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اأعلن حممد �رشيف  رئي�س ال�سلطة الوطنية 
امل�ستقلة لالنتخ�ب�ت،عن وجود حتقيق�ت ت�أهيلية 

لإط�رات ب�ل�سلطة ذات توجه�ت حزبية و ك�سف عن 
اإجراءات جديدة يف تنظيم النتخ�ب�ت  و تطهري 

العملية النتخ�بية من امل�ل الف��سد .

اأعلن املعهد الوطني للبحث يف 
الرتبية  الت�بعة لوزارة الرتبية والتعليم عن 
فتح م�س�بق�ت للتوظيف بعنوان �سنة 2020 

تخ�س 50 اأ�ست�ذا من احل��سلني على �سه�دات 
دكتوراه يف 17 تخ�س�س� ل�سم�ن تكوين 

فعلي والنهو�س ب�لقط�ع .

اأعلنت موؤ�س�سة بريد اجلزائر، يف بي�ن له� اأم�س 
الأربع�ء اأنه تقرر رفع احلد الأق�سى للمب�لغ التي 

ميكن �سحبه� على م�ستوى �سب�بيك املك�تب 
الربيدية اإىل 200.000 دين�ر جزائري.

ب��رشت ال�سلط�ت العلي� حتقيق�ت معمقة يف 
ت�سيري اأموال دعم احلليب والقمح ،وم�ستق�ته من 

املواد املدعمة ال�ستهالك بعد اكت�س�ف 
جت�وزات كبرية ب�لعديد من الولي�ت والوقوف 

على تورط  العديد من الإط�رات.

ببلدية  مرهومة   فرقة  �سك�ن  ن��سد 
�سم�ل  اق�سى  الواقعة   ، احلو�س�ن 
املدية  وايل  املدية   ولية  �رشق 
يد  مد  ق�سد    ، العلي�  ال�سلط�ت  و 
قريتهم  اإعم�ر  لإع�دة  امل�س�عدة 
ال�سوداء  الع�رشية  اإب�ن  التي هجروه� 

لدواعي اأمنية ،

تبعات التناحر على اأرا�شي العر�س باملناطق ال�شهبية  
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الدفاع الوطني، وذلك يف اإطار اإجراء تقييم ملا مت اإجنازه يف العام املن�شرم، وما ينتظر اجلي�س الوطني ال�شعبي من 
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 الفريق ال�شعيد �شنقريحة اأمام اإطارات وزارة الدفاع

اجلي�س قادر على مواجهة التحديات اخلطرية
.    رهانات يتعني رفعها يف امل�شتقبل القريب واملتو�شط

عقد الفريق ال�شعيد �شنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، اأم�س اجتماع عمل على 
م�شتوى مقر وزارة الدفاع الوطني، وذلك يف اإطار اإجراء تقييم ملا مت اإجنازه يف العام املن�شرم، 

وما ينتظر اجلي�س الوطني ال�شعبي من حتديات يتعني رفعها يف امل�شتقبل القريب واملتو�شط.
ق.و

العام  الأمني  من  كل  اللقاء  هذا  ح�رض 
القوات  وقادة  الوطني  الدفاع  لوزارة 
وروؤ�ساء الدوائر واملراقب العام للجي�ش 
املركزية  امل�سالح  وروؤ�ساء  واملديرون 
اجلي�ش  ولأركان  الوطني  الدفاع  لوزارة 

الوطني ال�سعبي.
كلمة  الفريق  األقى  املنا�سبة،  وبذات 
مبنا�سبة  تهانيه  فيها  جدد  توجيهية، 
امليالدي  اجلديدين،  العامني  حلول 
واأكد حر�سه   ،2971 والأمازيغي   ،2021
اأركان  رئا�سة  مهام  توليه  منذ  ال�سديد، 
حتديد  على  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش 

خريطة طريق وا�سحة املعامل:
لكم  اأتقدم  اأن  البداية،  يف  يل  »يطيب 
حلول  مبنا�سبة  احلارة،  بتهاين  جميعا 
 ،2021 امليالدي  اجلديدين،  العامني 
ولأهلكم  لكم  متمنيا   ،2971 والأمازيغي 
وال�سعادة  ال�سحة  موفور  وذويكم، 
اإليكم حتيات وتقدير  اأزف  والهناء، واأن 
رئي�ش اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني على كل 
الوطني  اجلي�ش  يبذلها  التي  اجلهود 
ال�سعبي، يف �سبيل توفري موجبات الأمن 

وال�سكينة يف كافة ربوع الوطن.
اأن  منذ  احلر�ش،  �سديد  حر�ست  لقد 
حظيت بثقة رئي�ش اجلمهورية، وتوليت 

الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئا�سة  مهام 
على  املا�سي،  العام  بداية  ال�سعبي، 
عملت  وا�سحة،  طريق  خريطة  حتديد 
على تر�سيخ معاملها، يف اأذهان خمتلف 
خالل  الوحدات،  وقادة  امل�سوؤولني 
اإىل  بها  قمت  التي  امليدانية  الزيارات 
الع�سكرية،  والنواحي  القوات  قيادات 
وخالل الجتماعات مع خمتلف الأن�ساق 
القيادية، هذه الروؤية ال�ساملة التي يتعني 
وه�سم  بروحها،  التقيد  اجلميع  على 
اأهدافها  التام يف  والنخراط  اأفكارها، 
جميع  حتقيق  غاية  اإىل  ومراميها، 
بناء  يف  امل�رضوعة  وتطلعاتنا  اآمالنا 

يكون  ومتطور،  ع�رضي،   قوي،  جي�ش 
اجلديدة،  اجلزائر  �سمعة  م�ستوى  يف 
وك�سب  التحديات  كافة  رفع  وباإمكانه 
رهانات القرن الواحد والع�رضين، جي�ش 
نحو  ثبات  بكل  ي�سري  مبا�سيه،  فخور 

امل�ستقبل الواعد.
حر�سي  عن  التعبري  يل  يطيب  كما 
الذي  اللقاء،  هذا  عقد  على  ال�سديد 
كاإطارات  واإياكم  يجمعني  اأن  اأردت 
وم�سوؤولني، عاملني على م�ستوى قيادات 
والهيئات  الهياكل  ،وخمتلف  القوات 
املركزية لوزارة الدفاع الوطني واأركان 
اجلي�ش الوطني ال�سعبي، من اأجل اإجراء 

تقييم مو�سوعي، ملا مت اإجنازه يف العام 
حتديات  من  ينتظرنا  وما  املن�رضم، 
القريب  امل�ستقبل  يف  رفعها  يتعني 

واملتو�سط«.
املعرت�سة  التحديات  اأن  اأكد  الفريق 
تتطلب من اجلميع الرتقاء اإىل م�ستوى 
اأن  تام  واأنه على يقني  عظمة اجلزائر، 
خربته  بحكم  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش 
الطويلة، قادر على اأداء الأمانة، و�سون 
الوديعة، واأن يكون يف م�ستوى الّثقة التي 

و�ّسَحُه بها �سعبنا العظيم:
عظيمة  التحديات  هذه  اإن  »نعم، 
وتتطلب  الوقت،  نف�ش  يف  وخطرية، 
م�ستوى   اإىل  نرتقي  اأن  جميعا  منا 
بالدنا  قدر  كان  فلقد  اجلزائر،  عظمة 
مواجهة  هو  يزال،  ول  التاريخ  مر  على 
التحديات والنت�سار عليها، مهما كلفها 
اأن  تام  يقني  على  واإين  ت�سحيات.  من 
جي�ش  �سليَل  ال�ّسعبي،  الوطني  اجلي�َش 
الّتجاِرب  من  ميلك  الوطني،  الّتحرير 
�رضاعه  يف  اكت�سبها  التي  ات  واخِلربرْ
الهمجي، وخمتلف  الإرهاب  مع  املرير 
وتكّيَفه  بها،  مّر  التي  القا�سية  الُدرو�ش 
الإيجابّي مع م�ستجّدات الع�رض العلمّية 
يوؤدي  اأن  على  لقادٌر  والّتكنولوجّية، 
يف  يكون  واأن  الوديعة،  وي�سون  الأمانة، 
�سعبنا  بها  و�ّسَحُه  التي  الّثقة  م�ستوى 

العظيم.«

حممد �شريف لـ"الو�شط" 

حتقيقات تاأهيلية حلماية«�سلطة 
النتخابات« من التاأثري احلزبي

ال�سلطة  رئي�ش  �رضيف   حممد  اأعلن 
وجود  لالنتخابات،عن  امل�ستقلة  الوطنية 
حتقيقات تاأهيلية لإطارات بال�سلطة ذات 
اإجراءات  عن  ك�سف  و  حزبية  توجهات 
تطهري  و  النتخابات   تنظيم  يف  جديدة 

العملية النتخابية من املال الفا�سد .
جريدة  نظمته  منتدى  خالل  نوه  قد  و 
ال�سيا�سية  التن�سئة  باأهمية  اأم�ش،  احلوار 
يف املجتمع و�رضورة الوعي الدميقراطي 
ال�سعبي قبل الآليات التطبيقية يف مراقبة 
،و  الإعالم  نا�سد  النتخابات،و  نزاهة 
على  ال�سلطة  مل�ساعدة  املدين  املجتمع 
الر�سوة  حماربة  و  النتخابات  نزاهة 

حلماية �سوت ال�سعب .
و اأو�سح �رضيف اأن ال�سلطة تخت�ش باجلانب 
بال�سوؤون  معنية  وغري  التاأطري  و  الب�رضي 
املالية و اللوج�ستية، و هي مازالت حمالة 
اىل مديريات الإدارة املحلية بالوليات، و 
�رضح اأنه مل يقم بتوقيف اأي من�سق ولئي 
بل هناك حتقيقات  ف�ساد،  ب�سبب ق�سايا 
بع�ش  من  ال�سلطة  لتطهري  تاأهيلية 
الذين قد ينالون من  الإطارات املتحزبة 

م�سداقية ال�سلطة.

حيث اأعلن عن اإجراءات جديدة للقطيعة 
مع املمار�سات ال�سابقة من خالل القانون 
اعرتف  و  لالنتخابات،  اجلديد  الع�سوي 
كان ل  ال�سابق  اأن الختيار املنتخبني يف 

يعك�ش اإرادة املواطنني.
ويف رده عن �سوؤال للو�سط ، حول م�ستوى 
بع�ش املوؤطرين الذي ل يتعدى يف العديد 
البتدائي  التعليم  م�ستوى  املكاتب  من 
ب�سبب تواطئ ال�سلطات املحلية يف اإعداد 
القوائم، اأجاب �رضيف اأن القانون اجلديد 
املكاتب،  اأع�ساء  ت�سكيلة  يف  �سيلزم 
بدون  هذا  الأقل،  على  بكالوريا  م�ستوى 
 375 عددهم  و�سل  الذي  املتطوعني 
 « الأمانة  »حفاظ  يلقبون ب  متطوع  األف 
الذين قد ي�سل عددهم مليون متطوع يف 

العمليات القادمة.
اجلديد  النمط  اآليات  اأن   �رضيف  �سدد  و 
غري   « ال�سكارة   « �سيجعل  لالنتخابات 
مفيدة للفا�سدين، خا�سة اأنه �ستتم مراجعة 
و  الرت�سح،  معايري  و  �رضوط  يف  جذرية 
�سيطرح امل�رضوع بعد امل�سادقة عليه من 

طرف رئي�ش اجلمهورية .
�س.زكرياء

و�شيطة اجلمهورية بالعا�شمة، تافلي�س جازية لـ"الو�شط"

رقمنة القطاعات �ستحل 70 باملائة من م�ساكلنا الإدارية
.    مهمتي التكفل بان�شغالت املواطنني بجميع الهيئات الإدارية 

ك�شفت و�شيطة اجلمهورية لولية اجلزائر، تافلي�س جازية، يف حوار خ�شت به جريدة »الو�شط«، اأم�س، اأن و�شاطة اجلمهورية مكلفة 
بو�شع خارطة طريق م�شتقبلية يف العديد من القطاعات املتعرثة، للق�شاء على �شبب اخللل و امل�شاكل التي تقع فيها با�شتمرار، م�شرية 

باملنا�شبة اأن مهمتها اجلوهرية هي حت�شني جودة اخلدمة العمومية وبناء ج�شور ثقة بني الإدارة واملواطن.
حاورتها: مرمي خمي�شة

.      بداية، من هي جازية تافلي�س ؟

�سابقا  التخطيط  يف  مهند�سة  جازية  تافلي�ش 
على  اجلمهورية  لو�سيط  املحلية  واملندوبة 
املر�سوم  تعينت مبقت�سى  اجلزائر،  ولية  م�ستوى 
 ،2020 جويلية  �سهر  من   30 يوم  ال�سادر  الرئا�سي 
مهمتي هي التكفل بان�سغالت املواطنني املتعلقة 
بجميع القطاعات والهيئات الإدارية بدون ا�ستثناء، 
العدالة،  يد  مازالت يف  التي  الن�سغالت  ما عدى 
اأو  اخلارجية  ال�سوؤون  بوزارة  عالقة  لها  التي  اأو 
واملر�سوم  القانون  هنا  الوطني،  الدفاع  وزارة 
لنا بالتدخل ملعاجلة مثل هذه  الرئا�سي ل ي�سمح 
الق�سايا، وانتهز الفر�سة لتو�سيح نقطة مهمة فيما 
يخ�ش املوظفني الذين �سدر حكم ق�سائي نهائي 
تطبيق  رف�ست  املوؤ�س�سات  لكن  اإدماجهم  باإعادة 
حلل  التدخل  ميكننا  احلالة  هذه  يف  احلكم،  هذا 
اختالف  هناك  يبقى  �سابهها،  وما  امل�سكلة  هذه 
لكننا نعمل امل�ستحيل  العام واخلا�ش،  القطاع  يف 

لت�سوية و�سعية هوؤلء.

.     حدثينا عن ال�شالحيات املمنوحة 
ولية  يف  املواطنني  �شكاوي  ملعاجلة  لكم 

اجلزائر ؟

اجلمهورية  و�ساطة  ماهية  بعد  تفهم  مل  النا�ش 
اأن يدكوا وهنا تكمن  وما دورها احلقيقي، ويجب 
لهم  املعلومة  اإي�سال  يف  الإعالم،  و�سائل  مهمة 
م�ساعدة  وهي  نبيلة  ملهمة  هنا  موجودين  اأننا 
اجلزائريني ومرافقتهم للتخفيف من اأعباء التنقل 
لالإدارة  موازية  ادراة  لإقامة  ولي�ش  الإدارات،  بني 
حدد  الرئا�سي  واملر�سوم  القرار،  �سلطة  لها  التي 
اجلهات  مرا�سلة  اإمكانية  اأول  �سالحياتنا،  بدقة 
حق  منلك  كما  القطاعات،  جميع  يف  املعنية 
التي  املقرتحة  احللول  بني  ومن  حلول  اقرتاح 

الفاعلة  نقابات  موؤخرا  ا�ستقبلنا  فعاليتها،  اأثبتت 
يف قطاع النقل الذين كانوا يهددون ب�سن اإ�رضاب 
ت�سوية  ا�ستطعنا  لديهم 11 مطلب متع�رض  وكان  و 
خم�ش مطالب منها، مب�ساعدة وايل ولية اجلزائر، 
يو�سف �رضفة،  الذي اأوؤكد اأنه يتكفل بجدية و�سدر 
رحب بان�سغالت املواطنني دون تاأخري اأو مماطلة 
، واأقدم له باملنا�سبة �سكر خا�ش نظري الإمكانيات 
اخلا�سة  املهام  لت�سهيل  قبله  من  املقدمة 
فيها،  بالبت  نتكفل  التي  العرائ�ش  يف  بالتحريات 
ل�سمان  املطلوبة  الإمكانيات  لكل  توفريه  وكذا 
على  اجلمهورية  و�ساطة  ملندوبية  احل�سن  ال�سري 
م�ستوى اجلزائر العا�سمة، ن�سيت تف�سيل اآخر هو 
�سهري  تقرير مف�سل  بار�سال  اأي�سا  اأننا مطالبون 
امللفات  كل  حول  اجلمهورية،  لو�سيط  و�سنوي 
فيها على  البث  التي مت  و  الدرا�سة  قيد  التي هي 
م�ستوانا، مع اإمكانية تقدمي اقرتاحات لأن و�ساطة 
اجلمهورية مكلفة بو�سع خارطة طريق م�ستقبلية 
�سبب  ملعرفة  املتعرثة  القطاعات  من  العديد  يف 

اخللل .

بعد  على  املنجزة  احل�شيلة  ماهي       .
اأربعة اأ�شهر من تن�شيبكم ؟

فيها  البث  مت  عري�سة   500 نحو  لدينا  حاليا 
يوميا  ن�ستقبل  لحظتي  ومثلما  م�ستوانا،  على 
نتكفل  حيث  املواطنني،  من  العري�سات  ع�رضات 
ح�سب  على  وفورية  �رضيعة  ب�سفة  بان�سغالتهم 
على  للملف،  ال�ستعجايل  والطابع  وثقل  اأهمية 
الوثائق  كل  على  ويتوفر  كامال  امللف  يكون  اأن 
اكت�سفنا  لأننا  ال�سكوى،  تاأكد �سحة  التي  الر�سمية 
احلقائق  تزوير  اأو  غ�ش  وحماولة  تالعبات  وجود 
من بع�ش املواطنني عند البت يف درا�سة العرائ�ش 
املوظفني  اأمر  جعلني  مما  بان�سغالتهم،  للتكفل 
بال�ستقبال املعني بالأمر اأو موكل ر�سمي اأو ممثل 
القانون، تفاديا  به  اإطار ما ي�سمح  ال�رضعي له يف 
وكذلك  عقباها،  يحمد  ل  مغالطات  يف  للوقوع 

لكي نكون حمميني قانونا من اأي تزوير وغ�ش قد 
كثرية  م�سابهة  مواقف  معنا  وحدثت  وقع،  يكون 
لأ�سخا�ش ميثلون اأنهم يف حاجة ما�سة للم�ساعدة، 
لكن مبجرد اأن طلبنا منهم قدوم املعني اأو وثائق 

ر�سمية مدعمة للملف مل يعودوا اأبدا.
  

.     هل لديكم اآليات حمددة ل�شتق�شاء 
من  للمواطنني  احلقيقية  الن�شغالت 

امل�شدر مبا�شرة ؟

اأعاد  تبون،  املجيد  عيد  اجلمهورية،  رئي�ش 
كانت  التي  اجلمهورية  و�ساطة  هيئة  ا�ستحداث 
موجودة قبال �سنوات 1996 و1997، وهذا لتقريب 
اأن هناك  يعلم  املواطن من موؤ�س�سات دولته، لأن 
فيها  يتخبط  وم�ساكل  وبريوقراطية  تظلمات 
املواطن الب�سيط دون اأن يجد جواب، كما اأن هناك 
تنفيذها  اأو  فيها  البت  يتم حتى  ملفات قدمية مل 
اأنها �رضعية وقانونية، وبالتايل هيئتنا تتكفل  رغم 
املتعلقة  الطعون  وتتلقى  الإ�سكاليات  هذه  بحل 
بالقرارات الإدارية، وكذا ال�سكاوى املختلفة التي 
ملعاجلتها   العام وت�سعى  املرفق  بت�سيري  تتعلق 
وحلها، من خالل ت�سليمهم اإجابة ورد وا�سح حول 
عري�ستهم، وبناء على هذا فاإن اأبوابنا مفتوحة اأما 
ان�سغالتهم، ون�ستقبلهم و  جميع املواطنني لطرح 
نتحدث ونن�ست لهمومهم مبا�رضة، وبعدها ن�سعى 
للتكفل مبلفهم فورا ونرا�سل اجلهات املعنية بدون 
اإق�ساء وبدون انقطاع كل يوم من الـ8 �سباحا اإىل 4 
ون�سف م�ساءا، ويف اأقرب فر�سة ن�سلمهم الرد مع 
بها  القيام  الواجب  املطلوبة  للخطوات  توجيههم 
نتحدث  و  ن�ستقبل  كما  م�سكلتهم،  حلل  اإمتاما  اأو 
للتكفل  ن�سعى  وبعدها  مبا�رضة،  لهمومهم  ونن�ست 
بدرا�سة  املكلفة  الإطارات  فورا وتقوم  مبلفهم 
والقيام  املعنية  اجلهات  العرائ�ش مبرا�سلة 
انقطاع  وبدون  اإق�ساء  بدون  الالزمة  بالتحريات 
كل يوم، واأطالب باملنا�سبة بال�ستعجال يف حتيني 
اأ�سحى  الذي  الت�رضيعية  والن�سو�ش  القوانني 

لتعليمات  تنفيذا  كله  وهذا  ق�سوى«،  »�رضورة 
يخ�ش حت�سني  فيما  اجلمهورية،  لرئي�ش  ال�سارمة 
جودة اخلدمة العمومية، والعمل على ا�سرتجاع ثقة 
بني املواطن وموؤ�س�سات دولته واملواطن والإدارة، 
به  الذي متر  ال�ستثنائي  الو�سع  خ�سو�سا يف ظل 

البالد جراء تف�سي فريو�ش كورونا.   

رقمية  بو�شائل  ت�شتعينون  هل       .
املن�شة  عرب  �شواء  باملواطنني  لالت�شال 
الرقمية اأو عرب مواقع التوا�شل الجتماعي 

لالإن�شات لن�شغالتهم والتكفل بها ؟

بو�سيط  خا�ش  فاي�سبوك  اأملك  ل  �رضاحة 
اجلمهورية على م�ستوى ولية اجلزائر ، وهذا لعدة 
فتح  على  جمربة  غري  قانونيا  اأين  اأهمها  اأ�سباب 
�سفحة اأو ح�ساب ر�سمي على الفاي�سبوك اأو غريه 
من مواقع التوا�سل الجتماعي، ثانيا من الناحية 
الأمنية لغاية اللحظة ل منلك امليكانيزمات الالزمة 
التي حتمي بياناتنا من املخرتقني و »الهاكرز«، هذا 
بالإ�سافة اأن الف�ساء الفرتا�سي مليء باحل�سابات 
الوهمية والتهويل والتغليط، لدرجة اأن الفاي�سبوك 
اأ�سخا�ش  من طرف  البحار  وراء  من  ي�سري  اأ�سبح 
الدولة  اإجنازات  هدم  على  يعملون  �سمري  بدون 
زر  كب�سة  بوا�سطة  تبذلها  التي  املجهودات  وكل 
»املعني  املواطن  ا�ستقبال  اأف�سل  ولهذا  ب�سيطة، 
الطعن« مبا�رضة على م�ستوى مكتبي  اأو  بال�سكوى 
لولية  اجلمهورية  لو�ساطة  املحلية  املندوبية  يف 
الالزمة  بتحريات  ونقوم  بالأبيار،  الكائن  اجلزائر 
ون�سلمهم الرد الكتابي على ان�سغالهم مع توجيههم 
لالإجراءات الالزم اإتباعها لت�سوية و�سعيتهم �سواء 
الربيد اللكرتوين دون مماطلة يف  اأو  الهاتف  عرب 
اأقرب وقت ممكن، طبعا على ح�سب ثقل امللفات 
لكن يف الأغلب الرد يكون اأق�سى تقدير يف غ�سون 
اأ�سبوع بالن�سبة للعرائ�ش ال�سغرية اأما املعقدة فمن 
اأن ت�سل الإجابة بعد �سهر، ويف ظل بقاء  املمكن 

هذه الأ�سباب قائمة لن اأقدم على هذه اخلطوة.  

