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�سارع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون منذ 
عودته اإىل اأر�س الوطن، ال�ستكمال جت�سيد 
برناجمه االنتخابي املتعطل ،موؤقتا بفعل 

تداعيات جائحة كوورنا، حيث تراأ�س جمل�سا 
وزاريا لتقييم ن�ساط احلكومة يف خمتلف 

ملفات بناء اجلزائر اجلديدة.

قال رئي�س مركز احلوار االن�ساين، ديفيد 
هارالند، م�ساء يوم االثنني، باجلزائر 

العا�سمة، اإن اجلزائر« تلعب دورا ا�سا�سيا  يف 
ا�ستقرار الو�سع يف املنطقة ويف ليبيا«، موؤكدا 

انه بات من احلتمي التن�سيق مع البلد، و 
توحيد الروؤى من اأجل عودة االمن يف ليبيا.

رحب رئي�س حركة البناء الوطني، عبد القادر 
بن قرينة بامل�ساحلة اخلليجية وا�ستئناف 

العالقات بني ال�سعودية وقطر ومبا�رشة فتح 
االأجواء واحلدود الربية والبحرية، بعد قطعها 

الأكرث من 3 �سنوات.

يف اإطار الدخول اجلامعي ملو�سم 2021/2020 
وك�سابقيه من املوا�سم يتابع االحتاد العام 
الطالبي احلر هذه املحطة املهمة التي 

ت�رشف عليها الوزارة الو�سية مع املوؤ�س�سات 
اجلامعية عرب كافة الرتاب الوطني.

والتنمية  للحوكمة  العاملي  املعهد  عني 
االقت�سادي  اخلبري  اأم�س،  امل�ستدامة، 
هيئة  �سمن  القادر،  عبد  بري�س  اجلزائري، 
كبار امل�ست�ساري وخرباء املعهد، حيث جاء 
هذا التعيني نتيجة املجهودات واالإ�سهامات 
يف  اجلزائري  الباحث  هذا  قدمها  التي 

احلوكمة والتنمية امل�ستدامة.

وايل البويرة يو�سح
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�س5  رئي�س حمافظة الطاقات املتجددة ، الربوفي�سور نور الدين يا�سع لـ" الو�سط"

قدمنا حلول اإ�صرتاتيجية لالنتقال الطاقوي
.    اإجناز تقرير �سنوي �سامل لكل القطاعات الوزارية
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قراءة يف التجربة 
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بعيدا عن الأ�ساليب املعقدة:

بن عجمية بوعبد اهلل 
النت�صار للفكرة

بقلم: جمال ن�سراهلل
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الق�سية الفل�سطينية

�صبعة خماطر ملوجة 
التطبيع اجلديدة 

بقلم : علي اإبراهيم 

اعترب رئي�س املحافظة للطاقات املتجددة والفعالية 
الطاقوية، لدى الوزارة الأوىل، الربوفي�سور نور الدين 
يا�سع، اأم�س، احل�سيلة املحققة على م�ستوى هيئته بعد 

عام كامل من اإن�سائها بالإجنازات امل�سرفة للغاية، 
بالنظر اإىل حجم التحدي الذي واجهها نتيجة الظروف 

ال�ستثنائية التي فر�ستها جائحة كورونا.
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تراأ�س اجتماعا مع املجل�س الأعلى للأمن

الرئي�س تبون اأمام جبهات مفتوحة 
قوي  اقت�صاد  لبناء  ال�صيا�صية متوفرة  الإرادة   : �صواهلية  •       اأحمد 

احلدود على  حتاك  التي  التهديدات  يدرك  الرئي�س  كرو�س:   •       اأحمد 

�صارع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون منذ عودته اإىل اأر�س الوطن، ل�صتكمال 
جت�صيد برناجمه النتخابي املتعطل ،موؤقتا بفعل تداعيات جائحة كوورنا، حيث تراأ�س 
جمل�صا وزاريا لتقييم ن�صاط احلكومة يف خمتلف ملفات بناء اجلزائر اجلديدة، اإ�صافة 

اإىل اجتماع للمجل�س الأعلى للأمن، من اأجل بحث امل�صتجدات الإقليمية .
اإميان لوا�س 

اأحمد �صواهلية
مفاتيح النجاح متوفرة ولكن

�سواهلية  اأحمد  االقت�سادي  اخلبري   اعترب 
للأمن  االأعلى  املجل�س  بيان  ت�سمنه  ما  اأن 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإ�رصار  على  تاأكيد 
املجيد تبون بالنهو�س باالقت�ساد الوطني، 
داعيا ال�سلطات اإىل اإعادة النظر يف تطبيق 
خمطط االإنعا�س االقت�سادي الذي ال يزال 

حبي�س االأدراج على حد قوله  
يف  �سواهلية  اأحمد  االقت�سادي  اخلبري  اأكد 
ت�رصيح خ�س به جريدة »الو�سط« اأن رئي�س 
اجلمهورية عبد املجيد يرافع لبناء اقت�ساد 
اأعلى  على  اإ�رصاره  خلل  من  قوي،  وطني 
اأعلى  على  اجلزائر  االقت�سادي  الو�سع 
م�ستويات الدولة املتمثلة يف جمل�س االأمن 

.
و�سدد اأحمد �سواهلية اأن االإرادة ال�سيا�سية 
قوي  وطني  اقت�ساد  بناء  اأجل  من  متوفرة 
مطالبة  احلكومة  اأن  على  م�سددا  وتنويعه، 
ا�سرتاتيجيات  تبني  و  االأليات  يف  بالنظر 
جديدة من �ساأنها حتقيق قفزة نوعية ، من 
لتج�سيد  الكفاءات  و  االأليات  توفري  خلل 

املخطط
مع  احلكومة  تعامل  �سواهلية  انتقد  و 
خمطط االإنعا�س االقت�سادي الذي ال يزال 
 »: قائل  ورق،  على  حرب  و  االأدراج  حبي�س 
تبنته  الذي  االقت�سادي  االإنعا�س  خمطط 
ما  هذا  و  االأدراج  حبي�س  بقي  احلكومة 
باعرتاف  من  هذا  اليوم  ،و  منه  نعاين 
الذي عرب عن غ�سبه يف  رئي�س اجلمهورية 

عدم تطبيق االأهداف املن�سودة«.
ت�رصيحات  من  قال:«  اأخرى،  جهة  من 
مبعاناة  مبا�رص  اإح�سا�سه  نلم�سه  الرئي�س 
الركود  و  االنكما�س  ظل  يف  املواطن 
املحلي  اأو  العاملي  كان  �سواء  االقت�سادي 
،وهي دالئل و مب�رصات اإ�رصار الرئي�س على 
اأن االإرادة ال�سيا�سية  متوفرة من اأجل اأبناء 

قت�ساد قوي »

يف  االإ�ستثمار  لتطوير  املتحدث  ورافع 
غرار  على  االقت�سادية  القطاعات  خمتلف 
الفلحة و ال�سياحة ، ملا ميكن اأن تلعبه من 
احلكومة  اأن  م�سددا   ، الرثوة  خلق  يف  دور 
حديثة  اآليات  تبني  و  بالتحرك  مطالبة 

لتحققي قفزة نوعية
و يف �سياق اأخر، قال �سواهلية:« املنظومة 
جديدة  ا�ستثمارات  تخلق  مل  �سناعية 
هذه  ظل  يف   ، ال�سناعات  خمتلف  حتى 
املنظومة اإال ميكن حتقيق اأهداف خمطط 
فتح جمال  ، البد من  االقت�سادي  االإنعا�س 
و  راكد  االقت�ساد  للأ�سف  اال�ستثمار،اليوم 
و املحروقات  اال�سترياد  نعتمد على  الزلنا 

.
�سهدها  التي  االإ�سلحات  املتحدث  اعترب 
و  ال�رصائب  قطاع  لرقمنة   ، املالية  قطاع 
اجلمارك  و  ال�رصيفية   املنظومة  اإ�سلح 
البنكية ، فيحني قال  ، و ا�سلح املنظومة 
القطاع  الإ�سلح  الدولة  جهود  رغم  اأنها 
املايل اإىل اأن االإجراءات املتخذة ال ترقى 

للأهداف امل�سطرة
و قال اأحمد �سواهلية :« االإ�سكالية الوحيد 
ة يف تطوير االقت�ساد واخلروج اإىل اقت�ساد 
متنوع ،هي احل�سول على التمويل، البد اأن 
تكون االنطلقة القوية التي ا اأمر بها رئي�س 
اال�ستثمار  مقاربة  هذه  من  اجلمهورية 
على  والتعويل  االأخرى  القطاعات  يف 
اإيرادات، رغم  لتحقيق  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
ما ورثناه من تركة ثقيلة متمثلة يف  التهرب 
الدولة  العجوزات يف  موازنات  و  ال�رصيبي 
، اإال اأنه  ميكننا اأن ننطلق  يف بناء اقت�ساد 

قوي«
ملئم  املناخ  اليوم   »: املتحدث  اأ�ساف  و 
�سيا�سية  اإرادة  يف  متمثل  هو  لل�ستثمار  و 
وطني  اقت�ساد  بناء  اإىل  الرئي�س  عزم  و 
حتتاج  ال�سيا�سية  االإرادة  متنوع،  و  و  قوي 
،و خلق جمال  و فتحه  باال�ستثمار  االعتناء 
امل�ستثمرين  و  االعمال  رجال  بني  للثقة 
ان�ساء موؤ�س�سات قوية و احلد من  اأجل  من 
ظاهرة اال�سترياد التي تكلف الدولة  اأموال 
اإىل  باالإ�سافة   ، ال�سعبة  بالعملة  طائلة 

توفري االأليات و الو�سائل و الكفاءة لتحقيق 
البد  البد  االقت�سادي،  االإنعا�س  خمطط 
للجزائر اأن ت�ستثمر يف اإرادة و عزم الرئي�س 
�رصروة   ، الوطني  باالقت�ساد  باالهتمام 
املرافقة  و  املختلفة  الت�رصيعات  ا�سلح 
امل�ساواة  و  الرقمنة  لل�ستثمار،  اعتماد 
بني اجلميع ملنح القر�س،  ا�سافة ما ت�سهد 
اإ�سكاالت اال�سترياد يف ظل انخفا�س قيمة 
الدينار  و حتفيز اال�ستثمار حتى يكون اأكرث 

جاذبية ».
اإ�سلح  اأحمد �سواهلية ل�سالح   رافع 
املنظومة امل�رصفية و فتح بنوك يف الدول 
اإيداع  من  للم�ستثمرين  ي�سهل  االأجنبية مما 
العملة ال�سعب ،موؤكدا على �رصورة ت�سليط 
ال�سوء على ملف ا�سلح املنظومة ال�رصيبة 
، مع  مرافقة  االقت�ساد  التي  تقتل  الثقيلة 
املوؤ�س�سات  و  امل�رصفية  املوؤ�س�سات 

االقت�سادية.
املتحدث  قال  ذاته،  ال�سياق  يف  و 
اجلمهورية ملفات  رئي�س  ينتظر   »:
االقت�سادية  تتعلق  بالتن�سيق  القطاعات 
االفريقية  ال�سوق  اأفاق  فتحنا  اأننا  خا�سة 
حرة  �سوق  من  عليه  امل�سادقة  �سيتم  وما 
بني الدول االفريقية ، اإفافة اىل القطاعات 
قطاع  غرار  على  تن�سيطها  و  االأخرى 
والتو�سع يف  املتجددة  الطاقات  و  املناجم 
من  ال�سايف  والنفط  املحروقات  قطاعات 
املحلية،  الت�سفية  موؤ�س�سات  ان�ساء  خلل 

يف ظل الركود االقت�سادي العاملي«.
 

اأحمد كرو�س
اجلزائر م�صتهدفة اأمنيا

اأكد املحلل االأمني اأحمد كرو�س اأن اجلزائر 
م�ستهدفة يف اأمنها، معتربا اأن عزم اجلزائر 
التكالب  من  زاد  التغيري  اإىل  الذهاب  نحو 
عليها من طرف  العديد من االأطراف ، من 
خلل  تطويقها باحلزام الناري ، و اجلرمية 

املنظمة.
يف  كرو�س  اأحمد  االأمني  املحلل  اعترب 
ت�رصيح »للو�سط« اأن رئي�س اجلمهورية عبد 

باملجل�س  اجتماعه  خلل  تبون  املجيد 
من  املبذولة  اجلهود  �سكر  للأمن  االأعلى 
اجلي�س  راأ�سها  على  و  االأمن  قوات  طرف 
الوطني ال�سعبي ، يف حني حث على  البقاء 
اأجل  من  احلذر  و  احليطة  و  اليقظة  على 
اأمن  و  اأريحية  بكل   2021 �سنة  يف  الدخول 

و�سلم و حماية كل املواطنني.
اأن  كرو�س  اأحمد  االأمني  املحلل  �سدد  و 
كان  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
يدرك التهديدات التي حتاك �سد اجلزائر 
جاهزة  اجلزائر  اأن  اأكد  ،اأين  احلدود  على 

لكل احتماالت بكل موؤ�س�ساتها .
اأحد  على  يخفى  ال  كرو�س:«  اأحمد  قال  و 
�سمال  يف  خا�سة  االإقليمية  التوترات 
الدول  كل  ال�سحراء،  و  ال�ساحل  و  افريقيا 
اأمنية  تعي�س ه�سا�سة  باجلزائر  التي حتيط 
حماربة  يخ�س  يف  ذريع  ف�سل  اأثبتت  و   ،
االإرهاب و اجلرمية املنظمة ، من بينها لبيا 
ف بعد �سقوط النظام منذ 10 �سنوات فيها 
تعرف  و  العاملية  املخابرات  جن�سيات  كل 
الداخلية  اأجنبية  يف  ال�ساأن  تداخلت 
جعل  ا�ستقطاب  حاد  اإىل  اأدى  الليبي، مما 
بني الفقراء اللبيني و ت�سلحيهم و  تزويدهم 
االقتتال  وهذا   ، املرتزقة  و  بامللي�سيات 
جهتها  اإقليمية،  من  بحرب  ينذر  الداخلي 
،وجماعات  انتقالية  مرحلة  مايل  تعي�س 
وجود  املايل  �سمال  على  ت�سيطر  اإرهابية 
 ، االإرهاب  اأنه  يحارب  اأظهر  االأجنبي 
باالإ�سافة ال�سفقة امل�سوؤومة التي قامن بها 
ة  فرن�سا مع اجلماعات االرهابية املوجود 
يف مايل و التي �ساهمت  بتعزيز �سفوفهم  

و دعمهم«.
يف  االإرهاب  اأن  كرو�س  اأحمد  اإعترب  و 
اجلزائر يذهب اإىل االنقرا�س النهائي، الفتا 
اأي  اأكرب دليل على ذلك هو عدم تنفيذه  اأن 
مهمة اأمنية داخل الرتاب الوطني، م�سريا اأن 
ال�رصبات اال�ستباقية كانت العنوان االأ�سا�سي 

وللجي�س و اأجهزة االأمن.
االأمني  املحلل  حني  حذر  يف 
املغربي  النزاع  تداعيات  اأحمد كرو�س من 

الفتا  اجلزائرية،  احلدود  على  ال�سحراوي 
التوترات،  من  مزيد  حتتمل  ال  منطقة  اأن 
التدخلت  و  ظل  اله�سا�سة  االأمنية  يف 

االأجنبية .
اأكد املحلل االأمني اأحمد كرو�س يف ت�رصيح 
خ�س به جريدة »الو�سط« اأن هجوم القوات 
الع�سكرية املغربية على املحتجني امل�سلمني 
الكركرات اإعتداء  منطقة  يف  ال�سحراويني 
�سافر و خرق لل�رصعية الدولية، و التزامات 
و  املخزن  نظام  حول  املغربية  اململكة 
جبهة  و  املتحدة  االأمم  مع  عليه  وقع  ما 
البوليزاريو على اأ�سا�س وقف اإطلق النار و 

الذهاب اإىل ا�ستفتاء تقرير امل�سري .
اأحمد كرو�س اأن االإعتداء املغربي  و اعترب 
نقطة  اإىل  ال�سلمي  عملية  التفاو�س  اأعاد 
العودة  ثم  و   ، النار  لوقف  خرق  و  ال�سفر، 
جبهة  بني  القتالية  اإىل  املواجهات 
جي�س  و  الغربية  و  ال�سحراء  البوليزريو 
املخزن ، الفتا اأن« الغرب هاجم عدة نقاط 
على طول جدار العار الذي طوله 2700 كلم 
، هذا اجلدار يحتوي على اأكرث من 8 مليني 
يف�سل   ، ذلك  غري  اإىل  للعربات  م�ساد  لغم 

العائلت ال�سحراوية  بينها »
و �سدد املتحدث اأن جبهة البوليزريو م�سممة 
على حتقيق ا�ستقللها باأي و�سيلة عن طريق 
تقرير  با�ستفتاء  الدولية  �سواء  و  ال�رصعية 
امل�سري اأو عن طريق الكفاح امل�سلح ، الفتا 
القتال  يف  خربته  ال�سحراوي  اجلي�س  اأن 
معروفة  و هو جي�س مقدام  و �سعب م�رص 

على نيل ا�ستقلله  على حد قوله .
و حذر اأحمد كرو�س من تداعيات ما يحدث 
يف املنطقة، قائل :«اأي م�ساكل نزاع و �سوت 
بارود يف املنطقة �سيهدد من ا�ستقرارها  ، 
زيادة  من  حتتمل  ال�ساحل  ال  منطقة 
التوترات،  هي معروفة باله�سا�سة االأمنية و 
التدخلت الدولية  ، لذلك اأي نزاع �سيزيد 
املنطقة توترا ، معتربا باأن امل�ستفيد االأكرب 
يد  البع�س  اأداة يف  اإال  لي�س املغرب ماهو 
املتحركة  حدود  له  تو�سعي  نظام  هو  و   ،

يخ�سع للإملءات الغربية ».

رافع للق�صاء على البريوقراطية واملح�صوبية

كرمي يون�س يتوعد امل�سوؤولني املتقاع�سني
كرمي  اجلمهورية،  و�سيط  توعد 
املديريات  م�سوؤويل  يون�س، 
التنفيذية والدوائر الوزارية التي 
ال تتجاوب مع العرائ�س املر�سلة 
يف  الوالئي،  املندوب  من طرف 
حني هدد منتحلي �سفة املندوب 
اجلمهورية  لو�ساطة  املحلي 
مبقابل  املواطنني  م�ساكل  حلل 

مادي.
كرمي  اجلمهورية  و�سيط  رافع 
على  الق�ساء  يون�س  ل�سالح 
االإدارة  يف  ال�سلبية  املظاهر 
غرار  على  العام  واملرفق 
واملح�سوبية  البريوقراطية 

وجميع اأ�سكال االنتهاكات
خماطبا  يون�س  كرمي   �سدد 
التنفيذية  املديريات  م�سوؤويل 
والدوائر الوزارية التي ال تتجاوب 

مع العرائ�س املر�سلة من طرف 
م�ساحله  اأن   ، الوالئي  املندوب 
الو�ساطة  ح�سيلة  اإعداد  ب�سدد 
والعراقيل التي تواجهها، �سرت�سل 

لرئي�س اجلمهورية .
يف حني تعهد مبحا�سبة منتحلي 
لو�ساطة  املحلي  املندوب  �سفة 
م�ساكل  حلل  اجلمهورية 
املواطنني ملقابل مادي، م�سريا 
يف  ا�ستفحلت  الظاهرة  هذه  اأن 
وهي  الوطن  من  واليات  عدة 
عدة  يف  امُل�ستفحلة  الظاهرة 
التي  اأن  هيئته  م�سددا  واليات، 
ي�رصف عليها  �ستتكفل مبحاربة 
االآفات اخلطرية من خلل  هذه 
للمجتمع  احلايل  الو�سع  درا�سة 
انت�سار  اإىل  اأدت  التي  واالأ�سباب 
مت�س  التي  الظواهر  هذه 

بان�سجام املجتمع –ح�سبه-.
اأن  و�ساطة  املتحدث  اأكد  و 
حل  ا�ستطاعت  اجلمهورية 
الفتا  امل�ساكل،  من  العديد 
ال�ساعة  حد  اإىل  ا�ستقبل  باأنه 
حوايل 8050 مواطن من حاملي 

العرائ�س.

بعد اجتماع جمل�س المن  بقيادة رئي�س اجلمهورية

خمطط امني جديد  لتاأمني احلدود 
الغربية  واجلنوبية  

رفيعة  م�سادراأمنية  ك�سفت 
خمطط  انطلق  امل�ستوى  عن 
احلدود  على  خا�س  اأمني 
اجلزائرية   حلماية الرتاب الوطني 
موؤامرات  اكت�ساف  على  خلفية 
اال�ستقرار  لتهديد  كبرية ت�سعى 
بقايا  ا�ستغلل  الوطني عن طريق 
اجلماعات االرهابية  وكذا �سبكات 

تهريب املخدرات والب�رص.
جاء  كنتيجة  الذي  املخطط 
للمجل�س االمني املنعقد م�ساء اأم�س 
رئي�س  اجلمهورية  عبد  برئا�سة 
اأعطى  الذي  تبون  املجيد 
مع  �سارمة  للتعامل  تعليمات 
للحدود  ،  العابرة  اجلرمية 
تبني  ترابط  بعدما  وذلك 

التهريب  وخا�سة  بارونات 
املخدرات  مع  عنا�رص  بارونات 
الغرب  االرهابية  يف  اجلماعات 
املهاجرين  تهريب  و�سبكات 
وبارونات الذهب واملواد الغذائية 
اجلماعات  بقايا  باجلنوب  مع 
االرهابية التي ، ت�سعى اىل الت�سوي�س 
اجلزائرية،  الدولة  ا�ستقرار  على 
اخرى  جند  تطور  جهة  من 
بدول  واالمني  ال�سيا�سي  الو�سع 
ي�سكل  خطرا  �سار  والذي  اجلوار 

على املنطقة .
يتم  اأن  املنتظر  ومن   هذا 
على  االأمنية  تعزيز الرقابة 
الغربي  ال�رصيط احلدودي خا�سة 
امان  واجلنوبي واإقامة �سد 

ظهور  بعد   ، خا�سة  باملنطقة 
ي�ستوجب  التي  اخلطر  بوادر 
 ، تطورها  قبل  عليها  الق�ساء 
الغربية  اجلنوبية  بالناحية  خا�سة 
املخدرات  تهريب  ارتفع  اين   ،
والذخرية  التي  واال�سلحة 
مكانا  خ�سبا  املغرب  ا�سبحت 
خطر  اىل  تتطور  قد  لها   والتي 
للتطورات  حقيقي  نتيجة 
مت  اجلديدة  التي  والعلقات 
الذي  االمر  باملنطقة،  ربطها 
االمنية  املواقع  تعزيز  ا�ستوجب 
بالنواحي الع�سكرية الثانية والثالثة 
وال�ساد�سة التي تعترب �سدادة امان 

املنطقة .
حممد بن ترار اإ.ل
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رئي�س مركز احلوار االن�ساين، ديفيد هارالند

ل ميكن حل الأزمة الليبية بدون اجلزائر
قال رئي�س مركز احلوار االن�ساين، ديفيد هارالند، م�ساء يوم االثنني، باجلزائر العا�سمة، 
اإن اجلزائر« تلعب دورا ا�سا�سيا  يف ا�ستقرار الو�سع يف املنطقة ويف ليبيا«، موؤكدا انه بات من 

احلتمي التن�سيق مع البلد، و توحيد الروؤى من اأجل عودة االمن يف ليبيا.

نبيل. ك

مبنا�سبة  ت�رصيح  يف  هارالند  ديفيد  �أكد  و 
من  وفد  ر��س  على  بها  يقوم  �لتي  �لزيارة، 
�لنز�ع  ت�سوية  �سبل  لبحث  للجز�ئر،  �خلرب�ء 
هذ�  »يف  تاأتي  �جلز�ئر  زيارة  �أن  ليبيا،  يف 
�لرئي�سي  »�لدور  �إىل  بالنظر  �ملهم«،  �لتوقيت 
�الأمن  �ملنطقة  ويف  ��ستقر�ر  تلعبه يف  �لذي 

يف ليبيا«، و«�لذي لي�س ببعيد«.
و�أ�ساف،« كممثل ملنظمة تهتم بالو�ساطة حول 
�الأمن، فاإنه بات حتميا �أن نن�سق مع �جلز�ئر، 
ونحن  �إيجابيا،  و  جد�  مهما  دور�  تلعب  �لتي 
هنا للتن�سيق مع �ل�سلطات �جلز�ئرية و توحيد 
باملنا�سبة،  هارالند،  ديفيد  »وهناأ  �لروؤى 

على  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
هناأ  كما  �لوطن،   �ر�س  �ىل  عودته  و  �سفاءه 
�جلديد«من  �لد�ستور  على  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�فريقيا  ب�سمال  �خلا�س  م�ست�سار  �أكد  جهته، 
و غرب ��سيا مبركز �حلو�ر �الإن�ساين �أن �لزيارة 
تاأتي يف �طار »�لتعاون و �لت�ساور مع �ل�سلطات 
مل�ساعدة  �جلو�ر،  دول  مع  و  �جلز�ئرية، 
�لوطنية،  �ل�سيادة  ��سرتد�د  يف  �لليبي  �ل�سعب 

و�إنهاء �الأزمة �لتي طالت«.
بلد�ن  »هناك  �أن  مت�سل،  �سياق  يف  و�أو�سح 
�أطماع  ال  و  طموحات،  ال  �جلز�ئر،  منها  و 
ح�سبه-  ي�ستوجب-  ما  �ال�ستقر�ر«،  غري  لها 
»�لت�ساور مع هذ� �ل�سنف من �لبلد�ن مل�ساعدة 
�لليبيني«، م�سري� �ىل �أن »حتليل �ملركز قريب 

دفع  ما  هو  و  �جلز�ئرية،  �ملقاربة  من  جد� 
�ملركز للت�ساور معها«.

عو�مل  �حد  من  �أن  �ىل  �ل�سديق  �أمية  ولفت 
»�لتدخالت  هي  ليبيا  يف  �الأزمة  ��ستمر�ر 
دول،  بينها  من  و  جد�«،  �لو��سعة  �خلارجية 
يقول » تتدخل �أحيانا بدعوى �مل�ساعدة و هي 

يف �حلقيقة تعمق �الأزمة.
و يف رده على �سوؤ�ل حول �سريورة م�سار �حلو�ر 
قال  �ملتحدة،  �المم  ��رص�ف  حتت  ليبيا  يف 
غرب  و  �فريقيا  ب�سمال  �خلا�س،  �مل�ست�سار 
�ل�سديق،  �أمية  �الن�ساين،  �حلو�ر  مبركز  ��سيا 
�مل�سكلة  لكن  �سحيحة  �لطريق  خارطة  �أن   «
يف �لتنفيذ«، م�سدد� على دور �ال�سا�سي لدول 
�جلو�ر يف حلحلة �الأزمة، و�أ�سار  ذ�ت �مل�سوؤول 

�إىل �أن » مركز �حلو�ر �الن�ساين ن�سط جد� يف 
كل �لو�ساطات �ملتعلقة مبحاولة �عادة ترميم 
منذ  �النق�سام  �سدع  ر�ب  و  �لليبية،  �لدولة 
يف  يتمحور  ن�ساطه  �ن  معترب�  �سنو�ت«،   10
�لر�سميني  يف  �لفاعلني  �ال�سا�س يف م�ساعدة 

�المم �ملتحدة لت�سوية �الأزمة.

�الإن�ساين  هو  �أن مركز �حلو�ر  بالذكر،  جدير 
عام  تاأ�س�ست  م�ستقلة،  حكومية  غري  منظمة 
1999، و مقره مدينة جنيف ب�سوي�رص�، ويعمل 
على �لو�ساطة بني �الأطر�ف �ملتنازعة،« ملنع 
�أو �إنهاء �ل�رص�عات �مل�سلحة«، كما  يعمل على 

» ت�سجيع وتي�سري �حلو�ر بني �طر�ف �لنز�ع«.

م�سابقة الدكتوراه و ت�سجيالت املا�سرت باملدار�س العليا

الطالبي احلر يحذر من »القرارات الع�سوائية« 
ملو�سم  �جلامعي  �لدخول  �إطار  يف 
2021/2020 وك�سابقيه من �ملو��سم يتابع 
�الحتاد �لعام �لطالبي �حلر هذه �ملحطة 
�ملهمة �لتي ت�رصف عليها �لوز�رة �لو�سية 
كافة  عرب  �جلامعية  �ملوؤ�س�سات  مع 
ي�سعى  ذلك  خالل  ومن  �لوطني،  �لرت�ب 
�الحتاد �لعام �لطالبي �حلر كونه �رصيكا 
بالتو�جد  وذلك  فعاال  يكون  �أن  �جتماعيا 
خمتلف  يف  فروعه  طريق  عن  �مليد�ين 
واليات �لوطن، �سمانا لل�سري �حل�سن لهذه 
بالنجاح  �لدخول  هذ�  يكلل  و�أن  �لعملية 
ر�حته  �جلامعي  �لطالب  يجد  وبالتايل 

حيال ذلك.
�حلر  �لطالبي  �لعام  لالحتاد  بيان  �أفاد 
حتوز يومية »�لو�سط«على ن�سخة منه  �أنه 
�ل�سوؤون  مل�سوؤويل  وطني  لقاء  عقد  مت  
جانفي  �لفاحت  يف  بالفروع  �لبيد�غوجية 
عرب من�سة �لتحـا�رص عن بعد   وبح�سور 
وباإ�رص�ف  عن�سل  د.�سمري  �لعام  �الأمني 
بالبيد�غوجيا  مكلف  وطني  مكتب  ع�سو 
�جلامعية،  �ل�ساحة  م�ستجد�ت  ملناق�سة 
لعل من �برزها �لوقوف على مدى جناعة 
�الإجر�ء�ت  �سوء  يف  �لعلمي  �لتح�سيل 
�لرقمية  �ملن�سة  مع  و�لتعاطي  �جلديدة 
يف  �ملعتمدة  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
�ملتابعة  خالل  ومن  �أنه  �إال  �لتدري�س، 
�مليد�نية عرب �لفروع  �لوالئية مت ت�سجيل   

جمموعة من �لنقائ�س و�لتي من �ساأنها �أن 
تت�سبب يف عرقلة �ل�سري �حل�سن للعملية و 
و�ملتمثلة  �لدكتور�ه  م�سابقة  م�سكلة  هي 
�أي  �لتخ�س�س  ولي�س  �ل�سعبة  فر�س  يف 
رف�س كل �لتخ�س�سات ولو كانت متطابقة 
تطابق  عدم  بحجة  �لتكوين  م�رصوع  مع 
رف�س  �إىل  �لتطرق  مت  كما  �ل�سعبة. 
خلريجي  بالن�سبة  �ملا�سرت  ت�سجيالت 
�ملوؤ�س�سات  بع�س  يف  �لعليا  �ملد�ر�س 
وز�ري،و  ترخي�س  منهم  وطلب  �جلامعية 
عدم �ل�سماح لطلبة �ملدر�سة �لعليا للتعليم 
بحجة   2 �ملا�سرت  يف  �لت�سجيل  �لثانوي 

عدم �لتطابق )�سطيف،...(
�لبيان  ذ�ت  �أبدى  فقد  ذلك  جانب  �ىل 
�ملد�والت  يف  تاأخر  من   كبري  �متعا�س 
�لنهاية يف �أغلب �جلامعات �ساحبه تاأخر 
حرم  �لذي  �لت�سجيل  �سهاد�ت  ت�سليم  يف 
وحقهم  �الإقامة  من  �لطلبة  من  �لعديد 
يف �لتحويل، و  كذ� تاأخر ت�سليم �سهاد�ت 
�لت�سجيل  من  �لطلبة  حرم  �لذي  �لتخرج 
�أخرى و�سيحرمهم  يف �ملا�سرت بجامعات 
 ، �در�ر   ( �لدكتور�ه  يف  �لت�سجيل  من 
�جلز�ئر، �سطيف ، تيارت ، عنابة،�لبويرة، 
�لتاأخر  �إىل   ��سافة  ورقلة،...(،  ميلة، 
�ملا�سرت  يف  �ملقبولني  قائمة  �إعالن  يف 
�ملوؤ�س�سات  �أغلب  يف  باملئة   20 ح�سة 
�جلامعية وكذ� تاأخر يف �إعالن �ملدجمني 

�لثاين.) ب�سار، مترن��ست، ميلة،  و�لتكوين 
عدم  عدم  عن  ناهيك   ، �در�ر،�مل�سيلة 
�ل�سلكية  �إدر�ج طلبة تخ�س�س �الت�ساالت 
بعد  �لعمومي  �لتوظيف  يف  و�لال�سلكية 
تخ�س�س  عن  �لتخ�س�س  هذ�  ��ستقالل 
تلم�سان  بواليتي  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 

ومع�سكر .
�لعام  �الحتاد  حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
�لطالبي �حلر من نق�س هائل ي�سل حد 
�لتطبيقية  �الأعمال  عتاد  يف  �النعد�م 
�لطابع  �لدرو�س ذ�ت  �إىل تقدمي  و�للجوء 
�ملحاكاة  برب�مج  �أو  نظريا  �لتطبيقي 
بع�س  �كتظاظ  ن�سيان   دون  )�لبليدة...(، 
�لتخ�س�سات  �لبيد�غوجية، وكذ�  �الأق�سام 
�الأمر  �لطلبة،  من  هائلة  باأعد�د  �لطبية، 
فرزهم  �أو  تق�سيمهم  عملية  ي�سعب  �لذي 
�لربوتوكوالت  �نتهاك  �إىل  �أدى  مما 
�ل�سحية   وعدم �حرت�مها �لبليدة، و عدم 
�جلامعات  م�ستوى  على  �جليد  �لتح�سري 
يف فتح �ملا�سرت للجميع من حيث �لهياكل 
�لتاأطري،  وكذ�  �لبيد�غوجية  و�ملر�فق 
لطلبة  �لت�سجيل  �سهادة  ت�سليم  عدم  و  
�أنهى  ملن  �ل�سماح  عدم  مع  �لدكتور�ه، 
نظر�  باملناق�سة  منهم  �مللف  �إعد�د 
للتاأخر يف �إجر�ء�ت �ملجل�س �لعلمي بكل 

من �سكيكدة وب�سار .

