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دعت �جلز�ئر �أم�س �لأربعاء، موريتانيا �إىل 
تعزيز �لتن�سيق و�لتعاون �لع�سكري ملو�جهة 

�لتحديات �لأمنية يف �ملنطقة جاء ذلك خالل 
��ستقبال رئي�س �أركان �جلي�س �لفريق �سعيد 
�سنقريحة، نظريه �ملوريتاين �لفريق حممد 

مببا مقيت.

ك�سف و�سيط �جلمهورية كرمي يون�س خالل 
�لزيار�ت �لتي قادته �إىل كل من وهر�ن ،عني 
متو�سنت وتلم�سان خالل �ل�ساعات �ملا�سية 
�أن ��ستحد�ث هيئة  و�سيط �جلمهورية �لدف 
منها �إي�سال �ن�سغالت �ملو�طنني �إىل �لرئا�سة 

وموؤ�س�سات �لدولة .

ك�سفت  م�سادر ر�سمية �أن حتقيقات معمقة قد 
�نطلقت يف ت�سيري �ل�سيدليات �جلهوية  وكذ� 
�خلا�سة ب �مل�ست�سفيات �لتي كانت مر�كز 
ل�ستقبال مر�سى كوفيد 19 ،على خلفية 

معلومات حول �رتفاع �ل�ستهالك �ملفرط للمو�د 
�لطبية و�لتجهيز�ت �ملهتلكة و�لكمامات.

�سدرت �لن�سخة �جلديدة من �لتقرير 
�ل�سنوي للتناف�سية �لعاملية �خلا�سة ب�سنة 

2021 عن �ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي �لتابع 
للمعهد �لدويل للتنمية �لإد�رية ومقره جنيف 

يف �سوي�رس�.

�تخذت �جلماعات �لإرهابية يف منطقة �ل�ساحل 
�لإفريقي من �ختطاف �لرهائن �لغربيني ومطالبة 
ل�رس�ء  رئي�سيا  ماليا  مورد�  فدية،  بدفع  دولهم 
�لأ�سلحة وجتنيد مزيد من �لعنا�رس، و�مل�ساومة 
على �إطالق �رس�ح �سجنائها وقدرت وز�رة �ملالية 
�أوروبا دفعت 165  �أن  �لعام 2014،  �لأمريكية يف 
 2008 بني  ما  �لإرهابية  للجماعات  دولر  مليون 

و2013 فقط، بح�سب قناة »فر�ن�س24«.

والية تيبازة
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روؤى نقدية

امل�صهد الثقايف 
اإبداع وجوائز

�ش5  رفعوا ان�صغاالتهم للرئي�ش مبا�صرة

اأرباب العمال ي�صتكون بريوقراطية الإدارة 
الدولة و  امل�صتثمر  بني  احلاجز  حذفت  موفقة  خطوة   : ال�صالم  عبد  •        حممد 
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هل ي�صلكون م�صلكه

بقطا�س قدوة 
للمثقفني اجلزائريني

بقلم ::نعيمة �صعديةبقلم: جمال ن�صراهلل

خلف ا�صتقبال الرئي�ش ملمثلي اأرباب العمل 
ارتياحا يف االو�صاط االقت�صادية حيث اأكد 

بع�ش احلا�صرين اأن املعنيني ا�صتكوا للرئي�ش 
من البريوقراطية القاتلة للجهاز 
االإداري الذي ت�صبب يف اإجها�ش 

عدد كبري من املبادرات.

مفارقات

هل �صتكون 2021 
�صنة احلوار ال�صامل؟

بقلم  :اح�صن خال�ش
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جبهة احلرب تتو�صع

 فيما جبهة ال�صالم 
مبعرثة وم�صتتة!!

بقلم : �صالح عو�ش
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رفعوا ان�شغاالتهم للرئي�س مبا�شرة

اأرباب العمال ي�ستكون بريوقراطية الإدارة 
العمل  اأرباب  رئي�س ي�شتقبل  اأول  تبون  املحفوظ:   •       مقالتي 

الدولة و  امل�شتثمر  بني  احلاجز  حذفت  موفقة  خطوة   : ال�شالم  عبد  •        حممد 
قوية  دفعة  اإىل  الوطني بحاجة  : االقت�شاد  عمر  •       هارون 

االإدارية  املنظومة  هادف:  الرئي�س يرافع الإ�شالح  الرحمان  •       عد 
خلف ا�شتقبال الرئي�س ملمثلي اأرباب العمل ارتياحا يف االو�شاط االقت�شادية حيث اأكد 

بع�س احلا�شرين اأن املعنيني ا�شتكوا للرئي�س من البريوقراطية القاتلة للجهاز االإداري الذي 
ت�شبب يف اإجها�س عدد كبري من املبادرات.

اإميان لوا�س 

انتخابه  منذ  اجلمهورية  رئي�س  كان  و 
حماربة    �رضورة  على  يكرراحلديث 
الوطني،  االقت�صاد  تنخر  التي  البريوقراطية 
ب�رضورة  امل�صداة  التعليمات  يربر  ما  وهو 
وت�صهيل    ترهل اجلهاز امل�رضيف  الق�صاء على 
عمل امل�صتثمرين الوطنيني، ملحا على وجوب 
امل�صتويني  على  الالزمة  االإجراءات  كل  اتخاذ 
على  التح�صيل  لت�صهيل  واملحلي  املركزي 
وخلق  اال�صتثمارات،  لتوطني  ال�رضوري  العّقار 

منا�صب �صغل جديدة يف كل اأرجاء الوطن.
 

مقالتي املحفوظ
اأول رئي�س منذ اال�شتقالل ي�شتقبل 

اأرباب العمل
 

 العامة  للكونفدرالية  العام  االأمني  ثمن 
املحفوظ  مقالتي  اجلزائرية  للموؤ�ص�صات 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  خطوة 
اأنها  معتربا  العمل،  اأرباب  ممثلني  با�صتقبال 
�صابقة من نوعها، باعتبار اأن عبد املجيد اأول 

رئي�س منذ اال�صتقالل ي�صتقبل اأرباب العمل.
العامة  للكونفدرالية  العام  االأمني  ك�صف 
يف  املحفوظ  مقالتي  اجلزائرية  للموؤ�ص�صات 
اللقاء  اأن  »الو�صط«  جريدة  به  خ�س  ت�رضيح 
الذي جمع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
ممثلي  خالله   من  قدم  العمل،  اأرباب  مبمثلي 
و�صعية  حول  وافية  عرو�س  الكونفدراليات 

ن�صاطاتهم ال�صناعية واالقت�صادية.
واأفاد مقالتي املحفوظ اأنه من خالل اللقاء ندد 
املعرقلة  بالبريوقراطي  الكونفدراليات  ممثلي 
،واالإجراءات  والعراقيل  الوطني،  لالقت�صاد 
العمل  اأرباب  تواجه  التي  التع�صفية  االإدارية 

خا�صة على امل�صتوى املحلي.
العامة  للكونفدرالية  العام  االأمني  ولفت ثمن 
اأن  املحفوظ  مقالتي  اجلزائرية  للموؤ�ص�صات 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون من خالل 
اللقاء، اأكد عزمه على امل�صي قدما يف حماربة 
جمال  يف  الت�صهيالت  ،وتقدمي  والبريوقراطية 
الت�صدير،لتقلي�س  اإىل  والذهاب  اال�صتثمار 
باالقت�صاد  ،والنهو�س  اال�صترياد  فاتورة 
الهزيل  االأداء  من  املتحدث  وتاأ�صف  الوطني. 
رغم  املحلي  امل�صتوى  على  امل�صوؤولني  لبع�س 
االأوامر والتعليمات التي اأ�صديت لهم بخ�صو�س 
العديد  قائال:«   ، امل�صتثمرين  ماأمورية  ت�صهيل 
من امل�صوؤولني على امل�صتوى املحلي واملركزي 
باعرتاف  امل�صطر  االأهداف  حتقيق  يف  ف�صلو 

رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون ».

 حممد عبد ال�شالم 
خطوة موفقة حذفت احلاجز بني 

امل�شتثمر والدولة

لل�صباب  اجلزائري  املنتدى  رئي�س  اعترب 
لقاء  اأن  ال�صالم  عبد   حممد  واملقاوالتية 
العمل  اأرباب  بكونفدرالية  اجلمهورية  رئي�س 
اأمر اإيجابي، م�صددا على �رضورة اأن تتكاثف 
كل اجلهود الإنقاد املوؤ�ص�صات املت�رضرة بفعل 
جائحة كورونا قبل الذهاب اإىل املراهنة على 

النهو�س باالقت�صاد الوطني.
لل�صباب  اجلزائري  املنتدى  رئي�س  ثمن 
ال�صالم  يف ت�رضيح  واملقاوالتية حممد عبد 
رئي�س  دعوة  »الو�صط«  جريدة  به  خ�س 
لكونفدرالية  تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 
زيادة  اأجل  من  العمل  العمل مبوا�صلة  اأرباب 
العمومي  القطاعني  يف  الوطني  االإنتاج 
الوظائف يف خمتلف  احلفاظ على  واخلا�س 
م�صددا  وال�صناعية،  االقت�صادية  املجاالت 
و  بالتطبيق  يرافق  اأن  يجب  القرار  هذا  اأن 
�رضيبية  و�صبه  �رضبية  ا�صتثنائية  باإجراءات 
،و كذلك جمركية ،فيما يخ�س املواد االأولية 
كذلك  و   ، االإنتاجية  من  الطاقة  للرفع 

م�صاعدات ولو رمزية فيما يخ�س العمال
االإرادة  اأن  ال�صالم  عبد  بن  حممد  اأكد  و 
متوفرة،  البريوقراطية  ملحاربة  ال�صيا�صية 
يف حني �صدد على �رضورة متابعة القرارات و 
التعليمات ال�صادرة عن رئي�س اجلمهوري عبد 
امل�صتوى املحلي، خا�صة  تبون على  املجيد 
يف  امل�صولني  من  لعدد  الهزيل  االأداء  بعد 

الدولة على امل�صتوى املحلي و املركزي.
عبد  الرئي�س  خطوة  اأن  املتحدث  واأ�صار 
اأرباب  عن  ممثلني  با�صتقبال  تبون  املجيد 
االإنعا�س  ندوة  اإطار  يف  تدخل  العمل 
االقت�صادي، معتربا اأنها خطوة موفقة حذفت 
واأجهزة  امل�صتثمرين  بني  كان  الذي  احلاجز 
وخلق  ال�صغل  منا�صب  على  للحفاظ  الدولة 

الرثوة. 
لل�صباب  اجلزائري  املنتدى  رئي�س  ودق 
ناقو�س  ال�صالم  عبد  حممد  واملقاوالتية 
االقت�صاد  املوؤ�ص�صات  بخ�صو�س  اخلطر 
بجائحة  ت�رضرت  التي  باالإفال�س  املهددة 
اأن 70 باملئة من املوؤ�ص�صات  كورونا، م�صريا 
جائحة  بفعل  تاأثرت  اجلزائر  االقت�صادية يف 

كورونا.
اليوم  املتحدث:«  قال  ذاته،  ال�صياق  يف  و 
املوؤ�ص�صات  على  كورونا  جائحة  انعكا�صات 
تقدمي  من  البد  و  خيمة،  و  االقت�صادية 
تنازالت من قبل امل�صتثمرين و اأجهزة الدولة 

الرثوة،  خلق  و  ال�صغل  منا�صب  على  للحفاظ 
اجتماعيا  �صيكون  املوؤ�ص�صات  انهيار  تبعات 
اإجراءات  اأكرث ما هو اقت�صادي، يجب اتخاذ 
التي  اال�صتثنائية  الظروف  ا�صتثنائية يف هذه 

تعي�صها البالد«. 
بالوقوف  مطالبة  الدولة  اأن  املتحدث  اأكد  و 
من  للخروج  حلول  واإيجاد  امل�صتثمرين،  مع 
ميكن  ما  الإنقاذ  االقت�صادية  ال�صائقة  هذه 
تتكاتف كل  اإنقاذه من موؤ�ص�صات، و يجب اأن 
اجلهود النقاد هذه املوؤ�ص�صات و التفكري يف 

بالنهو�س باالقت�صاد الوطني
تبني  �رضورة  اإىل  ال�صالم  عبد  حممد  ودعا 
حلول جذرية للخروج من االأزمة االقت�صادية 
قائال:«  كورونا،  جائحة  بفعل  اخلانقة 
على  الثابتة  االأعباء  اإىل  اإ�صافة   ، �صبه  �صوق 
�صندوق  و  االأجور  يف  املتمثل  املوؤ�ص�صات 
التي   ، ال�رضائب  و   ، االجتماعي  ال�صمان  
املوؤ�ص�صات  ن�صاط  توقف  رغم  دفعها  وجب 

خالل اجلائحة
 

هارون عمر 
االقت�شاد بحاجة اإىل دفعة على 

امل�شتوى املركزي

اعترب اخلبري االقت�صادي هارون عمر اأن لقاء 
الرئي�س عبد املجيد تبون مع خمتلف ممثلي 
كونفدراليات اأرباب العمل دليل على رغبة لدى 
اأن  م�صريا  اجلانب،  هذا  يف  للم�صي  الرئي�س 
اأهم النقاط التي طرحت تتعلق باإ�صالحات يف 
البنكية واجلمركية  االأعمال واملنظومة  مناخ 
ما  خا�صة  التحتية  البنى  لتح�صني  باالإ�صافة 
ذلك  اىل  ي�صاف  واالأنرتنت  باالت�صاالت  تعلق 
حتيني القوانني ال�صابطة ملختلف القطاعات 
على غرار قانون اال�صتثمار وقانون املناجم.
و قال هارون عمر يف ت�رضيح خ�س به جريدة 
 ترافع  الرئي�س   توجيهات   »: »الو�صط« 
خارج  ك�صادرات  دوالر  مليار   4 ال�صتهداف 
امل�رضيف  اجلهاز  وتطوير  املحروقات 
والق�صاء على البريوقراطية باالإ�صافة مل�صاألة 
رقمنة االقت�صاد والعقار ال�صناعي الذي يبقى 
واحد من العوائق الكربى يف اجلزائر ، بعد اأن 
اأكد تقرير املحا�صبة اأن املناطق ال�صناعة 50 
ينطلق  2018 مل  ت�صليمها يف  كان مزمع  التي 

فيها العمل بعد ».
الوطني   االقت�صاد  اأن  عمر  هارون  �صدد  و 
امل�صتوى  على  قوية  دفعة  اإىل  بحاجة 
املركزي، وهذا لن يكون اإال من خالل تكاتف 
موؤكدا  اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع  بني 
املبادرة  لتحرير  ما�صة  بحاجة  اجلزائر  اأن 
لدى  ثقافة  خلق  على  والعمل  االقت�صادية 
امل�صافة  املقيمة  ان�صاء  الفرد اجلزائري يف 
يف االقت�صاد واالبتعاد عن االتكالية وتقدي�س 
خا�صة   ، االقت�صاد  تطوير  يف  الدولة  دور 
برتتيب  تقوم  �صابطة  دولة  اىل   بحاجة  اأننا 
العمل  �رضوط  وتوفري  املناخ  وحت�صني  البيت 
اأثر �صلبي على  له  الدولة ف�صيكون  اأما تدخل 
دوالر  مليار   25 بددنا  اأننا  ويكفي  االقت�صاد 
املوؤ�ص�صات  على  املا�صية  �صنة   25 خالل 

العمومية دون فائدة .
 

عد الرحمان هادف
الرئي�س يرافع الإ�شالح املنظومة 

االإدارية 
 

اعترب اخلبري االقت�صادي عبد الرحمان هادف 
مع  اجلمهورية  رئي�س  جمع  الذي  اللقاء  اأن 
روؤ�صاء منظمات العمل كان متوقعا ومنتظرا، 

باعتبار كونفدرالية اأرباب العمل املعني االأول 
باحلركة االقت�صادية والن�صاط االقت�صادي يف 

اجلزائر.
ثمن عبد الرحمان هادف يف ت�رضيح خ�س به 
جريدة »الو�صط« خطوة الرئي�س عبد املجيد 
اأن  م�صريا  العمل،  اأرباب  ممثلي  بلقاء  تبون 
االإنعا�س  خمطط  اإطار  يف  تدخل  اخلطوة 
التي  انتظار  حالة  بعد  خا�صة  االقت�صادي، 
التي  امل�صاورات  بعد  تعي�صها املوؤ�ص�صات 
املا�صي  العام  منت�صف  احلكومة  بها  قامت 

وندوة االإنعا�س االقت�صادي.
الرئي�س  اأن  هادف  الرحمان  عبد  واأ�صار 
و�صع  على  االطالع  اأراد  اللقاء  خالل  من 
و  نظرها  ووجهة  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات 
رئي�س  اأن  الفتا  املقبلة،  للمرحلة  مقرتحاته 
اجلمهورية اأخد زمام املبادرة بعد دخوله اإىل 

اأر�س الوطن و قرر لقاء امل�صتثمرين
جاء  اللقاء  اأن  هادف  الرحمان  عبد  اأ�صار  و 
مبا�رضة بعد دخول قانون املالية حيز التنفيذ، 
التقريرالذي  اعداد  من  االنتهاء  مع  وتزامن 
فيما  لالإ�رضاف  املنتدبة  وزارة  به  قامت 
الوطنية  الندوة  خمرجات  تنفيذ  يخ�س 

لالإنعا�س االقت�صادي.
الرحمان  عبد  االقت�صادي  اخلبري  اعترب  و 
باإ�رضاره  تبون   الرئي�س  اأن  هادف 
على  االإ�رضاع يف تنفيذ تو�صيات و خمرجات 
ميرر  اأن   اأراد   ، االقت�صادي  االإنعا�س  ندوة 
ا�صالح  يف  هي  االأولوية  اأن   توؤكد  ر�صالة 
املوؤ�ص�صات  لت�صهيل عمل  االإدارية  املنظومة 
الذي  اال�صتثمار  جانب  يخ�س  فيما  خا�صة 
رافع   ،حيث  لالقت�صاد  حمرك  اأهم  يعترب 
لتهيئة الظروف و ت�صجيع اال�صتثمار و مرافقة 

امل�صتثمرين.
اأن  على  هادف  الرحمان  عبد  �صدد  و 
واالإدارات العمومية  العمومية   ال�صطات 
مرافقة  و  االإجراءات  بتب�صط  مطالبة  التي 
 م�صاكل  تعاين  التي  امل�صتمرين،خا�صة 
دورها،  البنوك  تلعب  اأن  و  التمويالت، 
وهذا ما�رضح به وزير املالية كاأداة للتنمية 

االقت�صادية على حد قوله.
التنمية  يف  املخت�س  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
االقت�صادية اأحمد هادف اأن منظمات اأرباب 
وتلعب  م�صوؤوليتها  تتحمل  اأن  يجب  العمل 
دورها كمنظمات توؤطر املوؤ�ص�صات و تقرتح 
اإعادة  ت�صاعد  مو�صوعية  و  واقعية  حلول 
ي�صمل  اأن  يجب  الوطني،و  االقت�صاد  بعث 
ال�صوق  تبادالت جتارية يف  تاأطري  دورها يف 
وال�صوق  املوازي  االقت�صاد  من  الذي يعاين 
م�صكلة  تكتالت حللحلة  خالل  من  ال�صوداء 

ال�صوق ال�صوداء  .
وقال عبد الرحمان هادف:«نحن يف مرحلة 
اأق�صى اجلهود كي  وااللتفاف،وبذل  ت�صامن 
ي�صمى  خمطط  ي  تنفيذ  يف  الذهاب  يتم 
خمطط االإنقاذ االقت�صادي يف غ�صون هذا 
العام و بداية اعداد خمطط لبعث االقت�صاد 
اأن  نتمنى   ، البعيد  و  املتو�صط  املدة  على 
جتدد دوريا هذه القاءات،لكي يتم تقييم ما 
ثم االتفاق عليه واإ�صالح ما يجب اإ�صالحه، 
يجب اأن تنزل حتى م�صتوى املحلية و تفعيل 
املوؤ�ص�صات  توؤطر  والتي  املنظمات  كل 

تتما�صى كل الديناميكية التي تريد ال�صلطات 
بعثها ».

 واأ�صدى الرئي�س تبون توجيهات خالل لقائه 
على �رضورة  موؤكدا   ، العمل  اأرباب  مبمثلي 
موا�صلة العمل من اأجل زيادة االإنتاج الوطني 
يف القطاعني العمومي واخلا�س احلفاظ على 
الوظائف يف خمتلف املجاالت االقت�صادية 
امللحوظ  التح�صن  مع  خا�صة  وال�صناعية، 
للو�صع ال�صحي، وهذا مما ي�صاعد على بعث 
الن�صاطات  �صيما  ال  االقت�صادية،  احلركية 

املرتبطة باحلياة اليومية للمواطنني.
على  الدولة  يف  االأول  امل�صوؤول  اأكد  كما 
اأهمية اال�صتمرار يف حت�صني وتطوير االإنتاج 
مواد  تغطية  لي�صمل  وتنويعه  الفالحي 
واللحوم  احلليب  كم�صحوق  م�صتوردة حاليا، 
وال�صكر والزيت واالأعالف، �رضورة موا�صلة 
يف  الوطني  االإنتاج  زيادة  اأجل  من  العمل 
القطاعني العمومي واخلا�س، واحلفاظ على 
الوظائف يف خمتلف املجاالت االقت�صادية 
امللحوظ  التح�صن  مع  خا�صة  وال�صناعية، 
بعث  على  ي�صاعد  مما  ال�صحي،  للو�صع 
الن�صاطات  �صيما  ال  االقت�صادية،  احلركية 

املرتبطة باحلياة اليومية للمواطنني.
اأهمية اال�صتمرار يف حت�صني وتطوير االإنتاج 
مواد  تغطية  لي�صمل  وتنويعه  الفالحي 
ا�صتحداث ممثليات  عن  و  م�صتوردة حاليا، 
اتخاذ  اجلزائرية،  وامل�صارف  البنوك 
امل�صتويني  على  الالزمة  االإجراءات  كل 
على  احل�صول  لت�صهيل  واملحلي  املركزي 
العقار ال�رضوري لتوطني اال�صتثمارات، خلق 

منا�صب �صغل جديدة يف كل اأرجاء الوطن
م�صوؤويل  اجلمهورية  رئي�س  اأمر  حني  يف 
ماأمورية  بت�صهيل  امل�رضيف  القطاع 
تعليمات  ووجه  اجلزائريني،  امل�صتثمرين 
برقمنة اأمالك الدولة وال�رضائب واجلمارك 
و  ال�صفافية،  ل�صمان  االآجال  اأقرب  يف 
على  الالزمة  االإجراءات  كل  باتخاذ  اأوامر 
لت�صهيل  واملحلي  املركزي  امل�صتويني 
التح�صل على العّقار لتوطني اال�صتثمارات

وت�صمنت تعليمات رئي�س اجلمهورية، اأوامر 
البريوقراطية  اأ�صكال  كافة  على  بالق�صاء 
االقت�صاد  تعرقل  التي  البطيئة  واالإجراءات 

الوطني.
القطاع  م�صوؤويل  تبون  الرئي�س  اأمر  كما 
امل�رضيف، بالعمل على اأن يلعب هذا االأخري 
االإنتاج  دعم  اأجل  من  فعالية،  اأكرث  دورا 
امل�صتثمرين  ماأمورية  وت�صهيل  الوطني 

الوطنيني.
وبالن�صبة مل�صوؤويل قطاع املالية، اأمر رئي�س 
ال  القطاع،  رقمنة  على  بالعمل  اجلمهورية 
اأمالك الدولة وال�رضائب واجلمارك،  �صيما 
يف اأقرب االآجال، بغية الو�صول اإىل ال�صفافية 

التامة يف خمتلف التعامالت.
وب�صاأن م�صائل العّقار وم�صاكله، وّجه الرئي�س 
تبون تعليمات تق�صي باتخاذ كل االإجراءات 
الالزمة، على امل�صتويني املركزي واملحلي، 
ال�رضوري  العّقار  على  التح�صل  لت�صهيل 
�صغل  منا�صب  وخلق  اال�صتثمارات،  لتوطني 

جديدة يف كل اأرجاء الوطن
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خالل ا�ستقبال رئي�ش اأركان اجلي�ش املوريتاين

اجلزائر تدعو نواك�سوط للتن�سيق الأمني
دعت اجلزائر اأم�ش الأربعاء، موريتانيا اإىل تعزيز التن�سيق والتعاون الع�سكري ملواجهة 

التحديات الأمنية يف املنطقة جاء ذلك خالل ا�ستقبال رئي�ش اأركان اجلي�ش الفريق �سعيد 
�سنقريحة، نظريه املوريتاين الفريق حممد مببا مقيت، الذي و�سل البالد اأول اأم�ش الثالثاء، 

يف زيارة ت�ستمر ثالثة اأيام، ونقل البيان عن �سنقريحة تاأكيده، خالل اللقاء، رغبة بالده 
يف العمل على تعزيز العالقات الثنائية الع�سكرية التي تربط اجلزائر وموريتانيا، من اأجل 

مواجهة خمتلف التحديات الأمنية التي تهدد املنطقة.
ق.و/وكالت

�آليات  من  �أكرب  ب�شكل  »�ال�شتفادة  و�قرتح 
�الأركان  جلنة  �شيما  ال  �ملتاحة،  �الأمني  �لتعاون 
�لتعاون  يتمحور  بحيث  �مل�شرتكة  �لعملياتية 
على  �الأعمال  وتن�شيق  �ملعلومات  تبادل  حول 
�الأع�شاء«من  للدول  �مل�شرتكة  �حلدود  جانبي 

�لتاريخية  �لعالقات  »بعمق  �أ�شاد مقيت  جانبه، 
للجز�ئر  �شكره  مقدما  �ل�شقيقني«،  �لبلدين  بني 
ملوريتانيا  تقدمه  �لذي  �لدعم  �أ�شكال  كل  على 
جيو�ش  ،وتن�شق  ذ�ته  �لبيان  وفق  وجي�شا«،  �شعبا 
جهود  يف  و�لنيجر  ،ومايل  ،وموريتانيا  �جلز�ئر 
مكافحة �الإرهاب ،و�جلرمية �ملنظمة باملنطقة، 
�لتي  �مل�شرتكة  �لعملياتية  �الأركان  �إطار جلنة  يف 

مت تاأ�شي�شها عام 2010.
�ل�شنو�ت  يف  ن�شاطها  تر�جع  �للجنة  هذه  لكن 
�الأخرية بعد �إن�شاء فرن�شا حتالفا ع�شكريا مو�زيا 
دول  كافة  ي�شم  �ل�شاحل،  يف  �الإرهاب  ملكافحة 
الأن  دخول �لتحالف  �جلز�ئر  ورف�شت  �ملنطقة 
»مو�جهة �لتهديد�ت يف �ملنطقة ال ميكن �أن توكل 

الأطر�ف �أجنبية«، بح�شب ت�رصيحات ر�شمية.

 املتخ�س�ش يف �سوؤون اجلماعات املحلية الدكتور عبد الرحيم حلر�ش لـ"الو�سط"

�سرورة مراجعة عالقة رئي�س البلدية ب�سرطة العمران
�أكد �ملتخ�ش�ش يف �شوؤون �جلماعات �ملحلية 
�لدكتور عبد �لرحيم حلر�ش �أن �إعادة هيكلة 
�لذي  �لبلدي  و�حلر�ش  �لعمر�ن  �رصطة 
جد�  مهما  �أمر�  يعد  حله  ومت  �شابقا،  كان 
و�إعطائها  �ملحلية  �جلماعات  دور  لتعزيز 
�لعام  �لنظام  لفر�ش  و��شعة  �خت�شا�شات 
خا�شة فيما يتعلق باأمن �ملدينة و�ملحيط.

