتكو  عن  نقاط   10 وبفارق 
هوي�سكا  يتذيل  املقابل  يف  املت�سدر 
وعو�س  نقطة،   12 مبجموع  الرتتيب 
العام  نهاية  يف  تعرثه  بر�سلونة  بذلك 
اأمام اإيبار 1-1 بغياب جنمه الأرجنتيني 

ليونيل مي�سي يف اجلولة املا�سية.

وبعدما حقق يف نهاية العام فوزه الأول 
وقارياً،  حملياً  مباريات   10 اآخر  يف 
بتعادله  ريال �سو�سييداد جمدداً  انتك�س 
لأندر  بهدف  اأو�سا�سونا  مع  اأر�سه  على 
لالأرجنتيني  هدف  مقابل  بارينيت�سيا 
يف  متخلفاً  جعله  ما  كايريي  جوناتان 
ريال  نقاط عن   6 بفارق  الثالث  املركز 
مدريد الثاين وثماين عن اأتلتيكو، وبذلك، 
حت�رس النادي البا�سكي بطريقة �سيئة ملا 
ينتظره ال�سبت املقبل خارج ملعبه �سد 
اإ�سبيلية الذي يتخلف عنه بفارق النقاط، 
ومل�ساركته يف الكاأ�س ال�سوبر الإ�سبانية 
يف  بر�سلونة  احلايل   13 يف  يلتقي  حيث 
اأتلتيك  اأو  وريال مدريد  النهائي،  ن�سف 
بلباو يف النهائي يف حال تخطى النادي 
غرناطة  حال  تكن  ومل  الكاتالوين. 
اأف�سل، اإذ مني بهزمية ثانية يف املراحل 
املو�سم،  هذا  و�ساد�سة  الأخرية  الثالث 
ب�سقوطه اأمام م�سيفه اإيبار بهدفني دون 
يف  نقطة   24 عند  ر�سيده  ليتجمد  رد، 

املركز ال�سابع.

الدوري  �سدارة  ميونيخ  بايرن  ا�ستعاد 
تاأخره  قلب  بعدما  برميونتادا،  الأملاين 
اكت�ساح  اإىل  ماينت�س  اأمام  بهدفني 
روبرت  للبولندي  ثنائية  بينها   2-5
من   14 املرحلة  يف  ليفاندوف�سكي 
اإىل  ر�سيده  بايرن  ورفع  البوند�سليغا، 
متخطياً  الرتتيب،  �سدارة  يف  نقطة   33
ليبزيغ الذي متّتع بها موقتاً بر�سيد31 
نقطة، فيما جتمد ر�سيد ماينت�س عند 6 
نقاط يف املركز 17 قبل الأخري، و�سجل 
�سانيه،  لوروا  كيميت�س،  جو�سوا  لبايرن 
ليفاندوف�سكي،  وثنائية  زوله  نيكال�س 
بوركاردت  جوناثان  �سجل  فيما 
وكاد  ماينت�س،  هديف  هاك  واألك�سندر 
باغت  عندما  مفاجاأة  يفجر  ماينت�س 
عن  الت�سجيل  بافتتاح  الأر�س  اأ�سحاب 
انفرد  الذي  بوركاردت  ال�ساب  طريق 

باحلار�س مانويل نوير و�سدد كرة ي�سارية 
ال�سوط  نهاية  وقبل  ال�سباك،  يف  قوية 
الأول، �ساعف ماينت�س النتيجة براأ�سية 
املدافع هاك، لكن بايرن قلب الطاولة 

يف ال�سوط الثاين باإع�سار اأهداف.

بر�ضلونة يفوز ب�ضعوبة فوزًا متوا�ضعًا اأمام هوي�ضكا

بايرن ميونيخ ي�ضتعيد ال�ضدارة برميونتادا

بوكيتينو يطلب �ضفقتني 
باملريكاتو ال�ضتوي

التي  الأ�سماء  عن  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الفني  املدير  بوكيتينو  ماوري�سيو  حددها 
متهيًدا  جريمان  �سان  لباري�س  اجلديد 
النتقالت  فرتة  خالل  معها  للتعاقد 
ال�ستوية اجلارية، وذكرت �سحيفة »ماركا« 
�سان  بدلء  ملقاعد  بوكيتينو  و�سول  اأن 
مل�ستقبل  جذب  نقطة  اأ�سبح  جريمان، 
الفريق وال�سفقات املمكن حدوثها، والتي 
يطلبها املدرب للبدء يف مهمته كمدير فني 
بوكيتينو  اأن  واأ�سافت  الأمراء،  يف حديقة 
طلب التعاقد مع هوغو لوري�س وديلي اآيل 
ل�سم  الإجنليزي،  هوت�سبري  توتنهام  ثنائي 

الالعبني يف املريكاتو ال�ستوي.
لي�س  توتنهام  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
لديه نية لبيع هوغو لوري�س وديلي اآيل يف 
بوكيتينو يف  رغبة  املريكاتو احلايل، رغم 
�سم الثنائي، ومن املقرر اأن يقود بوكيتينو 
اأول مباراة له كمدير فني ل�سان جريمان، 
غدا اأمام �سانت اإيتيان يف اإطار اجلولة 18 

من الدوري الفرن�سي.  

مان�ض�ضرت �ضيتي ُيحبط ت�ضيل�ضي

رونالدو ثاين الهدافني يف تاريخ كرة القدم

على  كبرياً  فوزاً  �سيتي  مان�س�سرت  حقق 
ملعب  على   1-3 ت�سيل�سي  م�سيفه  ح�ساب 
�ستامفورد بريدج يف اجلولة 17 من الدوري 
الإجنليزي املمتاز، �سّجل كل من الأملاين 
والبلجيكي  فودين  وفيل  غوندوغان  اإلكاي 
املدرب  فريق  اأهداف  بروين  دي  كيفني 
الإ�سباين بيب غوارديول يف املقابل اأحرز 
الالعب كالوم هود�سون اأودوي هدف البلوز 
مان�س�سرت  ويحتل   ،92 الدقيقة  يف  الوحيد 
نقطة   29 بر�سيد  اخلام�س  املركز  �سيتي 
يف  الرابع،  توتنهام  عن  الأهداف  وبفارق 
الثامن  املركز  يف  ت�سيل�سي  ياأتي  املقابل 
مبجموع 26 نقطة، وخا�س �سيتي املباراة 

ووكر  وكايل  اإيدر�سون  الربازيلي  دون  من 
والربازيلي  توري�س  فريان  والإ�سباين 
كوفيد-19  وباء  جراء  جيزو�س  غابريال 
لي�سرت  ا�ستفاد  بينما  الفريق.  �سفوف  يف 
�سيتي من �سقوط اإيفرتون اأمام و�ست هام 
لينفرد باملركز الثالث بعد فوزه 2-1 على 
جيم�س  للي�سرت  و�سجل  يونايتد،  نيوكا�سل 
مادي�سون والبلجيكي يوري تيلمان�س، فيما 
اأحرز اأندي كارول هدف نيوكا�سل، وبالتايل 
رفع لي�سرت �سيتي ر�سيده اإىل 32 نقطة يف 
املركز الثالث بفارق ثالث نقاط اأمام كل 
بينما جتمد ر�سيد  واإيفرتون،  توتنهام  من 

نيوكا�سل عند 19 نقطة يف املركز 15. ..

اأ�ساف النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
الإيطايل  جوفنتو�س  وهداف  مهاجم 
اإجنازاً جديداً اإىل �سجل اأرقامه القيا�سية 
بعد اأن اأ�سبح الثاين يف قائمة الهدافني يف 
 758 بر�سيد  املحرتفة  القدم  كرة  تاريخ 
الأهداف مع  هدفاً -على �سعيد ت�سجيل 
اأ�سطورة  متخطياً  واملنتخبات-  الأندية 
كرة القدم بيليه بر�سيد 757 هدفاً، اإجناز 
اأن متكن من  بعد  رونالدو اجلديد حققه 
يف  اأودينيزي،  �سباك  يف  هدفني  اإحراز 
جوفنتو�س  بفوز  انتهت  التي  املواجهة 
�سمن  هدف  مقابل  اأهداف  باأربعة 
ورفع  الإيطايل،  الدوري  من   15 املرحلة 
رونالدو ر�سيده من الأهداف يف املو�سم 
احلايل من الدوري الإيطايل اإىل 14 هدفاً 

يف �سدارة قائمة هدايف امل�سابقة متقدماً 
روميلو  البلجيكي  اأمام  هدفني  بفارق 

لوكاكو مهاجم اإنرت.
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فعله واملطلوب  "كورونا" والأ�سرى 
والأحداث  ال�صعبة  املحطات  من  الكثري  طياته  بني  حمل  عام  العمر  من  وانق�صى   ،2020 عام  م�صى 
ال�صعاب  وتراكم  الأحداث  زحمة  حيث  من  ا�صتثنائيا  عامًا  كان  وذويهم.  للأ�صرى  بالن�صبة  القا�صية 

وانت�صار جائحة "كورونا" يف املنطقة، اأوائل مار�س من العام املا�صي.
 بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة

 والتي اخرتقت جدار ال�سجون وداهمت 
الأق�سام والغرف وا�سابت اأكرث من مئة 
وخم�سني اأ�سريا، بفعل كثري من الأ�سباب 
الرعاية  �سوء  اأبرزها:  ولعل  والعوامل. 
واخلدمات الطبية وا�ستمرار ال�ستهتار 
واملعتقلني  الأ�رسى  بحياة  الإ�رسائيلي 
هناك  يعد  ومل  ال�سحية.   واأو�ساعهم 
وال�سجان  "كورونا"  بني  ما  فرقاً 
الإ�رسائيلي، فكالهما "فايرو�س" قاتل، 
يُهاجم الأج�ساد ويُعِذب الإن�سان ويوؤذي 
هكذا  الروح.  ويقتل  واجل�سد  النف�س 
فايرو�س  وهذا هو  دوماً،  ال�سجان  كان 
ال�سجان  اجتمع  وان  امل�ستجد.  كورونا 
امل�ستجد  و"كورونا"  الإ�رسائيلي 
واملعتقلني  الأ�رسى  معاناة  تفاقمت 
"كورونا"، مل  زمن  ففي  الفل�سطينيني.  
تتوقف العتقالت، و�ُسجل منذ انت�سار 
اجلائحة يف املنطقة يف اآذار مار�س من 
العام املا�سي اعتقال اأكرث من )3600( 
فل�سطيني/ة، وبقيت ظروف الحتجاز 
حالها،  على  الحتالل  �سجون  يف 

التحقيق  وظروف  املعاملة  وقواعد 
ومل  كما  تغيري،  دون  التعذيب  واأدوات 
م�ستوى  من  ال�سجون  ادارة  تُخف�س 
بدواعي  يومياً  تُنفذها  التي  اجراءاتها 
)الأمن(، دون مراعاة خلطورة الحتكاك 
العدوى،  انت�سار  واحتمالية  واملخالطة 
اجراءات  ال�سجون  ادارة  تتخذ  ومل 
توفر  ومل  احلماية،  وتدابري  ال�سالمة 
الفايرو�س  حتى بات  الوقاية،  اأدوات 
�سيفاً ثقياًل يتنقل بني ال�سجون ويُهاجم 
اأج�ساد الأ�رسى ويُوؤذيها، فاأ�ساب )156( 
ال�سطور، وفقاً  اأ�سرياً، حتى كتابة هذه 
فيها  امل�سكوك  الإ�رسائيلية  للرواية 
دوما واأبداً، وكل املوؤ�رسات تدلل على 
لالرتفاع. مل  مر�سح  العدد  هذا  اأن 
واإمنا  بذلك،  الحتالل  �سلطات  تكتِف 
الدويل  القانون  على  للتحايل  �سعت 
عرب  املعنية  املوؤ�س�سات  ومطالبات 
اتخاذ بع�س الجراءات داخل ال�سجون، 
فايرو�س  توظيف  و�سعت اىل  كما 
وذويهم  ال�رسى  ملعاقبة  "كورونا" 
التعذيب  وكاأن  معاناتهم،  ومفاقمة 
الطبي  والإهمال  واجل�سدي  النف�سي 

كافياً  يعد  مل  املحجوزين  وجتويع 
وتنفي�س  النتقامي  نهمها  لإ�سباع 
زيارة  يف  احلق  ف�سادرت  حقدها، 
زيارات  اأمام  عراقيل  وو�سعت  الأهل 
املحامني وفر�ست اجراءات ا�ستثنائية 
ان  يُخ�سى  والتي  "كورونا"،  بذريعة 
تغيريها  يحتاج  قاعدة  اىل  تتحول 
واإعادة الو�ساع اىل ما كانت عليه قبل 
"كورونا" اإىل كثري من الت�سحيات  زمن 
واخلطوات الن�سالية. واأمام هذا الواقع 
بالفايرو�س  ال�سابات  وتزايد  ال�سعب 
القاتل بني �سفوف الأ�رسى واملعتقلني، 
فاإننا بحاجة اىل بذل مزيد من اجلهد، 
اخلطوات،  من  كثري  اىل  وبحاجة 
�سامل  تقييم  -  اإجراء   1 واأبرزها: 
ومو�سوعي، لأدائنا، كموؤ�س�سات واأفراد 
املحلية  الإن�سان  حقوق  ومنظمات 
فل�سطني  يف  العاملة  العالم  وو�سائل 
كافة، منذ بدء ازمة كورونا، على كافة 
ال�سعد وامل�ستويات املحلية والقليمية 
مبا  اأكرث  ادائنا  تفعيل   -  2 والدولية. 
املت�سامنني  دائرة  تو�سيع  ي�سمن 
وجعل  الأ�رسى،  لق�سايا  والداعمني 