ق�ست حمكمة �الإ�ستئناف مبجل�س ق�ساء 
عقوبة  بتخفي�س  �لثالثاء  �أم�س  تيبازة 
�أربعة متهمني �إىل �سنتني �سجنا، منها عام 
موقوفة  �سنة  �إىل  و�آخر  �لنفاذ،   موقوف 
ل�ستة  �لرب�ءة  حكم  �أيدت  فيما  �لنفاذ، 

متهمني �آخرين وبر�أت متهما �سابعا.
ثالثة  عقوبة  بتخفي�س  �الأمر  ويتعلق 
�البتد�ئية  باملحكمة  �سابقا  مد�نني 
نافذة  �سجنا  �سنو�ت  �أربعة  من  بتيبازة 
موقوفة  �سنة  منها  �سجنا،  �سنتني  �إىل 
��ستغالل  د�ئرة  رئي�س  من  لكل  �لنفاذ، 
�لو�سائل  م�سلحة  م�سوؤول  وكذ�  �لكهرباء 
نف�س  وق�ست  �ملقاولني  و�أحد  �لعامة 
نافذة  �سنتني  عقوبة  بتخفي�س  �ملحكمة 
�ملديرية  لذ�ت  �الأ�سبق  �ملدير  حق  يف 
�إىل �سنتني منها عام موقوف �لنفاذ وكذ� 
تخفي�س عقوبة 18 �سهر� نافذة �إىل �سنة 

�لتنفيذ يف حق م�سوؤول م�سلحة  موقوفة 
�ملحا�سبة.

حكم  �الإ�ستئناف  حمكمة  �أيدت  كما 
مقاطعات  روؤ�ساء  �أربعة  حق  يف  �لرب�ءة 
�رص�سال  من  بكل  و�لغاز  �لكهرباء  لتوزيع 
جانب  �إىل  و�لقليعة  وتيبازة  وحجوط 
موظفني  حق  يف  �لرب�ءة  حكم  تاأييد 
�لعامة  �لو�سائل  �إثنني يعمالن مب�سلحتي 
من  �آخر�  مقاوال  بر�أت  كما  و�ملحا�سبة، 
�إبتد�ئيا  �أدين  �إليه بعدما  �لتهم �ملن�سوبة 

باأربعة �سنو�ت نافذة.
وجهت  قد  تيبازة  حمكمة  نيابة  وكانت 
تتعلق  تهما   ،2019 دي�سمرب   2 بتاريخ 
و«تبديد  �لوظيفة«  �إ�ستغالل  ب«�سوء 
بدون  مز�يا  و«تلقي  عمومية«  �أمو�ل 
م�سبوهة«  �سفقات  و«�إبر�م  حق«  وجه 
47 طرفا  �إجمايل  من  متهما   12 يف حق 

�إطار  يف  ق�سائي  حتقيق  مو�سوع  �سكلو� 
قانون مكافحة �لف�ساد، حيث �أمر قا�سي 
�حلب�س  منهم   8 باإيد�ع  يومها  �لتحقيق 
حتت  �آخرون  �أربعة  وو�سع  �الحتياطي 

�لرقابة �لق�سائية.
�لق�سية  تيبازة  حمكمة  نيابة  وعاجلت 
بتو�طوؤ  تفيد  جمهولة  ر�سالة  على  بناء 
مبنح  وذلك  �سونلغاز  من  م�سوؤولني 
»حمادي«  ملقاولة  وتف�سلية  �متياز�ت 
من �إجمايل 38 مقاولة �أخرى متعاقدة مع 
مديرية توزيع �لكهرباء و�لغاز بتيبازة يف 

�إطار �إ�سالح �الأعطاب 
��ستعجايل  طابع  ذ�ت  عمليات  وجت�سيد 
كل  م�سبقة  حمددة  لرزنامة  وفقا 
)�ملقاوالت( ح�سب دوره مع جتزئة بع�س 
�ل�سفقات،  قانون  من  للهروب  �لعمليات 

ح�سب قر�ر �الإحالة.

ق�سية ف�ساد ب�سونلغاز يف جمل�س ق�ساء تيبازة 

تخفي�ض عقوبة خم�سة متهمني والرباءة ل�سبعة اآخرين 

بني ال�سعودية وقطر

حركة البناء ترحب بامل�ساحلة اخلليجية
رحب رئي�س حركة �لبناء �لوطني، عبد �لقادر 
و��ستئناف  �خلليجية  بامل�ساحلة  قرينة  بن 
ومبا�رصة  وقطر  �ل�سعودية  بني  �لعالقات 
فتح �الأجو�ء و�حلدود �لربية و�لبحرية، بعد 

قطعها الأكرث من 3 �سنو�ت.
�لوطني  بقيادة  �لبناء  حركة  رئي�س  ثمن  و 
له  من�سور  خالل  من  قرينة  بن  �لقادر  عبد 
�خلليجية  �لقمة  �لفاي�سبوط خمرجات  على 
عن جتاوز �أ�سباب �خلالف ،وكافة �ملعوقات 
�للحمة  يُعيد  مبا  دولها،  بني  و�لتحديات 
م�سرية  ويعزز  �خلليج   �سعوب  �أبناء  بني 
و�ال�ستقر�ر  �الأمن  ويحقق  �مل�سرتك  �لعمل 

�خلليجي و�لعربي.
�ل�سمل  مِلّ  �رصورة  قرينة  على  بن  و�سدد 
�الأ�سقاء يف دول �خلليج،  �لكلمة  بني  وجمع 

و�سوال �إىل وحدتها وتعميق وتوثيق �لرو�بط 
بني  �لقائمة  �لتعاون  و�أوجه  �ل�سالت  و 

�سعوبها يف خمتلف �ملجاالت.
يف  �لكويت  بو�ساطة  �مل�سدر  ذ�ت  �أ�ساد  و 
و�لتي  بد�يتها  منذ  �خلليجية  �الأزمة  حلحلة 
��ستئنفها �الأمري �ل�سيخ نو�ف �الأحمد �جلابر 
�ل�سيخ  �لر�حل  �سقيقه  رحيل  بعد  �ل�سباح 
�ل�سباح  �جلابر  �الأحمد  �سباح  �لكويت  �أمري 

بعد وفاته.
يف حني ثمن موقف �جلز�ئر �لثابت و�لقا�سي 
و�اللتز�م  نز�ع   �أي  ِلَف�ِسّ  �حلو�ر  بدعم 
�لد�خلية  �ل�سوؤون  يف  �لتدخل  عدم  مببد�أ 
جميع  يف  �لوطنية   �سيادتها  و�حرت�م  للدول 

�لظروف.
 

بعد ت�سنيف �سهادة الرتجمة يف خانة »املا�سرت املهني« 

الوزارة تتكفل بان�سغالت الطلبة املحتجني ببوزريعة
تكفلت وز�رة �لتعليم �لعايل، �أم�س، بان�سغاالت 
بجامعة  عربي    تركي  عربي  طلبة ترجمة 
يف  بالدخول  موؤخر�  هددو�  �لذين  بوزريعة، 
خانة  يف  �سهادتهم  ت�سنيف  بعد  �إ�رص�ب، 
�أكادميي«  »ما�سرت  بدل  �ملهني«  »�ملا�سرت 

رغم مز�ولة در��ساتهم �لعليا يف �جلامعة.
تظلم  ��ستالم  عند  �لو�سية  �لوز�رة  ووعدت 
نحو قر�بة 100 طالب ما�سرت 2 ترجمة، باأخذ 
�لنظر يف  و�إعادة  �العتبار،  بعني  �ن�سغاالتهم 
يف  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  مع  �ملو�سوع 
طلبة  هدد  فقد  ولالإ�سارة،  �خل�سو�س.  هذ� 

�أبو قا�سم  معهد �لرتجمة بجامعة �جلز�ئر 2 
�إ�رص�ب  يف  بالدخول  ببوزريعة  �هلل  �سعد 
�لتي  �لو��سح و�ملغالطة  موؤخر�، بعد �خلرق 
يخ�س  فيما  حق،  وجه  دون  لها  تعر�سو� 
�سهادة �ملا�سرت �ملتح�سل عليها بعد �لتخرج، 
�ملهني  �ملا�سرت  خانة  يف  ت�سنيفها  مت  �لتي 
�سهادتهم  �إدر�ج  يحرم  مما  �الأكادميي،  بدل 
يف �لوظيف �لعمومي وح�سولهم على منح �أو 
�لعليا  ��ستكمال در��ساتهم  حتى متكينهم من 

وفتح م�سابقات دكتور�ه م�ستقبال.
مرمي خمي�سة 

وايل البويرة يو�سح

 قرار منع ال�سعود اإىل تيكجدة احرتازي و ظريف
�أو�سح و�يل �لبويرة »لكحل عياط عبد �ل�سالم« 
�أن �لقر�ر�ت �ال�ستعجالية �لتي �تخذها نهاية 
�الأ�سبوع �لفارط خا�سة ما تعلق مبنع و�سول 
مرتفعات  �إىل  �لنارية  و�لدر�جات  �حلافالت 
وظريف  �حرت�زي  �إجر�ء  هو  تيكجدة  منطقة 
�ل�سلوكات  جر�ء  ��سطر�ريا  �إليه  �للجوء  مت 
�لالوعية لبع�س �ملو�طنني �لذين ال يحرتمون 
م�سالح  و�ر�ساد�ت  �لر�هن  �ل�سحي  �لظرف 
�جلوية  �لن�رصية  بخ�سو�س  �ملدنية  �حلماية 

�إختناق مروري رهيب  ت�سبب يف  �خلا�سة ما 
و�سط  �لعائالت  لع�رص�ت  �لثلوج  وحما�رصة 
�ل�سياق  ويف  طويلة،  ل�ساعات  ثلجية  عا�سفة 
ملمثلي  ت�رصيحاته  يف  �مل�سوؤول  ذ�ت  �سكر 
و�سائل �الإعالم خمتلف �الأجهزة �الأمنية وكل 
�الإطار�ت �الإد�رية وكل �مل�ساهمني يف ت�سهيل 
م�ساعدة  و  �أيام  ثالثة  طيلة  �ملرور  حركة 
منطقة  على  تو�فدو�  �لذين  �ملو�طنني 

اأح�سن مرزوقتيكجدة .

اإميان لوا�س

اأحمد باحلاج 
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التي  الأوىل  املرة  اأنها  اإىل  اأ�شار  كما 
الوطنية  الوكالة  خرباء  فيها  يعد 
موؤكدا  التقرير،  هذا  مثل  للنفايات، 
ال�شلطات  �شتمكن  الوثيقة  هذه  اأن 
ا، من التخطيط ب�شكل  اأي�شً العمومية 
اأف�شل لت�شيري النفايات يف امل�شتقبل، 
واملعلومات  البيانات  بف�شل  وذلك 

الكثرية الواردة يف هذا التقرير.
»هذه  اأن  امل�شوؤول  ذات  واأو�شح 
ما  �شتو�شح  واملعلومات  البيانات 
الواقع  اأر�ض  على  بالفعل  يحدث 
وا�شتعادة  ور�شكلة  ت�شيري  جمال  يف 
)اخلطرة  النفايات  اأنواع  جميع 
ذلك(«  اإىل  وما  وال�شلبة  واملنزلية 
وزيرة  م�شادقة  بعد  اأنه  واأ�شاف 
البيئة على هذا التقرير، �شيتم ن�رشه 

رقمية(  وا�شع )يف �شيغة  على نطاق 
جلميع  ال�شماح  اجل  من  وذلك 
الفاعلني بالرجوع اإليه لال�شتفادة من 

معطياته الرثية.
كما اأكد ومان اأن نحو خم�شني �رشكة 
من   2020 �شنة  ا�شتفادت  قد  نا�شئة 

حتت  التقني  املجال  يف  املرافقة 
الوطنية  الوكالة  خرباء  اإ�رشاف 
حتقيق  من  يتمكنوا  حتى  للنفايات 
م�شاريعهم، خا�شة يف جمال الر�شكلة 

وا�شرتجاع النفايات.
املرافقة  اإىل  »بالإ�شافة  انه  قال  و 
الوطنية  الوكالة  تنظم  التقنية، 
الإنرتنت  عرب  حما�رشات  للنفايات 
واأ�شحاب  النا�شئة  ال�رشكات  لفائدة 
لديهم  تكون  املبتكرة حتى  امل�شاريع 
ال�شحيحة  واملعلومات  املفاهيم 
ذكر  النفايات«واإذ  ت�شيري  جمال  يف 
خلية  و�شعت  قد  البيئة  وزارة  باأن 
ومان  اأكد  امل�شاريع،  هذه  ملرافقة 
للنفايات  الوطنية  الوكالة  اأبواب  اأن 
»مفتوحة لأي �شاحب م�رشوع مبتكر 
جمال  يف  الن�شاط  يريد  اأكادميي  اأو 

ت�شيري النفايات«. 

حت�سر الوكالة الوطنية للنفايات لإعداد اأول تقرير وطني حول و�سعية ت�سيري النفايات ل�سنة 2020 الذي 
�سيكون »مرجًعا« من حيث  املعلومات واملعطيات يف هذا املجال, ح�سبما اأفاد به اأم�س الثالثاء املدير العام 
للوكالة , كرمي ومانواأو�سح واأمان اأن »اإعداد تقرير وطني عن و�سعية ت�سيري النفايات �سي�سمح جلميع 

الفاعلني باحل�سول على روؤية وا�سحة حول و�سعية ت�سيري النفايات �سنة 2020 وبالتايل يوفر لهم جميع 
املوؤ�سرات واملعلومات الالزمة للتخطيط لت�سيري جيد للنفايات يف امل�ستقبل«.

املعهد العاملي للحوكمة والتنمية امل�ستدامة

تعيني »عبد القادر بري�ش« �سمن 
هيئة كبار امل�ست�سارين

التعاون بني اجلهات الق�سائية واجلامعات

اتفاقيات بني 27 جمل�سا ق�سائيا 
و25 حمكمة اإدارية  

يف ظرف اأ�سبوع 

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح
 48 �سخ�سا

والتنمية  للحوكمة  العاملي  املعهد  عني 
القت�شادي  اخلبري  اأم�ض،  امل�شتدامة، 
�شمن  القادر،  عبد  بري�ض  اجلزائري، 
وخرباء  امل�شت�شاري  كبار  هيئة 
نتيجة  التعيني  هذا  جاء  املعهد، حيث 
قدمها  التي  والإ�شهامات  املجهودات 
احلوكمة  يف  اجلزائري  الباحث  هذا 

والتنمية امل�شتدامة.
عبد  بري�ض  الدكتور  فاإن  ولالإ�شارة، 
القادر، امللم بال�شوؤون القت�شادية يعترب 
من الأ�شاتذة اجلامعيني املتخ�ش�شني يف 

هذا امليدان وله العديد من الإ�شهامات 
على  ي�رشف  العلمية، كما  والبحوث 
العديد من اأطروحات الدكتوراه يف جمال 
احلوكمة والتنمية امل�شتدامة وامل�شوؤولية 
اأنه  جانب  اإىل  لل�رشكات،  الجتماعية 
يراأ�ض وحدة بحث على م�شتوى املدر�شة 
تعزيز  متطلبات  حول  للتجارة  العليا  
الأعمال  بيئة   يف  احلوكمة  ممار�شات 
اجلزائرية، وع�شو باملنتدى القت�شادي 
ال�شت�شاري  جمل�شه  ويراأ�ض  اجلزائري، 

منذ �شنوات.

بالق�شاة  اخلا�ض  التكوين  برنامج  متيز 
تعاون  اتفاقيات  باإبرام عدة  ل�شنة 2020 
مت  الق�شائية،  واجلهات  اجلامعات  بني 
توقيعها من قبل  27 جمل�شا ق�شائيا و25 
حمكمة اإدارية، ح�شب ما اأفادت به وزارة 

العدل على موقعها الر�شمي.
على  العدالة  قطاع  »تفتح  اإطار  ففي 
ال�رشاكة  تعزيز  و  اجلامعي  الف�شاء 
الق�شائية  اجلهات  بني  والتعاون 
التكوين  وموؤ�ش�شات  واجلامعات 
الق�شائية  املجال�ض  قامت  املحلية«، 
ال�شنة املن�رشمة مب�شاعي مع اجلامعات 
بدائرة  املتواجدة  التكوين  ومعاهد 
اخت�شا�شها، اأ�شفرت عن اإبرام اتفاقيات 
تعاون مت توقيعها من طرف »27 جمل�شا 
اإدارية«و�شملت  حمكمة   25 و  ق�شائيا 
جوانب  من  العديد  التفاقيات  هذه 

التعاون، اأهمها »متكني الطلبة اجلامعيني 
من اإجراء ترب�شات على م�شتوى اجلهات 
اجلامعات  و«تخ�شي�ض  الق�شائية« 
حت�شري  اأجل  من  التكوين  ملقاعد 
ق�شاة  لفائدة  العليا  الدرا�شات  �شهادات 

وموظفي اجلهات الق�شائية«.
و اإىل جانب ذلك، تناولت هذه التفاقيات 
م�شرتكة  علمية  تظاهرات  »تنظيم  اأي�شا 
واأخرى  وق�شائية  قانونية  موا�شيع  حول 
البيئة  و  املتجددة  كالطاقات  م�شتجدة 
ي�شارك  الت�شال،  و  ال�رشعي  الطب  و 
اإطارات  و  باحثني  اأ�شاتذة  و  ق�شاة  فيها 
من الإدارات و املوؤ�ش�شات العمومية«كما 
م�شاريع  وجود  اإىل  الوزارة  اأ�شارت 
و  الإعداد  طور  يف  اأخرى  اتفاقيات 

ال�شياغة تخ�ض جهات ق�شائية اأخرى.

 1121 اأ�شيب  و  حتفهم  �شخ�شا   48 لقي 
اآخرون بجروح يف 991 حادث مرور وقع 
2 جانفي  و  الفارط  دي�شمرب   27 بني  ما 
على امل�شتوى الوطني، ح�شب ما ك�شفت 
املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  عنه 

اأم�ض الثالثاء، يف ح�شيلتها الأ�شبوعية.
مترنا�شت  بولية  ح�شيلة  اأثقل  و�شجلت 
اآخرين يف   18 و جرح  بوفاة 22 �شخ�شا 
اأح�شت  عموما،  و  مرور  ثمانية حوادث 
الفرتة  خالل  املدنية  احلماية  وحدات 
اإثر  تدخال    19432 اآنفا  املذكورة 
طرف  من  ال�شتغـاثة  مكاملات  تلقي 
جمالت  خمتلف  �شملت  املواطنني، 
املرور  بحوادث  املتعلقة  الأن�شطة 
ال�شحي  والإجالء  املنزلية  واحلوادث 
الأجهزة  تغطية  و  احلرائق  اإخمــاد  و 
ففيما  التظاهرات  ملختلف  الأمنية 
�شبيل  على  احلرائق،  باإخماد  يت�شل 
 871 بـ  الوحدات  هذه  قامت  املثال، 
تدخال �شمح باإطفاء 521 حريق من �شتى 

اإح�شاء  مت  اأخرى،  جهة  ومن  الأ�شناف 
عملية   4267 لتغطية  تدخـل   4996

اإ�شعاف و اإنقاذ اأ�شخا�ض يف خطر.
اأما فيما يندرج �شمن الن�شاطات املتعلقة 
كورونا  فريو�ض  انت�شار  من  بالوقاية 
كوفيد-19، فقد قامت وحدات احلماية 
املدنية، خالل نف�ض الفرتة و عرب كافة 
الرتاب الوطني، بـ 311 عملية حت�شي�شية 
وتذكريهم  حلثهم  املواطنني  لفائدة 
ب�رشورة احرتام قواعد احلجر ال�شحي 
اإىل  بالإ�شافة  الجتماعي،  التباعد  و 
 48 عرب  عامة  تعقيم  عملية   290 اإجراء 
عمومية  وهياكل  من�شاآت  م�شت  ولية، 
و  وال�شوارع  �شكنية  و جممعات  وخا�شة 
للحماية  العامة  املديرية  خ�ش�شت  قد 
عون   1320 العمليتني  لهاتني  املدنية 
حماية مدنية مبختلف الرتب، بالإ�شافة 
�شاحنة   149 و  اإ�شعاف  �شيارة   205 اإىل 
م�شخة، وفقا ملا اأفاد به ذات امل�شدر.

الوكالة الوطنية للنفايات

مرافقة حوايل خم�سني �سركة نا�سئة يف �سنة 2020
.     اأول تقرير وطني حول و�سعية الت�سيري 

 املخت�س يف تزوير وثائق املركبات

الطاحة  بالبارون
 "حممد الريح" بتلم�سان

اأولد  المن  لبلدية  عنا�رش   متكنت 
تلم�شان  ولية  �رشق   34 ميمون 
 « الريح  بالإطاحة بالبارون  »حممد 
املخت�ض يف تهريب ال�شيارات امل�رشوقة 
قبل  من  عنها  اأوروبا  واملبحوث  من 
متورط  املتهم  اأن  تبني  كما   ، الإنرتبول 
�شيارة   100 من  اأكرث  قواعد  تزوير  يف 
املواطنني  من  الع�رشات  على  ون�شب 
تلم�شان على  ببلديات جنوب  واملوظفني 

غرار البويهي وتريين ....
 املتهم تبني اأنه يقود �شبكة  متتد اإىل دول 
من  اجلنايات  بالعديد  جماورة،ومتابع 

بتلم�شان  مقدمتها  جنايتني  يف 
حني  يف  املوؤبد  بال�شجن  عليه  وحمكوم 
على  التحقيق  قيد  الق�شايا  لتزال بع�ض 
الدويل  متعلق  بالتهريب  ملف  راأ�شها 
�شبدو،هذا  يف  به  التحقيق  للمركبات يتم 
بني  كان ين�شط  املوقوف  اأن  تبني  وقد 
وعرث  م�شتعار  وتلم�شان با�شم  وهران 
مزورة  �شياقة  رخ�شتي  بحوزته على 
ا�شتكمال  انتظار  خمتلفة يف  وباأ�شماء 
على  ن�شب  املتهم  واأن  التحقيق،خا�شة 
ذات  ب�شيالرات  املواطنني  من  الع�رشات 

قيد مزور.

وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف يو�سف بلمهدي يوؤكد

المام اجلزائري يقدم خطابا راقيا بفرن�سا
والأوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وزير  اعترب 
الإمام  خطاب  اأن  بلمهدي  يو�شف 
خطاب  واأرقى  اأعلى  اجلزائري 
ديني  بفرن�شا كونه يبلغ ر�شالة الإ�شالم 
ال�شلطات  ب�شهادة  وذلك  والو�شطية 

الفرن�شية
والأوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وقال  وزير 
ت�رشيح  بلمهدي الثالثاء ويف  يو�شف 
انطالق  على  اإ�رشافه  عقب  لل�شحافة 
الئمة  من  الإطارات  انتداب  م�شابقة 
م�شجد  لدى  الديني  ال�شاأن  لتاأطري 

باملحمدية  الإمام  بدار  باري�ض، 
الختبار  هذا  يف  اأن  الناجحني 
خمرب  يف  تدريبية  ملرحلة  �شيخ�شعون 
بني  التعاون  ح�شيلة  كان  الذي  اللغات 
لتقوية  الفرن�شية  وال�شلطات  اجلزائر 
تبليغ  من  ميكنهم  الأئمة  مما  قدرات 
والو�شطية  والإ�شالم  اجلزائر  ر�شالة 
ال�شياق  هذا  يف  م�شيفا  واملحبة 
فان  الفرن�شية  ال�شلطات  انه  ب�شهادة 
اأعلى  هو  اجلزائري  الإمام  خطاب 
املوؤ�ش�شات  منابر  يف  خطاب  واأرقى 

الوزير  وذكر  بفر�شنا.  امل�شجدية 
الذي  المتحان  هذا  اأن  بلمهدي 
للرت�شح  اإطار   105 حاليا  فيه  ي�شارك 
اأ�شتاذ  واإمام  اأ�شتاذ  اإمام  اإىل63 من�شب 
رئي�شي وكذا اإمام مدر�ض، �شبقه امتحان 
كتابي �شارك فيه يف البداية 538 مرت�شح 
على امل�شتوى الوطني مو�شحا  اأن هذا 
األ  جلنتني  عرب  مير  ال�شفوي  الختبار 
الكرمي  بالقراآن  اخلا�شة  اللجنة  وهما 
العامة  بالثقافة  اخلا�شة  واللجنة 
الأئمة  اأن  باعتبار  الفرن�شية  وباللغة 

بهذه  قال،  كما  النا�ض،  �شيخاطبون 
اللغة واأ�شار باملنا�شبة، اأن عهدة بع�ض 
الأئمة يف فرن�شا كان يفرت�ض اأن تنتهي 
ال�شحي  الو�شع  اأن  اإل  اأكتوبر  �شهر  يف 
املجال  وغلق  كورونا  جائحة  ب�شبب 
مرتني  عهدتهم  متديد  مت  اجلوي، 
اأ�شهر لكل واحدة لكي ل  مبعدل ثالثة 
يرتكوا منابرهم �شاغرة يف هذا اجلامع 
اأوروبا  بل يف  فرن�شا  الأول يف  املرجع 

كلها من الناحية الدينية. 
باية ع 

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�سرقي يوؤكد:

نثمن جمهودات اجلي�ش يف الق�ساء على فلول الرهاب
لفعاليات  اجلهوي  املن�شق  ثمن 
ال�رشقي  باجلنوب  املدين  املجتمع 
املجهودات   ، عيوة  بن  علي 
اجلي�ض  قوات  طرف  من  املبذولة 
على  الق�شاء  يف  ال�شعبي  الوطني 
ووحدة  اأمن   و�شيانة  الرهاب  فلول 
اثنى  كما   . الوطني  الرتاب  و�شالمة 
اجلهوي  املن�شق  عيوة  بن  علي 

ال�رشقي  باجلنوب  املدين  للمجتمع 
قائد  بها  قام  التي  الكبرية  ، اخلطوة 
هيئة الركان العامة للجي�ض الوطني ، 
الفريق ال�شعيد �شنقريحة بعد الزيارة 
بتيبازة  م�شلمون  ملنطقة  امليدانية 
للق�شاء  الطاحنة  املعارك  تدور  اين 
على بقايا الرهاب ، وهو المر الذي 
معنويات  من  الرفع  اطار  يف  يندرج 

الوطني ومن ثم اعادة  افراد اجلي�ض 
بروح  التحلي  ب�رشورة  تذكريهم 
للت�شدي  واحلذر  واحليطة  اليقظة 
لي  طارئ او حماولة تهدف للم�شا�ض 

باأمن ووحدة الرتاب الوطني .
الدعوة  حمدثنا  جدد  ثانية  جهة  من 
املحلي  املجتمع  �رشائح  ملختلف 
لاللتفاف خلف قيادة اجلي�ض الوطني 

امن  حماية  على  ال�شاهرة   ال�شعبي 
ظل  يف  خا�شة   ، البالد  ووحدة 
الظروف ال�شعبة التي متر بها البالد 
ب�شبب حالت الال ا�شتقرار التي متر 
الفريقي  وال�شاحل  اجلوار  دول  بها 
النيجر  و  ومايل  ليبيا  غرار  على 

واململكة املغربية .
 جناة ,ح 

�سركة اإ�سمنت حامة بوزيان بق�سنطينة

اإنتاج اأكرث من 825 األف طن من الإ�سمنت 
بوزيان  حامة  اإ�شمنت  �رشكة  حققت 
ال�شناعي  للمجمع  التابعة  بق�شنطينة 
�شنة  خالل  )جيكا(  اجلزائر  لإ�شمنت 
األف طن من   825 يفوق  اإنتاجا   2020
اليوم  علم  ما  ح�شب  املادة،  هذه 
العام  املدير  الرئي�ض  من  الثالثاء 

لذات ال�رشكة م�شطفى كبو�ض.
»�شنة  باأن  كبو�ض  اأو�شح  ت�رشيح  ويف 
لعديد  بالنظر  �شعبة  كانت   2020
العوائق الناجمة عن الو�شعية ال�شحية 
فريو�ض  تف�شي  ب�شبب   ال�شتثنائية 
كورونا امل�شتجد، غري اأن اإنتاج �رشكة 
اإ�شمنت حامة بوزيان بلغ اأزيد من 825 
األف طن من مادة الإ�شمنت من اأ�شل 

طاقة اإنتاجية تقدر ب 1 مليون طن«.
نف�ض  يف  امل�شوؤول  ذات  واأ�شاف 
التي  ال�شحية  الأزمة  باأن  ال�شياق 
على  اأثرت  احلدود  غلق  فر�شت 
خمطط عمل م�شنع الإ�شمنت حلامة 
لتغيري  ي�شتعد  كان  الذي  بوزيان 
قطعة  تعد  التي  املطاطية  الأ�رشطة 
» اجلهاز  يعترب  الذي  الفرن  مهمة يف 

الأ�شا�شي يف خط الإنتاج«.
اإطالقها  مت  التي  العملية  باأن  وف�شل 
بعد  توقفت  اأجانب  خرباء  مب�شاركة 
عليها  الأجانب  امل�رشفني  اإجالء 
غداة ظهور فريو�ض كورونا امل�شتجد  
اإ�شمنت  �رشكة   « باأن  كبو�ض  و�رشح 

على  ذلك  رغم  عملت  بوزيان  حامة 
باأن  اإنتاج ال�شمنت«، مو�شحا  �شمان 
�رشكة  و  الإ�شمنت  م�شنع  مهند�شي 
ال�شيانة لل�رشق عملوا ما بو�شعهم من 
و  النتاج  �شل�شلة  على  احلفاظ  اأجل 

اإ�شالح القطع املعيبة«.
باأن  كبو�ض  اأو�شح  ال�شدد  هذا  ويف 
التي  بوزيان  حامة  اإ�شمنت  �رشكة 
عملية  من  �شنوات   4 منذ  ا�شتفادت 
اإىل  »حتتاج  لتجهيزاتها  �شيانة 
اأجل  من  كربى  تاأهيل  اإعادة  عمليات 
طاقاتها  على  باملحافظة  ال�شماح 
ب�شكل  الإنتاجية  قدراتها  وحت�شني 
ال�شوء  امل�شوؤول  ذات  اأكرب«و�شلط 

من  املحققة«  »الإجنازات  على 
جمال  يف  الإ�شمنت  م�شنع  طرف 
الإ�شمنت  »اإنتاج  مع  الإنتاج  تنويع 
ذو  الإ�شمنت  و  للكربيتات  املقاوم 
التي  و  الكربيتات  من  العالية  الن�شبة 
ناجحة  ب�شاأنها  الأوىل  التجارب  كانت 
املدير  الرئي�ض  باملنا�شبة  »واأعلن 
العام ل�رشكة اإ�شمنت حامة بوزيان باأن 
امل�شنع و بالتعاون مع �رشكة اإ�شمنت 
ت�شتعد  �شطيف  بولية  الكبرية  عني 
طن  األف    50 ت�شدير  عملية  لتنظيم 
من مادة الإ�شمنت )35 األف طن منها 
منتجة من طرف �رشكة اإ�شمنت حامة 

بوزيان( نحو غرب اأفريقيا.
حممد بن ترار

مرمي خمي�سة
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وك�سف املحافظ نور الدين يا�سع يف ت�رصيح 
خ�ص به »الو�سط«، اأنه ي�ساهم  ب�سفته ع�سو 
الدولية  احلكومية  الهيئة  ملكتب  منتخب 
التقارير  اإعداد  يف  املناخ،  بتغري  املعنية 
الطاقات  جمال  يف  ال�ساد�سة  التقييمية 
املتجددة والفعالية الطاقوية، و التي �سيتم 
2022، م�سريا  و   2021 �سنتي  بني  ن�رصها 
باملقابل اأنه قد مت لغاية اللحظة ن�رص ثالثة 
تقارير يف هذا اخل�سو�ص خالل �سنة 2018 
و 2019، هذا بالإ�سافة اىل اأنه ي�سارك حاليا 
يف اإعداد تقارير حول الطاقات املتجددة و 
التغريات املناخية و التنمية امل�ستدامة يف 

القارة الإفريقية.