�ملدينة  �رصطة  جهاز  ��شتحد�ث  فاإن  لهذ� 
يعمل  مدنيا  تنفيذيا  جهاز�  يكون  و�لبيئة 
ممثال  باعتباره  �لبلدية،  رئي�ش  �إمرة  حتت 
للدولة من جهة وممثال للمو�طنني من جهة 
وفر�ش  �ملدن  �شبط  يف  �شي�شاهم  �أخرى 
،و�ملحالت  �لطرقات  يف  �لعام  �لنظام 
من  �لعامة  ،و�ل�شحة  و�لنظافة  ،و�لعمر�ن 
خالل �لرقابة ،وفر�ش �ملخالفات يف حدود 

�خت�شا�شاته.
يف  حلر�ش  �لرحيم  عبد  �الأكادميي  ويرى 
يجعلنا  �ليوم  �حلال  و�قع  �أن  عمله  خطة 
�ملو�طن  هو  �شالحها  للوعي  معركة  �أمام 
�أوىل،  بدرجة  �ملعني  باعتباره  ذ�ته  حد  يف 
�لرقابة و�لردع لتقومي بع�ش  �أن فر�ش  غري 

�أمر�  بات  �ملجتمع  تهم  �لتي  �ل�شلوكيات 
�رصوريا، كما �أن جناح هذ� �جلهاز �لذي يتم 
��شتحد�ثه بعد دمج �رصطة �لعمر�ن �شيحفز 
�ملنتخبني ويعطي �شمانات وم�شد�قية �أكرث 

لتعزيز عمل �لبلديات.
منا�شب  توفري  يف  �جلهاز  هذ�  و�شي�شاهم 
�شغل لالآالف من �ل�شباب �لبطال يف �لعديد 
من بلديات �لوطن يف �ملناطق �لتي يقطنون 
بها، خا�شة �لفئات �ل�شبابية �لتي مل تتمكن 
�الأمن و�جلي�ش وكان  من �اللتحاق ب�شفوف 
حلم ير�ودها، يكون تكوينهم �أ�شا�شا مت�شبعا 
و�ل�شدق  �الأمانة  على  �لوطنية  بالروح 
و�لتوعية،  �مل�شاكل  حل  وكيفية  و�لتو��شل 
حيث يخ�شع هوؤالء �ل�شباب لدور�ت تكوينية 

م�شتمرة.
يرى  �جلهاز  هذ�  �خت�شا�شات  وعن 
هذ�  �أن  حلر�ش  �لرحيم  عبد  �ملتخ�ش�ش 
ورقابة  حر��شة  يف  �أ�شا�شا  يخت�ش  �جلهاز 
�لبلدية  مبحيط  يتعلق  ما  كل  ومتابعة 
و�ملجاالت �لبيئية وردع �ملخالفني ومتابعة 
عن  �ل�شادرة  �لقر�ر�ت  وتنفيذ  �ملخالفات 

�جلهات �لو�شية ور�شدها للحد بكل ما ي�رص 
�لتي  �ليومية  �ل�شلوكات  جر�ء  �ملو�طنني 
ونتيجة  وعي  �لال  نتيجة  متز�يدة  �أ�شبحت 
�لظروف �الجتماعية، بل حتى �إن ��شتدعى 
�الأمنية  �الأجهزة  تدخل  طلب  يتم  �الأمر 
و�لبيئة  �ملدينة  �رصطة  طرف  من  �الأخرى 
�لبلدية بذلك يف �لق�شايا  بعد �إعالم رئي�ش 
باعتبارها  و�جلنايات  باجلنح  تتعلق  �لتي 

خارج �شلطتها و�شالحياتها.
�ل�شباط  رفقة  �ل�رصطة  �أعو�ن  يكلف  حيث 
يف  وباملركبات  ر�جلة  بدوريات  بالقيام 
و�الأ�شو�ق  �لعمومية  و�ل�شاحات  �لطرقات 
و�مل�شاحات �خل�رص�ء وكذ� �ل�شو�رع و�الأحياء 
باالإ�شافة للمحالت �لتجارية �لتي ال حترتم 
نظافة �ملحيط و�لبيئة وال حترتم �ملو�طنني 
�ملارة بو�شع �ملنتجات ،و�الأدو�ت و�ل�شلع يف 

�الأر�شفة بل حتى غلقها �أحيانا.
�ملدينة  �رصطة  جهاز  من  يتوجب  ولهذ� 
و�لبيئة بردع �ملخالفني عن طريق خمالفات 

حتدد عقوباتها مبوجب مر�شوم.
اأحمد باحلاج 

بعد �أقل من �أ�شبوع من رفع حظر �لنقل �لربي 
ما بني �لواليات على متعاملي �لنقل، �شهدت 
�خلطوط �لتي تربط بني والية تيبازة و والية 
�حلافالت،  عدد  يف  كبري�  �نخفا�شا  �جلز�ئر 
لهذ�  �ملزمنة  �ملحلية  �مل�شاكل  يعمق  ما 
�ل�شحي  �لربوتوكول  �رصوط  �شكلت  �لقطاع. 
كبري  هاج�ش  �لنقل  متعاملي  على  �ملفرو�شة 
�لعودة  عن  يعزفون  جعلهم  ما  �لناقلني،  لدى 
�ل�شابقة  �ىل ن�شاطهم بالرغم من ��شتجادتهم 

للعودة �إىل �لعمل.
من  �ملفرو�شة  �الأخرية  �لتد�بري  �ألزمت  فقد 
��شتعمال  باحلافالت  �لناقلني  �حلكومة  قبل 
بالن�شبة  �أ�شخا�ش   05 �ملقاعد،  من   %  50
�أ�شخا�ش   4 و  مقاعد   9 ذ�ت  للمركبات 
للمركبات ذ�ت 7 مقاعد، ماعتربه �ملتعاملون 
هوؤالء  تعود  بعد  خا�شة  جتاريا،  جمد  غري 
�حلافالت  �أروقة  ��شتعمال  �شابقا  �لناقلني 

لتكدي�ش �ملو�طنني.
على  و��شح  ب�شكل  ن�شت  �حلكومة  تعليمة 
�أجل  من  �لرحالت  عدد  م�شاعفة  �رصورة 
�شمان �المتثال �ل�شارم للتد�بري �لـمانعة بزيادة 
�لربوتوكوالت  خالل  من  �الآمن،  �لنقل  توفري 
و�شيلة  لكل  �أعدت  �لتي  �خلا�شة  �ل�شحية 
لـمتابعة تطور  �لعلمية  �للجنة  نقل و�عتمدتها 

جائحة فريو�ش كورونا.
لكن �ملو�طنني يف �ملقابل �شهدو� �شعفا كبري� 

على  �لتم�شناه  ما  هذ�   ، �لرحالت  عدد  يف 
 5 �ل�شاعة   « حمدين  �شعيد   « حمطة  م�شتوى 
�إىل  متجهة  حافلة  الأي  تام  غياب  من  زو�ال 
والية تيبازة، ما �أ�شطر �ملو�طنني �إىل �الت�شال 

ب�شيار�ت �الأجرة غري �ملرخ�شة لنجدتهم.
�أما يف حمطة 02 ماي » تافورة » و�شلت مدة 
�النتظار ملا يقارب �ل�شاعة و ن�شفا لالنطالق 
�جلائحة،  قبل  �ملعتمدة  �شاعة  ن�شف  بدل 
�حلافالت  عدد  يف  �لفادحة  �لقلة  ب�شبب 
�ملتوجهة �إىل �رص�شال ،حجوط، �لد�مو�ش، ما 
ولد تذمر كبري لدى �ملو�طنني، هذ� و جعلهم 
�أثناء �لتد�فع يف فرت�ت �لذروة  عر�شة للن�شل 

للنقل. 
عند مقابلتنا الأحد �ل�شائقني، �أجاب �أن �لعديد 
كبرية  ب�شورة  تاأثرو�  �حلافالت  �أ�شحاب  من 
من توقف ن�شاطهم خالل �الأزمة لدرجة تغيري 
بع�شهم �لن�شاط و بيع �ملركبات، �أما �الأغلبية 
�أثناء  �لركاب  عدد  تخفي�ش  ي�شاعدها  فلم 
�لرحالت و تعري�ش �أنف�شهم لغرمات مالية يف 

حالة خمالفة �لربوتوكول.
�أما �شائقي �مل�شافات �لطويلة، خا�شة خطوط 
م�شعود  حا�شي   - تيبازة   ، ب�شكرة   - تيبازة 
�لربوتوكول  ب�رصوط  يتاأثرو�  �أنهم مل  ،  �أكدو� 

�مللزم و هم يز�ولون ن�شاطهم ب�شورة عادية.
حتولت  �لتي  تيبازة  ببلدية  عدل«   « حمطة 
�ل�شبه  لناقلي  ع�شو�ئية  و  مو�زية  حمطة  �إىل 

�لركاب  على  يفر�شون  �لذين  �حل�رصي، 
�نز�لهم فيها بدل �ملحطة �حل�رصية ملوؤ�ش�شة 
�ملحلية  �ل�شلطات  قامت  حيث  �شوغر�ل. 
�لنقل  حلافالت  ر�شيف  باإن�شاء  �شابقا 
�حل�رصي، �إذ به يتحول بقدرة قادر �إىل حمطة 
ح�رصية جلميع �خلطوط دون �أدنى للمعايري .

يخرقون  �جلز�ئر  نحو  �ل�شائقني  �أغلب 
تاغور�يت،  عني  بلديات  عرب  �لنقل  م�شار 
�لطريق  ينتهجون  و   ، بو��شماعيل   ، بوهارون 
بالرغم  بو��شماعيل،  و  �رص�شال  بني  �ل�رصيع 
�لرحالت  مدة  من  �مل�شار  يقل�ش  هذ�  �ن 
جتد  مل  �لنقل  م�شالح  لكن   ، �لعا�شمة  �إىل 
و  �رصعية  بطريقة  �مل�شار  ل�شلك  حل جذري 
�لعا�شمة  نحو  �حلافالت  يف  �لنق�ش  معاجلة 
�لكر  مظاهر  لتفادي  بو��شماعيل  حمطة  يف 
�ل�شائقني  و  �لطرقات  �أمن  �لفر بني ف�شيلة  و 
�لتعريفة  يف  �لزيادة  ،و  �مل�شاومة  بدون  و   ،
دج   20 �إىل  ت�شل  �ملو�طنني  على  �ملفرو�شة 
من قبل قاب�شي �حلافالت عند �شلك �لطريق 

�ل�رصيع بد�عي« �ملخاطرة ».
�ملديرية  ت�شيري  حول  ت�شاوؤالت  يطرح  ما 
�ملعنية يف مر�قبة �أن�شطة �لنقل، �لتي مل تنجح 
�ملو�طنني  تخلي�ش  من  خلت  �شنو�ت  خالل 
يفر�شون  �لذين  �حلافالت  لوبيات  �أنياب  من 

قو�نينهم دون ح�شيب �أو رقيب.
�ش. حممد زكرياء

نق�ش فادح يف حافالت  �سبه احل�سري يف ولية تيبازة

عزوف متعاملي النقل عن تطبيق الربوتوكول ال�سحي

كرمي يون�ش يف دورية نحو الغرب 

مطالبة امل�سوؤولني بتطبيق توجيهات الرئي�س 
خالل  يون�ش  كرمي  �جلمهورية  ك�شف و�شيط 
،عني  من وهر�ن  كل  �إىل  قادته  �لتي  �لزيار�ت 
�ملا�شية  �ل�شاعات  متو�شنت وتلم�شان خالل 
�لدف  �جلمهورية  هيئة  و�شيط  ��شتحد�ث  �أن 
�إىل �لرئا�شة  �ملو�طنني  �ن�شغاالت  منها �إي�شال 
وحماية  ،ومعاجلتها  �لدولة  وموؤ�ش�شات 
من  و�لتهمي�ش  للحقرة  �لعر�ش  من  �ملو�طنني 

قبل �ملنتخبني وتع�شف �الد�ر�ت .
هد�  وكان كرمي يون�ش قد بد�أ دوريته نحو �لغرب 
�لتقى  مب�شوؤويل  �ين  وهر�ن  لوالية  بزيارته 
�لوالية و�ملنتخبني وك�شف �أن و�شيط �جلمهورية 
�شاميا  �طار�  و�منا  قا�شيا  حماميا �أو  لي�ش 
�إىل �ل�شلطة  �ملو�طنني  نقل  �ن�شغاالت  هدفه 
على  ،د�عيا �ملندوبني  �لدولة  وموؤ�ش�شات 
كاملة  يف  باعمالهم  و�اللتز�م  �لتمتع  بالنز�هة 

متو�شنت  ،وبعني  �ملو�طنني  �ن�شغاالت  نقل 
�أن �لدولة �جلز�ئرية تعمل  �أ�شار ذ�ت �مل�شوؤول 
للمو�طن  �ملعي�شي  �مل�شتوى  حت�شني  على 
بالغة  �أهمية  �أعطى  �جلمهورية  ورئي�ش 
د�عيا   ، بها  �لتكفل  �ىل  �لظل ودعا  ملناطق 
 ، لهم  �مل�شندة  �ملهام  �حرت�م  �إىل  �ل�شلطات 
�جتماع  �جلمهورية  و�شيط  تر�أ�ش  وبتلم�شان 
�إىل  خالله  من  للمدر�ء �لتنفيذيني دعاهم 
�رصورة �لتكفل بان�شغاالت �ملو�طن و�لعمل على 
�مل�شتوى  �لظل  بغية حت�شني  مبناطق  �لنهو�ش 
�لطبقية بني  على  ،و�لق�شاء  للمو�طن  �ملعي�شي 
وكان  هذ�   ، و�لو�جبات  �حلقوق  يف  �ملو�طنني 
�لواليات  �ىل  زيارته  خالل  �جلمهورية  و�شيط 
و�شطاء  مقر�ت  بتد�شني  زيارته  ��شتهل  �لثالث 

�جلمهورية.

ت�سمل �سيدليات امل�ست�سفيات وال�سيدليات اجلهوية 

التحقيق يف ال�ستهالك املفرط للمواد الطبية 
قد  معمقة  حتقيقات  �أن  ر�شمية  ك�شفت  م�شادر 
�جلهوية  وكذ�  �ل�شيدليات  ت�شيري  يف  �نطلقت 
مر�كز  كانت  �لتي  �مل�شت�شفيات  ب  �خلا�شة 
ال�شتقبال مر�شى كوفيد 19 ،على خلفية معلومات 
�لطبية  للمو�د  �ملفرط  �ال�شتهالك  �رتفاع  حول 
و�لتجهيز�ت �ملهتلكة و�لكمامات �لتي بلغت �أرقاما 

خيالية  .
�لتحقيقات  �الأولية �أن  �ملعطيات  و�أ�شارت  هذ� 
�أن  �شاأنها  من  �ل�شحة  وزير  من  باأمر  جاءت  �لتي 
تكون ور�ء عمليات  �لتي  باالإطار�ت  بالعديد  تطيح 
�ملالية  �لقيم  جتاوز  و�ل�شعي �إىل  �لفو�تري  ت�شخيم 
كما من �ملمكن   ، �ملمنوحة  بالتو�طوؤ مع ممونني 
�أن ت�شل �لتحقيقات �إىل مدر�ء م�شت�شفيات ومدر�ء 
�ل�شحة �لذين �شارع و�ىل �لعمل على ت�شوية �لفو�تري 
و�حل�شابات ،خا�شة يف خانات �الأدو�ت �لوقائية  �لتي 

بع�ش  على  ،ناهيك  ��شتهالكها  قيم  تقدير  ي�شعب 
�لتي  �أكدت �الأطر�ف  ،�لتي  و�ملطهر�ت  �الدوية 
وجتاوزت  قيا�شية  �أرقاما  بلغت  �أنها  �خلرب  �أوردت 
�ل�شنو�ت  �ملقدمة خالل  �ال�شتهالكية  �لقيم 
�ملا�شية ،هذ� و�أ�شارت م�شادر مقربة �ن �لتحقيق 
جاء بناء على تقارير من د�خل بع�ش �مل�شت�شفيات 
على  �الإم�شاء  �ل�شيادلة  بعد  رف�ش  �لتي  �ل�شحية 
على مو�د  �حتوت  و�لتي  �مل�شخمة  �لفو�تري  بع�ش 
بع�ش  حاولت  ،و�لتي  ت�شتهلكها  م�شت�شفياتهم  مل 
و�مل�شت�شفيات �لت�شرتعليها  من  �ل�شحة  مدر�ء 
بع�ش  �لز�ئدة على  �ال�شتهالكات  توزيع  خالل 
�مل�شت�شفيات  للت�شرت على �لف�شيحة وهو ما رف�شه 
�غلب �ل�شيادلة بحكم �أنه تزوير و��شتعمال �ملزور 

هدفه نهب للمال �لعام .
حممد بن ترار

ح�سب التقرير ال�سنوي للتناف�سية العاملية

توقع ارتفاع منو القت�ساد اجلزائري يف 2021
�ل�شنوي  �لتقرير  من  �جلديدة  �لن�شخة  �شدرت 
عن   2021 ب�شنة  �خلا�شة  �لعاملية  للتناف�شية 
�ملنتدى �القت�شادي �لعاملي �لتابع للمعهد �لدويل 
للتنمية �الإد�رية ومقره جنيف يف �شوي�رص�، وت�شمن 
هذ� �لت�شنيف تقييما �شامال ال�شتجابة دول �لعامل 
�ل�رصق  جلائحة كورونا و�ملتمثلة يف بلد�ن منطقة 

�الأو�شط و�شمال �إفريقيا من بينها �جلز�ئر.
كل  ي�شدر  �لذي  �ل�شنوي  �لكتاب  هذ�  �أن  كما 
على  متاما  يركز   مل  تقرير  �شكل  �شنة  على 
قام  بل  معتاد  هو  كما  �لتناف�شية  �ملوؤ�رص�ت 
بتقييم  �لنمو �القت�شادي  �لناجت �ملحلي �الإجمايل، 
من  جمموعة  �ملئوية  بالن�شبة  �ل�شنوي  و�لتغيري 
باملائة،   1 بـ  وتون�ش   0.8 بن�شبة  كاجلز�ئر  �لدول 
و�لبحرين  بـ 2.5  باملائة، و�ملغرب  بـ 5.6  وم�رص 

بـ 2 باملائة و�لعر�ق بـ 4.4 باملائة، و�شلطنة عمان 
بـ 1.8 باملائة، وقطر  بـ  0.2 - باملائة، و�ململكة 
بـ  باملائة  وتركيا   0.3 �ل�شعودية  بـ  �لعربية 
 1.7 �ملتحدة  بـ  �لعربية  و�الإمار�ت  0.9  باملائة 
 0.4 بـ  و�لكويت  باملائة   0.7 باملائة  و�الأردن 
باملائة ولبنان بـ  5.6 - ،وماليزيا بـ 4.3  باملائة .

وي�شنف هذ� �لتقرير �ل�شنوي 63 دولة حول �لعامل 
ت�شمل  رئي�شية  حماور  �أربعة  على  ت�شنيفه  ويرتكز 
وكفاءة  �حلكومية  و�لكفاءة  �القت�شادي  �الأد�ء 
 20 حتتها  يندرج  و�لتي  �لتحتية  و�لبنية  �الأعمال 
يف  تناف�شيا  موؤ�رص�   338 تغطي  فرعيا  حمور� 
خمتلف �ملجاالت �القت�شادية و�ملالية و�لت�رصيعية 

و�الإد�رية و�الجتماعية.
حكيم مالك

.    �سرطة املدينة والبيئة باآليات جديدة �سيعطي دفعا لتنظيم املدن 

حممد بن ترار
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باية ع 

�ضيفا  نزوله  خالل  وقال  عرقاب 
الإذاعة  اأن  امل�رشوع  على 
الواجب  النطاق  الوا�ضع  الأول 
منجم  ا�ضتغالل  هو  جت�ضيده 
تلقى  حيث  جبيالت  غار  احلديد 
رئي�س  من  قال  تعليمات  كما 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
من  الوزراء  جمل�س  اجتماع  اأثناء 
العملية  هذه  واإنهاء  ت�رشيع  اأجل 
اإىل  اجلاري  واأ�ضار  جانفي  �ضهر 
وجت�ضيد  لإنهاء  كبري  حتدي  اإنه 
جانفي  �ضهر  الأول  امل�رشوع 
وقت  اأقرب  يف  الأ�ضغال  واإطالق 
ممكن، كما �ضيتم  عما قريب بناء 
اإىل  والنتقال  ا�ضتغالل  مركب 

النتاج يف املدى الق�ضري .
اأول  الأمر  يتعلّق  الوزير،  وح�ضب 
احلديد  ا�ضتغالل  مركب  باإجناز 
يف هذه املنطقة لإنتاج 12 مليون 
الق�ضري،  املدى  على  �ضنويا  طن 
الأولية  املواد  من  نوعني  وي�ضمل 
للطلب  جهة  من  لال�ضتجابة 
من  ملمو�س  م�ضتوى  مع  الوطني 
يف   56 يتجاوز  امل�ضمون  حيث 
�ضوق  اأخرى  جهة  من  و  املائة 
هذا  جت�ضيد  ولأجل  الت�ضدير 
دائرته  اأن  الوزير  اأو�ضح  املركب، 
الوزارية كانت يف مرحلة نقا�ضات 
الأجنبي  ال�رشيك  مع  مبا�رشة 
املنجم،  هذا  ل�ضتغالل  املقبول 
مربزا اأّن الأمر يتعلق ببلد �ضديق 
تعمل معه اجلزائر منذ فرتة طويلة 

بخ�ضو�س هذا امللف.
ال�رشوط  دفرت  بان  عرقاب  وذكر 

ال�رشيك  مع  ومت  ا�ضتكمل  قد 
الفو�ضفاط  اإزالة  م�ضكلة  حتديد 
م�ضتوى  على  عائقا  ي�ضكل  الذي 
�ضمان  ق�ضد  وذلك  املنجم  هذا 
اأول  النتقال  طريق  عن  جناحه 
عرب مرحلة البناء التي تعد رئي�ضية 
�رشورية، م�ضيفا اأنه من املنتظر 
 3.000 امل�رشوع  هذا  يخلق  اأن 
األف  ذلك  يف  مبا  عمل،  من�ضب 
الأوىل  املرحلة  لإطالق  من�ضب 
باأن املنجمني  لال�ضتغالل، مذكرا 
العمالقني للحديد الكائنني بولية 
يقارب  باحتياط  يزخران  تندوف 
3.5 مليار طن اأما امل�رشوع الخر 
املقرر جت�ضيده فيتعلق با�ضتغالل 
احلقول  م�ضتوى  على  الفو�ضفات 
بوليات  املتواجدة  ال�ضا�ضعة 
و  تب�ضة  و  اهرا�س  �ضوق  و  عنابة 

اعادة  مرحلة  يف  تتواجد  التي 
التحجيم و هذا بالتعاون مع جممع 

�ضوناطراك بهدف حت�ضني اأدائها
و حت�ضي هذه احلقول ما يقارب 2 
مليار طن من احتياطي الرثوات و 
التي �ضتدخل قريبا حيز ال�ضتغالل 
من  النهائي  القرار  اتخاذ  عقب 
ابدوا  اجنبي  �رشيك   12 طرف 
حيث  ل�ضتغاللها،  ا�ضتعدادهم 
ان  الإطار  هذا  يف  الوزير  اأعلن 
الدعوة اإىل ابداء الهتمام جاهزة 
وبهدف  قريبا  ن�رشها  و�ضيتم 
لل�رشاكة،  جيد  ت�ضيري  �ضمان 
مت  انه  اىل  املناجم  وزير  اأ�ضار 
املخت�ضني  من  كبري  فريق  جتنيد 
ل�ضيما يف جمال القانون وهذا من 
وفيما  البلد.  م�ضالح  حماية  اجل 
يخ�س ا�ضتغالل الزنك والر�ضا�س 

ببجاية  اميزور  واد  م�ضتوى  على 
اأكرث  احلقل  هذا  ان  مو�ضحا 
تعقيدا عالوة على ان المر يتعلق 
الوزير،  اكد  كما  باطنية  مبناجم 
مباحثات  وجود  ال�ضدد،  هذا  يف 
لأن  نظرا  �رشكاء  عدة  مع  جارية 
و  مهارات  يتطلب  ا�ضتغاللها 
تكنولوجيا متطورة، م�ضيفا بالقول 
لأ�ضغال  يخ�ضع  امل�رشوع  هذا  ان 

لالإ�رشاع يف ادخاله حيز النتاج.
الوزير  اأ�ضار  اأخرى  جهة  من  و 
حقل   40 يقارب  ما  وجود  اإىل 
من  تعترب  التي  الغرانيت  و  رخام 
لكنها  و  العامل  يف  نوعية  اأح�ضن 
غري  اأو  كبري  ب�ضكل  م�ضتغلة  غري 
م�ضتغلة متاما يف الوقت الذي يتم 
ا�ضترياد 500 الف طن من الرخام 

و الغرانيت �ضنويا 

ك�سف  وزير املناجم، حممد عرقاب  الأربعاء اأنه �سيتم اإطالق م�سروع ا�ستغالل منجم احلديد غار جبيالت 
بولية تندوف �سهر جانفي اجلاري، مو�سحا ان املفاو�سات جارية مع ال�سريك الأجنبي لإجناز مركب 

لإنتاج 12 مليون طن/�سنويا من احلديد متوقعا اأن يخلق هذا امل�سروع 3 األف من�سب �سغل جديد كما اأفاد 
الوزير عن وجود 40 حقل رخام و الغرانيت التي تعترب من اح�سن النوعية يف العامل و لكنها غري م�ستغلة 

يف وقت ت�ستورد فيه اجلزائر هذه املواد من خمتلف مناطق العامل

بعد ا�ستقالته من »الأنبياف«

 التحاق النقابي ع�سام �ساوي 
بـ  "الأ�سن�سيو"

بومردا�س

توزيع 14.551 وحدة �سكنية 
خالل 2021 

ع�ضام  القيادي  التحق النقابي 
الوطنية  �ضاوي بالنقابة 
للم�رشفني وامل�ضاعدين الرتبويني 
بعد  وياأتي هذا  »الأ�ضن�ضيو« 

ا�ضتقالته من نقابة »الأنبياف« .
»الأ�ضن�ضيو«   نقابة  ثمنت    ولقد  
حت�ضلت  الذي  البيان  ح�ضب 
 « »الو�ضط  يومية  عليه 
نقابة  ال�ضتقالة  من  خطوة 
اإليها  »الأنبياف«  وان�ضمامه 
وامل�ضار  الجتاه  يف  باخلطوة 
اعتربته  والذي  حيح  ال�ضّ
يخدٌم  هاًما  نقابًيا   مك�ضبًا 
لكون«    ، للّنقابة  امل�ضارالن�ضايل 
له  يٌ�ضهد  نقابية  »قامة  �ضاوي 
والتنظيمية  املهنية  بالكفاءة 
نوعّية  اإ�ضافة  تقدمي  وباإمكانه 
للعمل الّنقابي حملّيا على م�ضتوى 

ولية ب�ضكرة ووطنيا .
الوطنية  اعتربت النقابة   كما 
للم�رشفني وامل�ضاعدين الرتبويني 
التنظيم  من  �ضاوي  ا�ضتقالة  اأن 
بقية  �ضي�ضجع  ال�ضابق  النقابي 
من  املرتّددة   النقابية  القيادات 
وامٌل�رشفني  امٌل�ضاعدين  �ضلكي 
الرتبويني امٌلتململة وامٌلحتقنة  يف 
النقابات املتعددة الأ�ضالك على 
لالن�ضمام   مماثلة   خطوة  تبّني 
يف اأقرب فر�ضة ممكنة  لها كونها 
وم�ضداقّية  جّدية  الأكرث  امٌلمثل 

من  املتذّمرين  ذلك  يف  داعية 
املهني  وواقعهم  مواقعهم  
الأخرى  النقابات  يف  والنقابي 
الدفاع  يف  ف�ضلها  اأثبتت  التي 
عن حقوقهم  على امل�ضارعة يف 
الذي  الّتغيري  ركب  اإىل  الن�ضمام 
  ، اعتمادها  منذ  النقابة  تقوده 
وامٌلنا�ضلني  للٌمنخرطني  موؤكدة 
يف  القيادات  من  العديد  اأّن 
طريقها اإىل تر�ضيم ا�ضتقالتها من 
وان�ضمامها  الّنقابات  من  العديد 
بيتها  اإىل  املنظور  الأمد   يف 

النقابي الأ�ضيل .
ر�ضمًيّا  »�ضاوي  اأعلن  قد   وكان 
الهياكل  كل  من  ا�ضتقالته   «
والوطنية   املحلية  التنظيمية 
لعمال  الوطني  الحتاد  لنقابة 
»الأنبياف«  والتكوين  الرتبية 
النقابة  الوطنية  اإىل  وان�ضمامه 
للم�رشفني وامل�ضاعدين الرتبويني 
حماولة  منه  ،يف  »الأ�ضن�ضيو« 
امٌل�ضاعدين  �ضلك  لتوحيد 
راية  الرتبويني  حتت  وامٌل�رشفني 
الوطنية  هيالنقابة  واحدة  نقابية 
للٌم�رشفني وامٌل�ضاعدين الرتبويني  
ا�ضتعدادا لال�ضتحقاقات القادمة 
القانون  ٌمراجعة  مقّدمتها  ويف 
مبوظفي  اخلا�س  الأ�ضا�ضي 

الرتبية الوطنية . 
 حكيم مالك

ببومردا�س  ال�ضكن  تعمل م�ضالح 
على توزيع 14.551 وحدة �ضكنية 
عمومية يف خمتلف ال�ضيغ خالل 
�ضنة 2021 ب�ضكل تدريجي متا�ضيا 
هي  التي  ال�ضكنات  ت�ضليم  مع 
بلديات  عرب  حاليا  الإجناز  قيد 
اأم�س  عنه  اأعلن  الولية، ح�ضبما 

الأربعاء مدير ال�ضكن بالولية.
مدير  يحياوي  نبيل  واأو�ضح 
خالل  قدمه  عر�س  يف  القطاع 
ومناق�ضة  لدرا�ضة  خ�ض�س  لقاء 
ال�ضكن يف خمتلف  ملف  و�ضعية 
وايل  بح�ضور  بالولية  ال�ضيغ 
واجلهاز  يحياتن،  يحي  الولية، 
خمتلف  وممثلي  التنفيذي 
نحو  باأن  املعنية،  الهيئات 
9.200 وحدة �ضكنية، من جممل 
ال�ضكنات املذكورة، خا�ضة بنمط 

ال�ضكن العمومي اليجاري.
وتتوزع الربامج ال�ضكنية الأخرى 
ال�ضنة  خالل  توزيعها  املربمج 
القطاع،  مدير  ي�ضيف  اجلارية، 
على كل من �ضيغة البيع بالإيجار 
 2.400 عن  يزيد  مبا  »عدل« 
ال�ضكن  و�ضيغة  �ضكنية  وحدة 
 870 بقرابة  املدعم  الرتقوي 
وحدة   250 ونحو  �ضكنية  وحدة 
�ضكنية يف �ضيغة ال�ضكن العمومي 
الرتقوي اإ�ضافة اإىل 1.870 اإعانة 

موجهة للبناء الريفي.
�ضدد  باملنا�ضبة،  مداخلته  ويف 
وايل الولية على �رشروة الإيفاء 
للمواطنني  املقدمة  بالوعود 

واأي�ضا  الت�ضليم  اآجال  واحرتام 
الإجراءات  ت�ضهيل  �رشورة  على 
مع  »التن�ضيق  من خالل  الإدارية 
فعال«  ب�ضكل  املعنية  امل�ضالح 
وال�ضعوبات  العراقيل  كل  لإزالة 
تقدم  اأو  انطالق  تعطل  التي 
اأ�ضغال اجناز بع�س هذه الربامج 
الولية،  وحتر�س  ال�ضكنية 
توزيع  على  الوايل،  ي�ضيف 
خمتلف ال�ضكنات »بعد ا�ضتكمال 
والتهيئة  التجهيزات  كل  اإجناز 
ملختلف  اخلارجية«  للف�ضاءات 
الربامج حيث مت يف هذا الإطار 
الأخرية  الآونة  يف  اإجناز  اإطالق 
على  املجال  يف  م�ضاريع  عدة 
م�ضتوى اأحياء �ضكنية كانت تعاين 

يف هذا ال�ضاأن.
احلظرية  اأن  بالذكر،  وجدير 
بعد  �ضرتتفع  بالولية  ال�ضكنية 
خمتلف  اإجناز  من  النتهاء 
املذكورة  ال�ضكنية  الربامج 
وحدة  نحو190.000  اإىل  لت�ضل 
نحو100.000  مقابل  �ضكنية 
وحدة �ضنة 1999 و139.000 �ضنة 
2009 و�ضاهمت خمتلف الربامج 
يف  الآن  حلد  املنجزة  ال�ضكنية 
ال�ضكنات  �ضغل  ن�ضبة  خف�س 
�ضخ�س  60ر6  من  انتقلت  التي 
 1999 �ضنة  الواحد  امل�ضكن  يف 
ويرتقب   2009 �ضنة  13ر6  اإىل 
اأن ت�ضل اإىل 20ر5 واأقل من ذلك 
للم�ضاريع  امليداين  التج�ضيد  مع 

ال�ضكنية املربجمة.

