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حركة �شاملة يف القطاع خالل الأيام املقبلة

اإنهاء مهام 22 مدير خدمات جامعية

ق�شية ال�شعيد بوتفليقة

النيابة العامة ترد على  
املحامي خالد بورايو  

وزارة التجارة 

االأر�ض تهتز حتت 
اأقدام الوزير رزيق

الدكتور جمال فورار

اإطالق حملة التلقيح فور 
ا�صتالم اجلرعات االأوىل 

وزير ال�شناعة، فرحات اأيت علي :

12 جممع عمومي متعرث 
�صيخ�صع لدرا�صة عميقة
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فندت النيابة العامة لدى جمل�س ق�ضاء 
اجلزائر, يف بيان لها, »جملة وتف�ضيال« ادعاءات 

خالد بورايو, حمامى  املتهم لدى منظمة 
اجلزائر بخ�ضو�س ق�ضية الـمدعو بوتفليقة 

ال�ضعيد, املتابع اأمام قا�ضي التحقيق بالقطب 
اجلزائري املايل واالقت�ضادي باجلزائر.

اأفادت وزارة التجارة يف بيان لها اأن هناك 
»حملة موجهة« �ضد االإ�ضالحات التي �رشع 
فيها على م�ضتوى القطاع تقودها »جهات 

معينة »عرب �ضفحات و ح�ضابات »م�ضبوهة« 
على مواقع التوا�ضل االجتماعي.

اأعلن الناطق الر�ضمي با�ضم اللجنة العلمية 
لر�ضد ومتابعة تف�ضي فريو�س كورونا, الدكتور 
جمال فورار, اأم�س ال�ضبت باجلزائر العا�ضمة  

اأنه �ضي�رشع يف عملية التلقيح �ضد فريو�س 
كورونا فور ا�ضتالم اجلرعات االوىل خالل 

»االيام القليلة القادمة«.

قال وزير ال�ضناعة, فرحات اإبراهيم اأيت 
علي, اأم�س, اأن هناك 12 جممع عمومي متعرث 

�ضيخ�ضع للدرا�ضة العميقة للت�رشف وفق 
و�ضعيته االقت�ضادية, م�ضريا اإن مديونية القطاع 
العمومي ال يتعدى 12 مليار دوالر , واالأ�ضول 

تكفي ل�ضمان املديونية.

الوطني  الديوان  من  م�ضادرمقربة  ك�ضفت 
يف  وا�ضعة  حركة  عن  اجلامعية  للخدمات 
خالل  اجلامعية  اخلدمات  مدراء  �ضفوف 
االأ�ضابيع املقبلة  تتخللها عملية انهاء مهام 
22مدير خدمات جامعية ممن متت متابعتهم 
ق�ضائيا, اأو الدين ف�ضلوا يف ت�ضيري القطاع او 
قطاعهم,خالل  يف  ف�ضائح   اندلعت  ممن 

فرتات ت�ضيريهم املديريات.

خريجيو العالقات الدولية مق�شيون املدر�شة الوطنية لالإدارة
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العالمة حممد تركي القماري

جماهد زاوج بني 
التحرير والرتبية

�س2  بعد عزل وزير النقل و مدير اجلوية اجلزائرية

ن�صاط الوزراء والوالة حتت املجهر 
الدولة  ملوؤ�ش�شات  اأ�شاءت  اجلزائرية  اجلوية  عاليل:  •         خمتار 
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بعد ا�شطهاده و طلبه  للموت:

البخاري ُظلم حيا 
وُظلم ميتا

املقاربة والآليات

اجلامعة اجلزائرية 
والدور التنموي 

بقلم :جمال ن�شراهلل بقلم :بقلم اأحمد بن ال�شائح بقلم: حممد مرواين

توؤكد اإقالة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، لوزير النقل لزهر هاين ب�شفة 
فردية، على اأن ن�شاط الوزراء وعملهم حتت جمهر الرقابة، كما تفتح املجال 

لتغيريات فردية اأخرى بحكومة جراد، كلما اقت�شت ال�شرورة ذلك، يف انتظار 
تعيني حكومة جديدة على �شوء نتيجة الت�شريعيات املرتقبة قريبا

بو كبة ... الثقافة واملواطنة

كلمة اعرتاف 
باحل�صور الثقايف

بقلم  : د. بن عجمية بوعبد اهلل

  �ص9



املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإقالة  توؤكد 
تبون، لوزير النقل لزهر هاين ب�صفة فردية، 
على اأن ن�صاط الوزراء وعملهم حتت جمهر 
لتغيريات فردية  تفتح املجال  كما  الرقابة، 
اأخرى بحكومة جراد، كلما اقت�صت ال�رضورة 
ذلك، يف انتظار تعيني حكومة جديدة على 

�صوء نتيجة الت�رضيعيات املرتقبة قريبا
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأقال 
اأم�س وزير النقل هاين ، وجاء هذا القرار، 
�رضكة  بها  قامت  ا�صترياد  لعملية  تبعا 
واملتعلقة  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
بن�صاط الكاترينغ بدون االأخذ بعني االعتبار 

الو�صعية االقت�صادية واملالية للبالد.
رئي�س  فاإن  االأوىل  الوزارة  بيان  ح�صب  و 
اجلمهورية، قد اأنهى مهام وزير النقل لزهر 
ا�صترياد  لعملية  تبعا  القرار  هذا  جاء  هاين 
قامت بها �رضكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
االأخذ  بدون  الكاترينغ  بن�صاط  واملتعلقة 
بعني االعتبار الو�صعية االقت�صادية واملالية 
من  البالد  احتياطات  ت�صيري  وكذا  للبالد، 
للمنتوج  االأهمية  واعطاء  ال�صعبة  العملة 

املحلي، ي�صيف البيان.
و ح�صب ذات امل�صدر ، فقد ثم  مت تكليف 
�صيايل،  فاروق  العمومية  االأ�صغال  وزير 

بالقيام مبهام وزير النقل بالنياب
العام  املدير  من  كل  مهام  اإنهاء  مت  كما 

للخطوط اجلوية اجلزائرية، بخو�س عال�س، 
وم�صوؤول خدمات االإطعام بال�رضكة نف�صها، 
وياأتي القرار ب�صبب �صفقة ا�صترياد مرتبطة 
مراعاة  دون  االإطعام  ن�صاط  بخدمات 
املالية  والتوجيهات  االقت�صادية  الظروف 
ال�صعبة،  للعملة  عقالين  لت�صيري  الرامية 

ح�صب بيان للوزارة االأوىل.

حمزة خ�ضري
اإنهاء مهام م�ض�ؤولني بهذا احلجم 

ر�ضالة وا�ضحة 

اأن  الد�صتوري  القانون  يف  املخت�س  اعترب 
وزير  مهام  باإنهاء  اجلمهورية  رئي�س  قرار 
اجلزائرية  للجوية  العام  املدير  و  النقل 
اجلمهورية  لرئا�صة  الوارد  للتقرير  تبعا 
بالعملة  ا�صترياد منقوالت من اخلارج  حول 
من  العديد  طياته  يف  يحمل  ال�صعبة 
الدولة ما�صية يف  اأن  توحي  التي  الدالالت، 
مكافحة الف�صاد ، و تاأكيد  اأن هذه الغاية ال 
اجلزائية  الق�صائية  املتابعات  عرب  تتحقق 
فقط بل متر عرب عدة اليات قانونية اأخرى 

منها اآلية العزل من الوظيفة
الد�صتوري  القانون  يف  املخت�س  اأكد 
به جريدة  حمزة خ�رضي يف ت�رضيح خ�س 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  قرار  اأن  »الو�صط« 

و  النقل  وزير  مهام  باإنهاء  تبون  املجيد 
يج�صد  اجلزائرية،  للجوية  العام  املدير 
على  ال�صارمة  الرقابة  يف  الدولة  اإرادة 
مهما  امل�صوؤولني  على  و  احلكومة  اأعمال 

كانت الرتب امل�صوؤوليات.
و لفت حمزة خ�رضي اأن اإنهاء مهام م�صوؤولني 
بهذا احلجم على خلفية وقائع و ت�رضفات 
هي  احلكومة  �صيا�صية  مع  تتعار�س  ثابتة 
ر�صالة وا�صحة على اأن اجلميع حتت جمهر 

الرقابة .
خطوة  اأن  القانون  يف  املخت�س   و�صدد 
الرئي�س تبون جت�صد اإرادة الدولة يف تر�صيد 
اأن  و  التبذير  حماربة  و  العمومية  النفقات 
العمومية  اخلزينة  من  ي�رضف  دوالر  اأي 
يجب اأن يخ�ص�س ملا يحقق اأهداف برنامج 
احلكومة، و توؤكد عزمه  على تنفيذ برنامج 
و  االإيرادات  تقلي�س  اإىل  الرامي  احلكومة 

ت�صجيع املنتوج الوطني.
 
 

خمتار عاليل
اجل�ية اجلزائرية خرقت ت��ضيات 

رئي�س اجلمه�رية

خمتار  املحلية  التنمية  يف  املخت�س  اأكد 
باإنهاء  اجلمهورية  رئي�س  قرار  اأن  عاليل 

�صائب،  هاين  لزهر  النقل  وزير  مهام 
نف�صه  له  ت�صول  من  لكل  قوية  ور�صالة 
حني  يف  وموؤ�ص�صاتها،  للجزائر  االإ�صاءة 
والتغيريات  يف  االإقاالت  �صل�صلة من  توقع 
�صلك الوالة و اجلهاز التنفيذي لبعث �صورة 
ال�صتقطاب  اجلديدة  للجمهورية  حقيقية 

ثقة املواطنني.
خمتار  املحلية  التنمية  يف  املخت�س  ثمن 
عاليل يف ت�رضيح خ�س به جريدة »الو�صط« 
تبون  قرار رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
باإنهاء مهام وزير النقل لزهر هاين ومدير 
معتربا  عال�س،  بخو�س  اجلزائرية  اجلوية 
باأن تو�صياته يجب  اأن اخلطوة هي ر�صالة 
فيما  خا�صة  الواقع  اأر�س  على  جت�صد  اأن 
تعلق برت�صيد النفقات ، م�صددا اأن اجلزائر 
بحاجة اإىل وزراء ا�صحاب قرارات قوية ال 

ميوالت متيع موؤ�ص�صات الدولة .
التي  اأن   ال�صفقة  عاليل  خمتار  اعترب  و 
قامت بها اخلطوط اجلوية اجلزائرية هي 
خطوة  اأن  الفتا  الرئي�س،  لتعليمات  خرق 
ا�صترياد ملنتجات متوفرة بال�صوق املحلية 
وتهريب  الوطني  لالقت�صاد  حتطيم   ،
للعملة ال�صعبة ، م�صيفا :« ال�صفقة ت�صمى 
واالغراء  االإغراق  ب�صيا�صة  اقت�صاديا 
مبنتجات اأجنبية مل�صاعدة موؤ�ص�صات دول 
اأجنبية  دولة  اقت�صاد  ت�صجيع  وهو  اأخرى، 

على ح�صاب االقت�صاد الوطني«
عاليل  :«  اخلطوط  خمتار  وقال 
اأن  ت�صجع  عو�س  اجلوية  اجلزائرية 
املنتوج املحلي لرفعه وا�صتهالكه لتطوير 
وحداتها  وتو�صيع  اجلزائرية  املوؤ�ص�صات 
احلرب  ال�رضكة  اأعلنت   ، البطالة  لتقلي�س 
االإ�صاءة  وبالتايل  الوطني  االقت�صاد  على 
ملوؤ�ص�صات الدولة وخرقا لتو�صيات رئي�س 
اجلمهورية وقوانني الدولة وتعليمات الوزير 

االول ».
ا�صترياد  �صفقة  اأن  اعترب خمتار عاليل  و 
هو  باالإطعام  خا�صة  اأجنبية  منتجات 
جزائرية  �رضكة  مواالة  يو�صح  ت�رضف 
يف  ،وم�صاعدتها  اأجنبية  دولة  القت�صاد 
طريق  عن  الوطني  االقت�صاد  حتطيم 
اإفال�س  ،ومنه  ال�صعبة  العملة  تهريب 
امليل  وكذا  املالية اجلزائرية  املوؤ�ص�صات 
اأجنبي على ح�صاب  ا�صتهالك ما هو  نحو 
احلرب  من  نوع  هو  ،و  اجلزائري  املنتج 

على املوؤ�ص�صات االإنتاجية اجلزائرية .
و �صدد املخت�س يف التنمية املحلية على 
مطالبا  هاين،كان  لزهر  النقل  وزير  اأن 
بقطاعه،واأن  يحدث  ما  على  بالوقوف 
يف  احلرية  العامني  يرتك  للمدرين  ال 

الت�صيريالذي مي�س باالقت�صاد الوطني .
 اإميان ل�ا�س 
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رافع رئي�س حركة جمتمع ال�ضلم عبد الرزاق مقري ل�ضرورة اإطالق ح�ار جاد وم�ض�ؤول 
بخ�ض��س قان�ن االنتخابات، م�ضددا على ت�فري �ضمانات نزاهة االنتخابات املختلفة 
واالتفاق على جدول تنظيمها ،واالبتعاد عن كل �ضكل من اأ�ضكال تدخل االإدارة يف 

املناف�ضة بني االأحزاب.

 اإميان ل�ا�س

الرزاق  عبد  حم�س  حركة  رئي�س  �صدد 
خالل  كلمته  خالل  اأم�س  يوم  مقري 
»اجلزائر  الوطنية  الندوة  اأ�صغال 
�رضورة  على  اخلارجية«،  والتحديات 
اإجناح  اأجل  من  وم�صاورات  احلوار  فتح 
خالل  من  ال�صيا�صية،  االإ�صالحات 
من  باخلروج  ال�صيا�صية  االأجواء  حت�صني 
،واال�صتقطاب  املهلك  االحتقان  حاالت 
امل�صطلحات  ،وتطوير  باحلوار  العدمي 
،واملخزون اللغوي ال�صيا�صي مبا ي�صاعد 

على التقارب بدل التنافر.
احرتام  اإىل  مقري  الرزاق  عبد  ودعا 
وطنية  موؤ�ص�صات  باعتبارها  االأحزاب 
عن  واالبتعاد  الدولة،  موؤ�ص�صات  من 
واعتبار  اإرباكها،  اأو  اإ�صعافها  حماوالت 
اأن دميومة نزاهة االنتخابات هو اأهم ما 
ي�صاعد على تطوير االأحزاب وبروز طبقة 

�صيا�صية نزيهة وموؤهلة
حم�س  حركة  يف  االأول  امل�صوؤول  واأكد 
هي  املدين  املجتمع  جمعيات  اأن  على 
�صيا�صيا  البلد  تطوير  اأ�صا�صي يف  �رضيك 
،وثقافيا،  ،واجتماعيا  ،واقت�صاديا 
فاعليتها  هو  اأكرث  لذلك  يوؤهلها  وما 
باخت�صا�صاتها  والتزامها  الوظيفية 

العامة  للخدمة  ثالث  كقطاع  الت�صاركية 
ولي�س مبناف�صة  الدفعية  املجاالت  ،ويف 

االأحزاب يف اخت�صا�صاتها التمثيلية.
 و دعا مقري اإىل التوقف عن ال�رضاعات 
وحتويل  واملناطقية  واجلهوية  العرقية 
النقا�س واملناف�صة بني الربامج واالأفكار 
احل�صارية،  الفكرية  خلفياته  ح�صب  كل 
م�صددا اأن �صيانة امل�صرتك الهوياتي بني 
اجلزائريني، وعلى راأ�صها االنتماء الديني 
لل�رضاعات  تعري�صها  وعدم  واللغوي، 
اال�صتعانة  وجترمي  العدمية  ال�صيا�صية 
من  �صكل  باأي  ال�صدد  بهذا  باالأجنبي 

االأ�صكال.
بـ”ال�رضاعات  و�صفه  ما  مقري  انتقد  و 
احلراك  اأفرزها  التي  والعداوات  
لتحقيق  معطلة  كانت  والتي  ال�صعبي 
م�صوؤولية  حممال  الكربى،  اأهدافه 
واالجتماعية  احلزبية  والطبقة  لل�صلطة 
التعرث  اأرجع  حني  يف  ت�صكيالتها،  بكل 
الت�صابق  اإىل  اأهداف احلراك  يف حتقيق 
اأجل  من  احلراك  ال�صتغالل  املحموم 
اأو البقاء فيه، وبروز  الو�صول اإىل احلكم 
ال�صلطة  م�صتوى  على  �صعبوية  مظاهر 
النا�صجة  ال�صيا�صية  البدائل  الإ�صعاف 
واجلاهزة بدل انك�صار اأجهزتها احلزبية 

امل�صخمة بالتزوير.

اأجواء  لبعث  ن�صعى   «  »: مقري  قال  و 
احلوار والتعاون والتعا�صد مبا ي�صنع بيئة 
امل�صاحنات  عن  بعيدة  هادئة  �صيا�صية 
مل  التي  العدمية  والتفرقة  وال�رضاعات 
جنن منها �صوى ال�صعف والت�صتت وتعطل 
حقيقي  دميقراطي  انتقال  اإىل  الو�صول 
ال�صعبية  ال�رضعية  يج�صد  واآمن  �صل�صل 
اجلبهة  ر�س  باأولوية  باالهتمام  وياأذن 
اخلارجية  املخاطر  اأمام  الداخلية 
املتاأخر  االقت�صادي  واالإقالع  القائمة، 
حتى ينعم �صعبنا بالعي�س الكرمي الرغيد 
يف كنف العدالة واحلرية واالأمان و�صيانة 

حقوقه وهويته وانتمائه.«
ال�صادق  التعاون  اأن  مقري  اعترب  و 
واإطالق »م�رضوع وطني  ل�صياغة  واجلاد 
جامع« ميتنّ اجلبهة الداخلية يف مواجهة 
لبناء  والتعاون  اخلارجية،  املخاطر 
وال�رضعية  امل�صداقية  ذات  املوؤ�ص�صات 
وتطورها  اجلزائر  ت�صون  التي  ال�صعبية 
وثقافيا  واجتماعيا  واقت�صاديا  �صيا�صيا 

ويف خمتلف املجاالت.
ال�صافر  اأخرى  ندد  بالتدخل  جهة  من 
يف  ال�صوؤون  االأوروبي  الربملان  من 
الداخلية :«  بنظرة ا�صتعمارية ا�صتعالئية 
مثرية للفتنة بني اأبناء ال�صعب الواحد قد 
والغرية على  الوطنية  النخوة  فينا  اأثارت 

حزبه  اإطار  يف  كل  جميعا،  فقمنا  بلدنا 
ال�صيا�صي  والت�صدي  باإدانته  ومنظمته، 
ومرامي  بخلفيات  تام  وعي  �صمن  له 
ذلك التدخل املقيت وما يهدف اإليه من 
ابتزاز للم�صوؤولني واملوؤ�ص�صات الر�صمية، 
وثقافية  اقت�صادية  اأهداف  لتحقيق 
غري  باتت  وجيو�صرتاتيجية  واجتماعية 
وقد  واملطلعني،  املهتمني  على  خافية 
جماعيا  املوقف  يكون  اأن  االأوان  اآن 
الندوة بعد املواقف امل�رضفة  عرب هذه 
اجلهوزية  تكون  اأن  على  الفردية، 
االأجنبية  التدخالت  ملواجهة  اجلماعية 
التفاعل  على  وقادرة  م�صتقبال  دائمة 

ال�رضيع واللحظي«.
وحذر مقري من تداعيات ما يحدث على 
احلدود اجلزائرية ،  م�صددا على �رضورة 
الوقوف �صفا واحدا ملجابهة التحديات 
اخلارجية ، حتى ال يطمع فينا االأعداء، 
مهما يكن التق�صري واالأخطاء التي تكون 
قد ارتكبتها ال�صلطات الر�صمية يف ت�صيري 
هذه امللفات، م�صددا على �رضورة  اإقامة 
اخلارجية  التهديدات  �صد  داخلية  جبهة 

وحتقيق االإ�صالحات ال�صيا�صية املن�صودة 
ال تكون ذات جدوى وال ت�صمن الدميومة 
واال�صتمرار دون النجاح يف حتقيق التنمية 

االقت�صادية.
اأن  ال�صلم  جمتمع  حركة  رئي�س  واأ�صاف 
االأولوية كان ينبغي اأن ترتكز على توفري 
والثقافية  وال�صيا�صية  القانونية  الظروف 
واالجتماعية املو�صلة اإىل بناء موؤ�ص�صات 
ال�صيا�صي  التناف�س  يزيد  م�صداقية  ذات 

يف قوتها بدل اإ�صعافها.
اإن  بالقول  مقري  تدارك  باملقابل 
اإىل  احلراك  ج�صدها  التي  االإيجابيات 
ن�صتدرك  جتعلنا  اأن  ميكنها  رجعة  غري 
واالإميان  احلرية  ثقافة  با�صتغالل 
اإىل  القيم  �صلم  وعودة  التغيري  باإمكانية 
اأ�صله باعتبار الف�صاد والتزوير االنتخابي 
عمال منكرا خطريا وكذا ك�رض فقاعات 
اأ�صحابها  وجعل  والتملق  االنتهازية 

يخ�صون الت�صدر واملزايدة ال�صيا�صية.
امل�صاجني  �رضاح  الإطالق  مقري  طالب 
العدالة  وحترير  جميعا  ال�صيا�صيني 

وو�صائل االإعالم التقليدية واحلديثة.

عبدالرزاق مقري رئي�س حم�س

نطالب بتوفري �سمانات نزاهة النتخابات 
.      ما يحدث على احلدود تهديد مبا�ضر الأمننا الق�مي

.       اإبعاد االإدارة اأول خط�ة يف الطريق ال�ضحيح

بعد عزل وزير النقل و مدير اجل�ية اجلزائرية

ن�ساط الوزراءوالولة حتت املجهر 
.     حمزة خ�ضري: اجلميع حتت جمهر الرقابة

حمزة خ�ضريخمتار عاليل .     خمتار عاليل: اجل�ية اجلزائرية اأ�ضاءت مل�ؤ�ض�ضات الدولة 
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وزير �ل�صناعة، فرحات �إبر�هيم �أيت علي :

12 جممعا عموميا "متعرث" �سيخ�سع للدرا�سة العميقة
قال وزير �ل�صناعة، فرحات �إبر�هيم �أيت علي، �أم�س، �أن هناك 12 جممعا عموميا متعرث� 
�صيخ�صع للدر��صة �لعميقة للت�صرف وفق و�صعيته �القت�صادية، م�صري� �إىل �إن مديونية 

�لقطاع �لعمومي ال يتعدى 12 مليار دوالر ، و�الأ�صول تكفي ل�صمان �ملديونية.

مرمي خمي�صة

واأكد الوزير خالل ندوة نقا�ش حول اخليارات 
على  الوطنية،  ال�صناعات  لبعث  اجلديدة 
�رضورة اإعادة بعث �صناعة وطنية بيد عاملة 
تهدف  م�صاحله  اإن  الفتا  جزائرية،  وموارد 
الإدماج الكفاءات واملوارد اجلزائرية، م�صريا 
اأنانية  نظرة  اال�صترياد  اأن  ذاته،  �صياق  يف 

مل�صتقبل اجلزائر على اختالف اأنواعه.

بعث �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية ال ميكن 
بدون �نخر�ط �قت�صاد �ملعرفة

باجلزائر،  الت�صنيع  م�صار  على  تعليقه  ويف 

الثقيلة  ال�صناعات  اإن  امل�صوؤول  ذات  قال 
كانت ربحيتها ظرفية ولي�صت طويلة املدى، 
العمومية  ال�رضكات  اأغلب  باأن  م�صيفا 
واالأجنبية كانت فا�صلة الأنها ال متلك ال هدف 

وال نتيجة.
�صعيد  على  ال�صناعة،  وزير  واأو�صح 
املوؤ�ص�صات  خو�ص�صة  ميكن  ال  اأنه  مت�صل، 
فتح  اإن  موؤكدا  مالها،  راأ�ش  لفتح  العمومية 
�صيكون  العمومية  املوؤ�ص�صات  مال  راأ�ش 
اإعادة  اأن  اعتبار  على  البور�صة،  طريق  عن 
بدون  ميكن  ال  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  بعث 
انخراط اقت�صاد املعرفة، يف اإ�صارة منه اأن 
القطاع �صيقدم ت�صجيعات وحتفيزات عديدة 

للمنتجني يف ال�صناعات التحويلية.

نعمل على �الإبقاء على �ل�صناعة 
�لوطنية للأجيال �لقادمة

بعث  اإعادة  عن  علي،  اآيت  فرحات  وك�صف 
غار جبيالت، والذي �صيعطينا ا�صتقاللية يف 
احلديد وال�صلب باجلزائر، مو�صحا باملنا�صبة 
اإنه قد مت تخ�صي�ش ن�صو�ش قانونية وتنظيمية 
لالأ�صخا�ش القادرين على خلق قيمة م�صافة 
من  الوطنية،  املوارد  با�صتغالل  جزائرية 
ال�صناعة  ببقاء  �صي�صمح  هذا  اأن  منطلق 
م�صددا  القادمة،  لالأجيال  وحتويلها  الوطنية 
عن  اال�صتغناء  �رضورة  على  الوقت،  ذات  يف 

امل�صوقة حمليا،  املنتوجات  ا�صترياد جممل 
لل�رضكات  ت�صمح  �صناعة  خلق  على  وت�صجيع 
ا�صترياد  عن  تدريجيا  باال�صتغناء  اجلزائرية 
يف  االأولية.  واملواد  امل�صنعة  ن�صف  املواد 

حني، رف�ش وزير ال�صناعة، فرحات اآيت علي  
ابراهيم، االإجابة عن اأي اأ�صئلة حول ا�صترياد 
»ا�صترياد  بقوله  اجلزائر،  يف  ال�صيارات 

ال�صيارات لن اأجيب عنه«.

نهبت من دو�وين �حلبوب مبلفات مزورة بالواليات �ل�صهبية

�جلز�ئر

�سما�سرة ي�ستغلون موجة الربد لرفع اأ�سعار ال�سعري 

انطالق احتفالت راأ�س ال�سنة الأمازيغية

ال�صهبية  كل  املوالون باملناطق   نا�صد 
الوطني  الديوان  ومدير  وزيرالفالحة  من 
مديريات  اجلافة  وكذا  والبقول  للحبوب 
اجل  من  الفالحية  والغرف  الفالحة 
اأزمة  املدعم لتجاوز  دعمهم بال�صعري 
اله�صاب  جتتاح  التي  وال�صقيع  الثلوج 
كما   ، احليوانية  على الرثوة  العليا وتوؤثر 
املعدة  القوائم  تطهري  طالبوا ب�رضورة 
موؤكدين  املدعم،  ال�صعري  من  لال�صتفادة 
القوائم  هذه  اإعداد  يف  التالعب  اأن  اإىل 
ال يزال متوا�صال على م�صتوى العديد من 
التي  ال�صهبية  بالواليات  الفالحية  الغرف 
اأثر �صلبا  قار�ش ،وجليد  برد  ت�صهد موجة 
خا�صة  احليوانية  املراعي والرثوة  على 
البي�ش،�صعيدة  تيارت   ، اجللفة  بواليات 
و�صيدي  تلم�صان  وجنوبي  والنعامة 
بلعبا�ش  مهددين ب�صن حركات احتجاجية 
اجلافة  احلبوب  توزيع  م�صالح  اأمام 
اإجراءات  اتخاذ  يتم  مل  ما  جديد،  من 
اأمام  الطريق  قطع  اأجل  من  ا�صتعجالية 
توزيع  عملية  يف  احلا�صل  االإ�صتنزاف 

االأعالف املوجهة للموالني  .
اأطرافا  اأن  الر�صالة  اأ�صحاب  واأ�صار   هذا 
فاعلة  تقف وراء تدعيم القوائم باأ�صخا�ش 
والذين يتمكنون من تاأمني كميات كبرية من 
بـ 1500  االأعالف بال�صعر املدعم املقدر 
دينار للقنطار الواحد ليعاد بيعه باالأ�صواق 
ال�صوداء باأكرث من 4000 دينار جزائري على 
ح�صاب املوالني ، وذلك با�صتعمال ملفات 
من  م�صاعفة  باأعداد  والت�رضيح   ، مزورة 
موالون  هناك  حيث  االأغنام،  روؤو�ش 
ميلكون 300 راأ�ش فقط اإال اأنهم ي�رضحون 
بوجود 3000 راأ�ش وهناك من ميلكون 500 
وهو  ما�صية،  راأ�ش   5200 بـ  وي�رضح  راأ�ش 
تالعب  وجود  اإىل  يحيل  الذي  الت�رضيح 
البياطرة  يقدمها  التي  التلقيح  �صهادة  يف 
ال�صهادات  بتزوير  يقومون  الذي  اخلوا�ش 
، هذا واأكد بع�ش املوالني اأن كمية ال�صعري 
تو�صع  ظل  يف  املوا�صي  املقدمة  التكفي 
بفعل  املراعي  وقلة  الع�صوائي  احلرث 
ف�صل م�صاريع املحافظة ال�صامية  لتطوير 
النعجة  اأو  اخلروف  اأن  حيث   ، ال�صهوب 

اليقدم لها �صوى 250 غرام اأو 350 غرام من 
ال�صعري كاأق�صى تقدير يف خالل عام، فيما 
كميات  الطايوان على  املوالون  يتح�صل 
اإىل االأ�صواق  كبرية، غالبا ما يتم توجيهها 
بـ  هناك  بيعها  الإعادة  واملوازية  ال�صوداء 
الذي  الو�صع  وهو  جزائري،  دينار   4500
ويوؤكدون  يطالبون  املوالني  هوؤالء  جعل 
وفتح  الفالحة  وزارة  تدخل  �رضورة  على 
حتقيق يف م�صالح دواوين توزيع احلبوب يف 
الواليات ال�صهبية باخل�صو�ش،موؤكدين باأن 
هناك كميات كبرية تخرج ب�صكل يومي، يف 
احلقيقي  املوال  فيه  اليزال  الذي  الوقت 
يتخبط يف م�صاكل عدة نتيجة عدم تاأمينه 
اإىل  م�صريين  املطلوبة،  ال�صعري  لكميات 
تهدد  واأ�صحت  تفاقمت  الو�صعية  اأن 
حتى  يتمكنوا  مل  التي   ، موا�صيهم  روؤو�ش 
ال�صيطرة  مت  التي  النخالة  من  من  حقهم 
من  دينار   2500 اإىل  �صعرها  عليها ورفع 
قبل ال�صما�رضة الذين ا�صتغلوا موجة الثلج 

وال�صقيع  التي  جتتاح هذه املناطق .
حممد بن تر�ر

�لدكتور جمال فور�ر

اإطالق حملة التلقيح فور ا�ستالم 
اجلرعات الأوىل 

اأعلن الناطق الر�صمي با�صم اللجنة العلمية لر�صد 
جمال  الدكتور  كورونا،  فريو�ش  تف�صي  ومتابعة 
اأنه  العا�صمة   باجلزائر  ال�صبت  اأم�ش  فورار، 
كورونا  فريو�ش  �صد  التلقيح  عملية  يف  �صي�رضع 
فور ا�صتالم اجلرعات االوىل خالل »االيام القليلة 
ندوة  خالل  فورار  الدكتور  القادمة«واأو�صح 
�صحفية الإعطاء ا�صارة انطالق حملة حت�صي�صية 
اأهمية اللقاح �صد الفريو�ش، اأن  للمواطنني حول 
الناجعة لك�رض  الوحيدة  »الو�صيلة  القاح يعد  هذا 
�صل�صلة العدوى باملجتمع«، موؤكدا جاهزية وزارة 
ال�صحة لوج�صتيكيا ومهنيا ملبا�رضة هذه احلملة 

يف حينها.
خلية  ان�صاء  عن  باملنا�صبة  اخلبري  ذات  وك�صف 
على  املوؤطرين  لتجنيد  الوزارة  م�صتوى  على 
م�صتوى كافة الواليات اىل جانب الهياكل املعتادة 
-ح�صبه-  لها  والتي  العملية  بهذه  القيام  على 

»اخلربة الالزمة يف هذا املجال«. 
وبخ�صو�ش اختيار اللقاح، قال الدكتور فورار اأن 
» اجلزائر لن تختار لقاحا ملخرب واحد، بل على 
غرار بقية دول العامل �صتعتمد عدة لقاحات لعدة 
خمابر خا�صة تلك التي تتوفر على معايري الفعالية 
واالأمن للمواطنني وبدون م�صاعفات«وبخ�صو�ش 
لهذه  الدولة  خ�ص�صته  الذي  املايل  الغالف 
العملية، ك�صف امل�صدر باأنه مت ر�صد 15 مليار دج 
للكمية االوىل لتبلغ 200 مليار دج عند و�صول بقية 

اجلرعات االخرى.
اللقاح،  باأهمية  املواطنني  باإقناع  يتعلق  وفيما 
لر�صد  العلمية  للجنة  الر�صمي  الناطق  قال 
كثريا  »يعول  اأنه  كورونا  فريو�ش  تف�صي  ومتابعة 
لتح�صي�ش  الوطنية  االعالم  و�صائل  خمتلف  على 
املواطن بهذا اللقاح ون�رض املعلومة ال�صحيحة«، 
»ال�صالح  االآن  حتى  يظل  اللقاح  باأن  موؤكدا 
-كما  حتديد  مت  وقد  الفريو�ش  لكبح  الوحيد« 
يف  اللقاح  هذا  من  �صتفيد  التي  الفئات  اأ�صاف 
والقطاعات  ال�صحي  القطاع  اأ�صالك  مقدمها 
امل�صنني  فئة  جانب  اىل  االخرى  اال�صرتاتيجية 
منه  وت�صتثنى  املزمنة.  باالأمرا�ش  وامل�صابني 
الن�صاء احلوامل وامل�صابون باحل�صا�صية ملكونات 
»غري  اللقاح  يبقى  كما  االطفال.  وكذا  اللقاح 
قال  كما  املواطنني«،  رغبة  وح�صب  اجباري 

الدكتور فورار.
وطنية  ا�صرتاتيجية  ال�صحة  وزارة  اأعدت  و 
لالت�صال تت�صمن اأ�صا�صا تنظيم ندوة �صحفية كل 
يوم �صبت لتقدمي املعلومات الوافية حول اللقاح 
ح�ص�ش  بث  جانب  اإىل  يوميا،  العملية  ومتابعة 
الوطني  التلفزيون  قنوات  خمتلف  عرب  توعوية 
يتكفل  با�صتور  معهد   : كوفيد-19  �صد  التلقيح 
على  توزيعه  قبل  و�صوله  حال  اللقاح  بتخزين 

خمتلف الوحدات  
ا�صتعداد  ال�صبت،  اأم�ش  فورار،  جمال  واأكد 
الذي  كوفيد-19  لقاح  تخزين  و  حلفظ  اجلزائر 
با�صتور  معهد  �صيتكفل  حيث  اقتناوؤه،  �صيتم 
وحدات  على  توزيعه  قبل  و�صوله  حال  بتخزينه 

التخزين عرب الوطن.
التح�صري  اإطار  يف  نظمت  �صحفية  ندوة  يف  و 
الإطالق حملة التلقيح �صد وباء كوفيد-19، طماأن 
االإمكانيات  على  اجلزائر  توفر  بخ�صو�ش  فورار 
اأنه  اإىل  م�صريا  اللقاح،  هذا  لتخزين  الالزمة 
التربيد  �صل�صة  لجرد  �صامل  مب�صح  القيام  مت 
الوطن ل�صمان تخزين هذه املادة  املوجودة عرب 
احل�صا�صة، حيث �صيتكفل معهد با�صتور، يف مرحلة 
اأوىل، بتخزين اللقاح فور و�صوله اإىل اجلزائر قبل 

توزيعه على وحدات التخزين 
احت�صنت  كانت  التي  الواليات  عرب  االأخرى 
موؤكدا  اأخرى،  باأمرا�ش  اخلا�صة  التلقيح  حمالت 
جتربة  على  يحوزون  اجلزائريني  االأخ�صائيني  اأن 
حملة  باأن  اأو�صح  اأن  وبعد  املجال  هذا  يف  كبرية 
لن تقت�رض على  بوباء كوفيد-19  التلقيح اخلا�صة 
مدة حمددة، اأفاد ال�صيد فورار باأن عمليات تلقيح 
�صت�صطلع  النائية  املناطق  و  الظل  مناطق  �صكان 

بها فرق طبية متنقلة.
اختيار  على  اجلزائر  حر�ش  اأكد  فورار  كان  و 
عن  معلنا  للمواطنني<<،  واآمن  ناجع  ><لقاح 
توفري كل الو�صائل اللوجي�صتيكية من اأجهزة وغرف 
التربيد والتجميد املهيئة للتخزين واحلفظ الأقل 
من 8 و20  درجة مئوية اإىل جانب حقائب و�صاحنات 
خم�ص�صة لنقل هذه املادة«ويف حالة ت�صجيل نق�ش 
اأكد ذات  يف هذه الو�صائل التابعة لوزارة ال�صحة، 
اأن رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون  امل�صوؤول 
لتقدمي  اأخرى  وقطاعات  الداخلية  وزير  كلف  قد 
الدعم من خالل الو�صائل التابعة لها ق�صد �صمان 

حملة تلقيح ت�صمل جميع مناطق الوطن.
وبخ�صو�ش عدد املراكز التي متت تهيئتها الإجراء 
وحدة عرب   8000 الـ  عددها  قارب  فقد  التطعيم، 
و  اخلدمات  متعددة  عيادات  بني  تتنوع  الوطن، 

مراكز ال�صحة اجلوارية و قاعات عالج.

