
.         �ملد�ر�س �لقر�آنية حتتاج �إىل دفرت 
�شروط مرن ينظمها

امللك �سا�سناق يثري اجلدل مبنا�سبة يناير

�لأمني �لعام للمجل�س �لإ�شالمي �لأعلى، 
بومدين بوزيد لـ "�لو�شط" :

االحتفال الّر�سمي بيناير 
غري مدرو�س بكيفية علمية 

عملية نوعية للدرك �لوطني 

اكت�ساف مركز �سري  للبث التلفزي واالإذاعي بغرداية
�س2

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  االأربعاء 13 جانفي 2021  املوافـق  لـ29  جمادى االأوىل   1442ه العدد :5443   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

�س5   

ISSN
 2761-7771

بعد 37 وقفة �حتجاجية 
تظاهرة حا�سدة للبطالني بورقلة

زلت مق�شودة �أم عفوية

اأويحي يعرتف بالت�سييق 
على تركيب ال�سيارات

�لوزير �ملنتدب �ملكلف بال�شت�شر�ف، 
حممد �شريف بلميهوب

اجلزائر لي�س لديها معطيات 
و"�سننطلق من ال�سفر"

�لتح�شري مل�شروع �لقانون قريبا

ا�ستقاللية االأ�ستاذ اجلامعي 
عن الوظيف العمومي

�إلغاء �أحكام �لقر�ر �ل�شادر يف 7 نوفمرب
 �شنة 1993

�سروط جديدة لت�سويق 
القهوة اخل�سراء و املحم�سة

�س2

�س14 �س3 

�س3

تتو��سل زلت �لوزير �لأول �ل�سابق �أحمد �أويحيى 
بت�رصيحات غريبة يديل بها لهيئة حمكمة �لغرفة 
�جلز�ئية �لأوىل ملجل�س ق�ساء �جلز�ئر منذ �ليوم 

�لأول من حماكمة ق�سيتي ف�ساد متويل حملة 
بوتفليقة ون�ساط تركيب �ل�سيار�ت.

�رصح �لوزير �ملنتدب لدى �لوزير �لأول 
�ملكلف بال�ست�رص�ف، حممد �رصيف 

بلميهوب، �أم�س، �إن �جلز�ئر ل متلك �أي 
معطيات خا�سة باملجتمع و�لبيئة ول 

�لقت�ساد، قائال باأننا »�سننطلق من �ل�سفر«.

�أعلن �ملن�سق �لوطني لنقابة CNES عبد 
�حلفيظ ميالط، �أم�س، �أنه �سيتم قريبا جد� 

عقد �لندوة �جلهوية �لأوىل �ملخ�س�سة لتح�سري 
�أر�سية م�رصوع �لقانون �لأ�سا�سي لإخر�ج 
�لأ�ستاذ �جلامعي من �لوظيف �لعمومي.

ن�رص يف �لعدد �لأول �جلريدة �لر�سمية ل�سنة 
2021  قر�ر وز�ري م�سرتك يحدد �حلدود 
�لق�سوى لعيوب �لقهوة �خل�رص�ء  و �لقهوة 
�ملحم�سة ومقيا�س ح�ساب هذه �لعيوب.

غفري  جمع  �أم�س  �سباح  جتمهر 
حجرة  �أمام  �لعمل  طالبي  من 
بحقهم  للمطالبة  �ل�سمود  بورقلة 
يف  معمق  حتقيق  وفتح  �لعمل  يف 
�لتجاوز�ت و�خلروق �لتي ظل م�سكوت 

عنها ب�سوق �ل�سغل .

�نخرط فيه �ملوؤرخون ور�د �لتو��شل �لجتماعي 

�س2

ط
�ش

و
�ل

م 
ال

ق
�أ

�س16

  �ص9

حممد تركي �لقماري

املجاهد الذي زاوج بني 
" " والرتبية  " التحرير 

�س3 بعجي يلتقي �ل�شفرية �لأملانية �إليز�بيث وولرب�س

اإلغاء اإن�ساء 45 ق�سمة يف 8 حمافظات 
�شطيف تندوف،  �لغزلن،  �شور  جالل،  �أولد  ندرومة،  غرب،  و  �شرق،  •         ق�شنطينة 

  �ص9

�لرث�ء �لفاح�س ...

  كذبة كربى ال ت�سنع 
اإال التعا�سة ؟ا

بقلم �أحمد بن �ل�شائح بقلم: جمال ن�شر�هلل

  �ص10

كلمة �ل�شر

فل�سطني تنظم اإيقاع 
ال�سراع الدويل

بقلم : �شالح عو�س

تباحث �لأمني �لعام جلبهة �لتحرير �لوطني، �أبو �لف�شل بعجي، �أم�س، مع �شفرية 
جمهورية �أملانيا �لحتادية، �إليز�بيث وولرب�س، عديد �مللفات و�لق�شايا �لر�هنة، 
بهدف �إيجاد �شبل لتعميق �لتعاون بني �لبلدين، بالإ�شافة �إىل �لتطرق للق�شايا 

�لدولية على غر�ر �لأزمة �لليبية و�ل�شحر�ء �لغربية.

مفارقات

اأ�سقا�س اأمقاز
 ب�سكل اآخر

بقلم  :�ح�شن خال�س

  �ص8



الأربعاء 13 جانفي 2021  املوافـق  لـ29  جمادى الأوىل   1442ه 24 �ساعة2
زالت مق�صودة اأم عفوية مبجل�س ق�صاء العا�صمة

اأويحي يعرتف بتعمد الت�سييق على تركيب ال�سيارات
.    مقرران لغلق وحدة اأحمد معزوز واأخرى با�صم فندي موتورز

تتوا�صل زالت الوزير االأول ال�صابق اأحمد اأويحيى بت�صريحات غريبة يديل بها لهيئة 
حمكمة الغرفة اجلزائية االأوىل ملجل�س ق�صاء اجلزائر منذ اليوم االأول من حماكمة ق�صيتي 

ف�صاد متويل حملة بوتفليقة ون�صاط تركيب ال�صيارات,حيث بعد اعرتافه تعمده ت�صيري 
البالد بطريقة غري �صفافة جتنبا للكارثة ثم بيع �صبائك ذهبية بال�صوق ال�صوداء بقيمة 350 

مليون دينار اأقر اأم�س خالل اليوم الثالث تعمده الت�صييق وغلق ن�صاط تركيب ال�صيارات 
باجلزائر منذ �صنة 2008 وحجته يف ذلك اأنه مل يكن �صمن ا�صرتاتيجية الدولة .

باية ع  

من  اعرتافات  بالأحرى  اأو  ت�رصيحات  تثري 
كان يو�سف باأقوى رجل يف ال�ساحة ال�سيا�سية 
،وال�ستغراب  ال�ستفهام  عالمات  من  الكثري 
وماذا كان الأمر خطة اأو اأنها عفوية ،وتاأنيب 
عرف  التي  تلك  عن  مغايرة  وبلغة  ال�سمري، 
اأويحيى  اعرتف  ال�سابق  احلكومة  رئي�س  بها 
رجل  مع  مواجهته  خالل  ل�سانه  بعظمة 
الأعمال املتعامل يف جمال تركيب ال�سيارات 
كان  ملا   2008 �سنة  تعمد  اأنه  معزوز  اأحمد 
تركيب  ن�ساط  على  بالت�سييق  حكومة  رئي�س 
مقررين  على  التوقيع  خالل  من  ال�سيارات 
لأحمد  ال�سيارات  لرتكيب  وحدة  بغلق  يقران 
والتي  العا�سمة  باجلزائر  واأخرى  معزوز 
اأويحيى  وحتجج  موتورز  فندي  ا�سم  حتمل 
يكن  مل  بكونه   2008 �سنة  الن�ساط  هذا  بغلق 
ح�سبه  يتم  كان  كما  الدولة  ا�سرتاجتية  �سمن 
بعيدا عن الأعني لكنه اآنذاك مل يكلف نف�سه 
وقف  اإىل  مبا�رصة  جلاأ  بل  حتقيق  فتح  عناء 
هذا الن�ساط وت�سجيع ا�سترياد املركبات التي 
العملة ال�سعبة  اأهدرت اخلزينة العمومية من 

.
ال�سيارات  �سناعة  بقتله  اأويحيى  اإعرتاف 
كانت  التي  ال�سنة  ،وهي   2008 �سنة  باجلزائر 
الفرن�سية  ال�سيارات  مبيعات  فيه  تعرف 
امل�ستوردة رواجا كبريا جاء يومني فقط بعد 
اعرتافه من ح�سوله على هدايا من اأمراء دول 
على  باجلزائر  ال�سيد  رحالت  خالل  اخلليج 
بيعها  اإىل  جلاأ  الذهب  معدن  من  �سبيكة   60
بال�سوق ال�سوداء بقيمة 350 مليون �سنتيم كما 

�سوؤون  ت�سيري  بتعمده  الأول  اليوم  يف  اعرتف 
لكوارث  جتنبا  ال�سفافية  عن  بعيدا  احلكومة 

كادت تع�سف بالبالد .
اعرتافات اأويحيى الذي مثل اأمام الق�ساء منذ 
�سقوط نظام حكم الرئي�س ال�سابق عبد العزيز 
 9 يف   2019 فيفري   22 حراك  بعد  بوتفليقة 
اإثرها  على  املدان  الأحكام  تراوحت  ق�سايا 
بال�سجن بني 15 و5 �سنوات ناهيك عن حجز 
مبلغا  وان  خا�سة  البنكية  واأر�سدته  ممتلكاته 
معتربا منها جمهول امل�سدر قبل ان يربره يف 

اآخر املطاف بهدايا اأمراك اخلليج
لالإ�سارة فقد خ�س�س اليوم الثامن من حماكمة 
هذه الق�سية التي تتم للمرة الثالثة على التوايل 
بعد قبول املحكمة العليا الطعن الذي تقد به 
الأعمال  اإىل رجل  بال�ستماع  املتهمني  بع�س 

حتري�س  بتهم  اأي�سا  املتابع  بعريي،  حممد 
نفوذهم  ا�ستغالل  على  عموميني  موظفني 
وتبيي�س اأموال العائدات الإجرامية وباملنا�سبة 
انكر املتهم م�ساركته يف متويل حملة الرئي�س 
من  رئي�س  بطلب  اخلام�سة  للعهدة  املخلوع 
حداد  علي  �سابقا  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى 
املتابع اأي�سا يف  الق�سية كما مت �سماع قريبه 
اعرتف  الذي  معزوز  احمد  الأعمال  رجل 
بدعم حملة الرئي�س بوتفليقة مببلغ 39 مليار 
حممد،  علوان  اإىل  اأي�سا  وا�ستمعت  �سنتيم 
ع�سو اللجنة التقنية لن�ساط تركيب ال�سيارات 
مب�سوؤولياته  اعرتف  الذي  ال�سناعة،  بوزارة 
التقنية يف درا�سة ملفات املتعاملني ، م�سريا 
اأىل اأن اللجنة مل تعرت�س على قرارات الوزير 

الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى.

مبنا�صبة حلول ال�صنة االأمازيغية اجلديدة

الرئي�س تبون يهنئ اجلزائريني
الدفاع  ووزير  اجلمهورية،  رئي�س  قدم 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الوطني 
احلارة  بتهانيه  اأم�س،  تبون،  املجيد  عبد 
حلول  مبنا�سبة  اجلزائري  ال�سعب  اإىل 

ال�سنة الأمازيغية اجلديدة.
على  تغريدة  يف  تبون  الرئي�س  وكتب 
الأمازيغية  ال�سنة  حلول  »مبنا�سبة  تويرت، 
اجلديدة، اأتقدم اإىل كل ال�سعب اجلزائري 
اهلل  �سائال  الأماين،  واأخل�س  التهاين  باأحر 
ورخاء،  وبركة  خري  �سنة  تكون  اأن  تعاىل 

»اأ�سقا�س اأمقا�س«.

عن تهم تتعلق بالف�صاد بالبويرة

 و�سع مندوب �سلطة النتخابات 
حتت الرقابة الق�سائية

عملية نوعية للدرك الوطني 

اكت�ساف مركز �سري  للبث 
التلفزي والإذاعي بغرداية

.    حجز معدات متطورة 

و�سع قا�سي التحقيق مبحكمة البويرة مندوب 
�سلطة النتخابات حتت الرقابة الق�سائية بعد 
اأن مثل يوم الأحد الفارط اأمام ذات الهيئة عن 
الوظيفة  ا�ستغالل  و�سوء  بالف�ساد  تتعلق  تهم 
م�سه  املتهم  اأن  »الو�سط«  م�سادر  واأكدت 

فواتري  ت�سخيم  تخ�س  ق�سايا  يف  التحقيق 
عنه  �ست�سفر  ما  انتظار  يف  والإطعام  اليواء 
با�رصتها امل�سالح املخت�سة  التي  التحقيقات 

يف هذه الق�سية.
اأح�صن مرزوق

عن  الوطني  للدرك  الوطنية  القيادة  ك�سف 
يتم  والإذاعي   التلفزي  للبث  اكت�ساف موقع 
جمهولة   ،ولأهداف  �رصعية  غري  بطريقة 
انطالقا من اجلزائر وبدون ترخي�س كما مت 
توقيف 3 اأ�سخا�س وجتهيزات هامة ت�ستعمل 

يف البث الإذاعي والتلفزي .
للبث  ملحطة  مداهمة  اإثر  متت  العملية 
�رصعي  غري  بطريقة  والتلفزي  الذاعي 
مبدينة غرداية ، حيث تبني اأن هذه املحطة 
اأجهزة  ا�ستخدام  خالل  من  براجمها  تبث 
عرب  رقمية  ت�سري  وت�سفري  واإر�سال  ا�ستقبال 
الذبذبات  طريق  عن  ال�سناعية  الأقمار 
يف  ت�ستخدم  واأخرى  متطورة  جد  بطريقة 
الإر�سال بتقنيات عالية الطراز، مت ادخالها 
اأوقف  كما  جمهولة   بطريقة  اجلزائر  اىل 
عنا�رص الدرك الوطني ثالثة اأ�سخا�س على 
�سلع بالق�سية، اإ�سافة اإىل حجز كمية كبرية 

من الأجهزة اللكرتونية احل�سا�سة.
بالأقمار  الأجهزة،بالت�سال  هذه  وت�ستعمل 
واأجهزة  الذبذبات،  طريق  عن  ال�سناعية 
يف  ت�ستخدم  واأخرى  وت�سفري،  ا�ستقبال 
واإر�سال  ا�ستقبال  اأجهزة   3 منها  الإر�سال 
للتغذية  علبتني  اإىل  بالإ�سافة  رقمية 

،و24  رقمي  ا�ستقبال  جهاز  و12  الكهربائية 
جهاز حتكم عن بعد من نوع بني �سبورت ،و 
بعمود  مثبت  هوائية  ذبذبات  اإر�سال  جهاز 
وكوابل  ال�سارة  قوة  قيا�س  وجهاز  حديدي 
بطاقة   51 العملية،حجز  خالل  ومت  تو�سيل 
ا�ستقبال،و9  جهاز  �ساحن  مغناطي�سية،و20 
اأجهزة  الر�سي،و3  بالبث  ت�ستعمل  بطاقات 
ا�ستقبال من نوع اأطل�س ومي�سرتو �ستريوكي، 
هذا ولتزال التحقيقات جارية  حول الهدف 
بغردية  ومتركزها  القناة  هذه  اجناز  من 
حيث   ، اإن�سائها  من  والهدف  ترخي�س  دون 
بالبث  خا�سة  منظومة  ان�ساء  تهم  وجهت 
التلفزي الأر�سي للقنوات امل�سفرة بوا�سطة 
اأجهزة ح�سا�سة مهربة ذات �سنع اأجنبي عن 
طريق التهريب كما مت اإحالة املوقوفني على 
حمكمة متليلي، التى اأمرت بو�سع اثنني من 
وا�ستفاد  الق�سائية  الرقابة  حتت  املتهمني 
تاأ�س�س  بعد  امل�رصوط  الإفراج  من  اآخر 
الق�سية  يف  والتلفزي  الذاعي  البث  مديرية 
لتزال   ، اجلزائر  يف  �سابقة  ت�سنف  التي 
امللف  يف   جارية   الق�سائية  التحقيقات 
اأو   قد لتخلوا من اجلو�س�سة  التي  واأهدافه 

العمل لأطراف خارجية .

النقابي والنا�صط الرتبوي, خريجه عبد الفتاح:

جناح جلنة معاجلة ان�سغالت ال�سركاء مرهون بهذا ال�سرط 
ك�سف النقابي والنا�سط الرتبوي، 
اأن  اأم�س،  الفتاح،  عبد  خريجه 
للجنة  الرتبية  وزارة  تن�سيب 
ال�رصكاء  ان�سغالت  معاجلة 
فاعلية  دون  يبقى  الجتماعيني، 
اإ�سافية  بتدابري  يتبع  مل  ما 
فجوة  تقل�س  �سليمة،  حقيقية 
احلا�سلة  الثقة  واأزمة  اخلالف 
موؤكدا  والنقابات،  الوزارة  بني 
يبقى  ذلك  اأن  ال�سياق،  ذات  يف 
هناك  تكن  مل  ما  فاعلية  دون 
اإرادة �سيا�سية حقيقية يف مقاربة 
تعط  مل  ما  و  املزمنة،  امللفات 
هذه اللجنة �سمانات و�سالحيات 
القرارات  واتخاذ  البث  تخولها 
وطنيا وحمليا يف  النافذة  الهامة 
والجتماعية  املهنية  امللفات 
والتنظيمية، التي قد تطرح عليها 

يف اللقاءات الثنائية .
واأورد النا�سط خريجه، اأن موقفه 
ال�سوابق  على  بناءا  جاء  هذا 
غري  اللّجان  بتن�سيب  املتعلقة 
اأن  م�سريا  الإطالق  على  مب�رصة 
اأهم جلنة مت تن�سيبها لغاية اليوم 
نتيجة، هي  اأي  اإىل  الو�سول  دون 
اللجنة الوطنية ملراجعة وتعديل 
الأ�سا�سي  القانون  اختاللت 
الع�رصات  والتي عقدت  اخلا�س، 
اجلل�سات  من  املئات  نقل  اإن مل 
اأي نتيجة تذكر وبقية نتائج  دون 

عملها وتو�سياتها حرب على ورق ، 
وهو ما جعل العديد من ال�رصكاء 
وبحذر  يرّحبون  الجتماعيني 
�سديد بتن�سيب هذه اللجنة، على 
تبقى  م�سداقية الوزارة واللّجنة  
املحّك  وعلى  وريبة  �سك  حمل 

قبيل انطالق اللقاءات الثنائية.
�سياق  يف  املتحدث،  ذات  واأكد 
الوزارة  على  وجب  اأنه  مت�سل، 
وكبادرة ح�سن نية التكفل العاجل 
بتذليل خماوف وهواج�س ال�رصكاء 
طريق  عن  وذلك  الجتماعيني، 
وبكل  الإطـــــالع  من  متكينهم 
الداخلي  القانون  على  �سفافية 
التي  ال�سالحيات  وعلى  للّجنة، 
للملفات،  بها يف معاجلتها  تتمتع 
مع التاأكيد على اأن ل يقت�رص دور 
والإ�سغاء  ال�ستماع   يف  اللجنة 
للم�ساكل والن�سغالت بل لقرتاح 
والعملي  الأجود  وتبني  احللول 
قابلة  نافـذة  بقرارات  منها 
اإىل جانب �رصورة  للتطبيق، هذا 
مبا�رصة اللّجنة املن�سبة اأعمالها 
حمدودة  تكون  ل  اأن  على  فــــورا 
قانونا  خمولة  و  ال�سالحيات، 
للبث يف امللفات الإ�ستعجالية، ل 
�سيما املتعلقة منها باآفاق الرتقية 
وامل�سار املهني للموظفني، وكذا 
اخلا�سة  التنظيمية  امللفات 
النقابي،  العمل  مبمار�سة حق يف 

يف  للت�سييق  عر�سة  بات  والذي 
من  العديد  يف   الأخرية  الآونة 

املوؤ�س�سات الرتبوية.
على  امل�سدر، اأنه  نف�س  واأ�سار 
النقابة  احل�رص  ل  الذكر  �سبيل 
وامل�ساعدين  للم�رصفني  الوطنية 
ت�رص  الرتبوينيSNSAE  مثال، 
الـرد  على  يكون  فرتة  كل  يف 
كتابيا على الن�سغالت واملطالب 
ومنذ  باأنها  وتذكر  املطروحة، 
اأن  يف  الوزير،  طاولة  على  مدة 
هذه  مع  نتائج  اللقاءات  تكون 
ر�سمية،  مبحا�رص  موثقة  اللجنة 
تتوج كل لقاء ثنائي ، وتن�سـر على 
ليطلع  للوزارة  الرقمية  املن�سات 
الرتبوية  اجلماعة  اأفراد  عليها 

وبكل �سفافية.
يف حني، اختتم النقابي والنا�سط 
الفتاح،  عبد  خريجه  الرتبوي، 
اأن  ميكن  اأنه  بالقول  موقفه 
خطوة  اللجنة  تن�سيب  يكون 
يف  و�سحيحة  حقيقية  جادة 
اخلا�سة  الآليات  جت�سيد  طريق 
وامل�سوؤول،  البناء  احلوار  بتفعيل 
التوا�سل  اأبواب  فتح  طريق  عن 
لكل  والإ�سغاء  وحملّيا  مركزيا 
الجتماعي  ال�رصيك  ان�سغالت 
الأمد  يف  ومعاجلتها  بها  للّتكفل 
عمل  ظروف  لتح�سني  املنظور، 
اأ�سالكهم  اختالف  على  املربني 

دون  يبقى  ذلك  اأن  اإل  ورتبهم، 
اإرادة  هناك  تكن  مل  ما  فاعلية 
مقاربة  يف  حقيقية  �سيا�سية 
تعط  مل  ما  و  املزمنة،  امللفات 
هذه اللجنة �سمانات و�سالحيات 
القرارات  واتخاذ  البث  تخولها 
الهامة النافذة وطنيا وحمليا  يف 
والجتماعية  املهنية  امللفات 
والتنظيمية، التي قد تطرح عليها 

يف اللقاءات الثنائية.
الوزارة  فقد اأبرقت  ولالإ�سارة، 
مبرا�سلة حملت رقم 90 وموؤرخة 
يف 10 جانفي 2021  ، �سادرة عن 
الأمناء  اإىل  للوزارة  العام  الأمني 
املعتمدة  للنقابات  العامني 
النقابية  املنظمات  روؤ�ساء  و 
مو�سوعها  جاء  والتي  املعتمدة، 
الن�سغالت  معاجلة  بخ�سو�س   :
عن  فيها  معلنة  املطروحة، 
يراأ�سها  خا�سة  جلنة  تن�سيب 
ومعاجلة  لدرا�سة  عام  مفت�س 
يطرحها  التي  الن�سغالت 
داعية  الجتماعيني،  ال�رصكاء 
اللجنة  للتوا�سل مع رئي�س  اإياهم 
�سيما  ،ل  ان�سغالتهم  لطرح 
املهني  بامل�سار  املتعلقة  تلك 
للموظفني اأو ذات الطابع الفردي 
حول  الردود  معرفة  عن  ف�سال 

تلك التي مت طرحها �سابقا.
مرمي خمي�صة

الوزير املنتدب املكلف باال�صت�صراف, 
حممد �صريف بلميهوب

اجلزائر لي�س لديها اأي معطيات 
و«�سننطلق من ال�سفر«

الأول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  �رصح 
�رصيف  حممد  بال�ست�رصاف،  املكلف 
متلك  ل  اجلزائر  اإن  اأم�س،  بلميهوب، 
والبيئة  باملجتمع  خا�سة  معطيات  اأي 
من  »�سننطلق  باأننا  قائال  القت�ساد،  ول 

ال�سفر«.
خالل  بلميهوب،  �رصيف  حممد  واأو�سح 
من  اأن  ال�سعب،  منتدى  يف  ا�ست�سافته 

معطيات  وجود  بعدم  العرتاف  املوؤ�سف 
حول املوؤ�س�سات يف اجلزائر، من منطلق اأنه 
ل ميكن اتخاذ قرارات ينتظرها اجلزائري 
بال معطيات، ليكون بذلك اأول وزير ي�سدم 
عن  بعيدا  واقعي  بت�رصيح  اجلزائريني 
ال�سيا�سية  اخل�سب  ولغة  املزخرفة  الوعود 

املتعود عليها.
مرمي خمي�صة 

مرمي خمي�صة

حممد بن ترار
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اإلغاء اأحكام القرار ال�سادر يف 7 نوفمرب �سنة 1993

�سروط جديدة لت�سويق القهوة اخل�سراء و املحم�سة
ن�سر يف العدد الأول اجلريدة الر�سمية ل�سنة 2021  قرار وزاري م�سرتك يحدد احلدود 

الق�سوى لعيوب القهوة اخل�سراء  و القهوة املحم�سة ومقيا�س ح�ساب هذه العيوب.

ق.اإ

و يتعلق الأمر بالقرار رقم 3 و امل�ؤرخ يف 25 
ج�ان 2020 والذي تلغى اأحكام القرار ال�صادر 
تعريف  واملت�صمن   1993 �صنة  ن�فمرب   7 يف 
املادة  لأحكام  تطبيقا  الأخ�رض،  النب  عي�ب 
بتاريخ   99-17 رقم  التنفيذي  املر�ص�م  من   8
26 فرباير 2017 الذي يحدد خ�صائ�ص القه�ة 

وكذا �رضوط وكيفيات عر�صها لال�صتهالك.
ميثل  باأنه  »العيب«  مفه�م  القرار  هذا  يحدد 
معظم الأجزاء غري املرغ�ب فيها التي ميكن 
وقد  الأحيان،  من  كثري  يف  م�ج�دة  تبقى  اأن 
اأجزاء  اأو  احلب�ب  من  خمتلفة  اأن�اًعا  ت�صمل 

منها واأن�صجة الفاكهة وم�اد غريبة التي غالبًا 
ما ت�جد يف ح�ص�ص القه�ة اخل�رضاء والقه�ة 

املحّم�صة.
من  كل  ام�صاه  الذي  القرار  يف  ورد  كما 
ال�صناعة،  وزير  رزيق،  كمال  وزيرالتجارة، 
الفالحة  وزير  و  براهم  علي  اآيت  فرحات 
اأن  حمداين،  احلميد  عبد  الريفية،  والتنمية 
ل�ن  ذات  تك�ن  اأن  يجب  اخل�رضاء  القه�ة 
رائحة  اأي  منها  تنبعث  األ  ويجب  متجان�ص، 
على  اخل�رضاء  القه�ة  ت�صمل  واأل  عادية  غري 
عدد ف�لت )حبات قه�ة( معيبة تزيد عن 225 
عيبًا يف عينة من القه�ة حتت�ي على 300 غرام 
من احلبات العادية، اأي اأنها حتت�ي على كمية 

من الف�لت ترتاوح بني 1500 و2000 ف�لة.
حباتها  تك�ن  التي  اخل�رضاء  للقه�ة  بالن�صبة 
يف  املحدد  العادية  احلبات  حجم  من  اأقل 
اأي عندما حتت�ي عينة 300  ال�صابقة،  الفقرة 
غرام على عدد ف�لت اأكرب من 2000 ، يجب 
العي�ب  القه�ة على عدد من  اأّل حتت�ي هذه 

اأكرب من »�ص« حم�ص�بة وفقا ل�صيغة معينة. 
للقه�ة  املعيبة  الف�لت  عرفت  فقد  لالإ�صارة 
اخل�رضاء وكذا مقيا�ص ح�صاب هذه العي�ب يف 
امللحق الأول من هذا القرار وفق اخل�صائ�ص 
للف�لت  الع�ص�ية  والذوقية  امل�رف�ل�جية 
عي�ب  ح�صاب  مقيا�ص  اإىل  اإ�صافة  املعيبة 

القه�ة اخل�رضاء.  

اخلدمات اجلامعية اجلزائر �سرق

طلبة تيبازة بدون نقل اإىل جامعة باب الزوار 
باإقليم ولية  نا�صد الطلبة اجلامعي�ن 
تيبازة اجلهات املعنية ت�فري حافالت 
اأكرث  منذ  املت�قفة  اجلامعي  النقل 
حمطات  م�صت�ى  على  ا�صب�عني  من 
بلديات ب�ا�صماعيل ، تيبازة ، حج�ط، 

�رض�صال .
خدمة  اجلامعي  النقل  ي�صهد  حيث 
عدد  يف  كبري  نق�ص  و  الأدنى  باحلد 
احلافالت عرب كامل خط�ط خدمات 
اجلزائر �رضق و اجلزائر غرب خا�صة 
فعدا  احل�رضي  ال�صبه  خط�ط  يف 
ت�فرها  التي  ال�صينية  احلافالت 
معايري  تطابق  ل  التي  النقل  �رضكة 
ت�صل  م�صافات  يف  امل�صافرين  نقل 
اإىل 70 كم ) خط حج�ط- باب الزوار 
حمطة  و   ، بال�صتيكة  بكرا�صي   ،)

تبعد  التي  اجلامعي  النقل  حافالت 
2 كم عن مركز بلدية تيبازة ، ماجعل 
الناحية  من  مهددات  الطالبات 
خا�صة  للم�صايقات  عر�صة  و  الأمنية 
الباكرة، تفاجىء  يف الفرتة ال�صباحية 
طلبة بلدية تيبازة من غياب اأية حافلة 
باب  اجلامعي  القطب  اإىل  لنقلهم 
الزوار دون �صابق اإنذار ، ما ا�صطرهم 
اإىل الذهاب عرب الناقلني اخل�ا�ص اإىل 

العا�صمة.
حالة  الزوار  باب  جامعة  ت�صهد  و 
غليان منذ انطالق امل��صم اجلامعي 
من نق�ص فادح يف عدد احلافالت اإىل 
و  ذهابا  واحدة  حافلة  وج�د  درجة 
ايابا ي�ميا يف بع�ص اخلط�ط و عدم 
احرتام لربنامج النقل، ما ولد تذمرا 

ف��صى  جراء  الطالبي  ال��صط  يف 
عدد  و  الربجمة  ناحية  من  الت�صيري 

احلافالت.
زرالدة  طلبة  اأم�ص  اأول  قام  وقد 
احلرم  داخل  باحتجاج  دويرة  و 
الإهانة  ب�صبب  الزوار  بباب  اجلامعي 
التي يتعر�ص لها الطالب ي�ميا جراء 
التدافع و الزدحام و نق�ص حافالت 
بروت�ك�ل  لتطبيق  تام  غياب  و  النقل 
بع�دة  املحتج�ن  طالب  كما  �صحي  
وترية اخلدمة مثلما كانت قبل جتميد 
و  الأقل،  على  اجلامعي  امل��صم 
الذروة  �صاعات  العتبار  بعني  الأخذ 
مع  املتزامنة  امل�صائية  و  ال�صباحية 

ت�قيت حما�رضات الطلبة.
�س.زكرياء

التح�سري مل�سروع القانون قريبا

ا�ستقاللية الأ�ستاذ اجلامعي عن الوظيف العمومي
اأعلن املن�صق ال�طني لنقابة CNES عبد احلفيظ ميالط، 
الأوىل  اجله�ية  الندوة  عقد  جدا  قريبا  �صيتم  اأنه  اأم�ص، 
الأ�صا�صي  القان�ن  م�رضوع  اأر�صية  لتح�صري  املخ�ص�صة 

لإخراج الأ�صتاذ اجلامعي من ال�ظيف العم�مي.
على  الر�صمي  ح�صابه  عرب  له  من�ص�ر  يف  ميالط  واأورد 
وزارة  قامت  اأن  بعد  تاأتي   ، اخلط�ة  هذه  اأن  الفاي�صب�ك، 
املح�رض  بتحرير  العلمي  والبحث  والعلمي  العايل  التعليم 

الر�صمي للندوة ال�طنية اجلامعية التي عقدت مع وزير التعليم 
العايل، والذي ت�صمن تر�صيم مطلب »الكنا�ص« باخلروج من 
نظام ال�ظيف العم�مي، ب�صكل ر�صمي، م�ؤكدا باملنا�صبة اأن 
خروج هذا القان�ن اإىل العلن معناه اعرتاف لالأ�صتاذ بقيمته 
التكفل بكل  الدولة، بهدف  �صاميا يف  اإطارا  النخب�ية وك�نه 
للبحث  التفرغ  تعيقه يف  كانت  التي  بان�صغالته الجتماعية، 

العلمي .

تنفيذا لقرارات جمل�ص ال�زراء الأخري 
و تعليمات رئي�ص اجلمه�رية ، اأطلقت 
وزيرة التك�ين املهني و وزيرة الت�صامن 
�صل�صلة من الزيارات امليدانية من اأجل 
ت�صجيع املراأة املاكثة يف البيت واملراأة 
يف  الندماج  على  خ�ص��صا،  الريفية 

م�صار الإنتاج ال�طني.
التي  امل�صح  عملية  م�صتهل  جاء  وقد 
�صت�صمل عدد من مناطق ال�طن ، زيارة 
هيام  املهني  التك�ين  ل�زيرة  م�صرتكة 
ال�طني  الت�صامن  وزيرة  و  فريحة  بن 
لتقييم  تيبازة  ولية  اىل  كريك�  ك�ثر 
ترقية  يف  امل�جهة  الآليات  معاينة  و 
مكانتها  تفعيل  و  الريفية  املراأة  دور 
قيمة  تقدمي  من  متكينها  و  اجتماعيا 
م�صافة لالقت�صاد ال�طني، حيث غطت 
مناطق  من  ن�صاء  مع  لقاءات  الزيارة 
الدام��ص  باإقليم  ال�لية  جبلية  غرب 

و ق�راية .
وكالة  من  كل  اإطارات  قدم  وقد 
التنمية  وكالة  امل�صغر  القر�ص  ت�صيري 
الجتماعية �رضوحات ح�ل الن�صاطات 

امل�جهة لفائدة املراأة الريفية.
ا�صتفادت 2028 امراأة ريفية من  حيث 
مت  الالئي  الن�صاء  من   18602 اأ�صل 
تيبازة،   « اوجنام   « وكالة  من  حت�يلهن 
 706 الفالحة،  يف  م�صاريع   10 منها 
م�رضوعا يف ال�صناعات ال�صغرية، 286 
م�رضوعا يف اخلدمات، 62 م�رضوعا يف 

ال�صناعة التقليدية و احلرف.
القر�ص امل�صغر  ت�صيري  ت�فر وكالة  اإذ 

ح�صب مدير فرع تيبازة يف عر�ص اأمام 
ال�فد ال�زاري ، مرافقة كاملة لل�صل�صلة 
النتاجية من التك�ين اىل ال��صاطة بني 
املنتجني و امل�ص�قني مما تخلق �صبكة 
 ، املنت�ج  تط�ير  و  لت�ص�يق  اقت�صادية 
ا�صافة اىل ت�فري مك�نني خمت�صني من 

ال�كالة لتاأطري و تك�ين امل�صتفيدات.
تقت�رض  التي  الدارية  الت�صهيالت  عدا 
ال�كالة  ت�فر  ال�ثائق  بع�ص  على 
مثل  مالية  غري  خدمات  املحلية 
يعنى  الذي   Get a head برنامج 
اإن�صاء  كيفية  يف  املقاولة  املراأة  تعليم 
 Famous برنامج  م�ؤ�ص�صة،  ت�صيري  و 
و  الرجل  بني  امل�صاواة  مبداأ  لتعزيز 
م�صاريع  ا�صتحداث  و  خلق  يف  املراأة 
لتعزيز   IYES برنامج  و  م�صغرة، 
و  املعار�ص  يف  امل�صاركة  مهارات 
الأ�ص�اق بالإ�صافة اإىل ت�صميم املنت�ج 
مع  التعامل  كيفية  و  عر�صه  طريقة  و 
الزبائن، اإذ و�صل جمم�ع امل�صتفيدات 

من هذه الربامج 634 امراأة.
اإحدى الن�ص�ة الريفيات  و قد �رضحت 
املهني  التك�ين  معهد  مبعر�ص 
اإدماج  معاجلة  يجب  اأنه   ، بالدام��ص 
املجال  يف  البيت  يف  املاكثات  املراأة 
اجتماعية  زاوية  من  القت�صادي 
الأزواج  العديد من  ي�جد  اأي�صا، حيث 
و  زوجاتهم  على  الت�صييق  ميار�ص�ن 
يرف�ص�ن فكرة املراأة الريفية املقاولة 
و  التك�ين  معاهد  اإىل  املراأة  تنقل  و 
الفر�ص  و  القرو�ص  من  لال�صتفادة 

العادات  بداعي  الدولة  ت�فرها  التي 
اأنه  املتحدثة  اأ�صافت  و  التقاليد،  و 
ميكن للمراأة يف الأرياف اأن تك�ن �صند 
يف  رئي�صي  فاعل  و  لعائلتها  اجتماعي 

تط�ير ال�صياحة و احلياة الريفية.
من النماذج الناجحة للمراأة املكافحة ، 
بلح�صان.خ زوجة خل�ف، التي ا�صتفادت 
بحي  الأغنام  لرتبية  من قر�ص م�صغر 
ال�صعيدية ببلدية ب�هارون، حيث اأجرت 
اأ�صب�ع  تربية امل�ا�صي ملدة  تك�ين يف 
تتطلب  املبادرة  اأن هذه  قالت  ، حيث 
�صجاعة و حب للعمل يف هذا املجال، 
رخ�صة  من  لال�صتفادة  تتطلع  اأنها  و 
و  م�رضوعها  لت��صيع  اأر�ص  ا�صتغالل 

دعم الرثوة احلي�انية يف ولية تيبازة.
املنت�رضة  اجل�ارية  اخلاليا  عدا 
لل�كالة ال�طنية للتنمية الجتماعية يف 
بلديات: بني ميلك، حج�ط، م�صلم�ن، 
النت�صار  تعزيز  مت  ب�ا�صماعيل، 
مبناطق  الريفية  املراأة  ل�صتقطاب 
التك�ين  مديرية  اإ�رضاف  حتت  الظل 
لدار  ملحقات  اأربعة  باإن�صاء  املهني 
بني  بلديات:  يف  الإدماج  و  املرافقة 
ميلك، اأغبال، منا�رض، �صيدي �صميان.

