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هكذا يحيي �سكان البويرة عيد يناير

م�شاعفات اإثر اإ�شابته �شابقا بكوفيد -19

تبون يغادر اإىل اأملانيا
ل�ستكمال العالج 

ا�شتطالع للراأي اأجرته جامعة برين�شتون 
الأمريكية

66 باملائة من اجلزائريني 
را�سون عن احلكومة 

رئي�س ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات، 
حممد �شريف

ل جدوى من النتخابات 
بدون ثقة املواطن

باأمر من وزير التعليم العايل 

جلنة حتقيق يف مديريات 
اخلدمات اجلامعية بوهران
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توجه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
م�ساء اأم�س اإىل اأملانيا ، انطالقا من القاعدة 

الع�سكرية ببوفاريك لعالج م�ساعفات يف قدمه 
اإثر اإ�سابته �سابقا بكوفيد -19.

ك�سف ا�ستطالع للراأي اأجرته جامعة 
برين�ستون الأمريكية، اأن 66 يف املائة من 
اجلزائريني را�سون عن الإجراءات التي 

اتخذتها حكومة جراد لغاية اللحظة.

اأكد رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
لالنتخابات، حممد �رشيف، اأم�س الأحد، اأن 

قانون النتخابات اجلديد ي�سمن �سبل »تدعيم 
ا�سرتجاع الثقة« بني املواطن و الدولة.

اأوفد وزير التعليم العايل  والبحث العلمي  
عبد العايل بن زيان جلنة حتقيق وزارية اإىل 

مديريات اخلدمات اجلامعية الثالث بوهران) 
ال�سانية،القايد.وبري اجلري(  للوقوف على حقيقة 

اأو�ساع الإطعام.والقامة بالقامات اجلامعية 
التي تعرف و�سعا كارثية.

لالإحتفال  البويرة  ولية  عائالت  ت�ستعد 
اجلديدة  الأمازيغية  ال�سنة  راأ�س  بحلول 
منها  اآملة  احلدث  من  قليلة  اأيام  قبل 
عليهم  خري  فال  اجلديد  العام  يكون  اأن 
اأف�سل  جديدة  �سنة  بداية  يرجون  و 
الطقو�س  و  العادات  ومن  �سابقتها،  من 
بني  امل�سرتكة  و  جد  عن  اأبا  املوروثة 

كافة �سكان الولية.

تنديدا مبعاناتهم من البطالة والتهمي�س
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روؤى و اجتاهات

اقتحام الكابيتول 
هيل بعيوٍن عربيٍة

�س3  امل�شت�شار يف املعهد العاملي للحوكمة، عبد القادر بري�س لـ"الو�شط":

�سيغة املفتاح يف اليد حتل م�سكل العقار ال�سناعي 
وا�شعة ب�شالحيات  جديدا  هيكال  يتطلب  •         الو�شع 

  �ص7

مقاربات من الراهن

املجتمع املدين فر�ص 
التاأطري والتنظيم

بقلم :م�شطفى يو�شف اللداوي بقلم: حممد مرواين

عيد يجمع اجلزائريني

يناير احلكاية 
الأمازيغية اجلميلة    

 بقلم: الزاهي دنيا

  �ص9  �ص7

يف الغرب

ثقل اإ�سالمي 
مهدور الطاقة

بقلم : �شالح عو�س

األح اخلبري وامل�شت�شار يف املعهد العاملي للحوكمة والتنمية امل�شتدامة، عبد القادر بري�س، 
اأم�س، على �شرورة اإن�شاء مناطق �شناعية جمهزة ب�شيغة عقد ت�شليم املفتاح يف اليد، تو�شع اأمام 

امل�شتثمرين مبا�شرة لخت�شار الوقت، منوها باملنا�شبة اأن هذه اخلطوة من �شاأنها الق�شاء نهائيا على 
م�شكل العقار ال�شناعي يف اجلزائر.
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اأثارت ت�سريحات رئي�س احلكومة ال�سابق اأحمد اأويحيى التي ثم تداولها على نطاق 
وا�سع عرب مواقع التوا�سل االجتماعي �سدمة على ال�سعب اجلزائري، اعترب قانونيون 

و�سيا�سيون يف ت�سريح خ�سوا به جريدة »الو�سط«، باأن الت�سريحات التي اأدىل بها رئي�س 
احلكومة اجلزائرية ال�سابق اأحمد اأويحيى، بخ�سو�س تلقيه 60 �سبيكة ذهبية هدية 

من خليجيني، تدعم بقوة مطالب احلراك يف التغيري اجلذري وال�سامل ملنظومة احلكم، 
ب�سبب احلجم املهول للف�ساد الذي طبع ت�سيري ال�ساأن العام الوطني �سابقا.

 اإميان لوا�س

عبد ال�سالم قرمي�س
احلل يف منع امل�سوؤولني من تلقي 

الهدايا

اعترب نائب رئي�س حركة البناء الوطني عبد 
الأخرية  ت�رصيحات  اأن  قرمي�س  ال�سالم 
عن  اأويحيى  اأحمد  ال�سابق  احلكومة  لوزير 
�سبائك الذهب، كانت مبثابة �سدمة لل�سعب 
الف�ساد  حماكمات  اأن  م�سريا  اجلزائري، 
الف�ساد  حجم  الدولة ك�سفت  با�رصتها  التي 

الذي طبع ت�سيري ال�ساأن العام الوطني.
به  خ�س  ت�رصيح  يف  قرمي�س  وتاأ�سف  
الذي  الف�ساد  من حجم  »الو�سط«  جريدة 
الدولة  يف  امل�سوؤولني  من  عدد  فيه  ت�سبب 
ت�ستحق  اجلزائر ل  قائال:«  اجلزائرية، 
مثل هوؤلء امل�سوؤولني، اأن يكون م�سوؤول يف 
مقام الوزير الأول ميار�س �سلوك »بزنا�سي 
اأمر  هذا  املوازية،  ال�سوق  يف  فال�سكوار« 

عجيب ».
اأن  املفرو�س  من  امل�سدراأنه  نف�س  اأكد 
تقدم با�سم الدولة ولي�س با�سم الأ�سخا�س، 
اخلزينة  اإىل  توجه  اأن  يجب  اأنها  كما 
العمومية، مت�سائال على اأ�سا�س تلقى اأحمد 
اأن ما  اأويحيى هدايا بهذا احلجم، م�سددا 
يثبت  اأخالقي  ،وغري  متدن  �سلوك  به  قام 

حجم الف�ساد
وا�ستغرب نائب رئي�س حركة البناء الوطني 
عبد ال�سالم قرمي�س من ت�رصيحات اأحمد 
على  مت�سائال  الوقت،  هذا  يف  اأويحيى 
هذه  على  للح�سول  قدمها  التي  التنازلت 

الهدايا والر�ساوي.

هذه  اأن  قرمي�س  ال�سالم  عبد  و�سدد 
كرامة  متثل  ل  اأخالقية  الغري  ال�سلوكات 
حني  يف   ، اجلزائر  يف  ال�سيا�سية  القيادة 
تاأ�سف من املمار�سات التي طبعت الت�سيري 

العام يف النظام ال�سابق
الوطني  البناء  حركة  رئي�س  نائب  ودعا 
رئي�س اجلمهورية اإىل ا�سدار مر�سوم مينع 
على  م�سددا  الهدايا،  تلقي  من  امل�سوؤولني 
اخلزينة  اإىل  مبا�رصة  حتول  اأن  �رصورة 

العمومية
ورافع نائب رئي�س حركة البناء الوطني عبد 
ل�سرتجاع  ل�رصورة العمل  قرمي�س  ال�سالم 
اأموال ال�سعب املنهوبة اأينما كانت، م�سددا 
الأموال  با�سرتجاع  مطالبة  الدولة  ان 
خالل  من  اخلارج  يف  خا�سة  املنهوبة 
جديدة،  األيات  وا�ستحداث  الأليات  تفعيل 
م�سيفا:« حماكمات الف�ساد التي طالت عدد 
من امل�سوؤولني يف الدولة اجلزائرية نثمنه، 
ولكن الأهم هو ا�سرتجاع الأموال املنهوبة 
كبرية،  م�سوؤولية  وهي  واخلارج  الداخل  يف 
على الدولة ان تبذل جمهوداتها ل�سرتجاع 

اأموال ال�سعب«.
الإرادة  توفر  �رصورة  على  �سدد  حني  ويف 
املنهوبة،  الأموال  ل�سرتجاع  ال�سيا�سية 
الوطني منذ �سنتني  البناء  اأن حركة  م�سريا 
املنهوبة  الأموال  ل�سرتجاع  ترافع  وهي 

اأينما كانت.
 

ر�سوان بوجمعة
الهدايا ملك للدولة و ال يجب 

الت�سرف فيها
 

ر�سوان  ال�سيا�سية،  يف ال�سوؤون  اخلبري  اأكد 

ال�سابق  الأول  الوزير  خرجة  بوجمعة اأن 
ق�سة  حول  القا�سي  اأمام  اأويحيى  اأحمد 
باعها  اإنه  يقول  التي  اخلليج  اأمراء  هدايا 
املوازية،  ال�سوق  يف  دينار  مليون   350 بــ 
كثرية  اأ�سياء  هناك  اأن  على  كافيا  موؤ�رصا 
اأ�سبح   ، الذي   الأمر  التغيريوهو  تنتظر 

م�ستعجال اأكرث من اأي وقت م�سى.
�سدد اخلبري يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، ر�سوان 
امل�سوؤول  ب�سفة  الهدايا  تلقي  بوجمعة اأن 
ل  للدولة  ملك  هي  الهدايا  هذه  ان  يعني 
يجب الت�رصف فيها، واأن تلقي الهدايا من 
خ�سم  ويف  �سخ�سية  ب�سفة  كانت  جهة  اأية 
مكتملة  ف�ساد  امل�سوؤولية هي جرمية  تويل 

الأركان.
ولفت ر�سوان بوجمعة اأن اعرتافات الوزير 
الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى ، التي اأكد من 
اأمراء  م�سدرها  الهدايا  هذه  اأن  خاللها 
ل�سطياد  ال�سياحية  رحالتهم  يف  اخلليج 
ر�سوة  كانت   ، الغربي  اجلنوب  يف  احلبار 
الدولة  اأجهزة  كل  ت�سخري  مقابل  موؤكدة 
ريا�ستهم  ممار�سة  اأجل  من  هوؤلء  حلماية 

املف�سلة.
 وتاأ�سف ر�سوان بوجمعة من حجم الف�ساد 
امل�سوؤولني  من  كبري  فيه عدد  ت�سبب  الذي 
يف الدولة اجلزائرية، متهما اإياهم بتعري�س 
وحولوا  واملهازل  املخاطر  لكل  اجلزائر 
لالأمراء  م�سحكة  اإىل  ال�سهداء  اأر�س 

وال�سفهاء.
و قال ر�سوان بوجمعة :« العارفون باجلنوب 
من  اخلليج  اأمراء  اأن  يوؤكدون  الغربي، 
امل�سوؤولني  من  والعديد  بوتفليقة  اأ�سدقاء 
واأحمد  رحماين  �رصيف  من  اجلزائريني 
 ، امل�سوؤولني  كبار  من  وغريهم  اأويحيى... 

يف  ال�سيد  هواية  ممار�سة  يحبون  كانوا 
النعامة التي كان يزورها با�ستمرار اأ�سدقاء 
البي�س  اأن  كما  الماراتيني،  من  بوتفليقة 
ب�سار  اأن  حني  يف  القطريني،  وجهة  كانت 
مرة  كل  ويف  ال�سعودية،  اأمراء  وجهة  كانت 
اأجهزتها  كل  الدولة  ت�سخر  هوؤلء  ينزل 
حلمايتهم ورعايتهم وخدمتهم، حيث كثريا 
اإىل  والولة  الدولة   يتحول موظفون يف  ما 
امل�سوؤول  وتعليمات  لرغبة  ا�ستجابة  خدم 
الأول ال�سابق عن ق�رص املرادية وغريه من 
وبالرغم  امل�ستويات،  كل  على  امل�سوؤولني 
من اأن العديد من هذه املناطق التي كانت 
حيوانات  �سد  جماعية«  »جمازر  تعرف 
حممية دوليا، اإل اأن اإر�ساء الأمراء اأوىل من 
كل العهود واملواثيق والقوانني بل هي اأوىل 

من اأمانة ال�سهداء!!
اأويحيى  ت�رصيحات   »: املتحدث  اأ�ساف  و 
اليوم تخربنا اأن ا�سطياد احلبار كان وب�سكل 
لكن   ، امل�سوؤولني  كبار  برعاية  ر�سمي 
خليجية،  باإكراميات  يتم  ذلك  اأن  الأخطر 
ه الكثري من  اأحمد اأويحيى الذي كانت حت�رصرّ
�سبكات وع�سب ال�سلطة الفعلية ملهمة اأكرب 
من الوزارة الأوىل، بت�رصيحاته اليوم يدمر 
ما تبقى من اأ�سطورة وجود احلد الأدنى من 
منطق الدولة يف منظومة احلكم، بل وتبني 
ت�رصيحاته اأن ثقافة الدولة اإن وجدت فهي 
يف  اجلزائر  ربوع  يف  املجتمع  يف  موجودة 
يف  ومدنها،  و�سحاريها  و�سهولها  جبالها 
التي  باملجازر  ندد  الذي  املجتمع  عمق 
واحليوانية،  الغابية  الرثوة  �سد  ترتكب 
ي�سخرون  كانوا  ال�سلطة  رجال  اأن  حني  يف 

هذه  لرعاية  الأمن  واأجهزة  والولة  الوزراء 
ك�سف  واإكراميات  هدايا  مقابل  املجازر 
ي�سبه  جزء  وهو  منها،  جزء  عن  اويحيى 
الف�ساد  لأن  الغابة،  تخفي  التي  ال�سجرة 
هو منظومة حكم لزالت م�ستمرة، و رجال 
ل  اأنهم  يوم  كل  يربهنون  احلكم  منظومة 

عالقة لهم بثقافة الدولة«.
 

عبد الرحمان �سالح 
ت�سريحات اأويحيى توؤكد 
ا�ستمرار »�سوق ال�سكوار  »

اأن  �سالح  الرحمن  عبد  املحامي  اأكد 
اأحمد  ال�سابق  احلكومة  وزير  ت�رصيحات 
»ال�سكوار« يف  ا�ستمرار �سوق  يوؤكد  اأويحيى 
�سيدي  حمكمة  وب�رص  �سمع  حتت  العمل 
الأجهزة  اأي�سا  يدين  اأنه  احممد، كما 
يف  دورها  توؤدي  مل  التي  بالرقابة  املكلفة 

العمل على وقف نهب املال العام.
من  �سالح  الرحمن  املحامي عبد  و�سدد 
الر�سمية  �سفحته  على  له  من�سور  خالل 
معنى  اأي  يوجد  ل  »الفاي�سبوك«   اأنه  على 
ملحاكمات الف�ساد ما مل تتطرق اإىل الف�سل 
املكلفة  الأجهزة  عمل  ميز  الذي  وال�سلل 

بالرقابة
اأنه  �سالح  الرحمان  عبد  املحامي  واأو�سح 
امل�سوؤولون  يلزم  احلديثة،  الت�رصيعات  يف 
اإذا اأرادوا الحتفاظ بالهدايا التي يتح�سلون 
قيمة  يدفعوا  اأن  مهامهم  مبنا�سبة  عليها 
لول  لأنه  العمومية،  للخزينة  الهدايا  هذه 

منا�سبهم ملا و�سلت اإليهم على حد قوله

هل كان الذهب ال�سيء الوحيد الذي تلقاه النظام ال�سابق

اعرتافات اأويحي تورط بوتفليقة و حا�سيته
 .       رئي�س حكومة بزنا�سي ب�سعار كل �سيء للبيع

.      عبد ال�سالم قرمي�س: الرئي�س مطالب مبنع تلقي الهدايا
.      ر�سوان بوجمعة:  الهدايا ملك للدولة وال يجوز الت�سرف فيها

اليوم الثاين من حماكمة ف�ساد تركيب ال�سيارات ومتويل حملة بوتفليقة

بدة ويو�سفي يتهربان من م�سوؤولياتهما 
الأوىل  اجلزائية  الغرفة  وا�سلت 
الأحد  اجلزائر  ق�ساء  ملجل�س 
ملفي  يف  املتهمني  حماكمة 
ف�ساد تركيب ال�سيارات ،والتمويل 
اخلفي للعهدة اخلام�سة للرئي�س 
نفيا  حيث  بوتفليقة  العزيز  عبد 
لل�سناعة  ال�سابقان  الوزيران 
يو�سف يو�سفي وجموب بدة التهم 
تعر�سهما  واأكد  اليهما  املوجهة 
دون  فوقية  جهات  من  ل�سغوط 
واعرتف  املحكمة  لهيئة  ذكرها 
�رصوط  لدفرت  و�سعه  اأن  بدة 
جديد لن�ساط الرتكيب كان وراء 

اإقالته .
و�رصعت القا�سية رئي�س اجلل�سة 
اليوم الثاين من املحاكمة الثانية 
لهذا امللف الذي يربز خروقات 
القائمني  طرف  من  باجلملة 
يف  ال�سابق  الرئي�س  نظام  على 
�سالل  املالك  عبد  مقدمتهما 

واأحمد اأويحيى با�ستجواب وزير 
ال�سناعة ال�سابق يو�سف يو�سفي 
املوجهة  التهم  كافة  انكر  الذي 
وزيره  را�سل  اأنه  معرتفا  اليه 
بخ�سو�س  اأويحيى  اأحمد  الأول 
ال�سيارات  تركيب  �رصوط  دفرت 
اأولوية  اآنذاك  تعترب  كانت  التي 
�سبب  اأن  مربزا  للحكومة 
مرا�سلته الوزير الأول يرجع اإىل 
عدم ر�ساه بدفرت ال�رصوط الذي 
ا�ستدعى منه  الذي  المر  وجده 
ح�سب تعبريه طلب مدة 18 �سهرا 
اإ�سافية للمتعاملني وبرر يو�سفي 
فعلته برغبته يف جت�سيد توجهات 
وطني  اقت�ساد  ببناء  احلكومة 
مداخيل  مداخيله  تفوق  قوي 
كما  خالل  املحروقات،  من 
قال ت�سدير 3 ماليني �سيارة يف 
ال�سنة،  اإىل جانب خلق 800 األف 
يو�سفي  نفى  كما  عمل  من�سب 

املكلفة  التقنية  اللجنة  تكون  اأن 
غري  املتعاملني  ملفات  بدرا�سة 
كان  انه  اعرتف  اأنه  غري  موؤهلة 
دون  حما�رصها  على  مي�سي 
الثقة  بحجة  امللفات  يف  تدقيق 
اللجنة  اأع�ساء  يف  و�سعها  التي 
الإجابة على  يو�سفي  كما رف�س 
�سوؤال القا�سية بخ�سو�س عالقة 
 30 معزوز ملبلغ  املتعامل  و�سع 
حملة  �سندوق  يف  دينار  مليار 
ح�سوله  مقابل  ال�سابق  الرئي�س 
على اعتماد تركيب ال�سيارات يف 
اليوم املوايل . ويف نف�س الطار 
ال�سابق  ال�سناعة  وزير  نفى 
حمجوب دبة التهم املوجهة اليه 
عند  الوزارة  وجد  اأنه  معرتفا 
كارثية  حالة  يف   2017 يف  تعينه 
تاأ�سي�سه  ا�ستدعى  الذي  الأمر 
اإطارات  عدة  من  جلنة  خرباء 
خرباء  وكذا  الوزارة  خارج  من 

لو�سع دفرت �رصوط ذات  اأجانب 
اأن  عليها مربزا  متعارف  معايري 
اإقالته  اأ�سباب  من  باملائة   90
دفرت  هو  الوزارة  راأ�س  على  من 
و�سعه  الذي  ال�سارم  ال�رصوط 
واأنني  ل�سيما  ال�سيارات  لرتكيب 
قرارات  كل  األغيت  اأ�ساف  كما 
الوزراء ال�سابقني يف القطاع  مبا 
فيها مقرر الوزير ال�سابق املتهم 

الفار عبد ال�سالم بو�سوارب.
لالإ�سارة �ستتوا�سل حماكمة هذه 
الق�سية التي ت�رصف عليها هيئة 
الثنني  اليوم  جديدة  حمكمة 
املتهمني  اأقوال  اىل  بال�ستماع 
حممد  وهم  اعمال  رجال  من 
بايري اأحمد معزوز وغريهم اىل 
املدنية  الأطراف  باقي  جانب 

املوؤ�س�سة يف هذا امللف .
باية ع 

م�ساعفات اإثر اإ�سابته �سابقا بكوفيد -19

تبون يغادر اإىل اأملانيا
عبد  اجلمهورية  رئي�س  توجه 
اإىل  اأم�س  م�ساء  تبون  املجيد 
القاعدة  من  ، انطالقا  اأملانيا 
ببوفاريك لعالج  الع�سكرية 
اإ�سابته  اإثر  قدمه  يف  م�ساعفات 

�سابقا بكوفيد -19.
اأن  اجلمهورية  رئا�سة  بيان  اأكد  و 
مربجما  كان  امل�ساعفات  عالج 
املجيد  عبد  الرئي�س  عودة  قبل 
التزاماته  لكن  اأملانيا،  من  تبون 
و  ذلك  دون  حالت  الوطن  داخل 
طماأن ذات امل�سدر اأن حالة رئي�س 
اجلمهوري عبد املجيد تبون غري 
نظرا  تاأجيلها  ومت  م�ستعجلة، 

للتزامات رئي�س اجلمهورية.
كان   »: اجلمهورية  رئي�س  قال  و 
مربجما اأن اأعود، ممكن اأن  تكون 
هناك عملية ب�سيطة على الرجل، 
ق�سرية  �ستكون  الغياب  مدة 
امل�سوؤولني  كل  مع  اأتابع  و�ساأبقى 

يوميا الأو�ساع يف البالد.”
بخا�سة  لتجندكم،  »�سكرا  وتابع: 
كل  على  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
لإر�ساء  املبذولة  املجهودات 
موؤ�س�سات  وكل  الطماأنينة 
فيها  اأي�سا  واحلكومة  املنتخبة، 
توديع   يف  كان  قلت«  كما  وعليها 
بالقاعدة  اجلمهورية  رئي�س 
اجلوية ببوفاريك، كبار امل�سوؤولني 

يف الدولة
اإميان لوا�س
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ا�ستطالع للراأي اأجرته جامعة برين�ستون الأمريكية

66 باملائة من اجلزائريني را�سون عن الإجراءات احلكومية 
العامل حكومات  جميع  حلم  •    النتيجة هي 

ك�سف ا�ستطالع للراأي اأجرته جامعة برين�ستون الأمريكية، اأن 66 يف املائة من 
اجلزائريني را�سون عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة جراد لغاية اللحظة، خ�سو�سا 
يف ما تعلق بالإجراءات املتخذة ملكافحة الف�ساد، م�سرية يف ذات ال�سياق اأن اأكرث من 50 يف 

املائة من اجلزائريني يثقون يف احل�سيلة اليومية التي تقدمها وزارة ال�سحة يوميًا عن 
جائحة كورونا.

مرمي خمي�سة

ا�ستطالع  الأمريكية  اجلامعة  وو�سفت 
الراأي الذي قامت به يف اجلزائر، والذي 
الفرتة  الهاتف، يف  لأول مرة عرب  اأجرته 
ما بني �سيف عام 2020 و�ستاء عام 2021 
اجلزائري،عبد  الربوفي�سور  بقيادة   ،
قدرت  بحث  عينة  مع  كيايل،  الوهاب 

هاته  درا�ستهم  نتائج  باأن  �سخ�ص،  باألف 
وتدل  العامل،  حكومات  جميع  حلم  هي 
الثقة  من  عال  م�ستوى  على  �سك  بدون 
بني احلاكم واملحكوم، كما توؤكد جتاهل 
والنتقادات  لالتهامات  اجلزائريني 
الالذعة التي ت�سدرها املعار�سة، ي�سنها 
الن�سطاء املهتمني بال�سيا�سة عرب مواقع 

التوا�سل الجتماعي

كما اأ�سار نف�ص امل�سدر، اأن اأكرث من 74 
يف املائة من العينة يوؤمنون اأن حقوقهم 
املدنية م�سمونة، وهم ل يزالون يعتقدون 
اأن حرية التعبري مكفولة يف اجلزائر ككل، 
احلكومة  اأن  يعتقدون  اأنهم  بالإ�سافة 
من  املقبلة  الأ�سهر  مواجهة  على  قادرة 

وباء كورونا.

رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، حممد �سريف

ل جدوى من النتخابات بدون ثقة املواطن
اأكد رئي�ص ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
اأم�ص  �رشيف،  حممد  لالنتخابات، 
اأن قانون النتخابات اجلديد  الأحد، 
الثقة«  ا�سرتجاع  ي�سمن �سبل »تدعيم 

بني املواطن و الدولة.
على  �سيفا  نزوله  لدى  �رشيف  وقال 
:«قانون  باأن  اجلزائري  التلفزيون 
يو�سك  الذي  اجلديد  النتخابات 
العديد  ي�سمن  النتهاء،  على  اعداده 
ا�سرتجاع  م�سار  لتدعيم  ال�سبل  من 
والدولة،  املواطن  بني  بني  الثقة« 
فاإن  الثقة  هذه  »بدون  اأنه  اىل  لفتا 
كانت  مهما  فا�سلة  تكون  احلوكمة 

النوايا ح�سنة«.
من  القانون  يت�سمنه  ما  وبخ�سو�ص 
�سبل حماربة املال الفا�سد يف العملية 
اأن  ال�سلطة  رئي�ص  اأكد  النتخابية، 
الذي  النتخابي  الف�ساد  »حماربة 
اطار  يف  يندرج  الف�ساد،  اأم  يعترب 
عامة،  ب�سفة  الف�ساد  حماربة ظاهرة 
�رشعية  منبع  مي�ص  كونه  اىل  بالنظر 

احلوكمة يف البالد«.
اإىل  �رشيف  اأ�سار  ال�سدد،  هذا  ويف 
حمورين  يت�سمن  اجلديد  القانون  اأن 
»اعتماد  يف  يتمثالن  اأ�سا�سيني 
مراحل  جميع  يف  التامة  ال�سفافية 
يف  وكذا  النتخابي«  امل�سار  حت�سري 
+ال�سكارة+«،  الفا�سد  املال  »حماربة 

�ساأنه  من  القانون  اأن  على  م�سددا 
»الق�ساء على هذه الآفة«.

رئي�ص  ك�سف  مت�سل،  �سياق  ويف 
ال�سوابط  بني  من  اأنه  ال�سلطة 
اجلديد  القانون  يف  املت�سمنة 
ميكنها  ل  »ال�رشكات  اأن  لالنتخابات 
كانت  مهما  النتخابات  متويل 

�سفتها«.
كما اأبرز ذات امل�سوؤول اأن »املراقبة 
يف اطار هذا القانون �ستكون اآنية يف 
امليدان من خالل التن�سيق مع الهيئات 
الخرى ل�سيما الهيئة العليا ملحاربة 
الف�ساد«، م�سيفا باأن ال�سلطة الوطنية 
»�ستتدعم  لالنتخابات  امل�ستقلة 

بجهاز جديد« يف هذا املجال.
وبخ�سو�ص رقمنة العملية النتخابية، 
و�سع  »مت  باأنه  �رشيف  ال�سيد  اأعلن 
 4 من  ميتد  ا�سرتاتيجيا  برناجما 
اأجل  من  القل  على  �سنوات   5 اىل 
الت�سويت  يف  املتمثل  الهدف  بلوغ 
ال�سلطة  مذكرا ب«جناح  اللكرتوين«، 
يف عملية الت�سجيل عن بعد يف القوائم 

النتخابية«.
البطاقية  مبو�سوع  يتعلق  فيما  اأما 
على  �رشيف  ال�سيد  اأكد  النتخابية، 
هيئته  بني  وتن�سيق«  »تكامل  وجود 
البطاقية  ب�ساأن  الداخلية  ووزارة 
اخت�سا�ص  من  هي  التي  النتخابية 

ال�سلطة والبطاقية املدنية التي تعود 
اىل اخت�سا�ص احلالة املدنية«.

يف  امل�ساركة  عن  العزوف  وب�ساأن 
يتعلق  المر  باأن  اعترب  النتخابات، 
اأن  اىل  لفتا  عاملية«،  ب«ا�سكالية 
»اأمرا  الظاهرة  تعترب هذه  جمتمعات 
»مقلقة  اأخرى  تراها  فيما  طبيعيا« 
العزوف  باأن  قائال  ما«وتابع  نوعا 
احلكام  بني  الثقة  »م�ستوى  يعك�ص 
»تنمية  اأهمية  مربزا  واملحكومني«، 
للمواطن«  الدميقراطي  الوعي 
خمتلف  يف  امل�ساركة  ب�رشورة 
اأخرى،  املواعيد النتخابية من جهة 
ال�سلطة  مهام  من  اأنه  املتحدث  اأكد 
»تعميق«  لالنتخابات  الوطنية 
والوعي  الد�ستورية  الدميقراطية 
ورفع  املواطن  لدى  الدميقراطي 

م�ستوى الوعي لديه.
يف  ال�سباب  م�ساركة  وبخ�سو�ص 
�رشيف  ال�سيد  اأكد  القادم،  الربملان 
لإقناع  امل�ستحيل  »تعمل  ال�سلطة  اأن 
هذه  يف  امل�ساركة  ب�رشورة  ال�سباب 
باملقابل  اأبرز  اأنه  غري  النتخابات«، 
ال�سيا�سية  الحزاب  م�سوؤولية 
املجال  هذا  يف  املدين  واملجتمع 
مع  »ك�رشيك  دورهما  من  انطالقا 
ال�سلطة لتنمية الوعي الدميقراطي«.

املدير العام للهياكل ال�سحية، الربوفي�سور اإليا�س رحال:

الأطفال واحلوامل م�ستثنون من التلقيح �سد كورونا
ال�سحية وع�سو جلنة متابعة  للهياكل  العام  ك�سف املدير 
ور�سد كوفيد -19 ، اإليا�ص رحال، اأم�ص، اأن حملة التلقيح 
اجلاري،  ال�سهر  نهاية  قبل  �ستبداأ  كورونا  فريو�ص  �سد 
من  م�ستثنون  واحلوامل  الأطفال  باأن  باملنا�سبة  موؤكدا 
ال�سنة  مدار  على  �ست�ستمر  والتي  هذه  التطعيم  عملية 

اجلارية.
وقال الربوفي�سور اإليا�ص رحال، خالل ا�ست�سافته على قناة 
ال�رشوق اليوم، بخ�سو�ص الفئات التي �ستحظى بالأولوية 
ال�سحة  بوزارة  الطبي  ال�سلك  باأن  التلقيح،  عملية  يف 
اإىل  كورونا،  فريو�ص  لقاح  �ستتلقى  التي  الأوىل  الفئة  هو 
جانب كبار ال�سن بالإ�سافة اإىل عنا�رش اجلي�ص وال�رشطة 

يف  اللقاح  �سيتلقون  النظافة  وعمال  املدنية،  واحلماية 
املرحلة الأوىل اأي�سا.

كما اأ�ساف املتحدث ذاته، اأن اللجنة العلمية قد �رشعت 
من  ال�ساد�ص  يف  املطروحة  اللقاحات  جميع  درا�سة  يف 
لقاحات   10 عددها  و�سل  التي  املن�رشم،  اأوت  �سهر 
اأن   ، باملنا�سبة  لفتا  معروفة،  عاملية  خمابر  اأنتجتها 
اأجل  اأخرى من  �ستعمل مع عدة قطاعات  ال�سحة  وزارة 
اأنه  تخزين اللقاح  يف كل ولية، متابعا يف نف�ص ال�سياق، 
لن يتم الإعالن عن تاريخ حمدد لنطالق عملية التلقيح 

حت�سبا حلدوث اأي طارئ خالل عملية النقل.
مرمي خمي�سة

املعهد  يف  وامل�ست�سار  اخلبري  األح 
العاملي للحوكمة والتنمية امل�ستدامة، 
عبد القادر بري�ص، اأم�ص، على �رشورة 
اإن�ساء مناطق �سناعية جمهزة ب�سيغة 
تو�سع  اليد،  يف  املفتاح  ت�سليم  عقد 
لخت�سار  مبا�رشة  امل�ستثمرين  اأمام 
هذه  اأن  باملنا�سبة  منوها  الوقت، 
اخلطوة من �ساأنها الق�ساء نهائيا على 

م�سكل العقار ال�سناعي يف اجلزائر.
ت�رشيح  بري�ص يف  الدكتور  ثمن  وهنا 
اإن�ساء   »الو�سط«،  يومية  به  خ�ص 
ال�سناعي،  للعقار   الوطني   الديوان  
املوؤ�س�ساتي   الإطار  هذا  اأن  معتربا 
اإ�سكالية  معاجلة  �ساأنه  من  املوحد 
العقار ال�سناعي، ب�سفة نهائية لتوفري 
املحلي  لال�ستثمار  منا�سبة  بيئة 

والأجنبي يف البالد.