من املتوقع اأن يخلق 3 األف من�سب عمل جديد عرقاب يك�سف

ا�ستغالل منجم غار جبيالت �سهر جانفي اجلاري
.      اإح�ساء 40 حقل رخام وغرانيت غري م�ستغلة

الربوفي�سور حفيظ اأوراغ

�سرورة مراجعة القانون الأ�سا�سي للباحثني الدائمني 
اأ�ضار املدير العام للبحث العلمي 
بوزارة  التكنولوجي  والتطوير 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
اأم�س  اأوراغ  حفيظ  الربوفي�ضور 
مراجعة  »�رشورة«  اإىل  الأربعاء 
للباحثني  الأ�ضا�ضي  القانون 
دعم  وم�ضتخدمي  الدائمني 
من  النتقال  اأجل  من  البحث، 
البحث  اإىل  الأكادميي  البحث 
الربوفي�ضور  و�رشح  التطويري 
»�ضيف  ح�ضة  خالل  اأوراغ  
لالإذاعة  الثالثة  بالقناة  التحرير« 
ال�رشوري  من  »اإنه  الوطنية 
الأ�ضا�ضي  القانون  مراجعة  اليوم 
وم�ضتخدمي  الدائمني  للباحثني 
اأن  معتربا  البحث«،  دعم 
الدعم من مهند�ضني  م�ضتخدمي 
يف  »املن�ضيون  هم  وتقنيني 

منظومة البحث الوطنية«.
ولدى تطرقه اإىل »التحدي الكبري« 

يف  واملتمثل  والتطوير  للبحث 
نظام  و�ضع  وت�ضجيع  »ترقية 
بالباحث  خا�س  اأ�ضا�ضي  وقانون 
الربوفي�ضور  اأكد  املوؤ�ض�ضة«،  يف 
حاليا  الباحثني  »عدد  ان  اأوراغ 
يناهز  اجلزائرية  ال�رشكات  يف 
الطار  يف  باحثا«واأ�ضار   180
على  حتوز  اجلزائر  ان  اإىل  ذاته 
جميعهم  لي�س  باحث   37.000
الدكتوراه  �ضهادات  حملة  من 
للجزائر  بالن�ضبة  ي�ضكل  ما  وهو 
مليون  لكل  باحًثا   750 متو�ضط 
املعدل  يقدر  حني  يف  ن�ضمة 
العاملي ب1500 باحث لكل مليون 
»هناك  ان  قائال  واأ�ضاف  ن�ضمة 
تناق�س ا�ضتثنائي لأن هناك منًوا 
ملحوًظا يف البحوث على م�ضتوى 
ناحية  من  ولكن  اجلامعات، 
عدد  يف  تقدم  يوجد  ل  اأخرى 
موؤكدا  باملوؤ�ض�ضات«،  الباحثني 

تتطور  اأن  ميكن  ل  الدولة  ان 
والتطوير يف  البحث  هيكل  بدون 
ال�ضياق نف�ضه  املوؤ�ض�ضة وقال يف 
اأن »اأولئك الذين يحولون املعرفة 
وكل  املهند�ضون  هم  مهارة  اإىل 
يف  املوجودين  الباحثني  هوؤلء 
اأ�ضفه  عن  معرًبا  املوؤ�ض�ضة«، 
اجلزائرية  املوؤ�ض�ضات  لفتقار 

لثقافة البحث والتطوير. 
يف  اأننا  اأوراغ  الأ�ضتاذ  ويعتقد 
املعرفة  طليعة  يف  اجلامعة 
والتكنولوجيا يف الأمور النظرية، 
»القدمية«  هي  املوؤ�ض�ضة  ولكن 
التي تعمل بتقنية جتاوزها الوقت، 
مقرتحا »تاأهيال ملوؤ�ض�ضاتنا فيما 
التكنولوجي«،  النقل  هذا  يخ�س 
اإعادة  اأهمية  على  م�ضددا 
يف  املهند�ضني  تكوين  يف  النظر 

اجلامعات اجلزائرية.
العلوم  يف  بالبحوث  يتعلق  وفيما 

الطبية التي اأ�ضبحت ا�ضرتاتيجية 
منذ  خا�ضة  لل�ضيادة  وجمالً 
العاملية،  ال�ضحية  الأزمة  بداية 
نظام بحث  اإن�ضاء  اإىل  اأوراغ  دعا 
عن  واأعرب  الطبية  العلوم  يف 
اجلزائر  يف  »ل ميكن  لأنه  اأ�ضفه 
املجال  يف  البحوث  تطوير 
يكن  مل  اإذا  وال�ضيدلين  الطبي 
باإجراء  ي�ضمح  بروتوكول  هناك 
يحظرها  التي  �رشيرية«  جتارب 
اجلامعة  م�ضاهمة  وعن  القانون 
يف مكافحة وباء فريو�س كورونا، 
اعترب الأ�ضتاذ اأوراغ اأن هذا الوباء 
قد »اأكد باأن لدينا مهارات«وخل�س 
اأحد  حالًيا  »لدينا  اأن  الخري  يف 
تقوم  بحثًيا  خمربا   )11( ع�رش 
بالك�ضف عن فريو�س كورونا، وقد 
اأجرينا حتى الآن 90 األف اختبار 
 22 و�ضنفتح  البحثية  مراكزنا  يف 

مركًزا للك�ضف«. 
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ق.و/وكاالت بت�صرف

وبداأت عمليات اختطاف الرهائن الغربيني 
مع  التعامل  طريقة  لكن   ،2003 منذ 
اخلاطفني اختلفت فبينما تُ�رص اجلزائر على 
لأن  للخاطفني  فديات  دفع  عدم  �رصورة 
املنطقة،  لدول  القومي  بالأمن  ي�رص  ذلك 
املفاو�ضات  اأو  الع�ضكرية  احللول  وتف�ضل 
فدية  دفع  اأن  الأوربية  الدول  ترى  ال�رصية، 
اأن  دون  الرهائن،  حياة  لإنقاذ  خيار  اأ�ضلم 
تعلن ذلك �رصاحة وخالل الـ17 �ضنة الأخرية 
وقعت عمليات اختطاف عديدة يف منطقة 
»القاعدة«  تنظيما  تبنى اأغلبها  ال�ضاحل، 
املقربة  واجلماعات  الإرهابيان  و«داع�ش« 
الرهائن،  معظم  بتحرير  انتهت  منهما، 

واأ�ضهر هذه العمليات:  

 �آخر رهينة فرن�صية بالعامل

مايل  وزعيم  اأوروبيني  رهائن   3 حترير  مت 
اأكتوبر 2020، بعد دفع فدية  معار�ش يف 8 
ح�ضب  يورو،  مليون  و30   10 بني  ترتاوح 
ن�رصة  جماعة  عنا�رص  اأحد  اعرتافات 
يف  عنهم  اأفرج  الذين  وامل�ضلمني  الإ�ضالم 
م�ضالح  عليه  تقب�ش  اأن  قبل  ال�ضفقة  هذه 

الأمن اجلزائرية.

ومن بني املختطفني الأربعة �ضويف بيرتونني 
)75 عاما(، اآخر رهينة فرن�ضية يف العامل، التي 
واأ�ضبحت ت�ضمى »مرمي«،  الإ�ضالم  اعتنقت 
وكانت احتجزت يف 24 دي�ضمرب 2016 على 
مايل  �ضمايل  غاو  مدينة  م�ضلحني يف  يد 
بالإ�ضافة اإىل حترير املعار�ش املايل البارز 
اإيطاليتني؛  �ضي�ضيه، ورهينتني  اإ�ضماعيل 
اأحدهما ق�ّش اختُطف يف النيجر لكن عملية 
الإفراج عن الرهائن خلفت توترا بني فرن�ضا 

واجلزائر، التي تعار�ش دفع الفدية.

 3 �صنو�ت من �الختطاف بالنيجر

اأكتوبر  مت حترير 4 رهائن فرن�ضيني يف 30 
على  �ضنوات  ثالث  من  اأكرث  بعد   2013
خطف   2010 �ضبتمرب   16 ففي  اختطافهم 
بالد  يف  القاعدة  تنظيم  من  عنا�رص 
بينهم  فرن�ضيني   5 اأ�ضخا�ش؛   7 املغرب 
وملغا�ضي،  توغويل  اإىل  وبالإ�ضافة  �ضيدة، 
يف  اليورانيوم  ل�ضتخراج  اأرليت  موقع  يف 
�ضمال النيجر. واأفرج عن ال�ضيدة الفرن�ضية 
التوغويل  عن  وكذلك   ،2011 فرباير   24 يف 
النيجرية«وطلب  »الأرا�ضي  يف  وامللغا�ضي 
التنظيم 90 مليون يورو على الأقل لالإفراج 
ح�ضب  رف�ضت  فرن�ضا  لكن  الرهائن  عن 
اإعالم حملي، ومل يك�ضف حينها عن مقدار 
الفدية التي اأعطيت للخاطفني لالإفراج عن 

الرهائن.

 حترير �لرهائن بالقوة �لع�صكرية

من�ضق  تنظيم  �ضن   ،2013 جانفي   16 يف 
يدعى  املغرب،  بالد  يف  القاعدة  عن 
الرهابي  بقيادة   بالدماء«،  »املوقعون 
خمتار بلمختار، هجوما على من�ضاأة غازية 
مع  احلدود  �رصقي اجلزائر على  جنوب 
اأجنبية،  رهينة   41 واحتجز نحو  ليبيا، 
بينهم 13 نرويجي، 7 اأمريكيني و5 يابانيني، 
اإيرلندي وعدد غري معروف من الفرن�ضيني 
والربيطانيني  وبرر اخلاطفون هذا الهجوم 
باأنه رد على التدخل الع�ضكري الفرن�ضي يف 

�ضمال مايل يف نف�ش العام.
التفاو�ش  وتدخل اجلي�ش اجلزائري راف�ضا 
بالن�ضحاب  لهم  ال�ضماح  اأو  اخلاطفني  مع 
احلدود، ومتكن من  اإىل خارج  الرهائن  مع 
الق�ضاء على جميع اخلاطفني الـ32، وحترير 
رهينة  العملية  خالل  قتل  لكن  الرهائن، 

بريطانية وجزائري.

 خ�صارة دبلوما�صيني وال دفع �لفدية

واجلهاد  التوحيد  جماعة  اختطاف 
دبلوما�ضيني جزائريني مبدينة غاو املالية، 
عقب اجتياح املتمردين وتنظيمات اإرهابية 

�ضمايل البالد.
جويلية  يف  منهم  ثالثة  عن  الإفراج  ومت 
الإرهابي  التنظيم  يقتل  اأن  قبل   ،2013
بعد  العام  نف�ش  من  اأوت  يف  القن�ضل  نائب 
قادة  اأحد  �رصاح  رف�ش اجلزائر اإطالق 

التنظيم.
من  يعاين  كان  الذي  القن�ضل  تويف  فيما 
مر�ش ال�ضكري و�ضغط الدم يف تاريخ غري 
الثنني  الدبلوما�ضيني  عن  واأفرج  حمدد، 
املتبقيني يف اأوت 2014، دون اأن تت�ضح اإىل 
مع  خا�ضة  عنهما،  الإفراج  تفا�ضيل  اليوم 

ت�ضدد اجلزائر يف رف�ش دفع الفدية.

�ختطاف 3 �إ�صبان مبوريتانيا يف 2009

يف 29 نوفمرب 2009 خطف تنظيم القاعدة 
موريتانيا  يف  اإ�ضبان   3 املغرب  بالد  يف 
واأطلق �رصاح رهينة واحدة يف مار�ش 2010، 
اأما الرهينتني الأخريني فاأفرج عنهما يف 22 
بـ8  اأن دفعت مدريد فدية  بعد  اأوت 2010، 
ماليني يورو، بح�ضب �ضحيفة »لفانغوارديا« 

الإ�ضبانية.
�ضامتة  اأزمة  يف  ذلك  وت�ضبب 
اأي�ضا  موريتانيا  ومع  بني اجلزائر واإ�ضبانيا، 
ال�ضفقة  اإمتام  على  مدريد  �ضاعدت  التي 
اإعالم  بح�ضب  تنموية،  م�ضاعدات  مقابل 

حملي.
 �ختطاف زوجني �إيطاليني 

مبوريتانيا
يف 17 دي�ضمرب 2009، خطف تنظيم القاعدة 
�رصق  اإيطاليني  زوجني  املغرب  بالد  يف 
مايل  مع  احلدود  من  بالقرب  موريتانيا 

اخلارجية  وزير  اأعلن   ،2010 اأفريل   17 ويف 
الإيطايل فرانكو فراتيني، اإطالق الرهينتني 

يف مايل، بعد اأ�ضهر من املفاو�ضات.
** الرهينة فرن�ضي وال�ضغط على مايل

 26 يف  كامات،  بيار  الفرن�ضي  اختطف 
تنظيم  يد  على  مبايل،   2009 نوفمرب 
القاعدة يف بالد املغرب، واأطلق �رصاحه 
حينها  باري�ش  2010 و�ضغطت  فرباير  يف 
�رصاح  لإطالق  املالية  ال�ضلطات  على 
مطلوبني  القاعدة  تنظيم  من  عنا�رص   4
باماكو  ورف�ضت  لدى اجلزائر وموريتانيا، 
لحقا لإمتام  تذعن  اأن  قبل  الطلب 

ال�ضفقة، رغم ا�ضتياء جريانها ال�ضماليني.
 �أول فدية تدفع للمختطفني

�ضائًحا   32 اختطاف  مت   2003 فرباير  يف 
و4  من�ضاويني  و10  اأملانًيا   16( اأوروبًيا 
موزعني  و�ضويدي(  وهولندي  �ضوي�رصيني 

منطقة  يف  منف�ضلة  جمموعات   7 يف 
ومتكن  الكربى اجلزائرية  ال�ضحراء 
من   ،2003 ماي  يف  اجلي�ش اجلزائري 
مع  ا�ضتبك  بعدما  رهينة   17 حترير 
 9 على  وق�ضى  اخلاطفني  من  جمموعة 

منهم، بح�ضب اإعالم حملي.
اإعالم  و�ضائل  بح�ضب  قامت  اأملانيا  لكن 
 14 لتحرير  ماليني   5 قدرها  فدية  بدفع 
اأوت   17 الرهائن يف  �رصاح  واأطلق  رهينة 
ب�ضبب  اأملانية  رهينة  توفيت  بينما  مبايل، 

�رصبة �ضم�ش قبل حتريرها.
 وبعد حترير اآخر رهينة فرن�ضية يف 2020، 
الأقل  مل يبق �ضوى 6 رهائن غربيني على 
الإرهابية  اجلماعات  لدى  خمتطفني 
اإعالم فرن�ضي،  ال�ضاحل، بح�ضب  مبنطقة 
الأوروبيني  ا�ضتمرار م�ضل�ضل دفع  لكن مع 
�ضل�ضلة  تتوقف  اأن  امل�ضتبعد  من  للفدية، 

الختطافات باملنطقة.

�تخذت �جلماعات �الإرهابية يف منطقة �ل�صاحل �الإفريقي من �ختطاف �لرهائن �لغربيني ومطالبة دولهم بدفع فدية، مورد� ماليا رئي�صيا 
ل�صر�ء �الأ�صلحة وجتنيد مزيد من �لعنا�صر، و�مل�صاومة على �إطالق �صر�ح �صجنائها وقدرت وز�رة �ملالية �الأمريكية يف �لعام 2014، �أن �أوروبا 

دفعت 165 مليون دوالر للجماعات �الإرهابية ما بني 2008 و2013 فقط، بح�صب قناة »فر�ن�س24«.

بني 2008 و2013، بح�صب تقدير�ت �أمريكية

االإرهابيون حت�سلوا على فديات بقيمة 165 مليون دوالر
 

.     �أغلب عمليات �الختطاف قام بها تنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب
.     مل يبق �صوى 6 رهائن غربيني على �الأقل خمتطفني

باري�س يف ورطة �أخالقية جديدة

غارة فرن�سية تت�سبب يف مقتل ع�سرات املدنيني
يف  املتواجدة  الفرن�ضية  القوات  لزالت 
مايل، واملن�ضوية حتت لواء ما يعرف بعملية 
»برخان«، تثري جدل وا�ضعا و�ضخطا و�ضط 
�ضحايا  ت�ضجيل  خلفية  على  مايل،  �ضكان  
مدنيني خالل عملياتها الع�ضكرية،التي تاأتي 

ردا على هجمات اجلماعات الإرهابية.
ولعل اآخر هذه احلوادث، كان الغارة اجلوية 
الأحد  يوم  الفرن�ضية  القوات  نفذتها  التي 
مبدينة  »باونتي«  قرية  على  املا�ضي، 
يقل  ل  ما  مقتل  يف  مت�ضببة  »دوينتزا«، 
ح�ضب  زفاف،  حفل  خالل  مدنيا،   20 عن 
اأكدت  ال�ضدد،  هذا  ويف  مالية  م�ضادر 
املالية،  الفولين«  بولكو  »تابتال  جمعية 
زفاف،  حفل  ا�ضتهدفت  التي  الغارة  اأن 
ثالثة  واإ�ضابة  مدنيا   20 مقتل  يف  ت�ضببت 
اآخرين بجروح خطرية، فيما ل يزال �ضبعة 
اآخرون يف عداد املفقودين غري اأن اجلي�ش 
الفرن�ضي الذي اأعلن عن تنفيذ هذه الغارة، 
مت  مل�ضلحني،  وحتييده  ا�ضتهدافه  اأكد  قد 
ر�ضدهم بعد عملية ا�ضتخباراتية ا�ضتمرت 
املتعلقة  »املعلومات  اأن  موؤكدا  اأيام،  عدة 
املالحظات  مع  تتطابق  ل  بالزفاف 

املقدمة«.
جنديني  مقتل  غداة  الغارة،  هذه  وجاءت 
املا�ضي،  ال�ضبت  ثالث  واإ�ضابة  فرن�ضيني 
»ميناكا«  منطقة  يف  م�ضلح  هجوم  خالل 
الواقعة يف �ضمال �رصق مايل، بعد اأقل من 
اأودى بحياة  اآخر،  اأ�ضبوع عن هجوم م�ضلح 

ثالثة جنود فرن�ضيني.
تتكبده  وما  جديد  اإرهابي  هجوم  كل  ومع 
ب�رصية،  خ�ضائر  من  الفرن�ضية  القوات 
حالة  يف  نف�ضها  الفرن�ضية  ال�ضلطات  جتد 
حرجه، فهي غري قادرة على �ضحب قواتها 
ذلك  كون  ال�ضاحل،  منطقة  يف  املتواجدة 
وعلى  للخرباء  وفقا  لها«،  اندحارا  »�ضيعد 
اإثر الهجمات الإرهابية الأخرية، وكاعرتاف 
اأعلنت  مايل،  يف  قواتها  باإخفاق  �ضمني 
وزيرة الدفاع الفرن�ضية فلوران�ش باريل، اأن 
اإىل  الأرجح،  على  ت�ضطر،  »�ضوف  بالدها 
تعديل انت�ضار قواتها، اإذ اأن التعزيزات التي 
اأر�ضلت العام املا�ضي، وقوامها 600 رجل، 

بحكم تعريفها، كانت اإجراء موؤقتا«.
وتن�رص باري�ش حاليا يف اإطار عملية »برخان« 
ا�ضتكمال   ،2014 عام  �ضيف  انطلقت  التي 

لعملية »�رصفال«، قرابة ال 5100 ع�ضكري، 
معززين بقوة جوية ودعم لوجي�ضتي ووفقا 
تاأتي  الت�رصيحات  هذه  فاإن  للمتتبعني، 
يتخذه  اأن  يفرت�ش  الذي  للقرار  متهيدا 
بهذا  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�ش 
 - الفرن�ضية  القمة  خالل  اخل�ضو�ش، 
الرئي�ش   ، مبدئيا  �ضت�ضم  التي  الإفريقية 

الفرن�ضي وقادة دول ال�ضاحل اخلم�ش 
النيجر  فا�ضو،  بوركينا  مايل،  )موريتانيا، 
جانفي   نهاية  )ت�ضاد(  جنامينا  يف  وت�ضاد( 
وتدر�ش  املقبل  فرباير  مطلع  اأو  اجلاري 
اأعبائها  تخفيف  يف  الراغبة   - باري�ش 
عدة  اأ�ضابيع،  منذ   - واملادية  الع�ضكرية 
مايل،  يف  قواتها  بخ�ضو�ش  �ضيناريوهات 
عدد  بتقلي�ش  البدء  هو  ترجيحا،  اأكرثها 
عنا�رص عملية »برخان«، وهو ما اأ�ضار اإليه 
املا�ضي،  نوفمرب  �ضهر  ماكرون  الرئي�ش 
اجلرنال  الفرن�ضي،  الأركان  رئي�ش   وكذا 
التفقدية  جولته  خالل  لوكوانرت  فران�ضوا 

لقواته ال�ضهر املا�ضي. 
�ضيما  ل  الأجنبية،  القوات  وتواجه 
دول  �ضكان  بني  متزايدا  رف�ضا  الفرن�ضية، 

با�ضتهداف  يتهمونها   الذين  ال�ضاحل، 
العزل، و« تقدمي هجماتها على  املدنيني 
الإرهاب«وكانت  ملكافحة  عمليات  اأنها 
»هيومن  يف  اإفريقيا  غرب  ق�ضم  مديرة 
قالت  قد  دوفكا،  كورين  ووت�ش«،  رايت�ش 

يف 
اخل�ضو�ش  بهذا  �ضابقة  ت�رصيحات 
»مزاعم  اأن  »تيليغراف«،  ل�ضحيفة 
النتهاكات التي تقرتفها جيو�ش ال�ضاحل، 
تتبع  ما  فغالبا  خطري.  ب�ضكل  تتزايد 
وب�ضكل  الفتاكة،  الإرهابية  الهجمات 
اإىل  م�ضرية  انتقامية«،  بهجمات  متزايد، 
 - زمالئهم  على  حلزنهم   - »اجلنود  اأن 
اأو  عزل  مدنيني  بقتل  ملقتلهم  ينتقمون 
اأن  امل�ضوؤولة،  »واأو�ضحت  بهم  م�ضتبه 
»ندرة التحقيقات يف احلوادث املت�ضاعدة 
قبل  من  القوية  العامة  امل�ضاعي  وغياب 
�ضوء  مبثابة  اعتربت  الدوليني،  ال�رصكاء 
اأخ�رص من قبل اجليو�ش املعنية، التي يبدو 

اأن قادتها ل يخ�ضون التعر�ش للم�ضاءلة«.
�ضعبيا  ا�ضتياء  حتديدا،  فرن�ضا  وتواجه 
الأهايل  يطالب  حيث  مايل،  يف  كبريا 

حتت  املن�ضوية  الفرن�ضية  القوات  برحيل 
»غري  وجودها  معتربين  »برخان«،  قوة 
عجزها  ظل  يف  جمدي«  و«غري  فعال« 
يف  الإرهابية  الهجمات  تكرار  منع  عن 
على  قواتها  وجود  اأن  ويوؤكدون  املنطقة، 
و  تاأزما  و  تعقيدا  الو�ضع  »زاد  اأرا�ضيهم 

مدد من الأن�ضطة الإرهابية«.
ارحلي«  »فرن�ضا  حركة  اأع�ضاء  ويوؤكد 
ديارا-  بن  اآداما  يرتاأ�ضها  التي  املالية 
مايل  يف  الفرن�ضي  للتواجد  املناه�ضة 
وتدخالتها ال�ضافرة يف �ضوؤونه ال�ضيا�ضية - 
اأن » فرن�ضا، على مدى �ضنوات، مل تتوقف 
منتهكة  مايل،  اأرا�ضي  واحتالل  غزو  عن 
العالقات  حتدد  التي  الأ�ضا�ضية  املبادئ 
ب«مغادرة  احلركة  وتطالب  الدول«،  بني 
القوات الفرن�ضية للبالد«و باملقابل، تدرك 
فرن�ضا - الدولة الغربية الوحيدة التي لها 
مدى   - ال�ضاحل  يف  كبري  ع�ضكري  وجود 
الإفريقية  مب�ضتعمراتها  عالقتها  توتر 
الأخرية،  الفرتة  يف  ل�ضيما  ال�ضابقة 

وامل�ضاعر املعادية لوجود قواتها هناك.
ع.غ/وكاالت
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ك�سف الطبيب والباحث واخلبري الدويل يف ال�سالمة املرورية، الدكتور اأحممد كوا�س، اأم�س، يف حوار 
مع يومية »الو�سط« اأن الفر�سة متاحة اليوم اأمام ال�سلطات العليا يف البالد لتحمل امل�سوؤولية وحقن دماء 
اجلزائريني، وهذا من خالل الرجوع واال�ستعانة بدرا�سات احلديثة املعدة يف جمال ال�سالمة املرورية، 
الفتا باملنا�سبة اأنه ميلك خطة متكاملة علمية وعملية ا�ستعجالية ملواجهة اإرهاب الطرقات يف اجلزائر، 

تعترب االأوىل من نوعها يف العامل، وعلى ال�سلطات اال�ستعانة بهذه الدرا�سة القيمة للخروج بنتائج 
ميدانية اإيجابية، من منطلق اأن بناء اجلزائر اجلديدة يتطلب اأن يتوفر لدينا اأمن مروري، يكر�س 

لثقافة الوقاية من االأخطار والكوارث يف جمتمعنا اجلزائري.    

الطبيب واخلبري الدويل يف ال�سالمة املرورية، اأحممد كوا�س يف حوار لـ"الو�سط"

قوة اللقاح الرو�سي تكمن يف اإمكانية تخزينه يف "ثالجة البيت"
.         الفر�سة متاحة حلقن دماء اجلزائريني من "اجلرمية املرورية"
.         املجتمع اجلزائري حاليا يف مرحلة متقدمة من »مناعة القطيع«

.          ارتفاع اجلرمية املرورية يوؤكد ف�سل اال�سرتاتيجيات احلكومية 
.          ا�ستعمال الكمامة حقق مك�سبا �سحيا اآخر »غري متوقع«

حاورته: مرمي خمي�سة

.      بداية كيف تقيمون احل�سيلة 
املرورية خالل جائحة كورونا؟ وهل 
اأم نقمة على اجلزائر يف  كانت نعمة 

هذا املجال؟

بالن�صبة حل�صيلة حوادث املرور يف اجلزائر 
يف  الأخرية،  الفرتة  يف  كثريا  ارتفعت  التي 
اجلائحة،  من  خريا  ن�صتب�رش  كنا  احلقيقة 
القتلى  عدد  انخفا�ض  يخ�ض  فيما 
الأن�صطة  من  الكثري  اأن  خا�صة  واجلرحى، 
وتخفيف  توقفت،  والقت�صادية  التجارية 
احلجر  اإجراءات  نتيجة  املرور  حركة  يف 
الإجراءات  هذه  للأ�صف  لكن  املنزيل، 
احل�صيلة  يف  �صلبي  �صكل  يف  �صاهمت 
ل�صوء  املواطنون  جلاأ  حيث  املرورية، 
عن  املرتتبة  العقوبات  من  خوفا  الربجمة 
اأوقات احلجر ال�صحي، م�صتعينني  خمالفة 
اإىل  هذا  اجلنونية،  وال�رشعة  باملناورات 
تعامل  �صوء  حظنا  ل  للأ�صف  اأننا  جانب 
اجلوية،  التقلبات  مع  اجلزائري  ال�صائق 
وخري دليل على ذلك ما خلفته من اأ�رشار، 
يعك�ض  الذي  املروري  بالأمن  تعلق  فيما 
الأخطار  من  الوقاية  لثقافة  �صيئة  �صورة 
والوقاية من حوادث املرور، لأننا لحظنا 
عدد  يف  قيا�صي  ارتفاع  الأخرية  الأيام  يف 
ثاين  بغاز  والختناق  املرور  حوادث  قتلى 
ل  يوؤكد  هذا  وبالتايل  الكربون،  اأوك�صيد 
الأخطار  من  الوقاية  ثقافة  غياب  حمالة 

والكوارث يف جمتمعنا اجلزائري.    

البحث  دور  ما  نظركم،  يف        .
االإجراءات  ت�سحيح  يف  العلمي 
من  للحد  املو�سوعة  احلكومية 

»اإرهاب الطرقات« ؟

يف  املتوا�صلة  الرتفاعات  ت�صجيل  منذ 
الدولة  املا�صية،  ال�صنوات  املرور  حوادث 
ملواجهة  ال�صرتاتيجيات  من  كثري  و�صعت 
هذه الظاهرة التي تطورت تطورا جمتمعيا 
من خمالفة مرورية وعنف مروري اإىل اإجرام 
مروري، واليوم نتكلم عن اإرهاب الطرقات، 
امل�صتخدمة  والأ�صاليب  الطرق  كل  رغم 
وا�صحة  والنتيجة  ثمارها  تعطي  مل  لكنها 
من خلل ارتفاع منحنى اجلرمية املرورية  
يف املجتمع اجلزائري، وعلى هذا الأ�صا�ض 
البلد  يف  العليا  لل�صلطات  متاحة  الفر�صة 
لتحمل امل�صوؤولية وحقن دماء اجلزائريني، 
بدرا�صات  وال�صتعانة  الرجوع  خلل  من 
خبري  وب�صفتي  املجال،  هذا  يف  حديثة 
وعملية  علمية  درا�صة  ح�رشت  دويل 
اإرهاب الطرقات يف  وا�صتعجالية ملواجهة 
اجلزائر، تعترب الأوىل من نوعها يف العامل، 
الق�صري  مدى  على  خطة  و�صعت  حيث 
الوقاية  مراحل  على  والبعيد،  واملتو�صط 
والوقاية  وثانوية  اأولية  وقاية  من  العاملية 
الثلثية اأي قبل واأثناء وبعد حادث املرور، 

دولية  بطاقة  اخل�صو�ض  هذا  يف  واأعددت 
الطرق  لأن  املرور،  حوادث  يف  للتحري 
يف  والتحقيق  التحري  يف  الآن  امل�صتعملة 
حوادث املرور تعترب بدائية، وبالتايل يجب 
املعمول  احلديثة  بالدرا�صات  الأخذ  اليوم 
بها يف هذا املجال، ول�صت الباحث الوحيد 
املرورية،  ال�صلمة  جمال  يف  اجلزائر  يف 
وعلى ال�صلطات ال�صتعانة بهذه املعلومات 
ل  لأننا  اإيجابية،  بنتائج  للخروج  القيمة 
اجلديدة يف ظل  اجلزائر  ومنو  بناء  نتوقع 
احلوادث امل�صجلة، لأننا ل ميكننا احلديث 
واأمن  اقت�صادي  واأمن  اقت�صادي  منو  عن 
نه�صة  اأو  اقت�صادية  نه�صة  اأو  اجتماعي 
جتارية اأو �صياحية دون اأن يتوفر لدينا اأمن 

مروري.     
  

.      حتدثتم كثريا عن اال�ستثمار 
املرورية،  ال�سالمة  يف  االقت�سادي 
اإمكانية  كيف يتم ذلك؟ وهل هناك 

لتطبيقها يف اجلزائر ؟

يبدوا  الأوىل  للوهلة  حقيقة هذا املو�صوع 
احلقيقة  يف  لكن  واملجتمع،  للفرد  غريب 
ال�صتثمار القت�صادي هو جوهر ولب النمو 
يف كل دولة، وهذا من خلل ا�صتثمار �رشكة 
ما يف ميدان ال�صلمة املرورية، من خلل 
�صيحميها  تكوينهم  لأن  �صائقيها  تكوين 
وتفادي  الجتماعية  التعوي�صات  من 
تخريب  و  املنتجة  املواد  و�صول  تاأخر 
الب�صاعة  و  املوؤ�ص�صة  ومعدات  �صاحنات 
يف  القت�صادي  ال�صتثمار  وبالتايل   ،
اأرباح  لها  يحقق  �صوف  املرورية  ال�صلمة 
حوادث  جتنب  خلل  من  جدا،  باه�صة 
ال�رشكات  كل  لو  وبالتايل  املرورية،  العمل 
اأعطت قيمة  القت�صادية يف كل املجالت 
لهذا اجلانب �صوف تتجنب العطل املر�صية 
وتخريب  الجتماعية  والتعوي�صات  للعمال 
قاهر،  وجيه  �صبب  غري  من  ممتلكاتها 
الناقلة  اجلنوب  ال�رشكات يف  بع�ض  واليوم 
من  هذا،  على  اعتمدت  النفطية  للمواد 

خلل حتديد �رشعة املركبات حفاظا على 
احلمولة و�صائق املركبة واملركبة.