جهاز  م�ؤخرا  ا�صتحداث  مت  حيث 
ال�ليات  كامل  عرب  للمرافقة  تن�صيقي 
يك�ن  لكي  احلك�مة  من  وزاري  بقرار 
التك�ين  معاهد  ملتخرجي  حا�صنة 
املعنية  ال�كالت  و�صيط مع  و  املهني 

بالت�صغيل و دعم امل�صاريع.
�س.زكرياء

اإدماج مناطق الظل يف احلياة القت�سادية 

تن�سيق قطاعي لرتقية دور املراأة الريفية بتيبازة

اإلغاء »اإن�ساء 45 ق�سمة يف 8 حمافظات«

بعجي يلتقي ال�سفرية الأملانية اإليزابيث وولرب�س
التحرير  جلبهة  العام  الأمني  تباحث 
مع  اأم�ص،  بعجي،  الف�صل  اأب�  ال�طني، 
الحتادية،  اأملانيا  جمه�رية  �صفرية 
امللفات  عديد  وولرب�ص،  اإليزابيث 
�صبل  اإيجاد  بهدف  الراهنة،  والق�صايا 
بالإ�صافة  البلدين،  بني  التعاون  لتعميق 
اإىل التطرق للق�صايا الدولية على غرار 

الأزمة الليبية وال�صحراء الغربية.
»ال��صط«  حت�ز  للحزب  بيان  واأو�صح 
ا�صتعر�صا  الطرفني  اأن  منه،  ن�صخة 
اجلزائرية  العالقات  واقع  اللقاء  خالل 
يف  التعاون  تعميق  واآليات  الأملانية، 

يتعلق  فيما  خا�صة  املجالت،  كل 
والعالقات  الربملانية،  بالدبل�ما�صية 
اإطار  يف  البلدين،  يف  الأحزاب  بني 
اإحياء  لالأفالن،  اجلدية  القيادة  �صعي 
ال�صديقة  الأحزاب  مع  عالقاته  �صبكة 
عرب خمتلف الدول، ومنها الأحزاب يف 

جمه�رية اأملانيا الحتادية.
تطرق  بعجي  اأن  ذاته،  البيان  واأ�صاف 
من  جملة  اإىل  الأملانية  ال�صفرية  رفقة 
غرار  على  الراهنة،  الدولية  امل�صائل 
وال��صع  حلها،  واآليات  الليبية  الأزمة 
ال�صاحل  ومنطقة  الغربية  ال�صحراء  يف 

م�ؤكدا  الفل�صطينية،  الق�صية  وتط�رات 
الثابتة  امل�اقف  على  باملنا�صبة 
م�اقف  من  وامل�صتمدة  للحزب، 
اأخرى،  جهة  ومن  اجلزائرية.  الدولة 
الأمني  اأن  امل�صدر،  نف�ص  �صجل 
على  بالت�قيع  قام  قد  للحزب،  العام 
باإن�صاء  �صابقة  قرارات  باإلغاء  قرارات 
2014 يف  �صنة  م�صتحدثة يف  ق�صمة   45
ثماين حمافظات هي: ق�صنطينة �رضق، 
اأولد جالل،  ندرومة،  ق�صنطينة غرب، 

�ص�ر الغزلن، تندوف، �صطيف.
مرمي خمي�سة

دائرة  لأمن  ال�رضطة  ق�ات  متكنت 
عني تال�ت 50 كلم  اق�صى �رضق  ولية 
دولية  ب�صبكة  الطاحة  من  تلم�صان 
ال�صيارات   وثائق  تزوير   يف  خمت�صة 

امل�رضوقة  واملهربة  من اخلارج .
ال�صبكة متك�نة  من 04 اأ�صخا�ص يق�دها  
العمر 51 �صنة مبح�ث  بالغ من  �صخ�ص 
من  بالقب�ص  اأوامر  عدة  حمل  كان  عنه 

طرف حمكمة تلم�صان و�صبدو عن ق�صايا 
» التهريب وتبيي�ص الأم�ال »، املتهم مت 
رفقة  �صياحية  مركبة  منت  على  ت�قيفه 
حيث   ، �صنة   34 العمر  من  يبلغ  �صخ�ص 
�صبط بح�زتهم رخ�صة �صياقه مزورة و 
باملركبات   خا�صة  مزورة  اإدارية  وثائق 
عنها  مبح�ث  واخرى  م�رضوق  بع�صها 
ا�صتكمال  وبعد   ، النرتوب�ل  قبل  من 

الق�صية  والتحريات يف  البحث  اإجراءات 
مت�رطني  اأخرين  �صخ�صني  ت�قيف  مت 
مابني  اأعمارهما  يرتاوح  الق�صية  يف 
وثائق  حجز  مت  كذلك  و  �صنة   50 و   41
باأ�صماء  اإدارية مزورة خا�صة باملركبات 
القطر  مناطق  خمتلف  من  اأ�صخا�ص 
ال�طني ، و ل�حات ترقيم اأجنبية ووطنية 

للمركبات .

مكافحة  فرقة  عنا�رض  متكنت 
رات باأمن ولية ب�صـار،عن�رضان  املخِدّ
من �صبكة اإجرامية منظمة خمت�صة يف 
تهريب املخدرات  من احلدود الغربية  
وحجز 34 كلغ من الكيف املعالج ومبلغ 
قدره 140 ملي�ن �صنتيم ،ودراجة نارية 

من احلجم الكبري
ل�صتغالل  تع�د  الق�صية  هذه  وقائع 
فرقة  عنا�رض  طرف  من  معل�مات 
بامل�صلحة  رات  املخِدّ مكافحة 
ال�لئية لل�رضطة الق�صائية، عن وج�د 

مترير  ب�صدد  منظمة  اإجرامية  �صبكة 
املخدرات،  مادة  من  معتربة  كمية 
لل�طن  الغربية  احلدود  من  انطالقا 
�رضق  وليات  نح�  نقلها  وحماولة 
مت  الف�ر  على  البيع،  لغر�ص  ال�طن 
باإ�رضاف  حمكمة  اأمنية  خطة  اعتماد 
من النيابة املخت�صة، مكنت من �صبط 
كمية 34 كلغ من مادة الكيف املعالج ، 
للبحث  احلديثة  الأ�صاليب  وبا�صتغالل 
الخت�صا�ص  متديد  مت  والتحري، 
ب�لية  تيميم�ن  اإىل حمكمة  الق�صائي 

اأدرار، اأين مَتّ ت�قيف عن�رضي ال�صبكة 
 33 و  العمر27  من  بالغني   الإجرامية 
�صنة  املنحدريْن من ولية غرداية، مع 
من  نارية  ودراجة  املخدرات  حجز  
 140 قدره  مايل  ومبلغ  الكبري  احلجم 
الن�صاط  هذا  كعائدات  �صنتيم  ملي�ن 
الإجرامي، كما بينت التحريات اأن اأحد 
امل�صتبه بهما امل�ق�فني، مبح�ث عنه 
مب�جب 03 اأوامر بالقب�ص �صادرة عن 

اجلهات الق�صائية ب�لية غرداية.
حممد بن ترار

تقف وراء  تزوير الع�سرات من امللفات القاعدية  

الإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب املركبات بتلم�سان

مت حجز 34 كلغ كيف و140 مليون �سنتيم ودراجة نارية

الإطاحة ب�سبكة دولية تهريب املخدرات  بب�سار

  مرمي خمي�سة

حممد بن ترار
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يعادل 20 مرة احلاجيات احلالية للبلد

ت�سغيل الكابل بحري بطاقة ت�سل اإىل 40 تريابيت 
.    االنتقال من 4 اىل 8 ميغا على اأقل تقدير 

.     اإ�صافة 7047 كيلومرًتا من االألياف الب�صرية يف 2020

اأعلن وزير الربيد و املوا�صالت ال�صلكية و الال�صلكية اأم�س الثالثاء اأنه �صيتم 
رفع �صرعة التدفق االأدنى لالنرتنيت يف اجلزائر الأن الهدف على املدى الق�صري 
يتمثل يف االنتقال من 4 اىل 8 ميغا مما ي�صمح مب�صاهدة الفيديو بنوعية عالية 

الدقة و م�صامني اأخرى ذات قيمة م�صافة.

ق.اإ

و يف حديث خ�ص به, �رصح الوزير يقول 
لالنرتنيت  الدنيا  ال�رصعة  برفع  »�سنقوم 
يكمن  حيث  ميغا(   2 حاليا  تبلغ  )التي 
الو�سول  الق�سري يف  املدى  على  الهدف 
 8 اىل   4 بني  ما  ترتاوح  �رصعة  اأدنى  اإىل 
ميغا حتى يتمكن املواطن من اال�ستفادة 
من خدمات ذات قيمة م�سافة على غرار 
الفيديو عند الطلب ,و الفيديو ذي الدقة 

العالية« ح�سب بومزار.
و يف �سنة 2020 قامت ات�ساالت اجلزائر 
اال�سرتاك  خطوط  عرو�ص  بتخفي�ص 
الرقمية غري املتماثلة ب 50 باملائة غري 
التي  و  ميغا   2 البالغة  الدنيا  ال�رصعة  اأن 
مل تغري منذ 2018 تبقى »غري كافية« من 
الويب  على  مريح  بت�سفح  ال�سماح  اأجل 

ح�سب الوزير. 
ال�رصعة  هذه  زيادة  اأن  اأ�ساف  كما 
ا�ستهالكا  هناك  الأنه  �رصورية  ا�سحت 
متزايدا لل�رصيط العابر يف البلد من جهة 
اأخرى, اأو�سح بومزار اأنه يف املا�سي كان 
املواطن ي�ستفيد من �رصعة تدفق »غري 

ي�سجع  »مكلف« مما مل  ب�سعر  م�سمونة« 
ال�سيغة  هذه  اختيار  على  امل�سرتك 
م�سيفا يف هذا ال�ساأن »طلبت من ات�ساالت 
جتارية  ا�سرتاتيجية  اعتماد  اجلزائر 
التوجه  على  املواطنني  لدفع  حمفزة 
اأن  اىل  الوزير  اأ�سار  عاليةو  نحو حمامل 
اأن يطمئن املواطن من  املتعامل »يجب 
ب�رصعة  املطلوبة  اخلدمة  عر�ص  خالل 

حقيقية و م�ستقرة«.

TDM االإزالة النهائية لنظام

التدفق«  »بطء  حول  �سوؤال  على  ردا  و 
الذي ي�ستكي منه امل�سرتكون, اأكد بومزار 
اأنه »يتفهم االزعاج امل�سبب للم�ستهلكني« 
م�سريا اىل اأن جميع الو�سائل مت ح�سدها 
»وفرنا  قائال  التدفق  حت�سني  اأجل  من 
اأجل ت�سوية الو�سعية  الو�سائل من  جميع 
للهياكل  احلالية  الع�رصنة  خالل  من 
االت�ساالت  لقطاع  التابعة  القاعدية 

ال�سلكية و الال�سلكية«.
التي  الهامة  باالأعمال  الوزير  ذكر  كما 
ال�رصيط  تعزيز  منها  اجلزائر  با�رصتها 

العابر الدويل مع ت�سغيل نهاية �سنة 2020 
 Orval الكابل البحري باالألياف الب�رصية
Alval/ بطاقة قد ت�سل اىل 40 تريابيت 
احلالية  20 مرة احلاجيات  يعادل  ما  اأي 
البحرية  الو�سالت  اليها  ت�ساف  للبلد 
الثالث االخرى التي �رصع يف ا�ستغاللها.

الوطني  الفقري  العمود  اإىل  باالإ�سافة 
من  كيلومرًتا   7047 بـ  تعزيزه  مت  الذي 
تعمل   ,2020 عام  يف  الب�رصية  االألياف 
االنتهاء  على  اجلزائر  ات�ساالت  �رصكة 
وطبقة  النقل  �سبكة  وحتديث  تاأهيل  من 
�سبكة  ت�سمى  التي  ال�سبكة  من  اأخرى 
اإيرثنت(, التي  املرتو)�سبكة جتميع مرتو 
كانت يف املا�سي �سغرية احلجم, لتكون 
ال�رصعة  ذات  خدمات  دعم  على  قادرة 
الربط, فيما  اإىل  باالإ�سافة  العالية جدا, 
والتجمعات  البلديات  ملختلف  بينها, 
الثانوية واملناطق التي يزيد عدد �سكانها 

عن 1000 ن�سمة على هذه ال�سبكة.
اأن هذا الهدف قد حتقق بن�سبة  واأو�سح 
يف   58 و  العا�سمة,  اجلزائر  يف   ?100
يف   55 و  �سطيف,  يف   75 و   , ق�سنطينة 

وهران.

كما اأ�سار اإىل اإن اجلزائر يف طور حتديث 
النهائية  االإزالة  خالل  من  الو�سول  جزء 
با�ستخدام  )التكنولوجيا   TDM لنظام 
و�سفها  والتي  النحا�سية(,  الكابالت 
الوزير باأنها »قدمية« وم�سوؤولة عن العديد 
مثل   ADSL مل�سرتكي  امل�ساكل  من 
اال�سطرابات و�رصعة االإنرتنت البطيئة. 
نظام  ا�ستبدال  ال�سدد  هذا  حيث مت يف 
TDM تدريجياً بتقنية االألياف الب�رصية 
غاية  اإىل  )االألياف   FTTX املتقدمة 

املنزل, من بني اأمور اأخرى(.
 31 حتى  نقلنا  »لقد  قائاًل:  واأ�ساف 
دي�سمرب 2020 اإىل نظام FTTX اأكرث من 
و�سنعمل على ت�رصيع  203.600 م�سرتك 
احلد  لربط   2021 عام  يف  العمل  وترية 
متبٍق  م�سرتك   700.00 البالغ  االأق�سى 
ذاته,  ال�سياق  اجلديدة«ويف  بالتكنولوجيا 
باالإنرتنت,  االت�سال  حت�سني  اأجل  ومن 
اأ�سار الوزير اإىل اأن اجلزائر ب�سدد تنفيذ 

الويب  لعمالقة  االإنرتنت  خمباأ  »�سيا�سة 
مبا يف ذلك مواقع )غوغل و فاي�سبوك و 

اأمازون ومايكرو�سوفت( ».
ب�سدد  اجلزائر  »ات�ساالت  اأن  واأ�ساف 
اأن  ميكن  الذي  امللف  هذا  من  االنتهاء 
من  ويقلل  الدويل  الرتددي  النطاق  يوفر 
ت�سجيع  اإىل  باالإ�سافة  الو�سول«,  زمن 
اإن  التذكري  يجدر  املحلي  املحتوى 
تخزين  ذاكرة  خوادم  متتلك  اجلزائر 
ي�سمح  مما  لغوغل,  خم�س�سة  موؤقت 
النطاق  على  اأقل  ب�سكل  باالعتماد  لها 
�سبيل  على  الن�سبي,  الدويل  الرتددي 
املثال, يوتوب فعندما يتم عر�ص مقطع 
الأول  م�ساهدته  ويتم  اخلارج  من  فيديو 

مرة, يتم تخزينه 
ات�ساالت  �رصكة  خوادم  يف  تلقائًيا 
الفيديو  اجلزائر. وبذلك ميكن م�ساهدة 
احلاجة  دون  املرات  من  نهائي  ال  لعدد 

اإىل اللجوء اإىل النطاق الرتددي الدويل.

4 ماليني عملية يف 2020  بوا�صطة البطاقة الذهبية 

كورونا انعك�ست اإيجابا على الدفع اللكرتوين
الدفع االإلكرتوين »قفزة نوعية« يف  �سجل 
كورونا  بفعل جائحة فريو�ص   ,2020 �سنة 
من  النوع  هذا  ا�ستخدام  �سجع  الذي 
املعامالت  املالية عرب االإنرتنت , ح�سبما 
املوا�سالت  و  الربيد  وزير  اأم�ص  اأكده 

ال�سلكية و الال�سلكية, ابراهيم بومزار. 
و قال الوزير يف حديث: »لقد واجه القطاع 
الو�سع  ب�سبب   2020 �سنة  يف  �سعوبات 
ذلك  ومع  كوفيد-19  عن  الناجم  الوبائي 
اإيجابي  تاأثري  ال�سحية  االأزمة  لهذه  كان   ,
باأهمية تكنولوجيات  يف توعية املواطنني 
�سيما  ال  احلديثة,  االت�سال  و  االعالم 
اليومية«  لت�سهيل احلياة  االإلكرتوين  الدفع 
تاأثر  قد  الربيد  قطاع  اأن  الوزير  واأكد 
ال�سنة املا�سية بـ »و�سع �سحي واقت�سادي 
ال�سيولة  م�ساكل  باأن  مذكرا  ا�ستثنائي«, 
الربيد  مكاتب  م�ستوى  على  �سجلت  التي 

راجعة ا�سا�سا اىل »تداول اأقل للنقود«. 
هذه  من  الرغم  على  اأنه  الوزير  اعترب  و 
ب�سكل  تنخف�ص  مل  »ال�سيولة  فاإن  االأزمة, 
بلغت  , حيث   2019 بعام  مقارنة  ملحوظ 
عمليات ال�سحب التي متت يف 31 دي�سمرب 
اأي  دينار,  مليار   4.549 قيمة   2020
غ�سون  يف  فقط  باملائة  ب2  انخفا�ص 
عام« لكن الوزير اأ�سار اإىل اأن هذا الظرف 
االأخرى  للو�سائل  م�سجعا  عن�رصا  كان 
من  التحويالت  مثل  املالية,  للمعامالت 
ح�ساب اإىل ح�ساب والتي حققت »انتعا�سا« 
, م�سجلة »اأكرث من 9ر2 مليار دينار خالل 

�سنة 2020 اي بزيادة قدرها 137 باملائة 
مقارنة ب�سنة 2019«. 

التي  التحديات  اأمام  اأنه  الوزير  واأ�ساف 
ترقية  متت  ال�سحي,  الظرف  يفر�سها 
الدفع االلكرتوين و�سجلت نتائج م�سجعة, 
م�سرًيا اإىل زيادة »كبرية« يف عدد العمليات 
املرتبطة بخدمات الدفع االإلكرتوين عرب 
مليون  6ر6  من  باأكرث  الذهبية,  بطاقة 
بطاقة, حيث مت اإ�سدار 8ر3 مليون بطاقة 

جمددة يف �سنة 2020. 
االنرتنيت  »الدفع عرب  اأن  الوزير  واأ�ساف 
عن طريق بطاقة الذهبية �سجل ما يقارب 
ب�سنة  مقارنة   ,2020 يف  عملية  ماليني   4
2019 )حوايل 670.000( اأي ارتفاع بن�سبة 
اخلدمة  واحدة«وعرفت  �سنة  يف   %  487
اأطلقها بريد  التي  الذاتي  للدفع  اجلديدة 
الهاتف بريدي موب  اجلزائر عرب تطبيق 
الذهبية  بطاقات  حلاملي  ت�سمح  )التي 
بربجمة حتويل االأموال من ح�ساب بريدي 
اأخرى(,  بريدية  ح�سابات  اإىل  جاري 
التحويالت يف  من   %  557 بن�سبة  ارتفاعا 
�سنة 2020  �سنة واحدة )991.991 عملية 

مقابل 150.992 عملية �سنة 2019(.
ونف�ص ال�سيء بالن�سبة لعمليات الدفع عن 
 )TPE( االلكرتوين  الدفع  نهائي  طريق 
اإىل  اإ�سافة   ,%  773 بن�سبة  ارتفعت  التي 
االآلية  ال�سبابيك  من  ال�سحب  عمليات 
للنقود )GAB( التي بلغت 956 مليار دج, 
اأي تطور بن�سبة 15 % مقارنة ب�سنة 2019 

البنكية  االآلية  ال�سبابيك  حول  �سوؤال  ويف 
اخلدمة«  »خارج  واملتواجدة  املعطلة 
و  االأ�سبوع  نهاية  يومي  خالل  ال�سيما 
اأيام العطل, اأو�سح الوزير اأن االأمر يتعلق 
)غياب  ال�سبابيك  هذه  يف  تقني  بعطل 
ال�رصيع  التدخل  و�سعوبات  الغيار  قطع 
خا�سة ب�سبب الوباء( اأو عموما غري مزودة 
باالأوراق البنكية, يف حني تعكف م�ساحله 
الفور  »على  الو�سعية  بهذه  التكفل  على 
اإىل  املواطنني  بومزار  تبليغها«ودعا  بعد 
التقاط  خالل  من  االأعطال  هذه  تبليغ 
يف  ون�رصها  البنكي  االآيل  ال�سباك  �سورة 
لوزارة  »فاي�سبوك«  الر�سمية  ال�سفحة 
املن�رصم  فرباير  يف  اأطلقت  التي  الربيد 
الوزير  واأبرز  م�سرتك   130.000 ويتابعها 
كافية  لي�ست  االآلية  ال�سبابيك  اأن »حظرية 
 1600 باقتناء  تدعيمها  على  و�سنعمل 
�سباك اآيل اإ�سايف خالل ال�سنة اجلارية«. 
ق.اإ

اأعلن وزير الربيد و املوا�سالت ال�سلكية 
اأم�ص  بومزار,  ابراهيم  والال�سلكية, 
من  االنتهاء  حاليا  يجري  اأنه  الثالثاء 
مبحمولية  متعلق  مر�سوم  م�رصوع  اإعداد 
االأرقام )اإمكانية تغيري املتعامل الهاتفي 
الوزير يف  واأو�سح  بالرقم(  االحتفاظ  مع 
حديث خ�ص به اأنه »يجري حاليا االنتهاء 
مبحمولية  يتعلق  مر�سوم  اإعداد  من 
قد  االأوىل  »امل�سودة  اأن  مذكرا  االأرقام« 
الربيد  �سبط  �سلطة  على  عر�سها  مت 
و�سيتم  للتقدير  االلكرتونية  واالت�ساالت 
العامة  االأمانة  اإىل  بعد  فيما  حتويلها 
»حممولية  اأن  الوزير  للحكومة«واأ�ساف 
االحتفاظ  يف  احلق  للزبون  تتيح  االأرقام 
ما  وهو  املتعامل  غري  حال  يف  برقمه 
متعاملي  بني  املناف�سة  بت�سجيع  ي�سمح 
اأو�سع  خيارات  بتوفري  النقال  الهاتف 

للزبون«
�سهر  اأ�رصف  قد  بومزار  كان  للتذكري, 
عمل  فوج  تن�سيب  على  الفارط  يونيو 
اإىل  ترمي  طريق  خارطة  باإعداد  مكلف 
بالربيد  املتعلق  القانون  اأحكام  جت�سيد 
يف  ال�سادر  االلكرتونية  واالت�ساالت 
2018 خا�سة يف �سقه املتعلق مبحمولية 
بهدف حت�سني  الوطني  والتجوال  االأرقام 
قبل  من  للزبون  املقدمة  اخلدمات 
وبخ�سو�ص  النقال  الهاتف  متعاملي 
ملتعامل  ت�سمح  )خدمة  الوطني  التجوال 

اال�ستفادة  لزبائنه  يتيح  اأن  نقال  هاتف 
�رصح  االآخرين(,  املتعاملني  �سبكات  من 
االأطراف  كل  مع  نعمل  »نحن  الوزير 
الوطني«وتابع  التجوال  لتج�سيد  املعنية 
للم�ساركة  اعالن  اأطلقنا  »لقد  بالقول 
امل�ستهلك  حماية  منظمات  ل�سالح 
واأرباب العمل واملتعاملني واخلرباء الذي 
اأجل  من  ورافعوا  موافقتهم  كلهم  اأبدوا 

تنفيذ هذه االأحكام
فاإن  القطاع  عن  االأول  امل�سوؤول  وح�سب 
»�سلطة  اإىل  يعود  االحكام  هذه  تطبيق 
ال�سبط« و نحن نعمل »بالت�ساور على هذا 
الثالثة  املتعاملني  على  ويتعني  امللف«. 
للهاتف النقال )موبيلي�ص وجيزي واأوريدو( 
االجتماع لو�سع اتفاقية تربطهم وكتالوج 

للربط البيني كما ين�ص عليه القانون.
واأو�سح بومزار اأن هذه االأحكام »تندرج يف 
ت�سمنه  الذي  اال�سرتاتيجي  التوجه  اإطار 
خمطط عمل احلكومة الرامي اإىل حتقيق 
حتول رقمي لكونه عامل تنمية م�ستدامة 
االت�سال  حت�سني  خالل  من  وذلك  لبلدنا 
الوطن«وتابع  ربوع  كل  عرب  عادل  ب�سكل 
بالقول »تطبيق هذه االحكام وتبادل البنى 
الهاتف  ملتعاملي  �سي�سمحان  التحتية 
ال�سبكية  قدراتهم  بتبادل  والثابت  النقال 
لتقدمي خدمات راقية للزبائن خا�سة من 

ي�سكنون يف مناطق نائية وغري مغطاة«. 

االنتهاء قريبا من اإعداد مر�صوم خا�س 
اإمكانية تغيري املتعامل الهاتفي

 مع الحتفاظ بالرقم
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�أمني بن لزرق 

به ”  خ�ص  حوار  ويف 
الو�سط“ حتدث اخلبري عن الدور 
ال�سلبي الذي باتت تفر�سه البنوك 
يف مرافقة اال�ستثمارات يف جمال 
يف  ال�سيئة  تعاملها  وطريقة  البناء 
الكبرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  دعم 
متاعب  يف  وت�سببها  واملتو�سطة 
وحولتها  املوؤ�س�سات  لهذه  كبرية 

نحو االإفال�ص.

�لو�ضع  تقيمون  كيف   
تعي�ضه  �لذي  �لإقت�ضادي 
جمال  يف  �لت�ضطة  �ملوؤ�ض�ضات 
يف  �لعقارية  و�لرتقية  �لبناء 

�جلز�ئر ؟

املوؤ�س�سات  هذه  تتخبط  �رصاحة 
يف م�ساكل كبرية وهي تعاين كثريا 
يف الوقت الراهن ومنها من اأرغم 
على  واأحيل  املجال  ترك  على 
االإفال�ص، واأظن اأن كل �سيئ وا�سح 
من خالل جملة العراقيل االإدارية 
املوؤ�س�سات  هذه  منها  تعاين  التي 
يف  اال�ستمرار  على  قدرتها  وعدم 
�سيا�سة  ب�سبب غياب  املجال  هذا 
اقت�سادية وا�سحة يف البالد ت�سجع 
على  املوؤ�س�سات  هذه  اأ�سحاب 
اال�ستثمار والعمل يف جو تناف�سي 
يخدم م�سلحتها وم�سلحة التنمية 

الوطنية.

وما  �مل�ضاكل  هذه  تكمن  �أين   
�ضببها ؟

كل �سيئ يف هذا املجال بات ملغما 
املوؤ�س�سات  الأ�سحاب  بالن�سبة 
الذين  البناء  جمال  يف  الن�سطة 
م�ساكل  دوامة  يف  يتخبطون  باتوا 
اأرهقتهم  بريوقراطية  وعراقيل 
الن�ساط،  عن  يتوقفون  وجعلتهم 
واأفاجئكم اإن قلت لكم باأن ما يفوق 
70 يف املائة من هذه املوؤ�س�سات 
خالل  الن�ساط  عن  كلية  توقفت 
كيف  فتخيلوا  االأخريتني،  ال�سنتني 
العمل  املوؤ�س�سات  هذه  ت�ستطيع 
وغياب  مريح  غري  ظرف  يف 
واالإدارية  املالية  التحفيزات 
اأنه مل تعد هناك �سمانات  وحتى 
الطريقة  بعد  العمل  ملوا�سلة 
مع  البنوك  تعامل  يف  ال�سلبية 

اأ�سحاب هذه املوؤ�س�سات .

بن�ضاط  �لبنوك  عالقة  ما   
يتعلق  �لتي  �ملوؤ�ض�ضات  هذه 

ن�ضاطها بالبناء و�لتنمية ؟

اأجيب  اأن  �ساأحاول  مهم  �سوؤال 
يخ�ص  فيما   ، باإخت�سار  عليه 
احلقيقي  ال�رصيان  فهي  البنوك 
خالل  من  اال�ستثمار  دعم  يف 
مبنح  للدولة  املالية  ال�سيا�سة 
متويالت  ،و  مالية  ت�سهيالت 
املوؤ�س�سات  هذه  ن�ساط  ت�سهل 
وحتفزها يف توفري ال�سيولة املالية 

العمل،  على  وحثها  ماليا  لدعمها 
منح  اأجل  من  خلقت  باعتبارها 
مقابل  املالية  الت�سهيالت  هذه 
يف  لكن  معينة،  فوائد  ن�سب 
ال  اأ�سبحت  البنوك  هذه  الواقع 
امل�ساريع  بدعم  بواجباتها  تقوم 
متا�سيا مع �سيا�سة البنك املركزي 
،ومنح  ت�سهيالت مالية الأ�سحابها 
بخلق  ،وتقوم  املنا�سب  الوقت  يف 
كبرية  بريوقراطية  اإجراءات 
وت�سببت  املوؤ�س�سات  هذه  اأنهكت 
من  الكثري  اإنطالق  تاأخر  يف 
التنمية  وتعطيل  الهامة  امل�ساريع 
فم�رصوع  االجناز  وترية  وخف�ص 
يحتاج  مثال  ترقوي  �سكني 
االإجناز  عملية  ترافق  لتمويالت 
مقابل ن�سبة فوائد خمتلفة يتعطل 
�سنوات  ثالث  من   الأكرث  اإجنازه 
دعمه  على  املوافقة  منح  ب�سبب 
يتم  ال  املوافقة  منحت  ،واإن 
الوقت  يف  التمويالت  هذه  حترير 
امل�ساريع  خ�سو�سا  املنا�سب 
التي  الرتقوية  ال�سخمة  ال�سكنية 
وتنمية  للبنك  كبرية  بفوائد  تعود 

الواليات الداخلية خ�سو�سا .

 هل �مل�ضكل يف م�ضريي �لبنوك 
�أم يف �ل�ضيا�ضة �لبنكية ؟

االأمور وا�سحة جدا فاالإ�سكال لي�ص 
البنكية بل يف تطبيق  ال�سيا�سة  يف 
ال�سيا�سية  واالإرادة  ال�سيا�سة  هذه 
على  تكون  اأن  يجب  التي  للدولة 
دراية تامة بامل�ساكل التي تتخبط 
واملوؤ�س�سات  املقاوالت  فيها 
وغريها  البناء  جمال  يف  الن�سطة 
من الن�ساطات االأخرى التي دخلت 
تراهن  فكيف  مربمج،  اإفال�ص  يف 
املوؤ�س�سات  هذه  على  الدولة 
مع  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
النمو الدميوغرايف الهائل وال توفر 
والن�ساط،  للعمل  مالئم  جو  لها 
البنوك  اأداء هذه  تراقب  وكيف ال 
التي ت�سببت يف كبح عدة م�ساريع 
وباتت  ال�سكنية  خ�سو�سا  هامة 
اأ�سحاب  لتطلعات  ت�ستجيب  ال 
نف�رص  وكيف  املوؤ�س�سات،  هذه 
البنوك  ا�ستقبال مدراء هذه  عدم 
مل�سوؤويل هذه املوؤ�س�سات ؟  فهذا 
اأخفي عليكم  اأمر غري معقول وال 
موؤ�س�سة  �ساحب  فهناك  اأمر 
ترقوية يف والية غربية تقدم باأكرث 
من  20 طلب ا�ستقبال للمدير العام 
 ومل  واالحتياط  التوفري  ل�سندوق 
يتم ا�ستقباله ليومنا هذا ! ما حتم 
التي برجمت  املوؤ�س�سة  على هذه 
ع�رصي  ترقوي  �سكني  م�رصوع 
�سكنية  �سقة   1600 من  اأكرث  ي�سم 
ذكية الإلغاء تعاقده مع البنك الذي 
�سبق وان وافق على دعم امل�رصوع 
اأي  يحرر  مل  لكن  �سنوات   4 منذ 
مفهوم  غري  ل�سبب  يذكر  متويل 
واجلزر  املد  بني  يرتاوح  ويقي 
من  نت�ساءل  وهنا   !! البريوقراطي 
املوؤ�س�سة  هذه  خ�سارة  يعو�ص 
م�سوؤولية  يتحمل  ومن  الرتقوية 

تاأخر االإجناز ؟ ومن يحا�سب هذه 
حتقيق  يف  اإخفاقها  على  البنوك 
على  بالفائدة  تعود  ا�ستثمارات 

البنك يف جد ذاته ؟

وحدها  �لبنوك  لي�ضت  لكن   
�إجناز  تعطيل  يف  تت�ضبب  من 
�مل�ضاريع  من  �لكثري  ودعم 

�لهامة ؟

بالطبع فهناك العديد من امل�ساكل 
التي  البريوقراطية  واالإجراءات 
وجعلتها  املوؤ�س�سات  هذه  اأنهكت 
وتواجه  كثرية  متاعب  يف  تتخبط 
الغام�ص  وامل�ستقبل  االإفال�ص 
االأخرى  االإجراءات  ببع�ص  تتعلق 
اجلبائية  التح�سيالت  منها 
هذه  اأن  فرغم  وال�رصيبية 
لهذه  املاليري  تدفع  املوؤ�س�سات 
من  ت�سلم  مل  اأنها  اإال  امل�سالح 

واالإعذارات  الق�سائية  املتابعات 
يف فرتات تعاين فيه من �سائقات 
مالية وتاأخر دعم البنوك لها، حيث 
تتخلى هذه امل�سالح عن ا�ستعمال 
احلوار  على  ترتكز  ناجعة  طرق 
املوؤ�س�سات  هذه  اأ�سحاب  مع 
تفاهم  اأر�سية  اإيجاد  اأجل  من 
التح�سيالت  هذه  دفع  لكيفية 
فتزيد من متاعبها وجتربها على 
لها  قدمته  ما  كل  وتتنا�سى  الدفع 
�سنوات  طيلة  معها  والتزاماتها 

كثرية .