ال�صنة  راأ�ش  باجلزائراحتفاالت  انطلقت 
ا�صتثنائية،  ظروف  يف  اجلديدة  االأمازيغية 
جراء تف�صي وباء كورونا يف البالد ويوافق 12 
جانفي 2021، االأول من جانفي لعام 2971 
ر�صمية يف  وهو عطلة  االأمازيغي،  بالتقومي 
اجلزائر، وفق قرار اأ�صدره الرئي�ش ال�صابق 

عبد العزيز بوتفليقة يف 2017.
وافتخار«،  وحدة  »اأ�صالة  �صعار  وحتت 
بباتنة  الر�صمية  االحتفاالت  انطلقت 
لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة  باإ�رضاف 
وجرت  ال�صياحة  وزارة  مع  بالتن�صيق 

ميزها  ا�صتثنائية  ظروف  يف  االحتفاالت 
التباعد  مراعاة  مثل  وقائية  تدابري  اتخاذ 
تف�صي  جراء  الكمامة  وارتداء  االجتماعي 

كورونا.
العام  االأمني  ع�صاد،  الها�صمي  عن  ونقل 
اإن  قوله  لالأمازيغية،  ال�صامية  للمحافظة 
حتت  ياأتي   ،2971 جانفي  يف  »االحتفال 
�صد  الوقائية  االإجراءات  احرتام  �صعار 
حلظر  »نظرا  ع�صاد:  كورونا«واأ�صاف 
فاالحتفال  كورونا،  ب�صبب  التجمعات 
باملنازل  العائلي  امل�صتوى  على  يتم  بيناير 

تدابري  احرتام  مع  العامة  والف�صاءات 
يف  االحتفال  الفريو�ش«و�صهد  من  الوقاية 
وور�صة  للكتاب  تنظيم �صالون  باتنة،  مدينة 
لل�صناعات  ومعار�ش  لل�صينما  خم�ص�صة 

التقليدية والطبخ االأمازيغي.
وبجاية  وزو  تيزي  واليات  احتفت   كما 
و�صطيف وتلم�صان ، باملنا�صبة باإعداد اأكالت 
و«الك�صك�صي«  »ال�صخ�صوخة«  مثل  تقليدية 
اإىل  اإ�صافة  وغريها،  و«البغرير«  و«الر�صتة« 
القبائلي  للغناء  وحفالت  معار�ش  برجمة 

)االأمازيغي(.

انتخب »زرزور عبد اهلل« اأمينا عاما للمكتب 
الرتبية  لعمال  امل�صتقلة  للنقابة  الوالئي 
ودعا  الوالية،  بعا�صمة  »�صاتاف«  والتكوين 

االأمني العام اإىل التجند حلل م�صاكل عمال 
يف  االإ�رضاع  اإىل  باالإ�صافة  الرتبية  قطاع 
قطاع  لعمال  االأ�صا�صي  القانون  اإ�صدار 

طب  ملف  درا�صة  يف  والتعجيل  الرتبية 
العمل. مع �صمان حقوق العمال مبا يف ذلك 

الك�صف واملتابعة الطبية.

�صطيف

انتخاب »زرزور عبد اهلل«اأمينا عاما ولئيا لنقابة �ساتاف

�الأنا�صول
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ن�رشته  الذي  البيان  يف  وجاء 
الوزارة م�ساء اأم�س اجلمعة على 
موقع  عرب  الر�سمي  ح�سابها 
)في�سبوك(  االجتماعي  التوا�سل 
ما  االخرية  االونة  يف  »الحظنا 
ال�سفحات  بع�س  عرب  ين�رش 
على  امل�سبوهة  واحل�سابات 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
التقنيات  بع�س  با�ستعمال 
ت�رشيحات  بن�سب  والتطبيقات 
لوزير  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ال 
التجارة يف حملة موجهة تقودها 

جهات معينة« .
ان  يبدوا  اأنه  البيان  اأ�ساف  و 
اأزعجتها   « اجلماعات  هذه 

اجلديدة  اجلزائر  توجهات 
والتي  التجارة  قطاع  يف  خا�سة 
ي�رشف عليها الوزير وال�رشوع يف 

الق�ساء تدريجيا على العديد من 
خالل  من  القدمية  املمار�سات 
التي �رشع  االإ�سالحات اجلذرية 

فيها قطاع التجارة«.
و اأ�ساف البيان اأن جهود الوزارة 
يف اال�سالح و تقومي االختالالت 
طرف  من  م�سادة  »ثورة  اأثارت 
ال�سيقة  امل�سالح  ا�سحاب 
انتحال  من خالل  ي�سعون  الذين 
ون�رش  الكاذب  واالدعاء  ال�سفة 
البلبلة واالأكاذيب واالفرتاءات يف 
بقطاع  للم�سا�س  يائ�سة  حماولة 

التجارة«.
واأكدت وزارة التجارة اأن لها كامل 
االجراءات  كافة  التخاذ  احلق 
الق�سائية يف  باملتابعة  القانونية 
حق كل من ي�ساهم ب�سكل مبا�رش 
هذه  ن�رش  يف  مبا�رش  غري  او 
الذين  من  الباطلة  »االدعاءات 

ازعجتهم اإ�سالحات القطاع ». 

اأفادت وزارة التجارة يف بيان لها اأن هناك »حملة موجهة« �شد الإ�شالحات التي �شرع فيها 
على م�شتوى القطاع تقودها »جهات معينة »عرب �شفحات و ح�شابات »م�شبوهة« على مواقع 

التوا�شل الجتماعي.

وحركة �شاملة يف القطاع خالل الأيام املقبلة

اإنهاء مهام 22 مدير خدمات جامعية 

وزارة الرتبية الوطنية

نظام رقمي »ترقية« للرت�سح 
للمنا�سب العليا 

الديوان  ك�سفت م�سادرمقربة من 
اجلامعية  للخدمات  الوطني 
�سفوف  يف  وا�سعة  حركة  عن 
مديري اخلدمات اجلامعية خالل 
عملية  تتخللها  املقبلة   االأ�سابيع 
خدمات  22مدير  مهام  انهاء 
متابعتهم  متت  ممن  جامعية 
يف  ف�سلوا  الدين  اأو  ق�سائيا، 
اندلعت  ممن  او  القطاع  ت�سيري 
ف�سائح  يف قطاعهم،خالل فرتات 

ت�سيريهم املديريات.
اأن  امل�سادر  ذات  واأ�سارت  هذا 
العملية جاءت بعد م�ساورات كربى 
ما بني الديوان الوطني للخدمات 
التعليم  وزارة  بال�رشكة  اجلامعية 
التي  التقارير  على  وبناء  العايل 

حول  والديوان  الوزارة   و�سلت 
على  اجلامعية  االإقامات  ت�سيري 
الف�سائح   الواليات،وكدا  م�ستوى 
التي اندلعت بالعديد من الواليات 
اللحوم  ملف  مقدمتها  يف 
وملف  تلم�سان  يف  املن�سورة 
الن�ساطات يف عني متو�سنت،وملف 
االإجها�س يف مع�سكر،واالإ�سافات 
بواليات  الت�سيري  ملفات  اإىل 
وب�سار  واالأغواط  بلعبا�س،ط 
الذين  املديرين  من  والعديد  
املهام  انهاء  واحلركات  �ست�سهم 
تطهري  عملية  يتابعها  ،والتي 
�ساملة للقطاع بحركة جديدة  يف 

مديري االقامات اجلامعية.
حممد بن ترار  

�سممت وزارة الرتبية الوطنية نظاما 
 »Tarqia رقميا مو�سوم ب« ترقية
بالرت�سح  القطاع  ملوظفي  ي�سمح 
غري  للم�سالح  العليا  للمنا�سب 
بيان  يف  الوزارة  واأفادت  املمركزة 
املوظفني  اأن  ال�سبت،  اأم�س  لها، 
لاللتحاق  ال�رشوط  ي�ستوفون  الذين 
غري  مل�ساحلها  العليا  باملنا�سب 
طلبات  تقدمي  ميكنهم  املمركزة 
ت�رشحهم عن بعد ابتداء من االربعاء 
https://  »: الرابط  عرب  القادم 

 ،tarqia.education.gov.dz
وتطويرها  ت�سميمها  بعد  وذلك 
ا�سم  عليه  اطلقت  رقمي  لنظام 
هذا  وي�سمح   »tarqia-ترقية«
ح�سب   - املعني  للموظف  النظام 
�سريته  ا�ستمارة  بطباعة  امل�سدر- 
حجز  من  االنتهاء  بعد  اخلا�سة 
�ست�ستعمل  التي  معلوماته  جميع 

باأنه  موؤكدا  امللفات،  معاجلة  يف 
ل�سغل  تر�سح  اأي  يقبل م�ستقبال  »ال 
طلب  ت�سجيل  دون  عال  من�سب 

الرت�سح على هذا النظام«.
هذا  اأن  اىل  الوزارة  بيان  واأ�سار 
»االختالالت  فر�سته  امل�سعى 
واالأداء  الت�سيري  يف  والنقائ�س 
والناجتة اأغلبها عن �سغور عدد من 
املنا�سب العليا اأو تعيني م�ستخدمني 
رغم  املنا�سب  هذه  يف  بالتكليف 
ال�رشوط  ي�ستوفون  موظفني  وجود 
القانونية ويتوفرون على املوؤهالت 
»اأثر  الو�سع  هذا  اأن  اىل  الفتا   ،«
احل�سن  ال�سري  على  مبا�رش  ب�سكل 
وفعاليتها  واأدائها  امل�سالح  لهذه 
ونوعية اخلدمات املقدمة وبالتايل 

على مردودها املهني«.

وزارة التجارة 

الأر�ض تهتز حتت اأقدام الوزير رزيق
.     جتدد دعوات ال�شراب رغم دعوات احلوار

نقابة م�شتخدمي التجارة 

مت�سك بخيار ال�سراب يف حتد للوزير 
قررت النقابة الوطنية مل�ستخدمي 
يف  الدخول  التجارة،  وزارة 
لالأ�سبوع  اأيام   4 ملدة  اإ�رشاب 
الثاين اأيام 10-11-12-13 جانفي 
ا�ستجابة  لعدم  اجلاري،نظرا  
العمال  ملطالب  الو�سية  الوزارة 

ح�سب بيات للنقابة
ن�رشته  بيان  يف  النقابة  وك�سفت 
عرب �سفحتها الر�سمية بفاي�سبوك، 
لالإ�رشاب  اال�ستجابة  ن�سبة  اإن 
كبرية  كانت  االأول  االأ�سبوع  خالل 
كثري  ويف  املائة،  من   100 قاربت 
الن�سبة  بلغت  حيث  الواليات  من 
 86.95 االأول  اليوم  يف  الر�سمية 
من املائة، وعرفت يف اليوم الثاين 
من   87.45 ن�سبة  بلغ  ارتفاعا 

املائة.
اإن  بيانها  يف  النقابة  وقالت 
جاء  اإ�رشاب   يف  الدخول  قرار 
التي  التجاهل  �سيا�سة  ب�سبب 
وعدم  التجارة  وزارة  تنتهجها 
للمطالب  االأخرية  هذه  ا�ستجابة 
احلوار  طاولة  اإىل  واجللو�س 
تقرر  اال�رشاب  ان  و  اجلاد، 
مع  ب�سلبية  الو�ساية  تعامل  اأمام 
حماولتها  وعدم  العمال،  مطالب 
النقابة  ودعوة  االأمور  احتواء 
ب�سفة  واالإقرار  للحوار،  الوطنية 
وفق  وا�سحة  اأجندة  على  ر�سمية 
املطالب  لتنفيذ  زمنية  رزنامة 

امل�رشوعة.
الوطنية  النقابة  اأن  البيان  واأكد 

االإ�رشاب  ا�ستئناف  اإىل  م�سطرة 
-11-10 اأيام  الثاين  لالأ�سبوع 
املعلن  اجلاري  جانفي   13-12
احرتاما  وذلك  �سابقا،  عنه 
املطالبة  العمالية  القاعدة  لقرار 
يف  والدخول  اأكرث  بالت�سعيد 
حال  يف  مفتوح  وطني  اإ�رشاب 

عدم اال�ستجابة للمطالب.
العليا  ال�سلطات  النقابة  ونا�سدت 
لو�سع  التدخل  اأجل  البالد من  يف 
يف  احلا�سلة  االن�سداد  حلالة  حد 
كل  لتوقف  نظرا  التجارة،  وزارة 
العمل،  عن  الوالئية  املديريات 
ال�سوق  حالة  على  �سلبا  يوؤثر  مما 
وكذا  رقابة  وجود  عدم  جراء 
ي�سعب  املديريات احلدودية مما 

دخول ال�سلع عرب املوانئ.
التجارة حتاول  وزارة  ومن جهتها 
ب�ستى الطرق توقيف هذا االإ�رشاب 
موظفي  لها  بيان  يف  اأعلمت  و 
نقابتي  يف  املنخرطني  القطاع 
اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد 
لعمال  امل�ستقلة  الوطنية  والنقابة 
اأن  )�سناباب(،  العمومية  االإدارة 
اإىل  الدعوة  متت  الذي  االإ�رشاب 
اىل   10 ومن  و4   3 ايام  تنظيمه 
13 جانفي اجلاري “موقف موؤقتا 
اإىل  م�سرية  العدالة”،  من  بقرار 
“اإبقاء اأبواب احلوار مفتوحة اأمام 

جميع ال�رشكاء االجتماعيني”.
اأمني بن لزرق 

جلان حتقيق للوقوف على واقع اخلدمات 
اجلامعية 

ميالد مدر�سة عليا للريا�سيات 
وبرنامج وطني للبحث العلمي

والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�سف 
يف  زيان   بن  الباقي  عبد  العلمي 
تالحيت«  »خملوف  بقاعة  جتمع 
�سليم  مراد  طالب  الدكتور  مبجمع 
بلة«  بن  »اأحمد   1 وهران  بجامعة 
عن فتح مدر�سة عليا للريا�سيات مع 
الدخول اجلامعي املقبل وا�ستعداد 
اأخرى  تخ�س�سات   لفتح   قطاعه 
واالت�سال،كما  االعالم  قطاع  يف 
حتقيق  جلنة  ايفاد  عن  ك�سف 
وزارية للوقوف على واقع اخلدمات 
اىل  وبعدها  بوهران  اجلامعية 
يف  م�ساكال  تعرف  التي  الواليات 

هذا املجال .
من جهة اأخرى دعا الوزير الباحثني 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  خمتلف  من 
اأخرى  قطاعات  من  والباحثني 
للم�ساركة يف تنفيذ الربامج الوطنية 
يف   2021 �سنة  من  ابتداء  للبحث 
يف  اأولوية  ت�سكل  التي  املحاور 
وهي  احلكومة  عمل  خمطط 
الطاقوي  واالأمن  الغذائي  االأمن 
و�سحة املواطن،وذلك من خالىل 
داعيا  البحوث،  هذه  وتقييم  تثمني 
الباحثني باملدينة اجلامعية لوهران 
التي تزخر بكفاءات علمية وبحثية 

للم�ساركة يف هذه الربامج الوطنية 
للبحث.

 واأكد الوزير اأن قطاعه ي�سعى اإىل 
م�سطرعلى  عمل  برنامج  تنفيذ 
ح�سب  والق�سري  الطويل  املدى 
وهدفها حت�سني جودة   ، االأولويات 
اجلامعية  واحلوكمة  العايل  التعليم 
وفقا  الت�سيري  اأ�ساليب  وتطوير 
�سمان  مع  الع�رشنة  ملقت�سيات 
رفع القدرات املعرفية ،واملهارات  
وتعزيزعملية  اجلامعات  خلريجي 
العملية  احلياة  يف  ادماجهم 
وفقا  وذلك  ال�سغل  منا�سب  بتوفري 
ملديري   املمنوحة  لل�سالحيات 
اجلامعات ا�ستعداد ملنح ا�ستقاللية 
اأن  انه يعمل   اأكد  ، كما  اجلامعات 
اإىل  �ستخ�سع   التعليم  موؤ�س�سات 
ت�سريها  التي  القوانني  مراجعة 
 ، العلمي  البحث  جمال  يف  خا�سة 
،والتكوين بغية فتح باب  واحلوكمة 
بينها ل�سمان �سري مقبوال  التناف�س 
ملوؤ�س�سات التعليم العايل من خالل 
احل�سوري  النمط  بني  املزاوجة 
التطبيق  مع  بعد  عن  والتعليم 

ال�سارم  للربتوكول ال�سحي .
حممد بن ترار

م�شكلة من اإطارات و10 م�شتثمرين مب�شتغامن 

�سبكة لنهب الغطاء الغابي حتث غطاء ال�ستثمار 
.     النيابة تطالب بعقوبات بني ال03 �شنوات و10 �شنوات 

طالب وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
�سيدي علي اأق�سى �رشق م�ستغامن   
 10 عقوبة  بت�سليط  اال�سبوع  نهاية 
�سنوات �سجنا نافذا يف حق كل من 
رئي�س دائرة �سيدي خل�رش �سابقا 
العامة  وال�سووؤن  التنظيم  ومديري 
بوالية  ال�سياحة  ومديرة  ال�سابقني 
امللكية  على  التعدي  م�ستغامن، 
رخ�سة  دون  والبناء  العقارية 
وامل�ساركة يف التعدي على امللكية 
التعدي  يف  وامل�ساركة  العقارية 
العمدي واال�ستعمال على نحو غري 
�رشعي من طرف موظف عمومي 
كيان  اأو  �سخ�س  ول�سالح  ل�ساحله 
اآخر ملمتلكات عمومية عهد اإليها 
بحكم وظيفته، باالإ�سافة اإىل جنحة 

والنفوذ  الوظيفة  ا�ستغالل  اإ�ساءة 
حمررات،  يف  التزوير  وجنحة 
عقوبة  بت�سليط  طالب  حني  يف 
حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنوات   5
املدير ال�سابق للوكالة العقارية و7 
اأع�ساء يف  وهم  بالدائرة  موظفني 
اللجنة التقنية ، كما طالب بت�سليط 
و3  �سنوات   5 بني  ترتاوح  عقوبات 
م�ستثمرين   10 حق  يف  �سنوات 
التي  الق�سية  ذات  يف  خوا�س 
  2018 �سنة  م�ستغامن  والية  هزت 
وتوقيف   والتي مت ك�سفها  موؤخرا 
ال�سهر  العمل خالل  عن  املتهمني 

املا�سي .
اإىل  الق�سية  حيثيات  وتعود 
قامت  عندما   2018 �سنة  منت�سف 

م�ستغامن  لوالية  الغابات  حمافظة 
الدرك  مل�سالح  �سكوى  بتقدمي 
قاموا  اأ�سخا�سا  باأن  تفيد  الوطني 
بن  ببلدية  اأرا�س  قطع  بنهب 
عبارة  وهي  رم�سان  املالك  عبد 
حيث  وفالحية  غابية  اأرا�س  عن 
�سياج  وبناء  االأ�سجار  بقلع  قاموا 
فخمة  فيالت  وت�سييد  ا�سمنتي 
غري  بطريقة  املنطقة  ب�سواطئ 
اال�ستثمار  غطاء  حتت  �رشعية 
التحقيقات  لتنطلق   ، ال�سياحي 
الدرك  م�سالح   قبل  من  املعمقة 
الوطني التي اأو�سلت اإىل اأن هناك 
مديرة  تتقدمهم  بالوالية  موظفني 
بالتعاون  التنظيم  ومدير  ال�سياحة 
�سيدي  دائرة  من  اطارات  مع 

قد  البلدية  خل�رشوال�سلطات 
التقنية  باللجنة  نفوذهم  ا�ستغلوا 
وي�سكلون جلنة لنهب العقار الغابي 
ال�سياحي  اال�ستثمار  غطاء  حتت 
م�ستثمرين   10 مع  بالتواطوؤ 
الع�رشات  بنهب  وقاموا  خوا�س 
من الهكتارات وحتويلها من ملكية 
عامة اىل ملكية خا�سة االأمر الذي 
على  واإحالتهم  بتوقيفهم  عجل 
خاللها  حاولوا  والذين  املحاكمة 
عنهم   التهم  اإبعاد  دفاعهم  رفقة 
قانونية   كانت  العملية  اأن  والتاأكيد 
حني  يف  اال�ستثمار  لقانون  وفقا 
واأمالك  الغابات  م�سالح  تاأ�س�ست 

الدولة  طرفا يف الق�سية .
حممد بن ترار



24 �ساعة

ب�أوالد  ق�ضت حمكمة  اجلنح 
تلم�ض�ن   كلم �رشق   33 ميمون 
رئي�س  ب�أدانة  اخلمي�س  يوم 
ع«   »ي  ال�ض�بق  �ضبدو  بلدية 
ب06  م«  »ك  الع�م  وك�تبه 
بتهمة  ن�فذا   حب�ض�  �ضنوات 
واإبرام  عمومية  اأموال  تبديد 
�ضفق�ت خم�لفة للت�رشيع ، يف 
حني مت ادانة رئي�س احلظرية 
واأمني املخزن و�ض�ئق رئي�س 
حب�ض�  �ضهرا  ب18  البلدية 
مت�بعتهم   خلفية  على  ن�فذا 
اموال  اختال�س  بتهمة 
م�ضتندات  واإخف�ء  عمومية  
غي�ر  قطع  ب�قتن�ء    متعلقة 
مل  ،واأخرى  مط�بقة  غري 

مت  حني  يف  اقتن�وؤه�  يتم 
خالل  وذلك  اأمواله�   �رشف 
ي�رشف  ك�ن  التي  العهدة 
ع«  »ي  البلدية  رئي�س  عليه� 
اجلبهة  حزب  عن  املنتخب 
،والذي  اجلزائرية  الوطنية 
ك�تبه  رفقة  مت�بعته  �ضبقت 
ملف�ت   من  ب�لعديد  الع�م 
احلب�س  اإيداعه  دون  الف�ض�د 
الذي  الوقت  املوؤقت،يف 
مي�ر�س  الع�م  الك�تب  اليزال 
حني  يف  ع�دية  ب�ضفة  مه�مه 
الثالثة  العم�ل  توقيف  مت 
 04 منذ  حتفظي�  العمل  عن 

ا�ضهر.
حممد بن ترار

باية ع 

جل�ض�ت  ك�فة  عن  مغ�يرة  ح�دة  بلغة 
التي  الف�ض�د  ق�ض�ي�  يف  املح�كم�ت 
اأحمد  ال�ض�بق  الوزير االأول  تورط فيه� 
العب�دلة  ب�ضجن  املتواجد  اأويحيى 
بب�ض�ر ك�ضف الوزير  اأحمد اأويحي لهيئة 
التي  ق�ض�ء  جمل�س  ا�ضئتن�ف  حمكمة 
ال�ضي�رات  تركيب  ملف  ام�س  فتحت 
والتمويل اخلفي حلملة الرئي�س ال�ض�بق 
ي�ضيري  ك�ن  ان  بوتفليقة  العزيز  عبد 
وحجته يف  �ضف�فة  بطريقة غري  البالد 
ذلك تف�دي الكوارث التي ك�دت تع�ضف 
مبلغ  30  م�ضدر  على  رده  ويف  ب�لبالد 
البنكي  ر�ضيده  يف  وجدت  التي  ملي�ر 
،وك�لة  املحلية  املحلية  التنمية  بنك 
ع�ئدات  م�ضدره�  اأن  �رشح  ا�ضط�ويل 
ب�ل�ضوق  الذهب  من  �ضفيحة   60 بيع 
مليون   350 ح�ضبه  ،ومبلغه�  ال�ضوداء 
دين�ر  ،والتي  حت�ضل عليه� كهدية من 
بالدهم  يف  �ضواء  اخلليج  دول  اأمراء 
ب�جلنوب  لل�ضيد  جميئهم  خالل  اأو 
و2014   2002 �ضنوات  م�بني  اجلزائري 
و�ض�ط�ت  طريق  عن  املوازية  ب�ل�ضوق 
عن  التف��ضيل  من  مزيد  منح  راف�ض� 
اأ�ضئلة  رده على  الق�ضية مربزا يف  هذه 
الن�ئب الع�م اأنه جل�أ اإىل ال�ضوق ال�ضوداء 
هيئة  رف�س  ب�ضبب  يح�ربه�  ك�ن  التي 

بنك اجلزائر �رشاء هذه ال�ضف�ئح .
بلهجة  نف�ضه  عن  اأويحيى  ودافع 
ك�فة  اأن  ال�ضي�ق  هذا  يف  ح�دة  مربزا 
على  مبنية  ايل  املوجهة  التهم  التهم 

ي�ضتند  ق�م  ب�إم�ض�ئه�  حتى  ر�ض�ئل 
واإط�رات  وزراء  من  امل�ضوؤولني  اإليه� 
اأنه  م�ضيف�  احل�جة  عند  الدولة 
الدولة  بق�ء  ك�نت  ونيته  رجل  دولة 
واقفة يف مواجهة التحدي�ت التي ك�نت 
تواجهه� من كل ج�نب اقت�ض�دي� واأمني� 

.

�شالل : بو�شوارب كان غوال 

امل�لك  عبد  االأول  الوزير  بدوره نفى 
يف  اليه  املوجهة  التهم  ك�فة  �ضالل 
والتمويل  ال�ضي�رات  تركيب  ملفي 
عبد  املخلوع  الرئي�س  حلملة  اخلفي 
العزيز بوتفليقة مربزا انه ك�ن يعمل  يف 
نتيجة  وح�ض��ضة  �ضعبة  جد  ظروف 
ال�ض�بق  للرئي�س  ال�ضحية  الظروف 

اأنه ك�ن  عبد العزيز  بوتفليقة م�رشح� 
و  االأول  الوزير  من  اكرث  يقوم  مبه�م 
بعيدا  ق�ل  كم�  وكنت  ب�لد�ضتور  مت�ضك 
عن الت�ضيري  مكتفي� كم� اأ�ض�ف بتن�ضيق 
اعم�ل احلكومة وتطبيق برن�مج رئي�س 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
وافق  التي  حكومته  خمطط  وبرن�مج 
بغرفتيه  وك�ضف  الربمل�ن  عليه� 
انطلق  ال�ضي�رات  تركيب  ان  ملف 
احلكومة  ت�ضيريه  توليه  فرتة  خالل 
التي  ال�ضي�رات  ا�ضترياد  على  للق�ض�ء 
دوالر  ماليري   7 الدولة  تكلف  ك�نت 
اأن  املحكمة  لهيئة  �ضنوي�  وك�ضف 
،والتخالط  والتج�وزات  اخلروق  �ضبب 
يتحمل  ال�ضي�رات  تركيب  ملف  يف 
عبد  ال�ضن�عة  الف�ر  وزير  م�ضوؤوليته 

ب�إق�لته  ط�لب  الذي  بو�ضوارب  ال�ضالم 
تتم ب�ضبب حم�يته من جه�ت  لكنه� مل 
واعرتف  لهيئة املحكمة  يعلن عنه�  مل 
اأنه خالل توليه من�ضب الوزير االأول ق�م 
بدرا�ضة  لال�ضتثم�ر  الوطني  املجل�س 
،ويتعلق  ال�ضي�رات  ملفني فقط لرتكيب 
االأمر ب�رشكة �ضوف�ك ،واملتع�مل حمي 

الدين طحكوت
بتع�ر�س  ق�م  يكون  اأن  �ضالل  نفى  كم� 
ت�ضيري  ابنه  تويل  خالل  من  امل�ض�لح 
عالمة  من  �ضي�رات  لت�ضويق  �رشكة 
وب�يري  معزوز  م�لكيه�  رفقة  »م�زدا« 
وان�ضحب  فيه�  م�ض�هم�  ي�ضبح  اأن  قبل 
توقيف  الدولة  عزم  ب�ضبب   2016 �ضنة 
عملية ا�ضترياد ال�ضي�رات للحف�ظ على 
اأ�ضئلة  على  رده  وخالل  ال�ضعبة  العملة 
الرئي�س  حلملة  مديرا  ب�ضفته  خ��ضة 
اأو�ضح  بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع 
�ضالل اأنه ك�ن يعلم اأن العهدة اخل�م�ضة 
البالد  �ضتدخل   « بوتفليقة  للرئي�س 
احليط لكنه مغلوب على اأمره » م�ضريا 
بفتح  ط�لبه  بوتفليقة  الرئي�س  اأن  اإىل 
مقرر  دون  ك�نت  لكنه�  بنكي  ح�ض�ب 
وك�نت كل  احل�ض�ب�ت وا�ضحة مت جمع 
اأكرث من 75 ملي�ر ومل� غ�درت احلملة 
�ضلمت كل التق�رير للمدير الذي خلفني 

عبد الغ�ين زعالن
لالإ�ض�رة �ضتتوا�ضل اليوم االأحد حم�كمة 
وزراء   10 اىل  ب�ال�ضتم�ع  امللف  هذا 
يو�ضف  ال�ض�بقني  ال�ضن�عة  وزيرا  منهم 
الغ�ين  وعبد  بدة  حمجوب  يو�ضفي 

زعالن وغريهم.

فجر الوزير االأول ال�شابق اأحمد اأويحيى ال�شبت خالل ت�شريحاته لهيئة حمكمة جمل�س ق�شاء اجلزائر 
قنبلة من العيار الثقيل باعرتافه اأنه كان ي�شري البالد بطريقة غري �شفافة حتى الحتل كارثة 

كما اعرتف اأنه قام ببيع 60 �شفيحة ذهب حت�شل عليها كهدايا من اأمراء اخلليج يف ال�شوق املوازية 
للذهب,كما جدد زميله عبد املالك �شالل حتميل م�شوؤولية اخلروق التي حدثت يف ملف تركيب 

ال�شيارات لوزير ال�شناعة املتهم الفار عبد ال�شالم بو�شوارب الذي طالب باإقالته لكنها مل تتم ب�شبب 
حمايته من جهات اأخرى واعرتف ان العهدة اخلام�شة لبوتفليقة كانت كارثية على البالد .