تعليمات  وجه  اجلمهورية  رئي�س       .
البريوقراطية  على  للق�شاء  �شارمة 
بدل  البلديات  بع�س  لكن  الإدارية، 
ا�شتخراج  التخفيف كر�شوا لها، واأكرب دليل 
و�شع  �شهادة CASNOS وCNAS  يتطلب 
من  لتمكن  �شهر  اإىل  يوم   15 وانتظار  طلب 
ما  النا�س،  م�شالح  عطل  ما  ا�شتخراجها، 

تعليقكم ؟

هنا يجب الرجوع للجهات املخت�سة، ول ميكن البت 
يف معاجلة هذا ، اإل عندما ت�سلنا �سكوى كتابية من 
املواطنني مرفقة بكل الدلئل حول هذا الإ�سكال، 
لأنه لو مل تكن هناك بريوقراطية اإدارية ملا كانت 
هناك هيئة م�ستحدثة ا�سمها و�ساطة اجلمهورية، 
وهنا تكمن مهمتنا لأننا نتكفل مبرافقة املواطنني 
الإدارات، وهناك  التنقل بني  اأعباء  والتخفيف من 
هوؤلء  ومن حق  ومظلومة،  نا�ش موجوعة  حقيقة 
امل�رضوعة،  على حقوقهم  يح�سلوا  اأن  املواطنني 
راحة  ل�سمان  هذا  لتطبيق  الإمكانيات  كل  ولدينا 

املواطنني

.     كلمة اأخرية ؟

للرقمنة يف جميع القطاعات يف  اأن نذهب  نتمنى 
م�ساكلنا  من  باملائة   70 لأن  العاجل«،  »القريب 
هذا  امل�ستويات،  جميع  على  �ستحل  الإدارية 
واقت�ساد  واجلهد  الوقت  اخت�سار  اإىل  بالإ�سافة 
املال، وتخفيف على املواطن عناء التنقل لالإدارة 
باملنا�سبة  اأثمن  كما  البيت،  من  ان�سغالته  وحل 
ق�سرية،  فرتة  منذ  الو�سية  اجلهات  به  قامت  ما 
بتمكني  ت�سمح  اإطالق خدمة جديدة  واملتمثل يف 
عن  املدنية  احلالة  وثائق  ا�ستخراج  من  املواطن 
باقي  على  امليزة  هذه  تعمم  اأن  انتظار  يف  بعد، 

الإجراءات الإدارية.
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ت�سيري اأموال الدعم يف مادتي احلليب والقمح 

�سبكات امل�ساربة تتحدى ال�سلطات العمومية
.    نهب احلبوب وحتويلها كاأعالف للموا�سي 

با�سرت ال�سلطات العليا حتقيقات معمقة يف ت�سيري اأموال دعم احلليب والقمح ،وم�ستقاته من 
املواد املدعمة اال�ستهالك بعد اكت�ساف جتاوزات كبرية بالعديد من الواليات والوقوف 

على تورط  العديد من االإطارات يف ق�سايا نهب احلبوب وحتويلها كاأعالف للموا�سي ونهب 
احلليب املدعم ،و م�سحوقه وحتويله ل�سناعة اجلنب والياغورت هذا وقد مت اإطالق  التحقيقات 
مع املنتجني واأ�سحاب املطاحن ،وامللبنات ومع الهيئات ذات ال�سلة، لتحديد امل�سوؤوليات ،وملعرفة 

تطابق كميات م�سحوق احلليب والقمح مع ما هو منتج فعليا بكل والية من الواليات .
حممد بن ترار

الق�ضائية  العامون باملجل�س  النواب  با�رش 
على  بناء  امللف  هذا  يف  معمقة  حتقيقات 
نظرا  البالد  يف  العليا  ال�ضلطات  من  تعليمات 
يف  امل�ضجلة  واالختالالت  احلالية  للو�ضعية 
اإنتاج وتوزيع مادة احلليب والفرينة والقمح يف 
بالدنا منذ فرتة بالعديد من الواليات على غرار 
البليدة ،   ، ، بلعبا�س ، وهران  ، تيارت  تلم�ضان 
قاملة ، ميلة االأمر الذي جعل ال�ضلطات العليا 
الوطني  والديوان  الفالحة  وزارة  ويف مقدمتها 
املجهر  حتت  الن�ضاط  هذا  للحليب بو�ضع 

االأموال  مع  مقارنة  امل�ضجلة  للندرة  نظرا 
القطاع  منه  ي�ضتفيد  الذي  العمومي  والدعم 
هذه  من  الب�ضيط  املواطن  حاجيات  لتلبية 
وامل�ضاربة  واالحتكار  الندرة  املادة  وتفادي 
اأعوان ال�ضبطية  العامون  النواب  كلف  ، وكقد 
للتحقيق  الوطني  للدرك  التابعة  الق�ضائية 
والوقوف  حدا  على  والية  بكل  امللف  يف 
احلليب  احلقيقية  لتوزيع  الو�ضعية  على 
من  واخلبزوم�ضتقاتهما  والدقيق  وم�ضتقاته 
التي  املحتملة  التجاوزات  العجائن ،وحتديد 
ترتكز  ، حيث  املجال  هذا  ت�ضجيلها يف  ميكن 
لكل  االأ�ضلية  احل�ضة  مطابقة  على  التحقيقات 

ملبنة اأو مطحنة وحقيقة الكميات التي تتلقاها 
،ون�ضاطها الفعلي والوقوف على انتاج كل منها من 
خالل االعتماد على بع�س التقنيات الدقيقة يف 
ا�ضتهالك  ن�ضبة  مقارنة  غرار  على  التحري 
احلليب  من  لالأكيا�س  احلقيقي  والعدد  املياه 
امل�ضتغلة ،وتركيزها  يف  امل�ضحوق  وكمية 
ن�ضبة  مطابقة  اإىل  احلليب،اإ�ضافة  من  لرت  كل 
للوقوف على  الطاقة يف كل مطحنة  ا�ضتهالك 
وال�ضهري  اليومي  للن�ضاط  احلقيقي  احلجم 
ومطابقتها مع الكميات االإجمالية التي تتلقاها 
احل�ض�س  احلبوب �ضمن  من  مطحنة  كل 
اأخرى  ،وبطرق  الطريقة  ،وبهذه  االعتيادية 

والكميات  لالأن�ضطة  احلقيقية  الن�ضبة  ت�ضتخرج 
التي ميكن التالعب بها ،والتي يتم حتويلها عن 
وجهتها على ح�ضاب حق املواطن يف وفرة تلك 
التحقيقات  اإىل  تو�ضلت  هعذا  وقد   ، املواد 
ومناورات  وجتاوزات  خمالفات  ت�ضجيل 
من  العمومي  الدعم  حتويل  اأجل  من  تدلي�ضية 
،حيث  الواليات  من  بالعديد  االأ�ضلية  وجهته 
املخالفني  �ضد  العمومية  حتريك  الدعوى  مت 
واملطاحن  وم�ضوؤولني  امللبنات  اأ�ضحاب  من 
متورطني مبديريات الفالحة ،و�ضتتم متابعتهم 
ق�ضائيا وفقا للقانون،بينما ال تزال هناك بع�س 
التحقيقات جارية مع بع�س امل�ضتثمرين الذين 

االأ�ضلية،  وجهته  عن  الدعم  بتحويل  يقومون 
الربح ال�رشيع كتحويل كميات �ضخمة  اأجل  من 
باأ�ضعار  االأعالف  اإىل  وال�ضلب  اللني  القمح  من 
اال�ضتهالك  اإىل  توجيهها  من  بدال  م�ضاعفة 
اجلنب  الإنتاج  احلليب  بودرة  حتويل  اأو  الب�رشي 
احلليب االأمر  عو�س �ضناعة  والياغورت 
الذي يحقق اأرباحا كبرية على ح�ضاب املواطن 
بغية  الدعم  له  يوجه  ان  املفرو�س  من  الذي 
اال�ضتفادة من اخلبز ،واحلليب املدعم با�ضعار 
اإىل  يوؤدي  النذرة  ابعاده  وخلق  ،  لكن  مقبولة 
املوجه  الدعم  بني  التوازن  وعدم  امل�ضاربة 

للطبقات اله�س واال�ضتهالك الب�رشي .

باأ�سطول ي�سم نحو 3.500 �ساحنة يف جممع »لوجيرتان�س« 

ا�ستحداث فرع متخ�س�س يف النقل الدويل 
الربي  للنقل  العمومي  املجمع  يعمل   
على  »لوجيرتان�س«  اللوج�ضتيك  و  للب�ضائع 
ال�ضلطات  م�ضاعي  يف  بقوة  االنخراط  
ال�ضادرات  تعزيز  اإىل  الرامية  العمومية 
من  جملة  خالل  من  املحروقات  خارج 
اإىل مرافقة املتعاملني  الرامية  االإجراءات 
امل�ضدرين نحو اال�ضواق االإفريقية ح�ضبما 
اأفاد به اأم�س االأربعاء الرئي�س املدير العام 

للمجمع بوعالم كيني.
و�ضع  »لوجيرتان�س«  جممع  اأن  كيني  واأكد 
احلر  التبادل  منطقة  لدخول  حت�ضريا   -
العام  بداية  مع  التنفيذ  حيز  االفريقية-  
الب�رشية  الو�ضائل  كافة   «  ،2021 اجلاري 
�ضطرتها  التي  االأهداف  الإجناح  واملادية 
ال�ضلطات العليا للبالد يف جمال الت�ضدير«، 
م�ضريا على وجه اخل�ضو�س اإىل »ا�ضتحداث 
�ضيعمل  الدويل  النقل  يف  متخ�ض�س  فرع 
يف  االقت�ضاديني  املتعاملني  مرافقة  على 

نقل �ضلعهم اإىل خمتلف 
البلدان االفريقية ال�ضيما بلدان اجلوار«.

املدير  الرئي�س  ح�ضب  االأمر،  يتعلق  كما 
عبور  »مناطق  بتهيئة  للمجمع،  العام 
تندوف  بواليتي  للت�ضدير  خم�ض�ضة 
للنقل  مراكز  على  حتتوي  ومترنا�ضت 
من  اجلمركية،  الرقابة  حتت  وم�ضتودعات 
عن  ف�ضال  الت�ضدير  م�ضار  ت�ضهيل  �ضاأنها 

م�ضاهمتها يف اإنعا�س الن�ضاطات 

احلدودية  املناطق  م�ضتوى  على  التجارية 
وا�ضتحداث منا�ضب ال�ضغل«.

ويتوقع املجمع ا�ضتالم االأر�ضية اللوجي�ضتية 
بتمرنا�ضت املرتبعة على م�ضاحة 16 هكتار 
وا�ضتالم   ،  2021 من  الرابع  الثالثي  خالل 
على  املرتبعة  بتندوف  العبور  منطقة 
االول من  الثالثي  بداية  8 هكتار،  م�ضاحة 
العام 2022 ويف االإطار نف�ضه، قام املجمع 
خالل  من  حظريته  بتعزيز   2020 خالل 
�ضاحنة ن�ضف مقطورة جديدة  اقتناء 250 
البلدان  خمتلف  نحو  ال�ضلع  نقل  ل�ضمان 

االإفريقية، ت�ضاف 
اإىل اأ�ضطول ي�ضم نحو 3.500 �ضاحنة تنقل 
ال�ضلع  من  �ضنويا  طن  مليون   15 من  اأزيد 

على م�ضافة تقدر ب 126 مليون كلم.
وذكر كيني اأن املجمع قام خالل �ضنة 2019 
لنقل ما يقارب  اأزيد من 64 قافلة  بتنظيم 
40 األف طن من ال�ضلع امل�ضدرة ال�ضيما نحو 
موريتانيا وال�ضنغال والنيجر ومايل وتون�س  
وخالل �ضنة 2020، ا�ضتطاع املجمع بالرغم 

من الظروف ال�ضحية اال�ضتثنائية التي 
تنظيم ج�ضور  كوفيد-19،  فر�ضتها جائحة 
والنيجر  وال�ضنغال  موريتانيا  نحو  جتارية 
احلمولة  بلغت  حيث  وتون�س،  ومايل 
طن،  األف   13 قرابة  املنقولة  االجمالية 
النقطة  اىل  قوافل  عدة  تنظيم  عن  ف�ضال 
االإجراءات  اإطار  يف  �ضفر  الكيلومرتية 

التنظيمية التي 
ال�ضادرات  لتاأطري  التجارة  وزارة  و�ضعتها 
اأخرى،  جهة  من  احلدودية  املعابر  عرب 
االخرية  ال�ضنوات  خالل  املجمع  اتخذ 
اإذ  البالد  جنوب  نحو  للنقل  خا�ضا  توجها 
التجارية  الن�ضاطات  ي�ضاهم يف اعادة بعث 
يف مناطق الظل وحت�ضني الظروف املعي�ضية 
بالواليات احلدودية، ح�ضب الرئي�س املدير 
العام للمجمع يف هذا االإطار، يوفر املجمع 
خدماته لكربيات املوؤ�ض�ضات الوطنية على 
غرار �رشكة »نفطال« حيث يقوم بنقل جميع 
اأنواع الوقود من اأجل تزويد مناطق اأق�ضى 
جنوب البالد )خا�ضة مترنا�ضت وعني قزام 
خمتار  باجي  وبرج  واأدرار  وب�ضار  وتندوف 
خالل  من  وهذا  وتيمياوين(،  زواتني  وتني 
ن�ضف  �ضاحنة   1.600 يقارب  ما  ا�ضتغالل 
مقطورة تنقل �ضنويا ما يقارب 2 مليار لرت 

من الوقود.
اإطار  ،يف  و�ضع  املجمع  اأن  كيني  اأبرز  كما 
جراء  البالد  عرفته  الذي  ال�ضحي  الو�ضع 
تف�ضي وباء كوفيد-19، كافة موارده الب�رشية 
العمومية  ال�ضلطات  واملادية حتت ت�رشف 
حيث مت التكفل بطلبات ال�ضيدلية املركزية 

للم�ضت�ضفيات وجممع �ضيدال لنقل 
وامل�ضتلزمات  املعدات  خمتلف  وتوزيع 

الطبية على ال�ضعيد الوطني.

املعهد الوطني للبحث يف الرتبية  

م�سابقة لتوظيف دكاترة يف 17 تخ�س�سا 
الرتبية  التابعة  يف  للبحث  الوطني  املعهد  اأعلن 
لوزارة الرتبية والتعليم عن فتح م�ضابقات للتوظيف 
اأ�ضتاذا من احلا�ضلني   50 �ضنة 2020 تخ�س  بعنوان 
على �ضهادات دكتوراه يف 17 تخ�ض�ضا ل�ضمان تكوين 
كبريا  تراجعا  عرف  الذي  بالقطاع  فعلي والنهو�س 
ال20  خالل  الرتبوية  املنظومة  امل�ضتوى،وكذا  يف 

�ضنة املا�ضية  .
عرب  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت  وقد  هذا 
موقع  »الفاي�ضبوك«،نهار  الر�ضمية على  �ضفحتها 

اأم�س االأربعاء،عن تنظيم املعهد مل�ضابقات لتوظيف 
يف عدة تخ�ض�ضات ويف الرتب ح�ضب حاجتها  والتي 
ت�ضم جميع التخ�ض�ضات العملية ،واالأدبية باالإ�ضافة 
اإىل االعالم االآيل واالإعالم ،واالت�ضال ل�ضمان تكوين 
نوعي ي�ضمح بتجاوز فجوات القطاع ،هذا ومن خالل 
هذا االعالن ي�ضتب�رش املتخرجون اجلدد خريا بفتح 
افاق اخرى للتوظيف يف القطاع الذي يعترب من اأهم 

القطاعات ا�ضتقطابا للكفاءات واليد العاملة.
 حممد بن ترار

العا�ضمة  باجلزائر  االأربعاء  اأم�س  �ضادق 
للبنوك  والت�ضويق  االإعالم  مديرو 
،و  التوثيق  ،ومديرية  املالية  ،واملوؤ�ض�ضات 
على  االأعلى  االإ�ضالمي  للمجل�س   االإعالم 
ال�ضريفة  لتوطني  االإعالمية  اال�ضرتاتيجية 
من  م�ضدر  عن  علم  ح�ضبما  االإ�ضالمية 

املجل�س.
و اأو�ضح  بغداد حممد، مدير التوثيق واالإعالم 
على م�ضتوى املجل�س، يف ت�رشيح، اأن اجتماعا 
ملدراء االإعالم للبنوك و املوؤ�ض�ضات املالية 
مع مديرية التوثيق خل�س اىل امل�ضادقة على 
اال�ضرتاتيجية االإعالمية التي �ضتتبع من اأجل 
بذلك  لتكون  االإ�ضالمية،  ال�ضريفة  توطني 
»خطة الطريق للتعريف و ت�ضويق هذا النمط 
هذه  من  الهدف  اأن  بغداد  البنكي«واأ�ضاف 
االإعالمية  اجلهود  تنظيم  هو  اال�ضرتاتيجية 
جماعية  ب�ضيغة  تبذل  التي  االت�ضالية  و 
يف  املمثل  االأعلى  االإ�ضالمي  املجل�س  بني 

لل�ضناعة  لالإفتاء  الوطنية  ال�رشعية  »الهيئة 
املالية االإ�ضالمية« و بني »مديريات االإعالم 
و  املالية«  املوؤ�ض�ضات  و  للبنوك  الت�ضويق  ،و 

التي ت�ضوق منتوجات ال�ضريفة االإ�ضالمية.
و قال اأن كل موؤ�ض�ضة و بناء على ما اتفق عليه 
، تتمتع مبميزاتها وخططها للت�ضويق، و التي 

تتما�ضى مع احرتام طبيعة املناف�ضة.
حتقيق  اإىل  اال�ضرتاتيجية  ذات  ترمي  و 
»ت�ضويق جيد وحمرتف« لل�ضريفة اال�ضالمية، 
االأخبار  و  املعلومات  تداول  ت�ضهيل  مع 
من  ممكنة  فئة  الأكرب  النمط  بهذا  املتعلقة 
للراأي  احلقيقي  حمتواها  تقدمي  و  الزبائن 
العلمية  واملخابر  اجلامعة  اأن  قال  و  العام 
االت�ضالية  اجلهود  يف  للم�ضاهمة  مدعوة 
الت�ضديد  مع  الهدف،  هذا  لتحقيق  الرامية 
على �رشورة فتح جماالت التوا�ضل والتعاون 
اإىل  الوطنية،  االقت�ضادية  املنظمات  مع 
النا�ضئة  باملوؤ�ض�ضات  االت�ضال  تكثيف  جانب 

واأ�ضحاب املبادرات.
ي�ضيف  اليها،  امل�ضار  االأهداف  لتحقيق  و 
ي�ضمل  ات�ضايل«  »منط  اعتماد  �ضيتم  بغداد، 
خرباء  مب�ضاركة  تفاعلية  ندوات  تنظيم 
وباحثني وم�ضتثمرين، مع الرتكيز على توظيف 
الغر�س  لذات  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائط 
املوؤ�ض�ضات  على  مفتوحة  اأبواب  اإقامة  و 

امل�ضوقة ملنتوجات ال�ضريفة اال�ضالمية.
هذه  على  امل�ضادقة  بعد  �ضيتم  و 
اعالمية  خلية  ا�ضتحداث  اال�ضرتاتيجية، 
لل�ضريفة  االعالمي  املحتوى  تدوير  تتوىل 
اال�ضالمية، و التي �ضتجتمع ب�ضفة دورية كل 
�ضهرين، اإىل جانب ا�ضتحداث هيئة اعالمية 
لل�ضريفة،  االعالمي  املحتوى  ت�ضويق  تتابع 
االإعالم  مـدراء  كافة  الهيئة  هذه  تظم  و 
والت�ضويق للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية ، على 

اأن جتتمع  كل �ضتة اأ�ضهر، ي�ضيف بغداد. 

بني املجل�س االإ�سالمي االأعلى و املوؤ�س�سات املالية

خلية لتدوير املحتوى الإعالمي لل�سريفة الإ�سالمية

االإقامة اجلامعية من�سورة 6

توقيف رئي�س خمزن متلب�سا ب�سرقة مواد غذائية 
من  اأم�س  اأول  ليلة  بتلم�ضان  عنا�رشاالأمن  متكنت 
اجلامعية وهراين  االقامة  خمزن  برئي�س  االإطاحة 
خرية )من�ضورة 6 ( متلب�ضا باإخراج كميات هامة من 
والفواكه  واخل�رش  اجلافة واملوز  والبقول  الدجاج 
باالإ�ضافة اإىل كميات كبرية البي�س وعلب التونة داخل 
الذكر  ال�ضالفة  اجلامعية  مبدخل االإقامة  مركبته 
اخلدمات  مدير  من  مديرها املقرب  مع  بتواطوؤ 
اجلامعية واملحكوم عليه نهائيا بعام حب�س موقوف 
النفاذ و20 مليونا منذ مار�س املن�رشم واأحد اأعوان 
لف�ضائح قطاع  ا�ضتمرار  تعد  التي  .  الق�ضية  االأمن 
من�ضورة  منطقة  ت�ضهدها  التي  اجلامعية  اخلدمات 
كبرية  كميات  وقع ف�ضيحة حتويل  التي التزال على 
من اللحوم التي كانت وراء �ضجن 04 موظفني وق�ضية 
�ضفقة النقل التي التزال قيد التحقيق،هذا وقد مت 
االقامة  فيما  مدير  قبل  من  امل�رشوقات  ا�ضرتجاع 
وكيل  على  اأمن  وعون  املخزن  رئي�س  اإحالة  مت 
للبيع  يف  موجهة  كانت  اأنها  تبني  اجلمهورية حيث 
با�رشت  جهتها  ،من  التحقيقات  ا�ضتكمال  انتظار 

املنظمات الطالبية يف حملة من اأجل االنطالق يف 
العام للخدمات  احتجاجات عارمة ملطالبة املدير 
حملة  بالتحرك ،ووقف  القطاع  ووزير  اجلامعية 
الف�ضاد التي تهز مديرية اخلدمات اجلامعية من�ضورة 
التي كانت من �ضمن  اأح�ضن املديريات ت�ضيريا ، كما 
ت�ضاءلت  املنظمات ملاذا ال حتدث هذه التجاوزات 
�ضمن نطاق مديرية اخلدمات اجلامعية تلم�ضان يف 
والتي تعي�س  من�ضورة  مبديرية  تتكرر  الذي  الوقت 
االأمن  اأعوان  توظيف  ق�ضية  من  ا�ضتقرار  ال  حالة 
اىل  الكفاءة  �ضهادات  تزوير  م�ضبوهة  وكذا  بطرق 
 04 من�ضورة  اجلامعية  اللحوم باالإقامة  ق�ضيتي 
جمرى  يف  الع�ضاء  وجبه  ورمي  الطلبة  واحتجاج 
املياه بفعل ردائتها ،و�ضوال اإىل م�ضكل النقل وبعدها 
�رشقة وجبات الطلبة وبيعها ما يجعل التدخل لعالج 
اأمرا  املديرية  بهذه  للفو�ضى  حد  وو�ضع  امل�ضكل 
ملزما الجتثاث منابع الف�ضاد يف مديرية كان ي�ضهد 

لها بالكفاءة يف الت�ضيري واال�ضتقرار .
حممد بن ترار

اأم�س  لها  بيان  يف  اجلزائر،  بريد  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
التي  للمبالغ  االأق�ضى  احلد  رفع  تقرر  اأنه  االأربعاء 
ميكن �ضحبها على م�ضتوى �ضبابيك املكاتب الربيدية 
اإىل 200.000 دينار جزائري، وهذا ابتداء من اليوم 

اخلمي�س واأو�ضحت املوؤ�ض�ضة اأن هذا االإجراء يندرج 
�ضمن »اجلهود املتوا�ضلة الرامية لالرتقاء مب�ضتوى 
وم�ضاعي  للمواطنني  املقدمة  الربيدية  اخلدمات 

حت�ضني ظروف ا�ضتقبالهم والتكفل بهم«.

موؤ�س�سة بريد اجلزائر 

رفع احلد الأق�سى للمبالغ امل�سحوبة يوميا  اإىل 200 األف دج  

بعد ا�ستقالة املديرال�سابق

تن�سيب »حياهم عمار«مديرا جلامعة البويرة
اأ�رشف اأم�س االأمني العام بوزارة التعليم العايل »غو
اجلا واإطارات  البويرة  وايل  بح�ضور  ايل نور الدين« 
معة  على مرا�ضيم تن�ضيب املدير اجلديد جلامعة 
»اأكلي حمند اأوحلاج« بالبويرة الربوفي�ضور »حياهم 
عمار«الذي �ضغل نف�س املن�ضب بجامعة عنابة خل
فا للمدير ال�ضابق الربوفي�ضور »لطفي موين« الذي ق
دم ا�ضتقالته اأم�س مل�ضالح الوزارة ، هذا واأكد ممث

ا�ضرتاتيجية الوزارة تهدف ملنح نف�س  ل الوزير اأن  
جديد لهذا القطاع احل�ضا�س من اأجل االرتقاء بالب
حث العلمي ،وحت�ضني م�ضتوى  اجلامعة  اجلزائرية 
، فيما عرب الوافد اجلديد على جامعة البويرة عن 
عزمه يف امل�ضاهمة على تطوير ،وازدهار هذه الج
امعة  بالتعاون مع كل مكونات االأ�رشة اجلامعية م

اأح�سن مرزوقن اأ�ضاتذة وموظفني .
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تبعات التناحرعلى اأرا�سي العر�ش  باملناطق ال�سهبية  

انت�سار املتاجرة بالأ�سلحة وتقل�س اأرا�سي الرعي  
.     الف�سل يف كبح احلرث الع�سوائي يفاقم معاناة املوالني

تعي�ش املناطق ال�سهبية من حدود النعامة وجنوب تلم�سان غربا اإىل تب�سة �سرقا مرورا بتيارت �سراعا دائما بني املوالني على ملكية الأر�ش العر�سية التي 
تعترب اإحدى اأهم املوارد للموالني املقيمني بهذه املنطقة ،ما خلق جملة كبرية من امل�ساكل العظمى على غرار احلرث الع�سوائي،ال�سراعات العر�سية التي اأدت 
اإىل �سقوط �سحايا ،وجرحى ،وكان اآخرها مقتل مراهق واإ�سابة 20 �سخ�ش بعني دزاريت يف تيارت ما ي�ستوجب على ال�سلطات العليا التدخل العاجل من اأجل 

اإعادة النظر يف الأرا�سي العر�سية  وت�سيري منطقة ال�سهوب لتفادي اندلع �سراعات اأخرى  .