لأجل  كحلول  تقرتح  ماذ�   
من  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  �إنقاذ 

�لإفال�س و�ضمان بقائها ؟

معاملتها  بتغيري  ملزمة  الدولة 
تعترب   التي  املوؤ�س�سات  لهذه 
وجنود  للتنمية  الفقري  العمودد 

والت�سييد من خالل و�سعها  البناء 
ودعمها  للعمل  مريحة  يف ظروف 
من  عملها  فرتة  طيلة  ومرافقها 
خالل تطبيق اإرادة �سيا�سية وا�سحة 
املعامل واإجبار البنوك على القيام 
بعملها فقط واأن ت�ساهم يف عمليى 
العراقيل  من  والتخل�ص  التمويل 

البريوقراطية.
اال�ستماع  يتم  اأن  بد  ال  واأي�سا 
وحل  اأ�سحابها  الن�سغاالت 
املنا�سب،  الوقت  يف  م�ساكلها 
�سوؤال ملاذا مثل هذه  اأطرح  وهنا 
اخلارج  يف  تنجح  املوؤ�س�سات 
تقوم  وكيف  ؟  االأجنبية  والدول 
دعم  برامج  بتطبيق  الدول  هذه 
هامة خالل الفرتات ال�سعبة التي 
متر بها هذه الدول على غرار ما 
العاملي  الوباء  فرتة  خالل  وقع 
تخ�سي�ص  خالل  19،من  الكوفيد 
لدعمها  الدوالرات  من  املاليري 

وو�سعها يف و�سع مريح ملوا�سلة 
موا�سلة  على  وت�سجيعها  العمل 

غمار التنمية .

مقاولت  �جلز�ئر  متلك  هل 
�لبناء  جمال  يف  وموؤ�ض�ضات 

ت�ضاهي �لأجنبية منها ؟

متتلك  اجلزائر  باأن  �سدقني 
اأح�سن املقاوالت التي ا�ستفادت 
البناء  كبرية يف جمال  خربة  من 
وكونت اأح�سن االإطارات يف هذا 
املجال وهي بحاجة فقط للدعم 
املوؤ�س�سات  وبني  بينها  والثقة 
اقت�ساد  يتحقق  ال  ثقة  وبدون 
العامل  يف  ا�ستثمار وحاليا  وال 
لل�سيا�سات  الناب�ص  القلب  كله  
�سيا�سة  وتطبيق  االقت�ساد  هو 
على  مبنية  ناجعة  اإقت�سادية 
لتحقيق  وا�سحة  �سيا�سية  اإرادة 
والنمو  امل�سطرة  االأهداف 
اإيجابا  ينعك�ص  الذي  االقت�سادي 

على النمو االجتماعي.
واالأمر الثاين البد على الدولة اأن 
معاملة  بنف�ص  موؤ�س�ساتنا  تعامل 
االأ�سعار  وبنف�ص  االأجنبية  الدول 
امل�ساريع  اإجناز  يف  املقرتحة 
فكيف  احرتافيتها،  مدى  و�سرتى 
هام  م�رصوع  مينح  اأن  تف�رص 
بالعملة ال�سعبة ملوؤ�س�سات اأجنبية 
ومينح القليل ملوؤ�س�ساتنا الوطنية 
وهنا يكمن اخللل، وهناك م�سكل 
اآخر هو التفريق بني املوؤ�س�سات 
العمومية واخلا�سة  اإذ يجب على 
الالزمة  الثقة  متنح  اأن  الدولة 
وهنا ال بد اأن تتم نف�ص املعاملة 
املمنوحة   االمتيازات  ونف�ص 
نف�ص  يف  وت�سعها  ملوؤ�س�ساتنا 
االأجنبية  املوؤ�س�سات  ظروف 

و�سريون الفارق .  

�خلبري يف �ملقاولتية و�لبناء » �حلبيب م�ضباح«

يرى �خلبري �مليد�ين و�ملخت�س يف �ملقاولتية وقطاع �لبناء” حبيب م�ضباح ” �أن �لو�ضع �لقت�ضادي �حلايل �أثر كثري� على موؤ�ض�ضات �لبناء 
و�ملقاولت و�ل�ضركات �لرتقوية �لتي مل تقدر على �ل�ضمود يف ظل �نعد�م �لدعم ومر�فقة �لدولة لها وهي بحاجة ما�ضة �إىل برنامج �قت�ضادي 

خا�س ي�ضمن لها دميومتها و��ضتمر�رها يف �مليد�ن .

.      70 من �ملوؤ�ض�ضات توقفت عن �لن�ضاط.        �لبريوقر�طية �ضبح ي�ضكن يف كل مكان

البنوك �ساهمت يف اإجها�ض اآلف امل�ساريع
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الأمني العام للمجل�س الإ�سالمي الأعلى، بومدين بوزيد لـ "الو�سط" :

الحتفال الّر�سمي بيناير غري مدرو�س بكيفية علمية
الفتاوى  فو�سى  لن يحل  اإفتاء  ·         خلق  موؤ�س�سة 

اجلديدة الأمة والنوازل  يف ق�سايا  الفتوى اجلماعية  ·        اإلزامية 
ينظمها مرن  �سروط  دفرت  اإىل  حتتاج  القراآنية  ·       املدار�س 

ال�سحية الأزمة  خالل  مهامها  اأداء  يف  كانت موفقة  الإفتاء  ·       جلنة 

اأكد  الأمني العام للمجل�س الإ�سالمي الأعلى، الربوفي�سور بومدين بوزيد يف حوار مع جريدة 
»الو�سط«  اأن اإ�سكالية الفتوى ل تعي�سها اجلزائر فقط، لفتا اأن م�سالة الفتوى وما يتعلق 

بها من خالف وم�ساكل مطروحة  اأي�سا يف دول اإ�سالمية اأخرى متتلك موؤ�س�سات عريقة مثل 
الزهر يف م�سر، وهذا طبيعي نتيجة تطور الإعالم اجلديد والتجاذبات املذهبية وامل�سلحية 

واأحيانا تداخل ال�سيا�سة بالدين اأو حماولة بحث ال�سلطة عن �سند ديني، يف حني ندد 
باحلمالت امل�سعورة �سد الإ�سالم ،و الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، داعيا اإىل �سرورة  العمل 

على عدة جبهات منها  املقاطعة القت�سادية و الإعالمية ، التي من �ساأنها اأن تلحق ال�سرر 
بال�سلطة الفرن�سية، يف حني دعا اإىل  مراجعة واإعادة تفعيل م�سجد باري�س واملوؤ�س�سات التي 

تنفق عليها الدولة وتتواجد بالرتاب الفرن�سي.

حاورته: اإميان لوا�س

لنا  تقدم  لو  دكتور  بداية،      
نبذة عن �سخ�سكم الكرمي؟

للمجل�س  عام  �أمني  بوزيد  بومدين  �لدكتور 
مدير  �سابقا  ��ستغلت  �لأعلى،  �ل�سالمي 
�لدينية،  �ل�سوؤون  بوز�رة  �ل�سالمية  �لثقافة 
من   �لعديد  يل  وهر�ن،  بجامعة  �أ�ستاذ�  و 
و�لرت�ث  و�ل�سلطة،  �لت�سوف  منها  �ملوؤلفات 

وجمتمعات �ملعرفة، و�لهوية و�لتحرير. 

التي  الأدوار  هي  ما  بداية،      
و  الأعلى،  الإ�سالمي  املجل�س  بها  يقوم 
هل يتمتع املجل�س بال�سالحيات الكاملة 

لأداء املهام املخول لها؟

�لأعلى   �لإ�سالمي  �ملجل�س  �أدو�ر  طبعا 
حمددة د�ستوريا يف تنظيمه �لد�خلي، فمهمته 
و�لدعوة  �لجتهاد  على  �حلث  �لأ�سا�سية 
من  منه  يُطلب  حني  �لفتوى  و�إ�سد�ر  �ليه، 
�ملتعلقة  �لفتاوى  لأن  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات 
�لعلمية  �ملجال�س  بها  تتكفل  باملو�طنني 
�إىل  �لتابعة لوز�رة �ل�سوؤون �لدينية و�لأوقاف، 
جانب ما ذكرت يقوم �ملجل�س بامل�ساهمة يف 
تكوين �لأئمة ون�رش �لفكر �لإ�سالمي و�لتعريف 
خالل  من  �أو  �لثقايف  ن�ساطه  عرب  للعامل  به 
�لعلماء  من  �أع�سائه  م�ساهمات  �أو  من�سور�ته 
باأربعة  �لد�ستور  حددهم  و�لذي  و�لباحثني 
��ست�سارية  فمهامه  وبالتايل  ع�سو�،  ع�رش 

ولي�ست تنفيذية.

يكون  اأن  ل�سرورة  رافعتم      
خا�سا  �سروط  دفرت  القراآنية  للمدار�س 

..ماذا حتقق من ذلك؟

ن�ساأت  �جلز�ئر  تاريخ  يف  �لقر�آنية  �ملد�ر�س 
من �لعمل �خلريي و�لوقف، وكان �ملجتمع هو 
ومتويل  �لكرمي  �لقر�ن  مبعلمي  يتكفل  �لذي  
زو�يا  وهناك  �لد�خلية  باخل�سو�س  �ملد�ر�س 
يف  يطلق  كما  �لتعليم،  يف  �أي�سا  متخ�س�سة 
�ملدر�سة  على  �لز�وية  ��سم  جز�ئرية  مناطق 
�لقر�آنية عك�س مناطق �لتي تعني فيها �لز�وية 
�لنتماء لطريقة �سوفية ، هذ� �لطابع �خلريي 
ت�سجيعه  يجب  �لقر�آين  �لتعليم  يف  و�حلر 
و�لإبقاء عليه،  فقط يحتاج للمر�فقة و�لتنظيم 
من �ل�سلطة �لو�سية، و �أق�سد هنا وز�رة �ل�سوؤون 
�ملر�فقة  هذه   ، و�لرتبية  و�لد�خلية  �لدينية 
وتكون  ينظمها  مرن  �رشوط  دفرت  �ىل  حتتاج 
�لدولة على در�ية بهذه �ملد�ر�س وماذ� يقدم 
فيها وحترتم �رشوط �لأمان و�حلماية وتخ�سع 
وتكون   ، �لو�سية  �لوز�رة  من  دوري  لتفتي�س 
بر�جمها موحدة وقد جتمع هذه �ملد�ر�س بني 
�لتقليدي و�حلديث يف �لتعليم و�أدو�ت حتفيظ 
�لقر�آن وهناك جتارب متميزة يف �جلز�ئر، لكن 
�أ�رش على �إبقاء �لعمل �خلريي و�لطابع �لن�سبي 

لهذه �حلرية للمد�ر�س �لقر�آنية.

    كيف تقيم م�ستوى اخلطاب 
الديني يف اجلزائر؟

حت�سن  يف  �أر�ه  �لديني  �خلطاب  م�ستوى 
م�ستوى  لديهم  �لأئمة   �أن  بحكم  م�ستمر 
جامعي ، ويتلقون تكوينا �إ�سافيا خارج معاهد 
�حلديدة  �مليديا  ب�سبب  �لر�سمية  �لتكوين 
�لعلم  حلقات  ح�سور  على  بع�سهم  وحر�س 
وبع�سهم  �ملعروفني  �مل�سايخ  بع�س  عند 
جهد�  ويبذل  و�لدكتور�ه  �ملا�سرت  يف  ي�سجل 
تنا�سب  يف  �لإ�سكال  يبقى  �لتكوين،  يف  ذ�تيا 
�لتطور�ت �حلا�سلة  �خلطاب �مل�سجدي  مع 
تكوين  �ىل  يحتاج  ،هذ�  و�لعامل  �ملجتمع  يف 
�ل�سوؤون  مديري  طرف  من  و�لنفتاح  م�ستمر 
�لأ�سبوعية  �للقاء�ت  يف  �لوليات  يف  �لدينية 
مثل  �لعلوم  من  �خرى  تخ�س�سات  على 
تكثيف  �ىل  يحتاج  كما  �لجتماعية،  �لعلوم 
�لدقيقة  �ملتخ�س�سة  �لعلمية  �حللقات 
�لرتقية  بنظام  ذلك  على  وت�سجيعهم  لالئمة، 
و�إعادة  �لمتياز�ت،  بع�س  من  و�ل�ستفادة 
�لتكوين  ومنهجية  طريقة  يف  كلية  �لنظر 
�مل�سلولة  �لإ�سالمية  �لثقافية  �ملر�كز  ودور 
و�إعطائها نف�س �لمكانيات �لتي لدور �لثقافة 
�لتابعة لوز�رة �لثقافة و�إعادة �لنظر يف طبيعة 
مديري  بع�سهم  ينال  مبوجبها  �لتي  �ل�رشوط 

يف �لوليات .

بعد  الوقت  يحن  اأمل      
ل�سبط  للفتوى  عليا  مدر�سة  خللق 

و حدة الفتاوى ؟

م�سالة �لفتوى وما يتعلق بها من خالف 
��سالمية  دول  يف  مطروحة  وم�ساكل 
مثل  عريقة  موؤ�س�سات  متتلك  �أخرى 
نتيجة  طبيعي  وهذ�  م�رش،  يف  �لزهر 
و�لتجاذبات  �جلديد  �لإعالم  تطور 
تد�خل  و�أحيانا  و�مل�سلحية  �ملذهبية 
�ل�سيا�سة بالدين �أو حماولة بحث �ل�سلطة 
موؤ�س�ساتها  تكون  حني  ديني  �سند  عن 
�أو عجز بع�س م�سوؤوليها يف �قناع  ه�سة 
�إن�ساء  موؤ�س�سة �فتاء  �ملو�طن، و لي�س  
،ولكن  �لفتوى  بفو�سى  �أ�سميته  ما  ينهي 
�لز�مية �لفتوى �جلماعية يف ق�سايا �لأمة 
و�لنو�زل �جلديدة وجعل هذه �ملوؤ�س�سة 
�ملو�طن  فيها  يثق  �مل�سد�قية حتى  لها 
و�أت�سور �أن حل م�سكلة �لثقة بني �ملو�طن 
للفتوى  ليكون  �أ�سا�سي  مدخل  و�ل�سلطة 
�جلماعية �أو فتوى �ملوؤ�س�سات تاأثري على 
�ملو�طنني، كما �ن �مل�سالة معقدة لأنها 

تتعلق �أي�سا بحرية �لجتهاد �لذي يكون متاحا 
للذين تتوفر فيه �ل�رشوط طبعا

   ما هو الدور الذي لعبته جلنة 
الإفتاء خالل الأزمة ال�سحية ؟

كانو�  �أنهم  �أعتقد  ن�ساطهم،  بع�س  تابعت 
ولعب  �ل�سحية  �لأزمة  متابعة  يف  موفقني 
�لئمة دور� متميز� يف �لوعي و�لعمل �خلريي 

�لوز�رة  �أن  غري  بالطمئنان،  �لروح  ومعاجلة 
�أن تفرق بني ما هو بيان ون�سيحة  كان عليها 
وما هو فتوى تعبدية �لز�مية يرتتب عنها �لثم 
بيان  هو  ر�أيي  يف  فتاوى  ��سمته  ما  فبع�س   ،
يكونو�  ل  حتى  لهم  ��سلم  وهذ�  ن�سيحة،  �أو 
و  تغيري�ت  فهناك  �مل�ستقبل  يف  �حر�ج  يف 
م�سالح تر�ها �لدولة بعني و لكن قد تر�ها يف 

�مل�ستقبل بعني �أخرى.

احلمالت  على  ماردكم     
والر�سول  الإ�سالم  �سد  امل�سعورة 

الكرمي؟

�لعقل  �سد  �ل�سالم  عليه  بالر�سول  �ل�ستهز�ء 
وحرية �لر�أي، فالعقل �لذي ل يحرتم �لرموز 
وحرية  نف�سه،  �سد  هو  لطائفة  �مل�سرتكة 
هي  �أخالقية  ل  لأغر��س  ت�ستغل  �لتي  �لر�أي 
�نه  يروج  �ليوم  �لغربي  �لإعالم  لي�ست حرية، 
عن  �نحر�ف  وهذ�  تركي   - فرن�سي  �رش�ع 
�ل�سلطة  علمانية  خطاب  ومر�س  �سفاهة 
�ملجل�س  بيان  خالل  من  نددنا  �لفرن�سية، 
�لإ�سالمي �لأعلى على �لعقالنية �لتي يزعمها 
م�سرتكة  رموز  على  تتهجم  �لتي  ماكرون 
ل  �لر�أي  حرية  �لعامل،  يف  �مل�سلمني  ملئات 
لأغر��س  �لر�أي  ي�ستغل   عندما  حرية  ت�سبح 
غري �أخالقية تتخذ لأغر��س �سيا�سية لك�سب 
�ليمني ، و ك�سب  �رش�عات مع �جلانب �لرتكي، 

علينا �لعمل على عدة جبهات منها  �ملقاطعة 
�ساأنها  من  �لتي   ، �لإعالمية  و  �لقت�سادية 
فرن�سا  �لفرن�سية،  بال�سلطة  �ل�رشر  تلحق  �ن 
�فرت�ء  هذ�  و  د�خلي   �ساأن  ذلك  �أن  تتدعي  
ماز�لت  �سيا�سية  �سخ�سية  ماكرون  كذب،  و 
�لت�سوهات،  من  �لكثري  فيه  ملا�سي  تخل�س 
نحن �ليوم  �أمام تطرفني تطرف با�سم �لدين 
 ، له  ملجاأ  �لدين  من  يتخذ  �أن  يريد  �لذي 

وتطرف با�سم �لعلمانية �ل�سيلبية �لتي حتاول 
�لقدمية، على  �ل�سلبية  ت�ستلهم من معجم  �أن 
�لتفكري  �ليوم  �لدينية   �لقياد�ت  و  �مل�سوؤولني 
يف كيف  نن�رش �لر�سول عليه �ل�سالم وت�سبح 
عو�طفنا �يجابية ونحرر رغيف خبزنا ونهزم 
�لهيمنة ، �سورة �لإ�سالم يف �أوروبا حتتاج �إىل 
مر�جعة ، �زدر�ء �لأديان حمرم قانونيا، �خللط 
�ملوجود بني �لإ�سالم و �لإرهاب ماز�ل موجود� 
�مل�سوؤولني  بع�س  عند  �لذهنية  �ل�سورة  يف 
�لتي  �لأوروبية  �لدينية  �جلمعيات  �لأوروبيني، 
تن�سط هناك مطالبة بت�سحيح �سورة �لإ�سالم 
�لذي يدعو �إىل �لو�سطية و �لعتد�ل ، و لعل  
جامع �جلز�ئر �أن يكون منارة علمية يف تكوين  
خمت�سني �أوروبيني لدر��سة �لإ�سالم و حقيقته 
، و على �لدولة مر�جعة و�إعادة تفعيل م�سجد 
�لدولة  عليها  تنفق  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  باري�س 

وتتو�جد بالرت�ب �لفرن�سي.

الوْحدة  وعي  بني  يناير      
»اخَلريطة  َر�ْسم  وَماِطر  والّت�سامن 

الِعرقّية« ثقافة ووعْيًا؟

كان  �أملي منذ ثالث �سنو�ت �أن يكون �لحتفال 
ُخطوة  وطني   - �سعبي  كعيد  بالنيار  �لر�سمي 
�ِسيا�سية تاريخية لفِتكاك �لهوية  من �لتالعب 
من  طرف  من  �لب�سع  و�ل�ستغالل  �ل�سيا�سي 
يَ�ستندون ل�رشعية �لتاريخ ،و�لِعرق يف معار�سة 
�ل�سيا�سيني،  وُخ�سومهم  �ل�سلطة 
�لوطني  �لحتفال  هذ�  يكون  و�أن 
�سمة �إدخال �ل�رشور على �لعائالت 
وتّنوعها  �ل�ّسعبية  ثقافتنا  ،وثر�ء 
�جلز�ئرية  لالأّمة  �لوطني  وبُعدها 
يف  نحن   ورثناها،   كما  كِلّها 
�لتي  �خلارجّية  �لتهديد�ت  �أجو�ء 
�جلمهورية  رئي�س  عنها  حتّدث 
يف  وم�سوؤولون  تبون  عبد�ملجيد 
�حلقيقي  �خلطر  يكون  قد  �لّدولة 
بق�سد  �سملنا  فنُ�سِتّت  بيتنا  يف 
»خريطة  بر�سم  ق�سد  بدون  �أو 
�مل�ستوى  على  للجز�ئر   « عرقية 
فاختيار   �ملو�ِطن،  ووعي  �لثقايف 
من  �لوطن  من  ق�سد�  مناطق 
طرف موؤ�س�سات �لدولة وم�سوؤولني 
لالحتفال  �جلمعّيات  وبع�س 
يف  ي�سمى  ما  �أو  بيناير  �لر�سمي 
�أي  ب«�لعام«  �ل�سعبية  �لذ�كرة 
،وبع�س  �لأ�سماء  وتختلف  �ل�ّسنة، 
ن�سمع يف  ولكن مل  �لعادة  تفا�سيل 
�أن  �لأجد�د  حكاية  ويف  طفولتنا 
يُعِرقونه  �أو  �أخرى  دون  مبنطقة  خا�س  هذ� 
)من �لِعرق( �أو يوؤّرخونه، �إن �لحتفال �لّر�سمي 
غري مدرو�س بكيفية علمية و��سرت�تيجية منذ 
)باتنة  �إىل  )تلم�سان(  �سنو�س  بنب  به  �لبد�ية 
وغرد�ية( هذ� �لعام، ويحرك  ِفعلهم �لعاطفة  
علمي،  ول  وطني  ل  ،وت�سور  ،و�ملهرجانية 
�سيا�سياً  يوّظفونه  �لذين  من  نفتكه  �أن  وبدل 
ن�رش  �لدور يف  نف�س  ونوؤدي  �إنائهم  نحلُب يف 

يف  �لإعالم  يلعب  وقد  �لعرقية«،  »�خلريطة 
�إنتاج  يف  و�لثقايف  و�لذهني  �لّنف�سي  �لتاأثري 
وعي مزّيف باخلريطة �لتي يخططها »�لعرق 
بع�س  لن�ساط  متابعته  خالل  من  و�لتاريخ« 
بع�س  �حتفال  على  و�لرتكيز  �مل�سوؤولني 
�ملناطق من �لوطن دون �أخرى، و يلتقي  هذ� 
قاقي« مع َمن يَفتون بتحرمي عادة  »�لوعي �ل�ِسّ
�جتماعية لي�ست تعبدية، و�عتبارهم �لآخرين 
�لوعيني  كال  �ل�سالة،  �لفرق  ومن  مبتدعة 
يعمالن على ن�رش �لكر�هية و�لتفريق و�لتمييز 
�لِعرقي و�لديني وهو ما تنبذه وجترمه قو�نني 
�أن  �لحتفال  هذ�  فر�سة  �جلز�ئرية،  �لدولة  
تنوعه   ودر��سة  تر�ثنا  �إحياء  �أجل  من  يكون 
يوحد   عامليا  وطنيا  مري�ثا  و�عتماده  وِغناه 
�مُلو�طنني ويَفتح �آفاقهم وي�سيع ثقافة �حرت�م 
�إليه  تَدعو  �لّذي  �لعنف  و  فالكر�هية  �لآخر، 
�لف�ساء  يف  �جلهل«  »كتائب  �أ�سميته  ما  �أي�ساً 
نظيفة،  لي�ست  لأغر��س  يوجه  قد  �لأزرق 
�أن تبديع �لعاد�ت و�لتقاليد با�سم �لدين،  كما 
وهي لي�ست طبعا عبادة يدل على �سوء �إدر�ك 
�لّذي  �لجتماعي  �ل�ّسلوك  وطبيعة  للتاريخ 
يحتاج للتعبري رمزياً ولغوياً وحركيا وُطق�سيا، 
يتغرّي  �أو  قد يزول  ول ميكن ننزع ذلك، طبعاً 
�ل�سلوك »�لعادة �لجتماعية« ولكن دوما نكون 
معان  من  ياأخذه  ما  �أما  جديد،  �سلوك  مع 
دينية �أو �جتماعية فتلك م�ساألة ل تقّرر بقر�ر 
�أو بَفتوى مّمن يَ�سجن نف�سه يف مذهبية فقهّية 
من  �خلروج  ي�ستطع  ول  عقيمة  قيا�س  و�آلية 

ذلك.

   هل الإ�سالم كديانة يف اأزمة 
اأم العلمانية الفرن�سية«؟

عن  بها  حتدث  �لتي  معجميته  يد  ماكرون   
�رشورة �سدور خطة قو�نني جديدة ملجابهة 
 le  « �لإ�سالمية،   �لنف�سالية  �أ�سماه  ما 
تعبري  وهو   ،»  séparatisme islamiste
ولكن  �لقومية  �لنف�سالية   على  يطلق  عادة 
و�لثقايف  �لديني  �ملجال  على  ي�سحب  �أن 
ثقايف  )�نف�سال  مفهوم  �أمام  فنحن  و�لرمزي 
تكون  لن  هنا  من   ) كوطن  �لعلمانية  عن 
�ملحك  هي  �لتقليدية  �جلغر�فية  �ملعاين 
و�لبيئة  و�لدميقر�طية  �ملو�طنة  معاين  ولكن 
 ، �جلديدة(  )�لهوية  هي  �أو  )�جلغر�فيا(  هي 
معروف �رش�ع �لعلمانية يف فرن�سا مع �لدين 
�لتي تختلف يف بع�س م�سامينها  منذ ثورتها 
وبالتايل   ، �لأخرى  و�لد�ساتري  �لثور�ت  عن 
�سكله  يتغري  و�لتدين  �لدين  مع  فرن�سا  �رش�ع 
تعي�س  فرن�سا   ، �أخرى  مرحلة  من  وطبيعته 
ت�ستطع  �لتي مل  ذ�كرتها وعلمانيتها  �أزمة مع 
�أن تنت�رش على �لتطرف وما ت�سميه �لرهاب 
�لإ�سالمي وقد كانت لغة ماكرون �ليوم حادة 
�أمام مقر �ساريل �بدو وف�سله  نتيجة ماحدث 
�لذريع يف لبنان و�أزمته مع تركيا وما ينتظره 

من �نتخابات.
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من  بعدد  النخيل  ثروة  باتت 
ورقلة  بوالية  الفالحية  املناطق 
ظاهرة  ب�سبب  بال�سياع  مهددة 
ت�ساعد املياه يف ،وقت تلعب فيه 
املتفرج  دور  املعنية  ال�سلطات 

حيال امل�سكل القائم .
ت�سري املعطيات االولية املتوفرة 
النخيل  من  االالف  مئات  ،اأن 
ا�سبحت حتت�رض بكل من مناطق 
عني مو�سى، ال�سقة ومنطقة قوق 
باملقاطعة االدارية تقرت ، و ذلك 
نتيجة �سعود املياه التي �ستق�سي 
ورقلة  بوالية  النخيل  ثروة  على 

املهددة بالزوال وب�رضعة خميفة 
الفالحني  قالقل  يثري  ومما   ،
يف  القائم  امل�سكل  يراقبون  اأنهم 
متحدث  من  اكرث  وقال  �سمت. 
حترك  وجب  اأنه  املو�سوع  يف  
عن  للبحث  املعنية  ال�سلطات 
حلول جذرية للم�سكل القائم ،يف 
بتعليمات  ال�سارم  االلتزام  اإطار 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
الدوائر  ملختلف  املوجهة  تبون 
العمومية  ال�سلطات  و  الوزارية 
بواليات الوطن والقا�سية ب�رضورة 
وتذليل  الت�سهيالت  تقدمي 

يف  الراغبني  لفائدة  ال�سعوبات 
تعزيز  بهدف   ، االأر�س  خدمة 
م�سادر الدخل لالقت�ساد الوطني 
لقطاع  التبعية  اإنهاء  ثم  ومن 
اأ�سعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 

يف البور�سات العاملية .
اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
باجلنوب  املركزية  بالعا�سمة 
ال  الفالحة  قطاع  فاإن  ال�رضقي 
من  جملة  وطاأة  حتت  يئن  يزال 
الزمن  جتاوزها  التي  النقائ�س 
الرقابية  االأدوات  تفاوت  نتيجة 
الت�سويف  �سيا�سة  وانتهاج 

التحلي  عو�س  لالأمام  والهروب 
ملعاجلة  احلقيقية  باالإرادة 
�سواء  اأدخلت  التي  الرتاكمات 
الفالح اأو امل�ستثمر يف دوامة من 

امل�ساكل الال متناهية . 
لل�ساأن  املمتبعون  اأجمع  وقد 
ورقلة،اأن  ببلديات  الفالحي 
النهو�س بواقع واآفاق القطاع مير 
عرب توحيد وتكاتف جهود اجلميع 
على  العامة  امل�سلحة  بتغليب 
وال�رضاعات  ال�سيقة  امل�سالح 

اخلفية .
�أحمد باحلاج 

م�سري  يكتنف  الغمو�س  يزال  ال 
الطيبني  بقرية  البلدي  الفرع 
لدائرة  التابعة  العالية   ببلدية 
التاأخر  ،ب�سبب  بورقلة  احلجرية 
يف ربطه بال�سبكة العنكبوتية منذ 

�سنة 2009.
ليومية  مطلع  م�سدر  اأفاد 
»الو�سط » اأن الفرع البلدي بقرية 
بدائرة  العالية  ببلدية  الطيبني 

احلجرية الواقعة على بعد حوايل 
100 كلم ، والذي  اأجنز �سنة 2009 
.مت ترميمه مرتني وحلد االن مل 
ال�سبكة  توفر  ي�ستغل بحجة عدم 
امل�سكل  اأن  حيث  العنكبوتية، 
تعليمات  مع  يتنافى  القائم 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
الدوائر  ملختلف  املوجهة  تبون 
اجلمهورية  ووالة   الوزارية 

فتح  و  للميدان  بالنزول  القا�سية 
اال�ستماع  و  البناء  احلوار  قنوات 
االجتماعية  اجلبهة  الن�سغاالت 
وال�سعي خلف التكفل بها بتطبيق 
مبداأ ح�سب االولويات واالمكانات 
املتاحة ، من اأجل  تخفيف العبء 
على هذه املناطق )مناطق الظل. 
الطيبني  ومما يثري قالقل �ساكنة 
عادية  وثيقة  اأي  �ستخراج  ا  اأن 

يجب ا�ستاأجر  �سيارة ب500دينار 
تدخل  انتظار  ويف  االم.  للبلدية 
العمومية  ال�سلطات  من  جاد 
البلدي  الفرع  على  اللثام  الماطة 
بالطيبني يبقى لزاما على �ساكنة 
الو�سع  معاي�سة  املذكورة  اجلهة 
املزري  الذي بات يلفظ اأمثالهم 

الأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج 

االأخرية  االآونة  يف  ي�ستكي   
بدائرة  �سالح  اأمية  �سكان  قرية 
تنموية عديدة  نقائ�س  بالوادي  قمار 
جعلتهم متذمرين وم�ستاوؤين من هذه 
االأو�ساع على ح�سب تعبريهم ليومية 
»الو�سط ». ومن جملة امل�ساكل التي 
عدم  القرية  م�ستوى  على  يواجهونها 
على  منظمة  كهربائية  �سبكة  توفر 
من  العديد  حيث  القرية  م�ستوى 
بوا�سطة  الكهرباء  يو�سلون  ال�سكنات 
م�سافات  على  كهربائي  كابل  مد 
على  خطرا  �سكل  ما  وهو  متفاوتة 
ال�سغار  واالأطفال  االأوالد  من  املارة 
وحتى احليوانات ، بحكم اأن املنطقة 
من  كذلك  ويعانون  حم�سة  فالحية 
انت�سار القمامة على حماذاة الب�ساتني 
الفالحني  يقلق  الو�سع  جعل  مما 
فالحو  يعاين  هذا  اىل  باالإ�سافة 

بالكهرباء  التزود  نق�س  من  املنطقة 
املنطقة  واأن  خا�سة  الفالحية 
االنتاج  و  الفالحي  بالطابع  معروفة 
و  ال�سعري  ،و  القمح  خا�سة  الزراعي 
البطاطا  وبع�س اخل�رضوات االأخرى 

.
من  ال�سكان  يعاين  اأخرى  جهة  ومن 
بالرغم من وجود  ال�سحية  اخلدمات 
تتوفر  ال  اأنها  اإال  طبية  عالج  وحدة 
على كل املقايي�س وال�رضوط الالزمة 
يومية  معاناة  يف  املر�سى  جعل  مما 
الوالية  عا�سمة  اإىل  اليومي  والتنقل 
االأو�ساع  تعقيد  من  زاد  ما  ،وهو 
املنطقة  �سباب  هذا  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سبانية  املرافق  نق�س  من  يعانون 
فراغهم  اأوقات  لق�ساء  الريا�سية 

فيها.
جناة ،ح  

املح�سوبني  الربملان  نواب  را�سل 
الو�سية  الوزارة  على والية مترنا�ست، 
اأجل  العاجل،من  التدخل  ب�رضورة 
الوكالة  مدير  تعيني  يف  النظر  اإعادة 
والتنظيم العقاري  للت�سيري  الوالئية 

احل�رضي لوالية مترنا�ست .
و املجل�س  االأمة  اع�ساء جمل�س  قال 
موجهة  مرا�سلة  يف  الوطني  ال�سعبي 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  لوزير 
حت�سلت  قد  كانت  االقليم  وتهيئة 
اأنه  منه  ن�سخة  »الو�سط«على  يومية 
اجلمهورية  رئي�س  �سيا�سة  اإطار  يف 
املحلية  االطارات  برتقية  املتعلقة 
وجود  ورغم  نوعية   منا�سب  ل�سغل 
فيها  تتوفر  حملية  وكفاءات  اطارات 
املطلوبة  االدارية  ال�رضوط  جميع 
االإدارية  للتنظيمات  طبقا   للمن�سب 
االآونة  يف  لوحظ  بها  املعمول 
اطار من خارج  تعيني  انه مت  االخرية 
الوالئية  الوكالة  مدير  الوالية ملن�سب 
بوالية  احل�رضي  والتنظيم  للت�سيري 
نواب  اعتربه  ما  ،وهو  مترنا�ست 

مع  يتعار�س  الذي   باالأجراء  الوالية  
وخا�سة  اجلمهورية   رئي�س  برنامج 
اجلنوبية  باملناطق  املتعلق  ال�سطر 
خا�سة ما تعلق منها باحلدودية  والتي 
الظل،  مناطق  معظمها  يف  تعترب 
التم�س  نواب الربملان بغرفتيه  لذلك 
يف  النظر  اإعادة  مترنا�ست  والية  عن 

التعيني املذكور.
ومعلوم اأن عديد الفاعلني يف املجتمع 
طالبوا  قد  مترنا�ست  بوالية  املدين 
تدخل  ب�رضورة  منا�سبة  من  اأكرث  يف 
جاد من طرف رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون لدى الوزير االأول ووزير 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
االطارات  ترقية  اأجل  من  االإقليم 
وتنفيذيني  والئيني  كمدراء  املحلية 
عامني  اأمناء  و  دوائر  وروؤ�ساء 
احقية  ن�سيان  دون  ووالة  بالواليات 
مترنا�ست  بوالية  املحلية  الكفاءات 
�سامية  منا�سب  تقلد  يف  احلدودية 
يف ال�سلك الدبلوما�سي بدول ال�ساحل 

االفريقي .