ال�سوؤون  يف  املخت�ص  اأف�سح  كما 
القت�سادية، يف �سياق مت�سل، اأن هذا 
الإجراء ي�ستلزم وجوب تطهري العقار 
م�ستغل  الغري  وا�سرتجاع  ال�سناعي، 
منه، والذي مت منحه  يف وقت �سابق 
�سفافة،  وغري  قانونية  غري  بطرق 
لإن�ساء  التعجيل  ل�رشورة  م�سريا 
الديوان الوطني للعقار ال�سناعي، واإل 
يتحول اإىل هيكل  بريوقراطي   يجب  
ال�ستثمار  جذب  ويعرقل  ي�سعب  اأن 
الولوج  ي�سهل  اأن  بدل  الأجنبي، 
ال�سعوبات  وتذليل  ال�سناعي،  للعقار 
اآجال  امل�ستثمرين يف  اأمام  والعقبات 

قيا�سية.
بري�ص  الدكتور  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
»الو�سط«، اأن  مع  حديثه  �سياق  يف 
اإمداده  يتطلب  الديوان  هذا  جناح 

مالية  واإمكانات  وا�سعة  ب�سالحيات 
لتهيئة  بالإ�سافة  عالية،  وب�رشية 
وربطها  ال�سناعي،  الن�ساط  مناطق 
وال�سبكات  الأ�سا�سيات  مبختلف 
امل�ساريع  اإطالق   عملية  لت�سهيل 
ال�ستثمارية، واإن�ساء مناطق ن�ساطات 

جديدة ومتخ�س�سة.
مرمي خمي�سة

 امل�ست�سار يف املعهد العاملي للحوكمة، عبد القادر بري�س لـ"الو�سط":

�سيغة املفتاح يف اليد حتل م�سكل العقار ال�سناعي 

مت نهبها وجعله كاأر�سية لال�ستثمار 

اأمالك الديوان الوطني اخلمور جتر وزراء وولة اإىل العدالة
يف  للخمور  الوطني  الديوان  با�رش 
ا�سرتجاع املئات  من الأوعية العقارية 
اأكرث  منذ  �ساغر  بع�سها  التي  املهملة 
للتخريب  عر�ست  واأخرى  �سنة   30 من 
ال�ستيالء  مت  حني  يف  والنهيار، 
قبل  من  العقارات  من  الع�رشات  على 
الع�سابات  من  وبدعم  العقار  بالونات 
ووزراء  ولة  منهم  الدين  وامل�سوؤولني 
ومدراء تنفيذيون الذين �سيحاولون على 

التحقيق .
من  مقربة  م�سادر  واأ�سارت  هذا 
العقارات  من  العديد  وجود  الديوان 
التي مت ال�ستيالء عليها من قبل مافيا 
وال�ستيالء  نهبها   مت  ،واأخرى  العقار 
على حمتوياتها ، على راأ�سها الع�رشات 

املدن  بكربيات  املوجودة  البنايات  من 
اخلمور  انتاج  على  ترتبع  كانت  التي 
متو�سنت  عني  املدية  مقدمتها  ويف 
�سيدي  بومردا�ص،م�ستغامن،    ،
اأوا�سط  يف  تقع  بلعبا�ص،تلم�سان،والتى 
منها  ا�سرتاتيجية  مواقع  وحتتل  املدن 
ما كانت م�ستغلة، ووحدات لبيع اخلمور، 
واأخرى ا�ستغلت كدواوين فرعية، ناهيك 
والأرا�سي  امل�ساكن   الع�رشات من  عن 
مت  ،والتي  اخلمور  ع�رش  ومن�ساآت 
معداتها،هدا  على  ،وال�ستيالء  نهبها 
الديوان  من  مقربة  م�سادر  واأ�سارت 
تزوير  ق�سايا  من  العديد  وجود  عن 
الوثائق  اخلا�سة باأمالك الديوان  التي 
اإىل  وحولت  املافيا  قبل  نهبها،من  مت 

واغلبها م�ساكن وقطع  ملكيات خا�سة، 
على  ال�ستيالء   مت  حني  ار�سية،يف 
قبل  من  الديوان  من�ساآت  من  العديد 
ا�ستغاللها  ومت  الع�سابة   اأفراد  بع�ص 
دون  ا�ستثمارية   اأن�ساأت  اإقامة  يف 
واإقامة  تقدميها  مت  تعوي�ص،وبع�سها 
يجعل  الذي  الأمر  مكانها،  بنايات 
للطرد  قانونية  حرب  يخو�ص  الديون 
الأ�رشار،  عن  بالتعوي�ص  واملطالبة 
وحما�سبة املت�سببني فيها، هذا واأكدت 
ملف  ان  اخلرب  اأوردت  التي  امل�سادر 
�سامية  اإطارات  �سيحيل  اخلمور  ديوان 
تورطهم  الق�ساء  اإىل  ووزراء  ولة  منهم 

يف الت�سرت على نهب العقار.
حممد بن ترار   

�سفحات  عرب  ن�سطاء  اأم�ص  تفاعل 
حتذيرات  مع  الجتماعي  التوا�سل 
ال�سكالطة  نوع معني من  ا�ستهالك  من 
عالمة  حتت  الفراولة   بنكهة  
ملون  حتتوي على  لكونها  »ماك�سون« 
يرمز  الذي  الكو�سينيل(  )اأحمر  اأحمر 
 )SIN120( نف�سه  وهو   )E120( بـ  اإليه 
فهذا  ،وبالتايل    )Red40( وكذلك 
امللون م�ستخرج من ح�رشة الكوك�سينال 
حترمي  مت  القرمزية(  والتي  )الدودة 
اأكلها  من طرف الفقهاء  لكونها ح�رشة 

خبيثة.
ويف هذا ال�سدد اأو�سح رئي�ص املنظمة 
امل�ستهلك،  واإر�ساد  حلماية  اجلزائرية 

خ�ص  ت�رشيح  زبدي  يف  م�سطفى 
ول  ينفي  ل  اأنه   « الو�سط  يومية«  به 
يوؤكد  �سحة ما مت تداوله  موؤخرا لأنه 
�سكوى  اأي  ت�سله  مل  ال�ساعة  حد  اإىل 
اإىل  بالعودة  ذلك  من  ولكنه  �سيتحقق 

مكونات هذه  ال�سكالطة .  
 « لـ  زبدي  ك�سف  للملونات،  وبالن�سبة 
تنفيذيا  مر�سوما  هناك  »اأن  للو�سط 
املرخ�سة  امللونات  با�ستعمال  ي�سمح 
اأن  ممكن  طبيعية  ملونات  هناك  لأن 
تتواجد يف اخلنف�ساء واجلزر وال�سمندر 
الأحمر ) البيرتاف(وامللونات ال�سناعية 
.  وفيما يخ�ص )E120( وغريه قال زبدي 
، اإذا كان متواجدا يف املدونة اخلا�سة 

باملرا�سيم التنفيذية فهو م�سموح به واإذا 
انعدم وجوده فهو ممنوع، وعليه فب�سفة 
من  (  »م�ستخرجة   220(  « فـ  عامة 
اأمريكا اجلنوبية   ح�رشات موجودة  يف 
ويوجد   )SIN120( اأو    )220 بـ)  ت�سمى 
بديال لها  وهو كيميائي وله نف�ص اللون 
من  )E124(   وهناك  البع�ص    : وهو 
الفقهاء  اعتربوه من النجا�سات وحرموا 
الغذائية  ال�سناعة  يف  ولكن  ا�ستهالكه 
عدة  يف   220 وجود  لحظنا  اجلزائرية 
تدخل  ي�ستوجب  الأمر  وهذا  منتوجات 
والتي  احلالل  لالإ�سهاد  الوطنية  الهيئة 

مل يتم تن�سيبها اإىل حد ال�ساعة. 
 حكيم مالك 

رئي�س منظمة حماية واإر�ساد امل�ستهلك، م�سطفى زبدي  

لبد من تن�سيب الهيئة الوطنية لالإ�سهاد احلالل  
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حممد بن ترار   

ال�شكاوي  خلفية  على  جاءت  العملية 
الطالبية  املنظمات  قدمتها  التي 
وكذا  وهران  اإىل  الوزير  زيارة  خالل 
وزير  تلقاه  التي  ال�شلبية  التقارير 
القطاع حول ت�شيري قطاع اخلدمات 
تيارت  خا�شة  بالغرب  اجلامعية 
،�شيدي  متو�شنت  عني  ،تلم�شان 
وكان  ووهران  ،٠مع�شكر  بلعبا�س 
ع�شية  مديرية  اأغلقوا  قد  الطلبة 

انه  وهران،وتبني  اإىل  الوزير  زيارة 
يف  الو�شع  ي�شري  الذي  الوقت  يف 
ينام  بجدية  البيداغوجي  اجلانب 
على  اجلامعية  اخلدمات  قطاع 
قنابل موقوثة يف اكرب مدينة جامعية 
و�شتقف  اجلزائري،هذا  بالغرب 
وملف  الإقامة  واقع  على  اللجنة 
اإىل  بالإ�شافة  بها  والطعام  ال�شكن 
التي  امل�شبوهة  ال�شفقات  من  جملة 
والطعاموالتجهيز  النقل  تخ�س 

،ناهيك عن ملفات الت�شيري.
ان  مقربة  م�شادر  واأ�شارت  هذا 

اجلامعية  اخلدمات  بني  ما  ال�رصاع 
اخلدمات  مدراء  واحد  ال�شامية 
القريبة  الوليات  باحدي  اجلامعية 
يف  وذلك  الحتجاجات،  اندلع  وراء 
ظل التناف�س على مديرية اخلدمات 
لل�شانية،حيث ي�شتبه توظيف منظمات 

لالحتجاج  عليه  حم�شوبة  طالبية 
يعد  الذي  املدير  برحيل  واملطالبة 
العام  املدير  على  املح�شوبني  من 
الذي اهتزت الأر�س من حتته،بفعل 
اجلامعية  اخلدمات  مدراء  تورط 

املح�شوبني عليه يف ملفات ف�شاد.

اأوفد وزير التعليم العايل  والبحث العلمي  
عبد العايل بن زيان جلنة حتقيق وزارية 
اإىل مديريات اخلدمات اجلامعية الثالث 

بوهران) ال�سانية،القايد.وبري اجلري(  
للوقوف على حقيقة اأو�ساع الإطعام.

والقامة بالقامات اجلامعية التي تعرف 
و�سعا كارثية.

عادات وطقو�ض ترف�ض الإندثار

هكذا يحيي �سكان البويرة
 عيد يناير

رغم النتائج امل�سجعة امل�سجلة يف القطاع

ت�سوي�ش  مق�سود على مديرة 
الرتبية بتمرنا�ست

.    توزيع 20 �سكن وظيفي بدائرة �سيلت 

 2٠21 جانفي   12 تاريخ   يتزامن 
الأمازيغية  ال�شنة  راأ�س  حلول  مع 
اجلديدة  املوافق ل 1 يناير 2971 ، 
حيث يعود الحتفال بهذه املنا�شبة 
اإىل �شنة 95٠ قبل  ح�شب املوؤرخني 
عندما  ال�شالم  عليه  امل�شيح  ميالد 
هزم امللك الأمازيغي �ش�شناق ملك 
جيو�شه  و  الثاين  رام�شي�س  فرعون 
الذين حاولوا عدة مّرات غزو بالد 
امل�رصية  احلدود  عرب  الأمازيغ 
�ش�شناق  امللك  قوة  اأّن  اإّل  الليبية  
و  اأقوى  و  اأعظم  كانت  جيو�شة  و 
ذلك  منذ  و   ، باملر�شاد  لهم  كانت 
التاريخ اإىل يومنا هذا و الأمازيغيون 
مبا فيهم بالد القبائل و ال�شاويني و 
الرتقيني و كذا بني ميزاب بالإ�شافة 
اإىل عدة مناطق اأخرى عرب خمتلف 
ربوع الوطن يحتفلون باملنا�شبة حيث 
اخلا�شة  طريقتها  منطقة  لكل  اأن 
بالإحتفال. اإذ ت�شتعد عائالت ولية 
البويرة لالإحتفال بحلول راأ�س ال�شنة 
قليلة  اأيام  قبل  اجلديدة  الأمازيغية 
من احلدث اآملة منها اأن يكون العام 
يرجون  و  عليهم  خري  فال  اجلديد 
من  اأف�شل  جديدة  �شنة  بداية 
الطقو�س  و  العادات  ومن  �شابقتها، 
امل�شرتكة  و  جد  عن  اأبا  املوروثة 
ل  التي  و  الولية  �شكان  كافة  بني 
�شواء يف  العائالت  كل  تزال حتييها 
مناطق  غرار  على  القرى  اأو  املدن 
م�شدالة وحيزر وب�شلول واث من�شور 
الغزلن  �شور  و  وايليثن  والعجيبة 
من  وغريها  والأخ�رصية  واخلبوزية 
البويرة هي طبق  املناطق يف ولية 
اأنواع  الك�شك�شي امل�شهور مع �شبعة 
من البقول اجلافة و هي الفا�شولياء 
ال�شعري،   ، احلم�س   ، العد�س   ،
الفول القمح و الرز و يكون الدجاج 
يف  ال�شيد  هو  املنزل  يف  املذبوح 
هذا الطبق و الذي يكون قد اإ�شرتاه 
عن  يومني  اأو  يوم  قبل  العائلة  رب 
ذبح  عادة  تكون  و  ال�شنة  بداية 

الدماء  اإ�شالة  و  البيت  يف  الدجاج 
براأ�س  لالإحتفال  اأ�شا�شي  �رصط 
ال�شنة الأمازيغية و ذلك –ح�شبهم- 
الأمور  النح�س و كل  و  العني  لإبعاد 
ت�شيبهم  اأن  �شاأنها  من  التي  ال�شيئة 
اإ�شافة   . اجلديدة  ال�شنة  خالل 
ربات  تقوم  الك�شك�شي  طبق  اإىل 
البيوت باإعداد املعجنات و خمتلف 
امل�شمن  مثل  التقليدية  املاأكولت 
غريها  و  املطلوع  اخلفاف  البغرير 
من املاأكولت ال�شعبية التي ت�شرتك 
و  القبائلية،  العائالت  اأغلب  فيها 
الإحتفال  من  الأ�شمى  الغاية  تكون 
اجلديدة  الأمازيغية  ال�شنة  براأ�س 
مل  هو  القبائل  منطقة  �شكان  لدى 
حيث  الرحم  �شلة  كذا  و  ال�شمل 
يجتمع كل اأفراد العائلة حول مائدة 
اأي�شا  العائالت  تقوم  كما   ، الع�شاء 
بتبادل الزيارات فيما بينها و تبادل 
لتعميم  وهذا  املح�رصة   الأطباق 
و  الأخوة  مبادئ  تر�شيخ  و  الفرحة 
لالأطفال  و  اجلميع،  بني  الرتاحم 
بالإحتفال  اخلا�شة   طريقتهم 
اأجمل  باإقتنائهم  هذا  و  باملنا�شبة  
اليوم  هذا  يف  لإرتدائها  املالب�س 
اأح�شن  يف  اجلديدة  ال�شنة  ليقابلوا 
العائالت  بع�س  تتخذ  كما  حلة، 
الطفل  �شعر  حللق  عادة  اليوم  هذا 
عمره  من  واحدة  �شنة  بلغ  الذي 
اأخرى  عائالت  تقوم  جهتها  من  و 
جو  و�شط  لأبنائها  ختان  بعملية 
الأقارب  بح�شور  الفرحة  من  بهيج 
جتتمع  ال�شهرة   ويف   ، الأ�شدقاء  و 
طاولة  حول  بينهن  فيما  الن�شاء 
ال�شاي مرفوقة باخلفاف و امل�شمن 
برتاث  اخلا�شة  الأغاين  لرتديد 
منطقة القبائل كما توزع يف الأخري 
الذين  على  املك�رصات  و  احللويات 
ح�رصوا الإحتفال �شاكرين اهلل عز و 
جل على نعمه مت�رّصعني له ان تكون 
يرزقهم من  اأن  و  للجميع  �شنة خري 

ف�شله ما ي�شاء.

ب�رصورة  املطالبة  الأ�شوات  تعالت 
حلماية  الو�شية  اجلهات  تدخل 
�شكتو  بتمرنا�شت  الرتبية  مديرة 
الذين  امل�شو�شني  من  بو�شبيعات 
العكرة  املياه  يف  لال�شطياد  ي�شعون 

.
نا�شد اأكرث من متحدث يف املو�شوع 
لدى  التدخل  ب�رصورة  الأول  الوزير 
وزارة الرتبية  حلماية مديرة الرتبية 
�شكتو  احلدودية  مترنا�شت  بولية 
امل�شو�شني  اأ�شباه  من   ، بو�شبيعات 
الغري  الطرق  ب�شتى  ي�شعون  الذين 
قانونية لق�شاء اأغرا�شهم ال�شخ�شية 

ولو على ح�شاب امل�شلحة العامة .
حذر  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
بالولية  الرتبوي  بال�شاأن  املهتمني 
مغبة  من  معنا  حديثهم  معر�س  يف 
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن 
الطراف  بع�س  تبعات،حماولت 
بال�رصيك  ي�شمى  ما  على  املح�شوبة 
�شاحة  القطاع  لتحويل  الجتماعي 
مطالبني   ، احل�شابات  لت�شفية 
اجلهات  من  جاد  تدخل  ب�رصورة 
وامني  اإداري  حتقيق  لفتح  املعنية 

معمق لن�شاطاتهم غري الربية .
ومما ل يختلف عليه اثنان فان مديرة 
جنحت  مترنا�شت  بولية  الرتبية 

بتو�شيات  اللتزام  بعيدا يف  اىل حد 
اجلمهورية  رئي�س  وتعليمات 
الوزارية  الدوائر  ملختلف  املوجهة 
لقاء  خالل  اجلمهورية  وولة 
�شهراأوت  بالولة  الأخري  احلكومة 
من ال�شنة املن�رصمة والقا�شية بفتح 
قنوات احلوار البناء مع الفاعلني يف 
املجتمع املحلي وال�شعي يف التكفل 
الأولويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق  بها 

والإمكانات املتاحة .
الرتبية  قطاع  اأن  بالذكر  جدير 
عرف يف الفرتة الأخرية نقلة نوعية 
الدولة  جمهودات  مع  تتما�شى 
الرامية للنهو�س باملنظومة الرتبوية 
عن  الولية  تقدم  بدليل   ، بالبالد 
الكربى  اجلنوبية  الوليات  عديد 
فيما  النهائية  المتحانات  نتائج  يف 
،ناهيك عن  الوطني  بالرتتيب  يتعلق 
يف  منوذجية  ولية  تعترب  مترنا�شت 
ال�شكنات  توزيع  حيث  من  اجلنوب 

الوظيفية على العاملني بالقطاع .
توزيع  ينتظر  فقد  ذلك  اإىل جانب 
حم�شوب  جديد  وظيفي  �شكنا   2٠
�شيلت  مبنطقة  الرتبية  قطاع  على 
وذلك مبنا�شبة  ونزاهة  �شفافية  بكل 

الحتفال بعيد يناير .
جناة، ح 

باأمر من وزير التعليم العايل عبد الباقي بن زيان 

جلنة حتقيق يف مديريات اخلدمات اجلامعية بوهران

تنديدا مبعاناتهم من البطالة والتهمي�ض

حاملو الدكتوراه واملاج�ستري يحتجون 
حلاملي  الوطنية  التن�شيقية  قررت 
اأم�س،  الدكتوراه واملاج�شتري،  وطلبة 
تنظيم وقفة احتجاجية يوم 1 فيفري 
الو�شية،  الوزارة  مقر  اأمام  القادم 
الأمنية  الإجراءات  كافة  احرتام  مع 
وبال�شحة  العام  بالنظام  املتعلقة 
فريو�س  تف�شي  ظل  يف  العمومية 
مبعاناة  منها  تنديدا  وهذا  كورونا، 
والتهمي�س،  البطالة  من  النخبة 
مطالبة ال�شلطات بالتوظيف املبا�رص 
العجز  ظل  يف  الباحثني،  لالأ�شاتذة 

امل�شجل يف اجلامعات اجلزائرية.
بيان  يف  التن�شيقية  وا�شتنكرت 
ب�شدة  منه،  ن�شخة  »الو�شط«  حتوز 
التعليم  لوزير  الأخرية  الت�رصيحات 
مطلب  حول  العلمي،  والبحث  العايل 
مي�س  الذي  املبا�رص  التوظيف 
باأن  متجاهال  الفر�س،  تكافوؤ  مبداأ 
واملاج�شتري،  الدكتوراه  م�شابقة 
القانونية  الآلية  هي  امل�شابقة  وهذه 
التي مبوجبها يتم جت�شيد مبداأ تكافوؤ 
الفر�س، هذا اإىل جانب اأنه مل يف�رص 

مبوجبه  الذي  القانوين  الأ�شا�س 
املبا�رص  بالتوظيف  ال�شماح  �شيتم 
القامي،  التكوين  على  للمتح�شلني 
مع العلم اأن ال�شهادة العلمية هي نف�س 
ال�شهادة املتح�شل عليها من اجلامعة 

اجلزائرية.
يف  التن�شيقية،  ا�شتغربت  كما 
يف  الفادح  التناق�س  مت�شل،  �شياق 
ت�رصيحات وزير التعليم العايل، الذي 
مطلب  و�رصعية  مبو�شوعية  اعرتف 
لكن  جهة،  من  املبا�رص  التوظيف 

بالإمكانيات  حتجج  اأخرى  جهة  من 
و�شيا�شية  اجلزائرية  للدولة  املادية 
العجز  رغم  املنتهجة،  التق�شف 
امل�شجل يف فئة الأ�شاتذة الباحثني يف 
اجلامعات الوطنية، والذي يفوق ن�شبة 
6٠ باملائة، م�شرية اأن ق�شيتهم تتعلق 
م�شادرتها  متت  منا�شب  با�شرتجاع 
لو�شع  بالإ�شافة  حق،  وجه  بدون 
للنخبة  اإن�شاين  الال  لال�شتغالل  حد 

الوطنية.
مرمي خمي�سة

وزارة التجارة

رزيق ي�ستقبل رئي�ش كونفدرالية ال�سناعيني 
رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  ا�شتقبل 
و  ال�شناعيني  كونفدرالية  رئي�س 
الوهاب  عبد  اجلزائريني،  املنتجني 
زياين، حيث بحث الطرفان �شبل ترقية 
م�شاعفة  و  الوطني  املنتوج  تعزيز  و 

اجلهود لرفع حجم ال�شادرات.
يف  ن�رصته  الوزارة  بيان  وح�شب 

التوا�شل  الر�شمي على موقع  ح�شابها 
الجتماعي )فاي�شبوك( فان هذا اللقاء 
الوزارة  ال�شبت مبقر  اأم�س  الذي نظم 
يدخل يف »اطار �شل�شلة اللقاءات التي 
ي�رصف عليها ال�شيد الوزير مع خمتلف 
واجلمعيات  واملنظمات  الهيئات 
اأن  اىل  م�شريا  ال�رصيكة«،  املهنية 

ال�شيد الوزير ا�شتمع خالله اىل خمتلف 
يف  الهيئة  هذه  واقرتاحات  ان�شغالت 
اأن  رزيق  ال�شيد  اأعرب  ال�شدد  هذا 
ال�شتعداد  امت  »على  الوزارية  دائرته 
للرقي  اجلميع  مع  العمل  ملوا�شلة 
وم�شاعفة  املحلي  باملنتوج  خا�شة 
اجلهود لرفع ح�ش�س ال�شادرات خارج 

املحروقات«و ي�شيف ذات امل�شدر.
ا�شتقبل   قد  رزيق،  كان  للتذكري 
اخلمي�س املا�شي رئي�س الكونفدرالية 
املواطنني،  العمل  لأرباب  اجلزائرية 
الطرفان  تباحث  �شامي عاقلي، حيث 
حول اآليات دعم املوؤ�ش�شات اجلزائرية 

يف جمال الت�شدير.

ملف القمح املغ�سو�ض  بديوان احلبوب والبقول اجلافة 

�سحب جوازات �سفر  املدير ال�سابق وثالث اإطارات 
عنا�رص  اأن  ق�شائية   م�شادر  ك�شفت 
الدرك الوطني بباب اجلديد املكلفة 
املغ�شو�س  القمح  بالتحقيق يف ملف 
والذي  ليتوانيا   من  امل�شتورد 
من  باأمر  فيه  التحقيقات  انطلقت 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد  تبون 

اأم�س ب�شحب  ، هذا وقد قامت نهار 
بديوان  م�شوؤولني  �شفر  جوازات 
من  باأمر  اجلافة  والبقول   احلبوب 

اجلهات الق�شائية .
اأنه مت  امل�شادر  ذات   واأ�شارت  هذا 
ال�شابق  املدير  �شفر  جواز  �شحب 

اجلافة  والبقول  احلبوب   لديوان 
متت  بعدما   الرحمن  بو�شهدةعبد 
ا�شترياد  ف�شيحة  خلفية  على  اإقالته 
جواز  �شحب   كما مت  مغ�شو�س  قمح 
�شفر مدير التجارة اخلارجية بديوان 
مدير  و  اجلافة  والفلول  احلبوب 

التوزيع والتنظيم بالديوان يف انتظار 
ا�شتكمال التحقيقات يف امللف الذي 
حديث  اىل  وحتول  العام  الراأي  هز 
امللف  تقدمي  انتظار  يف  ال�شارع، 

واملتهمني اإىل لعدالة
حممد بن ترار

مناطق الظل الدوي�ض بولية اجللفة 

قافلة طبية تعاين 230 مواطنا  
للمجتمع  الوطنية  املنظمة  اأقدمت 
الولئي  املكتب  املواطنة  و  املدين 
باجللفة بتنظيم قافلة طبية تطوعية 
لفائدة مناطق الظل ببلدية الدوي�س 
دائرة الإدري�شية و مت ت�شمية القافلة 
زكريا  »طاهري  املرحوم  با�شم 
ر�شوان« تغمده اهلل برحمته الوا�شعة 
حيث حظيت القافلة مبرافقة الأطقم 
الطبية التي �شملت كل التخ�ش�شات 
اطباء جراحة  و  عامون  اأطباء  منها 

اأطباء  و  الأطفال  اطباء  العظام 
عياديون نف�شانيون و اطباء النعا�س 
الطب  يف  خمت�شني  و  التخذير  و 
احلركي  التاأهيل  اطباء  و  الداخلي 
الأمرا�س  و  احل�شا�شية  اطباء  و 
ال�شدرية خمت�شني يف جراحة الكلى 
و  ال�شنان  جراحي  و  عامة  جراحة 
م�شاعدي  و  ممر�شني  و  خمربين 
جراحي  م�شاعدي  و  التمري�س 

الأ�شنان .

على  انطلقت  الطبية  القافلة 
باإبتدائية  الدوي�س  بلدية  م�شتوى 
ال�شهيد عيداوي امل�شعود و كان يف 
ال�شعبي  املجل�س  اأع�شاء  اإ�شتقبالها 
مببا�رصة  اإثرها  مت  حيث   ، البلدي 
عملية التن�شيق مع الأطباء كل ح�شب 
تخ�ش�شه بغر�س الوقوف على عملية 
الفح�س الطبي ل�شاكني هذه البلدية 

و ما جاورها .
العيادة  ا�رصفت  ال�شياق  ذات  يف 

الدوي�س  ببلدية  اخلدمات  املتعددة 
على توفري اأجهزة الفح�س و غريها 
من الأدوات و املعدات الطبية ، حيث 
الفرتة  لغاية  العالج  ا�شتمرت عملية 
امل�شائية و بلغ عدد املواطنني الذي 
من  الطبية  الرعاية  لهم  تقدمي  مت 
طرف الأطقم اأكرث من 23٠ مري�س 

من كافة الفئات العمرية، 
 اجللفة : حممد �سبع

اأح�سن مرزوق
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به  ت�رصيح خ�ص  كوا�ص يف  الدكتور  اأكد 
الأ�سباب  معرفة  اأن  »الو�سط«،  يومية 
�ستمكننا  املرور،  حلوادث  احلقيقية 
للق�ساء  ال�سحيحة  احللول  و�سع  من 
مو�سحا  الطرقات،  اإرهاب  ظاهرة  على 
فقط  تتطلب  التقنية  هذه  اأن  باملنا�سبة 
يف  بالتحقيق  املكلفني  للأعوان  تكوين 
من  الأوىل  تعترب  كما  املرور،  حوادث 
اإمكانيات  تتطلب  ول  العامل،  يف  نوعها 
ومتابعة  وتنظيم  تكوين  تتطلب  ما  بقدر 
مقرتحا  امليدان،  يف  الفاعلني  قبل  من 
يف ذات ال�سياق، التفكري جديا يف تزويد 
حمطات نقل امل�سافرين على اختلفها، 
مبفت�سي الوقاية ملراقبة ال�سائقني تفاديا 
بحياة  تودي  قد  حمتملة  جتاوزات  لأي 

الأبرياء.

انتظار  ا�ستغالل اجلهات الو�سية 
للمقرتح

ت�سجيل  اأنه منذ  املتحدث،  ذات  واأكد 
الرتفاعات املتوا�سلة يف حوادث املرور 
ال�سنوات املا�سية، الدولة و�سعت كثري من 
الظاهرة  هذه  ملواجهة  ال�سرتاتيجيات 
التي تطورت تطورا جمتمعيا من خمالفة 
مرورية وعنف مروري اإىل اإجرام مروري، 
بذاتها  قائمة  لظاهرة  و�سلنا  واليوم 
ت�سمى اإرهاب الطرقات، ورغم كل الطرق 
تعطي  مل  لكنها  امل�ستخدمة  والأ�ساليب 
ثمارها والنتيجة وا�سحة من خلل ارتفاع 
املجتمع  يف  املرورية  اجلرمية  منحنى 
اليوم  ال�سلطات  على  وبالتايل  اجلزائري، 
يف  حديثة  بدرا�سات  وال�ستعانة  الرجوع 
هذه  اأن  باملقابل  متاأ�سفا  املجال،  هذا 
ول  �سكلية  لزالت  للأ�سف  املبادرات 
مع  التعامل  يف  املطلوبة  جلدية  ترقى 

الإجرام املروري احلا�سل.
واأ�ساف ذات امل�سدر، على �سعيد مت�سل، 
وعملية  علمية  درا�سة  ح�رص  قد  اأنه 
الطرقات  اإرهاب  ملواجهة  وا�ستعجالية 
يف  نوعها  من  الأوىل  تعترب  اجلزائر،  يف 
اأعد  متكاملة،  خطة  خلل  من  العامل، 

للتحري  الدولية  البطاقة  هذه  مبوجبها 
يف حوادث املرور، على اعتبار اأن الطرق 
والتحقيق  التحري  يف  الآن  امل�ستعملة 
يجب  و  بدائية،  تعترب  املرور  حوادث  يف 
اليوم الأخذ بالدرا�سات احلديثة املعمول 
بها يف هذا املجال، موؤكدا باملنا�سبة اأنه 
لي�ص الباحث الوحيد من ميلك درا�سات يف 
جمال ال�سلمة املرورية، وعلى ال�سلطات 
ال�ستعانة بهذه املعلومات القيمة للخروج 
على  احلفاظ  ت�سمن  اإيجابية،  بنتائج 
الأمن املروري يف بلدنا، يف حني حتفظ 
الإف�ساح عن تفا�سيل  الدكتور كوا�ص من 
على  حفاظا  البطاقية،  هذه  عن  اأكرث 
امللكية الفكرية من اأي �رصقة، يف انتظار 
اأن ت�ستغل من اجلهات الو�سية يف القريب 

العاجل.