ال�سبب  االإح�سائيات  ح�سب        .
يرجع  املرور  حوادث  يف  الرئي�سي 
تقرتحون  ماذا  الب�سري،  للعن�سر 

لتح�سني م�ستوى ال�سائقني ؟

اجلرح،  على  الأ�صبع  حقيقة  و�صعت  لقد 
كل  املرور  حوادث  ظاهرة  نحلل  فعندما 
مل�صالح  الأمنية  والتقارير  الدرا�صات 
وحتى  وال�رشطة  والدرك  املدنية  احلماية 
املركز الوطني للحماية الأمن عرب الطرق، 
حوادث  اأ�صباب  من  باملائة   90 اأن  ت�صري 
املرور ترجع للعامل الب�رشي، وهذا �صحيح 
لأن ال�صائق هو من يقود ويتحكم يف املركبة 
ولي�ض املركبة اأو الطريق اأو التقلبات اجلوية 
من تفعل ذلك، وعليه علينا اأن نعرف اأين هو 
الب�رشي،  العن�رش  هذا  يف  املوجود  العيب 
ال�صخ�ض  اأداء  من  ونح�صن  ن�صلح  وكيف 
األوم  ل  اأنا  �صخ�صيا  املركبة،  يقود  الذي 
للفرد  تقدم  لأنها  ال�صياقة  تعليم  مدار�ض 
تعليم اآيل، ويف ما بعد تاأتي اأخلق ال�صائق 
و�صخ�صية ال�صائق و حالة النف�صية لل�صائق، 
الفنية  العيوب  ومنه يجب حماولة ت�صحيح 
اأظافره  نعومة  منذ  الفرد،  يف  املوجودة 
املرورية  الثقافة  للمادة  تلقينه  خلل  من 
الثلث، وكذا قواعد  التعليمية  الأطوار  يف 
ال�صلمة املرورية لأن ال�صلوكيات اخلاطئة 
تكرب مع الطفل وتولد �صائق اأناين وعدواين 
الوقاية  كيفية  تكوينه  من خلل  ذلك،  بعد 
من الأخطار وكيفية مواجهة احلوادث على 
الداخلي  القانون  احرتام  مع  اختلفها، 
للمدر�صة، لكي نتمكن من التح�صري ملواطن 
القانون،  فاملواطن  يحرتم  م�صتقبلي 
القانون  يطبق  ل  للأ�صف  اليوم  اجلزائري 
ول يخ�صع لأحكامه، ومنه كل هذه العوامل 
�صكل  يف  م�صتقبل  �صتنعك�ض  الجتماعية 
الأمن  وحتقيق  تتنافى  �صلبية  �صلوكيات 

املروري يف بلدنا.

كورونا،  جائحة  يخ�س  فيما        .
على  يجب  الذي  االأجنع  اللقاح  ماهو 

اجلزائر اأن تتجه القتنائه؟

اجلزائر ر�صحت ح�صب علمي اللقاح الرو�صي 
وال�صيني والربيطاين لقتنائها حلملة التطعيم 
�صد كورونا، وهي يف تقديري لقاحات جيدة 
واآمنة ناديت لقتنائها يف ت�رشيحات �صابقة، 
من منطلق علمي دقيق جدا هو اأول طريقة 
لنف�ض  اأخ�صعت  اللقاحات، حيث  اإنتاج هذه 
بروتوكولت الت�صنيع التقليدية املعمول بها، 
وبالتايل ل يوجد تخوف منها مثل نظرياتها 
امل�صنعة بطرق حديثة غري مثبتة لنجاعتها 
العلمية، بالإ�صافة اإىل عوامل اأخرى مرتبطة 
بال�صعر واإمكانيات التخزين والنقل املتوفرة 
يف اجلزائر، والتي جعلت من هذه اللقاحات 
من  اجلزائر  عليه  تتوفر  ما  مع  تتما�صى 
لوجي�صتيكية  واإمكانيات  تخزين  اإمكانيات 
وغريها، خ�صو�صا اأن هذه اللقاحات الثلث 
من امل�صموح تخزينها يف ثلجة البيت، وهو 
ما يتما�صى مع ظروفنا القت�صادية احلالية 

دون اأن جنازف بلإتلف املنتوج.

.      هناك تخوفات متزايدة عند 
لقاح  اأخذ  اأ�سرار  من  اجلزائريني 
كورونا، �سواء التحول اجليني املزعوم 
له؟  املدى  بعيدة  اجلانبية  االآثار  اأو 
كيف تقروؤون ذلك؟ وهل هي تخوفات 

منطقية ح�سب تقديركم؟

بالن�صبة للتخوفات املر�صودة من اللقاحات 
يف  هي  كوفيد-19،  فريو�ض  �صد  املنتجة 
احلقيقة تخوفات عاملية وغريمقت�رشة على 
منطقية  تخوفات  اأنها  كما  فقط،  اجلزائر 
�صكوك  حوله  حتوم  جديد  منتج  اأي  لأن 
وتخوفات وهذه طبيعة ب�رشية فطرنا عليها، 
ول نن�صى اأنه حتى املخابر الأجنبية املنتجة 
مب�صتقبلها  تراهن  هي  اللقاحات،  لهذه 
�صيظهر  علمي  م�صكل  اأي  لأن  العلمي 
ويف  نهائيا،  العلمية  �صمعتها  على  �صيق�صي 
العموم كل الآثار اجلانبية املتوقعة للقاحات 
الثلث التي تعتزم اجلزائر �رشائها هي اأثار 
يف  عليها  متعارف  جدا  ب�صيطة  جانبية 
غريها من لقاحات الأخرى كلقاح الأنفلونزا 
طفح جلدي   – حمى   – اأرق  املو�صمية من 
اأطمئن  اللقاح، وعليه  يف مكان و�صع الإبرة 
من  عليه  خوف  ل  اأنه  اجلزائري  املجتمع 
اأن  منطلق  من  اآمنة  لأنها  اللقاحات  هذه 
هذا  يف  املقدمة  العلمية  املعلومات  كل 

اخل�صو�ض ل تدعو للخوف والقلق.   

لقاح  اأن  تعتقدون  هل        .
ال�سايف  احلل  مبثابة  �سيكون  كورونا 
مناعة  بـ«  ي�سمى  ما  و�سيحقق  للوباء 

القطيع«؟

كبداية،  القطيع  مناعة  ي�صمن  ل  اللقاح 
م�صري  ماهو  اإىل  التطرق  يجب  وبالتايل 
وح�صب  اللقاح،  وجود  حالة  يف  الب�رشية 
وهو  لل�صحة  العاملية  املنظمة  تقرير 
يوؤكد  حيث  علميا،  ومثبت  �صحيح  تقرير 
�صت�صتمر  اللقاح  وجود  حال  يف  اأنه  للجميع 
ال�صتباقية،  الإجراءات  نف�ض  يف  الب�رشية 
لن يق�صي على فريو�ض كوفيد- اللقاح  لأن 
اأخرى، مثل  مثلما حدث مع فريو�صات   19
توفر لقاح النفلونزا مل يق�صي على فريو�ض 
عام  كل  ويف  يختفي  مل  الذي  النفلونزا 
اجليني  التحول  مع  يتما�صى  لقاح  هناك 
على  الإبقاء  �صيتم  وبالتايل  للفريو�ض، 
الأيدي  غ�صل  من  الحرتازية  الإجراءات 
وتباعد ج�صدي و خا�صة فيما تعلق بارتداء 
الكمامة، ون�صتب�رش خريا بانتهاء وباء كورونا 
 2022 �صنة  تقدير  اأق�صى  على   2021 �صنة 
فيما  اأما  الب�رشية،  على  خوف  ل  وبالتايل 
املجتمع  اأن  اأراهن  القطيع  مناعة  يخ�ض 
مناعة  من  متقدمة  مرحلة  يف  اجلزائري 
تقل  امل�صجلة  الإح�صائيات  لأن  القطيع 
العامل،  يف  امل�صجلة  الأرقام  مرات  بع�رشة 
�صباب  جمتمعنا  من  باملائة   70 اأن  علما 
وح�صب  والثلثينات،  الع�رشينات  �صن  يف 
اأ�صيبوا  اأغلبيتهم  لل�صحة  العاملية  املنظمة 
بفريو�ض كورونا ومل تظهر عليهم العلمات، 
اليوم ميتلك مناعة  اإذا املجتمع اجلزائري 
كوفيد-19  من  للوقاية  اأ�صهر   8 مدة  موؤقتة 
اجلزائري  املجتمع  على  خوف  ل  وبالتايل 

يف الوقت الراهن.   

.      هل من كلمة اأخرية ؟

هذا  على  للمحافظة  اجلزائريني  اأدعو 
املك�صب ال�صحي الذي اأحرزناه يف معركتنا 
�صد كورونا، جتنبا لدخول ال�صللة اجلديدة 
فريو�ض  يف  طفرة  حدوث  اأو  للفريو�ض، 
اإمكانية  توقعوا  العلماء  لأن  كوفيد-19، 
الأول  الثلثي  الفريو�ض يف  وجود طفرة يف 
العودة  من  نتمكن  لكي   ،2021 �صنة  من 
كمعلومة  لأن  الطبيعية،  حلياتنا  تدريجيا 
علمية ح�رشية اأقدمها لـ«الو�صط« ا�صتعمال 
اجلزائري من  املجتمع  يحفظ  الكمامة مل 
فريو�ض كورونا فقط بل �صاهم يف انخفا�ض 
الربد  بالزكام ونزلت  الإ�صابات  قيا�صي يف 
املا�صية،  بال�صنوات  مقارنة  واحل�صا�صية 
راجع  جدا  رائع  �صحي  مك�صب  وهذا 

ل�صتعمال القناع الواقي يف حياتنا اليومية.

24 �ساعة
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واأية واقعية اإن مل تكن)ال�سندوق الأ�سود 
ما  البحرتي:  قال  وقدميا  لأخالقهم( 
يكن  مل  اإن  املكتوبة  الكلمات  فائدة 
الأخالق...والق�سد  ِم�سك  منها  يُ�ست�سم 
معامالته  بح�سن  الإن�سان  يُتوج  اأن  هو 
،ومراجعة  الغري  مع  اليومية)والأدبية( 
تعد  يخطوها   خطوة  كل  قبل  الذات 
ال�ساف  والوزن  احلقيقي  الراأ�سمال  هي 
يعدو  ل  عداها  ما  الأرباح،واأن  حلقائق 
�سوامخ  روؤو�سهن  فارغات  �سنابل  �سوى 
كما يقول املتنبي،واإل ما الذي ن�ست�سفه 
من اأدباء)يقولون عن اأنف�سهم كذلك( لكن 
همهم الوحيد هو كيف لهم اأن يعتلوا هذا 
املنرب ويرت�سدوا هذه امل�سابقة اإل و كان 
يتملقون  بها...واآخرون  قدم  مو�سع  لهم 
اآخر  ،و�سنف  العديدة  احلوارات  لأجل 
تراه يُكرث من طبع الأعمال تلوى الأخرى 
ي�سنع  الذي  هو  الغزير  بالن�رش  .وكاأن 
يحدث  مثلما  ـ  والنجوم؟ا  العبقريات 
..نا�سني  ـ  والطرب  الغناء  عاملّي  يف 
يف  لزالت  الكتابية  ذواتهم  اأن  ومتنا�سني 
اأول الطريق.وبحاجة اإىل ر�سكلة مباليني 
و�سقل  والتحولت  والقوالب  الطرائق 
مديد ل يقا�س بال�سهور وال�سنني،�رشيطة 
هذا  الأمر،ـ  بادئ  يف  املوهبة  تتوفر  اأن 
كان  ،واإل  وح�رشت  املوهبة  وجدت  اإن 
وثمة  التجريب  اإمرة  حتت  �سيء  كل 
التجريب،الواقعية املق�سودة هي التعامل 
اأو  طوباوية  دون  اليومية  الأحداث  مع 
وذكاء،ويف  باإحكام  ونرج�سية،بل  مثالية 

الإبداع  �ساعة  فيها  حتني  التي  اللحظة 
املرء  خال  اإن  تختلف  الأمور  اأن  اأكيد 
يكون  اأن  العيب  بها،وما  وانفرد  بنف�سه 
يف  حا�رشا  الواقع  هذا  من  كبري  جزء 
بفنيات  معه  الأعمال،والتعامل  بطون 
عالية )لكن ال�سوؤال من ميلك يا ترى هذه 
الروؤى واحلفريات الفنية،وقد قال جربان 
خليل  يف هذا ال�ساأن ذات تاريخ )اعطني 

عينا ترى اجلمال وخذ خزائني(
مرزاق  امللتزم  الأديب  اإذا  عنا  رحل 
لل�سنة  جانفي  من  الثاين  يف  بقطا�س 
اجلديدة . فهللت من وراء ذلك ع�رشات 
تركته  ملا  وتوقانا  انبهارا  الأقالم.وكلها 
هذا الأديب من �سمعة طيبة لدى غالبية 
الأو�ساط...كيف ل وهو الإن�سان املثقف 
�ساحب ال�سلوكات احل�سارية اجلنتلمانية  
...مكث  والأديب  القا�س  يكون  اأن  قبل 
اجلميع �سمن حلظة ذهول يت�سائلون عن 
التي  هي  احل�سنة  الأ�سخا�س  �سمعة  اأن 
تتحدث عنهم قبل م�سامني اأعمالهم .واأن 
الكتابة  يف  وحموري  مهم  عامل  ال�سدق 
فكرة  ذهنه  من  املبدع  يبعد  اأن  �رشيطة 
تقليد الغري لهدف الو�سول نحو ما و�سلوا 
اإليه. ونق�سد هنا..تلك الفئة التي حتتقر 
خلف  يدور  ما  كل  يف  ..وترى  نف�سها 
باأن  ناجحا...متنا�سني  اأمنوذجا  البحار 
جناح اأولئك قد مت يف انغما�سهم الكلي يف 
حتى  اأكرث  منه  وتقربهم  املحلي  واقعهم 
تنطلق  العاملية  ومقزز..واأن  قذر  وهو 
من املحلية كما يقال . فقط وجب نزع 

اأي  واملت�سمنة  اأذهانهم  العقدة من  هذه 
وخلق  و�سلوكا  اإبداعا  الأعمى  التقليد 
ي�ستحيل  الروايات  يف  مثال  �سخ�سيات 
اأن تعرث عليها يف الواقع وبت�سميات ن�ساز 
بها  يت�سم  اأخرى  ظاهرة  ونكرة...وهناك 
عنونة  وهي  الراهن  اجلزائري  الإبداع 
و�سخ�سيات ل  باأ�سماء  الأعمال  كثري من 
ميكن العثور عليها على اأر�س الواقع..بل 
ال�سخ�سيات  من  لكثري  وتقليد  خيال  هي 
واحل�سارات  واليونانية...  الأوروبية 
لوقائع  ا�ستح�سارها  ثمة  .ومن  القدمية 
معا�رشة.وهي ح�سبي ظاهرة �سيئة .تنفر  
القارئ اأكرث مما حتببه؟ا..ل ل�سيء �سوى 
تربتها  و�سخ�سية  تاريخية  قامة  لكل  اأن 

واأر�سها احلقيقية التي نبتت فيها؟ا 
اأديبا  بقطا�س  مرزاق  الراحل  كان  لقد 
اجلارية  اليوميات  من  ينهل  حمليا 
تخت�رش  دوما  الكادحة..والتي  للطبقات 
يرتدد  وهو  برمته...حتى  الواقع  لك 
ال�سيقة  واملكانيات  البحر  ثنائيات  على 
بتاأين  يكتب  الف�سيح.وكان  العامل  لهذا 
وا�سح وي�ستحيل اأن ت�سف اإحدى اأعماله 
الرتاكمات  وليد  هو  بال�ستعجالية....بل 
الثاقبة...وامل�ست�رشفة  والروؤى  البعيدة 
يحوزها  الفل�سفية....التي  للعوامل 
املتمر�س...وكم  والقا�س  الروائي 
يحزنني �سخ�سيا اأن اأرى كاتبا جزائريا مل 
ي�سل عتبة الر�سد يقبل على كتابة رواية.
هذا  على  التعدي  من  نوع  اأراه  بحيث 
العامل ال�سعب واملعقد؟ا الذي يحتاج اإىل 

جتربة حياتية وانك�سارات وانت�سارات يف 
..واأن  وثنائياتها؟ا  جدلياتها  بكل  احلياة 
مبا�رشة  الروائية  الكتابة  يف  النخراط 
املحمودة  غري  املجازفة  من  نوع  هو 
الذين  الروائيني  اأكرب  العواقب.)لأن 
ذلك  قبل  ت�سارعوا   باأعمالهم  جنحوا 
كثريا مع عوامل الق�سة الق�سرية واملقالة 
نتاج  الرواية هي  واأن  والفكرية(  الثقافية 

عدة مراحل وعقبات .
لنا در�سا مفيدا  رحل مرزاق وهو يرتك 
ومراجعة  الرتيث  يف  العظمة  اأن  مفاده 
من  عنه  الر�سا  وعدم  جيدا  العمل 
والوعي  التب�رش  من  نوع  هو  وهلة  اأول 
لأنه  مكتوب  حرف  كل  اإزاء  بامل�سوؤولية 
له...واأن  يُح�سب  اأن  قبل  عليه  يح�سب 
الكتابة م�سوؤولية �ساقة تقع تبعاتها على 
م�سار وم�ستقبل الكاتب نف�سه،دون ت�رشع 
وتهافت على الظهور ال�سطحي والتبجح 
اخلاو ...لقد ترك لنا �ساحب دم الغزال 
منهجا  الظهرية  وطيور  البحر  وجراد 
اأخلقة  وكيفية  احل�سن  للذكر  ح�ساريا 
واأخريا  اأول  الكاتب  الأدبية.واأن  احلياة 
الآخرين  من  اإن�سانية  اأكرث  اإن�سان  هو 
به  ي�ست�سهد  اأن  للجميع  ميكن  وقدوة 
وطلبه  املعريف  زهده  يف  �سلوكه  ويتبع 
العلمية  هممه  �سحذ  نحو  الالحمدود 

والفكرية.
واأن الإبداع احلقيقي ل ميكنه اأن يو�سف 
.واإمنا  بالأمكنة  اأي  ما   جغرايف  مبكان 

بتب�رش وتدبر املبدع نف�سه.

بي�رش  ومتاحا  ممكنا  احلوار  يكن  مل 
و�سهولة يف مثل هذا الوقت من العام 
القائمة  ال�سلطة  كانت  وقد  املا�سي 
�رشاع  جبهات  اأمامها  فتحت  قد 
درجة  اإىل  بدء احلراك  منذ  خمتلفة 
ال�سيا�سية  الروؤى  يف  الختالفات  اأن 
التي  التكتالت  اإىل بيت  امتدت حتى 
قبل  من  ال�سلطة  مبادرات  احت�سنت 
وتبنت م�سارها الد�ستوري النتخابي 
ذروتها  الختالفات  هذه  بلغت  وقد 
التعديالت  م�رشوع  نزول  مبنا�سبة 
الد�ستورية اإىل درجة اأن وجدت هذه 

التعديالت من جتراأ على رف�سها.
مع  النحو  هذا  على  الأمر  كان  واإذا 
على  يزال  فهل  املا�سي  العام  بداية 

نف�س امل�سهد مع بداية هذا العام؟ 
منذ ظهور نتائج ال�ستفتاء الد�ستوري 
الغام�سة  ال�سيا�سية  احلالة  ظل  يف 
تبون يف  الرئي�س  اأحدثها غياب  التي 
م�سفاه الأملاين بداأت ترتفع الأ�سوات 
من هنا وهناك لتدعو اإىل فتح حوار 
وطني لإيجاد حلول حتفظ امل�سلحة 
خطاب  واأن  ل�سيما  للبالد  العليا 
احلكومة  خطاب  ومع  اجلي�س  قيادة 
كان ي�سب يف اجتاه فتح هذا احلوار 
ال�سلطة  اأطراف  جميع  كانت  الذي 
�سلبا  وطنيا  جدارا  ي�سكل  لأن  تاأمل 
على  مفتوح  اإقليمي  و�سع  ملواجهة 
مع  القطيعة  ظل  يف  الحتمالت  كل 
الهدنة بني املغرب وجبهة البوليزاريو 

وتفاعالت امللفني املايل والليبي. 

اإىل  تبون  الرئي�س  عودة  وبعد 
اجلزائر مع نهاية العام وتوقيعه على 
الد�ستور  واإ�سداره  املالية  قانون 
اإعالنه  ذلك  قبل  ومن  اجلديد 
على  ح�سابه  على  ت�رشيحاته  خالل 
التح�سريات  عن  اأملانيا  من  التويرت 
جديد  انتخابات  لقانون  اجلارية 
�سارت  مقبلة  لنتخابات  متهيدا 
الدعوات  لتتاىل  اأكرث  معبدة  الطريق 
اتفاق  ومع  �سامل  حوار  اإطالق  اإىل 
اأن  اإل  املبداأ  حول  الدعوات  هذه 
ال�سبل  اأف�سل  حول  اختالفات  ثمة 
ال�سمت  ظل  يف  احلوار  هذا  لإجناح 
الآن  حد  اإىل  ال�سلطة  التزمته  الذي 
اإ�سارة من قبلها عن  اإذ ل نكاد جند 
القريب  اإطالق هذا احلوار يف  قرب 

العاجل.
تبون  للرئي�س  ال�ساغل  ال�سغل  ولعل 
ل   2021 ل�سنة  الأوىل  الأيام  هذا  يف 
يزال من�سبا على ترتيب بيت ال�سلطة 
وقد ميتد يف وقت قريب نحو ترتيب 
بيت الدولة قبل التفكري حول اأي تفتح 
ال�سيا�سية  والطبقة  املجتمع  نحو 
وهو ما جعل املراقبني ل ي�ستبعدون 
اأن ت�ستهدف ال�سلطة من خالل جولة 
حوار مقبلة ع�سفورين بحجرة واحدة 
حول  وا�سع  ت�ساور  اإطالق  اأولهما 
م�سودة قانون النظام النتخابي الذي 
تو�سك على النتهاء منه جلنة لعرابة 
ودون  وا�سع  نقا�س  فتح  وثانيهما 
الو�سع  حول  حدود  ول  طابوهات 

ال�سيا�سي الراهن. وهو ما عربت عنه 
بالرغم  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  بع�س 
والفكري  ال�سيا�سي  تباعدها  من 
العمال  حلزب  العامة  الأمينة  منها 
الويزة حنون ورئي�س حرب البناء عبد 
الطرفان  وي�سرتك  قرينة.  بن  القادر 
تفكر  اأن  �رشورة  اإىل  دعوتهما  يف 
وا�سعة  تهدئة  تدابري  يف  ال�سلطة 
متهد الطريق حلوار هادئ ومو�سوع 
بعيد عن الت�سنجات التي قد تخلفها 

خملفات عام 2020.
املقرتحات  هذه  اإىل  دفع  وقد 
ملف  يف  ح�سلت  التي  التطورات 
على  التاآمر  باجتماع  ي�سمى  ما 
جهاز  رئي�س  وتربئة  والدولة  اجلي�س 
ال�ستعالمات والأمن ال�سابق الفريق 
ذاته  اجلهاز  ورئي�س  مدين  حممد 
اإىل جانب  عثمان طرطاق  بعد  فيما 
الرئي�س  �سقيق  بوتفليقة  ال�سعيد 
ال�سهية  فتح  ما  وهو  حنون.  والويزة 
�سباب  �رشاح  باإطالق  للمطالبة 
املحبو�سني  املدونني  وكل  احلراك 
والتجريح  بالقذف  تتعلق  باتهامات 
والتحري�س  الدولة  هيئات  حق  يف 

على الكراهية.
ويرى اأ�سحاب هذا الراأي اأن الظرف 
اليوم منا�سب اأكرث من اأي وقت م�سى 
من  مبزيد  القرار  اأ�سحاب  ليتحلى 
الأجندة  ملواجهة  واحلكمة  اجلراأة 
يبعث على  لل�سلطة يف مناخ  القادمة 
اأكرب  بانخراط  وي�سمح  الطمئنان 

من  املقبلة  النتخابية  املواعيد  يف 
طرف الفئات العري�سة التي قاطعت 
عن  وعزفت  ال�سابقة  النتخابات 
امل�ساركة يف ال�ستفتاء على الد�ستور 
املقرتحات  بهذه  املبادرون  وينطلق 
من  اأكرث  بحاجة  اجلزائر  اأن  من 
وقد  ال�سفوف  توحيد  اإىل  املا�سي 
افتتاحية  يف  ورد  ما  لذلك  مهد 
ثم  ال�سنة  نهاية  قبل  اجلي�س  جملة 
�سلطة  من  ال�سيا�سية  الأطراف  اأن 
من  منهكة  اليوم  �سارت  ومعار�سة 
ال�رشاعات التي ل تنتهي واإذا انتهت 
فائدة.  ول  جدوى  دون  تنتهي  فقد 
هذا  اأ�سحاب  لدى  احلوار  ويبقى 
لطماأنة  الوحيدة   الو�سيلة  الراأي 
العام  والراأي  ال�سيا�سية  النخب 
لتنظيم  وا�ستعدادها  ال�سلطة  بجدية 
تف�سي  ونظيفة  مفتوحة  انتخابات 
�سائبة  ت�سوبها  ل  موؤ�س�سات  اإىل 

ال�رشعية.
والنية  املفرط  التفاوؤل  ومقابل 
احل�سنة التي يتحلى بها املنادون اإىل 
تبحث  اأخرى  تيارات  تزال  ل  احلوار 
عن حل راديكايل وفق منهجية تعيد 
تهياأ  فرتة  وتفتح  الد�ستور  يف  النظر 
فيها �رشوط تغيري جذري للنظام وهو 
بالنظر  ال�سلطة  اأطراف  ترف�سه  ما 
كهذه  عملية  اأن  من  هواج�سها  اإىل 
وعدم  الفو�سى  تزرع  اأن  �ساأنها  من 
ال�ستقرار يف وقت غري منا�سب للبلد 
الذي تتهدده الأخطار من كل مكان. 

بقطا�س قدوة للمثقفني اجلزائريني

هل �شتكون 2021 �شنة احلوار ال�شامل؟

تربز ال�ساحة ال�سيا�سية 
يف هذه الأيام الأوىل من 

ال�سنة اجلديدة ما يوحي اأن 
هذا العام اجلديد لن يكون 

ن�سخة وفية ومطابقة ملا 
عا�سته اجلزائر وهي ت�ستقبل 
العام الذي م�سى، اإذ بالرغم 

من تخطي ال�سلطة عقبة 
ال�سرعية الد�ستورية بانتخاب 

رئي�س للبالد اإل اأن التوتر 
الذي �ساحب بداية النتقال 

ال�سيا�سي من عهد الرئي�س 
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة 
اإىل عهد جديد كان له تاأثري 

يف اجتاه يجعل التفكري يف 
احلوار الهادئ واجلامع لأغلب 
الأطراف الفاعلة يف ال�ساحة 

�سربا من �سروب امل�ستحيل 
بل �سارت القلة القليلة التي 
نزلت عند الرئي�س اجلديد 

من اأمثال احمد بن بيتور 
ومولود حمرو�س و�سفيان 

جياليل حمل ريبة وت�سكيك 
من قبل الراأي العام الذي 

اأخذ يف اأغلبه منحى »ثوريا« 
راديكاليا.

بقلم اح�سن خال�س

بقلم: جمال ن�سراهلل

هل ي�سلكون م�سلكه

اأعظم الأ�سياء يف 
الإبداع اأن يبدع اأ�سحابه 
بعيدين كثرياعن اللهث 

وراء الكامريات..واأن 
يحافظوا على اإن�سانيتهم 
قدر امل�ستطاع بعيدا عن 
اأهوائهم التي ت�سطدم يف 
الأخري بجدار الواقعية؟ا

مفارقات
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التطبيع وقطع الإمدادات عن املقاومة
�سمي  ما  ال�ستثمار  »اإ�رسائيل«  تعمل 
اإىل  واال�ستفادة  الذهبي(  )بالع�رس 
التطبيع  م�سار  من  اأق�سى حد ممكن 
الذي  االأمني  امللف  ال�سيما  احلايل، 
اأبرزها  جوهرية  مهمات  على  يركز 
املقاومة،  عن  االإمدادات  وقف 
وجتفيف منابعها، واحلد من قدراتها، 
ال�سودان على خط  دخول  فاإن  لذلك 
لدوائر  كبريا  انت�سارا  �سكل  التطبيع 
الأهمية  االإ�رسائيلي  القرار  �سنع 

ال�سودان جغرافيا و�سيا�سيا واأمنيا.
فال�سودان يحتل موقعا ا�سرتاتيجيا يف 
»اإ�رسائيل«  تعتربه  االإفريقية،  القارة 
الرئي�سة  واملمرات  القنوات  اإحدى 
املقاومة يف  واإمداد  ال�سالح  لتهريب 
�سيفرز  التطبيع  فوجود  غزة،  قطاع 
وتل  اخلرطوم  بني  اأمنية  تفاهمات 
اأبيب من �ساأنها �سبط احلدود، واحلد 
وبالتايل  للقطاع،  ال�سالح  و�سول  من 
به  تتغذى  الذي  االأهم  ال�رسيان  قطع 

رئة املقاومة.
هذا الدور يتكامل متاما مع ما يجري 
يف م�رس فاجلدار الذي �سيد موؤخرا 
وم�رس  غزة  قطاع  بني  احلدود  على 
تفاهمات  عن  ناجت  هو  اأمنية،  لدواٍع 
منها  الغر�ض  اإ�رسائيلية  م�رسية 
ن�ساط  ووقف  الت�سلل،  حاالت  منع 
التهريب، وقطع خطوط االإمداد عن 
املقاومة يف غزة، وقد تزامن ذلك مع 
بحث م�ستمر عن االأنفاق من اجلانب 
امل�رسي وتفجري كل ما يتم اكت�سافه، 

باملياه  االأخرى  اخلطوط  واإغراق 
العادمة اأو مياه البحر.