احلجر املنزيل فر�سة ل�ست�سعار معاناة 
الحتالل. مع  �سجون  يف  املحجوزين 
التي  اجلهود  لكل  العايل  تقديرنا 
وخا�سة  الدويل  امل�ستوى  على  بُذلك 
التحالف  يف  اأ�سدقائنا  قبل  من 
فل�سطني.  اأ�رسى  ملنا�رسة  الأوروبي 
املوؤ�س�سات  على  اكرث  -  ال�سغط   3
مب�ستوى  لالرتقاء  لإجبارها  الدولية، 
وال�سغط  وتاأثريها،  وفعلها  خطابها 
على الحتالل كي يفتح ابواب �سجونه 
املحايدة،  الدولية  الطبية  الوفود  امام 
الدولية  واملواثيق  التفاقيات  واحرتام 
واملعتقلني  ال�رسى  مع  تعامله  يف 
ال�سابة  او  املوت  من  وحمايتهم 

بالفايرو�س والمرا�س اخلطرية.
مطالبة  اىل  يقودنا  -  وهذا   4
منظمتي  الدولية، وخا�سة  املوؤ�س�سات 
الأحمر،  وال�سليب  العاملية  ال�سحة 
اىل  ار�سال وفد طبي دويل حمايد  اىل 
عاجاً  مطلبا  هذا  بات  وقد  ال�سجون، 
و�رسوريا، لالطالع عن كثب على طبيعة 
الأو�ساع ال�سحية هناك وتقدمي العالج 
وال�رساف  املر�سى  لالأ�رسى  الالزم 

لكافة  �ساملة  فحو�سات  اجراء  على 
اللقاحات الالزمة.  الأ�رسى واعطائهم 
ال�سجون  باإدارة  نثق  ل  اأننا  حيث 

ونواياها.
بالإفراج  املطالبة  يف  -  ال�ستمرار   5
عن ال�رسى املر�سى والأ�سريات وكبار 
الفئات  باعتبارهم  والطفال،  ال�سن 
الكرث عر�سة خلطر الإ�سابة بفايرو�س 
"كورونا"، على غرار ما فعلت ع�رسات 
الدول وافرجت عن ال�سجناء لديها، مبا 
عن  افرجت  التي  الحتالل  دولة  فيها 
بداية  مع  ال�رسائيليني  ال�سجناء  مئات 
ازمة كورونا وترف�س الفراج عن ا�سري 
فل�سطيني،  يف خطوة تعك�س العن�رسية 

والتمييز العن�رسي.
6 -  العمل اجلماعي والتعاون امل�سرتك 
من اأجل توظيف كافة الأدوات ال�سيا�سية 
الأ�رسى  حلماية  الدولية  والآليات 
وحماية  املوت  خطر  من  املر�سى 
الآخرين من خطر ال�سابة بالأمرا�س 
القاتل. فتوفري  "كورونا"  وفايرو�س 

لالأ�رسى  والقانونية  الإن�سانية  احلماية 
واملعتقلني بات �رسورة ملحة. وقد اآن 
الأوان للتحرك اجلاد والفاعل لتحقيق 
جماعية ومهمة  م�سوؤولية  وهذه  ذلك. 
اجلميع.  ويف اخلتام لبد واأن ندرك اأن 
احلق يُنتزع ول يُوهب، وحقوق الأ�رسى 
ومبا  ال�سحية  الرعاية  يف  واملعتقلني 
الإن�ساين  الدويل  القانون  مع  ين�سجم 
لن  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  والقانون 
موؤثر  وعمل  �ساغط  فعل  دون  تتوفر 

يُ�سارك فيه اجلميع.

  عن املوؤلف

حمرر  ا�سري  فروانة،  النا�رس  *عبد 
واملحررين،  الأ�رسى  ب�سوؤون  وخمت�س 
الفل�سطيني،  الوطني  املجل�س  وع�سو 
يف  والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  ورئي�س 
هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين وع�سو 
الهيئة  �سوؤون  لإدارة  املكلفة  اللجنة 

بقطاع غزة. 

اأ�سبوع العمل الدويل لالإفراج عن القائد �سعدات 

قنيطة 

الأ�سري ح�سام العطار يدخل عامه الثاين ع�سر يف �سجون الحتالل

للدفاع  �سامدون  �سبكة  اأعلنت 
اأ�سبوع  اإطالق  عن  الأ�رسى  عن 
القائد  مع  الأممي  الت�سامن 
اأحمد �سعدات يف الفرتة ما بني 
القادم.   2021 يناير   23 اإىل   15
على  ت�رسيح  ال�سبكة يف  وحثت 
يقف  من  كل  الر�سمي  موقعها 
مع فل�سطني والعدالة لالن�سمام 
الذي  الدويل  الأ�سبوع  هذا  اإىل 
 23  –  15 بني  الفرتة  يف  يُنظم 
اأجل  من  لل�سغط   2021 يناير 
�سعدات  القائد  �رساح  اإطالق 
الفل�سطينيني،  الأ�رسى  وجميع 
هذا  عن  "الإعالن   اأن  موؤكدة 
القائد   مع  الت�سامني  الأ�سبوع 
اأحمد  والأممي  الفل�سطيني 
�سعدات ياأتي تزامناً مع الذكرى 
ال�سهيوين  للحكم  ع�رسة  الثانية 

ذكرى  واأي�ساً  عليه،   اجلائر 
على  الغادر  ال�سهيوين  الهجوم 
العام."  نف�س  يف  غزة  قطاع 
الذكرى  وع�سية  ال�سبكة  وبَنيت 
التا�سعة ع�رسة لعتقال �سعدات 
من قبل ال�سلطة الفل�سطينية اأن 
�سياق  يف  جاء  العتقال  "هذا 
الحتالل  مع  الأمني  التعاون 
هذا  يومنا  حتى  واملتوا�سل 

الوا�سع  ال�سعبي  الرف�س  رغم 
اأن  واأ�سافت  قالت  كما  له." 
"ال�سلطة اأقدمت على )اعتقال( 
ذرائع  حتت  ورفاقه  �سعدات 
اربع  ملدة  و�سجنتهم  كاذبة، 
�سنوات، قبل اأن يهاجم الحتالل 
اريحا"،  �سجن  ال�سهيوين 
القائد  بحق  ما حدث  اأن  لفتة 
واحدة  ميثل  ورفاقه  �سعدات 

من النتائج املدمرة على ال�سعب 
مدريد  م�سار  من  الفل�سطيني 
واأكدت  قالت  كما  اأو�سلو."   –
احتجازهم  اثناء  اأنه  ال�سبكة 
احتجاز  مت  اريحا  �سجن  يف 
حتت  ورفاقه  �سعدات  القائد 
وبريطانية،  اأمريكية  حرا�سة 
املبا�رس  التورط  على  يدلل  ما 
وبريطانيا  املتحدة  للوليات 
ي�ستوجب  ما  �سجنهم،  يف 
يف  الدويل  التحرك  �رسورة 
ال�سبكة  واأفادت  الق�سية.  هذه 
اأنها خالل هذا الأ�سبوع الدويل 
وا�سعة  حملة  هناك  �ستكون 
ونزع   2021 عام  التطبيع  �سد 
ال�سهيوين  الكيان  عن  ال�رسعية 
له،  املقاطعة  حمالت  وتعزيز 
اأجل  من  ال�سغط  وا�ستمرار 

زالوا  ما  اأ�رسى  �رساح  اطالق 
ال�سجون  بع�س  يف  حمتجزين 
الدولية خا�سة املنا�سل العربي 
الأممي جورج عبداهلل امل�سجون 
يف فرن�سا منذ اأكرث من 36 عاماً 
الإفراج  قرار  من  الرغم  على 
بالإ�سافة   ،1999 عام  منذ  عنه 
اإىل دعوات الفراج عن �سعدات 
كل  ودعت  ال�رسى.  وجميع 
مع  واملتعاطفني  العامل  اأحرار 
وق�سية  الفل�سطيني  ال�سعب 
هذا  يف  امل�ساركة  اإىل  الأ�رسى 
خالل  من  الدويل  الأ�سبوع 
من  املختلفة  الأن�سطة  تنظيم 
احتجاج واعت�سام يف ال�ساحات 
املفتوحة،  العامة  والأماكن 
الفيديو  ر�سائل  خالل  من  اأو 

وال�سور وال�سعارات.

الأ�رسى  �سئون  هيئة  اأفادت 
املحافظات  يف  واملحررين 
ح�سام  الأ�سري  باأن  اجلنوبية 
اأ�سعد حممد العطار )34 عاًما( 
�سمال  العطاطرة  قرية  من 
قطاع غزة ينهي الثنني املوافق   
2021/1/4 عامه احلادي ع�رس 
يف  ع�رس  الثاين  عامه  ويدخل 
�سجون الحتالل . واأفاد ح�سن 
قنيطة رئي�س جلنة ادارة الهيئة 
بغزة انه وبح�سب بيانات الهيئة 
اعتقل  قد  العطار  الأ�سري  فاإن 

وحكم   2009  /  1  /4 بتاريخ 
بال�سجن ملدة 18 عاًما، اأم�سى 
ان  ايل  لفتا   ، عاًما   11 منها 
مبولودته  ورزق  متزوج  ال�سري 
النطف  عرب  "جنات"  البكر 
الأ�سري   .  2015 عام  املهربة 
يدخل  عكاوي  عمر  القبطان 
�سجون  يف  الع�رسين  عامه 

الحتالل .
جلنة  رئي�س  قنيطة  ح�سن  اأفاد 
الأ�رسى  �سئون  هيئة  ادارة 
املحافظات  يف  واملحررين 

القبطان  الأ�سري  بان  اجلنوبية 
 62( عكاوي  ح�سن  عمر حممد 
مبدينة  الن�رس  حي  من  عاماً( 
غزة ينهي غدا الثنني املوافق 
التا�سع  عامه  يناير  من  الرابع 
الـع�رسين  عامه  ويدخل  ع�رس  
وذكر   . الحتالل  �سجون  يف 
قنيطة ان الأ�سري عكاوي اعتقل 
بتاريخ 2002/2/4 بعد حما�رسة 
�سفينة )كارين A( واقتيادها ايل 
كان  من  واعتقال  ا�سدود  ميناء 
اأ�سلحة  نقل  بتهمة  متنها  علي 

ايل داخل الرا�سي الفل�سطينية 
باأن حمكمة  واأ�ساف   . املحتلة 
عدة  بعد  اأ�سدرت  الحتالل 
حكماً  اعتقاله  من  �سنوات 
بتهمة  عاماً   25 ملدة  بال�سجن 
حمظور،  تنظيم  ايل  النتماء 
للتننظيمات  الدعم  وتقدمي 
وذكر   . امل�سلحة  الفل�سطينية 
قنيطة ان الأ�سري عكاوي متزوج 
ملك  ت�سمى  وحيدة  ابنة  ولديه 
)28عاماُ( وتعي�س مع والدتها يف 

مدينة الزاوية يف ليبيا.

منذ 24 يوما رف�صا لعتقاله الإداري

الأ�سري جربيل زبيدي 
يوا�سل اإ�سرابه عن الطعام 

يف ق�صم )3( يف "النقب" اإىل 16 اإ�صابة

ارتفاع عدد الإ�سابات بفريو�س 
الأ�سرى    �سفوف  "كورونا" بني 

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
اأن  ال�سبت،  اليوم  واملحررين، 
 34( الزبيدي  جربيل  الأ�سري 
يوا�سل  عاما( من خميم جنني، 
الطعام  عن  املفتوح  اإ�رسابه 
على  والع�رسين  الـرابع  لليوم 
التوايل رف�سا لعتقاله الإداري 

التع�سفي.
ابو  اللواء  الهيئة  رئي�س  ولفت 
زبيدي  جربيل  الأ�سري  اأن  بكر، 
بق�سم  انفرادية  زنزانة  يقبع يف 

وقد  جميدو،  ب�سجن   10 رقم 
الحتالل  �سلطات  اعتقلته 
ال�رسائيلية بتاريخ 2020/2/25 
بتهمة التحري�س على الفي�سبوك 
اأ�سهر   10 بال�سجن  عليه  وحكم 
وكان  �سيكل،   2000 وغرامة 
بتاريخ  من املقرر الفراج عنه 
فوجئ  اأنه  ال   ،2020/12/17
اداري  اعتقال  مذكرة  باإح�سار 
الفراج  يوم  اأ�سهر   6 ملدة  له 

عنه.

ارتفعت  الأ�سري:  نادي   – اهلل  رام 
عدد الإ�سابات بني �سفوف الأ�رسى 
  )3( ق�سم  يف  "كورونا"،  بفريو�س 
ال�سحراوي"،  "النقب  �سجن  يف 
الإعالن  منذ  وذلك   ،  )16( اإىل 
اخلمي�س  يوم  اأ�سري  اإ�سابة  عن 
اأن  الأ�سري،  نادي  واأكد  املا�سي.  
لالرتفاع  مر�سحة  الإ�سابات  عدد 
الأ�رسى  على  اأعرا�س  ظهور  مع 
والذي  املذكور،  الق�سم  داخل 
يقبع فيه )73( اأ�سرًيا، لفًتا اإىل اأن 
اإدارة ال�سجن، نقلت جميع الأ�رسى 
�سجن  يف   )8( ق�سم  اإىل  امل�سابني 
"رميون"، وهو الق�سم الذي خ�س�س 
امل�سابني  الأ�رسى  لحتجاز 

نادي  "كورونا". وحّمل  بفريو�س 
الحتالل  �سجون  اإدارة  الأ�سري 
م�سري  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
"النقب"،  وحياة الأ�رسى يف �سجن 
يقبع  "النقب"  �سجن  اأن  �سيما  ل 
فيه ما يزيد عن 1200 اأ�سري، بينهم 
وجدد  ومر�سى.   ال�ّسن  يف  كبار 
للمجتمع  مطالبه،  الأ�سري  نادي 
على  ال�سغط  ب�رسورة  الدويل، 
عن  الفوري  لالإفراج  الحتالل 
ال�ّسن،  وكبار  املر�سى  الأ�رسى 
وجود  و�رسورة  عاجل،  ب�سكٍل 
جلنة طبية حمايدة لالإ�رساف على 
واأو�ساعهم  الأ�رسى  عينات  نتائج 

ال�سحية.