وهنا اأكد متحدثنا، يف �سياق مت�سل، اأن اأهم 
اجناز حققته املحافظة والذي يعترب الأول 
من نوعه هو اجناز تقرير �سنوي �سامل لكل 
ميدان  يف  اجلزائر  يف  الوزارية  القطاعات 
الطاقوية،  والفعالية  املتجددة  الطاقات 
قيمة  ميثل  منتوج  اأول  اأنه  باملنا�سبة  لفتا 
امليدان  الفاعلني يف  للبالد، متكن  م�سافة 
الطاقات  تطوير  عملية  يف  التعجيل  من 
النتقال  وترية  من  والت�رصيع  املتجددة 

الطاقوي ال�سديق للبيئة يف بالدنا.
يف   ، « CEREFE  « رئي�ص اأ�سار  كما 
مع«الو�سط«،  اأن املحافظة  حديثه  �سياق 
الطاقوية،  والفعالية  املتجددة  للطاقات 
�سمعتها  اأطفاأت  قد  الأوىل،  الوزارة  لدى 
 ،2020 ل�سنة  »م�رصف«  تقرير  بن�رص  الأوىل 

يف  الطاقوي  »النتقال  عنوان  حتت  جاء 
تطوير  اجل  من  واآفاق  درو�ص  اجلزائر: 
مو�سحا  اأن  املتجددة«،  للطاقات  �رصيع 
العديد من اخلرباء  واملخت�سني الطاقويني 
�ساأنها  من  عمل  قاعدة  و  مرجعا  اعتربوه 
تطوير  عملية  ت�رصيع  على  امل�ساعدة 
الطاقوية  الفعالية  و  املتجددة  الطاقات 
جزئه  يف  قدم  قد  اأنه  بالدنا، خا�سة  يف 
الأول،  ملحة عن تطور املزيج الطاقوي يف 
خمتلف  من  امل�ستخل�سة  والدرو�ص  العامل 
ا�ستعر�ص بالتف�سيل  كما  الدولية،  التجارب 
الراهن  الو�سع  منه،  الثاين  اجلزء  يف 
اجلزائر  يف  والفعالية  املتجددة  للطاقات 
الكربى،  الوطنية  الربامج  تقييم  خالل  من 
ومدى تقدمها مع اإح�ساء دقيق لالإجنازات 

املجالني، بالإ�سافة  هذين  يف  القطاعية 
املحافظة  مل�ساهمة  �سامل  تقييم  اىل 
لالنتقال  وطنية  يف بلورة اإ�سرتاتيجية 
ومقرتحات  حلول  الطاقوي، بهدف تقدمي 

عملية وبناءة يف جزئه الأخري.
هي   « CEREFE  »اأن الـ الإ�سارة،  وجتدر 
 2019 نوفمرب  يف  احلكومة  اأن�ساأتها  هيئة 
الطاقات  اإنتاج  جمال  يف  الرهان  لك�سب 
للوزير  تابعة   ،2030 اآفاق  يف  املتجددة 

ال�ست�رصاف  اأدوات  تطوير  مهمتها  الأول، 
اأجل  من  والبعيد  املتو�سط  املدى  على 
جمال  يف  الرئي�سية  التحولت  ا�ستباق 
اخلطوط  حتديد  يف  وامل�ساهمة  الطاقة، 
لتنمية  الوطنية  لالإ�سرتاتيجية  العري�سة 
الطاقوية،  والفعالية  املتجددة  الطاقات 
الآليات  تقييم  على  دورية  ب�سفة  وتعكف 
املعتمدة يف تنفيذها ميدانيا ملعرفة مدى 

جناعة تاأثريها.

اعترب رئي�س املحافظة للطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية، لدى الوزارة 
الأوىل، الربوفي�سور نور الدين يا�سع، اأم�س، احل�سيلة املحققة على م�ستوى 

هيئته بعد عام كامل من اإن�سائها بالإجنازات امل�سرفة للغاية، بالنظر اإىل 
حجم التحدي الذي واجهها نتيجة الظروف ال�ستثنائية التي فر�ستها 

جائحة كورونا.

رئي�س حمافظة الطاقات املتجددة ، الربوفي�سور نور الدين يا�سع لـ" الو�سط"

قدمنا حلوال لبلورة اإ�سرتاتيجية وطنية لالنتقال الطاقوي
.    حققنا اإجنازات م�سرفة 
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تو�سع اجلزائر يف اإنتاج الكهرباء عرب الطاقة ال�سم�سية

رهانات ا�سرتاتيجية لتحقيق االأمن الطاقوي
.    معدل الإ�سعاع ال�سم�سي ما بني 2000 اإىل 3900 �ساعة �سنويًا

مركز امل�ستقبل للأبحاث والدرا�سات 
املتقدمة /بت�سرف

لتحقيق  تراهن اجلزائرعلى عدة خيارات 
زمني  جدول  خالل  الطاقوي  اأمنها 
نحو  التوجه  املقدمة  يف  ،وياأتي  حمدد 
الوطنية من  الرثوات  بديل طاقوي يحفظ 
اأ�سعار الطاقة و  ال�ستنزاف و من تقلبات 

ارتفاع تكاليف تو�سيلها.
امل�ستقبل  مركز  ن�رصها  درا�سة  توؤكد 
م�ساريع  تطوير  اأن   املتقدمة  للدرا�سات 
ظل  يف  البالد  يف  ال�سم�سية  للطاقة  كربى 
هذا  يف  واعدة  اإمكانات  من  متتلكه  ما 
يف  ي�ساهم  �سوف  نحو  وعلى  املجال، 
تقلي�ص العتماد على الوقود الأحفوري يف 
توليد الكهرباء، ومن ثم خف�ص النبعاثات 
الت�سديرية  القدرة  وتعزيز  الكربونية، 
الطبيعي،  والغاز  النفط  خلامى  للبالد 
اإنتاج ما يزيد عن 13  وتطمح اجلزائر يف 
الطاقة  عرب  الكهرباء  من  ميجاوات  األف 
هذا  ولبلوغ   ،2030 عام  بحلول  ال�سم�سية 
الهدف، يتعني عليها تطوير اآليات م�ساركة 
الطاقة  م�رصوعات  يف  اخلا�ص  القطاع 
املناق�سات،  قواعد  وتعديل  املتجددة، 
اإىل جانب النفتاح على ال�رصكاء الأجانب 
بالطاقة  املعنية  الدولية  واملوؤ�س�سات 
املتجددة من اأجل ال�ستفادة من خرباتها 

وفر�ص التمويل املتاحة. 
خطة طموحة:

حددت اجلزائر هدفاً لإنتاج ما ل يقل عن 
22 األف ميغاوات من الكهرباء عرب م�سادر 
الطاقة املتجددة بحلول عام 2030، منها 
من  ميجاوات  األف   13.5 عن  يقل  ل  ما 
اأكرث  اأى  الكهرو�سوئية،  ال�سم�سية  الطاقة 
املقررة،  الإ�سافية  الطاقات  ن�سف  من 
بن�سبة  ي�ساهم يف املجموع  وهو ما �سوف 

27% من قدرات الطاقة الكهربائية بحلول 
عام 2030. 

وب�سفة خا�سة، ت�سعى احلكومة ل�ستغالل 
اإمكانات الطاقة ال�سم�سية الواعدة لديها من 
اأجل بلوغ الهدف ال�سابق. ووفق التقديرات 
احلكومية، يرتاوح معدل الإ�سعاع ال�سم�سي 
اإىل   2000 بني  ما  اجلزائرية  بالأرا�سي 
 5.1 بني  يعادلها  وما  �سنوياً،  �ساعة   3900
كيلووات يف ال�ساعة اإىل 6.6 كيلو وات يف 
الكهرباء  توليد  يجعل  نحو  على  ال�ساعة، 
الناحية  من  ال�سم�سية جمدياً  الطاقة  عرب 

التجارية وال�ستثمارية. 
اجلزائر  تعمل  الإمكانات،  هذه  �سوء  ويف 
للطاقة  كبرية  م�ساريع  تطوير  على 
اأبرزها  ولعل  امل�ستقبل،  يف  ال�سم�سية 
م�رصوع »تافوك1«، الذي �سيتاألف من عدة 
توليد  بقدرة  ال�سم�سية  للطاقة  حمطات 
وهو  جيجاوات،   4 حوايل  تبلغ  جمتمعة 
اأحد اأكرب امل�ساريع الواعدة يف امل�ستقبل. 
بينما كانت بداأت بالفعل بال�سنوات الأخرية 
القدرات  ذات  امل�ساريع  بع�ص  تنفيذ  يف 
الإنتاجية املحدودة واملتو�سطة يف بع�ص 
 450 من  تقرتب  وبطاقة  البالد  اأنحاء 
قدرات  اإ�سافة  ت�ستهدف  كما  ميجاوات، 
الطاقة  من  ميجاوات   1000 بنحو  جديدة 

ال�سم�سية قبل نهاية عام 2021.
اأ�سباب عديدة:

ب�سكل مفرط على  تعتمد  لزالت اجلزائر 
احتياجات  تلبية  يف  الأحفوري  الوقود 
الطاقة،  من  القت�سادية  القطاعات 
ن�سبته  مبا  الطبيعي  والغاز  النفط  و�ساهم 
الأَوّيل  ال�ستهالك  اإجمايل  من   %98.7
وي�سكل   ،2019 عام  يف  البالد  يف  للطاقة 
النفط وحده ن�سبة 34.6% من ال�ستهالك 
الغاز  بينما ترتفع م�ساركة  للطاقة،  الأَوّيل 

الطبيعي اإىل %64.1. 

قدراته  والبالغ  الكهرباء،  قطاع  ويعتمد 
بن�سبة  �سنوياً،  ميجاوات  األف   21 من  اأكرث 
ل تقل عن 95% على الوقود الأحفوري يف 
ت�ساهم  الطاقة، فيما  احتياجاته من  تلبية 
وطاقة  املائية  والطاقة  ال�سم�سية  الطاقة 
التحدي  ويتمثل  املتبقية.  بالن�سبة  الرياح 
الطلب  اأن  يف  للجزائر  بالن�سبة  الرئي�سي 
املحلي على الكهرباء اآخذ يف الرتفاع يف 
ظل النمو القت�سادي والزيادة ال�سكانية يف 

البالد.
النمو  معدل  بلغ  املا�سي،  العقد  وخالل 
�سنوياً،   %2 حوايل  اجلزائر  يف  ال�سكاين 
مليون   35.2 من  ال�سكان  عدد  زاد  وقد 
مليون   43.4 اإىل   2009 عام  يف  ن�سمة 
هذا  ثبات  و�سيوؤدي   .2019 عام  يف  ن�سمة 
املعدل اإىل اإجمايل عدد �سكان قدره 47.9 
مليون ن�سمة بحلول عام 2025. وعلى هذا 
النحو، فاإن الطلب املتزايد على الكهرباء 
ا�ستهالك  يف  كبري  منو  �سيواكبه  م�ستقباًل 
بال�سوق  الطبيعي  والغاز  اخلام  النفط 
املحلية، ومن ثم تعطيل القدرة الت�سديرية 

للبالد.
ويف عام 2019، اأنتجت اجلزائر نحو 86.2 
مليار مرت مكعب، ا�ستحوذت ال�سوق املحلية 
على قرابة 52% من هذا احلجم ومبا قدره 
45.2 مليار مرت مكعب، وميثل ذلك زيادة 
مليار   26.2 البالغ  ال�ستهالك  من  كبرية 
فاإن  وبالتايل،   .2009 عام  يف  مكعب  مرت 
زيادة الطلب املحلي على الكهرباء، ف�ساًل 
الكربونية،  النبعاثات  لتقليل  احلاجة  عن 
مزيج  لتنويع  للجزائر  قوياً  حافزاً  ميثالن 
على  العتماد  وتعزيز  الكهربائية،  الطاقة 

الطاقة املتجددة. 

متطلبات رئي�سية:

اأعوام، كانت بيئة ال�ستثمار يف  قبل عدة 
قطاع الطاقة املتجددة غري نا�سجة حلد 

بعيد، على نحو اأدى اإىل اإحجام ال�رصكات 
عن ال�ستثمار يف اجلزائر على الرغم من 
ا�ستثمارية  اتفاقات  عدة  احلكومة  توقيع 
»توتال«  مثل  كربى  �رصكات  مع  لية  اأَوّ
وغريها،  الإيطالية  و«اإيني«  الفرن�سية« 
تدابري  لتخاذ  موؤخراً  دفعها  ما  وهو 

لتطوير الإطار التنظيمي للقطاع.
اإن�ساء مكتب  التدابري  اأهم هذه  وكان من 
يف  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة 
للطاقات  بـ«املحافظة  ي�سمى   2019 عام 
وهو  الطاقوية«،  والفعالية  املتجددة 
ال�سرتاتيجية  ت�سميم  عن  م�سئول 
املحلية لتطوير الطاقة املتجددة، وو�سع 
قدراتها.  ل�سحذ  الالزمة  ال�سيا�سات 
اجلزائر  اأطلقت  اأي�ساً،  نف�سه  العام  ويف 
اأطل�ساً مكوناً من 60 خريطة يحدد مواقع 
البالد مبا  الطاقة املتجددة يف  اإمكانات 
الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  ذلك  يف 
والطاقة احلرارية الأر�سية وطاقة الكتلة 

احليوية.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، اإل اأنه مع 
طرح جلنة تنظيم الكهرباء والغاز يف عام 
طاقة  م�رصوعات  لتنفيذ  مناق�سة   2019
اأظهرت  ميجاوات،   150 بقدرة  �سم�سية 
عدداً  املتجددة  الطاقة  قطاع  �سيا�سات 
يتاأهل يف ختام  الق�سور. فلم  من جوانب 
املناق�سة �سوى ثمانية �رصكات، وعر�ست 
منطقة  يف  فقط   ميجاوات   50 تنفيذ 
ب�سكرة عند �سعر 6.9 �سنت/ كيلووات يف 

ال�ساعة. 
للمناق�سة  املتوا�سعة  النتائج  وت�سلط 
التحديات  من  عدد  على  ال�سوء  ال�سابقة 
املتجددة  الطاقة  م�ساريع  تواجهها  التي 
يف اجلزائر ويتمثل اأبرزها يف ا�سرتاطات 
قيوداً  تفر�ص  التي  املناق�سة،  قواعد 
امل�رصوع،  ومتويل  ملكية  بهيكل  تتعلق 
من حيث �رصورة وجود م�ستثمر جزائري 

من  متويل  على  احل�سول  وتف�سيل  به، 
املوؤ�س�سات اجلزائرية بجانب ا�سرتاطات 
الألواح  حمتوى املكون املحلي لرتكيبات 

ال�سم�سية.
اآليات م�ساركة  واإىل جانب ما �سبق، تبدو 
يف  امل�ستثمرين  اأو  اخلا�ص  القطاع 
غري  املتجددة  الطاقة  م�رصوعات 
املناق�سات  على  تعتمد  حيث  م�سجعة، 
والعطاءات ب�سفة اأ�سا�سية، وذلك بخالف 
التي  املجال  هذا  املثلى يف  املمار�سات 
للم�ساركة على  اآليات متنوعة  تك�سف عن 
امللكية  ونقل  والت�سغيل  الت�سييد  غرار 

وتعريفات التغذية وغريها.
ملحة  بحاجة  اجلزائر  فاإن  اأي�ساً،  وهنا 
ال�رصكاء  مع  وا�سعة  �رصاكات  لتاأ�سي�ص 
الدولية  واملوؤ�س�سات  الدول  من  الأجانب 
من  لي�ص  املجال،  هذا  يف  اخلربة  ذات 
الطاقة  يف  خرباتها  من  ال�ستفادة  اأجل 
التمويل  لتوفري  واإمنا  فح�سب،  املتجددة 
اأي�ساً،  ال�سم�سية  للطاقة  الكبرية  للم�سارع 
ول�سيما اأن البالد تتعر�ص ل�سغوط مالية 
والغاز  النفط  اأ�سواق  تقلبات  نتيجة  قوية 
على  اأي�ساً  وينبغي  الأخرية.  الفرتة  يف 
النفط  اأ�سعار  حترير  موا�سلة  احلكومة 
والغاز الطبيعي بال�سوق، لكى جتعل اأ�سعار 
الإنتاج من الطاقة ال�سم�سية جاذبة وقادرة 

على املناف�سة مع الوقود الأحفوري.
اجلزائر  لدى  اإن  القول  ميكن  وختاماً، 
عرب  الكهرباء  توليد  يف  واعدة  اإمكانات 
ال�ستغالل  اأن  غري  ال�سم�سية،  الطاقة 
موا�سلة  احلكومة  من  يتطلب  لها  الأمثل 
والت�رصيعي  التنظيمي  الإطار  تطوير 
اأجل  من  ككل  املتجددة  الطاقة  لقطاع 
وامل�ستثمرين  اخلا�ص  القطاع  ت�سجيع 
وبالتايل  القطاع،  دخول  على  الدوليني 
التمويل  وقنوات  خرباتهم  من  ال�ستفادة 

املتاحة. 
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اأثارت امل�شاريع التنموية املتوقفة 
بب�شكرة  الوادي  زريبة  ببلدية 
ودفع  م�شريها  حول  الت�شاوؤالت 
لالحتجاج  املنطقة  مبواطني 
فيه  ملا  با�شتغاللها  واملطالبة 
من خدمة للم�شلحة العامة على 

غرار ال�شوق املغطاة وغريها.
را�شلت حركات املجتمع املدين 
ال�شلطات  الوادي  زريبة  ببلدية 
بع�ض  لها  ترفع  لكي  املحلية 
التي  ال�رضورية  االن�شغاالت 
اأثارت جدال وا�شعا خالل الفرتة 

االأخرية، من ذلك م�رضوع ال�شوق 
على  املتواجد  الوحيد  املغطى 
الوادي،  زريبة  بلدية  م�شتوى 
واملتوقف  املنجز  امل�رضوع 
وا�شحة  غري  الأ�شباب  العمل  عن 
اأ�شغاله،  كافة  انتهاء  من  بالرغم 
عن  املواطنون  ت�شاءل  حيث 
�شلت  التي  احلقيقية  االأ�شباب 
عليها  اأنفقت  التي  املن�شاأة  هذه 
الإنعا�ض  معتربة  مالية  اأغلفة 
الن�شاط التجاري باملنطقة وكذا 
ومن  اأخرى  جتارية  اآفاق  فتح 

واملواطنني  التجار  اإفادة  �شاأنها 
هذه  بقاء  واأن  ال�شواء،  حد  على 
خانة  ي�شنف يف  مهجورا  ال�شوق 

هدر املال العام.
ويف �شياق مت�شل ا�شتنكر املجتمع 
املدين ببلدية زريبة حامد اأي�شا 
املركز  ن�شاط  توقف  ا�شتمرار 
ال�شحي بالرغم من انتهاء اأ�شغال 
الرتميم منذ مدة، وهو ما زاد من 
معاناة املر�شى وغنب املواطنني 
للبلديات  التنقل  م�شقة  يف 
العالج،  تلقي  اأجل  املجاورة من 

هذا وي�شاف اإىل قائمة امل�شاريع 
الفرع  موؤ�ش�شة  اأي�شا  املتوقفة 
مل  الذي  حامد  لزريبة  البلدي 
ان�شغاالت  لتلبية  اأبوابها  تفتح 
اأ�شهر  منذ  االإدارية  املواطنني 
ح�شب ما اأكده املجتمع املدين، 
و�شعت  التي  الت�شاوؤالت  هذه 
امل�شوؤولني  طاولة  على  كلها 
تقدمي  انتظار  يف  ب�شكرة  بوالية 
قادم  يف  للمواطن  تو�شيحات 

االأيام.
�أحمد نا�صري

امل�شاريع  خمتلف  تقييم  متابعة  اإطار  يف 
مبناطق  التكفل  اإطار  يف  امل�شجلة  التنموية 
الوالية  وايل  تراأ�ض  الوالية  م�شتوى  على  الظل 
للوالية  العام  االأمني  اآغامري بح�شور  م�شطفى 

واملدراء التنفيذيني، لقاء تقييميا.
و�شعية  اإىل  التطرق  مت  االإجتماع  هذا  خالل 
من  بعدد  للتكفل  امل�شجلة  العمليات  خمتلف 
تلك  خا�شة  الظل،  مناطق  �شكان  ان�شغاالت 
التي اإنطلقت اأو التي يتم التح�شري النطالقتها 
وترية  بت�رضيع  تعليمات  اأعطى  وباملنا�شبة 
يف  واالنطالق  اجلارية  للم�شاريع  االإجناز  
القليلة  االيام  خالل  املربجمة  امل�شاريع 
العراقيل  من  عدد  بت�شوية  اأمر   كما  القادمة، 
�شواء االإدارية اأو املالية، التي ت�شببت يف تعطيل 

جت�شيد عدد من هذه امل�شاريع، كما مت تكليف 
بخرجات  بالقيام  املعنيني  املديري  خمتلف 
هذه  لت�شوية  املحلية  ال�شلطات  رفقة  ميدانية 
االجتماع  ذات  وخالل  ميدانيا،  اال�شكاالت 
تعليمات  ايليزي    بوالية  االأول  الرجل  اأ�شدى  
مب�شكل  االأمثل  والتكفل  التدخل  بخ�شو�ض 
التزود باملياه ال�شاحلة لل�رضب مبناطق الظل، 
امل�شجل  العجز  بخ�شو�ض  عمليات  واقرتاح 
الظل  مناطق  لتزويد  ال�شديد  حر�شه  وكذا 

باأدنى �رضوريات العي�ض الكرمي  للمواطن .
امل�شوؤول  اأعطى  اللقاء  هذا  هام�ض  وعلى 
تعليمات  التنفيذي،  اجلهاز  راأ�ض  على  االأول 
بخ�شو�ض مدى تطبيق التعليمات التي اأ�شداها 
مبتابعة  اخلا�شة  ال�شابقة  االجتماعات  خالل 

امل�شاريع التنموية ملناطق الظل بالوالية .
�أحمد باحلاج 

يف اإطار املتابعة الدورية لور�شات 
التنموية  للم�شاريع  اال�شغال 
ببلديات  العمومية  والهياكل 
الوالية، قام بحر االأ�شبوع اجلاري 
مبعاينة  بورقلة   الوالية  وايل 
بلدية  الهاي�شة  بور  حلي  ميدانية 
و�شعية  على  اطلع  حيث  ورقلة، 

احلي والنقائ�ض امل�شجلة
اأفاد بيان لديوان وايل والية ورقلة 
ابوبكر ال�شديق بو�شتة اأن خرجته 
الهاي�شة  بور  حلي  امليدانية 
من  مكنت   ، الواحات  بعا�شمة 
تخة  االبتدائية  املدر�شة  معاينة 
عالج  قاعة  معاينة  مع   ، ميلود 
ببور الهاي�شة، اإ�شافة لزيارة موقع 
مت  كما  االجتماعية،  التجزئات 
الزيارة معاينة موقع اجناز  خالل 
بور  مبدر�شة  تو�شيع  اأق�شام   06
امل�شوؤول  اأعطى  كما  الهاي�شة. 
التنفيذية  الهيئة  على  االول 
بخ�شو�ض  �شارمة  تعليمات 
التاأخر  ا�شتدراك  يف  االإ�رضاع 
االأ�شغال  بع�ض  اجناز  وترية  يف 
املحددة  االآجال  يف  واإمتامها 

الدورية  املتابعة  على  التاأكيد  مع 
طرف  من  للور�شات  وامل�شتمرة 
هام�ض  التقنية،وعلى  امل�شالح 
ورقلة  والية  وايل  قابل  الزيارة 
بو�شتة ممثلي عن  ال�شديق  بوبكر 
املجتمع املدين حلي بور الهاي�شة 
ان�شغاالتهم  اإىل  ا�شتمع  اأين 
اجناز  يف  خ�شو�شاً  واملتمثلة 
تو�شيع  ال�شحي،  ال�رضف  �شبكة 
طماأن   حيث  والغاز،  الكهرباء 
الوايل املواطنني انه هناك درا�شة 
مبنطقة  التطهري  ب�شبكة  خا�شة 
�شيتكفل  وباأنه  الهاي�شة،  بور 
ال�شنة  خالل  عمليات  بت�شجيل 
املتعلقة  تلكم  خا�شة   ، اجلارية 

بتو�شيع �شبكة الكهرباء والغاز.
اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
والة  األزم  قد  تبون  املجيد  عبد 
للميدان  بالنزول  اجلمهورية 
املواطنني  الن�شغاالت  واال�شتماع 
وال�شعي خلف التكفل بها بتطبيق 
مبداأ ح�شب االولويات واالإمكانات 

املتاحة . 
�أحمد باحلاج 

تعالت االأ�شوات املطالبة ب�رضورة 
واجلماعات  الداخلية  وزير  تدخل 
اأجل  من   ، بلجود  كمال  املحلية 
املنتدب  الوالية  وايل  تقدمي 
�شالح  عني  االدارية  باملقاطعة 
اأمام امل�شاءالت لتقدمي تو�شيحات 
عن اأ�شباب الت�شييق عن املجتمع 

املدين .
املدين  املجتمع  جمعيات  قالت 
باملقاطعة االإدارية عني �شالح يف 
مرا�شلة موجهة لوزير الداخلية ،و 
اجلماعات املحلية حت�شلت يومية 
اأنه  منها  ن�شخة  »الو�شط«على 
منذ تويل الوايل املنتدب اجلديد 
على  اجلمهورية  رئي�ض  وممثل 
�شوؤون  ت�شيري  املقاطعة  م�شتوى 
هذه املنطقة فاإن املجتمع املدين 
تو�شيات  ان  ا�شف  وبكل  الحظ 
رئي�ض اجلمهورية واملواد اجلديدة 
يف الد�شتور التي ت�شعى اىل اعطاء 
املجتمع املدين مكانته احلقيقية 
من  احلائط  عر�ض  �رضبت  قد 
التي بات يقوم  خالل املمار�شات 
وتهمي�شه  املنتدب  الوايل  بها 
الفاعلة  واملنظمات  للجمعيات 
لدى  كبري  قلق  ي�شكل  واأ�شبح 
فعاليات املجتمع املدين  خمتلف 
بدوره  ي�شعى  الذي  �شالح  بعني 
املواطنني  ان�شغاالت  اإي�شال  اىل 
اطار  يف  بها  للتكفل  وال�شعي 

التعاون مع خمتلف ال�شلطات.
و  ذكره  �شبق  ما  اىل  ا�شافة   
القطرة  املرا�شلة  ذات  ماتعتربه  
حماولة   يف  الكاأ�ض  اأفا�شت  التي 

�شاأن  من  التقليل  املنتدب  الوايل 
املدين  املجتمع  ممثلي  وقيمة 
خالل  من  اجلميع  اأمام  وذلك 
حماولته تكميم االأفواه التي ت�شعى 
حيث  الغري  بدورها  القيام  اىل 
املدين  املجتمع  ممثلي  ا�شبح 
اللقاءات  خالل  للطرد  يتعر�شون 
تراه اجلمعيات  ما  املفتوحة وهو 
وغري  مقبول  غري  امرا  الفاعلة  

مربر.
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
ال�شلطات  الزم  قد  تبون  املجيد 
العمومية خالل اللقاء االخري الذي 
اوت  �شهر  بالوالة  احلكومة  جمع 
من ال�شنة املن�رضمة ،ب�رضورة فتح 
قنوات احلوار البناء مع اجلمعيات 
التكفل  خلف  وال�شعي  الفاعلة 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بان�شغاالتها 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
�أحمد باحلاج 

بلديتي زريبة �لو�دي وزريبة حامد بب�صكرة

للوقوف على �ن�صغاالت �صكان مناطق �لظل 

يف �إطار �ملتابعة �لدورية للور�صات 

حتذير�ت من ت�صنج �الأو�صاع 

م�ساريع تنموية متوقفة ت�ستنزف املال العام

وايل ولية اإيليزي يرتاأ�س لقاء تقييميا 

وايل ورقلة يوا�سل خرجاته امليدانية 

وزير الداخلية مطلوب بعني �سالح 
رئي�ض �جلمهورية ممتع�ض من عجزهم  يف تنفيذ بر�مج �لظل 

لقاء الولة باحلكومة قبل نهاية �سهر جانفي 
�أفاد  م�صدر مطلع عن لقاء �حلكومة بالوالة قبل نهاية �ل�صهر �جلاري للوقوف على 

مدى  �لتز�م �حلكومة بتنفيذ بر�مج �لتنمية مبناطق �لظل وهو �للقاء �لذي �صي�صبق 
حركة  �لتغيري �ملرتقبة يف �صلك �لوالة و�لتي �صتم�ض بالدرجة �الأوىل م�صوؤويل �الأجهزة 

�لتنفيذية �لذين جتاوزتهم �الحد�ث ح�صب �ملعلومات �ملتاحة .

�أحمد باحلاج 

اللقاء  اجلمهورية  رئي�ض  ا�شتبق 
بالوالة  احلكومة  بني  املرتقب 
، من خالل  ال�شهر اجلاري  خالل 
عجز  يف  ال�شديد  امتعا�شه  ابداء 
بتعليمات  االلتزام  الوالة يف  بع�ض 
ال�شلطات املركزية الرامية لل�شهر 
التنمية  وافاق  واقع  جت�شيد  على 
هذه  النت�شال  الظل  مبناطق 
االخرية من براثن التخلف التنموي 
وذلك على هام�ض اجتماع جمل�ض 

الوزراء يوم االحد املن�رضم .
اأفاد به املتابعون لل�شاأن  وح�شبما 
البالد  جنوب  بواليات  املحلي 
على  احلدودية  و  النفطية  الكبري 
ايليزي    ، مترنا�شت   ، ورقلة  غرار 
ب�شار   ، غرداية   ، الوادي   ، ،ادرار 
وتيندوف احلدودية ، ان ال�شلطات 
بعدما  الرهان  خ�رضت  العمومية 
النقائ�ض  تدارك  يف  عجزت 

التي  الظل  مبناطق  امل�شجلة 
احلياة  �رضوريات  الدنى  تفتقر 
ال�شحة  قطاعات  على  املح�شوبة 
املائية  واملوارد  الري   ، الرتبية   ،
 ، والتعمري   البناء    ، الفالحة   ،

االمر  والريا�شة  ال�شباب   وقطاع 
اجلمعيات  بعديد  دفع  الذي 
بتدخل  للمطالبة  الفاعلة  املحلية 
جلان  الإيفاد  بالبالد  القرار  �شناع 
امل�شتوى  عالية  م�شرتكة  وزارية 

التي  االأطراف  حقيقة  لتق�شي 
تعليمات  عرقلة  خلف  تقف 
مناطق  النت�شال  الهادفة  الدولة 
واملعزولة  النائية  بالقرى  الظل 
براثن  من  احلدودية  واملناطق 

التخلف التنموي .
ويرى اكرث من متحدث يف املو�شوع 
ال�شنة  حلول  مع  تزامنا  انه 
وتعديل   2021 اجلديدة  امليالدية 
ال�شنة  على  والتوقيع  الد�شتور 
ال�رضوري  من  بات  فقد  املالية 
تنفيذيني  مدراء   ، والة  تعيني 
االلتزام  على  قادرين  ووالئيني 
بتعليمات احلكومة ومن ثم احتواء 
بلغة  االجتماعية  اجلبهة  غليان 
التم�شك  عن  ناهيك   ، ال�رضاحة 
الرقابية  االدوات  تفعيل  مبطلب 
العمليات  خمتلف  اجناز  ل�شمان 
التقنية  للمعايري  وفقا  االمنائية 
والقانونية املعمول بها ويف اآجالها 

املحددة .