من  العديد  موؤخرا  اأُن�ِسئت  وقد 
الغر�ض  لهذا  الع�سكرية  القواعد 
حيث افتتحت م�رس قاعدة »برني�ض« 
يناير  منت�سف  يف  الكربى  الع�سكرية 
2020 يف منطقة �ساحل البحر االأحمر 
بالقرب من احلدود الدولية اجلنوبية 
بلغت  وقد  اأ�سوان،  مدينة  �رسق 
م�ساحة هذه القاعدة 150 األف فدان، 
وت�سم بداخلها قاعدة بحرية وقاعدة 
وعددا  ع�سكريا  وم�ست�سفى  جوية 
واالإدارية  القتالية،  الوحدات  من 
على  والرماية  للتدريب  وامليدانية، 
جميع االأ�سلحة، واأُن�سئت هذه القاعدة 
من  بقرار  اإماراتي  بتمويل  ال�سخمة 
يف  التطبيع  مهند�ض  زايد  بن  حممد 

املنطقة.
هذه القاعدة �سيمتد �رسرها اإىل كل 
اأهمية  و�ستعطي  املقاومة  جبهات 
خمتلفة  اإجنازات  لتحقيق  بالغة 
املقاومة  ون�ساط  نفوذ  يف  توؤثر 
مركزية  نقطة  كونها  املنطقة،  يف 
وتغطي  االأحمر  البحر  يف  ومتقدمة 
منطقة ح�سا�سة )باب املندب( حتتاج 
االأنظمة  وبع�ض  »اإ�رسائيل«  اإليها 
يف  وت�ساهم  ومطلعة  قريبة  لتبقى 
اإف�سال خمططات واأن�سطة املقاومة، 
الأي  �رسيع  لك�سف  توؤدي  وبالتايل 
�سمان  من  ميكنها  ما  تهديدات، 
وجود عوائق واعرتا�سات الأي اأن�سطة 

باأمنها،  وت�رس  م�سبوهة  تعتربها 
جديدا  ذراعا  القاعدة  هذه  فكانت 
م�سالح  ومع  م�ساحلها  مع  يتقاطع 
حمور  تعترب  التي  االأنظمة  بع�ض 
وال�ستقرار  الأمنها  مهددا  املقاومة 

نظامها.
االأمر ذاته ميار�ض يف احلدود الليبية 
من  االإ�رسائيلي  االحتالل  خل�سية 
تدفق ال�سالح اأي�سا من خالل احلدود 
الليبية، لكون ليبيا تعي�ض ظروفا غري 
م�ستقرة وال�رساع ما زال قائما فيها 
ممتلئة  اأ�سبحت  الليبية  وال�ساحة 
التي  واخلفيفة  املتو�سطة  باالأ�سلحة 
�سواء  لغزة،  واإي�سالها  نقلها  ميكن 
على  احل�سول  اأو  بع�سها  ب�رساء 
يف  املقاومة  م�ساعدة  بدافع  دعم 

فل�سطني.
وقد لعبت اأطراف اإقليمية و دولية دورا 
حموريا من خالل دعم قائد اجلي�ض 
لتقوي�ض  الليبي خليفة حفرت  الوطني 
نفوذ االإ�سالم ال�سيا�سي املتزايد منذ 
االأطراف  هذه  الليبية، خل�سية  الثورة 
يف  وميداين  �سيا�سي  ثقل  ظهور  من 
جديدة  جبهة  ي�سكل  اأن  ميكن  ليبيا 
ويعزز  املنطقة،  يف  املقاومة  لدعم 
من دور املحور املناه�ض، لذلك مت 
التي  الثانية  القاعدة  وتعزيز  تطوير 
اأطلق عليها )حممد جنيب( الع�سكرية 
على م�ساحة 72كم، يف مدينة احلمام 
هذه  وت�سمل  مطروح،  مر�سى  يف 
متطورة،  هجومية  اأ�سلحة  القاعدة 

ومت تعزيزها بنحو 450 ناقلة حديثة 
منطقة  من  الثقيلة  الدبابات  لنقل 
العامرية، كذلك اإعادة متركز وحدات 

ع�سكرية اأخرى بها.
»براين«  قاعدة  وتطوير  اإن�ساء  وجاء 
بها  القتالية  الكفاءة  لرفع  الع�سكرية، 
املهمات  تنفيذ  على  قدرتها  وتعزيز 
ت�سلل  منع  راأ�سها  وعلى  املختلفة 
الليبية،  احلدود  عرب  االأ�سخا�ض 
والت�سدي ملحاوالت تهريب االأ�سلحة، 
اأهمية  القاعدة  هذه  حتتل  حيث 
نوعيا  متركزا  ت�سكل  كونها  بالغة 
اإف�سال  على  قادر  املنطقة  تلك  يف 
والتهريب،  الت�سلل  حماوالت  كل 
تنفيذ  على  القدرة  اإىل  باالإ�سافة 

هجمات متعددة.
فر�سه  الذي  ال�سعب  الواقع  هذا 
التطبيع العربي مع الكيان االإ�رسائيلي 
وفر�سته التفاهمات االأمنية والعالقات 
ال�سيا�سية املختلفة مع الكيان، �ساهم 
يف قطع العديد من خطوط االإمداد، 
وجعل املهمة يف وجه املقاومة تبدو 
لتفعيل  دفعها  ما  وع�سرية،  �ساقة 
وطرق  قنوات  عن  والبحث  البدائل 
من  وزاد  قدراتها،  لتعزيز  جديدة، 
تعزيز  على  االعتماد  على  ت�سميمها 
)الت�سنيع  خالل  من  الذاتية  قدراتها 
يف  بالفعل  جنحت  وقد  الع�سكري(، 
اأعماق  يف  والغو�ض  االأر�ض  نب�ض 
القدرة  متتلك  اأ�سبحت  حتى  البحر 

على الردع. 

تعمل »اإ�سرائيل« ال�ستثمار 
ما �سمي بالع�سر الذهبي 

واال�ستفادة اإىل اأق�سى حد 
ممكن من م�سار التطبيع 

احلايل ال�سيما امللف 
االأمني الذي يركز على 
مهمات جوهرية اأبرزها 

وقف االإمدادات عن 
املقاومة وجتفيف…

اأقالم

اأحمد اأبوزهري

روؤى نقدية

امل�شهد الثقايف اإبداع وجوائز
ح�ساب  على  امل�ستحق  الن�ض  فيهّم�ض 
اأع�ساء  ي�سعى  الذي  املزيف  الن�ض 
اأو  �ساحبه  جماملة  اإىل  اللجان 
اأمام  اأنف�سنا  جند  ثم  ومن  ا�سرت�سائه. 
الثقايف.. امل�سهد  تخدم  ال  جتاوزات 
املختلفة  �سوره  يف  ال�رساع  يبداأ  حيث 
من انتقاد وتالعن وت�سكيك بل و�رسب 
 . املنظمة  الثقافية  املوؤ�س�سة  يف 
هذا  نتجاوز  اأن  اأردنا  اإذا  اأنه  ونرى 
فيجب  ابتداء  املحلي  امل�ستوى.  على 
واالإمكانات  االآليات  تفعيل  يتم  اأن 
الثقافة  مديريات  قبل  من  املتاحة 
امل�سابقات،  على  القائمة  واملوؤ�س�سات 
مع  والبلديات،  الواليات  م�ستوى  على 
الثقافية  اللجنة  مع  التن�سيق  �رسورة 
للوالية..وجلان  ال�سعبي  للمجل�ض 
الثقافة ملجال�ض البلديات بالتن�سيق مع 
واالآداب  الفنون  اأ�ساتذة متخ�س�سني يف 
املختلفة ) ال�سعر / الرواية/ امل�رسح/ 
النه�سة  لتتحقق  وغريها(  املو�سيقا 
الثقافية امل�ستهدفة .. هذه اأما اجلائزة 
اجلهود  يكر�ض  حافز  مبثابة  فهي 
جديد  ثقايف  م�سهد  لت�سكيل  املبذولة 
والنزاهة  االإبداعية  االإجادة  على  يقوم 
وتعد   . املختلفة  الن�سو�ض  تناول  يف 
تواكب  و�سيلة  االإلكرتونية  امل�سابقات 

التوا�سل  جمال  يف  الهائل  التطور  هذا 
باألوانه املتعددة .. ومنها جمال االإبداع 
ومن ثم التناف�ض يف هذا ال�سياق . ورمبا 
االإلكرتونية  امل�سابقات  هذه  كانت 
متناول  ويف  �سهولة  واأكرث  مهمة  و�سيلة 
اإبداعاتهم  لطرح  وال�سباب  النا�سئة 
يف  امل�ساركة  ثم  قوالبها  اختالف  على 
هذه  طريق  عن  املعلنة  امل�سابقات 
يقف  وال   . احلديثة  احليوية  الو�سائل 
املبدعني  عند  االإطار  هذا  يف  االأمر 
املتلقي،  اجلمهور  اإىل  يتعداهم  واإمنا 
حيث يتم التفاعل ال�رسيع بني الطرفني 
من  اأ�سا�سني  مقومني  باعتبارهما 
االإبداعية..وعلى هذا  العملية  مقومات 
اأال تكون غاية ذاتها  فاإن اجلائزة يجب 
حتى تتحقق لها امل�سداقية وال�سفافية 
يف  التزييف  جتاوز  ويتم   .. والنزاهة 
املبدعني.. على  اجلوائز  توزيع  عملية 
واالإبداع يف جوهره ن�ساط اإن�ساين ذهني 
راق ومتميز ناجت عن تفاعل اإيجابي بني 
واجتماعية  و�سخ�سية  عقلية  عوامل 
لدى  و�سيا�سية  وثقافية  واقت�سادية 
حلول  تقدمي  اإىل  �سعياً  املبدع  الفرد 
لكثري من امل�سكالت على تنوعها والتي 
ما..  عربي  جمتمع  يف  االإن�سان  تواجه 
م�ستوى  على  امل�سرتكة  امل�سكالت  اأو 

املجتمعات العربية بوجه عام . واإذا كان 
لي�ست�رسف  الواقع  مع  يتفاعل  االإبداع 
احلائزة  متنح  اأن  فيجب  امل�ستقبل 
جلان  على  كان  ولذا   .. ي�ستحق  ملن 
املعيار  اأعينها  ن�سب  ت�سع  اأن  التحكيم 
بامل�سداقية  يلزمهم  االأخالقي-الذي 
واملو�سوعية يف التقييم- باعتباره اأحد 
اأ�سا�سها  على  يتم  التي  املعايري  اأهم 
كانت  واإذا  الفائزة.  االأعمال  اختيار 
التحكيم..  جلان  الأع�ساء  �سمات  هناك 
من  واالختالف  التنوع  اأهمها  من  فاإن 
جهة  من  والتخ�س�ض  والتمكن  جهة 
اللجنة  اأع�ساء  يتحلى  اأخرى.واأن 
بالغرية على الثوابت، فيتمتعون باجلراأة 
ت�سيء  التي  االأعمال  اإق�ساء  على 
اخلطوط  وتتعدى  املجتمعات  لثوابت 
املناف�سة  حقل  الدخول  من  احلمراء 
هدف  اأن  البع�ض  االأ�سا�ض...ويرى  من 
اجلوائز يبقى هو الت�سجيع فح�سب دون 
الثقافية  احلركة  اإىل  الكثري  ي�سيف  اأن 
�سعوداً  اأوالً  املحلي  امل�ستوى  على 
هوؤالء  ويرى   . االأخرى  امل�ستويات  اإىل 
اجلامعات  مع  التن�سيق  يجب  اإنه  كذلك 
واملعاهد العليا على امل�ستويني املحلي 
ال�رساكة  طريق  عن  اإما  وذلك  والعربي 
ونقل االأن�سطة اإىل اجلامعات واملعاهد 

يتجاهل  التوجه  هذا  اأن  والواقع   .
التي  املختلفة،  املجتمع  موؤ�س�سات 
ومتثل  معها  وتتفاعل  فئاته  عن  تعرب 
اختالف  على  للمبدعني  حقيقية  منابر 
ثقافاتهم وتوجهاتهم وم�ستوياتهم.. اأما 
والثقافية  االإبداعية  العملية  تركن  اأن 
العايل  التعليم  ومعاهد  اجلامعات  اإىل 
ويتم اإلغاء تفاعلها املجتمعي، فتنح�رس 
عنه يف الزاوية بعيدا، على اأن توكل اإىل 
تقييمه  م�ساألة  العايل  التعليم  اأ�ساتذة 
فنيا، ومن ثم تتقوقع العملية االإبداعية 
االإطار  على  الثقافية  احلركة  وتقت�رس 
فجة  عن�رسية  م�ساألة  فهذه  االأكادميي 
وعلى  االإبداع  عملية  على  �سلبا  توؤثر 
فعلى  عام،  بوجه  الثقافية  احلركة 
ب�سكل  االإ�سهام  االجتماعيني  الفاعلني 
للعقل  املجد  العملية...حيث  يف  جيد 
اإنكار  ميكن  ال  واأخريا،  للعمل.  والعربة 
باعتبارها مقوما  الفعلية  اجلائزة  قيمة 
التناف�سية  العملية  مقومات  من  اإيجابيا 
االإنرتنت  زمن  ويف   . االإبداع  جمال  يف 
املتنوعة  الت�سهيالت  ومع  والرقمنة 
ت�ساوؤالت  تطرح  الطباعة  عامل  يف 
امل�سابقات يف عامل  كثرية حول طبيعة 
االإبداع ومدى فاعليتها يف �سنع امل�سهد 

الثقايف 

من اأهم املن�سات النقدية 
امل�سابقات االأدبية التي 

ينتع�ش بها امل�سهد الثقايف ، 
والتي يعول عليها يف النهو�ش 

بهذا امل�سهد ملا فيها من 
تناف�سية تعني على اأن مييز 

االأف�سل عن غريه.

بقلم الدكتورة:نعيمة �سعدية / 
جامعة ب�سكرة
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جبهة احلرب تتو�سع

 فيما جبهة ال�سالم مبعرثة!!
من هنا ت�سبح الدعوة اإىل ال�سالم 
عمله  ميكن  ما  اأخطر  العاملي 
لأن هناك قوى منظمة تتحرك 
بني  وتنعقد  مذهلة  باإمكانيات 
اأطرافها عالقات متينة تكاملية 
والقوانني  الأعراف  كل  تدو�س 
ا�ستعباد  اإىل  وتتجه  الدولية 
ولكن  الب�رشية..  كل  الب�رشية 
الدرب  هي  اأي�سا  الدعوة  هذه 
يحرر  الذي  ال�سحيح  احلقيقي 
م�ساعرنا من الأنانيات وال�سيق 
لنا  وتك�سف  واللهو  العن�رشي 

حقيقة املواجهة واأطرافها.
اآ�سيا  ويف  اأوربا  ويف  اأمريكا  يف 
واأفريقيا �سعوب مطحونة يلعب 
ويجربون  املال  دهاقنة  بها 
املتفلتة  الفتك  اأ�ساليب  فيها 
اأخالقي.. �سعوب  اأي معيار  من 
من  منظمة  لعمليات  تتعر�س 
�سبكة  وتفكيك  والتهجري  القتل 
وتدمري  الجتماعية  عالقاتها 
اأي  ي�ستطيع  ولن  ا�ستقرارها.. 
وحده  �سعب  اأي  اأو  مبفرده  بلد 

النجاة.

ق�سية الب�سرية:

مرة  من  اأكرث  ناق�سنا  لعلنا 
كل  يف  النا�س  يواجه  كيف 
مركزة  عمليات  الر�س  قارات 
امل�ستمر  والتدمري  لال�ستعباد 
من  قطيع  اىل  الب�رشية  وحتويل 
العبيد يف جمالت ي�رشف عليها 
مركزا  اأ�سبح  الذي  املال  راأ�س 
يف جمموعة من النا�س اأكرث من 

اأي مرحلة �سبقت.
و�سائل  لذلك  اخرتعوا  لقد 
عديدة وهم دوما يف �سغل مكثف 
اأي  لتطوير و�سائلهم يتح�س�سون 
وهم  اىل غايتهم،  للو�سول  درب 
واحلكومات  الدول  يواجهون  ل 
العمق  يف  يتجهون  امنا  فقط 
ترتيب  �سياق  يف  ال�سعوب  نحو 
ول  وخطط..  وخرائط  زماين 
ال�ستهداف  من  بلد  اأي  ينجو 
وقته  وبلد  جمتمع  لكل  ولكن 

و�رشوط ا�ستدراجه لالنهيار.
من  الكبار  فقط جمموعة  لي�س 
ا�سحاب املال وقيادتهم للنظام 
الرا�سمايل وموؤ�س�ساته امنا اي�سا 
ال�سني  ال�ساعدة مثل  القوى  كل 
العمالق  ال�سيني  والقت�ساد 
يف  نف�سه  الوقت  يف  ي�سري  فهو 
ان  تربئته  ال�سعب  من  م�سار 
له..  امربيالية  لي�س من اهداف 
الوترية  الحتدام عايل  ويف ظل 
بني القت�سادين ترتب اخلرائط 
وتفقد  �سعوب  مقدرات  وترهن 
من  مالديها  اأغلى  منها  كثري 
واخلطر  متيز..  و  خ�سو�سيات 
هنا ل يهدد فقط �سعوب اجلنوب 
وان  الر�سية  الكرة  �سعوب  بل 
من  اأكرث  منطقة  يف  دويه  كان 
ال�سنوات  خالل  ولعلنا  اأخرى، 
هي  كم  ندرك  اأ�سبحنا  القليلة 
التي  والتحديات  الزمات  
وما  المريكي  املجتمع  يعي�سها 
لن  خماطر  من  عليه  تنطوي 

تقف فقط عن حدود الطل�سي 
الو�سع  على  باآثارها  �ستلقي  بل 
ت�سكيل  اىل  و�ستدعو  الدويل 
نظام دويل جديد �ستحاول كثري 
قدم  موقع  ايجاد  القوى  من 
اىل  بال�رشاع  يدفع  فيه مما  لها 

املقدمة.. 
تتقاطع  عامل  يف  نعي�س  نحن 
فالعوملة  عميق  ب�سكل  ق�ساياه 
مقت�رشة  ول  نظرية  لي�ست 
وروؤية  اقت�سادية  مطالب  على 
واقع  الن  هي  امنا  اقت�سادية، 
اأ�سهمت  وقد  الروؤو�س،  متعدد 
والعالم  الت�سال  ادوات 
العمالقة  ال�سناعية  والنه�سة 
والتجارة العاملية و�سعي روؤو�س 
املال اىل التمدد يف جعل العامل 
قرية واحدة ولكن حتت ا�رشاف 
ت�رشف  موؤ�س�سات  من  عاملي 
خلف  من  متحكمة  قوى  عليها 

�ستار.
�سوى  الدميقراطية  تعد  فلم 
�ستار يغطي عمليات �سخمة من 
مت�سلطة  قوى  وو�سول  التزوير 
النا�س  و�سوق  احلكم  �سدة  اىل 
البنك  فيها  يتحكم  عبودية  اىل 
نهج  اليها  يقودهم  وال�رشكة 
مزلق  هو  الذي  ال�ستهالك 
للموؤ�س�سات  املتطور  النتاج 
وهاهو  الغرب..  يف  القت�سادية 
الوليات  يف  الفاقع  منوذجها 
كانت  التي  المريكية  املتحدة 
من  دولنا  على  احلروب  ت�سن 
ب"الدميقراطية"  الزامها  اجل 
وحقوقهم..  القليات  وحريات 
الدميقراطي  النموذج  هو  ها 
المريكي مبا يخبئه من معايب 
مكر�سا  للعيان  يتفجر  جوهرية 
يف  ت�رشي  جديدة  مفاهيما 
املجتمع المريكي وقد يكون لها 
من النتائج عليه وعلى العامل ما 

�سيغري اخلرائط وال�سيا�سات.
ولعل التعامل مع جائحة كورونا 
ال�سك  مدى  جديد  من  يك�سف 
من  قطاعات  يف  ينبعث  الذي 
والعلماء  واملفكرين  املثقفني 
حول  ال�سعبية  والقطاعات 
ويف  الفريو�س  انت�سار  اأ�سباب 
طريقة التعامل معه و ال�سك يف 
لها  بان  جهات  واتهام  التلقيح 
امل�سرية  تهدد  خطرية  اهداف 

الب�رشية.
الوطن  يف  عندنا  القليم  ويف 
العربي وجريته نتعر�س لعمليات 
العدوان  ي�سمل  اخر  نوع  من 
تنتقل  احلرب  وهاهي  ال�سافر 
اأن  فبعد  بلداننا  بني  �رشارتها 
واليمن  والعراق  �سورية  دمروا 
�رشارة  ينقلون  هاهم  وليبيا 
ومن  اأخرى..  مواقع  اىل  الفتنة 
خطر  اأي  روؤية  التام  العمى 
ارتباطاته  عن  بعيدا  مبا�رش 

القليمية والدولية.

مواجهة قا�سرة:

بقراءة �رشيعة خلطاب التيارات 
وال�سالمية  والقومية  الوطنية 

اأو  املتوالية  التحديات  اإزاء 
نكت�سف  اجلوهرية..  الق�سايا 
اأن هناك �سقف للتفكري والنظر 
الحاطة  من  اأ�سحابها  يحرم 
بع�سها  ويدفع  اللعبة،  باطراف 
الناأي  حالة  يف  الدخول  اىل 
مع  اأحيانا  التعاون  اأو  بالنف�س 
تفجر  التي  العاملية  ال�رش  قوى 
العامل وت�سعل نريان  ال�رشاع يف 
احلالت  اح�سن  ويف  احلروب.. 
تقدم  انها  الح�سا�س  ي�سكنها 
ذاك  او  الطرف  لهذا  م�ساعدة 
ال�سعب  نحو  احلال  هو  كما 
من  انطالقا  الفل�سطيني 
او  بواجب اخالقي  اح�سا�سها   
عنها  ويغيب  ديني..  او  قومي 
عن  تدافع  احلقيقة  يف  انها 

�سعبها وقوميتها ودينها.
الوطنية  احلركات  اأن  �سحيح 
والفكر الوطني ا�ستطاع اىل حد 
احلقيقي  الفاعل  يكون  اأن  ما 
ال�ستعماري  الوجود  �سد 
ال�ستقالل  كفاح  مراحل  يف 
البعث  اأن  و�سحيح  الوطني، 
النتماء  م�ساحة  حرك  القومي 
احل�ساري يف مرحلة العودة اىل 
احلركات  ان  و�سحيح  الذات، 
ال�سالمية قامت بدور كبري �سد 
الخالقي  والتف�سيخ  العلمانية 
ل  التيارات  هذه  لكن  والقيمي، 
والعدالة  �سيء  فعل  ت�ستطيع 
اأ�سبح  ح�ساري.   جمتمع  وبناء 
من ال�سعب اقناع ا�سحاب الروؤية 
الوطنية ال�سوفينية ان ما يح�سل 
مبا�رشة  عالقة  له  القليم  يف 
وال�سالم  بال�ستقرار  وعميقة 
واأ�سحاب  بلدهم،  يف  والتنمية 
الروؤية القومية ليرون يف العامل 
ال عرقهم ويظنون اأن العامل كله 
متاآمر عليهم واأنهم هم �رش الكون 
والنظرة  احل�سارة  وي�ستبدلون 
يف�سد  عن�رشي  بانكفاء  للتطور 
ويعمي  املجتمعات  ان�سجام 
على  ال�رشاع  روؤية  عن  الب�سرية 
حقيقته، والأمر نف�سه ما يردده 
اأ�سحاب امل�ساريع "ال�سالمية" 
باأنهم  يكررون  حيث  ال�سيا�سية 
كله  العامل  من  م�ستهدفون 
ان  لهم  يرف�س  العامل  وان 
الكلمات  وتتنوع  دولتهم  يقيموا 
حتت  والطروحات  وال�سعارات 
اأنف�سهم  ويحرمون  عنوانهم 
يف  وحقيقية  �رشورية  طاقات 
اوطانهم وبني بني قوميتهم اأكرث 
روؤية  اأ�سحاب  ويعودون  واقعية 

عن�رشية مغلقة.
قراءة  من  وا�سحة  بكلمة 
والروؤى  والفكار  ال�سعارات 
الوطنيون  يرددها  التي 
املغلقون والعرقيون العن�رشيون 
املخدرون  وال�سالميون 
ن�ستطيع الو�سول اىل جملة: اإنه 
من العبث حماولة توفري �رشوط 
حتت  وال�ستقرار  ال�سالم 
تكفي  ل  فهي  جزئية  �سعارات 
والف�ساد  ال�رش  جبهة  ملواجهة 
التي تتحرك �سمن منظومة قد 
حققت كثريا من اهدافها وهي 

ت�سري مزهوة للو�سول اىل خامتة 
عبودية  حتقيق  يف  م�سريتها 
على  عامل  وت�سكيل  الب�رش 

مزاجها وم�ساحلها الظاملة.
اأن  نعرتف  ان  علينا  تردد  بال 
املعادية  للقوى  مواجهاتنا 
واننا  واجلدية  الروؤية  افتقدت 
ال�ساحات  خارج  اىل  ا�ستدرجنا 
الرئي�سية اىل حماولت معاجلات 
جزئية ا�سطدمت بعد وقت من 
هذا  يف  موقتة  بقنابل  امل�سرية 

املجال او ذاك..
كانت  احلالت  معظم  ويف 
النظام  فر�سها  التي  املعارك 
العربي متجهة لت�سفية ح�سابات 
مع اجتاهات فكرية داخل البلد 
و�سورية  م�رش  يف  ح�سل  كما 
وقد  وليبيا..  والعراق  وتون�س 
املعارك  تلك  يف  المة  دفعت 
اأعواد  على  ابنائها  خرية  من 
طاقات  واهدرت  امل�سانق 
هزائم  ت�سجيل  ومت  وقدرات 
اخلارجي..  العدو  اأمام  نكراء 
وفقدنا يف هذه املعارك قد�سنا 
وفل�سطيننا واأ�سابت المة حالة 
من التيه والدوران تتعمق طاملا 
نحن ن�سري بعيدا عن اجتاه جمع 
الواقع  وروؤية  القوة  عنا�رش 
الأدوات  مع  وترابطه  والتحدي 
القليم  يف  املتحكمة  الخرى 
اىل  النظر  وينبغي  العامل.  ويف 
اليمن  يف  املتناثرة  الت�سارعات 
او  تون�س  او  ليبيا  او  العراق  او 
�سورية انها اأخطر عوامل توهني 
تاأخذ  ان  لها  ويراد  المة  قوة 
الكلي  البلدان اىل النهيار  بهذه 
بعد ما يجري من قتل وتخريب 
ملاليني  وتهجري  وتدمري 

ال�سكان.

جبهة عاملية:

�سالم  ا�سرتاتيجيات  نحتاج  اننا 
بال�رشاع  الوعي  على  مبنية 
عالقات  لقامة  واأدواته  الكوين 
الختالفات  تتجاوز  عملية 
كل  اليها  ويح�سد  الثانوية 
له  من  وكل  وال�رشفاء  الحرار 
يف  الكرمية  احلياة  يف  م�سلحة 
العامل بدءا من القليم و الدخول 
يف حتالفات دولية وخارجية مع 
توؤمن  وقطاعات  وجهات  قوى 
وكرامتها  ال�سعوب  بحرية 

والتنافع اخلري بينها.
بومدين  لهواري  �سبق  لقد 
المم  منرب  على  من  دعا  ان 
اقت�سادي  نظام  اىل  املتحدة 
من  متحرر  جديد  عاملي 
القطبني  احد  مع  التمحور 
يومذاك، ولقد منح منظمة دول 
عدم النحياز م�ساحة كبرية من 
اهتمامه وراى فيها حالة واعدة 
الدول  �سعوب  اهداف  لتحقيق 
يف  التحرر.. ولقد �سبق للمفكر 
نبي  بن  مالك  الكبري  اجلزائري 
القيمة  كتبه  من  كتابا  افرد  اأن 
ولزالت  الفروا�سيوية  للفكرة 
وحقيقية  وقوية  حية  الفكرة 

مبرجعية  الوعي  ت�سند  وهي 
فكرية ان�سانية متما�سكة.

اىل  الدعوة  مبقدوره  كان  فمن 
حقوقها  ال�سعوب  ونيل  ال�سالم 
املعتدي  يد  على  وال�رشب 
وان�سانيته  �سمريه  يخون  فانه 
اأنه  بل  بواجبه..  يقم  مل  ان 
كرمية  حياة  م�سلحته يف  يخون 
لتقت�رش  واملعركة  عزيزة.. 
او  وطن  اهل  او  قومية  على 
ب�سكل  ت�ستهدف  امنا  دين  ابناء 
الب�رش  كل  الب�رش  وجدي  وا�سح 

يف الر�س كل الر�س.
وال�ستقرار  ال�سالم  اىل  الدعوة 
والحرار  ال�رشفاء  لها  ينه�س 
والرحمة  اخلري  ال  ليبغون 
ب�سدورهم  ويت�سدون  بالب�رشية 
الل�سو�س  ل�ساليب  العارية 
وهذا  وادواتهم..  املجرمني 
ليكون ال من خالل وعي متميز 
ذلك  حدوث  املمكن  من  ولي�س 
امللغقة  الزوايا  من  بالتحرر  ال 
املراحل  يف  الفكر  قيدت  التي 
دوما  قادت  مبنهجية  ال�سابقة 
الن  نعي�سها  التي  املرحلة  اىل 
املهم  من  مالب�ساتها.  بكل 
النتباه اىل ان املعارك العديدة 
تقف  ل  القليم  يف  املندلعة 
ميكن  ل  انها  مبعنى  حد  عند 
ينهب املجرمون  بان  تكتفي  ان 
تخلفنا  ي�سثموا يف  وان  الرثوات 
انهم  اليهم..  وحاجتنا  وفقرنا 
عنفا  اكرث  هو  ما  اىل  ي�سعون 
بو�سوح  ي�سعون  و�رشا�سة 
وال�رشب  جمتمعاتنا  لتفكيك 
بعنف على مفا�سل �سخ�سيتنا.. 
ينبغي  عديدة  ول�سباب  ولهذا 
ان املواجهة ت�ستدعي  اأن نفهم 
توحيد جهودنا الوطنية وتوطني 
العربية  الدول  لدخل  العالقات 
على قاعدة التكامل وبناء �سبكة 
مع  حقيقية  وحتالفات  عالقات 
العامل  يف  عديدة  وجهات  دول 
عن  البحث  يف  معنا  ت�سرتك 
م�ساحلها امل�رشوعة ومنها دول 
ولعل  وافريقية  وا�سيوية  اوربية 
ولو  ال�سني  مع  قوية  عالقات 
القدرات  تفيد  معينة  ملرحلة 
الذاتية يف التح�سن �سد هجمات 

حمتملة هنا او هناك.
بالتاأكيد لن يرتاجع الحرار عن 
ال�سالم  مهمتهم يف ن�رش قاعدة 
وهم  قوة..  باو�ساع  املحمي 
عربا  مكان  كل  يف  موجودون 
وعجما وم�سلمني وغري م�سلمني 
وينبغي التعرف بوعي على جبهة 
ال�سالم هذه وهذا هو الت�سنيف 

القرب للعدل.
وان�ساف  ال�سالم  اىل  دعوة 
وامل�س�سعفني  املظلومني 
الأ�رشار  للمجرمني  والت�سدي 
احلقيقية  املهمة  هي  هذه 
من  خروجنا  ج�رش  تكون  التي 

التحديات احلا�رشة ب�سالم.
ال�رشفاء  يك�رش  اأن  ولبد 
فالإن�سانية  بينهم،  احلواجز 
ال�رشفاء  الأحرار  لكل  جامعة 

واهلل غالب على اأمره.