الثالثاء 05 جانفي 2021  املوافـق  لـ21  جمادى الأوىل   1442ه دويل13

رغم تعر�ش تنظيم »داع�ش« ل�سربات قوية خالل عام 2020، ال�سيما داخل �سوريا والعراق، على 
غرار القب�ش على العديد من قياداته البارزة والق�ساء على بع�ش جمموعاته الن�سطة، اإال اأنه ما 
زالت لديه القدرة على اال�ستمرار يف ن�ساطه االإرهابي يف مناطق خمتلفة من العامل، ال�سيما بعد 
اأن اجته اإىل نقل ثقله التنظيمي اإىل مناطق اأخرى يت�ساعد فيها نفوذ بع�ش املجموعات الفرعية 

املوالية له، خا�سة بعد اأن حتولت تلك املجموعات اإىل تنظيمات عابرة للحدود، ويف مقدمتها 
تنظيم »والية ال�سحراء« الذي ين�سط يف بع�ش دول منطقة ال�ساحل وال�سحراء، ورمبا تدفع تلك 
ال�سغوط التنظيم اإىل التحرك على اأكرث من م�ستوى خالل عام 2021 من اأجل اإثبات قدرته على 

البقاء رغم كل اخل�سائر التي منى بها يف الفرتة املا�سية.

خطر مت�ساعد:

بعد عام »ال�سدمة«

اأبعاد ا�سرتاتيجية تنظيم »داع�ش« يف عام 2021

 مركز امل�ستقبل لالأبحاث
 والدرا�سات املتقدمة 

اأزمة هيكلية:

مّثل مقتل قائد التنظيم اأبوبكر البغدادي 
يف العملية الع�شكرية التي �شنتها الواليات 
اإدلب  حمافظة  يف  االأمريكية  املتحدة 
ال�شورية يف 27 اأكتوبر 2019، بداية مرحلة 
خل�شائر  التنظيم  فيها  �ض  تعَرّ جديدة 
واملادي  الب�رشي  امل�شتويني  على  كبرية 
على  قدرته  وتقلي�ض  اإ�شعافه  اإىل  اأدت 
اأن  وبدا  نوعية.  اإرهابية  عمليات  تنفيذ 
حتديداً  العراق  يف  ترتكز  ال�رشبات  تلك 
يف  التنظيم  على  اخلناق  تزايد  اأن  بعد 
�شوريا، وهو ما انعك�ض يف اعتقال اأو قتل 
عدد من قياداته الرئي�شيني، على غرار اأبو 
بـ«جهاز  ي�شمى  ما  م�شئول  املوىل  �شامل 
اال�شتخبارات« الذي اعتقل مع معاونه يف 

التنظيم، يف 4 اأكتوبر املا�شي.
وقبل ذلك، اأعلنت ال�شلطات العراقية، يف 
القب�ض على  اإلقاء  املا�شي، عن  27 ماي 
كان  والذي  »داع�ض«،  قيادات  اأهم  اأحد 
وهو  البغدادي،  اأبوبكر  خلالفة  مر�شحاً 
تقارير  ت�شري  الذي  النا�رش قردا�ض،  عبد 
رئي�ض  من�شب  يتوىل  كان  اأنه  اىل  عديدة 
و�شمن  التنظيم،  يف  املفو�شة  اللجنة 

تقود  كانت  التي  القيادات  جمموعة 
املواجهات امليدانية يف الباغوز.

تبذلها  التي  اجلهود  مع  ذلك  وتوازى 
مالحقة  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
زعيم التنظيم اجلديد حجى عبداهلل الذي 
القر�شي،  الها�شمي  اإبراهيم  بـاأبو  يلقب 
االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  حيث جددت 
مبنح  عر�شها  املا�شي،  �شبتمرب   25 يف 
مكافاأة قيمتها 10 ماليني دوالر ملن يديل 

مبعلومات توؤدي اإىل القب�ض عليه.

توجهات حمتملة:

ا�شرتاتيجية  مالمح  اأبرز  حتديد  ميكن 
يف  القادم  العام  خالل  »داع�ض«  تنظيم 
التايل: 1- تعزيز النفوذ يف �شوريا والعراق: 
العام  خالل  �شيحر�ض  التنظيم  اأن  يبدو 
والعراق،  �شوريا  يف  البقاء  على  املقبل 
لي�ض فقط الأنهما كانتا املعقل االأ�شا�شي 
الوجود  اإنهاء  الأن  اأي�شاً  واإمنا  مل�رشوعه، 
على  ال�شيطرة  فقدان  يعنى  الدولتني  يف 
الفروع اخلارجية، وانتقال املن�شب االأهم 
اىل اأحد قادتها، وهو ما ال ميكن اأن ي�شمح 
به التنظيم الرئي�شي، خا�شة اأن ذلك يعنى 
فقدان كل االمتيازات التنظيمية واملادية. 
قادة  اإقدام  ا�شتبعاد  ميكن  ال  هنا،  ومن 
خلالياه  االإيعاز  على  الرئي�شي  التنظيم 

يف  نوعية  اإرهابية  عمليات  �شن  اأجل  من 
اإىل  ال�شياق  هذا  يف  م�شتندين  الدولتني، 
التحول من ا�شرتاتيجية ال�شيطرة الرتابية 

اإىل ا�شرتاتيجية االنت�شار التنظيمي.
اأفريقيا: رمبا تكون  التو�شع يف و�شط   -2
املناطق  اإحدى  اأفريقيا  و�شط  منطقة 
التي �شوف ي�شعى التنظيم اإىل تعزيز نفوذه 
فيها خالل العام القادم، م�شتنداً يف هذا 
ال�شياق اإىل وجود جمموعات موالية له يف 
منطقة غرب اأفريقيا، على غرار جماعة 
الفتاً  كان  وقد  النيجريية.  حرام«  »بوكو 
يف هذا ال�شدد الهجوم الوا�شع الذي �شنه 
املركزي  كاجنباى  �شجن  على  التنظيم 
اأكتوبر   20 يف  الدميقراطية،  الكونغو  يف 
اأكرث من  اأ�شفر عن فرار  املا�شي، والذي 

1300 من ال�شجناء.
على  التنظيم  حر�ض  مع  ذلك،  ويتوازى 
تعزيز نفوذه يف منطقة ال�شاحل االأفريقي، 
الرئي�شية،  اأحد معاقله  التي بات يعتربها 
بعد الهزائم الع�شكرية التي تعر�ض لها يف 
كل من �شوريا والعراق. وبدا ذلك جلياً يف 
اأبو حمزة  التنظيم  با�شم  املتحدث  دعوة 
القر�شي، خالل الكلمة التي مت بثها يف 18 
كل  يف  التنظيم  عنا�رش  املا�شي،  اأكتوبر 
،وبوركينا  ،والكونغو  ،ومايل  نيجرييا  من 
فا�شو اإىل تو�شيع نطاق العمليات االإرهابية 
القادمة،  الفرتة  خالل  بها  يقومون  التي 

على  حر�ض  التنظيم  اأن  هنا  الفتاً  وكان 
قادة  مقدمتها  ويف  جديدة،  اأهداف  �شم 
ي�شعى  الذي  »القاعدة«  تنظيم  وعنا�رش 
بدوره اإىل تعزيز ن�شاطه يف تلك املنطقة، 
قيادته،  العنابي  يو�شف  تويل  بعد  خا�شة 
لوجود  ال�شديد  برف�شه  يعرف  والذي 

»داع�ض« يف املنطقة.
رغم  اأفغان�شتان:  الوجود يف  ا�شتمرار   -3
اأن فرع »داع�ض« يف اأفغان�شتان ال ي�شنف 
العابرة  »الداع�شية«  املجموعات  �شمن 
للحدود، على عك�ض كثري من املجموعات 
الفرعية االأخرى، اإال اأنه يعترب اأحد اأقوى 
املجموعات، خا�شة يف ظل جناحه  تلك 
يف �شم قادة وكوادر متتلك خربة ع�شكرية 
امتالكه  جانب  اإىل  كبرية،  وتنظيمية 
دفعت  لدرجة  متعددة،  متويل  م�شادر 
اجتاهات عديدة اإىل ترجيح انتقال قيادة 

التنظيم الرئي�شي اإىل اأفغان�شتان.
واالأمنية  ال�شيا�شية  التطورات  فاإن  وهنا، 
ال�شاحة  على  طراأت  التي  االأخرية 
االأفغانية ال�شيما بعد توقيع اتفاق ال�شالم 
وحركة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بني 
»طالبان«، لن تدفع التنظيم اإىل االن�شحاب 
يف  يتجه  رمبا  اإنه  بل  اأفغان�شتان،  من 

املرحلة القادمة اإىل تو�شيع نطاق اأهدافه 
وقادة  واحلكومة  االأجنبية  القوات  لت�شمل 

وعنا�رش حركة »طالبان«. 
4- ا�شتهداف اأوروبا: قد ي�شعى التنظيم يف 
العام القادم اإىل تكرار العمليات االإرهابية 
اأن �شنها داخل بع�ض العوا�شم  التي �شبق 
مبا  ال�شياق  هذا  يف  م�شتعيناً  االأوروبية، 
»الذئاب  اأو  النائمة«  »اخلاليا  ي�شمى 
الرمادية« التي ت�شم عنا�رش غري معروفة 
هجمات  ل�شن  االأمن،  الأجهزة  بالن�شبة 
مبا�رشة  ر�شائل  توجيه  بهدف  جديدة 
وال�رشبات  الع�شكرية  الهزائم  اأن  تفيد 
القوية التي تعر�ض لها يف الفرتة املا�شية 
االإجراءات  جتاوز  حماولة  من  متنعه  لن 
الدول  تطبقها  التي  امل�شددة  االأمنية 
ثم  ومن  عنا�رشه،  دخول  ملنع  االأوروبية 
رفع م�شتوى تهديداته الأمن وا�شتقرار تلك 
القول  الدول.  على �شوء ما �شبق، ميكن 
ي�شهد،  �شوف  العام املقبل  اإن  النهاية  يف 
»الداع�شي«  اخلطر  ا�شتمرار  الغالب،  يف 
يفر�ض  نحو  على  العامل،  م�شتوى  على 
على القوى املعنية باحلرب �شده موا�شلة 
االأمني  والتعاون  التن�شيق  نطاق  تو�شيع 

فيما بينها للتعامل مع هذا التحدي.

القارة العجوز ترنو اإىل »خمرج اآمن« 
 لندن/ اأحمد غورهان
 كارتال/ االأنا�سول- 

 2020 خالل  العجوز  القارة  واجهت 
ومبثابة  »االأ�شواأ«  وكان  »�شعبا«  عاما 
م�شتويات،  عدة  على  »�شدمة«، 
اأبرزها تفكك كتلتها االأوروبية بخروج 
�شهدت  كما  العام  نهاية  يف  بريطانيا 
وا�شعا  انت�شارا  االأوروبية،  القارة 
اأ�شابها  ما  �رشعان  كورونا  جلائحة 
اإمكانياتها  رغم  كبري  اقت�شادي  بعجز 
اإ�رشارا  2020 اأي�شا  و�شهد  الكبرية 
كانت  مبواجهة  الدخول  يف  فرن�شيا 
حيث  االإ�شالمي،  العامل  مع  خا�رشة 
تعر�شت املنتجات الفرن�شية حلمالت 
مقاطعة ردا على االإ�شاءة لنبي االإ�شالم 

حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.
ووفق مراقبني، ت�شعى القارة االأوروبية 
مثل غريها حاليا يف مواجهة فريو�ض 
من  اآمن«  »خروج  اأمل  على  كورونا 
اقت�شاديا،  ال�شيما  املتتالية  اأزماتها 
تطعيم  حملة  تبداأ  جعلها  ما  وهو 
وا�شعة يف اأواخر اأيام 2020  ور�شدت 
وال�شعوبات  االأزمات  »االأنا�شول«، 
التي واجهت القارة العجوز يف 2020، 

على النحو التايل: 
** بداية اجلائحة

ال�شحة  منظمة  اأعلنت   ، مار�ض  يف 
العاملية اأن فريو�ض كورونا بات م�شنفا 
»جائحة«، حيث انت�رش الفريو�ض الذي 
قارات  كل  قبل يف  اأحد من  يعرفه  مل 
بوؤرته  اأوروبا  ومنها  تقريبا،  العامل 

اجلديدة وبداأت جميع البلدان الكبرية 
ملنع  تدابري  فر�ض  يف  وال�شغرية، 
ولكن  حدودها،  اإىل  اجلائحة  و�شول 
من  احلد  اأبدا  ال�شهل  من  يكن  مل 
انت�شار الفريو�ض، بالرغم من عمليات 

االإغالق. 
ت�شعر  عقود،  منذ  مرة   والأول 
بالعجز،  القوية  االأوروبية  البالد 
اإىل  القارة  حتولت  ما  �رشعان  اإذ 
قتل  اأ�شهر،   9 للجائحة وخالل  بوؤرة 
الفريو�ض اأكرث من 500 األف �شخ�ض يف 
ال�شحية يف  القطاعات  وترك  اأوروبا، 

معظم البالد عاجزة ومنهكة. 
الع�رشين  عتبة  اأوروبا  وجتاوزت 
ر�شميا  كورونا  بفريو�ض  اإ�شابة  مليون 
و�شول  منذ  املا�شي،  دي�شمرب  يف 
طول  القارة وبعد  اإىل  الفريو�ض 
مع  االأمل  من  ب�شي�ض  جاء  انتظار، 
لقاحات  ومعه   ،2021 عام  قدوم 
متعددة للفريو�ض، وبداأت بع�ض الدول 
لتطعيم  خططها  تنفيذ  يف  بالفعل 
ذكر   ،2020 دي�شمرب   27 ويف  املاليني 
فيله«،  »دويت�شه  االأملاين  التلفزيون 
�شد  التلقيح  عملية  بداأت  اأوروبا  اأن 
كورونا اأمال يف »طّي �شفحة من �شنة 
اأور�شوال فون دير الين  �شعبة« وقالت 
رئي�شة املفو�شية االأوروبية التي تن�شق 
الربنامج يف تغريدة اآنذاك: »نبداأ طي 
هو  التطعيم  �شعبة...  �شنة  �شفحة 
ال�شبيل الدائم للخروج من اجلائحة«. 