حمكمة  اجلنح باأوالد ميمون يف تلم�شان  

06 �سنوات حب�سا نافذة يف حق 
الرئي�س الأ�سبق  لبلدية �سبدو 

اأويحيى يفجر قنبلة من العيار الثقيل 

بعت 60 �سفيحة ذهب حت�سلت عليها
 من اأمراء خليجيني 

.     �شالل : خروق تركيب ال�شيارات يتحملها بو�شوارب 

خريجي العالقات الدولية مق�شيون 
املدر�شة الوطنية لالإدارة

امل�ساركة يف امل�سابقة تقت�سر 
على تخ�س�سات حمدودة

الطلبة  من  جمموعة  ط�لب 
تخ�ض�ض�ت  من  املتخرجون 
االأق�ض�م الدولية  بكلي�ت العلوم 
الدولية  العالق�ت  ،و  ال�ضي��ضية 
، اإدراج تخ�ض�ض�تهم يف �رشوط 

الرت�ضح للم�ض�بقة.
ال�ضه�دات  مل�ضلحة  رد  يف  و 
وامل�ض�بق�ت الت�بعة  للمدر�ضة، 
ف�إن التخ�ض�ض�ت امل�ضموح به� 
مت  قد  ب�مل�ض�بقة  للت�ضجيل 
حتديده� من قبل جلنة علمية 
مكلفني  اأ�ض�تذة  من  مكونة 
االلتح�ق  �رشوط  بتحديد 
ومبوجب  املدر�ضة  مب�ض�بقة 

قرار وزاري .
بحيث يلزم هذا القرار ب�قت�ض�ر 
خريجي العلوم ال�ضي��ضية ق�ضم 
واالإداري  ال�ضي��ضي  التنظيم 
ب�قي  دون  الرت�ضح  على  فقط 

التخ�ض�ض�ت.
التخ�ض�ض�ت  طلبة  اعتربه  م� 
و عدم منحهم  اإق�ض�ء  االأخرى 
الجتي�ز  الفر�ضة  فقط 

امل�ض�بقة .
و يف ات�ض�ل مع اأحد املتخرجني 
اأعرب   3 اجلزائر  ج�معة  من 
عبد الع�يل عوير خريج م��ضرت 
عالق�ت دولية دفعة 2019 عن 
القرارات  هذه  من  ا�ضتغرابه 
التي زادت من عزلة التخ�ض�س 
عن �ضوق الت�ضغيل يف اجلزائر، 
الدرا�ضية  املقررات  اأن  واأكد 
م�ض�ره  خالل  در�ضه�  التي 
املواد  مع  مط�بقة  االأك�دميي، 
امل�ضطر  التكوين  برن�مج  و 
لالدارة  الوطنية  املدر�ضة  يف 
الق�نون الدويل، العالق�ت  مثل 
واملوؤ�ض�ض�ت  ،التع�ون  الدولية 
تقني�ت  الدولية،  االقت�ض�دية 
التف�و�س  تقني�ت  االت�ض�ل، 
النزاع�ت،علم  ت�ضيري  و 

االجتم�ع.
اأم� قرميت ي��ض� املتخرجة من 
ج�معة برج ب�جي خمت�ر بعن�بة 
تخ�ض�س  ال�ضي��ضية  العلوم  يف 
اأكدت  فقد  دولية،  عالق�ت 
املحلية  اجلم�ع�ت  اإدارة  اأن 
ك�فة  من  اإط�رات  تتطلب 
التخ�ض�ض�ت ولي�س متخ�ض�ضني 
ح�رشا يف الق�نون االإداري اأو يف 
االقت�ض�د، حيث توجد اأق�ليم يف 
التق�ضيم االإداري للدولة تتطلب 

م�ضيريين ذو خلفية يف ال�ضي�حة 
ال�ضن�عة وغريه�  و  الفالحة  و 
بيئة  تن��ضب  التخ�ض�ض�ت  من 

االإقليم.
اخل�رجية  وزارة  م�ض�لح  عدا 
و  قن�ضلية  مراكز  و  بعث�ت  من 
التنمية  و  التع�ون  يف  ممثلي�ت 
اأعوان  و  اإداريني  تتطلب 
دبلوم��ضيني موؤهلني و متكونني 

ب�ملدر�ضة.
تخ�ض�س  يوجد  اأنه  اأ�ض�فت  و 
يف  التع�ون  و  الع�مة  العالق�ت 
عالقة  له  ب�ملدر�ضة   3 ال�ضنة 
العالق�ت  مبيدان  مب��رشة 

الدولية.
و  البحث  مراكز  عدا  هذا 
اإداريي املع�هد و الكلي�ت الذي 
اإداري  تكوين  اإىل  يحت�جون 

مكمل لتكوينهم االأك�دميي.
احل��ضلة  ح�جي  ه�جر  اأم� 
الدرا�ض�ت  يف  م��ضرت  على 
ح�جة  عن  ت�ض�ءلت  االإقليمية، 
اجلزائري  االإداري  النظ�م 
الدرا�ض�ت  يف  خمت�ضني  عن 
احلدود  مع  خ��ضة  املن�طقية 
ح�جة  و  امللتهبة  اجلزائرية 
الأعوان  احلدودية  االأق�ليم 
لهم  و  متخ�ض�ضني  اإداريني 
الدول  ق�عدة علمية �ضلبة عن 
املج�ورة يف ظل توجه اجلزائر 

نحو العمق االإفريقي.
اأ�ض�فت عن جدوى درا�ضته�  و 
مواد  اللي�ض�ن�س  مرحلة  يف 
و  الق�نون  و  االإداري  الفكر  يف 
م�دام  ال�ضي��ضية  املوؤ�ض�ض�ت 
لالحت�ق  يوؤهله�  ال  تخ�ض�ضه� 

ب�ملدر�ضة.
تعيني  موؤخرا  مت  وقد 
امل�لك  عبد  الربوفي�ضور 
جديد  ع�م  كمدير  مزهودة 
خمت�س  اأ�ضت�ذ  هو  و  للمدر�ضة 
اجلودة  و  امل�جنمنت  يف 
العلي�  الوطنية  ب�ملدر�ضة 

للم�جنمنت بقليعة .
املدر�ضة  هذه  اأن  لالإ�ض�رة  و 
التخ�ض�ض�ت  جميع  تقبل 
و  مهنية  تكوين�ت  الجتي�ز 
اأك�دميية يف امل��ضرت و يقت�رش 
�رشط االلتح�ق به� فقط على 

املق�بلة ال�ضفوية.
 �س.زكرياء

ق�شية ال�شعيد بوتفليقة

النيابة العامة ترد على  املحامي خالد بورايو
فندت الني�بة الع�مة لدى جمل�س ق�ض�ء 
ال�ضبت،  اأم�س  له�  بي�ن  يف  اجلزائر، 
»جملة وتف�ضيال« ادع�ءات خ�لد بورايو، 
اجلزائر  منظمة  لدى  املتهم  حم�مى  
بوتفليقة  الـمدعو  ق�ضية  بخ�ضو�س 
التحقيق  ق��ضي  اأم�م  املت�بع  ال�ضعيد، 
واالقت�ض�دي  امل�يل  اجلزائري  ب�لقطب 

ب�جلزائر.
م�ر�س  »قد  املتهم  ان  البي�ن  يف  ج�ء  و 
االأمر  يف  ب�ال�ضتئن�ف  الطعن  يف  حقه 
بو�ضعه رهن احلب�س املوؤقت بت�ريخ 14 
االأ�ضت�ذ  دف�عه  بوا�ضطة   2020 دي�ضمرب 
)ح. ذ. �س( و�ضد قرار �ض�در عن غرفة 
بت�ريخ  اجلزائر  ق�ض�ء  مبجل�س  االته�م 
االأمر  بت�أييد  ق�ضى   2020 دي�ضمرب   29

امل�ضت�أنف«.  
ال�ض�در  عدده�  »يف  البي�ن:  يف  وج�ء 
جريدة  ن�رشت  ج�نفي2021،   07 بت�ريخ 
مع  اأجرته  الذي  احلوار  حمتوى  اخلرب 
بورايو خ�لد، حم�م لدى منظمة اجلزائر 

بوتفليقة   : املدعو  ق�ضية  بخ�ضو�س 
التحقيق  ق��ضي  اأم�م  املت�بع  ال�ضعيد 
واالقت�ض�دي  امل�يل  اجلزائري  ب�لقطب 
ب�جلزائر، وهو احلوار الذي �رشح خالله 
اأن ق��ضي التحقيق املخطر ب�مللف قد 
�ضم�عه  لدى  موكله  دف�ع  ح�ضور  رف�س 
واأمر ب�إيداعه احلب�س املوؤقت فـي غي�ب 

حم�ميه، وهو اأمر غري ج�ئز ق�نون�«.
واأو�ضح نف�س امل�ضدر اأن الني�بة الع�مة 
»بعد  اجلزائر  ق�ض�ء  جمل�س  لدى 
اأن  توؤكد  احلوار،  حمتوى  على  االطالع 
لو ك�نت قد وردت  مثل هذه االدع�ءات 
له  دراية  وال  ه�و  �ضخ�س  ل�ض�ن  على 
نف�ضه�  كلفت  م�  وب�الإجراءات  ب�لق�نون 
ال�ضحفي،  البي�ن  هذا  اإ�ضدار  عن�ء 
على  ج�ء  قد  الكالم  هذا  اأن  مب�  ولكن 
خربة  وذي  ومعروف  قدمي  حم�م  ل�ض�ن 
االإدالء  من  الغر�س  ف�إن  به�  له  م�ضهود 
مبثل هذه الت�رشيح�ت يبقى مبهم� وغري 
اأن مثل  اأن ال�ضيء املوؤكد هو  اإال  معلوم 

ل�ض�ن  هذه االدع�ءات، متى ج�ءت على 
لدى  تولد  اأن  �ض�أنه�  من  ق�نون،  رجل 
الغري ولدى الراأي الع�م عموم� الت�ضكيك 
وامل�ض��س  الق�ض�ة  واأداء  الق�ض�ء  يف 

مبهنيتهم وحي�دهم«.
وت�ضحيح�  »تدارك�  اأنه  البي�ن  واأ�ض�ف 
من  التحقيق  لق��ضي  من�ضوب  هو  مل� 
مل�  وخالف�  املعني،  املح�مي  لدن 
جمل�س  لدى  الع�مة  الني�بة  ف�إن  يدعيه، 
ق�ض�ء اجلزائر تفند جملة وتف�ضيال هذه 
مت�بع  املتهم  ب�أن  وتو�ضح  املعلوم�ت 

اأم�م ق��ضي التحقيق 
مت  وقد  املذكورة،  الق�ض�ئية  ب�جلهة 
 13 بت�ريخ  االأول  احل�ضور  عند  �ضم�عه 
اأحك�م  ملقت�ضي�ت  وفق�   2020 دي�ضمرب 
االإجراءات  ق�نون  من   100 الـم�دة 
االإدالء  يف  احلق  تخوله  والتي  اجلزائية 
ب�الأقوال التي يراه� من��ضبة اأم�م ق��ضي 

التحقيق اأو 
اختي�ر  يف  احلق  مع  ذلك  عن  االمتن�ع 

حم�م«.
»املتهم م�ر�س  اأن  الع�مة  الني�بة  وتوؤكد 
حقه يف امتن�عه عن االإدالء بت�رشيح�ته 
يف غي�ب حم�ميه الذي مل يكن مت�أ�ض�ض� 
الت�ريخ، وقد  بذات  الق�ض�ئي  يف امللف 
اأ�ضدر ق��ضي التحقيق اأمرا بو�ضع املتهم 
رهن احلب�س املوؤقت وفق� الأحك�م الـم�دة 
اجلزائية،  االإجراءات  ق�نون  من   118
به  وبلغ  �ضم�عه  ذلك مبح�رش  عن  ونوه 
امل�دة  اأحك�م  تق�ضيه  مل�  طبق�  املتهم 
123 )فقرة 5( من نف�س الق�نون«وخل�س 
قد  »املتهم  اأن  اىل  الع�مة  الني�بة  بي�ن 
يف  ب�ال�ضتئن�ف  الطعن  يف  حقه  م�ر�س 
املوؤقت  احلب�س  رهن  بو�ضعه  االأمر 
بت�ريخ 14 دي�ضمرب 2020 بوا�ضطة دف�عه 
عن  قرار  و�ضد  �س(   ، ذ   ، )ح  االأ�ضت�ذ 
اجلزائر  ق�ض�ء  مبجل�س  االته�م  غرفة 
بت�أييد  ق�ضى   2020 دي�ضمرب   29 بت�ريخ 

االأمر امل�ضت�أنف«.
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يف اإطار العمل اجلواري و مرافقة 
تنفيذا  الظل  مناطق  �ساكنة 
للبالد  العليا  ال�سلطات  لتعليمات 
الوالية  وايل  ال�سيد  تعليمات  و 
الن�ساط  مديرية  مب�ساهمة  و   ،
و   ، ورقلة  لوالية  االجتماعي 
على  متت  التي  للقافلة  موا�سلتا 
الكد�سي  الظل  منطقة  م�ستوى 

قبل يومني . 
املحلية   ال�سلطات  اليوم  اأ�رشفت 
الدائرة  رئي�س  راأ�سها   وعلى 
م�ساهمة  و  بح�سور  و  باحلجرية 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
لبلدية العالية و قائد فرقة الدرك 
الوطني باحلجرية ، نائب املجل�س 
ال�سعبي و اطارات و موظفي بلدية 

العالية على قافلة اىل منطقة الظل 
املدر�سية  الطرود  لتوزيع  الدزيوة 
املتمدر�سني  التالميذ  على 
اأي�سا  مت  كما   ، الدزيوة  مبدر�سة 
من  اال�ستفادة  مقررات  توزيع 
ملواطني  الريفي  ال�سكن  اعانات 
املنطقة و يف اإطار مرافقة املراأة 
عدد  توزيع  مت   ، املنتجة  الريفية 
معترب من اآالت ال�سناعة احلرفية 
اآالت   ، خياطة  اآالت  يف  متثلت 

ن�سيج و لوازم الطبخ .
فر�سة  للوفد  كان  باملنا�سبة  و 
ال�ساكنة  مع  النقا�س  و  لال�ستماع 
من  التي  االن�سغاالت  بع�س  حول 
يف  اأكرث  اريحية  اإعطاء  �ساأنها 
بهذه  للمواطنني  اليومية  احلياة 

�سبكة  تو�سيع  غرار  على  املنطقة 
املدر�سي  النقل   ، النقال  الهاتف 
جوار  يف  الرحل  البدو  لتالميذ 

املنطقة ، قاعة عالج .....الخ.
تنفيذا  العملية  هذه  وتندرج 
اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 

املحليني  للم�سوؤولني  املوجهة 
للنزول  والرامية  الوالة  طريق  عن 
بالنقائ�س  للتكفل  للميدان 
املعزولة  الظل  مبناطق  امل�سجلة 

عن العامل اخلارجي .
�أحمد باحلاج 

ب�ستى  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
بجرائم  تعلق  ما  ال�سيما  اأنواعها 
التهريب مبختلف اأ�سكاله ، متكنت 
عنا�رش ال�رشطة التابعة للم�سلحة 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
االأ�سبوع  خالل   تندوف  والية 
من  كل  توقيف  من  املن�رشم 
املدعو/ )ي ع اإ( و املدعو /) ل ع 
ح( - هما من جن�سيتني اأجنبيتني-  
وبعد اإ�ستيفاء االإجراءات القانونية 
اأمام  املعنيان  تقدمي  مت  الالزمة 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  نيابة 
تندوف الذي اأ�سدر اأمر اإيداعهما 
الوقائية  احلب�س باملوؤ�س�سة  رهن 

كونهما   ، �سدهما  بتندوف 
و  التهريب  ق�سية  يف  متورطني 
مبواد  االجتار  اأجل  من  احليازة 
�سامة )الزئبق  و  خطرية  كيميائية 
وزنها  يقارب  ما  االأبي�س 
1045.51غ( و نقلها بدون رخ�سة.
و تبقى م�سالح اأمن والية تندوف، 
جمندة يف كل االأوقات و الظروف 
ح�سنا منيعا حاميا لوحدة الوطن و 
خدمة مواطنيه ، و الذين تدعوهم 
اإىل موا�سلة التحلي بثقافة التبليغ 
االأمنية  املعادلة  قي  امل�ساركة  و 

باالت�سال بالرقم االأخ�رش  .
�أحمد باحلاج 

خويلد  �سيدي  بلدية  �سكان  يعاين 
بوالية ورقلة ، من  م�ساكل عديدة 
البلدية  اإىل مغادرة  بالكثري  دفعت 
للبحث  املجاورة  البلديات  نحو 
�سئموا  اأن  بعد   ، الرزق  ك�سب  عن 
من  لهم  املقطوعة  الوعود  من 

طرف ال�سلطات املحلية .
�سباب  يعاين  اأخرى،  جهة  من 
اأمام  متزايدة  بطالة  من  البلدية 
م�ساريع  لكل  التام  االإق�ساء 
ملنا�سب  التوزيع  �سوى  ال�سباب 
ت�سغيل ال�سباب وقلة عقود االإدماج 
فاإن  حديثهم،  وح�سب  املهني. 
بلديتهم املعزولة عن عامل ال�سغل 
ما عدا االعتماد على فر�س عمل 
موؤقتة  والتي ال تليق كم�سدر رزق. 
�سباب  بع�س  اأكد   ثانية  جهة  من 
خا�سة  خويلد   �سيدي  منطقة  
يعي�سون  اأنهم  منهم  اجلامعيني 
معاناة يومية، نتيجة اأزمة البطالة 
ب�سبب  منها  مفر  ال  التي  اخلانقة 
يف  التـنموية  امل�ســاريع  نق�س 
�سـنوات  عدة  منذ  االأحياء  بع�س 
م�سانـع،  علــى  توفـرها  وعدم 

�سـركات، موؤ�س�سات اقـت�ساديـة. 
هوؤالء  ح�سب  بلة  الطينة  زاد  وما 
املرافق  نق�س  هو  ال�سباب 
والرتفيهية  والريا�سية  ال�سبابية 
التي ارقت نفو�س ال�سباب واثقلت 
كاهلهم، اذ ان هذا النق�س اأ�سحى 
ينعك�س  حيث  �سلبيا  عليهم  يوؤثر 
على يومياتهم، خا�سة مع معاناتهم 
من �سبح البطالة من جهة وخمافة 
دخولهم يف ظلمة عامل املخدرات 
واالنحرافات التي توؤدي اإىل ما ال 
يحمد عقباه والذي تت�سح معامله 
نهايته  والذي  العدالة  اأروقة  يف 
توؤول اإىل املوت البطيء من جهة 
�سيدي  منطقة  ت�سكو  كما  ثانية، 
خويلد   من نق�س فادح  يف قاعات 
االنرتنت.  فحالة العزلة والظالم 
م�سببا  عليها  يخيم  الذي  احلالك 
جعلهم  نفو�سهم  يف  وملال  قلقا 
ينا�سدون ال�سلطات املحلية ببذل 
جمهودات م�ساعفة من اأجل تلبية 
هذه  من  واإخراجهم  حاجاتهم 

الدوامة. 
جناة ،ح 

نائب  حمداين  حممد  طالب 
باملجل�س ال�سعبي الوطني بالدائرة 
وزير  من   ، مترنا�ست  االنتخابية 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  النقل 
من اأجل فتح خطوط جوية تربط 
عني �سالح بواليتي اأدرار وغرداية 
املر�سى  تنقل  ماأمورية  لت�سهيل 
الجراء فحو�سات طبية بالواليات 

املجاورة .
حممد  الربملاين  النائب  قال   
لوزير  موجهة  تو�سية  يف  حمداين 
يومية  حت�سلت  قد  كانت   ، النقل 
اأنه   ، منها  ن�سخة  »على  »الو�سط 
الواليات  عن  امل�سافة  لبعد  نظرا 
املزرية   والو�سعية  املجاورة 
انه يرفع   ، الطرقات  التي تعرفها 
املجتمع  فعاليات  ان�سغاالت  اهم 
عني  املنتدبة  بالوالية  املدين 
املر�سى  معاناة  وخ�سو�سا  �سالح 

 ، الطبية  الفحو�سات  الجراء 
حيث التم�س ذات النائب من وزير 
جوي  خط  فتح  امكانية  النقل 
وغرداية  �سالح  عني  بني  رابط 
النهاء  –اأدرار  �سالح  عني  وكذا 
علمنا  اذا  خا�سة   ، املعاناة  هذه 
تف�سل  التي  البعيدة  امل�سافة  اأن 
بـ  واملقدرة  الواليتني  هاتني  بني 
التوايل  على  كلم   400 و  كلم   700
العالج  اجل  املواطنني من  و�سفر 
على  تتوفر  ال  املنطقة  كون 
الكثرية  العالجية  التخ�س�سات 
الطبي  الت�سخي�س  مراكز  وانعدام 
اخلطيني  هذين  توفر  ان  حيث 
نقل  ت�سهيل  �ساأنه  من  اجلويني 
الذي يتطلب على  املر�سى االمر 
االقل 8 �ساعات اىل مدينة غرداية 

و6 �ساعات اىل مدينة ادرار.
�أحمد باحلاج 

تنفيذ� لتعليمات �ل�سلطات �لعليا وو�يل ورقلة 

�سبط بحوزتهما 1045.51 من �لزئبق �لأبي�ض 

ورقلة

لفتح خطوط جوية تربط عني �سالح بوليتي �أدر�ر وغرد�ية 

توزيع الطرود املدر�سية واإعانات الريفي بالدزيوة 
اأمن تيندوف يطيح برعيتني اأجنبيتني 

�سباب بلدية �سيدي خويلد  يعاين 

الربملاين حممد حمداين يرا�سل وزير النقل
�ل�سر�ئب ،�لتجارة �لطفيلية وتاأهيل �ل�سوق �ملركزي 

احتاد التجار بالوادي �ساخط وينا�سد الوايل التدخل 
.     مطالب باإلغاء �ملادة 220 من قانون �جلمارك 

نا�سد �حتاد  �لتجار و �حلرفيني و �أ�سحاب �خلدمات بالو�دي ، و�يل �لولية و�ل�سلطات 
�لعمومية بالتدخل �لعاجل للتكفل بجملة �لنقائ�ض �لتي �نهكت كاهل �لتاجر .

�أحمد باحلاج 

التجار  الحتاد  بيان  وقال 
دورته  خالل  بالوادي  واحلرفيني 
 ، الوالية  لوايل  موجه  اال�ستثنائية 
كانت قد  حت�سلت يومية »الو�سط 
نظرا  اأنه   ، منه  ن�سخة  على   ،  «
تعي�سها  التي  اجلذرية  للتحوالت 
اجلزائر يف االنتقال من االقت�ساد 
الذي  ال�سوق  اقت�ساد  اىل  املوجه 
التجار  فئة  على  �سلبا  اأثر  بدوره 
اخلدمات  واأ�سحاب  واحلرفيني 
و  املادية  حالتهم  تدهورت  الذين 
التجارية من �سيء اإىل اأ�سواأ ب�سبب 
جائحة الكورونا والركود التجاري 
العارمة  الفو�سى  كذلك  و  الخ   ...
الوالية  اأ�سواق  ت�سهدها  التي 
واال�سطرابات املعممة يف ت�سيري 
حتكم  التى  القوانني  و  االأنظمة 
زمام قطاع التجارة ،و متعامليها و 
املتمثلة يف ال�رشائب ، حيث متت 
املطالبة  باأخذ ت�رشيحات التاجر 
بعني االعتبار و يف االإطار املعقول 

وخا�سة دائرة جامعة. 
الطفيلية،  التجارة  بخ�سو�س  اأما 
فقد ندد  نف�س البيان  با�ستفحال 
يف  ال�رشعية  غري  املمار�سة  هده 
،و  ال�سوارع  ،و  االأ�سواق  معظم 
وانت�سارها  وال�ساحات  االأر�سفة  
وب�سكل  اال�سبوع  ايام  مدى  على 
االحتاد  �سدد  حيث  رهيب ، 
للتجارة  الكامل  التطهري  ب�رشورة 
منع  و  ال�سوائب  هده  كل  من 
تطور هذه الظاهرة و العمل على 
يف  اأ�سحابها  اإدماج  و  حماربتها 
ال�رشيبي  �سبه  و  ال�رشيبي  النظام 
حتما  الو�سع  هذا  ا�ستمرار  اأن  و 

التجارة  حتطيم  اىل  �سيوؤدي 
املنظمه خا�سة يف ظل غياب اإرادة 
ملحاربة  امل�سوؤولني  من  حقيقة 
اإعادة  عن  الظاهرة،ناهيك  هده 
بعث اقرتاحاتهم  اخلا�سة باأن�ساء 
هوؤالء  لتنظيم  جواريه  ا�سواق 
الباعة مع اإ�رشاك احتاد التجار يف 

اإختيار االأر�سية و املوقع.
اإىل جانب ذلك يرى احتاد التجار 
ال�سوق  اأن  بالوادي  واحلرفيني 
معامل  من  معلما  يعترب  املركزي 
ال  حالة  يف  اأ�سبح  اأنه  اإال  الوادي 
يح�سد عليها واملتمثلة يف النفايات 
و االو�ساخ املرتتبة ب�سبب التجارة 
انت�سار  اىل  اإ�سافة  الفو�سوية، 
فو�سوية  بطريقة  الكهرباء  �سبكة 
بكارثة  تهدد  عنكوبتي  �سكل  على 
بحريق  �سنينت  منذ  وقعت  كالتي 
الطاوالت  انت�سار  وكذا  كبري، 

حركة  عرقلت  التي  الفو�سوية 
املت�سوقني ، مع احتالل االأر�سفة 
الطفيليني، دون  التجار  من طرف 
ن�سيان عدم وجود طائر خم�س�سة 
انت�سار  اإىل  اأدى  بحيث  لل�سيارة 
وعرقلة  �رشعية  غري  حظائر 
اأ�سحاب  وا�ستفزاز  املرور  حركة 

املركبات من هوؤالء.
اأجمع  فقد  اآخر  �سياق  ويف   
الدورة  يف  امل�ساركون 
لالحتاد  االخرية  اال�ستثنائية 
العام للتجار واحلرفيني بالوادي 
، على �رشورة تدارك امل�ساريع 
املتاأخرة، من خالل العمل على 
املحالت  من  املتبقي  اإكمال 
بقي  و  ن�سف منها  بناء  التى مت 
الن�سف االخر بال�سوق املركزي 
للن�ساط  منا�سب  اخر  مكان  او 
جل�سات  عدة  من  الرقم  على 

وبح�سور  الوالية  ا�رشاف  حتت 
تبا�رش  ومل  والبلدية  التجارة 
جددت  كما  االآن  حلد  مهامها 
االإ�رشاع  مطلب  التجار  نقابة 
التي  تاجر   13 اإ�سكال  حل  يف 
حمالتهم علوية مما مل يتمكنوا 
من ن�ساطهم اأكرث من 17 �سنة و 
�سوق اخل�رش  اإمتام  االإ�رشاع يف 
والفواكه باجلملة حتى يكون يف 
احتاد  طالب  و  الوالية.  خدمة 
التجار من �سناع القرار ب�رشورة 
املنطقة  اإلغاء  على  العمل 
اجلمركية املادة 220 من قانون 
بعد  الوادي  والية  اجلمارك عن 
و  بخنقها  طوق  اىل  حتولت  اأن 
على  اجلمركية  الرقابة  ح�رش 
ال  و  مربر  ال  الأنه  الوادي  والية 
الوالية  �سكان  يخ�سع  الأن  معنى 

لرقابة من هذا النوع .
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التهريب واأ�سبابه باجلزائر

حيث اأن ال�صبكة املتخ�ص�صة يف تهريب 
على  وماعز  واأغنام  اإبل  من  املوا�صي 
تن�صط  وليبيا  اجلزائر  بني  احلدود 
وتتزايد يوما بعد يوم، كما ت�صم ال�صبكة 
واآخرين  وليبيني  جزائريني  مهربني 
وتنت�رش  خمتلفة  اإفريقية  جن�صيات  من 
العديد  الع�صابة املذكورة على م�صتوى 
من املدن احلدودية بكل من مترنا�صت 
اإيليزي ومن الناحية الأخ وجانت بولية 
رى باملدن املحاذية للحدود داخل الت
راب الليبي على غرارمدينة “غات” وا

لطالب العربي بتون�س.
ذلك لأن التهريب من الرتاب اجلزائري 
امل�صالك  م�صتوى  على  يتم  ليبيا  نحو 
جانت  مدينتي  بني  الفا�صلة  اجلبلية 
يتم  حيث  الليبية،  و”غات”  اجلزائرية 
جلب املوا�صي املراد تهريبها بوا�صطة 
وبع�س  مترنا�صت  ولية  من  ال�صاحنات 

املناطق
الرعوية باجلهة ليتم تفريغها مبدينةج  
انت بالقرب من ال�صعاب وامل�صالك الج

بلية املتجهة نحو ليبيا.
وتعترب مترنا�صت واحلدود اجلنوبية للو
طن مع مايل اأهم منابع التمويل من ط
العملية ب رف املهربني، حيث تزايدت 
�صورة باتت تثري لغطا كبريا و�صط املر
تراجع روؤو�س املوا�صي باأ�صوا بني بعد 

ق الوليات املعنية.
احلدودي  املعرب  يعرف  ثانية  جهة  من 
تهريب  الوادي  بولية  العربي  الطالب 
كل  قبيل  املوا�صي  قطعان  من  العديد 

�صهر رم�صان الف�صيل، اإذ �صبق مل�صالح 
مهربني  �صبطت  واأن  الوطني  الدرك 
التون�صية  احلدود  اخرتاق  يحاولون 
مثل  اإدخالها،  قبل  احلمولة  لتفريغ 
ماحدث يف ال�صنوات الخرية ولهذا فاإن 
التطورات اخلطرية يف ا�صتنزاف الرثوة 
امل�صبوق  غري  الرتفاع  بعد  احليوانية 
اإىل  املوالني  ببع�س  دفعت  للموا�صي 
حد  لو�صع  املخت�صة  امل�صالح  تبليغ 
مت�س  التي  الت�رشفات  هذه  ملثل 
حلماية  والتجند  الوطني  بالقت�صاد 
ثروة هامة من مافيا همها الوحيد جمع 
ال�صابقة  احلكومات  تراعي  ومل  املال، 
اأهمية لذلك ، ونرى حاليا حترك وزير 
احليوانية  الرثوة  حماية  يف  التجارة 
املحلية ، وحماية امل�صتهلكني باإمكانية 
اإ�صترياد حلوم حمراء طازجة من الدول 
يف  توازن  مايخلق  وهذا   ، الفريقية 

ال�صوق وا�صعاره حمليا 

البطالة و"احلقرة"

منوذج املهربني و�صبب ذلك فيما يلي : 
باأنواعه  الّتهريب  احرتف  العوين،  عمار 
ورقلة  منها  اجلنوب،  مناطق  كّل  يف 
عائداته  مل�س  بعدما  وغرداية، 
الّطلب  ازدياد  مع  املرتفعة، وخ�صو�صاَ 
وتفيد  التوّتر.  بوؤر  تو�ّصع  عن  الّناجم 
تقارير اأمنية بتوّرطه املبا�رش يف عملّية 
تهريب اأ�صلحة ومتفّجرات، ا�صتخدمتها 
قيادة  مقّر  تفجري  يف  م�صلحة  جماعة 
.وبعد  �صابقا  ورقلة  يف  الوطني  الّدرك 
"قا�صي  منطقة  قرب  حدثت  مطاردة 

الطويل"، على بعد 600 كلم عن احلدود 
قوات  عليه  ق�صت  املالية،  ـ  اجلزائرية 
دفع  مركبة  ل�رشقة  �صعيه  بعد  المن 
رباعي تابعة ل�رشكة اأجنبية لينقل عليها 
من  �رش�س  تتّبع  وبعد  وذخائر.  اأ�صلحة 
املهربني  �صيارة  انقلبت  المن،  اأجهزة 

ما اأدى اىل مقتله مع اأحد مرافقيه.
املهربني  بني  والتعاون  العالقة 
من  جلياً  يظهر  امل�صلحة  واجلماعات 
خالل عمل املهربني يف اأن�صطة تهريب 
اجلماعات  لدعم  واملخدرات  ال�صجائر 
امل�صلحة التي تقوم با�صتخدام عائداتها 
ل�رشاء ال�صالح. ووفقاً ملا روته م�صادر 
املهربني،  عمل  اآلية  حول  اجلنوب  من 
منفردين، حيث  يعملون  ل  اأنهم  يت�صح 
ي�صعون مل�صاعفة عائداتهم عرب جتنيد 
�صّبان اآخرين، �صفاتهم امل�صرتكة الفقر 
ب�صبب  بـ"احلقرة"  والإح�صا�س  والبطالة 
رغم  لهم،  املركزية  ال�صلطة  تهمي�س 
الوطن،  من  منطقة  اأغنى  يف  عي�صهم 
يعّد  حيث  العدالة  بغياب  والإح�صا�س 
ي�صتفيدون  لهم  املجندون كنزاً  ال�صبان 
عنا�رش  مطاردات  من  الوقاية  يف  منه 
الأمن، وال�صتفادة منهم يف كونهم اأبناء 
املنطقة وما ينجر عن ذلك من �صعوبة 
ت�صامن  بفعل  عليهم  القب�س  اإلقاء 

ال�صكان معهم هناك.
عائالت  تعي�صه  الذي  املرتدي  "الو�صع 
جياًل  اأنتج  اجلزائري  اجلنوب  اأق�صى 
ال�صلطة املركزية، كيف ل  على  حاقداً 
باأموال  ونحن ن�صاهد البذخ يف ال�صمال 
اجلنوب وم�صادرنا الطاقوية التي ترتبع 
فيها  ع�صنا  التي  ال�صحراء  رمال  عليها 

قروناً"، يقول احلاج عبد القادر الورقلي، 
اأحد كبار قبيلة ال�صعانبة العربية الكبرية 
تعي�س  والتي  �صليم  بني  اىل  تنتمي  التي 

�صمال ال�صحراء اجلزائرية.
اأبناء  اإليها  و�صل  التي  الحتقان  -حالة 
م�صوؤول  اأي  على  خافية  لي�صت  اجلنوب 
جزائري، ولكن ل اأحد يتحرك لنت�صال 
اأبناء اجلنوب من دوامة البطالة والفقر 
يف  العاملة  ال�رشكات  مئات  وجود  رغم 
اجلنوب  يف  املوجودة  النفط  اأحوا�س 
والتي "عاثت ف�صاداً ومتادت يف الر�صوة 
اأ�صاف  ح�صابنا"،  على  واملح�صوبية 
العاطلني عن  ال�صبان  اأحد  عدبي ملني، 
العمل اأو "البُّطال"، كما ي�صمونهم بولية 
ال�رشقي  اجلنوب  يف  الواقعة  اإليزي 
التهريب  ظاهرة  -انت�صار  للجزائر.   
اجلنوب  يف  بـ"احلقرة"  ال�صعور  ب�صبب 
اجلزائري: و"التباين الفئوي بني ال�صمال 
ال�صباب،  يلحظه  والذي  واجلنوب 
ال�صوابط  وغياب  الدينية  واله�صا�صة 
احلما�صية،  والنفعالت  التقليدية 

و�صعف احلراك التعبوي ال�صيا�صي،
تقوي�س  انتجوا  والق�صاء  -احلقرة 
يف  ال�صباب  لدى  للوطن  الولء  معادلة 

اجلنوب، 
وطني  تهديد  اأ�صبح  م�صدر  -اجلنوب 
بغياب  ال�صباب  �صعور  مناء  فيه  �صاهم 
مل�صاحة  ازدياد  مع  وامل�صاواة،  العدل 
مفردات  وهي  البطالة،   وات�صاع  الفقر 
نف�صه ملاذا  النظام اجلزائري  ي�صاأل  مل 
اأو كيف مل يتعامل معها بجدية من قبل؟ 
على  اجلزائري  احلاكم  اهتمام  ترث  ومل 

مدى ع�رشات ال�صنني".

مكافحة التهريب واإقامة مناطق جتارة حرة 

بعد حادثة تهريب االأغنام 
حيث بلغ عدد الروؤو�س املهربة 
يف يومني ، فقط اأكرث من 600 

راأ�س من االأغنام ويف حدود 60 
راأ�سا من االإبل غادرت يف دفعة 

واحدة انطالقا من منطقة 
مدينة  من  “ت�ستوفت” القريبة 
جانت باإليزي،الظاهرة اأثارت ا
�ستياء كبريا ب�سبب التداعيات ا
ل�سلبية الكبرية التي اأفرزتها ع
ىل �سكان املدن احلدودية من خل
ال االإرتفاع اجلنوين الأ�سعار ال

حلوم احلمراء وندرتها.

بقلم: خمتار عاليل

جزء 1

1_ ح�صل حامت علي على اإجازة يف الفنون 
للفنون  العايل  املعهد  من  امل�رشحية 
عام   ، التَّمثيل  ِق�صم   ، بدم�صق  امل�رشحية 
له اأن يُ�صبح ممثاًل حمرتًفا ،  1986 . وهذا اأَهّ
ودفعه اإىل ا�صتخدام خرباته الِعلمية وتوظيف 
اإىل  الورق  يف  املح�صورة  النظرية  ثقافته 
التلفاز  ثقافة ب�رشية حم�صو�صة على �صا�صة 

.
2_ بداأ حياته الفنية ممثاًل مع املخرج هيثم 
 .  1988 عام  النار  دائرة  م�صل�صل  يف  حقي 
ول �َصك اأَنّ العمل مع خمرج كبري ِمثل هيثم 
حقي قد اأك�صب حامت علي ) ال�صاب الب�صيط 
يف  هائلًة  ِخربًة   ) الوقت  ذلك  يف  امُلبتدئ 
كيفية �صناعة امل�صل�صل الدرامي ، والتعامل 
مع املمثلني ، وحتريك عنا�رش العمل الفني 

بكل تفا�صيله الدقيقة .
كثرية  م�صل�صالت  يف  ُم�صاركته  بعد   _3
كُمَمِثّل يف الفرتة ) 1988 _ 1995 ( ، والعمل 
حتت اإ�رشاف اأهم خُمِرجي الدراما ال�صورية 
اآنذاك ) هيثم حقي ، ماأمون البني ، غ�صان 
 ، كوك�س  الدين  ، عالء  املال  ب�صام   ، جربي 
حامت  ا�صتطاَع   ،  ) اأنزور  اإ�صماعيل  جندة 
امُلخرجني  هوؤلء  خربات  يه�صم  اأن  علي 
واجتاهات  خمتلفة  مدار�س  لون  يُ�صِكّ الذين 
الفني  اخلليط  هذا  من  ل  ويُ�صِكّ  ، متنوعة 
ح�صل  قد  التلميذ  وكاأن   . تكاملية  منظومًة 
ر  ُمعِلّميه ، وقَرّ ة عند  الُقَوّ على جميع نقاط 
ه حامت علي يف  اأن يُ�صبح ُمعِلًّما . لذلك ، اجَتّ
منت�صف الت�صعينيات اإىل الإخراج التلفزيوين 
اإىل  ُو�صوًل   ، ُمتعددة  فنية  اأعماًل  م  وقَدّ  ،
 ، ُمعِلّم  بحق �رشبة  كانت  التي  اأعماله  ذروة 
تاأليف   ،  2000 عام   ) �صامل  الزير   ( م�صل�صل 
 ( عدوان  ممدوح  ال�صهري  ال�صوري  الأديب 

. ) 2004 _1941
الزير  م�صل�صل  باإخراج  علي  حامت  قيام   _4
بالتاريخ  ال�صديد  اهتمامه  يدل على   ، �صامل 
اإىل  نقله  الهتمام  وهذا   ، القدمي  العربي 
من  فكان   ، الإ�صالمِيّ  العربي  التاريخ 
فكانت   ، الأندل�س  اإىل  يتَّجه  اأن  الطبيعي 
تلفزيونية  �صل�صلة  وهي  الأندل�صية،  الرباعية 
تاريخية، من تاأليف الدكتور وليد �صيف ، وهو 
وهذه  التاريخية.  الدراما  موؤلفي  اأبرز  من 
ال�صل�صلة تتكون من : _ اجلزء الأول : �صقر 
ُقَري�س ) 2002 ( . اجلزء الثاين : ربيع ُقرطبة 
 ( الطوائف  ملوك   : الثالث  اجلزء   .)2003  (
 ( َغرناطة  �صقوط   : الرابع  اجلزء   .  )  2005
ب�صبب عدم وجود  تاأجيله  ، وقد مت   )  2007
النُّقاد  من  كثري  اعترَب  وقد   . ُمنتجة  جهة 
الأندل�س هي  اأن رباعية  العرب  ال�صينمائيني 
ال�صل�صلة الأ�صخم فكرًيّا وتاريخًيّا واأدبًيّا يف 
تاريخ الدراما وال�صينما العربية ب�صكل عام .