خطة عمل م�سرتكة لتوعية 
ال�سائقني 

الدويل  واخلبري  والباحث  طالب الطبيب 
مت�سل،  �سياق  املرورية، يف  ال�سلمة  يف 

ال�سلمة  مبجال  واملهتمني  الفاعلني  كل 
يف  جديدة  اأ�ساليب  تفعيل  اإىل  املرورية، 
الوقاية من حوادث املرور، لأن الأ�ساليب 
اأي  جتدي  ل  للأ�سف  حاليا  امل�ستعملة 
املتبعة  الأ�ساليب  نف�ص  اأنها  كما  نفع، 
مواكبة  ي�ستلزم  والو�سع  ال�سبعينيات،  يف 
والعامل  املجتمع  يف  احلا�سلة  التطورات 
ب�سفحتي  الوقت،  ذات  يف  م�سيدا  ككل، 
الفاي�سبوك info trafic  algerie   و 
طريقي اخلا�سة بالدرك الوطني ، وغريها 
يف  كبري  دور  تلعب  التي  ال�سفحات  من 
عن  م�ستجدات  وتقدم  ال�سائقني،  توعية 
اأو  املناخية،  واحلالة  الطرقات  حالة 

موجود  خطر  اأي  اأو  مرور  حادث  وجود 
املطويات  توزيع  عملية  اأما  الطرق،  يف 
التخلي  يوجب  مما  قيمة«  »بل  اأ�سبحت 

عنها نهائيا.
وزير  كوا�ص،  اأحممد  الدكتور  دعا  كما 
و�سائل  على خمتلف  والقائمني  الت�سال، 
الإعلم املكتوبة وال�سمعية الب�رصية، اإىل 
تنظيم يوم تكويني لفائدة روؤ�ساء واملكلفني 
اخلا�سة  الوطنية  اجلمعيات  يف  بالإعلم 
ومقدمي  ومعدي  املرورية،  بال�سلمة 
خطة  لو�سع  كذلك،  التح�سي�سية  الربامج 
ال�سائقني  لتوعية  وهادفة  م�سرتكة  عمل 

عرب و�سائل الإعلم الوطنية.

ك�سف الطبيب والباحث واخلبري الدويل يف ال�سالمة املرورية، الدكتور اأحممد 
كوا�س، اأم�س، اأنه ا�ستحدث بطاقة فنية دولية للتحري والتحقيق يف حوادث 

املرور تعتمد على الأ�ساليب اجلديدة يف التحقيق والتحري املعمق، من خالل 
الت�سخي�س ال�سحيح للحادثة والذي يكون مبني على الإح�ساء، ملعرفة الأ�سباب 
احلقيقة الكامنة وراء احلوادث امل�سجلة، والتي من املمكن اأن تكون مغايرة متاما 

ملاهو متعارف عليه، بدل ال�ستعانة الكال�سيكية مبعلومات ثانوية ب�سيطة ل 
تقدم اأي اإ�سافة مرجوة.

اخلبري الدويل يف ال�سالمة املرورية، الدكتور اأحممد كوا�س لـ"الو�سط":

بطاقة دولية للتحري والتحقيق يف حوادث املرور
وتنظيما ومتابعة تكوينا  تتطلب  ما  اإمكانيات بقدر  تتطلب  •     ل 
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ال�سروع عن قريب يف منح الرخ�س 

حترير عملية ا�سترياد ال�سيارات اجلديدة
اآيت  فرحات  ال�سناعة،  وزير  اأكد 
اأن  الأحد  اأم�ص  اإبراهيم  علي 
عملية  حترير  قررت  احلكومة 
اجلديدة  ال�سيارات  ا�سترياد 
لحتياجات  ال�ستجابة   ق�سد 
خلل  من  ذلك  و  الوطنية  ال�سوق 
منح رخ�ص  قريب يف  ال�رصوع عن 

ال�سترياد.
القناة  اأمواج  عرب  له  مداخلة  يف 
اأو�سح  الوطنية  للإذاعة  الثانية 
بداية  منذ  تلقينا  »لقد  الوزير 
رئي�ص  تعليمات من  ال�سنة اجلارية 
حمل  اتفاق  وهناك  اجلمهورية 
احلكومة  م�ستوى  على  اجماع 
ا�سترياد  عملية  حترير  اأجل  من 
متوين  ق�سد  اجلديدة  ال�سيارات 
اأنواع  مبختلف  الوطنية  ال�سوق 
ال�سيارات �سيما النفعية التي تعترب 
للموؤ�س�سات  بالن�سبة  �رصورية 
ك�سف  الإطار،  هذا  والتجار«يف 
الوزير عن اجتماع اللجنة الوزارية 
ملفات  بدرا�سة  املكلفة  امل�سرتكة 
اخلا�سة  الرتاخي�ص  طلبات 
اجلديدة  ال�سيارات  با�سترياد 
للوكلء  النهاية  القائمة  لت�سليم 

املعنيني«.
الراهن  الوقت  »يف  يقول  واأردف 
 40 ر�سدنا  الوثائق  يخ�ص  وفيما 

ملفا كامل )...(ومتهلنا يف اختيار 
ملفات م�ستوردي ال�سيارات اجلديدة 
يف  التدقيق  علينا  يتعني  كان  اإذ 
املحددة  للمعايري  مطابقتها  مدى 
عدم  و�سمان  ال�رصوط  دفرت  يف 
اتخاذ املواطن كرهينة مثلما كان 
عليه الأمر يف ال�سابق«واأكد الوزير 
لن  ال�سيارات  ا�سترياد  »عملية  اأن 
الذين  الوكلء  بل  الدولة  بها  تقوم 
لديهم ملف نظيف مطابق للمعايري 

املحددة يف دفرت ال�رصوط«.
وبخ�سو�ص العلمات املعنية باأوىل 
اآيت  اأ�سار  ال�سترياد،  تراخي�ص 
علي اإىل اأن هناك »علمات مثرية 
الأنواع  خمتلف  من  و  للهتمام« 
الدخل  لذوي  املوجهة  تلك  منها 
موافقتها  اأعطت  التي  املحدود 

للوكلء اجلزائريني.
وح�سب الوزير فان الغاية ل تكمن 
بناء  يف  بل  ال�سترياد  ت�سجيع  يف 
�سناعة �سيارات حقيقية يف اجلزائر 
ن�سبة  اإبقاء  على  التاأكيد  جمددا 
بالن�سبة ل�سناعة  الدماج املحددة 
كحد   %30 م�ستوى  يف  ال�سيارات 
و  الن�ساط  اأول مرحلة  اأدنى خلل 
املوؤ�س�سات  و�سع  اإىل  تطرقه  لدى 
العمومية التابعة للقطاع ال�سناعي 
يتعلق  ل  الأمر  اأن  الوزير  اأو�سح 

املوؤ�س�سات  خو�س�سة  »مب�ساألة 
القت�سادية العمومية ويف حال فتح  
العملية �ستتم عن  راأ�ص املال فان 

طريق بور�سة اجلزائر«.
وح�سب الوزير، يكمن م�سكل بع�ص 
والإدارة  الت�سيري  يف  املوؤ�س�سات 
ي�ستدعي  مما  التمويل،  يف  ولي�ص 
تغيريا حقيقيا يف املكون الب�رصي.

جممعات  عدة  مع  وقال:«ناق�سنا 
بالن�سبة  و�سجلنا  عمومية  �سناعية 
للبع�ص منها �رصورة تغيري املكون 
الب�رصي، اإذ حتتاج هذه املجمعات 
حقيقية  تقومي  خمططات  اإىل 
ن�ساطاتها«واأ�سار  موا�سلة  ق�سد 
اأن عدة �سعب  اإىل  ال�سياق  يف هذا 
الن�سيج  فيها  مبا  لنعا�ص،  حتتاج 

واجللد 
وامليكانيك واحلديد وال�سلب.

ت�سوية املوؤ�س�سة الوطنية 
لل�سناعات الكهرومنزلية 

اللكرتوين  املجال  ويف 
الوزير  طماأن  والكهرومنزيل، 
الوطنية  املوؤ�س�سة  و�سعية  اأن 
لل�سناعات الكهرومنزلية يف طريق 
الت�سوية، قائل:«امللف الأول الذي 
�سندر�سه يخ�ص املوؤ�س�سة الوطنية 

لل�سناعات الكهرومنزلية، اإذ يتعني 
علينا التو�سل اإىل حل ».

القطاع  موؤ�س�سات  و�سعية  وب�سان 
حمل  م�سوؤولوها  وقع  التي 
ت�سيريها  ويتوىل  ق�سائية  متابعات 
عينتهم  اإداريون  مت�رصفون  حاليا 
علي  اآيت  ال�سيد  اأكد  الدولة، 
القرارات  انتظار  يجب  اأنه  براهم 
حالة  كل  ح�سب  للعدالة  النهائية 
�ستت�رصف  ذلك  اأ�سا�ص  وعلى 
هذه  »اأ�سول  باأن  مطمئنا  الدولة، 
املحافظة  �سيتم  املوؤ�س�سات 
مركب  و�سعية  عليها«وبخ�سو�ص 
)عنابة(،  وال�سلب  للحديد  احلجار 
يعاين  املركب  اأن  الوزير  اأو�سح 
من م�سكل التموين باملواد الأولية 
هذا  ال�سياق:«ميلك  هذا  يف  وقال 
املركب خمطط تقومي ولكن يعاين 

من م�سكل التموين 
غار  منجم  دخول  انتظار  ويف 
يجب  ل  النتاج،  مرحلة  جبيلت 
متوين  ينبغي  اإذ  الوقت،  ت�سييع 
اإىل  اللجوء  خلل  من  املركب 
الكتفاء  حتقيق  ق�سد  ال�سترياد 
ملنجمي  ميكن  ل  حني  يف  الذاتي 
بالكميات  متوينه  وبوخ�رصة  ونزة 

ال�رصورية«. 

من طرف الوكالة الوطنية للمواد ال�سيدلنية

 »V-منح ت�سجيل اللقاح الرو�سي »�سبوتنيك
اأعلنت وزارة ال�سناعة ال�سيدلنية، 
اأنه  الأحد،  اأم�ص  لها  بيان  يف 
الرو�سي  اللقاح  ت�سجيل  منح  مت 
»�سبوتنيك-V« من طرف الوكالة 
الوطنية للمواد ال�سيدلنية التابعة 
لوزارة ال�سناعة ال�سيدلنية، وذلك 
ال�ستعجالية  التدابري  اإطار  يف 
حملة  يف  ال�رصوع  لأجل  املتخذة 
�سهر  خلل  املقررة  التلقيح 

جانفي اجلاري.
ال�سناعة  وزارة  اأن  البيان  واأو�سح 
اأم�ص  مت  اأنه  »تعلن  ال�سيدلنية 
منح   2021 جانفي   10 الأحد 
GAM- ت�سجيل اللقاح الرو�سي

 )V-سبوتنيك�( COVID-Vac
للمواد  الوطنية  الوكالة  من طرف 
لوزارة  التابعة  ال�سيدلنية 

ال�سناعة ال�سيدلنية .

كريكو و بن فريحة يزوران قطاعيهما

اإنزال وزاري ناعم يف ولية تيبازة
و  التكوين  وزيرة  من  كل  قامت 
التعليم املهنيني هيام بن فريحة و 
الأ�رصة  و  الوطني  الت�سامن  وزيرة 
وق�سايا املراأة كوثر كريكو بزيارة 
عمل و تفقد اإىل ولية تيبازة لتفقد 
بني  م�سرتكة  م�سغرة  م�ساريع 
الزيارة  ا�ستهلت  حيث  القطاعني. 
اإىل  ويناز  لبيبة  تيبازة  والية  برفقة 
ملحقتي التكوين يف بلدية الدامو�ص 
اإطارات و  اأين ا�ستعر�ص  و قوراية 
املرتب�سني �رصوحات و اح�سائيات 
التكوين  برامج  ونوعية  عدد  حول 
وقبل  من  امل�ستفادة  القرو�ص  و 

وكالة القر�ص امل�سغر.
الدعم  على  الزيارة  ركزت  قد  و 
يف  الريفية  املراأة  اإىل  املوجه 

مناطق الظل و مرافقة القطاعني 
يف من جانب التكوين و ن�رصثقافة 
و  الريفية  املراأة  لدى  املقاولتية 
طرف  من  املوجه  املايل  الدعم 
وزارة الت�سامن هذا و قد اختتمت 
يف  منوذجية  مزرعة  اإىل  الزيارة 
بلدية  �سواحي  يف  الأغنام  تربية 
ح�سان  بن  خرية  لل�سيدة  بوهارون 
ببوهارون،  ال�سعيدية  بحي  خلوف 
من  اإ�ستفادت  موا�سي  مربية  وهي 
دعم وكالة ت�سيري القر�ص امل�سغر 
ملثل  ت�سجيع  الوزيرتني  وقدمت 
هذه املبادرة التي ت�ساهم يف دعم 
احلياة  تطوير  و  احليوانية  الرثوة 

الريفية.   
�س.زكرياء
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 رفع االحتاد العام للتجارواحلرفيني 
بوالية الوادي الئحة عامة لعدد من 
املطالب و االن�شغاالت بقطاعات 
االجتماعي  النقل،ال�شمان 
قطاع  اأدخلت  اأخرى  وم�شاكل 
التجارة بالوالية غرفة االإنعا�ش . 

قطاع   اأن  االحتاد  ذات  اأكد  وقد 
من  كبريا  تدهورا  عرف  النقل 
حيت الت�شيري يف ال�شنوات املا�شية 
من  املحطات  يف  كلي  واإهمال 
مظالت  وجود  عدم  و  اأو�شاخ 
بع�ش  ترميم  ملطلب  اإ�شافة   ،
النقل  حركة  ،وخا�شة  املحطات 
الكورونا  جائحة  ب�شبب  متوقفة 
خمطط  يف  النظر  اإعادة  مع   ،
حتى  الوالية  م�شتوى  على  النقل 
يرتقي اإىل تلبية حاجيات ال�شاكنة 
خا�شة  التنقل  حركة  و�شريورة 
كما طالب   الوالية،  عا�شمة  داخل 
من مديرية النقل التجند ملحاربة 
ا�رضت  التي  لفرود(   ( ظاهرة 

باأ�شحاب املهنة ال�رضعيني.
الئحة  حملت  ثانية  جهة  من 
،التي  التجار  ان�شغاالت  املطالب 
متحورت اأ�شا�شا يف مطالبة  الوزارة 
يف  وال�شماح  ٫االإ�رضاع  الو�شية  
للمواد  التجاري  ال�شجل  ا�شتخراج 
الغذائية بالواليات احلدودية ، مع 
فتح  اال�رضاع يف  التم�شك مبقرتح 
الوادي مع  لوالية  التجاري  املعرب 
ي�شهل احلركة  تون�ش حتى  اجلارة 
وخا�شة  الوطن  لكل  التجارة 
متت  حيث   ، ال�رضقي  اجلنوب 
الدعوة لعقد ندوة والئية لت�شحيح 
واالأ�شواق  التجارة  قطاع  م�شار 

ونقاط اخلدمات بالوالية .
قطاع  ال�شمان  بخ�شو�ش  اأما 
االحتاد  دعا  ،فقد  االجتماعي 
باإحلاح  واحلرفيني  للتجار  العام 
واملطالبة  التاأخري،  عقوبة  الإلغاء 
ال�شنوي وفق  اال�شرتاك  يكون  باأن 
خا�شة  الت�رضيعات  عليه  تن�ش  ما 

اأن  العمل  مع  ال�شغار،  التجار 
حتل اخلالفات بني التاجر واإدارة 
اللجوء  بدل   باحلوار  الكا�شنو�ش 

اىل العدالة. 
ناق�ش   فقد  ذلك  جانب  اىل 
اال�شتثنائية  دورته  االحتاد  خالل 
ابرزها  من  لعل   ، خمتلفة   نقاطا 
بعد  اأخرى  فرتة  متديد  مقرتح 
لتزويد  اجل  كاأخر   2020/12/31
ال�شجل التجاري بالرمز االلكرتوين 
تعديل  من  التاجر  يتمكن  حتى 
متعددة  مناطق  اإن�شاء  و  �شجله، 
الأ�شحاب  �شغرية  الن�شاطات 
اخلدمات وجتار مهما كان نوعها، 
باحلرفيني  خا�شة  ف�شاء  اإجناز  و 
الوادي والية �شياحة  خا�شة والية 
تزخر  التى  ل�شياحة  دعم  هذا  و 
ن�شيان مطالبة  دون  املنطقة،  بها 
البلدية   اأن ت�شبط عمل امل�شتاأجر 

لالأ�شواق »املكا�ش«
اال�شتثنائية  الدورة  تطرقت  كما 

حملت  اأين   ، امل�شتهلك  �شحة 
حلماية  الكاملة  امل�شوؤولية 
املخت�شة  امل�شالح  امل�شتهلك 
ظاهرة  تف�شي   خلفية  على  وذلك 
اخلفيفة  املاأكوالت  بائعي  انت�شار 
بائعي  وكذلك  اللحوم  وبائعي 
الدواجن احلية والتي يتم تريي�شها 
،خا�شة  مراقبة  دون  املحل  يف 
بظروف  متر  البالد  اأن  علمنا  اإذا 
�شحية �شعبة  جراء تف�شي جائحة 

فريو�ش كورونا .
التطرق  مت  ثانية  جهة  من 
االأ�شواق  داخل  لالنحرافات 
مطالبة  مت  اأين   ، واملحطات 
رجال  بتكثيف  االأمنية  اجلهات  
الهامة  املرافق  هذه  يف  االأمن 
من  واملت�شوقني  التجار  وحماية 
والتعدي  واملخمورين  الل�شو�ش 
بت�رضفات  ،والبنات  الن�شاء  على 

غري اأخالقية.
�أحمد باحلاج 

الوطني  الطريق  ا�شتالم  ينتظر 
الرابط  بني تندوف وادرار خالل 
ال�شنة  من  الثاين   ال�شدا�شي 
ن�شبة  به  بلغت  بعدما  اجلارية 

االجناز مراحلها االخرية .
االأ�شغال  قطاع  م�شوؤولو  به  اأفاد 
اأ�شغال  ا�شتكمال  اأن  العمومية 
الوطني  الطريق  م�رضوع  اإجناز 
تندوف  واليتي  بني  الرابط 
 460 م�شافة  على  املمتد  واأدرار 
ال�شدا�شي  غ�شون  �شيكون يف  كلم 
الثاين من ال�شنة اجلارية. وح�شبما 
االأولية  املعطيات  اليه  اأ�شارت 
اإىل حد  ا�شتلمت  فقد   ، املتوفرة 
 388 قدرها  اإجمالية  م�شافة  االآن 
احليوي،  امل�رضوع  هذا  من  كلم 
اأ�شغال  ا�شتالم  ينتظر  حيث 
م�شافة 72 كلم املتبقية يف مدة ال 
اأو�شح  كما  اأ�شهر،  ثمانية  تتجاوز 

مدير القطاع.
الطريق  هذا  م�رضوع  وق�شم 
باإقليم  الواقع  �شطره  يف  الوطني 
ح�ش�ش  عدة  على  تندوف  والية 
وبوبرنو�ش  �شان�شان  مناطق  تعرب 

وقلب  العرتو�ش  وقلب  كركور  واأم 
الرحل وعوينة بلقرع، مثلما �رضح 
هذا  ويكت�شي  زاوي.  العزيز  عبد 
املحور االإ�شرتاتيجي اأهمية بالغة 
واأدرار  تندوف  لواليتي  بالن�شبة 
لكونه ي�شكل منفذا اآخرا للواليتني، 
اأن ي�شاهم لدى دخوله  ومن �شاأنه 
واإعمار  تنمية  يف  اخلدمة  حيز 
املنطقة ال�رضقية من تراب والية 
متنف�شا  اأي�شا  يعترب  كما  تندوف. 
الكحال  مبناطق  الرحل  للبدو 
واإيقيدي و�شنا�شان، باالإ�شافة اإىل 
م�شافة  اخت�شار  من  �شيمكن  اأنه 
بني  احلايل  امل�شلك  من  كبرية 
عرب  مير  والذي  واأدرار  تندوف 
باإقليم  والعبادلة  تبلبالة  منطقتي 
مدير  اأو�شح  كما  ب�شار،  والية 
االأ�شغال العمومية لوالية تندوف.

�شاكنة  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
والية تيندوف املجهودات اجلبارة 
لفك  الدولة  طرف  من  املبذولة 
ربطهم  خالل  من  عنهم  العزلة 
بجهة  لهم  املجاورة  بالواليات 

اجلنوب الغربي .
جناة ،ح 

ببلدية  ال�شقة  قرية  �شاكنة  طالب 
احلجرية  لدائرة  التابعة  العالية 
والية  مقر  عن  كلم   100 الواقعة 
املركزية  ال�شلطات  من   ، ورقلة 
تابع  مكتب  ا�شتحداث  ب�رضورة   ،
اإطار جت�شيد  �شونلغاز يف  ل�رضكة 
لتقريب  الدولة  عمل  ا�شرتاتيجة 

االإدارة من املواطن .
قرية  قاطني  ممثلي  نا�شد 
بوالية  العالية  بلدية  ال�شقة 
اإىل  موجهة  مرا�شلة  يف  ورقلة 
ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  الرئي�ش 
حت�شلت  قد  كانت  �شونلغاز، 
منها  ن�شخة  »الو�شط«على  يومية 
، من اأجل التدخل العاجل بهدف 
ا�شتحداث مكتب م�شغر ملوؤ�ش�شة 
قرية   م�شتوى  على  �شونلغاز 
عديدة  العتبارات  وهذا  )ال�شقة( 
يقطعون   اأنهم   ،حيث  ومهمة 
و  ذهابا  100كلم  م�شافة  يوميا 
اإيابا اإىل وكالة �شونلغاز باحلجرية 
م�شاحلهم  ق�شاء  اأجل  من 
-الديون- الفواتري  كت�شديد 

تركيب العدادات -ايداع امللفات 
االأخطاء- -ت�شحيح  والطلبات 

و  غريها  و  االعطاب  ا�شالح 
الفالحني،اأين  معاناة  خا�شة 

يوجد بقرية ال�شقة الفالحية عدد 
معترب من االآبار الفالحية ت�شتعمل 
بامل�شخة الكهربائية وم�شتحقاتها 
ت�شدد على م�شتوى وكالة احلجرية 
باالإ�شافة اإىل اإنعدام املوا�شالت 
مناطق  وجود  عن  ناهيك   ،
ال�شقة   لقرية  املتاخمة  الظل 
لهذا  وملحة  ما�شة  بحاجة  وهي  
ت�شتفيد  اأن  بعد  وهذا  املطلب 
باأعمدة الكهرباء كل هذه النقاط 
اأكرث  مطلبهم   املهمة مما جتعل 
علمنا  اذا  ، خا�شة   من �رضوري 
اأنه يندرج يف اإطار متابعة التنمية 
جت�شيدا  باملنطقة:و  الريفية 
لربنامج الدولة يف تقريب االإدارة  
املناطق  يف  من املواطن خا�شة 

البعيدة.
قد  اجلمهورية  رئي�ش  ان  ومعلوم 
ال�شارمة  التعليمات  عديد  وجه 
و  العامة  املديريات  ملختلف 
ال�شلطات العمومية بالواليات،من 
اال�شتماع  و  للميدان  النزول  اأجل 
االجتماعية  اجلبهة  الن�شغاالت 
التكفل  خلف  وال�شعي  املحلية 
بها بتطبيق مبداأ ح�شب االأولويات 

واالإمكانات املتاحة .
�أحمد باحلاج 

�شدد على �إخر�ج قطاع �لنقل من �النعا�ش وترميم 

بعد ��شتالم 388 كلم من �إجمايل 460كلم  

يف �إطار تقريب �الإد�رة من �ملو�طن 

احتاد للتجار بالوادي يرفع مطالبه لل�سلطات 

ت�سليم الطريق الرابط تندوف 
اأدرار خالل ال�سدا�سي الثاين  

مطالب بفتح فرع ل�سونلغاز 
بقرية ال�سقة بورقلة 

تعليمات �لرئي�ش مل جتد طريقها للتج�شيد 

03 قطاعات يف غرفة الإنعا�ش باجلنوب  
مما ال يختلف عليه �ثنان �أن �ملديري �لتنفيذيني بواليات ورقلة ،مترن��شت 

و�أدر�رعجزو� عن �إخر�ج 03 قطاعات من غرفة  �الإنعا�ش ب�شبب �نتهاجهم ل�شيا�شة 
�لت�شويف  ،و �لدخول يف �شر�عات مبا�شرة مع �ملو�طنني و�ملوظفني . 

�أحمد باحلاج 

بواليات  ال�شحة  قطاع  يعترب 
عجز  من  االأكرب  اخلا�رض  اجلنوب 
القائمني عليه يف النهو�ش بواقعه 
الت�شيري  �شيا�شة  ب�شبب  اآفاقه  ،و 
القطاع  جعل  الذي  املفهوم  غري 
يف  اأ�شباب  لعدة  االأمرين  يعاين 
مقدمتها ، اإقدام عدد من االأطباء 
،و  الطبيني  �شبه  ،و  املخت�شني 
العام  بالقطاع  العاملني  املخربين 
ناهيك   ، خا�شة  بعيادات  للعمل 
التجهيزات  الفادح يف  النق�ش  عن 
دفع   مما  الطبية  امل�شتلزمات  ،و 
للبحث  املر�شية  احلاالت  بعديد 
عن �شبل العالج بالعيادات اخلا�شة 
ا�شطرهم  الذي  االأمر  ،وهو 
حيث   ، باه�شة  م�شاريف  لدفع 
تتنافى  املزرية  الو�شعية  هذه  اأن 
الوزارة  ،وتعليمات  توجيهات  مع 
اأمواال  �شنويا  تر�شد  التي  الو�شية 
مفهوم  جت�شيد  بهدف  �شخمة 

تقريب ال�شحة من املواطن .
قطاع  يعترب  ثانية  جهة  من 
ال�شائكة  امللفات  بني  من  العقار 
الوالئية  الوكاالت  دخول  ب�شبب 
مبا�رضة  �رضاعات  يف  العقارية 
مع املواطنني ب�شبب التعدي على 
عن  ناهيك   ، اخلا�شة  ممتلكاتهم 
والعرائ�ش االحتجاجية  ال�شكاوى 
الو�شية  لل�شلطات  املرفوعة 

الوقت  نف�ش  يف  تطالب  والتي 
و�شفته  فيما  معمق  حتقيق  بفتح 
بالتنازل غري املربر على عقارات 
الدولة  ممتلكات  على  حم�شوبة 
اأ�شحاب  لفائدة  الرمزي  بالدينار 
الذي  االمر  وهو   ، والنفوذ  املال 
العمليات  عديد  جت�شيد  رهن 
االأوعية  غياب  ب�شبب  التنموية 
التاأخر  ن�شيان  دون   ، العقارية 
قرارات  تنفيذ  يف  املربر  غري 
وامل�شتودعات  للبنايات  الهدم 
التي  الع�شوائية  ،واحلظائر 

تابعة  عقارية  اأوعية  فوق  �شيدت 
ملمتلكات الدولة .

تعالت  فقد  ذلك  اإىلجانب 
ب�رضورة  املطالبة  االأ�شوات 
التدخل العاجل لرئي�ش اجلمهورية 
من اأجل اإيفاد جلنة حتقيق عالية 
االأ�شباب  عن  للك�شف   ، امل�شتوى 
تقدمي  عدم  خلف  تقف  التي 
اأرقام حقيقية باجلنوب بخ�شو�ش 
احل�ش�ش ال�شكنية التي مت االإفراج 
عن امل�شتفيدين منها  يف ال�شنتني 
املوجودة  تلك  اأو  االأخريتني 

عن  ناهيك   ، االإجناز  طور  يف 
بخ�شو�ش  املعقدة  الو�شعية 
االإعانات  و  العقارية  التجزئات 

املالية املوجهة للم�شتفيدين .
قد  اجلمهورية  رئي�ش  اأن  ومعلوم 
وجه خالل اجتماع جمل�ش الوزراء 
االأخري اإنذارا �شديد اللهجة لبع�ش 
االأحداث  جتاوزتهم  الذين  الوالة 
ب�شبب غياب اإرادة حقيقية للتكفل 
االجتماعية  اجلبهة  بان�شغاالتهم 
�شفيح  على  املوجودة  املحلية 

�شاخن .
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ورغم م�سي كل هذه ال�سنوات، اليزال لهذا 
من  جانفي  من   12 ي�سادف  والذي  اليوم 
كل �سنة ميزة بل نكهة خا�سة لدى اأمازيغ 
حتيه  االأخرى.  العربية  والبلدان  اجلزائر، 
العائالت القبائلية كل �سنة بطقو�س وعادات 
خا�سة تعك�س �سورة االأمازيغ ككل توارثتها 
الت�سامن  ي�سوده  بهيج  جو  القدم، يف  منذ 
على  منهم  تعبريا  والتاأزر،  االأمن  ويزينه 
تعم  اأن  متاأملني  اأملني  جديدة  �سنة  قدوم 
ومو�سم  وتزامنا  وال�سحة.  باخلري  عليهم 
اأ�سماء  عليه  تطلق  الذي  واحل�سد  الزرع 
�سمامي    ازقزاون،  اإمالالن،  منها  عديدة 
التي  االأ�سماء  ..الخ و غريها من  تلخريف 
تبنى بها اأ�سهر ال�سنة االأمازيغية، يتفائلون 
بها خريا لهم وللمحا�سيل الزراعية.  ي�رص 
اليوم  بهذا  االحتفال  على  القبائل  �سكان 
الذي يعد مبثابة ميالد لهم، من جهة ومن 
لهم  وفر�سة  منا�سبة  تعد  اأخرى  ناحية 
يعربون من خاللها عن مطلب من مطالبهم 
واأ�رصنا  �سبق  وكما  باالأ�سا�س  واملتمثلة 
والدفاع  بهويتهم  االعرتاف  اىل  �سابقا 
عن الثقافة. وما ي�سحبه من تقومي الناير 
يعتمد  الذي  الفالحي،  بالتقومي  املعروف 
عليه الفالحون يف زراعتهم ل�سبط ال�سقي 
االجتماعي  للتكافل  كان  كما  والغر�س. 
وتعود  اليوم.   هذا  من  االأخر  هو  ن�سيب 
جذور االحتفال بهذا اليوم اأي يناير ال�سهر 
ما  ح�سب  االأمازيغية،  ال�سنة  من  االأول 
اأي  ترويه الروايات واالأ�ساطري اىل 2960م 
قبل 954 من ميالد امل�سبح عليه ال�سالم. 
فيما حكيت بع�س االأ�ساطري والتي التزال 
را�سخة لدى �سكان املنطقة اىل يومنا هذا 
والتي تقول اأن �سهر يناير طلب من  �سهر 
اأن  بعد  اأيامه  اأحد  عن  له  التخلي  فرباير 
حتدته احدى العجائز باخلروج مع عنزاتها 
يف  البيت  خارج  طعامها  لطهو  ال�سغريات 
اأن  اال  منه  كان  فما  و�سقيعه،  برده  عز 
اأعرين  فرباير  عم  يا  فرباير:  لعمه  قال 
املتفوهة   العجوز  اأقتل  كي  ونهارا،  ليلة 
له  وكان  تتحداين'.  اأن  اأرادت  والتي  بالعار 
عمره  من  يومني  عن  فرباير  بتخلي  ذلك 
ل�سالح يناير الذي جمد العجوز وعنزاتها. 
واىل االأن يقول جداتنا: 'باأنه توجد �سخرة 
العجوز  �سخرة  ا�سمها  جرجرة  مبنطقة 
االأ�ساطري  تعدد  ورغم  لتبقى  والعنزات'. 
انت�سار  حادثة  املوؤرخني  بع�س  ح�سب 

فرعون  على  �سي�سناق  االأمازيغي  امللك 
ردا  وذلك  امليالد.  قبل  عام950  م�رص 
ال�ستهداف  الرومان  مع  حتالفهم  على 
احلقيقة.   اىل  االأقرب  احلدث  االأمازيغ. 
ورغم اختالف االأ�ساطري ونعدد احلكايات 
ال  اأنه  اال  يناير،  حول  ورويت  التي حكيت 
كانون  من   12 تاريخ  حول  اثنان  يختلف 
الثاين. حيث يعد مبثابة قا�سم م�سرتك بني 
اأمازيغ يف بلدان املغرب واجلزائر، تون�س 
وليبيا و�سوال اىل مناطق ال�سحراء الكربى 
'الطوارق' .  وكما كان ليناير العيد والذكرى 
من  ن�سيب  االآخر  هو  لال�سم  كان  حكايا، 
الق�سة، لكم نحكيها. والق�سة وماقيها هي 
اأن هذا االأخري اأي yanuyur كلمة مركبة 
 ayurو واحد.  وتعني   yan �سقني  من 
الفاحت من  معنى  بذلك  ليت�سكل  ال�سهر  اأي 
  id usggas اأي�سا    عليه  ويطلق  ال�سهر 
اأي ليلة ال�سنة. وهو يوم يف�سل بني فرتتني 