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رضكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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العنوان
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الق�سية الفل�سطينية

ـ  ؟ا  الكلمة  ب�سالح  التغيري  اإىل  الطاحمة 
قراأنا لكم اأ�ستاذنا الكرمي وعرفنا قدركم 
ال�ا�سع واأنكم تكتب�ن بب�ساطة الب�ؤ�ساء من 
حملة اأثقال الهم الذي ه� ب�زن اجلبال...
واأن ترتيب الألفاظ عندكم �سبيه برت�سيع 
الذهب اخلال�ص ..بعد اأن كان جمرد طمي 
وثرى ؟ا ثم �سريمت�ه بب�ساطة الأبرياء اإىل 
كرا�سات ومعاجم يع�د اإليها كل قارئ من 

ال�هلة الأوىل.
النا�سعة  املراآة  ه�  الب�سيط  اأ�سل�بكم 
كل  يف  بال�سداأ  حماطة  وهي  حتى 
الأخري  يف  لكنه  ...ـ  واحل�ا�سي  الزوايا 
...بل  ـ  البليغ  للمعنى  النت�سار  ه�  
انت�ساركم للفكرة اجل�هر كان و�سيظل ه� 
كنتم وحر�ستم  )وهكذا  املاأم�ل  املبتغى 
والأدب  ال�سيا�سة  يف  لكم  قراأنا  دوما(  
جلها  الدين...وكان  ويف  والدميقراطية 
ط�ل  يف  املفق�د  ال�عي  خانة  يف  ي�سب 
منا  .لكم  ال�سا�سع  ال�طن  هذا  وعر�ص 
اأ�سمى معاين العرتاف مبا يلج خ�اطركم 
نب�ص كل  اإىل  واأفئدتكم من م�ساع هادفة 
م�روث ترونه �سالح يف �سياقه التاريخي 
لي�ص اإل؟ا واأن الكتابة هي حنكة العظماء 

ينا�سدون  ممن  املتكلمني  الفال�سفة  من 
طريقة  واحلق....واأن  ال�سائب  الق�ل 
وتقنية كل ذلك تنبع من عقل راجح ويفقه 
زبائد  وا�سع  بل  والتحديد  القيا�ص  علم 
الأ�سياء مكان الركائز العليا والأ�سا�سية...
وطريقتكم احلفرية تذكرنا بكبار العق�ل 
من  حتيط  اأن  يف  جنحت  التي  العربية 
ح�لها اجلماهري العري�سة ل ل�سيء �س�ى 
عن  املمتنع...بعيدا  ال�سهل  يف  حذاقتها 
والتقعر  اللغ�ي  الع�سالت  ا�ستعرا�ص 
اللفظي...وهذا ه� الأ�سل يف كل عملية 
الفن�ن(  هاته  اأحد  اإل  الكتابة  وما  فنية) 
احلليم  عبد  الكبري  امل�رصي  كالأ�ستاذ 

قنديل وفي�سل القا�سم 
ويحي  ال�سالح   وعلي  داوود   اأو  ور�ساد 
...وعلى وزن  الكبي�سي و�سبحي حديدي 
انزل�ا النا�ص منازلهم...نحن نعي وندرك 
باأن خ��سكم يف جمال الن�رص �س�ف يجعل 

من طروحاتكم 
والبعيدة عن العمل الأكادميي . تزيد من 
داخل  اأي  ال�سي��سي�كتابي  التاأثري  حدة 
لهذا  النرية  والأقالم  الكتاب  جمتمع 
خط�ط  كتاباتكم  ن�ع  ر�سم  لقد  ل�طن.. 

متالأوها  باأكملها  لقارة  وعر�ص  ط�ل 
الهامة  الفكرية  والتفا�سري  ال�رصوحات 
زال  ول  ظل  التي  املع�سالت  لأمهات 
فيها  يتخبط  باخل�س��ص  العربي  العقل 
م�ساكل  منها...وقدرما هي  اأنينيا  ويتاأمل 

عقلية فهي من بنات 
التقاليد  اأ�سري  مازال  الذي  املجتمع 
العقل  يف  املت�ارثة  واخلرافات  البالية 
الفتح  لها  يك�ن  لن  اجلمعي...و�س�ف 
الن�سال  با�ستمرارية  اإل  ؟ا  املبني 
الكتابة  باأن  �سلّمنا  اإن  هذا  الكتابي....ـ 
ـ  املحت�م  وقدرهم  العقالء  ديدن  هي 
ما�سة  بحاجة  اجلديدة  جزائرنا  الي�م 
اجلذابة... اأحرفكم  تطرزه  ما  مثل  اإىل 
لأنه كما يقال يف املثل الي�ناين) اأن تقراأ 
وهذا  عي�ن(  اأربعة  متتلك  فاأنت  وتكتب 
ما نخاله من اأثر طيب �س�ف ينطلي على 
جل ما تخ��س�ن فيه من حفر معريف...
بامل�سطلحات  ال�ستعانة  عن  بعيدا 
الكثري  اأده�ست  التي  الغربية  واملفاهيم 
وما  الغرب  حداثة  من  امل�سدومني  من 
يزعم�ن...ي�م  هم  كما  حداثتهم  بعد 
لقد  اأخرى....  ك�اكب  من  لقراء  يكتب�ن 

املليء  والزمن  الع�رص  هذا  يف  ات�سعت 
عامل  على  املتنطعني  دائرة  بالأ�سماء 
بهم  املتهافت...وكاأن  املت�سارع  الن�رص 
ال�سهرة  �سبيل  ه�  الكثري  والطبع  الن�رص  
والنجاح ,غري اأن النجاح احلقيقي ه� يف 
وال�سائب... الراجح  الراأي  و�سالبة  ق�ة 
كتابيا  عم�دا  جتد  املرات  بع�ص  ففي 
م�سح�ن  املئة  وكلماته  اأحرفه  تتعدى  ل 
بالأفكار الد�سمة خري من قراءتك لثالث 
روايات اأو جمم�عات �سعرية متت�ص منك 
قال  كما  ....اأو  الأيام  واأ�سهرمن  اأ�سابيع 
الأعمال  وا�سيني...اأغلب  الأعرج  م�ؤخرا 
خ�اطر  جمرد  الي�م  املطب�عة  الروائية 
عابرة ؟ا وهذا دليل عن اأن الكتابة لي�ست 
ح�س�ا لفظيا بل هي ع�سارة جتارب وروؤى 
احل�سا�سة  املفا�سل  مت�ص  وثاقبة  حادة 
نحييك  وحمنة...اأخريا  ق�سية  لكل 
اأ�ستاذنا الكرمي باألف حتية ونق�لها للمرة 
النرّية  اأفكارك  ملثل  اأح�جنا  ما  الألف 
والهادفة ال�سائبة...بعيدا عن كل تكليف 
وح�س� غري مق�س�د...والأبغ�ص من ذلك 
اإن كان مق�س�دا ...وهذا على وزن فاقد 

ال�سيء ل يعطيه؟ا

على  املرور  الأح�ال  من  بحاٍل  ميكننا  فال 
وم�ساريع  اعتداءاٍت  من  القد�ص  ت�سهده  ما 
ته�يدّية, اإذ ي�سكل ته�يد املدينة املحتلة ذروة 
حماولته  وتت�ساعد  الحتالل,  خمططات 
الأق�سى,  امل�سجد  يف  جديد  واقٍع  فر�ص 
وا�ستمرار  اإدارته,  يف  امل�ستمر  التدخل  عرب 
املرابطني  على  والعتداء  اقتحاماته, 
مع  املحاولت  هذه  وتتزامن  وامل�سلني, 
وت�سعى  ال�ستيطانية.  امل�ساريع  ت�ساعد 
ترامب  اأيام  ا�ستغالل  اإىل  الحتالل  حك�مة 
الأخرية يف البيت الأبي�ص, اإذ �سهدت الأ�سهر 
من  العديد  اإقرار   2020 عام  من  الأخرية 
التحتية  البنية  يف  ال�ستيطانية,  امل�ساريع 
والعطاءات ال�ستيطانية, اإ�سافًة اإىل ا�ستمرار 
الفل�سطينيني  منازل  بهدم  الحتالل  اأذرع 
ومن�ساآتهم, واإحداث تغيري دمي�غرايّف مبا�رص 

يف املدينة املحتلة.

اإمتام املرحلة الأخرية
 من »�سفقة القرن«

هذه,  املت�ساعدة  الته�يد  م�جة  وتاأتي 
املرحلة  اإمتام  ترامب  اإدارة  حماولت  مع 
اإطالق  عرب  القرن«,  »�سفقة  من  الأخرية 
م�جة تطبيعّية مع اأكرب عدٍد ممكن من الدول 
العربية, وما نزال يف و�سط هذه امل�جة؛ اإذ 
اأملَح ترامب اإىل اإمكانية ان�سمام دوٍل عربية 
لت�سجيل  حماولة  يف  اأخرى,  اإ�سالمية  اأو 
اإنهاء  عن�ان  حتت  ال�سيا�سية  انت�ساراته  اآخر 
�سع�ب  اإدخال  عرب  الفل�سطينية,  الق�سية 

املنطقة يف دائرة العالقة مع الحتالل.
التي  للظروف  املتعمقة  القراءة  واإّن 
التطبيع,  من  اجلديدة  امل�جة  بهذه  اأحاطت 
املجالني  يف  القادمة  ولنعكا�ساتها 
من  عدداً  تُظهر  والعربي,  الفل�سطيني 
اإرها�ساتها بالتجلي يف  التي بداأت  املخاطر 
اأن�ساق  يف  اأو  املحتلة,  ومناطقها  فل�سطني 
العربي مع الحتالل, وم�قع الأخري  التعامل 
ياأتي  وفيما  العربي.  يف حميطه  جي��سيا�سياً 

نذكر اأبرز �سبعة خماطر, وهي:

ال�سعبّي:  اإىل  الر�سمي  التطبيع  من   1-

ظ�اهر  اأبرز  الظاهرة  هذه  تك�ن  اأن  ميكن 
حاولت  اإذ  التطبيع,  من  اجلديدة  امل�جة 
الدول املطبعة وخا�سة دولة الإمارات, اإخفاء 

تتعامل  فلم  ال�سعبّي,  القب�ل  ب�ستار  جرميتها 
مع هذا التطبيع على اأنه اتفاق �سيا�سّي فقط, 
كما تعاملت معه �سابقاتها من الدول العربية, 
بل حاولت الرتويج باأنه مطلب �سعبّي, وحالة 
»�سعبني«  بني  تعاي�ص  اأنه  وروجت  مقب�لة, 
و«�سالم« واقع بني بلدين, �سيجر على املنطقة 
يجري  ملا  وا�سح  جتاوز  يف  والربكة,  اخلري 
من  الفل�سطيني�ن  يعانيه  وما  فل�سطني,  يف 
اعتداءات م�ستمرة من القد�ص وال�سفة وغزة 
بال�س�ر  ذلك  ومتظهر  املحتلة.  والأرا�سي 
واملقاطع امل�س�رة ح�ل الزيارات املتبادلة, 
وو�س�ل اآلف ال�سياح »الإ�رصائيليني« اإىل دبي 

واأب� ظبي.

لعتداءات  العربي  التقبل   2-
الحتالل على الفل�سطينيني: 

فعلى اإثر حت�ل الحتالل اإىل دولة »�سديقة«, 
مع  العربي  التعامل  ن�سق  يتح�ل  اأن  بد  فال 
املنطقة,  يف  الدخيل  ووج�دها  اعتداءاتها 
هجمة  من  به  تق�م  ملا  تربيرات  واإيجاد 
ته�يدّية ت�ستهدف جممل ال�ج�د الفل�سطيني, 
وه� ما بداأت اإرها�ساته منذ عدة اأع�ام, عرب 
وتراجع  بالإرهاب,  غزة  يف  املقاومة  و�سف 
الرتويج  مع  الفل�سطينية,  بالق�سية  الهتمام 
واأن  الفل�سطينيني«,  »جح�د  عن  الدراما  يف 
مل  الفل�سطينيني  ولكن  الكثري  قدم�ا  العرب 
املكثف  ال�ستهداف  هذا  �سيئاً.  يقدم�ا 
الجتماعي,  الت�ا�سل  وو�سائل  الإعالم  عرب 
ال�سع�ب  وجدان  يف  اخرتاقاٍت  باإحداث  بداأ 
العربية؛ نعم ما زال حمدود الأثر, ولكنه قادٌر 
على التاأثري مع تكثيف هذه احلمالت وزيادة 

زخمها واملنابر املتاحة لها.

اإىل  الأول  العدو  من  -3 الحتالل 
ال�سديق الأف�سل: 

على  التطبيع  من  اجلديدة  امل�جة  عملت 
من  املا�سية  ال�سن�ات  يف  جرى  ما  تر�سيخ 
العربي,  الق�مي  الأمن  اأول�يات  يف  تغيري 
والعدو  لل�سديق  التقليدي  التعريف  يعد  فلم 
يف  الفل�سطينية  الق�سية  تعد  مل  بل  �سارياً, 
�سلم اأول�يات جّل الدول املطبعة. فالتغيريات 
به  قام  وما  املنطقة  �سهدتها  التي  الكربى 
ترامب, حّ�ل دولة الحتالل اإىل اأبرز اأ�سدقاء 
ومن  املقاومني  وحّ�ل  املطبعة,  الأنظمة 

يعمل على منا�رصة الق�سية الفل�سطينية ودعم 
ي�ستحق  اإىل عدٍو  الفل�سطيني؛  ال�سعب  وج�د 
فت�ساعد  وامل�اجهة,  والت�سنيع  املالحقة 
حقيقي  ح�سار  وداعميها,  املقاومة  ح�سار 
املنتمني  واعتقال  التم�يل  م�سادر  م�ّص 
يف  ت�سهم  �سخ�سيات  اغتيال  وت�سهيل  اإليها, 
تط�ير اجلهد املقاوم ودعمه, وما اعتقالت 
اإل  ال�سع�دية  يف  الفل�سطينيني  من  الع�رصات 

�س�رة لهذا التح�ل الدراماتيكي.

القرن:  اخرتاق   4-

فل�سطني  م�قع  يف  اخللل  هذا  جانب  اإىل 
هذه  التطبيع  اتفاقيات  ت�سمح  وق�سيتها, 
اأب�اب  وت�رِصّع  الحتالل,  نف�ذ  بزيادة 
الخرتاق  من  املزيد  اأمام  املطبعة  الدول 
الإ�رصائيلّي, يف مقابل مكا�سب ا�سمية للدول 
العربية املطبعة, وجتارُب الدول العربية التي 
ماثلة  والت�سعينيات  ال�سبعينيات  يف  طبعت 
اأمامنا, فلم ينِه التطبيع م�ساكلها القت�سادية, 
ومل يكن الغطاء الأمريكّي كافياً مل�اجهة ما 
اإ�سكاليات  وهي  بني�ية,  م�ساكل  من  تعانيه 
الأمنية  حاجاتها  تفاقم  مقابل  يف  تر�سخت 

حلماية عالقتها مع الحتالل.

القد�س:  تهويد  غطاء  التطبيع   5-

اأما عن اآثار التطبيع على القد�ص والأق�سى, 
تباعاً,  بالظه�ر  اإرها�ساته  بداأت  فقد 
باأن  وا�سحة  �س�رًة  تُعطينا  عالماٌت  وهي 
على  قا�سية  اآثاٌر  لها  �ستك�ن  امل�جة  هذه 
معظم  ت�ساوقت  فقد  املحتلة.  املدينة 
الحتالل  اأطروحات  مع  املطبعة  الأنظمة 
ح�ل  بنظرته  وقبلت  املحتلة,  املدينة  ح�ل 
»اتفاقيات  يف  و�رّصعت  والأق�سى,  القد�ص 
للم�سجد  امل�ست�طنني  اقتحامات  ال�سالم« 
اأداءهم ال�سل�ات التلم�دية  الأق�سى, وجعلت 
فيه,  ال�سالِة  مُياثل حق امل�سلمني يف  »حّقاً« 
من  للمزيد  الحتالل  اأمام  املجال  يفتح  ما 
التق�سيم  وحت�يل  امل�سجد,  على  العتداء 

املكاين للم�سجد اإىل اأمٍر واقٍع قريب.

العربية  ابتداع القتحامات   6-
لالأق�سى: 

تر�سيخ  هذه,  التطبيع  م�جة  خماطر  ومن 

حتت  لالأق�سى,  واإ�سالمية  عربية  اقتحامات 
لن  زيارة  وهي  فيه«,  وال�سالة  »زيارته  غطاء 
اأي  »امل�ساملة«,  للعنا�رص  اإل  مفت�حة  تك�ن 
اأجندة  حتت  الأق�سى  �سيدخل  عربّي  كل  اأن 
ت�سعى  التي  روايته  على  م�افقاً  الحتالل, 
�سيك�ن  الأق�سى,  مكان  »املعبد«  اإحالل  اإىل 
الحتالل  ق�ات  له  �ست�ّفر  بل  به,  مرحباً 
اأما  الأق�سى.  داخل  حتى  والرعاية  احلماية 
يتم�سك�ن  الذين  الأحرار,  من  الأمة  باقي 
»م�ساغب�ن«  فهم  للقد�ص,  العربية  بالأحقية 
بنظر الحتالل والأنظمة املطبعة معها, غري 

مرغ�ٍب فيهم.
7- ت�س�يه مدارك الأجيال القادمة:

فما  تغتفر,  ل  جرمية  املطبع�ن  يرتكب   
جريرته  تت�قف  لن  حايّل  تطبيع  من  يجري 
اإىل  �ستمتد  اإذ  فقط,  احلا�رص  اجليل  على 
يف  الحتالل  م�قع  وتر�سخ  القادمة  الأجيال 
املنطقة, وحتاول �سلخه عن ث�ابته الأ�سيلة 
مقدمتها  ويف  املركزية,  بق�ساياه  ومت�سكه 
وتك�رص  التحرر,  اإرادة  امتالك  من  منعه 
ح�اجز العداء النف�سي مع ال�سهاينة, وتزييف 
الإعالمية  الربامج  تكثيف  عرب  الأمة  وعي 
�س�رة  تغيري  اإىل  تهدف  التي  وامل�سل�سالت 
ما  وه�  لالأمة,  ال�سعبي  املدرك  يف  املحتّل 
بداأنا نراه يف تغيري مناهج التعليم, واإلغاء كل 

ما ي�سري اإىل الحتالل.
اأخرياً

النقاط  هذه  عند  التطبيع  خماطر  تقف  ل 
احلالية  الأنظمة  و�سيلة  فالتطبيع ه�  ال�سبع, 
املقام  يف  �سع�بها  وحماربة  اأركانها,  لتثبيت 
من  منطقتنا  يف  املعركة  حت�يل  عرب  الأول, 
�رصاٍع من اأجل احلق�ق الفل�سطينية والعربية, 
اإىل  وخططه,  الحتالل  اأطماع  وم�اجهة 
وتر�سيخ  العربي,  الداخل  يف  مدمرة  معركة 
كل  كتم  الأنظمة  هذه  �ستحاول  اإذ  اخل�ف. 
طريقة  باأي  التطبيع,  م�اجهة  يريد  �س�ت 
وحماور,  ا�سطفافات  بناء  واإعادة  ممكنة, 
املنطقة.  وم�قعه يف  الحتالل  اإل  تخدم  ل 
وه� ما ي�ستدعي املزيد من اجله�د العربية 
من  امل�جة  هذه  مل�اجهة  والإ�سالمية 
التطبيع, فاملرحلة ت�ستدعي ح�سد كل طاقة 
تك�ن  لن  احلالية  امل�جة  فتبعات  ممكنة, 

ي�سرية اأبداً.

بن عجمية بوعبد اهلل...النت�صار للفكرة

�صبعة خماطر ملوجة التطبيع اجلديدة 

ي�سعدنا يف هذه اللفتة املوجزة 
اأن نزف اإىل �سخ�سكم الكرمي 

هذه التحية الأخوية والفكرية 
امللفقة مبنازل الأدباء الأحرار 

اأينما حلوا وارحتلوا. من 
حملة م�سعل الكلمة الطيبة 
والرنانة بل ال�سبيهة بحركة 

الر�سا�س،الذي ل يخطئ هدفا 
حمددا،وا�سعني يف ح�سباننا 

باأنكم ل�ستم بالقلم الهنّي والذي 
لن يدخر اأي جهد مق�سود من 

اأجل اإنارة الدروب املظلمة 
والكثري من الزوايا التي هي 

بحاجة اإىل ب�سي�س من الأمل 
كي ت�سبح اأر�سية خ�سبة لكثري 

من املواهب اخلالقة.. 

بقلم: جمال ن�سراهلل

بعيدا عن الأ�ساليب املعقدة:

ُتعاين الق�سية الفل�سطينية 
تراجعًا غري م�سبوق يف 

م�ستويات التفاعل الر�سمي 
العربي، وي�سكل التطبيع 

حالّيًا اآخر حلقات هذا 
الرتاجع، اإذ تت�سابق دوٌل 
عربية لتطبيع عالقاتها 

مع دولة الحتالل، بع�سها 
يف مقابل مكا�سب �سيا�سّية، 

واأخرى من دون اأي مكا�سب، 
اأو مربرات ت�سوقها اأمام 
�سعوبها والراأي العام. 

وبالتزامن مع هذه املوجة 
اجلديدة من التطبيع 

العربي مع دولة الحتالل، 
تعاين املناطق الفل�سطينية 

املحتلة وخا�سة مدينة 
القد�س اعتداءاٍت 

مت�ساعدة، وح�ساراً 
ممنهجًا، وموجة تهويٍد 

متعاظمة.

علي اإبراهيم 
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بني الأدب وال�صحافة

قراءة يف التجربة الفل�سطينية
الذي  الأدب  نوع  هو  ال�شعر  اأن  من  وبالرغم 
اأكرث  الفل�شطيني  الثقايف  الن�شاط  به  يفي�ض 
من غريه من الأ�شناف الأدبية، وهو اأمر يتميز 
املتطورة  �شياق احلركة  الفل�شطينيون يف  فيه 
يف الأدب العربي، اإل اأن املتابع للإنتاج الأدبي 
يف  الأدب  هذا  تطور  يلحظ  الفل�شطيني 

الرواية والق�شة والنقد كما هو حال ال�شعر.
التي  املتتالية  النكبات  اأن  فيه  �شك  ل  ومما 
الأثر  لها  الفل�شطيني، كان  ال�شعب  عانى منها 
الوا�شح يف جممل الأعمال الأدبية وخا�شة يف 
جمال ال�شعر، الذي �شّور معاناة الفل�شطينيني، 
واجلماعية  ال�شخ�شية  الذاكرة  عن  وعّب 
ال�شيا�شية  املنعطفات  كافة  ت�شمنت  التي 
نهاية  منذ  لها،  تعر�شوا  التي  والجتماعية 

القرن التا�شع ع�رش.
د�شمة  مادة  �شكل  الفل�شطيني  الوجع  هذا  كل 
اأدباً  بكونه  متيز  الذي  الفل�شطيني  للأدب 
يح�ض على ال�شجاعة والإقدام، اأدباً يدعو اإىل 
حب الوطن واإىل مواجهة الظلم، واأدباً يفي�ض 
تلم�ض  التي  بالأحا�شي�ض  وميتلئ  معاناة 
مع  يتفاعلون  الذين  القراء  واأذواق  م�شاعر 

الأدب الفل�شطيني ومع ق�شيته.
يف  ال�شحايف  والعمل  ال�شحافة  ظهرت  لقد 
م�رش  بعد  عربية  دولة  كخام�ض  فل�شطني 
ولبنان و�شورية والعراق، وهذا مينح ال�شحافة 
تراكم  زالت  ما  تاريخية  عراقة  الفل�شطينية 

جتربتها حتى يومنا.

معاناة مبكرة لل�صحافة

منذ  الفل�شطينية  ال�شحافة  اأن  من  بالرغم 
انطلقتها واجهت م�شايقات رقابية وح�شاراً 
كانت حتكم  التي  العثمانية  ال�شلطات  من قبل 
ناطقاً  تعتب  ال�شحف  كانت  حيث  فل�شطني، 
ر�شمياً با�شم احلكومات القائمة، لذلك اعتبت 
اأمراً  ال�شلطات العثمانية ما تت�شمنه ال�شحف 
وفق  ومتنع  جتيز  وحدها  هي  بها،  خا�شاً 

اأهوائها.
على  بريطانيا  فر�شته  الذي  النتداب  يعد 
فل�شطني، مرحلة جديدة لل�شحافة الفل�شطينية 
التي دخلت يف كوارث متتابعة من املعاناة، اإذ 
اعتماد  على  البيطانية  ال�شلطات  اأقدمت 
عليها،  والت�شييق  ال�شحف  اإغلق  �شيا�شة 
على  والتكتم  ال�شحافيني،  باعتقال  والقيام 
ال�شحافة،  عن  حجبها  وحماولة  املعلومات 
كما عانت ال�شحف من الرقابة ال�شديدة على 
حمتوياتها، وقد ا�شتمرت هذه املعاناة طوال 
التي  فل�شطني  على  البيطاين  النتداب  فرتة 

ا�شتمرت ما يقارب الثلثة عقود.
النكبة  بعد  الفل�شطينية  ال�شحافة  حال  اإن 
املثال  �شبيل  فعلى  اأف�شل،  و�شع  يف  يكن  مل 
عانت هذه ال�شحافة من الإجراءات املت�شددة 
والرقابة امل�شبقة يف ظل حكم الإدارة املدنية 
هذه  اأن  من  بالرغم  الغربية،  لل�شفة  الأردنية 
ال�شحف  من  عدد  تاأ�شي�ض  �شهدت  الفرتة 

واملجلت اجلديدة.
الرقابة  اأن  اإل  ح�شل  الذي  التو�شع  ورغم 
احلكومية فر�شت على ال�شحف خطاً حتريرياً 
ل يخرج عن ال�شيا�شات احلكومية، وكان مق�ض 
اأية مادة �شحافية من�شورة  الرقيب يتدخل يف 

ل تن�شجم مع املوقف الر�شمي الأردين.
يف  كثرياً  ال�شحافية  احلياة  حال  يختلف  ول 
امل�رشي،  احلكم  حتت  وقع  الذي  غزة  قطاع 
كثرية  م�شكلت  من  ال�شحافة  عانت  اإذ 
وعدم  اخلبة،  وغياب  الرقيب  مق�ض  اأهمها 
الواقع  اإىل  اإ�شافة  اإعلمية،  موؤ�ش�شات  وجود 
واملعقد  ال�شعب  والجتماعي  القت�شادي 

الذي كان يعاين منه قطاع غزة.
يلحظ يف تلك الفرتة وما تلها، اأن ال�شحافة 
الق�شايا  يف  كثرياً  انغم�شت  الفل�شطينية 
اخلطر  ومواجهة  التحرير،  وق�شايا  ال�شيا�شية 
ال�شهيوين، بالإ�شافة اإىل ذلك فقد طراأ عن�رش 
جديد على هذه ال�شحف يف تلك املرحلة اأي�شاً 
هو اأن معظم ال�شحف واملجلت الفل�شطينية 
حيث  فيها،  للثقافة  ق�شم  تخ�شي�ض  يف  بداأت 
ال�شعرية  الأعمال  تن�رش  ال�شحف  هذه  بداأت 

والق�ش�شية واملقالت الثقافية.

�صحافة الثبات

ظلت   1967 العام  بعد  الحتلل  فرتة  ويف 
الرقابة  من  تعاين  الفل�شطينية  ال�شحف 
والت�شييق، حيث قام الحتلل مبمار�شة مزيد 
هذه  ت�شهدها  مل  التي  النوعية  ال�شغوط  من 
الع�شكرية  الرقابة  ظل  يف  خا�شة  ال�شحف، 
موافقة  باحل�شول على  ال�شحف  اأجبت  التي 
ذات  املن�شورة، ويف  املواد  كافة  م�شبقة على 
الوقت ا�شتمرت هذه ال�شحف يف مواجهة هذه 
اأكرث  وا�شتطاعت  و�شائلها،  بكافة  ال�شغوط 
على  احل�شول  جديدة  �شحيفة  ع�رشين  من 

تراخي�ض للإ�شدار يف تلك املرحلة.
فرتة  يف  الفل�شطينية  ال�شحافة  ميز  ما  اأبرز 
ثبات  �شحافة  اأنها  الإ�رشائيلي،  الحتلل 
�شحافة  تكن  ومل  الوجود،  على  وحمافظة 
يف  ان�شغلت  اأنها  اإذ  ومقاومة،  جمابهة 
هوية  حتمي  التي  املكونات  على  احلفاظ 
على  وعملت  ال�شياع،  من  الفل�شطيني  ال�شعب 
نفو�ض  يف  الوطنية  احلقوق  مفهوم  تعزيز 
يف  هاماً  دوراً  لعبت  اأنها  كما  الفل�شطينيني، 

ف�شح ت�رشفات الحتلل الإ�رشائيلي.
الذي ح�شل  الهام  واملنعطف  اللفت  التطور 
مت  حني   1994 العام  الفل�شطينية  الق�شية  يف 
الإعلن عن قيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 
هذا العن�رش امل�شتجد اأوجد وقائع جديدة يف 
ملمح  اأهم  من  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة 
الإداري  احلكم  �شلطة  انتقال  هو  الواقع  هذا 
وبقاء  الفل�شطيني،  الطرف  اإىل  اإ�رشائيل  من 

ال�شيادة ال�شيا�شية لإ�رشائيل.
هذا  ا�شتثمار  الفل�شطينية  ال�شلطة  حاولت 
العامل اجلديد، واتخذت اإجراءات متهد لبناء 
باإ�شدار  فقامت  قادمة،  فل�شطينية  دولة  نواة 
يف  الفل�شطيني  والن�رش  املطبوعات  قانون 
وا�شحاً  دليًل  الأمر  هذا  وكان   1995 العام 
بق�شايا  الفل�شطينية  ال�شلطة  اهتمام  على 
وتنظيم  والن�رش،  والأدب  والإعلم  ال�شحف 
العلقة بينهما من جهة، وبني و�شائل الإعلم 

واملجتمع من جهة اأخرى.
وقد متيزت هذه املرحلة بن�شاط زاخر وحركة 
اإحداث  بهدف  وا�شع  ثقايف  وعمل  �شحافية 
تطور ونقلة مهمة للحياة ال�شحافية والثقافية 
لدى  الإمكانيات  قلة  من  بالرغم  عام،  ب�شكل 
اأن  اإل  العرب،  بالأ�شقاء  قيا�شاً  الفل�شطينيني 
حراكاً اإعلمياً كان قد بداأ بتفاعل كافة القوى 
هي  ال�شحف  وكانت  الفل�شطينية،  ال�شيا�شية 

الو�شيلة التي تعك�ض هذا التفاعل.
يف  الفل�شطينية  واملجلت  ال�شحف  انت�رشت 
ال�شيا�شي  التنوع  تعك�ض  وكانت  ال�شلطة،  عهد 
وقواه  الفل�شطيني  لل�شعب  الفكري  واملزيج 
ال�شيا�شية. وهنا ظهر عامل جديد، اإذ اأ�شبحت 
ال�شحف اأي�شاً تخ�شع لقوانني ال�شلطة اإ�شافة 

خل�شوعها اإىل نفوذ اإ�رشائيل.
اعتماد  يف  م�شتمرة  بقيت  اإ�رشائيل  اأن  كما 
الذي  الفل�شطيني  الإعلم  ا�شتهداف  �شيا�شة 
لكن  الفل�شطينية،  لل�شلطة  خا�شعاً  اأ�شبح 
اإ�رشائيل ت�شتهدفه كما ت�شتهدف كافة مناحي 

حياة الفل�شطينيني.
التي  الإ�رشائيلية  القيود  ا�شتمرار  هو  الأبرز 
وال�شحافيني  ال�شحف  على  مفرو�شة  كانت 
الفل�شطينيني، مثل القيود على حرية احلركة، 
تغطية  اأثناء  و�رشبهم  ال�شحافيني  واعتقال 

الأحداث، ومنهم من قامت اإ�رشائيل بقتله.

رّواد الأدب الفل�صطيني

كان  الفل�شطينية،  الأدبية  باحلياة  يرتبط  فيما 
الأدباء الفل�شطينيون يكتبون اأعمالً لأنف�شهم، 
ومل تكن ت�شغلهم يف فرتة بداية القرن الع�رشين 
اأعمالهم على القراء.  وما قبلها، فكرة عر�ض 
الفل�شطيني  الأديب  اأن  على  الباحثون  ويتفق 
يو�شف اخلالدي هو الوحيد بني اأقرانه يف تلك 
املرحلة من حاول ن�رش اأعماله الأدبية، لكنه مل 
يتمكن من ذلك لأ�شباب تتعلق بظروف عمله. 
بينما متكن الأديب روحي اخلالدي الذي كان 
“تاريخ  ديبلوما�شياً يف باري�ض، من ن�رش كتابه 
جملة  يف  والفرجن”  العرب  عند  الأدب  علم 
اأقام  اأن  بعد  حلقات،  على  امل�رشية  الهلل 

علقات �شداقة مع �شحافيني م�رشيني، الأمر 
الذي فتح له باب ال�شهرة.