حممد بن ترار

ف�سل املحافظة ال�سامية لتطوير 
ال�سهوب  

وامللكية  باالت�ساع  ال�سهبية  الناطق  متتاز 
تغيب  الرعي،حيث  ملناطق  العمومية 
الرعوية  للأرا�سي  امللكية الفعلية  عقود 
االأجيال  بني  ما  توارثت  الوا�سعة،والتي 
عرو�ش  اأكرب  بني  جماعية مع  كملكيات 
ال�سهوب على غرار : اأوالد نايل ، حميان 
�سيدي  اأوالد  انقاد،  ،اأهل  نهار  اأوالد   ،
وقد  العمور،هذا   ، املجادبة   ، بودخيل 
�سنة  الع�رشين  خلل  الدولة   حاولت 
خلل  امللكية من  تنظيم  املا�سية  
لتطوير  ال�سامية  املحافظة  اإقامة 
ال�رشب  منابع  خلق  بغية  ال�سهوب  وترقية 
يف  اجلماعية،والوقوف  ،والري،والرعي 
 ، املنطقة  يهدد  الذي  الت�سحر  وجه 
االأ�سجار العلفية  غر�ش  على  فاأقامت 
 ، االآبار  بعد  ،وحفر  املياه  وبناء جبوب 
اأمواله  نهبت  الذي  امل�رشوع  ف�سل  لكن 
العقار ،واأ�سحاب  تدخل بارونات  بفعل 
املال ، واجلاه جعل  االإدارة تف�سل يف اأداء 
�سجن العديد من  ذلك  عن  مهامهاوجنم 
عملية  انطلقت  يف  املحافظة  اإطارات 
النباتي  الغطاء  ونهب  الع�سوائي  احلرث 
من خلل االعتماد على العرو�سية ،والقوة 
كحلقة  االإدارة  اأدخلت  ،حيث  ،والنفوذ 
من  املقربون  ،واأ�سبح  الو�سط  يف  فاعلة 
موارد  على  ي�سيطرون  القرار  جمل�ش 
الرعي واملاء يف حني تقل�ست نفود باقي 
ال�سهوب  بارونات  �سيطر  ،حيث  القبائل 
على اآالف الهكتارات التي مت حرثها ونهب 
�سجرياتها،اأمام اأعني ال�سلطات دون تدخل 
يف ظل ف�سل م�سالح الغابات يف ردع مافيا 
ال�سهوب التي اأ�سبحت تعمل على الق�ساء 
النباتي  الغطاء  ونهب  املراعي  على 
تعتمد  التي  الرعي  احللفاء،ونباتات  من 
ما خلق  الع�ش  احليوانية يف  الرثوة  عليها 

ال�سهوب،وقل�ش من  يف  كبري  اإزدحاما 
ال�ستاء خ�سو�سا  ف�سل  يف  خا�سة  الكلأ 
ال�سعري والنخالة  بارونات  يف ظل �سيطرة 
املدعم ما  ال�سعري  �سوق  على  واالأعلف 
اأحدث غليانا،و�سط املوالني ،والتي غالبا 
يف  تت�سبب  �سدامات قد  اإىل  تتحول  ما 
و�سط املوالني  يف  وجرحى  قتلى  �سقوط 

واأبنائهم .

تقل�ش مواقع الرعي وارتفاع 
روؤو�ش املوا�سي 

�رشاعات  املناطق  من  العديد  �سهدت 
كبرية  نتيجة لتقل�ش م�ساحة الرعي بفعل 
من  اأكرث  م�ش  الذي  الع�سوائي  احلرث 
ن�سف االأرا�سي العر�سية املوجهة للرعي 
النفوذ  اأ�سحاب  عليها  ا�ستوىل  ،والتي 
م�ستغلني  خا�سة  ملكيات  اىل  وحولهما 
يف ال�سيطرة  والبلدية  النيابية  املجال�ش 
على املواقع ، ففي جنوب �سيدي بلعبا�ش  
بعد  املا�سية  ال�سنة  م�سادات  اندلعت 
من  جمموعة  على ردم  قيام اأحد امللك 
لبع�ش  ملكيتها   تعود  ال�سغار  اخلراف 
عر�سه  اأر�ش  على  الذي هجموا  املوالني 
احياءا بوا�سطة جرافة كما قامتوا بتخريب 
خيمته وكادت االأمور اأن تتطور لوال تدخل 
املاء   لراأ�ش  الوطني  الدرك  م�سالح 
واإحالة  اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  اأجل  من 
حني  يف  تلغ،  حمكمة  اأمام  االأطراف 
تلم�سان  لوالية  �سهدت املنطقة اجلنوبية 
�رشاعات واحتجاجات ومتابعات ق�سائية 
نتيجة  النزاعات  املا�سية  ال�سنة  خلل 
اأن  ال�سيقة بحكم  العر�سية ،وامل�سالح 
العرو�ش  من  الع�رشات  حتوي  املنطقة 
امل�ستقرة باملنطقة منذ الهجرات الهللية 
يتقدمها عر�ش اأوالد نهار ال�سهري ،واأوالد 
باالإ�سافة  اأنقاد  اأهل  وحميان ثم  وريا�ش، 
ما  اإىل املنطقة  مهاجرة  اأقليات  اإىل 
حول  خا�سة  متناحرا  قبليا  خلق جمتمعا 
حيث  املوالني  الرعي،وم�سالح  اأرا�سي 

مكونة   05 اأ�سل  من  بلديات   04 تعرف 
للمنطقة اجلنوبية م�ساكل كربى .

عر�ش  من  اأقدم فريق  البويهي  بلدية  يف 
اأوالد نهار حتت رئا�سة احلاج دحمان بن 
البلدية احتجاجا  مقر  غلق  اهلل على  عبد 
احلرث  لعملية  البلدية  رئي�ش  على دعم 
م�ست  والتي  لل�سهوب  الع�سوائي 
قرابة  ال300 هكتار من قبل اأحد بارونات 
العقارال�سهبي املدعو قادري مبارك ،حيث 
باإيفاد  اإال  البلدية  فتح  املحتجون  رف�ش 
جلنة حتقيق لتفادي �سقوط �سحايا مثلما 
اأين �سقط عدة  �سبق حدوثه منذ �سنوات 
جرحى يف �رشاع ما بني العر�سني مبنطقة 
اآخريخ�سع م�سوؤولو  ، من جانب  امللحة 
جنوب  تلم�سان  اأق�سى  العري�سة  بلدية 
جلنة  قبل  من  معمقة  حتقيقات  اىل 
والئية يف ق�سايا خمتلفة تتقدمها  ق�سايا 
منذ  الع�سوائي  احلرث  الت�سرتعلى 
2006  ،وب�سبدو  اأقدم 17 ع�سوا من بلدية 
�سبدو التي تعد اكرب بلديات جنوب تلم�سان 
البلدية  رئي�ش  �سد  عري�سة  توقيع  على 
يطالبون ال�سلطات الوالئية بالتدخل لفتح 
الذي  االن�سداد  اأ�سباب  يف  معمق  حتقيق 

يتعلق ب�سوء الت�سيريوامل�ساريع املغ�سو�سة 
تدخل  ت�ستوجب  التي  مكتملة  والغري 
القور  بلدية  يف  ،ـاأما  خا�سا للتحقيق 
حدود  اإىل  تطورت  االأمور  اأن  فيبدو 
العدالة بعدما با�رش قا�سي التحقيق لدى 
رئي�ش  مع  حتقيقاته  حمكمة  الرم�سي 
اإحالة  ال�سابق وجمل�سه يف انتظار  البلدية 
العقار  العدالة يف ق�سايا نهب  اإىل  امللف 
م�ستمرة  ال�رشاعات  التزال  حني  ،يف 
قطع  حول  ال�سفراء  النعامة وعني  بوالية 
اأر�سية، حيث نظر حمكمة عني  ال�سفراء 
جانب  اأم�ش،من  نهار  الق�سايا  اإحدى  يف 
نف�ش  والبي�ش  �سعيدة  كل من  تعي�ش  اآخر 
الرعي  م�ساحة  تقل�ش  االأو�ساع بفعل 
تدخل  دون  العقار  بارونات  نهبها  التي 

من اأ�سحاب القرار .
بني  ما  �رشاع  اأدى  فقد  بتيارت  اأما 
 20 واإ�سابة  مراهق  مقتل  اإىل  عر�سني 
ا�ستغلل  حول  م�سلحة  يف م�سادات  اآخر 
كانت   ، عر�سية  ملكية  ذات  اأر�ش  قطعة 
ونف�ش  العدالة،  اأمام  مطروحة  التزال 
واالأغواط  اآفلو  مناطق  تعرفها  االو�ساع 
تبقى  حيث  وامل�سيلة  اجللفة  اإىل  و�سوال 

باالأتباع  واال�ستنجاد  العر�سية  ال�رشاعات 
نف�ش  من  املنحدرين  امل�سوؤولني  وكذا 
الرعي التي  على اأرا�سي  ال�سيطرة  وراء 
تقل�ست بتو�سع احلرث الع�سوائي الذي مل 

ت�ستطع م�سالح الغابات كبحه.

انت�سار التجارة غري ال�سرعية 
بالأ�سلحة النارية  

املندلعة مبنطقة عني  ال�رشاعات  ك�سفت 
خميفة  حقائق  على  تيارت  يف  دزاريت 
اأنواعها  مبختلف  االأ�سلحة  انت�سار  تخ�ش 
واأ�سلحة  حية  وذخرية  ال�سهبية،  باملواقع 
ما  غالبا  والتي  ترخي�ش  دون  تقليدية 
هذا  ،ويف  جرائم خطرية  وقوع  تكون وراء 
الدرك  م�سالح  تقارير  ك�سفت  ال�سدد 
م�سانع   من  الع�رشات  وجود  عن  الوطني 
تفكيك  مت  كما   ، االأ�سلحة والذخرية 
باالأ�سلحة  املتاجرة  �سبكات  من  الع�رشات 
كميات  املناطق ،وحجز  بهذه   ، والذخرية 
التقليدية وبنادق  االأ�سلحة   من  هامة 
التي  املناطق  يكرثعليها بهذه  ال�سيد التي 
،والفرو�سية  اخليل  بركوب  اأهلها  يرتبط 
وامتلك االأ�سلحة  للحرا�سة عن موا�سيهم 
،هذا  الل�سو�ش  و�سبكات  الذئاب  من 
اليومي ،واملو�سمي  التنقل  و�ساعف 
الوا�سعة  ال�سهوب  ،والرعاة و�سط  للموالني 
يف اندالع �سجارات والتي غالبا ما حت�رش 

فيها احلمية وتتحول اإىل نزاعات قاتلة.
وا�سحة   ن�سو�ش  غياب  اأن  قانونيون  اأكد 
اندالع  وراء  العر�ش  اأرا�سي  مللكية 
بعد  العرو�ش  بني  الكبرية  ال�سجارات 
املحاكم  اأمام  املطروحة  الق�سايا  تاأخر 
الق�ساء  ان  ،حيث  �سنوات  العقارية لعدة 
العقاري ال يعتد اإال بعقود امللكية اأوالدفرت 
الق�سايا  هذه  يف  ينعدم  الذي  العقاري 
ترف�ش  ما   غالبا  احليازة  �سهادات  وحتى 
لوجود املعار�سات عليها ما يخلق ال�سحناء 
بجرائم  تنتهي  ما  غالبا  التي  ،والبغ�ساء 

يذهب �سحيتها امل�ست�سعفون من القوم.

ال�سناعة التقليدية بولية تيبازة 

هبة تركية يف �سناعة الزيوت جممدة
 ب�سبب البريوقراطية

تيبازة  والية  وايل  زيارة  هام�ش  على 
االأخرية اإىل دار ال�سناعة التقليدية ببلدية 
ال�سنة  براأ�ش  االحتفال  مبنا�سبة  تيبازة 
امل�سنعني  معاناة  طرح  مت  االأمازيغية، 

التقليدين من م�سكل العقار .
حيث طرحت اإحدى العار�سات م�سكلتها 
من  طردها  يف  املتمثلة  ،و  الوايل  اإىل 
حمل بدار ال�سناعة التقليدية من طرف 
»موظفة »ومل  اأنها  بداعي  الغرفة  رئي�ش 
يتم ت�سوية ،و�سعيتها بالرغم من مزاولتها 
الزخرفة  و  الر�سم  جمال  يف  لن�ساطها 

باملحل عدة �سنوات.
اأما مكتب تيبازة التابع للجمعية الوطنية 
امل�ساكل  على  الق�ساء  و  للت�سامن 

يف  هبة  من  ا�ستفاد  الذي  االإجتماعية 
اآلة  يف  متمثلة   ، املن�رشم  نوفمرب  �سهر 
ع�رشية ال�ستخراج الزيوت من 12 نبتة ، 
قدمتها الوكالة الرتكية للتعاون و التن�سيق 
املحلية  ال�سلطات  ينا�سد  مازال  »تيكا«، 
من توفري ف�ساء للإنتاج والت�سويق، حيث 
تكوينية  دورة  باإجراء  اجلمعية  قامت 
بوالية  الريفية  املراأة  لفائدة  موؤخرا 
الزيوت  ا�ستخراج  كيفية  حول  تيبازة 
يف  حبي�سة  مازالت  التي  االآلة  هذه  من 
عر�سة  هذا  يومنا  اإىل  املخازن  اإحدى 

للغباروال�سداأ 
حتى و التعليمات ال�سارمة من قبل رئي�ش 
امل�ساريع  مبرافقة  القا�سية  اجلمهورية 

التنموية يف مناطق الظل و دعم املجتمع 
هذه  �سورة  حت�سني  ق�سد  املدين 

املناطق.
مازالت ت�ساوؤالت عديدة تطرح عن �سبب 
هذه العراقيل بالرغم من وجود ع�رشات 
الوالية مغلقة  تراب  العقارات عرب كامل 
لدى  االأفق  مدى  عن  و  م�ستغلة،  وغري 
و  املحليني  املنتخبني  و  امل�سوؤولني 
بال�سناعة  ثورة  بعث  يف  االإدراك  مدى 
من  الوالية  اإمكانيات  تعك�ش  التقليدية 
ال�سياحية والفلحية،  الثقافية و  الناحية 
اأ�سناف  على  فقط  �سنوة  جبل  يزخر  اإذ 
نباتية، طبية و عطرية ذات قيمة تراثية 

وطنية و عاملية .

ببلدية  مرهومة   فرقة  �سكان  نا�سد 
�رشق  �سمال  اق�سى  الواقعة   ، احلو�سان 
ال�سلطات  و  املدية  وايل  املدية   والية 
الإعادة  امل�ساعدة  يد  مد  ق�سد    ، العليا 
اإعمار قريتهم التي هجروها اإبان الع�رشية 
بع�ش  ح�سب  و   ، اأمنية  لدواعي  ال�سوداء 
يرغبون  فاإنهم  التقيناهم  الذين  ال�سكان 
اإعمارها   اإعادة  و  قريتهم  اىل  بالعودة  
واال�ستقرار بها  بعدما عاد اإليها االأمن ، 
غري اأنهم ا�سطدموا بواقع مر نتيجة غياب 
�رشوريات  اأب�سط  و  العودة  متطلبات  كل 
احلياة ، كا�سفني باأن  االأ�سلك الكهربائية 
مت ال�سطو عليها  يف حني ال تزال االأعمدة 
خربت  الطوبية  امل�ساكن  معظم  و  مثبتة 

جراء العوامل الطبيعية و�رشقة العدادات 
 ، ال�سوداء  الع�رشية  وقت  الكهربائية 
ماي�ستدعي دعمهم بح�سة من االإعانات 
تهيئة  واإعادة  الريفي  للبتاء  املخ�س�سة 
الذي  القرية   اإىل  املوؤدي  الطريق 
اأ�سبح يف و�سع كارثي و اي�سالهم ب�سبكة 
، ا�سافة اىل تدعيمهم  كهربائية جديدة 
على  الفلحية  اإ�ستثماراتهم  الإجناح 
التي  الزيتون  اأ�سجار  اعادة غر�ش  غرار 
اال�سجار  خمتلف  و  املنطقة  به  ت�ستهر 
و  النحل   و  الدواجن  تربية  و   املثمرة 
باإعتبارها منطقة ريفية  تربية املوا�سي 

فلحية باإمتياز .
نبيل كعا�ش

بلدية احلو�سان باملدية 

�سكان مرهومة يبحثون اإعادة
 اإعمار قريتهم  

�ش.زكرياء 



اخلمي�س 14 جانفي 2021  املوافـق  لـ30  جمادى الأوىل   1442ه 24 �ساعة5

باية ع 

التي  الغريبة  الت�رصيحات  بعد 
اأطلقها الوزير الأول ال�سابق اأحمد 
على  ح�سوله  بخ�سو�ص  اأويحيى 
اأمراء  من  كهدية  ذهب  �سبيكة   60
ال�سيد  دول اخلليج خالل رحالت 
بال�سوق  يبيعها  ان  باجلزائر,قبل 
دينار  مليون   350 مببلغ  ال�سوداء 
�سالل  املالك  عبد  املتهم  خرج 
الوزير الأول ال�سابق ورئي�ص احلملة 
النتخابية لأربع انتخابات رئا�سية 
بت�رصيحات  بوتفليقة  خا�سها 
غريبة حيث �رصح لهيئة املحكمة 

» احلملة  اإدارة  اأن  العبارة  ب�رصيح 
وهم  هي  لبوتفليقة  النتخابية 
كما  بدليل   « فقط  و�رصاب 
يكن  مل  املايل  الت�سيري  اأ�ساف اأن 
بل  النتخابية  احلملة  مدير  يتبع 
بوعالم  �سايد  الراحل  يتوله  كان 
الغر�ص  لهذا  بوتفليقة  كلفه  الذي 
احلملة  مديرية  مقر  مربزا اأن 
تابع  وغري  م�ستقيل  كان  بحيدرة 
اأفاد  كما  �سيا�سية  ت�سكيلة  لأي 
راأ�ص  على  من  رحيله  خالل  اأنه 
مالية  عملية  اأي  تتم  مل  املديرية 

من الأر�سدة البنكية للحملة.
ويف نف�ص ال�سياق اأفاد مدير حملة 

اأنه  زعالن  الغاين  عبد  بوتفليقة 
ت�سيري  عن  فكرة  اأي  لديه  لي�ص 
للرئي�ص  النتخابية  احلملة  اأموال 
ال�سابق والتي قدرت باأكرث من 75 

مليار �سنتيم.
الغريبة  الت�رصيحات  �سياق  ويف 
ثالثة  بعد  مرة  لأول  تطرح  التي 
ال�سابق  الرئي�ص  نفى  حماكمات 
علي  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  ملنتدى 
اأي  �سخ�ص  يكون  حداد  اأن 
احلملة  اأموال  جلمع  به  ات�سل 
اخلام�سة  للعهدة  النتخابية 
اإىل  بوتفليقة  م�سريا  للرئي�ص 
�سعيد  ال�سابق  الرئي�ص  �سقيق  اأن 

منحه  منه  بوتفليقة  طلب 
حما�سب للعمل يف مديرية احلملة 
على اأ�سا�ص الثقة فقط  ثم  طلب 
�سنتيم  مليار   6.5 مبلغ  اإيداع  منه 
بالدار  حداد  جممع  بخزينة 
ال�سياق  ذات  يف  معرتفا  البي�ساء 
يراأ�سه  كان  الذي  املنتدى  اأن 
من  باإيعاز  يتحرك  اأنداك  كان 
يف  مبا  الأوىل  والوزارة  الرئا�سة 
ذلك اخلطابات التي كانت تلقى يف 

القمم القت�سادية الدولية .
لدى  اجلزائية  اأن الغرفة  يذكر 
جمل�ص ق�ساء وا�سلت اليوم الرابع 
تركيب  ق�سيتي  حماكمة  �سري  من 

ال�سيارات والتمويل اخلفي للحملة 
ال�سابق  النتخابية  للرئي�ص 
اأقوال  العديد  بال�ستماع  اىل 
الأعمال  رجال  من  املتهمني  من 
النتخابية وقد  احلملة  واإطارات 
ال�سابق  الأول  الوزير  جنل  اأنكر 
تقنية  طريق  عن  �سالل  فار�ص 
التحا�رص عن بعد من �سجن ال�سلف 
ل�سيما  اإليه  املن�سوبة  التهم  كل 
تعار�ص امل�سالح مع وظيفة والده 
م�ساهما  كان  اأنه  اعرتافه  رغم 
التي  ال�سيارات  ت�سويق  �رصكة  يف 
ميلكها املتهم معزوز اأحمد مابني 
�سنوات 2014 اىل 2016 حيث كان 

والده يف من�سب وزير اأول .
عرباوي  الأعمال  رجل  اأنكر  كما 
املن�سوبة  التهم  كل  ح�سان 
اإليه,موؤكدا اأن منحه اعتماد ت�سنيع 
عالمة ال�سيارات الكورية  كيا  كان 
بطريقة قانونية  كما نفى اأن يكون 
املتهم  ال�سابق  ال�سناعة  وزير 
عبد  فرار  حالة  يف  املتواجدة 
يف  له  بو�سوارب  �رصيك  ال�سالم 

ا�ستثماراته .
يكون  دعم  ان  عرباوي  نفى  كما 
حملة الرئي�ص ال�سابق عبد العزيز 
�سنتيم  مليار  ب20  بوتفليقة 

و�سيارات ومعدات اأخرى 

توا�سلت الأربعاء مبجل�س ق�ساء اجلزائر خالل حماكمة ق�سيتي تركيب ال�سيارات والتمويل 
اخلفي حلملة الرئي�س املخلوع عبد العزيز بوتفليقة , الت�سريحات الغريبة لرموز النظام 
ال�سابق حيث اأكد الوزير الأول ال�سابق عبد املالك اأن اإدارة احلملة النتخابية للرئي�س 

ال�سابق ماهي اإل »وهم و�سراب » مربزا اأن العملية املالية كانت تتم بعيدا عن مدير احلملة 
كما اعرتف الرئي�س ال�سابق ملنتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات علي حداد اأن هذا املنتدى كان يتحرك 

باجلزائر,وخارجها باإيعاز من الرئا�سة والوزارة الوىل اآنذاك .

علي حداد يعرتف 

الأف�سيو كان يتحرك بايعاز من الرئا�سة
.    �سالل : اإدارة حملة بوتفليقة جمرد وهم 

متعاملون اقت�ساديون يوؤكدون:

�سوق ال�سيارات يفتقد اآليات �سبط ورقابة
اقت�ساديون  متعاملون  ت�ساءل 
منتدى  يف  �سيوفا  حلولهم  لدى 
عن  حتدثوا  اأين    « »ال�سعب  جريدة 
م�رصوع  حول  امل�ستقبلي  م�سريهم 
ا�سترياد و�سناعة وتركيب ال�سيارات 
يف اجلزائر, علما اأن الدولة �سرتكز 
خالل العامني القادمني على �سناعة 

ال�سيارات.
املخت�ص  اأو�سح   ال�سياق  ذات   ويف 
يف جمال ال�سيارات , اأمين �رصيط , 
قائال الو�سع احلايل يف اجلزائر هو 
ملجال  ت�سيري حمكم   لعدم  نتيجة 
اجلزائرية  فالدولة  ال�سيارات, 
للمحافظة  احللول  جتد   اأن  جمربة 
على كينونتها وقوانينها التي �سنتهم 
املتعامل  م�سوؤولية  من  لي�ص  ,وهذا 
هدف  لأن  الزبون  ول  القت�سادي 
حتقيق  هو  القت�سادي  املتعامل 
الزبون  اأن  حني  ,يف  والرثوة  الربح 
نوعية  ذات  �سيارة  �رصاء  اإىل  ي�سعى 
يف  ال�سعر  يكون  اأن  �رصط  رفيعة 
التي  هي  الدولة  ولكن  متناوله, 
املوؤ�س�سات  �سريورة  على  حتافظ 
وياأتي  العام  القت�سادي  والو�سع 
على  املحافظة  طريق  عن  هذا 
حق الزبون ويف نف�ص الوقت حتاول 
الفاح�ص  ال�رصاء  متنع  قوانني  �سن 
اأخرى متنع  اإجراءات  اإىل  بالإ�سافة 
املتعامل القت�سادي تعدي القانون 
العر�ص  يحكمه  الذي  لل�سوق  العام 

والطلب .
اإىل �رصورة  دعا �رصيط  جهته  ومن 
املتو�سط  للمدى  ا�سرتاتيجية  و�سع 
مب�سانع  اأ�سا�سا  املتعلقة  والقريب 
اأما  وعمالها  ال�سيارات  تركيب 
بالن�سبة ملجال ال�سيارات يف اجلزائر 
ب�سفة عامة وهذا بعدما كان  ال�سوق 
قبل  من  العالمات   جلميع  مفتوحا 

وهذا راجع لأن الدولة مل تكن تعتمد 
على الفكر ال�سناعي اأ�سال .