 ، وا�صعة  اأدبية  ثقافة  5_ ميتلك حامت علي 
ُهما  ق�ص�صيتني  جمموعتني  ن�رش  اأديب  فهو 
ُمدِرّ�س  وموت   ، يحدث  مل  وما  حدث  ما   :
اأنَّه متزوج من الكاتبة  التاريخ العجوز ، كما 
على  حا�صلة  وهي   ، الرحبي  دلع  ال�صورية 
اإجازة يف احلقوق من جامعة دم�صق ، واإجازة 
من املعهد العايل للفنون امل�رشحية ، ودبلوم 
يف العلوم اجلنائية . وهذا يدل على ِحر�صه 
، ويف  ومثقفة  كاتبة  تكون �رشيكة حياته  اأن 
هذا َدللة وا�صحة على اأن الثقافة ُم�صيطرة 
تفا�صيله  بكل  حياته  ونظام  تفكريه  على 
اأ�صا�س  هي  الثقافة  اأن  �َصك  ول   . واأبعاده 

الدراما التلفزيونية .
 : التاريخية  علي  اأعمال حامت  اأهم  ِمن   _6
والتغريبة   ،  )  2001  ( الأيوبي  الدين  �صالح 

الفل�صطينية )2004( ، وامَلِلك فاروق ) 2007 
امل�صل�صل  وهذا   ،  )  2012  (  ” ُعمر  و”   ،  )
بن  ُعمر  اجلليل  ال�صحابي  �صرية  يحكي 

اخلطاب _ ر�صي اهللُ عنه _ .
اأنه ميتلك  اأهم مميزات حامت علي  7_ من 
وا�صعة  وروؤية   ، ثاقبة  ونظرة   ، اأدبية  ثقافة 
تاريَخ  ت�صتلهم  الفنية  اأعماله  جعل  وهذا   ،
على  ُمعتمًدا   ، الإ�صالمية  العربية  احل�صارة 
الِفكر التحليلي ، والده�صة الب�رشية ، واإبهار 
امُل�صاهد عقلًيّا ، وحتفيزه فكرًيّا ، يف الوقت 
الذي كان فيه بع�ُس امُلخرجني املوجودين 
الُعري  م�صاهد  على  يعتمدون  ال�صاحة  يف 
والإغراء جلذب امُل�صاهد واإبهاره وال�صيطرة 
اأَنّ هناك فرًقا وا�صًحا بني  . ول �َصك  عليه 
حتفيز العقل وحتفيز الغريزة، كما اأن هناك 
تدفع  التي  الفنية  الأعمال  بني  �صا�صًعا  بَْوًنا 
العقل اإىل التفكري وطرح الأ�صئلة، والأعمال 
الفنية التي تُغِيّب العقَل ِلَكيال يَطرح الأ�صئلَة 

.
8 _ اعتمد حامت علي على الختالف وتغيري 
اأجل  من   ، الروؤية  زوايا  وتغيري   ، ال�صائد 
حتقيق الَوْعي ون�رشه يف املجتمعات العربية 
لها  لي�س  والتي   ، الُكتب  قراءة  عن  البعيدة 
التلفزيونية  م�صدر ثقايف �صوى امل�صل�صالت 
، يف ِحني اأن بع�س امُلخرجني اعتمد مبداأ ” 
” من اأجل هدم القيم العربية  َخاِلْف تُعَرف 
الإ�صالمية ، وت�صدير ثقافة ُم�صادة للعادات 
اأجل  من  وذلك   ، الأ�صيلة  العربية  والتقاليد 
حتقيق ِن�َصب ُم�صاَهدة عالية ، وَجنْي الأرباح 
تفكري يف  ُدون   ، الدنيئة  واملكا�صب  املادية 
�صة  امُلعَرّ امُل�صاهدين  ماليني  عقول  م�صري 

خلطر التَّلَُوّث والتَّ�صوي�س .
عبقري  خُمرج  علي  حامت  اأن  �صحيٌح   _9

اأنَّه اعتمد على  اإل   ، ثاقبة  روؤية  ومثقف ذو 
وليد   : ِمثل  �صني  وُمتمِرّ نني  ُمتمِكّ ِكبار  ُكتَّاب 
�صيف ، وممدوح عدوان ، وملي�س جابر . واإَنّ 
ثنائية ) وليد �صيف / حامت علي ( يف الأعمال 
، ول مُيكن  للطائر  تُ�صِبه اجلناحني   ، الفنية 
كان  مهما   ، واحد  بجناح  يطري  اأن  للطائر 
قوًيّا وذكًيّا . والكتابُة على الورق هي اأ�صا�س 
يُوجد  ل  جيدة  كتابة  وبدون   ، الفني  العمل 
عبقرًيّا  امُلخرج  كان  مهما  جيد  فني  عمل 
ر املخرج امل�رشي  .  ويف هذا ال�صياق ، اأتذَكّ
 )  1996  _1915  ( �صيف  اأبو  �صالح  ال�صهري 
فقد   ، امل�رشية  ال�صينما  يف  الواقعية  رائد 
ا�صرتَك اأبو �صيف يف كتابة ال�صيناريو جلميع 
اأن كتابة ال�صيناريو  اأفالمه ، فقد كان يعترب 
اأهم مراحل اإعداد الفيلم، وِمن امُلمكن عمل 
فيلم جيد ب�صيناريو جيد واإخراج �َصِيّئ ، ولكن 
يُ�صارك يف  كان   ، لذلك  العك�س غري مُمكن. 
ما  كل  يكون  اأن  يَ�صمن  َكي  ال�صيناريو  كتابة 
كتبه ال�صيناري�صت ُمتفًقا مع لُغته ال�صينمائية 
كر اأن �صالح اأبو �صيف هو َمن  . واجلديُر بالِذّ
 ، ال�صيناريو  كتابة  َفَنّ  حمفوظ  جنيب  علَّم 
َونقله من َعامَل الرواية اإىل َعامَل ال�صيناريو .

اأقوال حامت علي التي تعك�س  10_ ِمن اأهم 
طبيعة تفكريه وروؤيته ال�صخ�صية : )) الأموال 
الكثرية ل تعني بال�رشورة عماًل فنًيّا متميًزا 
باملعنى  �صينما  �صناعة  توجد  ل   ((  .  ))
الحرتايف داخل الوطن العربي �صوى مِب�رْش 
د  ، وهو اأمر له اأ�صباب تاريخية (( . كما �صَدّ
على اأن احلرية هي اأ�صا�س الإبداع ، والَعامَل 
العربي يحتاج اإىل م�صاحة من احلرية خَللْق 
تتعلَّق  ل  والأزمة   ، واجتماعية  ثقافية  بيئة 
بكيفية  تعلُّقها  ِبَقْدر  مواهب  وجود  بعدم 

اإدارة املواهب وتطويرها .

 اإبراهيم اأبو عواد
 / كاتب من االأردن

ومَع اأنني ل�سُت ناقًدا 
ا  ا ، وال ُمتخ�س�سً فنًيّ

يف �سوؤون الدراما 
العربية ، اإال اأنني 

اأملك اآراء �سخ�سية 
وانطباعات ذاتية 

ة  ووجهات نظر عاَمّ
ومالحظات فكرية ، 

وهذه املالحظات ُيكن 
ْحو  اإيجازها على الَنّ

التايل :

مهنة وم�سار

عبقرية املبدع الراحل حامت علي
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تابع حججه ودفوعه من على م�صطبات العلم 
ينافح  وهو  ور�صوله  اهلل  اإىل  الدعوة  ومنابر 
�صفحة  تقدميه  اإىل  وي�صعى  الإ�صالم  عن 
اخلرافة  عن  بعيًدا  ال�صوائب  كل  من  نقية 
. وما  الإ�صالم  بعمائم  املعممة  والأ�صاطري 
من  ترتى  التي جاءت  اجلموع  اأَنْ�َس  ل  اأَنْ�َس 
كل حدب و�صوب ، وخا�صة من جهة اجلنوب 
ومدينة  قمار  مدينة  بلدته  اأهل  مهم  يتقَدّ
تلك  وقرى  مدا�رش  من  وغريهما  الوادي 
يَِّة ـ كـ : ) الداغرة ( و ) اخلبنة  الأماكن الَق�صِ
( و ) الرقيبة ( و ) غمرة ( وغريها ـ التي كان 
للراحل الكرمي الف�صل امل�صهود على جهاده 
العلمي فيها وبالئه احل�صن يف النهو�س بها ، 
ودوره الرتبوي الأ�صيل وجهوده املخل�صة يف 
جمال الرتبية والتعليم ، وم�صاهماته امُلْجِديَِة 
يف ميدان الإ�صالح ، بَلَْه تفانيه يف التثقيف 
ون�رش الوعي الوطني واإيقاظ الهمم من اأجل 
الإعداد وال�صتعداد لليوم الفا�صل يف تاريخ 

املجابهة النهائية للحركة الوطنية . 

رجل من الزمن اجلميل

تركي  العالمة حممد  الأ�صتاذ  الراحل  وكان 
ذلك  من  ـ  والغفران  الرحمة  �صاآبيب  عليه  ـ 
التغيري  بجدوى  اآمن  الذي  الذهبي  اجليل 
ِبَقْوٍم  َما   ُ يَُغرِيّ اإَِنّ اهلل َل  لقوله تعاىل : )) ... 
منطلق  ومن   ،  )) ِباأَنُْف�ِصِهْم  َما  ُوا  يَُغرِيّ َحتَّى 
ذلك التغيري الرباين الذي اأ�صار اإليه القراآن ، 
كان الأ�صتاذ العالمة حممد بن بلقا�صم تركي 
اأحد اأجناد الدعوة اإىل اهلل منذ �صبابه الباكر 
، وكان القدر احلكيم قد اأعده اإعدادا خا�صا 

واختاره ليكون يف ِعَداِد تلك ال�صفوة الَْعامِلَِة 
ِري  التي ا�صطلعت بواجبها التثقيفي والتحُرّ
، وبََذَرْت يف ذلك الزمن الع�صيب من القرن 
ْت  وت�صَدّ  ، والإ�صالح  الوعي  بذور  الآفل 
لن�رش التعليم وتعميمه ، وراهنت على حترير 
الكولونيالية  قب�صة  من  وتخلي�صها  اجلزائر 
امليدانية  الأعمال  لتلك  وكان   ، اجلائرة 
الرائدة ح�صادها الوفري ، ودورها الإيجابي 
املثمر الذي حتقق واآتى اأُكله على الرغم من 
التعليم  م�صرية  لإيقاف  الإدارية  املوانع  كل 
العربي احلر والق�صاء على م�رشوع الإ�صالح 
الآخر  اجلناح  يُعترب  كان  الذي  وامل�صلحني 

جلهود احلركة الوطنية . 
احلر  العربي  التعليم  ر�صالة  وبانت�صار     
يف  وا�صتثنائية  رائدة  جتربة  كانت  التي 
رموزها  وكان من   ، تاريخ اجلزائر احلديث 
وغريه  تركي  حممد  ال�صيخ  اجلليل  فقيدنا 
املتتابعة  والدفعات  الأحرار  املعلمني  من 
ملعهد عبد احلميد بن بادي�س ، وكان رهان 
وكاأنهما  للثورة  التح�صري  يواكب  التعليم 
، وكانت اجلزائر على  لعملة واحدة  وجهان 

املجيدة  ثورتها  لإعالن  ال�صتعداد  اأهبة 
ثورة  واندلعت  قالئل  �صنوات  اإل  هي  وما   ،
التحرير املباركة ب�صداها املزلزل الذي َعَمّ 
ووجد   . الأنحاء  كل  يف  وانت�رش  الآفاق  كل 
الثورة مكانتهم  الأحرار يف م�صار  املعلمون 
قادتها  ومن  �صدارتها  يف  فكانوا  الالئقة 
بن  ، وكان طلبة معهد عبد احلميد  الأوائل 
م�صارهم  ا�صتكملوا  الذين  والطلبة  بادي�س 
طليعة  يف  الزيتونة  من  وعادوا  الدرا�صي 
طيلة  وَظلُّوا   ، ال�صالح  وامت�صاق  الكفاح 
غزيٍر  علٍم  من  يحملون  مبا  الثورة  �صنوات 
وع�صًدا  لثورتهم  قوًيّا  �صنًدا  وا�صعٍة  وثقافٍة 
متطابقة  جاءت  التي  لق�صيتهم  َداِعًما 
الذي  الإيجابي  ودورهم  الرائدة  ملواقفهم 
حققوه داخل �صفوف جي�س التحرير كق�صاة 
و�صباط واإِطارات �صامية ا�صطلعت بتقارير 
الثورة والإ�رشاف على مرا�صالتها والتمكني 
وَلْ   ، العاملي  و�صداها  الإعالمي  لدورها 
يكن من بني ذلك اجلم الغفري من املعلمني 
الزيتونة  من  القادمني  زمالئهم  اأَْو  الأحرار 
من خان الثورة اأَْو اأدار لها الظهر ، والذي 
اأَْو  اإَِلّ حاقد  يُناِكُر فيه  يعلمه اجلميع ول 
اأََنّ الطلبة الزيتونيني وطلبة معهد  جاحد 
كانوا هم حطب  بادي�س  بن  عبد احلميد 
الثورة ونارها احلارقة ، وكان 95 % منهم 

ا من املجاهدين اأَْو ال�صهداء .  اإَِمّ
العالمة  فقيدنا  كان  اإذا  بدع  ول     
الرعيل  ذلك  من  تركي  حممد  املجاهد 
نعم  لها  وكان   ، ثورته  عن  نافح  الذي 
يف  وحتمل   ، الع�رشة  �صاعة  يف  الن�صري 
�صنوف  كل  وتاأييدها  جناحاتها  �صبيل 
املتوا�صلة  والتحقيقات  واملتابعة  الأذى 
للثورة  بالنتماء  تتهمه  انفكت  ما  التي 
وم�صاعدة )الفالقة( واحلر�س على خدمة 
م�صالح جبهة التحرير ، ومن منطلق تلك 
ت�صجنه  ال�صتدمار  �صلطات  راحت  التهم 
�صنوف  لأب�صع  وتُخ�صعه  تعذيبه  يف   ُ وتَتَفَنّ
واحل�صور  الإم�صاء  على  وجُترِبه   ، القيد 
اأعنُيِ  بو�صاطة  ـ  ا�صتيقنت  اأن  بعد  اليومي 
جمال  يدع  ل  مبا  ـ  اديها  وقَوّ خمابريها 
لثورته  انتمائه  من حقيقة  َظٍنّ  اأَْو  ريٍب  لأَِيّ 
لتحقيق  ال�صعي  عن  ف�صال   ، لها  واإخال�صه 
وبقدر   . �صبيلها  يف  وال�صتماتة  اأهدافها 
ق�صوة التعذيب الذي �ُصِلَّط عليه كان �صيخنا 
�صدقوا  الذين  الأبطال  ثبات  ثابًتا  اجلليل 
بقدره  موؤِمًنا  وظَلّ   ، عليه  اهلل  عاهدوا  ما 
ناله من  ما  حُمت�ِصبًا على  �صابًرا   ، وابتالئه 

اأذى وانتقام ، واعترب كل ذلك ثمًنا للتحرير 
و�رشيبة مقد�صة لالنت�صار . 

املتحاملون الظاملون

كانوا  الذين  الظاملني  املتحاملني  ومن     
ال�صيخ   ((  : كلمة  �صماع  حتى  يُطيقون  ل 
كما   ) لغة   ( اأو   ، قمار  قايد   )) تركي 
نريد ذكر  ، ونحن هنا ل  له حملًيّا  يرمزون 
حتى  الطاهرة  امل�صاحة  هذه  على  ا�صمه 
�صلوكه  ودن�س  اإجرامه  بقذارة  ثها  نلِوّ ل 
تاريخ  ولي�صقط   ، ال�صوداء  واأفعاله  امل�صني 
غيابات  يف  وجربوته  و�صطوته  الآثم  بط�صه 
التاريخ  اإىل مزبلة  الن�صيان ، وليذهب ا�صمه 
�صمن  ل�صمه  مكانة  جنعل  اأن  ونرتفع   ،
بفار�س  تتعلق  التي  ال�صفحة  هذه  حمتوى 
من فر�صان الدعوة والتعليم واجلهاد . وهذا 
لل�صلطات  امُلْخِل�ِس  العميل  هو   ) القايد   (
تواجد فقيد  يحتمل  كان ل  الذي  الفرن�صية 
وكان   ، تركي  حممد  �صيخنا  والعلم  اجلهاد 
فقيدنا  روؤية  يريد  ل  اخلائن  القايد  هذا 

الرغم  على  قمار !!!  تراب  على  يتحَرّك 
ل  الذي  امْلُْخرِبِ  القايد  تناق�صات  من 
من  بلدة  من  واأ�صله   ، قمار  اإِىل  ب�صلة  ميُتّ 
عقبة  �صيدي  �صواحي  من  ال�رشقي  الزاب 
املجاهد  ال�صيخ  بينما   ،  ) ب�صكرة  ولية   (
 ) تركي   ( وعائلة  قمار  اأ�صيل  تركي  حممد 
 . واأ�رشافها  ُكربائها  ومن  قمار  اأعيان  من 
اختارها  مهمة  العميل  القايد  مهمة  وتبقى 
امل�صحونة  ُطِويَِّتِه  وف�صاد  ـ  اخلائنة  باإرادته 
بالغيظ والكيد ـ لدعم قوة الحتالل القائمة 
ل  ال�صتدمار  وكان   ، والعدوان  القهر  على 
الزعانف  هذه  لول  هيمنته  ب�صط  ي�صتطيع 
للخيانة  اإل  ت�صلح  ل  التي  الغريبة  والنماذج 
قوة  ووظفتهم  والعباد،  البالد  على  والتَّاآمر 
 ، ى  امُلفَدّ وطننا  اأنحاء  كل  يف  الحتالل 
قمار  قايد  املنبطحة  البيادق  هوؤلء  ومن 
املنطقة  بعيد عن  به من مكان  ِجيَء  الذي 
اجلهة  يف  الرا�صدة  فرن�صا  اأعني  من  ليكون 
مدينة  اأهل  من  ال�صمع  ت�صرتُق  التي  واآذانها 
قمار وما جاورها . وراح هذا القايد الظال 
اأ�صياده  �ُس  يَُحِرّ وعنجهيته  و�صلفه  بغروره 
ويُخربهم   ، تركي  ال�صيخ  من  النتقام  على 
على  وخطٌر   ، لفرن�صا  عداوة  اأ�صُدّ  باأنه 
القايد  هذا  و�صايات  وظلت   ، م�صاحلها 
العميل متوا�صلة ول تكاد تنقطع ، يوؤِلّبهم 
ويردد على   ، ُرُهْم منه  ويَُحِذّ على فقيدنا 
م�صامع ال�صلطات الع�صكرية : يجب علينا 
احلذر كل احلذر من هذا الرجل اخلطري 
غري املوؤمتن على الأمن الفرن�صي ، وعلينا 
ا يتنا�صُب مع  اأن جنعل لهذا ال�صخ�س َحًدّ
ومدى  الفرن�صية  للدولة  عداوته  حجم 

حقده عليها !!! 

عيون ال�ستعمار

   ومن فحوى تلك التقارير التي يَِتُمّ ت�صليعها 
يف  الفرن�صية  ال�صلطة  عميل  طرف  من 
الكبري  املربي  واأعمال  ن�صاط  حول  قمار 
ال�صيخ تركي ، كانت تلك  واملجاهد الفذ 
ال�صيخ  خطوات  ترت�صد  الغا�صمة  ال�صلطات 
ب اأثره وتراقب بدقة متناهية حتركاته  وتتعَقّ
، ول تطمِئُنّ اإىل ات�صالته بالآخرين ، وترى 

ُد  يف كل عالقاته تاآُمًرا �صدها ، وخطًرا يتهَدّ
تواجدها ، وتخطيًطا ي�صتهدُفها وي�صعى اإىل 
تقوي�س �صلطتها ، ويعمل على النتقام منها 
الفرن�صية  ال�صلطات  كانت  الإجمال  وعلى   ،
�صلة  لها  �صبهة  َلّ  حَمَ تركي  ال�صيخ  يف  ترى 
املطاف  نهاية  ويف   ، والفالقة  بالثورة 
الع�صكرية  املخابرات  م�صالح  ا�صتيقنت 
الداعمة  ال�صيخ تركي  الفرن�صية من مواقف 
واملوؤيدة للثورة ، وتـاأَكّدت من قناعته التامة 
 ، توجهاتها  وجدوى  التحرير  جبهة  بعدالة 
يُدينُه  الدليل الذي  اإقامة  َلْ ت�صتطع  ولكنها 
ويقطع ـ مبا ل يدع جمال لأِيّ �َصٍكّ ـ بانتمائه 
جلبهته وانت�صاره لق�صية �صعبه ووطنه ، ومن 
ثمة راحت ت�صدد عليه اخلناق ، وجعلته حتت 
املراقبة امل�صتمرة بتكثيف احلرا�صة عليه ، 
وقت  كل  ن�صاطاته يف  متابعة  على  والرتكيز 

وحني . 
    وال�صيخ حممد تركي يف نظر املخابرات 
الفرن�صية من العنا�رش اخلطرية ، ول ثقة فيه 
لأنه يتعاون ب�صدق كامل واإيجابية مطلقة مع 
ُك  ويتحَرّ  ، الوطنيني  التحرير  وجي�س  جبهة 
 . انت�صارهما  �صوى  يعنيه  ول   ، باأوامرهما 
وما  الفقيد  ل�صيخنا  املواقف  تلك  وب�صبب 
الحتالل  وبني  بينه  وبغ�صاء  ِعداٍء  من  فيها 
الفرن�صية  املخابرات  دور  ظل   ، الفرن�صي 
التقارير حول فقيدنا املجاهد  كتابة  يوايل 
فرن�صا  اأعوان  ووجدها   ، تركي  حممد 
ـ فر�صة  قايد قمار  راأ�صهم  ـ وعلى  وخدمها 
لأ�صيادهم  تر�صية  منه  لالنتقام  منا�صبة 
للتحقيق  ، وكانوا ي�صتدعونه  والتقرب منهم 
لُوا به لتخويفه واإجباره  ، ولطاملا �صجنوه ونَكّ
اأََنّ اهلل ثبَّته على ما  على قول ما عنده ، اإل 
عاهد اهلل عليه ، واأمام �صجاعته وثباته عاد 
وَلْ   ، احلظوظ  باأوك�س  ال�صتدمار  عمالء 
ي�صتطيعوا انتزاع كلمة واحدة منه �صد �صعبه 
بعزميته  عليهم  وانت�رش   ، ووطنه  وثورته 
لبًا يف مواقفه ، قوًيّا يف  واإخال�صه ، وكان �صَ
مواجهة الباطل على الرغم من �صدة �صطوة 
التعذيب التي كان ميار�صها ) القومية ( للنيل 
واأمثاله  تركي  ال�صيخ  و�صجاعة  �صرب  من 
تب�صم  َلْ  التي  ووح�صيتهم  �صاديتهم  لإ�صباع 

من الدماء والتنكيل والنتقام .  

املجاهد الذي زاوج بني " التحرير " والرتبية "

بعد رحلة مديدة 
جتاوزت قرنا وزيادة 
�سار اإىل عفو ربه يوم 

اجلمعة : 11 ربيع 
الأول 1441 ِهـ املوافق 8 
نوفمرب 2019 ِم الأ�ستاذ 

املجاهد اْلَعاِلِ املربي 
والفقيه الأ�سويل 

املجتهد وامل�سلح الفذ 
حممد تركي ، وُدِفَن 

يف م�ساء اليوم املذكور 
مبقربة ) لعزيالت ( 

بب�سكرة ، ورافقه اإىل 
مثواه الأخري جموع 

غفرية من مواطني 
ب�سكرة و�سواحيها ، 
ف�سال عن الأ�ساتذة 
والطلبة واأهل العلم 

والفكر والثقافة ، 
والعديد من �سفوة 

الإطارات التي 
َجْت  تتلمذت وتخَرّ
على يدي العالمة 
حممد تركي اأَْو من 

�َسَبَق له ال�ستماع اإىل 
اآراء فقيدنا 

بقلم اأحمد بن ال�سائح 

جزء 1
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كلمة اعرتاف باحل�ضور الثقايف:

بعد ا�ضطهاده و طلبه  للموت:

اجلامعة والدور التنموي ..املقاربة والآليات

بو كبة ... الثقافة واملواطنة

البخاري ُظلم حيا ...وُظلم ميتا

من  عدد  يف  املهني  ثم 
الهيكل   " مازال  االخت�صا�صات 
م�صاير  غري  فيها   " التنظيمي 
واملتغريات  للتحوالت  متاما 
نتجه  فلو  املختلفة  االأبعاد  ذات 
املوؤ�ص�صة  يف  الباحثني  اأداء  اإىل 
ملحة  احلاجة  اأن  نرى  اجلامعية 
املخابر  البحث.  فرق  لدعم 
الو�صائل  ثم  باالآليات  اجلامعية 
من  الباحث  متكن  التي  الفعالة 
جت�صيد " م�رشوع بحث" ذو منفعة 
بالدرجة  ،وتنموية  اقت�صادية 
يكون املحتوى  اأن  االأوىل مبعنى 
العلمي املحني ،والبحث املنجز 
ذو مردودية تنموية ملمو�صة تتيح 
يف  امل�صاهمة  البحثي  للكادر 
جديدة  واأفكار  ت�صورات  طرح 

ال�صيا�صات  يف  نوعية  وم�صاريع 
التنموية  والربامج  العمومية 
املحلي  امل�صتوى  على  �صواء 
حاجة  يف  اإننا   . الوطني  اأو 
املوؤ�ص�صات  يف  جديدة  مل�صالح 
ملح  احتياج  ،وهذا  اجلامعية 
على  اليوم  حاجة  يف  فاجلامعة 
لقناة  احل�رش  ال  املثال  �صبيل 
والطاقات  الباحثني  ت�صوق جلهد 
 " تلفزيونية  قناة   " االأكادميية 
اإعالمية  الإ�صرتاجتية  توؤ�ص�س 
مكانة  وترقية  تطوير  جمال  يف 
التوجه  اأ�ص�س  وتدعم  الباحثني 
للجامعة  االقت�صادي  التنموي 
كما  واالإبداع  للمعرفة  املنتجة 
ب�رشي  لكادر  حاجة  يف  اأننا 
التن�صيق  مبهام  ي�صطلع  موؤهل 

املوؤ�ص�صات  بني  ،واالت�صال 
،واملوؤ�ص�صات  اجلامعية 
،واالقت�صادية  ال�صناعية 
،واالجتماعية ،وهذا معطى هام 
لتعزيز �رشاكة  اإليه  االنتباه  يجب 
اجلامعة مع حميطها االجتماعي 

،واالقت�صادي .
اجلامعة  دور  تثمني  اأن  كما 
اأن  يجب  املحلي  امل�صتوى  على 
التي  االأولويات  من  اأي�صا  يكون 
خا�صة  عليها  اال�صتغال  يجب 
اجلامعية  املوؤ�ص�صة  عالقة  واأن 
املحلية  ال�صلطات  ت�صكيل  مع 
ملزمة  �رشاكة  التفاقيات  يحتاج 
متكن اجلامعة من طرح منتجها 
ل�صالح  واخلدماتي  العلمي 
على  واأهدافه  التنموي  امل�صار 

،وهناك  املحلي  امل�صتوى 
باحثون وخمابر جامعية  اأ�صاتذة 
تطوير  يف  هامة  اإ�صهامات  لها 
،وتاأ�صي�س  التنموي  العمل  واإثراء 
 . االأداء  يف  اال�صت�رشايف  البعد 
وتكليفات  منا�صب  ا�صتحداث 
�صمن  وباحثني  الأ�صاتذة  جديدة 
ي�صكل  اجلامعية  املوؤ�ص�صات 
التوجه  اي�صا مقاربة هامة مييل 
تواجه  التي  التحديات  فيها 
الدور  اإثبات  واأهمية  اجلامعة 
والتنمية  املجتمع  يف  والن�صاط 
فال  واملادي  الرمزي  مبفهومها 
يف  الباحثون  يذوب  اأن  ميكن 
اأعباء التدري�س وهي من االلتزام 
اأن  يجب  بل  املنتظم  الوظيفي 
توجه  �صمن  الباحثون  ينخرط 

بناء  يعيد  للجامعة  اي�صا  ر�صمي 
هيكل تنظيمي جديدة يف التنمية 
مرتكزا  اجلامعة  لتكون  الوطنية 
هاما يف بناء ال�صيا�صات العمومية 
لهذا   . القطاعات  خمتلف  يف 
التنظيمي  الهيكل  مراجعة  فاإن 
م�صايرة  لها  يتيح  مبا  للجامعة 
اجتماعيا  املت�صارعة  التحوالت 
املحيط  بيئة  ويف  ،واقت�صاديا 
اأهم  من  يبقى  والدويل  االقليمي 
اال�صتغال  يجب  التي  الور�صات 
عليها ولعل البيان االأخري ملج�س 
هذا  اإىل  ت�رشيحا  اأ�صار  الوزراء 
يتحرك  اأن  يجب  الذي  التوجه 
والغاية  املطلوب  امل�صتوى  وفق 

املن�صودة .  

اجلزائري  ال�صباب  من  جمموعة  -مع  اإنه   
وي�صعى  االأفكار  يقدم  الوطني/الواعي- 
املقاهي  كثرية،فيها  مبادرات  الإجناز 
وطني  ال�صعبية...بح�س  واملكتبات  الثقافية 
اإ�صهام  ظل  ،ويف  االأ�صواء  عن  كبري،بعيدا 
،وموؤ�ص�صاتها  الدولة  اأجهزة  من  غائب 

الثقافية؟!..
والفعاليات،من  باالقرتاحات  يبدع  و 
الذاتي  والدعم  بالتطوع  ميزانية،بل  دون 
�صخمة  ميزانيات  واملجتمعي،عك�س 
مهمتها  وزارات  ،عرب  ر�صمية  ملوؤ�ص�صات 
ثقايف  ،ودورها  ،واملجالت  للكتب  التاأليف 
ال�صخمة  واملقرات  املكاتب  ،وتعليمي،ولها 
املاليني  املكتبية،ولها  والتجهيزات 

الكثرية،التي ال ت�رشف،واإن �رشفت فال اأثر 
ولوال  لها...  فكري/�صبابي  فني/  معريف/ 
بع�س ال�رشفاء الوطنيني يف بع�س املوؤ�ص�صات 
وال�صباب،واملكتبات  الثقافة  دور  مثل 
الريا�صية  للمطالعة،واملركبات  العمومية 
امل�صهد  يف  املاأ�صاة  واملتاحف...لكانت 
والرتبوي،ول�صاع  ،والعلمي  الثقايف 
،ومزقت  ،والهوية  الذاكرة  �صبابنا،واأهملت 
ال�صهداء  بجزائر  والثقافة   االأدب  اأوراق 

واملجد النوفمربي.
املخابر  بع�س(  بع�س)نقول  اأموال  واأغلب 
وال�صباب  الثقافة  موؤ�ص�صات  اأو  العلمية 
وم�صاريف  �صفقات  والريا�صة....تذهب يف 
ال تنجز �صيئا لالأجيال، وال يتجلى اأثرها يف 

امليدان، واإمنا تذهب جليوب م�صبوهة بالفكر 
منتفخة  ولبطون  الفا�صد  واملال  القا�رش 
بالد�صم واأنواع الدهون؟!وال تظهر يف تكوين 
،وال�صباب،كما  لالأطفال  ريا�صي  اأو  ثقايف 
ثقايف..فمن  علمي/  منتج  يف  تظهر  ال 

يحا�صب؟؟ ومن يفتح التحقيق؟؟
ال�صباب  �صحيته  الواقع....و  هو  لالأ�صف 
الثقافية  اجلمعيات  وبع�س  املتطوع، 
بال  تتحرك  واخلريية...التي  والرتبوية 
كل  ومن  "املري"  من  دعم  اي  وال  مقرات 
البلديات  التنفيذي يف  ما�صك بزمام اجلهاز 

والدوائر والواليات...؟!

فماذا اأقول؟!

الرزاق  عبد  الطموح  ال�صاب  اأن  اأعرفه  ما   
بوكبة -ومن معه من اأحرار اجلزائر العميقة- 
واملديري  امل�صوؤولني  اأبواب  عند  يقف  مل 
االقرتاحات  قدم  الدعم،لكنه  ليطلب 
واحرتافية،ولل�رشكاء  وامل�صاريع،بنزاهة 
والواققة  امل�صاندة  العموميني  اأو  اخلوا�س 
من  اأرادوا..انطالقا  اأن  املادية  املعنوية 
،و  تعلمها  التي  واالإبداع  احلرية  اأبجديات 
�صعرا  العديدة  االأدبية  كتاباته  يف  اأتقنها 
الهاليل،ظل  ندبة  ن�صو�صه  �رشدا)مثل  و 
هذا  اأقول خمت�رشا  للموت...(   متجر،كفن 
الرزاق  عبد  اإن  اهلل:   بركة  امل�صهد،على 
عن  يبحث  غريه  و  "املواطنة"  ينجز  بوكبة 

"املباطنة"...والفاهم يفهم.  

التاريخ  بهم  ميتلئ  ممن  الكثريين  مثل  مثله 
العربي االإ�صالمي  من امل�رشق اإىل املغرب...

وابن  النعمان  حنيفة  اأبي  عن  مثال  ناهيك  
حنبل  وابن ر�صد واحلالج وال�صهروردي وابن 
اختالف  مع  طبعا  وهذا  وغريهم  املقفع،  
حاالتهم وما �صدر من كل واحد منهم ...وهذا 
وايل  مع  بال�صبط  حدث  ما  ي�صابه   تقريبا 
بخارى  الذي نفى البخاري حتى تويف ليلة عيد 
اأتهم  اأنه  عام870ميالدي.ب�صبب  من  الفطر 
هذا  حدث  ممن   وتخيلوا  ؟ا  ال�صنة  مبخالفة 
والذي  الذهلي(  يحي  بن  �صيخه)حممد  ،من 
حينما �صافر البخاري اإىل ني�صابور وبداأ رحلته 
،اإلتف  اإذاعة ون�رش االأحاديث والتقّول بها  يف 
اأعجبوا  الذين  التالميذ  من  الكثري  حوله  من 
ما  وهذا  لها  مثيل  ال  �صهرة  ا�صتهر  حتى  به  
مل يعجب الكثري من الفقهاء هناك فاأكادوا له 
مكيدة وهي اأن مت اختباره ب�صوؤال)هل القراآن 
خملوق اأو غري خملوق( يف اإحدى املجال�س..