ورقلة

منجز منذ 2009 ورمم مرتني 

توفري �ل�شحة و�لعمل و�لكهرباء مطالب �شعبية 

للمطالبة بتعيني �إطار حملي لت�شيري �لوكالة 
�لوالئية �لعقارية 

ظاهرة �صعود املياه تهدد ثروة النخيل 

تعطل الفرع البلدي بالطيبني ب�صبب الأنرتنت  

قرية اأمية ال�صالح بقمار 
بالوادي  ي�صتكون الويالت

 نواب مترنا�صت يرا�صلون 
وزير الداخلية  

منطقة �لظل �ملدر�شي بالعالية د�ئرة �حلجرية

ال�صكان يرفعون جملة من الن�صغالت لوايل ورقلة
يف �إطار متابعة مدى تنفيذ �لرب�مج �مل�شجلة لتنمية مناطق �لظل عرب تر�ب �لوالية ، �أ�شرف خالل �الأ�شبوع 

�جلاري  و�يل والية ورقلة رفقة رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لوالئي و نائبه عن د�ئرة �حلجرية ،و �ملديري 
�لتنفيذيني �ملعنيني على زيارة عمل ملنطقة �لظل �ملدر�شي �لتابعة لبلدية �لعالية د�ئرة �حلجرية.

�أحمد باحلاج 

م�سالح  لديوان  بيان  اأفاد  و 
»الو�سط  يومية  حت�سلت  الوالية 
زيارة  اأن  منه  ن�سخة  على   «
معاينة  تخللتها  والتفقد  العمل 
يربط  م�سلك  اجناز  اأ�سغال  �سري 
منطقة املدر�سي مبنطقة ال�سقة 
على م�سافة 25 كلم ، كما قامت 
بتد�سني  العمومية  ال�سلطات 
باملاء  املنطقة  تزويد  م�رضوع 
للمياه  بئر  اجناز  امل�رضوب) 
 ، مائي  ،خزان  لل�رضب  ال�ساحلة 
الربط بال�سبكة للمنازل (، و اأي�سا 
و�سع حيز اخلدمة تزويد ال�سكان 
الطاقة  طريق  عن  بالكهرباء 
العمومية  االإنارة  ،و  ال�سم�سية 

بالطاقة ال�سم�سية . 
 20 توزيع  مت  االإطار  نف�س  يف  و 
ال�سكن  اإعانات  من  ا�ستفادة 
املنطقة  �سكان  على  الريفي 
حميط  ان�ساء  على  املوافقة  و 

فالحي مب�ساحة 50 هكتارا .
لوايل  كان  الزيارة  هام�س  وعلى 
بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر  الوالية 
اأ�ستمع  اأين  املواطنني  مع  لقاء 

يف  متحورت  الن�سغاالتهم التي 
االأ�سا�س حول

بالكهرباء  املنطقة  ربط 
اإمتام    - الفالحي  لال�ستغالل 
اإجناز   - الريفي  امل�سلك  اإجناز 
قاعة  ٫اإجناز   - مدر�سية  اق�سام 
عالج - دعم املوالني  - حتديد 

الق�ساء   - الرعوية  املحيطات 
على ظاهرة �سعود املياه بب�ساتني 
النخيل مبنطقة ال�سقة  - اإجناز  
بالطاقة  جتهيزها  و  رعوية  اأبار 
تو�سيل  تو�سيع   - ال�سم�سية 
ال�سم�سية  بالطاقة  الكهرباء 
البدو  و  الفالحية  املناطق  على 

امل�سوؤول  جهته  من   . الرحل  
االأول بالهيئة التنفيذية بالعا�سمة 
املركزية للجنوب ال�رضقي اتخذ 
قرارات  عدة  املكان  عني  يف 
املنطقة  تنمية  �ساأنها  من  هامة 
لل�ساكنة  اأكرث  اأريحية  اإعطاء  و 

مبناطق الظل.

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

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

 24  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

ال�صهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

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

ال�صحب  
  SIA رضكة الطباعة باجلزائر الو�سط�

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

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

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

ا�سحابها �سواء ن�رضت  ام  مل تن�رض

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رض

 �صفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب

�لو�شط:2021/01/13

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
جمل�س ق�شاء �جللفة

حمكمة �جللفة
ق�شم: �شوؤون �الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 20/03185 رقم الفهر�س: 20/03990 تاريخ احلكم: 20/12/17

يف  ابتدائيا  ح�سوريا  علنيا  االأ�رضة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  ق�ست 
يف  الف�سل  قبل  احلكم  اإفراغ  املو�سوع:  يف  الدعوى.  يف  ال�سري  اعادة  قبول  ال�سكل: 
 .20/2197 فهر�س:  رقم   2020/09/10 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  املو�سوع 
بتاريخ:  املودعة  عامر  �سعيداين  الطبي  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد 
2020/10/19 فهر�س: 20/212. وبالنتيجة الق�ساء باحلجر على املدعى عليها حلول 
ربيعة من مواليد 1991/07/28 ببلدية اجللفة  ابنة بن معطار و�سعدي فاطنة. وتعيني 
املدعي والدها حلول بن معطار مقدما عليها. مع االأمر بن�رض هذا احلكم يف احدى 
ب�سجالت  عليها  املحجور  ميالد  ب�سهادة  بذلك  والتاأ�سري  لالعالم.  اليومية  ال�سحف 
احلالة املدنية. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة يف اليوم 

وال�سهر وال�سنة املذكورين اأعاله، ول�سحته اأم�سيناه نحن القا�سي واأمني ال�سبط. 

�أحمد باحلاج 

اإ�صهار
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2971 بني الّتاريخ .. الأ�صالة .. واملعا�صرة

تاريخ بداية الحتفال براأ�س ال�ّسنة الأمازيغّية
على  امليالد،  قبل   950 اإىل  الرببر  تاريخ  يعود 
والّثقافة  اللّغة  وت�سبق  امليالدي،  الّتقومي 
�سمال  يف  العربّية  الفتوحات  بكثري  الرببرّية 

اإفريقيا يف القرن الّثامن امليالدي.
ل�سنة  امليالدي  يناير  من  ع�رش  الّثاين  وبحلول 
عرب  الأمازيغ  يُد�ّسن  وع�رشين،  وواحد  األفني 
بعد  وال�سبعني  الواحدة  �سنتهم  اإفريقيا  �سمال 

الألفني وت�سعمائة )2971(.
من  الأّول  ال�ّسهر  يناير  )جانفي(  �سهر  ويعترب 
بال�ّسنة  الحتفالت  وبداأت  الأمازيغّية  ال�ّسنة 
الأمازيغّية منذ اعتالء امللك "�سي�سانغ" عر�س 
حيث  امليالد،  قبل   950 �سنة  القدمية  م�رش 
الأمازيغ  هزم  بواقعة  الحتفالّية  هذه  ارتبطت 
للم�رشيني القدامى واعتالء الّزعيم "�سي�سانغ" 
امللك  على  النت�سار  بعد  الفرعوين،  العر�س 
وبعد  الفراعنة،  اأ�رشة  من  الّثالث"  "رم�سي�س 
ذلك بداأ "الأمازيغ" يُخِلّدون كل �سنة ذكرى هذا 
اأ�سبح  املعركة  تلك  ومنذ  الّتاريخي،  النت�سار 

ذلك اليوم هو يوم راأ�س ال�ّسنة الأمازيغّية.
وت�سري اإحدى الروايات اإىل اأن الحتفال براأ�س 
رمزية  فيه  يناير  �سهر  يف  الأمازيغّية  ال�ّسنة 

عن  ويُعرّب  والفالحة،  بالأر�س  الحتفال 
الفاّلحني،  على  ووفرة  خري  ب�سنة  الّتفاوؤل 
الأمازيغ  يَعترب  حيث  عموما،  الّنا�س  وعلى 
ب�سنة  �سيحظى  اليوم  بهذا  يحتفل  من  اأّن 

�سعيدة وناجحة.
اأقدم  بني  من  "الأمازيغي"  الّتقومي  ويُعترب 
مّر  على  الب�رش  ا�ستعملها  الّتي  الّتقوميات 
امليالدي  الّتقوميني  بعك�س  وهو  الع�سور، 
والهجري، لي�س مرتبطا باأّي حدث ديني اأو 

تعّبدي، بل بحدث تاريخي بحت.

الأمازيغ .. تاريخ ون�صب

بن  "مازيغ  اإىل   اأ�سلهم  "الأمازيغ"  ين�سب 
ال�ّسالم"،  "نوح عليه  بن  )�سام(  بن حام  كنعان" 
يف  اإفريقيا  �سمال   يف  "الأمازيغ"  ويعي�س 
النيل �رشقا  كان موطنهم من  و  "الرببر"  اأر�س 
كتب  يف  جاء  وما  غربا  الأطل�سي  املحيط  اإىل 
التاريخ اأن علماء الن�سب اتفقوا على اأن "الرببر" 
"برن�س"  وهما  عظيمتان  �سخ�سيتان  جتمعهم 
 " "الأبرت  بــ  "ماذغي�س"  ويُلّقب  و"ماذغي�س"، 
ل�سعوب  ويقال  "الِبرت"  ل�سعوبه   يقال  فلذلك 
ن�سبهما،  يف  واختلفوا  "الربان�س"،  "برن�س" 
وملا كان "ابن خلدون" قد وثق لآراء الكثري من 

يتفقون  "الرببر"  ن�ّسابة  باأّن  ذكر  فقد  الن�سابة 
كنعان"،  بن  "مازيغ  ن�سل  من  الربان�س  اأن  على 

والبرت "بنو بر بن قي�س بن عيالن". 

يناير .. الأ�صل يف الكلمة

"اأّول"،  "ين" وتعني  "يناير"، من  تتكون كلمة 
يف  متداولة  وهي  "�سهر"،  ومعناه  و"اأّيور" 
تيزي  يف  خا�سة  باجلزائر،  القبائل  وليات 
ة  خا�سّ الأورا�س،  وليات  ويف  وبجاية،  وزو 
باتنة وخن�سلة، ويطلق البع�س على املنا�سبة 

"ثابورت اأو�سفا�س"، وتعني "باب ال�سنة".
وتختلف الّت�سميات يف اأرجاء �سمال اإفريقيا، 
على  يطلقون  امل�ستعربون  اأو  فالعرب 
الحتفال ا�سم "العام" يعني العام اجلديد، اأما 
بني  الّت�سميات  تختلف  املغربية  املناطق  يف 
)اإ�س ن ناير( اأو )اإ�س ن وؤ�سّكا�س( حاكوزا اأو 
ا�س(  حلواد�س، ويف اجلزائر )تاًكّورت ن وؤ�سًكّ

ا�س( اأو )اأّناير(، واأ�سبح اليوم  اأو )تاّبورت ن وؤ�سًكّ
على  والعرب  الأمازيغ  بني  ال�سائع  امل�سطلح 
حد �سواء )يّناير( كما ي�ستعمل الأمازيغ )ئ�س ن 

ا�س اأمازيغ( اأي راأ�س ال�سنة الأمازيغية. وؤ�سًكّ

وي�ستند الأمازيغ يف تقومي الّناير اإىل ما يُ�سّمى 
يف  الفالحون  يتبعه  الذي  الفالحي  بالتقومي 
يُ�سكل  اإذ  والغر�س،  ال�سقي  ل�سبط  زراعاتهم 
مو�سم  ومنت�سف  احلرث  مو�سم  نهاية  يناير 
املطر، كما ميتاز هذا التقومي مبظهر التكافل 
�سنة  الأمازيغية  ال�ّسنة  وتعترب  الجتماعي، 
يناير  �سهر  من   13 ليلة  من  تنطلق  "فالحية" 
ينطلق من  الذي  الغريغوري  التقومي  مثل  وهي 
14 يناير تقومي �سم�سي فالحي خا�سع لتعاقب 
الف�سول الأربع نتيجة فعل دوران الأر�س حول 

بها  الحتفال  من  النا�س  تراجع  وقد  ال�سم�س، 
اإىل يوم واحد بعدما كانت تدوم ثالثة اأو خم�سة 
طقو�س  بح�سب  اأّيام  �سبعة  اأيام  �سبعة  حتى  اأو 

كل منطقة.

ملوك و�سخ�سيات بارزة يف تاريخ الأمازيغ
امللك �سي�سنق: ) 950 . 929 ق.م( 

�سيفاكي�س:)213ق.م -  203ق.م(
ما�سيني�سا: )202 ق.م- . 148 ق.م(

يوغرطة: ) 160 ق.م -  104  ق. م (
يوبا الأول: ) 85 ق.م - 46 ق.م (

يوبا الثاين:)حوايل 52 ق.م – حوايل 23 ب.م( 
طارق بن زياد: )670 م – 719 م(

عبا�س بن فرنا�س: ) 810 م - 887  م(
ابن بطوطة: )1304 م – 1377 م(

يو�سف بن تا�سفني: )1006 م - 1106 م(
 – م   1080( تومرت:  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو 

1128 م( 
اأبو القا�سم الزياين:)1734 م - 1833 م(

حممد املختار ال�سو�سي:)1900 م - 1963 م(
للة فاطمة ن�سومر:)1830 م - 1863 م(

مد بن عبد الكرمي اخلطابي: )1882 م -  حُمَ
1963 م(

الحتفال بالّناير .. عادات وتقاليد

الأمازيغية مبكانة  ال�سنة  راأ�س  اأو  يناير  يحظى 
حتتفل  حيث  اجلزائريني  قلوب  يف  خا�سة 
من  ع�رش   لـلّثاين  امل�سادف  بالّناير  العائالت 
وتختلف  كبريا،  اهتماما  وتوليه  جانفي،  �سهر 
منطقة  من  والّتح�سريات  الحتفالت  مظاهر 
عادات  و�سط  الوطن  ربوع  بكل  اأخرى  اإىل 
احتفالته  اليوم  لهذا  اأن  كما  مميزة،  وتقاليد 

ة التي ابتكرها الأمازيغ واعتنقها جميع  اخلا�سّ
اجلزائريني من كل حدب و�سوب، لتبقى بذلك 
العائالت اجلزائرية ككل �سنة وفية لالحتفالت 
موروثة  وطقو�س  لعادات  اإحيائها  خالل  من 
بقدوم  فرحتهم  عن  تعبريا  القدم،  منذ 
باخلري  عليهم  تعم  اأن  اآملني  جديدة،  �سنة 

وال�سحة.
وا�ستبداله  القدمي  املنزل  موقد  فتغيري 
اخلا�سة  املاأكولت  لطهي  جديد  مبوقد 
باملنا�سبة على غرار الك�سك�س وال�سخ�سوخة، 
والزيراوي  الغرايف  مثل  احللوة   والأكالت 
باتنة،  ولية  �سكان  عنها  يتخّل  مل  عادة 
مناطق  يف  العائالت  بع�س  تُخ�س�س  كما 
والفرجة  لالأفراح  الّناير  الوطن  من  اأخرى 
عك�س  القران،  وعقد  للخطوبة  ومنا�سبة 
العادية،  والأّيام  واملنا�سبات  ال�سهور  بع�س 
باملنا�سبة،  الولئم  وتكرث  الذبائح  وتنت�رش 
اأو  ديك  بذبح  العائالت  بع�س  تقوم  حيث 
مزدهراً،  عاما  ليكون  الدماء  واإراقة  دجاجة 
ويتم تقدمي الأكالت بالأواين الطينية التقليدية، 
ة والتي تكون غالبا من  اأطباقا خا�سّ وحت�سري  
العجائن، خا�سة كامل�سمن والبغرير )الغرايف( 
العام  ليم�سي  والفواكه  والتمر  الرفي�س  واإعداد 
عادة  هي  كذلك  الحتفال  مظاهر  ومن  حلوا، 
الطفل  �سعر  ق�س  يف  واملتمثلة  الطفل  تزيني 

الذي م�ست �سنة على ميالده. 
ليلة ممّيزة حتمل يف  الثاين ع�رش من يناير  اإّنه 
والاّلمادي  املاّدي  الرّتاث  من  �سيئا  طّياتها 
ملنطقة املغرب العربي ب�سفة عاّمة واجلزائر 
راأ�س  هي  الليلة  كانت  ف�سواء  ة،  خا�سّ ب�سفة 
املنا�سلون  يريدها  كما  الأمازيغية  ال�سنة 
فالحية  �سنة  راأ�س  جمرد  اأّنها  اأو  الأمازيغّيون 
يحتفل بها جميع �سكان املنطقة، اإل اأّنها تبقى 
تاريخية،  تراثية،  لحتفالت  دة  موِحّ منا�سبة 
الرببرّية  الّتقاليد  تلك  بو�سوح  تعك�س  وثقافية، 
ال�ساربة يف القدم والنابعة من جذور التاريخ اإن 
مل نقل قد ورثناها اأبا عن جّد، لتظل را�سخة يف 
الذاكرة مهما تعاقبت عليها ال�ّسنون فقد نق�س 
الأمازيغ القدامى بحروف من ذهب مكانة لهم 
�سمن اأقدم الثقافات ال�ّسعبّية و�سار على دربهم 
خلف من بعدهم، فاختلفت الأ�سماء ولكن بقيت 
والتقاليد  العادات  اختلفت  بامل�سّميات،  العربة 
لكن الأهّم هو ال�ستمرار يف اإحياء املنا�سبة يف 
املفارقات  تلك  كثرية  هي  كم  جديد،  عام  كل 
اختالف  يف  اأ�سالتنا  تبقى  وذاك  هذا  وبني 

ثقافاتنا.

نة الأمازيغّية اجلديدة 2021 م الحتفال بال�سّ

حتتفل جميع �صعوب العامل 
باأعيادها ومنا�صباتها 
الّدينية، الوطنّية، 

والقومّية، اإذ تفعل ذلك فهي 
يي عادات وتقاليد عزيزة  حتحُ
عليها ومتجّذرة يف تاريخها.

اجلزائر وعلى غرار باقي 
دول املغرب العربي حتيي 
�صنوّيا منا�صبة راأ�س ال�ّصنة 

الأمازيغية امل�صادف لــ 
الّثاين ع�صر من �صهر جانفي، 

عّد مو�صم احتفال  فهي تحُ
للرببر اجلزائريني وغريهم 

برتاثهم القدمي وبقائهم 
كمجموعة عرقية متميزة 

�صادت قرونا طويلة من 
الزمن .. هذا احلدث الذي 

عّد مفخرة �صّكان "تامازغا"  يحُ
بدون ا�صتثناء اأ�صبح �صرورة 

لّحة ك�صكل من اأ�صكال  محُ
املحافظة على تاريخ، اأ�صالة 

وثقافة الأمازيغ والهوّية 
الوطنّية.

بقلم: مغزي اإ�صماعيل 
)اأ�صتاذ الّتعليم البتدائي(

اإىل  املتو�سط  البحر  جنوب  �سعوب  اهتدت 
الأ�سا�س  يف  يرتبط  اأن  ميكن  ل  زمنها  اأن 
التي  الأخرى  لل�سعوب  خالفا  بالأر�س  اإل 
بها عدد  بها وتعلم  لتهتدي  ال�سماء  اختارت 
ال�سنني واحل�ساب كما جاء يف القراآن الكرمي 
والذي ارتبط اأ�سا�سا بالرزنامة والتفاعل مع 
مرتبطة  طبيعية  بظواهر  اأو  فلكية  ظواهر 
القيام  على  وتاأثريها  املناخية  بالتغريات 

على الن�ساط الزراعي طوال �سنة كاملة. 
الأ�سهر  حول  تن�سج  اأن  يحدث  وقد 
ي�سمى  ما  مثل  اأ�ساطري  الطبيعية  والفرتات 
الأمازيغية  الزراعية  املجتمعات  عند 
تواترت  اأ�سطورة  عنوان  وهو  ب"اأمر�سيل" 
اإىل  يناير  بانق�ساء  فرحها  دفعها  لعجوزة 
الغرور والتحدي واخلروج من منزلها لرتعى 
م�سم�س  يوم  يف  حوائجها  وتق�سي  غنمها 
يناير  فانتاب  )فرباير(  فورار  من  الأول  هو 
فورار  من  وطلب  العجوز  من  �سديد  غ�سب 
اأن يعريه يوما من اأيامها لينتقم من العجوزة 
يناير  احتواء  املتعجرفة اجلاحدة وهو �رش 
الثالثني.  بدل  يوما  وثالثني  واحد  على 

واأمر�سيل هو اليوم امل�ستعار.
والأر�س  باملناخ  املرتبط  احل�ساب  وي�سكل 
التي كان يتميز بها  العبقرية  اإحدى موا�سع 
جانبه  يف  املتو�سط  البحر  جنوب  �سكان 
وهو  الإفريقي  ال�سمال  منطقة  وهو  الغربي 
الأدبيات  يف  يذكر  يكاد  ل  الذي  املوروث 
ول  تثمينا  له  جند  ول  وال�سيا�سية  الثقافية 
�رشحا  ل�رشحه  فكرية  ندوات  ب�ساأنه  تعقد 

بح�ساب  ويربطها  الأجيال  يفيد  وافيا 
اأمازيغي عريق كان ميكن لالأجيال اأن تقتله 
بحثا ودرا�سة وتطور خمرجاته لكي ي�ستفيد 
احللول  عن  الباحث  احلائر  العامل  منه 
ويحق  واملناخية.  البيئية  التغريات  ملع�سلة 
كانوا  اأجدادها  باأن  تفتخر  اأن  لالأجيال 
ق�سوى  اأهمية  الأر�سية  الكرة  اأوىل  من  اأول 
اأهميته  ومنح  للح�ساب  مرجعية  فجعلها 
التي  الق�سايا  من  اليوم  �سار  الذي  للمناخ 

تت�سدر اهتمامات العامل.
واهتماماتنا  طاقاتنا  ن�رشف  اأن  علينا  كان 
لنفيد  العريق،  احل�ساري  املوروث  اإىل هذا 
منظومتنا  لدعم  به  ون�ستفيد  العامل  به 
لالحتبا�س  كان  اإذا  ما  ونبحث يف  الفالحية 
الفالحية  الرزنامة  حتور  يف  دور  احلراري 
تف�سريا  فيه  جند  اأن  ميكن  اأو  الأمازيغية 
جتود  قد  مما  انطالقا  املناخية  للتغريات 
علينا  وكان  اإيحاءات.  من  الرزنامة  هذه  به 
كذلك اأن نهتم ب�سبب الحتفال براأ�س ال�سنة 
الطعام  يطعم  وملاذا  املناخية  الفالحية 
التقاليد الحتفالية ذاتها �رشقا وغربا  على 
كان  من  يجد  مل  وملاذا  وجنوبا  و�سمال 
للجزائريني  الأعظم  ال�سواد  وهم  به  يحتفل 
عام  اأو  الأمازيغ  عام  ي�سموه  اأن  يف  حرجا 

العرب لتمييزه عن عام الإفرجن والن�سارى؟ 
هذا غي�س من في�س مما كان ميكن اأن نعلمه 
ب�ساأنه  ونتبادل  العام  النقا�س  فيه  ويفتح 
ال�سيا�سة  اأن دخلت  لول  املحلية  املعطيات 
تف�سده  اأن  قبل  لها  مادة  يناير  من  لتجعل 

كما اأف�سدت كل �سيء. لقد دخل يناير حلبة 
ال�رشاع ال�سيا�سي من اليوم الأول الذي انطلق 
بالهوية  ال�سيا�سي  العرتاف  مطلب  فيه 
العروبة  من  اتخذت  �سلطة  عند  الرببرية 
اإيديولوجيات  من  واإيديولوجية  منهجا 
ال�سيا�سية  الن�سالت  جانب  فاإىل  احلكم. 
واجلامعات  ال�سارع  م�رشحها  كان  التي 
وراء  من  يبحث  كان  من  وجد  والثانويات 
ال�ستار عن اإبراز الهوية الأمازيغية يف اإرثها 
اللغوي والثقايف من جانب وعمقها التاريخي 
واحل�ساري من جانب اآخر ليت�سكل املطلب 
ككل متكامل ل يقت�رش على تعليم وا�ستعمال 
اللغة فقط بل يتجاوزه اإىل نف�س الغبار عن 
ال�سنني.  اآلف  منذ  واملعنوي  املادي  الأثر 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة  اإن�ساء  ومنذ 
ظل مطلب اعتبار يناير يوم عطلة مدفوعة 
الأجر يف �سدارة الن�سغالت من منطلق اأنه 
عامل من عوامل توحيد اجلزائريني يف ظل 
التنوع وهو ما مت عام 2017 و�رشع يف تنفيذه 

يف يناير 2018.
على  ال�سنني  بعدد  العلم  فكرة  طرحت  وقد 
بالأكادميية  املحيطني  ل�سيما  الباحثني 
التقومي  اأن  اإىل  انتهى بحثهم  الذي  الرببرية 
ورجحوا  الغابر  الزمن  اإىل  يعود  الفالحي 
الليبي  الرببري  الغازي  تويل  اإىل  يعود  اأن 
�سا�سناق مل�رش احلكم فيها لأول مرة منقلبا 
التي  ال�رشدية  ح�سب  الثالث  رم�سي�س  على 
اأن تظهر �رشديات  اعتمد عليها هوؤلء قبل 
التاريخ  يف  رجل  وجود  ينفي  بع�سها  اأخرى 

عليه  ينكر  الآخر  وبع�سها  �سا�سناق  ا�سمه 
الفراعنة  اأحد  ويعتربه  الرببرية  اأ�سوله 
هذا  حكم  على  تداولوا  الذين  امل�رشيني 
والكل  الفرعونية.  ال�ساللت  �سمن  البلد 
احلجج  من  له  طاب  ما  يح�سد  اأن  يحاول 
حقيقة  واإنكار  املطلقة  حقيقته  لتاأكيد 
الآخر. غري اأن املميز هذه املرة اأن هناك 
من اتخذ للمحاججة طرحا لباحث م�رشي 
وقائع  با�ستدعاء  ال�سيا�سي  حديثه  امتزج 
تاريخية يقول اإنها موؤكدة. ومع اأن احلديث 
اإل  ال�سنني  ع�رشات  اإىل  يعود  �سا�سناق  عن 
اأنه اختار حلديثة منا�سبة للرد على تن�سيب 
متثال ل�سا�سناق و�سط مدينة تيزي وزو داعيا 
ل�سرتجاع  للتدخل  امل�رشية  الثقافة  وزارة 

�سا�سناق امل�رشي من منطقة القبائل. 
ولأن ال�رشاعات ال�سيا�سية توقد النريان بكل 
ال�سيا�سية  املوجة  ركب  فقد  احلطب  اأنواع 
�سمتهم  عن  خرج  كما  وموؤرخون  باحثون 
تقل  ل  ق�سايا  عن  دهرا  �سكتوا  دين  رجال 
الحتفال  حترمي  فتوى  اإ�سدار  عن  اأهمية 
ال�سلفيني  �سيخ  مع  حدث  كما  بيناير 
فركو�س.  حممد  اجلزائر  يف  املدخليني 
ورجال  ال�سيا�سيني  ان�رشاف  انتظار  ويف 
الباحثة  الأجيال  فاإن  املو�سوع  عن  الدين 
بتطور  واملهتمة  والنرتبولوجيا  التاريخ  يف 
التطورات  جمال  يف  والتكنولوجيا  العلوم 
الطريق  اأمامها  تبقى  واملناخية  البيئية 
العربي  الأمازيغي  العام  عمق  لفهم  طويلة 

اجلزائري.

اأ�سقا�س اأمقاز ب�سكل اآخر

مل تك حركية التاريخ جامدة 
ومتوقفة عند مرحلة من املراحل 

مهما كانت قدا�صتها بل هي حركية 
تراكمية بامتياز اإذ اأن املوروث 

الإن�صاين �صواء كان اأ�صطوريا قدميا 
اأو دينيا اأو فكريا يخ�صع كله ملنطق 
التطور التاريخي والرتاكمية يف 

املرياث الثقايف الإن�صاين. وقد 
اأبدعت ال�صعوب منذ الزمن الغابر 

طرقا للتفاعل مع الزمن الذي 
ي�صعر به الإن�صان دون اأن يجد 

له قيا�صا لي�صتفيد منه ومن هنا 
ظهرت قيا�صات زمنية مرتبطة 

بالأ�صاطري والآلهة كما تطور النظر 
على الزمن لريتبط مبا هو ثابت ل 

يخ�صع للتطور فاهتدى اإىل احل�صاب 
ال�صم�صي والقمري.

بقلم اح�صن خال�س

مفارقات
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عداوة قايد قمار

لفقيد  عداوة  النا�س  اأ�شِدّ  من  قمار  قايد  كان 
وكان   ، تركي  حممد  املجاهد  والثورة  العلم 
يُتابعون ُخطاه  ْرَكى  اْلَ الأنذال من  يُ�َشِلُّط عليه 
ويكادون   ، وت�رصفاته  حركاته  كل  دون  ويرت�شَّ  ،
بهم  وو�شل   ، واأنفا�شه  نب�شه  عليه  يُْح�ُشوَن 
بِيّنة  ول  مربر  بدون  عليه  العدوان  اإىل  الأمر 
ف�شال   ، واإدانته  باتهامه  يقطع  وا�شح  دليل  ول 
، وكان كل ذلك  ال�شجن  به يف غياهب  الزج  عن 
تركي  ال�شيخ  لإرهاب  عبارة عن حملة ه�شتريية 
واإجباره على الإدلء مبا عنده، ل لأن �شرب ممثل 
 ، نفد  قد  قمار  قايد  اد  القَوّ الفرن�شية   ال�شلطة 
اأَْو اأَن املخابرات الع�شكرية الفرن�شية قد �شاقت 
ذرًعا مبواقف و�شلوك بطل الثورة حممد تركي 
ال�شيخ  التي كان  ، بل لأن املهمة  يتغري  الذي ل 
تركي ُمَكلًَّفا بها من طرف جي�س وجبهة التحرير 
الوطنيني كانت اأقوى من الإرهاب الفرن�شي ومن 
اإىل  ي�شعى  يزال  ل  الذي  الكولونيايل  م�رصوعه 
الأر�س  �شيا�شة  وانتهاج  والإبادة  بالقوة  حتقيقه 

املحروقة . 
قايد  راأ�شهم  وعلى  ال�شتدمار  عمالء  وذهب 
قمار اإىل تاأليب الاكم الع�شكري يف الوادي على 
ال�شلطات  وا�شتدعته  تركي،  حممد  املجاهد 
الع�شكرية يف الوادي، ويف هذا ال�شدد يقول جنل 
فقيدنا الراحل الأ�شتاذ عبد الكرمي تركي ـ عبد 
الع�شكري يف  الاكم  قابله  ))... ملا   : ـ  الكيم 
الآن نظيف يف نظرنا  اإىل  اأنت   : له  الوادي قال 
واإثبات  �شدَك  الجة  اإقامة  ن�شتطع  َلْ  لأننا 
اأن  حذار  ولكن   ، باتهامك  يقطع  الذي  الدليل 

يثبت العك�س . (( . 
على  ينطوي  تركي  املجاهد حممد  وظل �شدر 
يبوح مبهامه  ول  بطريقته  يعمل   ، ثورته  اأ�رصار 
الثورية ول بالعهد الذي بينه وبني م�شوؤوليه ، وكان 
اأمانة تتعلَُّق مب�شري  لُه من  يُدِرُك حجم ما يتحَمّ
اأمة وُم�شتقبل وطن ، وكان �شيخنا املجاهد حممد 
تركي ـ عليه �شحائب الرحمة والر�شوان ـ موؤمًنا 
اأو ال�شت�شهاد  بدوره اخلطري .. وموؤمًنا بالن�رص 
.. وموؤمًنا بتاأدية ما علي عاتقه من واجبات ثقال 
.. وموؤمًنا بجدوى موا�شلة الكفاح .. وموؤمًنا يف 
الرغم  على  املنت�رصة  باجلزائر  املطاف  نهاية 
من  وغيظهم  واأعوانها  ال�شتدمار  اأُِمّ  كيد  من 
ل  وكان   ، املظفرة  اجلزائرية  الثورة  انت�شارات 
يعنيه �شوى انتزاع �شيادة اجلزائر وحتريرها من 
�شلطة الطغاة واخلنازير .      ولي�س ثمة من �شك 
بفكره  ت�شبََّع  الذي  الإ�شالحي  النهج  جدوى  يف 
ب�شكل  وانعك�س  تركي  حممد  املجاهد  الأ�شتاذ 
اإيجابي على �شلوكه ودوره ومواقفه وم�شوؤولياته 
الثورية التي يتطلبها ال�رص والكتمان ، بَلَْه مقت�شى 
الثورة  م�شارات  حماية  تفر�شه  وما  الثورة  حال 

و�شمان جناحاتها على جميع ال�شعد . 

مواجهة مع الحتالل

ويبدو اأن املواجهة بني الأ�شتاذ املجاهد تركي 
بتنفيذ  موقعه  من  وي�شطلع  ثورته  ُيِثُّل  الذي 
ر�شالتها  واإي�شال  توجهاتها   ون�رص  اأوامرها 
غاية  مواجهة يف  الحتالل هي  �شلطات  وبني 
التحدي بني م�رصوعني متناق�شني ل يلتقيان ل 
من حيث القوة املادية وما فيها من فوارق ، ول 
من حيث فكرة التقابل بني الفريقني !!! فال�شيخ 
تركي فرٌد يف مواجهة �شلطة اإ�شتدمارية تُ�ْشِهُر 
من  كل  وتُ�ْشِكُت   ، والقمع  ِف  التع�ُشّ �شالح 
تلك  . ومن  يُ�شاير م�شارها  يتطاول عليها ول 
وحدها  لالإرادة  كان  امل�شتحيلة  املنطلقات 
يََّة  الِنِّدّ نْع  و�شُ اخل�شمني  بني  الفارق  زحزحة 
قيد  من  والتخلُّ�ِس  بنف�شها  ما  بتغيري  املوؤمنة 
وِنيَِّة ، وتبديد اأوهام �شلطة اخلوف واملذلة .  الُدّ
ويكفي اأن الإرادة املوؤمنة ُم�شلَّحة بتعاليم القراآن 
ُق  الكرمي وما جاء فيه من حقائق وتقارير ل يتطَرّ
اإليها الظن اأو تقوى على دح�شها تقولت الإفك 
املبطلون  وت�شويقها  ترويجها  على  يعمل  التي 
اأو  اأََيّ جناح  يرون  ول   ، املادية  القوة  عبيد  من 
انت�شاٍر يتحقق مبعزل عنها ، األ �شاء ما يعتقدون 
من  وغريها  الع�شكرية  القوة  مادية  وظاهرة   .
يُبنى  ما  جمال  يف  الفا�شدة  التف�شريات  اأوهام 
على اأ�شا�س املاديات كـ : )) التمية التاريخية (( 

ون بها �شفههم الإيديولوجي وهرطقة  التي يُف�رِصّ
الفكرية  مذاهبهم  واأوهام  اجلاحمة  تنظرياتهم 
وما خلفته من فجائع واأرزاء يف واقع املجتمعات 
با�شم  ـ  اأنتجه  ما  لنظريات  م�شتلة  كانت  التي 
امل�شل  ال�شال  الإن�شاين  الفكر  وباء  ـ  العلم !!! 
تعاين  مقيًما  و�شقاًء  نقمًة  يزال  ول  ظل  الذي 
ُفِر�َس  اأو  بقناعتها  اعتنقته  التي  الإن�شانية  منه 
عليها عنوة ، ول تكاد تتخلَّ�ُس من قيوده واأعبائه 

الثقال . 
    ونعود اإىل الإرادة القراآنية املوؤمنة ، ومنها : 
)) ... َكْم ِمْن ِفئٍَة َقِليلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة َكِثرَيًة ِباإْذِن اهلل 
اِبِريَن ((  و : )) ... اإِْن تَنْ�رُصُوا اهلل  َو اهلل َمَع ال�شَّ
يَنْ�رُصُْكْم َويُثَبٍُّت اأَْقَداَمُكْم ((  و : )) اإَنّ اهلل يَُداِفُع 
َعِن الَِّذيَن اآَمنُوا ... ((  و )) ... اإَِنّ َربََّك ُهَو الَْقِوُيّ 

الَْعِزيُز (( .   