وفيم يخ�ص دفرت ال�رصوط ,  طالب 
ال�سناعة  وزارة  من  املتحدث  ذات 
جمال  على  الرتكيز  �رصورة  اإىل 
�سيء  باعتباره  ال�سيارات  �سناعة 
ل�سترياد  بالن�سبة  اأما  ا�سرتاتيجي, 
وزارة  اإىل  اللجوء  ميكننا  ال�سيارات 
التجارة لأنه عبارة عن عمل جتاري 
عالمة  مع  بعقد  القيام  عرب  بحت 
يف  متثيلها  حماولة  مع  جتارية 
من  كل  احرتام  بوا�سطة  اجلزائر 
الدويل  والقانون  اجلزائري  القانون 
تعد  والتي  البيع  بعد  فيما  ليتم 

جتارة.
 

 حل نهائي مل�ساألة تركيب 
ال�سيارات

 
 حتدث املدير العام ملجمع »غلوبال 
مهمة  جد  نقطة  »على  قروب 
ال�سيارات  تركيب  يف  ,واملتمثلة 
هناك  اأن  اجلزائر, مو�سحا  يف 
اإىل  ي�سعى  كان   طموح  جد  قانون 
علينا  اأنه  موؤكدا  حقيقية,   �سناعة 
�سحيح  لأنه  القانون  هذا  نعيب  اأن 

ولكن امل�سكل كان يف �سوء املتابعة 
اإعادة  ي�ستدعي  كان  الذي  والتنفيذ 
ترتبت  الذي  احلايل  للو�سع  تقييم 
عن  اجنرت  كارثة  اأو  اأزمة  عنه 
الهني  بالأمر  لي�ص  فهو   الرتكيب 
لأنه يحتاج قرو�ص بنكية �سخمة من 
اخلزينة العمومية والذي نتجت عنه 
من  كبرية  �رصيحة   ومعاناة   ت�رصد 
واجب   فمن  ولهذا  امل�سانع  عمال 
جميع  يف  التفكري  ال�سناعة  وزارة 
عرب  هذا  وياأتي  املجتمع  �رصائح 
من  القانوين  الإطار  اإىل  ال�ستناد 
اأجل اإنقاذ اأو اإيجاد حل نهائي لهذا 
ال�سيارات  برتكيب  املتعلق  الإرث 
مربزا باأن هناك الكثري  من  جتارب 

جزائرية �رصعت يف املناولة.
 

يو�سف نبا�س
على وزارة ال�سناعة فتح 

اأبوابها للجميع    
 

وزارة   , نبا�ص   وانتقد 
العقار  كراء  منع  ال�سناعة   من 
مرت   6.400 على  يحتوي  الذي 
�رصائه  حيث  و�رصورة  مربع, 
اأن  �ساحب العقار  �سيكلف  ال�رصاء 

اجلزائر  يف  مليار  والبناء  120 
العا�سمة , معتربا اأن هذا الأمر غري 
عبارة  وهو   منطقي  وغري  قانوين 
رغم  قوله,  حد  على  احتكار  عن 
لكل  ي�سمح  اجلزائري  الد�ستور  اأن 
�سوا�سية  يكونوا  لأن   اجلزائريني 
ذلك  يف  مقدما  واحدة  وانطالقة 
�رصكات   جل  حول   بارزا   مثال 
الكربى  العاملية  ال�سيارات  ت�سنيع 
تعتمد على الكراء من بينها �رصكة  
وغريها  الأمريكية  موتورز  جرنال 
دعا  ولهذا  الأخرى,  ال�رصكات  من 
الأبواب  الو�سية  اإىل  فتح  الوزارة 
الذين  الأمل  اأ�سحاب  وجه  يف 

ي�سعون للتطور.
 

منح تراخي�س
 ل�سترياد ال�سيارات 
�سي�ستغرق وقتا طويال

 
وكالء  جمعية  رئي�ص  ك�سف  كما 
العالمات,  متعددي  ال�سيارات 
ت�رصف  اجلزائر  اأن  نبا�ص,  يو�سف 
ل�سترياد  دولر  مليار   1.2 �سنويا 
ا�ستبعد  اأين  ال�سيارات,  غيار  قطع 
ل�سترياد  الرخ�ص  منح  الآخر  هو 
وزارة  طرف  ال�سيارات  من 
 18 هو  مقرر  يف  ال�سناعة   كما 
هذا  اأن  معتربا   , اجلاري  جانفي 
الأمر �سي�ستغرق وقت   وهذا راجع 
ملنح يف بادئ الأمر رخ�سة ما قبل 
العتماد من اأجل ا�ستخراج  �سجل 
انتظار  تنقل  يف  التجاري  امللف 
لرتاقب  ال�سخ�ص   ولية  اإىل  اللجنة 
مطابق  غري  اأم   مطابق  كان  اإذا 
طويل  وقت  �سي�ستغرق  وهذا 
,  ولهذا فالبد من تخفيف املعاناة 

على اجلميع

الوزارة املنتدبة املكلفة باملوؤ�س�سات امل�سغرة

متكني ال�سباب امل�ستثمرين من 
اإعادة متويل موؤ�س�ساتهم املتعرثة 

الر�سمية  اجلريدة  يف  �سدر 
ال�سباب  ميكن  رئا�سي  مر�سوم 
متويل  اإعادة  من  امل�ستثمرين 
موؤ�س�ساتهم املتعرثة ح�سبما اأفاد 
للوزارة  بيان  الأربعاء,  اأم�ص  به, 
باملوؤ�س�سات  املكلفة  املنتدبة 

امل�سغرة.
رقم  باملر�سوم  المر  يتعلق  و 
دي�سمرب   30 يف  املوؤرخ   441-20
2020 الذي يعدل ويتمم املر�سوم 
الرئا�سي رقم 96-234 املوؤرخ يف 
بدعم  واملتعلق   ,1996 جويلية   2
نف�ص  ح�سب  ال�سباب,  ت�سغيل 
ي�سيف  هذا,  ياأتي  امل�سدرو 
رئي�ص  مل�سعى  ا�ستكمال  البيان, 
مقاربة  اعتماد  يف  اجلمهورية 
اقت�سادية ناجعة وفعالة يف عملية 
وامل�ساريع  الن�ساطات  ا�ستحداث 
و  القت�سادي  املردود  ذات 
املتنوع عن طريق الوكالة الوطنية 
وتبعا  املقاولتية  وتنمية  لدعم 
لالإجراءات اجلديدة املتخذة يف 

هذا ال�ساأن.
ومن اهم النقاط التي �سدرت يف 
لل�سباب  ميكن  انه  املر�سوم  هذا 
عند  ال�ستفادة  امل�ساريع,  ذوي 

من  ا�ستثنائية  وب�سفة  ال�رصورة 
اإعادة متويل موؤ�س�ساتهم املتعرثة 
و اأ�ساف البيان اأن احلد الق�سى 
ماليني   )10( هو  لال�ستثمار 
دينار, مو�سحا اأن حد ال�ستثمار 
ذوي  ال�سباب  عدد  ح�سب  يجمع 
امل�رصوع  اإجناز  عند  امل�ساريع 
بهدف  هذا  و  جتمع  �سكل  يف 
تعزيز روح التاآزر بني املوؤ�س�سات 
امل�سافة  القيمة  ذات  امل�سغرة 
اأن  امل�سدر  نف�ص  اأو�سح  كما 
ينجزون  امل�ساريع  ذوو  ال�سباب 
او  فردية  ب�سفة  ال�ستثمارات 
و  جتمع  �سكل  يف  او  جماعية 
تنظيم  اأ�سكال  اأحد  ح�سب  هذا 
والتنظيم  للت�رصيع  وفقا  املقاولة 
لل�سباب  املعمول بهما كما ميكن 
من  ال�ستفادة  امل�ساريع  ذوي 
حمالت يف مناطق ن�ساط م�سغرة 
ب�سيغة  وجمهزة  متخ�س�سة 
اإنتاج  لن�ساطات  بالن�سبة  الإيجار 
ال�سلع واخلدمات كما مت, ح�سب 
املر�سوم, تعوي�ص ت�سمية »الوكالة 
ال�سباب«  ت�سغيل  لدعم  الوطنية 
لدعم  الوطنية  الوكالة   « بت�سمية 

وتنمية املقاولتية«. حكيم مالك 
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املحلي  ب�ل�ش�أن  مهتمون  فتح 
على  الن�ر   ، مترنا�شت  بوالية 
امل�ش�لح  بنق�ب�ت  اأ�شموه�  من 
عك�س  تعمل  التي  ال�شخ�شية 
ال�شيقة  م�ش�حله�  بتغليب  التي�ر 

على ح�ش�ب م�شلحة العم�ل . 
بفتح  املط�لبة  االأ�شوات  تع�لت 
معمق  واأمني  اإداري  حتقيق 
النق�ب�ت  بع�س  حترك�ت  يف 
على  املح�شوبة  ب�لقط�ع�ت 

الهيئة التنفيذية بوالية مترنا�شت 
احلدودية ، التي ت�شعى ملم�ر�شة 
االإدارات  خمتلف  على  ال�شغط 
املح�والت  اأجل  من  املحلية 
اأغرا�شه�  حتقيق  بهدف  الي�ئ�شة 
االأطر  عن  بعيدا  ال�شخ�شية 
يرى  ث�نية  جهة  من   . الق�نونية 
عديد  اأن  متحدث  من  اأكرث 
االإط�رات التي ت�رشف على ت�شيري 
تعر�شت  العمومية  القط�ع�ت 

للت�شويه من طرف بع�س ال�رشك�ء 
التق�رير  ب�شبب  االجتم�عيني 
 ، التي رفعت يف حقه�  املغلوطة 

لدى خمتلف الدوائر الوزارية  .
اأكرث  ط�لب  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 
 ، املو�شوع  يف  متحدث   من 
من  تو�شيح�ت  تقدمي  ب�رشورة 
طرف نق�بة حم�شوبة على قط�ع 
ق�مت    ، بوالية مترنا�شت  الرتبية 
االأ�ش�تذة ل�رشاء  اأموال من  ب�أخذ 

�شي�رات  لهم وهو االأمر الذي مل 
االأ�شطر  ه�ته  كت�بة  يتحقق حلد 
ن��شد  فقد  مت�شل  �شي�ق  ويف   .
هوؤالء املك�تب الوطنية للنق�ب�ت 
ب�رشورة  �شبط �رشوط  وقوانني 
ت�شمح لكل من يرغب يف ت�شكيل 
طرف  من  له�  والئية  مك�تب 
خدمة  غ�يتهم  نزه�ء  موظفني 

البالد وامل�ش�لح الع�مة .
جناة ،ح  

ط�لب ق�طني حي الق�ج�ت بقرية 
البي�ش�ء  لبلدية عني  الت�بعة  ال�شط 
العمومية  ال�شلط�ت  من   ، بورقلة 
ب�لوع�ت  لرتميم  الع�جل  ب�لتدخل 
االنطالق  قبل   ، ال�شحي  ال�رشف 

يف عملية اإجن�ز الطريق ب�حلي .
ن��شد  �شك�ن حي الق�ج�ت مبنطقة 
ال�شط بوالية ورقلة ،  وايل الوالية 
من  احلي  تزفيت  يف  البدء  قبل 
اجن�ز  له�  املوكل  املق�ولة  طرف 

الطريق ب�حلي ، التي اأكدوا ب�ش�أنه� 
ب�لوع�ت  برتميم  ملزمة  اأنه� 
اتلفت  التي  ال�شحي  ال�رشف 
اثن�ء عملية ت�شوية  ب�لوعة رئي�شية 
ان�شداده�  اإىل  اأدى  ( مم�  التيف   (
للمي�ة دون  الن�قلة  القن�ة  اإتالف  و 
فقد  ث�نية  جهة  من  ترميمه�.  
امل�شكل  من  املت�رشرون  �شدد 
الق�ئم على �رشورة تدخل اجله�ت 
مل�ش�لح   اأمر  الإ�شدار  الو�شية 

ميدانية  بخرجة  يق�شي  البلدية 
للحي و الوقوف على كل النق�ئ�س 
قبل تزفيت احلي ،كم� ط�لب هوؤالء  
و�شفط  تعليم بتنظيف  ب�إ�شدار 
واإزالة الف�شالت ال�شلبة املكد�شة 
ب�لوع�ت  بع�س   م�شتوى  على 
ال�رشف ال�شحي و ا�شالحه� جراء 
اإهرتاء البع�س منه� اإ�ش�فة لرتميم 
اغطيته� املحطمة قبل ال�رشوع يف 

اإجن�ز الطريق احل�رشي ب�حلي .

قد  اجلمهورية  رئي�س  ان  ومعلوم 
االأخري  لق�ئهم  خالل  الوالة  األزم 
ال�شنة  من  اأوت   �شهر  ب�حلكومة 
للميدان  ب�لنزول   ، املن�رشمة 
املواطنني  الن�شغ�الت  ،واال�شتم�ع 
بتطبيق  به�  التكفل  خلف  وال�شعي 
مبداأ ح�شب االأولوي�ت واالإمك�ن�ت 
غلي�ن  احتواء  بهدف  املت�حة 

اجلبهة االجتم�عية املحلية .
�أحمد باحلاج 

اأطلق ال�شندوق الوطني للت�أمين�ت 
االأجراء- للعم�ل  االإجتم�عية 
اإعالمية  حملة  اأدرار  وك�لة 
العطل  رقمنة  حول  جديدة 
اإلكرتونية  خدمة  وهي  املر�شية 
من  الهن�ء  ف�ش�ء  عرب  جديدة 
خالل �شبكة االنرتنت اأو تطبيقه� 
عرب الهواتف الدكية وهذا لف�ئدة 
حيث  اإجتم�عي�،  لهم  املوؤمن 
الرقمية  اخلدمة  هذه  اإدراج  مت 
ب�إمك�نية  تتعلق  التي  اجلديدة 
عرب  املر�شية  ب�لعطل  الت�رشيح 
الف�ش�ء  بوا�شطة  االنرتنت  �شبكة 
عن�ء  دون  وذلك  للهن�ء  الرقمي 
التنقل ملركز االنت�ش�ب واإختزاال 
تواجد  ب�رشورة  الق��شي  للوقت 
48�ش�عة  اإجتم�عي�  له  املوؤمن 

دفع  اأجل  من  االنت�ش�ب  مبركز 
العطلة املر�شية .

كم� ت�شمح هذه اخلدمة ب�إمك�نية 
ح�شول املوؤمن له اجتم�عي� على 
الف�ش�ء  هذا  من  ا�شتالم  و�شل 
اجتم�عي�  له  للموؤمن  ميكن  كم� 
الت�رشيح  خطوات  على  االإطالع 
الدليل   عرب  املر�شية  ب�لعطل 
الف�ي�شبوك  ب�شفحة  املتواجد 
ثمن  وقد  ب�لوك�لة.  اخل��شة 
اخلدمة   هذه  من  امل�شتفيدين 
ا�شتح�ش�ن  لقيت  التي  املب�درة 
والتي  اأدرار   لكن��س  املنت�شبني 
ال�ش�رم  التطبيق  اإط�ر  يف  تندرج 
اله�دفة  املركزية  لتعليم�ت 

لع�رشنة القط�ع .
�أحمد باحلاج 

امل��شية  االأي�م  خالل  متكنت 
املتخ�ش�شة  االأمن  ،م�ش�لح 
املنظمة  اجلرمية  مك�فحة  يف 
بوالية  ال�رشعية  غري  والهجرة 
 05 واعتق�ل  توقيف  ب�ش�ر،من 
جن�شي�ت  يحملون  اأف�رقة  رع�ي� 
،النيجر  م�يل  لدول  خمتلفة 
اقتي�دهم  ليتم  الع�ج  و�ش�حل 
اجن�ز  مت  املعنية،اأين  للم�شلحة 
مت  ومبوجبه�  �شدهم  ملف�ت 

تقدميهم اأم�م اجله�ت الق�ش�ئية 
اأين مت اإدانة اجلميع ب�شنة �شجن� 
موقوفة النف�ذ مع تغرمي كل واحد 
جزائري  دين�ر  األف  بـ48  منهم 
املع�بر  نحو  ترحيلهم  قبل   ،
نحو  حتويلهم  ثم  ومن  احلدودية 
االإق�مة  بتهمة  االأ�شلية  بلدانهم 
الوطني  ب�لرتاب  ال�رشعية  غري 
وفق املعطي�ت االأولية املتوفرة .

جناة ، ح 

اأف�د بي�ن خللية االإعالم واالت�ش�ل 
مبديرية  الع�مة  والعالق�ت 
قد  ك�نت  مترنا�شت  والية  اأمن 
»على  »الو�شط  يومية  حت�شلت 
حم�ربة  اإط�ر  يف  اأنه  منه  ن�شخة 
اأنواعه�،ال�شيم�  ب�شتى  اجلرمية 
بيع  و  ب�لرتويج  املتعلقة  تلك 
و  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
يف عملية نوعية ، متكنت م�ش�لح 
يف  ممثلة  قزام  عني  دائرة  اأمن 
الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�ش�ئية 
ملروج  حد  وو�شع  توقيف  من 
خمدرات و حجز كمية معتربة من 
املخدرات نوع ب�نقو قدر وزنه� بـ 
08 كلغ و 25 غرام و 64 قر�ش� من 

املوؤثرات العقلية .
تلقي  اىل  تعود  الق�شية  تف��شيل    
�شخ�س  وجود  مف�ده�  معلوم�ت 
يقوم ببيع وترويج املخدرات على 
، عليه  قزام  بعني  م�شتوى م�شكنه 
 ، حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد  مت 
و  اال�شتعالم�تي  اجل�نب  تفعيل 
وكيل  ال�شيد  مع  الدائم  ب�لتن�شيق 

اجلمهورية لدى حمكمة عني قزام  
تفتي�س  و  فيه  امل�شتبه  توقيف  مت 
املنزل �ش�لف الذكر اين مت �شبط 
قدر  خمب�ة  املخدرات  من  كمية 
 25 و  كلغ   08 بـ  االإجم�يل  وزنه� 
العثور  مت  كم�  ب�نقو  نوع  من  غ 
قدر  مهلو�شة  اأقرا�س  على  اأي�ش� 
ب�ال�ش�فة   ، قر�ش�   64 بـ  عدده� 
ملبلغ م�يل من ع�ئدات الرتويج  و 
حتويله  ليتم  )كيتور(  ح�دة  ق�طعة 
رفقة املحجوزات اىل املقر وفتح 
حتقيق يف الق�شية.  بعد ا�شتكم�ل 
االإجراءات مت اإجن�ز ملف ق�ش�ئي 
اجله�ت  اأم�م  وتقدميه  �شده 
الق�ش�ئية املخت�شة التي اأ�شدر يف 
اإيداع .  وتندرج العملية  حقه اأمر 
التطبيق  اإط�ر  يف  النوعية  االأمنية 
ال�ش�رم لتعليم�ت املديرية الع�مة 
لتج�شيد  اله�دفة  الوطني  لالأمن 
بهدف  امليدان  احتالل  خمطط 
تطويق بوؤر االإجرام ب�شتى اأنواعه� 

واأ�شك�له� .
�شيخ مدقن 

متهمة بتغليب م�شاحلها  �ل�شيقة على م�شالح �لعمال 

قرية �ل�شط بورقلة

"كنا�ص" �أدر�ر 

ب�شار 

�لفرقة �ملتنقلة لل�شرطة �لق�شائية عني قز�م  

مطالب بفتح حتقيق يف  الن�ساط النقابي بتمرنا�ست 

ال�سكان يطالبون برتميم بالوعات ال�سرف ال�سحي 

حملة اإعالمية حول رقمنة 
العطل املر�سية

توقيف واعتقال 05 رعايا اأفارقة 

 �سبط 08 كلغ من املخدرات 
و 64 قر�سا مهلو�سا

بخ�شو�ص ق�شية �لتاجر �شليم بلكرم  بورقلة

اإر�سالية وزير التجارة  اإىل املديرية اجلهوية حرب على ورق
يرى �لتاجر �شليم بلكرم �لنا�شط بحي �لن�شر ببلدية ورقلة ، �أن �ر�شالية 
وزير �لتجارة �إىل �ملديرية �جلهوية للتجارة بورقلة لإعادة �لأعتبار له 

بقيت جمرد  حرب على ورق .
�أحمد باحلاج 

التج�رة   وزير  من  املعني   ط�لب 
املقدم  ب�لوعد  الوف�ء  ب�رشورة 
له بن�ء  على ال�شكوى املقدمة له 
�شخ�شي� اأثن�ء زي�رته لوالية ورقلة 
اأم�م  اال�شتالم  اأثن�ء  ت�أكيده  مع   ،
يتم  �شوف  ب�أنه  واحل�شور  الوفد 
من  به  االت�ش�ل  ويتم  به�  التكفل 
يخف  مل  حيث   ، �شخ�شي�  طرفه 
بحق  بلكرم مت�شكه  �شليم  الت�جر 
رد االعتب�ر له  وحم��شبة اجله�ت 
�شده  اتخذت  التي  املعنية 
احلقرة  مع  التع�شفية  االإجراءات 
كل  وفوق  املق�شود  التهمي�س  و 
من  وامل�ش�ومة  االإه�نة  ه�ذا 
، مع  ب�ملديري�ت  اإط�رات  طرف 
قرار  بت�شليمه  املطلق  رف�شهم 
الفتح ملحله املم�شي من طرف 
امل�شوؤول االأول ب�لوالية الأزيد من 
يوم�  وع�رشون  وثالثة  �شهرين 
وال�شحب  التن�زل  مق�بل  تع�شفية 
املرفوعة  للق�شية  والت�شليم 
االإدارية  ب�ملحكمة  طرفه  من 
اإىل  ب�لت�جر  اأدى  بورقلة مم� 
تعر�شه  جراء  من  كبري  تذمر 
وا�رشار  ف�دحة  م�دية  خل�ش�ئر 

نف�شية ومعنوية .
لن  اأنه  بلكرم   الت�جر  اأكد  كم� 
االعتب�ر  رد  طلب  عن  يرتاجع 
طرف  من  تلق�ه�  التي  لالإه�نة 
داخل  ال�ش�بق  اجلهوي  املدير 
الثم�ين  على  الرد  بدل  مكتبه 
واملختومة  املقدمة  ال�شك�وي 
والتدخل ب�شفته م�شوؤول ب�لقط�ع 

الإن�ش�فه وت�شليمه قرار الفتح .
وزير  اأن  املتحدث  واأ�ش�ف 

اإر�ش�لية  ب�إر�ش�ل  ق�م    ، التج�رة 
ب�أي�م  �شهرا  يفوق  م�  منذ 
ق�شيته  يف  حتقيق  فتح  بهدف 
التع�شفية  االإجراءات  وعن 
تتخذ  زالت  وال  �شده  املتخذة 
اأ�شح�ب  وبعلم  من��شبة  كل  يف 
يقول  كم�  لالأ�شف  ،ولكن  القرار 
اىل  ا�شتدع�وؤه  يتم  مل  املتحدث 

غ�ية كت�بة هذه اال�شطر. 
 من جهة ث�نية فقد ذهب بلكرم 

اإىل  معن�  حديثه  معر�س  يف 
�شوف  ب�أنه  موؤكدا  ذلك  من  اأبعد 
غ�ية  اإىل  بق�شيته  متم�شك�  يبقى 
االإن�ش�ف ورد االعتب�ر مل� ع�ن�ه 
من تهمي�س وحقرة وظلم وتع�شف 
االأمر  ا�شتلزم  ولو  حتى   ، واإه�نة 
اإىل اللجوء اإىل وقف�ت احتج�جية 
التج�ر  من  ب�لع�رشات  م�شنودة 
املت�ش�منني معه يف ق�شيته التي 

اأ�شبحت على كل ل�ش�ن.   