فرتة الربد القار�س وفرتة االعتدال. 
ومن يناير التاريخ واملنا�سبة، نحلق واياكم 
ونافذة على اأ�سالة وعادات منهكة بتقاليد 
عريقة نطل من نافذة تخ�س التح�سريات 

التي ت�سبق ع�ساء اليوم عليكم. 
اليوم  وت�سبق  التح�سريات  جترى  بالعادة 
والرجال  الن�ساء  فيها  يت�سارك  باأيام، 
مقتنيات  كل  بتوفري  تكون  بدايتها  �سواء، 
الطقو�س  الإحياء  ال�رصورية  وامل�ستلزمات 
لهكذا منا�سبة، حيث  والعادات امل�ساحبة 
لدى  ف�سوى  باأهمية  االأخري  هذا  بحظي 
فان  معتقداتهم  فح�سب  املنطقة،  �سكان 
تلك  يف  االأطباق  وتنوع  االإمكانيات  وفرة 
الليلة اأو قلتها له تاأثري على باقي اأيام ال�سنة 
بالن�سبة للعائالت. ومن هذا املبداأ يحر�س 
و�سغريهم  كبريهم  الواحدة  العائلة  اأفراد 

على اأن  ال ينق�س �سيء ليلتها. 
وتتجلى مظاهر االحتفال بهذا اليوم يف: 

وهذا  االأ�ساحي  يعني  والذي  اأ�سفل  نحر 
االأخري يختلف من عائلة اىل اأخرى ح�سب 
امكانياتها ومن منطقة الأخرى، حيث تف�سل 
بع�س القرى ذبح ديك عن كل رجل بالبيت 
ودجاجة  وديك  امراأة،  كل  عن  ودجاجة 
بالبيت. يف حني  حامل  امراأة  كل  عن  معا 
فاملهم  االأ�سحية  نوع  بع�سها  ت�سرتط  ال 
ح�سب معتقداتهم ا�سالة الدماء ذلك اليوم، 
حت�سني  جانب  اىل  وال�سعادة،  للرزق  جلبا 
اأراد العائلة من العني واالأمرا�س.  كما يعد 

عرب  القرويون  االأهايل  فيها  يلتقي  فر�سة 
الك�سك�س  طبق  يكون  كبرية  اأ�رصية  والئم 
تتخللها  املائدة،  �سيد  بالدجاج  املح�رص 
عن  تختلف  ومميزة  خا�سة  فنية  اأن�سطة 
�سور  وجتدد  تعك�س  ال�سنة  اأيام  باقي 
وال�سالم.  واالأمن  االأخوة  بقيم  التم�سك 
والتي  اليوم  لهذا  املميز  الطقو�س  ومن 
يف  االأمازيغ  �سكان  لدى  اأزليا  تقليدا  تعد 
خمتلف اأنحاء اجلزائر، ت�سلك من كل �سق 
وت�سمع من عند كل بيت اأهازيج و�سعارات 
على  برتديدها  االأهايل  يتفنن  الرتاث  من 
مبو�سم  اأملهم  على  منهم  تعبريا  م�سامعنا 
زراعي مزدهر من جهة وت�سيدهم بانت�سار 
ملك االأمازيغ على فرعون م�رص من جهة 
وبالتايل تكون فر�سة الإنعا�س ذاكرة الكبري 
هذا  لي�س  عندهم.  ال�سغري  و�سقل  منهم 
للمنا�سبة  امل�ساحبة  عادات  فمن  وح�سب 
ال�رصوري  من  اأنه  معتقداتهم  وح�سب 
اأن  االن�سان  لي�سمن  ال�سبع  حتى  االأكل 
ي�سبع باقي اأيام ال�سنة. واىل جانب حت�سري 
مييز  ما  االأطفال  مع  واالحتفال  االأطباق 
من  االأخرية  هذه  وتعد  'الوزيعة.'  يناير 
اأهم العادات التي تزين االحتفال والعر�س 
مع  الت�سامن  وتعني  'يناير'  االأمازيغي 
العائالت  جتتمع  اأين  الفقرية،  العائالت 
ويتم  واحد  بيت  يف  احلالة  املي�سورة 
التقليدية  االأطباق  وحت�سري  االأموال  جمع 
املتمثلة يف 'الر�سته' و 'ثيغريفني'.يف اأجواء 
ما  احل�سور  على  الن�ساء  فيها  تردد  بهية 
هو  قدمية.  اأغان  من  ذاكرتهن  به  جتود 
اأو 'الوزيعة'،  طابع فريد مييز التح�سريات 
اأ�سالة  تعك�س  ت�سامنية  ب�سورة  لينتهي 
لنا  تر�سمها  االأمازيغية  املراأة  وعراقة 
توزع  مت�ساوية  مباأكوالت  اأطباق  �سكل  يف 
على العائالت الفقرية ليكتمل بها امل�سهد 
احلقيقي  واملعنى  ال�سورة  لنا  وتت�سح 

للوزيعة. 
العادات  وتعدد  املناطق  الختالف  وكان 
�سمل  للم  وفر�سة  خا�سة  نكهة  والتقاليد 
الت�سامن  مفهوم  على  وتاأكيدا  الكل، 
والتاأزر واالأخوة، بني �سكان ال�رصق والغرب 
واجلنوب و�سكان القبائل، اختلفت املناطق 
وفرقتنا احلدود اجلغرافية واملكانية لكن 
واحدة  وجزائر  واحد  وطن  اأبناء  نبقى 
فعيد  واحدة.   اأعياد  وجتمعها  توحدها 
ما  ت�ساركت  عيد  هو  يناير  اأو  القبائل 

من  اجلزائرية  العائالت  وطقو�سه  ر�سيمه 
االحتفال  مظاهر  ومن  للجنوب.  ال�رصق 
اجللفة،  �سكان  بها  انفرد  والتي  باجلنوب 
�سعر  ق�س  اأي  الطفل  تزيني  عادة  هي 
ميالده،  على  �سنة  م�ست  الذي  الطفل 
منا�سبة  اجللفاوية  العائالت  تنتظر  بحيث 
جرت  كما  االأطفال،  �سعر  لق�س  يناير 
اليوم  لهذا  املميز  الطقو�س  ومن  العادة، 
الطفل  ذلك  �سع  ق�س  من  االنتهاء  وبعد 
التمر  والقاء  ق�سعة خ�سبية  و�سعه يف  يتم 
واحللويات عليه ويقوم هو بدوره بتوزيعها 
على احل�سور وهي عادة جندها عند �سكان 
البليدة كذلك. كما كان للمائدة النايلية هي 
بهاتة  حتييها  وطقو�س  ح�سور  االأخرى 
�سيدها  ال�رص�سم  طبق  يكون  املنا�سبة 
فيها  ت�سرتك  عادة  اجلافة  باحلبوب  )اأكلة 
حني  يف  معا(.  وبو�سعادة  م�سيلة  من  كل 
كامل  اأ�سبوعا  الطوارق  بربر  يخ�س�س 
'االأ�سبوع  الوم ويطلق عليه  لالحتفال بهذا 
يف  القبائل  كل  جتتمع  حيث  االأمازيغي'، 
تنفرد  كامل،  اأ�سبوع  ملدة  واحد  مكان 
التقليدية،  االأكالت  بتح�سري  ال�سباحات 
وتخ�س�س الفرتة امل�سائية لتوزيع ما جادت 
اأما  اجلميع.  على  اأطباق  من  ال�سيدات  به 
الليل حكاية اأخرى تروى على ل�سان الفرق 
بالغناء  م�سامعنا  تطرب  التي  املو�سيقية 
والتهليل والرق�س حتى ال�سباح.   واملميز 
على  العائالت  اجتماع  الغرب  �سكان  عند 
بعد  فيما  لتتزين  بالدجاج'  العي�س  اأكلة   '
من  مكون  طبق  وهو  الدقاق'  ب  القعدة 
الفول ال�سوداين واجلوز. ولنا�س ال�رصق من 
االحتفال ن�سيب وفيه لهم عادات وطقو�س 
يف  بالعادة  وتبداأ  اليوم  هذا  جتمل  مميزة 
ويكون  جديد،  اأثاث  واقتناء  البيوت  تزين 
ن�سيب  االأخر  هو  ال�سخ�سوخة  لطبق 
وح�سور عند العائالت، اىل جانب اجلوزية 

املزينة ل�سهرة يناير الق�سنطينية. 
ومعها مظاهر  والتقاليد،  العادات  تختلف 
االأمازيغي  االأ�سبوع  اأو  بيناير  االحتفال 
الفرحة  ووحدها  اجلنوب،  �سكان  عند 
ت�سودها  واحدة،  تبقى  من  واملنا�سبة 
االأحبة  وملة  العائلية  والزيارات  الفرحة 
العر�س  هو  واحلكايا،  الهدايا  ملوؤها 
جمعتنا  منا�سبة  'يناير'.  واملولد  وامليالد 

واياكم هذا العدد.    

يناير احلكاية الأمازيغية اجلميلة    

تختلف التهاين 
وتتعدد الأماين، 

ووحده 'يناير' 
العرو�س واملنا�سبة من 

يبقى رغم اختالف 
ت�سمياته 'اماللن. 
اإقورارن.' ب�سبب 
اختالف اللهجات 

الـاأمازيغية يف 
اجلزائر واحد. وارث 

تاريخي يف ذاكرة 
الأمازيغ باق. 

بقلم: الزاهي دنيا

تكتنز  اإفريقيا  �سمال  فمنطقة 
ونقو�سا  فنية  وحتفا  اأثرية  معامل 
اأدبية  ون�سو�سا  ح�سارية 
تخلد  اأن  �ساأنها  من  واأ�سطورية 
ع�سوره  يف  الرببري  االإن�سان 

املتعاقبة.
واالإن�سجام  التنوع  هذا  ونلمح 
ومهرجانات  فنية  حمافل  يف 
خمتلفة للرتاث االأمازيغي الرببري 
واالختالطات واالمتزاجات الفنية 
العريقة وهذا مايدل على الذاكرة 

احلية امل�ستمرة على الدوام...

التي يناير : والعراقة  االأ�سول  اأحد  هو 
يف  االأمازيغي  الرجل  جذور  تبث 

املنطقة بل هو راأ�س خيط يربط 
االإنتماء واحلا�رص...

عيد يناير :

يحتفل به الربابرة واالأمازيغ كعيد 
تاأ�سيلي يرمز لعدة اأبعاد تاريخية 
اأ�سقا�س   " ي�سمى  وما  خمتلفة 
اأمقا�س" ويف تاريخ املنطقة يعترب 
التفرعات  من  جملة  يناير  عيد 
والعرقية  ،واجلغرافية،  التاريخية 
والن�ساأة  التواجد  قوة  تبلور  التي 
يعتربه  لذلك  املنطقة  هذه  الأهل 
املوؤرخون عيدا اإفريقيا يجمع بني 
الكثري من املناطق ويوحد العديد 

من العادات والتقاليد اخلالدة..

عيد ينايروالفنون اجلميلة

تتمتع �سمال اإفريقيا مبوروث 
تاريخي عظيم مما يحفظ 
لها اأ�سالتها وعبق فنونها 
اجلميلة وهذا ما يوؤكده 
التاريخ الفريقي ب�سفة 
عامة والأمازيغي ب�سفة 

خا�سة.

بقلم: م�سعودة فرجاين

حفر يف الذاكرة
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الواليات  فقد كان يوماً م�شهوداً يف تاريخ 
ورافقه  �شبقه  ملا  االأمريكية،  املتحدة 
من خالفاٍت ونزاعاٍت حول �رشعية نتائج 
االنتخابات، رغم اأنه يف اأ�شله يوٌم مميٌز له 
بالنظر  الكبري  �شاأنه  وله  ومكانته،  رمزيته 
عن  النا�شئ  ولالأثر  ووظيفته،  مهمته  اإىل 
قراره، لكنه كان من اأ�شواأ اأيام حياتها، ومن 
اأ�شوداً،  ثالثاًء  فكان  وخزياً،  بوؤ�شاً  اأكرثها 
االأمريكي،  ال�شعب  تاريخ  يف  معيباً  ويوماً 
واالحتفاالت  اأتراح،  اإىل  االأفراح  قلب  اإذ 
اقتحامات،  اإىل  واملهرجانات  ماآمت،  اإىل 
والتهاين اإىل عزاء، والغناء اإىل عويل، وكاأنه 
كابو�ٌس من املا�شي وحلٌم مزعٌج ما كانت 
اأ�شواأ  هو  ملا  مر�شحاً  كان  وقد  تتمناه، 
واأكرث خطراً، لوال اأن تداركتهم رحمة ربهم 

فاأجنتهم وحمتهم.
العامل  االأوىل يف  الدميقراطية  دولة  غدت 
ال�شواري  فيها  جتوب  غابًة  اليوم  هذا  يف 
اليمينيون  ويحتلها  الغربان،  وت�شكنها 
العن�رشيون،  واملحافظون  املتطرفون 
واملجرمون،  الغوغائيون  فيها  ويعبث 
الذين دخلوا مقر الت�رشيع االأمريكي االأهم 
يف العامل، وا�شتباحوا مبنى الكابيتول هيل 
وعاثوا فيه خراباً، وعبثوا مبكاتب اأع�شاء 
تغيري  واأرادوا  والنواب،  ال�شيوخ  جمل�شي 
الدميقراطية،  على  واالنقالب  النتائج 
اأ�رش  جمنوٍن،  اأهوٍج  لرجٍل  انت�شاراً 
و�شوه  عالقاتها،  واأف�شد  اأمريكا  ب�شمعة 
ورف�س  دميقراطيتها،  وعاب  �شورتها 
واأ�رش  االنتخابات،  �شناديق  اإىل  االحتكام 
البيت  �شيد  يبقى  اأن  والت�شبيح  بالبلطجة 
االأبي�س والرئي�س الفعلي للواليات املتحدة 

االأمريكية.
اإىل  ومواطنني،  اأنظمًة  العرب،  نظر 
كٌل  زاويٍة،  من  اأكرث  من  اجلارية  االأحداث 
املواطنني  فغالبية  ورغبته،  فهمه  ح�شب 
االأنظمة  ن�شري  اأن  وجدوا  العرب 
االأول  وحاميها  العربية  الديكتاتورية 
يقلدهم وي�شري على هداهم، فها هو ينقلب 
بال�شلطة،  ويتم�شك  الدميقراطية  على 
اإىل  واالحتكام  للقانون  اخل�شوع  ويرف�س 
عنها  التنازل  وياأبى  االنتخابات،  �شناديق 
والتفريط بها، ولهذا دعا اأن�شاره وموؤيديه 
والقوة  بالبلطجة  وي�شاندوه  معه  ليقفوا 
والتك�شري،  والتخريب  والتهديد  والعنف، 

واالقتحام واالجتياح واالحتالل.
لكنه انك�رش ب�رشعة وهزم على عجل، وباءت 
جهوده بالف�شل، فا�شطر خائباً اإىل الرتاجع 
والت�شليم  بالهزمية  واالعرتاف  واالنكفاء، 
باخل�شارة، ففرح غالبية املواطنني العرب 
الذي  وبالظامل  هوى،  الذي  بالطاغية 
واأمريكا  رئي�شهم،  لي�س  اأنه  رغم  �شقط، 
لهم  بالن�شبة  ذهابه  لكن  بالدهم،  لي�شت 
ن�رٌش وكرامة، اإذ �شقط من نا�رش حكامهم 

الظلمة، واأيد حكوماتهم الفا�شدة.
اأما بع�س االأنظمة العربية فقد ا�شتب�رشت 
يف  واأيدته  بح�شوده،  وفرحت  مب�شعاه، 
ظنت  فقد  دعواه،  يف  ونا�رشته  زحوفه، 
خ�شومه،  على  �شينت�رش  بغوغائيته  اأنه 
ال�رشعية،  على  �شيتغلب  وبعن�رشيته 
املعادلة  �شيغري  احلمقى  وبتغريداته 
اأم�س  يف  فهم  القانون،  على  و�شينقلب 
اأيتاماً  ي�شبحون  قد  وبدونه  اإليه،  احلاجة 
على موائد �شعوبهم االأ�شيلة، فمن ذا الذي 

�شي�شمن  الذي  ومن  بعده،  من  �شيحميهم 
كل  اأعطوه  �شقط، فقد  اإذا  اأنظمتهم  بقاء 
الداخلية  ثيابهم  من  له  وجتردوا  �شيء، 
لري�شى، و�شلموه ما يحب ويتمنى، وتنازلوا 
و�رشقوا،  اغت�شبوا  وعما  ميلكون  عما  له 
واأنه  واخلالد،  الباقي  اأنه  منهم  اعتقاداً 
�شاكن البيت االأبي�س اإىل االأبد، واأنه �شيبقي 
عليهم نوقاً يحلبهم، وحمرياً يركبهم، فقد 
وارت�شوا  العهد،  واأعطوه  الوعد،  �شدقوه 

اأن يكونوا عنده اأجراء مدى الدهر.
ال�شعب  من  العرب  املواطنون  ياأمل 
راأوا  وقد  اإدارته اجلديدة،  ومن  االأمريكي 
جنون رئي�شهم و�شفه عقله وقلة وعيه، اأن 
اأ�شاوؤوا  قد  احلمقى  واإدارته  اأنه  يدركوا 
حقهم  يف  واأخطاأوا  العربية،  ال�شعوب  اإىل 
يوم اأن نا�رشوا اأنظمتهم واأيدوا حكامهم، 
والعدوان،  والبغي  الظلم  على  و�شاعدوهم 
واأ�شدها  اجلرائم  اأفظع  ارتكبوا  واأنهم 
عندما  الفل�شطيني،  ال�شعب  �شد  فح�شاً 
حقوقهم  على  املهوو�س  رئي�شهم  جتنى 
يف  ال�شهيوين  الكيان  واأيد  ومقد�شاتهم، 
مزورًة،  �رشعيًة  ومنحهم  عليهم،  عدوانه 
قدماً  ليم�شي  ظاملاً،  اأمريكياً  وغطاًء 
وتو�شيع  الفل�شطينية،  االأر�س  ق�شم  يف 
وال�شيطرة على  ال�شكان  اال�شتيطان وطرد 
ال�شعب  ينتبه  فهل  واملقد�شات،  احلقوق 
قد  اأنهم  اإىل  اجلديدة  واإدارته  االأمريكي 
اأخالقيٍة،  اأزمٍة  من  واجهوا  ملا  اأ�ش�شوا 
على  مي�شوا  اأم  لها،  ب�شيا�شتهم  ومهدوا 
ذات ال�شيا�شة التي اأ�رشت بهم وب�شمعتهم، 

واأ�شاءت اإليهم واأف�شدت حياتهم.
االأنظمة  فرحت  فقد  اآخر  جانٍب  من   

مبا  كثرياً  و�شعدت  راأت،  مبا  العربية 
الدميقراطية  عا�شمة  هي  فها  �شاهدت، 
االأوىل يف العامل تقلدهم وتتبع خطواتهم، 
بهم  وتتاأ�شى  مثلهم،  وتت�رشف  وت�شبههم 
�شيا�شتهم  ينتقدون  فلماذا  منهم،  وتتعلم 
باحلكم  مت�شكوا  اإذا  عليهم  ويعرت�شون 
ورف�شوا  ال�شلطة،  يف  البقاء  على  واأ�رشوا 
زوروا  اأو  االنتخابات  اإىل  االحتكام 

نتائجها.
رمبا كانوا �شيكونون �شعداء لو ا�شت�شارهم 
وجلاأ  م�شاعدتهم،  وطلب  ترامب  اخلائب 
تطويع  يف  فخربتهم  وا�شتن�رشهم،  اإليه 
ال�شعوب وتغيري �شناديق االنتخابات كبرية، 
من  وعندهم  وعميقة،  وا�شعة  وجتربتهم 
اخلربات والقدرات ما يجعلهم االأوفر حظاً 
اأنه يجعجع  لهم  اأثبت  ولكنه  فوزاً،  واالأكرث 
هم  بينما  يفعل،  وال  ويبعبع  يطحن،  وال 
يتمنون،  ما  ويحققون  يريدون،  ما  يفعلون 
وويٌل ملن يعار�شهم ويقف يف طريقهم، اأو 

يقاومهم ويت�شدى لبغيهم.
على  نعي�س  اأن  نحب  وال  �شامتني  ل�شنا   
اآمالنا  نبني  اأن  نقبل  وال  االآخرين،  اأحزان 
على اآالمهم، ولكنها فر�شة ن�شتغلها لرنفع 
االأمريكية،  االإدارة  وجه  يف  عالياً  ال�شوت 
اأن تكف عن �شيا�شاتها الظاملة، واأن تناأى 
وم�شاعدة  الظاملني  ن�رشة  عن  بنف�شها 
حل  وما  عربة،  اأ�شابهم  فما  املعتدين، 
واآبوا،  منه  ا�شتفادوا  فهال  در�ٌس،  بهم 
احرتام  اأن  واأدركوا  وتابوا،  منه  وتعلموا 
ال�شعوب حق، واالعرتاف باإرادتهم واجب، 
ون�رشتهم ف�شيلة، واالعتداء على حقوقهم 

رذيلة، ومنا�رشة اأعدائهم نقي�شة.     

الذي  البناء  الفعال  الدور  وبناء  الدولة 
اأبعاده املوؤ�ش�شاتية  العام يف  يرثي امل�شهد 
الدائر  الوطني  النقا�س  ولعل  ،واملجتمعية 
املدين  املجتمع  بناء  اعادة  على  اليوم 
مفاهميا  ثري  ا�شطالحي  وعاء  وللمفهوم 
،والتج�شيد  للتنفيذ  اآليات  اإىل  ال يحيل بعد 
من  هاما  جزءا  تقديري  يف  ي�شكل  ،وهذا 
حالة من عدم اال�شتيعاب للخل الذي طال 
ل�شنوات  الت�شقت  التي  والتناق�شات  الكيان 
باالأداء اجلمعوي الذي �شي�س وميع ل�شنوات 
هذه  ،وجتاوز  االيقاع  هذا  عن  �شذ  ،وما 
كيانها  لها  النمطية مناذج جمعوية  ال�شورة 
لها  وطاقات  نخب  فيها  والفاعل  وطرحها 

روؤية .

التك�ين التزام نخب�ي م�ؤ�س�ساتي

املجتمع  تاأطري  على  اال�شتغال  املهم  من 
على  بارتكاز  الكيان  هذا  وتنظيم  املدين 
الفعل  اإليها  ي�شتند  التي  واالأعراف  القيم 
خمرجات  اأحد  يعترب  الذي  اجلمعوي 
الدولة احلديثة فاملتاأمل يف جتربة امل�شار 
االختالالت  مدى  يرى  البالد  اجلمعوي يف 
يف  اجلمعوي  العمل  طالت  التي  العديدة 
من  م�شار  بعد  وهذا  املجاالت  خمتلف 
التي  اجلمعيات  لن�شاط  املمنهج  التمييع 
فئوية  �شيقة  مب�شالح  بع�شها  الت�شق 
واأخرى  انتخابية  الإغرا�س  ومتوقعات 
العمل  وا�شرتاجتيات  للروؤية  افتقدت 
واالأداء والبارز اأن تعدادا هاما من العناوين 
تفتقر  اجلمعوية  ال�شاحة  يف  املوجودة 
لقيادات توؤطر العمل اجلمعوي قابل اأدائها 
للقيا�س فرغم التحاق العديد من اجلامعيني 
من ال�شباب بالعمل اجلمعوي على امل�شتوى 
اأن  اإىل  للعيان  بارز  م�شهد  وهذا  الوطني 
بروؤية  توؤطر  هامة  وركائز  مقومات  غياب 
املدين  املجتمع  ا�شرتاجتي  وببعد  اعمق 
اأ�شميه »  اإىل ما  اأحال امل�شهد  يف اجلزائر 
�شتات جمعوي ، االأداء املن�شاباتي ، تراجع 

ثقافة التخ�ش�س يف العمل اجلمعوي وكلها 
اجلمعوي  الفعل  تواجه  حقيقية  مع�شالت 
اجلمعوية  ال�شاحة  اأن  اىل  االنتباه  ويجب 
ميكن  وال  الكيف  فيها  يغيب  بالكم  ثرية 
متتاز  والتي  املبدعة  اجلمعوية  للطاقات 
اأن ت�شنع  باأداء نوعي يف املجال اجلمعوي 
احلالية  النمطية  ال�شورة  خارج  اإيقاعا 
 « من  اجلمعوية  ال�شاحة  تطهري  مت  اإذا  اإال 
اجلمعيات املتحزبة و االخرى التي متار�س 
الأهداف  اإ�شناده  دون  الن�شاط  ب�شطحية 
لدى  االقرتاح  قوة  من  تعزز  ا�شرتاجتية 
الفاعل اجلمعوي .                                                                                               

القيادة اجلمع�ية ..ثقافة 
وتنظيم

اأهمية يف حتريك امل�شار  اأكرث املعطيات   
اجلمعوي ليكون يف م�شتوى التطلعات التي 
هي  عام  ب�شكل  واملجتمع  الدولة  تن�شدها 
اجلمعوية  القيادة  وثقافة  بفكر  االهتمام 
 « من  متلكه  مبا  تقا�س  اجلمعية  فكفاءة 
واالإقناع  التاأطري  على  قادرة   « قيادات 
ات�شال  لغة  وبناء حتى  والتخطيط  والتاأثري 
ف�شل  على  قائمة  وال�شلطات  االإدارة  مع 
�شيا�شية  كيانات  اأي  عن  اجلمعوي  الدور 
ت�شكل خطاب  فالقيادة اجلمعوية  اأو فئوية 
هامة  ا�شرتاجتية  باأهداف  توؤمن  كفاءات 
ولعل  العام  العمل  واإثراء  الدولة  بناء  يف 
يف  اجلمعوية  القيادة  يف  املوجود  اخللل 
يقودها  التي  اجلمعيات  من  وا�شع  قطاع 
�شيئا  العام  العمل  يف  يفقه  ال  من  لالأ�شف 
للتاأمل  قابل  م�شار  اإىل  ن�شاطه  يحيل  ،وال 
والنقا�س والتقييم فبع�س روؤ�شاء اجلمعيات 
علمية  م�شتويات  ميلكون  ال  املوجودون 
مقنعة وميار�شون العمل اجلمعوي ب«ثقافة 
اأ�شا�شه  على  يتم  الذي   « التجاري  ال�شجل 
اأو  وامل�شوؤولني  ال�شلطات  مع  م�شالح  جني 
امل�شاومة وال�شغط لتحقيق مطالب معينة 
خا�شة ولي�شت عامة دون ان نعمم يف هذا 

التي  املمار�شات  هذه  من  فجزء  ال�شياق 
الميكن اعتبارها باجلمعوية ميعت واف�شدت 
ال�شلطات  حتى  وجعلت  اجلمعوية  ال�شاحة 
واالإدارة على امل�شتوى املحلي تتعامل مع 
غري  العتبارات  اجلمعيات  من  النوع  هذا 
يف  توزنات  لتحقيق  بل  موؤطرة  وال  مهنية 
ال�شاحة املحلية ثم الوطنية من حيث ن�شاط 
اجلمعيات  ايقاع  جعل  الذي  وهذا  املنابر 
يف العمل العام ويف تقاليد وعالقات الفاعل 

اجلمعوي مبوؤ�ش�شات الدولة باهتا .

ميثاق لالأخالقيات

اإن غياب اأي ميثاق لالأخالقيات يخ�س العمل 
اجلمعوي يف البالد ويوؤطر امل�شار بامل�شتوى 
امل�شهد  جعل  املن�شودة  والغاية  املطلوب 
اجلمعوي اأكرث انعزاال عن القيم واالأعراف 
التي  املمار�شة  قواعد  واأ�شحت  واملبادئ 
تاأثريا على  اأكرث  ال�شخو�س  فر�شتها حركة 
تراكماته  له  الذي  احلايل  وامله�شد  الو�شع 
التي حتيل ملمار�شات كانت فيها  املتتالية 
منرب  من  اأكرث   « انتخابية  »اأداة  اجلمعيات 
معنوي  رقابي  دور  وممار�شة  لالقرتاح 
الت�شاركية  الدميقراطية  من  اي�شا  يعزز 
اإىل  االجتاه  ال�رشوري  من  ا�شحى  وقد 
البالد  يف  املدين  للمجتمع  اخالقي  ميثاق 
ينظم ثقافة املنابر اجلمعوية ويوؤطر بروؤية 
»التمييع  ثقافة  ويزيل متاما  امل�شار  اأعمق 
اجلمعوي » الذي كان العنوان البارز ل�شيا�شة 
اجلمعوية  الفواعل  ا�شتغل  �شابق  نظام 
لتمرير عهدات انتخابية ،و�شيا�شات فا�شلة 
،واأنتجت واجهة من الدخالء على ال�شاحة 
امل�شالح  اإال  لهم  هم  ال  الذين  اجلمعوية 
االأغرا�س  وحتقيق  والتموقع  اخلا�شة 
من  وا�شع  قطاع  حتويل  بعد  االنتخابية 
الكيان  اأخرج  انتخابي  وعاء  اىل  اجلمعيات 
االآن جنني  ونحن  وفعاليته  دوره  من  متاما 
العمل  طال  الذي  االف�شاد  هذا  تبعات 
اجلمعوي يف البالد وي�شتوجب االن االجتاه 

ودور  ن�شاط  يوؤطر  اأخالقي  ميثاق  اإىل 
املجتمع �شمن احلقوق والواجبات .

التخ�س�ص ي�ؤطر الأداء  

من التقاليد التي تغيب يف م�شهدنا اجلمعوي 
نتاج االختالت الكثرية التي ا�شابت و�شلت 
التخ�ش�س  ثقافة  غياب  اجلمعوي  العمل 
اجلمعوي اأن �شح القول والتو�شيف فقطاع 
املوجودة  اجلمعوية  العناوين  من  وا�شع 
اأع�شاوؤها  ميلك  ال  اجلمعوية  ال�شاحة  يف 
اأداء  لتقيم  ال�رشورية  الكافية  املوؤهالت 
قطاع وهذه م�شالة هامة يجب االنتباه اإليها 
الظريف  املنا�شباتي  العمل  ثقافة  اأن  كما 
تطغى على االأداء اجلمعوي منذ �شنوات وال 
نرى اإال اهتماما �شئيال بثقافة » امللفات » 
التي ميكن على اأ�شا�شها اأن تتقدم اجلمعيات 
خا�شة منها ذات التواجد والتمثيل الوطني 
املجاالت  خمتلف  يف  نوعية  مب�شاريع 
اأي  يف  فاعال  طرفا  اجلمعية  من  جتعل 
العملية  لدمقرطة  جماال  اأو  تنموي  م�شار 
الت�شاركي  العمل  ثقافة  وتكري�س  التنموية 
االأطراف  لكل  ملزمة  كاآلية  تغيب  التي 
اأهمها  عديدة  العتبارات  الواليات  يف 
املحليني  امل�شوؤولني  من  العديد  »ذهنيات 
خا�شة  املحلية  مثال  اجلمعيات  اجتاه 
 « الطرفني  بني  واأحكام م�شبقة   .. الن�شطة 
اجلمعية وامل�شوؤول » يف الكثري من االأحيان 
ثقافة  ان  واعتقد  التعامالت  �شياق  �شمن 
�شمن  هامة  اأولوية  اجلمعوي  التخ�ش�س 
املدين  املجتمع  لتاأطري  ر�شمي  م�شار  اأي 
احلياة  ودوره يف  وترقيته مكانته  البالد  يف 
عليه  اال�شتغال  يجب  ما  وهو  املوؤ�ش�شاتية 
خا�شة بعد انطالق ور�شات وطنية ي�رشف 
املكلف  اجلمهورية  رئي�س  م�شت�شار  عليها 
تت�شتهدف  املدين  واملجتمع  باجلالية 
والدور  االأداء  حول  هام  وطني  نقا�س  فتح 
م�شارات  القادم  يف  املن�شود  اجلمعوي 

وحمطات هامة لبناء الدولة اجلديدة . 

اقتحام الكابيتول هيل بعيوٍن عربيٍة

املجتمع املدين فر�ص التاأطري والتنظيم

يالحظ يف الت�جه 
الر�سمي الذي ي�ستدعي 

دورا للمجتمع يف م�سارات 
مقبلة من البناء امل�ؤ�س�ساتي 
للدولة اجلزائرية الإحلاح 

على اإعادة تنظيم الكيان 
اجلمع�ي الذي ت�سرر 

ل�سن�ات من متييع ممنهج 
وت�سطيح لالأداء ،و�سعب�ية 

يف الن�ساط وحمدودية 
ر�سيد قطاع وا�سع من 

الفاعلني  يف التعاطي مع 
ق�سايا املجتمع .