وفيما بعد متكن روحي اخلالدي من نقل جزء 
عب  العربي  القارئ  اإىل  الغربية  الثقافة  من 
الغربية  والأعمال  الن�شو�ض  من  عدد  ترجمة 
يف  ثم  بداية  امل�رشية  ال�شحف  يف  ون�رشها 

�شحف اأخرى.
الذين  الأدباء  من  اخلالدي  روحي  وكان 
املتلقي  اإىل  ت�شل  بطريقة  اأعمالهم  ي�شوغون 
ب�شهولة كما اأن اأعماله ت�شمنت الكثري من قيم 

الأ�شالة، ويعتب من رواد الأدب الواقعي.
يف  الوا�شح  الأثر  ن�رشت  التي  لأعماله  وكان 
كبري  عدد  لدى  لغوية جديدة  مفاهيم  �شياغة 
من الكتاب والأدباء العرب والفل�شطينيني، وبداأ 
الغربية  الأدبية  الأ�شناف  بني  مييزون  الأدباء 

بفعل جهود روحي اخلالدي.
القرن  بداية  فرتة  عن  هنا  نتحدث  نحن 
يحبو  الفل�شطيني  الأدب  بداأ  حيث  الع�رشين، 
وينمو ويتطور ب�شكل بطيء. ول ميكن احلديث 
عن تلك الفرتة دون ذكر اأ�شماء الأدباء الرواد، 
واأبرزهم ال�شيخ يو�شف النبهاين، ونخلة زريق، 

وخليل ال�شكاكيني، وحممود حمدي.
مل  الأدباء  من  تيار  املرحلة  تلك  يف  وظهر 
والنرث  ال�شعر  اعتمد  قبل،  من  معروفاً  يكن 
ما  اأو  واقعية،  اجتماعية  ق�شايا  يعالج  الذي 
يعرف بال�شعر الق�ش�شي، ولعل ديوان ال�شاعر 
اأ�شدره  الذي  البيتجايل”  اخلوري  “اإ�شكندر 
العام 1919 با�شم “الــزفرات” خيــر دلــيل علــى 

ما ذكرت.
جال”  “بيت  اإىل  ن�شبة  البيتجايل  ال�شاعر  اإن 
الدعوة  يف  �شّباقاً  كان  فيها،  ولد  التي  القرية 
اإىل ال�شاعرية الجتماعية، حيث قدم ال�شاعر 
نف�شه العديد من الأعمال الأدبية التي عاجلت 
مّهد  بذلك  وهو  اجتماعية،  ق�شايا  بال�شعر 
بداأ  الذي  الأدب  من  النوع  هذا  اأمام  الطريق 
وقيم  ال�شائدة،  الجتماعية  املفاهيم  يعك�ض 
كان  عما  خمتلف  باأ�شلوب  واخلري  املحبة 

�شائداً.
فل�شطني  يف  الأدبي  الإنتاج  فاإن  هذا  ورغم 
العثمانية  ال�شلطات  قيام  لكن  حمدوداً،  كان 
باإ�شدار د�شتور عام 1908 كان له اأثر يف تطور 
اللغة العربية حيث دخلت م�شطلحات جديدة 
الد�شتور،  مثل  قبل،  من  النا�ض  يعهدها  مل 
مع  ذلك  ترافق  والأمة،  والقومية،  واحلرية، 
التي  املجتمع  يف  الو�شطى  الطبقة  تبلور 
وحر�ض  ال�شيا�شية،  ال�شحف  باإ�شدار  اهتمت 
هذه  متلك  على  الجتماعية  �رشائحها  بع�ض 
وانتقلت من  القراءة  دائرة  وات�شعت  ال�شحف، 

النخبة اإىل اجلمهور.
الأندية  بتاأ�شي�ض  الو�شطى  الطبقة  قامت  كما 
الثقافية والجتماعية، ما اأنع�ض ب�شكل متدرج 
كانت  حيث  الفل�شطينية،  الثقافية  احلياة 
الطبقة  هذه  تعب عن  والأندية  ال�شحف  هذه 
والأدبية،  ال�شيا�شية  املقالة  عب  وم�شاحلها، 
اليومية،  واملوا�شيع  املذكرات،  كتابة  وعب 
وتطلعات  واقع  مع  ال�شحف  متاهت  بحيث 

الطبقة البجوازية.
خلل  من  التماهي  هذا  نلحظ  اأن  ميكن 
مطالعة عناوين �شحف تلك الفرتة، والتي تعج 
مبفردات من نوع: احلرب وال�شلم، والقت�شاد 
والإ�شلح،  الجتماعي،  والبناء  وال�شيا�شة، 
والنه�شة ودور ال�شعوب.. الخ، وجميعها ق�شايا 

متثل واقع حال الطبقة الو�شطى وم�شاكلها.
اأدباء  متتلك  الطبقة  هذه  اأ�شبحت  وهكذا 
زيادة  على  �شجع  مما  عنها،  يعبون  وكّتاباً 
املطابع،  زيادة عدد  وبالتايل  ال�شحف  اأعداد 
ازدياد  يف  اأ�شهم  الذي  الأمر  جهة،  من  هذا 
اأعداد الكتاب من جهة اأخرى، ومن اأبرز هوؤلء 
العثمانية  املرحلة  تلك  يف  والكتاب  الأدباء 

نذكر: خليل ال�شكاكيني، وخليل بيد�ض.

تاأ�صي�س الثقافة الفل�صطينية املعا�صرة

من املعروف اأن اللغة العربية تاأثرت على مر 
التاريخ بلغات اأخرى منها اليونانية والفار�شية، 
العثماين  العهد  اأيام  الرتكية  اللغة  تاأثري  اأن  اإل 
املحكية  اللهجة  على  ويقت�رش  حمدوداً  ظل 
بني النا�ض، لكن الف�شحى مل تتاأثر، ويف �شياق 

الأدب الذي نتحدث عنه هنا، مل جند اأي ن�ض 
حتى  ول  فل�شطيني،  اأديب  لأي  الرتكية  باللغة 
بالرغم  العربية،  اإىل  الرتكية  من  منقولً  ن�شاً 
من اأن العديد من الأدباء الفل�شطينيني يف تلك 

الفرتة كانوا يجيدون اللغة الرتكية.
املرتجم  ال�شعر  العربي  الأدب  عرف  لقد 
الأدبي،  النرث  من  وحديثة  خمتلفة  واأنواعاً 
وكذلك فن املقالة، والرواية والنقد، من خلل 
الأدب  رفد  الذي  الغربي  الأدب  على  انفتاحه 
وكانت  العرب.  يعرفها  يكن  مل  باأنواع  العربي 
ال�شعبية  الو�شيلة  هي  واملجلت  ال�شحف 
الوحيدة لن�رش الإنتاج الأدبي، وهكذا بداأ عامة 
النا�ض يتعرفون على اأمناط جديدة من الأدب 

ومن اأ�شاليب احلياة مل تكن معروفة من قبل.

اإن ظهور هذه املفاهيم اجلديدة يف منطقتنا 
مفردات  من  حملته  وما  الغرب  من  قادمة 
مثل  الأدباء،  �شمنهم  ومن  الكثريين  األهمت 
وتعليم  املدار�ض،  واإن�شاء  والتعليم،  الرتبية 
املدنية،  واحلياة  واحلجاب  وحتررها،  املراأة 
التي  واملوا�شيع  ال�شعارات  من  هنالك  ما  اإىل 
كانت تزخر بها املجتمعات الغربية و�شحافتها 

واأدبها.
ال�شحف،  وانت�شار  تاأ�شي�ض  عنا�رش  اجتمعت 
والنفتاح  والتوا�شل  التعليم،  م�شتوى  وحت�شن 
واجتماعية،  ثقافية  اأندية  واإقامة  الغرب،  مع 
يف  جديدة  علقات  لظهور  بداية  لت�شكل 
الأوائل  الفل�شطينيون  فالأدباء  فل�شطني. 
الأدبية  العلوم  اأكادمييني ميتلكون  اأنا�شاً  كانوا 
بلدان  اإىل  و�شافروا  كبرية،  ثقافة  واأ�شحاب 

متعددة، ويتحدثون لغات اأجنبية.
بداية  اأمام  الطريق  مّهد  ذكره  �شبق  ما  اإن 
�شكل  التي  الفل�شطينية،  الثقافة  تاأ�شي�ض 
وانت�شارها،  ال�شحف  ن�شوء  الفقري  عمودها 
وفتح نافذة للتبادل الثقايف واملعريف مع الدول 
الطلب  اجل�شور  هذه  مد  يف  �شاهم  الغربية، 
مدار�ض  من  تخرجوا  الذين  الفل�شطينيون 
للتح�شيل  اإيفادهم  مت  ممن  اأو  الإر�شاليات، 
الذي  الأمر  الغربية،  اجلامعات  يف  العلمي 
معرفية  منابع  من  الفل�شطينية  الثقافة  اأثرى 
متعددة. وتعرفت الثقافة الفل�شطينية والأدباء 
يكونوا  مل  اإبداعية  فنون  على  الفل�شطينيون 
والتمثيل  وامل�رشح  ال�شينما  مثل  يعرفونها 
كما  مفردات حديثة.  من  �شابه  وما  والديكور 
جرت عملية بلورة للجتاهات الأدبية ال�شائدة 
وتنوع  والرومان�شية،  الكل�شيكية  ب�شقيها 

اأ�شكال الكتابة ومناهج النقد الأدبي.
الطبيعي  احلا�شن  هي  ال�شحف  كانت  طبعا 
الثقافية  واملفاهيم  الأفكار  هذه  لولدة 
اجل�رش  ال�شحف  كانت  وكذلك  اجلديدة، 
امل�شطلحات  من  الكثري  خلله  عبت  الذي 
وال�شيا�شية  والأدبية  اللغوية  واملفردات 
من  النا�ض،  من  وا�شعة  �رشائح  اإىل  اجلديدة 
والكتاب  الأدباء  قبل  من  ا�شتخدامها  خلل 
كانوا  التي  والن�شو�ض  والأبحاث  املقالت  يف 

يكتبونها وتن�رشها ال�شحف.
لي�ض هذا فقط، بل قامت ال�شحف واملجلت 
الفل�شطينية بدور فعال يف اإحداث تغيريات يف 
للفل�شطينيني عب ما  اليومية  ال�شلوك واحلياة 
وهي  مرتجمة،  وروايات  ق�ش�ض  من  تن�رشه 
معيارية  مقاربات  �شياغة  يف  اأ�شهمت  بذلك 
ال�شخ�شي  امل�شتويني  على  وللذائقة  للحداثة 

والعام.
اأي�شاً، كان لل�شحف الدور الهام يف فتح الأبواب 
اأمام ترجمة الأدب العاملي اإىل اللغة العربية، 
عنا�رش  من  عن�رشاً  املرتجم  الأدب  واعتب 
الثقافة، وواحداً من الأمناط الأدبية احلديثة 
التي كان لها تاأثري على اللغة العربية وتطورها 
عام  ب�شكل  الفل�شطينية  الأدبية  احلياة  وعلى 
جلبتها  التي  واملفردات  التعابري  خلل  من 
واأدخلت  العربي،  للأدب  واملجلت  ال�شحف 

هذا الأدب يف طريق احلداثة.
الفل�شطينية  واملجلت  ال�شحف  اأهم  من 
جملة  نذكر  التنويري  الدور  بهذا  قامت  التي 
بيد�ض  خليل  ل�شاحبها  الع�رشية”  “النفائ�ض 
وكذلك  القد�ض،  مدينة  يف  ت�شدر  كانت  التي 
البحريي  جميل  ملوؤ�ش�شها  “الزهرة”  جملة 

وكانت ت�شدر يف مدينة حيفا. )2(.

منذ تاأ�صي�صها، �صاهمت 
ال�صحافة الفل�صطينية 

وال�صحافيون الفل�صطينيون 
يف تطوير احلركة 

ال�صحافية العربية واإن�صاج 
جتربتها، كما �صاهم الأدب 

الفل�صطيني والأدباء 
الفل�صطينيون كذلك 

بفعالية يف اإغناء احلياة 
الثقافية العربية وجعلها 

اأكرث اإبداعًا وجماًل.
وكان لبواكري الأعمال 

يف فن الق�صة مثل اأعمال 
الأدباء الفل�صطينيني غ�صان 

كنفاين، وجربا اإبراهيم 
جربا، واإميل حبيبي، 

واأي�صًا اإبراهيم ن�صر اهلل، 
كان لها دور طليعي يف 

رفد الأدب العربي باأعمال 
مهمة لعبت دوراً يف تبلور 

وتطور فن الق�صة العربي، 
بل اإن الأدب الفل�صطيني 

اأظهر قدرة على معاجلات 
متميزة ومتفردة عربيًا، 

مثل رواية “الوقائع 
الغريبة يف اختفاء �صعيد 

اأبي النح�س »املت�صائل« 
للأديب اإميل حبيبي.

اأقالم

ح�صن العا�صي/كاتب فل�صطيني
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ر�سالتي الثالثة

فال ميكن �رسد النكبة، ب�شمولية 
ملا  بت�شوير  �شوى  ن�شبية، 
ما  وهذا  حلقها،  وما  �شبقها 
لطبيعته،  امل�شل�شل،  يعطي 
ال�شينما  مقابل  ال�شمولية  �شفة 
ب�شاعتني  عموماً،  املح�شورة، 
اإن  اأكرث،  اأو  �شاعات  ثالث  اأو 
اإنتاجية  )لأ�شباب  للمخرج  �ُشمَح 

وتوزيعية( ذلك.
ي�رسي  امل�رسي  للمخرج  كان 
يف  ا�شتثنائية  جتربة  ن�رساهلل 

وهي  النكبة،  ت�شوير 
�شينمائياً،  الأ�شمل 
»باب  فيلم  يف  وذلك 
املاأخوذة  ال�شم�س« 
رواية  عن  حكايته 
خوري،  اإليا�س  اللبناين 
مدته  تزيد  فيلم  لكنه 
ون�شف  �شاعات   4 عن 
ي�شاوي  ما  ال�شاعة، 
وهو  طويلنَي،  فيلَمني 
ت�شوير  على  يقت�رس  ل 
الفل�شطينيني،  تهجري 
يف  اإليها  يعود  بل 
مطول،  »فال�شباك« 
للعمل  راهن  زمن  يف 
الفل�شطيني،  الفدائي 
الفيلم  يكون  ل  بذلك 

ملا  للنكبة،  ا�شتعادته  يف  �شاماًل 
اأحوال  من  حلقها  وما  �شبقها 
منهم  تهجر  َمن  الفل�شطينيني، 

وَمن بقي على اأر�شه.
يكون  اأن  يف  فيلم  اأي  يُطالَب  ل 
اإن  يكون،  املعيار  هذا  �شاماًل. 
اأردناه ومبرونة، يف حال امل�شل�شل 
مدتها  يف  ت�شاوي  التي  بحلقاته 
)يف حال »التغريبة الفل�شطينية«( 
منها.  لكل  ب�شاعتنَي  فيلماً،   13
هنا، ن�شتطيع، زمانياً على الأقل، 
حلياة  مف�شل  ت�شوير  تقدمي 
وما  النكبة  قبل  ما  الفل�شطينيني 
بعدها، ومنَح اللحظة الرتاجيدية 

اأثناءها، م�شاَحتها.
امل�شل�شل والفيلم �شناعة عربية 

»التغريبة  من  كل  ففي  تامة، 
ال�شم�س«  و»باب  الفل�شطينية« 
جهد عربي متكامل ومتنوع، من 
واملمثلني.  التقنيني  اإىل  الكتابة 
يف  الأ�شا�شي  الف�شل  كان  وكما 
اإجناز فيلم »باب ال�شم�س« لرواية 
ال�شم�س«  »باب  خوري  اإليا�س 
املمتاز  لالإخراج  تكون  اأن  قبل 
)مع  ن�رساهلل  لي�رسي  واخلا�س 
خطاأ جوهري يف اختيار املمثلة 
العالية  ل�شخ�شية نهيلة( فالقيمة 

الفل�شطينية«  »التغريبة  مل�شل�شل 
ال�شيناريو  وكاتب  ملوؤلفها  تعود 
الفل�شطيني وليد �شيف، قبل  لها 
املتميز  العمل  ملخرج  تكون  اأن 
عربياً، ولعله الأف�شل يف الإخراج 

التلفزيوين العربي، حامت علي.
ل ينتق�س ذلك من عمل كل من 
للعمل  يعطي  بل  املخرَجني، 
تكون  حيث  والتوثيقي،  الكتابي 
م�شاحاتها  ال�شمولية  للغاية 
اأي  عن  مبعزل  ال�شا�شعة، 
يكون  اإنتاجية، وحيث  حتديدات 
اأولوية،  الكتابي  البحثي  اجلانب 
يف  الأهم  النقاط  بني  من  وهو 
هي  كما  تاريخية  مرحلة  تناول 
من  كل  اإجناز  يبقى  النكبة. 

الأن�شب  التكييف  هو  املخرَجني 
للن�س  والأ�شمل،  الإمكان،  قدر 
هنا  وحديثنا  املكتوب،  القيم 
عن ن�شني تاريخيني، فاخليال يف 
ال�شخ�شيات والأحداث، وذاتيتها، 
ووقائع  ل�شياقات  خا�شعة  تبقى 
تاريخية مو�شوعية تتحكم فيها.

قيمًة  اأعلى  هنا  الفيلم  ولكون 
ال�شينمائية،  لطبيعته  جمالياً، 
يف  ومعرو�س  فني  فيلم  فهو 
عام  ال�شينمائي«  كان  »مهرجان 
2004، فمقارنة 
به  امل�شل�شل 
�شاحلة  غري 
حيث  من 
العمل،  فنية 
اعتمد  فقد 
يف  امل�شل�شل 
على  ت�شويره 
 ، ثيقية لتو ا
عن  مبتعداً 
ولعله  الفنية، 
لذلك جنح اأولً 
اللت�شاق  يف 
نب  جلا با
ثيقي  لتو ا
بدون  للن�س، 
ت  فا ا نحر ا
الفيلم(  يف  فيها  )مرغوب  فنية 
ثانياً،  اجلماهريية  ك�شب  ويف 
تلفزيونياً  م�شل�شاًل  يبقى  فهو 
للعائلة،  ومعرو�شاً  ورم�شانياً 
امل�شل�شل  اإجناز  كان  وهذا 

الأول.
خرج  الفل�شطينية«  »التغريبة 
له،  الأن�شب  بال�شكل  اأخرياً 
م�شل�شاًل للعائلة، يحكي عن النكبة 

بالتعقيدات الأقل املمكنة،
الجتماعية  احلالت  بت�شوير 
النكبة  قبل  ما  اآنذاك،  ال�شائدة 
املمكن  بالقدر  بعدها،  وما 
ما  وهو  العائلة،  اأفراد  جلميع 
جعل امل�شل�شل املعرو�س كذلك 
املراجع  من  واحداً   ،2004 يف 

الب�رسية  التعريفات  اأو  الفنية 
و�شلت  التي  النكبة،  ملفهوم 
لفيلم  يكن  مل  كما  جماهري  اإىل 
يكمن  وهنا  يفعل،  اأن  كتاب  اأو 
علي،  كحامت  لمع  خمرج  ف�شل 
ما  املهنية  ل�شريته  الأقدر،  وهو 
»التغريبة« وما بعدها، على  قبل 
ت�شوير ن�س �شيناريو �شامل حول 

النكبة.
مييل حامت علي اإىل املالحم، واإىل 
املمكن،  الن�شو�س  اإىل  التاريخ، 
اإىل  حتويلها  مثله،  خمرجني  مع 
فما  للم�شاهدين،  فنية  مراجع 
اإىل  الكتاب  خالل  من  ي�شل  ل 
اأو  تقراأ،  ول  ت�شاهد  جماهري 
ي�شل  تقراأ،  مما  اأكرث  ت�شاهد 
فعله  ما  وهذا  بامل�شل�شالت، 
مع  فيها  تعاوَن  م�شل�شالت  يف 
ب�شكل  ـ  بارزين وخمت�شني  كتاب 
ما ـ يف التاريخ، كممدوح عدوان 
ن�رساهلل  )واإبراهيم  �شيف  ووليد 
»زمن  هو  يكتمل  مل  م�رسوع  يف 
هذه  من  البي�شاء«(.  اخليول 
الذي  »الزير �شامل«  امل�شل�شالت 
الدين  و»�شالح  عدوان،  كتبه 
الأيوبي« و»�شقر قري�س« و»ربيع 
الطوائف«  و»ملوك  قرطبة« 
وليد  كتبها  كلها  وهذه  و»عمر« 

�شيف.
الأفالم  �شناع  يلتفت  مل 
الفل�شطينيون اإىل النكبة كمو�شوع 
اأ�شا�شي، كما يجب، با�شتثناء فيلم 
لإليا  الباقي«  »الزمن  هو  واحد 
�شليمان. مبعزل عن فيلم �شليمان، 
كان  النكبة  حول  الأهم  العمالن 
الفيلم وامل�شل�شل مو�شوعي هذه 
تاأثرياً  الأكرث  والعمل  املقالة، 
الأكرث  العربي،  امل�شاهد  يف 
ذهن  يف  النكبة  ل�شورة  ت�شكياًل 
تاريخية  الأكرث  العمل  العربي، 
وجماهريية،  ومرجعية  وتوثيقية 
علي  حامت  الراحل  م�شل�شل  كان 

»التغريبة الفل�شطينية«.
كاتب فل�شطيني 

والأر�س  حربنا  احلرب  هذه   
،و  �شعابها  نعرف  اأر�شنا، 
وديانها و م�شالكها �شربا �شربا، 
ونحن  ميداننا  املعركة  وميدان 

به اأدرى.
خندقني؛  غري  هناك  لي�س 
ظلموا  الذين  احلق  اأهل  خندق 
واأخرجوا من ديارهم بغري حق، 
وتوق  فولذية  عزمية  �شالحهم 
لل�شهادة واإرادة ل تقهر والهدف 
وتطهري  املغت�شب  انتزاع احلق 
الحتالل  دن�س  من  الأر�س 
خندقنا  هذا  و  ال�شائل  الظامل 
املقابل  اخلندق  اأما  نحن. 
املغربي،  اجلندي  خندق  فهو 

بحثا  احلرب  اأهله  دخل  خندق 
عن لقمة عي�س حتى واإن كانت 
زميله.  بدم  اأو  بدمه  ملطخة 
اأقحم  الذي  املغربي  اجلندي 
جمل  ول  له  ناقة  ل  حرب  يف 
فيها، يخو�س هذه احلرب بغري 
اإميان بعدالتها، غريب يف اأر�س 
غريبة. يدخل احلرب وقد وقع 
ميتة  املاأ�شاوية؛  نهايته  على 
يكون  حيث  البيداء  يف  تعي�شة 
ال�شارية  الوحو�س  فري�شة 
اإىل  عائدا  اأو  ذليال  اأ�شريا  اأو 
اإىل  لين�شم  التعي�س  املغرب 
لفظهم  الذين  اجلنود  قائمة 
الطريق  قارعة  اإىل  املخزن 

ما  ويت�شولوا  الكرتون  ليفرت�شوا 
ي�شد الرمق.

اأيتها  اأبنائكم،  م�شري  هو  هذا 
املقهورة  املغربية  العائالت 
اأبناءكم  تدفعوا  فال  الفقرية، 
حطبا لهذه احلرب طمعا يف لقمة 
اأبناوؤكم  �شيلقى  حقرية  عي�س 
ب�شببها امل�شري ذاته الذي لقيه 
اجلنود املغاربة يف حرب ال�شتة 
ع�رس عاما الفائتة، فمن مل يلق 
عاد  ومن  الأ�رس  يف  وقع  حتفه 
املقوى  الورق  افرت�س  �شاملا 
مت�شول لقمة اأو دريهمات ب�شبب 
جحود النظام املغربي ونكرانه 
�شوارع  يف  جتولوا  لت�شحياتهم. 

مدن املغرب و�شاهدوا باأعينكم 
التعي�س  املغربي  اجلندي  حال 
جحر  من  تلدغوا  فال  البائ�س. 

املخزن اجل�شع الأناين مرتني.
فرن�شا  اأن  القول  واأ�شدقكم 
العلوي  العر�س  على  الو�شية 
وكل دول اخلليج واأمواله �شتقف 
عاجزة عن تغيري م�شار احلرب، 
تغيري  عن  عاجزة  و�شتقف 

م�شائر اأبنائكم الأ�شود.
اأن جتنبوا  وحدكم قادرون على 
احلزين.  امل�شري  هذا  اأبناءكم 
بجلودهم.  يفروا  اأن  لهم  قولوا 
من  اأعذر  وقد  مك�شب.  النجاة 

اأنذر.

»تغريبة« حامت علي الفل�سطينية

 اإىل ال�سعب املغربي ال�سقيق

اعلموا اأننا مقدمون على 
حرب عظيمة �سي�سيل فيها 
الدم بغزارة و�ستزهق فيها 

الأرواح بغري عدد.

بقلم النخ بدة/نا�سط �سحراوي

�سليم البيك/كاتب فل�سطيني

�سورُة النكبة يف اأذهاننا

احلديث عن غياب 
النكبة، كحكاية، يف 

ال�سينما الفل�سطينية، 
يعيدنا اإليه رحيُل 

املخرج ال�سوري 
اجلولين الفل�سطيني 

حامت علي، وهو �ساحب 
العمل الأ�سمل يف تناول 
النكبة الفل�سطينية يف 
ال�سينما والتلفزيون. 

الأ�سمل لطبيعة 
امل�سل�سل )31 حلقة، 
50 دقيقة لكل منها( 

باملقارنة مع ال�سينما، 
فتناوُل النكبة، اأو عاَمها، 

ي�ستلزم مراحل �سابقة 
لها وكذلك لحقة، 

كت�سوير زمن ال�ستعمار 
الربيطاين، وما تخلله 
من هجرة يهودية اإىل 

فل�سطني، وما رافق 
ذلك من مواقف وهبات 

وتوترات، وحتديداً 
ما حلق النكبة، ويف 

ال�سنوات الأوىل 
بعدها، وقد دخل 

اأكرث من ن�سف ال�سعب 
الفل�سطيني حياًة ثانية 

يف اللجوء واملخيمات.
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عي�شة ق.

اإال اأّن الّنتيجة تبقى غري كافية يف 
معروفة  التون�سية  االأندية  اأن  ظل 
املواعيد  هذه  مثل  يف  بالكول�سة 
ت�سكيلة  وجدت  اأين  الكروبة، 
�سباح  حما�رصة  نف�سها  "العميد" 
باإ�سابة  تفيد  باإ�ساعات  اأم�س 
بفريو�س  حداد  معاذ  العبها 
عن  االإعالن  قبل  وذلك  كورونا 
اخلا�سة  الطبية  التحاليل  نتائج 
وفد  اأجراها  التي   "PCR"
املباراة،  موعد  قبل  املولودية 
نبيل  يعول املدرب  الغر�س  ولهذا 
نغيز العمل على اإعداد اأ�سباله من 
البدنية  التكتيكية،  اجلوانب  كافة 
اأي  لتفادي  خا�سة  والنف�سية 
االأم�سية  �سارة هذه  مفاجاآت غري 
يف  املهريي"  "الطيب  ملعب  على 

مدينة �سفاق�س.

ي�سعى رفقاء احلار�س عبد القادر 
االنطالقة  تاأكيد  اإىل  �ساحلي 
املو�سم  يقدمونها  التي  املوفقة 
عقبة  جتاوز  خالل  من  اجلديد، 
درب  على  واملوا�سلة  �سفاق�س، 
يحتلون  اأين  الوطنية،  البطولة 
لن  اأين  الرتتيب،  جدول  و�سافة 
فريق  اأمام  �سهلة  مهمتهم  تكون 
اجل  من  عليه  ما  يعمل  م�سيف 
والتاأهل  الذهاب  هزمية  تدارك 
ح�ساب  على  املقبل  الدور  اإىل 
املناف�سة  يف  اجلزائر  ممثل 

القارية.

هدوء نغيز يخلق ثورة 
تكتيكية وت�شامنية لدى 

الت�شكيلة 

اجلزائر  مولودية  ت�سكيلة  ت�سجل 
ظهر  اأين  مثالية  مو�سم  بداية 
على عنا�رصها اللعب بروح قتالية 

والت�سامن فيما بينهم على اأر�سية 
اأن  ميكن  وال  وخارجه،  امليدان 
على  الكرام  مرور  االأمر  مير 
الدور  عن  الك�سف  دون  املتتبعني 
نبيل  املدرب  يقدمه  الذي  الكبري 
اإعادة  اأجل  من  الت�سكيلة  مع  نغيز 
الروح اإليها والتي كانت غائبة عنها 
علمنا  اإذا  ال�سابقة،  املوا�سم  يف 
مغايرة  ب�سورة  يظهر  الفريق  اأن 
مبا  مقارنة  اجلديد  املو�سم  يف 
اأين  �سابق،  وقت  يف  عنه  عهدناه 
بني  خا�سة  اأجواء  خلق  من  متكن 
بينهم،  االن�سباط  وفر�س  اأ�سباله 
اإثره النتائج االيجابية  جاءت على 
البطولة  من  اجلوالت  مرور  مع 
الوطنية، وهو على بعد 90 دقيقة 
جمموعات  دور  اإىل  التاأهل  من 
دوري اأبطال اإفريقيا. ويتفّوق نغيز 
ب�سكل خا�س يف اجلانب التكتيكي 
بعدما جنح يف خلق جو املناف�سة 

فريقني  وت�سكيل  الالعبني  بني 
اأحدهما،  على  االعتماد  ميكنه 
الذي  التكتيكي  العمل  جانب  اإىل 
يف  جنح  التي  وخياراته  يقدمه 

االعتماد  اإبراز �سحتها من خالل 
على عنا�رص كافاأته بالتاألق واإنقاذ 
الفريق يف مباريات عّدة على غرار 
مكان  بديال  دخل  الذي  براهيمي 

لعمارة اأمام �سباب ق�سنطينة عقب 
طرد حراق وجنح يف اإهداء النقاط 
ت�سجيله  عقب  لفريقه  الثالث 

هدف الفوز.

يجد فريق مولودية اجلزائر نف�شه اأمام امتحان حقيقي عندما يالقي اأم�شية اليوم النادي ال�شفاق�شي التون�شي يف لقاء العودة من الدور ال�شاد�س ع�شر مل�شابقة دوري 
ة واأنها ت�شادف احتفال  ابطال اإفريقيا، حيث يلعب م�شريه يف التاأهل اإىل دور املجموعات التي ت�شتهدفها اإدارة النادي وت�شعى اإىل الذهاب بعيدا يف املناف�شة خا�شّ

النادي العا�شمي هذا العام باملئوية، حيث يدرك اجلميع �شعوبة املهمة التي تنتظرهم رغم الفوز الذي حققوه يف لقاء الذهاب بثنائية دون رد.

النادي ال�شفاق�شي / مولودية اجلزائر اليوم ابتداء من 15:00

العميد يواجه اختبارا �شعبا لبلوغ دور املجموعات

غورماهيا النيجريي / �شباب بلوزداد اليوم ابتداء من 13:00

انطالق التح�شريات والفريق دون اإدارة

منتخب كرة اليد يوا�شل اال�شتعداد بالقاعة البي�شاوية ويتنقل 12 جانفي اإىل م�شر

اأبناء العقيبة امام طريق معّبد اإىل دور املجموعات

اأن�ضار وفاق امل�ضيلة يطالبون تدخل الوايل

بورت يلغي الرتب�ص التح�ضريي لل�ضباعي اجلزائري بالبحرين

بلوزداد  �سباب  نادي  يالقي 
نادي  م�سيفه  اليوم  ظهرية 
مباراة  يف  النيجريي  الدرك 
تندرج حل�ساب مقابلة االإياب من 
ملناف�سة  ع�رص  ال�ساد�س  الدور 
كاأ�س الكاف، اين يدخل مواجهة 
يف املتناول ومهمته �سهلة للعودة 
املجموعات،  دور  بلوغ  بتاأ�سرية 
النظيفة  ال�سدا�سية  بعد  وذلك 
التي كان فاز بها يف لقاء الذهاب 

على ملعب 5 جويلية، اأين ينتظر 
اأن ت�سهل ماأمورية اأ�سبال املدرب 
اأمام  دوما،  فرانك  الفرن�سي 
�سيئا  يظهر  مل  �سعيف  مناف�س 
خالل مواجهة الفريقني االأ�سبوع 
ال  اأن  ينتظر  وبالتايل  املن�رصم، 
مقاومة  العا�سمي  النادي  يجد 
من طرف املناف�س، وهم الذين 
اأنف�سهم  على  املهمة  �سّهلوا 
الرغبة  كينيا، يف ظل  رحلة  قبل 

القوية للفريق الذهاب بعيدا يف 
املناف�سة القارية وذلك عرب بلوغ 
واال�ستعداد  املجموعات  دور 

لبلوغ اأبعد دور ممكن منها.
اأبناء  ت�سكيلة  تعرف  و�سوف 
الغيابات  من  عددا  "العقيبة" 
لن يكون كل من  اأين  اللقاء،  عن 
�سعيب كداد، خالد بو�سليو، اأمني 
ح�سابات  �سمن  وبلحول  �سويبع 
يلتحق  اأن  قبل  دوما،  املدرب 

بعيادة  مريازيق  ال�ساب  زميلهم 
اآالما  يعاين  الذي  وهو  الفريق 
وبن�سبة  الكاحل  م�ستوى  على 
كبرية �سيغيب عن لقاء اليوم، يف 
ال�سعداء  دوما  تنّف�س  املقابل 
تاريكات  بالل  العبه  عودة  بعد 
الذي تعافى من االإ�سابة وتنتظر 
الت�سكيلة  بوابة  من  عودته 

االأ�سا�سية.
عي�سة ق.