حياة حافلة بالعلم والفكر و�سعة 
الطالع

وحياة الأ�شتاذ العالمة حممد تركي حافلة بالعلم 
الافل  جهاده  وبقدر   ، الطالع  و�شعة  والفكر 
بالبطولت والإقدام ، كان علمه الغزير املتدفق 

يف  الباقية  اآثارها  تركت  التي  النافعة  وتربيته 
ودقة   ، املعريف  بالرثاء  له  �َشِهَدْت  كاملة  اأجياٍل 
البيداغوجي ( ور�شوخ قدمه يف طرائق  الأداء ) 
ُمتََمِيَّزٍة  مبناهج  يتعاطاها  كان  التي  التلقني 
ومهارات نادرة ل يتلكها �شوى النخبة من علماء 

واأ�شاطني الرتبية والإ�شالح . 
    والناظر يف الر�شالة الرتبوية والعلمية والدعوية 
والثقافية لفقيدنا الراحل حممد تركي يقف على 
بُْعِد ما حتمله تلك الر�شالة من م�شامني وم�شاريع 
تتعلق بحماية الن�سء واإنقاذه من خمالب اجلهل 
تُ�َشِلُّطُه قوانني الحتالل بحمالتها  الذي راحت 
التعليم  حماربة  عن  تتوقف  ل  التي  العدائية 
لي�شت  الذي  املربمج  وكيدها   ، الر  العربي 
 ، اجلزائرية  الهوية  طم�س  �شوى  غاية  من  له 
اإىل  اإي�شالها  وبني  الأخرية  هذه  بني  واليلولة 
ال�شتدمار   �شلطات  كانت  هنا  ومن   ، النا�شئة 
وتراثهم  يَِتِهْم  وُهِوّ دينهم  يف  اجلزائريني  حتارُب 
 ، ُخ�شو�شياتهم  من  خا�شية  كل  ويف  وقوميتهم 
وت�شعى بكل ما متتلك من قوة ونفوذ لتجريدهم 
بَِننَي  من  َخلََفُهْم  َر  يَُذِكّ اأن  �شاأنه  من  ما  كل  من 
تاريخهم  وحقيقة  اأ�شالفهم  مبا�شي  وَحَفَدٍة 

الا�رص .

املجاهد الذي زاوج بني " التحرير " والرتبية "

بعد رحلة مديدة جتاوزت 
قرنا وزيادة �سار اإىل عفو 

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

املجاهد اْلَعاِلِ املربي والفقيه 
الأ�سويل املجتهد وامل�سلح 
الفذ حممد تركي ، وُدِفَن 

يف م�ساء اليوم املذكور 
مبقربة ) لعزيالت ( بب�سكرة 
، ورافقه اإىل مثواه الأخري 
جموع غفرية من مواطني 
ب�سكرة و�سواحيها ، ف�سال 

عن الأ�ساتذة والطلبة واأهل 
العلم والفكر والثقافة ، 

والعديد من �سفوة الإطارات 
َجْت على  التي تتلمذت وتخَرّ
يدي العالمة حممد تركي اأَْو 
من �َسَبَق له ال�ستماع اإىل اآراء 

فقيدنا 

بقلم اأحمد بن ال�سائح 

جزء 2

الرثاء الفاح�ش ... 

على   مواقعهم  عززوا  اأنهم  كيف 
مع  وكذا  والبعيد  القريب  املديني 
ا�شتغلوا  واأ�شهارهم.وكيف  عائالتهم 
بهذا املال القذر نفوذهم و�شنعوا فعال 
يكن  ل  ال�شديد  امرباطوريات،لالأ�شف 
اأ�شيلة وفوق  اأو  باأدوات  اأ�شيال  بنيانها 
اأرا�ِس تربتها حالل حملال؟ا ل ت�شوبهم 
خ�شية اأو خوف من التاريخ والأقدار...

ورغم ذلك لالأ�شف ال�شديد جتد بع�شهم 
ي�شاهم بالإغداق من هذا املال يف بناء 
يتهافتون  واآخرون  ؟ا  مثال  اهلل  بيوت 
يوم يطوفون  الأركان  اأداء خام�س  على 
بالبقاع وِمنى وعرفة..حيث يحط املال 
ورغبوا...واآخرون  �شاوؤوا  اأينما  بهم 
ي�شيدون به م�شانع حتيا فيها امل�شاربة 

حياة الفريو�شات يف اجل�شد؟ا
يف  املال  رجال  ثراء  بني  الفرق  اإن 
اخلارج )ونق�شد ما وراء لبحار ( وثراء 
جدا..الأول  �شا�شع  فرق  م�شوؤولينا 
التي  الأموال  روؤو�س  حركة  على  مبني 
الفكر  يف  ال�شتثمار  بفعل  ت�شخمت 
وا�شعا  ا�شتهالكا  ت�شكل  التي  واملواد 
اتخذ  ..والثاين  دولهم  مواطني  لدى 
رحبا  منتجعا  والاويات  العقار  من 
ل  فقط  طبعا.)  ملتوية  بطرق  وطبعا 
اإل  بالب�رص  الجتار  وحركة  لهم  يبق 

ب�شع خطوات( ورمبا لو ت�شنى لهم ذلك 
لفعلوا...اأثرياء املثال الأول جعلت منهم 
والأعمال  املال  عال  يف  لمعة  اأ�شماء 
نحو  يتوجه  اأغلبهم  جتد  اأن  درجة  اإىل 
الراأ�س  مرفوع  وهو  الثقافية  امل�شائل 
�شاهموا  اأنهم  الوقائع  لنا  اأثبتت  .حيث 
حتى يف متويل كتاب ومفكرين وفتحوا 
معاهد للمعرفة  ودورا للن�رص.اأما رجال 
امرباطورياتنا الورقية فهم ل يظهرون 
عزهم  اأيام  اليومي  الن�شاط  اإبان 
ون�شوتهم، بل ل يعملون يف و�شح النهار 
اإمنا هم  كاخلفافي�س وتخت�رص حركتهم 
بل  الذكية؟ا  غري  وطبعا  الهواتف  على 
لروؤو�س  والتوجيه  التغطية  اأجل  من 
فغالبا  حاوياتهم...لذلك  وموؤخرات 
يتفاجىء  اجلزائري  املواطن  �شار  ما 
امل�شوؤول  هذا  اإيداع  عن  ي�شمع  حينما 
من  وهو  ال�شجون  غياهب  ذالك  اأو 
لأرقى  قدوة  نظره  يف  تاريخ  ذات  كان 
ا�شتمرت  واملنا�شب..ولو  امل�شوؤوليات 
عملية املحا�شبة الدقيقة �شهورا اأخرى 
اجلزائريني.. من  الأكرب  بالن�شف  لُزج 

يف  الطاعنني  بع�س  اإل  لنا  يبق  ول 
ال�شن وع�رصات من ال�شباب  الذي كان 

متحم�شا  للحراك؟ا..
حق  هو  ح�شاري  كمفهوم  الرثاء  اإن 

كالبناء  يكون  اأن  �رصيطة  م�رصوع 
اأخرى  اأ�شيلة فوق  ـ حجرة  املر�شو�س 
القنوات  باتت  الذين  مع�رص  لكن  ـ 
فقد  اأخبارهم   لنا  تنقل  وال�شحف 

�شقوا 

القرا�شنة..دا�شوا  طريقة  على  البحار 
على كثري من املبادئ والقيم.وانتزعوا 
جلود الإن�شانية من اأج�شادهم  وعقولهم.

وهي)عدم  واحدة  �رصخة  اأعلنوها  بل 
القناعة( حتى ولو ا�شتدعى الأمر ك�شب 
.وكاأن  البيب  الوطن  هذا  خزائن  كل 
رفع  يف  حمموما  �شباقا  يخو�شون  بهم 
اأر�شدتهم واإي�شالها نحو اأرقام ل تخطر 
جاءت  يقال  كما  واخيبتاه  ..لكن  ببال 
ال�شاعة التي ل ينفعهم فيها ل مال ول 
بنون .وهنا تذكرت حكمة قالها اإمامنا 
اجلليل ال�شافعي رحمة اهلل) ما فائدة اأن 
�شيئة(.. و�شمعتك  الدنيا  كنوز  تك�شب 

مو�شع  يف  الآن  هم  املوؤكد  الأكيد  لأن 
ل يح�شدون عليه من النواحي النف�شية 
حدث  ما  هنا  والإحباطية...تذكرت 
حينما  امل�شتع�شم  العبا�شي  للخليفة 
ال�رص�س  التتار  دخل عليه هولكو قائد 
كلهم  والفقهاء  بالعلماء  نكل  والذي 

.فدلهم هذا اخلليفة على كل اأماكن 

الذهب والف�شة .ثم اأ�شاف اأن اأر�شدهم 
ليبنّي  وهذا  النهر  حتت  كنز  على 
ينجو  حتى  �شدقه  حجم  امل�شتع�شم 
بج�شده فقال هولكو له)لو وزعت هذا 
لمّوك  باإن�شاف  رعيتك  على  املال 
جمعه  ما  التتار  فاأخذ  مني(  اليوم 
ليلة  يف  قرون  خم�شة  طيلة  العبا�شيني 
واحدة.وهذه ِعرب يف التاريخ ل ن�شتفد 
منها لالأ�شف  نحن مع�رص امل�شلمني...

التي  التاريخية  الوقائع  هي  اإذا  كثرية 
جمع  على  عكف  اأحد  ول  باأنه  تبنّي 
التاريخ  و�شجله  امل�شبوه  خا�شة  املال 
باأحرف من ذهب ...بل جميعهم حُميت 
وزن  على  ...وهذا  قلم  بجرة  �شمعتهم 
�شياأتيك  مو�شى)اأي  فرعون  لكل  اأن 
النمط  هذا  عليك  ّيبطل  من  حمالة  ل 
من الياة املزيفة( والتي ك�شبتها بغري 
عرق جبينك.... فالعظمة هي اأن يُبعد 
املرء عن نف�شه واأفراد عائلته كل �شبهة 
اأن  حتى ل يقع يف املحظور...والأكيد 
اإل  غنيا  لنا  يذكر  التاريخي ل  ال�شجل 
اإىل  اإىل فرعون  قارون  ب�شوء..بدءا من 
اأ�شاوؤوا  معا�رصين  اإىل  و�شول  املاأمون 
الب�رصية  منافع  يف  املال  ا�شتخدام 

وامل�شلحة العامة.
�شاعر وناقد اأدبي

 كذبة كربى ل ت�سنع اإل التعا�سة ؟ا

عندما تتابع وقائع ما يحدث 
اليوم مع كبار امل�سوؤولني يف 
الدولة،يتبني لك باأن هذا 
النوع من الب�سر ل يكونوا 

حقا يتمتعون بذرة من 
الإن�سانية اأو حتى الب�سرية 

والعياذ باهلل؟ا فكيف  كانت  
يا ترى حتيا بني جوانحهم 

وزمرهم ماليري ال�سنتيمات.  

بقلم: جمال ن�سراهلل
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فل�صطني تنظم اإيقاع ال�صراع الدويل
من  �أو  ،و�مل�سلمني  �لعرب  بالد  بلد من  كل 
لعدو�ن  تتعر�ض  �مل�ست�سعف  �لعامل  دول 
فل�سطني  �إال  ��ستعمارية  قوة  من  غا�سم 
فيه  جتتمع  عاملي  لعدو�ن  تتعر�ض  فهي 
ور�أ�سماليا  �سيوعيا  �لعاملي  �ل�رش  قوى  كل 
�أو  دميقر�طيا  علمانيا  �و  ملحد�  �أو  متدين 
ديكتاتوري.. هكذ� قدرها �إال �أن لها �أ�رش�ر� 
ومعياره  �لتاريخ  حركة  ناظم  فهي  �أخرى 

كيف يكون ذلك.

احلروب التاريخية:

ومق�سد  �الأنبياء  �ساحة  كانت  �الإ�سالم  قبل 
ر�ساالتهم على �عتبار �أنها �الأر�ض �ملركزية 
�ل�سماء  ر�ساالت  ت�سع  �أن  ينبغي  منها  �لتي 
�ل�سماوية  �ملهمة  هذه  ومع  �لعاملني  �إىل 
�لدوؤوب  �لعمل  �الر�سية  �أهلها  مهمة  كانت 
من�ساأ  فكان  كرمية  �ن�سانية  ح�سارة  لبناء 
ح�سار�ت �لكون يف فل�سطني عندما �كت�سف 
وطورو�  زر�عته  وطورو�  �لقمح  �لكنعانيون 
�أدو�ت �لزر�عة فكانت �أول ح�سارة لالإن�سان 
،و�نتقلت  بال�سناعة  �لزر�عة  فيها  جتتمع 
ال�سيما  �ملنطقة  �ىل  �لكبرية  �لقفزة  هذه 
�ىل م�رش �لتي ��ستهرت فيمما بعد بالقمح.. 
�أهل  مهمة  �أو  �ل�سماء  ر�سل  رحلة  تكن  ومل 
فلقد  �مل�سري  ماأمونة  �ملباركة  �الأر�ض 
�الأ�رش�ر  من  �لعدو�ن  تلو  لعدو�ن  تعر�ست 
يف  �خلطورة  �أن  �إال  و�لعامل..  �ملنطقة  يف 
فح�ض  على  �ملتميزة  قدرتها  فل�سطني 
منها  بالطاهر  فرتتقي  و�لنفو�ض  �لطبائع 
وت�سعد به �إىل �أعلى عليني وترك�ض �لفا�سد 

و�مللتوي منها �إىل �أ�سفل �سافلني.
مكة  من  �ال�سالم  رحلة  بد�أت  عندما 
�لبيت  �لعرب ومن حول  �ملكرمة قلب بالد 
�حلر�م بيت �لعرب وبيت �هلل.. كانت �لر�سالة 
توجه �لعرب �ىل فل�سطني منذ �آياتها �الأوىل 
�هميتها  �در�ك  �ىل  بالعرب  و�الرتقاء 
و��سرت�تيجيا  و�سيا�سيا  عقائديا  وخطورتها 
وكيف كانت م�رشحا لن�سال �النبياء و�لر�سل 
فمرة  و�النحر�ف..  و�لعن�رشية  �ل�رش  �سد 
حدثهم عن �ل�رش�ع �لد�ئر فيها وعليها بني 
�مرب�طوريتي  كانت  حيث  و�لفر�ض  �لروم 
ذلك �لزمن و�للتني مل يتوقف �ل�رش�ع بينهما 
يتكلل  �الخرى  على  �أحدهما  ن�رش  وكان 
هزمية  فكانت  فل�سطني..  على  باال�ستيالء 
�ملجو�ض  �لفر�ض  �أمام  �مل�سيحيني  �لروم 
هزة نف�سية لدى �أتباع �لر�سالة فوجه �لقر�آن 
�سنو�ت  فبعد  تبتئ�سو�  ال  �أن  �ليهم  �لكرمي 
قليلة �سينت�رش �لروم على �ملجو�ض ويومئذ 
�لنقلة  وكانت  �هلل..  بن�رش  �ملوؤمنون  يفرح 
و�سلم  و�له  عليه  �هلل  �سلى  ملحمد  �اللهية 
�الق�سى  �مل�سجد  �ىل  �حلر�م  �مل�سجد  من 
�لتوحيد  عقيدة  من  جزء  �أ�سبح  ��رش�ء  يف 
�ىل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  مبحمد  لرتتقي 
قبل  من  ر�سول  ينله  مامل  فيه  يتبو�أ  معر�ج 
للعاملني  تكون  ر�سالة  من قرب وخ�سو�سية 
قوم..  على  تقت�رش  وال  جغر�فيا  اليحدها 
و�مامتهم  فل�سطني  باالنبياء يف  لقاوؤه  فكان 
و�سعوده  �ملقد�سة  �لعرب  وربطه جلغر�فيا 
�لعرب  منح  ذلك  كل  فل�سطني  من  لل�سماء 
�مل�سلمني مهمات ��سافية حيث مينع عليهم 
�ن يحولو� �ال�سالم �ىل منهج وطني �و قومي 
�ل�سماء �ىل �الر�ض كل  بل هم حملة ر�سالة 
فل�سطني يف  وجود  �أهمية  فكانت  �الر�ض.. 
عامليتها  منحتها  �نها  �ال�سالمية  �لر�سالة 
نقر�أ  �ملعنى  هذ�  ومن  �لب�رشي..  وبعدها 
�أحاديث �لر�سول �لعديدة وهي تكثف معنى 
�مل�سلمني  قلوب  يف  فل�سطني  خ�سو�سية 
�لذي  �حلديث  ذلك  مغزى  �أكرثها  ولعل 
بخيله  يطاأ  �أن  �رشيته  يف  �أ�سامة  به  �أو�سى 

�أر�ض فل�سطني.
لفل�سطني  �خلا�ض  �ملغزى  �لعرب  �أدرك 
�لر�سالة  تلقي  مكان  هي  مكة  كانت  فلئن 
�لذي  �ل�سماء فان فل�سطني هي �ملكان  من 
ينبغي �ن ترتفع ر�ية �ال�سالم فيه لكي يكون 
�لعاملني  ر�سالة  �لر�سول  ��سار  كما  بحق 

وظلت  �جمعني..  �لنا�ض  �لظاهرعلى 
لالنت�سار  عنو�ن  �ملعنى  بهذ�  فل�سطني 
كانت  فقد  وللم�سلمني  للر�سالة  �لعظيم 
�أ�سقطو�  �أن  لفعلهم �ال�سطوري بعد  تتويجا 

�مرب�طورية ك�رشى و�مرب�طورية �لقي�رش.
و�مل�سلمني  �لعرب  �سعف  حلظات  ويف 
بها  قام  �لتي  �ل�سليبية  �حلمالت  �نطلقت 
ع�رش  �حلادي  �لقرن  �أو�خر  من  �أوروبيون 
ع�رش  �لثالث  �لقرن  من  �الأخري  �لثلث  حتى 
)1096 - 1291(، و�سميت بهذ� �ال�سم ن�سبة 
حمالت  وكانت  فيها  ��سرتكو�  �لذين  �إىل 
دينية وحتت �سعار �ل�سليب من �أجل �لدفاع 
وهو  �لرئي�سي  هدفهم  لتحقيق  وذلك  عنه 
�ل�سيطرة على �الأر��سي �ملقد�سة فل�سطني 
يخيطون  كانو�  ولذلك  �ملقد�ض،  وبيت 
عالمة  و�لكتف  �ل�سدر  على  �ألب�ستهم  على 
�حلقيقة  ويف  �أحمر..  قما�ض  من  �ل�سليب 
بل  �ملقد�ض  بيت  عند  �أمرهم  يتوقف  مل 
�متدت �سيطرة �ل�سليبيني يف كل بالد �ل�سام 
و�متدت �ىل �أطر�ف م�رش.. و��ستمر ملكهم 
�لعر�ق  من  �المة  نه�ست  حتى  �لبالد  تلك 
و�ل�سام و�ملغرب �لعربي وم�رش فتوج �سالح 
عماد  �سبقه  من  �نت�سار�ت  �اليوبي  �لدين 
بالد  وحرر  زنكي  �لدين  ونور  زنكي  �لدين 

�ل�سام وبيت �ملقد�ض.

ال�سراع احلديث:

ظل  يف  جمدد�  �حلديث  �ل�رش�ع  بد�أ 
لندن  �لعاملي  �ال�ستعمار  عو��سم  تناف�ض 
�لفرن�سية  �حلملة  �نطلقت  عندما  وباري�ض 
عينها  ن�سب  و��سعة  �لعربي  �مل�رشق  على 
بالد  بني  �لو��سلة  فل�سطني  على  �ل�سيطرة 
�ل�سام وم�رش يف 1798-1801 �ال �ن �سمود 
وقيام  با�سا  �أحمد  �لعثماين  وقائدها  عكا 
�ال�سطول  مبهاجمة  �لعثماين  �ال�سطول 
�لبحرية  �بي قري  بعد هزميته يف  �لفرن�سي 
�مل�رشوع  �أ�سقط  �مل�رشيني  يد  على 
�ال�ستعماري �لذي �نتهى مبقتل قائد �حلملة 

�لفرن�سية مب�رش كليرب..
مع  متو��سلة  �لفرن�سية  �حلملة  كانت  لقد 
�ل�سيطرة  �لتقليدي ب�رشورة  �لغربي  �لتوجه 
دينية  كعقيدة  وذلك  �ل�سام  بالد  على 
و�سيا�سية و�قت�سادية بغ�ض �لنظر عن طبيعة 
�ال  بالدهم..  يف  �حلا�سل  �لفكري  �لتطور 
�لتاريخي  �لدر�ض  من  كثري�  ت�ستفد  مل  �نها 
�نت�سار  كان  حيث  �ل�سليبية  �حلروب  يف 
�ل�سام يقع يف  �ل�سليبيني يف فل�سطني وبالد 
د�ئرة �خلطر حيث مليتم حتطيم روح �المة 
�المة  �طر�ف  وظلت  و�لثقافية  �ملعنوية 
ت�سج بروحها وقيمها فكان �ن توحدت بعد 
�ل�سليبيني  على  و�نق�ست  �ل�سنني  ع�رش�ت 
و�ن  �الر�ض  �نهمتملكو�  ظنو�  �لذين 
�جتماع  فكان  بذلك  لهم  �سلمو�  �مل�سلمني 
يف  و�مازيغا  وتركا  وكرد�  عربا  �مل�سلمني 
تلك �مللحمة يعني بو�سوح �أن م�سي �لزمن 
مل يتمكن من ن�سخ جزء ��سا�سي من عقيدة 

�المة �أو طم�ض روحها.
من هنا بد�أ �ال�ستعمار �جلديد بعد �حلملة 
��سرت�تيجيته،  تغيري  �لفا�سلة  �لفرن�سية 
�لعرب  �ن  فكما  �ولويات..  للمعركة  فو�سع 
بعد  �ال  فل�سطني  يفتحو�  مل  �مل�سلمون 
ودحرو�  ك�رشى  �مربطورية  حطمو�  �ن 
كذلك  م�رش  وفتحو�  قي�رش  �مرب�طورية 
لكي  �حلرب  يف  �ولوياتهم  �لغربيون  و�سع 
قر�ءة  و�عادو�  �ملقد�ض..  بيت  �ىل  ي�سلو� 
��سباب  ودر�سو�  �الوىل  �ل�سليبية  حملتهم 
ف�سلها حيث �دركو� �ن غياب �لعن�رش �لب�رشي 
فيها ��سهم يف �سقوطها فلقد كان �ل�سليبيون 
�لفالح  كان  فيما  ومالكني  كامر�ء  يتحركون 
و�ل�سامي هو من ميلك �الر�ض  �لفل�سطيني 
باخذ  �ل�سليبيون  ويكتفي  فيها  يعمل  �و من 
�مل�رشوع  �سعف يف  نقطة  فكانت  �التاو�ت 

�ال�ستعماري مت تد�ركها كذلك.
بتدمري  ليبد�أ  �حلديث  �ال�ستعمار  جاء 
�لغربية  �ال�ساطيل  فاجتمعت  �المة  �طر�ف 

و�جلز�ئري  �لعثماين  �ال�سطول  لتدمري 
�سنة  �لبحرية  نفرين  موقعة  يف  و�مل�رشي 
ملكا  �ملتو�سط  ��سبحت  وبعدها   1827
�رشبة  وجهت  �لتي  �الفرجنية  لال�ساطيل 
�وربية  دول   8 قررت  عندما  لالمة  قا�سية 
يف �جتماع لها يف فيينا توكيل فرن�سا مبهمة 
غزو �جلز�ئر.. وكان �ملق�سود من ذلك كما 
�فريقيا  على  �ل�سيطرة  �حلملة  قادة  �رشح 
و�سمالها و�ز�حة �ال�سالم من �ملنطقة كما 
 1930 �سنة  للجز�ئر  �لفرن�سي  �لو�يل  �رشح 
وهنا لي�ض �ملق�سود فقط �ال�سالم �لتعبدي 
�ملوحد  �ل�سيا�سي  �ال�سالم  �منا  و�لديني 

و�ملجاهد و�لنظام لالمة.
�نهم قد متكنو�  ر�أى �مل�ستعمرون  �ن  وبعد 
من �سمال �فريقيا �جته خمططهم ال�سقاط 
�مل�رشق �لعربي و�ال�سالمي �لذي كان لوجود 
�سقوطه..  �أخرت  قوة  فيه  �خلالفة  مركز 
فتكالبت قوى �ال�ستعمار �ملعا�رش من �ستى 
وفرن�سا  ورو�سيا  بريطانيا  من  �ل�سمال  دول 
�لعثمانية  �خلالفة  على  هجوما  و�مريكا 
فكان  حملية  قومية  حركات  ومب�ساركة 
�ر�ض  �الوربيون  وتقا�سم  �خلالفة  �سقوط 
ذلك  وتر�فق   1916 �سنة  �ملري�ض«  »�لرجل 
�تفاقية  �الول  خطريين  غربيني  بقر�رين 
�سايك�ض- �لعربية  �لبلد�ن  بتجزئة  �وربية 
لليهود  فل�سطني  بت�سليم  �خر  وقر�ر  بيكو 

القامة وطن قومي وعد بلفور.
�لدرو�ض من �حلروب  وهكذ� وبا�ستخال�ض 
�لغربيون  و�سع  �لفرن�سية  و�حلملة  �ل�سليبية 
و�قتالعها  فل�سطني  على  �ل�سيطرة  �ليات 
�المة  ك�رشو�  �ن  بعد  وذلك  �جلغر�فيا  من 
نف�سه  �ل�سياق  ويف  و�حتلوها..  وجز�أوها 
�نه البد من تغيري جوهري  �لغربيون  �درك 
ثقافتها  و  �المة  نخب  مفاهيم  منظومة  يف 
�جلاد  �لتفكري  يف  �لقدرة  يفقدوها  لكي 
بلد�ننا  يف  فتولدت  حقيقي  ��ستقالل  يف 
�لفكرية  و�لتبعية  و�الحلاد  �لعلمانية  تيار�ت 
�ل�سيا�سية  �لتبعية  و�قع  لتولد  كقاعدة 
�الطمئنان  �مكن  وبهذ�  و�القت�سادية.. 
متوجا  �نت�رش  �ال�ستعماري  �مل�رشوع  �ن 

باقتالع فل�سطني.

نه�سة االمة وكفاحها:

ب�سال�سة  �لغربية  بال �سك مل مت�ض �خلطة 
�أ�سطورية  مبقاومة  �الأمة  قابلتها  فلقد 
من  �لعثمانيون  قاتل  فلقد  مكان  كل  يف 
وقاتل  �خر  �ىل  �سعب  ومن  قرية  �ىل  قرية 
�جلز�ئريون من و�د �ىل و�د كما فعل �المام 
�سامل يف �لقوقاز.. لقد �سجل �البطال من 
بطولية  مالحم  و�مل�سلمني  �لعرب  �لقادة 
�لعلمي  �لتفوق  مرحلة  كانت  �ملرحلة  لكن 
يف  �لغربي  و�لعتاد  �ل�سالح  يف  و�لتكنلوجي 
مو�جهة �لتخلف �ملقيم يف �ملنطقة �لعربية 
على  �لغربي  �النت�سار  فكان  و�ال�سالمية 
�متنا �منا هو يف جوهره �نت�سار �لتكنلوجيا 
مو�جهة  يف  و�لتوحد  و�لتخطيط  و�الد�رة 

�لتخلف و�لت�ستت و�لتفرقة.
�حلرب  بعد  متاما  تفاجاأ  �لغرب  ولكن 
�لعربي  �جل�سم  يف  بثور�ت  �لثانية  �لعاملية 
�مل�ستهدف باالز�حة �ل�سيا�سية من خريطة 
�سدمة  �جلز�ئرية  �لثورة  وكانت  �لكون.. 
�لفل�سفة  �لطاولة على و��سعي  عنيفة قلبت 
�مل�ستعمرين  و�ملخططني  �ال�ستعمارية 
�سالح  �نت�سار  فر�سية  جديد  من  و�عادت 
كان  ولقد  فل�سطني..  و��سرتجاع  �لدين 
و�نهيار  �ال�ستيطاين  �مل�رشوع  ��سقاط 
��سارة  �الجنبي  و�للفيف  �لكولون  مملكة 
�ل�سهيوين  �لكيان  �ن  بو�سوح  تعني  خطرية 
�لذي قطع م�سافة من �لزمن 14 �سنة على 

قيامه مهدد بال�سقوط و�لتال�سي.
بفاعلية  يجتاح  �جلز�ئرية  �لثورة  دوي  كان 
طالئعها  حمرر�  �لعربية  �ملنطقة  يف 
�لثورة  فانطلقت  و�الحباط  �لهزمية  من 
�لظروف  ��سعب  يف  لتقاتل  �لفل�سطينية 
م�ستحيلة..  �رش�ع  معادلة  ويف  و�ق�ساها 

�ن  و��ستطاعت رغم كل مافيها من فو�سى 
تنتزع من �لقر�ر �لدويل �قر�ر� بوجود �سعب 
�يقافا  حتجث  �ن  و��ستطاعت  فل�سطني 

��سرت�تيجيا لتمدده يف �ملنطقة.
كانت حرب �كتوبر 1973 �لتي قادها �جلي�ض 
من  عربية  ومب�ساركة  و�ل�سوري  �مل�رشي 
�كرث من دولة عربية �لعر�ق و�جلز�ئر ب�سكل 
��سا�سي.. كان لهذه �حلرب دور ��سا�سي يف 
�يقاظ روح �ملقو�مة و�النت�سار و�ثبات �خر 
�ل�سهيوين  �لكيان  �ستلفظ  �ملنطقة  �ن  مهم 
قريبا �و بعيد�.. وهذ� ما قاله مو�سي ديان 
�مل�رشيني  »�ن  له:  مقابلة �سحفية  �خر  يف 
�سيخو�سون  �نهم  �غبياء  لي�سو�  و�لعرب 
�سد  �لدين  �سالح  طريقة  نف�ض  معنا 

�ل�سليبيني..«
جزء�  لتحرر  �الير�نية  �لثورة  �نطلقت  ثم 
�سيطرة  من  �ال�سالمية  �جلغر�فيا  من 
�المريكية  و�لهيمنة  �ل�سهيوين  �ملو�ساد 
�لغدة  �جتثات  فل�سطني ومع  �نها مع  معلنة 
للتوحد  �مل�سلمني  د�عية  منها  �ل�رشطانية 
ون�رشة فل�سطني، ووجهت بذلك ر�سالة قوية 
�ح�سان  يف  و�الرمتاء  �لفكرية  �لتبعية  بان 
�ال�ستعمار لي�ض قدر� مقدور� على �ملنطقة 
و�ن �ل�سعوب قادرة �ن تقدم قياد�ت من نوع 
خمتلف الرباك �ملعادلة و�الولويات �لغربية 

يف �رش�عها.
ثم ح�سلت نه�سة عر�قية ببايجاد بنية حتتية 
و�عدة يف جماالت عدة حققت للعر�ق قوة 
خطو�ت  �جنز  بانه  دولية  و�سهاد�ت  ومنعة 
ذلك  و�قرتن  �لنه�سة  طريق  على  كبرية 
�لق�سية  من  وعملي  قوي  عر�قي  مبوقف 
يدور  �لعر�ق  خطاب  و��سبح  �لفل�سطينية 
و�ز�حة  وم�ستقبلها  فل�سطني  حول  كله 
نه�ست مقاومة  لبنان  �ل�سهيوين. يف  �لكيان 
الول  �لنا�سج  �للبناين  �لنموذج  تعترب  لبنانية 
مرة �سد�مل�رشوع �ل�سهيوين على �عتبار �نه 
لفل�سطني ودخلت  كما هو عدو  للبنان  عدو 
من  �كدت  مو�جهات  �للبنانية  �ملقاومة 
جديد �ن �مل�رشوع �ل�سهيوين ه�ض و�سعيف 
�ليوم  يكن  مل  �ن  ��سقاطه  متاما  وباالمكان 

فغد� و�لغد �لقريب.
�لفل�سطيني �الوىل  �ل�سعب  �نتفا�سات  كانت 
باحل�سبان  يكن  مل  حتديا  و�حلالية  و�لثانية 
�ملجتمع  على  نف�سها  فر�ست  وقد  �لغربي 
�عادته  بان  �ل�سهيوين  �لكيان  وعلى  �لدويل 
جديد  من  �لوجوده  ��سئلته  ملناق�سة 
�ن  و�سا�سته  مفكريه  من  كرث  وليكت�سف 
�لغربية بتوطني يهود يف فل�سطني مل  �للعبة 
تكن ل�سالح �ليهود �منا مل�سالح ��ستعمارية 
�ن  الميكن  �ملنطقة  و�ن  ��سرت�تيجية 
مز�جه  يف  غريبا  ب�رشيا  جتمعا  ت�ستوعب 
وبالذ�ت  فاملنطقة  عنها..  ومفاهيمه 
تزودها  تاريخية  خ�سو�سيات  لها  فل�سطني 
و�لتعاي�ض  �لت�سامح  بخ�سو�سيات  �ملنطقة 

�ل�سلمي �سد �لعن�رشية و�ل�رش.