 بقلم د.حممد مرواين

بقلم د. م�سطفى ي��سف اللداوي

روؤى و اجتاهات

لعل اأغلب �سكان الكرة 
الأر�سية كان�ا يتابع�ن على 

اله�اء مبا�سرًة ما يجري يف 
العا�سمة الأمريكية وا�سنطن، 

ي�م ال�ساد�ص من �سهر كان�ن 
ثاين اجلاري، وه� الي�م 

املخ�س�ص لجتماع الك�جنر�ص 
الأمريكي للم�سادقة على 

انتخاب ج�زيف بايدن رئي�سًا 
لل�ليات املتحدة الأمريكية، 

وعلى الرغم من اأنه ي�ٌم 
وطنٌي اأمريكي بامتياٍز، اإل اأن 

العامل كله كان ينتظر نتيجته 
ويرتقب قراره، ففيه �سيتم 
ت�سمية رئي�ص اأعظم دولٍة 

يف العامل، وقد يحل� للبع�ص 
ت�سميته باأنه ي�م امل�سادقة 

على »رئي�ص العامل«.
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ا�ستدراك

يف الغرب ثقل اإ�سالمي مهدور الطاقة.. فمن ينتبه؟
العالقة امل�سو�سة:

من �أ�شو�أ �لأفعال و�أكرثها ف�شال 
تاأتي  �لتي  تلك  للهز�ئم  وجلبا 
رد�ت فعل ملا يقوم به �خل�شوم.. 
ومن هنا ي�شتطيع �لأ�رش�ر ر�شم 
بهم  ينتهي  للطيبني  طريق 
هذ�  و�لتبعرث..  �ملهالك  �ىل 
يتم علينا �شو�ء كنا  بال�شبط ما 
يف بالدنا �لعربية و�لإ�شالمية �أو 
على �لعرب و�مل�شلمني يف �لبالد 
�لعالقة  هذه  ويف  �لغربية.. 
�لنف�شية  �لأمر��ض  كل  تت�رشب 
و�لظن  �لت�شكك  م�شدرها  �لتي 
نقت�رش  وهنا  وح�شنه..  �شيئه 
�لعرب  حالة  عن  باحلديث 

و�مل�شلمني يف �لدول �لغربية.
��شتح�شار  �ىل  هنا  �أميل  ل 
�لتي  و�لأرقام  �لإح�شائيات 
�لعربي  �لوجود  تر�شد 
�ملجتمعات  يف  و�لإ�شالمي 
معها  �ختلف  بدء�  لأين  �لغربية 
�ملو�شوع  تناول  يف  منهجيا 
ولأنها تناق�ض �أوهاما.. ذلك لأن 
�لعرب و�مل�شلمني �لذين يعي�شون 
�أو  ب�شكل  �أ�شبحو�  �لغرب  يف 
باآخر �أوربيني �أو �أمريكان يوؤدون 
نحو  و�جبات  من  عليهم  ما  كل 
�أوطان جديدة بنظام �إد�ري �آخر 
ويكون  �آخر  �قت�شادي  ونظام 
فعال  جزء  �أنهم  عنهم  �حلديث 
من جمتمعاتهم �ل�شابقة �إمنا هو 

من باب �لتلفيق و�لتناق�ض.
�جلمعيات  تناثر  ولكن 
و�ملثقفني  و�جلماعات 
�ملهزوزين بني هذه �لكتلة يعمق 
�ىل  �لن�شد�د  ما  حد  �ىل  فيها 
ويتحول  و�ملكان  �لزمان  خارج 
و  �نكفاء  حالة  �إىل  خطابها 
تقوقع في�شبح حجمهم بال قوة 
وكتلتهم بال �جتاه.. ويف �ملقابل 
�ل�شتعمارية  �لدو�ئر  ترت�شد 
�لتو�جد  لهذ�  �لعدو�نية  و�لقوى 
وت�شتغل  �لكمائن  له  وتن�شب 
و��شتفز�زه  �شيطنته  على  بد�أب 
�لتعاي�ض  حالة  من  و�إخر�جه 
دوما  ودفعه  �ليجابي  �لفعال 

�ىل حالت �لتقوقع و�ل�شلبية.
�لعرب  على  �لأمر  ويختلط 
وهم  �لغرب  يف  و�مل�شلمني 
تلك  مثل  �أحيانا  يتلقون 
�لت�رشفات فين�شحب �إح�شا�شهم 
بالغنب و�لقهر جتاه �ملجتمع بكل 
هدف  ذ�ته  بحد  وهذ�  مكوناته 
بحيث  و�شيطاين  ��شتعماري 
يف  فاعلة  �لتوج�ض  حالة  تظل 
جتاه  و�مل�شلمني  �لعرب  نفو�ض 
حميطهم فيفقدون �لقدرة على 
على  �ملبني  �ليجابي  �لندماج 
على  و�لعمل  �ملتبادل  �لحرت�م 
�لقو��شم �مل�شرتكة بني �أبناء بلد 

و�حد.
و�مل�شلمون  �لعرب  ين�شى 
هذه  �إىل  جاءو�  �إنهم  للحظات 
�لبلد�ن فارين من �أو�شاع مزرية 
يف بلد�نهم فينخرط كثري منهم 
يف تذمر غري مفهوم وبحث عن 
�نزو�ء يعرب عن �نهز�م ح�شاري  

يغيب عنهم �ن هذه �ملجتمعات 
بثقافة  معينة  وجهة  لها 
كثري�  نا�شلت  معينة  �جتماعية 
باب  نفتح  وهنا  �إليها  ت�شل  لكي 
وحل�شن  و�خلا�ض..  �مل�شرتك 
�أنهم  و�مل�شلمني  �لعرب  حظ 
قيما  �لغرب  بالد  يف  يجدون 
هي  �لنا�ض  �أو�شاط  يف  ت�رشي 
�خلا�شة  قيمهم  لتمثل  �لأقرب 
وحقوقه  �لآخر  �حرت�م  من 
و�لنظام  و�لنظافة  و�لتكافل 
و�مل�شئولية  و�لعمل  �لعلم  و 
هذه  للعن�رشية..  و�لت�شدي 
كانت  �لتي  �حل�شارية  �لقيم 
�شببا يف دهر من �لزمن يف بناء 

�حل�شارة �لعربية �لإ�شالمية.
يف  �مل�شو�شة  �لعالقة  هذه 
�لعرب  بني  �لغربية  �ملجتمعات 
وبني  جهة  من  و�مل�شلمني 
عن  يعرب  �لوطن  يف  �رشكائهم 
�نعد�م �لقدرة على �لنتقال �إىل 
ما توجبه �ل�رش�كة �لوطنية بعيد� 
فت�شبح  �ملو�قف  �شو�بق  عن 
�جتاه  ول  قيمة  بال  �لكتلة  هذه 
�ل�شخرية  �أحيانا مثار  بل ت�شبح 
�شلبية  منطية  و�شورة  و�لنتقاد 

عن �لعرب و�مل�شلمني.

الت�سارك الإن�ساين:

�أخو  �لإن�شان  �أن  عنا  غاب 
�لزمن  مع  وفقدنا  �لإن�شان 
�ل�شافية  �لإ�شالمية  �لنظرة 
�أرو�حنا  وتقيدت  �لب�رش  نحو 
ووطنية  عرقية  بنزعات 
نكون  �ن  على  �لقدرة  �أفقدتنا 
قبل  هنا  �لنا�ض..  على  �شهود� 
�أحكام  �ىل  �لبع�ض  ين�رشف  �أن 
�ن  لبد  كالمنا  على  متعجلة 
نظهر قيمة �لدفاع عن �لأوطان 
هنا  ولكننا  و�لأمة  �ل�شعب  وعن 
يف  �لأ�شيلة  �لقيمة  �ىل  نوجه 
للظلم  برف�شنا  متمثلة  �لدفاع 

و�لعن�رشية و�جلرمية.
�لإن�شاين  �لت�شارك  لقيمة  نعود 
�لإن�شانية  �مل�شرية  �أن  فرنى 
و��شعا  �إن�شانيا  ت�شاركا  �شهدت 
�لإنتاج  يف  و�أمم  �شعوب  بني 
كانت �حل�شارة  ولقد  �حل�شاري 
منوذجا  �لإ�شالمية  �لعربية 
�ل�شعوب  كل  فيه  �شبت  ر�قيا 
من  عندها  ما  خري  و�لأمم 
فاحل�شارة  وخرب�ت  تفاعل 
و�لعمر�ن �منا هما نتاج �لتفاعل 
و�لتكامل ل �لت�شارع و�لتناحر.. 
�لعربية  �حل�شارة  على  فكان 
قيمة  حتفظ  �ن  �لإ�شالمية 
على  و�لت�شجيع  و�لق�شاء  �لعدل 
وتوفري  عليه  و�ملكافاأة  �لعمل 
وهذه  و�لتطور  �لنماء  �رشوط 
�لقو�نني هي �لتي حتكم م�شرية 

�حل�شار�ت جميعا.
و�ل�شعوب  �لأمم  �شاركت  وكما 
�لعربية  ح�شارتنا  يف  جميعا 
�ل�شعوب  فهاهي  �لإ�شالمية 
�حل�شارة  يف  ت�شهم  و�لأمم 
�ملن�شاأ  حيث  من  �شو�ء  �لغربية 
يف  �ملعرفة  روح  تفجري  يف 

�لفكر  �لغرب من خالل عمالقة 
ر�شد  كابن  �لإ�شالمي  �لعربي 
و�بن خلدون و�شو�هم من رجال 
وك�رشو�  �لغربي  �لوجد�ن  هزو� 
�لعرب  علوم  لي�شتقبل  جموده 
و�جلرب  �لهند�شة  يف  �مل�شلمني 
�حل�شارة  فتنبعث  و�لطب 
�شلطة  من  متحررة  �لغربية 

�لكني�شة و�لإقطاع..
ل�شيما  �لغربية  �لدول  يف  �لآن 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�ملتخ�ش�شني  �آلف  ع�رش�ت 
يف  وم�شلمة  عربية  �أ�شول  من 
ويف  تطور�  و�أكرث  �لعلوم  �دق 
وتفتح  ح�شا�شية..  �ملو�قع  �أكرث 
من  كثري  كما  �ملتحدة  �لوليات 
�لدول �لأوربية �أبو�بها ل�شتقبال 
�لطاقات �ملتعلمة و�ملتخ�ش�شة 
يزيد  �ىل جنب مبا  جنبا  للقيام 
و�لرفاه  �لتطور  وترية  من 

�لجتماعي.
من  كثري  على  �ملالحظ  ولكن 
و�لإ�شالمية  �لعربية  �لكتل 
نخبة  �ن  �جلاليات،  نقول  ول 
�ملنخرطة  تلك  حمدودة 
حيث  �حل�شارية  �لعجلة  يف 
و�لكثري  �لنوعي  �لفعل  مو�قع 
من  �لهام�ض  يف  منخرط  منها 
�لأعمال و�لهتمامات �ل�شطحية 
�لع�رش  روح  متثل  �ىل  مفتقرين 
�نهم  منهم  ظنا  وديناميكيته 
تبقى  ما  على  يحافظون  بهذ� 
�لقو�شني على  لديهم وهنا نفتح 
تعي�ض  �لذي  �لأخالقي  �لتخبط 
هذه  من  و��شعة  قطاعات  فيه 
�أمام  �ل�شمود  ت�شتطيع  �لكتلة ل 

�شغوط �حلياة و قوة دفعها.
�ىل  �لقناعة  ت�شل  �ن  لبد  كان 
�لعرب  لدى  �لعميق  مد�ها 
يف  يعي�شون  �لذين  و�مل�شلمني 
�أ�شبحو�  �أنهم  �لغربية  �لدول 
ويجب  �لدول  تلك  مو�طني 
�لتعامل مع �ملو�شوع بهذه �لروح 
ذلك لأنهم حينذ�ك �شينخرطون 
عليهم  ما  ويوؤدون  فاعلية  باأكرث 
ملجتمعاتهم  �لتز�مات  من 
وبذلك  وتفان..  ب�شدق  �لغربية 
وتو��شل  مودة  ر�شل  يكونون 
�شلمي مع مو�طنيهم من �لديانات 
�لأخرى يربطهم �لقانون �جلامع 
و�حل�ض �لإن�شاين وبهذ� يقدمون 
ولكن  مبا�رشة  غري  بطريق 
يف  �حل�شارية  ر�شالتهم  بعمق 

جمتمعاتهم �جلديدة.

املجتمعات الأم واملغرتبني:

و�عية  ح�شارية  روؤية  غياب  يف 
�ملتحكمة  لالإد�ر�ت  ر��شدة 
و�مل�شلمة  �لعربية  �لدول  يف 
ح�شاري  ثقايف  وعي  وغياب 
�لأحز�ب  من  كثري  لدى  �إن�شاين 
عناوينها  ب�شتى  و�جلمعيات 
مع  �لتعامل  يتم  �لأيديولوجية.. 
�لغرب  يف  و�مل�شلمني  �لعرب 
بطريقة متد�خلة فيها من �ل�شك 
و�لقطيعة و�لإهمال ودفعهم �إىل 

�ملجهول �أو �لتقوقع..

�أحيانا  ت�شوبها  روؤية  ظل  ويف 
يتم  �لأفق  و�شيق  �لنتهازية 
خالل  من  �لأم  �لبلد  تعامل 
�لعرب  مع  و�لأحز�ب  �لإد�رة 
بطريقة  �لأوربيني  و�مل�شلمني 
تزيدهم �أحمال من �لهموم فوق 
همومهم فهي مل تقم مبا ينتقل 
على  �لقدرة  م�شتوى  �ىل  بهم 
�جلديد يف  �لتاأثري يف حميطهم 
يفيد  مبا  �جلديدة  جمتمعاتهم 

بلدهم �لأ�شلي.
�لأوربية ويف  �لدول  يف كثري من 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
تتد�خل قوميات عديدة وت�شبح 
�لدول  مكونات  يف  طبيعيا  جز� 
�لعرب  �أن  �إل  �لتي تتو�جد فيها 
كثري  يف  يعي�شون  و�مل�شلمني 
ل�شيما  �لأوربية  �لدول  من 
كاأقليات  �أخرى  فرن�شا ويف دول 
مفرو�ض عليها حياة �لغيتو ويف 

�لأطر�ف.
يف هذ� �لباب ميكن �لرتكيز على 
�رشورة قيام �آلية نافعة للبلد �لأم 
�لأوربية  �لدول  يف  وللمو�طنني 
من �أ�شل عربي و�إ�شالمي تاأخذ 
�لرتقاء مب�شتوى  �لعتبار  بعني 
يف  �ملعي�شة  لطبيعة  �لإدر�ك 
يحقق  مبا  �لأوربية  �لبالد 

�لن�شجام بكل حيوية.
�لأم  �ملجتمعات  �ن  �لو��شح 
�لتفكري  م�شتوى  على  تكن  مل 
�لمتد�د�ت  مع  و�لتو��شل 
�أ�شكال  وقدمت  �خلارج،  يف 
كاريكاتورية للعالقة �لتي ل متت 
�لتاريخية..  و�ل�شلة  لالنتماء 
�خل�شارة  كانت  هنا  ومن 
�لكتل  تلك  �ن  فكما  مزدوجة 
مادي  �و  معنوي  مدد  بال  ظلت 
�لم  �ملجتمعات  ظلت  فكذلك 
�لكتل  تلك  فائدة  من  حمرومة 

�شيا�شيا وماديا.

اإدارة العالقة:

لها  �لعربية  دولنا  من  دولة  كل 
جمموعة  �و  بدولة  عالقات 
هذه  ومتر  �ل�شمال..  يف  دول 
حما�ض،  �و  بفتور  �لعالقات 
وتتعر�ض كثري من �لدول �لعربية 
و�لإ�شالمية مل�شايقات �أو �بتز�ز 
من هذه �لدولة �لأوربية �و تلك 
وي�شل �حلال �ىل و�شعية عدو�ن 
لبع�ض  ح�شل  كما  �بتز�ز  �و 
�لع�رشيات  يف  �لعربية  �لدول 
�حلديث  ي�شبح  وهنا  �ل�شابقة.. 
عن  �لبحث  يف  حقيقية  باأهمية 
�ملجتمعات  يف  �لكتل  تلك  دور 
يتم  �ن  ينبغي  ولكن  �لغربية 
ذلك من خالل متاهي �لكتل يف 
عن  بعيد�  �جلديدة  �ملجتمعات 

�لتحولق �لعن�رشي..
هنا ينبغي �ن يكون للكتل �لعربية 
و�مل�شلمة يف �ملجتمعات �لغربية 
�لقيم  �إبر�ز  حول  تدور  ق�شايا 
وبني  بينهم  فتنفتح  �لإن�شانية 
و�ل�شيا�شية  �لثقافية  �لتجمعات 
يف �لبلد توؤ�ش�ض للدفاع عن �لقيم 
عن  كالدفاع  �لعامة  �لإن�شانية 

�لتدخل  وعدم  �لإن�شان  حقوق 
و�لعمل  و�أمنها  �لدول  �شئون  يف 
�لجتماعي  �ل�شلم  تعميم  على 

و�ل�شالم �لدويل.
�لثقايف  �لن�شاط  �ىل  وبالإ�شافة 
�لغربي  �ملجتمع  يف  و�ل�شيا�شي 
ومبا يفر�ض على �ل�شيا�شة �لعامة 
�ن تكون يف �جتاه تكري�ض �لقيم و 
�لدخول يف حتالفات وتفاهمات 
ت�شع عر�قيل حقيقية �مام �لقوة 
�لغربي   �ملجتمع  يف  �لعن�رشية 
دون و�شولها �ىل قيادة �ملجتمع 

�شيا�شيا �و �قت�شاديا.
وت�شبح تلك �لكتل يف جمتمعاتها 
�ل�شتثمار يف  تعزيز  قادرة على 
�ملنفعة  وجلب  �لأ�شلي  �لبلد 
من  له  و�لعلمية  �ملادية 
�لتو��شل  تعزز  �شيا�شة  خالل 
حماية  �أر�شية  على  �لقت�شادي 
�لتبعية.. من  �لأ�شلي  �لبلد 
�لباب و��شعا لتطوير  وهنا يفتح 
مفهوم �ل�شتثمار يف بلد�ننا من 
بعيد�  �قت�شادية  موؤ�ش�شات  قبل 
�لغربي  �ل�شيا�شي  �لقر�ر  عن 
�و  �شيا�شية  ب�رشوط  �ملرفوق 

ثقافية.
مهم  �ل�شيا�شي  �لعمل  �ن  كما 
�لعربية  �لنخب  بانخر�ط  للغاية 
غربية  �أحز�ب  يف  و�مل�شلمة 
معروفة  غربية  وجتمعات 
للقيم  ويكون  عن�رشيتها  بعدم 
يف  بارز  ح�شور  �لإن�شانية 
�لد�خلية  �لق�شايا  جتاه  �شلوكها 

و�خلارجية.
�لكتلة  هذه  ت�شبح  وهكذ� 
يف  حقيقي  وبوزن  �جتاه،  ذ�ت 
لن�شاطها  و  �لغربي،  �ملجتمع 
يف  �لقيم  لتعزيز  و�قعي  مردود 
�ل�شلم  وتعزيز  �لغربي  �ملجتمع 
�ملجتمعي كما تعزيز �لتطور يف 
�ملجتمع �لم و�لت�شدي خلطط 
�ل�شتعماريني و�لدو�ئر �ل�رشيرة 

يف �لدولة �لغربية..
يف  و�مل�شلمة  �لعربية  �لكتلة  �ن 
فعلت يف  ما  �إذ�  �لأوربية  �لدول 
�شتمنع  ن�شاطاته  ويف  �ملجتمع 
من  �لغربية  �ل�شيا�شية  �لقياد�ت 
م�شالح  �شد  ب�شوء  �لقرت�ب 
قدرة  من  متثله  مبا  �لأمة 
�لنتخابات..  يف  دميقر�طية 
للعديد من  و��شحا  �أ�شبح  ولقد 
�أهمية  �لغربية  �ل�شيا�شية  �لقوة 
باأوربا  و�مل�شلمة  �لعربية  �لكتلة 
بايدن  حقق  ولقد  و�أمريكا.. 
�لأمريكية  �لنتخابات  يف  فوزه 
�لعرب  باأ�شو�ت  �لأخرية 
و�مل�شلمني حيث توجهت �أغلبية 
يف  و�مل�شلمني  �لعرب  �أ�شو�ت 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
عندما  وهكذ�  بايدن..  ل�شالح 
من  و�جتاه  بوزن  �لكتلة  ت�شبح 
د�خل  قوية  عالقات  خالل 
من  وجودها  ي�شبح  جمتمعاتها 
�أهم �أدو�ت �لفعل �ليجابي �لذي 
يقدم  كما  �لأمة  حقوق  يحمي 
بايجابية  و�لأمة  �لعرب  ر�شالة 
على  غالب  و�هلل  جمتمعاتهم  يف 

�أمره. 

�سالح عو�ض

ملاذا تظل املعادلة ال�سفرية 
حكما يف عالقة ال�سمال 

باجلنوب؟ ماليني امل�سلمني 
يف اأوربا واأمريكا كتلة 
حقيقية يف جمتمعات 

ارت�ست لنف�سها منهجية 
دميقراطية يف الفعل 

ال�سيا�سي تعتمد على قيمة 
�سوت الناخب.. 

يف مواجهة منهجية 
ال�سيطنة وال�ستفزاز 
والتجهيل والتهمي�ض 
تن�ساأ روحية النتقام 

اأو التبعية اأو النبهار اأو 
الدونية من موقع اإىل 

اآخر..؟ يف الغرب ماليني 
امل�سلمني والعرب يخو�سون 

جلي التحديات الثقافية 
وال�سيا�سية موزعني بني 

حنني ملا�ض يكلفهم الكثري 
وبني اجنذاب واقعي  

حلياة مدنية يرون فيها 
نقي�ض انتمائهم.. فماذا 
ميكن اأن تقوم به هذه 

الكتلة املعذبة املقطوعة 
واملرتوكة مل�سريها 

املتدحرج على واقع التمزق 
النف�سي والروحي؟ هل من 
وزن لهذه الكتل ودور يف 
توجيه جمتمعاتها ل�سالح 

ال�سلم العاملي وحق ال�سعوب 
يف تقرير م�سريها؟
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عي�شة ق

الثاين  الفوز  ت�سجيل  خالل  من 
دون  الرابع  واللقاء  التوايل  على 
"الكناري"  من  �سعيا  خ�سارة، 
الرتتيب  جدول  يف  الزحف  اإىل 
املقدمة،  كوكبة  من  واالقرتاب 
اإىل  العا�سمي  النادي  يتنقل  بينما 
العودة  يف  �سعيا  وزو  تيزي  مدينة 
خاللها  من  يوؤكد  ايجابية  بنتيجة 
ا�ستفاقتها بعد بداية مو�سم �سعبة 

واالبتعاد عن مراكز املوؤخرة.
ديربي  يجري  ذلك،  جانب  اإىل 
نادي  اجلارين  يجمع  عا�سمي 

بارادو و�سباب بلوزداد على ملعب 
خالله  ي�سعى  البي�ساء،  الدار 
وال�سعود  الفوز  اإىل حتقيق  بارادو 
مراكز  من  لالقرتاب  الرتتيب  يف 
مواتية  الفر�سة  بينما  املقّدمة، 
الدنو  اأجل  من  اللقب  حامل  اأمام 
يعّول  بينما  املقدمة،  لثالثي 
ا�ستغالل  على  اجلزائر  مولودية 
ميدانه  على  اال�ستقبال  فر�سة 
اأجل  من  وهران  مولودية  ال�سيف 
الر�سيد  يف  نقاط  ثالث  ك�سب 
للو�سافة  ا�ستعادته  يف  ت�ساهم 
املت�سدر  على  اخلناق  وت�سييق 
الفارق  وفاق �سطيف عرب تقلي�ص 

عنه اإىل ثالث نقاط.
 

برنامج املباريات
 / بارادو  نادي   14:00

�شباب بلوزداد
 / القبائل  �شبيبة   14:30

احتاد العا�شمة
اجلزائر  15:00 مولودية 

/ مولودية وهران 

ت�شتكمل مباريات اجلولة ال�شابعة من الرابطة املحرتفة الأوىل اأم�شية اليوم بربجمة املباريات الثالث املتاأخرة ي�شبب امل�شاركة القارية لأندية �شبيبة 
القبائل، �شباب بلوزداد ومولودية اجلزائر، اأين تتوجه الأنظار نحو الكال�شيكو الذي يجمع فريقي �شبيبة القبائل واحتاد العا�شمة والذي عّود على 
الإثارة والت�شويق يف ار�شية امليدان، يف ظل حاجة الطرفني اإىل اإحراز النقاط الثالث، �شتكون الفر�شة للمدرب الفرن�شي ديني�س لفان من اأجل 

ال�شعي نحو بداية موفقة يف اول خرجة مع فريقه اجلديد

اجلولة ال�شابعة من الرابطة املحرتفة الأوىل

الفريق مهدد بخ�شم النقاط وحلفاية ي�شاب بكورونا

حت�شبا لدخول امل�شارعني اجلزائريني دورة املا�شرت للجيدو ابتداء من اليوم

ي�شرون على رحيل مالل وجميع اأع�شاء الإدارة

وفاق �ضطيف يرفع �ضقف التحدي على التتويج باللقب

العنا�ضر الوطنية ت�ضعى لك�ضب نقاط موؤهلة اإىل الوملبياد

اأن�ضار الكناري يح�ضرون مل�ضرية ال�ضبت املقبل بتيزي وزو

تاأكيد  يف  �سطيف  وفاق  نادي  جنح 
مع  ي�سجلها  التي  القوية  االنطالقة 
اجلديد،  الكروي  املو�سم  بداية 
ديربي  بفوز عري�ص من  العودة  عقب 
اجلار  ح�ساب  على  العليا  اله�ساب 
اجلولة  �سمن  بوعريريج  برج  اأهلي 
ال�سابعة من الرابطة املحرتفة االأوىل 
اإثرها  على  متكن  لهدف،  بخما�سية 
جدول  �سدارة  يف  عاليا  التحليق  من 
ثابتة  اخلطى  وموا�سلة  الرتتيب 
بقوة  االأوىل  االأدوار  لعب  اأجل  من 
املقابلة  عرفت  اأين  املو�سم،  هذا 
الوفاق  �سبان  من  كبريا  اإ�رصارا 

يف  تواجدهم  على  التاأكيد  اأجل  من 
ت�سمح  التي  املعنوية  الظروف  اأف�سل 
والعودة  اللقب  على  بالتناف�ص  لهم 
التتويج  من�سة  غلى  بالفريق  جمددا 
املوا�سم  يف  الوفاق  عنها  يغيب  التي 
االأخرية، و�سهدت املقابلة تاألقا الفتا 
ارتقى  الذي  عمورة  ال�ساب  لالعب 
خم�سة  بر�سيد  الهدافني  �سدارة  اإىل 
جمعية  العب  رفقة  منا�سفة  اهداف 
الذي  وهو  بلجياليل،  قدور  ال�سلف 
املو�سم  اكت�ساف  املتتبعني  اعتربه 
ي�سري  اأين  رائعة  مو�سم  بداية  ويوؤدي 
اإ�سحاق  النادي  يف  زميله  خطى  على 

العام  �سائفة  انتقل  الذي  بو�سوف 
املن�رصم اإىل االحرتاف يف بلجيكا.

الوفاق  يتواجد  خمتلف،  �سياق  يف 
النقاط  بخ�سم  التهديد  طائل  حتت 
ا�ستكمال  عدم  ب�سبب  الر�سيد  من 
ملف اإجازة نادي حمرتف، خا�سة واأن 
الفاف منحت اأم�ص اآخر مهلة لالأندية 
من اأجل ت�سوية االأمور، وطالبت اإدارة 
ايام  خم�سة  مهلة  �رصار  احلكيم  عبد 
اإ�سافية من اأجل ت�سوية الو�سعية، يف 
الإدارة  العام  اأ�سيب  منف�سل  مو�سوع 
بفريو�ص  حلفاية  فهد  �سطيف  وفاق 
يف  الن�ساط  عن  يغيب  اأين  كوفيد19، 

اأجل  من  عزلة  يف  ويتواجد  الفريق 
ممار�سة  اإىل  جمددا  والعودة  التعايف 

مهامه.
عي�شة ق.

املنتخب  م�سارعو  اليوم  ي�رصع 
الوطني يف امل�ساركة ببطولة املا�سرت 
املقرر برجمتها يف العا�سمة القطرية 
 13 تاريخ  اإىل  متتد  والتي  الدوحة 
جانفي املقبل، حيث ت�سهد املناف�سة 
م�سارعني جزائريني  م�ساركة خم�سة 
يف  امل�سجلة  النتائج  عقب  تاأهلوا 
البطولة  مبناف�سة  االأخرية  امل�ساركة 
االإفريقية التي جرت ال�سهر املن�رصم 
يف مدغ�سقر و�سهدت ح�سول اجلزائر 
على جمموع 6 ميداليات منها ذهبية 
اأين  وبرونزيتني،  ف�سيات   3 واحدة، 
كل  قطر  يف  االأ�ساتذة  دورة  يح�رص 
يف  اإفريقيا  بطلة  بلقا�سي  اأمينة  من 
اأقل  وزن  وعالل  كوثر  كغ،   63 وزن 
من  اأكرث  اأ�سالح  و�سونيا  كغ   78 من 

يح�رص  بينما  ال�سيدات،  لدى  كغ   78
الثنائي فتحي نورين وزن 73 كغ وعبد 
اأقل من  الرحمان بن عمادي يف وزن 
90 كغ، و�سوف يكون الهدف الرئي�سي 
من م�ساركة اجلزائر يف الدورة ك�سب 
رفع  اأجل  من  النقاط  من  عدد  اأكرب 
تاأ�سرية  على  احل�سول  يف  احلظوظ 
التاأهل اإىل االألعاب االأوملبية املقررة 

�سائفة العام احلايل يف طوكيو.
واكتفت العنا�رص الوطنية يف التح�سري 
املا�سرت  لدورة  حت�سبا  الوطن  باأر�ص 
من  عودتها  بعد  مبا�رصة  وذلك 
ال�سحية  الطروف  ظل  يف  مدغ�سقر، 
�سائر  غرار  على  البالد  متيز  التي 
كورونا  وباء  انت�رص  ب�سبب  العامل  دول 
عازمون  ممثلينا  اأن  اإال  امل�ستجد، 

على رفع التحدي من اأجل العمل على 
ك�سب التاأهل اإىل االأوملبياد التي تعترب 
اجلزائرية  لالحتادية  االأبرز  الهدف 
تاأهيل  نحو  ال�سعي  اأجل  من  للجيدو 
اأكرب عدد من امل�سارعني اإىل املوعد 
التي  وهي  عامليا،  الربز  الريا�سي 
ويتعلق  واحد  م�سارع  تاأهل  �سمنت 

االأمر بعبد الرحمان بن عمادي.

امل�شارعون اجلزائريون 
يتعرفون على مناف�شيهم 

على  اجلزائريون  امل�سارعون  تعرف 
دورة  يف  للم�ساركة  مناف�سيهم حت�سبا 
توجهوا  والتي  بالدوحة  املا�سرت 
جرت  اأين  نحوها،  املن�رصم  اجلمعة 

بكل  اخلا�سة  القرعة  عملية  اأم�ص 
االأوىل  اخلرجة  تكون  و�سوف  وزن، 
مناف�ص  اأمام  نورين  فتحي  للم�سارع 
حال  ويف  يارتا�ساف  يدعى  رو�سي 
يالقي  املوايل  الدور  غلى  التاأهل 
مناف�سا من كو�ستاريكا اأو طاجك�ستان، 
يف  عمادي  بن  مواطنه  �سيكون  بينما 
بالدور  موكاي  الياباين  اأمام  مواجهة 
التاأهل  حال  يف  يالقي  بينما  االأول 
اأما  جيورجيا،  اأو  ال�سويد  من  م�سارعا 
وعالل  �ستالقي  ال�سيدات  م�ستوى  على 
بينما  االأول،  الدور  يف  اأمريكية  مناف�سة 
تواجه اأ�سالح امل�سارعة الفرن�سية بايرو، 
امل�سارعة  تالقي  بلقا�سي  اأمينة  اأما 

ال�سلوفينية لي�سكي.
عي�شة ق.