 ر�سميا بريطانيا خارج 

االحتاد االأوروبي 

مفاو�شات  انتهت   ،2020 انتهاء  مع 
بريك�شت بني اململكة املتحدة واالحتاد 
مفاجئ  وبعد  ب�شكل  االأوروبي، 
ع�شوية دامت نحو 50 عاما واأ�شبحت 
االأوروبي  باالحتاد  ع�شوا  بريطانيا 
خروجها  وُرغم   ،1973 عام  من  بداية 
اإال   ،2020 جانفي   31 يف  االحتاد  من 
لقواعد  اخل�شوع  يف  ا�شتمرت  اأنها 
بروك�شل طيلة 2020، على خلفية عدم 

اكتمال العملية االنتقالية.
فقد  الر�شمي،  اخلروج  اكتمال  ومع 
الدائمة  االإقامة  حق  الربيطانيون 
االحتاد  دول  يف  العمل  وت�شاريح 
ي�شتطيع  لن  بدورهم،  االأوروبي 
بريطانيا  يف  العي�ض  االحتاد  مواطنو 
الهجرة  �رشوط  ا�شتوفوا  اإذا  اإال 
مفاو�شات  اتفاق  وي�شمل  الالزمة. 
املتحدة  اململكة  بني  بريك�شت 
التجارة  ا�شتمرار  االأوروبي  واالحتاد 
التكتل  مع  الربيطانية  احلدود  عرب 
ح�ش�ض،  اأو  جمركية  ر�شوم  اأي  دون 
 950 بحوايل  ا�شتمرار جتارة  يعني  ما 
بني  التجارة  حجم  هو  دوالر،  مليار 
التكتل  يف  املتبقية  والدول  بريطانيا 
من  االأكرب  امل�شتفيد  بريطانيا  وتعد 
دون  بالتجارة  اجلانبني  بني  االتفاق 
اإذ متكن املنتجون  اأو ح�ش�ض،  ر�شوم 
ب�شوق  االحتفاظ  من  الربيطانيون 
مليون   400 حوايل  يبلغ  و�شخم  غني 

م�شتهلك. 

  فرن�سا واالإ�سالموفوبيا

 2020 عام  خالل  فرن�شا   تعر�شت 
االإرهابية،  الهجمات  من  ل�شل�شلة 
فعل  كرد  متطرفة،  جماعات  تبنتها 
لن�رش ر�شوم مثرية للجدل ت�شيء للنبي 
الدول  ال�شالم واأعلنت  عليه  حممد 
اأدان  -والتي  العامل  حول  االإ�شالمية 
بع�شها العمليات االإرهابية يف فرن�شا- 
الر�شوم  ن�رش  الإعادة  �شدمتها  عن 
ن�رشتها  والتي  املهينة،  الكاريكاتورية 
اإيبدو«  »�شاريل  جملة  االأ�شا�ض  يف 
الفرن�شية ال�شاخرة.  وتفاقمت موجات 
الغ�شب بعدما و�شف الرئي�ض الفرن�شي 
باأنه يواجه  اإميانويل ماكرون االإ�شالم 
االإ�شالمي  الدين  وربط  »اأزمة«، 
هذه  بعر�ض  ال�شماح  ثم  باالإرهاب، 
الدولة  مباين  على  امل�شيئة  الر�شوم 
حمالت  التعبري« وبداأت  »حرية  با�شم 
يف  الفرن�شية  للب�شائع  املقاطعة 
للرد  االإ�شالمية،  الدول  من  الكثري 
على ما فعله ماكرون وبالده من اإ�شاءة 
للم�شلمني ودينهم واتهم م�شلمو فرن�شا 
ماكرون مبحاولة لقمع دينهم و�رشعنة 
من  العديد  واأدانت  االإ�شالموفوبيا، 
الدول االإ�شالمية الكبرية، ومنها تركيا 
امل�شلمني  جتاه  ت�رشفه  وباك�شتان، 
االأخرى،  الناحية  واالإ�شالم  ويف 
يف  االإ�شالموفوبيا  حوادث  ازدادت 
فرن�شيتان، وُقتلت فرن�شيتني م�شلمتان 

طعنتا بال�شكني، عند برج اإيفل. 

خليفة حمتمل ملريكل عن الالجئني

الطريق لأملانيا مل يعد مفتوحا
مريت�ض  فريدري�ض  عار�ض 
احلزب  لرئا�شة  املر�شح 
الدميقراطي،  امل�شيحي 
امل�شت�شارة  اإليه  املنتمية 
االأملانية اأجنيال مريكل، ال�شبت، 
خميمات  من  الجئني  قبول 
البو�شنة،  اأو  اليونان  يف  اللجوء 
مل  اأملانيا  اإىل  قائال: »الطريق 

يعد مفتوحا«.
واأ�شاف مريت�ض، يف ت�رشيحات 
»فونكه«  جمموعة  ل�شحف 
االإعالمية: »االحتاد  االأملانية 
االأوروبي باأكمله ملزم على وجه 
الالجئني  مب�شاعدة  اخل�شو�ض 
يف  اأو  البلقان  يف  مواقعهم  يف 
ميكن  ال  لكن  اليونانية،  اجلزر 
االإن�شانية  الكارثة  هذه  حل 
اأملانيا  ا�شتقبال  خالل  من 
يعد  مل  الطريق  هذا  للجميع.. 
»�رشورة  مريت�ض  مفتوحا«واأكد 
مع  اتفاقيات  اأوروبا  تربم  اأن 
العبور  بلدان  اأو  املن�شاأ  بلدان 
غري  الهجرة  منع  اأجل  من 
عرب  للحياة  النظامية واملهددة 
بلدان  من  املتو�شط  البحر 
»الر�شالة  اأن  املن�شاأ«واأ�شاف 
وتنظيمات  لالجئني  الوا�شحة 
االأمر  »هذا  اأن  هي  املهربني 
ينجح«كما  ولن  احلياة،  يهدد 
»عمليات  اإىل  مريت�ض  دعا 
ال�شنوات  اأكرث حزما من  ترحيل 
قائال:  مريت�ض  ال�شابقة«وتابع 

الالجئني  من  حاالت  »هناك 
ترحيلهم  من  بالده  تتمكن  لن 
اإ�شعار  واإىل  احلايل  الوقت  يف 
االأملاين  امل�شوؤول  اآخر«واأ�شاف 
اأنه يف »�شوريا على �شبيل املثال 
واإن�شانية  قانونية  هناك عقبات 
عدم  ب�شبب  واقعية،  وكذلك 
وطرق  طريان  خطوط  وجود 
فاإن  وبالتايل  مفتوحة،  برية 
الرتحيل اإليها لن يكون ممكنا اإال 

يف حاالت فردية«.
حزب  يختار  اأن  املقرر،  ومن 
مريكل املحافظ زعيمه، خالل 
منت�شف  افرتا�شي  موؤمتر 
على  و�شيكون  اجلاري  ال�شهر 
امل�شيحي  »االحتاد  اأع�شاء 
االختيار  الدميوقراطي« 
ال�شيت  اأرمني  املعتدل  بني 
�شمال  والية  يرتاأ�ض  الذي 
والليربايل  وي�شتفاليا،  الراين- 
يعد  الذي  مريت�ض  فريدريك 
 ، كل ملري يخيا  ر تا خ�شما 
يف  اخلبري  روتغني  ونوربرت 

ال�شيا�شة اخلارجية.
يكون  اأن  املرجح  ومن 
لليمني  منهم مر�شحا  الفائز 
الت�رشيعية  االنتخابات  يف 
اأيلول/�شبتمرب  املقررة يف 
مريكل  تنحي  عقب  املقبل 
يف  عاما اأم�شتها   16 بعد 

امل�شت�شارية.
برلني/ االأنا�سول
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 ح�ضور بارز للجزائر بـ 9 اأفالم 
�صجلت اجلزائر ح�صورها البارز والالفت يف الدورة التا�صعة ملهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدويل الق�صري، بـ 9 اأفالم، حيث بلغ عدد الأفالم 

امل�صاركة يف طبعة �صهر دي�صمرب 2020، 56 فيلما من 17 دولة من خمتلف قارات العامل، كاإفريقيا واأوروبا واآ�صيا واأمريكا الالتينية، وت�صارك يف هذه 
التظاهرة ال�صينمائية الفرتا�صية 3 دول لأول مرة واملتمثلة يف كل من الربازيل، نيجرييا والأردن.

حكيم مالك 

مدير وموؤ�ص�س املهرجان، 
دليل بلخودير: بوابة ال�صينما 
�صت�صاهم يف تن�صيط الثقافة 

�أكد مديرو م�ؤ�س�س مهرجان   ولقد 
�لدويل  للفيلم  �لرقمية  �لب��بة 
هذ�  �أن  بلخ�دير،  دليل  �لق�سري، 
�إىل  يهدف  �ل�سينمائي  �ملهرجان 
�ل�سع�ب  بني  ق�ية  رو�بط  خلق 
ج�س�ر  مد  طريق  عن  �ملنطقة 
�ملختلفة  �لثقافات  بني  �لت���سل 
و�سناعة  �ل�س�رة  لغة  با�ستخد�م 
ثقافية  دبل�ما�سية  �سمن  �لأفالم 
�لتظاهرة  ن�سطة، حيث ت�سعى هذه 
�إىل  �ل�سابع  للفن  تنت�رص  �لتي 
�ل�سخمة  بالإمكانات  �لتعريف 
�ملتاحة يف �جلز�ئر على غر�ر باقي 
�لدول و�لتي تتمثل قبل كل �سيء يف 
�لفكري  و�لإبد�ع  �لب�رصي  �لعن�رص 

و�لرت�ث �لثقايف �لغني و�ملتن�ع. 
تن�سيب  بلخ�دير،عن  ك�سف  كما 
�مل�رصحية   و�ملمثلة  �ملخرجة 
�ألك�سندر� كرم كع�س� د�ئم يف جلنة 
�لد�ئمة  �لدولية  �لختيار  و  �لنتقاء 
دولة  يف  للمهرجان  د�ئمة  �سفرية  و 

لبنان  
 

م�صاركة اأفالم �صينمائية 
ووثائقية من خمتلف القارات

يف  �مل�ساركة  �لأفالم  وتتمثل   
ومن   : يف  �ل�سينمائي  �حلدث  هذ� 
لأمد�ح   »bad shoes« �جلز�ئر  
فر�سان   « �ل�ثائقي  و�لفيلم  �أكلي  
و«ل  ب��سطاطة   »لكرمي  �لبارود 
ح�سني  للمخرج  �أخاك«  من  ت�سخر 
من    « ل�حة  يف  حياة  و«  جنيمي 
�س�ف  و«  منف��س   �إ�سالم  �إخر�ج 
و«   ، ب�حلبال  �جلليل  لعبد   « نع�د 
خالد  م���سي  �إخر�ج  �لتناق�س«  
 The Last  « �لأخري   �لتفاق   «
Pact » من �إخر�ج �أحمد خنف��سي  
و« علبتي »  لنب م�سيه ن��ل  وفيلم 

�هلل  عبد  للمخرج     »STORA«
عربية  �أفالم  وت�سارك  عق�ن  
من  كل  م�رص  من  وجند  �أخرى   
 « ع�رصين  ع�رصين  »�لقاهرة  فيلم 
من �إخر�ج �آلء عبد �لقادر  و«بطل 
من جماز« ليحي خليفة  و«�سليمان 
و«ع�رصين  حمم�د  حلازم  د�ود«  
ري��ن  للمخرج  �سبح«  ...فر�قها 
حممد  و« ل للمخدر�ت » ملحمد 
�سعيد  لأحمد  و«�لفخ«   �جل�هر  
»من   «  August وفيلم    ، زريق  
�إخر�ج عز�م ع�سمان و« ت��رصيت« 
ومن   ، ح�سيبة   �أب�  عامر  �إخر�ج 
�لأفالم �لت�ن�سية �ملت��جدة يف هذ� 
�ل�سابع  بالفن  �خلا�س  �ملهرجان 
للمخرج    «  Earth is home«  :
نعمان نعمان  و« وخي »  من �إخر�ج 
بينما  �لعرفاوي  �لدين  ن�ر  �أ�سامة 
»�خلطيئة«  بفيلم  �لأردن  ت�سارك 
ونف�س  �لزغ�ل   ملى  للمخرجة 
�لتي  عمان   �سلطنة  مع  �ل�سيء 
وثائقي   بفيلم  �مل�ساركة  �ختارت 
حتت عن��ن » رجل من جبل قه��ن 
ومن  �لر��سبي  خليفة  بن  »ملحمد 
�س�ريا  فيلم »ني�سان 21«  للمخرج 
ح�سام جليالتي ، �إذ ت�سارك �لعر�ق 
بفيلمني يف هذ� �حلدث �ل�سينمائي 
  « �سار�  قد��س   « من  بكل  �لبارز  
للمخرجة �سارة فار�س  و« �سفر »  
�لذي ت�لت �إخر�جه �إميان خ�رص ،  
كما �أن  �لأفالم �لإفريقية حا�رصة 
و�ملمثلة  �ملهرجان  هذ�  يف  بق�ة 
يف نيجرييا �لتي ت�سارك بـ 8 �أفالم 
من   »spin« فيلم  وهي  �سينمائية  
�إخر�ج Lawson Titus وفيلم  " 
 Godwin للمخرج " Z le début
Josiah ، و" Chase " من �إخر�ج 
 Life critics the  و »  جمم�عة 
ر�مي�ند  �إخر�ج  من   «  - race
 A star wars  « وفيلم  ي��سف 
 Ridwan« لـ « OBA »و « story
Adeniyi  »و " BRO "  و فيلم 
 FOOTBALL NO BE  «
WAR »   ومن �لأفالم �ل�سينمائية  
�لالتينية  �أمريكا  من  �لقادمة 