واخريا:

�متنا  عمر  من  �النتقالية  �ملرحلة  هذه  يف 
�ال�ستعمارية �ملعا�رشة  يف مو�جهة �حلملة 
البد من �عادة �العتبار مرة �أخرى الأولويات 
فل�سطني �أي �أولويات �المة حيث يكون ن�رش 
�ن  كما  �المة  النت�سار�ت  تتويجا  فل�سطني 
��ستعمار فل�سطني يعني �نهيار�ت مدوية يف 
كل بلد من بلد�ننا �لعربي و�ال�سالمية وبني 

كل بلد و�خر..
�ل�رش  كلمة  تطل  جديد  من  فل�سطني 
فهي  و�نت�سارها  �المة  لنه�سة  �حلا�سمة 
توحيد  على  �لقدرة  ميلك  من  وحدها 
م�ساريعنا  ت�سبح  وهكذ�  و�المة..  �ل�سعب 
�القليمية و�ملحلية مبحرك فل�سطني تتجه 
وحينذ�ك  و�لنه�سة  و�لتوحد  �لتكامل  نحو 
�ال�رش�ء �ىل فل�سطني ي�رش� و�سهال  �سيكون 
�مة  ح�سور  يف  �ل�سهيوين  للكيان  بقاء  فال 
متتليء  قياد�ت  تقودها  متحفزة  متوحدة 

بالكر�مة و�لغرية و�هلل غالب على �أمره

�سالح عو�ض

منذ عدة قرون وفل�سطني 
تتبواأ موقع املركز يف 
ال�سراع بني ال�سمال 

واجلنوب، اأي بني 
امل�سلمني وال�سليبية اأو 

بني العرب والفرجنة.. 
وتتلون االأ�سماء على 

ال�سفة االأخرى »ال�سمال« 
فمرة االأقطاع ،واأخرى 

الراأ�سمالية ثالثة 
اال�سرتاكية ،ومهما كانت 

طبيعة النظام ديكتاتورية 
اأو ملكية اأو جمهورية 

دميقراطية.. كان ال�سمال 
متدينا، اأو ملحدا ،اأو 

علمانيا فذلك مل يغري من 
جوهر موقفه من فل�سطني 

التي ظلت بالن�سبة له 
املحرك النف�سي اخلطري 

الذي يولد االندفاع 
املهوو�ض م�سلحا بروح 

جنونية يف القتل والتدمري 
والتخريب.
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عي�شة ق

واّكد املدرب الفرن�شي ان الت�شكيلة 
قّدمت اأداء يف امل�شتوى من الناحية 
جميلة  كرة  بتطبيق  اجلماعية 
على  والتفوق  امليدان  اأر�شية  على 
من  متكنوا  بعدما  مبلعبه،  مناف�شها 
لعبهم على  فر�ض منقطهم وطريقة 
ا�شتطرد  لكنه  نوفمرب،  اأول  ميدان 

ال�شوط  يف  ال�شيطرة  فقدوا  اأنهم 
بنتيجة  الأول وفّوتوا فر�شة اخلروج 
اأف�شل قبل فرتة ال�شرتاحة، واردف 
اأن اأ�شباله ا�شتمعوا اإىل التعليمات ما 
حت�شني  من  ومتكنوا  ال�شوطني  بني 
اللعب يف ال�شوط الثاين حينما عرفوا 
كيف ي�شيطرون على الكرة، وا�شتعادوا 
بعدما  خا�شة  التوازن،  اإثره  على 
الدفاعي  ال�شق  يف  التنظيم  حت�ّشن 

الأهم  يحققون  جعلهم  التعداد،  من 
يف نهاية املقابلة ويخرجون بانت�شار 
معنوي ومفيد لهم يف قادم امل�شوار، 
هذا  مثل  يف  النت�شار  اأن  واأ�شاف 
لنف�شية  مهم  املباريات  من  النوع 
الالعبني وي�شمح لهم با�شتعادة الثقة 
العمل  موا�شلة  وبالتايل  النف�ض،  يف 
من اأجل املوا�شلة على نف�ض الريتم 

وح�شد النتائج اليجابية. 

القادمة  فروجي  مهمة  تكون  �شوف 
لأ�شباله،  القادم  للقاء  التح�شري 
عمر  ملعبهم  على  ي�شتقبلون  عندما 
�رسيع  ال�شيف  ببولوغني  حمادي 

من  الثامنة  اجلولة  �شمن  غليزان 
�شوف  والتي  الوطنية،  البطولة 
بالل  الالعب  لرفقاء  هامة  تكون 
على  املوا�شلة  اأجل  من  حمودة  بن 

�شعب  وامتحان  النت�شارات،  ريتم 
يف نف�ض الوقت اأمام ت�شكية املدرب 
احلذر،  تتطلب  الوزاين  �رسيف 

والّتح�شري لها بجدية.

عبرّ مدرب نادي احتاد العا�شمة تيريي فروجي عن ارتياحه عقب الفوز 
املعنوي الذي عاد به اأ�شباله من التنقل ال�شعب الذي قادهم اإىل مدينة 

تيزي وزو من اأجل مواجهة امل�شيف �شبيبة القبائل يف كال�شيكو قمة اجلولة 
ال�شابعة من الرابطة املحرتفة الأوىل، واأكد يف ت�شريحات للح�شاب الر�شمي 

للنادي العا�شمي على موقع التوا�شل الجتماعي "فاي�شبوك" اأن العودة 
بانت�شار من معقل النادي القبائلي هام من الناحية املعنوية لالعبيه حت�شبا 

للموا�شلة على نف�س الوترية خالل اجلولت املقبلة من البطولة الوطنية

ت�شكيلة اأبناء �شو�شطارة حت�شر بجدية للقاء �شريع غليزان

بون يف ودية الدرك الوطني اأ�شبال املدرب مناد يخيرّ

م�شوؤولو الحتادية اجلزائرية للجيدو يجهلون القوانني

الفحو�شات الطبية ك�شفت تعافيه من الإ�شابة

اإدارة ال�ضفراء توا�ضل جهود ت�ضوية الديون

نورين وبلقا�ضي يوّدعان ما�ضرت الدوحة من الدور الأول

ح للعودة اإىل املناف�ضة يف ديربي روما فار�س مر�ضّ

توا�شل اإدارة فريق احتاد احلرا�ض 
م�شكلة  احتواء  اأجل  من  جهودها 
الفريق  فيها  يغرق  التي  الديون 
على مدار الأعوام ال�شابقة، ولهذا 
الغر�ض جنح امل�شريون يف التفاق 
لعمايل  حميدي،  الثالثي  مع 
ال�شكوى  �شحب  اأجل  من  وعواد 
جلنة  م�شتوى  على  اأودعوها  التي 
�شيغة  واإيجاد  املنازعات  ت�شوية 
جدولة  بخ�شو�ض  معهم  التفاهم 
يدينون  التي  املالية  امل�شتحقات 

على  اإياها  منحهم  اجل  من  بها 
الالعبني  عدد  وارتفع  دفعات، 
غلى  بالرتا�شي  معهم  املتفق 
بوقا�ض  احلاج  من  كل  بعد  خم�شة 
املدرب  اإىل  بالإ�شافة  ومدان، 
التون�شي حمادي الدو الذي قامت 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
يدين  كان  التي  امواله  بت�شوية 
بالتايل  وجّنبه  الفريق  لإدارة  بها 
من  قا�شية  عقوبات  اإىل  التعر�ض 
يف  للعبة  الدويل  الحتاد  طرف 

طرف  من  �شده  �شكوى  رفع  حال 
املدرب التون�شي.

ت�شكيلة  توا�شل  منف�شل،  �شياق  يف 
حت�شبا  حت�شرياتها  "ال�شفراء" 
لنطالق املو�شم الكروي اجلديد، 
اأين تعطى اإ�شارة انطالق مباريات 
�شهر  منت�شف  الثانية  الرابطة 
فيفري الداخل، حيث تعادلوا �شلبا 
جمعتهم  التي  الودية  املباراة  يف 
الدرك  نادي  اأمام  اأم�ض  اأول  ي 
الوطني، عقب عودتهم من الرتب�ض 

مدينة  يف  خا�شوه  الذي  التح�شري 
اأ�شبال املدرب  ال�شلف، ومل يظهر 
جمال مناد م�شتويات كبرية، حيث 
البدين  العمل  من  الالعبون  تاأثر 
الفرتة  يف  اأجروه  الذي  الكثيف 
النادي  حمبو  وياأمل  ال�شابقة، 
لقاءات  خو�ض  مع  الأداء  حت�شن 
التح�شريي  الربنامج  يف  ودية 
اخلروب  جمعية  لقائي  غرار  على 

و�شباب باتنة.
عي�شة ق.

اأول م�شاركني من املنتخب  اق�شي 
املا�شرت  دورة  يف  للجيدو  الوطني 
اأم�ض  منذ  فعالياتها  اجلارية 
الدوحة، حيث ف�شل  بعا�شمة قطر 
 73 وزن  يف  نورين  فتحي  الثنائي 
يف  كغ   63 وزن  بلقا�شي  وامينة  كغ 
املناف�شة  من  الأول  الدور  جتاوز 
الأوملبية  الألعاب  اإىل  التاأهيلية 
2021 بطوكيو، وخرج نورين من اأول 
مناف�شه  اأمام  املناف�شة  الأدوار يف 
بينما  لرت�شاف،  دني�ض  الرو�شي 
طبعتها  يف  اإفريقيا  بطلة  وّدعت 
بلقا�شي  مدغ�شقر  يف  الأخرية 
وخ�رست  باكرا  بدورها  املناف�شة 
اأمام  الأول  دورها  يف  املنازلة 
اأندريجا  ال�شلوفينية  امل�شارعة 
املنازلة  انتقلت  بعدما  لي�شكي، 
نهايتها  عقب  الإ�شايف  الوقت  اإىل 
على  بالتعادل  الأ�شلي  الوقت  يف 
امل�شاركة  وتختتم  النواحي،  كافة 
اليوم  بدخول  املناف�شة  اجلزائرية 
الثاين املقّرر اليوم بح�شور كل من 

بن  الرحمان  عبد  الآخر  الثالثي 
عمادي وزن 90 كغ، كوثر وعالل 78 

كغ و�شونيا ع�شلة اأكرث من 78 كغ.
املناف�شة  من  الأول  اليوم  و�شّجل 
الوطني  املنتخب  مدرب  غياب 
مل  الذي  يخلف،  بن  عمار  للرجال 
منح  اأجل  من  احللبة  اأمام  يتواجد 
نورين  م�شارعه  اإىل  التعليمات 
"للو�شط"  م�رّسبة  م�شادر  ح�شب 
غيابه،  يف  للمنازلة  �شعد  والذي 
الأمر الذي كان له تاأثري على الأخري 
املناف�شة،  من  �رسيعا  خرج  والذي 
الت�شاوؤلت  يطرح  الذي  الأمر  وهو 

حول اأ�شباب هذا الغياب.

بلقا�شي تتجاوز بن عمادي وتنفرد 
بالكوطة للتاأهل اإىل الأوملبياد

اإىل جانب ذلك، اأحدثت ت�رسيحات 
الحتادية  داخل  مل�شوؤولني  �شابقة 
كبريا  اإبهاما  للجيدو  اجلزائرية 
للقوانني  معرفتهم  مدى  حول 

هذه  مناف�شات  عليها  ت�شري  التي 
اخلروج  بعد  خا�شة  الريا�شة، 
رئي�ض  نائب  من  لكل  الإعالمي 
املدير  لعرا�ض،  كرمي  الحتادية 
بوطب�شة  �شليم  الريا�شي  الفني 
قريوة  الوطنية  املنتخبات  ومدير 
امل�شارعني  جميع  اأن  اأكدوا  الذين 
يف  الأ�شاتذة  دورة  يدخلون  الذين 
على  اآليا  يح�شلون  �شوف  الدوحة 
جمموع 200 نقطة مبجّرد خ�شوهم 
الذي  الأمر  وهو  الوزن،  اإىل عملية 
اأنه  الريا�شة  بهذه  عارفون  اأكده 
قوانني  اأن  علمنا  اإذا  �شحيح،  غري 
امل�شاركة  العنا�رس  متنع  اللعبة 
الفارط  للعام  املا�شرت  دورة  يف 
الأوملبياد  اإىل  موؤهلة  كانت  والتي 
النقاط  على  احل�شول  من  املقبل 
باعتبارها ح�شلت  الوزن  يف عملية 
عليها يف الن�شخة املا�شية، ما عدا 
مل  التي  بلقا�شي  اأمينة  امل�شارعة 
والتي  ال�شابقة،  الدورة  يف  ت�شارك 
ح�شلت على 200 نقطة، وهو الأمر 

يف  زميلها  تتجاوز  جعلها  الذي 
املنتخب الوطني عبد الرحمان بن 
اأف�شل منه  عمادي بعدما ا�شبحت 
املوؤهل  الإجمايل  النقاط  عدد  يف 
يجعلها  الأمر  هذا  الأوملبياد،  اإىل 
التي  "الكوطة"  �شمن  م�شّنفة 
متنحها حظوظا من اأجل اختيارها 
بينما  طوكيو،  دورة  يف  للم�شاركة 
زمالئه  وباقي  عمادي  بن  �شيكون 
الدورات  يف  بامل�شاركة  ملزمني 
طرف  من  املربجمة  التاأهيلية 
مدار  على  للعبة  الدويل  الحتاد 
اأكرب عدد من  العام اجلاري لك�شب 

النقاط.
الت�رسيحات  هذه  مثل  وتبقى 
حول  الت�شاوؤل  تطرح  املغلوطة 
مدى كفاءة امل�شوؤولني على ريا�شة 
اأعوام  يف  اجلزائريني  اأفرحت 
عاملية  م�شتويات  على  ما�شية 
�شنعت  اأ�شماء  و�شنعت  وقارية 

املجد لها يف وقت �شابق.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  تلّقى 
بعدما  مريحة  اأنباء  فار�ض  حممد 
التي  الطبية  الفحو�شات  ك�شفت 
مطمئنة  نتائج  على  اأجراها 
الإ�شابة  من  تعافيه  بخ�شو�ض 
م�شتوى  على  منها  يعاين  كان  التي 
ك�شفت  حيث  املقّربة،  الع�شالت 
الظهري  اأن  اإيطالية  اإعالمية  تقارير 
من  �شفي  الوطني  للمنتخب  الأي�رس 

املناف�شة  عن  اأبعدته  التي  الإ�شابة 
وهو  املا�شية،  الأ�شابيع  مدار  على 
ع�شليا،  متددا  يعاين  كان  الذي 
عدم  اإىل  ذلك  اإثر  على  وا�شطّر 
منذ  امليادين  عن  والبتعاد  اللعب 
للعام املن�رسم،  نهاية �شهر دي�شمرب 
ملزما  الالعب  يجعل  الأمر  هذا 
التدريبات  يف  اجلهود  مب�شاعفة 
من اأجل ا�شرتجاع امكانياته البدنية 

ا�شتعادة  من  يتمكن  حتى  والفنية 
�شيموين  روما  لزيو  مع  مدربه  ثقة 
اإىل  العودة  بالتايل  وي�شمن  اإينزاغي 
خا�شة  جمددا،  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 
فار�ض  م�شتوى  تراجع  علمنا  اإذا 
�شبقت  التي  الأخرية  اللقاءات  يف 
ومت  اإثرها  على  ا�شتبعد  الإ�شابة، 

حتويله اإىل دكة البدلء.
نف�ض  ر�ّشحت  ال�شدد،  هذا  ويف 

امل�شادر عودة فار�ض اإىل املناف�شة 
العا�شمة  ديربي  مبنا�شبة  جمددا 
روما املقررة اجلمعة املقبل حل�شاب 
اجلولة 18 من الدوري اليطايل، اأين 
املدرب  ي�شتدعي  اأن  ي�شتبعد  ل 
لفريقي  ال�شابق  الالعب  اإينزاغي 
اليطاليان  و�شبال  فريونا  هيال�ض 

اإىل القائمة املعنية بخو�ض اللقاء،.
عي�شة ق.

ماندي هداف ويقود ريال بيتي�س
 اإىل الفوز خارج الديار

يوا�شل الالعب الدويل اجلزائري عي�شى ماندي التاألق يف �شفوف فريقه ريال بيتي�ض هذا 
اإىل العودة بفوز مثري من خارج القواعد على ح�شاب امل�شيف نادي  املو�شم بعدما قاده 
هوي�شكا حل�شاب اجلولة 18 من الدوري ال�شباين بثنائية نظيفة، وعاد املدافع املحوري 
لة عرب الت�شجيل من خالل افتتاح باب الت�شجيل  للت�شكيلة الوطنية اإىل ممار�شة هوايته املف�شّ
يف اللقاء قبل 12 دقيقة على نهاية املباراة عندما ا�شتغّل توزيعة لأحد زمالئه وكان موفقا 
الوقت  الثاين يف  الهدف  �شانابريا  زميله  ي�شيف  اأن  قبل  ال�شباك  اإىل  براأ�شية  اإيداعها  يف 
القاتل، وهو الهدف الثالث خلريج نادي رمي�ض الفرن�شي هذا املو�شم يف "الليغا"، للتذكري 
انه ينتهي �شهر جوان املقبل  يتواجد ماندي يف نهاية العقد مع ناديه الأندل�شي باعتبار 

وميلك احلرية يف التوقيع لفريق جديد هذا ال�شهر.
عي�شة ق.

ثنائي اخل�شر يناف�س لعبني اآخرين يف املن�شب 
على مزاملة حمرز

غوارديول مهّتم بالعاقد مع بن 
�ضبعيني وبن نا�ضر

نادي  اإدارة  مفّكرة  اإىل  نا�رس  بن  وا�شماعيل  �شبعيني  بن  رامي  اجلزائري  الدويل  الثنائي  ان�شّم 
مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي الذي ي�شعى اإىل اإجراء عدد من التعاقدات بطلب من مدربه ال�شباين 
املو�شم، ويف هذا  النق�ض هذا  تعاين  التي  اأداء اخلطوط  اإىل حت�شني  منه  �شعيا  بيب غوارديول 
ال�شدد ك�شف موقع "غول ديجيتال" اأن غوراديول ي�شعى اإىل تدعيم من�شبي الرواق الأي�رس وو�شط 
امليدان بالعبني قادرين على حت�شني امل�شتوى واإعادة املان �شيتي اإىل الظهور مب�شتويات اأف�شل 
مما هي عليه يف الوقت الراهن، ويف هذا ال�شدد يفا�شل غوارديول يف من�شب املدافع الأي�رس 
ح�شب نف�ض امل�شدر بني الثالثي بن �شبعيني، دافيد األبا لعب بايرن ميونيخ واأليك�ض �شاندرو 
اإدارة  من جوفنتو�ض من اجل التعاقد مع اأحدهم، ودخل ابن مدينة ق�شنطينة قائمة اهتمامات 
اأين  الأملاين  بوري�شيا مون�شغالدباخ  ناديه  التي يقدمها رفقة  الكبرية  بعد امل�شتويات  "ال�شبريز" 
يتواجد يف تطور م�شتمر معه.  يف املقابل، ا�شبح بن نا�رس اأحد اأف�شل الالعبني يف ال�شرتجاع 
بالعامل، وهو الذي يعترب ركيزة اأ�شا�شية يف �شفوف ناديه ميالن اليطايل، اين يعترب بدوره هدفا 

للمان �شيتي ويتم املفا�شلة بينه والثنائي كالفني فيليب�ض وروبن نيفي�ض.
عي�شة ق.

ر من املنتخب املغربي بورت يحذرّ

منتخب كرة اليد ي�ضد الرحال نحو 
م�ضر ا�ضتعداد للمونديال

�شّد املنتخب الوطني لكرة اليد رجال الرحال �شبيحة اأم�ض اإىل م�رس ا�شتعداد للم�شاركة يف مناف�شة 
كاأ�ض العامل املقرر موعد انطالقها ابتداء من اليوم، حيث كانت �شفرية رفقاء الالعب عبد الرحيم 
برياح عرب طائرة خا�شة بقيادة رئي�ض الحتادية اجلزائرية للعبة حبيب لعبان، وكان الطاقم الفني 
الوطني بقيادة املدرب اآلن بورت قد اختار قائمة �شّمت جمموع 20 لعبا معنيا بخو�ض املناف�شة 
اأظهرت  اأين  الأول،  الدور  من  ال�شاد�شة  املجموعة  �شمن  اجلزائر  حظوظ  على  والدفاع  العاملية 
العنا�رس الوطنية رغبة كبرية يف اأخذ الأمور على حممل اجلدية وتقدمي دورة م�رّسفة للكرة ال�شغرية 
الوطنية  البطولة  اأف�شل حرا�ض  اإبعاد  قائمة اخل�رس مفاجاأة مدّوية من خالل  اجلزائرية، وعرفت 
ولعب نادي مولودية موؤ�ش�شات باتنة حمودي بو�شطيط عن القائمة النهائية املعنية بال�شفرية وهو 

ما جعل الأخري يعلن اعتزاله اللعبة عرب من�شور له على موقع التوا�شل الجتماعي "فاي�شبوك".
يف �شياق مت�شل، حّذر املدرب بورت من اأول مناف�شي اأ�شباله املنتخب املغربي الذي يواجهه م�شاء 
الغد اأين طالب باأخذه مبحمل اجلدية وعدم التهاون يف اللقاء، مو�شحا يف ت�رسيحات اإعالمية اأن 
باملونديال،  اأول خرجة  النت�شار يف  والعمل على حتقيق  للقاء  يكونوا جاهزين  اأن  يجب  الالعبني 
م�شيفا اإدراكه لل�شغط الذي �شينتظرهم باعتبار اأن الفائز �شوف ترتفع حظوظه يف التاأهل اإىل الدور 

املقبل من املناف�شة.

فروجي: العودة بالفوز من تيزي وزو يعيد لنا الثقة بالنف�س

عي�شة ق.
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ل اأعتذر  
 لي�ست دولة وال جي�سًا وال �أ�سطواًل، �أنه �لطفل �لفل�سطيني �لقا�سر �أحمد علي �سايف 17 �سنة، �سكان 
�أمامها مقابل منحه تخفي�سا  ر�م �هلل، رف�ض طلب ق�ساة جلنة �الفر�جات يف �سجن جمدو  �العتذ�ر 

على حكمه ل 30 يومًا، وهو معتقل منذ تاريخ 2020/6/26 وحكم عليه بال�سجن ملدة 8 �سهور.
بقلم: عي�سى قر�قع

 

�لطفل �أحمد قال للق�ضاة: هذي يدي 
�أو  حجر�ً  �ملحتلة  دولتكم  �رضبت 

حجرين ورمبا �أكرث، يدي ال تعتذر.
�أن  ��ضتطاعت  �ل�ضغرية  روحي  هذي 
و�أ�ضالككم  جدر�نكم  فوق  من  تقفز 

لت�ضل  �لبغي�ضة  وحو�جزكم  �ل�ضائكة 
يف يوم جمعة �إىل �لقد�س، على �لروح 
ال  روحي  روحها،  يف  �لروح  جتد  �ن 

تعتذر.
�رضباً  �أثخنتموه  �لذي  ج�ضدي  هذ�   
وتنكيال ودع�ضاً باأرجلكم وب�ضوطريكم 
يف  �عتقايل  ليلة  منذ  وهر�و�تكم 
�لدم من وجهي  نزف  �لليل،  منت�ضف 
ج�ضدي  ج�ضمي،  �أع�ضاء  وكل  و�نفي 

ال يعتذر.
 هذ� �ضوتي �لطفويل �لذي خنقتموه 
وحرمتموه  �ملدر�ضة،  �ضاحة  يف 
،و�الأغنية،  �ل�ضباحي  �لن�ضيد 
وكتمتم  �ضيقة،  زنز�نة  يف  ح�رضمتوه 
و�لعتمة،  �ل�ضبح  ليايل  يف  �نفا�ضي 

�ضوتي ال يعتذر.
يف  �أمي  خباأته  �لذي  قلبي  هذ�   
،ولدها  �رضقو�  تنام،  ال  �ضدرها،�أمي 
قلبها  وتركو�  ح�ضنها  من  �حلبيب 
ال  قلبي  �لذبيح،  كالطائر  يرفرف 

يعتذر.
يف  �أرفعه  �لفل�ضطيني  علمي  هذ�   
�لدفرت  �أر�ضمه على  �ضاحة �ملدر�ضة، 
�ل�ضهد�ء  ��ضماء  على  �إلو�نه  و�أوزع 

و�أ�ضو�ء �لنجوم، علمي ال يعتذر.
 يل حرية �حلياة �إىل �أق�ضى مدى، فوق 
�أر�ضي هنا وحتت �ضمائي، يل �رضعية 
يالحقون  �لق�ضاة  وهوؤالء  �حللم، 
باحلرية  �أحلم  �حلاملني،  �رضعية 

و�لدولة، حلمي ال يعتذر.

يفهمها  ال  و�أغنية  وكف  حجر  يل   
�ملرتجمون،  وال  �لع�ضكريون  �لق�ضاة 
وحبة  �خلبز  رغيف  ي�ضبه  حجر 
حجري  �للغة،  يف  و�لو�ضم  �ل�ضفرجل 

ال يعتذر.
�الآالف  �أعمار  ق�ضفت  �ملحكمة  هذه 
من �أبناء �ضعبي �لر�زحني يف �ل�ضجون، 
ال ز�لو� معتقلني فوق �أعمدة �حلديد، 
عمري ال يعتذر.  �أنا مل �أ�ضادر �أر�ضاً 
ب�ضتاناً  �أحرق  مل  �أنا  بيتاً،  �هدم  ومل 
و�أالحق طري�ً، �إنا غيمة �عادت ترتيب 
غيمتي  يد�ي،  تت�ضع  ما  على  �الأفق 
يف  �لق�ضف،  حتت  ولدت  تعتذر.   ال 
و�ملوت،  �لر�ضا�س  بني  �خلوف، 
يل  �لطائر�ت،  خطفتها  �أمنيات  يل 

وهد�يا  �أ�ضدقاء  ياأت،  مل  ميالد  عيد 
و�ضجر، ميالدي ال يعتذر.

 كربت بني �ل�رضخة و�ل�رضخة، وكان 
�لقاعدة،  �أك�رض  كي  �لكالم  تعلم  علي 
�رضختي  م�ضنقة؟  �م  �تهام  الئحة 
ل�ضت يف حمكمة،  هنا  �نا  تعتذر.   ال 
ق�ضاة  ع�ضكرية،  عمليات  غرفة  �نها 
و�لقنبلة.   �لطفل  بني  مييزون  ال 

�لعن�رضي،  �لتمييز  ميار�ضون  ق�ضاة 
�نه  �لفل�ضطيني  �لطفل  �ىل  ينظرون 
�بت�ضامتي  يكرهون  هتلر،  م�رضوع 
يل  �عتذر،  ال  �جلاحمة.   ومالحمي 
و��ضدقاء  �حباء  يل  وذ�كرة،  ذكريات 
يف �ل�ضجن، يل �أم و�أب ومقاعد �ضف 
فارغة، �ل�ضجن �رحم من �لذل و�إر�دة 

�الأحر�ر من تفتح �لنافذة.

 كرمي يون�س .. عنوان التحدي والإرادة الفل�سطينية  
بقلم :  �سري �لقدوة

عميد  يون�س  كرمي  �ال�ضري 
و�لعرب  �لفل�ضطينيني  �الأ�رضى 
�لعامل،  يف  �ضيا�ضي  �أ�ضري  �أقدم 
يف  عاما   39 �الآن  حتى  �أم�ضى 
رف�ضت  حيث  �الحتالل  �ضجون 
�لع�ضكري  �الحتالل  �ضلطات 
ثالثني  �ضمن  عنه  �الفر�ج 
�الأر��ضي  من   14 بينهم  �أ�ضري�، 
ممن  وهم   ،1948 عام  �ملحتلة 
منظمة  توقيع  قبل  �عتقلو� 
�تفاق  �لفل�ضطينية  �لتحرير 
حكومة  مع  لل�ضالم  �أو�ضلو 
�أن  غري   ،1993 عام  �الحتالل 
عنهم  �الإفر�ج  رف�س  �الحتالل 
له  جهزت  فقد  ذلك،  ورغم 
�لعائلة  وعا�ضت  بيتا،  و�لدته 
وكاد  عنه،  باالإفر�ج  كبري�  �أمال 
�ضمن  يتحرر  �أن  يون�س  كرمي 
�ضملت  �لتي  �الإفر�ج  �ضفقة 
�آالف �الأ�رضى �لفل�ضطينيني عام 
تر�جع  �الحتالل  ولكن   ،1985
�الأ�رضى  حافلة  من  و�أنزله 
حلظة  �آخر  يف  عنهم  �ملفرج 
لك�رض �ر�دته و�لنيل من �ضموده 
و�بن  يون�س  �الأ�ضري�ن  وكان   .
حكما  و�جها  قد  ماهر  عمه 
باالإعد�م لكنه خفف �إىل �ملوؤبد 
�ملفتوح، ويف �لعام 2015 حددت 
لهما  �ملوؤبد  �الحتالل  �ضلطات 
��ضتغل  بعدما  عاما  باأربعني 
�إ�رض�ئيليا  توجها  حماميهما 
لل�ضجناء  �ملوؤبد  حكم  لتحديد 
يفرج  �أن  �ملقرر  ومن  عامة، 
مطلع  يون�س  وماهر  كرمي  عن 
�ضيكون  ووقتها   ،2023 �لعام 
ويكون  عاما(   65( كرمي  عمر 
يف  عاما  �أربعني  �أمت  قد  حينها 
�الحتالل،  �ضجون  د�خل  �الأ�رض 
وتنتظر و�لدته �لبالغة من �لعمر 
ولهفة  ب�ضوق  عاما   82 �الن 
يف  وتتابع  عنه  �الفر�ج  حلظه 
�لفيلم  يف  وتقول  لها  حديث 
�إنها  مفتوح«  »موؤبد  �لوثائقي 
تقدمت  فكلما  عليه  تخاف  ال 

حر�  كرمي  ي�ضري  �ل�ضنو�ت 
تلقاه  ال  �أن  تخاف  لكنها  �أكرث، 
خارج  �الأوىل  حريته  حلظة  يف 
و�لده  تويف  وعندما  �ل�ضجن، 
�الحتالل  ي�ضمح  2007، مل  عام 
له بامل�ضاركة يف ت�ضييع جنازته 
 24 يوم  يون�س  كرمي  ولد   .
عارة  قرية  يف   1956 دي�ضمرب 
�ل�ضمايل  �ملثلث  يف  �لو�قعة 
 1948 عام  �ملحتلة  بفل�ضطني 
يف  �البتد�ئية  �ملرحلة  ودر�س 
و�لثانوية مبدر�ضة  عارة،  قريته 
�لنا�رضة،  يف  �ل�ضاليزيان 
ق�ضم  يف  در��ضته  وو��ضل 
بجامعة  �مليكانيكية  �لهند�ضة 
 6 ويف  �لنقب،  يف  غوريون  بن 
يح�رض  كان  وبينما  يناير1983 
�لتعليمية  �ملحا�رض�ت  �إحدى 
ليبد�أ  �عتقاله،  مت  �جلامعة  يف 
�عتقال  رحلة  �ليوم  ذلك  منذ 
وقتها  �أحد�  يتوقع  مل  رمبا 
�لزمن،  من  عقود�  ت�ضتمر  �أن 
در��ضته  يون�س  كرمي  وو��ضل 
بد�خل �ل�ضجون لي�ضبح م�رضفا 
جامعيا على �لطالب �مللتحقني 
�جلامعية  �لدر��ضة  بر�مج  يف 
وقد  �الحتالل،  �ضجون  بد�خل 
�ل�ضجن  د�خل  من  له  �ضدر 
كتابني، �أحدهما بعنو�ن »�لو�قع 
�الحتالل  دولة  يف  �ل�ضيا�ضي 
عن  خالله  حتدث   ،1990 عام 
�ل�ضيا�ضية  �الأحز�ب  جميع 
بعنو�ن  و�لثاين  �الإ�رض�ئيلية، 

و�لت�ضوية  �الأيدولوجي  �ل�رض�ع 
عام 1993. كرمي يون�س �ملنا�ضل 
�لفل�ضطيني �لذي �ضمد يف وجه 
�و  �لركوع  ورف�س  �لطغيان 
فل�ضطينيته  عن  ود�فع  �خلنوع 
كل  ر�ف�ضا  و�نتماء  �رضف  بكل 
منوذجا  وهو  �لتهويد  ��ضكال 
�إنه  و�النتماء،  و�لعهد  للوفاء 
�ل�ضامد  �لفل�ضطيني  �الإن�ضان 
يف وجه �جلالد م�ضتمد قوته 
بعد�لة  �لر��ضخ  �ميانه  من 
�لتفاعل  على  وقدرته  ق�ضيته 
زنز�نته  ليحول  �الحد�ث  مع 
وي�رضف  جامعي  حرم  �يل 
من  �لطالب  در��ضات  على 
منوذج  يف  �ال�رضى  زمالئه 
وماز�ل  خالق  �بد�عي 
�لتحدي  معاين  �أ�ضمى  يج�ضد 
 . و�لفد�ء  و�ل�ضرب  و�لوفاء 
�ملنا�ضل  يون�س  كرمي  تدرج 
�لتنظيمية  �ملو�قع  يف  �لكبري 
يف  ع�ضو�  �نتخابه  مت  �ن  �يل 
فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 
ظاهرة  لي�ضكل  وباالإجماع 
نوعها  من  فريدة  ن�ضالية 
لتكون عنو�نا لالأجيال �لقادمة 
�لوطني  للن�ضال  ونرب��ضا 
�لن�ضالية  حيث ج�ضد �ملعاين 
لالإن�ضان  مثاال  وكان  �ل�ضامية 
�لفل�ضطيني �ملطالب بحقوقه 
وعنو�نا ن�ضاليا مهما يف وجه 
�الحتالل �ال�رض�ئيلي �لغا�ضب 

للحقوق �لفل�ضطينية . 

�سبح وحكايا ... ) 1 (
بقلم: دعاء �جليو�سي

على  �لكي�س  �إغالق  يُحَكم  عندما 
ر�أ�ضك وتُ�ضتنفر كل خاليا ج�ضدك 
الإلتقاطه  جُتاهد  نف�س  ور�ء  الهثًة 
عن  �لبحث  �ملرحلة  هذه  يف  يبدو 
�الأك�ضجني �لذي كان و�ضوله لرئتيك 
ميكانيكية  عملية  �الأيام  �ضابق  يف 
لي�س جلهازك �ل�ضمبثاوي �أي ف�ضل 
فيها كبحث عن عيون �ملها يف بالد 
مهتمك  تبدو  �لكاثاي...ُم�ضتحيلة 
ال ينفعك فيها همة عالية وال ُح�ضن 
تدبري �لقدر و�حلظ و�أ�ضنان �ضجني 
�ضابق �أحدثت ثقباً �ضغري�ً يف كي�س 
ببع�س  تُ�ضِعفك  من  هي  ر�أ�ضك 
ور�ئحة  رطوبة  من  يخلو  ال  هو�ء 
جثة  بها  تن�ضح  �لتي  كتلك  عفن 
تختلط  حتللها....حينها  بدء  يف 
عليك �الأمور فال يظل يف خميلتك 
على  جماد  وال  �ضورته  على  ب�رض 

حالته....
�أذنك  يف  �لر�حلني  هم�س  ت�ضمع 
�لكر�ضي  �أج�ضاد�ً...يكلمك  وتر�هم 
�لد�مي  �ل�َضبْح...و�لقيد  وعامود 
من  �للحظة  لك  ترتكه  وما  و�أنت 
�أو  فهمه  �حلديث  الإلتقاط  ُفر�س 

حتويره..
فالكر�ضي يُحدثك عن �آالف �ضباط 
فوقه  تربعو�  �لذين  �ملخابر�ت 
كال�ضفاح جال�ضاً على �ضماط طعامه 
�أج�ضاد بني عبد �ضم�س بينما  فوق 
مقهاً  دكة  يتو�ضط  �ل�َضبْح  عامود 
نظارته  يرفع  برز�نة  يبت�ضم  عامر�ً 
من  يَُعّدل  �أنفه  على  �مل�ضتلقية 
و�ضفة  �ضمة  يتخد  طربو�ضه  هيئة 

�حلكو�تي وي�رضد لك مايلي :
�لروح  ثابت  يا  مكان  يا  كان 
�لكف  د�مي  و�جِلنان....يا 
و�لبنان....يا �آخر من تبقى من بني 

�الإن�ضان....
على ظهر كوكب �لتعب...حيث �لهُم 

و�لن�ضب...
كانت بالد ت�ضمى فل�ضطني...�أر�س 
يانعة... وع�ضل....خ�رضتها  لنب 
تهرم... ال  فاقعة....�ضبية  فتنتها 
ال  �ضبق  م�ضمار  يف  برية  وفر�س 
تُهزم...كانت حتيا بفطرتها...على 
لل�ضماء  قلبها  تفتح  �الأوىل  �ل�ضجية 
وب�ضارة.... �ضارة  منها  تتلقى 

�لبنني  بني  عدلت  �ضنني  مد�ر  على 
�لعرق  قالب  يف  �أحد�ً  تُنَِمط  مل 

و�لدين....
�ضال  �أثريها  وِرقة  عبريها  ولنفح 
لعاب �لطامعني... فاأتوها بال�ضيف 

وطليان... و�حلتف...�ضالف 
فرن�ضي�س م�ضكوب و�أملان و�رض�ذم 
�أهلها خر�ٌس  �ليونان...فر�س ظنو� 

وعميان...
�حل�ضناء.... مليحتنا  قاومت 
ن�رض... نبيذ  �ِضفاها  تخ�ضبت 

هز�ئم  فجر...وجترعت  �ضم�س 
ودماء....