القبائل  �سبيبة  فريق  ان�سار  يخرج 
 16 بتاريخ  مقررة  كبرية  م�سرية  يف 
تيزي  مدينة  يف  املقبل  جانفي 
بها  قامت  التي  اخلطوة  وهي  وزو، 
جمموعة األرتا�ص "زونا اأمازيغ" �سعيا 
منها اإىل املطالبة باإحداث تغيريات 
على م�ستوى االإدارة واالإ�رصار على 
احلاليني  اع�ساءها  جميع  رحيل 
يتقدمهم الرئي�ص �رصيف مالل الذي 

يعتربونه ف�سل يف املهمة التي جاء 
الرئا�سة  مقاليد  وا�ستلم  اأجلها  من 
واأنه  خا�سة  ال�سابقة،  الفرتة  خالل 
مل ينجح يف قيادة ت�سكيلة "الكناري" 
مدار  على  لقب  اأي  اإحراز  اإىل 
ال�سبيبة  فيها  قاد  التي  املوا�سم 
القبائل  منطقة  رمز  تعترب  التي 
واكرث الفرق تتويجا يف اجلزائر، اإىل 
الوهمي  امل�رصوع  اكت�ساف  جانب 

الذي وعد به حمبو الفريق وع�ساق 
اللونني االأ�سفر واالأخ�رص بخ�سو�ص 
مركز  وبناء  بالنادي  بعيدا  الذهاب 
بعدـ  النور  ير  مل  الذي  التكوين 
وهو  االأموال  غياب  اإىل  باالإ�سافة 
الذي �سبق اأن حتدث عن م�ساهمته 

يف م�ساعدة ال�سبيبة ماليا.
مالل  رحيل  على  االأن�سار  وي�رص 
احلالية  االإدارة  اأع�ساء  وجميع 

املهمة  ف�سلوا يف  يعتربونهم  الذين 
ويطمحون  اأجلها،  من  جاوؤوا  التي 
مال  را�ص  فتح  نحو  ال�سعي  اإىل 
وقدوم  لل�سبيبة  الريا�سية  ال�رصكة 
اأغلبية  �رصاء  على  قادر  م�ستثمر 
االأ�سهم واإعادة الفريق غلى الطريق 
يف  اإليه  ي�سعون  مثلما  ال�سحيح 

مطالبهم.
عي�شة ق.

غازي عنتاب مهتم بانتدابه هذا 
املركاتو باإ�شرار مدربه

غار�ضيا يوا�ضل تهمي�ش 
بن العمري

تتوا�سل و�سعية الالعب الدويل اجلزائري جمال بن العمري تعقيدا رفقة 
للمدافع  رودي غار�سيا  تهمي�ص املدرب  بعدما جتّدد  ليون  اأوملبيك  ناديه 
لعبها  التي  املباراة  عليه طوال  يعتمد  اأين مل  الوطني  للمنتخب  املحوري 
الفريق خارج ملعبه اأمام نادي رين �سمن اجلولة 19 من الدوري الفرن�سي، 
حيث ي�رص الطاقم الفني الأوملبيك ليون على عدم منح الفر�سة لنب العمري 
اأي دقيقة من لقاء رين وبقي حبي�ص دكة البدالء على  وهو الذي مل يلعب 
مدار الت�سعني دقيقة، اأين يف�سل االعتماد على ثنائي حمور الدفاع املكّون 
من مار�سيلو ودينايري هذا االأخري �سّجل هدفا يف التعادل الذي عاد به ليون 

من رين بثنائية يف كل �سبكة واأنقذ الفريق من �سبح اخل�سارة.
ويف �سياق اآخر، يتواجد ابن حي احلرا�ص �سمن مفكرة عددا من االأندية 
الرابعة يف التعاقد معه خالل املركاتو ال�ستوي املقبل، يتقدمها نادي غازي 
عنتاب الرتكي الذي ت�سعى اإدارته اإىل التو�سل التفاق مع نظريتها الفرن�سية 
اإ�رصار  ياأتي  اأين  القادمة،  الفرتة  خالل  خدماته  على  احل�سول  اأجل  من 
امل�سوؤولني على ا�ستقدامه بناء على طلب من مدربها الروماين �سوموديكا 
الذي يعرف جيدا اإمكانياته وهو الذي �سبق له االإ�رصاف عليه يف وقت �سابق 
مع نادي ال�سباب ال�سعودي، ويعول كثريا عليه من اأدل تدعيم اخلط اخللفي 

لت�سكيلة النادي الرتكي.
عي�شة ق.

خالدي يوافق على طلب الفاف
خالدي  علي  �سيد  وافق 
والريا�سة  ال�سباب  وزير 
االحتادية  طلب  على 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
الرابطات  على  بالو�ساية 
خمتلف  لتنظيم  الوطنية، 
الريا�سية،  املناف�سات 
بيان  يف  الفاف  وقالت 
الر�سمي:  موقعه  عرب 
االحتاد  طلب  على  "بناًء 
مت  الذي  اجلزائري 

و�سع  على  موافقته  والريا�سة  ال�سباب  وزير  منح   ،2020 نهاية  تقدميه 
الرابطات الوطنية لكرة القدم حتت و�ساية االحتاد"، واأ�ساف البيان "هذا 
الطلب مرتبط بالو�سع ال�سائد على م�ستوى هذه الرابطات املحرتفة، رابطة 
الهواة ورابطة مابني اجلهات بعد اعتماد نظام املناف�سة الهرمي اجلديد يف 
17 �سبتمرب 2019"، وتابع: "ب�سبب �سدور املن�سور الوزاري رقم 264 يف 8 
جوان 2020، الذي يحظر تعديل النظام االأ�سا�سي خالل �سنة االنتخابات، 
اإال بعد االنتهاء من  الرابطات  النظام االأ�سا�سي لهذه  اإعادة تعديل  لن تتم 
العملية االنتخابية احلالية"، واأمت: "وبالتايل، فاإن و�سع الرابطات الوطنية 
حتت اإ�رصاف االحتاد اجلزائري �سيجعل من املمكن �سمان التنظيم اجليد 

ملختلف بطوالت كرة القدم".
ق.ر.

كال�ضيكو باأول نوفمرب والعميد ل�ضتعادة الو�ضافة
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تعرث ريال مدريد بتعادله مع �أو�سا�سونا بدون 
�أهد�ف يف �لأ�سبوع 13 من م�سابقة �لدوري 
�لإ�سباين، وجرت �ملبار�ة �لتي كانت مهددة 
بالإلغاء ب�سبب ظروف �لطق�س �ل�سيئة على 
�لفريقني  تاأثر  و��سحاً  وبد�  �إل�ساد�ر  ملعب 
�أر�سية  على  تتهاطل  ظلت  �لتي  بالثلوج 
�لت�سعني، ومل يقدم  �لدقائق  �مللعب خالل 
ريال مدريد مبار�ة كبرية ت�سفع له باقتنا�س 
لعبيه  حماولت  قلّت  �إذ  �لثالث،  �لنقاط 
للحلول  و�فتقدو�  �مل�سيف  مرمى  على 
�لدفاعي �جليد �لذي فر�سه  �لتنظيم  �أمام 
فر�سة  مدريد  ريال  و�أهدر  �أو�سا�سونا، 
�ملركز  يف  فظّل  موؤقتاً  �ل�سد�رة  �قتنا�س 
�أتلتيكو  عن  نقطة  بفارق  بر�سيد  �لثاين 
�لثالث  بر�سلونة  على  ومتقدماً  مدريد 
�أو�سا�سونا  رفع  فيما  نقاط،  ثالث  بفارق 

ر�سيده �إىل 15 نقطة يف �ملركز 19.
ليونيل  �لأرجنتيني  �لنجم  قاد  جهته،  من 
على  عري�س  لفوز  بر�سلونة  فريقه  مي�سي 
مي�سي  �سجل   ،0-4 غرناطة  م�ست�سيفه 
�أنطو�ن  �لفرن�سي  �لدويل  وّقع  فيما  ثنائية 
�لت�سجيل  �فتتاح  هدف  على  غريزمان 
للرب�سا يف �لدقيقة 12، و�ختتام �لنتيحة يف 
�لدقيقة 63، ولعب �أ�سحاب �لأر�س بع�رشة 
لعبهم  طرد  بعد   78 �لدقيقة  منذ  لعبني 
�إر�حة  كومان  وف�سل  فاييخو،  خي�سو�س 
�لنجم مي�سي يف �لدقيقة 65 و�أ�رشك مكانه 
مارتن بر�يثو�يت، بر�سلونة رفع ر�سيده �إىل 
جتمد  بينما  �لثالث،  �ملركز  يف  نقطة   34
ر�سيد غرناطة عند �لنقطة 24 يف �ملركز 
هد�يف  ترتيب  مي�سي  ليو  وت�سدر  �ل�سابع، 
�ملبار�ة  وكانت  هدفاً،   11 بر�سيد  �لليغا 

بر�سلونة  ميد�ن  ملتو�سط  خا�سة  منا�سبة 
مبار�ته  خا�س  �لذي  بو�سكيت�س  �سريخيو 
رقم 600 مع �لرب�سا يف جميع �مل�سابقات. 
قاد �لدويل �ملغربي يو�سف �لن�سريي فريقه 
�إ�سبيلية لقتنا�س فوز مثري من �سيفه ريال 
هدفني،  مقابل  �أهد�ف  بثالثة  �سو�سييد�د 
وجاءت �نطالقة �ملبار�ة نارية ومثرية من 
�لفريقني حيث تقدم �لن�سريي لإ�سبيلية يف 
كارلو�س  دييغو  تعادل  ثم  �لر�بعة  �لدقيقة 
ل�سو�سييد�د  �لأندل�سي  �لفريق  مد�فع 
�خلام�سة،  �لدقيقة  يف  مرماه  يف  باخلطاأ 
ووقع  �لن�سريي  عاد  بدقيقتني  ذلك  وبعد 
على �لهدف �لثاين لأ�سحاب �لأر�س قبل �أن 
�إي�ساك لريال �سو�سييد�د  �أليك�سندر  يتعادل 
يف �لدقيقة 14، ومع �نطالقة �ل�سوط �لثاين 
وحتديد�ً يف �لدقيقة 46 متكن �لن�سريي من 

مهدياً  ولإ�سبيلية  له  �لثالث  �لهدف  �إحر�ز 
و�لهاتريك  وثميناً،  هاماً  �نت�سار�ً  لفريقه 
جميع  يف  �إ�سبيلية  مع  للن�سريي  �لأول  هو 
�لتي  �لثانية  �ملرة  هي  بينما  �مل�سابقات 
مع  له  �لأوىل  بعد  ثالثية  فيها  يحرز 

ليغاني�س �أمام ريال بيتي�س يف فيفري 2019، 
نقطة   30 �إىل  ر�سيده  بذلك  �إ�سبيلية  ورفع 
ر�سيد  توقف  فيما  �ل�ساد�س،  �ملركز  يف 
�سو�سييد�د عند 30 نقطة �أي�ساً يف �ملركز 

�خلام�س.

امللكي يتعّث وي�ضّيع ال�ضدارة املوؤقتة

حتى  �إ�سافيني  ل�سوطني  �أر�سنال  �حتاج 
�لدور  يف   0-2 نيوكا�سل  �سيفه  يتخطى 
�لإجنليزي،  �لحتاد  كاأ�س  من  �لثالث 
�ل�ساب  للمدفعجية  �لأول  �لهدف  �سجل 
بيري  �لغابوين  وجنمه  رو  �سميث  �إمييل 
 90 �نتهت  �أن  بعد  �أوباميانغ  �إميرييك 
فريق  وحقق  �ل�سلبي،  بالتعادل  دقيقة 
�ملا�سي  �ملو�سم  �للقب  �ملدفعجية 
وغرميه  جاره  ح�ساب  على  �لنهائي  يف 
لعدد  �لقيا�سي  رقمه  معزًز�  ت�سل�سي 
�لبالد  يف  �لعرق  �مل�سابقة  يف  �لألقاب 
�لإ�سباين  �ملدرب  و�أ�رشك  لقبا،   14
�لأ�سا�سيني  من  ت�سكيلة  �رتيتا  ميكيل 
و�لبدلء، حيث مير �لفريق بفرتة مميزة 
بتحقيقه  بطيئة  بد�ية  بعد  �لدوري  يف 

ثالثة �نت�سار�ت متتالية.
من جهته، بلغ لي�سرت �سيتي �لدور �لر�بع 
برباعية  �لإجنليزي  �لحتاد  كاأ�س  من 
من  �سيتي  �ستوك  م�سيفه  �مام  نظيفة 
»�لثعالب«  فريق  ويدين  �لأوىل،  �لدرجة 
بالفوز جلمي�س جا�سنت، مارك �ألرب�يتون، 

بارنز،  وهاريف  بريي�س  �أيوزي  �لإ�سباين 
ويقدم بطل �إجنلرت� عام 2016  م�ستويات 
�ملركز  يحتل  حيث  �ملو�سم  هذ�  مميزة 

�لثالث يف �لدوري.
�لر�بع  �لدور  ب�سعوبة  �إيفرتون  بلغ  كما 
من  روثرهام  �سيفه  على   1-2 بفوزه 
و�سجل  �لتمديد،  بعد  �لأوىل  �لدرجة 
عبدولي  و�ملايل  تو�سون  جنك  �لرتكي 
عادل  بعدما  »توفيز«  هديف  دوكوريه 
لل�سيوف،  �أولو�سوندي  ماثيو  �لأمريكي 
�أن�سيلوتي  كارلو  �لإيطايل  �ملدرب  وزّج 
�سارك  فيما  ن�سبياً  رديفة  بت�سكيلة 
�أ�سا�سياً  رودريغيز  خامي�س  �لكولومبي 
كما عرب  �ملناف�سات،  �أجو�ء  للدخول يف 
فولهام �إىل �لدور ذ�ته بتغلبه على كوينز 
يف  مقابل،  دون  بهدفني  رينجرز  بارك 
�لإ�سافيني،  �ل�سوطني  �إىل  �متدت  مبار�ة 
و�لتحق �سيفيلد يونايتد بركب �ملتاأهلني 
بثالثية  روفريز  بري�ستول  فوزه على  بعد 
فوري�ست  نوتنغهام  فعل  وكذلك  لهدفني، 

بتجاوز كارديف �سيتي بهدف دون رد .

�إريك�سن  كري�ستيان  �لدمناركي  يبحث 
جناة  طوق  عن  ميالن  �إنرت  و�سط  لعب 
ينقذه من �جلحيم �لذي يعي�سه يف �إيطاليا 
مع �ملدرب �أنطونيو كونتي، �لذي يهم�سه 
جنم  خططه،  من  و��ستبعده  كبري  ب�سكل 
�لرحيل خالل  يبحث عن  �ل�سابق  توتنهام 
ومن  �جلارية،  �ل�ستوية  �لنتقالت  فرتة 
�أجل ذلك طرق �أبو�ب �لعديد من �لأندية 
وبر�سلونة،  توتنهام  بينها،  من  �لكربى، 
»كوريري  �سحيفة  �أ�سارت  ما  بح�سب 

تقارير  وكانت  �لإيطالية،  �سبورت«  ديللو 
�إنرت  �أن  �أيام  �أ�سارت منذ  �إ�سبانية �سابقة، 
مدريد  ريال  على  �لالعب  عر�س  ميالن 
و�أتلتيكو مدريد، لكن �ل�سحيفة �لإيطالية، 
�أو�سحت �أن كل �لأندية �لتي حتدث معها 
وكيل �إريك�سن ل ت�ستطيع دفع ر�تب �لنجم 
�إيطالية،  �لدمناركي حالًيا، وكانت تقارير 
على  �حل�سول  ي�سرتط  �إريك�سن  �إن  قالت 
�لنتقال  حالة  �سنوًيا يف  يورو  ماليني   10

�إىل باري�س �سان جريمان. 

نظيفة  بثنائية  تورينو  �سيفه  ميالن  غلب 
�لإيطايل،  �لدوري  �سمن �ملرحلة 17 من 
�سّجل للرو�سونريي �لربتغايل رفائيل لياو، 
و�لإيفو�ري فر�نك كي�سي من ركلة جز�ء، 
�لإيطايل  للدوري  وو��سل ميالن �سد�رته 
تورينو  �أما  نقطة،   40 �إىل  �رتفع  بر�سيد 
فتوقف ر�سيده عند �لنقطة 12 يف �ملركز 
18، كما ��ستعاد �لفريق �للومباردي جنمه 
�ل�سويدي زلتان  �إبر�هيموفيت�س بعد غياب 
ب�سبب �لإ�سابة عندما �سارك بدياًل، على 
ملعب »�سان �سريو«، عاد ميالن �رشيعاً �إىل 
�لتي  �خل�سارة  وعو�س  �ل�سحيحة  �ل�سكة 
�سامناً  جوفنتو�س  �أمام  �لأربعاء  تلقاها 
بذلك �خلروج من �ملرحلة هو يف �ل�سد�رة 
بعدما و�سع �لفارق موؤقتاً عن جاره �للدود 

�إنرت ميالن.
�إىل  متو��سعة  فرق  �أمام  تعرث  �أن  وبعد 
و�سبيزيا  �سمبدوريا  عيار  من  ما  حد 

م�سو�ره  �أتالنتا  و��سل  فريونا،  وهيال�س 
تو�لياً  �لثالث  �نت�ساره  وحقق  �لت�ساعدي 
بينيفينتو 4-1، ورغم  بتغلبه على م�سيفه 
�أليخاندرو  �لأرجنتيني  غياب  ��ستمر�ر 
غوميز ل�ستبعاده عن �لفريق ب�سبب توتر 
عالقته باملدرب جان بيريو غا�سبرييني، 
جنح ممثل مدينة برغامو يف حتقيق فوزه 
�إىل  موؤقتاً  و�ل�سعود  �ملو�سم  لهذ�  �لتا�سع 

�ملركز �لر�بع.

بوكيتينيو يقود البي ا�س 
لأول فوز حتت قيادته

حقق باري�س �سان جريمان حامل �للقب فوزه 
�لأرجنتيني  �جلديد  مدربه  باإ�رش�ف  �لأول 
على   0-3 بنتيجة  بوت�سيتينو  ماوري�سيو 
من   19 �ملرحلة  يف  بري�ست  �سيفه  ح�ساب 
�لدوري �لفرن�سي �لتي �سهت عودة ليون من 
تعادل  �ىل  رين  م�سيفه  �أمام  بهدفني  تاأخر 
�أن  وبعد  �لذهاب،  مرحلة  بطل  ليكون   2-2
��ستهل م�سو�ره مع فريق �لعا�سمة �إثر تعيينه 
مطلع  توخل  توما�س  لالأملاين  خلًفا  مدرًبا 
�إتيان 1-1 �لأربعاء،  �لعام بتعادل مع �سانت 
حقق بوكيتينو على معلب »حديقة �لأمر�ء« 
فوزه �لول مع �لفريق، رفع ليون ر�سيده �ىل 
نقطة عن كل  بفارق  �ل�سد�رة  نقطة يف   40
من �سان جريمان �لثاين وليل �لثالث بعد �أن 
عاد �لأخري �ىل �سكة �لنت�سار�ت من بو�بة 
�جنيه  �أمام  �سقوطه  بعد  نظيف  بهدف  نيم 
جريمان  �سان  ويدين  �ل�سابقة،  �ملرحلة  يف 
�لأرجنتيني  كني،  موي�س  لالإيطايل  بالفوز 
�لإ�سابة و�لبديل  �لعائد من  �إيكاردي  ماورو 
غياب  ��ستمّر  بينما  �سار�بيا،  بابو  �ل�سباين 
بطل  و�سيف  عن  نيمار  �لرب�زيلي  �لنجم 
كاحله  يف  �إ�سابة  من  تعافيه  لعدم  �أوروبا 

تعر�س لها �ل�سهر �ملا�سي.

اإريك�ضن يطرق باب بر�ضلونةاأر�ضنال يتاأهل ب�ضعوبة يف كاأ�س الحتاد الجنليزي

ميالن يوا�ضل �ضدارة الكالت�ضيو 

ال�ضدارة من  ليبزيغ  يحرم  هالند 
�أر�سه  على  �لثاين  ليبزيغ  �سقط 
�أمام بورو�سيا دورمتوند 3-1  بخ�سارته 
ليفّرط بفر�سة �لرتقاء �إىل �ل�سد�رة يف 
�ملرحلة 15 من �لدوري �لأملاين، يف قمة 
�ملرحلة، فر�س �لرنوجي �إرلينغ هالند 
�لعائد �إىل �لفريق �لأ�سبوع �ملا�سي بعد 
غياب لقر�بة �سهر ب�سبب �لإ�سابة نف�سه 

جنماً للمو�جهة بني دورمتوند وم�سيفه 
ليبزيغ بت�سجيله �لهدفني �لثاين و�لثالث 
ولعبه دور�ً موؤثر�ً يف �لهدف �لأول �لذي 
جايدون  �لإجنليزي  ن�سيب  من  كان 
�إىل  ر�سيده  دورمتوند  ورفع  �سان�سو، 
28 نقطة يف �ملركز �لر�بع، فيما �أخفق 
يف  ناغل�سمان  يوليان  �ملدرب  فريق 

�أمام  ميونيخ  بايرن  خ�سارة  ��ستغالل 
�ل�سد�رة  يعتلي  لكي  مون�سنغالدباخ 
�لنادي  عن  نقطتني  بفارق  ثانياً  فبقي 
�لثمانية  �ملو��سم  بطل  �لبافاري 
�ملا�سية. �قتن�س �سالكه �نت�ساره �لأول 
بف�سل  �ملا�سي  �لعام  من  جانفي  منذ 
�لأمريكي ماثيو هوب �لذي �سجل ثالثية 

ي�سيف  �أن  قبل  هونهامي  مرمى  يف 
وقف  �لر�بع  �حلارث  �أمني  �ملغربي 
�لأوىل،  �لثالثة  �لأهد�ف  خلف  �أي�ساً 
�لثانية  مبار�ته  يخو�س  �سالكه  وكان 
�ل�سوي�رشي  �جلديد  مدربه  بقيادة 
�ملهمة  ��ستلم  �لذي  غرو�س  كري�ستيان 
من�سبه  من  �ملقال  باوم  ملانويل  خلفاً 

�ملهمة،  توليه  على  فقط  يوماً   79 بعد 
قر�بة  �نتظاره  طال  �لذي  �لفوز  وبهذ� 
�ملركز  �سالكه  ترك  �لزمن،  من  عام 
�لأخري ملاينت�س �لذي خ�رش على �أر�سه 
بهدفني،  فر�نكفورت  �إينرت�خت  �أمام 
بعدما  كولن  جر�ح  فر�يبوغ  عمق  بينما 
م�سدياً  نظيفة،  بخما�سية  �كت�سحه 

خدمة ل�سالكه.
ليفركوزن  باير  فّرط  �ملقابل،  يف 
بنقطتني ثمينتني ل�رش�عه على �ل�سد�رة 
برمين  فريدر  مع  �أر�سه  على  بتعادله 
  29 �إىل  ر�سيده  ليفركوزن  رفع   ،1-1
نقطة يف �ملركز �لثالث بفارق نقطتني 

عن ليبزيغ و�أربع عن بايرن ميونيخ.
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مركز فل�سطني

550 حالة اعتقال لأطفال قا�صرين خالل العام 2020
ا�ستهداف  املا�سي  العام  خالل  وا�سلت  االحتالل  �سلطات  اأن  االأ�سرى  لدرا�سات  فل�سطني  مركز  اأكد 
حيث  الباهظة،  املالية  والغرامات  االأحكام  وفر�ض  واال�ستدعاء  باالعتقال  الفل�سطينيني،  االأطفال 

ر�سد )550( حالة اعتقال، بينهم )52( طفال مل تتجاوز اأعمارهم الرابعة ع�سر.
املركز  مدير  الأ�شقر  ريا�ض  الباحث 
اللجوء  يتعمد  الحتالل  اإن  قال 
لعتقال القا�رصين بهدف ردعهم عن 
امل�شاركة يف املواجهات مع الحتالل 
مقاومة،  اأعمال  تنفيذ  يف  التفكري  او 
وحماولة خللق جيل �شعيف وخائف، 
لذلك  الأطفال،  م�شتقبل  لتدمري  و 
جعل من اعتقالهم خياراً اأولياً واعطى 
بالقتل  ل�شتهدافهم  الخ�رص  ال�شوء 
والعتقال . وبني ال�شقر اأن الحتالل 
التي  واملنا�شدات  الدعوات  رغم 
املوؤ�ش�شات  من  العديد  عن  �شدرت 
�رصاح  اإطالق  ب�رصورة  الدولية 
للخطر  معر�شني  كونهم  الأطفال 
الراهن  ال�شتثنائي  الظرف  ظل  يف 
اأنه  اإل  كورونا،  جائحة  يف  املتمثل 
ا�شتهداف   2020 العام  خالل  وا�شل 
 ،)18( �شن  دون  القا�رصين،  الأطفال 
يف  والحتجاز  والتنكيل  بالعتقال 
الأحكام  وفر�ض  قا�شية  ظروف 

القا�شية بحقهم.
املعتقلني  الأطفال  جميع  وتعر�ض 
للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأوىل 
منازلهم  من  باقتيادهم  لالعتقال 
اأو  الليل،  من  متاأخرة  �شاعات  يف 
وعلى  ال�شوارع  من  اختطافهم 
احلواجز، ويتعر�شون لأ�شكال متعددة 
من التنكيل والإهانة مبا فيها ال�رصب 
والألفاظ  ال�شتائم  توجيه  املربح، 
البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، 
البولي�شية  الكالب  وا�شتخدام 
ان  اىل  ال�شقر  وا�شار  املتوح�شة. 
الحتالل مل يكتفى باعتقال الأطفال 
وتعري�شهم للخطر بل ا�شتغل اجلائحة 
كاأداة تنكيل بحقهم، وترهيبهم، وذلك 
بعدم توفري اإجراءات احلماية الوقاية، 
كذلك تعري�شهم للعزل ب�شكل م�شتمر 

زيارة  من  وحرمانهم  احلجر،  بحجة 
الذي  الأمر  واملحامني  العائلة، 
باأزمات متعددة، و�شغوط  لهم  ت�شبب 
كبرية على كافة امل�شتويات احلياتية، 
ابرزها نق�ض املالب�ض التي تفاقمت 
الزيارات  وقف  ب�شبب  العام  خالل 

ل�شهور طويلة.

التنكيل باالأطفال

التنكيل  عمليات  الحتالل  ووا�شل 
واعتقال  الفل�شطينيني،  بالأطفال 
عليهم  والعتداء  منهم،  املر�شى 
الطفل  ومنهم   ، املربح  بال�رصب 
�شكان  من  عاماً،   1٦  " نخلة  "اأمل 
عليه  العتداء  مت  اجللزون  خميم 
احلواجز   احد  على  وح�شي  ب�شكل 
يُدعي  نادر  مر�ض  من  معاناته  رغم 
كذلك   ، ال�شديد  الع�شلّي  الوهن 
تعر�ض الطفل "حممد منري مقبل" 1٦ 
اعتداء وح�شي  من باخلليل اىل  عاماً 
ادى  اعتقاله  حني  البنادق  باأعقاب 
والوجه  الفك  يف  بك�شور  اأ�شابته  اىل 
ور�شو�ض عامة يف اجل�شم، ومت نقله 
اىل م�شفى هدا�شا عني كارم بالقد�ض 
اإجراء عملية جراحية  ، ومت  املحتلة 
له لرتميم ك�شور الفك والوجه، كذلك 
اعتقلت قوات الحتالل الطفل يو�شف 
عابد )12 عاما( من مدينة البرية، وهو 

ذوي الحتياجات اخلا�شة .

اعتقال اأطفال جرحى

وا�شاف الباحث ال�شقر اأن الحتالل 
 2020 العام  خالل  اأطفال   10 اعتقل 
واإ�شابتهم  عليهم  النار  اطالق  بعد 
بجروح خمتلفة بع�شها خطرة، ونقلهم 

الأمر  و�شل  بل  �شعبة،  ظروف  يف 
امل�شت�شفيات،  يف  معهم  للتحقيق 
مقابل  اعرتافات  بتقدمي  وابتزازاهم 
العالج والرعاية الطبية . وبني ال�شقر 
ان من بني الأطفال امل�شابني اجلريح 
"علي عمرو" 1٦ عاماً من اخلليل بعد 
بجراح   وا�شابته  عليه  النار  اطالق 
اىل  نقله  وجرى  الفوار،  خميم  قرب 
م�شت�شفى �شوروكا، واأجريت له عملية 
جراحية ثم نقل اىل �شجن م�شت�شفى 
حممد  "نور  اجلريح  والفتى  الرملة، 
اعتقل  اخلليل  �شليبي")18 عاماً( من 
بعد اطالق النار عليه، واأ�شابه بجراح 
"ح�شني  الفتى  و  بطنه،  يف  خطرية 
حلم،  بيت  من  )17عاًما(  يون�ض" 
وا�شابته  عليه،  النار  اإطالق  عقب 
لك�رص  اأدى  الركبة،  اأ�شفل  ناري  بعيار 
يف العظم و�شدر بحقه حكم بال�شجن 
"مراد  الفتى  و  �شنوات.   3 ملدة 
خميم  من  عاما   17 الباي�ض"  ب�شام 
اإطالق  بعد  اعتقل  باخلليل  الفوار 
نقله  ومت  بجراح  وا�شابته  عليه  النار 
اعتقل  كما  �شوروكا،  م�شت�شفى  اإىل 
�شليمان  "را�شم  الطفل  الحتالل 
اإ�شابته بعيار  غرة" من رام اهلل عقب 
مطاطي يف القدم ، والفتى "م�شطفى 
عقب  اُعتقل  عاماً(،   17( غوامنة" 
اإ�شابته بالر�شا�ض يف رام اهلل . فيما 
ف�شل  "حممد  اجلريح  الطفل  اعتقل 
العتداء عليه  بعد  1٦ عام  التميمي" 
غرب  �شمال  �شالح  النبي  قرية  يف 
را�شه  يف  م�شاب  انه  علماً   ، اهلل  رام 
عامني،  قبل  الحتالل  بر�شا�ض 
واعتقل 3 اطفال يف 1٦ من العمر من 
من  اأ�شابيع  ثالثة  بعد  اأبودي�ض  بلدة 
قبل  من  احلي  بالر�شا�ض  اإ�شابتهم 
جنود الحتالل وكانوا ل زالوا يتلقون 

العالج وو�شعهم ال�شحي غري م�شتقر، 
وهم احمد عبداهلل حم�شن ، و يون�ض 

علي حلبية، و مهند جمال عواد  

رفع �سقف اعتقال االأطفال

عمل  الحتالل  ان  ال�شقر  وك�شف 
العام املا�شي على ت�رصيع النتهاكات 
اأدخلت �شلطات  بحق الطفال، حيث 
الأمر  على  تعديالت  الحتالل 
رفع  بهدف   ،1٦51 رقم  الع�شكري 
الفئة  يف  الأطفال  عن   احلماية 
العمرية بني 12 اىل 14 عاما، وبالتايل 
ال�شماح برفع �شقف اعتقالهم ، حيث 
على  املفرو�ض  الأق�شى  احلد  كان 
يتجاوز  ل  التعديل  قبل  الفئة  هذه 
�شتة اأ�شهر فعلية اأو مع وقف التنفيذ، 
يعد هناك  التعديل اجلديد، مل  وبعد 
التي  للعقوبة  زمني  �شقف  اأو  حماية 
تتم  الذين  الأطفال  على  تفر�ض  قد 
الع�شكرية  املحاكم  اأمام  حماكمتهم 
لالحتالل وقد ت�شل لع�رصات ال�شنني 
يعني  اجلديد  والتعديل  املوؤبد.  او 
عمليا، فقدان الأطفال حتت 14 عاما 
للحماية، وهذا يتناق�ض ب�شكل �رصيح 
التي  الدولية  واملبادئ  املعايري  مع 
الأحداث،  اإر�شائها حلماية حقوق  مت 
اأ�شا�شي  ب�شكل  تتعار�ض  بذلك  وهى 

مع اتفاقية حقوق الطفل .