كل  وجند  �لرب�زيل  من   وحتديد� 
 Iago �إخر�ج  من  »�لعقاب«  من  
 TRAVESSIAو  Kieling
و   Sander Hahn للمخرج  
وعي«   و«ل   Décio Gorini
 Tarcisio Coelho للمخرج  
 Luis Humberto "و Borges
  "  : The Possible View
ور�فييل  ك��ستا  ماريانا  للمخرج 
 Message from و"  ل�ب�، 
 Ariel �إخر�ج  من   the Stars
Pereira Quintela و« �س�ر من 
 Leandro �إخر�جه  ت�ىل  �حللم«  
 « فيلم  �إىل  بالإ�سافة    Olimpio
�لأمارة » �إخر�ج مرو�ن �ساملي  و« 
�خلناقة » Quarrel  للمخرج عبد 
ر�سيد   يف  وجند  قروري  �للطيف 
فيلم   : م�ساركة  �أفالم   6 �ملغرب 
�ملنعم  عبد  �إخر�ج  من  »�لطريق« 
فهيم  �إخر�ج   « عالل  و«  قدوح  
  Deep Depressionو �لبيا�س 
ق�س�ة   « �لأ�سد  جنيب  للمخرج 
�أوملد�ين،   كرمي  ملحمد   « �حلياة 
»كثم �لأنفا�س« لعبد �لكرمي ب��رصية  
�إخر�ج  من    « �حلمر�ء  و«�حلل�ى 
ع�سام  و  �لدق�ن  حمزة  من  كل 
 : �لفرن�سية   �لأفالم  ومن   ب�ي�س  
�سعيد  لطيفة  �إخر�ج  من  »تهيتي« 
�لك�سنادر�«   �ل�قت  من  »كم   ،
مال�س   للت��أم  �حلب«  و«ذكريات 
  «  LA DER DES DER و« 
  Patrice Guillain للمخرج 
 »KAYLA« فيلم  بريطانيا  ومن 
�ل�س�يد   ومن  دوير  ج�ن  للمخرج 
 Je n>aime pas le  " فيلم 
كا�سالن  و�سيم  للمخرج    "  sucre
ومن فنلند� »Letters«  من �إخر�ج 
و    Ghatfan GHANOOM
 Un، deux، فيلم  �إ�سبانيا   من 
trois، quatorze " » من �إخر�ج 
�لهند  ومن    Juanlu Gal ãn
 RAHUL لـ  »تيليف�ن«  فيلم   5
�أز�دي«  �سينما  و«     TIWARI

ملهدي طريف من �إير�ن،   

مهمة �صعبة لختيار الأفالم 
الفائزة 

    و�ستجتمع جلنة �لنتقاء �لدولية 
�ستتناف�س  �لتي  �لأفالم  باختيار 
ترت�أ�سها  و�للجنة  �جل��ئز  على 
�جلز�ئر  من  لعجامي  زهرة  فاطمة 
�سلمان  بن  حممد  و�أع�سائها: 
حبيب  و  عمان  �سلطنة  من  �لكندي 
طارق  و  �إير�ن  من  �ساجد  باوي 
�ساكر من �لعر�ق و �سلمى �لن�ر من 
و  م�رص  من  ن�رص  عالء  و  �ل�س�د�ن 
جيهان �إ�سماعيل من ت�ن�س و حممد 
ت�ما�س  و  �ملغرب  من  جماهد 
غر�ند من فرن�سا   ولقد عرفت هذه 
�ملهرجان  هذ�  من  �لتا�سعة  �لدورة 
عدد  م�ساركة  �لدويل   �ل�سينمائي 
معترب من �لأفالم، يف دورة دي�سمرب 
2020 حيث ت�جد �أفالم من �جلز�ئر 
ت�ن�س  و  و�لهند  و�إير�ن  فرن�سا  و 
وم�رص و�إ�سبانيا و بريطانيا و�سلطنة 
عمان و �ملغرب و �لعر�ق و �لرب�زيل 
و �ل�س�يد و �لأردن و �س�ريا و نيجريا 
و �لعر�ق وفنلند�، وياأتي هذ� بعدما  
�لدولية  �لتحكيم  جلنة  رئي�س  �أعلن 
�لد�ئمة يف مهرجان �لب��بة �لرقمية 
�لدكت�ر  �لق�سري  �لدويل  للفيلم 
�ملغرب   من  �مل�سع�دي  �أب��سعيب 
مرو�ن  من  كل  وهم  �أع�سائه  رفقة 

�لدين  ون�ر  ت�ن�س  من  طر�بل�سي 
بر�بح من �جلز�ئر، عن ه�ية �لأفالم 
�لفائزة ي�م �لفاحت من ن�فمرب2020.

  انتعا�س ال�صينما اجلزائرية 
على امل�صتوى العربي والدويل 

�لرقمية  �لب��بة  مهرجان  �أن  كما 
فكرة  ه�  �لق�سري  للفيلم  �لدويل 
يف  ن�عها  من  فريدة  و  ر�ئدة 
�مل�سهد �لثقايف �جلز�ئري و �لعربي 
للفيلم  �سهري  مهرجان  �أول  لك�نه 
�لذي  و  �أونالين  �لدويل  �لق�سري 
متكن من ��ستقطاب عدد كبري من 
�لر�سمية  �سفحته  على  �ملتتبعني  
و  �لي�تي�ب  وقناة  بالفاي�سب�ك 
تنظيم  عن  بالإعالن  �لبد�ية  كانت 
�ملهرجان �لفرت��سي �لأول للفيلم 
�لق�سري �لدويل يف �جلز�ئر بعن��ن 
Domum festival  وهي فكرة 
بلخ�دير  دليل  �جلز�ئري  للمخرج 
�لذي ت�ىل رئا�سة �ملهرجان و نظم 
�أفريل   30 �إىل   05 من  �ملهرجان 
2020 بال�رص�كة مع مهرجان قليبة 
لفيلم �له��ة FIFAK و �أيام دم�سق 
�ل�سينمائية و جمعية �سينما �جلن�ب 
cinesud �لت�ن�سية برعاية مديرية 
�لثقافة و د�ر �لثقافة ل�لية عنابة 
متك�نة  �لتحكيم  جلنة  كانت  و 

�ل�سينما  جمال  يف  خمت�سني  من 
و  �س�ريا  و  �ملغرب  و  ت�ن�س  من 
�جلز�ئر و جلنة �لنتقاء و�لختيار 
من   جمم�عة  من  متك�نة  �لدولية 
حمرتيف �ل�سينما من دول عديدة و 
�سارك يف هذ� �ملهرجان 58 فيلما 
�لذي  �لنجاح  بعد  و  دولة   23 من 
هيئة  قررت  �ملهرجان  عرفه هذ� 
بلخ�دير  دليل  برئا�سة  �لتنظيم 
�سهري  مهرجان  لأول  �لتاأ�سي�س 
�أونالين  �لدويل  �لق�سري  للفيلم 
�لب��بة  مهرجان   : ت�سمية  حتت 
�لق�سري  للفيلم  �لدويل  �لرقمية 
و�نتقاء  حتكيم  جلنة  �سكلت  و 
�لعديد  �ملهرجان  وعقد  دوليتني 
مع  و�لتفاقيات  �ل�رص�كات  من 
مهرجان  مثل  دولية  مهرجانات 
 LAOFF مهرجان  و  �لبندقية 
مهرجان  و  �لإيطالية  �رصدينيا  يف 
مدينة  يف   AFA Festival
�أطالنطا �لأمريكية و مهرجان �أيام 
مهرجان  و  �لدولية  �لثقافية  �إربيل 
مهرجان  و  بب��سعادة  كرد�دة 
ومهرجان  باملغرب  خريبكة 
كما  بفل�سطني.  �ل�سينمائي  �لع�دة 
�ل�رص�كات مع  �لعديد من  مت عقد 
�ل�سينمائي  بال�ساأن  تعنى  جمعيات 
مثل  �لب�رصي  �ل�سمعي  و�لإنتاج 
من  �إيطاليا  من   .A.i.F.F.A
مدينة  جمعية  و  ت�رين�  مدينة 
�جلز�ئرية من مدينة عنابة و فن�ن 
و كذلك �ملركز �جلز�ئري لل�سينما 
و  �سينيماتيك  �ل�سينما  متحف  و 
�لت�ن�سية   C.J.Youtubeurs
�لتلفزي�نية  �لقن��ت  من  �لعديد  و 
�لتلفزي�نية من  »�ل��حة«  مثل قناة 
�ملغرب و �إذ�عة »ه��نا »�جلز�ئرية 
�لإذ�عات  و  فرن�سا  من  تبث  �لتي 
نظمت  لقد  و  �لإعالمية  للتغطية 
هيئة تنظيم �ملهرجان �لعديد من 
�لتفاعلية   �لفرت��سية  �ل�ر�سات 
�لأفالم  �سناع  ل�سالح  �أقيمت  �لتي 
كتابة  مر�حل  جميع  تتناول 
�ل�سينمائية  �ل�سناعة  و  �ل�سيناري� 

من �ل�رقة �لبي�ساء �إىل �ل�سا�سة.

يف  ب��دقجي  �أريج  �لكاتبة  قدمت 
�جلديدة  �لق�س�سية  جمم�عتها 
�ل�س�رية  �لعامة  �لهيئة  عن  �ل�سادرة 
برد�”  يرجتف  “مت�ز  بعن��ن  للكتاب 
حالت �إن�سانية و�جتماعية م�ستقاة من 
بقلم م�سبع  �نتقتها و�ساغتها  �ملجتمع 
مر�آة  �أمام  �لقارئ  لت�سع  بالأحا�سي�س 

خلفايا �لنف�س و�لروح.
ون�عت ب��دقجي يف م��س�عات ق�س�س 
و�لفر�ق  �لغربة  لت�سمل  جمم�عتها 
و�لنف�س  �لروح  على  �حلارقة  و�آثارها 
�لإن�سان  على  غلب  �لذي  و�لت�سنع 
�حلديث يف �ملجتمع �ملعا�رص فاأ�سبح 
وطريقة  وجهه  مالمح  على  و��سحا 

تفكريه.

عن��ن  حملت  �لتي  �لق�سة  ويف 
يف  ب��دقجي  غا�ست  �ملجم�عة 
�لإن�سان  يعي�سها  �لتي  �لتناق�سات 
وحماولته  وجمتمعه  و�قعه  بني  ي�ميا 
�مل�ستمرة لالختباء و�لهروب عله يجد 

نف�سه ومعنى حياته.
كما خا�ست ب��دقجي عميقا يف ج�هر 
تعدي  من  �حلديث  �لع�رص  م�سكالت 
وم�سكالت  و�لعلم  �لثقافة  على  �لبع�س 
�ملهنية  حياتهم  بد�ية  يف  �ل�سباب 
وعمل  خربة  على  �حل�س�ل  و�سع�بة 

يتنا�سب مع �سهاد�تهم.
جمم�عتها  يف  ب��دقجي  تغفل  ومل 
ونظرة  وم�ساكلها  �ملر�أة  عن  �حلديث 
�ملجتمع و�رص�عاتها �لي�مية مع نف�سها 

وحياتها.
جمم�عة  على  �لغالبة  �ل�سمة  وتبقى 
باأفكاره  �لإن�سان  ب��دقجي هي  �لكاتبة 
و�أحالمه وه��ج�سه لتنت�رص يف كل ق�سة 

منها لالأمل و�لإن�سانية �أينما وجدت.
يذكر �أن �لكاتبة ب��دقجي حائزة �إجازة 
جامعة  من  و�آد�بها  �لعربية  �للغة  يف 
�أ�سامة  �أمني حترير جملة  عملت  حلب 
وتعمل حاليا رئي�س حترير ملجلة �سامة 
و�سيناري�هات  ق�س�س  عدة  لها  ن�رصت 
و�لعربية  �ل�س�رية  �لأطفال  جمالت  يف 
و�سدرت لها كتب عديدة لالأطفال منها 
�حلروف«  و«ر�عي  �لذكية«  »فر�ستي 

و«ملن �ستك�ن �لهدية »و«بابا بطريق«.
وكالت 

للكاتبة اأريج بوادقجي

املجموعة الق�ض�ضية )متوز يرجتف بردًا( حتتفي بالإن�ضان 
للغة  متحف  �أّول  يفتح  �أن  �ملرتقب  من 
فل�رن�سا  يف   2021 �سنة  �أب��به  �لإيطالية 
ل�فاة  �ل�سبعمئة  �لذكرى  مع  تز�مناً 
د�نتيه �أليغيريي، بح�سب ما �أفادت وز�رة 