 يومية وطنية �ش�ملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�شم�له� 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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العالجية  الفنون  من  فنا  الأرطفونيا  تعترب 
احلديثة الهدف منه الو�صول احلقيقي للعالج 
بطرق وفنيات تقنية  حديثة الن�صاأة تعتمد على 
اأ�ص�س تطويرية وتكوينية عالية امل�صتوى وهو 
مقارنة  الطبية  ال�صاحة  على  جديد  تخ�ص�س 
الأخري  هذا  يعمد  حيث  اأخرى  بتخ�ص�صات 
على حت�صني م�صتويات اللغة والنطق ال�صليم.. 
وال�صدمات  النف�صية  الأمرا�س  معاجلة  كذلك 
عدة  وهناك  حالتها  باختالف  املتواترة 
الأرطفونيا  جمال  ي�صملها  اأخرى  تخ�ص�صات 
املوؤطرين  بني  الأرطفونية  املعاجلة  وتختلف 

والخت�صا�صيني يف هذا املجال
جديدة  اإبتكارية  ميزة  الأرطفونية  فاإن  وعليه 
من  والت�صجيع  الإهتمام  ت�صتحق  الظهور 
عام  ب�صكل  الطبي  باجلانب  النهو�س  اأجل 

والإخت�صا�صات النف�صية ب�صكل خا�س. 

 فن عالجي 
حديث

بقلم د. م�سعودة فرجاين 

الأرطفونيا...

 فكيف واإن كان احلال مبنطقة 
املقدرات  ذات  اخلليج 
واملوقع  الفائقة،  القت�صادية 
فائق  اجليو-ا�صرتاتيجي 
م�صل�صل  عن  ف�صالاً  الأهمية، 
فيه  �رشع  الذي  التطبيع 
الأخرية،  الأ�صهر  يف  اجلانبان 

وملا ينتِه بعد!
اأبيب«  »تل  تقديرات  تراوحت 
اخلليجية  للم�صاحلة  النظر  يف 
فهناك  م�صارات،  عدة  بني 
خليجياًّا  ا  ح�صداً توفر  راآها  من 
على  وال�صغط  اإيران،  لتهديد 
وا�صتكمال  الفل�صطينيني، 
م�صرية التطبيع مع »اإ�رشائيل«، 
للحديث  املجال  يف�صح  ما 
واخل�صارة  الربح  موازين  عن 
امل�صاحلة،  من  الإ�رشائيلية 
مع  �رشاعها  على  وانعكا�صها 

الفل�صطينيني.
مل تكتِف املحافل الإ�رشائيلية 
باحلديث عن اجلانب اجلغرايف 
للم�صاحلة اخلليجية، بل عدتها 
لتزعم  كبري  �رشاع  من  جزء 
العامل الإ�صالمي، لذلك مل ترتاأِ 
لتطورات  تنظر  اأن  »اإ�رشائيل« 
جمرد  اأنها  على  اخلليج  اأزمة 

بل  دوله،  بني  عادية  اأزمة 
تداعيات  له  ا  �رشاعاً باعتباره 
ا  عاملية متتد من ماليزيا، مروراً
اإىل باك�صتان، و�صولاً اإىل ليبيا.

ل يرتدد كثري من الإ�رشائيليني 
هذه  اإبرام  دوافع  يحللون  وهم 
اأنها  اإىل  بالإ�صارة  امل�صاحلة 
قد تكون رغبة حثيثة من اإدارة 
الرئي�س املنتهية وليته دونالد 
تعلن  ل�صفقة  للتو�صل  ترامب 
مبوجبها قطر تطبيع العالقات 
دفع  مقابل  »اإ�رشائيل«،  مع 

ال�صعودية للم�صاحلة معها.
مع العلم اأن القراءة الإ�رشائيلية 
امل�صاحلة  بعد  قطر  اأن  ترى 
من  اأكرث  م�صتفيدة  خرجت 
فهي  اخلليجية،  جاراتها 
الوقت  يف  دور  من  اأكرث  تلعب 
على  منفتحة  تبدو  حيث  ذاته، 
»اإ�رشائيل«،  اإقامة عالقات مع 
وقريبة من اجلماعات املوؤيدة 
لـ«تل اأبيب« يف وا�صنطن، لكنها 
من  وثيقة  عالقات  متتلك 
ولي�س  الإ�صالمية،  احلركات 
هناك اأي اأدلة على اأنها تخلّت 

عن هذا النهج.
ف�صالاً عما تقدم، فقد �صدرت 

اإىل  مبكرة  اإ�رشائيلية  دعوات 
ا�صتغالل امل�صاحلة اخلليجية، 
واعتبارها فر�صة لتوجيه �رشبة 
اإيران  اإىل  م�صرتكة  ع�صكرية 
بالتن�صيق مع دول املنطقة، من 
م�صتقرة  جبهة  ت�صكيل  خالل 
وموحدة اأمام العنا�رش املعادية 
ن�صمع  ورمبا  املنطقة،  يف  لها 
اأن  القادمة،  القريبة  الأيام  يف 
اأثمان  توجد  امل�صاحلة  لهذه 

من املال وال�صالح، اأو كليهما.
على �صعيد عالقات »اإ�رشائيل« 
الإقليمية، تعد الأخرية اأن دول 
وقد  مركزية،  لعبة  اخلليج 
مقدمة  امل�صاحلة  هذه  تكون 
لتلطيف حدة اخلالف مع تركيا، 
ا يف م�صاعي  وعامل اأكرث ن�صاطاً
اجل�رش والتهدئة مع حما�س يف 
غزة، فقطر لديها غري قليل من 
بامل�صاحلة،  للرغبة  الأ�صباب 
ال�صيا�صية  ف�صائله  بجانب  لأنه 
عنها  �صيزيح  والقت�صادية، 
من  حلظة  قبل  كبرياًا  ا  حجراً
دخولها يف احلدث الأهم الذي 
 ،2022 مونديال  وهو  ترتقبه؛ 

الذي �صيُجرى على اأرا�صيها.

اأي م�صالح »اإ�صرائيلية« من امل�صاحلة اخلليجية؟

حظيت التطورات احلا�سلة 
يف منطقة اخلليج، وتتوجت 

مب�ساحلة اأعقب قطيعة زادت 
على ثالثة اأعوام، بتغطية 
اإعالمية ومتابعة �سيا�سية 

اإ�سرائيلية حثيثة، على اعتبار 
اأن ما ي�سهده املحيط بها يرتك 

تاأثريه املبا�سر عليها

بقلم عدنان اأبو عامر

تقدير موقف

لتنظيم  الوطنية  ال�صلطة  رئي�س  عاد 
امل�صهد  اإىل  النتخابات حممد �رشيف 
يف  منتخبة  مبجال�س  اجلزائريني  ليعد 
احلالل على غرار تلك التي جنح فيها 
من قبل يف اأن اأخرج لنا رئي�صا ل ت�صوبه 
ر�صميا  يطلع  اأن  وقبل  احلرام.  �صائبة 
كلفت  التي  التعديالت  وثيقة  على 
باإعدادها جلنة احمد لعرابة راح يطلق 
�صمان  باأن  التطمني  خلطاب  العنان 
بال�رشورة  يكمن  ل  النتخابات  نزاهة 
يف تعديل القانون النتخابي بقدر ميكن 
تنظيم  على  هيئته  قدرة  يف  جنده  اأن 
اأح�صن انتخابات عرفتها اجلزائر منذ 
ال�صتقالل بحكم ما �صارت متتلكه من 
ال�صفافية  ت�صمن  واإمكانات  قدرات 
التي  التزوير  اإ�صكالية  اجتازت  اأن  بعد 
الرئا�صيات  جتربتي  بعد  هما  تعد  مل 
وال�صتفتاء على الد�صتور اجلديد اللتني 
مكنتاها من ت�صحيح الأخطاء والتحكم 

اأثر يف العملية النتخابية.
وبعيدا عن اخلطاب الذي يتكرر يف مثل 
هذه املنا�صبات والذي انتقل من وزارة 
اإىل هيئة �رشيف ب�صاأن نزاهة  الداخلية 
النتخابات تظل النخب ال�صيا�صية التي 
النتخابي  املعرتك  الدخول يف  تعتزم 
به  تطلع  اأن  ميكن  ما  تنتظر  اجلديد 
عليها  لرتد  املرة  هذه  لعرابة  هيئة 
على  بها  ردت  التي  الآلية  بنف�س  متام 
م�صودة الد�صتور دون اأن يجدد العديد 
والتنظيمات  الأحزاب  مقرتحات  من 
التج�صيد  نحو  �صبيال  وال�صخ�صيات 
على  املعرو�س  النهائي  امل�رشوع  يف 

ال�صتفتاء.
لعرابة  جلنة  خمرجات  انتظار  ويف 
تطرح العملية النتخابية عدة رهانات 
اأن  وينتظر  الأوىل  بالدرجة  �صيا�صية 
نظام  يف  قانونية  تقنية  �صياغة  ت�صاغ 
رئي�س  كان  واإن  لالنتخابات.  جديد 
النتخابات  لتنظيم  الوطنية  ال�صلطة 
امل�صودة  ا�صتبق  قد  �رشيف  حممد 
بالنتخابات  املعنيني  بتنبيه  القادمة 
اأخرى  اأ�صياء  عن  احلديث  ب�رشورة 
�صار  الذي  التزوير  من  التخوف  خارج 
من املا�صي الغابر اإل اأن هذا الهاج�س 
يظل قائما عند اجلميع بالنظر لغياب 
يف  امل�صاركني  لدى  الكاملة  القدرة 
العملية  مراقبة  على  النتخابات 
عدد  واأن  ل�صيما  برمتها  النتخابية 
 50 جتاوز  وقد  يزداد  القرتاع  مكاتب 
اجلزائري  الرتاب  على  مكتب  األف 
احلقل  اأطراف  بني  الثقة  وانعدام 
ا�صتقاللية �صلطة  ال�صيا�صي ف�صال عن 
تنظيم النتخابات غري م�صمونة بالرغم 

من التن�صي�س عليها يف الد�صتور.
نزاهة  �صمان  رهان  اإىل  وي�صاف 
اأهمية  يقل  ل  اآخر  رهان  النتخابات 
عن  الفا�صد  املال  اإبعاد  �صمان  وهو 
العملية النتخابية بعدما �صارت عودته 
من  تقليدا  انتخابية  منا�صبة  كل  يف 
التقاليد الرا�صخة يف العملية النتخابية 
واأعطت لتزوير النتخابات دفعا جديدا 
ق�صوى.  مديات  اإىل  لي�صل  وحمركا 
ما  حجم  العرتافات  بع�س  بني  وقد 
الأحزاب  قادة  بع�س  منه  ي�صتفيد  كان 

ت�صابق املرت�صحني لنيل املرتبة الأوىل 
يف قائمة تر�صيحات احلزب يف الولية 
ما  املقدمة  الر�صاوي  بلغت  وقد  اإذ 
للمقعد  �صنتم  ماليري  �صبعة  من  يقرب 

الواحد.
العام  النحالل  عن  النظر  وبغ�س 
الوازع  من  وخلوها  ال�صيا�صية  لل�صاحة 
النتخابي  النظام  فاإن  الأخالقي 
يف  اليوم  �صار   1997 عام  منذ  املتبع 
القائمة  على  فالعتماد  التهام  قف�س 
الولئية مع نظام القرتاع الن�صبي فتح 
الكثري  منظور  يف  للف�صاد  وا�صعا  بابا 
من املتابعني الناقدين ل�صري العمليات 
النتخابية ال�صابقة. وهو النظام الذي مل 
يخل اعتماده من خلفية �صيا�صية تكمن 
من  حزب  امتالك  دون  يحول  اأنه  يف 
الأحزاب اأغلبية مطلقة حيث كان ظل 
ب188  لالإنقاذ  الإ�صالمية  اجلبهة  فوز 
انتخابات  من  الأول  الدور  يف  مقعدا 
امل�رشع  تفكري  على  يخيم   1991 عام 
اإذ  الولئي  الن�صبي  النتخابي  للنظام 
لظفر  النتخابي  امل�صار  اإيقاف  لول 
ثلثي  حزب واحد فقط مبا يقرب من 
عدد اأع�صاء املجل�س ال�صعبي الوطني 

)389 ع�صوا( يف الدور الثاين. 
ويف ظل النتقادات التي �صارت توجه 
احلديث  عاد  الولئية  الن�صبية  لنظام 
مع  دورين  يف  الإ�صمية  الأحادية  عن 
تق�صيم  يف  النظر  اإعادة  اإىل  العودة 
عدد  ارتفاع  مع  النتخابية  الدوائر 
نواب املجل�س ال�صعبي الوطني وتطور 
الذي  التغيري  اإىل  اإ�صافة  ال�صكان  عدد 

حدث يف التق�صيم الإداري الوطني. ول 
تبدو عملية النتقال من نظام انتخابي 
ال�صلطة  على  وي�صرية  �صهلة  اآخر  اإىل 
على  ول  النتخابات  لتنظيم  الوطنية 
التي  وهي  فيها  امل�صاركة  الأطراف 
على  �صنة  ع�رشين  من  لأكرث  تعودت 
تق�صيم  مو�صوع  اأن  ثم  الن�صبية  نظام 
الدوائر النتخابية قد يثري جدل كذلك 
اجلبهة  ودفع   1991 عام  اأثاره  الذي 
الإ�صالمية لالإنقاذ لتخاذه ذريعة ل�صن 

اإ�رشابها ال�صيا�صي.
موقف  يف  يكمن  الرهانات  هذه  اآخر 
الرئي�س تبون من هذه النتخابات، هل 
�صيكون جمرد حكم فيها اأم �صيلعب دور 
اأطرافها وهذا ما مل يت�صح  طرف من 
بعد للنخبة ال�صيا�صية اأمام �صح العملية 
الت�صالية يف هذا ال�صاأن. فدخول تكتل 
ميثل برنامج الرئي�س تبون يف املعرتك 
املجتمع  مقاربات  يغري  قد  النتخابي 
ويعيد  النتخابات  هذه  من  والأحزاب 
النخب  من  الكثري  متوقع  يف  النظر 
الرئي�س  قرر  ولو  وحتى  ال�صيا�صية. 
باأغلبية  ليظفر  النتخابات  خو�س 
التي  ال�صيغة  فاإن  الربملان  يف  رئا�صية 
ل  النتخابي  املعرتك  بها  �صيدخل 
الأحزاب  جعل  ما  وهو  غام�صة  تزال 
ترمي  اأن  تريد  ول  حذرة  ال�صيا�صية 
النتخابية  العملية  حول  اأوراقها  بكل 
ال�صيا�صية  فاملخرجات  املقبلة. 
هاما  دورا  �صتلعب  النتخابية  للعملية 
املواعيد  و�صري  طبيعة  يف  وحا�صما 

النتخابية املقبلة.  

الرهانات ال�صيا�صية لقانون النتخابات اجلديد

اتخذ احلديث عن النتخابات 
املقبلة منحى ت�ساعديا هذه 
الأيام ومنه عادت ال�ساحة 
ال�سيا�سية اإىل الن�ساط بعد 
الركود الذي خلفته نتائج 
ال�ستفتاء على الد�ستور 

التي دفعت النخب ال�سيا�سية 
املنخرطة يف العملية 

ال�ستفتائية اإىل ما ي�سبه 
الياأ�ض من اإمكانية النهو�ض من 

جديد والقدرة على التعبئة 
ال�سيا�سية بعدما مل يعد 

الإميان باملحتوى الذي حتمله 
الطبقة ال�سيا�سية التقليدية.

بقلم اح�سن خال�ض

مفارقات
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هي القوانني نف�سها وال�سنن ذاتها التي 
و�سناعة  املجتمعات  بناء  يف  تتحكم 
الدول واإقامة العمران اأو زوال ذلك.. 
امل�سلمني  يف  �سالحيتها  ت�رسي 
ولعل  اأحدا..  وغريهم وهي ال حتابي 
واحل�سارة  امللك  زوال  دالئل  اأول 

انت�سار روح الع�سبيات داخلها

�صّنة االنت�صار:

بنظرة تاأملية لن�سوء احل�سارات وعلو 
اال�سالمية  ال�سيما  العمران  �ساأن 
وال�سوفيتية..  املعا�رسة  والغربية 
والنه�سات  املنت�رسة  الثورات  وبتامل 
املدنية العمالقة يف كل االزمنة جند 
�سيادة  اأولها  م�سرتكة  �سنن  هناك  اأنه 
ويف  والتكامل  والتعاون  الوحدة  قيمة 
الذي  احل�ساري  ال�سعود  هذا  ظل 
تعي�سه اأمة ما ت�سبح التفرقة والتع�سب 
لعرقية اأو اجتهاد ما عبارة عن تطرف 
او  مرفو�سة  عن�رسية  اأو  مذموم 

جاهلية نتنة.
عرب  املمتد  اال�سالمي  تاريخنا  ويف 
ال�سنن كما مل  قرون عديدة تربز تلك 
مطلع  ففي  اأخرى..  ح�سارة  يف  تربز 
احلرب  كانت  و�سيادتها  االأمة  نه�سة 
اجلاهلية  ع�سبيات  �سد  �رس�سة 
ونعرات التفاخر باالباء واالجداد وقد 
واله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اطلقها 
ولو  تقي  كل  جد  "اأنا  مدوية:  و�سلم 
كان عبدا حب�سيا" فتقدم بهذا املعيار 
�سهيب  مثل  كرام  �سحابة  اجلديد 
عمار  و  الفار�سي  و�سلمان  الرومي 
من  كثري  عن  احلب�سي  وبالل  ويا�رس 

ال�سحابة االخرين من اأ�سل عربي.. 
املعركة  هي  القيم  معركة  كانت  لقد 
االعمق واالكرث اهمية يف مطلع نه�سة 
مل  احلرب  هذه  ميدان  يف  و  االمة 
واله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يجامل 
بع�ض  قرع  فلقد  اأبدا  اأحدا  و�سلم 
�سحابته ومقربني منه عندما انتابتهم 
معيار  اىل  بلجوئهم  جاهلية  لوثة 
والزال  واللون..  واجلهوية  العرقية 
يحررهم  املوؤمنني  يف  يتنزل  القران 
اىل  واملرتك�سة  الدونية  امل�ساعر  من 
معيار التفا�سل على غري ميزان احلق 

والتقوى وفعل ال�ساحلات..
االمريكية  النه�سة  ت�ستطع  مل  وهكذا 
عباب  متخر  وان  تيهها  من  تقلع  ان 
اأن  بعد  اال  العاملية  نحو  االطل�سي 
خا�ست غمار املواطنة وكر�ست حياة 
مدنية رغم ما بذلته من دماء غزيرة 
من  مكون  جمتمع  وحدة  و�سنعت 
وخمتلفة..  عديدة  والوان  عرقيات 
واىل حد كبري مل ي�سبح �ساأن لل�سيوعيني 
ال�سوفيت اال عندما متكنوا من اقامة 
جمتمع من عدة اعراق ولغات واديان 
ناظما واحدا حول فكرة  لهم  وجعلت 
حمددة ومنعت عليهم اأي دعوة عرقية 
ا�ستطاعت  وبهذا  ولونية..  وطبقية 
ت�سمل  ان  ال�سوفيتية  االمرباطورية 
العريقة  وال�سعوب  االمم  من  العديد 
وعمرانية  �سناعية  نه�سة  ت�سنع  وان 

عمالقة..
اكت�ساف  اأي�سا  ميكن  الثورات  ويف 
ثورة  ولعل  املا�سية  ال�سنة  نف�ض 

قيمة  ابرزت  املنت�رسة  اجلزائر 
ومكوناته  الوطن  جهات  بني  الوحدة 
هي  واحدة  هوية  يف  جميعها  فذابت 
هو  الوطن  فكان  املكافحة  الوطنية 
اال�سم والعنوان وم�ست الثورة يف هذه 
ال�سنة اىل نهايتها فرف�ست التحزب او 
والتمزق  التوزع  اأ�سكال  من  �سكل  اأي 
وهم  م�سرتكة  بلغة  اجلميع  فان�سهر 
وانتماء  م�سرتكة  وم�ساعر  م�سرتك 

واحد فكان الن�رس العظيم.
االيجابي  فعلها  القيمة  لهذه  ويكون 
ااحلازم..  القانون  ي�سيجها  عندما 
بالعطب  القانون  ي�ساب  فعندما 
املواطنة  قيمة  تنقلب  االنحياز  او 
ع�سبية  انحيازات  اىل  وال�سوا�سية 
لالن�سطار  كمقدمة  االحتقان  تورث 

والتمزق.