الغرامات املالية

وا�شلت املحاكم الع�شكرية لالحتالل 
الغرامات  فر�ض   2020 العام  خالل 
الأ�رصى  على  الباهظة  املالية 
الأطفال، وذلك �شمن �شيا�شة مربجمة 
ومعتمدة، الأمر الذي ي�شكل عبئاً على 

القت�شادية  الأو�شاع   ظل  يف  ذويهم 
الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  املتدهورة 
املحتلة. واأ�شبحت �شاحات املحاكم 
جديد  عقاب  و�شيلة  الإ�رصائيلية 
حالة  و�شكلت  وذويهم،  الأطفال  على 
و  ذويهم؛  اأموال  ونهب  البتزاز  من 
اثقال كاهلهم بالفاتورة املرتتبة على 
اعتقال اأبنائهم ملنعهم من امل�شاركة 
يف فعاليات املقاومة، فال يكاد يخلو 
الإفراج  اأو  الفعلي  بال�شجن  حكم 
وو�شلت   ، مالية  غرامة  فر�ض  بدون 
على  فر�شت  التي  املالية  الغرامات 
الأطفال يف حمكمة عوفر خالل العام 
ما  اأي  �شيكل(  األف   350( اإىل   2020

يعادل ) 102 الف دولر( .

اأو�ساع قا�سية

العام  نهاية  حتى   ال�شقر  وقال 
يعتقل  الحتالل  يزال  ل  املا�شي 
ثالثة  على  موزعني  طفاًل   )170(
وعوفر،  )جمدو،  وهى  �شجون 
عدد  وجود  اإىل  اإ�شافة  والدامون(، 
وجزء  والتحقيق،  التوقيف  مراكز  يف 
حتتجزهم  القد�ض  اأطفال  من  اآخر 
لأن  خا�شة   اجتماعية  مراكز  يف 
ويعي�ض  عاما.   14 عن  تقل  اأعمارهم 
اعتقال  ظروف  ال�رصى  الأطفال 
معهم  الحتالل  ويتعامل  قا�شية، 
ال�شتائم  لهم  ويوجهون  كاإرهابيني 
والتهديدات ب�شكل م�شتمر ، وميار�ض 

فيما   ، قا�شية  تعذيب  و�شائل  بحقهم 
اإدارة �شجون الحتالل ب�شكل  توا�شل 
اأعلى  من  مبا�رصة  وبتعليمات  متعمد 
لقادة  والأمنية  ال�شيا�شية  امل�شتويات 
بحق  العنيفة  اإجراءاتها  الحتالل 
وحترمهم  ال�شجون،  داخل  الأطفال 
وتوا�شل  احلياة.  مقومات  اأب�شط  من 
اإجراءاتها التنكيلية والتع�شفية بحقهم 
والتفتي�ض  القتحام  عمليات  وابرزها 
اىل  ا�شافة  واق�شامهم،   لغرفهم 
قبل  من  ال�شيئة  املعاملة  ا�شتمرار 
تغيريات  فر�ض  ال�شجانني، وحماولة  
م�شريية على واقع الأ�رصى الأطفال، 
من  حرمانهم  حماولتها  خالل  من 
�شئون  علي  الكبار  الأ�رصى  اإ�رصاف 
الحتالل  �شلطات  وتعر�ض  حياتهم. 
اأ�شيب  حيث  للخطر،  الأطفال  حياة 
القد�ض  من  منا�رصه"  "احمد  الفتى 
ال�شتهتار  نتيجة  كورونا  بفريو�ض 
ا�شابه  �شبقه  وكان  الطفال،  بحياة 
اطالق  قبل  الغليظ"  "حممود  الطفل 
العتقال  من  يوماً   40 بعد  �رصاحه 
املجتمع  فل�شطني  مركز  وطالب   .
جتاه  م�شوؤولياته،  يتحمل  ان  الدويل 
يتعر�شون  وما  فل�شطني،  اأطفال 
احلدود،  كل  فاقت  جرائم  من  له 
املواثيق  بتطبيق  الحتالل  واإلزام 
والتفاقيات اخلا�شة بالأطفال لو�شع 
حّد لعمليات العتقال التي ت�شتهدفهم 
دون مربر، ووقف ما يتعر�شون له من 

معاناة متفاقمة ب�شكل يومي.

االأ�سري املحرر والروائي ح�سن فطافطة

 بعد 18 عاما من الأ�صر.. ال�صورة لي�صت وردية 
ان  فطافطة،  ح�شن  والروائي  املحرر  الأ�شري  قال 
ال�شجن  واقع  طبيعة  بحكم  م�شغر،  جمتمع  ال�شجن 
والتقييدات بداخله، ومن خالل ممار�شة الإن�شان حياته 
الواقع.  هذا  مع  والعي�ض  التكيف  يحاول  الأ�رص  داخل 
املوافق  ال�شبت  يوم  �شباح  حديثه  خالل  واأ�شاف 
على  يبث  الذي  �شباح"  "طلة  لربنامج   ،  2021/01/09
عادل  الإعالمي  ويقدمه  الرابعة  واإذاعة  معا  ف�شائية 
اأغريب:" بع�ض ال�رصى يحاولون حتويل ال�شجن لجواء 
واملطالعة  القراءة  من  ال�شتفادة  خالل  من  ايجابية 
اأ�شكال  جميع  وممار�شة  والتثقيف  الأدبي  والإنتاج 
الريا�شة للحفاظ على عقله وج�شده".وتابع يف حديثه:" 
ال�شورة لي�شت وردية داخل ال�شجون، وهناك هجوم من 
ادارة ال�شجون خا�شة عندما طرح اردان برناجمه لقمع 
مواجهة احلركة ال�شرية وخالل العامني املا�شيني اربع 
الأحزاب  بني  ال�رصى  كان  ال�شهيوين  للكيان  انتخابات 
الإ�رصائيلية كمزاد علني وكان هناك ا�شتغالل من خالل 
فر�ض القوانني القمعية والتنكر بحقوق ال�رصى".وقال 
املوجود  واجلغرايف  ال�شيا�شي  النق�شام  فطافطة:" 
ال�شيا�شي  القرار  �شانعي  وعلى  القيادة  م�شتوى  على 
الفل�شطيني وا�شتمراره �شيوؤثر على النتيجة الجتماعية 
داخل �شجون الحتالل، ور�شالة الأ�رصى الأ�شا�شية، باأن 
التي  ال�شابق  تكون احلوارات الخرية ورغم تعرثها يف 
يتم  ان  ناأمل   ، املواطن  مع  الثقة  فقدان  حد  و�شلت 
اإجنازها واإجراء انتخاب لثالث موؤ�ش�شات هي املجل�ض 

وحدة  بدون  والرئا�شي،  الوطني  واملجل�ض  الت�رصيعي 
وطنية احلالة الفل�شطينية ل ميكن ان حتقق اأي انت�شار 
و�شت�شهد تراجع يف امل�رصوع الوطني الفل�شطيني وهذا 
للحالة  انعكا�ض  ال�شجن هو:"  واقع  ان  خطري".واو�شح 
باخلارج  الوطنية  احلالة  والرتاجع يف  باخلارج  الوطنية 
على  �شوداوية  حالة  وهناك   ، ال�شجن  داخل  تنعك�ض 
العربية  الدول  وتهافت  والقليمي  الدويل  امل�شتوى 
للتطبيع دون اأي مربر ، وا�شح انه ا�شتجابة لل�شغوطات 
خالل  الدول".واأ�شاف  هذه  عل  ترامب  مار�شها  التي 
داخل  معدومة  �شبه  اخل�شو�شية  الذاعي:"  حديثه 
ال�شجن من حيث جمال الكتابة او العمال اليدوية وكنت 
ا�شتقي هذه الكتابات من التجربة امللمو�شة والأحداث 
اأحولها  فكنت  اأثراً  وترتك  ب�شماتها  ترتك  كانت  التي 
لرواية".وحول و�شع ال�رصى مع فريو�ض كورنا، اأو�شح 
من  هي  ال�شجون  داخل  كورونا  اإ�شابات  :"م�شدر  باأن 
ال�رصطة ال�رصائيلية وال�شجانني".وقال الأ�شري املحرر 
فطافطة:" الأ�شري حتى لو كان امل كاذب يبقى يعي�ض 
واملوؤبدات،  العالية  الأحكام  خا�شة  الفراج  امل  على 
يكون  ان  ونتمنى  متتالية  اأمل  خيبات  ال�رصى  وعا�ض 
ال�رصى  عن  ويفرج  متبادلة  اأ�رصى  �شفقات  هناك 
ال�رصى  ق�شية  واملوؤبدات،  العالية  الأحكام  اأ�شحاب 
حا�رصة رغم كل الظروف ولي�شت الفر�شة متوفرة دوما 
لن يعرب الأ�شري عما يدور بداخله، نتمنى ان يتم ت�شليط 

ال�شوء من خالل الإعالم على ق�شية ال�رصى".

مركز حنظلة ُيحذر 

ال�صجون باتت تتخذ ال�صكل الكامل ملع�صكرات املوت

هيئة اال�سرى

ارتفاع وترية الإ�صابات بـ)كورونا( بني الأ�صرى وخا�صة ب�صجن النقب 

اأعلنت هيئة الأ�رصى واملحررين 
جديدة  اإ�شابة   49 ت�شجيل 
الأ�رصى  بني  كورونا  بفايرو�ض 
هذه  وتاأتي   ، النقب  �شجن  يف 
تاأكيد  بُعيد  اخلطرية  التطورات 
ال�شهيوين  الداخلي  الأمن  وزير 
على  يُوافق  لن  اأنه  اأوحانا  اأمري 
باللقاحات  الأ�رصى  تطعيم 
جاء  وقد  للفايرو�ض.  امُل�شادة 

قرار اأوحانا الإرهابي عطفاً على 
امل�شت�شار  نائب  رفعها  ُمذكرة 
الق�شائي يف دولة الحتالل ولفت 
قرار يحظر  اإ�شدار  اأن  اإىل  فيها 
باللقاحات  الأ�رصى  تطعيم 
اخت�شا�شه.  من  لي�ض  املذكورة 
د  ير�شُ وهو  حنظلة  مركز  اإن 
التطورات اخلطرية داخل �شجون 
النقب  �شجن  وحتديداً  الحتالل 

التي  ال�شهيونية  القرارات  ويتابع 
يُراد من خاللها اإي�شال ال�شجون 
موت  بوؤر  فيها  تُ�شبح  ملرحلة 
فاإنه يوؤكد اأن مل يَُعد هناك مت�شٌع 
ا�شتجداء  اأو  للتحذير  الوقت  من 
الدولية  احلقوقية  التدخالت 
ال�شجون  كون  الأ�رصى  لإنقاذ 
باتت مبجملها مناطق خطرة من 
انت�شار  ب�شبب  ال�شحية  الناحية 

الطبي  والإهمال  كورونا  فريو�ض 
فاإن  وعليه   . داخلها  امُلزمن 
الر�شمية  اجلهات  يُحذر  املركز 
الأمور  جمريات  باأن  وال�شعبية 
توؤدي  قد  الأ�رص  قالع  داخل 
خاللها  يخ�رص  جديدة  لفواجع 
اأبنائه  اأرواح  من  املزيد  �شعبنا 
املوت  ُمع�شكرات  يف  القابعني 

ال�شهيونية.

ربه،  عبد  ح�شن  اأكد 
املتحدث با�شم هيئة �شوؤون 
ارتفاع  واملحررين،  الأ�رصى 
يف وترية الإ�شابات بفايرو�ض 
الأ�رصى  بني  )كورونا( 
�شجون  يف  الفل�شطينيني 
داخل  وحتديداً  الحتالل، 

)النقب( ال�شحراوي،  معتقل 
ت�شجيل  مت  اإنه  اإىل  لفتا 
العام  نهاية  منذ  اإ�شابة   49
لي�شل  اليوم  وحتى  املا�شي 
العدد 189 اإ�شابة. وقال عبد 
ربه يف ت�رصيحات له، م�شاء 
“خماطر  ال�شبت:  اليوم 

يف  الأ�رصى  تداهم  عالية 
الإ�شابات،  ارتفاع  ظل 
املخالطة  ب�شبب  خا�شًة 
اأنف�شهم،  الأ�رصى  بني 
باإجراء  القيام  عند  وكذلك 
اإدارة  قبل  من  الفحو�شات 
م�شلحة ال�شجون”. واأ�شاف: 

لالأ�رصى  التطعيم  “عملية 
معايري  �شمن  تتم  اأن  يجب 
العاملية  ال�شحة  منظمة 
طبية  جلان  اإ�رصاف  و�شمن 
وتكون  الأحمر،  ال�شليب  من 
مع  من�شجمة  اللقاحات 

معايري املنظم”.
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�سيقرتن عام 2021 با�ستحقاقات انتخابية مهمة على ال�ساحة 
الأملانية من اأجل حتديد من �سيخلف اأجنيال مريكل يف 

من�سب امل�ست�سارية بعد اتخاذها قراًرا بالن�سحاب من امل�سهد 
ال�سيا�سي فور انتهاء وليتها احلالية وكانت عملية النتقال 

هذه التي اأُريد لها اأن جتري ب�سكل �سل�س، قد تعرثت، 
بعد ا�ستقالة رئي�سة حزب الحتاد امل�سيحي الدميقراطي 
»اأجنريت كرامب- كارنباور«، والتي كانت حتظى بدعم 
مريكل، من من�سبها يف رئا�سة احلزب يف فرباير 2020، 

واإعالنها عدم الرت�سح ملن�سب امل�ست�سارية وذلك لعجزها عن 
مواجهة ال�سغوط والتحديات الداخلية.

�سيا�سات مغايرة:

تداعيات خالفة »مريكل« على امل�سهد ال�سيا�سي الأملاين

نوار ال�سمد  /مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

احتدام  هذه  العملية  تعقيد  من  يزيد  ومما   
حزب  يف  الداخلية  الأجنحة  بني  املناف�سة 
كحزب  جدد  لعبني  قوة  وت�ساعد  مريكل، 
يوؤدي  قد  مما  املتطرف  واليمني  اخل�رض 
ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  وا�سعة  تغريات  اإىل 
الأملاين الداخلي، واإىل قطيعة مع ا�ستمرارية 
طيلة  مريكل  انتهجتها  التي  ال�سيا�سات 

ال�سنوات املا�سية.

تعرث عملية النتقال:

تعرث  يف  �ساهمت  التي  العوامل  اإيجاز  ميكن 
الأ�سباب  هذه  يف  مريكل  اأجنيال  خالفة 
حيث  كارنباور«:  »كرامب  ا�ستقالة  املحورية1- 
على  ن�سبت  التي  الأزمة  الأ�سا�سي  دافعها  كان 
وقع انتخاب رئي�س حكومة مقاطعة تورينجن يف 
فرباير 2020، حيث قام الفرع املحلي للم�سيحي 
الدميقراطي يف هذه الولية مبخالفة التوجهات 
من  كارنباور،  كرامب  عن  ال�سادرة  املركزية 

اأملانيا  لأجل  البديل  حزب  مع  التعاون  خالل 
كيمريي�س،  الليربايل  احلزب  مر�سح  لنتخاب 
وذلك بهدف اإعاقة حتالف الي�سار بقيادة مر�سح 
اإدارة  انتزاع  من  راميلو  بودو  لينكه  داي  حزب 

الولية.
يتم  مل  تورينجن  �سابقة  ح�سول  تاريخ  وحتى 
انتخاب اأي رئي�س حكومة ولية يف اأملانيا بدعم 
AFD، وذلك تطبيًقا لتفاق �سمني  من حزب 
بني بقية الأحزاب الأملانية من اأجل منع و�سول 
يف  املحلي  احلكم  جمال�س  اإىل  اليمني  اأق�سى 
انتخاب  طريقة  واأثارت  الأملانية.  الوليات 
»جدار  انهيار  بداية  من  املخاوف  كيمريي�س 
احلماية« الذي يعزل متطريف اأق�سى اليمني مما 
اأثار موجة ا�ستنكار عارمة يف اأملانيا و�سلت اإىل 
ال�سرتاكي،  الدميقراطي  احلزب  تهديد  حدود 
مريكل،  مع  احلكومي  التحالف  يف  ال�رضيك 
بفرط هذا التحالف، وبالتايل اإ�سقاط احلكومة، 
مما ا�ستدعى تدخل مريكل نف�سها التي اأدانت ما 
حدث يف تورينجن، ودعت اإىل ت�سحيح اخلطاأ، 
واإىل اإعادة عملية النتخاب بعد دفع كيمريت�س 

اإىل ال�ستقالة.
ورئي�س  امل�ست�سار  من�سب  بني  الف�سل   -2

تقدير  �سوء  يف  وقعت  مريكل  اأن  يبدو  احلزب: 
فادح حني اعتربت اأن ف�سل من�سب امل�ست�سارية 
عن من�سب رئي�س احلزب احلاكم مع نهاية 2018 
�سيعزز من قوة رئي�س احلزب اجلديد يف خو�س 
اأن  بعد   2021 خريف  يف  اجلديدة  النتخابات 
على  اأنه  اإل  الداخلية،  �سيطرته  عزز  قد  يكون 
جاء  حيث  مغايرة،  النتيجة  كانت  الواقع  اأر�س 
متركز  ظل  يف  �سعيًفا  كارنباور  كرامب  اأداء 
ال�سلطة يف يد مريكل. ويف هذا ال�سياق، بدا لفًتا 
ما ذكرته �سحيفة »بيلد« يف فرباير 2020 من اأنه 
فاإن  امل�ست�سارية  يف  مريكل  اأجنيال  وجود  »مع 
الدميقراطي  الحتاد  حلزب  جديدة  بداية  اأي 
الأجنحة  �رضاع   -3 ممكنة«.  غري  امل�سيحي 
داخل  القوى  موازين  تتوزع  حيث  الداخلية: 
توجهني  بني  الدميقراطي  امل�سيحي  احلزب 
تكري�س  اأن  يرى  الأول  التوجه  اأ�سا�سيني: 
حد  بو�سع  كفيل  ت�سدًدا  اأكرث  حمافظة  هوية 
لرتاجع احلزب، ويعرب عن هذا التوجه املر�سح 
»فريدري�س مريز« الذي يتعهد با�ستمالة ن�سف 
)املقدرة  اأملانيا«  اأجل  من  »البديل  ناخبي 
»اأرمني  عنه  فيعرب  الثاين  التوجه  واأما  بـ%13(، 
هوية  على  املحافظة  يف�سل  الذي  ل�سيت« 

ملريكل  داعًما  كان  وهو  الو�سطية،  احلزب 
طوال مدة حكمها، وهو غري مقتنع مبا يروج 
له مريز من تبني خطاب م�سابه خلطاب اليمني 
املتطرف )ولكن اأقل حدة منه(، بل على العك�س 
يرى اأن ناخبي اليمني املتطرف �سيبقون حيث 
هم، بينما �سيخ�رض احلزب ناخبيه الو�سطيني. 
موؤ�س�سة  اأجرتها  للراأي  ا�ستطالعات  وتُظهر 
اأو�ساط  يف   2020 اأبريل  يف   forsa فور�سا 
موؤيدي حزب CDU تقارب قوة اجلناحني مع 
ال�ستطالعات  اأن  اإل  لال�سيت؛  طفيف  تفوق 
التي اأجريت موؤخًرا تظهر تقدًما وا�سًعا ل�سالح 
اإدارة  يف  ل�سيت  اإخفاق  بعد  ا  خ�سو�سً مريز، 
)ولية  يحكمها  التي  الولية  الكورونا يف  اأزمة 
ابنه  با�سم  والزج  وو�ستفاليا(  ال�سمايل  الراين 
لت�سنيع  �سفقة  يف  امل�ستفيدين  �سمن  من 

الكمامات الطبية. 
تعترب  موحدة:  ا�سرتاتيجية  غياب   -4
امل�سيحي  الحتاد  حزب  يف  داخلية  اأو�ساط 
منذ  الت�سويت  يجب  كان  اأنه  الدميقراطي 
ل�سالح  تورينجن  ولية  انتخابات  يف  البداية 
وريث  لينكه  دي  )حزب  الي�سار  اأق�سى  مر�سح 
ولكن  ال�رضقية(،  اأملانيا  يف  ال�سيوعي  احلزب 

املوافقة  اأن  من  تخ�سى  كانت  احلزب  قيادة 
على مثل هذا الت�سويت �سيدفع اأع�ساء احلزب 
مع  التعاون  اإىل  اأخرى  وليات  املحافظني يف 
قاعدة  اأن  حجة  حتت  اليمني،  اأق�سى  حزب 
عدم التعامل مع املتطرفني »ل هذا ول ذاك« 
و�سّكلت  خرقت.  قد  احلزب  ينتهجها  التي 
تورينغن  ولية  رئي�س  انتخاب  اإعادة  عملية 
مار�س   4 والتي ح�سلت يف  الي�سار  اأق�سى  من 
الإ�سكالية حول  الروؤى  لت�ساعد  2020 منا�سبة 
امتناع  من  الرغم  على  وذلك  امل�ساألة،  هذه 
عن  الدميقراطي  امل�سيحي  احلزب  ممثلي 
�سمني  تفاهم  مع  ذلك  ترافق  وقد  الت�سويت، 
الدميقراطي  وامل�سيحي  الي�سار  حتالف  بني 
وي�سع  املحلية،  امللفات  بع�س  اإدارة  على 
البع�س هذا الدعم ال�سمني �سمن دائرة ك�رض 
قاعدة »ل هذا ول ذاك«، ويبدو اأن ح�سم هذه 
امل�ساألة �سيرتك لتقدير رئي�س احلزب اجلديد 
لدرا�سة  وفًقا   2021 يناير  يف  انتخابه  املقرر 
املتطرفني  �سعبية  ت�ساعد  مثل  عدة  عوامل 
)من اليمني والي�سار( يف وليات �رضق اأملانيا، 
وا�ستحالة بناء اأكرثيات يف بع�س الوليات من 

دون م�ساركة اأحد الطرفني.

تداعيات ان�سحاب مريكل:

ختامًا 

بعد  حتديات  عدة  اأملانيا  تواجه  قد 
عملية التغيري يف راأ�س ال�سلطة ميكن 

الإ�سارة اإىل اأبرزها فيما يلي:
حكومي  ائتالف  ت�سكيل  �سعوبة   -1
ا�ستطالعات  معظم  توؤكد  جديد: 
الراأي اأنه من املتوقع اأن يحل احلزب 
املقدمة  يف  الدميقراطي  امل�سيحي 
اخل�رض.  حزب  عن  ب�سيط  وبفارق 
 Statista ن�رضته  ا�ستطالع  وبح�سب 
يف اأبريل 2020، ح�سل حزب امل�سيحي 
بني  ترتاوح  نتيجة  على  الدميقراطي 
20ـ%24،  اخل�رض  وحزب  27ـ%29، 
ال�سرتاكي  الدميقراطي  واحلزب 
اأملانيا  اأجل  من  والبديل  13ـ%14، 
واحلزب  6ـ%9،  لينكه  وداي  10ـ%15، 
6ـ%9،  الليربايل  اأو  الدميقراطي احلر 
بني  احلايل  التحالف  اأن  يعني  مما 
واحلزب  الدميقراطي  امل�سيحي 
يف  ال�ستمرار  ميكنه  ل  ال�سرتاكي 
وهو  اأقلية،  حكومة  �سمن  اإل  احلكم 
الأغلب  وعلى  ا.  جًدّ م�ستبعد  اأمر 
جديد  حكومي  حتالف  تكوين  �سيتم 
الدميقراطي  امل�سيحي  بني  هناك 
ي�ستلزم  قد  ورمبا  اخل�رض،  وحزب 
ك�رضيك  الليربايل  احلزب  �سم  الأمر 

اأ�سغر )�سمن ما ا�سطلح على ت�سميته 
لون  اإىل  ن�سبة  جامايكا  بائتالف 
اأعالم الأحزاب الثالثة: اللون الأ�سود 
الأخ�رض  واللون  امل�سيحي،  للتحالف 
للحزب  والأ�سفر  اخل�رض،  حلزب 
مع  التحالف  ويحتاج  الليربايل(. 
تقارب  من  الكثري  اإىل  اخل�رض  حزب 
على  الطرفني  لأن  النظر،  وجهات 
خالفات عميقة ب�ساأن موا�سيع حيوية 
الإنفاق  وحجم  الثقيلة،  كال�سناعات 

العام، وال�سيا�سة الدفاعية لأملانيا.
الوليات:  حكم  عملية  تعقد   -2
داخل  اخل�رض  �سعبية  ت�ساعد  اأدى 
)من  واملتطرفني  الكربى  املدن 
اأملانيا  �رضق  يف  والي�سار(  اليمني 
احلزبي  النظام  طبيعة  يف  تغري  اإىل 
نظام  من  حتول  حيث  اأملانيا،  يف 
م�سيطرين  كبريين  حزبني  على  قائم 
هما   )Volksparteien(
وامل�سيحي  ال�سرتاكي  الدميقراطي 
اأكرث من  يح�سالن على  الدميقراطي 
نظام  اإىل  الناخبني  اأ�سوات  من   %90
قائم على تعددية حزبية من 6 اأحزاب 
ح�سول  احلالية  الإح�ساءات  تظهر 
احلزبني الأولني فيه على ن�سبة تقارب 

اآثار  وتنعك�س  الأ�سوات،  من  الـ%45 
هذا التحول على تعقيد عملية ت�سكيل 
حكومات الوليات الأملانية. ويف هذا 
جملة  ن�رضتها  درا�سة  تظهر  ال�سياق 
اأنه   2020 فرباير  يف  الإيكونومي�ست 
7 وليات من  كانت  قبل ثالثني عاًما 
خالل  من  حتكم  اأملانيا  يف   16 اأ�سل 
الوليات  كانت  فيما  واحد،  حزب 
اأما  الباقية حُتكم من حتالف حزبني، 
اليوم فهناك 8 وليات يتم اإدارتها من 
خمتلفة،  اأحزاب  ثالثة  من  حتالف 
الئتالفات  من  نوًعا   13 وجود  مع 
املختلفة بني الأحزاب احلالية. وعلى 
داخل  التحالفات  تنوع  اأن  من  الرغم 
خمترًبا  ي�سكل  قد  الوليات  حكم 
للتجارب التحالفية قبل تطبيقها على 
نقطة  اأن  اإل  الفيدرايل،  امل�ستوى 
ال�سعف يف هذه التجارب تتج�سد يف 
اأيديولوجًيّا  املتباينة  الئتالفات  اأن 

كثرًيا ما توؤثر على فعالية احلكم.
والإيراين:  الرتكي  امللفني  ح�سم   -3
طبع  الذي  الرتدد  من  الرغم  على 
جتاه  الأملانية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
كعدم  الأو�سط،  ال�رضق  ملفات  بع�س 
رغم  اأنقرة  مع  الت�ساعد  يف  الرغبة 

يف  الأوروبية  لالإرادة  امل�سايقات 
الآونة  يف  اأنه  اإل  واليونان؛  قرب�س 
يف  تغيري  مالمح  بداأت  الأخرية 
نحو  واجلنوح  الأملانية،  ال�سيا�سات 
اأنقرة،  جتاه  العقوبات  فكرة  تبني 
التباحث  عودة  اأملانيا  تنتظر  كما 
الأمريكي حول امللف النووي الإيراين 
خيارات  درا�سة  مع  روؤيتها  لت�سمني 
لت�سمل  الإيرانية  اللتزامات  بتو�سيع 
والتمدد  البالي�ستية  ال�سواريخ  برامج 

الإقليمي.
اجلديدة:  الأمريكية  الإدارة   -4
اجلديدة  الأملانية  القيادة  �ستحاول 
الإدارة  يف  احلادث  التغيري  ا�ستغالل 
من  بايدن  و�سول  مع  الأمريكية 
التفهم  من  مزيد  باجتاه  الدفع  اأجل 
الأملانية  النظر  لوجهات  الأمريكي 
اخلالفية،  النقاط  من  العديد  يف 
كحاجة اأملانيا اإىل موارد الطاقة التي 
يوؤمنها خط »نورد �سرتمي 2«، واإبطاء 
الأملاين،  الدفاعي  الإنفاق  زيادة 
بنقل  ترامب  لقرار  برلني  ومعار�سة 
يف  املتمركزين  الأمريكيني  اجلنود 
الإدراك  من  الرغم  وعلى  اأملانيا. 
الأمريكي  املوقف  لثبات  امل�سبق 

يكون  قد  اأنه  اإل  النقاط،  بع�س  يف 
اخلالف  قالب  من  اإخراجها  ممكًنا 
حقبة  يف  به  متيزت  الذي  ال�سخ�سي 

)ترامب - مريكل(.
يق�سد  القانون«:  »دولة  منتهكي   -5
تلتزم  ل  التي  الأوروبية  الدول  بها 
مبعايري الحتاد حول »دولة القانون«، 
كاملجر وبولندا، والتي تعد املوافقة 
عليها اإلزامية من اأجل ال�ستفادة من 
ملواجهة  الأوروبية  الإنعا�س  خطة 
الآثار القت�سادية ال�سلبية الناجتة عن 
اأملانيا.  تقودها  التي  كورونا  جائحة 
الدول  هذه  التزام  عدم  يوؤدي  وقد 

اأملاين،  داخلي  ا�ستياء  اإىل  بتعهداتها 
مير  الأملاين  القت�ساد  اأن  ا  خ�سو�سً
�سنوات  خم�س  منذ  الأوىل  للمرة 
القيادة  فاإن  وبالتايل  مايل،  بعجز 
دفع  حتدي  اأمام  اجلديدة  الأملانية 
بالتزاماتها  الوفاء  اإىل  الأطراف  هذه 
وعرب الأ�ساليب الدبلوما�سية من دون 
الدولة  مبظهر  الظهور  اإىل  العودة 
ظل  ا يف  خ�سو�سً اأوروبًيّا،  امل�سيطرة 
وزيرة  كتغريدة  ت�رضيحات  خروج 
فارغا«  »جوديت  املجرية  العدل 
الأملانية  املطالب  فيها  �سبهت  التي 

»بالأوامر الأيديولوجية«. 

تنظيم عملية  اأن عدم  من  يُخ�سى 
بال�سكل  ملريكل  خليفة  اختيار 
الداخلي  ال�سعيد  على  املطلوب 
احلزب  انق�سام  اإىل  يوؤدى  قد 

قد  مما  الدميقراطي،  امل�سيحي 
يوؤدي اإىل انهيار الو�سط التقليدي 
ميني  )انهيار  اأملانيا  يف  ال�سابق 
الو�سط  ي�سار  تقهقر  بعد  الو�سط 

الدميقراطي  باحلزب  املتمثل 
اأن  من  والتخوف  ال�سرتاكي(، 
تتجه اأملانيا بعد هذا النهيار اإذا 
مل يتم تداركه اإما اإىل نظام حزبي 

نظام  اإىل  واإما  مفكك،  تعددي 
موؤلف  جديد  كبريين(  )حزبني 
حزب  هما:  اأ�سا�سيني،  ركنني  من 
لأجل  البديل  وحزب  اخل�رض، 

اأما  البعيد.  املدى  على  اأملانيا، 
ف�سيتحتم  الدويل،  ال�سعيد  على 
على اأملانيا يف فرتة ما بعد مريكل 
امل�رضوع  قيادة  مع�سلة  مواجهة 

الكبري  التعويل  دون  من  الأوروبي 
املر�سح  الأمريكي  احلليف  على 
على  ا  خ�سو�سً للتناق�س،  دوره 
ال�سعيدين الأمني والقت�سادي.    
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الو�سط:2021/01/11

الو�سط:2021/01/11

الو�سط:2021/01/11

الو�سط:2021/01/11

الو�سط:2021/01/11

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 – واليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
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 للأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 

29 حي 60 م�شكنا، عي�شات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.
ومبوجب ال�شيغة التنفيذية للقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة »الغرفة التجاري/البحرية« بتاريخ 2020/05/26، رقــــم الق�شيـــــة 20/155، رقــــــــم الفهــــــــــــر�س 20/958.

وتنفيذا للأمـر ال�شـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/12/24، حتـت رقــم 20/5520،
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�شــــر  
ال�شيـد/ قو�شيــــم حمـــــــــزة.

العنـوان : جتزئـة املحطـة، زرالــدة، اجلزائــــــــــــــــــــــــــــــر.
باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العـار�س :

لفائــــدة : املوؤ�ش�شـة ذات ال�شخـ�س الوحيـد وذات امل�شوؤوليـة املحـدودة »م�شتـو البنايـات والأملنيــوم«
املمثلــة مــن قبــــل ممثلهـــــا القانونــــــــــــــــــي.

العنـــوان   : حي 145 �شاع ح�شيبة بن بوعلي �شيدي احممد، اجلزائــــــــــــــــــــر.
القائم يف حقها واحلا�رش عنها يف ق�شية احلال، وكيلها الأ�شتاذ/ ياي�شي امني املحامي لدى املجلــــــــــــ�س.