�سالح عو�ض

ت�سطف الب�سرية 
اليوم يف طوابري 

تنتظر م�سريها الذي 
يريده املجرمون اأ�سودا 

وي�سعون اخلطط له 
ين�سرون نار احلروب 

م�سرقا ومغربا ويهيئون 
الفر�ض النهيار ما 

تبقى يف الب�سرية من 
اإرادة احلياة وطموح 

ال�سيادة..
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امل�س�ؤول  ي�سعى  الغر�ض،  ولهذا 
الأول على الفاف اإىل ح�سد الدعم 
الهيئات  طرف  من  وامل�ساندة 
الريا�سية يف بالدنا ق�سد دعمه 
حت�سبا لدخ�ل النتخابات والف�ز 
الفيفا،  جمل�ض  مقعدي  باأحد 
يك�سب  جزائري  ثاين  لي�سبح 
الريا�سية  الهيئات  اأحد  ع�س�ية 
العاملية بعد حممد روراوة الذي 
خال  بالع�س�ية  الف�ز  له  �سبق 
عهد الرئي�ض ال�س�ي�رسي ج�زيف 

بالتري، اأين �س�ف تك�ن الفر�سة 
م�اتية من اجل درا�سة الطرفني 
يف  زط�سي  ت�ساعد  التي  لالآليات 
اإجناح حملته النتخابية وت�ساهم 
اأع�ساء اجلمعية العامة  اإقناع  يف 
لالحتاد الإفريقي للعبة من اأجل 
اجلمعية  خالل  اأ�س�اتهم،  منحه 
النتخابية املقررة يف 12 مار�ض 
املقبل مبدينة الرباط املغربية.

يناف�ض زط�سي  اأن  ومن املنتظر 
ح�ل  اآخرين  مر�سحني  ثالثة 
املخ�س�سني  املقعدين  اأحد 
للقارة ال�سمراء يف جمل�ض الفيفا، 

املغربي  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
اأب�  هاين  امل�رسي  لقجع،  ف�زي 
ق��ستاف�  ا�ست�ائي  والغيني  ريدة 
تعلن  اأن  املربمج  ومن  ندونغ، 
املرت�سحني  قائمة  عن  الكاف 
واملر�سحني  الكاف  لرئا�سة 
جانفي   12 يف  الفيفا  ملقعدي 
اأبدى  اأن  �سبق  لالإ�سارة  املقبل، 
�سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
علي خالدي دعمه لرئي�ض الفاف 
جانبه  اإىل  ال�ق�ف  اأجل  من 
وم�ساندته حت�سبا لدخ�ل معرتك 

انتخابات جمل�ض الفيفا.

برمج رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي اجتماعا رفقة نظريه من اللجنة الأوملبية اجلزائرية عبد 
الرحمان حماد والتي من املنتظر اأن يتنقل خالله وفد من الفاف اإىل مقر "الكوا" من اأجل عقد اجتماع عمل رفقة حماد الهدف 

منه العمل على حت�شري حملة الدعم لرئي�س الفاف حت�شبا لدخوله معرتك انتخابات ع�شوية جمل�س الحتاد الدويل للعبة الذي 
تر�شح له زط�شي اإىل جانب ممثلني اآخرين عن القارة ال�شمراء من اأجل الفوز مبقعدين يف املجل�س

يعول على الدعم من الهيئات الريا�شية ببالدنا

زط�شي يلتقي حماد الأ�شبوع املقبل لبدء حملة تر�شحه للفيفا

الهيئة املحلية لكرة القدم متنع املدرب من تدريب اأكرث من فريق باملو�شم

اأوكيدا ي�شتنفذ العقوبة وعاد اأم�س اإىل املناف�شة

اعت�شموا اأم�س اأمام مقر الفريق وطالبوا برحيل اإدارة مالل

زكري ممنوع من التدريب يف الدوري ال�ضعودي

بولية ي�ضاب بوباء كورونا ويغيب اأمام بوردو وني�س

عيبود يلغي الندوة ال�ضحافية ب�ضبب الأن�ضار

ن�ر  املدرب  مبقدور  يك�ن  لن 
فريق  اأي  تدريب  زكري  الدين 
الل�ائح  بعد  امل��سم  هذا  �سع�دي 
الحتاد  اأقرها  التي  اجلديدة 
والذي  القدم،  لكرة  ال�سع�دي 
التدريب  رخ�سة  منح  خاللها  منع 
فريق  من  لأكرث  املدربني  اإىل 
ذكرت  ال�سدد  هذا  ويف  واحد، 
اأن  �سع�دية  اإعالمية  تقارير  اأم�ض 
عن  اأعلن  للعبة  املحلي  الحتاد 
يف  العمل  من  مدربني  ثالثة  منع 

الدوري ال�سع�دي والإ�رساف على 
امل��سم  هذا  نهاية  حتى  فريق 
و�ستعلق الأمر بكل من زكري، روي 
لن  كا�سينيا، حيث  وبيدرو  فيت�ريا 
يتم ال�سماح لأي مدرب بال�رساف 
يف  واحد  فريق  من  اأكرث  على 
مت  التي  الق�انني  وهي  امل��سم، 
الل�ائح  ا�ستحداث  �سمن  و�سعها 
الكروية يف  الهيئة  به  قامت  الذي 
ال�سع�دية �سهر دي�سمرب املن�رسم، 
م�س�ؤول�  قرر  ذلك  جانب  اإىل 

الحتاد ال�سع�دي للعبة اإق�ساء اأي 
مع  راتبه  تخفي�ض  يرف�ض  لعب 
فريقه نهائيا من اللعب يف الدوري 

ال�سع�دي.
�سمك  نادي  اإدارة  اعلنت  وكانت 
الأ�سب�ع عن  ال�سع�دي مطلع هذا 
اليطايل  املدرب  مع  العقد  ف�سخ 
من  طلب  خلفية  على  جزائري، 
ظل  يف  عائلية  لأ�سباب  الأخري 
من  اإيطاليا  اإىل  بالع�دة  التزامه 
اأجل اللتحاق بعائلته التي اأ�سيبت 

يت�اجد  والده  بينما  ك�رونا  ب�باء 
طريح الفرا�ض ب�سبب املر�ض.

عي�شة ق. 

الفرن�سي  ميتز  نادي  اإدارة  اأعلنت 
عن اإ�سابة لعبها الدويل اجلزائري 
بعدما  ك�رونا  ب�باء  ب�لية  فريد 
جاءت التحاليل الطبية التي خ�سع 
لها رفقة بقية اأع�ساء وفد الفريق 
اإيجابية، وذلك قبل م�عد املقابلة 
التي خا�سها ميتز اأم�ض اأمام ب�ردو 
الدوري  من   18 اجل�لة  حل�ساب 
الفرن�سي، حيث حتّ�ل �سانع األعاب 

احلجر  اإىل  ال�طني  املنتخب 
ال�سحي  الربوت�ك�ل  وفق  ال�سحي 
البط�لة  يف  تطبيقه  يتك  الذي 
اأن  املنتظر  من  اأين  الفرن�سية، 
يخ�سع الالعب اإىل فح��سات طبية 
جديدة بعد 10 اأيام من اأجل ال�ق�ف 
وامكانية  ال�باء،  من  �سفائه  على 
يف  املناف�سة  اإىل  جمددا  ع�دته 
ا�رسع وقت واللعب ب�س�رة طبيعية، 

مباراتني  عن  ب�لية  يغيب  و�س�ف 
لعبها  التي  الأوىل  ميتز  لفريقه 
اأم�ض اأمام ب�ردو، والثانية مبنا�سبة 
ني�ض حل�ساب  اأمام  اللقاء املربمج 
اجل�لة 19 من دوري "الليغ1"، حيث 
بجائزة  املت�ج  الالعب  �سي�سيع 
اأف�سل لعب لفريقه �سهر دي�سمرب 
ي��سف  م�اطنيه  مالقاة  الفائت 
املحرتفان  ب�داوي  وه�سام  عطال 

ب�لية  جانب  واإىل  ني�ض،  رفقة 
�سيعرف ميتز غياب خم�سة لعبني 
اآخرين من �سف�فه ب�سبب الإ�سابة 
الأمر  ويتعلق   ،19 ك�فيد  بفريو�ض 
اأوبا  نيان،  اإبراهيما  من  بكل 
فين�سينت  ندورام،  كيفني  نغ�يت، 
وعرفت  اأودول.  وماتي�  باج�ت 
مقابلة اأم�ض ع�دة احلار�ض الدويل 
ميتز  تعداد  اإىل  اأوكيدجا  األك�سندر 

عن  غاب  بعدما  اأ�سا�سيا،  واللعب 
لقاء اجل�لة ال�سابقة التي خ�رسوها 
رين  ملعب  اأمام  الق�اعد  خارج 

م�سلّطة  كانت  التي  العق�بة  ب�سبب 
عليه.

عي�شة ق.

تنقل �سباح اأم�ض عدد من اأن�سار 
تتقّدمهم  القبائل  �سبيبة  فريق 
اأمام  "الألرتا�ض"  جمم�عة 
من  وزو  تيزي  يف  الفريق  مقر 
اإدارة  النتقاداتل  ت�جيه  اأجل 
وحتميلها  مالل  �رسيف  الرئي�ض 
الذي  ال�سعب  ال��سع  م�س�ؤولية 
امل��سم  بداية  مع  النادي  يعي�سه 
وّجه�ا  حيث  احلايل،  الكروي 
امل�س�ؤولني  اإىل  �سديدة  انتقادات 
يتثقّدمهم  القبائلي  النادي  على 
حتميله  مت  الذي  مالل  الرئي�ض 
م�س�ؤولية البداية املت�ا�سعة وغري 
املردود  ظل  يف  للنادي  املقنعة 
الالعب  رفقاء  ي�سجله  الذي 
اأر�سية  على  حمرون  ارزقي 

امليدان، والذي اأدخل ال�سك�ك يف 
نف�سية الأن�سار وجعلهم يتخ�ف�ن 
ظل  يف  �سعب  م��سم  تقدمي  من 
تنتظرهم  التي  الق�ية  املناف�سة 
م�ست�ىا  �س�اء على  امل��سم  هذا 
املناف�سة  اأو  ال�طنية  لبط�لة 

القارية.
اإدارة  اأع�ساء  جميع  ي�سلم  مل 
وال�ستائم  الل�م  من  ال�سبيبة 
برحيل  اأين طالب�ا  لهم،  امل�ّجهة 
جدد  اأع�ساء  وقدوم  اجلميع، 
جديد  نف�ض  منح  على  قادرين 
املقبلة،  الفرتة  خالل  للفريق 
اإىل  تنقل�ا  الذين  الأن�سار  وانهال 
وزو  تيزي  مدينة  الفريق يف  مقر 
الر�سمي  الناطق  على  بال�سب 

خرج  الذي  عيب�د  ميل�د  لل�سبيبة 
مل�اجهتهم والرد على ت�ساوؤلتهم 
يف غياب الرئي�ض مالل، لكن اأحد 
مل�سلحته  بالعمل  اتهمه  الأن�سار 
وقام  للفريق،  ولئه  وعد 
تعري�سه  ب�سخ�سه عرب  بامل�سا�ض 
التهامات  هذه  الإهانة،  اإىل 
اأغ�سبت عيب�د الذي عاد اأدراجه 
ال�سحافية  الندوة  عقد  واألغى 
مقررا  كان  والتي  حلظة  اآخر  يف 
النادي  تاأهل  اإىل  التطرق خاللها 
مكرر  ع�رس  ال�ساد�ض  الدور  اإىل 
من املناف�سة القارية وما ينتظره 
يف البط�لة ال�طنية واأهدافه هذا 
"الكناري"  اأن�سار  وكان  امل��سم، 
قد اتهم�ا الإدارة احلالية ب�رسب 

وانها  خا�سة  الفريق  ا�ستقرار 
لأقيال  اثنني  مدربني  ا�ستهلكت 
من من�سبيهما على راأ�ض العار�سة 
باملدرب  الأمر  ويتعلق  الفنية 
وي��سف  الزلفاين  يامن  الت�ن�سي 

ب�زيدي.
�سبيبة  ت�سكيلة  تتعرف  لالإ�سارة 
الدور  يف  مناف�سها  على  القبائل 
ال�ساد�ض ع�رس مكرر من مناف�سة 
يق�م  عندما  غدا،  الكاف  كاأ�ض 
القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد 
بعملية �سحب القرعة املخ�س�سة 
اأبطال  رابطة  جمم�عات  لدور 
ع�رس  ال�ساد�ض  والدور  اإفريقيا 

من كاأ�ض الكاف.
عي�شة ق.

 عنرت يحي يح�شر لبدء املفاو�شات 
مع اإدارة الرتجي التون�شي

فروجي يطلب عودة مزيان 
وبن غيث باملركاتو ال�ضتوي

ا�سرتجاع  على  فروجي  تيريي  العا�سمة  احتاد  نادي  مدرب  يعّ�ل 
فيها  اأ�رسف  التي  الفرتة  خالل  لفتة  ب�س�رة  تاألقت  التي  العنا�رس 
على تدريب الفريق يف وقت �سابق م��سم 2018/2017، ولهذا ال�سدد 
ك�سفت م�سادر من داخل بيت النادي العا�سمي اأن املدرب الفرن�سي 
يع�ل على ع�دة الثنائي عبد الرحمان مزيان وعبد الروؤوف بن غيث 
املعني  طلب  حيث  الت�ن�سي،  الرتجي  نادي  األ�ان  يحمالن  اللذان 
النادي  ال�رسوع يف املفاو�سات مع  الرئي�ض عا�س�ر جل�ل  اأدارة  من 
الثنائي  خدمات  عن  بالتخلي  اإقناعها  نح�  ال�سعي  ق�سد  الت�ن�سي 
يدرك  اأين  املقبل،  ال�ست�ي  املركات�  مرحلة  خالل  معه  والتعاقد 
املدرب الفرن�سي اأهمية الثنائي ووزنه يف ت�سكيلة اأبناء "�س��سطارة" 
بالنظر لالمكانيات التي قدماها مع الفريق قبل مغادرته نح� اللعب 
خارج ال�طن، ويتذكر اأن�سار الحتاد م�ساهمة مزيان يف التت�يج بلقب 
البط�لة ال�طنية الأخري للنادي قبل م��سمني من خالل الت�سجيل يف 
من  اخلتامية  باجل�لة  ق�سنطينة  �سباب  اأمام  لعب�ها  التي  املباراة 

امل��سم الكروي.
من  التخل�ض  اإىل  ت�سعى  الرتجي  اإدارة  فاإن  امل�سادر  نف�ض  وح�سب 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  خارج  يت�اجدان  واللذان  غيث  وبن  مزيان 
الفني  الطاقم  اعتماد  يقت�رس  اأين  الأخرية،  الفرتة  خالل  للفريق 
التخل�ض  اإدارة الرتجي  اأين تريد  اإليا�ض �ستي وبدران،  الثنائي  على 
منهما وجلب لعبني جدد مكانهما، ومن املنتظر اأن يبا�رس املدير 
الرتجي  اإدارة  مع  الت�سالت  يحي  العا�سمة عنرت  الريا�سي لحتاد 
من اأجل الت��سل معها اإىل اتفاق يق�سي با�ستعادة خدماتهما جمددا، 
الذي  ال�ست�ي  املركات�  هذا  الفريق  �سفقات  اأوىل  بالتايل  ويك�نان 
�سبق لرئي�ض جمل�ض الإدارة عا�س�ر جل�ل اأن ك�سف ان الفريق �س�ف 
يق�م بتدعيمات ن�عية لتجاوز املركات� الفا�سل يف ال�سائفة املا�سية 

واإعادة النادي على ال�سكة ال�سحيحة بعد بداية م��سم �سعبة.
عي�شة ق.
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ك�أ�س  نه�ئي  هوت�سبري  توتنه�م  ن�دي  بلغ 
بفوزه  املحرتفة  الإجنليزية  الأندية  رابطة 
برينتفورد  �سيفه  على  ام�س  اأول  م�س�ء 
منهي�ً  نظيفني  بهدفني  الأوىل  الدرجة  من 
م�سواره البطويل يف امل�س�بقة، وب�ت توتنه�م 
على بعد فوز واحد من مع�نقة لقب اأول منذ 
الع�م  األق�به يف  اآخر  ك�ن حقق  اإذ  ع�ًم�،   13
2008 حني توج بك�أ�س الرابطة ب�لذات بفوزه 
يف النه�ئي على ج�ره اللندين الآخر ت�سيل�سي 
2-1، وينتظر فريق املدرب الربتغ�يل جوزيه 
الذي  النه�ئي  يف  �سعبة  مواجهة  مورينيو 
ت�ريخه  يف  الت��سعة  للمرة  غم�ره  �سيخو�س 
-ف�ز ب�أربعة وخ�رس مثله� اآخره� ع�م 2015 
قطبي  اأحد  �سيواجه  كونه  ت�سيل�سي-  اأم�م 
تواجه�  اللذين  يون�يتد  اأو  �سيتي  م�ن�س�سرت 
اأم�س، وك�ن الالفت اإ�رساك مورينيو ت�سكيلة 
اأ�س��سية ك�ملة يف ث�ين م�س�بق�ت الك�أ�س من 

ل�سيم�  اإجنلرتا،  ك�أ�س  بعد  الأهمية  حيث 
حيث  للمب�ري�ت،  املزدحم  اجلدول  ظل  يف 
اأبقى على الثن�ئي املت�ألق ه�ري ك�ين و�سون 
لوك��س  الربازيلي  �س�رك  فيم�  هيونغ-مني، 
ه�ري  من  بدل  اأ�س��سيني  و�سي�سوكو  مورا 
اللذين  برغفني  �ستفني  والهولندي  وينك�س 
يف  يون�يتد  ليدز  على   0-3 الفوز  خالل  بداآ 
يف  تبديالت  ثالثة  اأجرى  بينم�  الدوري، 
اخلط اخللفي حيث �س�رك �سريخيو ريغيلون 
الربوتوكول  بعد خرقه  الأوىل  للمرة  اأ�س��سًي� 

ال�سحي.
رفع  عندم�  الت�سجيل  اللندين  الن�دي  افتتح 
ت�بعه�  الي�رسى  اجلهة  عن  عر�سية  ريغيلون 
يف  جميلة  راأ�سية  �سي�سوكو  مو�سى  الفرن�سي 
احل�ر�س  على  �سعبة  الي�رسى  الزاوية  اأعلى 
ال�سوط  برينتفورد  بداأ  راي�،  دافيد  ال�سب�ين 
الث�ين بقوة وو�سلت كرة اىل ايف�ن توين داخل 

املنطقة اأبعده� الدف�ع يف اللحظة الخرية، 
مل�س�عفة  لتوتنه�م  حمققة  فر�سة  واأتيحت 
تقدمه عندم� مرر �سي�سوكو الكرة عن ميني 
املنطقة اىل اجلهة الأخرى عند �سون ت�بعه� 
مرت  منخف�سة  الط�ئر  على  رائعة  بطريقة 
ع�دل  اأنه  برينتفورد  وظن  الق�ئم،  بج�نب 
عندم�  مثري  �س�عة  ن�سف  وفر�س  النتيجة 
ركنية،  اإثر  بينوك  اث�ن  اىل  الكرة  و�سلت 
الفرن�سي  احل�ر�س  له�  ت�سدى  راأ�سية  ت�بعه� 
هوغو لوري�س لتتهي�أ اأم�م توين ت�بعه� راأ�سية 
ت�سلل  بداعي  األغي  الهدف  لكن  ال�سب�ك،  يف 
امل�س�عد،  الفيديو  حكم  اىل  الحتك�م  بعد 
النتيجة عندم�  �سبريز مل�س�عفة  يت�أخر  ومل 
افتك لعبوه الكرة من اخل�سم و�سنوا هجمة 
مرتدت و�سلت الكرة على اإثره� اىل الفرن�سي 
اجلنوبي  الكوري  اىل  ومنه  ندومبيلي  ت�نغي 

�سون يف العمق �سدده� قوية يف ال�سب�ك. 

توتنهام يتاأهل اإىل نهائي كاأ�س الرابطة

عن  املمت�ز  الإجنليزي  الدوري  رابطة  اأعلنت 
يف  امل�ستجد  كورون�  بفريو�س  اإ�س�بة   40 ت�سجيل 
�سفوف الالعبني واأفراد من طواقم الأندية خالل 
على  ذاته  الوقت  يف  موؤكدة  املن�رسم،  الأ�سبوع 
ا�ستمرار املو�سم كم� هو خمطط، له.وي�سكل هذا 
العدد اأكرث من �سعف الرقم القي��سي ال�س�بق الذي 
مع  تزامًن�  وي�أتي  الف�ئت  الأ�سبوع  اإ�س�بة   18 بلغ 
دخول بريط�ني� اإغالًق� ت�ًم� للبالد للحد من تف�سي 
كوفيد-19، واألغيت ثالث مب�ري�ت الأ�سبوع الف�ئت 
ب�سبب اإ�س�ب�ت يف �سفوف كل من م�ن�س�سرت �سيتي 
وفوله�م، اإل اأن احلكومة الربيط�نية اأعطت ال�سوء 
الأخ�رس لري��س�ت النخبة لإكم�ل املن�ف�س�ت على 

الرغم من القيود امل�سددة.
اإجراء فحو�س�ت  الرابطة جمدًدا قرار  واعتمدت 
الك�سف عن كوفيد-19 مرتني اأ�سبوعًي� كم� ح�سل 
الف�ئت  املو�سم  ل�ستكم�ل  ال�ستئن�ف  م�رسوع  يف 
بعدم�  وذلك  اأ�سهر،  ثالثة  دام  ق�رسي  توقف  بعد 
واحدة  مرة  الفحو�س�ت  اإجراء  قرار  اعتمد 
اجلولة  ويف  احل�يل،  املو�سم  مطلع  يف  اأ�سبوعًي� 
مت  الف�ئت،  الأ�سبوع  الفحو�س�ت  من  الأوىل 
�، اإ�س�فة  اكت�س�ف 28 اإ�س�بة من اأ�سل 1311 فح�سً
اجلولة  يف   � فح�سً  984 من  اإيج�بية  ح�لة   12 اإىل 
املب�ري�ت  بع�س  ت�أجيل  من  الرغم  وعلى  الث�نية، 
وارتف�ع عدد الإ�س�ب�ت وبع�س الأ�سوات املط�لبة 

اأن  اإل  الوب�ء،  تف�سي  من  للحد  ق�رسي  بتوقف 
الرابطة اأ�رّست على اأن املو�سم ميكن اأن يُ�ستكمل 
»مع  بي�ن:  يف  ام�س  اأول  وق�لت  خمطط،  هو  كم� 
الغ�لبية  يف  الإيج�بية  الختب�رات  عدد  انخف��س 
تثق  الدوري  رابطة  تزال  ل  الأندية،  من  الكربى 
املدعومة  بكوفيد-19،  اخل��سة  بروتوكولته�  يف 
هو  كم�  املب�ري�ت  لإق�مة  احلكومة  من  ب�لك�مل 
يف  املزدحم  املب�ري�ت  جدول  يرتك  ول  مقرر«، 
وامل�س�بق�ت  والرابطة  اإجنلرتا  وك�أ�سي  الدوري 
ك�أ�س  انطالق  تنتهي قبل  اأن  يتعني  التي  الأوروبية 
اأوروب� 2020 التي اأرجئت من ال�سيف امل��سي اإىل 
جوان،   11 يف  تبداأ  والتي  اجل�ئحة  ب�سبب  املقبل 

جم�ًل كبرًيا للتعديل يف جدول املب�ري�ت.

رقم قيا�ضي لإ�ضابات كورونا بالربميرليغ مورينيو: اأملك �ضر التتويج بكاأ�س الرابطة
ق�ل جوزيه مورينيو مدرب توتنه�م هوت�سبري، اإنه �سعر برغبة ن�ديه يف اإنه�ء �سي�م دام 13 ع�م� عن ح�سد الألق�ب، 
اأم�س، ومل يحرز  اأول  ب�لتفوق 2-0 على برينتفورد  بعدم� بلغ نه�ئي ك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة 
توتنه�م اأي لقب كبري، منذ نيل ك�أ�س الرابطة على ح�س�ب ت�سيل�سي يف 2008، وق�ل مورينيو الذي يحلم بح�سد 
ك�أ�س الرابطة للمرة اخل�م�سة كمدرب، بعدم� توج به� مع ت�سيل�سي يف 2005 و2007 و2015، وبرفقة م�ن�س�سرت 
يون�يتد يف 2017 اإنه ميلك �رسا ب�سيط� لتحقيق النج�ح يف هذه امل�س�بقة، واأبلغ املدرب الربتغ�يل ال�سحفيني: 
»ح�رست اإىل اإجنلرتا يف 2004، واأتذكر اأنه ك�ن علّي تعلم معنى م�س�بق�ت الكوؤو�س هن�، ولقد تع�ملت معه� 

بجدية طوال الوقت، اإذا ك�ن هن�ك اأي �رس فهو التع�مل بجدية«.
واأ�س�ف: »م� �سعرته يف الفريق هو ب�ل�سبط هذه الرغبة، ل اأحتدث عن عقلية النت�س�رات، ول اأقول اإنن� 
نفعل هذا اأو ذاك، بل اأقول فقط اإنن� اأ�سخ��س نتحلى ب�لأم�نة«، واأ�س�ف: »تع�مل الالعبون منذ املب�راة 
الأوىل اأم�م ت�سيل�سي ثم �ستوك �سيتي، وحتى الآن بجدية، وهذا م� اأمتنى اأن نفعله يوم الأحد يف كرو�سبي 
اأم�م م�رين يف الدور الث�لث لك�أ�س الحت�د الإجنليزي، مبح�ولة اللعب بجدية واحرتام املن�ف�س وحم�ولة 
التقدم«، و�سيلعب توتنه�م نه�ئي ك�أ�س الرابطة يوم 25 اأفريل املقبل، مع م�ن�س�سرت يون�يتد اأو م�ن�س�سرت �سيتي 

على ملعب وميبلي العريق.

اليويف يعلن اإ�ضابة كوادرادو  بفريو�س كورونا
اأكد ن�دي جوفنتو�س اأول ام�س اإ�س�بة لعبه خوان كوادرادو بفريو�س كورون� لي�سبح ث�ين لعب يف �سفوف 
بطل دوري الدرجة الأوىل الإيط�يل ي�س�ب ب�لعدوى هذا الأ�سبوع، ويخ�سع املدافع الربازيلي األيك�س �س�ندرو ب�لفعل 
للعزل الذاتي بعد اإ�س�بته ب�لفريو�س الثنني الف�رط ومت ت�أكيد اإ�س�بة كوادرادو بعد اأحدث جولة من الفحو�س�ت، وق�ل 
جوفنتو�س: »خالل الفحو�س�ت التي يجريه� الن�دي تبع� للربوتوكولت ال�سحية ج�ءت نتيجة خوان كوادرادو اإيج�بية 
لفريو�س كوفيد-19، مت و�سع الالعب ب�لفعل يف العزل الذاتي ول يع�ين من اأي اأعرا�س«، وحّل جوفنتو�س اأم�س �سيف� 

على ميالن، حيث ي�سعى فريق املدرب اأندري� بريلو لت�سييق ف�رق 10 نق�ط التي تف�سله عن مت�سدر الدوري.  

الو�سط:2021/01/07الو�سط:2021/01/07

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة :اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  ت�ريخ   20/04206 الفهر�س:  رقم   20/03517 اجلدول:  رقم 

2020/12/29
حكمت املحكمة ح�ل ف�سله� يف ق�س�ي� �سوؤون الأ�رسة علني� ابتدائي� 
يف  الق�سية.  يف  ال�سري  اإع�دة  دعوى  قبول  ال�سكل:   يف  ح�سوري�. 
احل�ل  فيه عن حمكمة  الف�سل  قبل  ال�س�در  احلكم  املو�سوع:اإفراغ 
احلكم  ثم  ومن   20/2740 فهر�س  رقم  حتت   2020/10/13 بت�ريخ: 
حني�سي  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  ب�مل�س�دقة 
 2020/11/11 بت�ريخ  املجكمة  �سبط  ام�نة  لدى  املودعة  حممد 
على  احلجر  اأول:  ب:  المر  وب�لنتيجة   .246 الفهر�س  رقم  حتت 
املرجع �سده كر�س رابح املولود بت�ريخ: 2001/03/03 ب�جللفة لأبيه 
قويدر ولأمه كر�س عي�سة. ث�ني�: تعيني املرجع كر�س قويدر كمقدم 
عليه لرع�يته وت�سيري �سوؤونه� على ان يلتزم ب��ستئذان املحكمة يف 
ق�نون  من   88 امل�دة  ن�س  الواردة يف  الت�رسف�ت  ب�أحد  قي�مه  ح�لة 
اأن يكون ذلك  الأ�رسة . ث�لث�: الأمر بن�رس هذا احلكم لالعالم على 
املخت�س  املدنية  احل�لة  �س�بط  اأمر  رابع�:  املرجع.  من  ب�سعي 
�سدر  بذا  عليه.  املحجور  ميالد  بذلك على ه�م�س عقد  ب�لت�أ�سري 
وبح�سبه  اأعاله،  املذكور  ب�لت�ريخ  وعلني�  جهرا  به  واأف�سح  احلكم 

اأم�سين�ه مع اأمني ال�سبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة :اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 20/03505 رقم الفهر�س: 20/04169 ت�ريخ احلكم: 
2020/12/28

علني�  الأ�رسة  �سوؤون  ق�س�ي�  يف  ف�سله�  ح�ل  املحكمة  حكمت 
الدعوى  يف  ال�سري  اإع�دة  قبول  ال�سكل:   يف  ح�سوري�.  ابتدائي� 
احل�ل  حمكمة  عن  ال�س�در  للحكم  املو�سوع:اإفراغ�  يف  �سكال. 
بت�ريخ: 2020/09/28 حتت رقم فهر�س 20/2471 اعتم�د تقرير 
�سبط  ام�نة  لدى  املودع  حممد  حني�سي  الطبي  اخلبري  خربة 
 .20/251 الفهر�س  رقم  حتت   2020/11/11 بت�ريخ  املجكمة 
امب�ركة  �سعدي  �سده�  املرجع  على  ب�حلجر  احلكم  وب�لنتيجة 
املولودة خالل ع�م 1976 ب�ملليليحة ابنة عبد الرحم�ن و م��سي 
عليه�  مقدم�  النخلة  م��سي  والدته�  املرجعة  وتعيني  النخلة. 
والأ�سخ��س  الهيئ�ت  جميع  اأم�م  ومتثيله�  �سوؤونه�  ت�سيري  لتويل 
احلكم  هذا  بن�رس  الأمر  مع  التقدمي  �سقوط  غ�ية  اإىل  وذلك 
والت�أ�سري به على ه�م�س عقد ميالد املرجع �سده� وذلك ب�سعي 
يف  جه�را  به  واأف�سح  احلكم  هذا  �سدر  بذا  الع�مة.  الني�بة  من 
اليوم وال�سهر وال�سنة املذكورين اأعاله، واأم�سي اأ�سل هذا احلكم 

من طرفن� نحن الرئي�س واأمني ال�سبط. 