عوامل االنهيار:

"والتنازعوا  وجل:  عز  اهلل  يقول 
انه  ريحكم.."  وتذهب  فتف�سلوا 
قانون اليتبدل وال يتحول يف كل االمم 
الداخلي يف  التنازع  ان  واحل�سارات.. 
يف  التنازع  هو  كما  امل�سلمني  ممالك 
التنازع  هو  وكما  ال�سوفيتي  االحتاد 
املتحدة  الواليات  يف  االن  الداخلي 
لهبها  ي�سبق  التي  النار  هو  االمريكية 

دخانها..
نبي  بن  مالك  اال�ستاذ  اأ�ساب  ولقد 
بداية  �سفني  موقعة  اعترب  عندما 
االمة  وجدان  ا�ساب  الذي  ال�رسخ 
توقف  بداية  عن  واعلن  و�سمريها 
نهر  ان  �سبق  لقد  و  الروحي..  دفعها 
و�سلم  واله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
يف  يتناق�سا  ان  واخلزرج  االو�ض 
وحزم  بقوة  ودفعهم  ال�سابق  �رساعها 
للتداخل  املرحلة  تلك  جتاوز  اىل 
ا�سمه  جديد  تكوين  يف  واالن�سهار 

امل�سلمون.
ويف القرون االخرية اأطلت عن�رسيات 
ومغربهم..  العرب  م�رسق  يف  متنوعة 
يف  فعل  ردة  دعوة  كل  ولدت  ولقد 
القومية  الدعوات  فكانت  املقابل 
كانت  فلقد  العن�رسية  والنزعات 
وروح  احقاد  حركتها  التي  ال�سعوبية 
العرب  �سد  ال�سعوب  بع�ض  انتقام يف 
احل�سارة  قيادة  من  ان�سحبوا  الذين 
اخلالفة  �سقوط  مع  اال�سالمية 

العبا�سية.
م�رسقا  االمة  قيادة  على  تناوبت 
ومغربا �سعوب عدة وكانت قوة ال�سالح 
عن  تغطي  احلاكمة  الع�سبة  وفتوة 
كما  االجتماعي  التما�سك  روح  عجز 
على  قادرة  اخلارجية  احلروب  كانت 
اال�ستحقاقات  عن  احلديث  تاجيل 
االن�سطار  روح  ان  اال  الداخلية.. 
العرقية  واالحتقانات  واالن�سقاق 
الغطاء  ت�رسي حتت  كانت  واملذهبية 
ال�سعب  من  مظلمة  دوائر  حمدثة 

مناق�ستها.
اال�سالمية  امل�سرية  خامتة  يف 
دعوات  يف  ال�سيطان  قرون  برزت 
القوميات  بربوز  احلمقاء  اجلاهلية 
والفار�سية  والكردية  والعربية  الرتكية 
وتطاحنها يف معارك عنيفة كان لها من 

النتائج الدامية ان كر�ست حالة التمزق 
داخل االمة وقدمت ار�ض االمة لقمة 
يقفوا  مل  الذين  لال�ستعماريني  �سائغة 
يف  الداخلي  الت�سارع  على  متفرجني 
االمة بل قدموا له مربراته من خالل 
دور امل�ست�رسقني الذين قدموا روايات 
خمتلقة لتاريخنا ربوا تالمذتهم عليها 
تلوك  ثقافية  نخب  لدينا  فا�سبحت 
م�سطلحات امل�ست�رسقني املوغلة يف 

حتريك النعرات العرقية والطائفية.
العرقيني  ظل  يف  امتنا  اأ�ساب  ما 
كل  على  تاتي  ه�سيم  يف  كالنار  كان 
حياتنا  يف  �سيء  كل  فا�سطبغ  �سيء.. 
يف  ودخلنا  والطائفيات  بالعرقيات 
دوامة اجلدل البيزنطي، ويف ظل هذا 
املناخ امللبد بالكاآبة كانت العن�رسية 
هم  عرقية  اأبناء  كل  وكاأن  القاتلة 
العامل  على  بال�سيادة  فقط  املعنيون 
اأنهم هم فقط من ميتلك من �سمو  و 
ما  ال�ساأن  و�سمو  الهمة  ونبل  االخالق 
العامل كله لديهم عبيد  ليكون  يوؤهلهم 
العرقيات  اأبناء  وتبع.. ويتمادى بع�ض 
من  وطرده  االآخر  رف�ض  يف  املغلقة 
حيز احلياة. انني احيل املو�سوع اىل 
درا�سة نف�سية اجتماعية لكي نكت�سف 
الدعوات  هذه  خربت  مدى  اأي  اىل 
تيه  حالة  يف  وجعلتهم  الب�رس  نفو�ض 
ودوار مغرقني يف التاآكل الذاتي، و يف 
حمى تلك العملية التمزيقية يبحث كل 
تف�سلهم  ميزات  عن  عرقية  اأ�سحاب 
مل  اأنه  اجلميع  وين�سى  املجموع  عن 
العرقيات  تلك  من  عرقية  اأي  حتقق 
كانت  عندما  اال  �سموا  اأو  لها  جمدا 
لوائها  ورافعة  االمة  ملنهج  من�ساعة 
والرببر  فالعرب  لقيمها..  ومقد�سة 
ي�سودوا  مل  والفر�ض  والرتك  والكرد 
اال باال�سالم الذي رفع من امامهم كل 
العوائق عن التقدم وازاح كل احلواجز 
الن اال�سالم اليقر باي متايز اال على 

اأ�سا�ض التقوى اأي م�سلحة العباد.
اأنهم  الفا�سدين  احلكام  اأ�ساليب  ومن 
وانهم  ببع�سه  املجتمع  ي�رسبون 
انه  مكوناته  من  مكون  لكل  يظهرون 
االخرى  املكونات  قبل  من  مهدد 
الي�سال  املجتمع  داخل  بفتنه  وينفث 
والتناف�ض  وال�سك  التوتر  اىل  احلال 
جملة  املجتمع  فين�رسف  الداخلي 
عما يحييه وينخرط يف جدل بيزنطي 
حول الهوية والعرقية وهه املعركة ال 

تتوقف عند حدود.
ت�سبح  الواحد  الوطن  ويف  االأمة  يف 
�سبيال  املكونات  بني  الفتنة  اإثارة 
عباد  على  والت�سلط  احلكم  ال�ستمرار 
بها  يقوم  عملية  و�سائل  وهناك  اهلل 
ف�سائل  بابراز  تتمثل  الفا�سد  احلاكم 
دون  جهة  منح  اأو  اخرى  على  جلهة 
يكر�ض  مما  ا�سافية  م�سالح  اخرى 
ت�سبح  بحيث  البلد  يف  مركبة  عملية 
يف  ا�سافية  مبزايا  املتنعمة  الفرقة 
حقا  وتعتربه  نالته  عما  الدفاع  حال 
يحرك  فيما  عنه  التنازل  عدم  ينبغي 
احلقد الفرقة االخرى ترت�سد الدوائر 
جو  توفري  يتم  وهكذا  باالوىل،  للفتك 
بق�سايا  املجموع  واإ�سغال  ال�سحناء 
الفرق   هذه  نخب  وتتجه  داخلية 
�سياغات  اىل  والطائفية  االجتماعية 

فريق  لكل  املميزات  البراز  ثقافية 
امم  امام  اننا  بعد  فيما  انف�سنا  لنجد 

متناثرة.
الرومانية  االمرباطورية  انهارت  كما 
يف  امل�سلمني  ممالك  انهارت  وكما 
وامل�سلمني  العرب  بالد  االندل�ض ويف 
املتحدة  الواليات  هاهي  جميعا 
االمريكية بعد االحتاد ال�سوفيتي ت�سري 
نف�سها  االلهية  وال�سنة  االنهيار  نحو 
تتحرك يف اجلميع كعامل م�سرتك يف 
انهيار احل�سارات واملمالك الكربى.. 
ان االن�سغال بابراز العرقية والطائفية 
والف�سل  التمزق  اىل  اال  يقود  ال 

واالندحار.

الطريق للخال�ص:

اجلدل  من  اأ�سواأ  ب�سئ  اأمة  ت�سب  مل 
املقيت يف ما ال فائدة والقيل والقال 
حول هويات االمم واالقوام ومميزاتها 
وتت�سخم  اخليال  يجنح  هذا  ففي 
ال�سيطان  نوازع  وتتحرك  االوهام 
وحقدا  ا�ستنفارا  النفو�ض  حترك 

وتخريبا للروح والوجدان االن�ساين.
ان  ادراكا  اكرث  االن  اأ�سبحنا  ولعلنا 
جمتمعاتنا  يف  املتوا�سل  التخريب 
واالرتكا�ض  اجلهل  بفعل  فقط  لي�ض 
اجلاهلي الناجت عن التخلف واالنزواء 
امنا وهذا هو االخطر من خالل متابعة 
الذين  اال�ستعماريني  قبل  من  دوؤوبة 
جمتمعاتنا  ا�سغال  اىل  بقوة  ي�سعون 
لتحرك  امليدان  يخلو  لكي  بنف�سها 
قيادة  اىل  للو�سول  املرتبطة  القوى 

املجتمعات العربية واال�سالمية.
وملواجهة هذا اخللل املحتمل وال�رس 
امل�ستمرة  الدعوة  قيمة  تربز  اخلطري 
التي  االيجابية  القيم  �ساأن  العالء 
النه�سة  وحتمي  املجتمعات  توحد 
اال�سل  قيمة  واأولها  واحل�سارة 
النا�ض  بني  ال�سوية  وقيمة  االن�ساين 
ال�سلبية املفرقة  القيم  اجمعني وقمع 
بخطورة  تت�رسب  والتي  والعن�رسية 
وعكات  او  تاريخية  �سهو  حلظات  يف 

�سحية تعي�سها االمة.
تلك  اىل  الدعوة  على  العمل  واليكفي 
القيم االيجابية امنا البد ان ي�ساحب 
النفاذية  من  قانون حازم ميتلك  ذلك 
ال�سوية  الجناز  اجلميع  فوق  مايجعله 
بني اجلميع وردع الطاغني بغ�ض النظر 
وطوائفهم  وعرقياتهم  جهاتهم  عن 
بال  نف�سها  وان مينح اجلميع احلقوق 

حماباة او انحياز.
الطرق  �سق  جنب  اىل  جنبا  وهذا 
ال�سناعة  يف  للمجتمع  احلقيقية 
والتجارة والعلم كي يبذل جهوده فيما 
التيه  جدل  من  حتريره  ويتم  ينفعه 
حتت  كله  ذلك  يجعل  وان  وال�ستت 
بو�سوح  يعني  وهذا  القانون..  طائلة 
العن�رسية  الدعوات  عن  ال�سكوت  ان 
والطائفية امنا هو من فعل  والعرقية 
فان  ولهذا  واال�ستعمار  ال�سيطان 
بقوة  لقمعها  لها  احلازم  الت�سدي 
االميان  �سميم  من  هو  امنا  القانون 
بوحدة ال�سعب والواجب نحو �سعادته 
لنه�سته واهلل غالب  والعمل احل�ساري 

على اأمره.

اخلطر

يف امللهاة الكربى.. اجلدل البيزنطي من جديد

بقلم:�صالح عو�ص

عندما ي�صاب املرء 
بالدوار فيما هو يقف 

على حافة الهاوية فاإن 
احتمال �صقوطه قريب.. 

وعندما ت�صاب اأمة 
باجلدل فيما ال ي�صمن 
وال يغني من جوع فيما 

هي معر�صة ملخاطر 
احلريق الذي ياأتي من 

اأطرافها فاإنها بكل ب�صاطة 
تكون قد دخلت دوامة 
ال�صياع.. يف اأوربا ويف 
اأمريكا يعلو ال�صوت ان 

االإن�صان هو القيمة العليا 
ويحاولون قدر االإمكان 
جتاوز اإثنياتهم العرقية 

واملذهبية واللغوية 
ويتحركون الإدارة 

واحدة ونظام حكم 
يلتزم بقوانني وتقاليد 

تعترب كل من جتاوز 
ال�صوية عن�صرا البد 
من معاقبته اأو اإبعاده 

عن دوائر �صنع القرار.. 
مبعنى املفهوم االإ�صالمي 

يعتربونها"جاهلية".
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حجم احلياة ... 

فاإن احلياة هي احلياة,بجميع مكوناتها 
الزالت  ,فال�شم�س  الكونية  الفيزيائية 
كذلك...فقط  والقمر  علينا  تطلع 
هو  وتتجدد  ,وتتبدد  اأحواله  تتغري  من 
واأخالقية,ولكن  معنوية  كقيمة  االإن�شان 
هناك  يقال  كما  والثبات  التغريرّ  بني 
م�شافات,وكلها ميكن اإدراجها يف ميزان 
مع  والتكيرّف  واملعقول  املنطق  كفتيرّ 
الواقعي,,الأن االإن�شان ككائن ي�شعى دوما 
,واأبدا اأن ينحو ويبداأ م�شاره الطويل من 
اخلرافة وال�شعوذة  ,واخلياالت الوهمية 
اأحالم  ,واأخريا  املوروث   ,والفلكلور 
العقل  اإعمال  و�شوب  اليقظة,باجتاه 
من  والتمحي�س  التدقيق  على  ومترينه 
اأدوات  يعمل جاهدا على ك�شبها  خالل 
اأن  االأدوات ال ميكن  النوع من  واأن هذا 
اأوال  ب�رضبة حظ,بل وجب  توجد هكذا 
ال�شعي  كنهها..ثم  ومعرفة  معرفتها 
حت�شيلها,هذا  الأجل  وراءها  واجلري 
باأن  قالوا  حني  الفال�شفة  ت�رضيح  هو 
االإن�شان  مع  يولدان  والوهم  اخلرافة 
قل  اأو  عقوبة  بهما  .وكاأن  الفطرة  على 
على  قدراته  الإثبات  تاريخي  امتحان 

من  م�شقاتها,فكثري  ل  وحتمرّ احلياة 
النا�س عا�شوا وماتوا وبداخلهم  ال تزال 
ناب�شة.. حية  اخلرافة  وطبقات  عوامل 
وقليل منهم من عرفوا مكامن خطرها 
طردة... اأ�شد  طردها  عن  وعجزوا 
حتى  يكافحون  عا�شوا  منهم  واالأقل 
جاءت حلظة الن�رض واال�شتقاللية منها. 
بل التخل�س منها نهائيا...واأكيد اأن هذا 
النوع من الب�رض هم قليلون..بل يُ�شنفون 
هذه  بني  العباقرة..ومن  قائمة  �شمن 
االأدوات التغريية هناك نوع من الب�رض..
ت�شجيعك  لي�س فقط على  يعمل  اأنه  اأي 
على احلياة بل مينحك مقومات النهو�س 
املنح  كل  عرب  النجاة  طريق  لك  وي�شق 
اأما  اأو  �شديقا  يكون  واالمتيازات..فقد 
اأو خليلة او اأخ اأو اأب اأوجد اأو اأيا كان..
اأو  اأحداث  جمموعة  كذلك  تكون  وقد 

واقعة بال�شدفة ؟ا
طبعا... �شبحانه  اهلل  مب�شيئة  كله  وهذا 
التحلي  االإن�شان  على  وجب  فقط 
اأيوب  اأو  يو�شف  نبينا  ق�شة  بال�شرب.وما 
ويون�س اإال اأمثلة حية وجب االأخذ منها 
املاأثورات  من  الكثري  العرب..كذلك 

واحِلكم..وكل ذلك حتت يافطة ال�شاعون 
نحو طلب العلم...الأن الذي يطلب العلم 
هو العارف باحلقائق.حتى ولو ف�شل يف 
ة واملحاولة  كذا من مرة فاإن اإعادة الكررّ
اأحد  قال  وقدميا  دامغة  اإفادة  فيهما 
ال�شماء  يف  بيوتا  نبني  ال�شعراء)بالعلم 
الأن  وال�رضف(  العز  بيوت  يهدم  واجلهل 
مناحي  جميع  ويف  هدام  معول  اجلهل 
ل�شبابنا  ر�شالتنا  نوجه  احلياة.اأخريا 
عليهم  وجب  مما  الذين  امليامني 
تخبئه  ما  ي�شبقوا  ال  باأن  االإميان  هو 
رزقها  االأٍر�س  على  دابة  االأقدار.فلكل 
اأبى  .ولكل امرئ ن�شيب موقوت.اإال من 
وا�شتع�شى ثم راح يلعن االأقدار واالأيام.
احلقيقي  املوؤمن  �شفات  من  تلك  وما 
وال حتى العاقل...فقط عليه اأن يح�شن 
منهم  يقرتب  الذين  االأ�شخا�س  تقدير 
وي�شعهم قدوة له. ويح�شن كذلك التعامل 

مع املواقف بتاأن وحكمة.
نقول هذا ونحن ن�شري بالبنان اإىل يحدث 
�شوى  لهم  تفكري  ال  الذين  اليوم  ل�شبابنا 
املوت  زوارق  فوق  والهجرة   الرحيل 
ال�شيق  التفكري  نتيجة  جله  وهذا  ؟ا 

اأمل...باالإ�شافة  الأي  النهائي  والقطع 
اللعينة  اجلائحة  خلفته  ما  هذا  اإىل 
اأ�شفت  ال�شبل..بل  اأغلب  �شلت  التي 
�شتى  يف  الب�رض  ليوميات  خا�شا   ذوقا 
فعال  والعوز  الفقر  اإن  االأر�س.  بقاع 
ولكن  ـ  عقباه؟ا  يحمد  ال  ما  اإىل  يوؤديان 
من  هو  احلقيقي  املوؤمن  واأبدا  دائما  ـ 
اأجل  من  احللول  اأي�رض  يف  ويفكر  يبتكر 
اخلروج من اأدنى املاآزق..والدليل ما مر 
به اأ�شالفنا من حمن وم�شقات يوم كانوا 
ال�شموع  ونور  احلطب  نار  على  يعي�شون 
,فعلى الرغم من ذلك ,ت�شجعوا و�شنعوا 
اأحرف  اأنف�شهم  �شجلوا  بل  املعجزات 
من ذهب..حني واجهوا اأع�رض امل�شاكل 
عوامل  تتوفر  اأن  �رضيطة  واملطبات.. 
وال�شفاء... كال�شدق  و�رضورية  مهمة 
�شمن  موجودة  املح�شنات  هذه  وكل 
كثرية  اآيات  فيه  الذي  العزيز  اهلل  كتاب 
تدعو للتدبر والتعقل واإعمال هبة العقل 
يف كل �شغرية وكبرية....اآه لو عدنا لهذه 
منا..ب�شبب  بغفلة  تركناها  التي  النعمة 
املت�شابكة  وتداخالتها  احلياة  فو�شى 

واملعقدة.

اجلهل يهدم بيوت العز والكرم ؟ا

على الرغم من حجم احلياة 
الثقيل واملُتعب ,وعلى الرغم 

من زخمها املت�شعب .

بقلم: جمال ن�شراهلل

عدة  ق�شيم  بن  خملوف  ال�شهيد  خا�س 
من  بطولية  ومعارك  وكمائن  عمليات 
العليق,  معركة  قمرة,  معركة  بينها 
معركة الكرمة ب�شواحي عمورة, معركة 
التي  "الن�شافة"  معركة  و  ن�شيني�شة, 
دامت يوما كامال, �شارك فيها خملوف 
ال�شاد�شة  الوالية  قائد  رفقة  ق�شيم  بن 
اإطارات  معظم  وح�شور  �شعباين, 
 , بينهم  من  والثالثة  الثانية  املنطقتني 
عبد اجلبار بن املداين, عبد القادر ذبيح 
قائد املنطقة الثانية, �شليماين �شليمان, 
عريف اجلياليل, رم�شان ح�شوين, عمار 
يطو,  بن  ابرهيم  حاجي,  عمار  معاليم, 

عثماين حممد, طويري رابح.
خا�شها  التي  املعارك  عن  وباحلديث 
�شنتحدث  ق�شيم  بن  خملوف  ال�شهيد 
املعارك  اأهم  تعد من  اليوم عن معركة 
ال�شحراوية  تاريخ املنطقة  الفا�شلة يف 
ا�شت�شهاد  مع  تزامنت  واأنها  خا�شة 
نوفمرب   07 يوم  عا�شور   زيان  القائد 
التي �شن�رضد جمرياتها  1956 فاملعركة 
وقعت يف جبل املحارقة يوم 11 نوفمرب 

.1956

معركة املحارقة الأوىل 11 نوفمرب 
1956

املنطقة  تعي�س  اأن  االأقدار  �شاءت 
ظروفا �شعبة وحرجة جدا,  فا�شت�شهاد 
القائد زيان عا�شور يف 07 نوفمرب 1956 
على  يق�شي  اأن  كاد  رهيبا,  فراغا  ترك 
ال�شدمة  هذه  رغم  باأكملها,  املنطقة 
التي عا�شتها املنطقة اإال اأن املجاهدين 
ال  اأخرى,  معركة  يف  املواجهة  وا�شلوا 

تقل �رضاوة عن املعركة �شالفة الذكر.
كتيبة  كانت  اأنه  املعركة  اأ�شباب  من 
متمركزة  الوطني  التحرير  جلي�س 
جندي,   120 قوامها  املحارقة   بجبال 
وم�شاعده  ق�شيم  بن  خملوف  بقيادة 

الفرق:  قادة  من  وكل  عا�شور  التومي 
 , غ�شاب  بن  خملوف  عمر,  بن  )�شعد 
ورابح ابراهيمي( وبعد اأن ك�شفت دورية 
احلرا�شة التي كانت تر�شد حركة الطرق 
من اأعلى قمم اجلبل حتركات غري عادية 
�شاحنات  من  نة  املتكورّ العدو,  لقوات 
كثرية اآخذة طريقها اإىل اجتياح املنطقة 
على  احلرا�شة  دورية  بادرت  وتطويقها, 
الفور اإىل اإخبار قيادة الكتيبة, ويف احلني 
للحرا�شة  ثانية  دورية  القيادة  عينت 
القمم  اإحدى  اإىل  بالتوجه  واأمرتها 
م�شدر  ومعاينة  الكت�شاف  املجاورة 

توجهات العدو.
يف  ال�شباح  تبا�شري  الحت  اإن  وما 
اأمت  الكتيبة على  االأفق, حتى كان جنود 
االحتماالت  كل  ملواجهة  اال�شتعداد 
طرف  من  اكت�شافهم  وخ�شية  الطارئة, 
قوات العدو, اعتمد جنود جي�س التحرير 
الوطني خطة تتلخ�س يف توزيعهم على 
اجلبل  �شفوح  مت�شلقني  فرق,  ثالث 

واجتاهاته.
بداأت  حتى  ق�شري,  وقت  مي�س  مل  و 
اجلبل  قمة  فوق  حتوم  العدو  طائرات 
اأجل  من  وذلك  االإنزال  بعملية  وتقوم 
ومبجرد  املنطقة.  تطويق  حماولة 
حتى  الفرن�شي,  العدو  قوات  اقرتاب 
الوطني  التحرير  جي�س  نريان  واجهتها 
التا�شعة  حدود  يف  معرَكتها  بداأت  التي 
الكتيبة  اأن فرق  والن�شف �شباحا. حيث 
ومع  العدو,  لهجومات  قوة  بكل  ت  ت�شدرّ
تزايد �رضبات املجاهدين يف امليدان, 
هرعت تعزيزات العدو اإىل �شاحة املعركة 
برا وجوا, ليتوا�شل لهيب املعركة, وقد 
التحرير  جي�س  جنود  بني  من  �شقط 
�شهيد  اأول  بوعالقة",  "�شبيكة  الوطني 
املواجهة  احتدام  ونتيجة  املعركة  يف 
بني الطرفني  ا�شتمرت املعركة اأكرث من 

10 �شاعات.
�شاحة  �شاد  الليل  حلول  ومبجرد 
�شمح  الذي  ال�شيء  تام,  �شكون  املعركة 

ميدان  باالن�شحاب خارج  الكتيبة  جلنود 
املعركة.

نتائج املعركة :

املعركة  يف  الفرن�شي  العدو  خ�شائر 
عطب  وجريح,  قتيل  بني  جندي   400
جي�س  خ�شائر  هيليكوبرت  طائرة  اأ�شاب 
التحرير يف املعركة : �شقوط 21 �شهيد 
نذكر من بينهم �شبيكة بوعاقة, املون�س 
بن  اأحمد  خلفة  عمار,  بونويغة  العيد, 
الذوادي,  عبا�شي  رم�شان,  مليك  علي, 
عبا�س اأحمد, عبا�س عبد القادر, ع�شور 
اجلمودي, بلقا�شم �شاعد, مالح عطية. 
يف  املحارقة  معركة  عن  احلديث  اإن 
ا�شتمرارية  مدى  يربز   1956 نوفمرب   11
فرغم  ال�شحراء,  منطقة  يف  الثورة 
اإال  عا�شور,  زيان  القائد  ا�شت�شهاد 
لالأمر  ي�شت�شلموا  مل  الكتائب  قادة  اأن 
هو  وا�شحا  هدفهم  كان  فقد  الواقع 
وباأن  وجد,  ما  اأين  امل�شتعمر  حماربة 
قادة الكتائب لهم م�شوؤولياتهم يف اتخاذ 
القرارات احلا�شمة وهو ما ظهر جليا يف 

هذه املعركة.

ا�شت�شهاده

واجلهاد  الن�شال  من  طويل  م�شار  بعد 
القب�س  القي  ال�شاد�شة  الوالية  تراب  يف 
فهرب  ق�شيم,  بن  خملوف  ال�شهيد  على 
من قب�شة العدو, انتقل بعدها اإىل جبل 
بوكحيل, عني برتبة مالزم القي القب�س 
عليه مرة اأخرى يف معركة جبل اأم�شاعد 
اإىل منطقة  اأين عذب وحول  �شنة 1961 
مقيدا  كان  حيث  اجللفة  اإىل  ثم  م�شعد 
وكان  ورجليه  يديه  من  بال�شال�شل 
حمرو�شا حرا�شة م�شددة ومنع من االأكل 
املجندين  باأحد  التقى  اأين  وال�رضب, 
العرب ف�شاعدوه , لكن مت اإعدامه اأواخر 

�شنة 1961 .

ال�سهيد خملوف بن ق�سيم...ابن طولقة الذي اأرعب فرن�سا

هو ال�شهيد خملوف بن ق�شيم من 
مواليد منطقة طولقة بب�شكرة 
التحق ب�شفوف جي�ش التحرير 

الوطني اأواخر 1955 بال�شرق 
اجلزائري حتت قيادة اأحمد بن 

عبد الرزاق �شي احلوا�ش يف �شنة 
بالناحية  م�شوؤول  عني   1957
الثالثة الولية الأوىل حتت 
م�شوؤولية علي بن امل�شعود, 

ورغم  املحاولت ال�شتعمارية 
اخرتاق �شفوف الثورة وزرع 
حركتها اخلائنة حتت قيادة 

بلوني�ش, ا�شطر قائد الولية 
ال�شاد�شة "العقيد �شي احلوا�ش" 

اإىل اأن يعني "حممد �شعباين" 
قائدا على املنطقة الثالثة 

رفقة العديد من القادة من 
بينهم "خملوف بن ق�شيم" ويعد 
هذا الختيار من قائد الولية 

ال�شاد�شة امتحانا اآخرا ل�شجاعة 
حممد �شعباين ورفاقه.