�أيها �مل�ضبوح على نا�ضية �الأمل  يا 
�أ�ضبعك  �أم  باملزيد  ترغب  هل 
�ل�رضد وبد�أ �خلدر ي�رضب �لزند...

وني�س وال  �الأمل ال  ز�وية  والأنك يف 
�أن  �ل�َضبْح  عامود  ت�ضتجدي  جلي�س 
ثرثار�ً  حكو�تياً  هيئته  على  يظل 
فتناجيه  �لطو�ل  �لليايل  يُق�رض 
ما  لدي  لي�س  و�أ�ضهب  ُقل   : بلطف 
تو�ضلك  عنك....يُد�عب  ي�ضغلني 
هذ� نرج�ضية �لقا�س تنتفخ �أود�جه 

وجتود عقريته.....
هز�ئم  وغزو�ت  قرون  بعد 
و�إغتباط...�أتى  �أحز�ناً  و�أنت�ضار�ت 
�أخالط...ال ن�ضب  �لبالد قوم  لهذه 
تع�ضمهم.... �أخالق  وال  يجمعهم 
ُحّرَف  �لتور�ة  �إ�ضمه  كتاب  لديهم 

تلمود ثم تناخ وبنادق وجنود....
لغتهم هجينة...�إن�ضانيتهم عنينة....
قيل �أنهم عبدو� يف ما م�ضى عجل 

من ذهب....
�جلرم  ي�ضتخفهم  �لقتل  ...قد�ضو� 
عذ�بات  تُ�ضكرهم  �لدم  ي�ضتحلون 

�لب�رض ال بنات �لعنب...
بكل  ر�ودوها  �ملليحة  للفاتنة  �أتو 
نقي�ضة وقبيحة فاأبت لعايل �ل�رضف 
�لفاه  دنيئة...فغرو�  �أو  خطيئة 
ناب  �ألف  ُعذرية حلمها  �أن�ضبو� يف 

و�أم�ضو� عليها �رضيعة �لغاب...
يف  �أحالف  �لهمجية  ول�رضعتهم 
من  ولهم  ومغربها  �لدنيا  م�رضق 
جلدتكم وعرتتكم ذيول و�أذناب....

�ملنحدرون  وهم  �ملليحة  بنو  �أما 
وطاهر  �لرحم  َطيب  من 

�رضيعته  رب  �الأ�ضالب...فلهم 
قلوب  ولهم  جزل  عدل...عطاوؤه 

كاجلبال ر��ضيات...
قاومو� �لغز�ة و�لبغاة و�لطغاة �لقتلة 
�ملطبعني  �جللدة  بنو  و�لق�ضاة 
ز�لو�  وال  �ملتحالفني  و�أر�ذل 
�ضهد�ء...  �أمهم  حل�ضن  يتو�فدون 
�ضوى  �ضيئا  عنهم  �أعلم  ال  وهوؤالء 
ُعمار  خلقه  من  �هلل  �ضفوة  �أنهم 

�الأر�س حماة �لعر�س....
وعلى  عليم  بق�ض�ضهم  �أنا  من  �أما 
من  فهم  ُمقيم  �ضاهد  عذ�باتهم 

لبو� هنا �إىل جو�ري.... �ضُ
حديد  عامود  �ضمودك  د�م  يا  �أنا 
�ضقلتني  مقدود  جرزمي  ُعمق  من 
يد كنعانية و�أ�ضندتني �إىل باب �ضور 
عكا... حر�ضُت �ملد�ئن حميُت �إبل 
�ل�ضور  ر�قبُت  �لظعائن...لع�ضور 
�ل�ضم�س  ميالد  �ضهدُت  و�لدور 

و�إنبثاق �لنور
مل �أخن عهدي ومل �أُ�ّضِعر خدي....
�أثيمة... ُع�ضب  �أتتني  �أن  �إىل 

رمز  �إين  �ُضّذ�ذها  زنيمة...قال 
ملعاد�ة �ل�ضامية.....�أنكر �ملحرقة 
ثُم  هرطقة  بع�س  يَفّ  و�مل�ضنقة 
باملنجل  �ضيوعي...�أوؤمن  �إين  قالو� 

و�ملطرقة...
روؤ�ضهم  �ضدعت  حتى  �ضحكت 
�الأغبياء �أ�أعادي �ل�ضامية و�أنا َو�ضام 
�ضام  بُعثنا...�إن  �الأر�س  ذ�ت  من 
ومل  �ملحرقة  �ضحية  �إين  �أبي...ثم 
هرطقة...�أما  حياتي  يف  �أقارف 
يفهم  كما  لي�ضت  فهي  �ضيوعيتي 
�خلليقة  بدء  منذ  كادح  �أنا  �لعو�م 
�أر�س  يزرعون  �أهلي  كان  عندما 
�أبن  �أنا  معاً  وياأكلون  معاً  �مل�ضاع 
بال�ضليقة....منذ  �إ�ضرت�كيتها  �أر�س 
كومونة  �ضبقُت  �ضنة  �أالف  خم�ضة 
ما  �لنظرية  يطال  �أن  قبل  باري�س 

طالها من تدلي�س....
�إد�نتي  يف  ف�ضلو�  �أنهم  �ملهم 

علياً  قب�ضو�  الأنهم  هنا  ف�ضجننوين 
و�أُ�رَضّب  �ل�ضور  �أُ�ضِنُد  و�أنا  ُمتلب�ضاً 
�ضجني  من  فرتة  �لن�ضور...بعد 
�إىل  ف�ضلبوين  مني  �الإفادة  قررو� 
�أن �ضخوره م�رضوقة  جد�ر عرفت 
يل  �أن  فاطمننت  حلم  بيت  من 
ن�ّضُد  رفاق  وبتنا  ورحم  قر�بًة  بها 

لبع�ضنا �لعزم.
يقعون  �الر�س  �أبناء  بد�أ  وعندما 
ياأتون  كان  �لهمج  قب�ضة  يف  �أ�رضى 
...�أول  ج�ضدي  على  لل�َضبح  بهم 
�الأمر كان �لو�فدون ميقتونني وبعد 
مني  وهم  منهم  �أنني  علمو�  فرتة 
باالأخبار  يل  باحو�  مني  فتقربو� 
�لثو�ر...فبت  و�أ�ضماء  و�الأ�رض�ر 
على  الأ�ضمائهم...�ضاهد�ً  معجماً 

بالئهم....
و�ضاأخربك ببع�س من حكاياهم...

�ضاب  ج�ضدي  �إىل  �ُضبح  من  �أول 
و�ضيم  عدنان...مليح  �إ�ضمه 
ق�ضيم...كان فوالذ�ً ال يَُفل ون�رض�ً ال 
يُذل �أمه نقطة �ضعفه يلهج بذكرها 
�أتت  بعده  و�الأ�ضيل...  �ل�ضبح  عند 
فاحم  �ضعرها  �ضنديانة  جفر� 
بج�ضد  �ملوت  هزمت  طويل... 
�ملكان  ذ�ت  يف  نحيل...تالها  ذ�ٍو 
و�إ�ضماعيل... وعمر  ومعني  حممد 

�ضوط  �ألف  بعد  يبِك  مل  و�حدهم 
تذكر  عندما  خنقته  �لَعربة  ولكن 
يديها  بني  من  �إنتزع  حني  حبيبته 
�ضباب  هنا  �ملوت....�أتاين  نحو 
و�أنبل... و�أجمل...كالفينيق  كالورد 

عربو� �لبحر من �أجل �لفجر و�ضار 
�أ�ضمهم �لدوريات...

�مل�ضبوحون  حفر  لقد  هنا  �أُنظر 
�ضفحة  على  حمبوباتهم  �أ�ضماء 
�إنهم  باأظافرهم...و�هلل  وجهي 
�أ�أ�ضكو  �إ�ضتحييت  ولكنني  �آملوين 
من  �أمام  �أُظفر  خد�ضة  �ضببته  �أملاً 

ِعق... ُجِلد و�ضحق....�ُضنََق و�ضُ
عابر  يا  �جلنود  �ضائد  يا  هنا  �أنا 
�حلدود....يا �أبدي �ل�ضمود �ضهدت 
�ألف  �ألف  وبلعت  ق�ضة  �ألف  �ألف 
�جلو�ر.. يف  ق�ضو�  غ�ضة...ل�ضباب 
بالنار... لني  لفتيات كالفر��ضات �ضُ
ق�ضني  و�أمهات  �ل�ضوق  قتلهم  الأباء 

خلف �لطوق....لع�ضاق تفرقو�....
�إن ما رويته لك ُجل �حل�رضة ون�ضف 
دونك  �ملزيد  �أردت  �لَعربة....فاإن 
�أمامك  �ملدىل  �لقيد  هذ�  رفيقي 
ومفاخر... وماآثر  َحكايا  فلديه 
�ل�ضجان... �إليه....�أطل  فاأ�ضغ 
�لق�ضبان  و�ضمتت  �لعامود  تَ�ضمر 

وبد�أ �ل�ضوط يُنذر ِبثبور وموت...
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�أعلن �لرئي�س �لأمريكي �ملنتخب جو بايدن، عن تعيني �أع�ضاء �إ�ضافيني يف فريقه 
مبجل�س �لأمن �لقومي، يف مقدمتهم بريت ماكغورك، من�ضق �ل�ضرق �لأو�ضط 

و�ضمال �إفريقيا وجاء يف بيان �ضادر عن مكتب بايدن، �أن �لدور �لأ�ضا�ضي ملجل�س 
�لأمن �لقومي بالبيت �لأبي�س يتمثل بتقدمي �مل�ضورة وم�ضاعدة �لرئي�س ب�ضاأن 

�لأمن �لقومي و�ل�ضيا�ضات �خلارجية، وتن�ضيق تلك �ل�ضيا�ضات عرب �لوكالت 
�حلكومية �لرئي�س بايدن وم�ضاعدته كامال هاري�س، �أكد� �أن فريقهما �جلديد 

»ذو خربة وموهوب«، و�أنهم �ضيعملون »بال هو�دة حلماية �أمن �لأمريكيني«.

تعيني »بريت ماكغورك« 

.     م�ضوؤول �ضابق يف عهد �لرئي�س بار�ك �أوباما

.     كان معا�ضر� ومتابعا لدخول »د�ع�س« �إىل �ملو�ضل

.      كان يتنقل ب�ضكل غري ر�ضمي بني �ضوريا و�لعر�ق

ر�سالة بايدن ال�سلبية جتاه ال�سرق الأو�سط 

�إ�ضطنبول/ حممود عثمان/ 
�لأنا�ضول

 �أوباما �حلا�ضر �لقوي يف �إد�رة بايدن

خطى  على  ال�سري  يف  قدما  بايدن  مي�سي 
املتوقع  ومن  اأوباما،  باراك  الأ�سبق  الرئي�س 
اأن يعلن تعيني مزيد من قدامى املحاربني يف 
خ�سو�سا  املقبلة،  الأ�سابيع  يف  الأخري  اإدارة 
بعد �سيطرة الدميقراطيني على جمل�س ال�سيوخ 

يف انتخابات الإعادة ال�سيقة يف جورجيا، مما 
اأمام مر�سحي الرئي�س املنتخب  فتح الطريق 

للموافقة عليها.
عهد  يف  �سابق  م�سوؤول  اأحدث  هو  ماكغورك 
اأوباما يتم تعيينه من قبل اإدارة بايدن القادمة، 
وذكرت �سحيفة »بوليتيكو« اأن ويندي �سريمان 
اخلارجية  وزارة  وكيل  من�سب  �سغلت  التي 
وكانت  اأوباما  اإدارة  خالل  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
النووية  املفاو�سات  يف  الرئي�سي  املفاو�س 
ت�سبح  اأن  املقرر  من  اإيران،  مع   2015 لعام 
بلينكني  اأنتوين  لوزير اخلارجية يف عهد  نائبة 

.
كما مت اختيار فيكتوريا نولند، م�ساعدة وزيرة 
اخلارجية ال�سابقة لل�سوؤون الأوروبية والأوروبية 
الآ�سيوية، التي قادت الرد الدبلوما�سي لإدارة 
اأوباما على الغزو الرو�سي لأوكرانيا، ملن�سب 

وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية.
لكن ال�ستثمار الأكرب لأوباما كان عرب كامال 
الن�سائية  الن�سخة  باأنها  تو�سف  التي  هاري�س، 
تكون  اأن  التي جنحت يف  اأوباما. هاري�س  من 
اأول امراأة تتوىل من�سب نائب الرئي�س يف تاريخ 
الوليات املتحدة، مل تكن لت�سل هذه املرتبة، 

وزوجته  اأوباما  من  الالحمدود  الدعم  لول 
مي�سيل لها يف م�سوارها ال�سيا�سي.

ونظرا اإىل اأن بايدن يبلغ من العمر 78 عاما، 
فلي�س من املتوقع اأن ي�سعى لولية ثانية ولذا 

للفوز  مر�سحة  عاما(   56( هاري�س  �ست�سبح 
انتخابات  يف  الدميقراطي  احلزب  برت�سيح 
الرئا�سة عام 2024. هذا اإن مل يتنح بايدن عن 

الرئا�سة مبكرا.

 من هو بريت ماغورك؟

 مالمح �سيا�سات بايدن يف ال�سرق الأو�سط 

هو حمام ودبلوما�سي اأمريكي عينه اأوباما يف 23 
الرئا�سي اخلا�س  ليكون املبعوث   2015 اأكتوبر 
للتحالف الدويل ملكافحة تنظيم »داع�س« خلفا 
للجرنال جون األني، بعدما كان نائبا له منذ 16 

�سبتمرب 2014.
وزير  مل�ساعد  نائبا  ماكغورك  عمل  ذلك  قبل 
واإيران،  العراق  ل�سوؤون  الأمريكية  اخلارجية 
اأكتوبر  بني  اإيران  مع  �رسية  مفاو�سات  وقاد 
2014 جانفي 2016، اأدت اإىل الإفراج عن اأربعة 
طهران،  يف  اإيفني  �سجن  من  اأمريكيني  �سجناء 
»وا�سنطن  �سحيفة  مرا�سل  بينهم  من  كان 
بو�ست«، جي�سون ر�سائيان كذلك عمل ماكغورك 
دبليو  جورج  ال�سابق  للرئي�س  خا�سا  م�ساعدا 
بو�س ومديرا ل�سوؤون العراق واأفغان�ستان، اأما يف 
باملجل�س  م�ست�سارا خا�سا  فعمل  اأوباما،  عهد 
الأمن القومي وكبري م�ست�ساري �سفري الوليات 

املتحدة اإىل العراق.
يف جانفي 2004 عاد ماكغورك ليعمل يف القطاع 
احلكومي م�ست�ساراً قانونًيا يف �سلطة الئتالف 
الوليات  ل�سفري  قانونيا  وم�ست�سارا  املوؤقت، 

املتحدة يف بغداد.
م�سودة  �سياغة  يف  �ساهم  الفرتة  تلك  خالل 
الإداري  والقانون  املوؤقت  العراقي  الد�ستور 
القانونية  الإجراءات  على  واأ�رسف  النتقايل، 
املوؤقتة  الئتالف  �سلطة  من  احلكم  لنتقال 
رئي�س  برئا�سة  املوؤقتة  العراقية  احلكومة  اإىل 

الوزراء اإياد عالوي.

يف العام 2005 انتقل ماكغورك للعمل يف جمل�س 
الأمن القومي الأمريكي مديًرا ل�سوؤون العراق، 
الأمريكي  للرئي�س  خا�سا  م�ست�سارا  عمل  ثم 
 2006 عام  واأفغان�ستان  العراق  �سوؤون  ومدير 
كان ماكغورك اأول من دعا اإىل تغيري جذري يف 
لفكرة  وروج  العراق،  جتاه  الأمريكية  ال�سيا�سة 
زيادة عدد القوات الأمريكية هناك والتي بداأت 

بالفعل يف جانفي 2007.
يف  بو�س  دبليو  جورج  الرئي�س  اإليه  اأ�سار 
فرقة  من  جزء  اأنه  على  القرار«  »نقاط  كتابه 
اإىل  اأدت  والتي  للرئي�س  ال�سخ�سية  املحاربني 
اإحداث ا�سرتاتيجية جديدة واإعادة احلرب اإىل 

م�سارها يف العراق.
ماكغورك  من  بو�س  الرئي�س  طلب  ذلك  بعد 
بجانب  العراق  حكومة  مع  املفاو�سات  قيادة 
اتفاقية  اأ�س�س  لو�سع  كروكر،  ريان  ال�سفري 
الإطار ال�سرتاتيجي والتفاقية الأمنية ل�سمان 
ال�ستمرارية يف ذلك النهج ال�سيا�سي بعد نهاية 

وليته.
ويف العام 2009 كان ماكغورك اأحد ال�سيا�سيني 
بو�س  الرئي�س  اإدارة  من  انتقلوا  الذين  الثالثة 
اإىل اإدارة الرئي�س اأوباما وتوىل من�سب م�ست�سار 
الوليات  �سفري  وم�ست�سار  الأمريكي  الرئي�س 
ال�رسف  العراق ح�سل على جائزة  املتحدة يف 
اخلارجية  من  العليا  ال�رسف  وجائزة  املتميزة 
الأمريكية تقديرا جلهوده يف العراق، كذلك منح 
جائزة اخلدمة املتميزة وجائزة ثناء اخلدمات 

القومي  الأمن  جمل�س  قبل  من  امل�سرتكة 
احلكومي  القطاع  يف  العمل  ترك  الأمريكي 
يف  مقيم  زميل  من�سب  لي�سغل   2009 خريف 
اأ�رسف  حيث  لل�سيا�سات،  هارفارد  معهد 
املوا�سيع  ببحث  تعنى  درا�سية  جمموعة  على 
م�ستويات اخلطورة يف  اأعلى  بدرا�سة  املتعلقة 

املداولت.

يف  الدولية  ال�سوؤون  زميل  من�سب  �سغل  كما 
جمل�س العالقات اخلارجية، ثم دعي بعد ذلك 
للعمل يف القطاع احلكومي مرتني، الأوىل كانت 
اجلديدة  العراقية  احلكومة  ت�سكيل  اأزمة  بعد 
تعرث  ب�سبب   2011 �سيف  ويف   ،2010 �سيف 
الأمنية  التفاقية  بتمديد  املفاو�سات اخلا�سة 
احلكومة  مع  بنجاح  اأبرمت  قد  كانت  والتي 

العراقية عام 2008.
مت تعيني ماكغورك يف اأوت 2013 نائبا مل�ساعد 
وزير اخلارجية ل�سوؤون العراق واإيران يف مكتب 
اخلارجية  وزارة  يف  الأدنى  ال�رسق  �سوؤون 

الأمريكية.
اخلارجية  وزير  اأعلن   2014 �سبتمرب   13 ويف 
�سفريا  ماكغورك  تعيني  كريي  جون  الأمريكي 
للتحالف  اخلا�س  الرئا�سي  للمبعوث  ونائبا 
اأيام  الدويل ملكافحة »داع�س«، وبعدها بثالثة 
مع  الأبي�س  البيت  يف  ماكغورك  ال�سفري  التقى 
الرئي�س اأوباما وجرنال م�ساة البحرية املتقاعد 
حتالف  بناء  ا�سرتاتيجية  ملناق�سة  األني  جون 

دويل ملكافحة »داع�س«.
ويف 3 دي�سمرب 2014 عقد اجتماع يف العا�سمة 
ر�سمي  حتالف  ت�سكيل  ومت  بروك�سل  البلجيكية 
احلكومة  وم�ساعدة  العراق  لدعم  دولة   62 من 
حيدرالعبادي،  الوزراء  رئي�س  برئا�سة  اجلديدة 
يف حماربة »داع�س« بالإ�سافة اإىل خم�سة اأطر 

ع�سكرية ودبلوما�سية لدعم هذا اجلهد.
يف جانفي عام 2016 زار الدبلوما�سي ماكغورك 
�سمال �سوريا كجزء من بعثة مكافحة »داع�س« 
والتقى م�سوؤولني من تنظيمي »ب ي د« و«ي ب 

ك«.
ما بني اأكتوبر 2014 ويناير 2016 كان ماكغورك 
املفاو�س الرئي�سي يف مفاو�سات �رسية ومكثفة 
�سجناء  اأربعة  �رساح  لإطالق  اإيران  مع  اأجريت 

اأمريكيني واإعادتهم اإىل الوليات املتحدة.

تتيح لنا قراءة ال�سرية الذاتية ملاكغورك، واملهام احل�سا�سة 
التي ا�سطلع بها واأ�رسف على تنفيذها يف املنطقة، ا�ستقراء 
طبيعة املهام التي �ست�سند اإليه م�ستقبال من جهة، وا�ستبيان 
مالمح ال�سرتاتيجية الأمريكية لإدارة بايدن من جهة اأخرى. 
لدخول  ومتابعا  معا�رسا  كان  اأنه  اإىل  الذاتية  �سريته  ت�سري 
»داع�س« اإىل املو�سل، واأنه كان ينتقل ب�سكل غري ر�سمي بني 
�سوريا والعراق، وعند اجتياح »داع�س« امل�سبوه للمو�سل، كان 
ماكغورك موجودا يف اأربيل، وقبلها يف عني العرب »كوباين«. 
املتحم�سني  اأ�سد  من  اأنه  جليا  يبدو  الذاتية،  �سريته  من 
و�ساهم  امل�سلحة،  النف�سالية  الكردية  امللي�سيات  لت�سليح 
لإبعاد  والتوجيه  والتخطيط  الدعم  اأ�سكال  كافة  تقدمي  يف 
�سبهة الإرهاب عنها، واإك�سابها �سفة �سيا�سية حتت م�سميات 
�ستى. وكانت تلك امل�سميات تارة با�سم ق�سد »قوات �سوريا 
الدميقراطية«، وتارة اأخرى با�سم »م�سد«، لكن ل يخفى على 
عاقل الأهداف النف�سالية لتلك امللي�سيات التي تخطط اإىل 

العراق  حدود  من  متتد  دولة  واإقامة  �سوريا  عن  النف�سال 
�رسقا و�سمال �سوريا وجنوب تركيا، وتنتهي بالبحر املتو�سط 
حتى يكون لها منفذا بحريا. هذا امل�رسوع الذي كان ي�سري 
بخطى مت�سارعة حتت رعاية واإ�رساف ماكغورك، كان على 
و�سك حتقيق اأهم مراحله يف ال�سيطرة على ال�سمال ال�سوري 
التي قطعت  الفرات«،  »درع  بعملية  تركيا  قيام  لول  بكامله، 
اأو�ساله، وق�ست على حلم امليلي�سيات النف�سالية بالقرتاب 
»درع  عملية  تركيا  اأتبعت  ثم  املتو�سط  البحر  �ساحل  من 
ال�سالم«،  »نبع  عملية  ثم  الزيتون«  »غ�سن  بعملية  الفرات« 
ولتبطل  امللي�سيات،  لتلك  النف�سالية  الأحالم  على  لتق�سي 
ماكغورك  يخفى  ل  والعراق.  �سوريا  تق�سيم  خطط  مفعول 
وظهر  النف�سالية،  الكردية  بامليلي�سيات  احلميمة  عالقته 
مرة بتاريخ 1 فرباير 2016، وهو ي�سلم جائزة لأحد قادة »ب 
يف  وهو   ،2017 ماي   17 يف  اأخرى  ومرة  كا«،  كا  بي  د/  ي 

اجتماع مع قادة ما ي�سمى بحماية ال�سعب »ي ب ك«.

�سد  الدويل  للتحالف  كمبعوث  من�سبه  من  ا�ستقال  وقد 
�رسق  �سمال  من  الأمريكي  الن�سحاب  قرار  بعد  »داع�س« 
عن  الأمريكية  الإدارة  تخلي  مرة  من  اأكرث  واأدان  �سوريا، 
)الأكراد( يف ظل الهجمات على مناطق ب�سمال �رسق �سوريا، 
مما دفع وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساوو�س اأوغلو، للقول 
»اإن ماكغورك يدعم بو�سوح )بي كا كا( ووحدات و )ي ب ك(، 
�سيا�سي  ماكغورك عقل  باأن  �سك  من  ما  �سدنا«.  يعمل  اإنه 
باع  وله  ال�رسية  املفاو�سات  يف  طويلة  بخربة  ويتمتع  بارز 
طويل فيها، وتتيح له معرفته بلغات املنطقة - يتكلم العربية 
ال�رسية  ال�سفقات  وعقد  التوا�سل  �سهولة   - والفار�سية 
موؤهال  خمابراتيا  خبريا  منه  ويجعل  يوؤهله  وهذا  والعلنية، 
لرتتيب �سوؤون املنطقة ل�سالح الوليات املتحدة واإ�رسائيل 
ت�سري الختيارات والتعيينات، اأن بايدن يعتزم اتخاذ موقف 
طيب  رجب  الرئي�س  و�سيا�سات  تركيا،  جتاه  �رسامة  اأكرث 
اأردوغان، واأنه يعتزم قيادة ال�سيا�سة الإيرانية بالدبلوما�سية 

بدلً من العقوبات والقوة الع�سكرية.
ترامب  دونالد  وليته  املنتهية  الرئي�س  �سيا�سة  متيزت 
مبمار�سة العقوبات امل�سددة �سد اإيران مقابل املفاو�سات 
مع رو�سيا وتركيا، بينما تتجه اإدارة بايدن اإىل عك�س البو�سلة 
متاما، من خالل ممار�سة �سغوط على رو�سيا وتركيا مقابل 

مفاو�سات مع اإيران.
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انخرط فيه املوؤرخون وراد التوا�صل االجتماعي 

امللك �سا�سناق يثري اجلدل مبنا�سبة يناير
فجرت عملية تد�صني متثال للملك �صا�صناق تزامنا مع بداية االحتفال بال�صنة االمازيغية الفالحية 2971 نقا�صا 
بني الباحثني حول حقيقة هذا امللك وقد تدخل يف النقا�ش باحث م�صري االأمر زاد نار اجلدل وقودا بعد اأن �صمل 

موؤرخني وباحثني يف علم االثار واالأنرثوبولوجيا
حممد بن ترار

يتداول  الذي  الوقت  يف 
ال�سنة  براأ�س  املحتفلون 
كل  يف  باجلزائر  الفالحية 
هذا  ق�سة  اجلزائر  ربوع 
الفراعنة  هزم  الذي  الزعيم 
الثالث  رم�سي�س  قيادة  حتت 
يف موقعة وقعت على 40 كلم 
ت�سمى  تلم�سان  غرب  جنوب 
املعروفة  مو�سى  اوالد 
�سنو�س،  بني  ببلدية  حاليا 
احتفاال  تقيم  التزال  والتي 
باملنا�سبة عن طريق كرنفال 
يجوب اأحياء القرية باالألب�سة 
القدمية ورموزها التي ت�سري 
امللك  هذا  وقوة  باأ�س  اىل 
قبل  الفراعنة  هزم  الذي 
اأقام �سكان  2971 عاما. كما 
للقائد  متثاال  وزو  تيزي 
نهار  تد�سينه  مت  الرببري 

اأم�س.
اختالف  متحور  وقد 
مواقع  ورواد  املوؤرخني 
حول  االجتماعي  التوا�سل 
�سا�سناق  القائد  ومولد  اأ�سل 

ولد  بربريا  يعتربه  من  بني 
م�رصيا  يعتربه  ومن  مب�رص 
طبيعي  ب�سكل  احلكم  ورث 
ومل  احلاكمة  االأ�رصة  �سمن 
ب�سمال  �سلة  اأية  له  تكن 

الفرعون  يهزم  ومل  اإفريقيا 
مل  الأنه  الثالث  رم�سي�س 

يزامنه. 
مواقع  �سهدت   وقد  هذا   
االجتماعي  التوا�سل 

نقا�سات حادة ذهبت اإىل اأنه 
بال�سنة  ل�سا�سناق  عالقة  ال 
الفالحية االمازيغية يف حني 
راحت بعد االفكار الو�سطية 
لي�س  االمازيغي  �س�سناق  ان 
نف�سه  هو �سا�سناق الفرعون 
ال40  االأ�رصة  من  املنحدر 
البحوث  لتبقى  امل�رصية  
مفتوحة للباحثني اجلزائريني 
يف هذا املو�سوع ملا ي�سكله 
من اأهمية لكونه عن�رصا من 

عنا�رص الهوية الوطنية.
خمتلف  �سهدت  وقد  هذا 
احتفاالت  الوطن  واليات 
ال�سنة  براأ�س  عارمة 
اقامة  خالل  من  االمازيغية 
الن�ساطات  الأهم  معار�س 
ال�سعبية  واالأكالت  واملاآثر 
كما  والتقاليد،  والعادات 
خمتلف  يف  به  االحتفال  مت 

املوؤ�س�سات الرتبوية.
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مكتب اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�صر ق�صائي معتمد لدى 
حمكمة ال�صراقة

الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�صاء  جمل�ش 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�صر تكليف بالوفاء عن طريق الن�صر 
باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�رص  ق�سائي لدى حمكمة ال�رصاقة 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة املذكور اعاله و الوا�سع ختمه و توقيعه 
طرف  من  املمثلة  االنفتاح  اخلا�سة  املدر�سة  طلب  على  بناءا   . ادناه 
موؤ�س�ستها ال�سيدة بيتيوي �سفية . ال�ساكن ب: 92 طريق املر�سد اجلوي 
ال�رصاقة  رئي�س حمكمة  ال�سادر عن  االأمر  على  .بناءا  اجلزائر   بوزريعة 
بتاريخ 2020/12/31  حتت رقم 5614 املت�سمن الرتخي�س بن�رص و تعليق 
القرار  املتمثل يف  التنفيذي  ال�سند  بناءا على   . بالوفاء  التكليف  حمتوى 
 2018/03/19 بتاريخ  املدنية  الغرفة  تيبازة  ق�ساء  جمل�س  عن  ال�سادر 
بال�سيغة  املمهور  و    18/00722 الفهر�س  رقم   18/00126 رقم  ق�سية 
حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  املعدل  و  املوؤيد   2018/867 رقم  التنفيذية 
 17/04234 رقم  جدول   2017/10/18 بتاريخ  املدين  الق�سم  ال�رصاقة 
: حي عدل  .ال�ساكن ب  ال�سيد خلويف �سمري  كلفنا   . فهر�س 17/07280  
املنظر اجلميل عمارة د رقم 14 عني البنيان اجلزائر القا�سي ب :  باإلزامه 
دينار  الف  وت�سعة و�سبعون  1.379.000،00) مليون وثالثمائة  بدفع مبلغ 
)خم�سون  دج   50.000،00 مبلغ   + اأبنائه  م�ستحقات متدر�س   ) جزائري  
االختياري  التنفيذ  م�ساريف  دج   6798+ تعوي�س  جزائري(  دينار  الف 
+94200،4دج  احلقوق التنا�سبية للمح�رص الق�سائي ، ونبهناها : بان لها 
مهلة 15 يوما ت�رصي من تاريخ ن�رص هذا املح�رص و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا 

املح�رص الكل طبقا للقانون .

مكتب اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�صر ق�صائي معتمد لدى 
حمكمة ال�صراقة جمل�ش ق�صاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر
 الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�صة  االعرتا�صات لبيع عقار 
باملزاد العلني 

بطلب من/احمد عي�سى رابح .
ال�ساكن ب حي بوجمعة خليل وادي الرمان العا�سور اجلزائر .