اأحلوا  ذلك....لكنهم  عن  البخاري  فاأعر�س 
اهلل  كالم  وقال)اإنه  ـ  لالإجابة  فاأ�صطر  عليه، 
قال  حيث  حمنته  بداأت  وهنا  خملوق(  وغري 
�صيخه الذهلي لن اأبقى ليلة واحدة يف ني�صابور 
ما دام البخاري هنا الأنه خالف ال�صنة؟ا وهذا 
يقولون  كانوا  الذين  املعتزلة  ي�صاند  الراأي 
را�صل  الذهلي  وحمدث..  خملوق  القراآن  باأن 
االأخري  هذا  فقام  ذلك  ب�صاأن  ني�صابو  اأمري 

موطنه  اإىل  البخاري  عاد  وبعدها  بطرده.. 
ال�صكر  بنرث  النا�س  فا�صتقبله  بخارى  االأ�صلي 
�صنني  منذ  العائد  ابنهم  الأنه  عليه  والدنانري 
عدة..الذهلي مل يكتف بهذا وهو اأحد الفقهاء 
اأخرى  مرة  را�صل  زمانه.فقد  يف  املعروفني 
منها  البخاري  طرد  منه  وطلب  بخارى  اأمري 
الأنه خالف ال�صنة..وهذا فعال ما حدث ،ومنها 
�صمرقند  يف  قرى  اإحدى  اإىل  البخاري  توجه 
اإين  ال�صهرية)اللهم  وعا�س ُم�رشدا وقال قولته 
فاقب�صني  رحبت  مبا  االأر�س  بي  �صاقت  قد 
اإليك( وبعد �صهرين تويف االإمام اجلليل  فعال 

حمت�صنا اآالمه التي حلقته من بني جلدته ؟ا
وهو  البخاري  اأن  الق�صة  هذه  كل  من  العربة 
كان  اأو   يُ�صطهد  مل  ال�صنيني   اأعمدة  اأحد 
اأمراء يختلفون معه يف  اأو  قد عانى من فرق 
اأنف�صه  ال�صنيني  من  بل  واملعتقد  املذهب 
االأعظم...بيد  اإمامهم  يعتربونه  الذين  وهم 
اأن العلماء االآخرين الذين مت ذكرهم اآنفا ..مت 
نفيهم وقتلهم وتعذيبهم وحرق كتبهم من طرف 
الفكرية  واالآراء  القناعات  يف  لهم  خمالفني 
م�صموما  مات  الذي  حنيفة  والفقهية..كاأبي 
اأن �ُصجن من طرف اخلليفة العبا�صي يف  بعد 
بعد  الق�صاء،وهذا  توليه  اأن رف�س  بعد  بغداد 
ر�صد   ابن  مرارا..اأو  االأمر  عليه  ُعر�س  اأن 
الذي قال باأن الكون ال بداية له وال نهاية وهذا 
القراآين  الن�س  يف  جاء  ما  مع   يتعار�س  ما 

،وو�صفه لكوكب الزهرة باأنه اأحد االآلهة ......
اأو ما تعر�س له ابن حنبل داخل 

حياة  يع�س  مل  البخاري  ال�صجن؟ا...اإذا 
جائر.. �صلطان  اأي  من  قريبة  كانت  اأو  هنية 
م�صابا  كذلك  وعا�س  تقيا  زاهدا  عا�س  بل 
اأقرانه.. طرف  من  والغرية  احل�صد  مبر�س 
التاريخ يعيد نف�صه..فنحن ن�صاهد هذه  وكاأن 
مثقفني  مع  اليوم  حلد  حية  القاتلة  الثقافة 
�صحفيني... وكذلك  لنا  معا�رشين  وعلماء 
فهم اإن جنوا من همجية ونريان املثقفني من 
اأمثالهم اأ�صيبوا بها من جهة االأنظمة واملراكز 
واملوؤ�ص�صات ال�صيا�صية ...وحتى نظل يف نف�س 
اآثار وماآثر  املو�صوع ..هيا بنا نرى ما جنته  
الذي كرُث من  لنا �صحيحه  البخاري يوم ترك 
حوله جدال كثريا..فهذا ال�صحيح مل ي�صلم من 
اأحاديث  به  د�صوا  الذين  امل�صت�رشقني  �صموم 
اأخرى  جهة  الكرمي..،من  للنبي  م�صيئة  كثرية 
حوى اأحاديثا تناق�س الن�س القراآين من ناحية 
التاأويل  واالأحكام. وحتى االأحداث التاريخية.                                              
اأبو حجر الع�صقالين نف�صه �صاحب كتاب فتح 
الباري يقول يف مقدمة كتابه)عندما رغبت يف 
تف�صري اأحاديث البخاري مل اأعرث على الن�صخة 
بل وجدت  البخاري  بيد  املخطوطة  االأ�صلية 
13ن�صخة من خمطوطات تالمذته ( وهذا يدل 
عن اأن الكتاب اأي اجلامع لالأحاديث الذي يباع  
الن�صخة  هو  لي�س  املكتبات  يف  اليوم  عندنا 

وهي  بل   نف�صه  البخاري  كتبها  التي  االأ�صلية 
االأحاديث  من  اخليايل  العدد  هذا  حتوي  ال 
من  الكثري  فيها  هذه   حديث  اأي600األف 
نف�صه  الع�صقالين  املبالغة  وهنا يجيبنا عنها 
الـ13ن�صخة  اأنه عندما اطلعت على  الذي قال 
واحدا  اأن  مثال  وجدت  اأحاديثه  حتتوي  ممن 
عند  موجودة   هي  بينما   يذكر20حديثا  مل 
وعدد  ن�صبة  يف  تفاوت  هنالك   اأي  االآخر 
االأحاديث  بني ناقل واآخر..وهذا يدل عن اأن 
الكثري من تالمذته ت�رشفوا فيها واأن كثريا من 
ال�صنة  اأعداء  االأ�صل  االإ�صالم )وهم يف  اأعداء 
اأحاديثا  و�صعوا  الِكرام(  وال�صحابة  احلميدة 
النبي  �صرية  ت�صويه  منها  الق�صد  روؤو�صهم  من 
الدول  عن  الطباعة  غياب  م�صتغلني  الكرمي. 
القوى  �صلطة  حتت  جلها  كان  التي  العربية 
والدقيق  امللح   �صوؤالنا  اال�صتعمارية.ويظل 
لنا  تركها  التي  االأ�صلية  الن�صخة  هي  اأين  هنا 
البخاري دون زيادة اأو نق�صان ـ اأكيد ال توجد 
العامل  وهو  وا�صحة  البخاري  فرباءة  ولذلك  ـ 
الذي نظل نحرتمه  اإزاء جهد تاريخي بذله..
الغربي  والعقل  باالإ�صالم  املرتب�صني  ولكن 
اإ�رشائيل..تخندقوا  وبنو  ال�صيعة  ورائه  ومن 
هذا  التاريخي   الفراغ  واغتنموا  ال�صف  يف 
كال�صم  يند�صوا  كي  العربية  االأمة  وتخلف 
تلك  كل  ون�صبوا  كتبوا  ما  فكتبوا  الع�صل؟ا  يف 

العرثات للبخاري رحمه اهلل

بقلم د.حممد مرواين /اأ�ضتاذ 
جامعي وكاتب �ضحفي

د.وليد بوعديلة

بقلم :جمال ن�ضراهلل

اأ�ضحى من ال�ضروري اأن تتكيف 
اجلامعة اجلزائرية مع التحوالت 

املت�ضارعة املجتمعية ،واالقت�ضادية 
فاجلامعة التي ت�ضمن التكوين 

اجلامعي يف �ضقه االأكادميي.

ماذا ميكن اأن نقول عن العمل 
الثقايف امليداين الكبري الذي ينجزه 
الكاتب املبدع عبد الرزاق بوكبة؟؟

عندما تقراأ �ضرية 
البخاري وحياته، يتحتم 
عليك اأن تخرج بنتيجة 

يقينية وهي اأنه اأحد 
اجلهابذة الذين مت 

ا�ضطهادهم من طرف 
ال�ضا�ضة واالأمراء والوالة 

 .
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ريا�ضة

عي�شة ق.

والعا�صمة  البليدة  ق�صنطينة،  عنابة، 
املناف�صة  مباريات  باحت�صان  املعنية 
مدير  ح�صور  جانب  اإىل  القارية، 
ملعب 5 جويلية وممثلني عن االحتادية 
وناق�ش  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
االأع�صاء احلا�رضين يف االجتماع تقدم 
االأ�صغال يف خمتلف املالعب املعنية 
باحت�صان دورة "ال�صان"، ويتعلق االأمر 
مبالعب ال�صهيد حمالوي بق�صنطينة، 
ت�صاكر  م�صطفى  بعنابة،  ماي   19
حيث  االأوملبي،  جويلية  و5  بالبليدة 
اإعادة  غلى  العليا  ال�صلطات  ت�صعى 
املتواجدة  الهياكل  خمتلف  ترميم 

وفق  وا�صتحداثها  املالعب  على 
اأف�صل  املعايري الدولية حتى تكون يف 
القارية، يف  الدورة  جاهزية الحت�صان 
قدوم  حمل  �صتكون  اجلزائر  اأن  ظل 
االإفريقي  لالحتاد  تابعة  تفتي�ش  جلنة 
على  الوقوف  اأجل  من  القدم  لكرة 
اأجل  جاهزية املالعب املقرتحة من 
كافة  توفر  ومدى  املباريات  ا�صتقبال 
املوعد  الإجناح  املنا�صبة  ال�رضوط 
لالعبني  املخ�ص�ش  القاري  الكروي 
اأملها يف ا�صتعادة  اأين ت�صع  املحليني، 
املواعيد  هذه  مثل  ا�صت�صافة  بريق 
مقدمة  يف  للتواجد  والرت�صح  الكروية 
مواعيد  الحت�صان  املر�صحة  الدول 

اأكرب خالل امل�صتقبل القريب.

نا�شري: الفاف را�شلتنا للإ�شراع 
باإنهاء اأ�شغال ترميم ملعب ت�شاكر

ت�صاكر  م�صطفى  ملعب  مدير  ك�صف 
من  مرا�صلة  تلقي  نا�رضي  كمال 
الفاف تطالبهم االإ�رضاع باالنتهاء من 
اأ�صغال الرتميم اجلارية عليه، يف ظل 
تخ�صي�صه ال�صتقبال املواعيد املقبلة 
للمنتخب الوطني االأول يف ظل اإ�رضار 
الناخب الوطني جمال بلما�صي باللعب 
للموقع  ت�رضيحات  يف  واأو�صح  عليه، 
الدين  خري  الرئي�ش  لهيئة  االلكرتوين 
اإعادة  �صملت  االأ�صغال  اأن  زط�صي 
بعدما  جديد  طبيعي  ع�صب  و�صع 

الب�صاط  على  �صنوات  ع�رض  مرت 
تو�صيع  جانب  اإىل  للملعب،  ال�صابق 
والغرفة  ال�صحافية  الندوات  قاعة 
املقابل  يف  الفني،  بالطاقم  اخلا�صة 
مبحافظ  خا�صة  غرفة  تخ�صي�ش  مت 
غرف  ترميم  اإىل  باالإ�صافة  املقابلة، 
باخل�رض  اخلا�صة  املالب�ش  تغيري 

وجعلها الئقة باأبطال اإفريقيا.
وا�صتطرد املتحدث اأن اأ�صغال الرتميم 
اإىل  النفق املوؤدي  اأي�صا  �صوف ت�صكل 
املخ�ص�ش  املكان  املالب�ش،  غرف 
اإعادة  جانب  اإىل  االإعالم،  لرجال 
امللعب  يكون  حتى  املدرجات  طالء 
ي�صيف  اجلوانب  كافة  من  جاهزا 

املتحّدث.

برجمت وزارة ال�شباب والريا�شة جل�شة عمل تتعلق بالتح�شريات املتعلقة با�شتعدادات بلدنا لحت�شان مناف�شة البطولة الإفريقية للمحليني املقررة العام 2023 –بعدما اأجلت 
عن موعدها الأ�شلي العام 2022 ب�شبب فريو�ص كورونا-، ويف هذا ال�شدد كان مقر الوزارة الو�شية من اأجل احت�شان اأ�شغال ال�شتماع اإىل اآخر ال�شتعدادات بخ�شو�ص جاهزية 

بلدنا لحت�شان املوعد الكروي القاري، وهو الجتماع الذي كان يتقدمه ممثل الوزارة ومدير الهياكل القاعدية ر�شا دومي بح�شور مدراء ال�شباب والريا�شة لوليات 

حر�شا منها على الوقوف حول جاهزية امللعب املر�شحة لحت�شان املناف�شة القارية

هيئة خالدي تقّيم التح�شريات ملوعد "ال�شان"

اإدارة ال�شباب ال�شعودي ت�شعه �شمن قائمة اللعبني امل�شتهدفني

مولودية اجلزائر ت�شتاأنف التدريبات بوردمي وبراهيمي جاهزان للحمراوة

بوقلمونة، بلحو�شيني مفتاح زغبة ومرباح مقرتحون

�ضليماين مر�ضح لاللتحاق بنب العمري يف اأوملبيك ليون

اأملا�س: مرتاح للقرعة واملولودية ت�ضتحق اجنازا اإفريقيا هذا العام

ر لدخول املركاتو ال�ضتوي بقوة ادارة احتاد العا�ضمة حت�ضّ

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأن  يبدو 
متابعة  على  ي�رض  �صليماين  اإ�صالم 
م�صواره الكروي يف اأوروبا، وهو الذي 
ي�صعى اإىل مغادرة ناديه لي�صرت �صيتي 
ال�صتوي  املركاتو  خالل  االجنليزي 
اأ�صحى خارج ح�صابات  اأين  املقبل، 
"الثعالب"  لت�صكيلة  الفني  الطاقم 
ال�صائفة  النادي  اإىل  عودته  منذ 
ك�صفت  الغر�ش  ولهذا  املن�رضمة، 
اأم�ش جريدة "ليكيب" الفرن�صية عن 
حربة  راأ�ش  التحاق  امكانية  وجود 
نادي  ب�صفوف  الوطنية  الت�صكيلة 
رئي�صه  ميلك  الذي  ليون  اوملبيك 
جون مي�صال اأوال�ش رغبة يف التعاقد 

اإىل  وا�صتقدامه  املركاتو  هذا  معه 
جانب مواطنه جمال بن العمري، وال 
رّحب  التي  الفكرة  �صليماين  يعار�ش 
بها يف ظل رغبته موا�صلة اللعب يف 

اإىل الدوريات  اأوروبا وعدم االنتقال 
اأين  احلالية،  الفرتة  يف  اخلليجية 
لي�صرت  م�صوؤويل  اإقناع  غلى  ي�صعى 
جوان  يف  ينتهي  الذي  العقد  بف�صخ 

املقبل والتواجد حرا من اأي التزام، 
وتفادي اإمكانية عرقلة اإدارة النادي 

االجنليزي انتقاله اإىل ليون.
�صليماين  يتواجد  ذلك،  جانب  اإىل 
ال�صباب  نادي  اإدارة  مفكرة  �صمن 
قائمة  بني  و�صعه  الذي  ال�صعودي 
التعاقد  ي�صتهدف  الذين  الالعبني 
معهم هذا املركاتو، وك�صف االإعالم 
مل  النادي  م�صوؤويل  اأن  ال�صعودي 
يقدموا عر�صا ر�صميا لكنهم ر�صحوا 
الذين  الالعبني  قائمة  بني  ا�صمه 
يرغبون يف ا�صتقدامهم خالل الفرتة 

املقبلة.
عي�شة ق.

لفريق  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأبدى 
مولودية اجلزائر عبد النا�رض اأملا�ش 
ارتياحه من نتائج املجوعة التي وقع 
دور جمموعات  الفريق حل�صاب  فيها 
اأجريت  التي  اإفريقيا  ابطال  رابطة 
اأم�ش،  اأول  زوال  قرعتها  عملية 
يف  اأملا�ش  ابرز  ال�صدد  هذا  ويف 
ت�رضيحات اإعالمية ر�صاه عن االأندية 
والذي  العا�صمي  للنادي  املناف�صة 
خال�صة،  عربية  مواجهات  يف  وقع 
االأمر الذي يجعله يكون اأمام تنقالت 
ما  عك�ش  باأريحية  ويلعب  مريحة 
بال�صفريات  االأمر  يتعلّق  يكون عندما 
يوجههم  وما  اإفريقيا  اأدغال  نحو 

ال�صفريات  ب�صبب  واإرهاق  تعب  من 
وال�صيناريوهات  نحوها  الطويلة 
وا�صتطرد  تهددهم،  التي  املفاجاأة 
قيمة  من  ينق�صون  ال  اأن  املتحدث 
فريق  املولودية  واأن  خا�صة  الفريق 
كبري وقادر على مواجهة اأكرب االأندية 
يف القارة ال�صمراء ح�صبه، وي�صعى يف 
اإحدى  عن  البحث  اإىل  ال�صدد  هذا 
املقبل  الدور  اإىل  التاأهل  تاأ�صريتي 
من اأجل حتقيق اجناز قاري مبنا�صبة 

احتفال الفريق مبئويته هذه ال�صنة.
اأم�ش  ا�صتاأنف  منف�صل،  �صياق  يف 
التدريبات  نغيز  نبيل  املدرب  اأ�صبال 
من اأجل التح�صري للمواجهة املرتقبة 

�صمن  وهران  مولودية  اأمام  غدا 
اجلولة ال�صابعة من الرابطة املحرتفة 
عودة  عقب  هذا  ياأتي  حيث  االأوىل، 
تون�ش  �صفرية  من  "العميد"  ت�صكيلة 
اإىل  التاأهل  يف  خاللها  جنحت  والتي 
دور املجموعات على ح�صاب النادي 
ال�صفاق�صي، ويركز التعداد حاليا على 
البطولة الوطنية من بوابة "احلمراوة" 
اال�صتقبال  ا�صتغالل  غلى  منهم  �صعيا 
الزاد  حل�صد  جويلية   5 ملعب  على 
كامال، ويعرف اللقاء م�صاركة الثنائي 
من  تعافيهما  بعد  وبراهيمي  بوردمي 
اإ�صابة خفيفة، بينما مل تتاأكد م�صاركة 
البارحة  اأجرى  الذي  فريوي  �صامي 

تواجده  حل�صم  معمقة  طبية  فحو�صا 
يف اللقاء من عدمه.

عي�شة ق.

حت�رّض اإدارة فريق احتاد العا�صمة 
املركاتو  دخول  اأجل  من  العّدة 
اإىل  منها  �صعيا  بقوة  ال�صتوي 
القادرين  اأف�صل الالعبني  ا�صتقدام 
على منح االإ�صافة املرجوة وجتاوز 
الفريق للبداية ال�صعبة التي ي�صجلها 
يف املو�صم الكروي اجلاري، ولهذا 
و�صع  يف  االإدارة  انطلقت  الغر�ش، 
ت�صتهدف  الذين  الالعبني  قائمة 
حت�صبا  الفرتة  هذه  معهم  التعاقد 
للن�صف الثاين من البطولة الوطنية، 
اأدل  من  كثريا  عليه  تعول  الذي 
لعب  اأجل  من  قوية  عودة  ت�صجيل 
دد  ال�صّ هذا  ويف  االأوىل،  االأدوار 

بع�ش  تداول  عن  "الو�صط"  علمت 
النادي  ي�صتهدفها  التي  االأ�صماء 
الرتجي  ثنائي  �صورة  يف  العا�صمي 
مزيان  الرحمان  عبد  التون�صي 
وعبد الروؤوف بن غيث الذي يبحث 
اللذان  وهما  ا�صرتجاعهما  النادي 
تاألقا ب�صورة الفتة باألوانه املوا�صم 
بحثا عن  يغادراه  اأن  قبل  ال�صابقة، 
خارج  احرتافية  جتربة  خو�ش 
و�صعية  يف  ويتواجدان  الوطن، 
"باب  ت�صكيلة  مع  م�صتقرة  غري 
ال�صويقة"، اإىل جانب ذلك خرج اإىل 
العلن حديث عن رغبة عنرت يحي يف 
ربيع  املخ�رضم  خدمات  ا�صرتجاع 

ت�رضيحه  عن  اعتذر  الذي  مفتاح 
على  وانتقل  املا�صية  ال�صائفة 
ح�صني  ن�رض  �صفوف  اإىل  ذلك  اإثر 
الثنائي  غياب  يتوا�صل  حيث  داي، 
جهته  من  فاحت،  وعا�صور  ر�صواين 
اأحد  بلحو�صيني  النور  عبد  يعترب 
اأجل  من  املقرتحة  االأ�صماء  اأبرز 
العقد  ف�صخ  بعدما  معه  التعاقد 
العجز  اأم �صالل، يف ظل  مع فرقه 
ت�صكيلة  تعانيه  الذي  الهجومي 
اأبناء "�صو�صطارة"، اإىل جانب طرح 
ن( يتوجه  الذي  بوقلمونة  احلبيب 
وفاق  فريقه  مع  العقد  ف�صخ  حو 

�صطيف.

من�صب  اإىل  التدعيم  ينتقل  و�صوف 
الذي يعاين �صعفا  حرا�صة املرمى 
يف ظل توا�صل غياب احلار�ش اأمني 
وقبلها  االإ�صابة  ب�صبب  زمامو�ش 
معاناته من وباء كورونا، هذا االأمر 
جعل االإدارة ت�صتهدف ا�صمي زغبة 
مع  العقد  ف�صخ  نحو  يتوجه  الذي 
�صمك ال�صعودي اأو غايا مرباح الذي 
اأ�صحى بديال رفقة �صباب بلوزداد، 
املدرب  لت�صكيلة  يكون  و�صوف 
مع  التعاقد  اأحقية  فروجي  تيريي 
ثالثة العبني على االأكرث باملركاتو 

ال�صوي وفق لوائح الفاف.
عي�شة ق.

عودة موفقة لنب �ضبعيني اأ�ضا�ضيا 
ويطيح بالبافاري

�صّجل الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �صبعيني عودته اإىل الت�صكيلة االأ�صا�صية لفريقه 
بوري�صيا مون�صغالدباخ مبنا�صبة مواجهة القمة التي لعبها امام حامل لقب البوند�صليغا 
الدوري  من   15 اجلولة  �صمن  لهدفني  بثالثية  دراماتيكيا  فوزا  وحقق  ميونيخ،  بايرن 
االأملاين، اأين تعافى الالعب من اإ�صابته بفريو�ش كورونا وعاد يف اجلولة الفارطة بديال 
ا�صتعادة  اأ�صا�صيا، وينجح فريقه يف  يعود  اأن  دام �صهرين قبل  لعد غياب عن املناف�صة 
�صكة االنت�صارات جمددا والتي غابت عنه يف اجلوالت الفارطة، اأين �صجل "رميونتادا"، 
بعدما قلب الطاولة على النادي البافاري الذي كان متقدما بثنائية يف اأول 26 دقيقة من 
اللقاء، قبل اأن يتمكن الفريق املحلي من ت�صجيل ثالثة اأهداف متتالية خرج بها منت�رضا 
وحافظ على النقاط الثالث مبلعبه، ولعب املدافع االأي�رض للمنتخب الوطني 89 دقيقة 

قبل اأن يرتك اأر�صية امليدان وفريقه متقدم يف النتيجة.

ديلور يتلّقى تكرميا من رئي�س بلدية 
�ضات الفرن�ضية

�صات  بلدية  رئي�ش  طرف  من  بالتكرمي  ديلور  اأنديه  اجلزائري  الدويل  الالعب  حظي 
الفرن�صية التي تعود اإليها اأ�صوله اين ولد العام 1991 وترعرع هناك من اأم جزائرية ووالد 
مك�صيكي، حيث اأقام م�صوؤويل البلدية حفل على �رضف مهاجم املنتخب الوطني نظري 
اجلهود التي يبذلها والتاألق الذي يقدمه رفقة ناديه مونبلييه النا�صط يف دوري الدرجة 
باملدينة مثلما  بتقدمي امليدالية اخلا�صة  "�صات"  بلدية  الفرن�صية، وقام رئي�ش  االأوىل 
ك�صفه الالعب عرب تغريدة ن�رضها على ح�صابه اخلا�ش يف موقع التوا�صل االجتماعي 
"تويرت"، واعترب امل�صوؤول االأول للبلدية اأن ما يقدمه ديلور يف مناف�صة "الليغ1" �رضف 
اللعب يف �صفوف عدة  اإىل  انتقل  انه  ين�صها رغم  اأنه مل  للمدينة و�صكانها خا�صة  كبري 

اأندية عرب م�صواره الكروي.
عي�شة ق.

مر�شح للعودة اإىل املناف�شة اأمام كالياري

بن نا�ضر يوؤّكد الهيمنة اجلزائرية على 
جائزة اف�ضل لعب مغاربي

جّدد الالعب الدويل اجلزائري ا�صماعيل بن نا�رض الهيمنة اجلزائرية على لقب 
 2020 للعام  االأف�صل  بجائزة  تّوج  بعدما  وذلك  العام،  مغاربي يف  اف�صل العب 
بناء على الت�صويت الذي طرحته جملة "فران�ش فوتبول" على قرائها من اأجل 
التناف�ش بني الثالثي  اأين انح�رض  اأف�صل العب من املنطقة املغاربية  اختيار 
بن نا�رض، ومواطنه ريا�ش حمرز اإىل جانب الدويل املغربي حكيم زيا�ش، حيث 
 2500 فيه جمموع  �صارك  الذي  الت�صويت  نتائج  عن  الفرن�صية  املجلة  ك�صفت 
األف م�صّوت، والتي اأعلنت خاللها عن تتويج متو�صط ميدان اخل�رض باللقب عن 
جدارة وا�صتحقاق، وجتاوز بن نا�رض املغربي زيا�ش الذي حّل ثانيا بينما جاء 

قائده رفقة اخل�رض حمرز يف املركز الثالث.
وجنح بن نا�رض يف تاأكيد �صيطرة الالعبني اجلزائريني على اجلائزة التي يحظى 
بها العب جزائري للمرة ال�صاد�صة يف طبعاتها الثماين منذ العام 2013، بعدما 
�صبقه اإليها كل من اإ�صالم �صليماين، حمرز الذي خلفه بعدما نالها العام الفارط 
عامي  اجلائزة  عادت  بينما  براهيمي،  ويا�صني  منا�صبات  ثالث  يف  بها  وتوج 
2017 و2018 اإىل الثنائي املغربي مهدي بن عطية والتون�صي اأني�ش بدري على 

التوايل.
يف �صياق منف�صل، ياأمل الطاقم الفني للميالن يف عودة الالعب ال�صابق لنادي 
اأر�صنال اإىل املالعب ابتداء من مقابلة كالياري املقررة يف 18 جانفي املقبل، 

اأين يتواجد يف مرحلة العالج لالإ�صابة التي يعاين منها منذ ما يقارب �صهرا.
عي�شة ق.
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من  وجه  �أكمل  على  ليفربول  نادي  ��ستفاد 
بفريق  للعب  فيال  �أ�ستون  م�سيفه  ��سطر�ر 
�لرديف ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا �مل�ستجد 
يف �سفوفه، لكي يرد �عتباره ويبلغ �لدور �لر�بع 
 ،1-4 �لكبري  بفوزه  �إجنلرت�  كاأ�س  م�سابقة  من 
وخا�س �أ�ستون فيال �للقاء بغياب العبي �لفريق 
عاماً    23 حتت  فريق  مدرب  وباإ�رش�ف  �الأول 
�الإيجابية  �حلاالت  كرثة  ب�سبب  دياليني  مارك 
و�لتي  �لفني  و�جلهاز  �لالعبني  بني  �سفوفه  يف 
�لربيطانية »بي  �الإذ�عة  بلغت 14 بح�سب هيئة 
هذه  ظل  ويف  العبني،   9 بينها  من   ،« �سي  بي 
ليفربول فر�سة  نال  بها فيال،  �لتي مير  �الأزمة 
حتقيق ثاأره بعد �لهزمية �لتاريخية �ملذلة �لتي 
تلقاها على يد فريق �ملدرب دين �سميث 7-2 

من  �لر�بعة  �ملرحلة  خالل  �أكتوبر  �لر�بع  يف 
�الأخرى يف  �لدوري �ملمتاز، وخل�سارته �ملذلة 
�إىل ملعب »فيال بارك« يف  زيارته قبل �الأخرية 
نهائي  ربع  يف  نظيفة  بخما�سية   2019 دي�سمرب 
مب�ساركة  �للقاء  فيال  وخا�س  �لر�بطة.  كاأ�س 
و�أربعة  �سبعة العبني من فريق حتت 23  عاما 
�أّن ذلك مل مينع  �إال  من فريق حتت 18  عاماً، 
�سهدت  قوية  بت�سكيلة  �للقاء  خو�س  من  كلوب 
�أمام  خ�رشت  بالتي  مقارنة  تغيري�ت  �ستة 
�لدوري،  يف  �أيام  �أربعة  قبل   1-0 �ساوثهامبتون 
لكن مب�ساركة �مل�رشي حممد �سالح و�ل�سنغايل 
فينالدوم.  جورجينيو  و�لهولندي  مانيه  �ساديو 
و�رشب ليفربول باكر�ً حيث �فتتح �لت�سجيل منذ 
�لدقيقة �لر�بعة بر�أ�سية ملاين بعد عر�سية من 

كورتي�س جونز، لكن فيال مل يلق �سالحه ولعب 
��سرت�حة  �إىل  �لدخول  خوله  ما  عقد  دون  من 
بطل  من  ذ�تها  �مل�سافة  على  وهو  �ل�سوطني 
�لذي  باري  لوي  �ليافع  بف�سل  �ملمتاز  �لدوري 
�إثر  بعيد  من  بالكرة  �سار  بعدما  �لتعادل  �أدرك 
متريرة من كالوم رو وقاوم دفاع ليفربول قبل �أن 
كاميهني  �الإيرلندي  �حلار�س  �سباك  يف  ي�سعها 
�أمام  بعدها  �نهارو�  فيال  �سبان  لكن  كيليهر، 
�ملد �لهجومي لليفربول و�هتزت �سباكهم ثالث 
فينالدوم  عرب  دقائق  خم�س  غ�سون  يف  مر�ت 
�لثاين  �ل�سخ�سي  هدفه  �سجل  �لذي  وماين 
ولفرهامبتون  �أي�ساً  �لر�بع  �لدور  وبلغ  و�سالح. 
بفوزه على �سيفه كري�ستال باال�س بهدف وحيد 

�سجله يف �لدقيقة 35 �الإ�سباين �آد�ما تر�وري.

ليفربول يرد العتبار اأمام اأ�ضتون فيال

�لثالث  �ملركز  �إىل  فياريال  نادي  �سعد 
�ل�سوط  يف  ��ستعر�س  بعدما  موؤقتاً 
فيغو  �سلتا  وم�سيفه  مبار�ته  من  �الأول 
من   18 �ملرحلة  �فتتاح  يف  �م�س  �أول 
�لدوري �الإ�سباين، وح�سم فريق »�لغو��سة 
�ل�سفر�ء« فوزه �لثامن هذ� �ملو�سم  0-4 
�أن دّك  قبل �لو�سول �إىل �لدقيقة 20 بعد 
�سباك م�سيفه بثالثية عرب جري�ر مورينو 
�لذي �نفرد ب�سد�رة �لهد�فني بعدما رفع 

غومي�س  وموي  �أهد�ف،   10 �إىل  ر�سيده 
�ل�رشبة  فياريال  ووّجه  باريخو،  ود�نيال 
�لر�بع  �لهدف  باإ�سافة  مل�سيفه  �لقا�سية 
يف �لدقيقة 31 عرب فرناندو نينو، ثم بقيت 
�لنهاية،  �لنتيجة على حالها حتى �سافرة 
يف  نقطة   32 �إىل  ر�سيده  فياريال  ورفع 
�ملقابل، جتمد  موؤقتاً، يف  �لثالث  �ملركز 
وبات  نقطة   23 عند  فيغو  �سلتا  ر�سيد 

مهدد�ً بفقد�ن مركزه �لثامن.

�لكامب  جدر�ن  د�خل  �الأفق  يف  �أزمة  تلوح 
مدرب  كومان  رونالد  �لهولندي  بني  نو، 
�لكتالوين  �لفريق  �أبرز جنوم  بر�سلونة، و�أحد 
�لذي يعاين من تدهور �لنتائج هذ� �ملو�سم، 
وتعاقد  �إ�سبانية،  �سحفية  تقارير  بح�سب 
�لبو�سني  مع  �ملا�سي  �ل�سيف  بر�سلونة، 
�ل�سابق  جوفنتو�س  العب  بيانيت�س،  مري�ليم 
من �أجل تقوية ت�سكيلته، لكنه ف�سل يف كومان 
بقدر�ته �لفنية، و�أ�سارت �سحيفة »�سبورت«، 
�أن بيانيت�س بالكاد ي�سارك مع بر�سلونة منذ 
للتو�جد  ب�سعوبة  وو�سل  �ملو�سم،  بد�ية 
هذ�  �ملتاحة  �لدقائق  �إجمايل  من   %40 يف 
�ملو�سم، ولفتت �أنه عند قدوم بيانيت�س، ظن 
�لكثريون �أنه �سيبعد �سريجيو بو�سكيت�س عن 
منوذجية  ثنائية  ويكون  �الأ�سا�سية،  �لت�سكيلة 
»بعد  و�أو�سحت:  يوجن،  دي  فرينكي  مع 
�أ�سهر من �ملناف�سات �لر�سمية هذ�  مرور 4 
�ملو�سم، �إننا جند و�سع بيانيت�س يف بر�سلونة 

يثري للقلق«.

بيانيت�س  ترك  كومان  �إن  �ل�سحيفة  وقالت 
�ل�سوط  طو�ل  �الإحماء  عمليات  يجري 
�سان  يف  بيلباو  �أتلتيك  مو�جهة  من  �لثاين 
به  يدفع  �أن  دون  �ملا�سي،  �الأربعاء  مامي�س 
�أن  �سبق  بيانيت�س  �أن  و�أ�سافت  �ملبار�ة،  يف 
خرج عن �سمته و�رشح باأنه ال ي�سعر بالر�حة 
�إىل بر�سلونة، و�أمتت  �لقدوم  جتاه دوره منذ 
�ل�سحيفة بالتاأكيد على �أن ما يعي�سه بيانيت�س 
�سببه �أن كومان ال يحب طريقة لعب، �أو غري 

ر��ٍس عن عمله يف �لتدريبات �ليومية.