الو�سط:2021/01/07

 ولهذه الأ�سباب 
حكمت املحكمة ح�ل ف�سله� يف ق�س�ي� �سوؤون الأ�رسة : علني� 

، اإبتدائي� ح�سوري� :
يف ال�سكل: قبول اإع�دة ال�سري يف الدعوى .

ال�س�در  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل  احلكم  اإفراغ  املو�سوع:  يف 
 2019-05-14 بت�ريخ  احل�ل  ملحكمة  الأ�رسة  �سوؤون  ق�سم  عن 
حتت رقم فهر�س 3498-19 واجلدول 2173-19 ب�مل�س�دقة على 
تقرير اخلربة ملنجزة من طرف اخلبري بن ميمون عبد الق�در 
بت�ريخ 02-06-2019 حتت  اأم�نة �سبط املحكمة  لدى  املودع 
رقم 614-19 ، وب�لنتيجة احلكم ب�حلجر على املرجع �سده� » 
بن الق��سي لعمرية » بنت حممد وبن جدي حدة املولودة بت�ريخ 
29-01-1939 ب�سيدي هجر�س ولية امل�سيلة ، وتعيني اإبنه� بن 
جدي نذير مقدم� عليه� ، واأمر �س�بط احل�لة املدنية لبلدية 
على  التقدمي  افتت�ح  بت�سجيل   ، امل�سيلة  ولية  �سيدي هجر�س 
ه�م�س �سه�دة ميالد املحجور عليه� وب�سجالت احل�لة املدنية 

املعدة لذلك ب�سعي من الني�بة .
مع جعل امل�س�ريف الق�س�ئية على ع�تق املدعي .

املنعقدة  العلنية  ب�جلل�سة  به  واأف�سح  احلكم  بذا �سدر هذا   -
اأعاله ووقن�ه نحن الرئي�س واأمني  ب�ملك�ن والت�ريخ املذكورين 

ال�سبط .
 الرئي�س)ة(    اأمني ال�سبط 

الو�سط:2021/01/07

تهنئة عيد ميالد

مبن��سبة حلول عيد ميالد مدللة الع�ئلة 
ال�سغرية " ملياء"

واإطف�ئه� �سمعة من �سموع عمره� اجلميل 
نتمن�ه� اأن ل ت�أفل اأبدا

اإليه�  تتقدم  املميزة  املن��سبة  هذه  ويف 
ب�أحر   " كرمية   " روحه�  وتواأم  اخته� 
�سعيد  ميالد  عيد  له�  متمنية   ، الته�ين 
مليئ� ب�ل�سحة والهن�ء واأن يحفظه� اهلل لن� 

واأن ينري دربه�.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �سمعة تنري �سع�دة ع�ئلة فراقة .

اإ�ضهار
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معاذ ولوؤي اأيقونتا فل�سطني والعامل احلر!
�آالف  �ليوم  فل�سطني  يف  جتد  �أن  ميكنك  و�لوفاء  و�لكفاح  �لن�سال  �أبطال  �سري  عن 
�لق�س�ص �ل�سغرية و�لكبرية �لتي يقف لها �لعامل �حلر �إجالال و�إكباًر� فهي تهز �سمري 

كل �لعامل مثلها مثل �آالف �حلكايات �لعربية قدميا وحديًثا.
بقلم : بكر �أبوبكر

�أنت  لك  �لبطولة  حكايا  ت�سجل 
كل  �لفل�سطيني،  �لعربي  �ملنا�سل 
تظهر  حني  و�لثقة  و�لإحرت�م  �لفخار 
�لفد�ئية  �لقيم  تلك  �أخوتك  بني  من 
نقر�  مل  �لذي  و�لوفاء  و�لن�سالية 
�لقدمية.  �لعرب  �أخبار  يف  �إل  عنه 
منطقة  يف  �لأعماق  من  يهّزين  ما 
�لبطولة �حلقيقية يف فل�سطني �لكثري، 
ولكن �أكربها وقًعا من �أيام هو حادثة 
�ل�سجن  يف  �لأ�سود  للهو�ء  �لتقا�سم 
فكيف  �ل�سهاينة،  باإرهاب  �مللطخ 
عمريهما  يتقا�سما  �أن  ل�سديقني 
بالت�ساوي يف �ملعتقل ليخرجا مًعا يًد� 

�أيام يف حفل مركزي مهيب  بيد منذ 
يف فل�سطني؟

عن �أ�سل �حلكاية نقول: 

حكم �لحتالل �ل�سهيوين عام 2003م 
م�سامح  معاذ  �ل�سنديد  �لبطل  على 
على  وحكم  �سنو�ت،   7 مدة  بال�سجن 
بال�سجن  �سو�ن  لوؤي  و�سديقه  رفيقه 
لكتائب  �لنتماء  بتهمة  عاًما،   21
�سهد�ء �لأق�سى �لتابعة حلركة �لتحرير 
فرتة  �لفل�سطيني-فتح،  �لوطني 
�نتفا�سة  �لكربى  �لثانية  �لنتفا�سة 
�لأق�سى، �نتفا�سة �ل�ستقالل، فتقدم 
معاذ ذو �حلكم �لأدنى بطلب �أ�سطوري 

بالتاريخ  مثيل  له  ي�سبق  مل  مفاجيء 
 7 يتحمل  �أن  وهو  علمي،  حد  على 
لي�سبح   ،) لوؤي)   �سديقه  �سنو�ت عن 
حكم كل منهما 14 عاًما ) ( يف بادرة 
بطولة ووفاء وحب وعز وفخار تطري 
ل  مثاًل  �لزمن  عرب  وتبقى  �لآفاق  يف 
م�سامح  معاذ  �أ�رّص�لبطل  له.  نظري 
�ملقاي�سة  هذه  على  حماميه  لدى 
تاريخًيا،  و�لبطولية  و�لنادرة  �لغريبة 
لحًقا!  ز�رته  عندما  �أمه  وفوجئت 
�لنقية  �لعفية  �ل�سامدة  �لأم  تلك 
له  تقول  �أن  �إل  يكن منها  فلم  �لبهية، 
�لعني: )�هلل ير�سى عليك  وهي د�معة 
ويقويك(! فازد�د معاذ بهذه �لكلمات 
بهاء  و�زد�د  �إ�رص�ًقا  و�زد�د  قوة، 

ورفيقه طو�ل فرتة  و�سالبة �ساحبته 
�أن يق�سو  �لأم  لقلب  �ملعتقل. ما كان 
�أبد�، ولكنها تعلم معنى �حلب و�لوفاء 
–بر�أينا-  �تخذ  �لذي  �لقر�ر  وحقيقة 
بني حو�ر�ت ذ�تية م�سنية و�رص�عات 
ح�رص  ل  وجماهد�ت  ودموع  نف�سية 
لها، فُو�سع ��سمها يف �سجالت �ل�رصف 
و�خللود. تقا�سم �لأ�سري�ن لوؤي �سو�ن 
�ل�سجن  يف  �حلكم  م�سامح   ومعاذ 
جبني  يف  �سجال  ولكنهما  �لرهيب، 
�سفحات  �أن�سع  من  �سفحة  �لعامل 
�لتي �ستظل  �ل�سياء و�لبطولة و�لوفاء 
ليقال:  �لدهور،  عرب  �ملثل  م�رصب 
ل  �هلل  �أو:  معاذ،  من  �أوفى  ل�ست 
�أو:�هلل ل  �أم معاذ مثاًل،  ي�سعك مكان 

ي�سعك مكان لوؤي. ومتر �لأيام �لكئيبة 
�لرهيبة يف  �لقمع  �أدو�ت  حتت ظالل 
تهز  مل  -�لتي  �ل�سهيونية  �ملعتقالت 
�لعرب،  �لنعز�ليني  من  و�حدة  �سعرة 
�ل�ساعني فقط  و�لبغاة  �ملتكر�سني  �أو 
ل  �لذين  وهم  �لبليدة  حياتهم  للذ�ئذ 
ميلكون من �لق�سايا �ل �أتفهها،كما مل 
تهزهم �آلف حكايات �لبطولة و�لوفاء 

�أفرجت  فل�سطني-  يف  و�لعظمة 
ت�رصين  يف  �لإ�رص�ئيلية  �ل�سلطات 
�لأ�سريين  عن  2020م،  �لثاين/نوفمرب 
�لبطلني ليكون كل منهما قد ق�سى 14 
�أين  من  �هلل  �لعتقال...يا  من  عاًما 
لهما كل هذ� �لح�سا�س �ملتفوق، وكل 
�لد�فق!  �حلب  هذ�  وكل  �لقيم  هذه 

وكل هذه �لبطولة وكل هذ� �لوفاء!

يقول �ل�ساعر م�سكني �لد�رمي:

َنّ من ل اأَخًا َله/ك�ساٍع اإىل الهيجا بغري �سالِح اأَخاَك اأَخاَك اإِ

يف ق�سم )10( يف �سجن "�لنقب" 

اإ�سابة جديدة بفريو�س "كورونا" بني �سفوف الأ�سرى  

ق�سم )3( يف �سجن "�لنقب"

  )13( اإ�سابة جديدة بفريو�س "كورونا" بني الأ�سرى   

بغريه/وما  �ل�سديق  باع  من  �هللهَ  حلا 
�سنة د�خل  بعد 14  برباح.  بعته  بيع  كل 
�أ�رص  �لإ�رص�ئيلي،  �لحتالل  �سجون 
لوؤي  �لبطل  �لفل�سطيني �ملحرر  �لأ�سري 
بنان �سو�ن )33 �سنة(، من �ساحية ذنابة 
ل  �أن  �لفل�سطينية،  طولكرم  مبدينة 
يذهب لروؤية �أمه عقب �لإفر�ج عنه، �إل 
بعد �أن يقابل زميله يف �لأ�رص معاذ خالد 
م�سامح )34 �سنة(، من �ساحية �سويكة من 
مدينة طولكرم �أي�سا. يف 2020/12/27م 
لوؤي  عن  �لحتالل  �سلطات  �أفرجت 
جنوب  �ل�سحر�وي  �لنقب  �سجن  من 

فل�سطني، لكن لوؤي �أ�رّصعلى �ملبيت يف 
مدينة �لظاهرية، جنوب �خلليل، وعدم 
�إىل منزله لروؤية و�لدته �ل�سابرة  �لعودة 
�أوًل!  و�لدته  معاذ  يرى �سديقه  �أن  قبل 
�أمه  تر�ه  ل  �أن  باهلل  لوؤي  �أق�سم  حيث 
�حلبيبة ول حتت�سنه قبل �أن يرى بنف�سه 
تلك �لأم �جلبارة �أم �سديقه معاذ �لذي 
معاذ  خرج  �سجنا.  �سنو�ت  عنه7  حمل 
�لتايل، فطلب من  �ليوم  �ل�سجن يف  من 
�إىل  فو�سال  و�لدته،  �إىل  يذهبا  �أن  لوؤي 
وقاما  مًعا،  فل�سطني  �سمال  طولكرم 
منزل  يف  عنهما  بالإفر�ج  بالحتفال 

لفتات  يف  �لعظيمة،  و�أمه  معاذ!  �لبطل 
لهما  ومت  �أ�رصهما.  طو�ل  تنقطع  مل 
فيه  خرجت  مهيب  موكب  يف  �لحتفال 
يف  �لبطولة  �إن  �أبيها.  بكرة  عن  �لبلد 
وم�سرية  و�لثبات  �لرباط  كما  فل�سطني 
نار  من  باأحرف  ت�سجل  �آيات  �لكفاح 
تركع  �لعربية فقط  فل�سطني  ونور، ويف 
بني  من  تطلع  �ل�سم�س  حيث  �لكائنات 
�لأطفال  ونظر�ت  �لبالد  �سبايا  عيني 
�ملحتلني  منظر  بال  ليوم  �مل�ستاقني 
حياتهم  يعكر  �ل�سمئز�ز،  على  �لباعث 
و�سفاء �سورة فل�سطني �جلميلة. لي�ست 

�لبطولة و�لوفاء فقط �أن توجه �لبندقية 
�سوب �لعدو �لو��سح، ولي�ست هي فقط 
�أن تد�فع �سد كل �لظلمة و�مل�ستعمرين 
مع  تاأتي  و�إمنا  فقط،  �لو�سائل  بكل 
وفن  و�لثبات  و�لقيم،  �ملباديء  �لبطولة 
لي�ست  لوحدك  تعي�س  فاأن  �لعي�س. 
متكر�سا  م�ستهلكا  فلتكن  و�إل  بطولة، 
تعي�س  �أن  ولكن  �للون،  فاقد  �سائعا 
و�أن  �ل�رص،  مكمن  هنا  ولغريك  لذ�تك 
و�أنت  �لبطولة  هو  يوميا  �ملوت  تقاوم 
لقمة  وتبحث عن  وردة  تزرع  �أن  حتاول 

خبز لأولدك.

نادي �لأ�سري: �ُسجلت �إ�سابة جديدة بني 
يف  "كورونا"  بفريو�س  �لأ�رصى  �سفوف 
ق�سم �آخر يف �سجن "�لنقب"، وهو ق�سم 
�لإ�سابات  كانت  �أن  بعد  وذلك   ،)10(
ق�سم  يف  حم�سورة  �ليوم  �سباح  حتى 
�لإ�سابات  عدد  يرتفع  وبذلك   ،)3(
�إ�سابة   )49( �إىل  "�لنقب"  �سجن  يف 
من   31 تاريخ  منذ  "كورونا"،  بفريو�س 
�لأ�سري،  نادي  و�أو�سح   .2020 دي�سمرب 
�أن ق�سم )10( يقبع فيه ما يقارب )75( 
خماطر  �أن  يعني  �لذي  �لأمر  �أ�سرًي�، 
ب�سكٍل  تت�ساعد  �لوباء  �نت�سار  �ت�ساع 

كبري، خا�سة مع مماطلة �إد�رة �ل�سجون 
�لأ�رصى،  عينات  نتائج  عن  �لإعالن  يف 
و�لذي �ساهم يف �ت�ساع ن�سبة �ملخالطة، 
كّنا  ما  وهذ�  �لإ�سابات،  عدد  و�رتفاع 
�نت�سار  �حتمالية  �سابًقا من  حذرنا منه 
�ل�سجن،  د�خل  �أخرى  �أق�سام  �إىل  �لوباء 
و�لذي يقبع فيه �أعلى ن�سبة من �لأ�رصى 
�لأ�رصى  عدد  يبلغ  حيث  �لفل�سطينيني 
فيه ما يزيد عن 1200 �أ�سري. ولفت نادي 
�لأ�سري، �إىل �أن �إد�رة �ل�سجون قررت نقل 
ثالثة �أ�رصى من ممثلي �لأ�رصى يف ثالثة 
�أق�سام، �إىل ما ت�سميه "باحلجر �ل�سحي" 

)�لعزل(، بعد �أن تبني �أنهم خالطو� �أحد 
بفريو�س  �إ�سابته  ثبتت  �لذي  �ل�ّسجانني 
�لإ�سابات  عدد  �أن  �إىل  "كورونا".يُ�سار 
"كورونا"  بني �سفوف �لأ�رصى بفريو�س 
حتى  و�سلت  �لوباء،  �نت�سار  بد�ية  منذ 
�لآن �إىل )189( �إ�سابة، كان معظمها يف 
نوفمرب 2020.  �سهر  يف  "جلبوع"  �سجن 
جهات  جمدًد�،  �لأ�سري،  نادي  وطالب 
ر�أ�سها  وعلى  �لدولية،  �لخت�سا�س 
مب�ساعفة  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة 
�ل�سغط على �لحتالل لالإفر�ج �لفوري 
ما  وعددهم  �ملر�سى  �لأ�رصى  عن 

�ل�ّسن،  كبار  وكذلك  �أ�سري،   700 يقارب 
و�سمان �إجر�ء�ت وقائية حقيقية د�خل 
ثالث  طرف  وباإ�رص�ف  �لأ�رصى  �أق�سام 
لالأ�رصى  �للقاح  توفري  وكذلك  حمايد، 
�سد فريو�س "كورونا".من �جلدير ذكره، 
�لوباء  �إد�رة �سجون �لحتالل حّولت  �أن 
�لأ�رصى،  بحق  وتنكيل  قمع  �أد�ة  �إىل 
وز�دت  م�ساعف،  عزل  يف  وو�سعتهم 
بحقهم،  �حلا�سلة  �لنتهاكات  ن�سبة  من 
�لحتالل  قو�ت  ��ستمر�ر  مع  �سيما  ل 
بحق  �لعتقالت  من  �ملزيد  بتنفيذ 

�ملو�طنني. 

جديدة  �إ�سابة   )13( �إن  �لأ�سري،  نادي  قال 
�سفوف  بني  �ُسجلت  "كورونا"  بفريو�س 
"�لنقب  �سجن  يف   )3( ق�سم  يف  �لأ�رصى 
�لإ�سابات  عدد  لرتتفع  �ل�سحر�وي"، 
�لأ�سبوع  نهاية  منذ  �ملذكور  �لق�سم  يف 
نادي  و�أو�سح  �إ�سابة.   )44( �إىل  �ملن�رصم، 

�إ�سابات بني  �أن ��ستمر�ر ت�سجيل   ، �لأ�سري 
ل  �أخطر،  هو  مبا  ينذر  �لأ�رصى  �سفوف 
�سيما مع ��ستمر�ر �إد�رة �ل�سجون يف �حتكار 
رو�ية �لوباء، من حيث نتائج �لعينات، وكذلك 
�لأو�ساع �ل�سحية لالأ�رصى �مل�سابني. ولفت 
نادي �لأ�سري �أنه وعلى ورغم من �ملطالبات 

�مل�ستمرة حتى �ليوم، ب�رصورة �لإفر�ج عن 
وجه  على  �ل�ّسن  وكبار  �ملر�سى  �لأ�رصى 
�خل�سو�س، مع ت�ساعد �ملخاطر �حلا�سلة 
من �نت�سار �لوباء، �إل �أن �سلطات �لحتالل 
�لعتقالت  من  مزيد  تنفيذ  يف  ت�ستمر 
حيث  �إد�رًيا،  �لع�رص�ت  و�عتقال  �ليومية، 

يف  ت�ساعد   ،2020 دي�سمرب  �سهر  �سهد 
�ل�سادرة  �لإد�ري  �لعتقال  �أو�مر  ن�سبة 
ترد  معلومات  �أن  و�أ�ساف،  �لأ�رصى.  بحق 
عن حجر �لع�رص�ت من �ل�ّسجانني �لعاملني 
�سجن  يف  حتديًد�  �لأ�رصى،  �أق�سام  يف 

"رميون". 

كرمي يون�س عامه الـ)39( يف الأ�سر

املعلومات  اأبرز  الأ�سري  نادي  وي�ستعر�س 
ب�سكٍل مقت�سب عن الأ�سرى اخلم�سة

نادي  قال  �لأ�سري:  نادي 
�أ�رصى  خم�سة  �إن  �لأ�سري، 
ممن  �أي   – �لقد�مى  من 
توقيع  قبل  �لحتالل  �عتقلهم 
�أو�سلو-  يدخلون  �تفاقية 
�جلاري،  جانفي  �سهر  خالل 
�سجون  يف  جديدة  �أعوًما 
�لحتالل �لإ�رص�ئيلي، �أقدمهم 
ع�سو  ن�س  يو مي  كر �سري  لأ �
حلركة  �ملركزية  �للجنة 
�لأ�رصى  عميد  وهو  فتح، 
يدخل  و�لذي  �لفل�سطينيني، 
يف  �لـ)39(  عامه  غٍد  يوم 
�لأ�رصى:  ويليه  �لأ�رص، 
ماهر يون�س �لذي يدخل عامه 
�لـ)39(، و�لأ�سري ب�سري �خلطيب 
�رصور،  ونا�رص   ،)34( �لـ  عامه 
�ملعتقلني  �رصور  وحممود 
�لتو�يل.  على  �لـ)29(  عامهما 
�أن  �لأ�سري،  نادي  و�أو�سح 
�لأ�رصى �خلم�سة هم من �سمن 
�أ�سرًي� �عتقلهم �لحتالل   )26(
�أو�سلو، من  �تفاقية  توقيع  قبل 

بينهم )12( �أ�سري�ً من �لأر��سي 
�ملحتلة عام 1948م.

قد  �لحتالل  �سلطات  وكانت 
�سمن  عنهم  �لإفر�ج  رف�ست 
�لتبادل  �سفقات  من  �لعديد 
�لتي  و�لإفر�جات  متت،  �لتي 
�تفاقية  توقيع  بعد  جرت 
نكثت  2014م  عام  ويف  �أو�سلو، 
�سلطات �لحتالل �لتفاق �لذي 
�ملفاو�سات،  م�سار  �سمن  مت 
عنهم،  �لإفر�ج  رف�ست  حيث 
�سمن ما ُعرف بالدفعة �لر�بعة 

لالأ�رصى �لقد�مى.
هناك  �لأ�رصى  هوؤلء  وبجانب 
�لذين  �لأ�رصى  من  جمموعة 
و�أُفرج  �أو�سلو،  قبل  �ُعتقلو� 
عنهم يف �سفقة "وفاء �لأحر�ر" 
�سلطات  و�أعادت  2011م،  عام 
جمدد�ً  �عتقالهم  �لحتالل 
�لأ�سري  منهم  2014م،  عام 
ما  �لذي ق�سى  �لربغوثي  نائل 
�لحتالل  �سجون  يف  جمموعه 

)41( عاًما.  

عميد  ( ن�س  يو مي  كر �سري  لأ �  
وع�سو  �لفل�سطينيني  �لأ�رصى 
فتح(-  حلركة  �ملركزية  �للجنة 

يدخل عامه �لـ)39( يف �لأ�رص
�لأ�سري كرمي يون�س يف  ولد      
�لـ23 من نوفمرب عام 1958م، يف 
بلدة عارة يف �لأر��سي �ملحتلة 
�لأكرب  �لبن  وهو  1948م،  عام 
�لحتالل  قو�ت  وكانت  لعائلته، 
من  �ل�ساد�س  يف  �عتقلته  قد 
وحكم  1983م،  عام  جانفي 
عليه �لحتالل بال�ّسجن �ملوؤبد، 
وجرى حتديد �ملوؤبد له لحقاً 
عام  ويف  عاًما،   )40( ملدة 

2013م ويف ذكرى �عتقاله �لـ30 
و�لدته  و��ستمرت  و�لده،  تويف 
وكرب  مر�سها  رغم  زيارته  يف 
�سجن  يف  �ليوم  ويقبع  �سنها، 

"هد�رمي".
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االحتقان  يطبعه  تربوي  �سياق  يف 
والتوتر اأمام غياب اي ارادة فعلية 
من  املرفوعة  املطالب  لتحقيق 
فاإن  االجتماعي  ال�رشيك  طرف 
املكتب الوالئي للنقابة اجلزائرية 
لعمال الرتبية بب�سار وهو يعرب عن 
واقع  اليه  اآل  ملا  ال�سديد  ا�سفه 
الرتبية بالوالية . اأكد بيان للنقابة 
املكتب  الرتبية  لعمال  اجلزائرية 
حت�سلت  قد  كانت  بب�سار  الوالئي 

منه  ن�سخة  » على  »الو�سط  يومية 
الرتبية  مديرية  دعوة  جدد  اأنه   ،
مع  االإيجابي  للتفاعل  جمددا 
املرفوعة  ال�رشعية  املطالب 
�سيا�سة  ا�ستعمال  بان  اأو�سح  كما 
اىل  الهروب  و�سيا�سة  املماطلة 
تزيد  لن  �سيا�سات  هي  االأمام 

الو�سع تكهربا واحتقانا.
ال�رشيك  ذكر  ثانية  جهة  من 
باأن  الرتبية  مدير    ، االجتماعي 

التي  العمل  جل�سة  خمرجات  اهم 
تر  مل   2020/12/12 يوم  انعقدت 
وعلى   ، ال�ساعة  غاية  اىل  النور 
االتفاق  احل�رش  ال  املثال  �سبيل 
التي  العمليات  كل  اإعالن  على 
بكل  اإرفاقها  مع  باملوظف  تتعلق 
اإ�سفاء  �ساأنها  التي من  املعطيات 
وازالة  وامل�سداقية  ال�سفافية 
تكملة  وال�سكوك  ال�سبهات  كل 
االتفاق  مت  قد  ال�سابقة  للنقطة 

تقدم  تو�سيحي  بيان  ن�رش  على 
وامل�ستجدات  املعطيات  كل  فيه 
بخ�سو�ص امللف املتعلق بالقائمة 
االحتياطية لالأ�ساتذة امل�ستفيدين 
مبختلف  الوظيفية  ال�سكنات  من 
ملف  وكذا  التعليمية  املراحل 
الدخول الوالئي وهو ما مل يج�سد 
الذي  االأمر  امليدان  ار�ص  على 

طرح اكرث من عالمة ا�ستفهام .
 �أحمد باحلاج 

االإدارية  املقاطعة  �سكان  يتخبط 
لوالية  التابعة  خمتار  باجي  برج 
اأدرار  يف جملة من امل�ساكل ومن 
اأمام  القمامة  تراكم  هي  اأبرزها 
بيوتهم ب�سكل فظيع ملدة تزيد عن 
دور  غياب  اإىل  باالإ�سافة  اأ�سبوع  
التنظيف  النظافة يف عملية  عمال 
. االأمر الذي دعا �ساكنة  ملنا�سدة 
ال�سلطات املحلية املعنية يف اإيجاد 
تفاقمت  ،بعدما  مل�سكلتهم  حل 

وانقلبت  �سلبا  على �سالمة ورقي 
االأخرية    هذه  ان  للعلم   ، املنطقة 
 ، احل�رشات  اأنواع  خمتلف  ت�سهد 
البعو�ص  الأ�رشاب  غزو  ي�سهد  كذا 
املغرب  �سالت  وقت  يف  حتديدا 
يف  �ساكنوه  به  اأقر  ح�سبما  ،هدا 

ت�رشيحاتهم .
ال�سالة  الكالب  انت�سار  اإىل  اإ�سافة 
والقطط املت�رشدة يف الليل بحيث 
يقوم ببعرثة القمامة على االأر�ص. 