بناء على  قائمة �رصوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2020/12/16 
حتت رقم 2020/36  جلل�سة االعرتا�سات جلل�سة يوم 2021/01/19 على ال�ساعة 
: العا�رصة �سباحا  امام مكتب الرئي�س لدى حمكمة ال�رصاقة  و جلل�سة البيوع ليوم 

2021/02/22  على ال�ساعة : الواحدة والن�سف زواال امام حمكمة ال�رصاقة  
تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية . تتمثل احلقوق العقارية مو�سوع البيع 
باملزاد العلني يف ن�سيب ال�سيدة احمد عي�سى زينب املتمثل يف 05/01 يف العقار 
االتي   تعيينه : -ح�سب �سهادة توثيقية قطعة ار�س واقعة باإقليم بلدية الدرارية 
باملكان امل�سمى القادو�س م�ساحتها 14 ار و 90 �سا حتمل رقم 279 من املخطط 
التوبوغرايف لبلدية الدرارية ، عقد م�سهر بتاريخ 1930/01/10 حجم 959 رقم من 
43 يحدها من جهة من قبل ال�سيد : علي بن عمار ومن جهة ثانية من قبل ال�سيد : 
بلقا�سم ومن جهة ثالثة من قبل ال�سيد م�سطفى بن بن عمر ومن جهة اخرية ال�سيد 
: م�سطفى بن عمر نف�سه .وكما توجد هذه القطعة االر�سية ومتتد وت�سرت�سل مع 

جميع منافعها ومرافقها من غري ا�ستثناء او حتفظ 
ب�سعر افتتاحي 26.820.000،00دج، نعلن عن جل�سة االعرتا�سات لبيع عقار عن 
العا�رصة �سباحا    : ال�ساعة  العلني  وذلك  يوم  2021/01/19 على  طريق املزاد 
امام مكتب الرئي�س لدى حمكمة ال�رصاقة و جلل�سة البيوع ليوم 2021/02/22  على 
ال�ساعة : الواحدة والن�سف زواال امام حمكمة ال�رصاقة  . وعلى كل من يرغب يف 
معلومات او االطالع على دفرت ال�رصوط ان يت�سل مبكتبنا نحن املح�رص الق�سائي 

بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
مكتب اال�صتاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء 

حم�صرة ق�صائية لدى اخت�صا�ش حمكمة ال�صراقة-جمل�ش ق�صاء تيبازة 
ال�صراقة ايدير  التطوري عي�صات  م�صكن  حي   04

ن�صر م�صمون عقد التبليغ الر�صمي يف جريدة يومية وطنية
املواد 412/04من ق ا م و االدارية

لفائدة: ال�سيدة : قاهر �سناء بنت حممد ال�رصيف ، بدون عمل 
ال�ساكن )ة( بـ : 16 �سارع نور الدين مقريي – بولوغني اجلزائر و املختار موطنه )ها( مبكتب املح�رصة الق�سائية  االأ�ستاذة بومدين مروان فاطمة 

الزهراء الكائن بالعنوان اأعاله 
�سد : هواري حممد و�سام بن عبد القادر 

ال�ساكن ب  : حي 70 م�سكن كو�سيدار عمارة 20 زرالدة 
-تنفيذا لل�سند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة املحرر بتاريخ 2017/01/22 رقم 2017/52 موقع من قبل االأ�ستاذ الوايف علي موثق املمهور بال�سيغة 

التنفيذية 
-بناء على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي و حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوح اإعالنات املحكمة املوؤرخني يف 2018/06/20

-بناء على حم�رص تبليغ �سند تنفيذي و حم�رص تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوح اإعالنات بلدية زرالدة املوؤرخني يف 2018/06/13
-تنفيذا لالأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 03/10/ 2019 رقم الرتتيب 01157 فهر�س رقم 19/1041 و عمال باأحكام فقرة الرابعة 
من ن�س املادة 412 من ق  اإ . م .و.  اإ   التي تن�س اإذا كانت قيمة االلتزام تتجاوز خم�سمائة الف دينار جزائري )500.000 دج( يجب ان ين�رص م�سمون 
عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية باإذن من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ » قمنا بن�رص حمتوى التكليف بالوفاء املت�سمن 
مايلي » تكليف هواري حممد و�سام بن عبد القادر ، ال�ساكن ب: حي 70 م�سكن كو�سيدار عمارة 20 زرالدة اأن يدفع للطالبة بني اأيدينا املبلغ التالية : 
8.000.000.00 دج مبلغ الدين ، 276.080.00 دج حق تنا�سبي 2 % مع جميع الر�سوم م�ساريف التنفيذ = 6.586.00 دج + 7.086.00 دج  )م�ساريف 
التعليق( + 9.250.00 دج )م�ساريف الن�رص باجلريدة ( املجموع الكلي =8.299.002.00 دج ) ثمانية ماليني و مائتان و ت�سعة و ت�سعون الف واثنان 
دينار جزائري (  �رصحنا له اأنه ملزم باأداء ما كلف به يف اأجل خم�سة ع�رص )15 ( يوم ت�رصي ابتداء من تاريخ ن�رص هذا املح�رص ، طبقا لن�س املادة 

612 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و انه يف حال امتناعه �سوف تبا�رص �سده اإجراءات التنفيذ اجلربي 

مكتب اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�صر ق�صائي معتمد لدى 
حمكمة ال�صراقة جمل�ش ق�صاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر 
الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�صة  االعرتا�صات لبيع عقار 
باملزاد العلني 

لبنانية  العربي للطباعة والن�رص والتوزيع » �رصكة تو�سية ب�سيطة  الكتاب  بطلب من/ �رصكة »دار 
ممثلة من طرف مديرها �سجل جتاري رقم12667  .

الكائن مقرها ب / االجتماعي 06 �سارع فردان بناية بنكبيبلو�س /بريوت لبنان املتخذة موطنها 
املختار مبكتب حماميها االأ�ستاذ براهمي ح�سان الكائن 55 �سارع تلة اأح�سن ال�رصاقة

�سد / زالقي املختار .
ال�ساكن ب /  احلي التطوعي خايطي احمد ا�سطاوايل

 2020/11 رقم  2020/07/13 حتت  ال�رصاقة  لدى حمكمة  املودع  البيع  قائمة �رصوط  بناء على  
امام  �سباحا   العا�رصة   : ال�ساعة  على   2020/07/30 يوم  جلل�سة  االعرتا�سات  جلل�سة  باحل�سور 
حمكمة ال�رصاقة  و جلل�سة البيوع املوؤجلة  ليوم 2021/02/02 على ال�ساعة : الواحدة زواال  امام 

حمكمة ال�رصاقة.
ببلدية  موجودة  جافة  طبيعة  من  ار�سية  ملكية   . االجمالية  امل�ساحة  و  وو�سفه  العقار  تعيني 
مربع  مرت  واربعون  وثمانية  مائة  قدرها  م�ساحة  ذات  خايطي  حي  امل�سمى  باملكان  ا�سطاوايل 

)148م²( ت�سكل جمموعة ملكية رقم 311 ق�سم 03 من م�سح االأرا�سي لبلدية ا�سطاوايل
ح�سب تقرير اخلربة : قطعة ار�س م�ستطيلة ال�سكل وم�سطحة ال�سطح، عليها بناية م�سكن فردي 
اأر�سي +  يتكون امل�سكن من طابق  العمومي وواجهة خلفية  الطريق  بواجهة رئي�سية مطلة على 

طابق اول + علية + �سطح نافذ يرتبع امل�سكن على م�ساحة 124م²حدوده كالتايل : 
من جهة ال�سمال : م�سكن خا�س

منجهةاجلنوب :طريقعام
مناجلهةال�رصقية :م�سكن خا�س
مناجلهةالغربية :م�سكن خا�س

ب�سعرافتتاحي39.034.350 دج .) ت�سعة وثالثون مليون واربعة وثالثون الف وثالثمائة وخم�سون 
حممد  بن  اال�ستاذة  العقاري  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  تقرير  (،ح�سب  جزائري  دينار 
البيع  املوؤجلة  ليوم  البيوع  لبيع عقار عن طريق املزاد العلني  جلل�سة  نعيمة، نعلن عن جل�سة 
يف  يرغب  من  كل  وعلى  ال�رصاقة.  حمكمة  امام  زواال   الواحدة   : ال�ساعة  على     2021/02/02
بالعنوان  الق�سائي  املح�رص  نحن  مبكتبنا  يت�سل  ان  ال�رصوط  دفرت  على  االطالع  او  معلومات 

املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة ال�رصاقة 

مكتب اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�صر ق�صائي معتمد لدى 
حمكمة ال�صراقة جمل�ش ق�صاء تيبازة 

الهاتف  اجلزائر  درارية  الدوفان   حي   07  : ب  مكتبه  الكائن 
023.33.04.22:

اعالن عن جل�صة  االعرتا�صات لبيع عقار 
باملزاد العلني 

بطلب من/ اأحممدي زيان بن �سعد .
ال�ساكن ب : 103 واد الطرفة درارية املختار موطنه مكتب االأ�ستاذ بلحاج ح�سني املحامي الكائن ببو�ساوي 03 

رقم 475 ال�رصاقة .
بناء على  قائمة �رصوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رصاقة بتاريخ  2020/12/16 حتت رقم 2020/37 باحل�سور 
لدى حمكمة  رئي�س  اأمام مكتب  العا�رصة �سباحا    : ال�ساعة  يوم 2020/01/19 على  جلل�سة االعرتا�سات جلل�سة 

ال�رصاقة و جلل�سة البيوع ليوم 2020/02/23 على ال�ساعة : الواحدة والن�سف زواال امام حمكمة ال�رصاقة  
تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية . ح�سب مقرر اال�ستفادة  : قطعة ار�س �ساحلة للبناء مب�ساحة تبلغ 

260م ² رقم H9 بحي �سانتا كروز الدرارية 
ح�سب تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري رزاز حممد عبد ال�سمد خبري ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 
:عبارة عن قطعة ار�س تقدر م�ساحتها ب )260م²( م�ستوية م�سيد عليها بناية تتكون من طابق ار�سي و طابق 

علوي ، ويحدها ال�سارع من ثالث جهات.
لوالدته  والثاين  و عائلته  للمدعى عليه  واحد  فيها م�سكنني متال�سقني  ان  امليدان  لكن املالحظ يف  مالحظة: 

واخوته واخواته:
امل�سكن االول: للمدعى ال�سيد : معلوم احممد مدخله من االباب املوجود يف اجلهة ال�سمالية الغربية / يتكون من 
طابقني ، طابق ار�سي وطابق علوي ، مب�ساحة 130م² لكل طابق ،الطابق االر�سي يتكون من ثالث غرف ومطبخ 
 ،  %100 بن�سة  البناء  مكتمل  االر�سي  الطابق  هذا  العلوي  الطابق  اىل  ت�سعد  و�سالمل  ،ورواق  ومرحا�س  وحمام 
الطابق العلوي مكتمل البناء بن�سبة 80% وهو يتكون من ثالث غرف ومطبخ ، وحمام ومرحا�س ورواق باال�سافة اىل 

ال�سالمل التي ت�سعد اىل ال�سطح ، ال�سطح غري مكتمل.
امل�سكن الثاين : لوالدته واخوته واخواته مدخله من اجلهة ال�سمالية ال�رصقية ، وهة اي�سا يتكون من طابقني ، طابق 
ار�سي وطابق علوي مب�ساحة 100م² لكل طابق ، الطابق االر�سي يتكون من ثالث غرف ومطبخ ، حمام ، مرحا�س 
، ورواق و�سالمل ت�سعد اىل الطابق العلوي ، الطابق االر�سي مكتمل البناء بن�سبة 100% به حديقة مب�ساحة )30م²( 
من اجلهة اجلنوبية ال�رصقية ، الطابق العلوي مكتمل البناء بن�سبة 80% وهو يتكون من ثالث غرف ومطبخ ، حمام 

ومرحا�س ورواق باال�سافة اىل ال�سالمل التي ت�سعد اىل ال�سطح .ال�سطح غري مكتمل.
-امل�ساحة الكلية املبنية من كامل قطعة االر�سي ت�ساوي )260-30( = 230م².

ب�سعر افتتاحي 22.309.000،00 دج ، نعلن عن جل�سة االعرتا�سات لبيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك  يوم  
2021/01/19 على ال�ساعة العا�رصة   �سباحا مبحكمة ال�رصاقة  و جلل�سة البيوع ليوم 2021/02/23 على ال�ساعة : 
الواحدة و الن�سف زواال امام حمكمة ال�رصاقة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رصوط ان 

يت�سل مبكتبنا نحن املح�رص الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة. 

مكتب اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�صر ق�صائي معتمد لدى 
حمكمة ال�صراقة جمل�ش ق�صاء تيبازة 

الهاتف  اجلزائر  درارية  الدوفان   حي   07  : ب  مكتبه  الكائن 
023.33.04.22:

اعالن عن جل�صة  االعرتا�صات لبيع عقار 
باملزاد العلني 

بطلب من/�ساو�س خوان فيالة  .------------------------------------------------------------
ال�ساكنة ب: 23 ديار النعامة رقم 90 االبيار اجلزائر -----------------------------------------------

البيع املودع لدى حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2020/12/23 حتت رقم 2020/38  جلل�سة االعرتا�سات  بناء على  قائمة �رصوط 
ليوم  البيوع  و جلل�سة  ا�رصاقة   لدى حمكمة  الرئي�س  مكتب  امام  �سباحا   العا�رصة   : ال�ساعة  على   2021/01/26 يوم  جلل�سة 

2021/02/28  على ال�ساعة : الواحدة والن�سف زواال امام حمكمة ال�رصاقة  قاعة اجلل�سات رقم 02.
تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية . تتمثل احلقوق العقارية مو�سوع البيع باملزاد العلني يف :عقار �سكني يتمثل يف 

قطعة ار�س كائنة باملكان امل�سمى ال�سبالة ، رقم 12 �سارع املقربة الدرارية اجلزائر 
م�ساحتها :165م² ،�سكلها الهند�سي م�ستطيل وحدودها كما يلي:

-من ال�سمال ال�رصقي عقار �ساغر خا�س ملك ال�سيد عمر مزياين .
-من اجلنوب ال�رصقي عقار �ساغر خا�س ملك ال�سيد عطايف نور الدين 

-من ال�سمال الغربي عقار �ساغر ملك ال�سيد عطايف نور الدين 
-من اجلنوب الغربي الطريق

ال�سطح  اىل  و�سالمل منفذ  و�سطح  واأربع طوابق علوية   ار�سي  100% مكونة من طابق حتت  بن�سة اجناز  بناية   : م�ستمالتها 
وهي كمايلي :

طابق ار�سي  مب�ساحة 165 م² يتكون من : مدخل رئي�سي ومرابني واحد على ميني املدخل و الثاين على �سمال املدخل و�سالمل 
ثابتة مبنية باال�سمنت واخلر�سانة كمنفذ لل�سعود للطابق العلوي 

طابق علوي اول : مب�ساحة 165م² يتكون من : �سقتني كل �سقة بها ثالث غرف ، مطبخ ، حمام ومرحا�س كلهم جمهزين ،�سالمل 
ثابتة مبنية باال�سمنت و اخلر�سانة امل�سلحة كمنفذ لل�سعود للطابق العلوي  ، �سطح مب�ساحة 25م² 

طابق علوي ثاين : مب�ساحة 165م² يتكون من �سقتني : �سالمل ثابتة مبينة باال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة  كمنفذ لل�سعود للطابق 
العلوي ال�سقة االوىل مب�ساحة 50م² تتكون من : غرفتني ، مطبخ ، حمام ومرحا�س كلهم جمهزين ، �سطح مب�ساحة 65م² ، 

والثانية مب�ساحة 50 م² تتكون من غرفتني ،مطبخ و حمام ومرحا�س كلهم جمهزين 
الطابق العلوي الثالث: مب�ساحة 165م²   يتكون من �سقتني و�سالمل ثابتة مبينة باال�سمنت واخلر�سانة امل�سلحة كمنفذ لل�سعود 
للطابق العلوي ، ال�سقة االوىل مب�ساحة 50م² تتكون من غرفتني ومطبخ وحمام ومرحا�س كلهم جمهزين ،�سطح مب�ساحة 65م² 
، والثانية مب�ساحة 50م² تتكون من غرفتني ، ومطبخ وحمام ومرحا�س كلهم جمهزين ال�سطح يف االعلى جمهز ب�سلم كمنفذ 

لل�سعود اليه وحماط ب�سور من كل جهاته 
باال�سافة للطابق حتت االر�سي او قبو من اجلهة ال�سمالية الغربية للبناية مب�ساحة 110م²  

ب�سعر افتتاحي 51.152.500،00دج ، نعلن عن جل�سة االعرتا�سات لبيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك  يوم  2021/01/26 
على ال�ساعة : العا�رصة �سباحا  امام مكتب الرئي�س لدى حمكمة ال�رصاقة  و جلل�سة البيوع ليوم 2021/02/28  على ال�ساعة : 
الواحدة والن�سف زواال امام حمكمة ال�رصاقة  قاعة رقم 02. وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رصوط ان 

يت�سل مبكتبنا نحن املح�رص الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة .

املح�صر الق�صائياملح�صر الق�صائي املح�صر الق�صائي املح�صر الق�صائي

املح�صر الق�صائي

املعلومة املرقمنة

العامل من زاوية اأخرى
 

املعلومة  ت�سهد 
تكنولوجية  ثورة 
مما   : هائلة 
تعرف  جعلها 
رقميا  تدفقا 
رهيبا مقارنة مبا 
يف  عليه  كانت 
فهي  ال�سابق.. 
خط من اخلطوط 
التي  ال�رصيعة 

تامة  ب�سفافية  احلقيقة  اإىل  املتلقي  ت�سمن 
اأما الرقمنة فيعتربها خرباء التكنولوجيا االآنية 

التي تبقي اال�ستمرارية واملواكبة احل�رصية

 املعلومة املرقمنة :
يف  املعلومة  بها  متر  التي  االآلية  ال�رصعة   
غ�سون ثوان. وتعترب احللقة املفقودة يف العمل 
ميكن  وال  عامة  ب�سفة  االإعالمي  اأو  ال�سحفي 
طويلة  حنكة  بعد  اإال  يقتن�سها  اأن  لل�سحفي 

ومتر�س جدير يف هذا املجال.
 

اآليات املعلومة :
 

اأو  املعلومة  فيها  تخلق  التي  املبدئية  ال�سيغة 
االأ�سا�س  وتعترب  املعلومة،  و�سطها  يف  تولد 
يراد من  التي  لتطوراتها وحتقيقاتها  الرئي�سي 

خاللها الو�سول اإىل هدف معني.
اإذن:

 املعلومة املرقمنة تعترب جيال جديدا يتمتع به 
االإعالم يف ظل اندثار ال�سيغ النمطية القدمية، 
ابتكارات   لها  ي�سمن  ميالدا جديدا  واإعطائها 

تكنولوجية اخرى.
م�صعودة فرجاين

عالمات

اإ�سهار
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تظاهرة حا�شدة للبطالني بورقلة
.     مطالب بفتح حتقيق يف خروق ب�شوق ال�شغل

جتمهر �شباح اأم�س جمع غفري من طالبي العمل اأمام حجرة ال�شمود  بورقلة للمطالبة بحقهم يف 
العمل وفتح حتقيق معمق يف التجاوزات واخلروق التي ظل م�شكوت عنها ب�شوق ال�شغل .

 اأحمد باحلاج 

تندد  �شعارات  رفعوا  املحتجون 
العاملة  اليد  بالواقع املزري مللف 
املحلية  غرار  »الع�شابة  ،على 
رئي�س  قرارات  تنفيذ  �شد  بورقلة 
حما�شبة  »نريد   ،« اجلمهورية 
املتورطني يف ملف ال�شغل »،«نريد 
ال   ... للبطال  مبا�رشا  توظيفا 
»تطبيق   ،« الورق  على  عرو�شا 
ملحة  �رشورة  الوزاري  املن�شور 
ممثل  قال  مت�شل  �شياق  ،ويف   «
البطالني كمال بو�شول ، اأن مليونية 
على  جاءت   ،  2021 جانفي   12
اأمام  احتجاجية  وقفة   37 خلفية 
جواريا  لقاء   47 و  الوالية  مقر 

البطال  ال�شباب  ان  اأكد  حيث   ،
منظومة  يف  حتقيق  بفتح  يطالب 
والعاجزة  املتعفنة  الت�شغيل 

يف  املتورطني  ومعاقبة  ،ملحا�شبة 
التعجيزية  ال�رشوط  واإلغاء   ، ذلك 
و  خا�شة  الوطنية  ال�رشكات  من 

ال�رشكات  ت�شنها  التي  االأجنبية 
اأن  موؤكدا  اخلربة،  عامل  و  كال�شن 
البطالني متم�شكون  ب�رشورة و�شع 
حد للإجحاف الكبري الذي يتعر�س 
له طالبو العمل مبا فيهم االطارات 
ال�رشكات  م�شتوى  على  املحلية 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية 

النفطية .
ومعلوم اأن ملف ال�شغل بوالية ورقلة 
املركزية  بالعا�شمة  املعروفة 
بني  من  يعترب   ، ال�رشقي  للجنوب 
جتاوزت  التي  ال�شائكة  امللفات 
االأمر  ،وبات  املحلية  ال�شلطات 
�شناع  من  جادا  تدخل  ي�شتدعي 
احتقان  الحتواء  بالبلد  القرار 

اجلبهة االجتماعية املحلية .
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اإح�شائيات وباء 

باجلزائر كورونا يف اجلزائر يرتب�س  حقيقي  خطر  هناك 
لي�شت  ومواجهته  اخلارج  و  الداخل  يف 
االأمر  يحتاج  اإمنا  ،و  حلده  اجلي�س  مهمة 
يردع  و  الطامعني  مينع  موحدا   موقفا 

املرتب�شني.
باأي  الذهاب  تريد  الناعقة  الغربان  بع�س 
مدركة  وهي  راديكالية  خيارات  نحو  ثمن 
وهناك  النتائج  و  املاآالت  االدراك  متام 
الذين  الياأ�س  �شناع  ،وهم  اأخطر  هو  ما 
طروحات  عرب  الت�شاوؤم  زرع  يف  يتفننون 
مملة و اأ�شطوانات م�رشوخة  يتم ترديدها 
و رفعها يف كل منرب متاح ،عرب الفاي�شبوك 
 ... االجتماعي  التوا�شل  من�شات  كل  ويف 
اخلروج من االأزمة ممكن جدا..و الطريق 
لي�س جمهوال و راأينا يف خ�شم الوباء احلايل 
ت�شيء  لن  الذي  الطيب  اجلزائريني  معدن 
وهذا  الزمن  فيه  يغري  ،ولن  ال�شوائب  اإليه 

هو الراأ�شمال االأبقى واالأقوى و االأنقى.

مع احلدث 

الوحدة �شالحنا الأبقى

وداد احلاج

بلدية عني احلجل بامل�شيلة

منتخبون يف عني الإع�شار
على خلفية عدم ا�شتكمال و�شع ملفات 

النادي املحرتف

جلنة الن�شباط متهل الأندية
�شمن ت�رشيحات  تداولتها كثري من  �شهرا اأو خ�شم النقاط

مواقع التوا�شل االجتماعي ببلدية 
احلجل)امل�شيلة(موؤخرا’  عني 
اخل�شو�س  وجه  على  فيها  جاء 
احلاليني  االأع�شاء  من  عدد  اأن 
املكّون  البلدي  ال�شعبي  للمجل�س 
من19ع�شوا باتوا يتدخلون يف كل 
م�شائل  يف  خا�شة  وكبرية  �شغرية 
مبختلف  ال�شكنات  بتوزيع  تتعلق 
البناء  ح�ش�س  على  زيادة  �شيغها 
الريفي والقطع االأر�شية؟ا التي تتم 
بطرق ال تتوافق وراأي االأغلبية بل 
واللمز،والدليل  الهمز  حولها  يكرث 
�شمت  ح�شة  اآخر  يف  حدث  ما 
كبار  جتار  300قطعة.منهم 
واأثرياء.بينما يف ال�شفة االأخرى ال 
حجة للفقراء واالأرامل واملطلقات 

�شوى الطعن اأو االحتجاج؟ا
ت�شاءل  املنظمات  اإحدى  رئي�س 
البلدية  ل�شيخ  )كيف  له  من�شور  يف 

املهازل(  هذه  اأمام  ي�شمت  اأن 
من  يحدث  عما  را�ِس  هو  وهل 
هي  مهازل؟ا....وما  من  حوله 
تكفل  التي  القانونية  ال�شيغة 
لهوؤالء االأع�شاء يف اأن يت�رشفوا يف 
وت�شكل  الدولة  منحتها  امتيازات 
ح�شا�شية كربى ـ اإن مل يكن هناك 
ـ  الرتاخي داخل املجل�س  نوع من 
امل�شوؤوليات؟ا..واأن  حتديد  ويف 
فر�شة  وجدوها  االأع�شاء  بع�س 
متاحة ليربجموا وي�شجلوا االأ�شماء 
كما يحلو لهم...وكاأن املجل�س بل 
وهو  ت�رشيحاتهم(  )ح�شب  راأ�س 
ما حدث فعل يف احل�شة االأخرية 
احل�ش�س  باأن  هذا  يبني  .حيث 
وزعت  والتي  االأخرى  القدمية 
منذ �شنوات خلت..كانت من ن�شج 
االأع�شاء اأنف�شهم الذين مل يجدوا 

الرادع القانوين لتوقيفهم .
جمال .ن

التابعة  االن�شباط  جلنة  �رشعت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
املتعلّقة  االإجراءات  تطبيق  يف 
متتثل  مل  التي  االأندية  مبعاقبة 
وجهتها  التي  التعليمات  اإىل 
من  للعبة  اجلزائرية  االحتادية 
اخلا�شة  امللفات  ا�شتكمال  اأجل 
اإجازة  على  للح�شول  بالفرق 
النادي املحرتف التي ت�شمح لها 
املحرتفة  الرابطة  يف  بالن�شاط 
االأوىل والتي يبلغ عددها 10، اأين 
اأقدمت على تطبيق بنود ما جاء 
الفاف  لوائح  من   19 املادة  يف 
والتي ت�شّمن خللها اإلزام الفرق 
املعنية بدفع غرامة مالية قيمتها 
20 مليون �شنتيم للفريق الواحد، 
ثانية  ومنح االأندية املعنية مهلة 
من اأجل ا�شتكمال امللف وو�شعه 

الكروية  الهيئة  م�شتوى  على 
املهلة  حددت  حيث  املخت�شة، 
تاريخ  من  ابتداء  واحدا  �شهرا 
بفرق  االأمر  ويتعلق  جانفي،   11
�شباب  اجلزائر،  مولودية  من  كل 
ن�رش  �شطيف،  وفاق  بلوزداد، 
وهران،  مولودية  داي،  ح�شني 
املدية،  اأوملبي  العا�شمة،  احتاد 
احتاد  بوعريريج،  برج  اأهلي 
بلعبا�س و�رشيع غليزان. واأنذرت 
املعنية  االأندية  االن�شباط  جلنة 
املن�شو�س  العقوبات  بتوقيع 
التي  واللوائح  القوانني  يف  عليها 
ت�شرّي الفاف، وذلك يف حال عدم 
اأين ت�شل  التعليمة،  اإىل  االن�شياع 
النقاط  اإىل خ�شم  تلك العقوبات 

من الر�شيد.
عي�شة ق.

بكورونا جديدة  اإ�شابة   272
ارتفاع اجمايل اال�شابات اىل : 102369

ت�شجيل04 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2812

حاالت ال�شفاء اجلديدة : 205
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 69608

يف �شلف وتلم�شان  

غرق 3 �شيادين هواة 
وحر�س  املدنية  احلماية  عنا�رش  با�رشت 
 03 عن  البحث  اأم�س  اأول  منذ  ال�شواحل 
بال�شواطئ   غرقوا  بعدما  هواة   �شيادين 
لل�شيد بكل من  �شاطئ  اإليها  التي قدموا 
ب�شلف  بني حواء  ،و�شاطئ   بتن�س  املنارة 

،و�شاطئ ببدر بتلم�شان .
هذا وقد با�رشت م�شالح احلماية  املدنية  
لكل من �شلف  وتلم�شان حملة بحث وا�شعة 
عن  ال�شحايا ، حيث مت انت�شال جثة ال�شياد 
تن�س  بدائرة  منارة  ب�شاطئ  اختفى  الذي 
وادي  ينحدر من  ،والذي  ال�شلف  يف والية 
والذي  �شنة   50 العمر  من  البالغ  الف�شة  
اجلثث  حفظ  م�شلحة  اإىل  جثثه  نقل  مت 
بتن�س  اال�شت�شفائية  العمومية  باملوؤ�ش�شة 
البحث  عملية  زالت  ما  اأخرى  جهة  من   ،
جارية عن �شياد هاو اآخر من املدية فقد 
اإىل  االأحد  ليلة  من  العا�رشة  ال�شاعة  منذ 
االثنني بالقرب من مرفاأ ال�شيد ببني حواء 

يبلغ من العمر 35 �شنة .
حممد بن ترار

جامعة »اجلزائر3«

نفي فتح 
»ما�شرت اأونالين« 

جميع  اأم�س،  »اجلزائر3«،  كذبت جامعة 
بفتح  واملتعلقة  موؤخرا  املتداولة  االأخبار 
اجلامعية  ال�شنة  اخلط خلل  ما�شرت عرب 

احلالية 2020/2021.
واأفادت اإدارة اجلامعة، عرب اإعلن ن�رشته 
يف  العايل  للتكوين  اجلامعة  مديرية  نيابة 
الطورين االأول و الثاين و التكوين املتوا�شل 
وال�شهادات والتكوين العايل يف التدرج، اأنه 
»اأونلين«  اخلط  عرب  ما�شرت  فتح  يتم  مل 

خلل ال�شنة اجلامعية 2020/2021.
مرمي خمي�شة

بعد ف�شخ عقده مع اإدارة االأوملبي

�شيد علي لكروم خارج 
اأ�شوار اأوملبي املدية 

املدية  اأوملبي  اإدارة   ، االثنني  م�شاء  اأعلنت 
�شيدعلي  اللعب  مع  العقد  بف�شخ  قامت  اأنها 
بيان  يف  االدارة   �شكرت  و   ، بالرتا�شي  لكروم 
لها على �شفحة الفريق الر�شمية اللعب  �شيد 
علي لكروم على كل ما قدمه للأوملبي يذكر اأن 
للمدرب  اال�شا�شية  الت�شكيلة  اللعب غاب عن 
الرابعة  اجلولة  لقاء  عقب   ، حجار  �رشيف 
دون  اهداف  بثلثة  الفريق  فيه  انهزم  الذي 
ميدان  ار�شية  على  اجلزائر  مولودية  امام  رد 
ملعب 5 جويلية ،  هذا وقد ا�شتاأنف االأوملبي 
حت�شرياته بعد الفوز الذي حققه رفقاء خلف 
ال�شيف وداد تلم�شان بهدفني لهدف،  اهلل على 
بعني  تنتظرهم  التي  املقبلة  املواجهة  حت�شبا 
عن  غاب  وقد  املحلي،  االحتاد  اأمام  مليلة 
باالإ�شابة  ب�شبب  حممد  الطيب  التح�شريات 
مع  و�شيندمج  باخلطرية  لي�شت  تبدو  التي 

زملءه الحقا.

ع�شية يناير بالبويرة

اإحباط ت�شويق 12 قنطارا من الدجاج الفا�شد 
العمران  �رشطة  وحدة  متكنت 
وحماية البيئة باأمن والية البويرة 
كمية  ت�شويق  عملية  اإحباط  من 
�شاحلة  غري  الدجاج  من  معتربة 
راأ�س  اإحياء  ع�شبة  لل�شتهلك 
حيث   ، يناير  االأمازيغية  ال�شنة 

 12 بحجز  العنا�رش  ذات  قامت 
قنطارا من الدجاج كانت على منت 
3 �شاحنات تربيد و�شيارة �شياحية 
بطريق  املراقبة  حاجز  يف 
�شهادة  انعدام  وتبني  ب�شام  عني 
اإجراء  وعدم  للمنتج  البيطرية 

الرقابة البيطرية بعد الذبح وكذا 
،وبعد  والو�شم  التو�شيب  انعدام 
من  املحجوزة  الب�شاعة  معاينة 
الفلحة  مديرية  بيطري  طرف 
منها  الفا�شد  اجلزء  توجيه  مت 
للنفايات  التقني  الردم  مركز  اإىل 

املعمول  االإجراءات  تتخذ  فيما 
ال�شالح  اجلزء  بخ�شو�س  بها 
لل�شتهلك الب�رشي ،و مت توقيف 
املتورطني وتقدميهم اإىل اجلهات 

الق�شائية .
اأح�شن مرزوق

م�شدر الفريو�س القاتل

درا�شة اإيطالية تفجر املفاجاأة ب�شاأن من�شاأ كورونا
 La( ريبوبليكا  ال  �شحيفة  اأفادت 
فريق  اأن  االإيطالية   )Republica
اأن  اأبحاث من جامعة ميلنو وجد 
م�شابة  كانت  عاما   25 تبلغ  امراأة 
بالفريو�س بالبلد يف نوفمرب 2019، 
عن  االإعلن  من  اأ�شابيع  قبل  اأي 

حالة االإ�شابة االأوىل عامليا.
اأخذ خزعة  الطبي كان قد  الفريق 
من جلد املري�شة، تبني فيها ظهور 
ووفقا  ب�رشتها،  على  حمراء  بقع 

بع�س  اأن  ات�شح  ميلنو،  لباحثي 
هو  بالفريو�س  االإ�شابة  اأعرا�س 
وللتو�شل  جلدية  اأمرا�س  ظهور 
انت�شار  ب�شاأن  احلقيقة  اإىل 
واال�شتفادة  امل�شتجد  الفريو�س 
�شيتجه  امل�شتخل�شة،  الدرو�س  من 
فريق حتقيقات من منظمة ال�شحة 
بوؤرة االنت�شار  اإىل ووهان،  العاملية 
اعتربت  وقد  للمر�س  االأوىل 
اأع�شاء  اإحدى  كومبانز،  ماريون 

تُ�شتثنى  اأال  يجب  اأنه  الفريق،  هذا 
اأي من الفر�شيات املطروحة وباأن 
مكافحة  عن  م�شوؤول  برمته  العامل 

الفريو�س.
وقالت كومبانز: »يف هذه املرحلة، 
اأي فر�شية.  ا�شتثناء  باإمكاننا  لي�س 
بالتحقيقات  البدء  املهم  من  لكن 
االأ�شا�شية  البوؤرة  ت�شكلت  من حيث 
ووهان«.  اأي  الفريو�س  النت�شار 
ال�شحة  منظمة  »كانت  واأ�شافت: 

خطر  من  حذرت  قد  العاملية 
وال  املعدية  االأمرا�س  انت�شار 
اأعتقد اأنه يجب لوم اأحد بل حماولة 
و�شدد  العامل«.  جاهزية  حت�شني 
ن�شوء  احتمال  على  اأي�شا  الباحثون 
الفريو�س يف منطقة خمتلفة متاما 
عن املنطقة التي اكتُ�شف فيها يف 
اقليم ووهان ال�شيني، م�شريين اإىل 

�رشورة اال�شتمرار بالتحقيقات.

قامت فرقة البحث و التدخل التابعة مل�شلحة 
ال�رشطة الق�شائية باأمن والية تيبازة بتفكيك 
املخدرات،  ترويج  يف  خمت�شتني  �شبكتني 
العلقات  و  االت�شال  خللية  بيان  اأفاد  قد  و 
ا�شتعلماتي  و  اأنه بعد عمل ميداين  العامة، 
منظمتني  اإجراميتني  �شبكتني  توقيف  مت 
اأعمارهم  اأ�شخا�س ترتاوح   09 متكونتني من 
برتويج  تقومان  �شنة،   45 و  �شنة   30 مابني 
تيبازة  والية  اإقليم  م�شتوى  على  املخدرات 

من خلل هاته العملية مت �شبط وحجز :
الهندي(، 03  )القنب  املخدرات  من  كلغ   03
نقل  يف  ت�شتعمل  ونفعية  �شياحية  �شيارات 
وترويج هاته ال�شموم ، مبلغ مايل يقدر بـ 150 

مليون �شنتيم ،03 هواتف نقالة.
حيث مت اإجراء ملف ق�شائي �شد االأ�شخا�س 
النيابة  اأمام  تقدميهم  ليتم  فيهم،  امل�شتبه 
املخت�شة اإقليميا يف ق�شية حيازة املخدرات 

لغر�س الرتويج .

االإطاحة بع�شابتني تروج املخدرات يف تيبازة

حجز 03 كغ من القنب الهندي

نبيل كعا�س

�س.زكرياء

ال�شلف

معر�ض ملوؤلفات
عبد احلميد بن هدوقة

للمطالعة  العمومية  الرئي�شية  املكتبة  حتت�شن 
بال�شلف ابتداء من اأم�س االأحد و على مدار اأ�شبوع 
»عبد  والروائي  االأديب  موؤلفات  الأهم  معر�شا 
احلميد بن هدوقة« �شمن فعاليات الندوة الوطنية 
الهياكل  جميع  عرب  الو�شية  الوزارة  تنظمها  التي 
واملوؤ�ش�شات الثقافية، ح�شبما علم لدى املنظمني  
واأو�شح مدير املكتبة، حممد قمومية، اأن املعر�س 
يندرج �شمن فعاليات الندوة الوطنية للروائي عبد 
الو�شية  الوزارة  من  باإ�رشاف  هدوقة  بن  احلميد 
التاأ�شي�س  ..من  اجلزائرية  »الرواية  �شعار،  وحتت 
هذا  ببهو  عر�س  و«يت�شمن  التكري�س«،  اإىل 
التوا�شل  مواقع  وعلى  )املكتبة(  الثقايف  ال�رشح 
التي  الكاتب وكذا املوؤلفات  اآثار  اأهم  االجتماعي، 

تتحدث عنه«.



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 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