تخلّ�س بايرن ميونيخ حامل �للقب من عقدة تلقي 
وذلك  �لتعوي�س،  �إىل  و��سطر�ره  �الأول  �لهدف 
مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  م�سيفه  على  بتقدمه 
بهدفني نظيفني، لكن �الأدو�ر �نقلبت وجنح �الأخري 
�لنادي  ودخل   ،2-3 �لنهاية  يف  و�لفوز  �لعودة  يف 
�فتتاح �ملرحلة 15  �أم�س يف  �أول  �للقاء  �لبافاري 
من �لدوري �الأملاين وهو عالق يف م�سكلة الزمته 
يف عدة مباريات ما�سية يف �لدوري حيث ��سطر 
حتقيق  يف  جنح  لكنه  و�لعودة،  تخلفه  لتعوي�س 
�نت�سار�ت مبعظمها، ويبدو �أن �لتوبيخ �لذي ناله 
�لالعبون من �ملدرب هانزي فليك بني �ل�سوطني 
ما  �ملن�رشم  �الأحد  ماينت�س  �أمام  �ملبار�ة  خالل 
�أدى لقلب تاأخرهم بهدفني �إىل فوز 5-2، �أعطى 
�لهدف  تلقي  �لبافاري  �لنادي  وجتنب  ثماره 
�لطاولة  قلب  م�سيفه  بهدفني.لكن  بتقدمه  �الأول 
�ملباريات  مل�سل�سل  حد�ُ  بالنهاية  وو�سع  عليه 
�ملتتالية للنادي �لبافاري من دون هزمية عند 20 
منذ �خل�سارة  �سمن جميع �مل�سابقات، وحتديد�ً 
هوفنهامي  �سد  �ليوم  قبل  �ملو�سم  هذ�  �لوحيدة 

1-4 يف 27 �سبتمرب �سمن �ملرحلة �لثانية.
يف  �الأدو�ر  قلب  �الأول  �لهدف  تلقي  جتنب  لكن 
�لهدف  �أ�ساف  �أن  وبعد  �إذ  �م�س،  �أول  مبار�ة 
�لثاين دخل ��سرت�حة �ل�سوطني وهو على �مل�سافة 
مرتني،  �سباك  �هتزت  �أن  بعد  م�سيفه  من  ذ�تها 
�لهدف  تلقيه  بعد  متخلفاً  �لثاين  �ل�سوط  بد�أ  ثم 

�لثالث، وجتمد ر�سيد بطل �أوروبا بهزميته �لثانية 
للمو�سم عند 31 نقطة يف �ل�سد�رة بفارق نقطتني 
مو�جهة  �أم�س  خا�س  �لذي  �لثاين  اليبزيغ  عن 
دورمتوند  بورو�سيا  �سد  �أر�سه  على  جد�ُ  �سعبة 
تو�لياً  �لثاين  بفوزه  مون�سنغالدباخ  ويدين  �لر�بع، 
و�ل�ساد�س هذ� �ملو�سم ما رفع ر�سيده �إىل 24 يف 
�سجل  �لذي  هوفمان  يونا�س  �إىل  �ل�سابع،  �ملركز 

هدفني ومرر كرة �لهدف �لثالث.

�أعلن نادي جوفنتو�س �اليطايل �أول �أم�س �إ�سابة 
بفريو�س  ليخت،  دي  ماتيا�س  �لهولندي  �ملد�فع 
جوفنتو�س  وقال   ،»19 »كوفيد  �مل�ستجد  كورونا 
خالل  من  �أنه  �لنادي  »يعلن  ر�سمي:  بيان  يف 
�لربوتوكول،  يف  عليها  �ملن�سو�س  �لفحو�سات 
�إ�سابة ماتيا�س دي ليخت بفريو�س كورونا،  تاأكد 
و�سارك  �نفر�دي«،  عزل  يف  و�سعه  مت  �لالعب 
ماتيا�س دي ليخت يف مبار�ة �ليويف �الأخرية �أمام 
ميالن و�لتي �أقيمت �الأربعاء �لفارط و�نتهت بفوز 
�لبيانكونريي  وكان   ،1-3 بنتيجة  �لعجوز،  �ل�سيدة 
�أليك�س �ساندرو وخو�ن  �أيام �إ�سابة  قد �أعلن منذ 
مو�جهة  عن  وغابا  كورونا،  بفريو�س  كو�در�دو 
جوفنتو�س  وي�ستعد  �الإيطايل،  بالدوري  ميالن 
ملو�جهة نظريه �سا�سولو م�ساء �ليوم، على ملعب 
�أليانز �ستاديوم، يف �إطار مو�جهات �جلولة 17 من 

�لدوري �الإيطايل.  

مون�ضغالدباخ يطيح بالبافاري برميونتادا

اإ�ضابة دي ليخت بفريو�س كورونا

فر�ضية تراجع اأداء 
مبابي ب�ضبب كورونا

�أن  �أم�س  فرن�سي  �سحفي  تقرير  �أكد 
يكون  قد  �مل�ستجد  كورونا  فريو�س 
�سببا ثي تر�جع م�ستوى كيليان مبابي 
ويعاين  جريمان،  �سان  باري�س  جنم 
م�ستوى،  تر�جع  من  موؤخًر�  مبابي 
�سو�ء على �الأد�ء �لبدين �أو �ملر�وغات 
�ملباريات،  يف  �لثنائية  و�ل�رش�عات 
�لفرن�سي،  »لوباريزيان«  ملوقع  ووفًقا 
كان  كما  حا�سًما  يعد  مل  مبابي  فاإن 
وهناك  ب�سكل ملحوظ،  �أد�وؤه  وتر�جع 
ب�سبب  ذلك؛  حدث  يكون  �أن  �سكوك 
عدة  منذ  كورونا  بفريو�س  �إ�سابته 
طبيبًا  �لفرن�سي  �ملوقع  و�ساأل  �أ�سهر. 
يدعى  كورونا  در��سة  يف  ا  متخ�س�سً
تاأثر  �إمكانية  عن  فابر،  برنارد  جان 
�إ�سابته  عقب  وع�سبًيا  بدنًيا  مبابي 
»يجب  فابر:  برنارد  وقال  بالفريو�س، 
�أن نفكر يف �إمكانية حدوث ذلك ب�سبب 
كورونا، لقد حاولنا يف در��ستنا معرفة 
و��سطر�ب  �لتعب  ظهور  �إمكانية 
كبري  جهد  بذل  �أثناء  �لع�سبي  �جلهاز 
لديهم  وظهرت  �أ�سيبو�  �لذين  لدى 
هذ�  يكون  »رمبا  و�أ�ساف:  �أعر��س«، 
بالفعل جزء من �آثار �الإ�سابة بكورونا، 
�لذين  �لالعبني  من  �لعديد  �أن  رغم 
ب�سورتهم  ظلو�  بالفريو�س  �أ�سيبو� 
فقط«،  فرن�سا  لي�س يف  وهذ�  �الأوىل، 
ملبابي  يحدث  ما  �أن  ترى  »هل  و�أمت: 
ب�سبب  �أكرث  يكون  قد  �إجهاد  من 
مرتبط  �أنه  �أم  �ملفرط  �لتدريب 
بفريو�س كورونا، رمبا كالهما«، يذكر 
باري�س،  بوكيتينو مدرب  �أن ماوري�سيو 
�إىل  �أن مبابي يف حاجة  �رشح موؤخًر� 

حت�سني �أد�ئه.

فياريال ي�ضعد اإىل املركز الثالث موؤقتًا

بيانيت�س يف�ضل يف اإقناع كومان

رونالدو عن  يبتعد  ليفاندوف�ضكي 
روبرت  �لبولندي  يتوقف  مل 
عن  ميونخ  بايرن  جنم  ليفاندوف�سكي 
هز �ل�سباك، وذلك بعدما �سجل هدًفا 
خالل مو�جهة بورو�سيا مون�سنغالدباخ 
�الأملاين،  �لدوري  من   15 �جلولة  يف 
وتقدم �لدويل �لبولندي بهدف للبايرن 
لريفع   18 �لدقيقة  يف  جز�ء  ركلة  من 

ر�سيده يف �لبوند�سليغا �إىل 20 هدًفا، 
�لهد�فني،  لقائمة  �سد�رته  بها  عزز 
وذكرت �سبكة »�سكو�كا« لالإح�سائيات 
�أول العب  بات  عاًما،   32 �ساحب  �أن 
يف  �ملو�سم،  هذ�  هدًفا   20 �إىل  ي�سل 
�خلم�س  �الأوروبية  �لدوريات  كافة 
عن  �لبايرن  مهاجم  �لكربى.و�بتعد 

�أهد�ف،   6 بفارق  مالحقيه  �أقرب 
وهو �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم 
يف  هدًفا   14 �أحرز  �لذي  جوفنتو�س، 
روبرت  جنح  كما  �الإيطايل،  �لدوري 
 20 ت�سجيل  يف  ا  �أي�سً ليفاندوف�سكي، 
على  �ل�ساد�س  للمو�سم  �أكرث  �أو  هدًفا 

�لتو�يل.
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اإننا حمكومون بالأمل 29 عاًما على اعتقال نا�سر اأبو �سرور
دخل �الأ�سري نا�سر ح�سن عبد �حلميد �أبو �سرور عامه �لـ29 يف �سجون �الحتالل، فقد خاللها و�لده قبل �أن تتحقق �أمنيته بخروج 
�بنه من معتقالت �الحتالل. حذف ��سم نا�سر من كافة �سفقات تبادل �الأ�سرى، ورغم ذلك فاإن �سقيقته ود�د "�أم �سامح" تتمنى �أن 
يكون �لعام �جلديد ب�سرى و�أمل بحرية نا�سر وعودته الأح�سان و�لدته، �لتي ما ز�لت تقاوم �ملر�ض باأمل �أن تعانق نا�سر. وت�سيف 
"�أملنا برب �لعاملني، �أن تتغري �الأحو�ل و�خلال�ض من دو�مة �الحتالل و�سجونه و�ملاآ�سي �لتي جترعناها يف كل عام، فكانت �ل�سنو�ت 

تبد�أ وتنتهي، ونحن نعي�ض �الأماين و�الأحالم وال نريد من هذه �لدنيا �سوى �لفرج ل�سقيقي وكافة �الأ�سرى من خلف �لق�سبان".

 تقرير/  علي �سمودي 
- جنني– �لقد�ض

حياة نا�سر

يف خميم عايدة مبحافظة بيت حلم، 
ولد الأ�سري ن�رص قبل 50 عاماً، ويعد 
 8 من  املكونة  عائلته  يف  اخلام�س 
"متتع  �سقيقته،  وتقول  اأ�سخا�س. 
اجلميلة  واخل�سائل  ال�سفات  بكل 
ويف مقدمتها بر والديه وحب عائلته 
بامل�ستقبل  الكبري  والطموح  ووطنه 
املخيم  مدار�س  فدر�س يف  والتعليم، 
العامة". بالثانوية  النجاح  حقق  حتى 
حلم  بيت  بجامعة  "التحق  وتكمل، 
تخ�س�س اأدب اجنليزي، وتابع درا�سته 
حتى اأنهى ثالث �سنوات عندما قطع 
طالب  من  وحوله  طريقه  الحتالل 

علم لأ�سري".
 

�العتقال و�حلكم

حياة  عا�س  نا�رص  اأن  وداد،  تروي 
كان  بدرا�سته،  اهتمامه  ومع  طبيعية 
انتمى  التي   " "فتح  حركة  يف  نا�سطاً 
اإليها يف ريعان ال�سباب، وبتاريخ الثالث 
اقتحم   ،1993 عام  الثاين  كانون  من 

بيت  يف  له  �سديق  منزل  الحتالل 
الأ�سباب،  معرفة  دون  واعتقله  جال 
يف  طويلة  لفرتة  "احتجز  وت�سيف 
امل�سكوبية  ب�سجن  التحقيق  اأقبية 

وانقطعت الأخبار عنه".
ومنعت  عزلته  "املخابرات  وتكمل، 
حوله  كاماًل  ح�ساًرا  وفر�ست  زيارته 
والقلق"،  اخلوف  للعائلة  �سبب  مما 
م�سيفة، "بعد معاناة رهيبة، نقلوه اإىل 
وتاأجيل  متديد  وتكرر  الرملة،  �سجن 
حتى  عامني  من  لأكرث  حماكمته 
�سكل  الذي  املوؤبد،  بال�سجن  حوكم 
عزميته  من  ينل  مل  لكنه  لنا،  �سدمة 

ومعنوياته".
 

�ل�سمود و�لتحدي

رغم مرور ال�سنوات وتوايل ال�سدمات 
التبادل  عمليات  من  ا�سمه  ب�سطب 
"ج�سد نا�رص  وال�سفقات، تقول وداد 
فال�سجن  والتحدي،  للبطولة  منوذًجا 
له،  بالن�سبة  وماأ�ساة  معاناة  يكن  مل 
وقوة،  باإميان  الحتالل  حتدى  واإمنا 
وح�سل  التعليمي  م�سواره  اأكمل 
بالعلوم  البكالوريو�س  �سهادة  على 
كل  "ا�ستثمر  وت�سيف  ال�سيا�سية"، 
فتابع  اعتقاله،  رحلة  يف  حلظة 

يف  املاج�ستري  �سهادة  على  وح�سل 
القد�س  جامعة  من  ال�سيا�سية  العلوم 
وي�ساعد  ي�رصف  وحالًيا  دي�س،  اأبو 
الأ�رصى الطلبة خلف الق�سبان ويقدم 
اأكرب  تعترب  والتي  املحا�رصات  لهم 

ر�سالة حتد لالحتالل".
 

موهبة �لكتابة

قبل اعتقاله، متتع نا�رص مبوهبة كتابة 
على  حر�س  وقد  والنرث،  اخلواطر 
التي �ساعدته يف  املطالعة والدرا�سة 
تنمية مواهبه وقدراته الأدبية، وتذكر 
ق�سة  عن  كتاًبا  األف  اأنه  �سقيقته، 
العتقال  قبل  وجتربته  حياته  و�سرية 
كذلك  الإ�رصائيلية،  ال�سجون  وداخل 
التي  الق�سائد  من  جمموعة  األف 
تاأليفه  من  خا�س  ديوان  يف  جهزها 
لرتكيزه  اإ�سافة  قريبًا،  طباعته  �سيتم 
الق�سايا  خمتلف  حول  الكتابة  يف 

الوطنية والجتماعية.
 

رحيل �لو�لد

مع  وطيده  بعالقة  نا�رص  ارتبط 
وتقول  العبد،  اأبو  ال�سبعيني  والده 
وداد "واظب على زيارته ووقف دوًما 

بجانبه يرفع معنوياته، مل يتاأخر يوًما 
عنه بل بقي ي�سارك يف العت�سامات 
وينا�سل من اأجل حريته، لكنه تعر�س 
جللطة وتويف يف عام 1997".وت�سيف، 
اأمله  كان  ترافقه حيث  اأمنيته  "بقيت 
اأن يفرح بحرية نا�رص وزفافه، ورحل 
وهو يو�سينا بنا�رص الذي ما زال يبكي 
ويتح�رص حلبه وتعلقه بوالده"، وتكمل 
"والدتي الثمانينية مزيونة "اأم العبد"، 
بوابات  على  عمرها  �سنوات  عا�ست 
التي  زيارته  موعد  تنتظر  ال�سجون 
كانت  لو  حتى  يوًما،  عنها  تتاأخر  مل 
مري�سة وتعاين، فكانت تعتربها الأمل 
حريته".تتذكر  حتى  تعي�سه  الذي 
بالن�سبة  كان  الزيارة  يوم  اأن  وداد، 
لأنها  كبرية  وفرحة  عيد  لوالدتها 
"اعتادت  نا�رص،  كبدها  فلذة  �سرتى 
والعقبات  امل�ساق  حتمل  على 
الحتالل  يفتعلها  التي  وامل�ساعب 
وجنوده على احلواجز، وعندما كانت 
وت�سمع  الزجاجية  النافذة  رغم  تراه 
�سوته، تعود روحها اإليها وتزداد قوة. 
ب�سحة  نا�رص  روؤيتها  "جمرد  وتقول، 
تت�سافى  عليه  واطمئنانها  جيدة 
لكن  وحياتها،  نف�سيتها  وتتغري  وتفرح 
وال�سكري  ال�سغط  اأمرا�س  ب�سبب 
تعر�سها  و  القدمني  يف  واملفا�سل 

جللطة يف العينني مل تعد قادرة على 
زيارته، و�سالحها الوحيد الدعاء لرب 
تفرح  حتى  بعمرها  ليمد  العاملني 

بروؤية نا�رص بني اأح�سانها".
 

�سور �أخرى

الأ�سري  ا�ستقبل  "هدارمي"،  �سجن  يف 
�سارك  وقد  اجلديد،  عامه  نا�رص 
اخلاوية،  الأمعاء  معارك  الأ�رصى 
يف  واأوجاع  اأمل  من  يعاين  زال  وما 
والعزل  التحقيق  اآثار  نتيجة  الظهر 
"رغم  �سقيقته  وتقول  واحلرمان، 
هذه ال�سنوات الطويلة، ما زال نا�رص 
والتقدير  والحرتام  باملحبة  يحظى 
من ال�سغري قبل الكبري، ومنذ اعتقاله 
لي�س فقط  كبريا  فراغا  اأ�سبح هناك 
واحلارة  العائلة  يف  واإمنا  عائلتنا  يف 
"اأفراحنا  ككل".وت�سيف  واملخيم 

عندما  فحتى  معه،  الأ�رص  رهينة 
وتتاأمل  لغيابه،  والدتي  بكت  تزوجنا 
حفيًدا،   30 لديها  اأن  رغم  اأكرث  اليوم 
فهم ل يعرفون خالهم وعمهم اإل من 
خالل ال�سور وما نرويه وجدتهم عن 
"اأبناوؤنا  وتكمل  و�سموده"،  بطولته 
كربوا خالل هذا العمر الطويل، منهم 
وما  وتزوج،  من تخرج من اجلامعات 
زال نا�رص خلف الق�سبان، لكن نتمنى 
اأن يكون هناك �سفقة جديدة واإدراج 
حلظات  لنعي�س  فيها،  نا�رص  ا�سم 
حياته  يف  متجدد  واأمل  وفرح  �سعادة 
يعي�س  اأن  الإن�سان  يقدر  وحياتنا".ل 
اجتياز  على  ي�ساعده  اأمل،  دون 
يكون  اأف�سل،  بحياة  واحللم  الأوجاع 
وبني  الق�سبان  خارج  الأ�سري  فيها 
حمكومون  فـ"اإننا  عائلته،  اأح�سان 
ال�سوري  امل�رصحي  قال  كما  بالأمل" 

�سعد اهلل ونو�س.

يف يوم �ل�سهيد �لفل�سطيني )1/7(

دولة تخ�سى ال�سهداء بعد موتهم
الأ�سرية  احلركة  ب�سوؤون  الباحث  كتب 
الفل�سطينية عبد النا�رص فروانة على �سفحته 
عرب الفي�سبوك:" يف يوم ال�سهيد الفل�سطيني 
ننحني اإجالل واإكبارا ل�سهدائنا العظام، وفاء 
منا  الكرم  وهم  ولت�سحياتهم،  لهم  وتقديرا 
جميعا وتيجانا على روؤو�سنا ويحتلون م�ساحة 
وا�سعة يف ذاكرتنا و اأفئدتنا. ونحن اليوم يف 
ن�ستح�رص  فاننا  وال�سهداء  ال�سهادة  ح�رصة 
ون�ستذكر  الأ�سرية  الوطنية  احلركة  �سهداء 
بعد  �سهداء  �سقطوا  اأ�سريا   )226( ا�سماء 
الإهمال  كان  اأ�سريا   )71( بينهم  العتقال، 
الطبي �سببا ل�ست�سهادهم،، و)73( ا�ست�سهدوا 
بعد  ا�ست�سهدوا  اأ�رصى   )7( التعذيب،  جراء 
املعتقل،  داخل  وهم  نارية  باأعرية  ا�سابتهم 
بالإ�سافة اىل )75( ا�سريا قتلوا عمدا ومتت 

ت�سفيتهم بعد العتقال.
وان )4( �سهداء من هوؤلء ارتقوا خالل العام 
ترى  الإعداد  ن�ستذكر  املن�رصم 2020،ونحن 
اأمامنا  لوحات م�سيئة و�سور م�رصقة، فرنى 
مراغة  وا�سحق  عكر  ابو  وقا�سم  الفحم  ابو 
الراعي  واإبراهيم  القا�سم  واني�س دولة وعمر 
وم�سطفى  الزعانني  وعطية  ال�سوا  وا�سعد 
ال�سمد  وعبد  علي  ال�سيخ  وخالد  العكاوي 
ابو  وكمال  حمدية  ابو  ومي�رصة  حريزات 
مت  من  الكثري،هوؤلء  الكثري  وغريهم  وعر 
ي�ساف  فيما   ،1967 العام  منذ  توثيقهم 
اح�ساوؤهم-  يتم  -مل  اآخرين  مئات  اليهم 
ا�ست�سهدوا بعد خروجهم من ال�سجن متاأثرين 
باأمرا�س اأ�سيبوا بها وورثوها عن ال�سجون.، 
فن�ستح�رص فايز بدوي ووليد الغول وجمدي 
حماد وهايل ابو زيد وا�رصف ابو ذريع ومراد 
عي�سى  وزكريا  عو�س  وجعفر  �ساكوت  ابو 
ح�رصة  تطول،ويف  والقافلة  �سلمان  وحممود 

)8( ا�رصى من بني  بان  ال�سهداء نذكر  هوؤلء 
زالت  وما  ال�سجون  داخل  ا�ست�سهدوا  من 
بجانب  جثامينهم  حتتجز  الحتالل  �سلطات 
فل�سطينيني  ل�سهداء  جثمان   )250( من  اأكرث 
يعرف  ما  يف  الحتالل  �سلطات  جتتجزهم 
وهوؤلء  املوتى،  ثالجات  او  الرقام  مبقابر 
ا�ست�سهدوا يف ظروف خمتلفة وازمنة متعددة، 
يف واحدة من اب�سع واكرب اجلرائم الخالقية 
دولة  تقرتفها  التي  والقانونية  والن�سانية 
القول:  جندد  وهنا  ال�رصائيلي.  الحتالل 
بان دولة تخ�سى ال�سهداء بعد موتهم، وتخاف 
تهزم  ان  قبورهم، ل ميكن  وهم يف  الموات 
�سعب ما زال يقاوم ويكافح ويقدم قوافل من 

ال�سهداء وال�رصى.  

جن طفلٌة ترق�ْص فوق اأخيلٍة مقّد�سة.. رق�سة ليم ..  ال�سّ

ل معنى ملفاو�سات ناجحة تبقي الأ�سرى يف ال�سجون 

قنيطة الأ�سري حممد العم�سي يدخل عامه الثاين ع�سر 

 بقلم �الأ�سري �لفل�سطيني : 
منذر مفلح

ليم  ال�سحراوي  رميون  �سجن 
ترق�ُس  فرًحا   ترق�س  غيمة 
اأغ�سان  على  ع�سفوٍر    كمليون 
ملحمود  الحرتام  مع  قلبي  
ترق�ْس  طفلٌة  ال�ّسجن  دروي�س  
رق�سْة   مقّد�سة..  اأخيلٍة  فوق 
رق�ستنْي  وثالثْة ورابعْة لتخت�رصه 

يف جملة واحدة، هي رق�سة ليم
واحلياة  احلرّية  رق�سة  وهي 
لدين  اآياتها  اإيقاع  �ساأرّدد  التي 
لتكرب  و�سنوات  ل�سنواٍت  احلرّية، 
على اإيقاعها الأجيال، ولتمار�س 
هي  هذه  كرق�سٌة.  احلرّية  دين 

ليم،  اجلميلة  الطفلة  رق�سة 
نبي  بل  وثائر،  نبيل  فهي حفيدة 
ت�سيع  فر�سة  يرتك  ل  وثائر، 
زنزانتنا  جدران  على  واأنبت  اإل 
يغني  فهو  �سنابل،  ومرج  الفرح 
وينتظره  متمر�ٍس،  كفالٍح  لالأمل 
ال�سجن  جدران  اإىل  يجري  كي 
لنخرج  ال�سنابل،  فتنبت  ال�سلفة، 
اخلانق  زنازيننا  هواء  �سّح  من 
رق�سة  معه.  احلوار  لرحابة 
نبٍيّ  معجزة  هي  ليم،  احلفيدة 
حيث  املعجزات ملريديه،  يتقن 
ي�ستكرث اأن اأدعوه بالنبي يف دليل 
 - قدمي  دين  نبّي  -هو  توا�سعه 
جديد، "دين احلرية" غّنى ويغني 

منذ  والأنبياء  ال�ّسعراء  اآياته 
الفر�سان  زال  ول  التاريخ،  فجر 
املقّد�سة، ح�سن،  ناره  يحر�سون 
رائد، وفرا�س، واآلف الفر�سان.. 
غبار  ك�سط  يحاولون  من  فهم 
خ�رصاء  احلياة  لوهب  الزمن 
�سناٌع  فهم   .. وللب�رص  لنا  يانعة 
يّتقنون فن نحت البقايا احلزينة 
وفرح.  �سعادة  حلكاية  ليحولوها 
النبياء  دين  هو  هذا  اأولي�س 
احلقيقيني، وهب ال�ّسعادة والأمل 
نعم..  واملعّذبني.  للب�رص  والفرح 
لدين  طقو�ٌس  هي  ليم  رق�سة 
كي  اآياته  نرّتل  �سنبقى  احلرّية، 

حتفظها الأجيال القادمة.

ب�سوؤون  املخت�س  الباحث  كتب 
عبد  الفل�سطينية  الأ�سرية  احلركة 
عرب  �سفحته  على  فروانة  النا�رص 
ال�سنوات  تعددون  واأنتم  الفي�سبوك: 
يون�س  كرمي  الأ�سري  ق�ساها  التي 
يف ال�سجن وقد و�سلت اىل 38�سنة، 
عليكم ان تتذكروا بان كرمي اعتقل 
بعد تنفيذ عملية كان هدفها حترير 

دولة  اأن  اأي�سا  وتذكروا   الأ�رصى، 
يف  عنه  الفراج  رف�ست  الحتالل 
فيما  عام1985،  التبادل  �سفقة 
عن  ال�سيا�سية  املفاو�سات  عجزت 
)�ساليط(  �سفقة  وف�سلت  حتريره، 

يف ك�رص قيده..!
معنى  ل  اأن  القول:  جندد  وهنا 
ال�رصى  تبقي  ناجحة  ملفاو�سات 

ملقاومة  قيمة  ول  ال�سجون  يف 
رموز  عن  الفراج  يف  تف�سل  مثمرة 
من  اليوم  واملطلوب   . املقاومة 
ي�سل  ل  اأن  واملقاوم،  املفاو�س 
اىل  الخرين  ال�رصى  من  اأحدا 
املتتالية.  ال�سنوات  من  الرقم  هذا 
ا�سم كرمي،  اردد  واأنا  بالفخر  اأ�سعر 
وباخلجل كلما عددت ال�سنوات التي 

ووليد  ونائل  وماهر  كرمي  ق�ساها 
وعالء وابو �سادي واإبراهيم ور�سدي 
اهلل  ن�ساأل  تطول.  والقائمة  ورائد 
 2021 العام  يكون  ان  العظيم  العلي 
والقد�س  الوطن  حلرية  عاما   ،
ال�رصى  حلرية  عاما  والأ�رصى. 
القدامى.. فمع حرية ال�رصى نقراأ 

فجر حرية الوطن.

اأفاد الأ�ستاذ ح�سن قنيطة رئي�س 
الأ�رصى  �سئون  هيئة  اإدارة  جلنة 
املحافظات  يف  واملحررين 
اجلنوبية باأن ال�سري حممد عماد 
من  عاما   )31( العم�سي  الدين 

غزة  قطاع  �سمال  جباليا  خميم 
 2021/01/09 ال�سبت  غدا  ينهي 
عامه احلادي ع�رص ويدخل عامه 
الحتالل  �سجون  يف  ع�رص  الثاين 
الأ�سري  بان  قنيطة  واأو�سح   .

من  ميدانيا  اعتقل  قد  العم�سي 
الإ�رصائيلي  الحتالل  جي�س  قبل 
ت�سديه  اأثناء   2009/1/9 بتاريخ 
توغلت  راجلة  اإ�رصائيلية  لقوة 
�رصقي   ، ال�سالم  حي  داخل 

غزة  علي  احلرب  خالل  جباليا 
ملدة  بال�سجن  عليه  حكم  وقد 
23 عاما بتهمة مقاومة الحتالل 
وهو اأعزب ويقبع حاليا يف �سجن 

ع�سقالن .
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تت�سابق دول العامل لإنتاج اللقاح اخلا�س بفريو�س كورونا امل�ستجد بالتزامن مع 
الزيادة اليومية ملعدلت الإ�سابة بالفريو�س، والتي ت�ساحبها زيادة يف معدل الوفيات. 

فهناك نحو 165 لقاحًا قيد التطور البحثي، ويخ�سع البع�س منها للتجارب الب�سرية، 
وُيعَزى هذا ال�سباق اإىل رغبة الدول يف حماربة الأزمة ال�سحية العاملية التي ت�سبب 

بها الوباء من جهة، ويف معاجلة الأ�سرار اجل�سيمة التي حلقت بالقت�ساد العاملي 
نتيجة للجائحة، حيث تنفق احلكومات الوطنية تريليونات الدولرات ملحاربة التاأثري 
القت�سادي ال�سلبي، و�ست�ستمر عملية الإنفاق يف الزيادة حتى يتم توفري لقاح منا�سب 

لفريو�س كورونا امل�ستجد.

متطلبات العدالة:

كيف يتاأثر القت�صاد العاملي بـ"قومية لقاح" كورونا؟

عر�س: يا�سمني اأمين / باحث م�ساعد مبركز 
الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية

اللقاح  ح�رص  اآثار  حالياً  الباحثون  ويتناول 
الدول  على  اإليه  التو�صل  اأو  اإنتاجه  يتم  الذي 
للقاح  املنتجة  الدول  اأو  املرتفع  الدخل  ذات 
دون مراعاة لبقية الدول، فيما يُعرف بـ«قومية 

للقاح«.
ويف هذا ال�صياق، تو�صح درا�صة م�صغرة ن�رصتها 
االقت�صادية  »التكلفة  بعنوان  راند،  موؤ�ص�صة 
مفهوم  )كوفيد-19(«،  لقاح  لقومية  العاملية 
قومية اللقاح، واالآثار االقت�صادية الناجمة عن 
بناء  اللقاح  على  احل�صول  يف  امل�صاواة  عدم 
جتاوز  اآلية  واأخرياً  حمدد،  درا�صي  نهج  على 

قومية اللقاح م�صتقباًل.
 

منهجية الدرا�سة

على  الدرا�صة  تلك  خالل  الباحثون  اعتمد 
مراجعة االأدبيات املختلفة املتعلقة بـ«قومية 
للق�صايا  اأف�صل  فهم  على  للح�صول  اللقاح« 
املرتبطة بتاأميم اللقاحات. كما مت ا�صتخدام 
ما  لتوقع  الكلي  لالقت�صاد  حا�صوبي  منوذج 
نتيجة  العاملي،  االقت�صادي  للناجت  �صيحدث 
النخفا�ض الن�صاط الناجم عن مراعاة قواعد 
�صلوك  يف  والتغريات  االجتماعي،  التباعد 
التي  اخلدمة  قطاعات  داخل  امل�صتهلك 
كال�صيافة،  االت�صال،  من  عالية  درجة  تتطلب 
واالأن�صطة الرتفيهية، وو�صائل النقل، وخدمات 
القيا�ض  .ومت  واالجتماعية  ال�صحية  الرعاية 
بعنوان  �صيناريوهات  اأربعة  تبني  على  بناء 

»ماذا لو«:
1. مل يتم تطوير لقاح )كوفيد-19(؟

2. انح�رص اللقاح على الدول املنتجة له؟
للقاح  املنتجة  للدول  اللقاح  توفري  مت   .3

والدول ذات الدخل املرتفع فقط؟ 
للقاح  املنتجة  للدول  اللقاح  توفري  مت   .4

والدول ذات الدخل املرتفع واملتو�صط؟

قومية اللقاح

اأظهرت الدرا�صة اأنه تاريخياً متيل احلكومات 
الوطنية اإىل اتباع م�صاحلها اخلا�صة ا�صتجابة 
لالأوبئة بدالً من اتباع نهج اأكرث تن�صيقاً مع دول 
ت�صغط  اللقاح« حينما  »قومية  وتظهر  العامل، 
اإمدادات  اإىل  اأوالً  الو�صول  اأجل  من  الدول 
الرئي�صية  املكونات  تخزين  اأو  اللقاحات، 

الإنتاج اللقاح دون النظر لغريها من الدول.
جند  الراهنة،  االأوقات  على  ذلك  وبتطبيق 
اللقاحات  بع�ض  ظهور  من  الرغم  على  اأنه 
تزال  ال  اأنه  اإال  كورونا؛  بفريو�ض  املرتبطة 
والتوزيع،  االإنتاج  عمليات  يف  �صعوبة  هناك 
املنتجة  الكمية  حل�رص  الدول  يدفع  ما  وهو 
الدخل  ذات  الدول  وعلى  عليها  اللقاح  من 
اجل�صدي  التباعد  يزال  ال  ولذلك،  املرتفع. 
وا�صتخدام االأقنعة واالختبارات وبرامج التتبع 
�صد  الوحيدة  الفعالة  التدابري  هي  والتعقب 

انت�صار املر�ض داخل كافة دول العامل حالياً.

التكلفة القت�سادية جلائحة 
كورونا

وا�صع،  نطاق  على  اللقاح  توفري  يتم  مل  ما 

ف�صت�صتمر اإجراءات التباعد املادي يف التاأثري 
لالقت�صاد  الرئي�صية  القطاعات  على  �صلباً 
العاملي، ال �صيما تلك التي تعتمد على التقارب 

املادي الوثيق بني النا�ض.
اأن  املتوقع  من  اأنه  البياين  الر�صم  ح  ويو�صّ
الناجمة  االقت�صادية  العاملية  التكلفة  ت�صل 
عن اجلائحة يف حال مل يتم توفري اللقاح اإىل 
�صيتكبد  حيث  �صنوياً،  دوالر  تريليونات   3،4
االحتاد االأوروبي نحو 5،6% من الناجت املحلي 
مليار   983 يعادل  ما  اأي  ال�صنوي،  االإجمايل 
دوالر. بينما �صت�صل خ�صائر اململكة املتحدة 
اإىل 4،3% من الناجت املحلي االإجمايل ال�صنوي، 
اأي ما يقدر بـ145 مليار دوالر. فيما �صتخ�رص 
الناجت  من   %2،2 حوايل  املتحدة  الواليات 
 480 حوايل  اأي  ال�صنوي،  االإجمايل  املحلي 

مليار دوالر. 
نطاق  على  اللقاحات  توفري  مت  حال  ويف 
ف�صيتكبد  فقط،  له  املنتجة  للدول  حمدود 
تريليون   1،2 اإىل  ي�صل  ما  العاملي  االقت�صاد 
دوالر �صنوياً من الناجت املحلي االإجمايل، الأن 
الفريو�ض  العامل �صد  حت�صني جزء من �صكان 
ال ي�صمن ال�صيطرة على الوباء، الذي ال يزال 
منت�رصاً على نطاق وا�صع يف مناطق خمتلفة. 

ومن ثم �صت�صتمر التبعات االقت�صادية له.
له  املنتجة  للدول  اللقاح  توفري  مت  حال  ويف 
فقط، اإ�صافة اإىل الدول ذات الدخل املرتفع، 
ف�صيتكبد االقت�صاد العاملي خ�صائر ت�صل اإىل 

292 مليار دوالر �صنوياً. 
اأما يف حال عجزت الدول الفقرية عن احل�صول 
حوايل  العامل  يخ�رص  فقد  اللقاحات،  على 
املحلي  الناجت  من  �صنوياً  دوالر  مليار   153
الدخل  ذات  البلدان  و�صتتكبد  االإجمايل، 

وال�صني  الهند  مثل  دول  وكذلك  املرتفع، 
مليار   119 بنحو  تقدر  خ�صائر  معاً،  ورو�صيا 
اأي ما يعادل 10 مليارات دوالر  دوالر �صنوياً، 
�صهرياً، حيث �صيخ�رص االحتاد االأوروبي وحده 
نحو 40 مليار دوالر �صنوياً، و�صتخ�رص الواليات 
املتحدة االأمريكية نحو 16 مليار دوالر، بينما 
دوالر  ملياري  بني  املتحدة  اململكة  �صتخ�رص 
تقديرات  على  وبناء  دوالر.  مليارات  و10 
منظمة اأوك�صفام الدولية يف عام 2020، حتتاج 
الدول ذات الدخل املرتفع م�صرتكة لدفع 25 
الدخل  ذات  للدول  اللقاح  لتوفري  دوالر  مليار 
ال�صيناريو  هذا  حتقق  حال  ويف  املنخف�ض، 
فقد تكون هناك ن�صبة فائدة مقارنة بالتكلفة 
تبلغ 4،8 اإىل 1. اأي اإنه مقابل كل دوالر واحد 
البلدان مرتفعة الدخل  اإنفاقه، �صت�صتعيد  يتم 

حوايل 4،80 دوالرات.