ال�ساعد  امل�سيلة  وفاق  اأن�سار  يعي�س 
اأ�سعب  الثانية  الرابطة  اإىل  اجلديد 
ب�سبب  النادي  تاأ�سي�س  منذ  مرحلة 
يف  اإليها  اآل  التي  الكارثية  الو�سعية 
املالية  للم�ساكل  نظرا  االأخرية  املدة 
مير  التي  القانونية  وحتى  واالإدارية 
�رصعت  الفرق  اأن  علما  الفريق  بها 
للمو�سم  حت�سبا  اأوراقها  �سبط  يف 

اجلديد، يف حني اأن الوفاق لغاية االآن 
وهذا  النادي،  رئي�س  باختيار  يقم  مل 
الطرق  مفرتق  يف  الفريق  جعل  ما 
اأن�سار  وعلى فوهة بركان، حيث وجه 
الفريق نداءهم لوايل امل�سيلة طالبني 
يوجد  التي  االأزمة  حلل  التدخل  منه 
القرار  باعتباره �ساحب  الفريق،  فيها 
ورجال  ال�رصكات  اإقناع  وباإمكانه 

الفريق، الذي مير  االأعمال مب�ساعدة 
التي  امل�ساكل  لكرثة  حرجة  بفرتة 
اإىل  راجع  وهذا  الفريق  فيها  يتخبط 
الذين  االأطراف  بع�س  م�سوؤولية  عدم 
على  ال�سخ�سية  م�ساحلهم  يف�سلون 
اأ�سبح  الذي  الفريق،  م�سلحة  ح�ساب 
يتولون  رجال  اأو  اأهل  دون  من  يتيما 

�سوؤونه.

اجلزائرية  االحتادية  كانت  وقت  ويف 
لكرة القدم اأعلنت عن موعد انطالق 
حيث  اجلديد،  للمو�سم  التح�سريات 
مببا�رصة  الريا�سية  للفرق  رخ�ست 
التح�سريات، اليزال وفاق امل�سيلة يف 
عطلة اإىل حد االآن دون اإدارة ت�رصف 

على حت�سريها للمو�سم اجلديد.
عبدالبا�شط بديار

األغى املنتخب الوطني لكرة اليد 
رجال اكابر الرتب�س التح�سريي 
يف  اإجراوؤه  مربجما  كان  الذي 
املنامة،  البحرينية  العا�سمة 
اال�ستعدادات  ملوا�سلة  حت�سبا 
ال�سباعي  يخو�سها  التي 
امل�ساركة  اأجل  من  اجلزائري 
يف  املقررة  العامل  بطولة  يف 
ما  املمتدة  الفرتة  خالل  م�رص 
املقبل،  جانفي   31 اإىل   13 بني 
اتخذه  الذي  القرار  وجاء 
الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم 

اآالن  الفرن�سي  املدرب  بقيادة 
االحتادية  بناء على عجز  بورت 
توفري  يف  اليد  لكرة  اجلزائرية 
رحلة جوية مبا�رصة يف ظل عدم 
اخلطوط  م�ستوى  على  توفرها 
يف  ورف�سه  اجلزائرية،  اجلوية 
رحلة  يف  التوجه  الوقت  نف�س 
على  ت�ستغرق  مبا�رصة  غري 
الرحلة اجلوية مدة تقدر  اإثرها 
الوفد  خاللها  يكون  �ساعة،   36
مطارات  عرب  للمرور  م�سطرا 
اإىل  الو�سول  قبل  ودبي  باري�س 

هذا  �سيكون  حيث  املنامة، 
قبل  لالعبني  مرهقا  اخليار 
انطالق  على  واحد  ا�سبوع 
املوعد العاملي للكرة ال�سغرية، 
ترب�س  يكون  اأن  مربجما  وكان 
التح�سريية  املحطة  البحرين 
برياح  الالعب  لزمالء  االأخرية 
من  م�رص  اإىل  االنتقال  قبل 
ودية  مواجهة  خو�س  خالل 
البحريني. وعلى  اأمام املنتخب 
قرر  البحرين،  ترب�س  اإلغاء  اإثر 
الرتب�س  متديد  الفني  الطاقم 

التح�سريي الذي يخو�سه التعداد 
�سوف  والذي  العا�سمة،  يف 
جانفي   11 تاريخ  اإىل  يتوا�سل 
قبل االنتقال يف اليوم املايل جنو 
العا�سمة، واال�ستعداد ملونديال 
حيث   ،27 طبعته  يف  اليد  كرة 
م�ستوى  على  الالعبون  يتدرب 
 22 بح�سور  البي�ساوية  القاعة 
القائمة  عن  االعالن  قبل  العبا 
بطولة  يف  بامل�ساركة  املعنية 
العامل والتي �سوف ت�سم جمموع 

20 العبا.

غوارديوال يوا�شل تهمي�س الالعب دون تو�شيح االأ�شباب

ارتفاع مطالب برحيل حمرز 
من مان�ض�ضرت �ضيتي

نف�سه  وجد  بعدما  �سعبة  بفرتة  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  ميّر 
خارج ح�سابات مدربه بيب غوارديوال الذي ال يعتمد عليه خالل الفرتة االأخرية 
ال�سغوط  ترتفع  اأين  االجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت  لفريقه  االأ�سا�سية  بالت�سكيلة 
الفريق وابحث عن  اأجل الرحيل عن �سفوف  الوطني من  على قائد املنتخب 
فريق جديد من اأجل التعاقد معه خالل فرتة املركاتو ال�ستوي من اأجل تفجري 
طاقاته يف وقت اأن املدرب اال�سباين ال يثق يف امكانياته وال يقتنع مبا يقدمه 
املحللني  من طرف  االإ�سادة  يلقى  اأنه  رغم  االأخ�رص  امل�ستطيل  فوق  الالعب 
الذي  غوارديوال،  بالن�سبة ملدربه  كافيا  يكن  ذلك مل  لكن  اجنلرتا،  والنقاد يف 

يقوم يف كل مباراة موؤخرا بتحويله نحو دكة االحتياط.
ت�سكيلة  مع  التهمي�س  املعني من خالل  عليها  يتواجد  التي  الو�سعية  ومل متر 
"ال�سبريز" مرور الكرام، خا�سة بعد اإقحامه يف اآخر خم�س دقائق من لقاء القمة 
"بينت �سبورت"  قناة  ت�سيل�سي، حيث خرج حمللو  اأمام  �سيتي  لعبها املان  التي 
القطرية عن �سمتهم، و�سددوا اأن غوارديوال ال يريد ملحرز النجاح مع املان 
�سيتي، باعتبار اأنه مبجرد تاألقه يف مباراة يجد نف�سه يف اللقاء املوايل بديال، 
وهو الو�سع الذي يوؤثر على نف�سيته ويجعله يرتاجع يف امل�ستوى، ولهذا الغر�س 
طالب الدويل اجلزائري ال�سابق رفيق �سايفي من مواطنه ب�رصورة الرحيل عن 
املان �سيتي والبحث عن االلتحاق بفريق اآخر يجد راحته يف �سفوفه ومينحه 

فر�سة اللعب ا�سا�سيا وتفجري طاقاته الكبرية املعروفة عنه.
عي�شة ق.

اإدارة �شمك ت�شكره على ما قّدمه مع الفريق

زكري: اإ�ضابة عائلتي بكورونا 
�ضّبب يل �ضغوطا نف�ضية

اأرجع املدرب نور الدين زكري اأ�سباب رحيله عن العار�سة الفنية لنادي �سمك 
ال�سعودي اإىل تعّر�س عائلته يف اإيطاليا اإىل اال�سابة بوباء كورونا، وك�سف زكري 
يف ت�رصيحات نقلتها اأم�س جريدة "الريا�س" ال�سعودية اأن تلقى اإ�سابة عائلته 
واملتواجدة يف  كوفيد19  بفريو�س  الثالث  وبناته  املكونة من زوجته  ال�سغرية 
مدينة ميالنو، اإىل جانب تعر�س والده اإىل وعكة �سحية تتطلب وجوده بالقرب 
منه خالل هذه الفرتة، ومل يخف املتحدث اأن هذه املعطيات �سببت له �سغوطا 
نف�سية وجعلته غري مركز يف العمل مع الفريق ال�سعودي، وهو ما جعله ي�سطر 
بجانب  يتواجد  حيث  ايطاليا  اإىل  �رصيعا  والعودة  من�سبه  من  اال�ستقالة  اإىل 
اأنه مل ميلك رغبة يف فرتة �سابقة من  عائلته. واأو�سح زكري يف ال�سياق ذاته، 
اأجل الرحيل عن ت�سكيلة �سمك وترك الفريق خالل الوقت احلايل، وذلك رغم 
ان املحفزات املتعلقة بالالعبني واجلانب املايل مل تكن مغرية للموا�سلة على 
نف�س الريتم اإال اأنه وافق على رفع التحدي وم�ساعدة الفريق عرب ال�سغط على 

نف�سه من اأجل رجال الفريق.
عي�شة ق.

عي�سة ق.
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م�ضّيفه  �أمام  ليفربول  �ملت�ضدر  �ضقط 
�أول  مقابل  دون  بهدف  �ضاوثهامبتون 
�لدوري  من   17 �جلولة  ختام  يف  �م�س 
ليفربول  ينجح  ومل  �ملمتاز،  �لإجنليزي 
�لأول  �ملركز  يف  نقطة   33 ميلك  �لذي 
يونايتد  مان�ض�ضرت  عن  �لأهد�ف  بفارق 
حتقيق  يف  موؤجلة-  مبار�ة  -ميلك  �لثاين 
�لفوز للمبار�ة �لثالثة على �لتو�يل مو��ضاًل 
"�ضانت ماري"  �لنقاط.على ملعب  �إهد�ر 
على �ل�ضاحل �جلنوبي، فك �ضاوثهامبتون 
�أخري�ً عقدته �مل�ضتع�ضية ليفربول بالفوز 
عليه بهدف �ضجله مهاجم �لأخري �ل�ضابق 
د�ين �إينغز بعد مرور دقيقتني فقط، وكان 
�حلايل،  �ملو�ضم  مفاجاأة  �ضاوثهامبتون 
خ�رس يف �آخر �ضت مباريات �ضد ليفربول 
يف �لدوري ومنيت �ضباكه بتلقي 17 هدفاً 
�ضاوثهامبتون  و�ضجل هدفني فقط، دخل 
يف  فوز  �أي  يحقق  �أن  دون  من  �ملبار�ة 

وخ�ضارة،  تعادلت   3 مباريات  �أربع  �آخر 
مبار�تني  �آخر  ليفربول يف  تعادل  يف حني 
ونيوكا�ضل،  �لبيون  بروميت�س  و�ضت  مع  له 
لليفربول منذ  �أي�ضاً  و�خل�ضارة هي �لأوىل 
�ضقوطه �ملدوي �أمام �أ�ضتون فيال 2-7 يف 

�كتوبر �ملا�ضي.
خا�س تياغو �ألكانتار� �أول مبار�ة له �أ�ضا�ضياً 
يف �ضفوف ليفربول منذ مبار�ة �لدربي يف 
17 �كتوبر �ملا�ضي، لعب ليفربول من دون 
قلبي دفاع �أ�ضيلني، و�أوكل �ملدرب �لأملاين 
يورغن كلوب �ملهمة �إىل �لرب�زيلي فابينيو 
حيث  هندر�ضون،  جورد�ن  �لفريق  وقائد 
هذ�  يف  عدة  �إ�ضابات  من  ليفربول  يعاين 
�خلط طالت �لهولندي فريجيل فان د�يك 
و�لكامريوين جويل ماتيب وجو غوميز، يف 
لعبان  �ضاوثهامبتون  عن  غاب  �ملقابل 
ت�ضي  مهاجمه  هما  �ضفوفه  يف  موؤثر�ن 
�أد�م�س �لذي يعاين من �رجتاج يف �لدماغ، 

روميو  �أوريول  �ملد�فع  �لو�ضط  ولعب 
�إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضاق،  ربطة  يف  لإ�ضابة 
لإ�ضابته  ماكارثي  �ليك�س  �حلار�س  غياب 

بفريو�س كورونا �مل�ضتجد.
�ملبار�ة  بد�ية  على  دقيقتان  مت�س  مل 
�لت�ضجيل  �ضاوثهامبتون  �فتتح  حتى 
��ضتغل خطاأ  �لذي  �إينغز  بو��ضطة هد�فه 
من  كرة  و�ضدد  �أرنولد  �ألك�ضندر  لرتنت 
وكانت  �ألي�ضون،  �لرب�زيلي  �حلار�س  فوق 
و�ضنحت  ن�ضبياً  ليفربول خجولة  فعل  ردة 
�ل�ضنغايل  مهاجمه  عرب  له  �أوىل  فر�ضة 
�ضاديو مانيه �لذي �أطلق كرة من م�ضارف 
�ملنطقة علت �لعار�ضة، ثم حماولة �أخرى 
�حلار�س  لكن  �ضالح،  حمّمد  للم�رسي 
�للحظة  يف  تدخل  فور�ضرت  فر�يزر 
خطورة  �ضاوثهامبتون  و�ضكل  �ملنا�ضبة، 
من خالل �لهجمات �ملرتدة �ل�رسيعة من 
�لوقت بدل  �أي منها، ويف  �أن ي�ضتغل  دون 

�ضالح  �رتقى  �لأول،  �ل�ضوط  من  �ل�ضائع 
لكرة بر�أ�ضه من م�ضافة قريبة لكنها علت 
�لعار�ضة، و�ضغط ليفربول بقوة يف مطلع 
�ل�ضوط �لثاين �أماًل يف �إدر�ك �لتعادل، لكنه 
مل ينجح يف ت�ضديد �أول كرة بني �خل�ضبات 

�لثالث �إل يف �لدقيقة 75 بو��ضطة مانيه، 
ومل يكن مانيه يف يومه لأنه �أهدر فر�ضتني 
�أخريني، �لأوىل عندما ت�رسع يف �لت�ضديد، 
و�أخرى من كرة ر�أ�ضية يف �لثو�ين �لأخرية 

علت �لعار�ضة.

ليفربول ي�ضقط يف �ضاوثهامبتون

وتعادل  �ملرت�جع  �أد�ءه  فالن�ضيا  و��ضل 
لكل  بهدف  قاد�س  �أمام  �أر�ضه  على 
�لدوري  من   17 �ملرحلة  ختام  يف  منهما 
ملعب  على  �ملبار�ة  �أقيمت  �لإ�ضباين، 
"�ملي�ضتايا" معقل فالن�ضيا وتقدم �أنطوين 
تعادل  ثم   58 �لدقيقة  يف  لقاد�س  لوز�نو 
ماك�ضيميليانو غوميز لفالن�ضيا يف �لدقيقة 
نقطة يف   20 �إىل  ر�ضيده  قاد�س  رفع   ،79
�ملركز �لعا�رس فيما �أ�ضبح ر�ضيد فالن�ضيا 
نقطة  بفارق   ،17 �ملركز  يف  نقطة   16
�لهبوط،  مر�كز  �أول  عن  فقط  وحيدة 
مدريد  ريال  على  فالن�ضيا  فاز  �أن  ومنذ 

يف �ملرحلة �لتا�ضعة باأربعة �أهد�ف مقابل 
باخلفافي�س  �مللقب  �لفريق  ف�ضل  هدف، 
يف حتقيق �أي فوز بعد ذلك يف 8 مباريات 

متتالية.

�لتنفيذي  �لرئي�س  بوتوملي  ديفيد  قال 
�لدرجة  دوري  يف  �ملناف�س  لروت�ضديل 
دوري  �إيقاف م�ضابقات  �إن  �لإجنليزي  �لثالثة 
لرتفاع  نظر�  حتمي  �أمر  موؤقتا  �ملحرتفني 
تف�ضي  و�أدى  �لبالد،  يف  كوفيد-19  حالت 
فريو�س كورونا �إىل تاأجيل �أكرث من 50 مبار�ة 
ر�بطة  �أن  بوتوملي  ويعتقد  �ملو�ضم،  هذ� 
م�ضابقات  تدير  -�لتي  �لإجنليزي  �لدوري 
يجب  �ملمتاز-  �لدوري  من  �لأدنى  �لدرجات 
يف  مبار�ة   34 وتاأجلت  �إجر�ء�ت،  تتخذ  �أن 
بينها  ومن  �لثالثة  �لدرجة  دوري  يف  �ملجمل 

�آخر مبار�تني لروت�ضديل، و�أعلن رئي�س �لوزر�ء 
�لربيطاين بوري�س جون�ضون عزل عاما جديد� 
ب�ضبب كوفيد-19 �أول �أم�س ، لكن �مل�ضابقات 
هيئة  بوتوملي  و�أبلغ  �ضت�ضتمر،  �لريا�ضية 
نح�ضل  "قد  �ضي:  بي  بي  �لربيطانية  �لإذ�عة 
على عطلة بالتاأكيد ملدة �ضهر حتى يبد�أ �لعامة 
"�إيقاف  و�أ�ضاف:  �للقاح"،  على  �حل�ضول  يف 
�مل�ضت�ضفيات  �إبالغ  مت  حتمي،  �أمر  �لدوري 
�أنحاء �ململكة �ملتحدة باأنها تو�جه  يف كافة 
نحن  من  ولذلك  �حلالت  �رتفاعا �ضخما يف 

لنزيد من �ضعوبة هذ� �ملوقف".

�لقدم  لكرة  �لإجنليزية  �لر�بطة  �أعلنت 
�ل�ضماَح باإجر�ِء خم�ضِة تغيري�ت يف ن�ضف 
وقالت  �لر�بطة،  كاأ�س  ونهائِيّ  نهائي 
�لر�بطة يف بيان لها �إنها تو�ضلت �إىل �تفاق 
�لدور  يف  �مل�ضاركِة  �لأربعة  �لأنديِة  مع 
مع  بدلَء  ت�ضعِة  باعتماِد  �لنهائي  ن�ضف 

�ل�ضماح باإجر�ء خم�ضة تغيري�ت يف �لوقت 
ويو�جه  �لإ�ضافيني،  و�ل�ضوطني  �لأ�ضلي 
ن�ضِف  يف  برينتفورد  هوت�ضبري  توتنهام 
�لنهائي  ن�ضُف  ي�ضهد  فيما  �لأول  �لنهائي 
مان�ض�ضرت  �جلارين  بني  �ضد�ما  �لثاين 

يونايتد ومان�ض�ضرت �ضيتي

بالالعب  �مل�ضتجد  كورونا  فريو�س  �أمّل 
نادي  مد�فع  �ضاندرو  �أليك�س  �لرب�زيلي 
بطل  �أكد  ما  بح�ضب  �لإيطايل،  جوفنتو�س 
�لدوري �أول �أم�س، وقال نادي �ل�ضيدة �لعجوز 
�إنه بعد ظهور بع�س �لأعر��س �خلفيفة، جاءت 
عاماً   29 �لعمر  من  �لبالغ  �لالعب  فحو�ضات 
و�ضع  مت  �أنه  �إىل  و�أ�ضار  بكوفيد-19،  �إيجابية 
�لرب�زيلي  ولعب  �ل�ضحي،  �لعزل  يف  �لالعب 

فيها  فاز  �لتي  �ملبار�ة  يف  دقيقة   83 ملدة 
جوفنتو�س 4-1 على �أودينيزي،  ولفت �لنادي 
لتحديد  �ل�ضحية  بال�ضلطات  �ت�ضال  على  �إ�أنه 
�ملطلوبة  �لربوتوكولت  لتنفيذ  �لفعالة  �لآلية 
للفريق،  و�ملناف�ضة  �لتدريب  باأن�ضطة  لل�ضماح 
�ضاحب  جوفنتو�س  يلتقي  �أن  �ملقرر  ومن 
�ملركز �خلام�س حالياً يف �لدوري �لإيطايل مع 

ميالن �ليوم �ملت�ضدر على ملعب �ضان �ضريو.

هوت�ضبري  توتنهام  مدرب  مورينيو  قال 
ن�ضف  يف  لربينتفورد  فريقه  مو�جهة  �إن 
نهائي كاأ�س ر�بطة �ملحرتفني �لإجنليزية 
هي �لأكرب له منذ و�ضوله لل�ضبريز، و�أو�ضح 
�ضبكة  نقلتها  ت�رسيحات  خالل  مورينيو، 
�ملبار�ة  �أنها  "�أعتقد  �ضبورت�س:  �ضكاي 
وذلك  للفريق،  قدومي  منذ  يل  �لأكرب 
منذ  لالألقاب  �لنادي  مطاردة  منظور  من 
�ضنو�ت، ول يوجد �أهم منها �ضوى �ملبار�ة 
كل  يل  "بالن�ضبة  و�أ�ضاف:  �لنهائية"، 
م�ضابقة مهمة، توجت بلقب هذه �لبطولة 
يف مو�ضمي �لأول باإجنلرت�، وبالن�ضبة يل كل 
م�ضابقة خمتلفة ولها قيمة"، وتابع: "هذه 
طريقتي يف �لنظر �إىل �لأمور، وخا�ضة مع 

ناٍد مل يتوج بالألقاب منذ عقد من �لزمان، 
وو��ضل:  مهمة"،  بطولة  كل  ت�ضبح  حينها 
"�إذ� فزنا مببار�تني �ضنتوج بكاأ�س، بالطبع 
مو�جهتان يف غاية �ل�ضعوبة، لكن �ضيكون 

هذ� �أمًر� جيًد� للنادي و�لالعبني". 

بر�ضلونة ل يفكر ببيع 
غريزمان باملركاتو ال�ضتوي

م�ضري  ب�ضاأن  نهائًيا  قر�ًر�  بر�ضلونة،  �تخذ 
�لفريق  مهاجم  غريزمان  �أنطو�ن  �لفرن�ضي 
ووفًقا  �جلاري،  �ل�ضتوي  �ملريكاتو  خالل 
ل�ضحيفة "�ضبورت" �لإ�ضبانية، فاإن بر�ضلونة 
�أكد عدم تفكريه يف بيع غريزمان خالل �ضهر 
�لالعب  ظهور  عدم  رغم  �جلاري،  جانفي 
مب�ضتوى جيد حتى �لآن، و�أ�ضارت �ل�ضحيفة 
على  �لرهان  يو��ضل  بر�ضلونة  �أن  �لإ�ضبانية 
قلب  على  قادر  �لأخري  �أن  ويثق  غريزمان، 
خالل  و�لتاألق  �لكتالوين  �لفريق  مع  موقفه 
�لفرتة �ملقبلة. و�أو�ضحت �أن و�ضع غريزمان 
تعر�ضه  �أو  موؤخًر�  �لبدلء  مقاعد  على 
�ملدرب  رغبة  �إىل  يعود  كثرًي�  لال�ضتبد�ل 
مي�ضي  ليونيل  يلعب  �أن  يف  كومان  رونالد 
�آخر  كمهاجم وهمي بجانب بيدري، وجناح 
مينحه بع�س �مل�ضاحات يف �لهجوم، وذكرت 
يدرك  غريزمان  �أن  على  ي�رس  بر�ضلونة  �أن 
بال�ضبط ما يجب عليه �لقيام به حتى يعود 
م�ضتو�ه  وي�ضتعيد  �لأ�ضا�ضية،  �لت�ضكيلة  �إىل 

كاأحد �أف�ضل مهاجمي �لعامل.

دعوة اإجنليزية لإيقاف الن�ضاط الكرويفالن�ضيا يف�ضل بالفوز ويتعادل مع قاد�ش

اإجراء خم�ضة تغيريات مبواجهات كاأ�ش الرابطة الجنليزية

اإ�ضابة �ضاندرو بفريو�ش كورونا

مورينيو: ل�ضت �ضعيًدا مبا حدث مع املان يونايتد وال�ضيتي

جي ا�ش  البي  ملواجهة  فاتي  بالتحاق  تفاوؤل 
�أن�ضو  �ل�ضاب  �آخر تطور�ت حالة لعبه  �أول �م�س  بر�ضلونة م�ضاء  ك�ضف 
بيتي�س  ريال  مو�جهة  لها خالل  تعر�س  �إ�ضابة  من  يتعافى  �لذي  فاتي، 
�ضهر نوفمرب �ملا�ضي، وقال �لبار�ضا يف بيان عرب موقعه �لر�ضمي: "خ�ضع 
لعب �لفريق �لأول �أن�ضو فاتي، لعالج بيولوجي من قبل �لطبيب ر�مون 
�إ�ضابته يف  للنادي، وي�ضري تطور  �إ�رس�ف �جلهاز �لطبي  كوجات، وحتت 
م�ضار مر�ٍس للغاية"، وكان فاتي قد خ�ضع لعملية جر�حية ناجحة، بعدما 

�ملتوقع  ومن  �لي�رسى،  للركبة  �لد�خلي  �ملف�ضلي  �لغ�رسوف  يف  �أ�ضيب 
عودته يف بد�ية �ضهر مار�س �ملقبل. وح�ضب �ضحيفة ماركا �لإ�ضبانية، 
�أجريت  �لتي  �خلارجية  �جلر�حية  للعملية  �لكبري  �لنجاح  موؤ�رس�ت  فاإن 
�ليوم يف �لركبة للنجم �لإ�ضباين رفعت �لأمل يف حلاقه بلقاء باري�س �ضان 
جريمان، يف لقاء �إياب دورثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا، و�ملقرر يف 11 
مار�س �لقادم، حيث كان من �ملقرر عودة فاتي بعد 4 �أ�ضهر من تاريخ 

�لإ�ضابة م�ضى ن�ضفها، و�ضيقام لقاء �لذهاب بني �لفريقني يف 17 فيفري 
بقمي�س  فاتي  و�ضارك  بر�ضلونة،  معقل  نو  كامب  ملعب  على  �ملقبل 
بر�ضلونة، هذ� �ملو�ضم، يف 10 مباريات، مبجموع 596 دقيقة، حيث �ضجل 
5 �أهد�ف و�ضنع و�حًد�، وقبل �إ�ضابته كان و�حد� من �أهم �أ�ضلحة مدرب 
بر�ضلونة كومان �لهجومية، و�لذي ميتاز بخلخلة دفاعات �خل�ضم بف�ضل 

حتركاته و�خرت�قاته �ل�رسيعة وت�ضديد�ته �خلطرية على �ملرمى.
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الأ�سري الكفيف "عالء الدين البازيان" ي�سارع املر�ض يف �سجون الحتالل
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 :- �صامي اإبراهيم فودة

اأ�رسانا البوا�سل واأ�سرياتنا املاجدات 
اأ�سواتهم تئن واأج�سادهم تتاأمل فمنهم 
وظائف  وتعطلت  اأطرافهم  �سلت  من 
الر�سا�ص  من  كان  �سواء  اأع�سائهم 
اأو  اأج�سادهم  اخرتق  الذي  ال�سهيوين 
من خالل جتارب العالج غري الناجحة 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  تتبعها  التي 
معهم ب�سكل متعمد مع �سبق الإ�رسار 
بحق  جرائمهم  ارتكاب  يف  والرت�سد 

وال�سمود  ال�سرب  جرنالت  ابطالنا 
والتحدي.

املاجدات  اأخواتي  الأماجد  اإخوتي 
ال�سابرين  ال�سامدين  دربي  رفاق 
الأ�رس,  قالع  يف  املتمر�سني  الثابتني 
فما  الأفا�سل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ال�سوء  ت�سليط  هو  اليوم  ب�سدده  اأنا 
على اأخطر حالت الأ�رسى امل�سابني 
يواجهون  والذين  خمتلفة  باأمرا�ص 
يعانون  وجميعهم  البطيء  املوت 
وماأ�ساوية  كارثية  �سحية  ظروف  من 

وال�سعوبة  ال�سوء  بالغة  واعتقاليه 
نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي ,

ويعترب من احلالت املر�سية ال�سعبة 
ت�ستوجب  والتي  الحتالل  �سجون  يف 
و�سعه  ل�سوء  عنه  والإفراج  عالجه 
املقد�سي”  الأ�سري  هو  ال�سحي 
البازيان  ر�سا  الدين  عالء  الكفيف” 
الثانية  ابن  كمال”  بــ”اأبو  املكنى 
بارزة  عالمة  فهو  ربيعاً,  وال�ستون 
عناوين  من  وعنوانا  ن�ساليا  ورمزا 
الأ�رسى  وواحدا من  الأ�سرية  احلركة 

الأ�رسى  عمداء  من  ويعترب  القدامى 
وفاقد  مقد�سي  اأ�سري  اأقدم  و�ساد�ص 
لعتقاله  الأوىل  اللحظة  منذ  للب�رس 
ل  والذي  عاماً  وثالثون  اأربعة  قبل 
الفراق  ولوعة  ال�سجن  اأمل  يكابد  زال 
ووجع  واحلرمان  البعد  واأحزان 
انفجار  نتيجة  عيناه  فقد  الأمرا�ص 
من  التخل�ص  اأجل  من  نا�سفة  عبوة 
يتابعون  كانوا  الذين  العمالء  بع�ص 
�سجن  يف  حالياً  الفدائيني,ويقبع 
طبي  اإهمال  يرافقها  ع�سقالن 

اإدارة  قبل  من  وا�ستهتار  ومماطلة 
تقدمي  يف  بحياته  ال�سجون  م�سلحة 

العالج الالزم له,
فاإن حاله كحال كل الأ�رسى يف �سجون 
من  الويالت  يعانون  الذين  الحتالل 
التي  العن�رسية  الإدارة  �سيا�سات 
دون  بامل�سكنات  عالجهم  تتعمد 
حلالتهم  �سليم  بت�سخي�ص  القيام 

الأمرا�ص  مع  امل�ستمرة  ومعاناتهم 
بج�سده,  يفتك  للمر�ص  فري�سة  لرتكه 
بعد  عاماً   25 الأ�رس  يف  اأم�سى  وقد 
الحرار  وفاء  �سفقة  عنه يف  الأفراج 
الحتالل  واعاد  �ساليط”  “�سفقة 
ومل  2014/6/18م  بتاريخ  اعتقاله 
مي�سي على زواجه غري عامني والذي 

يق�سي حكماً بال�سجن املوؤبد..