حمدثونا  اكد  املو�سوع  نف�ص  ويف 
خمتار   باجي  برج  قاطني  اأن  
كل  يف  تنظيف  حمالت  ينظمون 
مرة للتقليل من تراكم االأو�ساخ فيه 
بحرق  يقومون  االأوقات  اأغلب  ويف 
القمامة يف اإحدى غابات املجاورة 
كريهة  روائح  عنها  تنتج  والتي  لهم 
،مما ا�ستلزم على ال�سكان االلتحاق 
باجلهات املعنية للتبليغ عن الو�سع 
فمنه   . منه  يعانون  الذي  املزري 

يطالبون  املنطقة   هذه  �سكان 
النظافة  عمال   مبراعاة  البلدية 
برج  اأحياء   جتاه  واجبهم  بتاأدية 
من  للتقليل  احلدودية    خمتار 
انتظار  ويف  فيه.  االأو�ساخ  تراكم 
تدخل جاد من ال�سلطات العمومية 
مدينة  �ساكنة  على  لزاما  يبقى 
الو�سع  معاي�سة  خمتار  باجي  برج 

املزري الأجل غري م�سمى .
جناة ،ح 

خالد  �سيدي  بلدية  �سكان  ينا�سد 
ب�سكرة  لوالية  املحلية  ال�سلطات 
الت�رشيح  منح  اأجل  من  التدخل 
ال�سريغاز  م�سخة  عمل  النطالق 
تراكة،  الوقود  خدمات  مبحطة 
العزلة  املنتظر منها فك  االأخرية 

عن �سكان البلدية وحتى البلديات 
املجاورة. طالب املجتمع املدين 
ببلدية �سيدي خالد االإدارة املحلية 
بوالية ب�سكرة وعلى راأ�سها مديرية 
تراكة  الوقود  حمطة  منح  البيئة 
املنطقة  م�ستوى  على  املتواجدة 

م�سخة  عمل  النطالق  ت�رشيحا 
حيث  بال�سيارات،  اخلا�ص  الغاز 
للتنقل  املركبات  اأ�سحاب  ي�سطر 
اإىل املقاطعة االإدارية اأوالد جالل 
التزود  اأجل  من  الدو�سن  بلدية  اأو 
على  وزيادة  �سريغاز،  بالوقود 

قطع ع�رشات الكيلومرتات ي�سطر 
الطوابري  يف  لالنتظار  ال�سائقون 
اإىل  باالإ�سافة  اأ�سغالهم  تاركني 
املحطات  على  �سغط  خلق 
�سكان  اأن  عن  ناهيك  االأخرى، 
امليعاد  وراأ�ص  الب�سبا�ص  بلديتي 

خالد  �سيدي  حمطة  من  يتزودون 
�سكان  اأكد  املعاناة  هذه  والأجل   ،
�سيدي خالد باأن م�سخة ال�سريغاز 
للعمل  جاهزة  املحلية  باملحطة 
هذا  واأن  �سهرين  من  اأكرث  منذ 
الت�رشيح  وراءه  امل�سجل  التعطيل 

اطالق  فاإن  وعليه  فقط،  االإداري 
خالد  ب�سيدي  امل�سخة  عمل 
�سكان  عن  اخلناق  فك  �ساأنه  من 
املدينة واملدن املجاورة لها كما 

�سلف الذكر.
�أحمد مبارك نا�صري

يف اإطار تعزيز االإجراءات االأمنية 
اإحباط  اىل  الرامية  الوقائية 
قوات  نظمت  اإجرامي  عمل  اأي 
مترنا�ست  والية  الأمن  ال�رشطة 
عملية  الثالثاء     يوم  اأم�سية 
ال�رشكاء  مع  م�سرتكة  مداهمة 
االأمنيني على م�ستوى قطاع االأمن 

احل�رشي الثالث.
تدخل يف  ال�رشطية  العملية   هذه 
اإطار االإجراءات االأمنية ملداهمة 
اأوكار اجلرمية، مراقبة املركبات 
ومراقبة  اأحجامها  مبختلف 
نقاط  وو�سع  النارية  الدراجات 
على  فجائية،  وتفتي�ص  مراقبة 
مدينة  اأحياء  خمتلف  م�ستوى 
عن  اأ�سفرت  حيث  مترنا�ست، 
بعد  �سخ�سا  وحتويل 13  مراقبة 
تنقيطهم على م�ستوى حمفوظاتنا 
منهم  ت�سعـة  مترير  مع  املحلية  

على  االآيل   التعرف  نظام  على 
باملحطة   AFIS الب�سمات 
ال�سخ�سية  لتحقيق  الرئي�سية 
عنهم  مبحوث  غري  اأنهم  ليتبني 
ملراقبة  اإ�سافة   ، �سبيلهم  ليخلى 
االأنواع  خمتلف  من  مركبة   23
العمليات  . وتبقى هذه  واالأحجام 
منها  الهدف  م�ستمرة،  االأمنية 
وال�سكينة  االأمن  على  احلفاظ 
العامة وحماية املواطن وممتلكاته 
اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية  وحماربة 
كما تدعو م�سالح االأمن املواطنني 
والثقافة  باحل�ص  التحلي  اىل 
باخلطوط  االت�سال  عرب  االأمنية 
لالأمن  العامة  للمديرية  الهاتفية 
النجدة17  خط   ،15-48 الوطني: 
عرب  اأو   104 االأخ�رش  واخلط 

دعائم التوا�سل االجتماعي.
�شيخ مدقن     

االأخرية  ال�سنوات  يف  ت�سهد 
مبدينة  التقليدية  ال�سناعة 
كبريا  تراجعا  بالوادي  املغري 
التنموي  التطور  من  بالرغم 
احلا�سل يف املدينة  يف بع�ص 
يف  التنمية  اأن  اإال  املجاالت 
التقليدية  ال�سناعات  ن�ساطات 
منعدمة  تكون  وتكاد  �سعيفة 
مدينة  اأن  من  الرغم  فعلى   .
�سكاين  جتمع  اكرب  ثاين  املغري 
الوادي  والية  م�ستوى  على 
األف   60 فاق  �سكاين  بتعداد 
يف  كبريا  نق�سا  تعاين  ن�سمة 
واحلرف  ال�سناعات  جانب 
�سناعة  غرار  على  التقليدية 
�سناعة  وكذلك  اخل�سب 
و�سناعة  والقما�ص  ال�سوف 
�سناعة  اجللود  وكذلك 
وال�سناعة  والق�سابية  الربنو�ص 

ال�سعفية املخت�سة بالنخيل.
ميكن  التي  ال�سناعات  هذه 
بدون  البيوت  يف  متار�ص  اأن 
االإدارة  م�سالح  اإىل  التقرب 
يف  االعتماد  اأو  لت�سجيل 

التقليدية  ال�سناعات  �سجل 
وبالرغم من هذا  املتجول يف 
عن  ي�سمع  اأو  يرى  املدينة  ال 
على  ال�سناعات  هذه  وجود 
الرغم من االإمكانات التي تزخر 
اجلانب  هذا  منطقة  يف  بها 
مادية  اأو  ب�رشية  كانت  �سواء 
فبا�ستثناء حريف اأو اثنني الذين 
والبع�ص  البيوت  يف  ين�سطون 
وجود  فال  حمال  لهم  منهم 
يف  معتمدين  حلرفيني  تقريبا 
�سجالت جتارية . وامل�سكل يف 
يزاولون  الذين  اأن  البع�ص  نظر 
هذا الن�ساط يف�سلون ممار�سته 
االإدارة  �رشيبة  عن  بعيدا 
االجتماعي  ال�سمان  وتاأمينات 
من  اأ�سبح  لذا   . االأجراء  لغري 
هذا  يف  النه�سة  ال�رشوري 
الثقايف  الرتاث  الإحياء  اجلانب 
التطور  وم�سايرة  املنطقة  يف 
واليات  بع�ص  يف  احلا�سل 
يف  امل�ساهمة  وكذلك  الوطن 

االإبداع يف هذا اجلانب.
جناة ، ح 

�لنقابة �جلز�ئرية لعمال �لرتبية بب�صار 

�أدر�ر

توقفها ز�د �ملو�طنني غبنا �آخر

يف �إطار خمطط �حتالل �مليد�ن 

ت�صاوؤل عن م�صري �أمو�ل �لدعم و�لقرو�ض 

حتذير من عواقب الحتقان 

القمامة حتا�صر املقاطعة الإدارية برج  باجي خمتار 

م�صخة »�صريغاز« مطلب �صعبي ب�صيدي خالد

اأمن مترنا�صت ينظم 
عملية مداهمة 

ال�صناعة التقليدية غائبة 
باملغري بالوادي 

14 �ألف طالب من تقرت من �أ�صل 31 �ألف م�صجل بجامعة ورقلة 

مطالب بفتح مركز جامعي بالولية املنتدية" تقرت "
طالب �لنائب �لربملاين �صايف �لعربي بالتجمع �لوطني �لدميقر�طي بالد�ئرة �النتخابية بوالية 
�الغو�ط ، �لوزير �الول ب�صرورة �لتدخل �لعاجل لفتح مركز جامعي بالوالية �ملنتدبة تقرت 

�لتي حت�صي 14 �لف طالب من �أ�صل 31 �ألف طالب م�صجل بجامعة ورقلة .
�أحمد باحلاج 

يف  العربي  �سايف  الربملاين  قال 
التما�ص موجه للوزير االول كانت 
قد حت�سلت يومية »الو�سط« على 
ن�سخة منه اأنه  بناء على مرا�سلة  
ع�سوي املجل�ص ال�سعبي الوالئي 
و  �سليم  بلح�رشوف  ورقلة  لوالية 
الروؤوف  عبد  الدين  فخر  غامن 
تدخل  طلب  ،واملت�سمنة 
اإىل  لنقل   ، االأول   الوزير  اإىل 
ان�سغال طلبة التعليم العايل على 
م�ستوى الوالية املنتدبة تقرت ، 
جامعي   مركز  فتح  يف  واملتمثل 
املعطيات  فاإن   ، الغر�ص  وهذا 
عدد  اأن  تبني  لديه   املجمعة 
مرباح  قا�سدي  جامعة  طلبة 

مقاطعة  من  املنحدرين  ورقلة 
باأكرث  عددهم  يقدر  تقرت 
خمتلف  يف  طالب  األف   14 من 
الف   31 اأ�سل  من  التخ�س�سات 
ورقلة  بجامعة  م�سجل  طالب 
جديد  جامعي  مركر  وبفتح   ،
تكون قد اأنهيت معاناة الطلبة يف 
التنقل واالإيواء ف�سال عن تفادي 
التي  املرور  حوادث  من  العديد 
عمر  يف  �سباب  �سحيتها  يروح 

الزهور.
و اأ�ساف نف�ص البيان  اأن جامعة 
ورقلة تبعد 300 كلم على بلديات 
ذهابا  تقرت  االإدارية  املقاطعة 
وايابا وهذا ال�ساأن ، و بالنظر ملا 
تقدم ول�رشورة و�سع هذا املركز 

الهام الطلبة بعني االعتبار .

من جهة ثانية فقد ثمن املتابعون 
الوالية  ببلديات  املحلي  لل�ساأن 
املجهودات  تقرت  املنتدبة 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
ع�سوي املجل�ص ال�سعبي الوالئي 

و غامن  بلح�رشوف  �سليم  بورقلة 
بهدف  الروؤوف  عبد  الدين  فخر 
التنمية  وافاق  بواقع  النهو�ص 
�سلة  لها  التي  القطاعات  ب�ستى 

بيوميات املواطن املحلي .

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

�ص ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ص  الهاتف:   
021737128 

ال�صهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 
ت�سرتك يومية "الو�سط" ب�سكل قانوين
 يف خدمات وكالة االأنا�سول الرتكية

ال�صحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�سط�

املقر الرئي�سي: املنطقة ال�سناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�صخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد اإىل 

ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �صفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب



اخلمي�س 07 جانفي 2021  املوافـق  لـ23  جمادى الأوىل   1442ه اإ�شهار14

ANEP N°:  2116000221الو�سط:2021/01/07 ANEP N°:  2116000434الو�سط:2021/01/07

ANEP N°:  2116000417الو�سط:2021/01/07

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي
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الو�سط:2021/01/07

الو�سط:2021/01/07

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 
-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر 

الهاتف : 05556260980
رقم امللف :40 /2019

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار باملزاد العلني
)طبقا للمواد 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

بطلب من ال�شيدة /اأو�شاين نادية اأرملة مالك عبد احلكيم 
ال�شاكنة / برقم 03 ال�رشاقة دايل اإبراهيم – اجلزائر 

القائمة يف حقها الأ�شتادة / بو�شعدي نبيلة )حمامية لدى املجل�س (مبقت�شى المر بالإذن بالت�رشف بحقوق قا�رش ال�شادر عن 
حمكمة بئرمرادراي�س ق�شم :�شوؤون الأ�رشة بتاريخ : 2020/08/04 رقم الرتتيب : 20/3758 )) ... نرخ�س للم�شماة اأو�شاتي نادية 
ببني م�شو�س املتمثل يف  القا�رش مالك هدى املولودة يف 2014/11/16  بالت�رشف يف مناب  بباري�س  املولودة يف 1969/06/03 
اإبراهيم ا�شطاوايل  احل�شة امل�شاعة املقدرة ب 96/17 التي خلفها والدهما املتويف مالك عبد احلكيم من العقار الواقع بدايل 
ال�شغرى احلاملة لرقم جمموعة ملكية 798 ق�شم 01 م�شاحة 177 م2 ...(( نعلن نحن املح�رشة الق�شائية الأ�شتاذة /حيمور نورة اأنه 
مت اإيداع قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني لفائدة فريق مالك باأمانة �شبط املحكمة و مت التاأ�شري على حم�رش الإيداع بتاريخ : 

2020/12/08 و مت حتديد جل�شة العرتا�شات بتاريخ : 2020/01/10 على ال�شاعة : 10.00 �شباحا 
التعيني : العقار الواقع ببلدية دايل اإبراهيم باملكان امل�شمى ا�شطاوايل ال�شغرى احلامل لرقم جمموعة امللكية 798 من الق�شم 01 

ذو امل�شاحة 177 مرت مربع ح�شب الدفرت العقاري امل�شهر باملحافظة العقارية ال�رشاقة 
تقدم العرتا�شات بعري�شة اىل رئي�س ق�شم البيوع العقارية لدى حمكمة بئرمرادراي�س 03 اأيام قبل جل�شة العرتا�شات /حدد ال�شعر 

الفتتاحي للمزايدة ب 19.000.000.00 دج  
املح�سرة الق�سائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي

-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها 72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي -اجلزائر

تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية
طبقا للمادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الثالثون من �شهر دي�شمرب �شنة الفني و ع�رشون  
 لفائدة : بنك التنمية املحلية  موؤ�ش�شة عمومية اقت�شادية �رشكة ذات ا�شهم 

الكائن مقرها ب : 05 �شارع قا�شي عمار �شطاوايل – اجلزائر 
�شد ال�شيد : ايبود ميلود 

ال�شاكن ب : تعاونية اأ ج ف عمارة 45 دايل اإبراهيم اجلزائر 
مراعاة لحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

 بناءا على ال�شند التنفيذي )رهن اتفاقي من درجة اأوىل �رشاء �شكن ( املحرر و املنعقد مبكتب التوثيق الأ�شتاذ /بلوني�س نا�رش الدين )املوثق بدايل اإبراهيم ( بتاريخ : 
2012/08/15 فهر�س رقم : 2012/1033 املمهور بال�شيغة التنفيذية 

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�شالن عن طريق ر�شالة م�شمنة بتاريخ : 2020/09/23 حتت رقم : 00137713376
-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات حمكمة بئرمرادراي�س (املوؤرخ يف :2020/11/04
-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات ببلدية دايل اإبراهيم ( املوؤرخ يف :2020/10/22

-بناءا على الذن بالن�رش ال�شادر عن ال�شيد/رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ:2020/12/03 حتت رقم:20/06620
 تطبيقا لحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�شتاذة/حيمور نورة حم�رشة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة ح�شني داي-جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبنا ب72 �شارع بوجمعة مغني-ح�شني داي-اجلزائر املوقعة ادناه

كلفنا املدعو ال�شيد)ة(/ايبود ميلود 
ال�شاكن ب : تعاونية اأ ج ف عمارة 45 دايل اإبراهيم اجلزائر 

ان ي�شدد فورا بني اأيدينا مبلغ الدين املحكوم به املقدر ب : 3.776.946.61 دج هذا ح�شب جدول الفوائد و غرامات التاأخري امل�شلم لنا من طرف بنك التنمية املحلية  
بال�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رش الق�شائي 

ونبهناه: بانه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش م�شمون التكليف بالوفاء يف اجلريدة و ال نفذ عليه جربا بكافة  الطرق القانونية 
مع  كافة التحفظات 

اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش  للعمل به وفقا للقانون 
املح�سرة الق�سائية 

الو�سط:2021/01/07

الو�سط:2021/01/07الو�سط:2021/01/07
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ANEP N°:  2116000457ANEP N°:  2116000449



 �سيانة كابل بحري والتزام ب�سمان ا�ستمرارية اخلدمات 
اأعلنت �صركة ات�صالت اجلزائر عن مبا�صرتها , اأم�س الأربعاء , عملية �صيانة للكابل البحري 

ا�صتمرارية  �صمان  على  الفرتة  هذه  طوال  �صت�صهر  اأنها  واأكدت  اأيام«,  ل«ب�صعة  متتد   ,SeaWeMe4
خدماتها وتفادي اأي ا�صطرابات على خدمات الأنرتنت.

ق.و

بيان  يف  ال�رشكة  واأو�ضحت 
�ضتتم  ال�ضيانة  عملية  اأن  لها, 
»�رشكائها  مع  بالتن�ضيق 
الأجانب اأع�ضاء احتاد �رشكات 
وقالت   ,»SeaWeMe4
البحري  الكابل  »ا�ضتالم  اأن 
لها  �ضي�ضمح  اأورفال/األفال, 
خدمات  ا�ضتمرارية  ب�ضمان 
كان  ما  عك�س  على  الأنرتنت 

يحدث 
كانت  حني  ال�ضابق,  يف 
يف  ال�ضيانة  اأ�ضغال  تت�ضبب 
كبرية  ا�ضطرابات  حدوث 
ال�ضبكة«واأ�ضافت  على 

ال�ضيانة,  اأ�ضغال  اأن  ال�رشكة 
وتعاقديا  تقنيا  »التزاما  تعد 
اجلزائر  لت�ضالت  بالن�ضبة 

ال�رشكات  احتاد  اأع�ضاء  جتاه 
املعني«,  بالكابل  اخلا�س 
ال�ضيانة  دورة  اأن  اإىل  م�ضرية 

التي �ضتمتد على مدار »ب�ضعة 
»انخفا�س  اإىل  �ضت�ؤدي  اأيام«, 
ملدة  ال�ضبكة  ل�ضعة  ق�ضري 
تقارب ال�ضاعتني )2 �ضا( ليلة 6 
�ضا   23.00 )بني   2021 جانفي 

و3.00 �ضا �ضباحا(«.
اجلزائر,  ات�ضالت  واأكدت 
فرتة  ط�ال  »�ضت�ضهر  اأنها 
�ضمان  على  ال�ضيانة,  اأ�ضغال 
لكل  خدماتها  ا�ضتمرارية 
زبائنها وم�ضرتكيها«, واأ�ضافت 
اأنها »لن تدخر جهدا ب�رشيا اأو 
ا�ضطرابات  اأي  لتفادي  ماديا 
خالل  الأنرتنت  خدمات  على 
�ضتجرى طيلة  التي  التدخالت 

دورة ال�ضيانة«.

ات�صالت اجلزائر
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اإح�سائيات وباء 

مل ترتك الإمارات فر�ضة انعقاد الدورة  كورونا يف اجلزائر
47 ملجل�س التعاون ال�ضالمي بنيجرييا 
للحديث عن جماعة الأخ�ان امل�ضلمني 
لئحة  يف  بت�ضنيفها  تطالب  راحت 
الكيانات الإرهابية جاء هذا على ل�ضان 
ال�ضيا�ضي  بالعمل  عهد  حديثة  وزيرة 
تدعى رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي وزيرة 
دولة ل�ض�ؤون التعاون الدويل,و من حيث 
ي�ضفي  الإماراتية  امل�ض�ؤولة  تدري  ل 
هذا الت�رشيح مزيدا من املظل�مية يف 

ر�ضيد هذه احلركة .
يق�ل مارك �ضري ل�باران )2019-1956(  
وه� ل�اء �ضابق يف �ضالح اجل� الفرن�ضي, 
ال�ضلك  يف  ع�ضكري  كملحق  عمل 
الدبل�ما�ضي الفرن�ضي يف ال�رشق الأدنى 
واجلزيرة العربية وكم�ض�ؤول يف اجلي�س 
التعاون مع منطقة  الفرن�ضي عن ملف 

ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا.
ظبي  اأب�  �ضيا�ضة  »تق�م  له   مقال  يف 
رئي�ضييني:  حم�رين  على  اخلارجية 
الإ�ضالم  اإيران, وحماربة  الحتماء من 
م�ضتهدفة  �ض�ره,  ب�ضتى  ال�ضيا�ضي 
الإخ�ان امل�ضلمني ب�ضكل اأ�ضا�ضي. واإذا 
م�ضرتًكا  قا�ضًما  اإيران  من  اخل�ف  كان 
اأنها  اإل  امللكية,  اخلليج  اأنظمة  بني 
الإ�ضالم  اإزاء  م�حًدا  م�قًفا  تتبنى  ل 

ال�ضيا�ضي«
جتعل  كدولة  الإمارات  يجعل  مالذي 
الق�ضاء  وه�  يتيما  و  وحيدا  هدفا  لها 
جندت  ,و  معني  �ضيا�ضي  تيار  على 
نف�ذها  و  عالقاتها  كل  الغر�س  لهذا 
املزع�م و دفعت اأم�ال طائلة للرتويج 

لعالقة الإخ�ان بالإرهاب.

مع احلدث 

الإمارات و حلم 
"اإ�سرائيل" الكربى

وداد احلاج

بعني الدفلى

توقيف عن�سري دعم للجماعات الإرهابية 
البليدة

تكرمي الأديب »رابح خدو�سي«
ال�طني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
الأ�ضب�ع  خالل  ال�ضعبي, 
عن�رشي  ت�قيف  من  املن�رشم, 
الإرهابية  للجماعات  دعم   )02(
قنابل   3 تدمري  و  الدفلى  بعني 
بب�مردا�س,  ال�ضنع  تقليدية 
الأربعاء  اأم�س  به  اأفاد  ح�ضبما 

بيان ل�زارة الدفاع ال�طني.
�ضياق  يف  اأنه  البيان  واأو�ضح 
املبذولة  املت�ا�ضلة  اجله�د 
وحماربة  الإرهاب  مكافحة  يف 
اأ�ضكالها,  اجلرمية املنظمة بكل 
للجي�س  ومفارز  وحدات  نفذت 
الفرتة  خالل  ال�ضعبي  ال�طني 
 2020 دي�ضمرب   30 من  املمتدة 
عمليات   ,2021 جانفي   05 اإىل 

عديدة يف اإطار مكافحة الإرهاب 
عن�رشي  ت�قيف  على  اأ�ضفرت 
الإرهابية  للجماعات  دعم   )02(
ك�ضف  الدفلى, يف حني مت  بعني 
م�ضد�ضني )02( ر�ضا�ضني من ن�ع 
كال�ضنيك�ف وخمزين )02( ذخرية 
باإن امنا�س, وك�ضف وتدمري )03( 
قنابل تقليدية ال�ضنع بب�مردا�س 

ف�ضال عن عملية 
با�رشها  التي  والتم�ضيط  البحث 
اجلي�س ال�طني ال�ضعبي مبنطقة 
�ضبق  التي  بتيبازة  م�ضلم�ن 
اإىل  اأف�ضت  والتي  عنها  الإعالن 
الق�ضاء على �ضتة )06( اإرهابيني 
نارية  اأ�ضلحة   )06( وا�ضرتجاع 

وكمية من الذخرية.

اأ�رشفت اأم�س جمعية ال�ضحفيني 
على  اليليدة  ل�لية  املرا�ضلني  و 
لالأديب  تكرميي   حفل  تنظيم 
والقا�س وامل�ؤرخ »رابح خدو�ضي« 
م�ؤخرا  البالد  �رشف  الذي 
كاتب  اأح�ضن  بجائزة  بتت�يجه 
يف  العربي  امل�ضت�ى  على  ق�ضة 
 ,2020 ل�ضنة  للطفل  الق�ضة  اأدب 
ح�ض�ر  املنا�ضبة  �ضهدت  حيث 
والثقافية  الإعالمية  الأ�رشة 
اأب�ا  الذين  و�ضعراء  اأدباء  من 
 , مدينتهم  ابن  يكرم�ا  اأن  اإل 
املبدع  الكاتب  عرب  ال�ضياق  ويف 
�ضعادته  عن  خدو�ضي«  »رابح 
الغامرة قائال ) �ضكري وعرفاين 
ملدينة اليليدة التي كرمتني الي�م 
املرا�ضلني  جمعية  من  مببادرة 

ح�ض�يل  مبنا�ضبة  وال�ضحفيني, 
على كاأ�س العامل للمبدعني العرب 
ل�ضنة 2020 فئة ق�ض�س الأطفال 
الأ�ضتاذ  اجلمعية  لرئي�س  , حتية 
اإىل  �ضكرا  اأعراب,  الدين  ن�ر 
والأدباء  الأديبات  الإبداع  ورود 
,اإىل  بتقديرهم  اأخجل�ين  الذين 
و�ضائل الإعالم بكل اأن�اعها,واإىل 
كل من �ضنع البهجة بح�ض�ره اأو 
اأجمل  والقادم  الراقية  كلماته 
الأ�ضتاذ  ويعترب  هذا  اهلل(,  بح�ل 
وباحث  كاتب  خدو�ضي«  »رابح 
الكتابة  يف  ثري  بر�ضيد  يزخر 
اأعماله  بع�س  وترجمت  الأدبية 
ونال  والجنليزية  الفرن�ضية  اإىل 
واجل�ائز  التكرميات  عديد 

وطنيا ودوليا .

»اجلرعة الواحدة« تثري اجلدل
غ�سب اأمريكي ب�ساأن لقاح كورونا

الأرقام  اأظهرت 
الطبية  والإح�ضاءات 
ال�ليات  يف  الأخرية 
مقتل  املتحدة 
كل  واحد  اأمريكي 
وباء  ب�ضبب  ثانية   33
يف  وذلك  ك�رونا, 
وقت ت�ضهد فيه عملية 
تاأخرا  اللقاح  ت�زيع 

كبريا.
من  كان  اأن  فبعد 

املنتظر اأن يتم تلقيح 
�ضخ�س  ملي�ن   20
�ضهر  نهاية  بحل�ل 

املا�ضي,  دي�ضمرب 
اإعطاء  فعليا  يتم  مل 
لأربعة  اإل  اللقاح 

األف  و500  ماليني 
حتى  فقط  �ضخ�س 
اللقاح  اأن  ومع  الآن 
اأن  اإل  متاحا,  اأ�ضبح 
يف  اإدارية  �ضع�بات 
بني  وخالفات  ت�زيعه 
الفيدرالية  احلك�مة 
املحلية  واحلك�مات 
املختلفة  لل�ليات 
بتاأخر ح�ض�ل  ت�ضببت 

امل�اطنني عليه.

بكورونا جديدة  اإ�صابة   247
ارتفاع اجمايل ال�صابات اىل : 101120

ت�صجيل04 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2786

حالت ال�صفاء اجلديدة : 198
ارتفاع اجماىل ال�صفاء اىل : 68383

رئي�س رابطة كرة القدم 
عبد الكرمي مدوار

برجمة املباريات كانت 
تاأتي باأوامر فوقية

لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�س  �رشح 
اأ�ضداء  لي�مية  مدوار  الكرمي  عبد  القدم 
من  عانت  الرابطة  اأن  اأم�س  املالعب 
قرارتها  يف  ال�ضابق  النظام  تدخالت 
الداخلية, اذ اأكد اأن الرابطة راحت �ضحية 
البالد  يف  الجتماعي  و  ال�ضيا�ضي  ال��ضع 
يف  باطلة  اتهامات  تتحمل  كانت  اأنها  و 

التعمد بتاأجيل بع�س اللقاءات.
تعليمات  اىل  القرارات  تلك  برر  قد  و 
مبا�رشة م�ثقة من دوائر اأمنية و �ضيا�ضية, 
حركات  يف  اللقاءات  تلك  تت�ضبب  ل  كي 
تهدد  �ضعبية  انتفا�ضات  اأو  احتجاجية 
ال�ضيا�ضية  الأزمة  اأعترب  كما  العام,  الأمن 
من  العديد  خلقت  الأخرية  ال�ضحية  و 

العراقيل يف ت�ضيري �ض�ؤون الرابطة.
لعهدة  الرت�ضح  يف  نيته  خ�ض��س  يف  اأما 
لكن  ذلك,  يف  مدوار  يف�ضل  جديدة, مل 
الظروف  ح�ضبه  ت�ضهد  لن  القادمة  الفرتة 
وعا�ضتها  البالد  �ضهدتها  التي  ال�ضعبة 
من  اأكرث  اأريحية  فيها  و�ضتك�ن  الرابطة, 
الناحية الت�ضيريية و املالية, و عليه القرار 
قبل  اأ�ضب�ع  اآخر  يف  �ضيك�ن  الرت�ضح  يف 

النتخابات.

اأعلن جي�س الكيان ال�ضهي�ين اأم�س 
, الأربعاء, اأن 924 جنديا , م�ضاب�ن 
اإن  وقال  ك�رونا  بفريو�س  حاليا, 
ال�ضحي  احلجر  يف  جنديا   9980
املنزيل واأ�ضار اجلي�س اإىل اأن 15620 
جنديا تلق�ا حتى  اأول اأم�س اأم�س 
اللقاح  الثالثاء, اجلرعة الأوىل من 
امل�ضاد لفريو�س ك�رونا ومل ي��ضح 
اجلي�س عدد اجلن�د, الذين اأ�ضيب�ا 
بالفريو�س, منذ ظه�ر ال�باء مطلع 
الكيان  اأعلن  وقد  املا�ضي  العام 

الأربعاء, ت�ضجيل  ال�ضهي�ين اأم�س 
8164 اإ�ضابة بفريو�س ك�رونا,خالل 
وقالت  الأخرية  الـ24  ال�ضاعات 
اإجمايل  اإن  بيان,  ال�ضحة يف  وزارة 
اإىل  ارتفع  بالفريو�س  الإ�ضابات 
وفاة  حالة   3495 458132؛منها 
جممل  من   824 اأن  ,واأ�ضافت 
�ضعبة,و221  حالة  يف  الإ�ضابات 
م�ضابني  و207  مت��ضطة,  حالة  يف 

م��ض�ل�ن على اأجهزة تنف�س.
ق.د/الأنا�صول-بت�صرف

الكيان ال�صهيوين

اإ�سابة 924 جنديا بفريو�س كورونا

�صاحل ميناء زموري 
ببومردا�س

انت�سال جثة يف درجة 
متقدمة من التعفن 

انت�ضل عدد من ال�ضيادين �ضباح اأم�س  الأربعاء 
ب�ضاحل ميناء زم�ري البحري, �رشق ب�مردا�س, 
جثة يف درجة متقدمة من التعفن يجهل ه�يتها, 

ح�ضبما اأفاد به م�ضدر من احلماية املدنية.
اجلهاز  بهذا  العالم  بخلية  املكلف  واأو�ضح 
يف  ب��ضا�ضية  ح�ضني  الأول  املالزم  بال�لية, 
ببلدية  املدنية  احلماية  م�ضالح  اأن  ت�رشيح, 
من   10 ال  ال�ضاعة  حدود  يف  تدخلت  زم�ري 
ذكر,  جن�س  من  جثة,  نقل  لأجل  اأم�س  �ضباح 
عدد  انت�ضلها  التعفن,  من  متقدمة  درجة  يف 
من ال�ضيادين بعر�س البحر على م�ضت�ى ميناء 
زم�ري البحري واأ�ضاف اأن اجلثة قد نقلت اإىل 
اأن  و  الثنية  اجلثث مب�ضت�ضفيي  م�ضلحة حفظ 

حتقيقا قد فتح بغر�س حتديد ه�يتها.

خن�صلة
تعميم الوجبة ال�ساخنة 

عرب 17 مدر�سة 
قامت م�ضالح ولية خن�ضلة بالتن�ضيق مع مديرية 
الرتبية و املجل�س ال�ضعبي لبلدية خن�ضلة بحر 
ال�ضاخنة  ال�جبة  بتعميم  اجلاري  الأ�ضب�ع 
تقع  البتدائي عرب 17 مدر�ضة  الط�ر  لتالميذ 
باإقليم بلدية عا�ضمة ال�لية, ح�ضب ما ا�ضتفيد 
اأم�س الأربعاء من كمال حقا�س ملحق بدي�ان 

ولية خن�ضلة مكلف مبلف الرتبية والتعليم.
تنفيذا  باأنه  ت�رشيح  يف  امل�ضدر  ذات  وك�ضف 
تب�ن  رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد  لتعليمات 
بخ�ض��س تعميم ال�جبة ال�ضاخنة على تالميذ 
الثنني  ي�م  منذ  �رشع  البتدائية  املدار�س 
متمدر�ضني  تلميذ   5300 من  اأكرث  املن�رشم 
يف  خن�ضلة  بلدية  باإقليم  تقع  ابتدائية   17 عرب 

ال�ضتفادة من ال�جبات ال�ضاخنة.

ال�صلف

توقيف 10 اأ�سخا�س يف ق�سية "اإجها�س " 
اأوقفت فرقة ال�رشطة الق�ضائية 
باأمن دائرة اأولد فار�س بال�ضلف 
10 اأ�ضخا�س عن ق�ضية »اإجها�س 
ل�فاة«,  مف�س  �رشعي  غري 
ح�ضبما علم اأم�س الأربعاء لدى 
بذات  والإعالم  الت�ضال  خلية 
واأو�ضح املكلف  الأمنية,  الهيئة 

ال�رشطة  حمافظ  بالإعالم, 
عنا�رش  اأن  ال�رشيف   عنق�د 
دائرة  باأمن  الق�ضائية  ال�رشطة 
 10 اأوقفت  »قد  فار�س  اأولد 
اإجها�س  ق�ضية  عن  اأ�ضخا�س 
راح  ل�فاة  مف�س  �رشعي  غري 
العمر  من  تبلغ  اإمراأة  �ضحيته 

للمتحدث,  �ضنة«وا�ضتنادا   31
ا�ضتغالل  الق�ضية  هذه  متت 
ممر�ضة  بقيام  تفيد  ملعل�مات 
متقاعدة بتح�يل م�ضكنها و�ضط 
مدينة ال�ضلف اإىل حمل لعمليات 

اإجها�س غري �رشعي, 
 31( الفتيات  اإحدى  واإقدام 

�ضنة( على طلب امل�ضاعدة منها 
لإجها�س حملها غري ال�رشعي, 
اآخر  �ضخ�س  من  بتحري�س 
حيث  �ضنة,   32 العمر  من  يبلغ 
مل�ضاعفات  الفتاة  تعر�ضت 
نتيجة عملية الإجها�س وه� ما 

اأدى ل�فاتها.

اأح�صن مرزوق

�س.زكرياء



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
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