احلاجة اإىل جهد دويل م�سرتك

اأو  العاملية  املناف�صة  اأن  اإىل  الدرا�صة  تُ�صري 
من  اإىل  اللقاح  و�صول  متنع  قد  اللقاح  قومية 
هم يف اأم�ّض احلاجة اإليه، وهذا يعني تعري�ض 
يف  وزيادة  للخطر،  اأكرب  اأ�صخا�ض  حيوات 

معدالت الوفيات العاملية.
ولذلك، ترى الدرا�صة اأن اال�صتثمار يف تطوير 
�صيكون  له  العادل  الو�صول  و�صمان  اللقاح 
ومع  الطويل.  املدى  على  اقت�صادياً  مفيداً 

ذلك ت�صري الدرا�صة اإىل اأن االإنفاق احلايل من 
اللقاح  تطوير  على  الرائدة  االقت�صادات  قبل 
وتوزيعه �صغري ن�صبياً مقارنة بحجم اخل�صارة 

االقت�صادية املرتبطة بجائحة )كوفيد-19(. 
منظمة  بني  كالتعاون  دولية  جهود  فهناك 
ال�صحة العاملية واملوؤ�ص�صات الدولية االأخرى 
هذا  ويهدف   ،COVAXبـ يُعرف  فيما 
فر�ض  خللق  الالزمة  املوارد  لتوفري  التعاون 
مت�صاوية للح�صول على اللقاحات على ال�صعيد 
االلتزامات  تزال  ال  االآن  ولكن حتى  العاملي. 

�صعيفة من قبل البلدان االأكرث ثراء.
اجلهد  تعزيز  يجب  العقبة  تلك  ولتخطي 
اللقاح  تطوير  لال�صتثمار يف  العاملي  التعاوين 
ت�صري  ولذلك  وا�صع.  نطاق  على  وتوزيعه 
لتوفري  �صتكون هناك حاجة  اأنه  اإىل  الدرا�صة 
تطوير  بكيفية  تتعلق  ووا�صحة  حمددة  اأطر 
للمنظمات  احلاجة  و�صتزيد  وتوزيعه،  اللقاح 
التي �صتعمل على ت�صجيع الدول على  الدولية 
�صيتم �صياغة  ومعنوياً، حيث  امل�صاركة مادياً 
تقييد  بعدم  الدول  تُلزم  ومعاهدات  اتفاقيات 
ب�صكل  وبتوزيعه  باللقاح،  اخلا�صة  االإمدادات 
يف  �صي�صاهم  ما  وهو  العامل.  دول  على  اأكرب 
ال  بحيث  الدول،  لدى  التفكري  منطق  تطوير 
اأهداف ق�صرية املدى عند عملية  تركز على 
على  �صرتكز  ولكنها  القرار،  واتخاذ  �صنع 
ال�صحي  االأمن  حتقق  املدى  طويلة  اأهداف 

واالقت�صادي لكافة �صكان العامل.

يف 2020

ق�صة وباء بداأ من �صوق حملي ليع�صف بالعامل
ال�صحة  منظمة  ال�صني  اأبلغت  حني 
غام�ض  تنف�صي  »مر�ض  عن  العاملية 
جمهول املن�صاأ« ظهر يف مدينة ووهان 
العام  من  يوم  اآخر  هوبي،  مبقاطعة 
2019، كان العامل يتعّرف للمرة االأوىل 

على فريو�ض كورونا.
على  كورونا  تقدمي  مت  البدء،  يف 
يف  ينت�رص  اإقليمي  اأو  حملي  وباء  اأنه 
ما  �رصعان  اأنه  اإال  وحميطها،  ال�صني 
جائحة  اإىل  وحتول  احلدود  جتاوز 
يف  وتتف�صى  العامة،  ال�صحة  تهدد 
العام  مدار  وعلى  العامل  اأنحاء  جميع 
املا�صي، تابع العامل بكثري من الرتقب 
املتعلقة  التطورات  جميع  واالهتمام 
بالفريو�ض، و�صارت الق�صايا املتعلقة 
بـ«تدابري ال�صيطرة على الوباء« ال�صغل 
الرئي�صية  االأعمال  اأجندة  يف  ال�صاغل 

جلميع البلدان.
املر�ض  ت�صخي�ض  جرى  مرة،  والأول 
�صوًقا  زاروا  واأن  �صبق  الأ�صخا�ض 
ووهان  مدينة  يف  البحرية  للماأكوالت 
اإىل  االأول  املري�ض  ونُقل  ال�صينية، 
بعد  امل�صت�صفى يف 17 نوفمرب 2019، 
جمهول  تنف�صي«  بـ«مر�ض  اإ�صابته 
ال�صبب، قبل اأن يتبني اأن املر�ض الذي 
نتيجة  كان  رئتيه  يف  بالتهاب  ت�صبب 
خالل  معروف  غري  جديد  فريو�ض 
من  الفريو�ض  انت�رص  التالية،  االأ�صهر 

ووهان اإىل مدن اأخرى يف ال�صني.

اإخفاء معلومات حول 
الفريو�س

االأمن  وزارة  اأعدته  تقرير  على  بناًء 

املا�صي،  اأوت   20 االأمريكية يف  العام 
تاميز  نيويورك  �صحيفة  ن�رصت 
احلزب  يف  »م�صوؤولني  اأن  االأمريكية، 
ووهان  مبدينة  ال�صيني  ال�صيوعي 
اأخفوا عن احلكومة املركزية معلومات 

تناولت وجود فريو�ض جمهول«.
ادعت الوزارة اأن ال�صلطات يف ووهان 
اإىل احلكومة  جتنبت تقدمي معلومات 
الوباء،  حول  ال�صينية  املركزية 
معتقدة اأنه قد يعّطل برناجًما للحزب 
املقرر  من  كان  ال�صيني  ال�صيوعي 

انعقاده باملدينة يف جانفي املا�صي.
فر�صت  املا�صي،  جانفي  من   23 ويف 
مدينة  على  حظًرا  ال�صينية  احلكومة 
 11 نحو  �صكانها  عدد  البالغ  ووهان 
اأنها مل متنع ماليني  مليون ن�صمة، اإال 
اأنحاء  اإىل جميع  ال�صفر  من  ال�صينيني 
ال�صنة  راأ�ض  عطلة  لق�صاء  البالد 
اجلديدة التي تبداأ يف الـ24 من ال�صهر 

ذاته، وفق التقومي ال�صيني.

 اأوىل الإ�سابات

يف  اأُجريت  التي  االأبحاث  وجدت 
اأن  على  دالئل  التالية،  االأ�صهر 
حول  االنت�صار  يف  بداأ  رمبا  الفريو�ض 
االأوىل  االأ�صهر  من  اعتباًرا  العامل 

النت�صاره يف ال�صني.
االأمريكي  املركز  من  باحثون  ووجد 
ملكافحة االأمرا�ض الفريو�صية اأج�صاًما 
فريو�ض  �صد  اإنتاجها  مت  م�صادة 
االختبارات  خالل  وذلك  كورونا، 
التي  الدم  تربعات  على  اأُجريت  التي 
االأمريكي  االأحمر  ال�صليب  جمعها 

بني  ما  الفرتة  واليات، خالل  ت�صع  يف 
 2020 جانفي  و17   2019 دي�صمرب   13
كما ُعرث على نتائج مماثلة يف فرن�صا 

واإيطاليا.
يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأعلنت 
�صبب  اأن  املا�صي،  الثاين  جانفي   7
من  جديد  »نوع  هو  الغام�ض  املر�ض 
هذا  على  واأطلقت  كورونا«،  فريو�ض 
اأنه  يُعتقد  الذي  التاجي،  الفريو�ض 
ن�صخة متطورة )متحّورة( عن فريو�ض 
اخلفافي�ض،  يف  املوجود  »بيتاكورون« 

.»nCov-2019« ا�صم
تايالند  يف  �ُصجلت  جانفي   13 ويف 
ال�صني،  خارج  اإ�صابة  حالة  اأول 
ت�صخي�ض  جرى  اأيام  بثالثة  وبعدها 
ال�صهر  من   21 اليابان، ويف  اإ�صابة يف 
نف�صه، اكتُ�صفت اأول حالة يف الواليات 

املتحدة.

من  العديد  يف  الفريو�ض  انت�رص 
البلدان، فيما توالت اأخبار تعايف عدد 
كونغ  هونغ  يف  به  امل�صابني  من  كبري 
اجلنوبية  وكوريا  و�صنغافورة  وتايوان 
ونيبال  وفيتنام  وماليزيا  واأ�صرتاليا 
واأعلنت منظمة ال�صحة العاملية »حالة 
الطوارئ العاملية« ب�صبب كورونا يف 30 
جانفي كانون الثاين، مانحة الفريو�ض 
»كوفيد- ا�صم  فرباير�صباط   11 يف 

.»19

 تف�سي الوباء

عقب ذلك، بداأ تف�صي فريو�ض كورونا 
ففي  املجاورة،  والدول  ال�صني  يف 

يف  حالة   229 �ُصجلت  اجلنوبية  كوريا 
البالد  و�صع  مما  �صباط،  فرباير/   22
حتولت  اأيام  وبعد  تاأهب  حالة  يف 
االأو�صط  ال�رصق  يف  اإيران  من  كل 
مناطق  »اأكرث  اإىل  اأوروبا  يف  واإيطاليا 
اآ�صيا«،  �رصق  خارج  الفريو�ض  انت�صار 
االإ�صابة  حاالت  اأوىل  �ُصجلت  اأن  بعد 
، على  البلدين يوم 19 و21 فرباير  يف 

الرتتيب.

 احلجر ال�سحي

عاملًيّا،  بُعًدا  الوباء  اكت�صب  اأن  بعد 
اتخذ العديد من البلدان تدابري للحد 
وقف  بهدف  اجلماعي  التوا�صل  من 
االإجراءات  كانت  الفريو�ض  انت�صار 
هي  انت�صاره؛  املتخذة ملنع  الرئي�صية 
االإغالق املوؤقت لالأماكن التي يتواجد 
املدار�ض  مثل  بكثافة،  النا�ض  فيها 
واحلانات  واملقاهي  واجلامعات 
والت�صوق  الرتفيه  ومراكز  واملطاعم 
واإلغاء  العبادة،  ودور  واملكتبات 
ال�صلطات  وطلبت  العامة  املنا�صبات 
يف  »البقاء  املواطنني  من  الر�صمية 
التوا�صل  بتجنب  ون�صحتهم  منازلهم« 
اإن  املنزل  من  والعمل  االجتماعي، 
اأمكن، فيما اتخذت املوؤ�ص�صات العامة 
اإجراءات يف هذا  اخلا�صة  وال�رصكات 

االجتاه.
لتُفر�ض  كافًيّا،  يكن  مل  ذلك  لكن 
واحلجر  التجول  حظر  اإجراءات 
العامل،  بلدان  معظم  يف  ال�صحي 
التنقل بني املدن  وُفر�صت قيود على 

والبلدان.

 �سائقة اقت�سادية

نُفذت  التي  احلظر  اإجراءات  ت�صببت 
اأوائل  اإىل  مار�ض  منت�صف  من  بدء 
والتجارة  االإنتاج  تعطيل  يف  جوان، 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر  واخلدمات، 
انكما�ض اقت�صادي وخ�صارة الكثري من 

الوظائف.
التعاون  منظمة  لبيانات  ووفًقا 
دولية(،  )منظمة  والتنمية  االقت�صادي 
العامل،  حول  اقت�صادا   50 اأكرب  فاإن 
تعر�ض لالنكما�ض يف الربع الثاين من 
االنكما�ض  ن�صبة  وو�صلت   2020 العام 
نف�صها  بالفرتة  مقارنة   %9.1 اإىل 
املحلي  الناجت  لكن  ال�صابق  العام  من 
االإجمايل يف ال�صني منا بن�صبة %3.2، 
باأقل  اجلائحة  من  البالد  جنت  اإذ 
االأ�رصار، فيما �صهد االقت�صاد الهندي 

اأكرب انكما�ض بواقع %23.5.

 اأ�سهر الربيع وال�سيف

ماي  بداية  يف  االإح�صائيات  اأظهرت 
املا�صي، اأن الواليات املتحدة حتولت 
اإىل مركز للوباء يف العامل، تليها الدول 

االأوروبية.
موقع  يف  الواردة  لالإح�صائيات  ووفًقا 
اأوروبا  كانت   ،»Worldometer«
ت�رصًرا  »االأكرث  ال�صمالية  واأمريكا 
االإ�صابات  عدد  توزيع  يف  الوباء«  من 
يتلقون  الذين  واملر�صى  والوفّيات 
ما  كان   ، ماي  اأوائل  وبحلول  العالج. 
يقرب من 76% من االإ�صابات يف جميع 

اأنحاء العامل، وحوايل 86% من الوفيات 
مرتكزة يف اأوروبا واأمريكا ال�صمالية ويف 
االإ�صابات  زيادة  اأدت  ال�صيف،  ف�صل 
يف اأمريكا اجلنوبية، وخا�صة الربازيل 
ورو�صيا،  الهندية  القارة  �صبه  ودول 
اإىل حتول هذه املناطق لبوؤرة جديدة 
النت�صار الفريو�ض �صكل عدد االإ�صابات 
اجلنوبية  واأمريكا  اآ�صيا  قارات  يف 
الأمريكا  و%5.9  الآ�صيا   %15.6 حوايل 
االإ�صابات  اإجمايل  من  اجلنوبية 
هذه  لرتتفع   ، ماي   4 يف  العامل،  يف 
و%21.7  الآ�صيا  اإىل %22.4  املعدالت 

الأمريكا اجلنوبية يف بداية جويلية.
الواليات  كانت  ال�صيف،  اأ�صهر  ويف 
والهند واملك�صيك  والربازيل  املتحدة 
من  عدد  اأعلى  �صجلت  التي  البلدان 

الوفيات ب�صبب الفريو�ض.

 اخلريف وبداية ال�ستاء

حتت   2020 خريف  العامل  ا�صتقبل 
»كوفيد- فريو�ض  تف�صي  تزايد  وطاأة 
الكرة  من  ال�صمايل  الن�صف  ويف   ،»19
الوباء زخًما جديًدا  اكت�صب  االأر�صية، 
عندما بداأت درجات احلرارة بالتدين 
واإ�صابة ال�صكان باالأمرا�ض املو�صمية 
كان �صبتمرب اأ�صواأ �صهر يف الهند حيث 
بلغ عدد االإ�صابات امل�صجلة يف الرابع 
ثم  حالة،  و115  األًفا   87 �صبتمرب  من 
يف  و529  األًفا   95 اإىل  العدد  و�صل 
التا�صع من ال�صهر ذاته، و96 األًفا و760 
و654  األًفا  و97  �صبتمرب،   10 يوم  حالة 

يف 11 �صبتمرب.
 الأنا�سول



الأحد 10 جانفي 2021  املوافـق  لـ26  جمادى الأوىل   1442ه ثقافة14
الكاتبة ال�ساعدة عزيزة دراجي، لـ "الو�سط " 

�سمدي جراحك ... عندما تنت�سر املراأة يف زمن الق�سوة 
رغم �سغر �سنها، اإال اأنها دخلت غمار الكتابة لتعرب عن اأفكارها بكل حرية، وعليه فاإ�سرارها الكبري جعلها توؤلف اأول مولود اأدبي لها ،واملتمثل يف 
رواية »�سمدي جراحك« الذي �سدر عن دار بيا�ض للن�سر والتوزيع، لت�سجل به ح�سورا بارزا يف والية برج بوعريريج ، فلقد اأكدت يف حوارها  

اخلا�ض مع يومية »الو�سط« اأنها تعمل حاليا على ن�سر  باكورة اأعمالها على اأو�سع نطاق ممكن للتعريف مبنتوجها االأدبي اأكرث فاأكرث، كا�سفة لنا يف 
هذا اللقاء ال�سيق اأن الهدف االأ�سا�سي من خالل  كتاباتها هو الرفع من �ساأن املراأة يف املجتمع اجلزائري ، اأين وجهت دعوة �سريحة  اإىل اجلهات الو�سية  

لالهتمام باالأقالم اجلزائرية ال�سابة عن طريق دعمهم وت�سجيعهم ليقدموا االأف�سل دائما.

حاورها: حكيم مالك

دراجي  هي  من  بداية،      
عزيزة؟

 
من  �أبلغ  ب�سيطة  فتاة  عزيزة:  در�جي 
بوعريريج،  برج  والية  من  �سنة   16 �لعمر 
�أني�سي و�لورقة رفيقتي،  �لقلم  جعلت من 
�آد�ب  ثانوي  �لثانية  �لدر��سي  �مل�ستوى 
وفل�سفة، ع�سوة يف حملة »جرب �خلو�طر« 
بتوفيق  حلمي  حققت  بوعريريج،  بربج 
جر�حك«  »�سمدي  كتاب  وهو  �لرحمن 
و�الأ�سغال  ر�سم  وموهوبة  حمتوى  �سانعة 
�ليدوية وكذ� �لتعليق �ل�سوتي و�لتي �أعمل 

د�ئما على تطويرها.

    اإىل ماذا ترمز �سورة غالف 
روايتك؟

كفكفة  �إىل  كتابي  غالف  �سورة  ترمز   
جاء  كما  �آخر  مبعنى  �أو  للنف�س  �لنف�س 
يف �لعنو�ن »�سمدي جر�حك« ويرمز �إىل 
�لنف�س على  �لقوة و�ل�سالبة ومدى قدرة 
�أن تطور حالها وتعزز مهار�تها وكذ� �لثقة 

بها.

للتعرف  مت�سوق  القارئ       
اأعمالك،  باكورة  حمتوى  على  اأكرث 

فهل من تفا�سيل؟ 

رو�ية »�سمدي جر�حك« ذ�ت 53 �سفحة 
و�أ�رسة  جمتمع  �سحية  فتاة  حياة  حتكي 
�لعنف  �أنو�ع  كل  عا�ست   ... ذكورية 
ذلك  رغم  لكن  و�الإهانات،  و�لعذ�ب 
مظلمة  فجوة  من  تخرج  �أن  ��ستطاعت 
�لرو�ية  هذه  خالل  من  بينت  �لنور،  �إىل 
�أن ال �سيء م�ستحيل مهما كانت �لظروف 
ت�سنعان  و�لعزمية  �الإر�دة  ...الأن  قا�سية 
مغزى  هو  ذلك  وكان   ... للنف�س  �ملجد 
للمر�هقات  ن�سائحا  قدمت  كما  �لرو�ية، 
�لنجاح  ي�سنع  �أن  يريد  من  لكل  و�أي�سا 

بنف�سه ولنف�سه.

مع  تعاملك  عن  حدثينا      
�سمدي  لك«  ن�سرت  التي  الدار 

جراحك » ؟

و�لتوزيع  للن�رس  بيا�س  د�ر  مع  تعاملي 
لذلك  و�رسرت  حمرتما  تعامال  كان 
وال  متقنا  كان  عملهم  �أن  حيث  كثري�، 
�سائبة ت�سوب �لن�سخ كذلك �لطباعة كانت 
فاخرة ومميزة وال �أكن لهم �سوى �لتقدير 

و�الحرت�م.

    ملن اأهديتها؟ 

و�سقاها  عائلته  �سجرة  �أ�س�س  من  �إىل 
مبارك«  »ر�قوب  جدي  فاأنارت  بالعلم 
و�إىل من �سجعني ودعمني طو�ل م�سريتي 

�الأدبية �أبي »در�جي �ل�سعيد«.

    هل اأنت من منا�سري االأدب 
الن�سوي يف اجلزائر؟

يف  �ملر�أة  �ساأن  من  يرفع  هذ�  �أكيد 
�ملجتمع �جلز�ئري وتطوير فكره.

    هل طرحت ق�سايا املراأة يف 
موؤلفاتك؟

بنت  عن  يتحدث  فكتابي  تاأكيد  بكل  نعم 
وو�سط  ذكوري  جمتمع  و�سط  عا�ست 
�ملجتمعات  بع�س  كون  و�لق�سوة  �لعنف 
الز�لت تغ�سب من �أن ياأتي فرد� لعائالتهم 

ويكون �أنثى.

من  م�ستمدة  هي  هل      
ق�س�ض واقعية؟

�أو   نعم هو من و�قع جمتمعنا �جلز�ئري 
باالأحرى بع�س �الأ�رس �لتي ال تز�ل جتهل 
كرمت  وقد  �هلل  نعمة من  �ملر�أة  �إن  و�قع 

يف �الإ�سالم.

    هل تلقيت دعما معنويا من 
طرف االأهل واالأحباب؟

�لدعم  من  �لكثري  تلقيت  هلل،  �حلمد  نعم 
خا�سة من طرف �الأهل حفظهم �هلل.

    ملن تقرئني عادة؟

جرب�ن  خليل  جرب�ن  كتب  �أقر�أ  عادة 
وم�سطفى لطفي �ملنفلوطي، طه ح�سني، 
�لكتاب  هوؤالء  يعني  بدر�ن،  �حلليم  عبد 

�لذين �أف�سلهم.

هل  الرواية،  عن  بعيدا      
تكتبني اأجنا�سا اأدبية اأخرى؟

�ساركت  وقد  �أي�سا  �خلو�طر  �أكتب  نعم، 
ثم  مثل:  جامعة  كتب  يف  بها  م�سبقا 
�ألو�ن  ببلومانيا،  �لرحمان،  ��ستجاب 
بامل�ساركة  بد�يتي  وكانت  �إلخ،  �حلياة.. 
بتاأليف  ثم قمت  ومن  موؤلفات جامعة  يف 
»�سمدي  كتاب  وهو  يل  �أدبي  مولود  �أول 

جر�حك« مت بف�سل �هلل.

     كيف تق�سني جل اأوقاتك 
يف فرتة احلجر ال�سحي؟

�أق�سي �أوقاتي يف �حلجر �ملنزيل �ل�سحي 
حاليا، بني در��ستي وبني �الأعمال �الأدبية 
�لتدوين  مع  و�الأور�ق(  �الأقالم  )و�سط 
�لقنو�ت  بع�س  وم�ساهدة  �ملطالعة  وكذ� 
�الأعمال  مع  وبالطبع  لدي،  �ملف�سلة 

�لثانوية و�لو�جبات �ليومية.

    هل تراجع م�ستوى الرتبية 
والتعليم يف اجلزائر ،يف راأيك؟

 
�جلز�ئر،  يف  و�لتعليم  �لرتبية  م�ستوى 

يرت�جع،  �أال  ونتمنى  حاله  على  ماز�ل 
و�أن  و�أكرث  �أكرث  يتطور  �أن  نتمنى  فنحن 
يكون مب�سطا لت�سهيل حياة �لطالب وزيادة 

حبه للدر��سة.

العربية  اللغة  ا�ستطاعت  هل 
العاملية  التطورات   مواكبة 

الراهنة ؟

وهذ� من  م�ستمر  تطور  �لعربية يف  �للغة 
بالطبع، وكذ� نفتخر ونعتز كوننا  �ملفرح 
من �أهل �للغة �لعربية �لتي هي لغة �لقر�آن 
هو  بها  لالرتقاء  �الأمثل  و�ل�سبيل  �لكرمي 
در��سة علومها من )نحو، �رسف، بالغة.. 
�لعديد  توجد  �لتكنولوجيا  وبتطور  �لخ( 
وهذ�  �ل�ساد  بلغة  لالرتقاء  �لدروب  من 

�سيء �إيجابي.

    هل �سيكون الكتاب الرقمي 
خليفة الكتاب الورقي م�ستقبال؟

�سيكون  �لرقمي  �لكتاب  �أن  �أبد�  �أظن  ال 
خليفة �لكتاب �لورقي الأن متعة �ملطالعة 
�ل�سفحات  بني  بالتجول  �إال  تكمن  ال 
وعي�س حلظاتها �ملمتعة، وهذ� ال يوفره 
�لكتاب �لرقمي الأنه بالن�سبة يل مثله مثل 
من  و�سيلة  �أو  في�سبوك  على  من�سور  �أي 
�إذ  �الأخرى  �الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 

�أنها بدون روح.

    كيف هو الواقع الثقايف يف 
مدينة برج بوعريريج؟

بوعريريج  برج  مبدينة  �لثقايف  �لو�قع 
�لقول  ميكننا  مبعنى  ما،  حد  �إىل  ح�سن 
يوجد  ذلك  مع  لكن  جد�  قليل  �لدعم  �إن 
بالثقافة و�ملثقفني  �الأ�سخا�س �ملهتمون 

وهذ� ما ي�سعدنا وي�سجعنا للمو��سلة.

    ما راأيك يف م�ساعي وزيرة 
االأقالم  لدعم  والفنون  الثقافة 

ال�سابة؟

�سيء  �ل�سابة  و�الأقالم  �ملو�هب  دعم 
تتقدم  يجعلها  ما  وهذ�  بالتاأكيد،  ي�رس 

وتتطور وكذلك ت�سمو وال تف�سل فاجلز�ئر 
لدعم  فقط  حتتاج  �لتي  باملو�هب  مليئة 
كذلك،  جيد  �سيء  وهذ�  لتظهر  ب�سيط 
و�لفنون،  �لثقافة  وزيرة  فم�ساعي  وعليه 
كثري�  �سيء �سحي  كانت  دودة،  بن  مليكة 
�لكتابة،  جمال  يف  �ل�ساعدة  للمو�هب 
وت�سجيعا  وتفاوؤال  �أمال  ز�دهم  مما 

مل�سريتهم �الأدبية.

لتغيري  تقرتحني  ماذا      
الو�سع الثقايف لالأف�سل؟

 
لتغيري �لو�سع �لثقايف، �أقرتح �سد �النتباه 
و�الهتمام  و�ل�ساعدين  للنا�سئني  �أكرث 
حماولة  وكذ�  وت�سجيعهم  ودعمهم  بهم 
م�ساعدتهم على �الأقل بن�سائح توجههم 
�لعديد  �الأمر �سيظهر  لالأمام، الأن هذ� 
ب�سبب  �لظاهرة  غري  �ملو�هب  من 

�ملاديات وغريها.

�ساهمت  مدى  اأي  اإىل      
الكتابة يف الرتويح عن نف�سك يف 

زمن الكورونا؟

�ساهمت بالكثري وكانت هذه بد�ية وطء 
�أقد�مي على درب �لنجاح.

الإلغاء  �سدمت  هل      
للكتاب  الدويل  اجلزائر  معر�ض 

ب�سبب الظرف ال�سحي؟

 نعم �سدمت ب�رس�حة الأنني كنت �أمتنى 
�لدويل  �جلز�ئر  معر�س  يف  �مل�ساركة 
�إليه  و�لدخول   2020 �سيال  للكتاب 
»،�إال  برو�يتي »�سمدي جر�حك  ككاتبة 
�ل�سحية �ملتمثلة يف جائحة  �الأزمة  �أن 

كورونا منعت من حتقق ذلك .

    هل لك اأن تهدي للقراء 
االأعزاء خاطرة من خواطرك؟ 

�أكتب  �أنا  وبينما  حمطمة«  »�سظايا 
و�أتلعثم بني كلماتي ،و�لقمر يغني بلحنه 
كرثة  من  �أمتايل  �حلزين...  �ملدمر 
لروحي  �أ�سبح  �لذي  �لد�خلي  �حلطام 

م�ستعمر� لعني... وكاأنني تناولت جرعة 
من لعنة �حلياة �لقذرة ،ال �أريد �ملزيد 
يف  تتغلغل  �حلزين...  بقلبي  ر�أفة  �أريد 
يريد  ال  و�رس�خ  �أ�سو�ت  ر�أ�سي  �أعماق 
�أ�سعر  هذ�  يا  لك  ..�للعنة  ي�سمت  �أن 
ماذ�   ... �سيزوفرينيا  مري�س  كاأنني 
منطفئ  و�لقمر  حالك  ..�لظالم  بعد 
..و�ل�رس�خ د�خلي يزد�د ويزد�د ... ما 
�سحك  و�إن  ك�رس  �أحب  ،�إن  قلبي  ذنب 
�أبكوه ... ال �أريد �سيئا من �أي �أحد ،، �أريد 
فقط �أن ي�سمت ر�أ�سي و�أن يهد�أ قلبي... 
�أريد �ل�سكون �لد�خلي ،فقط �أريد هدنة 
ال  الأنها  حتما  م�سكنا  �آالمي حتتاج   ...
�أردت  �إن  ..وماذ�  �أبد�  ت�سكن  �أن  تريد 
دموعي  �أن  ...�أعلم  ذلك  �أعلم   .. �لبوح 
�ستنهمر �أوال و�أنا �أكره ذلك ولهذ� �أف�سل 
�لكتمان... ال �أ�ستطيع �لف�سف�سة حتى، 
مز�جي  تغيري  �أردت  هذ�...  لكل  تبا 
و�رسب بع�س �لقهوة لتتال�سى تلك �الآالم 
وجدتها  حتالفني..  مل  �لقهوة  ...لكن 
ماحلة.. تبا فح�سب... وماذ� �إن وجدت 
و�لطماأنينة..  للر�حة  للعزلة..  مكانا 
�أريد قول  لكن   ... لو حدث هذ�؟  ماذ� 
»بر�فو« ملن كان قلبي فري�سته.. فلقد 
فزت بهذ� وحطمته ومل ترتك منه �سوى 
كاملجنون  �أ�سبحت   ... ��سود  حطام 
�أت�رسف.. وكاملري�س �لنف�سي �أحتدث.. 
وتلك �ل�سيزوفرينيا �لد�خلية تتحكم بي 

بعيد� عن كل هذ�.. �سظايا...

طموحاتك  تتمثل  فيم      
وم�ساريعك امل�ستقبلية؟

طموحاتي كما يقال يل كل يوم �أكرب من 
�أعمل  ما  بني  من  تزد�د،  ود�ئما  �سني، 
�أو�سع  على  كتابي  ن�رس  هو  حاليا  عليه 
نطاق ممكن و�لتعريف به، كذلك �أح�رس 
�ستتو�جد  �هلل  �ساء  و�إن  �جلديد  لكتابي 
تاأليفي  �الأدبية من  �الأعمال  �لعديد من 
يف �مل�ستقبل، وبالطبع بتوفيق �هلل �أعمل 
على تنمية قدر�تي �لدر��سية �أكرث. فاأنا 
�أ�سعى جاهدة لتطوير من ذ�تي �أوال، ثم 
وتعلمها  جديدة  جماالت  يف  �لدخول 
كذلك �أن �أكون كاتبة مبدعة باأمت معنى 
منها  �أتعلم  خطوة  كل  وبعد  �لكلمة، 
قدر  و�أحاول  وتوفيقه  �هلل  باإذن  فاأتقدم 
ويف  متقنة  �أعمايل  تكون  �أن  �مل�ستطاع 
ز�دين  كذلك  �هلل،  باإذن  �جليد  �مل�ستوى 
وحبا مل�سريتي  ت�سجيعا  �ملتابعني  حب 
�إكمال در��ستي و�لدخول يف عامل  وكذ� 

�لعمل �إن �ساء �هلل.

اأخرية  كلمة  من  هل      
للقراء والكتاب ال�سباب؟

و�أ�سكر  �أ�سكركم  �أن  وددت  �الأخري  يف 
فريق جريدة« �لو�سط«، وكان �رسفا يل 
�أن يخط ��سمي عليها وكل حتياتي لكتاب 
وقر�ء هذه �ليومية �ملحرتمة ولكم مني 
دمتم  و�حرت�مي  وتقديري  حتياتي  كل 

متاألقني ور�قيني.
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Sarl SOPCAL Akbou le 06.01.2021
Centre commercial
« la foire du piton »

AVIS
Le personnel de la société ,notre 
clientèle ainsi que l’ensemble des 
commerçants locataires sont informés 
que messieurs : 
- AIT EL DJOUDI MOULOUD 
- BENNACER FARID 
- MEKREZ LARBI
- CHETTOUH LAKHDAR
Ne sont plus employés de la société à 
compter de ce jour le 06 janvier 2021 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
نورة حم�سرة  /حيمور  الأ�ستاذة  الق�سائي  للمح�سر  العمومي  الديوان 

ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 
مغني  بوجمعة  �سارع   72 ب  مكتبها  الكائن  اجلزائر  ق�ساء  -جمل�س 

-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 
(مبقت�شى  املجل�س  لدى  )حمامية  نبيلة  بو�شعدي   / الأ�شتادة  حقها  يف  القائمة 
ق�شم  بئرمرادراي�س  عن حمكمة  ال�شادر  قا�رش  بحقوق  بالت�رشف  بالإذن  المر 
نرخ�س   ...  ((  20/3758  : الرتتيب  رقم   2020/08/04  : بتاريخ  الأ�رشة  :�شوؤون 
مناب  يف  بالت�رشف  بباري�س   1969/06/03 يف  املولودة  نادية  اأو�شاتي  للم�شماة 
القا�رش مالك هدى املولودة يف 2014/11/16 ببني م�شو�س املتمثل يف احل�شة 
امل�شاعة املقدرة ب 96/17 التي خلفها والدهما املتويف مالك عبد احلكيم من 
العقار الواقع بدايل اإبراهيم ا�شطاوايل ال�شغرى احلاملة لرقم جمموعة ملكية 798 
ق�شم 01 م�شاحة 177 م2 ...(( نعلن نحن املح�رشة الق�شائية الأ�شتاذة /حيمور 
باأمانة  لفائدة فريق مالك  العلني  باملزاد  البيع  اإيداع قائمة �رشوط  اأنه مت  نورة 
: 2020/12/08 و مت  بتاريخ  الإيداع  التاأ�شري على حم�رش  �شبط املحكمة و مت 
حتديد جل�شة العرتا�شات بتاريخ : 2021/01/10 على ال�شاعة : 10.00 �شباحا 
التعيني : العقار الواقع ببلدية دايل اإبراهيم باملكان امل�شمى ا�شطاوايل ال�شغرى 
مربع  مرت   177 امل�شاحة  ذو   01 الق�شم  من   798 امللكية  لرقم جمموعة  احلامل 

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

ب 19.000.000.00 دج  

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

حمكمة :اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
تاريخ   20/04132 الفهر�س:  رقم   20/03277 اجلدول:  رقم 

احلكم: 2020/12/24
علنيا  الأ�رشة  �شوؤون  ق�شت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا 
ح�شوريا ابتدائيا. يف ال�شكل: قبول اعادة  ال�شري يف الدعوى. 
اإفراغ احلكم قبل الف�شل يف املو�شوع ال�شادر  يف املو�شوع: 
فهر�س  رقم   2020/02/13 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن 
الطبي  واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري   20/0817
�شعيداين عامر املودعة بتاريخ 2020/03/09 فهر�س 20/78. 
قي�شوبة  عليه  املدعى  على  باحلجر  الق�شاء  وبالنتيجة 
ابن  البل  عني  ببلدية   1997 مفرت�س  مواليد  من  م�شطفى 
مالك وقهريي اخلونية. وتعيني املدعى �شقيقه قيو�شبة عبد 
القادر املولود بتاريخ 1990 بعني البل كمقدم عليه. مع الأمر 
بن�رش هذا احلكم يف احدى ال�شحف اليومية لالعالم والتاأ�شري 
بذلك ب�شهادة ميالد املحجور عليه ب�شجالت احلالة املدنية. 
بذا �شدر هذا احلكم واأف�شح به يف اجلل�شة العلنية املنعقدة 
يف اليوم وال�شهر وال�شنة املذكورين اأعاله, ول�شحته اأم�شيناه 

نحن القا�شي واأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 023 36 33 46 
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 

عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ
نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة, ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد, الكائن 

مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا, عي�شات اإيدير, ال�رشاقة, املوقع اأدنـــــــــــــاه.
ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة لعقد الوديعة املحرر على يد الأ�شتاذة/ حنا�شي حياة املوثقة بدايل اإبراهيم بتاريخ 2012/12/13, رقم الفهــــــــــــــــــــــــــــــــر�س 12/122.