الأ�سري املقد�سي عالء الدين 
احمد ر�سا البازيان “اأبو كمال”

احلالة الجتماعية:- متزوج من 
النت�سة  ن�رسين  الفا�سلة  ال�سيدة 
ابنتني  الأبناء  من  وله  واأب 
املوؤهل  ومنار..  انت�سار  وهن 
طفولته  منذ  كان  العلمي:- 
والتحقت  بالدرا�سة  جمتهدا 
ال�سف  حتى  البكرية  باملدر�سة 
اىل  ثم  ومن  البتدائي  ال�ساد�ص 
حيث  ال�سالمية  اليتام  دار 
وبعد  واحدة,  �سنة  فيها  ق�سي 
يف  البراهيمية  الكلية  اىل  ذلك 
�سارع �سالح الدين حتى ال�سف 
وبعدها  العدادي,  الثالث 
ميكانيكياً  وعمل  الدرا�سة  ترك 
مع  عمل  ولحقاً  ا�سهر   6 مدة 
دهان  متعهد  كان  الذي  والدة 
ال�سهادة  على  )طرا�سة(”ح�سل 
ال�سجن,  يف  وهو  التوجيهية 
رغم فقدان الب�رس ولكن وبفعل 
�رسطة  �سمحت  املنا�سدات 
وذلك  بريل  اآلة  باإدخال  ال�سجن 
ولكنها  الدرا�سة  من  يتمكن  كي 

�سادرتها بعد ذلك…
العائلة الكرمية:- تتكون عائلته 
الفا�سلة من ولده احلاج ” اأحمد 
بتاريخ  توفى  “والذي  البازيان 
ورف�ست   2009 عام  �سبتمرب   27
 ” جلبوع   ” �سجن  اإدارة  حينها 
وامل�ساركة  بوداعه  له  ال�سماح 
مثواه  اإىل  جثمانه  ت�سييع  يف 
اأمه  فقد  عالء  والأ�سري  الأخري 
رحيل  من  عام  من  اأقل  بعد 
 – عمر   / الإخوة  من  وله  وامة 
تاريخ  ر�سي..  عثمان-   – عالء 

العتقال:- 1986/4/20,
ع�سقالن  العتقال:-  مكان 
احلكم:- بال�سجن املوؤبد التهمة 
وتنظيم  ت�سكيل  اإليه:-  املوجه 
وع�سكرية  فدائية  جمموعات 

�سد الكيان ال�سهيوين
اعتقاله :-

تتكون  بداأت   1975 العام  يف 
وتتبلور  جديدة  مفاهيم  لدّيه 
الفكر  عن  جديدة  روؤية  عنده 
الوطني الثوري, فان�سم يف العام 

فتح,  حركة  �سفوف  اإىل   1977
ر�سا  الدين  عالء  الأ�سري  ق�سى 
ال�سجن,  يف  عاماً   25 البازيان 
فقد  مراحل,  ثالث  على 
يف  الأوىل  للمرة  عالء  اعتُِقل 
1979/4/20ومت اإطالق �رساحه 
توفر  لعدم   1981/4/20 يف 
املرة  يف  واعتقل  �سده,  الأدلة 
 1981/12/4 بتاريخ  الثانية 
املحكمة  عليه  حكمت  وقد 
ملدة  بال�سجن  “الإ�رسائيلية” 
�رساحه  واأطلق  عاماً,  ع�رسين 
لالأ�رسى,  تبادل  عملية  �سمن 
يعرتف  مل  وحينها   ,1985 عام 
وعاد  اإليه.  موّجهة  تهمة  باأّي 
عام  واعتقله  الحتالل  جي�ص 
1986/6/20 وُحِكم عليه بال�سجن 
ت�سكيل  بتهمة  احلياة  مدى 
فدائية  جمموعات  وتنظيم 
تعمل �سد جي�ص الحتالل, ومت 
وفاء  �سفقة  �سمن  عنه  الأفراج 
الحرار “�ساليط” يف 11 اأكتوبر 
بتاريخ  اعتقاله  واعيد   2011
باملوؤبد  وحكم   2014  /6/18
هي  كانت  اليه  املوجه  والتهمم 
ليوم  مهرجان  يف  امل�ساركة 
املراأة العاملي, واآخر لعيد الأم, 
مدر�سي,  احتفال  وم�ساركته يف 
راتباً  تلقيه  تهمة  اإىل  بالإ�سافة 
“ال�سلطة  معادية  جهة  من 
الأ�سري  يتلقى  اإذ  الفل�سطينية” 
عربها  ال�سهرية  خم�س�ساته 
وح�سيلة اعتقاله بلغت اأكرث من 
الحتالل  �سجون  يف  عاماً   31

ال�سهيوين..

هيئة الأ�سرى بغزة تطالب بال�سغط علي الحتالل لالفراج عن الأ�سرى ب�سبب كورونا 
طالبت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين 
العفو  منظمة  اجلنوبية  املحافظات  يف 
الحتالل  دولة  على  بال�سغط  الدولية 
,واملعتقلني  الأ�رسى  عن  لالإفراج 
�سجونها  يف  القابعني  الفل�سطينيني 
 , كورونا  بفريو�ص  العدوى  من  حت�سباَ 
املر�سى  الأ�رسى  من  املئات  ولوجود 
باأمرا�ص مزمنة وع�رسات من كبار ال�سن 
�سئون  هيئة  ادارة  جلنة  رئي�ص  و�سدد   .
املحافظات  يف  واملحررين  الأ�رسى 
على  قنيطة  ح�سن  الأ�ستاذ  اجلنوبية 

اأهمية املطالبة املوحدة والعادلة لدول 
الدولية  العفو  منظمة  طرف  من  العامل 
الدول  من  عدد  طالبت  اأنها  حيث   ,
يف  ال�سيا�سيني  املعتقلني  عن  لالإفراج 
من  موثقة  خماوف  ب�سبب  �سجونها 
اكتظاظ ال�سجون و�سوء العناية والرعاية 
تطالب  مل  اأنها  حني  يف   , ال�سحية 
الأ�رسى  عن  بالفراج  الحتالل  دولة 
نف�ص  يعانون  الذين  الفل�سطينيني 
ال�رسائيلية  ال�سجون  يف  واأكرث  املعاناة 
ليليق  المر  هذا  بان  قنيطة  واأردف   .

مبنظمة دولية تدعي حر�سها علي ن�رس 
تكيل  باأن  الن�سان  حقوق  وقيم  مبادئ 
عندما  خا�سة   , عملها  فى  مبكيالني 
�سلطات  مت�ص  بق�سايا  المر  يتعلق 
دور  علي  موؤكدا  ال�رسائيلى  الحتالل 
الت�سدي  يف  املوؤ�س�سات  هذه  وواجب 
وجدت  اأينما  الإن�سان  حقوق  جلرائم 
ان  العامل  تذكري  مع �رسورة  دون متييز 
هذا الحتالل هو اآخر احتالل فى العامل 
القانون  احلديث وبانه يتحدى منظومة 
الدويل والإن�ساين وي�سري عك�ص كل القيم 

واخالق الع�رس الراهن املبنى عل منح 
احلرية  فى  حقها  العامل  �سعوب  كل 

وال�ستقالل وتقرير امل�سري .

ر اأحمد منر املحَرّ

ل تزال ابت�سامة �سقيقي الأ�سري ربيع خالل وداعي ُتبكيني
تقرير:  علي �صمودي – جنني 

ال�سجن بج�سدي, لكن روحي  "خرجُت من 
وجوه  حلظة  تفارقني  مل  اأ�سرية,  زالت  ما 
و�سموهم,  مبعاناتهم  الأ�رسى  اأحبتي 
ربيع,  �سقيقي  وبينهم  و�سربهم,  اأوجاعهم 
الذي ودعني بابت�سامة ل تزال تبكيني لأنني 
تركته رغماً عني يف غياهب ال�سجون", بهذه 
لـ"لقد�ص"  حديثه  الأ�سري  ا�ستهّل  الكلمات 
الذي  مالي�سة  يو�سف  منر  اأحمد  املحرر 
كامل  ق�سى  بعدما  احلريه  عبري  م  تن�َسّ
�سقيقه  فيما  عاماً,   14 البالغة  حمكوميته 
الأ�سري ربيع ل يزال يق�سي حكمه البالغ 30 
عاماً. يف منزل عائلته ببلدة جبع مبحافظة 
عن  اأحمد  املحرر  يتوقف  ل  جنني, 
واأو�ساع  واقع  واإثارة  ال�سجن  عن  احلديث 
اإىل  ق�سيتهم  اإعادة  على  واحلث  الأ�رسى 
الفل�سطينية ملنع الحتالل  الأولويات  �سلم 
على  "حتطمت  التي  �سيا�ساته  مترير  من 
تنته  التي مل  �سخرة �سمودهم ومقاومتهم 
يومياً  يخو�سون  فهم  الأ�رس,  من  بالرغم 
التي  ال�سجون  اإدارة  مع  متعددة  معارك 
الن�سايل  حمتواهم  من  لتفريغهم  ت�سعى 
والوطني وك�رس معنوياتهم حلرف البو�سلة 
عن م�سارها".من واقع جتربته عرب �سنوات 
اأحمد:  املحرر  يقول  الطويلة,  اأ�رسه 
وعدوها  احلرية  نقي�ص  هو  "ال�سجن 
الأ�رسى  معاناة  يفاقم  ومما  الرئي�سي, 
املربجمة  ال�سجان  و�سيا�سات  ممار�سات 
�سور  اإىل  واأق�سامه  زنازنيه  حتولت  التي 
عذاب واأمل ل يتوقفان ووجع بني احلرمان 

اجلميلة". واحلياة  واحلرية  الأحبة  من 
وي�سيف: "ل توجد كلمات تعرب عن املعنى 
احلقيقي للواقع املاأ�ساوي املفرو�ص على 
اأب�سط حقوقه,  من  وحرمانه  الأ�سري  حياة 
فيما املحتل يجعل كل ثانية ت�ساوي مليون 
والق�سبان  واحل�سار  الظلمة  و�سط  عام 
"مبوازة هذه الظروف,  احلديدية".ويتابع: 
وال�سمود  الت�سحية  الأ�رسى يف  اإرادة  تربز 
وال�سرب للو�سول اإىل اأهدافنا, وبالرغم من 
يتحدون  الأ�رسى  يزال  ل  �سيا�ساتهم  كل 
لك�رس  بالن�رس  والثقة  والعزمية  بالإميان 
حرية  اإىل  و�سولً  املحتل,  ودحر  القيد 
تطلَّب  مهما  عنها  التخلي  يرف�سون  كاملة 

ذلك من ت�سحيات".
 العلم واحلرية..

اأحمد  املحرر  يتحدث  واعتزاز,  بفخر 
يخو�سها  التي  التحدي  معارك  اأهم  عن 
مراكز  من  ال�سجون  حولت  والتي  الأ�رسى 
للموت والياأ�ص واملعاناة اإىل معاقل للن�سال 
كل  الحتالل  "مار�ص  ويقول:  وجامعات, 
عن  الأ�رسى  وحرف  التعليم  ملنع  الطرق 
اأهم قيمة وطريقة ملمار�سة حياتهم ب�سكل 
طبيعي, لكن بروح املحبة للوطن والعقيدة 
والهدف,  بالر�سالة  والتم�سك  الرا�سخة 
والوعي  للنور  مراكز  ال�سجون  اأ�سبحت 
خّرجت  واأكادمييات  جامعات  والثقافة, 
حملة  والكفاءات  املثقفني  من  اأفواجاً 
املاج�ستري  فيها  مبا  العلمية,  ال�سهادات 
الأ�رسى  من  "كثري  والدكتوراه".وي�سيف: 
يقراأون,  ول  يكتبون  ل  ال�سجون  دخلوا 

وتخرجوا  وتعلموا  واجتهدوا  ثابروا  لكنهم 
اإىل  وحتّولوا  الفل�سطينية,  اجلامعات  من 
ويف  الق�سبان  خلف  وفاعلة  بناءه  عنا�رس 
لالحتالل". حتٍدّ  كر�سالة  احلرية,  رحاب 
من  بالرغم  ربيع,  "�سقيقي  اأحمد:  ويتابع 
ال�سجان,  وظلم  الأ�رس  ومعاناة  احلكم 
النجاح  "�سيحقق  املاج�ستري".وي�سيف: 
تعاىل,  اهلل  باإذن  الحتالل  اأنف  عن  رغماً 
فربيع ل يزال مع الأ�رسى يخو�سون معركة 
بال�سالبة  يتمتع  والن�رس,  واحلرية  العلم 
ويتطور  يتقدم  التي جعلته  القوية  والإرادة 

و�ساحب طموح يف امل�ستقبل".

�صور اأُخرى..

اأحمد  ذاكرة  حتتفظ  حريته,  من  بالرغم 
واإخوانه  �سقيقه  عن  ال�سور  من  بالكثري 
قريباً,  حريتهم  يتمنى  الذين  الأ�رسى 
م�ساهد  تالزمني  حلظة  كل  "يف  ويقول: 
خالل  بها  مررت  التي  املحطات  كافة 
الأهل  من  احلرمان  اأمل  خا�سة  اعتقايل, 

التي  املنا�سبات  يف  �سّيما  لهم,  وال�سوق 
يخفف  وما  اأهلنا  فراق  على  فيها  نتح�رس 
من  حتررنا  التي  والزيارات  الذكريات  عنا 
القيد للحظات عندما ن�ساهد الأهل بالرغم 
من منغ�سات الحتالل".وي�سيف: "�سقيقي 
كباقي الأ�رسى الذين تفتقدهم اأُ�رسهم يف 
�سربه  مييزه  ما  لكّن  واأتراحهم,  اأفراحهم 
وروحه الوطنية ودوره الن�سايل بني الأ�رسى, 
فهو ميتاز بروح معنوية ونف�سية عالية, دائم 
البت�سامة, قوي الإرادة, �ساحب نكته وروح 
طيبته  "مبقدار  وجرئية".وي�سيف:  جميلة 
واإخال�سه مع رفاقه الأ�رسى, متتع باخل�سال 
نف�سها والعطاء واملودة والعالقات الوطيدة 
بلدتنا,  يف  واجلريان  والأقارب  الأهل  مع 
جل�ساتنا  كل  يف  دوماً  نتذكره  الدور  وهذا 
معنا".ويتابع:  موجود  وكاأنه  ومنا�سباتنا 
يعي�سون  اأ�رسانا  اأّن  الرا�سخة  "احلقيقة 
معنا ويالزموننا وي�ساركوننا حتى لو غابوا 
يف منا�سباتنا ج�سداً, فاأرواحهم تبقى حيًة 
وليالينا حتى  و�سهراتنا  منا�سباتنا  بيننا يف 

يعودوا اإلينا لتكتمل موا�سم الفرح".
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ا�ضتنفار االنقالبي خليفة حفرت، لعنا�ضره موؤخرا خلو�ض حرب جديدة �ضد احلكومة 
ال�ضرعية يف طرابل�ض، ا�ضطدم حلد االآن برف�ض ثالث دول من اأكرب داعميه، لهذه 

اخلطوة، مل تكن بينهم االإمارات فكل من رو�ضيا وم�ضر وفرن�ضا، رف�ضوا جميعا تهديدات 
حفرت، باإ�ضعال حرب جديدة يف ليبيا، خالل خطاب األقاه يف 24 دي�ضمرب املن�ضرم، 

مبنا�ضبة الذكرة الـ69 ال�ضتقالل البالد.

با�ضتثناء االإمارات

.     رو�ضيا وفرن�ضا وم�ضر عربوا عن رف�ضهم تهديد حفرت بالعودة اإىل احلرب

حلفاء حفرت غري متحم�سني لدخوله حربا جديدة 

اإ�ضطنبول/ االأنا�ضول

 فرن�ضا ال توؤيد احلل الع�ضكري

حلفرت،  الرئي�سي  الأوروبي  الداعم  باري�س 
»كل  ودعت  »احلربي«،  خلطابه  تتحم�س  مل 
الأطراف« اإىل »المتناع عن ا�ستئناف الأعمال 
املتحدث  �سدد  دي�سمرب،   28 العدائية«ففي 
»ل  اأنه  على  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم 
اتفاق  لتطبيق  الأولوية  ليبيا،  ع�سكري يف  حل 
وقف اإطالق النار«واملوقف الفرن�سي يتماهى 
الداعمة  الأمريكية  اجلهود  مع  املرة  هذه 
لت�سكيل  الهادف  ال�سيا�سي  احلوار  مللتقى 
جمل�س رئا�سي وحكومة جديدين، والتح�سري 
لنتخابات عامة مقررة يف 24 دي�سمرب 2021.

لباري�س، ات�سمت  ال�سابقة  املواقف  اأن  فرغم 
دعمها  اأن  اإل  والفعل،  القول  بني  بالتناق�س 
بعد  »تقل�س«  حلفرت  الفا�سح  الع�سكري 
على  عدوانه  ال�سلبي خالل  دورها  انك�ساف 
الليبي  الداخلية  وزير  زيارة  لكن  طرابل�س 
نوفمرب  يف  باري�س،  اإىل  با�ساغا،  فتحي 
املا�سي، وا�ستقباله من ثالثة وزراء فرن�سيني 
اأقوياء، هم وزير الداخلية جريالد  دارمانان، 
رجل  لودريان،  اإيف  جان  اخلارجية  ووزير 
حفرت يف احلكومة الفرن�سية، ووزيرة اجليو�س 
مع  حينها،  با�ساغا،  ووقع  باريل  فلوران�س 
ل�رشاء  تفاهم  مذكرات  فرن�سية  �رشكات 
يف  ل�ستعمالها  بيومرتية  واأنظمة  مروحيات 

اأغرا�س اأمنية ومدنية.

كانت خطوة ملحاولة �سحب فرن�سا من املحور 
الداعم حلفرت، اأو على الأقل اتخاذها مواقف 
احلكومة  �سد  عدائية  واأقل  حيادية  اأكرث 
با�ساغا  قاد  الذي  الهدف  نف�س  وهو  الليبية، 

اإىل القاهرة قبلها باأيام.

 م�ضر لن ت�ضمح لالإمارات العبث 
مب�ضاحلها

اإىل  امل�ستوى،  رفيع  م�رشي  وفد   زيارة 
من  اأيام  ثالثة  بعد  طرابل�س  الليبية  العا�سمة 
اخلارجية  وزير  ات�سال  ثم  حفرت،  تهديدات 
بنظريه  هاتفيا  �سكري  �سامح  امل�رشي 
رف�س  �سمنيا  يعك�س  �سيالة،  حممد  الليبي 
ا�ستقرار املنطقة  القاهرة لأي مغامرة تهدد 
اأن املتحدث با�سم وزارة اخلارجية  خ�سو�سا 
اأن  له  تغريدة  يف  ك�سف  القبالوي،  حممد 
باإعادة  الليبي  اجلانب  »وعد  امل�رشي  الوفد 
اأقرب  يف  طرابل�س  داخل  من  ال�سفارة  عمل 
و�سع  �رشورة  على  التفاق  مت  كما  الآجال. 
اجلوية  الرحالت  ل�ستئناف  عاجلة  حلول 
الليبية للقاهرة«ومن ي�سعى لفتح �سفارة له يف 
طرابل�س بعد 6 �سنوات من غلقها وا�ستئناف 
يدعم  اأن  امل�ستبعد  من  اجلوية،  الرحالت 

حربا جديدة.
ويتوافق هذا الطرح مع ما نقله موقع »مدى 
»زيارة  اإن  قوله  م�سدر م�سوؤول  عن  م�رش«، 
الوفد امل�رشي )اإىل طرابل�س( اأتت على خلفية 
ا�ستياء القاهرة من التحرك الإماراتي لفر�س 

حرب اأهلية يف ليبيا«وتاأكيد م�سدر ليبي مطلع، 
للموقع اأن »امل�رشيني اأبلغوا نظراءهم الليبيني 

اأنهم لن يقبلوا بالعودة اإىل احلرب«.
وهذا الت�رشيح، يك�سف اأن تهديد حفرت بالعودة 
اإىل احلرب لي�س �سوى نتيجة لتحري�س اإماراتي، 
غري مبال بالتداعيات اخلطرية على ا�ستقرار 
ليبيا ودول اجلوار اإذا جتددت املعارك فعودة 
البيئة  الفو�سى، وهي  اإىل  ليبيا  احلرب �ستجر 
املنا�سبة للجماعات الإرهابية لبناء »اإماراتها« 
فيها  مبا  اجلوار  دول  وا�ستهداف  البالد،  يف 
مثاليا  احلرب  خيار  يعد  ل  م�رش لذلك 
للقاهرة، خا�سة مع تغري الكثري من املعطيات 
اإىل  يوؤدي  قد  ب�سكل   ،2019 باأفريل  مقارنة 
اإىل ما وراء  انهيار ملي�سيات حفرت وتقهقرها 

خط �رشت اجلفرة.
واأهم هذه املتغريات �سعود جو بايدن، لرئا�سة 
الوليات املتحدة، والذي من املتوقع اأن يوؤدي 
يف  الرو�سي  التواجد  اأمريكي  �سد  لت�سعيد 

ليبيا.

 ال حرب بدون رو�ضيا

اأهم الداعمني حلفرت،  اأحد  رو�سيا التي تعترب 
املتواجدة  الأمنية  فاغرن  �رشكة  بف�سل 
مبرتزقتها على الأر�س، قدمت اإ�سارات على 
حرب  خو�س  ل�سيناريو  الأخرى  هي  رف�سها 
اخلارجية  وزير  وا�ستقبل  ليبيا  يف  جديدة 
دي�سمرب،   30 يف  لفروف،  �سريغي  الرو�سي 
زيارة  اأول  يف  حممد �سيالة،  الليبي  نظريه 

رو�سيا،  اإىل  ال�رشعية  احلكومة  من  مل�سوؤول 
منذ نحو عام كما اأن هذه الزيارة جاءت عقب 
اإطالق طرابل�س �رشاح رو�سيني،  يوما من   20
بتهمة   ،2019 ماي   يف  عليهما  القب�س  اأُلقي 
»التج�س�س«حيث عرب لفروف، عن تطلع بالده 
»لتثبيت وقف اإطالق النار يف ليبيا رغم بع�س 

اخلروقات«.

 4 عوا�ضم تعيد ت�ضكيل امل�ضهد 
الليبي

لقاء  واحد  بيوم  �سبقه  ولفروف،  �سيالة  لقاء 
الأخري وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساوو�س 
على  اجلانبان  اتفق  حيث  ب�سوت�سي،  اأوغلو، 
الو�سع  تطبيع  يف  الكامل  الإ�سهام  »موا�سلة 
ال�سامل بني جميع  ليبيا عن طريق احلوار  يف 

القوى ال�سيا�سية الرئي�سة بالبالد«.
اخلارجية  بوزير  هاتفيا  لفروف،  ات�سل  كما 
امل�رشي، عقب يوم واحد من خطاب حفرت، 
الذي هدد فيه بالعودة اإىل احلرب وا�ستهداف 
وفد  زيارة  ذلك  تال  ليبيا  يف  الرتكية  القوات 

وزير  برئا�سة  امل�ستوى  رفيع  تركي  ع�سكري 
حذر  طرابل�س،  اإىل  اأكار  خلو�سي  الدفاع 
اأهدافاً  �ستُعترب  اأنها  من  حفرت  ملي�سيات  فيه 
القوات  مهاجمة  حاولت  اإذا  م�رشوعة 
و�سل  متزامن  �سبه  وب�سكل  ليبيا  يف  الرتكية 
جهاز  رئي�س  نائب  برئا�سة  امل�رشي  الوفد 
للقاء  بديع،  اأمين  اللواء  العامة  ال�ستخبارات 
بينهم  ال�رشعية  احلكومة  يف  ليبيني  م�سوؤولني 
فخالل  با�ساغا  فتحي  القوي  الداخلية  وزير 
الأ�سبوع الأخري من عام 2020، جرت لقاءات 
اأنقرة  عوا�سم؛  اأربع  بني  مكثفة  وات�سالت 
غري  ب�سكل  ومو�سكو،  والقاهرة  وطرابل�س 
عقب  مبا�رشة  عليا،  م�ستويات  وعلى  م�سبوق 
وهذه  حفرت  اأطلقه  الذي  احلرب«  »خطاب 
امل�ستبعد  من  التي  املتزامنة،  الت�سالت 
حت�سريا  تكون  قد  م�سادفة،  جمرد  تكون  اأن 
يفكك  جديد،  ليبي  م�سهد  ت�سكيل  لإعادة 
م�ستنقع  يف  جمددا  البالد  اإلقاء  حماولت 
الذي  ال�سيا�سي  اجلمود  مع  خا�سة  الفو�سى، 
الأمم  ترعاه  الذي  احلوار  ملتقى  اإليه  و�سل 

املتحدة.

» »اأَطِلق ر�ضا�ضة وُعد اإيَلّ

    .      اإعالن قيام حركة »فتح« كان مقررا يف 1 �ضبتمرب 1964       .     فتح اأر�ضلت 57 متطوعا فل�ضطينيا للتدريب باالأكادميية الع�ضكرية يف �ضر�ضال 

   .    مروان الربغوثي: اأوىل املجموعات حلركة فتح تدربت على ال�ضالح يف اجلزائر

دور اجلزائر يف ميالد حركة »فتح«

 اإ�ضطنبول/ م�ضطفى 
دالع/ االأنا�ضول

»اذهب واأطلق ر�سا�سة.. ثم ُعد اإيّل«، 
كان ذلك �رشط وزير الدفاع اجلزائري 
ليا�رش   ،1964 بومدين عام  هواري 
الأخري  منه  طلب  عندما  عرفات، 
والأموال،  والتدريب  بال�سالح  دعمهم 
يكن  مل  الفل�سطيني  الكفاح  لإطالق 
عاما حينها(   35( عرفات  ال�ساب 
معروفا لدى القادة اجلزائريني، الذين 
�سوى  بالدهم  ا�ستقالل  على  مير  مل 
يريدون  كانوا  لكنهم  عامني،  من  اأقل 
اجلراأة  رجاله ميلكون  باأن  اإثباتا  منه 
نبيل  ويروي  ثورة  لتفجري  وال�سجاعة 
حلركة  املوؤ�س�سني  القادة  اأحد  �سعث، 
التحرير الوطني الفل�سطيني »فتح« يف 
اإىل  النكبة  من  »حياتي..  مذكراته 
�سيا�سي حلركة  دعم  »اأول  اأن  الثورة«، 
اإىل  ا�ستنادا  اجلزائر«،  من  جاء  فتح 

�سهادة عرفات ذاته.
على  التفاق  مت  اإنه  �سعث،  ويقول 
من  الأول  يف  امل�سلح  الكفاح  انطالق 
القمة  موؤمتر  قبيل   ،1964 �سبتمرب 
امل�رشية  الإ�سكندرية  مبدينة  العربية 
لكن  ال�سهر  ذات  من  اخلام�س  يف 
ذلك،  اأرجاأ  لفتح  الع�سكري  املجل�س 

لأنه كان بحاجة اإىل 500 قطعة �سالح، 
األف   190 )نحو  كويتي  دينار  األف  و50 
متوفرا،  يكن  مل  الذي  الأمر  دولر(، 
وي�سرت�سل �سعث، قائال: »كان عرفات 
)اأحد  النجار  يو�سف  اأبو  مع  جال�سا 
مدينة  �ساطئ  على  فتح(  موؤ�س�سي 
الكويت يفكران يف هذا العائق، وفجاأة 
عن  وحديثه  بومدين  مع  لقاءه  تذكر 
اإطالق ر�سا�سة، فاقرتح القيام بعملية 

ع�سكرية«.

 الثورة اجلزائرية امللِهم 
االأول لـ«فتح«

املجل�س  على  الفكرة  عر�س   ومت 
اأبو  عودة  بعد  فتح،  حلركة  الع�سكري 
اجلزائر،  من  الوزير(  )خليل  جهاد 

ووافق عليها املجل�س.
�سابقا  توىل  الذي  �سعث،  وي�سيف 
ال�سلطة  يف  اخلارجية  وزارة 
الإعداد  بداأ  الفل�سطينية: »هكذا 

لإطالق الر�سا�سة الأوىل«.
حركة  ميالد  عن  ر�سميا  الإعالن  ومت 
»فتح« يف الأول من جانفي 1965، بعد 
عملية م�سلحة �سد م�رشوع اإ�رشائيلي 

لتحويل نهر الأردن.
يعترب مروان الربغوثي، اأحد قادة فتح 

الأول  »امُللِهم  اأن   ، حاليا  امل�سجون 
لفكرة تاأ�سي�س حركة فتح، كانت الثورة 
ويقول   »)1962-1954( اجلزائرية 
الربغوثي، يف حوار �سحفي يف 2010، 
اجلزائري  الوطني  التحرير  »جبهة  اإن 
فتح  به لقادة  يُحتذى  منوذجا  �سكلت 

املوؤ�س�سني«.
فتح  حلركة  مكتب  »اأول  اأن  ويوؤكد 
وتراأ�سه  باجلزائر،  كان  تاريخها  يف 
املجموعات  اأوىل  اأن  كما  جهاد،  اأبو 
يف  ال�سالح  على  تدربت  فتح  حلركة 
ماليا  دعما  قدمت  التي  اجلزائر.. 
اخل�سو�س،  هذا  للحركة«ويف  كبريا 
اأحد  اإياد(،  )اأبو  خلف  يقول �سالح 
»ماأخوذين  كانوا  فتح، اإنهم  موؤ�س�سي 
الذين  اجلزائريني،  الوطنيني  مب�سرية 
�سلبة،  جبهة  ي�سكلوا  اأن  ا�ستطاعوا 
قوي  جي�س  �سد  املعركة  ويخو�سوا 
اأكرث  مرة« ومن  األف  جي�سهم  يفوق 
الثوار  جتربة  يف  اإياد،  اأبو  لفت  ما 
اأن  ا�ستطاعوا  اأنهم  اجلزائريني، 
»يح�سلوا على معونة متعددة الأ�سكال 
من خمتلف البلدان العربية، التي كانت 
ملع�سكرات  تنتمي  الأحيان  بع�س  يف 
متناحرة، واأن يفلحوا يف الوقت نف�سه 

يف عدم الوقوع بالتبعية لأي منها«.
مذكراته  يف  اإياد،  اأبو  ويعرتف 

»حرب  اأن  هوية«،  بال  »فل�سطيني 
اجلزائر  يف  اندلعت  التي  الع�سابات 
�سنوات،  بخم�س  فتح  تاأ�سي�س  قبل 

اأفادتنا اإفادة عميقة«.

 اأول لقاء بني قادة ثورتني

الزبريي، قائد  العقيد الطاهر  يك�سف 
يف   ،)1967-1964( اجلزائري  الأركان 
الكفاح«،  من  قرن  »ن�سف  مذكراته 
فتح  حركة  اأ�س�ست  التي  النواة  اأن 
الفل�سطينية، قدموا اإىل اجلزائر اأواخر 
جانفي 1964، للقاء القادة اجلزائريني 
النواة كانت م�سكلة من عرفات  وهذه 
)اأبو عمار(، وخليل الوزير )اأبو جهاد(، 

واأحمد وايف )اأبو خليل(.
لفتح  الأوائل  املوؤ�س�سون  وكان 
فل�سطينية  ثورة  ي�سعون لتفجري 
امل�رشية  القيادتني  عن  م�ستقلة 
غزة  قطاع  ان  تُ�سرِيّ اللتني  والأردنية، 
وال�سفة الغربية، بح�سب الزبريي وبقي 
دون  اأ�سهر  ثالثة  اجلزائر  يف  ثالثتهم 
اإىل  م�سوؤول،  اأي  لقاء  من  يتمكنوا  اأن 
اأن التقوا �سدفة باملحامي اجلزائري 
ال�سهري حممد مهري )تويف يف 2019(، 
الأركان  قائد  اإىل  اأو�سلهم  الذي 
بالتف�سيل  عن ذلك  وحتدث  الزبريي، 

يف كتابه »وم�سات يف دروب احلياة«.