بقلم د.�شليمان قا�شم

ملعركة جبل املحارقة الأوىل 11 نوفمرب 1956



فريد  اجلزائري  الدويل  الالعب  تعافى 
الذي  امل�ستجد  كورونا  وباء  من  بوالية 
واأدى  املا�سية  الفرتة  خالل  ا�سابه  كان 
اإىل غيابه عن املناف�سة رفقة ناديه ميتز 
الفرن�سي على مدار 10 اأيام، حيث ا�ستاأنف 
اأم�س  اأول  الوطني  املنتخب  األعاب  �سانع 
ب�سورة  اندمج  اأين  ناديه  رفقة  التدريبات 
طبيعية رفقة زمالئه، بعدما جاءت نتائج 
�سلبية  لها  خ�سع  التي  الطبية  التحاليل 
وهو  الوباء،  من  �سفائه  بالتايل  واكدت 
الفني  الطاقم  وجعل  اأراحه  الذي  االأمر 
اأّنه  باعتبار  ال�سعداء،  يتنف�س  لناديه 
اللعب  وقادر على  الت�رصف  �سيكون حتت 
ال�سابق  الالعب  ويح�رص  عادية،  ب�سورة 
لنادي كلريمون فوت الفرن�سي حتى يكون 
املقبلة  للمباراة  حت�سبا  ناديه  مع  جاهزا 

الدوري  مت�سدر  اأمام  تنتظرهم  التي 
قوية  مباراة  يف  ليون  اوملبيك  الفرن�سي 
و�سعبة على زمالء الثنائي الدويل للخ�رص 

بوالية واحلار�س األك�سندر اأوكيدجا.
عي�شة ق.
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عي�شة ق

لرئي�س  االنتخابية  احلملة  انطلقت 
�سّد  بعدما  الكامريون،  من  الفاف 
الرحال اإليها من اأجل ح�سور فعاليات 
للمحليني  االإفريقية  البطولة  انطالق 
املمتدة  الفرتة  خالل  جتري  التي 
القادم،  ما بني 16 جانفي و7 فيفري 
قبل  باري�س  عرب  الرحال  �سد  حيث 

ياوندي  العا�سمة  نحو  املوا�سلة 
الكروية  للهيئة  العام  باالأمني  مرفوقا 
املكتب  وع�سو  �ساعد  حممد 
الفدرايل عمار بهلول، اأين ي�رص على 
ك�سب  اأجل  من  االنتخابي  ملفه  دعم 
اأ�سوات اأع�ساء اجلمعية العامة للكاف 
التي ت�ساعده على الو�سول اإىل كر�سي 

جمل�س الفيفا.
الكرة  على  االأول  امل�سوؤول  ويعّول 

امل�ستديرة يف بالدنا كثريا يف ح�سوله 
الرت�سح  �سباق  يف  الكايف  الدعم  على 
اأكرب هيئة كروية عاملية، وذلك  لبلوغ 
االحتاديات  روؤ�ساء  من خالل مالقاة 
كبرية  و�سخ�سيات  االإفريقية  الكروية 
اأن  رغم  ال�سمراء،  القارة  داخل  من 
عن  ر�سميا  باالإعالن  تقم  مل  الكاف 
الفيفا  ملجل�س  املر�سحني  قائمة 
االأمور  ا�ستباق  يريد  زط�سي  اأن  اإال 

مللفه  الرتويج  يف  باكرا  وال�رصوع 
االنتخابي.

زط�سي  التقى  ذاته،  ال�سياق  ويف 
االأوملبية  اللجنة  برئي�س  اأم�س  اأول 
حماد  الرحمان  عبد  اجلزائرية 
الهيئة  مقر  ا�ستقبله مبكتبه يف  الذي 
بني  احلديث  دار  حيث  الريا�سية، 
وجود  ظل  يف  احلا�رصة  االأطراف 
حممد �ساعد من جانب الفاف وعمار 

دعم  حول  "الكوا"  من  براهيمية 
م�سوؤويل الهيئة الريا�سية مللف تر�سح 
الذي  وهو  املن�سب  لهذا  زط�سي 
رئي�س  رفقة  اأي�سا  لقاء  له  �سيكون 

الريا�سية  الوطنية  اللجان  جمعية 
لنف�س  برياف  م�سطفى  االإفريقية 

الغر�س.

با�شر رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم احلملة املتعلقة برت�شحه اإىل ع�شوية جمل�س االحتاد 
الدويل للعبة واملقرر على هام�س اجلمعية االنتخابية لالحتاد االإفريقي املقررة بتاريخ 12 مار�س 

املقبل بالعا�شمة املغربية الرباط، وعلى �شوئها يتم انتخاب الرئي�س اجلديد للكاف واأع�شاء املكتب 
التنفيذي اإىل جانب ممثلي القارة ال�شمراء يف جمل�س الفيفا، ولهذا الغر�س اأعلن زط�شي عن تر�شحه 

لهذا املن�شب، حيث يعّول ب�شكل كبري على الفوز مبقعد يف الهيئة الكروية العاملية، وبالتايل ي�شبح 
ثاين جزائري ي�شل اإليه عقب رئي�س الفاف ال�شابق حممد روراوة

التقى حماد لنف�س الغر�س وبرمج لقاء اآخر رفقة برياف

وولفرهامبتون ونيوكا�شل مهتمان بالتعاقد معه هذا املركاتو ال�شتوي

اإق�شاء جماعي للم�شارعني من الدور االأول يطرح الت�شاوؤالت

ديلور: مرتاح يف مونبلييه ومل يخطر على بايل الرحيل

�ضقوط حر للجيدو اجلزائري يف ما�ضرت الدوحة

ديلور  انديه  اجلزائري  الدويل  الالعب  نفى 
االأخبار التي راجت حول مغادرته فريق مونبلييه 
الفت  ب�سكل  �سفوفه  يف  يتاألق  الذي  الفرن�سي 
اأ�سا�سية ال ميكن  ركيزة  واأ�سحى  املو�سم،  هذا 
تطور  موؤكدا  الت�سكيلة،  يف  عليها  اال�ستغناء 
مهاجم  وقال  اآخر،  اإىل  مو�سم  من  م�ستواه 
ح�سابه  عرب  اأم�س  ن�رصها  تغريدة  يف  اخل�رص 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ال�سخ�سي 
"تويرت" اأنه �سعيد مع مونبلييه ووجد معامله يف 
الفريق ومل يخطر على باله اأبدا الرحيل وخو�س 
جتربة جديدة مع فريق اآخر، وا�ستطرد يف نف�س 
يوا�سل  و�سوف  مونبلييه  مع  باق  اأنه  ال�سياق 

املو�سم معه ب�سكل عادي.

ويف ال�سياق ذاته، كان ارتبط ا�سم ديلور بالرحيل 
الدوري  نحو  املقبل  ال�ستوي  املركاتو  خالل 
اأنديته يف ظل  اللعب الأحد  اأجل  االجنليزي من 
معه، ويف هذا  التعاقد  الفرق يف  بع�س  اهتمام 
اأن  الربيطانية  "ذا �سن"  ك�سفت جريدة  ال�سدد 
االأندية  اأكرث  وولفرهامبتون  نيوكا�سل  فريقي 
ينتظر  اأين  املركاتو،  هذا  انتدابه  اإىل  ال�ساعية 
املايل  عر�سها  االأخري  الفريق  اإدارة  تقدم  اأن 
اإىل  االنتقال  اأجل  من  املقبلة،  االأيام  خالل 
عربت  بينما  ديلور،  ال�ستقدام  اجلدية  االأمور 
واالأداء  باإمكانياته  اعجابها  عن  نيوكا�سل  اإدارة 
قيمة  لريفع  االهتمام  هذا  وياأتي  يقدمه،  الذي 
الالعب يف �سوق االنتقاالت والتي اأ�سحت تبلغ 

�سيتعنّي  ا�سرتليني  جنيه  مليون   14 مبلغ  حاليا 
على الفريق الذي يريده دفعها من اأجل التعاقد 

معه ح�سب نف�س امل�سدر.
عي�شة ق.

خالل  حرا  �سقوطا  اجلزائري  اجليدو  �سّجل 
دورة  يف  الوطني  املنتخب  م�سارعي  م�ساركة 
القطرية  العا�سمة  يف  جتري  التي  املا�سرت 
اإق�ساء امل�ساركني اخلم�سة  بعد  وذلك  الدوحة، 
التي  العنا�رص  جميع  وف�سل  االأول،  الدور  من 
االأقل،  على  الثاين  الدور  بلوغ  من  اختيارها  مّت 
نقاط  ك�سب  اجل  من  الفر�سة  تفويت  وبالتايل 
االأوملبية  االألعاب  اإىل  للتاأّهل  حت�سبا  اإ�سافية 
املربجمة �سائفة العام احلايل يف مدينة طوكيو، 
دخل  الذي  الثالثي  غادر  ال�سدد  هذا  ويف 
بعدما  �رصيعا  املناف�سة  ام�س  �سبيحة  احللبة 
مّت اإحراجه من طرف املناف�سني الذين ظهروا 
وجاء  مبمثلينا،  مقارنة  ومناف�سة  تنظيما  اأكرث 
الدور هذه املرة على كل من امل�سارعتني كوثر 
وعالل يف وزن اأقل من 78 كغ و�سونيا ع�سلة وزن 
اكرث من 78 كغ، حيث ف�سلت وعالل يف الوقوف 
اأمام مناف�ستها االأمريكية باباداكي�س التي كانت 
اأقوى منها واأنهت املنازلة �رصيعا، بينم �سقطت 
مواطنتها ع�سلة اأمام امل�سارعة الفرن�سية بريو، 
عبد  امل�سارع  احلظ  يحالف  مل  املقابل،  يف 
القرعة  ترحمه  مل  الذي  عمادي  بن  الرحمان 

االأول  امل�سنف  اأمام  االأول  بالدور  واأوقعته 
الياباين موكاي،  كغ   90 اأقل من  وزن  عامليا يف 
وحاول  طّيبة  م�ستويات  قدم  املعني  اأن  ورغم 
االيقاع مبناف�سه اإال اأن اخلري كان االأقوى وعاد 

اإليه الفوز يف املنازلة.
وكانت  اجليدو،  م�سارعي  لدى  الهزائم  وتوالت 
الثنائي  اإليها  �سبقهما  بعدما  نف�سها  اخليبة 
وفتحي  كغ   63 من  اأقل  وزن  يف  بلقا�سي  اأمينة 
اأم�س  اأول  خرجا  اللذان  كغ   73 من  اأقل  نورين 
من املناف�سة يف الدور االأول، هذه النتائج توؤّكد 
الف�سل الذريع الذي اأ�سحت ت�سري نحوه ريا�سة 

اجليدو التي كانت اإىل وقت قريب ت�رصف االألوان 
الوطنية يف خمتلف املواعيد القارية والدولية، 
لنف�سها ورفعت  اأ�سماء �سنعت املجد  يف وجود 
الرابة الوطنية عاليا على غرار عمار بن يخلف، 
اليا�س بويعقوب، عمارر مريجة، �سورايا حداد 
اجلزائري  اجليدو  واأ�سحى  �سواكري،  و�سليمة 
مهددا يف حال توا�سلت االأمور على هذا النحو 
بالغياب عن املوعد االأوملبي اإذا علمنا اأن اأمينة 
من  ر�سيد  اأكرب  متلك  اأ�سبحت  من  بلقا�سي 
وبالّتايل  عمادي،  بن  زميلها  وجتاوزت  النقاط 
لك�سب  اجلهود  بذل  امل�سارعني  على  ي�ستلزم 
التاأهيلية  الدورات  النقاط خالل  اأكرب عدد من 
املتبقية على مدار العام احلايل، من اأجل منح 
جرعة اأمل للجيدو اجلزائري التاأهل اإىل العر�س 
الريا�سي االأكرب عامليا، وتوؤكد النتائج امل�سجلة 
ودورة  االإفريقية مبدغ�سقر  البطولة  على مدار 
اخليارات  يف  الذريع  الف�سل  بالدوحة  املا�سرت 
الوطنية  الفنية  املديرية  طرف  من  امل�سجلة 
اجلزائرية  االحتادية  تعتمدها  التي  وال�سيا�سة 

للعبة والتي ال تاأتي اأكلها.
عي�شة ق.

كاأ�س العامل لكرة اليد رجال
اجلزائر / املغرب اليوم ابتداء من 18:00

اإلزامية الفوز لل�ضباعي اجلزائري 
لتعبيد طريق الدور الثاين

يد�ّسن املنتخب الوطني لكرة اليد اأوىل 
خرجاته من امل�ساركة مبناف�سة كاأ�س 
ام�س  فعالياتها  انطلقت  التي  العامل 
املغربي  املنتخب  بوابة  من  مب�رص 
والذي �سوف يكون لقاء مغاربيا مثريا 
البع�س  يعرفان بع�سهما  بني منتخبني 
املجموعة  �سمن  ويلتقيان  جيدا 
الربتغال  اإىل جانب منتخبي  ال�ساد�سة 
ال�سباعي  يدخل  حيث  واإي�سلندا، 
التي  الريا�سية  القاعة  اجلزائري 
القاهرة  العا�سمة  يف  اللقاء  حتت�سن 

اأهمية  يدركون  بورت  اآالن  الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  واأن  خا�سة  غري،  ال  الفوز  بهدف 
حتقيق الفوز يف اأول خرجة باملونديال والذي �سيكون م�ساعدا لهم من اأجل فتح الطريق 
داخل  اجلميع  اأن  باعتبار  العاملية،  املناف�سة  من  الثاين  للدور  التاأهل  اإىل  لرت�سيحهم 
النخبة الوطنية تدرك اأن مواجهة املغرب مفتاح التاأهل اإىل الدور الثاين الذي و�سعته 
يعي  اجلميع  وبالتايل  العامل،  كاأ�س  امل�ساركة يف  اليد هدف  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
حجم امل�سوؤولية امللقاة عليهم. و�سيكون حجم الثقل اأكرب على املدرب الفرن�سي والذي 
يعول على حتفيز العبيه من اأجل دخول امليدان برتكيز �سديد ي�سمح لهم بتجاوز اأول 
امتحان بنجاح، خا�سة واأن اأي تعرث اليوم �سوف يع�سف بحظوظ رفقاء الالعب م�سعود 
بركو�س يف موا�سلة اللعب على اإحدى التاأ�سريات الثالث املوؤهلة اإىل الدور املوايل، اأين 
ت�سجل النخبة الوطنية عودتها اإىل ال�ساحة العاملية بعد الغياب عن الدورتني ال�سابقتني 
العامي 2017 و2019 بفرن�سا والدامنارك-اأملانيا على التوايل، وبالتايل تتطلع اإىل حت�سني 

�سورتها على هذا امل�ستوى
عي�شة ق.

ن حملته النتخابية لع�ضوية جمل�س الفيفا من الكامريون زط�ضي يد�ضّ

ي�شتعد للم�شاركة نهاية هذا االأ�شبوع اأمام 
املت�شدر اأوملبيك ليون

بولية يتعافى من كورونا ويندمج 
بتدريبات ميتز

اجلولة الثامنة من الرابطة املحرتفة االأوىل

ديربي قوي ب�ضكيكدة ول�ضام لالنفراد بالو�ضافة
الرابطة  من  الثامنة  اجلولة  تعرف 
اليوم  من  ابتداء  املقررة  االأوىل 
ال  التي  مليلة  عني  جمعية  �سعي 
خارج  الباهر  بفوزها  تتلذذ  زالت 
ق�سنطينة  �سباب  على  الديار 

اأمام  االيجابية  نتائجها  موا�سلة 
ينهزم  مل  الذي  املدية  اأوملبي 
مولودية  اأمام  الثانية  اجلولة  منذ 
توا�سل  احلني،  ذلك  منذ  اجلزائر، 
حتقيق  "التيطري"  ت�سكيلة منطقة 

انت�ساران  منها  االيجابية  النتائج 
من  �سيتطلب  مما  متتاليان 
احلذر  توخي  املليلية  الت�سكيلة 
اأمام ا�سبال املدرب �رصيف حجار 
لياقتهم،  اأح�سن  يف  املتواجدين 

بينما ويتنقل �سباب ق�سنطينة الذي 
�سجل هزميتني متتاليتني، اإىل جاره 
اجلولة  افتتاح  يف  �سكيكدة  �سبيبة 
االأن�سار  ثقة  ا�ستعادة  بنية  الثامنة 

ق.ر.الغا�سبني.
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جنح نادي اأتلتيكو مدريد اأول ام�س بتخطي 
اإ�شبيلية 2-0 يف مباراة موؤجلة من  �شيفه 
الإ�شباين،  الدوري  يف  الأوىل  املرحلة 
 0-1 بالتقدم  الأول  ال�شوط  اأتلتيكو  اأنهى 
الثاين  ويف  كوريا،  اأنخل  الأرجنتيني  عرب 
موؤّمناً  النتيجة،  نيغويز  �شاوول  �شاعف 
و�شار  املو�شم،  هذا   13 فريقه  انت�شار 
 41 �شيميوين  دييغو  املدرب  فريق  ر�شيد 
نقاط   4 بفارق  الرتتيب  نقطة يف �شدارة 
اأتلتيكو  اأن  علماً  الثاين،  مدريد  ريال  عن 
اإ�شبيلية  اأما  موؤجلتني،  مباراتني  ميلك 
توقف ر�شيده عند النقطة 30 يف املركز 
ال�شاد�س، واأكد فريق املدرب الأرجنتيني 
باللقب  التتويج  اإىل  �شعيه  �شيميوين  دييغو 

مو�شم  منذ  والأوىل  تاريخه  يف   11 للمرة 
اخلام�س  الفوز  بتحقيقه   ،2014-2013
نقطة   41 اإىل  ر�شيده  رافعا  التوايل  على 
ميكنه  اإذ  اأخريني  موؤجلتني  مباراتني  مع 
 10 اإىل  ك�شبهما  حال  يف  الفارق  رفع 
نقاط عن غرميه وجاره القطب الأول يف 
العا�شمة ريال مدريد، بات اأتلتيكو مدريد 
الليغا  اأف�شل خط هجوم يف  �شاحب ثاين 
بر�شيد 31 هدفا بفارق هدف واحد اأمام 
خلف  اأهداف  �شتة  وبفارق  مدريد  ريال 
خط  اأف�شل  ميلك  باأنه  علما  بر�شلونة، 
�شباكه  ا�شتقبلت  حيث  الدوري  يف  دفاع 

�شتة اأهداف فقط.
بخ�شارته  اإ�شبيلية  مني  املقابل،  يف 

ر�شيده  فتجمد  املو�شم  هذا  اخلام�شة 
مع  ال�شاد�س  املركز  يف  نقطة   30 عند 
مباراة موؤجلة، واأبقى �شيميوين على جنمه 
مقاعد  على  فيليك�س  جواو  الربتغايل 
مل  الذي  بكوريا  الدفع  مف�شاًل  البدلء 
عندما  ملدربه  التحية  رد  يف  يتاأخر 
كرة  ا�شتغالله  خالل  الت�شجيل  افتتح 
الإجنليزي  املدافع  من  املنطقة  داخل 
بيمناه  لنف�شه  هياأها  تريبيري،  كريان 
على  زاحفة  بي�رساه  و�شددها  وا�شتدار 
ي�شار احلار�س املغربي يا�شني بونو، وكاد 
الأرجنتيني ماركو�س اأكونيا يدرك التعادل 
بت�شديدة من م�شافة قريبة اإثر كرة مرتدة 
يان  العمالق  ال�شلوفيني  احلار�س  من 

الدويل  اأمام  من  اإبعادها  بعد  اأوبالك 
مرت  لكنها  الن�شريي  يو�شف  املغربي 
�شواريز  وحاول  الأي�رس،  القائم  بجوار 
املنطقة  خارج  من  بت�شديدة  بونو  خداع 
وطماأن  لها،  وت�شدى  الأخري  لها  فطن 

العا�شمة  فريق  جماهري  نيغويز  البديل 
ت�شديدة قوية  الثاين من  الهدف  بت�شجيله 
بي�رساه من حافة املنطقة اإثر متريرة من 
اأ�شكنها  يورنتي  ماركو�س  الو�شط  لعب 

على ي�شار احلار�س بونو.

ن ال�ضدارة بالليغا اأتلتيكو مدريد يح�ضّ

مان�ض�ضرت يونايتد ينفرد 
ب�ضدارة الربميرليغ

قاد الفرن�شي بول بوغبا فريقه 
لالنفراد  يونايتد  مان�ش�شرت 
الإجنليزي  الدوري  ب�شدارة 
للظهور  بوغبا  عاد  املمتاز، 
التي  املباراة  خالل  جمدداً 
انت�رس بها مان�ش�شرت يونايتد 
 0-1 برينلي  م�شيفه  على 
موؤجلة  مباراة  يف  اأم�س  اأول 
للدوري  الأوىل  املرحلة  من 

من  موؤثرة  تدخالت  عدة  املواجهة  و�شهدت  املمتاز،  الإجنليزي 
ماغواير  �شجله  هدف  اإلغاء  اأبرزها  لعل  امل�شاعد  الفيديو  تقنية 
الثاين هذا  بوغبا هدفه  الأول، و�شّجل  ال�شوط  ال�شيف يف  ل�شالح 
املو�شم والأول منذ اأكرث من �شهر بت�شديدة قوية عقب متريرة من 
را�شفورد، وكاد برينلي يعدل يف اأكرث من منا�شبة لكن احلظ وقف 
يف وجهه. ا�شتهل مان�ش�شرت يونايتد الذي عاد اإىل �شفوفه مهاجمه 
الدويل الأوروغوياين اإدين�شون كافاين بعد انتهاء فرتة اإيقافه ب�شبب 
م�شطلح عن�رسي،املباراة بحذر اأمام الندفاع الهجومي لأ�شحاب 
الت�شجيل  افتتاح  من  اأدنى  اأو  قو�شني  قاب  كانوا  الذين  الأر�س 
عندما �شّدد كري�س وود كرة قوية من حافة املنطقة ارمتى اأمامها 
لكن  ركنية،  اإىل  ب�شدره  واأبعدها  بايلي  اإريك  الإيفواري  املدافع 
�رسعان ما فر�س ال�شيوف اأف�شليتهم وخلقوا العديد من الفر�س 
حتى اأّن قطب الدفاع هاري ماغواير هز ال�شباك ب�رسبة راأ�شية من 
م�شافة قريبة اإثر متريرة عر�شية من لوك �شو بيد اأّن حكم الفيديو 
امل�شاعد األغاه بداعي خطاأ ارتكبه املدافع الدويل بحق املدافع 
ملان�ش�شرت  التقدم  منح  يف  بوغبا  جنح  بيرت�س،  اإريك  الهولندي 
يونايتد بت�شديدة رائعة من داخل املنطقة اإثر متريرة عر�شية من 
نقطة   36 اإىل  ر�شيده  يونايتد  مان�ش�شرت  رفع  را�شفورد،  ماركو�س 
بفارق ثالث نقاط عن ليفربول لينفرد بال�شدارة، فيما توقف ر�شيد 
برينلي عند 16 نقطة يف املركز 16. يف املقابل، اقتن�س اإيفرتون 
انت�شاراً ثميناً من اأر�س وولفرهامبتون ليقفز للمركز الرابع عقب 
الفوز عليه 2-1 حل�شاب الأ�شبوع 18 من الدوري الإجنليزي املمتاز، 
وكان اإيفرتون البادئ بالت�شجيل من ت�شديدة ذكية للنيجريي اإيووبي، 
قبل اأن يعدل النتيجة الربتغايل روبني نيفيز، وانتظر اإيفرتون حتى 
الدقائق الأخرية من املباراة ليعود للتقدم بف�شل �رسبة راأ�س من 
كني، وتذّوق اإيفرتون طعم النت�شارات جمدداً عقب هزميته بداية 
العام اأمام و�شت هام بهدف دون رد فيما ا�شتمرت نتائج امل�شيف 
ال�شلبية بف�شله يف الفوز للمرة اخلام�شة توالياً، رفع اإيفرتون ر�شيده 
مان�ش�شرت  عن  نقاط  اأربع  بفارق  الرابع  املركز  يف  نقطة   32 اإىل 
يونايتد املت�شّدر، فيما توّقف ر�شيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة 

يف املركز 14.