�لثقافة.
�مل�ل�د  �لإلهية«  »�لك�ميديا  م�ؤلّف  ويعّد 
يف  ت�يّف  و�لذي   1265 �سنة  فل�رن�سا  يف 

ر�فينا �سنة 1321 »�أب �للغة �لإيطالية«.
بحّيز  �ملزّود  �ملتحف  هذ�  و�سيتيح 
للدر��سة و�لأبحاث وباأحدث �لتقنيات تتّبع 
�ملخط�طات  من  �لإيطالية  �للغة  تطّ�ر 
�لعام  �ملعروفة برب�سمانات كاب�� )قر�بة 
�مل�سطلحات  �إىل  �مليالد(  بعد   960
�لت���سل  ات  من�سّ على  �مل�ستخدمة 

�لجتماعي.
بلدية  رئي�س  �مل�رصوع  هذ�  قّدم  وقد 
�لثقافة  ووزير  نارديالليه  د�ري�  فل�رن�سا 
»�إنها  �لأخري  فر�ن�س�سكيني.وقال  د�ري� 

�أف�سل طريقة لإحياء ذكرى د�نتيه«.
جمّمع  يف  �سابق  دير  يف  �ملتحف  ويقام 
قلب  يف  ن�فيال  ماريا  �سانتا  �ملتاحف 
لكّل من  فيه  فل�رن�سا.و�سيخ�س�س طابق 
�لإيطالية �لقدمية �مل�ستّقة من �لالتينية 
وتلك �حلديثة و�للغة �ملعا�رصة.و�سريّكز 
�لإيطاليني  �لأدباء  كبار  �أعمال  على 
وم�سري�تهم، من �أمثال ب�كات�س� ولي�باردي 

ومانت�س�ين ود�ن�نت�سي�.
وكالت 

تزامنًا مع الذكرى 700 لوفاة دانتيه األيغيريي

افتتاح اأول متحف للغة الإيطالية 
يف فلورن�ضا مطلع العام املقبل



الثالثاء 05 جانفي 2021  املوافـق  لـ21  جمادى الأوىل   1442ه اإ�شهار15

الو�سط:2021/01/05

الو�سط:2021/01/05

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبـيـة
ال�سركة املدنية للمح�سريـــــــــــن الق�سائييــــــــــــــــــــن 
اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممـــــــــــــــــــد 

حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساءاجلزائـــــــــــــــــر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهــــــــــــاتـــــــــــف 023377632/023377623 
 scp_boudif@yahoo.fr   اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

املادة 750-749 من قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستاذة : طالبي نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة طالبي نبيلة املح�رضة الق�ضائية املعتمدة لدى اخت�ضا�س حمكمة بئر مراد راي�س .جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا
بـ : 03 �ضارع اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�ضت�ضفى ( بني م�ضو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .

لفائدة : خلفة فوزية 
اال�ضاكنة : حي 150 م�ضكن عمارة 01 رقم 08 ال�ضويدانية اجلزائر 

و اجلاعل موطنها املختار لدى مكتبنا اىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ 
بعد الطالع على املواد : 612,613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

وبناءا على الأمر اإذن بالن�رض ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س بتاريخ 2020/12/17 حتت رقم : 20/07185
بلغنا : قبا�س احمد  

الكائن م�ضكنه : حي �ضيال�ضت رقم 21 بني م�ضو�س اجلزائر 
و هذا مببلغ :808.515دج ثمامنائة و ثمانية الف و خم�ضة مائة و خم�ضة ع�رض   دينار جزائري 

و نبهناه/ باأن له مهلة خم�ضة ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة  التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم , حررنا هذا املح�رض و �ضلمنا ن�ضخة منه للطالب )ة( , للعمل به وفقا للقانون .
املح�سرة القانونية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
تاريخ   10/3721 الفهر�س:  رقم   10/2981 اجلدول:  رقم 

احلكم: 10/11/24
حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�رضة علنيا 
يف  ال�ضري  اعادة  دعوى  قبول  ال�ضكل:  يف  ح�ضوريا  ابتدائيا 
حمكمة  عن  ال�ضادر  للحكم  اإفراغا  املو�ضوع:  الق�ضية.يف 
 .10/2502 فهر�س:  رقم  حتت   2010/07/04 بتاريخ:  احلال 
من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�ضادقة  املحكمة  ق�ضت 
بتاريخ:  املحكمة  �ضبط  اأمانة  لدى  املودعة  اخلبري  طرف 
2010/07/25 حتت رقم ايداع: 207-10. وبالنتيجة الأمر ب: 
املولودة  نعمانة  بن طيب  املرجع �ضدها  اأول: احلجر على 
خالل عام 1939 بفي�س البطمة لأبيها طيب بن علي. ثانيا: 
لرعايتها  عليها  كمقدم  القادر  عبد  �ضليماين  امل�ضمى  تعيني 
حالة  املحكمة يف  با�ضتئذان  يلتزم  اأن  على  �ضوؤونها  وت�ضيري 
قيامه باأحد الت�رضفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون 
ذلك  يكون  اأن  على  احلكم  هذا  بن�رض  الأمر  ثالثا:  الأ�رضة. 
ب�ضعي من املرجع. بذا �ضدر احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا 
بالتاريخ املذكور اأعاله, وبح�ضبه اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط. 

اأربعينية
مرت قبل  

يومني اأربعينية 
رئي�س بلدية 
عني احلجل 

ال�سابق)حالب 
حمة( وعليه 

يتقدم كل من 
الإخوة)عي�سى 

بلخري اأحمد 
اجلديد وعادل 

وحممد ويا�سني( 
اأبناء اأخيه 

راجني من اجلميع اأن يدعوا لعمهم بالرحمة 
واملغفرة واأن ي�سكنه املوىل عّز وجل ف�سيح 

اجلنان...نظري ما قدمه من خدمات جليلة 
للبلدية واملواطنني

مــــــحكـمــــة  لــــــــدى  ق�ضائــــــــي-  مـحــــــــــــ�رض   – ر�ضيد  اهلل  �ضيف  الأ�ضتـــاذ/   نـــــــــحـــــن 
بئرمــــــــــرادرايـــــــــ�س اختـــــــــــــــ�ضا�س مــجلــــــــــــ�س    

اجلزائــر ق�ضــاء اجلزائر,  �رضيـــك يف ال�ضــركـة الــــمدنيـــة املهنيـــــــة الــــمذكـورة اأعـــاله و الــــــــــــــ
ــــــوا�ضـــــــع ختـــــــــــمــــه و تـــــــــــــوقيـعـــــــــه اأدنـــــــــاه.

لفائدة / ال�ضيــــــــــــــــد مطالـــي عبــد القـــــــــادر.  ال�ضاكــــــن ب/ العمـــارة رقم 40 �ضقة رقــم 8 حي 
1074 م�ضكن عني النعجة  اجلزائر . املختار موطنه لدى مكتب  ال�رضكـة املدنيـة املهنيـــــــة 
للمح�رضيــن الق�ضائييـــن ال�ضتـــــاذ �ضيف اهلل ر�ضيـــــد ,بو�ضمـــــــــــــاحة حممــــــد- الكـائن مقرهــــــا 

بالعنوان املذكور اأعاله
 �ضد/ ال�ضيـــــــــد عليـــــــــــــــان احمـــــــــــــــــــد بـــن علـــــــي ال�ضاكـــــــــــــــــــــــــن / 02 �ضارع الب�ضاتني فيال 

رقم 17 بئر مراد راي�س – اجلزائر العا�ضمة -
بنـاء علـى/ اأمر حتديـــد جل�ضة البيع ال�ضادر عن رئي�س حمكمة/  بئر مراد راي�س, بتــــــــــاريــــــخ 

2019/09/23 , تـــــحـــــــــــــــت رقــــــــــــــــــــــم :7212 .
نعلـن للجـــمهور باأنه �ضي�ضـــرع يف البيع باملــزاد العلني للعقار ل�ضالح اأعلى و اآخــــر مــزايـد يـوم 

2021/02/11 اأمـام حمكـمة : بئـــر مراد راي�س على ال�ضاعة :13:00 �ضا.
منزل فردي  اي�ضا يف  امل�ضاع   ¼ الربع  ن�ضبة  امل�ضاع يف   ½ الن�ضف  اموال عقارية   « التعييـن 
�ضارع  الب�ضاتني  امل�ضمى  باملكان  راي�س  بئر مراد  بدائرة  كائن  لل�ضكن  نوع فيال خم�ض�س  من 
ار�ضي واخرعلوى  بالقرميد مت�ضكل من طابق  رقم 04 فيال رقم17 مبنية باحلجارة و مغطاة 
R+01 وتتكون من �ضبعة غرف ومطبخ وحمام ومرحـــا�س ومراب بالطــــــــابق الر�ضي وجمموع 
الر�س والبناء امل�ضيد عليها يغطي م�ضاحة الف وثالثة مائة وثالثون مرت مربع 1330 م2 حتمل 
طول  وعلى  اورفيا  ملكية  م حتدها   36.5 طـــول  على  حدودها  التجزئة  من خمطط   90 رقم 
9.7 م حتدها �رضفة مراقبة وعلى طول 41.05 م حتدها القطعة 89 وعلى طول14م حتدها 
الطريق رقم 04 العقار مو�ضوع الدرا�ضة يتمثل يف قطعة اأر�ضية م�ضاحتها )1330.00 م2(م�ضيد 

عليها بناية تتكون من خم�ضة م�ضتويات,امل�ضــــــــتوى الول عبارة عن طابق حديقي وامل�ضتوى 
الثاين عبارة عن طابق اأر�ضي,وباقي امل�ضتويات عبارة عن طوابق علوية الكل مب�ضاحة اجمالية 
نافعة م�ضححة ت�ضاوي)870.50 م2(وعن املحجوز عليه ال�ضيد عليان اأحمد ابن علي ي�ضغل يف 
ال�ضيوع �ضقة يف هذه الفيال تقــع بطــــــــــابق احلديقة متكونة من غرفتني و�ضالون,مطبخ,حمام 

ومرحا�س رفـقة اأفراد عائلته » .
مببلـغ اإفـتــتـاحـي بعد انقا�س الع�رض يــقـدر بـ 43.065.000.00 دج   >> ثالثة واربعون مليون و 

خم�ضة و �ضتون الف دينار جزائري .<<.
كتابة �ضبط  لدى  البيع املودعة  قائمة �رضوط  الواردة يف  ال�رضوط  اإىل  اإ�ضافة  البيع/  �رضوط 
املحكمة بتاريخ 2019/02/12  حتت رقم 19/009 وامل�ضححة واملكملة بتاريخ 2019/07/01 
حال  دفع  فيها  القانونية مبا  الأعــــــباء  يتحمل  املزاد  عليـه  الرا�ضي  فاإن    009/19 رقم  حتت 
اإنعقـاد اجلل�ضة 5/1 من الثمن و امل�ضاريـــــــــــف والر�ضــــــــــــوم امل�ضتحقـة و يدفع املبلغ الباقــي 
يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد  فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة  الإطالع على قائمة 
�رضوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة  بئر مراد راي�س اأو بديــوان املح�رض الق�ضائـي  الكائن 

مكتبه بالعنوان املذكـــــور اأعـــاله.   
كتابة �ضبط  لدى  البيع املودعة  قائمة �رضوط  الواردة يف  ال�رضوط  اإىل  اإ�ضافة  البيع/  �رضوط 
املحكمة بتاريخ 2019/05/29 فاإن الرا�ضي عليـه املزاد يتحمل الأعباء القانونية مبا فيها دفع 
حال اإنعقـاد اجلل�ضة 5/1 من الثمن و امل�ضاريـف و الر�ضوم امل�ضتحقة و يدفع املبلغ الباقــي 
يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد  فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة  الإطالع على قائمة 
الكائن  الق�ضائـي  بديــوان املح�رض  اأو  راي�س  بئر مراد  كتابة �ضبط حمكمة  البيع لدى  �رضوط 

مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله
قـمنا  والإدارية  املدنية  الجراءات  قانون  من   750  -749 املادة  ا�ضتنادا ملقت�ضيات  وعليه/   

بتعليق هذا املح�رض بجريدة يومية وطنية .      

ال�ساعر نور الدين دروي�س:

ق�شائد جلمال املكان الق�شنطيني وم�شاحات للذاكرة

د-وليد بوعديلة- جامعة �سكيكدة

واملدن: الق�سائد  -1ديوان حت�سدها 
  تعانق ق�ضائد ديوان »حت�ضدها الن�ضاء واملدن« 
ا�ضارر وخ�ضائ�س وروح مدينة اجل�ضور املعلقة 
ال�ضاعر  ويجعل  اجلزائري,  بال�رضق  ق�ضنينو, 
الع�ضق, ول  و  لقول املحبة  نب�ضا  من كل حرف 
الدخول يف  دون  املحبة  ن�س  معاين  فهم  ميكن 
من  ال�ضوفية(,  الطرق  عي�ضاوية)من  ح�رضة  
 , الفن  عطر  و  الإن�ضان  وذاكرة  املدينة  جذور 
ممار�ضات الطقو�س الدينية يف ف�ضاءات و�ضوارع 

املدينة...