 التدريب وال�ضالح

ويروي الزبريي، حادثة لقائه بعرفات 
لقاء  لهم  رتب  مهري  اأن  واأ�سحابه، 
التي  القدمية  ال�سداقة  بحكم  معه 
اجلزائرية  الثورة  اأيام  من  جتمعهما 
مطالبهم،  عن  عرفات  الزبريي  و�ساأل 
فرد عليه »نريد منكم ال�سالح، وتدريب 
ودعمنا  ا�ستعماله،  على  رجالنا 
بالأموال«رفع الزبريي هذا الطلب اإىل 
له  وقال  طلبهم،  فوافق على  بومدين، 
بله،  بن  ي�سمع  اأن  واإياك  »�ساعدهم، 
النا�رش«فبومدين،  عبد  �سديق  فهو 
جمال  امل�رشي  الزعيم  اأن  يرى  كان 
اجلزائر  دعم  يقبل  لن  النا�رش،  عبد 
جناحه،  حتت  لي�ست  فل�سطينية  لثورة 
بلة  بن  اأحمد  اجلزائري  والرئي�س 
يقبل  ل  وقد  به،  قوية  �سداقة  تربطه 
مغمورين.  �سباب  اأجل  من  اإغ�سابه 
من  كانا  النا�رش،  وعبد  بله  بن  لكن 
عقب  »فتح«  حلركة  الداعمني  اأكرث 
الزبريي  ح�سل  اأن  بعد  تاأ�سي�سها. 
الأوامر  اأعطى  بومدين،  موافقة  على 
عطية،  بن  الرحمن  عبد  للنقيب 
م�سوؤول خمازن الأ�سلحة اجلزائرية يف 

والأردن،  و�سوريا  وم�رش  وتون�س  ليبيا 
التحريرية،  الثورة  ل�سنوات  تعود  التي 
اأن ي�سلمها للقادة الفل�سطينيني اجلدد 
وبعد ثالثة اأ�سهر من موافقة بومدين 
 57 اإر�سال  مت  عرفات،  طلب  على 
اجلزائر،  اإىل  فل�سطينيا  متطوعا 
الأكادميية  اإىل  الزبريي  واأدخلهم 
كلم   100( �رش�سال  مبدينة  الع�سكرية 
الزبريي،  ويقول  العا�سمة(.  غرب 
تلقوا  الذين  ال�سباب  هوؤلء  بع�س  اإن 
من  كانوا  باجلزائر،  ع�سكريا  تدريبا 
الفل�سطيني  الكفاح  فجروا  الذين  بني 

امل�سلح يف الأول من جانفي 1965.
»اأول  اأن  �سعث،  يك�سف  جانبه،  من 
هبطت  لفتح  جزائري  �سالح  �سحنة 
بالقرب من  الع�سكري  يف مطار املزة 
مار�س  يف  دم�سق،  ال�سورية  العا�سمة 
1965«، اأي بعد ثالثة اأ�سهر من اإطالق 
احلركة اأول ر�سا�سة مل ي�سبق اجلزائر 
بال�سالح  »فتح«  حركة  اإمداد  يف 
اأمني  الرئي�س  عهد  يف  �سوريا  �سوى 
اأقامت  التي   ،)1966-1963( احلافظ 
الريموك  مبخيم  لفتح  قاعدة  اأول 
دم�سق  قرب  الفل�سطينيني،  لالجئني 
مع�سكرا  لهم  افتتحت  ثم   ،1965 يف 
جديدا مبنطقة مي�سلون، قرب احلدود 

اللبنانية، ح�سب �سعث.
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الو�سط:2021/01/06

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سـي عبـد احلمـيد

حم�سر ق�سائي لـدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة -الهاتف: 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي وحم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية 
 )طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سـي عبـد احلمـيد

حم�سر ق�سائي لـدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة -الهاتف: 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي وحم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية 
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سـي عبـد احلمـيد

حم�سر ق�سائي لـدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة -الهاتف: 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي وحم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية 
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

الو�سط:2021/01/06الو�سط:2021/01/06

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�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا 
يف  ال�شري  اعادة  دع�ى  قب�ل  ال�شكل:  يف  ح�ش�ريا  ابتدائيا 
حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  امل��ش�ع:  الق�شية.يف 
 .10/2502 فهر�س:  رقم  حتت   2010/07/04 بتاريخ:  احلال 
من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت 
بتاريخ:  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  امل�دعة  اخلبري  طرف 
2010/07/25 حتت رقم ايداع: 207-10. وبالنتيجة الأمر ب: 
امل�ل�دة  نعمانة  بن طيب  اأول: احلجر على املرجع �شدها 
خالل عام 1939 بفي�س البطمة لأبيها طيب بن علي. ثانيا: 
لرعايتها  عليها  كمقدم  القادر  عبد  �شليماين  امل�شمى  تعيني 
حالة  املحكمة يف  با�شتئذان  يلتزم  اأن  على  �ش�ؤونها  وت�شيري 
قيامه باأحد الت�رسفات ال�اردة يف ن�س املادة 88 من قان�ن 
ذلك  يك�ن  اأن  على  احلكم  هذا  بن�رس  الأمر  ثالثا:  الأ�رسة. 
ب�شعي من املرجع. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا 
بالتاريخ املذك�ر اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
بلدية : اأفلو

الرقم  24  /2020

و�سل اإيداع ملف جتديد
 جمعية ولئية   

مبقت�شى القان�ن رقم 06/12 يف 18 �شفر 1433 امل�افق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 2020/10/19 

اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �شبغة ولئية     : 
ت�شمية اجلمعية : جمعية حماية الأ�رسة الأغ�اط

بلدية  �شكن   500 حي  اجلمعيات  بدار   : الجتماعي  املقر 
الأغ�اط 

امل�دع : حميدة بديار
ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�شة اجلمعية 

مالحظة : يجب القيام ب�شكليات الإ�شهار تطبيقا لن�س املادة 
18 من القان�ن املذك�ر اأعاله

-  نحن امل�قع اأدناه الأ�شتاذ: ح�شا ي�شي عبد احلميد املح�رس الق�شائي لدى حمكمة ال�رساقة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة .الكائن مكتبه بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة  
* بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة بلعمري لالإن�شاءات والتعمري ممثلة من طرف م�شريها .--------

                      العن�ان : طريق امللعب رقم 01 الدرارية اجلزائر  .---------------------------
                           القائم يف حقه)ها( الأ�شتاذ)ة(: حمال �شفيان.----------------------------- 

- متخذ)ة( من مكتبنا م�طنا خمتارا له )ها( بدائرة اخت�شا�س حمكمة ال�رساقة حلني انتهاء اجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قان�ن الجراءات املدنية و الدارية.--------------
- �شــد : جممع بليك�نكار امادان » GROUPEMENT PLYKON KARAMADAN« ممثلة من طرف ممثلها القان�ين .    العن�ان : فيال 2 ب زرالدة اجلزائر  . ---------------

- مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رساقة الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 20/03/10 رقم الق�شية 19/08201 رقم الفهر�س 20/02354 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية 
امل�شلمة بتاريخ 2020/11/26.--------------

- بناءا على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف: حم�رس تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/12/13 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي امل�ؤرخ يف 2020/12/13  .-------------------------------
- بناءا على حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2020/12/13 .-------------------------------

- بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة ال��ش�ل و�شل رقم 012 175 596 77 .---------------------
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي وحم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2020/12/23  .-------
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي وحم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2020/12/23 .---------

بناء على املادة 412 من قان�ن الإجراءات املدنية والإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، وبناء على الإذن باإجراء ن�رس م�شم�ن التبليغ الر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة 
ال�رساقة  بتاريخ 2020/12/29 رقم 5559 ، ياأذن بن�رس م�شم�ن عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف: حم�رس تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/12/13 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي 
املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رساقة الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 20/03/10 رقم الق�شية 19/08201 رقم الفهر�س 20/02354 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2020/11/26، 
املت�شمن :)).... يف امل��ش�ع: اإلزام املدعى عليه جممع بليك�نكارامادان ) GROUPEMENT PLYKON KARAMADAN( ممثل من طرف ممثله باأن يدفع للمدعية امل�ؤ�ش�شة ذات 
امل�ش�ؤولية املحدودة »بلعمري لالإن�شاءات والتعمري« .�شتة ع�رس ملي�ن وخم�شمائة وثمانية و�شبع�ن األف وخم�شة و�شبع�ن دينار جزائري و�شتة وثالث�ن �شنتيم )16.578.075.36دج( قيمة م�شتحقات 
الأ�شغال .مبلغ مائتي األف دينار جزائري )200.000دج( كتع�ي�س عن الأ�رسار الالحقة بها .ورف�س باقي الطلبات ل�شبق اأوانها.مع حتميل املدعى عليها امل�شاريف الق�شائية واملقدرة بثالثة اآلف 

وخم�شمائة دينار جزائري )3500دج(...((، يف جريدة ي�مية وطنية .----------------
املح�ســر الق�سائــي

-  نحن امل�قع اأدناه الأ�شتاذ: ح�شا ي�شي عبد احلميد املح�رس الق�شائي لدى حمكمة ال�رساقة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة .الكائن مكتبه بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة  
* بناء على طلب ال�شيد)ة( : القر�س ال�شعبي اجلزائري �رسكة م�شاهمة املمثل من طرف مدير وكالة وادي حيدرة رمز 174   .  

              العن�ان : 02 �شارع عمريو�س اجلزائر  . القائم يف حقه)ها( الأ�شتاذ)ة(: �شماين كرمية   .-------------- 
- متخذ)ة( من مكتبنا م�طنا خمتارا له )ها( بدائرة اخت�شا�س حمكمة ال�رساقة حلني انتهاء اجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قان�ن الجراءات املدنية و الدارية.--------------

- �شــد : دحمري حممد الخ�رس – الكفيل - . ------------------------------------------ 
            العن�ان : حي وادي الرمان قطعة رقم 37 �شابقا طريق القادو�س ال�شبالة الدرارية  . ----------------- 

- مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة  بئر مراد راي�س الق�شم  التجاري/البحري  بتاريخ 20/01/21 رقم اجلدول  19/06076 رقم الفهر�س 20/00660 املمه�ر بال�شيغة 
التنفيذية رقم 2020/2206 بتاريخ 2020/11/24.----

- بناءا على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف: حم�رس تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/12/21 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي امل�ؤرخ يف 2020/12/21  .-------------------------------
- بناءا على حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2020/12/21 .-------------------------------

- بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة ال��ش�ل و�شل رقم 012 175 295 77 .---------------------
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي وحم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2020/12/28  .-------
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي وحم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2020/12/28 .---------

بناء على املادة 412 من قان�ن الإجراءات املدنية والإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، وبناء على الإذن باإجراء ن�رس م�شم�ن التبليغ الر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة 
ال�رساقة  بتاريخ 2020/12/31 رقم 5640 ، ياأذن بن�رس م�شم�ن عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف: حم�رس تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/12/21 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي 
املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة  بئر مراد راي�س الق�شم  التجاري/البحري  بتاريخ 20/01/21 رقم اجلدول  19/06076 رقم الفهر�س 20/00660 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية رقم 2020/2206 
بتاريخ 20202020/11/24  ، املت�شمن :)).... يف امل��ش�ع : 1/ الزام املدعى عليه دحمري حممد الخ�رس ، باأن يدفع للمدعي القر�س ال�شعبي اجلزائري م�ؤ�ش�شة عم�مية اقت�شادية �رسكة م�شاهمة 
املمثلة من قبل مديرها مبلغ ثالثة ع�رس ملي�ن وخم�شمائة وثالثة و�شت�ن الف وثمامنائة و واحد وت�شع�ن دينار جزائري و�شبعة وثالث�ن �شنتيم ) 13.563.891،37 دج( وه� اخلا�س بالدين اىل غاية 
13-03-2017 مع ا�شتمرار الف�ائد اىل غاية الت�شديد الفعلي والكلي للدين . -2/ رف�س طلب التع�ي�س لعدم التاأ�شي�س القان�ين ، مع حتميل املدعى عليه واملدخل يف اخل�شام امل�شاريف الق�شائية 

بالت�شامن بينهما مبا فيها ر�ش�م الدع�ى املقدرة بثالثة الف وخم�شمائة دينار جزائري 3500 دج  ...((، يف جريدة ي�مية وطنية .--------

-  نحن امل�قع اأدناه الأ�شتاذ: ح�شا ي�شي عبد احلميد املح�رس الق�شائي لدى حمكمة ال�رساقة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة .الكائن مكتبه بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة  
* بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة ال�رسكة اجلديدة العامة م�شنع الأجر الأورا�س ممثلة يف م�شريها .----

                    الكائن مقرها الجتماعي  بــ : مزرعة بن فلي�س حي املطار باتنة .----------------------
                     القائم يف حقه )ها( ال�شتاذ )ة(:  مربوك �شمري      .--------------------------- 

- متخذ)ة( من مكتبنا م�طنا خمتارا له )ها( بدائرة اخت�شا�س حمكمة ال�رساقة حلني انتهاء اجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قان�ن الجراءات املدنية و الدارية.--------------
- �شــد : ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة امل�شماة قدير يابي KADIR YAPI ممثلة من طرف م�شريها .-------------

         الكائن مقرها بــ:  امل��شع رقم 04 بابا اح�شن اجلزائر  . ------------------------------- 
- مبقت�شى ال�شند التنفيذي املتمثل يف امر اداء �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2020/08/05 رقم الرتتيب 20/02767 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ: 2020/12/14  

- بناءا على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف: حم�رس تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/12/16 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي امل�ؤرخ يف 2020/12/16  .-------------------------------
- بناءا على حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2020/12/16 .-------------------------------

- بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة ال��ش�ل و�شل رقم 012 175 579 77 .---------------------
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي وحم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2020/12/23  .-------
- بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي وحم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2020/12/28 .---------

بناء على املادة 412 من قان�ن الإجراءات املدنية والإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، وبناء على الإذن باإجراء ن�رس م�شم�ن التبليغ الر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة 
ال�رساقة  بتاريخ 2020/12/31 رقم 5639 ، ياأذن بن�رس م�شم�ن عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف: حم�رس تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/12/16 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل 
يف امر الأداء �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2020/08/05 رقم الرتتيب 20/02767 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ: 2020/12/14  ، املت�شمن :)).... ناأمر املطل�بة 
ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة امل�شماة قدير يابي KADIR YAPI ممثلة من طرف م�شريها الكائن مقرها بـامل��شع رقم 04 بابا اح�شن اجلزائر  باأدائها للطالبة ال�رسكة ذات امل�ش�ؤولية 
املحدودة ال�رسكة اجلديدة العامة م�شنع الجر الورا�س ممثلة يف م�شريها  الكائن مقرها الجتماعي بــ  مزرعة بن فلي�س حي املطار باتنة مبلغ الدين املقدر بـ14.479.354.52  دج مع تبليغ 

املدين باأن له احلق يف الإعرتا�س يف هذا الأمر خالل 15 ي�ما من ي�م التبليغ عمال بن�س املادة 308 من قان�ن الإجراءات املدنية والإدارية...((، يف جريدة ي�مية وطنية .

املح�ســر الق�سائــي

املح�ســر الق�سائــي

ANEP N°:  2116000040الو�سط:2021/01/06

بن



انطالق احلملة الوطنية من اجلزائر العا�صمة 
انطلقت اأم�س الثالثاء من اجلزائر العا�سمة, احلملة الوطنية للتربع بالدم , و�ستمتد على مدار 

ال�سنة عرب كامل الرتاب الوطني, وتهدف اإىل متوين امل�ست�سفيات ,واملراكز ال�سحية بكميات من هذه 
املادة احليوية, يف ظل انت�سار جائحة كورونا .

ق.و

�أ�رشف  �لتي  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
�لتجارة,  وزير  �نطالقها  على 
�لكنفدر�لية  كمال رزيق, وتنظمها 
�لعمل  لأرباب  �جلز�ئرية 
�لهالل  مع  بالتعاون  �ملو�طنني, 
�لك�شافة  و  �جلز�ئري  �لحمر 
�لإ�شالمية �جلز�ئرية, حتت �شعار 
 ," حياة  ...�أنقذ  بدمي  �أتربع   "
�ملر�كز  و  �مل�شت�شفيات  لتمويل 
�حليوية,  �ملادة  بهذه  �ل�شحية 
فريو�س  �نت�شار  ظل  يف  خا�شة 
تاأتي  �ملنظمني  وح�شب  كورونا. 
للوكالة  تدعيما   " �حلملة  هذه 
�أح�شن  ول�شمان  للدم  �لوطنية 
خا�شة  باملو�طنني,  �شحي  تكفل 
�ولئك �ملتو�جدون بامل�شت�شفيات 
جر�حية  عمليات  لإجر�ء 
لقطرة  �حلاجة  باأم�س  وهم 
دم"وباملنا�شبة , �أكد وزير �لتجارة 
, �أن �لتربع بالدم, م�شعى" ت�شامني 
�أرقى  يج�شد  بامتياز",  و�ن�شاين 
�شور �لتالحم بني مكونات �ل�شعب 

�إىل  �لأعمال  رجل  من  �جلز�ئري, 
�ن هذه  ,موؤكد�  �لب�شيط  �ملو�طن 
يقوم  ما  �أعظم  و  "�أرقى  �ملبادرة 
به �لن�شان يف �لت�شامن مع �خو�نه 

خا�شة يف ظل جائحة كورونا". 
و يف هذ� �ملقام ذكر �ل�شيد رزيق 
بالتن�شيق  عباأت  �لتجارة  وز�رة  �أن 
مع �لتجار و�ل�شناعيني خالل �شنة 
2020, ما يفوق 14 طنا من �ملو�د 
�ملختلفة , موؤكد� �أن "�لت�شامن ل 
يكون فقط باملو�د �لغذ�ئية و�منا 

"و�أفاد  �لن�شان  ميلكه  ما  باأغلى 
عرب  �لقطاع  موظفي  �أن  �لوزير 
بالدم  للتربع  جمندون  ولية   48
و�جناح هذه �لقافلة �لتي �شتجوب 
�أكد  جانبه,  من  �لوطني   �لرت�ب 
�جلز�ئرية  �لكنفدر�لية  رئي�س 
�لعمل �ملو�طنني , حممد  لأرباب 
 2020 �شنة  �أن   , عاقلي  �شامي 
و   , �جلميع  على   " "�شعبة  كانت 
لكنها لقنت �جلز�ئريني �لكثري من 
�لدرو�س و �شور �لت�شامن, م�شري� 

خالل  قامت  �لكنفيدر�لية  �ن  �ىل 
�ل�شنة �ملنق�شية بتوزيع �أكرث من 5 

ماليني كمامة, عرب �لوطن .
تد�شني  �أن  عاقلي  �ل�شيد  و�عترب 
بالدم  للتربع  بحملة   2021 �شنة 
حتى  �لتفاوؤل  "بعث  منها  ير�د   ,
و�لنهو�س  للت�شامن  �شنة  تكون 
�أن  موؤكد�  �لوطني",  بالقت�شاد 
هذه  لإجناح  "جمندة  �ملنظمة 
�للجنة  رئي�س  �أكد  �لعملية"بدوره, 
�لولئية للهالل �لحمر �جلز�ئري, 
كثف  �لهالل  �أن  بلحوت,  حمفوظ 
حمالت  من   2020 �شنة  خالل 
�لتربع لفائدة �لعائالت و �ملر�شى 
, �لذين يحتاجون للدم ل �شيما يف 

ظل هذه �جلائحة.
�أما �لقائد �لعام للك�شافة �ل�شالمية 
, عبد �لرحمان حمز�وي , دعا كل 
و�لتعاون,  �لتن�شيق  �ىل  �لقطاعات 
�جلائحة  �نعكا�شات  من  للتخفيف 
�لتطوعية  للحملة  �ل�شتجابة  عرب 
لهذه  �ملحتاجني  ودعم  بالدم 
�ملر�شى  ل�شيما  �حليوية  �ملادة 

يف �مل�شت�شفيات.
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اإح�صائيات وباء 

عهدة كورونا يف اجلزائر من  �ملتبقية  �لأيام  حتمل  قد 
�ملفاجاآت  بع�س  تر�مب  �لرئي�س 
نحو  لدفعها  �جلز�ئر  �شد  �لت�شعيدية 
لل�شغط  ,�أو  �لتطبيع  من  موقفها  تليني 
م�شاحلها  لإحدى  بالتعر�س  عليها 
�ل�شرت�تيجية يف �لأر��شي �ل�شحر�وية 

�ملحتلة �أو يف منطقة �ل�شاحل.
تعليق  �أول  يف  �جلز�ئرية  �خلارجية 
�إن  قالت  تر�مب,  قر�ر  على  ر�شمي 
على  قانوين  �أثر  �أي  له  »لي�س  �لقر�ر 
�لو�قع, لأنه يتعار�س مع جميع قر�ر�ت 
�لأمم �ملتحدة وجمل�س �لأمن«و�أ�شافت 
رقم  �لقر�ر�ت  هذه  »�آخر  �أن  �لوز�رة 
�لأمن  جمل�س  )عن  �ل�شادر   2548
و�لذي   ,2020 �أكتوبر   30 يف  �لدويل( 

�شاغه ود�فع عنه �جلانب �لأمريكي«.

مع احلدث 

كامال هاري�س

وداد احلاج

جمعية املبادرة للت�سامن االجتماعي بالبويرة

 توا�صل حملة "�صتاء دافىء
املعوزين  " لفائدة 

تيبازة

 اإنتاج 3ر1 مليون قنطار 
من احلم�صيات  

�لولئية  �خلريية  �جلمعية  تو��شل 
�لجتماعي"  للت�شامن  "�ملبادرة 
"�شتاء  �لت�شامنية  بالبويرة حملتها 
د�فىء" حتت �شعار "�شد مد" جلمع 
,و�لأفر�شة  و�لأغطية  �ملالب�س 
حيث   , �ملعوزة  �لعائالت  لفائدة 
�ل�شيد  �جلمعية  رئي�س  دعا 
ت�رشيحه  يف  هطال"  "�شليمان 
�ملح�شنني  "�لو�شط"  ليومية 
�حلملة  هذه  يف  للم�شاهمة 
�لت�شامنية �لتي تتو��شل على مد�ر 
�ل�شنة و�لتقرب من مكتب �جلمعية 
 , �لبويرة  مدينة  �أو  ب�شام  بعني 
معترب  ن�شاط  للجمعية  وكان  هذ� 

ور�شة  بفتح  كورونا  جائحة  خالل 
و  كمامة  �ألف   60 وفرت  خياطة 
�لوقائية  �لألب�شة  من  معتربة  كمية 
�لهيئات  خمتلف  على  توزيعها  مت 
 500 توزيع  جانب  �إىل  و�ملو�طنني 
وم�شلتزمات  �أدوية  و  غذ�ئية  �شلة 
�إقامة  مع  �ملر�شى  على  طبية 
ب�شعار  لالأطفال  فكاهية  ن�شاطات 
جنوك"  �حنا  د�رك  يف  "�أقعد 
مبناطق  خا�شة  حمطة   15 جابت 
�لظل ,كما �رشفت �جلمعية �لولية 
�لوطنية  �مل�شابقة  يف  بتتويجها 

�خلا�شة باللبا�س �لتقليدي .
اأح�سن مرزوق

لولية  �لفالحة  غرفة  تتوقع 
تيبازة �إنتاج 3ر1 مليون قنطار 
من �حلم�شيات خالل �ملو�شم 
ما  ح�شب  �جلاري,  �لفالحي 
�لأمني  �لثالثاء  �أم�س  به  �فاد 
�شكري  و�أو�شح  للغرفة.  �لعام 
"غرفة  ت�رشيح  �شعبان يف  بن 
تتوقع  تيبازة  لولية  �لفالحة 
بو�حد  يقدر  �إنتاج  حتقيق 
من  قنطار  �ألف  و300  مليون 
منها  باملائة   64 �حلم�شيات, 
بجميع  �لربتقال  منتوج  من 
ح�شيلة  وبلغت   , �أ�شنافه." 
بالولية,  �حلم�شيات  جني 

خالل  �حلملة  �نطالق  منذ 
نحو  �ملا�شي,  �أكتوبر  �شهر 
�إنتاج �لربتقال  40 باملائة من 
�لليمون فيما  باملائة من  و10 
�ليو�شفي  جني  عملية  تكاد 
�أن  باملائة   24 ب  و�ملقدرة 
حجم  توقعات  وتر�شح  تنتهي 
�لإنتاج �أن حتافظ ولية تيبازة 
على �ملرتبة �لثالثة وطنيا من 
�لتي  �حلم�شيات  زر�عة  حيث 
حازت عليها �ملو�شم �ملا�شي 
و�ل�شلف  �لبليدة  وليتي  بعد 
مليون  3ر1  يقدر  باإنتاج 

قنطار.

�سحيفة "غارديان" الربيطانية

اأخبار متفائلة عن لقاحات كورونا وال�صاللت اجلديدة 
عدم  حول  ترددت  �لتي  �لأنباء  �أعقاب  يف 
على  لكورونا  �مل�شادة  �للقاحات  قدرة 
علماء  دعا  "�ملتحور",  �لفريو�س  �شد 
بريطانيون �إىل �لهدوء وبعثو� ر�شائل طماأنة 

�إىل �ملاليني حول �لعامل.
�للقاحات  باأن  �نت�رشت تقدير�ت  و�لثنني 
�مل�شادة لكورونا �لتي مت تطويرها موؤخر� 
قد ل تكون فعالة �أمام �شاللة جديدة من 
جنوب  يف  مرة  لأول  ر�شدت  �لفريو�س, 
"غارديان"  �شحيفة  ونقلت  �إفريقيا 
�لربيطانية عن علماء بريطانيني, قولهم 
�إنهم ل يرون �شببا للذعر, رغم ت�رشيح 
وزير �ل�شحة �لربيطاين مات هانكوك, 
جنوب  يف  �كت�شفت  �لتي  �ل�شاللة  باأن 
دي�شمرب  ويف  للمخاوف  مثرية  �إفريقيا 
�شاللة  عن  �لإعالن  جاء  �ملا�شي, 
�إفريقيا,  جنوب  يف  كورونا  من  جديدة 

بعد �أيام قليلة على �كت�شاف �شاللة �شبيهة 
يف بريطانيا ويظهر �لتحليل �جليني �جلديد 
�أن �ل�شاللة 

يف  ت�شرتك  �جلديدة 
مع  �لقو��شم  بع�س 
يف  �ملنت�رش  �لنوع 
لكنها  بريطانيا, 
ب�شورة  تتطور 
وذكرت  منف�شلة 
�شاللة  �أن  تقارير 
تتميز  �إفريقيا  جنوب 
من  عدوى  �أكرث  باأنها 
�شابقاتها, ورمبا ت�شيب 

للقاحات  �أكرث  �ل�شباب, وقد تكون مقاومة 
تلك  لكن  �لوباء  من  �حلالية  �لن�شخ  من 

�لتقارير مل تكن مدعومة باأدلة قاطعة.
يف  طفر�ت  حدوث  �إن  علماء  وقال 
لكنهم  طبيعي,  �أمر  �لفريو�شات 
تظل  �أن  كبرية  بن�شبة  يرجحون 
�للقاحات فعالة يف حماية �لأ�شخا�س 
من �لإ�شابة بالوباء ومع ذلك, فهم يوؤكدون 
�أنهم ير�قبون عن كثب �لتطور�ت يف جنوب 
�لدقيقة  �لأحياء  علم  �أ�شتاذ  وقال  �إفريقيا 
ر�يف  �لربيطانية  كامربيدج  جامعة  يف 
غوبتا, �إن "هناك حاجة للتو�زن بني حتذير 
�لنا�س من �شيء قد يكون مهما, وبني خلق 
حالة من �لذعر, وهو ما �أعتقد �أنه يحدث 
�أنه "ل يعرف �شيئا" عن  �أ�شاف  �لآن"لكنه 
�ل�شاللة �ملوجودة يف جنوب �إفريقيا, وعن 

فعالية �للقاح جتاهها.

بكورونا جديدة  اإ�سابة   228
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 100873

ت�سجيل05 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2782

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 186
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 68185

لبحث ق�سايا اإنعا�س االقت�ساد 
الوطني

الرئي�س ي�صتقبل ممثلي 
كونفدراليات اأرباب العمل

تبون,  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  �إ�شتقبل 
�أرباب  كونفدر�ليات  عن  ممثلني  �لثالثاء,  �أم�س 

�لعمل, ح�شبما �أفاد به بيان لرئا�شة �جلمهورية.
�جلمهورية  رئي�س  »خ�س  �لبيان:  يف  جاء  و 
عن  ممثلني  �لثالثاء,  �أم�س  تبون,  �ملجيد  عبد 
لبحث  با�شتقبال  �لعمل  �أرباب  كونفدر�ليات 
�لوطني.  �لقت�شاد  باإنعا�س  �ملتعلقة  �لق�شايا 
�لكونفدر�ليات جزيل  روؤ�شاء  ويف �مل�شتهل, قدم 
خطة  �إجناح  يف  لإ�رش�كهم  للرئي�س  �شكرهم 
�ل�شحة  دو�م  له  متمنني  �لقت�شادي,  �لإنعا�س 
�ل�شامية  مهامه  �أد�ء  مو��شلة  يف  و�لتوفيق 
ممثلي  تقدمي  وبعد  و�لوطن«.  لل�شعب  خدمًة 
و�شعية  حول  و�فية  لعرو�س  �لكونفدر�ليات 
ن�شاطاتهم �ل�شناعية و�لقت�شادية, �أ�شدى �ل�شيد 

�لرئي�س �لتوجيهات �لتالية:
 - �رشورة مو��شلة �لعمل من �أجل زيادة �لإنتاج 
و�خلا�س,  �لعمومي  �لقطاعني  يف  �لوطني 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لوظائف  على  و�حلفاظ 
�لتح�شن  مع  خا�شة  و�ل�شناعية,  �لقت�شادية 
على  ي�شاعد  مما  �ل�شحي,  للو�شع  �مللحوظ 
�لن�شاطات  �شيما   ل  �لقت�شادية,  �حلركية  بعث 

�ملرتبطة باحلياة �ليومية للمو�طنني.
�لإنتاج  وتطوير  حت�شني  يف  �ل�شتمر�ر  �أهمية   -
م�شتوردة  مو�د  تغطية  لي�شمل  وتنويعه  �لفالحي 
حاليا, كم�شحوق �حلليب و�للحوم و�ل�شكر و�لزيت 
و�لأعالف و �لنطالق يف ت�شدير �ملو�د �مل�شنعة 
حمليا لبلوغ �لهدف �مل�شطر ل�شنة 2021, لتحقيق 
 4 وبلوغ  دولر  مليار   3 و   2 بني  ما  ترت�وح  زيادة 
مع  �ملحروقات,  خارج  �شادر�ت  دولر  مليار 
نحو  للت�شدير  خا�شة  �أهمية  �إعطاء  �رشورة 
�لدول �لإفريقية,و��شتحد�ث ممثليات عن �لبنوك 

و�مل�شارف �جلز�ئرية.

يت�شاءل �ملئات من �ل�شباب من 
�جلامعية  �ل�شهاد�ت  حاملي 
عقود  يف  �قدمية  ميلكون  ومن 
خمتلف  يف  �ملوؤقتة  �لت�شغيل 
موجودة  كانت  �لتي  �ل�شيغ 
مل  �لذي  �لدماج  م�شري  عن 
�لعديد من  �لفئة يف  يطل هذه 
رغم  �لقت�شادية  �ملوؤ�ش�شات 
عقود  من  �مل�شتفيدين  �إدماج 
�لد�ري  �لقطاع  يف  �لت�شغيل 
�طار  يف  توظيفه  مت  من  منهم 
خربة  ميلك  وهو  �ل�شيغة  هذه 
يتم  مل  حني  يف  قليلة  �شنو�ت 
�ملوؤ�ش�شات  يف  حالت  �إدماج 
عقود  مع  خربتهم  �لقت�شادية 
�لت�شغيل �ملوؤقتة تتجاوز �لت�شع 
�شنو�ت وح�شب ما نقل لنا عدد 

فاإن  �ل�شهاد�ت  حاملي  من 
تاأخر �دماج �لعاملني يف �لقطاع 
عملية  ,ومبا�رشة  �لقت�شادي 
عقود  من  �مل�شتفيدين  �دماج 
�لد�ري  �لقطاع  يف  �ل�شتغيل 
و��شحة  تناق�شات  �شبب 
بو�شعية  و��رش  �لعملية  يف 
�لذين  �ل�شباب  من  �لع�رش�ت 
يتوفرون على �أقدمية يف عقود 
�لت�شغيل و�لبع�س منهم ��شتفاد 
من عقود قطاع م�شالح �لن�شاط 
�لجتماعي كما يرى �لعديد من 
بالدماج  و�ملعنيني  �جلامعيني 
�ن  �لقت�شادية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
رغم  معلقا  ماز�ل  م�شريهم 
�لعمومية  �ل�شلطات  �لتز�مات 
�ملعنيون  وينا�شد  بالإدماج 

�لوليات  من  �لعديد  يف 
و�ل�شمان  �لت�شغيل  وزير 
وت�شوية  �ن�شافهم  �لجتماعي 
و�أن  خا�شة  �لعالقة  و�شعيتهم 
�قت�شادية  موؤ�ش�شات  هناك 
عقود  �إطار  يف  وظفت  قد 
حاملي  من  �لع�رش�ت  �لت�شغيل 
بع�شهم  �نتد�ب  ومت  �ل�شهاد�ت 
�شمن  �د�رية  موؤ�ش�شات  يف 
�لدماج  �ن  غري  �لقطاع  نف�س 
يف مرحلته �حلالية �شمل فقط 
�شيغة  �شمن  موظفني  عمال 
�لد�ري   �لقطاع  يف  �لت�شغيل 
�طار  يف  موظفني  ي�شمل  ومل 
�لققطاع  يف  �لت�شغيل  �شيغة 

�لقت�شادي يف قطاع و�حد.
 م.مرواين

�سباب ينا�سدون وزير القطاع التدخل

متى يتم اإدماج عمال القطاع القت�صادي 

ق.و

يف اأجواء عائلية

يومية" الو�صط" 
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جممع  �حتفل  وبح�شور  عائلية  �أجو�ء  يف 
�لو�حدة  �شمعتها  �ليومية  باإطفاء  �لو�شط 
�ملوؤ�ش�شة  عمال  ح�رشه  حفل  و�لع�رشين. 
من �شحافيني وتقنيني و�إد�ريني �إىل جانب 
يف  معه,  و�ملتعاملني  �ملجمع  �أ�شدقاء 
�لعامة  نوهت �ملديرة  باملنا�شبة  لها  كلمة 
بجهود  �لعرباوي   �شفيقة  �ل�شيدة  للمجمع 
�أ�رشة �لو�شط �إىل  �أفر�د  �جلميع د�عية كل 
بذل �ملزيد يف ظل �ملناف�شة �ل�رش�شة �لتي 
�ملديرة  ووعدت  �لإعالم  قطاع  يعرفها 
بالعمل على توفري �لظروف �ملنا�شبة للرقي 
بالعمل �لإعالمي للمجمع. ومن جانبه ذكر 
رئي�س حترير يومية �لو�شط ود�د �حلاج �أن 
�ملوؤ�ش�شة تعرف تطور� يدعو �إىل �لرتياح 
�لتطلعات  �أو  �ملوظفني  عدد  يف  �شو�ء 
�جلدية  من  �ملزيد  �إىل  د�عيا  �مل�شتقبلية 
يف �لعمل و�لتحلي بروح �مل�شوؤولية لتج�شيد 

�لأهد�ف �مل�شطرة.



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/