املختارة موطنا لها يف  دائرة اخت�شا�س حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري،  مبقر ال�رشكة  املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ ال�شالف ذكـره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 1.030.778،95 دج

)واحد مليون وثلثني األفا و�شبعمائة وثمانية و�شبعني دينارا جزائريا و 95 �شنتيما(
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
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجلزائر 

الدائرة االإدارية الدرارية
بلدية اخلراي�سية 

مكتب اجلمعيات 
رقم :58/م ت �س ع / /2020 

 و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي
جمعية حملية ذات طابع علمي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة 

دائرة حا�سي م�سعود
بلدية حا�سي م�سعود 

اإعلن عن فتح حتقيق عمومي حول امللئمة اأو عدم امللئمة

بناء على اإر�شال وايل ولية ورقلة – مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة رقم 2226 بتاريخ 2020/11/10 
املت�شمن فتح حتقيق عمومي لفائدة ال�شيد : �شديقي حممد الوازن الراغب من خلله احل�شول 
على رخ�شة ا�شتغلل مقهى باملحل املتواجد بحي مقدم عبد القادر جتزئة رقم 04 بلدية حا�شي 

م�شعود ولية ورقلة 
نحن رئي�س املجل�س البلدي لبلدية حا�شي م�شعود قمنا بفتح حتقيق امللئمة اأو عدم امللئمة حول 

ا�شتغلل املعني لهذا الن�شاط بالعنوان املذكور اأعله 
على الراغبني بت�شجيل اأرائهم �شجل التحقيق املخ�ش�س لذلك اأن يت�شلوا باملكتب 64 بالبلدية يف 

الفرتة املقدرة ب 15 يوم ذلك ابتداء من تاريخ هذا الإعلن 
حا�شي م�شعود يف 07 جانفي 2021 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب االأ�ستاذ لعوبي اأحمد 

حم�سر ق�سائي 
و الكائن مكتبه /ب 15 �سارع حممد بوبلة

باب الوادي اجلزائر 
الهاتف : 76-77-39  0775

اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�س املادة 750 من ق ا م ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب االأ�ستاذ بونقاب يحي حم�سر ق�سائي

لدى حمكمة بئرمرادراي�س
اجلزائر التجاري بوزريعة  املركز  24 مكرر 

الهاتف : 0770.10.24.15

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي

املادة 412 من ق .ا.م..ا

نحن الأ�شتاذ بونقاب يحي املح�رش الق�شائي لدى جمل�س ق�شاء اجلزائر، معتمدة لدى دائرة اخت�شا�س حمكمة بئرمرادراي�س الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعله و 
الوا�شع ختمه  و توقيعه اأدناه 
لفائدة ال�شيد / جلب ر�شيد 

ال�شاكن حي املدبح القدمي بلدية الطاهري جيجل 
�شد ال�شيد / بركا�س املولود

ال�شاكن : بنهج �شايب اأحمد اجلزائر الو�شطى – اجلزائر 
بناء عل ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم ح�شوري ال�شادر بتاريخ 2010/06/21 عن حمكمة الطاهري ، الق�شم املدين ، الفهر�س حتت رقم 2010/01178 ، جدول حتت رقم 

2010/01053 املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ 2014/10/29 حتت رقم 1095 /2014 
بتاريخ  جيجل  ق�شاء  جمل�س  اخت�شا�س  الطاهري  حمكمة   لدى  ق�شائي  حم�رش   – احلفيظ  عبد  يون�شي  الأ�شتاذ  مكتب  عن  ال�شدر  وجود  عدم  حم�رش  على  بناء 

 2015/07/19
بناء على الإذن بن�رش م�شمون عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة وطنية يوميو ال�شادر عن رئي�س حمكمة �شيدي احممد بتاريخ 2020/12/24 حتت رقم 2020/4361 

 و عليه نقوم بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف التكليف بالوفاء – مبوجب ال�شند التنفيذي املذكور اأعله 
لفائدة ال�شيد / جلب ر�شيد 

ال�شاكن/ حي املدبح القدمي بلدية الطاهري جيجل 
�شد ال�شيد / بركا�س املولود

ال�شاكن : بنهج �شايب اأحمد اجلزائر الو�شطى – اجلزائر 
و الزامه بدفه مبلغ اإجمايل قدره : : 1.418.650.39دج و الذي ميثل مبلغ االتعوي�س + م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رش الق�شائي 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية ، و اإل نفذ عليه )ها ( جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الو�سط:2021/01/11

تهنئة عيد ميلد

مبنا�شبة عيد ميلد الكتكوتة "بوعبيدة 
للعا�رش جانفي،  اأالء ميلينا" امل�شادف 
جميلة  واأمها  الهادي  والدها  اإليها  يتقدم 
وجدها اأحمد وجدتها باأحر التهاين راجني 

عز  املوىل  من 
يحفظها  اأن  وجل 
»لك  قلبها  ويفرح 
هذا  عامك  يف 
مديداً  عمراً 
�شعيداً  وقلباً 
حمققاً  وجناحاً 

ولي�س بعيداً.«

توفيق- عبد  ر�شيدي-بدرة-جنيبة-حممد  نبيلة -حممد  و هم/مالويف  مالويف  /فريق  لفائدة 
احلق-وورثة  عبد  �شلمان  ابنها  وهم  منرية  مالويف  حممد-وورثة  ال�شلم-فريد  عبد  احلليم 
مالويف حممد من طليقته ملياين رقية وهم مالويف �شليمة -مالويف يو�شف و مالويف حممد وليد 
وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالفي �شامية -�شوهام �شتي-مالويف وحيدة -�شليمة -مالويف 
حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �شيف الدين و مالفي حممد زين العابدين اجلاعلني موطنهم 

املختار بحي 240م�شكن عمارة.... رقم 98احلمامات -اجلزائر
�شد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �شفية /وهم زوج ته كوردي �شفية القائمة 
يف حق اأبنائها القا�رشان /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤاد *ال�شاكنني /ب�شارع الخوة زاوي 

رقم 13 /بولوغني -ولية اجلزائر 
حتت  جدول   2016/04/26 يف  املوؤرخ  و  الوادي  باب  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  تنفيذا  و 
بال�شيغة  املمهور  و  العقاري  الق�شم  عن   2016/01477 رقم  حتت  فهر�س   2015/03920 رقم 

التنفيذية
و امل�شحح باحلكم ال�شادر عن  حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 

2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�شم العقاري 
و  بناءا على ن�شخة من قائمة �رشوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة 
�شبط حمكمة باب الوادي و املوؤ�رش عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط 

املحكمة بتاريخ 2016/02/04 
تعيني العقار

باملكان  �شانتوجان  بلدية  �شابقا  بولوغني  بلدية  باإقليم  تقع  فلحي  طابع  ذات  ار�س  قطعة   
امل�شمى    

 2LES م   313.50 قدره  م�شاحة  ذات  اجلزائر  ولية   13 رقم  زاوي  الخوة  �شارع  حاليا   
 PLATEAU DES DEUX MOULINS

حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�شاحة قدرها ثلثة 
هكتار بالتقريب »3ه«

من املكان امل�شمى اأعله هذه القطعة  م�شيد عليها بناية تتكون من الطابق الأر�شي يحتوي 

على غرفتني 02 و غرفة معي�شية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو .
الطابق الأول يحتوي على ثلثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رشفتني و خزانة البهو كما هو ثابت 
من �شهادة وجود بناية �شيدت قبل �شنة 1985 �شادرة عن رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية بولوغني 

بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 
و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة الأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط 
.و من جهة الثانية/بطريق عر�شه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س 

املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من نف�س املخطط 
ا�سل امللكية:

لقد امتلك املرحوم مالويف يو�شف العقار املذكور اأعله قيد حياته عن طريق ال�رشاء و ذلك 
عقد   1954/07/29 بتاريخ  اآنذاك  باجلزائر  املوثق  قوين  روين  الأ�شتاذ  تلقاه  عقد  مبوجب 

م�شجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�شهر باجلزائر بتاريخ 6اوت1954 جملد 2007/448

�سروط البيع
و حدد ال�شعر الفتتاحي لنطلق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربعون 
مليون دينار جزائري و ذلك ح�شب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري الأ�شتاذة فراي ن�شرية 

املودعة لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 2015/11/17 .
و بعد انقا�س الع�رش 10% مرتني ي�شبح ال�شعر الفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و 

هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا 
و عليه نعلن للجمهور و ملن يهمه المر بان جل�شة  البيع باملزاد العلني موؤجلة ليوم 13 /01 / 

2021 على ال�شاعة 10:30 العا�رشة و الن�شف �شباحا لدى حمكمة باب الوادي 
اإ�شافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع فان الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد 
اجلل�شة خم�س الثمن 1/5 بالإ�شافة اىل امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة و يدفع املبلغ املتبقي 

يف اجل اأق�شاه ثمانية«8«  اأيام باأمانة �شبط املحكمة 
البيع مبكتب املح�رش الق�شائي او لدى امانة �شبط حمكمة  يتم الطلع على قائمة �رشوط 

باب الوادي 

الو�سط:2021/01/11 الو�سط:2021/01/11

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية االأغواط

دائرة ق�سر احلريان
بلدية ق�سر احلريان

الرقم  07  /2020

و�سل اإيداع الت�سريح بتجديد
 جمعية حملية   

 1433 �شفر   18 06/12 يف  رقم  القانون  مبقت�شى 
 ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق 
اإيداع ملف جتديد   2020/12/03  : اليوم  مت هذا 

جمعية ذات �شبغة حملية     : 
ق�رش  بلدية  �شلم  �شبيبة  نادي   : اجلمعية  ت�شمية 

احلريان  
املقر الجتماعي : بلدية ق�رش احلريان 

املودع : زعنوين عبد احلميد
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س النادي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : اجللفة 
بلدية :القديد

م�سلحة التنظيم العام 
مكتب اجلمعيات 

الرقم : 03  /2020
و�سل ا�ستلم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية 
طبقا لأحكام املادة 18 من  القانون رقم 06/12 يف 18 
�شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا اليوم 2020/12/22  ا�شتلم مذكرة التعديلت 
ت�شكيلة  بتغيري  املتعلقة   2020/12/17  : يف  املوؤرخة 

الهيئة التنفيذية اجلمعية املحلية امل�شماة :

 النادي الريا�شي الهاوي " املولودية الريا�شية " 
لبلدية القديد 

امل�شجلة حتت رقم : 02 بتاريخ : 08-22- 2018 

يرتاأ�شها ال�شيد : بوفريق�س �شعد الدين 
الكائن مقرها ب : القاعة املتعددة الن�شاطات املجاهد 

حلباوي الغويني بالقديد  

اأع�شاء املكتب التنفيذي املنتخب
 يوم 2019/07/08

للجمعية العلمية املحلية *الريحان 
نهج حممد املغربي اخلراي�سية 

املهام  يف اجلمعيةاال�سم و اللقب
رئي�س اجلمعيةقا�سم نبيلة

نائب رئي�س غمرة زوليخة
االأمني العامفرا�س اإبراهيم

اأمني املالبوخملوف  حممود
ع�سوةعون فتيحة 
ع�سوةخليفة ليندة

طبقا لأحكام  القانون رقم 06/12 املوؤرخ لرقم 06/12 املوؤرخ 
املتعلق   2012 12 جانفي  ل  املوافق  ه   1433 عام  �شفر   18 يف 
ت�شجيل  و�شل  ت�شليم  اليوم 2020/02/27  ، مت هذا  باجلمعيات 

الت�رشيح بتاأ�شي�س جمعية حملية ذات طابع : علمي امل�شماة : 
اجلمعية العلمية * الريحان * خراي�شية 

درارية   – خراي�شية   – مغاربي  نهج حممد   : ب  مقرها  الكائن 
ولية اجلزائر 

رئي�س اجلمعية : ال�شيدة : قا�شم نبيلة 
تاريخ و مكان الزدياد : 1974/02/27 بالدويرة 

 – : 03 نهج حممد مغاربي  لرئي�س اجلمعية  ال�شخ�شي  العنوان 
خراي�شية درارية ولية اجلزائر 

الو�سط:2021/01/11

اإعلن عن �سياع ختم

امل�ستخدم 

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900



مايك بن�س ال ي�ستبعد احتمال عزل ترامب
ك�سف م�سدر مقرب من نائب الرئي�س االأمريكي، مايك بن�س، اأن االأخري ال ي�ستبعد تطبيق 

التعديل 25 يف الد�ستور االأمريكي وعزل دونالد ترامب، واأنه يف�سل االحتفاظ بهذا اخليار يف 
حال اأ�سبح االأخري اأقل توازنا عقليا.

عبد اجلبار اأبورا�س / 
االأنا�سول

عن  �إن«  �إن  »�سي  �سبكة  ونقلت 
�مل�سدر )مل ت�سمه(، �لأحد، قوله 
�إن هناك خماوف يف فريق بن�س 
من تطبيق �لتعديل وعزل تر�مب، 
خروج  �حتمال  ب�سبب  وذلك 
طائ�سة  خطو�ت  و�تخاذ  �لأخري 
يف  كلها  �لبالد  و�سع  �ساأنها  من 

خطر.
�لأمريكية  لل�سبكة  �مل�سدر  و�أكد 
مل  وتر�مب  �لرئي�س  نائب  �أن 
�أن�سار  �قتحام  منذ  يتحدثا 
�لرئي�س �لأمريكي �ملنتهية وليته 

مبنى �لكونغر�س �لأربعاء.
�أن  �إىل  مقربان  م�سدر�ن  و�أ�سار 

بن�س  من  جد�  غا�سب  تر�مب 
�لثاين حمبط وحزين  �أن  يف حني 
ب�سبب ما يفعله �لرئي�س �لأمريكي 
وكان تر�مب طلب من بن�س رف�س 
يف  و�إبطالها  �لنتخابات  نتائج 

�لأخري  لكن  �لكونغر�س،  جل�سة 
�لكونغر�س  لأع�ساء  بر�سالة  بعث 
�لد�ستور  �سيتبع  �أنه  فيها  �أبلغهم 
ويحذر حلفاء تر�مب من �مل�سي 
�لرئي�س  عزل  بعملية  قدما 

�لأمريكي.
�ل�سيناتور  حليفه  قال  فقد 
غر�هام،  ليند�سي  �جلمهوري، 
رئي�سة  م�سي  �إن  تويرت،  عرب 
بيلو�سي،  نان�سي  �لنو�ب،  جمل�س 
�ستت�سبب  تر�مب  عزل  بعملية 
باأ�رض�ر ج�سيمة، مطالبا �لرئي�س 
بحماية  بايدن،  جو  �ملنتخب، 

�لبالد من عو�قب هذه �خلطوة.
باحلياة  خطرية  �سابقة  ويف 
�سهدت  �لأمريكية،  �ل�سيا�سية 
و��سنطناأم�س �لأربعاء، مو�جهات 
من  وحمتجني  �لأمن  قو�ت  بني 
مبنى  �قتحمو�  تر�مب  �أن�سار 
 5 مقتل  عن  �أ�سفرت  �لكونغر�س، 
�رضطة،  �سابط  بينهم  �أ�سخا�س 

و�عتقال 52 �آخرين.
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اإح�سائيات وباء 

يف كورونا يف اجلزائر ترى  يا  �لأوروبي  �لربملان  ر�أي  هو  ما 
�أد�نو�  �لذين  �لأمميني  �ملقررين  موقف 
فرن�سا من خالل �عتبارهم  م�رضوع قانون 
حقوق  قانون  مع  يتعار�س  �ل�سامل  �لأمن 
مر�جعته  �إىل  باري�س  ودعو�  �لإن�سان، 

ب�سكل �سامل.
ملجموعة  م�سرتك  بيان  يف  ذلك  جاء 
�ملقرر  بينهم  �لإن�سان،  حقوق  خرب�ء  من 
�خلا�س �ملعني باحلق يف �لتجمع �ل�سلمي 
نيالت�سو�سي  »كليمان  �جلمعيات  وتكوين 
�ملعنية بحالت  و�ملقررة �خلا�سة  فول«، 

�لقتل خارج �لق�ساء »�أغني�س كالمار«.
وحذر �لبيان من �أن �ملادة 22 من م�رضوع 
با�ستخد�م  �لأمن  لقو�ت  ت�سمح  �لقانون 
�لكامري�ت �ل�سخ�سية وكامري�ت �لطائر�ت 
�ملظاهر�ت  �أو  �لعمليات  �مل�سرية يف 
خا�سة  و��سعة  رقابة  �إىل  �ستوؤدي 
�أن  �لإطار  هذ�  يف  و�أ�ساف  للمتظاهرين، 
على  �آثار خطرية  لها  �سيكون  �ملادة  هذه 
حقوق �خل�سو�سية وحرية �لتجمع �ل�سلمي 
وحرية �لتعبري، بدون �أدنى �سك فاإن فرن�سا 
�لن�سان  حقوق  لئحة  �إ�سد�ر  ور�ء  تقف 
�ملغربي  �ملخزن  من  باإيعاز  �جلز�ئر  يف 
�لإد�رة  د�خل  ت�سانده  �لتي  �للوبيات  و 

�لفرن�سية و �أجهزتها �لأمنية .
هذ�  يف  لل�سري  باري�س  يدفع  �لذي  ما 
يتعلق  ،ل  بالدنا  نحو  �لت�سعيدي  �لجتاه 
حمدودة  دبلوما�سية  مبناكفات  �لأمر 
�أو �حل�سول  �أكرب  ما هو  لتمرير  �لأهد�ف 
�لأمر  لكن  �لوطنية  �ل�سوق  يف  ح�سة  على 

�أكرب بكثري وور�ءه �أهد�ف ��سرت�تيجية
عني �سناع �لقر�ر يف بالد �جلن و �ملالئكة 
�جلز�ئر  متكن  فر�سة  �أي  �إجها�س  على 
بعيد�  �ل�سرت�تيجية  خيار�تها  حتديد  من 
�ل�سني  ،وخ�سو�سا  باري�س  حمور  عن 
متاأكد  باري�س  يف  �لقر�ر  ف�سانع  ورو�سيا 
�جلز�ئرية  �ملقاربة  �أهمية  و  خطورة  من 
و  �ل�سني  مع  �ل�رض�كة  توثيق  على  �ملبنية 

رو�سيا �قت�ساديا و ع�سكريا.

مع احلدث 

حرب خفية

وداد احلاج

  قطاع الثقافة بالبويرة

  اإحياء راأ�س ال�سنة االأمازيغية 2971
بريطانيا

تقنية جديدة الكت�ساف 
ال�سريني" كورونا  "مر�سى  و�لفنون  �لثقافة  مديرية  برجمت 

�لتظاهر�ت  عديد  بالبويرة 
ر�أ�س  لإحياء  و�لفنية  �لثقافية 
حيث   ،  2971 �لأمازيغية  �ل�سنة 
»�سليمة  �لقطاع  مديرة  ك�سفت 
قاوة« ليومية »�لو�سط« �أن �لرب�مج 
�فرت��سية  �ستكون  �ل�سنة  هذه 
�لذي  �خلا�س  �ل�سحي  للظرف 
�لبث  و�سيتم  �ليالد،  به  متر 
لكل  �ملديرية  �سفحات  عرب 
�لرت�ث  تربز  �لتي  �ملعار�س 
�إىل  للمنطقة  و�لالمادي  �ملادي 
بالفنانني  خا�س  عر�س  جانب 
�لت�سكيليني منهم �لفنانة �ملتاألقة 
»جميلة �ساليل« و »�سهرز�د ناوي« 
وغريهم  كرنان«  »�بر�هيم  و 
حما�رض�ت  عر�س  جانب  �إىل 
وم�سابقات  �سعرية  وقر�ء�ت 

لل�سغار حول �ملنا�سبة، كما يتوزع 
�لربنامج عرب خمتلف �ملوؤ�س�سات 
و�ملكتبة  �لثقافة  كد�ر  �لثقافية 
مع  �جلهوي  و�مل�رضح  �لرئي�سية 
للجمعيات  �لفعالة  �مل�ساركة 
�لثقافية منها جمعية »نور للثقافة 
و  �لفن  »�سياء  وجمعية  و�لفنون« 
وجمعية  �لغزلن«  ب�سور  �لثقافة 
�أ�سدقاء  وجمعية  نبوذي«  »ثال 
�ملري�س وجمعية جلنة �حلفالت 
حمزة بالبويرة، و�جلدير بالإ�سارة 
�لر�سمية  �لحتفالت  �نطلقت 
قرية  من  �لفارط  �لأ�سبوع 
تاقربو�ست بتقدمي عرو�س لرت�ث 
وتقاليد �ملنطقة يف كيفية �إحياء 
�ملنا�سبة و�لتي بقيت ر��سخة لدى 

�سكان �ملنطقة �إىل يومنا هذ� .
اأح�سن مرزوق

»�لغارديان«  �سحيفة  قالت 
�إن  �لأحد،  �أم�س   �لربيطانية 
��ستخد�م  يف  �ستبد�أ  �لبالد 
م�سابي  عن  �ل�رضيع  �لك�سف 
عليهم  تظهر  ل  �لذين  كورونا 

�لأعر��س، هذ� �لأ�سبوع.
�لفح�س،  هذ�  و�سي�ساعد 
 -20 بني  نتائجه  تظهر  �لذي 
�حلالت  ح�رض  يف  دقيقة،   30
تعاين  لكنها ل  بالوباء  �مل�سابة 

من �لأعر��س.
�لغاية  �إن  �ل�سحيفة  وقالت 
حتديد  هو  �لفح�س  هذ�  من 
�مل�سابني  من  �لآلف  ع�رض�ت 
من  ين�رضونها  �لتي  بالعدوى، 
�أرجاء بريطانيا،  دون ق�سد يف 
يعملون  �لذين  �أولئك  خ�سو�سا 

موقع  ويقول  منازلهم  خارج 
على  �لربيطانية  �حلكومة 
كل  من  و�حد�  �إن  �لإنرتنت 
ل  بالبالد  بالوباء  م�سابني   3
�ملر�س  �أعر��س  عليه  تظهر 
�لفح�س  هذ�  ��ستخد�م  وياأتي 
فح�س  �أدو�ت  ي�ستعني  �لذي 
وقت  يف  �جلانبي  �لتدفق 
�رتفعت فيه ح�سيلة �لوفيات يف 
�مل�ست�سفيات  ودقت  بريطانيا، 
ناقو�س �خلطر ب�ساأن �ملر�سى 
�ملكثفة  للعناية  �ملحتاجني 
على  �ل�رضيع  �لفح�س  ويعمل 
�أخذ م�سحة من �لأنف و�حللق، 
�ختبار،  �أنبوب  يف  وو�سعها 
مادة  �إ�سافة  هناك  يتم  حيث 

جديدة للك�سف عن �لوباء.

بكورونا جديدة  اإ�سابة   231
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 102144

ت�سجيل04 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2807

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 201
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 69212

املدر�سة الع�سكرية 
متعددة التقنيات

تن�سيب العميد �سرير 
اأعومر قائدا

طبقا للمر�سوم �لرئا�سي �ملوؤرخ يف 07 جانفي 
�جلي�س  �أركان  رئي�س  �لفريق  وباإ�سم   ،2021
قايدي  �للو�ء حممد  �أ�رضف  �ل�سعبي،  �لوطني 
لأركان  و�لتح�سري  �ل�ستعمال  د�ئرة  رئي�س 
على   ، �لأحد  �أم�س  �ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�س 
قائد�  �أعومر  �رضير  �لعميد  تن�سيب  مر��سم 
للمدر�سة �لع�سكرية �ملتعددة �لتقنيات/ن.ع.1، 

خلفا للعميد �سعال حممد.

م�ستغامن

 تن�سيب" �سفراء 
البيئة" باملدار�س 

م�ستغامن  لولية  �لبيئة  مديرية  �أطلقت 
�ملربجمة  و�لتوعية  �لتح�سي�س  حملة  �سمن 
باملوؤ�س�سات �لرتبوية م�رضوع تن�سيب » �سفر�ء 
�لبيئة » �إذ يهدف هذ� �لخري �إىل تنمية �حل�س 
�ملتمدر�سني  وحتفيز  �لنا�سئة  لدى  �لبيئي 
�ملرفق  د�خل  �لبيئي  �لف�ساء  على  للحفاظ 
�ل�رض�كة  �سمن  �لن�ساط  هذ�  ويندرج  �لرتبوي 
�لرتبية  وقطاع  �لبيئة  مديرية  بني  �لهامة 
مب�ستغامن حيث تنظم كل �سنة قافلة حت�سي�سية 
مناطق  كافة  عرب  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  مت�س 
�لولية ي�رضف على تاطريها طاقم متخ�س�س 
�لبيئة  مبديرية  �لبييئة  و�لرتبية  �لتح�سي�س  يف 
تفاعال  �لبادرة  ولقت  هذ�  م�ستغامن  لولية 
��ساتذة  من  �لرتبوية  �لو�سط  قبل  من  و��سعا 
وموؤطرين �ذ عززت يف نظرهم من �لبعد �لبيئي 
خمتلف  عرب  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  ن�ساط  يف 
هذه  هام�س  وعلى  �لثالث  �لتعليمية  �لطو�ر 
عمليات  يف  �لتالميذ  ي�سارك  �لبييئة  �لفعالية 
ت�سجري باملوؤ�س�سة �لرتبوية                                         
�سورية بن �سالح

منذ بداية جانفي 

م�سرع 26 �سخ�سا 
اختناقا بالغاز 

لقي 26 �سخ�سا م�رضعهم �ختناقا بغاز �أحادي 
من  �خرين   421 �نقاذ  مت  و  �لكربون  �أك�سيد 
�ل�سام  �لغاز  لذ�ت  ��ستن�ساقهم  �إثر  �ملوت 
بد�ية جانفي  منذ  �لوطن  عرب خمتلف وليات 
�لأحد من م�سالح  �أم�س  �جلاري، ح�سبما علم 
برناوي،  ن�سيم  �لنقيب  و�أكد  �ملدنية  �حلماية 
رئي�س مكتب �لعالم و�لتوجيه باملديرية �لعامة 
ح�سيلة  �أثقل  �أن  ت�رضيح،  �ملدنية يف  للحماية 
�سجلت بولية تيارت بوفاة �ستة �أ�سخا�س تليها 
يف  وفيات،  ثالث  بت�سجيل  �لعا�سمة  �جلز�ئر 
وليات  من  بكل  وفاة  حالتي  ت�سجيل  مت  حني 

بجاية و�جللفة ومع�سكر وميلة.
لقو�  �سخ�سا   126 �أن  �ملتحدث  نف�س  ك�سف  و 
و  �لكربون  �أك�سيد  �أحادي  بغاز  �ختناقا  حتفهم 
مت �إ�سعاف ما ل يقل عن 2247 �آخرين �ثر قيام 
عنا�رض �حلماية �ملدنية ب2200 تدخل خالل 

�سنة 2020.

�سطيف

تعليمات مبنع التخييم باأعايل جبال بابور 
لبلدية  �ملحلية  �ل�سلطات  �أعطت 
�سطيف(  �سمال  كلم   45( بابور 
�لتخييم  مبنع  �سارمة  تعليمات 
ما  ح�سب  بابور  جبال  باأعايل 
رئي�س  من  �لأحد  �أم�س  علم 
�لبلدي فرحات  �ل�سعبي  �ملجل�س 
�أو�سح  ت�رضيح  يف  ،و  من�سوري 
ذ�ت �ملنتخب باأن هذه �لتعليمات 

م�سوؤويل  مع   بالتن�سيق  �أ�سديت 
�لغابات  حمافظة  و  بابور  د�ئرة 
�أجل  من  �لأمنية  �للجنة  كذ�  و 
حماية �ملو�طنني و هو�ة �ل�سعود 
�ىل مرتفعات جبال بابور �لتي تبلغ 
�أعلى قمة بها 2004 م عن �سطح 
�لبحر و �حلفاظ على حياتهم يف 
تعرفها  �لتي  �لباردة  �لأجو�ء  ظل 

�لأخرية  �لأ�سابيع  �ملنطقة خالل 
.

و تن�س هذه �لتعليمات على »منع 
�جلبال  باأعايل  �لتخييم  و  �ملبيت 
باعتبار  �لر�هنة  �لفرتة  خالل 
حممية  تعد  �لأخرية  هذه  �أن 
و  عليها  �حلفاظ  يجب  طبيعية 
�لردعية  �لجر�ء�ت  �إىل  �للجوء 

�إىل  �إ�سافة  �لأمر  تطلب  �إن 
خالل  من  �ملو�طنني  حت�سي�س 
�للوحات  و  �لالفتات  و�سع  �إعادة 
بخطورة  توعيتهم  و  �لإر�سادية 
ق�ساوة  ب�سبب  �ملبيت مبرتفعاتها 
�لطبيعية و �لربودة �ل�سديدة �لتي 
متيزها خالل ت�ساقط �لثلوج مما 

قد يودي بحياة �ملو�طنني«.

�لك�سفي  �لعمل  تاريخ  يتاأمل  من 
وطنيا  عمال  �سيجده  �جلز�ئري 
�لدينية  بالأبعاد  كبري�،�متزج 
�لإ�سالمية  �لك�سافة  �لرتبوية،وكانت 
�جلز�ئرية قلعة �سامدة يف مو�جهة 
�لوحدة  تهديد  حماولت  كل 

و�لهوية.
عرفها  �لتي  �ل�سعبة  �ملرحلة  ويف 
�خلطري،مل  �لوباء  ظل  يف  �لوطن 
ميد�ن  من  �لك�سافة  تن�سحب 
�ل�سفوف  يف  كانت  �ملو�جهة،بل 

و�لتوعية  للتح�سي�س  �لأوىل 
�لوطني  �ملجهود  و�لتعقيم،ولدعم 

يف �ملو�جهة .
ولي�سمح يل �ملنرب �لعالمي و�لقارئ 
�لعزم،بلدية  �أهل  فوج  �أبناء  ب�سكر 
ن�ساطهم  �سكيكدة،على  عز�بة،ولية 
و�لثقايف  �لجتماعي  وعملهم 
و�لرتبوي �ملتو��سل، على �إ�سهامهم 
يف ربط �لطفال و�ل�سباب �جلز�ئري 
ومبرجعياته  و�جماده  بتاريخه 

�لوطنية و�لدينية.

�أ�سحت  �لرتبوية  �لر�سالة  �إن 
و�لتطور�ت  �لعوملة  زمن  يف  �سعبة 
�ملجتمع  �لتكنولوجية،ويحتاج 
�لهيئات  كل  و�حتاد  لتفاعل 
و�لفاعليات،حلماية  و�جلمعيات 
وحلفظ  �لعقيدة،  و�سون  �لذ�كرة 
�لت�سامن،يف  وبناء مالمح  �لتما�سك 
حتديد�،و  و�ملحن  �لأزمات  �أزمة 
هو  �لرتبوي  جمال  �أن  نعلم  نحن 
�لتخطيط  للم�ستقبل،و�أن  �ل�سامن 
لل�سعوب  �لنجاح  مفتاح  �لرتبوي 

و�لدول،لأنه يبني �لد�خل �لرمزي،�أي 
�لد�خل  هذ�  و�لعقل،ليتمكن  �لقلب 
�خلارجي،�أي  باملجال  �لرتقاء  من 

�لعمر�ن و�لقت�ساد و�ل�سناعة...
للك�سافة،ولندعو  �ل�سكر  كلمة  لنقل 
�لدولة  موؤ�س�سات  على  �مل�سوؤولني 
قياد�تها،وطنيا  وحتفيز  لدعم 
�لو�حدة  �ليد  وحمليا،لأن 
ل  �لوحيد  لت�سفق،و�لع�سفور 
ي�سنع �لربيع،وربيع �لأمة �ملحافظة 
على هويتها و �ملن�سجمة مع دينها 

و�لتعاون،ودعم  �لوحدة  يتطلب 
�لنا�سط يف طريق  �ملدين  �ملجتمع 
كل  من  وحمايته  �ل�سباب  توعية 

�ملخاطر �ملعا�رضة...
لأننا �إذ�  �إ�ساعتنا فر�س �ل�ستثمار 
تخريب  يعني  �ل�سباب  يف  �لقيمي 
�لأمم  وحرقه،وتاريخ  �لوطن 
ي�سهد،وعلينا �أن نقر�أه لأخذ �لعربة.

جّنه  و  �لوطن  �حفظ  �أخري�..�للهم 
من �لوباء و�لبالء،ووفق �أبناءه لل�سري 

يف طريق وقيم �ل�سهد�ء.

الك�سافة..ر�سالة 
وطنية تربوية

م�سارات

بقلم : د.وليد بوعديلة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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