�سريتا اأيا قبلة الع�ساق ها اأنذا
اأعود، ها قد عدت، �سميني

�سمي حبيبا اأتاك اليوم معتذرا
وذكريه باأي الع�سر والتني

وبالطيور التي غنت لنا زمنا
وبالعيون التي كانت تعذبيني

وادي الرمال وذاك اجل�سر اأوح�سني
فجل�سة يف جبال الوح�س ت�سفيني

    
واإذا كانت اأ�ضعار نزار قباين عن دم�ضق وبريوت 
العربي لزيارة هذه املدن  وتون�س تغري القارئ 
,فاإن اأ�ضعار دروي�س عن ق�ضنطينة تغري بالزيارة, 
ومتنح القارئ العربي الكثري من مالمح الذاكرة 

وعطر الأر�س و �ضهامة الن�ضان.
    ول�ضت اأدري اإن انتبهت �ضلطات املدينة لكي 
تكتب على جدرانها بع�ضا من �ضعر نور الدين عن 
مدينته وعن جمالها, وهو الذي كتب اجلمال عرب 
كذلك  ال�ضعبي  ال�ضعر  وعرب  ف�ضحى  عربية  لغة 
,من خالل ن�ضه اخلالد »ق�ضنطينة نارها قّدات«, 

:من�ضورات  للتذكري  الديوان)  يف   و�ضعها  وقد 
فا�ضلة, عني ا�ضمارة- ق�ضنينة 2017(.

  ولعلها جتربة لفتة يف ال�ضعرية العربية اأن جند 
ديوانا يجمع بني الف�ضيح وال�ضعبي, بعد اأن نقرانا 
بكلماتها  للعامية   توظيفا  احلداثي  ال�ضعر  يف 
واأغانيها يف الق�ضائد) البياتي, حممود دروي�س, 
عبد  ال�ضبور  عبد  �ضالح  املنا�رضة,  الدين  عز 

املعطي حجازي...(.
   اإن مطلع الق�ضيدة ال�ضعبية لدروي�س هو:«�ضريتا 
اأيام  حمري..تفكرت  قلبي  قدات..راه  نريانها 
القنطرة  باب  القعدات..ياك  ال�ضغر..تواح�ضت 
احبابنا وجميع  يرحم  اأدات..عمري ملخري..اهلل 

اللي مات..«
�ضعبية  لأغنية  حتولت  قد  ق�ضيدة  اأن  علما    
جميلة, بتلحني واأداء احمد حمدي, وفيها رحيل 
للتاريخ و حوار عاطفي مع الأمكنة و تفاعل مع 
الثقافة املادية والالمادية للمدينة....واإين اأدعو 
لكتابتها مبطار املدينة, واإ�ضماعها ل�ضيوفها يف 

اإطار الت�ضويق ال�ضياحي الثقايف.
الهوى  »�رضتا  بعنوان  مطولة  ق�ضيدة  نقراأ  و     
الذي  ال�رضدي  ال�ضعر  طريقة  على  وال�ضالة«, 

مينح الأبعاد الدرامية اأما م القارئ..
  وق�ضيدة »يح�ضدين« تعتمد التكرار وما فيه من 
للقارئ  و تركيبية و دللية, وميكن  اأبعاد �ضوتية 
عز  الفل�ضطيني  ال�ضاعر  توظيف  ي�ضتح�رض  اأن 
ق�ضيدته  يف  اح�ضد  ل�ضيغة  املنا�رضة  الدين 
الغابات«,  رذاذ  من  عا�ضقة  »حيزية  اخلالدة 
)من  تنا�ضه  و  بها  دروي�س  ال�ضاعر  تاأثر  فيبدو 
التنا�س( مع تراكيبها , واإن كان املنا�رضة يح�ضد 
�ضعبية  حب  ق�ضة  يف  امراة  حيزية)ا�ضم  ع�ضاق 
جزائرية(, فان نور الدين دروي�س يبدع يف الكتابة 

عن ح�ضاده يف حبه لق�ضنطينة, نقراأ:

قد يح�سدين التاريخ
ويح�سدين الزمن املمتد واأحفادي

قد حت�سدين الأنهار
وحت�سدين اإن بحت الوردة والأطيار

....
قد يح�سدين ال�سعراء

ويح�سدين الغاوون واأ�سحابي
   ويوا�ضل �ضفره ال�ضعري ون�ضه الذاتي املتوهج 
بروح املكان/ ق�ضنطينة وجالل املعنى /الهوى, 
ول اخفي على القارئ اأين تخيلت الفنان التون�ضي 
كما  جميل,  طربي  حلن  يف  الن�س  بهذا  يتغني 
 , الق�ضيدة  بكلمات  �ضوتا هام�ضا يرتمن  �ضمعت 
امللتزم  الأ�ضيل  املطرب  �ضوت  من  قريب  هو 
للمطرب  ن�ضه  دروي�س  مينح  هل  ومان)  فوؤاد 
امللحن لعنا ن�ضتمع لأغنية طربية ق�ضنطينية؟؟(

   اأدعو القارئ ملوا�ضلة  تامل وتاأويل الن�ضو�س 
يف الديوان, ففيها رمزيات اخللود والبقاء, وفيها 
التقرير/ بني  النتقال  وفيها  ال�رضدين  النف�س 
حمطات  وفيها   املجاز,  والرتميز/  املبا�رضة 

التاريخ القدمي للمدينة...

حمطات: -2ديوان 
طريق  يف  الديوان  هذا  يف  ال�ضاعر  ي�ضري   
�ضوت  ن�ضو�ضه  يف  ويكتب  الرومان�ضي,  التعبري 
و  »عودة«  ن�ضيه  مثل  اخلالد,  ال�ضطوري  احلب 
�ضور  يف  الطبيعة  تتجلى  حيث  الذي«,  »�ضوتي 
جمازية حتيل لتفاعل الن�ضان مع الطبيعة, كما 
قراأنا يف التجارب الرومان�ضية العربية )ال�ضابني 
مبارك  حمود,  رم�ضان  نعيمة,  ,خمائيل  جربان 

جلواح...(

    

نقراأ هذا النموذج:

اأين الربيع واين اأين رواء رو�سي
اأين عطر حديقتي وفتوتي والمنيات

بع�سي هنا ،وهناك بع�سي
حرقة املكبوت حرقته تذيب املفردات

اأعلنت لالآتني رف�سي
   وقد يقع ال�ضاعر يف التعبري املبا�رض كما هو 
الأمر يف ن�س »عيد العوان�س »حيث يقدم مواقفه 
الثامن  بعيد  واحتفالها  املراأة  حول  قناعاته  و 
مار�ضن يف �ضياق اأقرب للنرث من ال�ضعر ويف لغة 

ب�ضيطة وا�ضحة.
»مملكة  ن�س  الديوان  ن�ضو�س  اأجمل  ومن       
والفل�ضفية,  ال�ضاعرية  من  مزيج  وفيه  الوهم« 
اأدوني�س,  ال�ضاعر  عرب  حوار رمزي �ضجايل مع 
وهنا ت�ضعب فاعلية القراءة لأنها حتتاج ملعرفة 
ومل�ضار  لأدوني�س  والنقدي  الأدبي  بالتاريخ 
احلداثة ال�ضعرية والثقافية العربية, و نور الدين 
التعبري  �ضح  اإن  بال�ضعر  ال�ضعر  يقاوم  دروي�س 
,ومينح لفكرته احل�ضور الفني ملجابهة احل�ضور 
مل  تقنية  وهذه  ن�ضو�ضه.  يف  لأدوني�س  الفكري 
نقراأها �ضابقا يف ال�ضعر,لأن اجلدل بني ال�ضعراء 
الن�ضو�س,  داخل  ولي�س  ونقديا  اإعالميا  يكون 
فحتى الختالف بني  عبد الوهاب البياتي ونزار 

النقدية,  و  العالمية  املنابر  �ضمن  كان  قباين 
عدنا  اإذا  ال�ضعرية,اإل  الرتاكيب  داخل  يكن  ومل 
فهل  والفرزدق؟  اجلرير  فيه  قدمي  عربي  لزمن 
ويواجهون  يتمردون  ل�ضعراء  الزمن  قادم  نقراأ 
غريهم يف الطروحات النقدية داخل الق�ضائد؟؟

    اإن ق�ضائد ديوان حمطات) للتذكري: من�ضورات 
واحلر,  العمودي  بني  تنتقل  الأوطان,2019(  دار 
مواجهة  ومعاين  ال�ضعرية,  الق�ضة  طريقة  وفيها 
املغامر  الأ�ضلوب  وفيها  واخلراب,  الدمار 
خليل  جربان  ل�ضعرية  اأ�ضوات  وفيها  التلميحي, 

جربان, يقول ال�ضاعر يف اآخر كلماته ال�ضعرية:
ل تاأ�سفن على ما فات من عمر

طعم الق�سيدة يف ال�ستني كالع�سل
اأقبل على ال�سعر ل تر�س نهايته
فال�سعر عمره مرتوك بال اأجل

اأخريا...
    جتربة ال�ضاعر اجلزائري نور الدين دروي�س 
كتب  لأنه  ال�ضعرية اجلزائرية,  تاريخ  متميزة يف 
التقليدي  املو�ضيقي  التعبري  باأدوات  ن�ضو�ضا 
لي�س  باقتدار  البهي  ح�ضوره  وحقق  واحلر, 
يف  بل  فح�ضب  واملتخيل  الأ�ضاليب  عوام  يف 
ق�ضنطينة  مبدينته  الثقايف  امل�ضهد  ف�ضاءات 
وكتب حبه لها كما كتب دفاعه الأ�ضيل عن هوية 

وطنه ومرجعياته الثقافية.

 اأ�سدر ال�ساعر اجلزائري نور الدين دروي�س دواوين �سعرية.. فيها مميزات ومالمح الرتباط 
باملدينة وك�سف عالمات الذات و الوطن.. وهذه الأ�سطر وقفة عند بع�س �سعره.

الو�سط:2021/01/05

تهنئة عيد ميالد

العزيزة  اأمي  احتفال  مبنا�ضبة 
الدائم  عبد  حرم  خلفاوي  ف�ضيلة 
كافة  ,و  ابنتها ي�رضى  تتقدم  احمد 
من  راجني  التهاين  باأحر  العائلة 
مديد  وعمر  �ضعيدة  حياة  لها  اهلل 

,و  بال�ضحة 
العمل ال�ضالح

اخلتـم       املح�سر الق�سائي

اإ�شهار

الو�سط:2021/01/05

تهنئة عيد ميالد

مبنا�ضبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�ضغرية " ملياء"

واإطفائها �ضمعة من �ضموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�ضبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�ضعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   , التهاين 
مليئا بال�ضحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

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

مربوك
دمت �ضمعة تنري �ضعادة عائلة فراقة .



العدالة تاأمر باحلجز على الباخرة »غريكو�س« 
�سدر رئي�س حمكمة الغزوات غرب والية تلم�سان اأمرا 
باحلجز التحفظي على الباخرة »غريكو�س«  التي كانت 

حمملة بحوايل 30 األف طن من القمح اللني تبني انه 
يحوي مادة �سوداء  ك�سفت التحقيقات اأنها  فحم قامت 
الباخرة بنقله من قبل  ومل تقم بتنظيف خمازنها  اإىل 

غاية  التعوي�س عن االأ�سرار .
حممد بن ترار

على  جاء  التحفظي   احلجز 
م�صالح  به  تقدمت  طلب  خلفية 
للحبوب  الوطني  الديوان 
رئي�س  اجلافة  لدى  والبقول 
الغزوات  ل�صمان  حمكمة 
املمون  املنحدر  من  التعوي�س 
 « اأ�صتونيا  »لوكريور  دولة  من 
املمزوج  تعوي�س القمح  بغية 
وزنه  يقدر  بالفحم  الذي 

ب2674.520 طنا من ا�صل 28400 
طنا والذي مت اكت�صافه على خلفية 
احلمولة  التي  كانت  افراغ  عملية 
انها  تبني  التي  الباخرة  منت  على 
مل تغيري وجهتها واإمنا كون الناقل  
مل يحرتم �رشوط النقل من خالل 
عدم تنظيف خزانات الباخرة من 
الفحم الذي �صبق نقله وهو الأمر 
عند  املراقب  اليه  ينتبه  مل  الذي 
يخالف  ما  »SGS« وهو  ال�صحن 
املن�صو�س  القانونية  ال�رشوط 

عليها يف دفرت ال�رشوط  ومعامالت 
هذا  ومن   ، والت�صدير  ال�صترياد 
عن  الفراج  ليتم  ان  املنتظر 
حتمل  انها  تبني  التي  الباخرة 
تعوي�س  بعد  ال  بنما  دولة  علم 

بالفحم  الذي  املمزوجة  احلبوب 
تفريغ  عملية  خالل  اكت�صافه  مت 
عن  التعوي�صات  ال�صفينة  وكذا 
ال�صفقات  وفقا  لقانون  ال�رشار 

الدولية

تلم�سان

.    ل�سمان تعوي�س حبوب وجدت ممزوجة بالفحم
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قبل اأ�صابيع  قدم  �صعد احلريري للرئي�س كورونا يف اجلزائر
من  وزيرا   18 من  حكومية  ت�صكيلة  عون 
اخلطوة  تاأتي  و  الخت�صا�س  اأ�صحاب 
و�صع  وقع  وعلى  ع�صرية  خما�صات  بعد 
اجتماعي �صعب واأي�صا يف ظل اأزمة مالية 
العملة  قيمة  انخفا�س  تتقدمها  خانقة 
املحلية و اأزمة الدين الداخلي و قرار رفع 
الدعم عن املواد الأولية ذات ال�صتهالك 

الوا�صع. 
اأي�صا اأزمة تفجري ميناء بريوت و ملف اغتيال 
املوقوتة  القنابل  من  وغريها  احلريري  رفيق 
التي باتت تهدد وجود الدولة اللبنانية يف حد 

ذاتها.
البلد ال�صغري قد تعود على  قد يكون هذا 
التقليدي  العدو  من  و  اأبنائه  ،من  اجلراح 
لكن  ال�صهيوين  الكيان  يف  ممثال  والأبدي 
ال�صعودية والإمارات  اجلديد هو ما تفعله 
عرب  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  لإجها�س  �رشا 
ح�صاباتها  اكتنزت  التي  البيادق  حتريك 
�صبط  مقابل  البلدين  باأموال  البنكية 
م�صيئة  وقع  على  ال�صيا�صي  خطابها 
حكومات البلدين ، وهذا طبعا مبا يتوافق 
ال�صهيوين  العدو  م�صالح  مع  ا�صرتاتيجيا 
الذي يبتهج قادته عندما يتاأملون ما تقوم 
املقاومة  لت�صفية  اأبوظبي  و  الريا�س  به 
اإخرا�س  و  اهلل  حزب  يف  ممثلة  الوطنية 
ي�صتعمل  و  ال�رشب  خارج  يغرد  �صوت  كل 
اللبنانية  الأرا�صي  بتحرير  يطالب  خطابا 

من الحتالل ال�صهيوين .