وتنفيذا لالأمـر ال�شـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/12/31, حتـت رقــم 20/5651,
املت�شمن الإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء وال�شند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�شـــى املواد 412, 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.
نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  

ال�شيـــد : مقرانـي ر�شيـد بــن قــــدور.
ال�شاكــن : حـــي �س.ل.م الدراريـــة, وليــــــة اجلزائــــــــــــــــر.

باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العـار�س :
لفائـــدة : ال�شيد/ خالفـة حممـد بـن م�شطفــــى.

ال�شاكــن : حي 190 م�شكن, ع09 رقم 01, دايل ابراهيم, اجلزائـــــــــــــــــــر.
القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�شية احلال, وكيله الأ�شتاذ/ �شوير خالد املحامي لدى املجلـــــــــــــ�س.

املختار موطنا له لهذا امللف ل غري يف دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ, مبقر ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رشين الق�شائيني القائمة بالتنفيذ الآتي ذكـــره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 9.213.720.00 دج

)ت�شعة ماليني ومائتني وثالثة ع�رش األفا و�شبعمائة وع�رشين دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر, واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

حتت جميع التحفظــــــــــــات
املح�ســـــر الق�سائــــــــيواإثباتـا لذلـك, حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 023 36 33 46 
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 

عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ
نحن املح�رش الق�شائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�شاء تيبازة, ع�شو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد, الكائن 

مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا, عي�شات اإيدير, ال�رشاقة, املوقع اأدنـــــــــــــاه.
ومبوجـب ال�شيغـة التنفيذيـة لعقد الوديعة املحرر على يد الأ�شتاذة/ حنا�شي حياة املوثقة بدايل اإبراهيم بتاريخ 2012/12/13, رقم الفهــــــــــــــــــــــــــــــــر�س 12/122.

وتنفيذا لالأمـر ال�شـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/12/31, حتـت رقــم 20/5651,
املت�شمن الإذن بن�رش م�شمون حم�رشي التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء وال�شند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�شـــى املواد 412, 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.
نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  

ال�شيـــد : مقرانـي ر�شيـد بــن قــــدور.
ال�شاكــن : حـــي �س.ل.م الدراريـــة, وليــــــة اجلزائــــــــــــــــر.

باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العـار�س :
لفائـــدة : ال�شيد/ خالفـة حممـد بـن م�شطفــــى.

ال�شاكــن : حي 190 م�شكن, ع09 رقم 01, دايل ابراهيم, اجلزائـــــــــــــــــــر.
القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�شية احلال, وكيله الأ�شتاذ/ �شوير خالد املحامي لدى املجلـــــــــــــ�س.

املختار موطنا له لهذا امللف ل غري يف دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ, مبقر ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رشين الق�شائيني القائمة بالتنفيذ الآتي ذكـــره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 9.213.720.00 دج

)ت�شعة ماليني ومائتني وثالثة ع�رش األفا و�شبعمائة وع�رشين دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�شـري مـن يـوم الن�شــر, واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.

حتت جميع التحفظــــــــــــات
املح�ســـــر الق�سائــــــــيواإثباتـا لذلـك, حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
  ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29حي 60م�سكنا، عي�سات اإيدير
 ال�سراقة – ولية اجلزائر

هاتف فاك�س : 023 36 33 46(- 0555 98 01 10

       اإعلن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

الديوان العمومي للمح�سـر الق�سائـي
الأ�ستاذ: ح�ساي�سي عبد احلميد حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

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

اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني

) طبقا لن�س املواد -750 749 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية( 
 

- نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ: ح�شا ي�شي عبد احلميد املح�رش الق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة .
الكائن مكتبنا : بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة  .-----------------------------------------

- لفائدة : احمد �شاو�س توفيق املولود بتاريخ 1955/10/22 بالتب�شة ح�شب رخ�شة ال�شياقة  رقم A00444978 ال�شادرة بتاريخ 2019/12/28   
.  العنوان : رقم 20 جتزئة ال�شبان املكفوفني درارية اجلزائر  .------------------------------------------------
 القائم يف حقه )ها( ال�شتاذ )ة( : احمد �شاو�س ن�رشين .----------------------------------------------------

 متخذ)ة( من مكتب الأ�شتاذ رليد طاهر حمام لدى املجل�س الكائن ب�شارع اأول نوفمرب رقم 105 بوا�شماعيل ولية تيبازة موطنا خمتارا 
له)ها( بدائرة اإخت�شا�س حمكمة القليعة حلني اإنتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق.اإ.م.اإ . 

- �شد: بورمانة عمر املولود بتاريخ 1952/11/21 بالدرارية ح�شب بطاقة التعريف الوطني رقم 110829408 ال�شادرة بتاريخ 2018/10/02     
العنوان : رقم 75 طريق القادو�س ال�شبالة درارية اجلزائر   .-------------------------------------------------

- بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة  القليعة الق�شم العقاري  بتاريخ 19/10/07 رقم اجلدول  19/02985 رقم 
الفهر�س 19/04264 املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2019/12/02 .-----------------------

- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي وحم�رش تكليف بالوفاء وحم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخني يف 2019/12/19 .--
- بناءا على قائمة �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني املحررة بتاريخ 2020/08/19 .----------------------------------

- بناءا على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني بتاريخ 2020/08/27 رقم 2020/0019 . --------------
-  بناءا على حم�رش تبليغ قائمة �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني بتاريخ 2020/09/13 .--------------------------------

- بناءا على م�شتخرج من قائمة �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني بتاريخ 2020/09/23 بلوحة الإعالنات مبحكمة القليعة .---
- بناءا على م�شخرج من قائمة �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني بجريدة الو�شط بتاريخ 2020/08/22 .-------------------- 
- بناء على امر بتحديد جل�شة البيع باملزاد العلني �شادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2020/11/09 رقم الرتتيب 20/01367 .--
- بناءا على اإطار بتاريخ جل�شة البيع باملزاد العلني بتاريخ 2020/11/30 لل�شيد » بورمانة عمر » .-------------------------

- وعليه نعلن للجمهور عن بيع العقار املتمثل يف: اأماكن ذات الطابع ال�شكني تقع ب�شارع العقيد عمريو�س رقم 06 احل�رشية بو�شماعيل 
ولية تيبازة ت�شمل على طابق اأر�شي يحتوي على ور�شة م�شتغلة يف مهنة مطبعة وغرفة يعلوها طابق اأول يف طور ت�شييد , �شقة حتتوي على 
خم�شة غرف , مطبخ , حمام , وتوابع , جمموع الأر�س والبنايات ذات م�شاحة 262,00 م2 الكل حمدود على النحو التايل :* من ال�شمال: 

من قبل الطريق              * من اجلنوب: من قبل �شكن كتريي م�شطفى ووادي .----------------------
* من ال�رشق: من قبل �شارع هداف          * من الغرب: من قبل �شكن بلحمتي عمر , ت�شكل جمموعة ملكية رقم 49 ق�شم 07 . ------

و�شتفتح املزايدة �شتفتح املزايدة بثمن اأ�شا�شي قدره 36.270.000 دج �شتة وثالثون مليون ومائتان و�شبعون األف دينار جزائري  .-
طبقا لتقريرخربة ق�شائية للخبري الأ�شتاذ خلفي دحمان خبري معتمد لدى وزارة البناء والتعمري ووزارة املوارد املائية ووزارة الأ�شغال العمومية 

ووزارة العدل , املودعة باأمانة �شبط حمكمة القليعة بتاريخ 2019/05/19  حتت رقم 19/00349 .---------------------
 وذلك بجل�شة البيوع العقارية مبحكمة القليعة ليوم الإثنني 2021/01/25 على ال�شاعة احلادية ع�رش �شباحا قاعة جل�شات الأحداث 

- ملزيد من املعلومات او ل�شحب اأو لالإطالع على قائمة �رشوط البيع الإت�شال مبكتب املح�رش الق�شائي الكائن بالعنوان اأعاله اأو برقم 
الهاتف: 07.95.86.97.52  .-------

اإ�شهار

املح�سرة الق�سائية  

املح�سر الق�سائي
الو�سط:2021/01/10

تهنئة عيد ميلد

مبنا�شبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�شغرية " رمي�ساء "

واإطفائها �شمعة من �شموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

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

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

مربوك
دمت �شمعة تنري �شعادة عائلة فراقة .

رقم   ,2018/02/25 بتاريخ  العقاري«  »الق�شم  ال�رشاقة  ال�شادر عن حمكمة  النهائي  احلكم  على  بناء 
اجلدول 17/8966, رقم الفهر�س 18/1752, امل�شحح مبوجب احلكم  ال�شادر بتاريخ 2018/05/20, 

  رقم اجلـدول 18/2455, رقم الفهــــر�س 18/4314. 
وبناء علـى قائمـة �شـروط البيـع  املوؤ�شـر عليهـا بتاريـخ 2020/09/08, حتــت رقــــــــم 20/18.

لفائـــدة : ال�شيد/ بوقرمــاط بلقا�شـــــم.
ال�شاكــن  : حـي بـن �شماعيـل C 3, ال�رشاقـة, وليـة اجلزائـــــــــــــــــر.

بوقرمـاط   -2 �شالـح  بوقرمـاط   -1 اأبنـاوؤه   : وهم  حممد  بن  �شليمان  بوقرماط  ورثة   :  )01  : �شـد 
م�شعودة.

العنوان : حــــي قــــاو�س ال�رشاقـــــة, اجلزائـــــــــــــر.
02( : ال�شيدة/ بوقرمــاط اأوريـــدة.

العنوان : رقــم 39 ا�شطاوالــي ال�شغــرى  ال�رشاقــة, وليــة اجلزائـــــر.
03( : ورثة ابنه بوقرماط حممد ابن �شليمان وهم : اأبنـاوؤه مـن زوجتـه الأولـى مغطـى جمعــة 

        بنـــت م�شعـــود وهـــم : بوقرمـــاط �شعــــدي, نـــــــورة.
        العنوان : رقــم 21 حـــي قـــاو�س  ال�رشاقــــة, اجلزائـــــــــر.

04( : زوجته الثانية : بولكحـول م�شعـودة بنـت ال�شعيـد اأرملـة بوقرمـاط.
        العنوان : رقــم 21 حـــي قـــاو�س ال�رشاقـــــة, اجلزائــــــــر.

واأبناوؤها  بن م�شعـود,  : زوجها قازيط ملنور  �شليمان وهم  بنت  بوقرماط اخلام�شة  ابنته  ورثة   :  )05
منه : 

         قازيــط حيــاة, ف�شيلــة, اأمينــة, �شفيـــة, رابـــــــــــــح.
        العنوان : رقــم 43 حــي  قــاو�س دالــي اإبراهيــم, وليــــة اجلزائـــر.

06( : ال�شيد/ بوقرمـــاط علــــي.
        العنوان : رقــم 21 حــــي قــــاو�س ال�رشاقـــــة, اجلزائــــــر.

تعلن ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد, املح�رشين الق�شائيني 
لدى اخت�شا�س حمكمة ال�رشاقة,

يوم  ال�رشاقة,  حمكمة  مبقر   02 اجلل�شات  بقاعة  العلني  باملزاد  عقاري  بيع  جل�شة  انعقاد  عـن 

2021/01/17 على ال�شاعة الواحدة متاما )13.00( �شباحا, للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــه :
و12  اآرا  بـ13  تقدر  م�شاحة  ذات  اجلزائر,  ولية  ال�رشاقة  ببلدية  كائنة  للبناء  �شاحلة  اأر�س  قطعة   *

�شنتيارا, مقتطعة من م�شاحة اأكرب منها تقدر بـ30اآرا و55 �شنتيارا حمدودة كالتالـــــــــــــــــــــي :

- من جهة اأوىل : ملكية  �شامت حممد. - من جهة ثانية : ملكية  ورثة عماري. - من جهة ثالثة : 
ملكيـة فريـق فكـار 

   وحـاج عبـد الرحمـان. – مـن جهـة رابعـة : ال�شـارع الفا�شـل بـني ملكيـة قوزاليـ�س  وكريزيـــا�س.

والواقع اأن هذه القطعة كائنة حاليا برقم 21 حي قاو�س ال�رشاقة, ولية اجلزائر, جمموعة امللكية رقم 
99 ق�شم 31, ترتبع على م�شاحة حقيقية مقدرة بـ 12 اآرا و94 �شنتيارا, بدل مـن 13 اآرا و12 �شنتيارا 
ح�شب مـا تو�شـل اإليـه اخلبـري �رشيـات لطفـي عـادل فـي تقريـره, م�شيـد عليهـا بنايـة ذات طابـق اأر�شـي 

واثنـني حتتيـني مب�شاحـة مقـدرة بـ 188.65م2, وهـي حمـدودة كالتالـــــــــي :
- من ال�شمال : وادي. - من اجلنوب : طريق. - من الغرب : ملكية  خا�شة )م�شغولة من طرف فريق 
�شامت. - من ال�رشق : ملكية خا�شة م�شجلة با�شم فريق مران حتت مراجع امل�شح جمموعة ملكية 

رقم 100 ق�شم 31 ال�رشاقة, 
     ح�شـب مــا تو�شــل اإليــه ال�شيــد اخلبــري فــــي تقريــــــــــــره.

وثمامنائة  األفا  و�شتني  و�شبعة  ومليونني  )مائة  102.067.875.00دج  مببلغ  مقدر  افتتاحي  ب�شعر   
واحلقـوق  التنفيذ  وم�شاريف  وال�شهر  الت�شجيل  حقوق  له  م�شاف  جزائريا(,  دينارا  و�شبعني  وخم�شة 

التنا�شبيـة للمح�شــــــــــــر.
وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر, الإطالع على قائمة �رشوط 
بالتنفيذ  القائمة  ال�رشكة  ديوان  من  اأو  ال�رشاقة,  �شبط حمكمة  كتابة  من  منها  ن�شخة  و�شحب  البيع 

الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.
البيع, فاإنه ي�شتوجب على كل راغب يف  ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط  : زيادة على  البيع  �رشوط 
املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�شعر الفتتاحي وامل�شاريف والر�شوم امل�شتحقة حال, بوا�شطة  �شـك 

املح�ســـــر الق�سائـــــــيم�رشفـي حل�شـاب اأمانـة �شبـط املحكمـــة.



برنامج حول ال�سياحة الثقافية امل�ستدامة 
ك�صف رئي�س اجلمعية  املوحدية املخت�صة يف 
املحافظة على الرتاث التاريخي وال�صياحي  
بندرومة الأ�صتاذ ميدون عز الدين �صبيحة 

اأم�س ال�صبت مبقر جمعية املوحدية بندرومة 
عن اإطالق م�صروع اإ�صراك املجتمع من خالل 

الثقافة امل�صتدامة باجلزائر.

حممد بن ترار  

�أربعة  ي�ضم  �لدي  �مل�رشوع  هد� 
دو�ئر ببلدياتها �ل11 كنمودجوهي 
ندرومة، �لغزو�ت،همني وفالو�ضن 
�ضندوق  قبل  من  بتمويل   ،وذلك 
�لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ضتد�مة 
وز�رة  من  بدعم  و�لدميقر�طية 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
لل�رش�كة  رخ�ضة  قدمت  �لتي 
مت  �لذي  �مل�رشوع  ،هذ�  �لدولية 

من  �ضبتمرب  �لفاحت  يوم  �إطالقه 
 24 مدى  على  وميتد   2020 �ضنة 
خمت�ضني  تكوين  مت  �ضهر�،حيث 
و�ملر�ضدين  �لآثار،  ترميم  يف 
�لتي  �لعملية  لإجناح  �ل�ضياحيني 
�ل�ضلطات  مع  بال�رشكة  �ضتكون  
حتقيق  �ضمان  �أجل  من  �ملحلية 
بالفائدة  �ضتعود  �لتي  �لنتائج 
�ملنتظر  من  ،�لتي  �ملنطقة  على 
وتعميمها على  تكون منوذجا  �أن  
 16 باختيار  �لوطني  �مل�ضتوى 

معانا ور�ثيا يتم تعريفه ،من قبل 
حتقيق  من  متكنت  �لتي  �جلمعية 
�ضنة  تاأ�ضي�ضها  مند  نتائج  هامة  
�لرت�ث  على  �ملحافظة  يف   1973
حتويل  مت  �أين  �ل�ضياحية  ،ودعم 

ذلك  قبل  كان  �لذي  �لن�ضاط 
�ملو�ضيقى  ترقية  على  مقت�رش 
 2000 �ضنة  وبعد  �لأندل�ضية 
�ل�ضياحي  بالدعم  ن�ضاطها  دعمت 

و�لتعريف باملو�قع �لرت�ثية.

اجلمعية املوحدية بندرومة 

.     بتمويل من طرف �صندوق الأمم املتحدة للتنمية 
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اإح�سائيات وباء 

بعد فرتة كمون طويلة و�إر�دية عاد تنظيم كورونا يف اجلزائر
للعمليات  �ل�ضاحل  منطقة  يف  �لقاعدة 
�ل�ضتعر��ضية ذ�ت �ل�ضيت �لعالمي ،حيث 
�ملن�رشم  ثالث  �لإثنني  �ضباح  تعر�ضت 
قو�عد ع�ضكرية فرن�ضية يف �ل�ضمال �ملايل 
�لتوقيت  نف�س  ويف  من�ضقة  لهجومات 
�لرهابيون  “�ضو�ريخ  ��ضتعمل  حيث 
يف  فرن�ضية  ع�ضكرية  خمتلفة  من�ضاآت 

كيد�ل وميناكا وجاوو .
با�ضم  �لناطق  �لهجمات �عرتف بح�ضولها 
روميجيري  توما�س  �لفرن�ضي  �جلي�س 
م�ضيفا  ب�رشية  خ�ضائر  وجود  نفى  �لذي 
�لقوة  ت�ضتخدمها  كيد�ل  يف  قاعدة  �أن 
�أ�رش�ر  بها  حلقت  “�ملينو�ضما”  �لأممية 
لتز�ل قيد �لتقييم ،و كما هو معروف يف 
ينتظر  مل  �لرهابية  �جلماعات  �ضلوكيات 
�لهجوم عرب  لتبني  �لقاعدة طويال  تنظيم 
�ملن�ضات »�لر�ضمية« �لتي ي�ضتعملها  منذ 

مدة طويلة.
�لهجوم هو �لأول بعد �لق�ضاء على �لأمري 
نوفمرب   10 يف  متت  �لتي  مو�ضى  �آغ  باه 
يف  يف  �لقادة  �أحد  �ملعني  و  �ملن�رشم 
و�مل�ضلمني”  �لإ�ضالم  “ن�رشة  جماعة 
�لتي يقودها �إياد �آغ غايل، �لعقيد �ل�ضابق 
�لعمل  م�ضار  �ختار  �لذي  �ملايل  باجلي�س 
�لإرهابية  �مل�ضلح حتت غطاء �جلماعات 

منذ2012.
�أن هناك حربا  ي�ضدق  �أن  لعاقل  ل ميكن 
فلول  و  �لفرن�ضي  �جلي�س  بني  حقيقية 
�لرهابية  �لكيانات  باقي  و  �لقاعدة 
لتربير  ت�ضعى  فرن�ضا  �أن  يوؤكد  ،فاملنطق 
لتكون قريبة  �ل�ضاحل  وجودها يف منطقة 
من منابع �لطاقة و طرق نقليها و خا�ضة 
منجم �ليور�نيوم يف مدينة �أرليت بالنيجر 
�لفرن�ضية  �لنووية  �ملحطات  تتمول  حيث 
�لأولية من هذه  باملائة من مو�دها  ب80 

�لنقطة �ملجهولة يف �ل�ضاحل �لفريقي.

مع احلدث 

اأ�سرار لتزال
 قيد التقييم

وداد احلاج

اإيليزي

توافد 2316 �سائح اأجنبي 
على منطقة الطا�سيلي 

جمعية نور للثقافة والفنون بالبويرة

ن�ساطات وم�سابقات ثقافية
 يف عيد يناير

على  �أجنبيا  �ضائحا   2.316 تو�فد 
بولية  ناجر  �لطا�ضيلي  منطقة 
�ملنق�ضية  �ل�ضنة  خالل  �إيليزي 
�ل�ضبت  �أم�س  علم  ح�ضبما   ،
�ل�ضياحة  مديرية  م�ضوؤويل   لدى 
و�ل�ضناعة �لتقليدية و�لعمل �لعائلي 

.
�ل�ضياح  تدفق  يف  تر�جعا  و�ضجل 
مقارنة  �ملنطقة  على  �لأجانب 
ب�ضنة 2019 �لتي �ضجل فيها تو�فد 
�أكرث من 3.500 ز�ئر ، حيث �ألغيت 
�ضياحية  تاأ�ضرية   2.000 من  �أزيد 
خالل 2020 ، وذلك بفعل تد�عيات 
جائحة كورنا ، وما ترتب عنها من 
تاأثري مبا�رش على �لن�ضاط �ل�ضياحي 
�جلوية  �لرحالت  تعليق  بعد  �ضيما 

وتعليق  و�خلارجية  منها  �لد�خلية 
بالهياكل  �خلدماتي  �لن�ضاط 
�ل�ضياحية  �لوكالت  و  �لفندقية 
�لإحرت�زية  �لتد�بري  من  وغريها 
 ، �لعمومية  �ل�ضلطات  �أقرتها  �لتي 
عو�مر  �لقطاع  مدير  �أو�ضح  مثلما 

عزيز.
�ل�ضياحي  �لن�ضاط  ��ضتئناف  ومع 
مو�ضم  مع  تز�منا  تدريجي  ب�ضكل 
�ل�ضياحة �ل�ضحر�وية ، تعمل م�ضالح 
�لقطاع بالتعاون مع غرفة �ل�ضياحة 
و�حلرف  �لتقليدية  �ل�ضناعة  و 
لبعث  �ل�رشكاء  خمتلف  ومبر�فقة 
وفق  باملنطقة  �ل�ضياحة  �حلركة 
�أمن  ل�ضمان  �ضحي  برتوكول 

و�ضالمة �ل�ضياح وزو�ر �ملنطقة .

�لثقافية  �جلمعية  �أطلقت 
و�لفنون«  للثقافة  »نور  �لولئية 
ر�أ�س  حلول  مع  تز�منا  بالبويرة 
 2971 �جلديدة  �لأمازيغية  �ل�ضنة 
برناجما ثقافيا ثريا من 8 �إىل 12 
جانفي �جلاري يتمثل يف معار�س 
و�لالمادي  �ملادي  �لرت�ث  تربز 
�إىل  �إ�ضافة  �لقبائل  ملنطقة 
على  و�ل�ضغار  للكبار  م�ضابقات 
للجبة  طرز  �أجمل  م�ضابقة  غر�ر 
م�ضابقة  و  �لأ�ضيلة  �لقبائلية 
لقرية  فوتوغر�فية  �ضورة  �أجمل 
من قرى �لبويرة وم�ضابقة �أح�ضن 
�أد�ء  لأح�ضن  و�أخرى  �ضغري  ر�وي 
�ل�ضياق  ويف  تعبريي  كوريغر�يف 
»نورة  �جلمعية  رئي�ضة  �أكدت 

ليومية  ت�رشيحها  يف  بالعارف« 
هذه  يف  �مل�ضاركة  �أن  »�لو�ضط« 
باإر�ضال �ضور  �مل�ضابقات �ضتكون 
وفيديوهات عرب �ضفحة �جلمعية 
�ختيار  و�ضيتم  بالفاي�ضبوك 
�لفائزين ح�ضب ت�ضويت �ملتابعني 
، وك�ضفت حمدثتنا �أن �لهدف من 
هذه �لن�ضاطات هو �إبر�ز �لعاد�ت 
بها  تزخر  �لعريقة  و�لتقاليد 
�لرت�ث  حب  زرع  وكذ�  �ملنطقة 
�ل�ضاعدة  �لأجيال  لدى  و�لثقافة 
تقدمي  باملنا�ضبة  �ضيتم  كما   ،
�لثقافة  ملديرية  تقليدية  جفنة 
�لقطاع  ملديرة  خا�س  وتكرمي 
طرف  من  قاوة«  »�ضليمة  �ل�ضيدة 

�جلمعية .

»بعد تلقي اللقاح«؟

كيف وملاذا ي�ساب الإن�سان بكوفيد-19 
رغم بدء تطعيم �لنا�س بلقاحات 
�لدول،  من  عدد  يف  كوفيد-19 
مثل بريطانيا و�لوليات �ملتحدة 
ودولة �لإمار�ت وغريها، و�إجازة 
�لأخرى  �لدول  من  �لعديد 
فاإن  �للقاحات،  من  لعدد 
حتول  �إذ�  ما  يت�ضاءلون  كثريين 
�لإ�ضابة  دون  �للقاحات  هذه 

بالفريو�س �أو �ملر�س.
�إذ�  عما  �أي�ضا  �لبع�س  ويت�ضاءل 
كان هذه �للقاحات توفر مناعة 
د�ئمة �أم موؤقتة، وكذلك حول ما 
ح�ضل  �لذي  �ل�ضخ�س  كان  �إذ� 

�لعدوى  ينقل  قد  �للقاح  على 
ثمة خرب نقلته حمطة »كاي جي 
�إن  »�ضي  ل�ضبكة  �لتابعة  يف«  تي 
�إن« �لإخبارية مفاده �أن ممر�ضة 
�ضان  يف  �لطو�رئ  ق�ضم  يف 

على  ح�ضلت  ح دييغو  لقا
 18 يوم  كوفيد-19 

وبعد  دي�ضمرب، 
�أ�ضبوع، ثبتت 
بتها  �ضا �إ

كورونا  بفريو�س 
�جلديد.

هذه  مثل 

�ضيوعا  �أكرث  �ضت�ضبح  �لق�ض�س 
�لنا�س  �إعطاء ماليني  يتم  حيث 
فايزر- لقاحات  �لعامل  حول 
ولقاحات  وموديرنا  بيونتيك 
�لأ�ضهر  خالل  �أخرى 
خالل  �ملقبلة 
ثبت  �لتجارب، 
�للقاحات  �أن 
بن�ضبة  فعالة 
�ملئة،  95 يف 
يعني  ما 
بع�س  �أن 
�س  �ضخا لأ �

يز�لون  ل  تطعيمهم  مت  �لذين 
م�ضابني، ولكن كيف وملاذ�؟

لبناء  وقتا  �للقاح  ي�ضتغرق 
وتتطلب  �جل�ضم،  يف  �ملناعة 
بها  �مل�رشح  �للقاحات  �أكرث 
لفريو�س كورونا جرعتني، تف�ضل 
لتدريب  �أ�ضابيع،  عدة  بينهما 
غري  �جل�ضم  يف  �ملناعة  جهاز 
�لنا�س  يتعر�س  �أن  ميكن  �أنه 
�لتطعيم  قبل  كورونا  لفريو�س 
�لتطعيم  بعد  �أو  مبا�رشة، 
هناك  يكون  لن  حيث  مبا�رشة، 

وقت للج�ضم لتطوير دفاعاته.

بكورونا جديدة  اإ�صابة   256
ارتفاع اجمايل ال�صابات اىل : 101913

ت�صجيل05 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2803

حالت ال�صفاء اجلديدة : 209
ارتفاع اجماىل ال�صفاء اىل : 69011

البليدة 

العثور على جثتي 
�سخ�سني بوادي جر 

على  للبليدة  �ملدنية  �حلماية  عنا�رش  عرثت 
ببلدية  منزلهما  د�خل  م�ضنني  لزوجني  جثتني 
و�دي جر )غرب(، ح�ضبما علم �أم�س �ل�ضبت من  

م�ضالح هذه �لهيئة.
و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضدر �أن عنا�رش �حلماية �ملدنية 
رجل  جثتي  لنقل  �جلمعة  �أم�س  م�ضاء  تدخلت 
�ضنة   80 و   85 �لعمر  من  يبلغان  زوجته  و  م�ضن 
مب�ضت�ضفى  �جلثث  حفظ  مل�ضلحة  �لتو�يل  على 
�لعفرون و�أ�ضاف �أن �جلثتني كانت بادية عليهما 
�آثار طعنات بال�ضالح �لأبي�س مما يرجح فر�ضية 
تعر�ضهما للقتل وهو �لأمر �لذي ��ضتدعى تدخل 
�ل�رشطة �لعلمية للتحري حول �حلادثة و�إثر ذلك، 
حتقيقا  �إقليميا  �ملخت�ضة  �لأمن  م�ضالح  فتحت 
حتديد  و  �حلادث  مالب�ضات  ملعرفة  معمقا 

مرتكب هذه �جلرمية، ح�ضبما �أ�ضري �إليه. 

تي�صم�صيلت 

خم�سة جرحى اإثر 
تدافع مبكتب بريدي 

متفاوتة  بجروح  �أ�ضخا�س  خم�ضة  �أ�ضيب 
هلع  حالة  عن  جنم  تد�فع  حادث  �إثر  �خلطورة 
�حلد  ثنية  مبدينة  بريدي  مبكتب  �ل�ضبت  �أم�س 
م�ضالح  به  �أفادت  ح�ضبما  تي�ضم�ضيلت(،  )ولية 
باأنه  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح  �ملدنية  �حلماية 
ترت�وح  �أ�ضخا�س  خم�ضة  �إ�ضابة  ت�ضجيل   مت 
�أعمارهم ما بني خم�س �ضنو�ت و76 �ضنة بجروح 
يتو�جد  بريدي  مبكتب  وقع  تد�فع  حادث  �إثر 
باحلي »�لأحمر« مبدينة ثنية �حلد جنم عن حالة 
هلع و�ضط زبائن »بريد �جلز�ئر« ب�ضبب ت�ضجيل 
ت�رشب للغاز من مكيف هو�ئي د�خل هذ� �ملرفق 
ومت �إجالء �مل�ضابني �إىل م�ضلحة �ل�ضتعجالت 
لثنية  �ل�ضت�ضفائية  �لعمومية  باملوؤ�ض�ضة  �لطبية 
�حلد وقد فتحت م�ضالح �ل�رشطة حتقيقا حول 

مالب�ضات هذ� �حلادث.

�لفوري،  للتو��ضل  و�ت�ضاب  تطبيق  تفتح  عندما 
من  هي:  �لأ�ضفل  يف  ق�ضرية  عبارة  جتد 

يف  موجودة  �لعبارة  وهذه  في�ضبوك 
بعدما  �ضنو�ت،  منذ  �لتطبيق  و�جهة 
لكن  »في�ضبوك«  �رشكة  عليه  ��ضتحوذت 
هذه �جلملة �ضتكون يف غاية �لأهمية بعد 

متخ�ض�ضة  مو�قع  و�أفادت  قليلة.  �أ�ضابيع 
حتديثا  �أجرى  »و�ت�ضاب«  باأن  بالتكنولوجيا 

�لتطبيق،  جتريبيا على �ضيا�ضة �خل�ضو�ضية يف 
من  كبري  قدر  م�ضاركة  على  �مل�ضتخدمني  �ضيجرب 

بياناتهم مع في�ضبوك و�ضيتم يف �لبد�ية �إبالغ �مل�ضتخدمني 
بالتغيري �جلديد �لذي طر�أ على �لتطبيق، و�ضيطلب منهم 
�لتنفيذ  �ضتخدل حيز  �لتي  �ل�ضيا�ضة �جلديدة،  قبول هذه 

يف 8 فرب�ير �ملقبل وبعد ذلك �لتاريخ، �ضيكون 
تتمكن  حتى  �جلديد  �لتحديث  قبول  عليك 
تتمكن  لن  و�إل  »و�ت�ضاب«،  ��ضتخد�م  من 

من ��ضتعماله.
من  �ضتطلب  �لتي  �ملعلومات  ومن 
عن  ومعلومات  هاتفك  رقم  �مل�ضتخدم: 
جهاز �لهاتف �ملحمول وعنو�ن بروتوكول 
�لإنرتنت �خلا�س بك وغريها من �ملعلومات 
وتعد هذه �خلطوة �نقالب يف موقف في�ضبوك، 
مقابل  �لفوري  �لتو��ضل  تطبيق  على  ��ضتحوذ  �لذي 
�لتو��ضل  مو�قع  عمالق  وكان   2014 عام  دولر  مليار   19
بيانات م�ضتخدمي  �أن  �لجتماعي قد تعهد يف ما م�ضى 

»و�ت�ضاب« �ضتظل منف�ضلة عن بيانات �ل�رشكة �لأم.

وات�صاب
التحديث اجلديد.. الآن اختياري وغدا اإجباري

درك بئر مراد راي�س 

حجز 456 وحدة من 
امل�سروبات الكحولية

�لإقليمية  �لفرقة  �إىل  و�ردة  معلومات  على  بناء 
�أحد  قيام  مفادها  بلحاج  باأولد  �لوطني  للدرك 
ق�ضد  �لكحولية  �مل�رشوبات  بنقل  �لأ�ضخا�س 
�ل�رشيع  �لطريق  عرب  رخ�ضة  بدون  �ملتاجرة 
�إثر  ،على  �لبليدة  �جتاه  بابا علي يف  01 من  رقم 
ذلك، مت و�ضع نقاط مر�قبة ودوريات عرب طول 
�لطريق، ليتم توقيف مركبة جتارية وبعد مر�قبة 
�لوثائق �لإد�رية �خلا�ضة باملركبة، �ضبط بد�خلها 
كمية من �مل�رشوبات �لكحولية تقدر بـ 456 وحدة 

من خمتلف �لأنو�ع و�لأحجام.
مت توقيف �ضائق �ملركبة مع تقدميه �أمام �جلهات 
�مل�رشوبات  وبيع  حيازة  عن  �ملخت�ضة  �لق�ضائية 
جتاري  ن�ضاط  وممار�ضة  رخ�ضة  بدون  �لكحولية 

غري قار دون �لت�ضجيل يف �ل�ضجل �لتجاري.

خالل 2020

هالك 126 �سخ�سا اختناقابالغاز 
باملديرية  بالإعالم  �ملكلف  �أكد 
�لر�ئد،  �ملدنية،  للحماية  �لعامة 
�ل�ضبت  �أم�س  �لدين  حمي  بن  ر�بح 
هلكو�  �ضخ�ضا   126 �أن  بامل�ضيلة 
�ختناقا بغاز �أحادي �أك�ضيد �لكربون 
بالإ�ضافة �إىل �إ�ضعاف ما ل يقل عن 

2000 �آخرين نقلو� �إىل �مل�ضت�ضفيات 
عرب �لوطن خالل �ضنة 2020.

و�أ�ضاف نف�س �مل�ضوؤول خالل لقاء 
هذه  �أخطار  من  للوقاية  حت�ضي�ضي 
�لظاهرة �أن منذ مطلع �ضنة 2021، 
�إ�ضعاف  و  وفاة   26 ت�ضجيل  مت 

��ضتن�ضاقهم  جر�ء  �ضخ�ضا   398
ما  �لكربون،  �أك�ضيد  �أحادي  غاز 
يف  �لرتكيز  -ح�ضبه-  ��ضتدعى 
من  للوقاية  �لتح�ضي�ضية  �حلمالت 
تز�ل حت�ضد  �لتي ل  �لظاهرة  هذه 
�ضجلت  �لتي  �لوليات  على  �لأرو�ج 

�لوفايات  من  مرتفعة  حالت  بها 
من  �لتقرب  خالل  من  ذلك  و 
و  باإر�ضاد�ت  مدهم  و  �ملو�طنني 
ن�ضائح وقائية تتعلق بكيفية �لتعامل 
و�لحتياطات  �لت�ضخني  و�ضائل  مع 

�لالزمة لتجنب �لختناقات.

اأح�صن مرزوق



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 
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