مع احلدث 

حتريك البيادق
 و �صناعة التوترات

وداد احلاج

اأمن والية امل�سيلة

الإطاحة بع�صابة املتاجرة باملخدرات
الدرك الوطني بامل�سيلة

حجز 3 اآلف وحدة من
و  امل�صروبات الكحولية البحث  فرقة  عنا�رش  متكن 

التدخل بامل�صلحة الولئية لل�رشطة 
امل�صيلة  ولية  باأمن  الق�صائية 
من  يبلغان  �صخ�صني  توقيف  من 
يف  لتورطهما  �صنة  و44  العمر43 
)كيف  املخدرات  ترويج  و  حيازة 
بعد  بداأت  الق�صية  معالج( حيثيات 
ملعلومات  امل�صالح  ذات  ا�صتغالل 
�صخ�صني  وجود  مفادها  موؤكدة 
باأحد  املخدرات  برتويج  يقومان 
اإعداد  ليتم  امل�صيلة،  مدينة  اأحياء 
من  مكنت  حمكمة  عمل  خطة 
وبالتن�صيق   ، فيهما  امل�صتبه  توقيف 

تفتي�س  مت  املحلية  النيابة  مع 
اأين عرث بداخلهما على  م�صكنيهما، 
معالج(  )كيف  املخدرات  من  كمية 
اىل  بالإ�صافة  غ   279،9 بـ  قدرت 
مبلغ مايل قدره 1،597500 دج الذي 
يعترب كعائدات لرتويج هذه ال�صموم، 
�صدهما  ق�صائي  ملف  ت�صكيل  ليتم 
املخدرات  وترويج  حيازة  اأجل  من 
اأمام  وتقدميهما  معالج(،  )كيف 
ال�صيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
امل�صيلة  اأين مت اإيداعهما مبوؤ�ص�صة 

اإعادة الرتبية بامل�صيلة.
عبدالبا�سط ب

 متكنت اأفراد املجموعة الإقليمية 
للدرك الوطني بامل�صيلة يف نهاية 
الأ�صبوع من حجز كمية معتربة من 
امل�رشوبات الكحولية تقدر بــ3300 
و  الأحجام  خمتلف  من  قارورة 

الأنواع �صنع حملي
منت  على  باإحكام  مموهة  كانت 
بلدية  باإقليم  جاك  نوع  �صاحنة 
حمام ال�صلعة املعني كان قادم من 
امل�صيلة  باإجتاه ولية  بجاية  ولية 

�صخ�س  بتوقيف  ،كما �صمحت 
دون  اخلمور  تلك  نقل  يف  تورط 
ممار�صة  له  تتيح  رخ�صة   حيازة 
الن�صاط، حيث مت حجز  هذا  مثل 
ملديرية  ت�صليمها  و  الب�صاعة 
من  النتهاء  فور   ، الدولة  اأمالك 
التحقيق �صيتم تقدمي امل�صتبه فيه 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

حمام ال�صلعة.

درك بئر مراد راي�س 

الطاحة ب�صبكة اإجرامية عن طريق الفاي�صبوك 

�سريف رزقي
املدير ال�صابق جلريدة 

اخلرب يف ذمة اهلل
ال�صابق جلريدة  املدير  اهلل  رحمة  اىل  انتقل 
الثنني  اىل  الأحد  ليلة  رزقي  �رشيف  اخلرب 
عمر  عن  قلبية  �صكتة  اإثر  على  وزو  بتيزي 
ناهز 58 �صنة، ح�صب ما علم لدى اأقاربه وكان 
املعروفة  القالم  من  رزقي  �رشيف  الفقيد 
على امل�صتوى العالمي حيث عمل ك�صحفي 
الناطقة  امل�صاء  بيومية  الريا�صي  بالق�صم 
بالعربية قبل اأن ي�صبح من املوؤ�ص�صني ليومية 
اخلرب ليتوىل بعد ذلك من�صب مدير التحرير 

لذات اجلريدة.
كما توىل املرحوم من�صب مدير الن�رش باخلرب 
باملجل�س  بالت�صال  مكلف  وكذا  الأ�صبوعي 
ال�صعبي الوطني لعدة اأعوام و�صيوارى الفقيد 
نعمان  ب�صيدي  الع�رش  �صالة  عقب  الرثى 
بولية تيزي وزو وبهذه املنا�صبة الأليمة تقدم 
للحكومة،  الر�صمي  الناطق  الت�صال،  وزير 
لعائلة  اخلال�صة  بتعازيه  بلحيمر،  عمار 
الفقيد و لزمالئه يف العمل و اىل كافة اأ�رشة 

العالم.

اإىل  واردة  �صكاوى  اأربع  على  بناءا 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة 
بتعر�س  واملتعلقة  بال�صمار، 
حتت  ال�رشقة  اإىل  امل�صتكني 
البي�صاء  بالأ�صلحة  التهديد  طائلة 
يقوم  حيث  �صخ�صني،  طرف  من 
بعر�س  ال�صخ�صني  هذين  اأحد 
الزبائن  على  متنوعة  منتوجات 

الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عرب 
خا�صة الفاي�صبوك، لي�صتدرج بعدها 
اأماكن حمددة م�صبقا،  اإىل  �صحاياه 
اأين يقوم بالعتداء عليهم بوا�صطة 
مع  �رشيكه،  رفقة  الأبي�س  �صالحه 

�صلبهم لأموالهم وممتلكاتهم.
عن�رش  تن�صيط  مت  الغر�س،  لهذا 
والتحري  والبحث  ال�صتعالم 

فيه  امل�صتبه  ل�صفحة  وا�صتغالل 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 
وبعد  هويته  حتديد  مت  فاي�صبوك، 
اأنه  اأكدوا  �صحاياه  على  عر�صها 
اجلاين الذي يقوم بالعتداء عليهم.

اإثرها، مت و�صع خطة حمكمة  على 
على  فيه  امل�صتبه  توقيف  ليتم 
ج�رش  ببلدية  املاحلة  عني  م�صتوى 

�رشيكه  توقيف  مت  كما  ق�صنطينة 
ال�صحايا  على  عر�صهما  وبعد 

تعرفوا عليهما من الوهلة الأوىل.
املعنيان مت تقدميهما اأمام اجلهات 
ال�رشقة  عن  املخت�صة  الق�صائية 
التهديد  طائلة  حتت  بالتعدد 
جماعة  وتكوين  البي�صاء  بالأ�صلحة 

اأ�رشار. 

على    اأوريدو دميا

اأوريدو تطلق عر�صًا ترويجيًا 
ترافق اأوريدو زبائنها يف بداية 
هذا العام اجلديد 2021 وتطلق 
على جديًدا  ترويجًيا  ا  عر�صً

. Dima Ooredoo

متوفر عرب كامل الرتاب الوطني 
مبيعات �صبكة  خالل  من 

هذا  ي�صمح   ،  Ooredoo
اجلديد  الرتويجي  العر�س 
  Dima Ooredoo لزبائن 
)امل�صتخدمني اجلدد والزبائن 
جمانا  ال�صتفادة  احلاليني( 
انرتنت  اأر�صدة  من 
الولوج  اإىل  بالإ�صافة 
العديد  اإىل  املجاين 
اخلدمات  من 

الرقمية.
اأو  اقتناء  عملية  لكل 
جتديد للر�صيد اجلزايف 

Dima، يتح�صل الزبون على 
خلدمات  جمانية  ا�صرتاكات 
ANAFLIX ANAZIKو 
و iMadrassa عالوة عن: 

10 جيغا اوكتي ر�صيد اإنرتنت 
على عر�س1200 دميا

40 جيغا اوكتي ر�صيد اإنرتنت 
على عر�صي دميا 2000 ودميا 

3500
اأر�صدة  من  لال�صتفادة 
ما  املجانية،  الإنرتنت 
ت�صكيل  �صوى  الزبون  على 
زيارة املوقع اأو  الرمز*#530 
choof.ooredoo.dz هذه 

�صاحلة  الرتويجية  املزايا 
اأو  اقتناء  تاريخ  من  ابتداء 
اجلزايف  الر�صيد  جتديد 

دميا.
العر�س  هذا  خالل  من 
Ooredoo  الرتويجي، ت�صمح

العام  ا�صتقبال  لزبائنها 
متميزة  ب�صفة   2021 اجلديد 
اأكرث  منحهم  خالل  من  وذلك 
ا�صافة  ال�صتهالك  راحة  يف 
اإىل توفري لهم جمموعة فريدة 
الرثية  الرقمية  اخلدمات  من 
التعليمي  املحتوى  حيث  من 

والثقايف والرتفيهي.

فرن�سا

 اكت�صاف 61 بوؤرة لإنفلونزا الطيور
بوؤرة   61 ر�صد  الفرن�صية   الزراعة  وزارة  اأعلنت 
لتف�صي اإنفلونزا الطيور، معظمها يف منطقة لند 
 48« اإن  بيان،  الوزارة، يف  وقالت  )جنوب غرب( 
اأ�صل 61 بوؤرة موؤكدة تقع يف مقاطعة لند،  من 
الإوز«واأو�صحت  كبد  باإنتاج  تعرف  وهي منطقة 
جانفي  من  يف الأول  البوؤر  اكت�صاف  مت  اأنه 
اجلاري يذكر اأن اآخر بيان ن�رش بهذا اخل�صو�س 
 21 بوجود  واأفاد  املا�صي،  دي�صمرب   29 يف  كان 
واأ�صارت  البالد  الطيور يف اأنحاء  لإنفلونزا  بوؤرة 
الوزارة اإىل متديد النطاق الذي ميكن لل�صلطات 
املحلية مبوجبه اأن تاأمر بذبح الطيور املوجودة 
حول بوؤر تف�صي الوباء وقائيا، وفقا ملر�صوم ن�رش 

الأحد يف اجلريدة الر�صمية.
الذبح  الزراعية  النقابات  ا�صتنكرت  من جانبها، 

خطوة  واعتربته  ال�صليمة،  للحيوانات  الوقائي 
»غري فعالة من الناحية ال�صحية،  كما اأنها غري 

مقبولة اأخالقيا«.

بكورونا جديدة  اإ�سابة   237
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 100645

ت�سجيل05 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2777

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 191
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 67999

ع ب

ق.م

مديرية الت�سامن بالبويرة

جمع 116 �صخ�صا بدون ماأوى
الإجتماعي  الن�صاط  مديرية  م�صالح  توا�صل 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  بالبويرة  والت�صامن 
نوفمرب  �صهر  منذ  الأحمر  والهالل  الأمن 
بالأ�صخا�س  التكفل  و  جمع  حملة  الفارط 
الآن  حلد  مت  حيث  واملت�رشدين  ماأوى  بدون 
جمع 116 �صخ�صا منهم 78 رجال و 28 امراأة 
و 10 اأطفال حولوا اإىل مركز الك�صافة بالري�س 
فاإن  امل�صالح  ذات  وح�صب   ، البويرة  مدينة 
هذه احلملة التي مت�س مدينة البويرة ومقرات 
اإىل غاية نهاية �صهر مار�س  الدوائر �صت�صتمر 
التي  الظاهرة  الق�صاء على هذه  القادم ق�صد 
باتت متيز �صوارعنا يف الليايل ال�صتوية و�صط 
مناظر تدمي القلوب خا�صة عندما جتد اأطفال 
يفرت�صون الأر�س ويلتحفون ال�صماء خالل هذه 

الفرتة من ال�صنة املعروفة بق�صاوتها .
اأح�سن مرزوق

وهران
جديد الكاتبة »فتيحة ونان« 

نزلت الكاتبة وال�صاعرة »فتيحة ونان« �صيفة على 
عليه  ت�رشف  الذي  �صاعر«  لكل  »اأم�صية  برنامج 
، حيث قامت  بوهران  جمعية »وحي املثقفني« 
عن  موؤخرا  ال�صادر  ال�صعري  ديوانها  بتوقيع 
واأ�صواك«  »حب  عنوان  حتت  الأديب  من�صورات 
خالل  من  كبريا  جناحا  الأدبي  احلدث  و�صهد 
الإقبال الوا�صع من طرف ع�صاق احلرف والكلمة  
املعربة على هذا العمل الأدبي الذي تقول عنه 
)هذا  »الو�صط«  ليومية  ت�رشيحها  يف  املوؤلفة 
الديوان يحوي 60 ق�صيدة  �صعرية موزعة على 
160 �صفحة وهذه الق�صائد عبارة عن حمطات 
املتوا�صع  العمل  هذا  نتيجتها  كانت  حياتي  يف 
وجروحي  ماأ�صاتي  عن  خالله  من  يحث  الذي 

�صميته« حب واأ�صواك » .
اأ. م

      باري�س/ االأنا�سول



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