ميالن يعرب اإىل ربع نهائي كاأ�س اإيطاليا
الرتجيح  ركالت  اإىل  ميالن  احتاج 
ليجّدد تفوقه للمرة الثانية على �شيفه 
تورينو 5-4 الوقتان الأ�شلي والإ�شايف 
اإىل  ليتاأهل  املرة  وهذه  �شلبي،  تعادل 
كاأ�س  م�شابقة  من  النهائي  ربع  الدور 
اإيطايل، وكان ميالن تغلب على تورينو 
ال�شبت املا�شي على ملعب �شان   0-2
من   17 املرحلة  يف  ميالنو  يف  �شريو 
فرتاته  اأقوى  ميالن  ويعي�س  الدوري، 
مع مدربه �شتيفانو بيويل حيث يت�شدر 
فاز  نقطة،  بر�شيد 40  الدوري  ترتيب 
4 وخ�رس يف  وتعادل يف  مباراة   12 يف 
يف  البطل  جوفنتو�س  اأمام  وحيد  لقاء 
و�شهدت  الأخرية،  الت�شع  ال�شنوات 
زلتان  ال�شويدي  م�شاركة  املباراة 
�شوطاً  لعب  الذي  اإبراهيموفيت�س 

ماتيو  الأرجنتيني  وعودة  كاماًل، 
بعد  ميالن  مع  اأ�شا�شياً  مو�شات�شيو 

تعافيه من اإ�شابة يف الكاحل.
ال�شلبي  بالتعادل  الأول  ال�شوط  انتهى 
اأف�شلية ال�شتحواذ  الفريقني رغم  بني 
ل�شالح ميالن ولكن من دون تاأثري، فيما 
الدقائق  يف  خطورة  اأكرث  تورينو  بدا 
الع�رس الأخرية ولكن بال غلة، مع بداية 
ال�شوط الثاين اأجرى بيويل تغيريين دفعة 
واحدة مليالن بحثاً عن الهدف، فدفع 
بالرنويجي بيرت هاوغي والرتكي هاكان 
�شامو  الإ�شباين  من  بدلً  ت�شالهانوغلو 
اأعقب  واإبراهيموفيت�س،  كا�شتييخو 
ذلك حماولت متتالية »للرو�شونريي«، 
حيث حرم القائم الأمين دافيد كالبريا 
من الت�شجيل من ت�شديدة قوية، لحت 

للرد  ت�شات�شا  ل�شيموين  فر�شة  بعدها 
من جانب تورينو، لكن ت�شديدته مرت 
بعيدة عن املرمى، يف الدقيقة 71، كاد 
الربتغايل رافايل لياو اأن يفتتح الت�شجيل 
بعد خطاأ من احلار�س، قبل اأن يتمكن 
لياو  مع  باحتكاك  اإبعادها  من  الأخري 
جزاء  ركلة  وجود  حيال  اجلدل  اأثار 
جانلويجي  احلار�س  اعرت�س  حيث 
البدلء  دوناروما املتواجد يف مقاعد 
الإ�شباين  وكاد  حمراء،  بطاقة  فتلقى 
املغربي الأ�شل اإبراهيم دياز اأن ينهي 
ا�شتلم  حينما   86 الدقيقة  يف  املباراة 
و�شددها  اجلزاء  منطقة  داخل  كرة 

عالية فوق العار�شة رغم �شهولتها.
اإ�شافيني  �شوطني  اإىل  الفريقان  جلاأ 
اإىل  ليحتكما  تذكر،  فر�شاً  ي�شهدا  مل 

ميالن  ح�شمها  التي  الرتجيح  ركالت 
ل�شاحله بعدما متكن احلار�س الروماين 
لكرة  الت�شدي  تاتارو�شانو من  كيربيان 
لي�شجل  رينكون،  توما�س  الفنزويلي 

بعدها ت�شالهانوغلو ركلة الفوز.

ليفركوزن يتجاوز 
فرانكفورت اإىل الدور 

الثالث لكاأ�س اأملانيا

الن�شخة  بطل  و�شيف  ليفركوزن  بايرن  بلغ 
الأخرية، الدور الثالث مل�شابقة كاأ�س اأملانيا 
اإينرتاخت  �شيفه  على  الطاولة  قلب  بعدما 
فرانكفورت بالفوز عليه 4-1 اأول اأم�س يف 
فرانكفورت  اإينرتاخت  وكان  الثاين،  الدور 
اللبناين  الأملاين  عرب  بالت�شجيل  البادئ 
ال�شاد�شة،  الدقيقة  يف  يون�س  اأمني  الأ�شل 
التعادل عرب  لكن ليفركوزن رد بقوة مدركاً 
من  األريو  لوكا�س  الأرجنتيني  مهاجمه 
تاب�شوبا  اإدموند  اأن يتقدم  ركلة جزاء، قبل 
ثنائية  �شجل  ثم  لليفركوزن،   1-2 بالنتيجة 
ويلتقي  ديابي،  مو�شى  الفرن�شي  بوا�شطة 
مو�شم  واحدة  مرة  اللقب  حامل  ليفركوزن 
روت- مع  املقبل  الدور  يف   ،1993-1992
واختتم  الرابعة،  الدرجة  من  هي�شن  فاي�س 
اأم�س الدور الثاين بلقاء هول�شتاين كيال مع 

بايرن ميونيخ حامل اللقب.

لبورتا: مي�ضي يريد البقاء ولن اأدخل لعبة نيمار

الريال يعري يوفيت�س اإىل اينرتاخت فرانكفورت

لرئا�شة  املر�شح  لبورتا  خوان  علق 
الأرجنتيني  و�شع  على  بر�شلونة، 
واإمكانية  النادي  يف  مي�شي  ليونيل 
ال�شيف، حيث ينتهي عقد  رحيله يف 
هذا  بنهاية  بر�شلونة  مع  مي�شي 
حول  لتفاق  يتو�شل  ومل  املو�شم، 
توقيع عقٍد جديد حتى الآن، وبالتايل 
�شيكون الربغوث الأرجنتيني هو اأول 
ملف واختبار حقيقي للرئي�س القادم 
ت�رسيحات  لبورتا يف  وقال  للرب�شا، 
»ل  الإ�شبانية:  �شري«  »كادينا  لإذاعة 

ملي�شي  يكون  اأن  اإمكانية  يف  اأفكر 
اأعرف  ال�شتمرار،  غري  اآخر  قرار 
اأنه ي�شعر بالراحة يف بر�شلونة ويريد 
لدي  اأن  »اأعتقد  واأ�شاف:  البقاء«، 
املر�شحني  باقي  على  ن�شبية  ميزة 
الآخرين، ب�شبب العالقة التي تربطني 

مبي�شي«.
ما  كل  اأن  يعلم  »اإنه  لبورتا:  وتابع 
اأوفيت به، وهو يريد العودة  قلته قد 
والبطولت مرة  النت�شارات  لتحقيق 
اآخرى«، واأكد: »اأهم �شيء بالن�شبة له 

لي�س املال، لدي القدرة على تقدمي 
عقًدا جديًدا ي�شعره بالراحة«، واأكمل: 
النجاحات  من  العديد  حققت  »لقد 
جًدا  فخور  اأنا  ال�شابقة،  وليتي  يف 
من  الرغم  على  مبي�شي  بالحتفاظ 
لنا«،  ُقدمت  التي  املذهلة  العرو�س 
من  عر�س  هناك  »كان  واأدرف: 
من  اأعلى  بقيمة  ملي�شي  ميالن  اإنرت 
وقتها،  عقده  يف  اجلزائي  ال�رسط 
وهو ما كان �شي�شعف اأي رئي�س اآخر، 

اإل اأننا رف�شنا التفريط فيه«.   

لنادي  الريا�شي  املدير  اأعلن 
الأملاين  فرانكفورت  اإينرتاخت 
مهاجمه  ا�شتعارة  بوبيت�س  فريدي 
لوكا  ال�رسبي  الدويل  ال�شابق 
الإ�شباين  مدريد  ريال  من  يوفيت�س 
بوبيت�س  ال�شيف املقبل، وقال  حتى 
يف ت�رسيحات تلفزيونية قبل مباراة 
ليفركوزن  باير  م�شيفه  �شد  فريقه 
الكاأ�س  م�شابقة  من  الثاين  الدور  يف 
لنا  �شيعار  يوفيت�س  »لوكا  املحلية: 
علينا  يتعني  يزال  ل  ال�شيف،  حتى 
ترتيب بع�س التفا�شيل مثل الفح�س 

�شفوفنا  اإىل  يعود  اأن  ناأمل  الطبي، 
البالغ  يوفيت�س  وتاألق  جداً«،  قريباً 
اإينرتاخت  مع  ب�شكل لفت  23 عاما 
فرانكفورت مو�شم 2018-2019 حيث 

�شجل 17 هدفا يف البوند�شليغا.
املوهبة  مع  مدريد  ريال  وتعاقد 
مل  لكنه   ،2025 عام  حتى  ال�رسبية 
التي  الآمال  تاأكيد  يف  اأبًدا  ينجح 
الذي  امللكي  الفريق  فيه  و�شعها 
�شيف  جللبه  يورو  مليون   60 اأنفق 
مدريد  ريال  مدرب  واعتمد   ،2019
زيدان  الدين  زين  ال�شابق  جنمه 

يوفيت�س  على  قليلة  منا�شبات  يف 
مرات  ثالث  منها  مباريات   5
يف  املو�شم  هذا  اأ�شا�شياً  فقط 
اأي  ي�شجل  اأن  دون  امل�شابقات  كل 
كرمي  مواطنه  تاألق  ظل  يف  هدف، 
النادي  اإىل  انتقاله  ومنذ  زمية،  بن 
�شجل  املا�شي،  قبل  العام  امللكي 
يوفيت�س هدفني و�شنع مثلهما يف 32 
مباراة يف جميع امل�شابقات، ويحتل 
فرانكفورت حالًيا املركز التا�شع يف 
نقطة   23 بر�شيد  الأملاين  الدوري 

بعد 15 مرحلة.
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 �لأ�شري �أ�شرف طحاينة

ر بعد ق�ضائه 5 �ضنوات خلف الق�ضبان واأعاد الحتالل اعتقاله حتَرّ
بعد 4 �أ�شهر من تن�شمه عبري �حلرية من �عتقاله �لأول �لذي ق�شى خالله 5 �شنو�ت خلف �لق�شبان، �أعاد �لحتالل 
�لزج �لأ�شري �ملحرر �أ�شرف نا�شر مفيد طحاينة )26 عامًا( يف غياهب �ل�شجون، ليعي�ش ،وعائلته معاناة جديدة.

تقرير:  علي �شمودي – جنني 

منال  اخلم�سينية  والدته  وتقول 
لـ«القد�س« دوت كوم: »ال توجد حلظة 
متر دون حزن ودموع على فلذة كبدي 
رحلة  بعد  ثانية  مرة  اعتقلوه  الذي 
االأ�سباب،  معرفة  دون  مريرة  معاناة 
ي�سادر  االحتالل  �سيبقى  متى  فاإىل 
التي  بحياتهم  ويتحكم  اأ�رسانا  حرية 
الظاملة؟«.يف  �سجونه  بني  ت�سيع 
مدينة جنني، ولد ون�ساأ وتربى اأ�رسف 
اأكرب اأبناء عائلته املكونة من 7 اأنفار، 
وتقول والدته:«مل يكمل تعليمه بعدما 
حتمل  وقرر  العامة  الثانوية  اأنهى 
امل�سوؤولية للم�ساعدة يف اإعالة اأ�رستنا، 
عمل يف عدة مهن اآخرها يف مطعم، 
والتفاين  والت�سحية  بالعطاء  متيز 
مبكانة  يحظى  التي  العائلة  الأجل 
كبرية يف قلوب كل واحد فيها، وفجر 
تاريخ 29 /1 / 2016، اقتحم الع�رسات 
من جنود االحتالل منزلنا، عزلونا يف 
بتفتي�س  قاموا خاللها  واحدة،  غرفة 

والتحقيق  حمتوياته  وتك�سري  املنزل 
عليه  »اعتدوا  اأ�رسف«.وت�سيف:  مع 
بيننا  من  وانتزعوه  املربح  بال�رسب 
وقيدوه  بوداعه،  لنا  ال�سماح  دون 
واقتادوه اإىل اأقبية التحقيق يف �سجن 
من  اأكرث  فيها  ق�سى  التي  اجللمة 
احلرمان  من  خاللها  عانى  �سهرين 
وخالل  و�سعه،  جنهل  وكنا  والعزل، 
عر�سوه  جمدو،  �سجن  يف  احتجازه 
عدة  مرات  الع�سكرية  املحاكم  على 
بال�سجن  حوكم  حتى  عام  مدار  على 
اأربعة  اإىل  اإ�سافة  اأ�سهر   5 الفعلي 
اعتقاله،  اأمنية«.خالل  بتهم  اأ�سهر 
حتى  عدة،  �سجوٍن  بني  اأ�رسف  ل  تنَقّ
و�سل اإىل �سجن رميون، وهناك عا�س 
اعتُقل  عندما  و�سعادة  فرح  حلظات 
بعد �سنوات من الفراق والغياب خاله 
املحكوم  حمدان  ذياب  عطا  يو�سف 
اأنه  علماً  مرتني،  املوؤبد  بال�سجن 
وتقول  عاماً.   18 ال�سجون  يف  اأم�سى 
مع  باجتماعه  اأ�رسف  »فرح  منال: 
و�سط  اأ�سهر   4 معاً  عا�سا  اإذ  خاله، 

خاله  غمره  حيث  وال�سور  الذكريات 
الفرحة  وع�سنا  والرعاية،  باملحبة 
زيارتهما  من  متكنت  عندما  نف�سها 
قرر  وعندما  ذاته،  ال�سجن  يف  معاً 
خاله  حزن  اأ�رسف،  نقل  االحتالل 
منال  كبري«.تتذكر  ب�سكل  وتاأثر  كثرياً 
اأيام  رابع  اأ�رسف  ابنها  حترر  حلظة 
النقب  ال�سعيد من �سجن  الفطر  عيد 
بعدما ق�سى كامل حمكوميته يف تاريخ 
26 /5 / 2020، وكيف اأعاد الفرح اإىل 
حياة عائلته، وتقول: »الأول مرة دخل 
فكان  اأ�رسف،  منزلنا مع حترر  العيد 
ال�سعادة  اأجواء  وعمت  عيدين،  العيد 
يف  واالأ�سدقاء  واالأقارب  االأهل  لدى 
مدينة جنني، لكن �سعادتنا وفرحتنا مل 
تكتمال، فاالحتالل كان لنا باملر�ساد 
لينغ�س حياتنا مرة ثانية باعتقال ابني 
اأ�رسف فجر تاريخ 23/ 10/ 2020«.

تنهمر دموع اأم اأ�رسف خالل حديثها، 
وتقول: »كنا ما زلنا ن�ستقبل املهنئني 
وزواجه  حلياته  ونخطط  بحريته 
حتى فوجئنا باالحتالل يدهم منزلنا 

بعدما فّجر جنوده البوابات الرئي�سية، 
كانت حلظات �سادمة ومروعة عندما 
عزلوا ابني عنا، وكعادتهم دمر جنود 
بذلك،  نهتم  ومل  وخّربوا،  االحتالل 
عندما  الكربى  الوجع  حلظة  لكن 
قيدوا يديه وع�سبوا عينيه واختطفوه 
وعدم  االأ�سباب  معرفة  دون  منا 
دوامة  وتكررت  بوداعنا،  له  ال�سماح 
يف  احتجازه  خالل  واملعاناة  القلق 
اأقبية التحقيق يف �سجن اجللمة ملدة 
�سهر ون�سف ال�سهر، و�سط قلقنا على 
اعتقاله  ب�سبب  معرفتنا  لعدم  م�سريه 
الثاين«.وتروي اأم اأ�رسف اأن االحتالل 
اأ�رسف  عن  االإفراج  يرف�س  يزال  ال 
القابع حالياً يف �سجن جمدو، وتقول: 
»النيابة الع�سكرية تتالعب باأع�سابنا، 
اأ�سبوع  فكل  امل�ستمر،  القلق  ونعي�س 
التي  �سامل  حمكمة  على  يعر�سونه 
الئحة  اإعداد  بانتظار  توقيفه  جتدد 
اتهام، وحتى اليوم جرى عر�سه على 
املحكمة 7 مرات وال يزال موقوفاً«.
وت�سيف: »منذ اعتقاله مل نتمكن من 

فريو�س  انت�سار  ب�سبب  وروؤيته  زيارته 
كورونا، وكل يوم يزداد قلقنا وخوفنا 
يف  جديدة  اإ�سابات  عن  �سمعنا  كلما 
�سفوف االأ�رسى حتى اأ�سبحنا نعي�س 
يُهمل  االحتالل  الأن  اأع�سابنا،  على 
تدابري  توفري  ويرف�س  اأو�ساعهم 
واأمل،   لهم«.بحزن  واحلماية  الوقاية 
دموعي منذ اعتقاله االأخري، فلم اأعد 
كل  يف  واأفتقده  فراقه،  على  قادرًة 
عندما  خا�سًة  واجلل�سات،  االأوقات 
املنزل  يف  و�سقيقاته  اإخوانه  يجتمع 
الذي اأ�سبح حزيناً مثلنا يف ظل غيابه، 

ويزداد  فرحتنا،  االحتالل  قتل  فقد 
واأ�ساهد  غرفته  اأدخل  عندما  وجعي 
التي  والهدايا  به  اخلا�سة  االأغرا�س 
ح�سل عليها بعد حترره ومل يهناأ بها، 
لكني �سابرة وكلي اإميان برب العاملني 
اأن يُفرج كرب ابني ويعود اإلينا قريباً«.
خالل  اأكمل  اأ�رسف  اأّن  ذكره  اجلدير 
العامة  الثانوية  درا�سة  االأول  اعتقاله 
اجلامعية  درا�سته  يف  وم�سى  بنجاح، 
وبقي  ال�سيا�سية  العلوم  تخ�س�س  يف 
قبل  حترر  لكنه  للتخرج،  القليل  له 

ح�سوله على �سهادته.

�لدكتور فهد �أبو �حلاج 

ا�ضت�ضهاد الأ�ضري املحرر حممد �ضالح الدين

اأربعة اأ�ضرى يدخلون اأعواًما جديدة 

 

يف �ضجون الحتالل 

بقلم :  �شري �لقدوة

احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  حمل 
جهاد   اأبو  مركز  عام  مدير 
يف  االأ�سرية  احلركة  ل�سوؤون 
االحتالل  دولة  القد�س  جامعة 
الكاملة  امل�سوؤولية  االإ�رسائيلي 
املحرر  االأ�سري  ا�ست�سهاد  عن 
بلدة  من  الدين  �سالح  حممد 
والذي  القد�س  ق�ساء  حزما 
نتيجة  اأم�س  م�ساء  ا�ست�سهد 
والعجز  ال�سحي  و�سعه  تدهور 
وذلك  حياته  اإنقا�س  عن 
ال�رسطان  مبر�س  الإ�سابته 
واالإهمال  املعتقالت  داخل 
حتى  منه  عانى  الذي  املتعمد 
 . ال�سحية  حالته  تفاقمت 
اإن  احلاج  اأبو  الدكتور  واأ�ساف 
ي�ساف  الدين  �سالح  ال�سهيد 
املحررين  االأ�رسى  مئات  اإىل 
الذين ا�ست�سهدوا بعد خروجهم 
بفرتة  االحتالل  معتقالت  من 
الإ�سابتهم  نتيجة  ب�سيطة 
واالإهمال  خطرية  باأمرا�س 
الطبي املتعمد الذي يعانومتنه، 
يعمد  االحتالل  اأن  اإىل  م�سريا 

منهم  والثاأر  االأ�رسى  قتل  اإىل 
ال�سيا�سة  هذه  خالل  من 
عنها  وامل�سكوت  الفا�سحة 
احلقوقية  املنظمات  قبل  من 
ال�سهيد  اأن  واأفاد   . الدولية 
�سالح الدين والبالغ  من العمر 
بعام  اعتقل  قد  كان  عاما   20
ملدة  بال�سجن  وحكم   2019
عامني، وبعد �سهور من اعتقاله 
ال�رسطان  مبر�س  اأ�سيب 
دفع  مما  حالته،  وتفاقمت 
اأن  بعد  عنه  لالإفراج  االحتالل 

وهو  املوت،  ي�سارع  اأنه  تاأكد 
امل�سوؤولية  االحتالل  يحمل  ما 
 . ا�ست�سهاده  عن  الكاملة 
وت�ساءل الدكتور اأبو احلاج حول 
الدور املنوط مبنظمة ال�سليب 
و�سكوت  الدويل  االأحمر 
مثل  عن  احلقوقية  املنظمات 
والكيل مبكيالني  اجلرائم،  هذه 
لدولة  ت�سجيعا  يعترب  ما  وهو 
للم�سي  االإ�رسائيلي  االحتالل 
اأبناء  بحق  جرائمها  يف  قدما 

�سعبنا . 

تقرير/  علي �شمودي

دخل اأربعة اأ�رسى اأعواماً جديدة 
يف �سجون االحتالل وهم:

1 -  دخل االأ�سري جميل جمال 
من  عاًما(،   51( عامر  جميل 
عامه  نابل�س،  حمافظة  �سكان 
�سجون  يف  التوايل  على   21 الـ 
االحتالل، وهو حمكوم بال�سجن 
28 عاًما. 2 - دخل االأ�سري عبد 

 38( برغي�س  الوح�س  ناجي  اهلل 
�سكان خميم جنني،  من  عاًما(، 
عامه الـ 20 يف �سجون االحتالل، 
وهو حمكوم بال�سجن 23 عاماً، 
عبد  االأ�سري  �سقيقه  اأن  علماً 
بال�سجن  حكماً  يق�سي  الرحمن 
ا�ست�سهدت  كما  عاماً،   18
خالل  ب�رسى  الطالبة  �سقيقته 

انتفا�سة االق�سى.
خليل  جواد  االأ�سري  دخل   -  3

اأبو قرع )46 عاًما(، من  حممد 
عامه  اهلل،  رام  حمافظة  �سكان 
�سجون  يف  التوايل  على   20 الـ 
االحتالل، وهو حمكوم بال�سجن 
24 عاماً. 4 - دخل االأ�سري هيثم 
عاًما(،   39( لوي�س  خالد ح�سني 
طولكرم،  حمافظة  �سكان  من 
عامه الثامن ع�رس على التوايل 
وهو  االحتالل،  �سجون  يف 

حمكوم بال�سجن املوؤبد.

و�لد �لأ�شري �ملري�ش ح�شني م�شاملة 

ننا�ضد الرئي�س العمل لالإفراج عنه 
تقرير: �شبكة فل�شطني 

�لخبارية

ح�سني  اال�سري  عائلة  عربت 
مر�س  من  يعاين  الذي  م�ساملة 
عن  اللوكيميا  الدم  �رسطان 
والغ�سب  باحلزن  �سعورها 
ابنها  اليه حالة  و�سلت  ما  على 
ام�سى  عاما  ع�رسين  املحكوم 
حيث  �سنة  ع�رس  ثمانية  منها 
نتيجة  باخلطرية  حالته  و�سفت 
االهمال الطبي من قبل �سلطات 
اال�سري  والد  وقال  االحتالل. 
مدينة  من  م�ساملة  ح�سني 
املتعمد  االإهمال  ان  حلم  بيت 
االحتالل  �سلطات  قبل  من 
املنظمات  قبل  من  والتق�سري 
را�سها  وعلى  الدولية  احلقوقية 
ال�سليب االحمر وحالة ال�سعف 
والن�سيان من قبل امل�سوؤولني يف 
ال�ستفراد  وتوؤدي  ادت  ال�سلطة 
االحتالل باال�رسى وتعذيبهم من 
البطيئ  املوت  �سيا�سات  خالل 
الطبي.  باالهمال  املتمثلة 
والد  امل�ساملة  حممد  وا�ساف 
�سبكة  مع  حديث  يف  اال�سري 
ان   PNN االخبارية  فل�سطني 
ابنها  مع  تتوا�سل  كانت  العائلة 
خالل الزيارات ومل يكن يحدثنا 
عن مر�سه ومعاناته من االهمال 
يعلم  يكن  مل  حيث  الطبي 
يطالب  وكان  باملر�س  با�سابته 
منذ  امل�سفى  اىل  بالذهاب 
ذلك  االحتالل  ورف�س  �سنتان 
وموؤخرا وبعد تدهور و�سعه مت 
بال�رسطان  ا�سابته  ليتبني  نقله 
نتيجة  ال�سحية  حالته  وتفاقم 
تقدمي  وعدم  الطبي  االهمال 
والد  وقال  له.  الالزم  العالج 
اال�سري ح�سني ان هناك تق�سري 
الدولية  املنظمات  قبل  من 
االحمر  ال�سليب  را�سها  وعلى 

ابنه  حالة  متابعة  يف  الدويل 
اىل  م�سريا  املر�سى  واال�رسى 
انه توجه لل�سليب االحمر اليوم 
ي�سالونه  ال�سليب  بان  ليتفاجئ 
عن املعلومات عن ابنه وانهم ال 
يعلمون تفا�سيل مر�سه م�سددا 
ال  االحمر  ال�سليب  ان  على 
يجب ان يثق ب�سلطات االحتالل 
لل�سجون  للدخول  والتحرك 
وااللتقاء باال�رسى ليعرف حقية 
ان  بدون  انه  موؤكدا  معاناتهم 
اال�رسى  مبقابلة  ال�سليب  يقوم 
هناك  يكون  لن  مبا�رس  ب�سكل 
و�سعهم  عن  حقيقية  معلومات 
ويتعر�سون  خطر  يف  النهم 
والتق�سري  اجلماعية  لالبادة 
ا�سكال  احد  الطبي  واالهمال 
والد  نا�سد  و  االبادة.  هذه 
عن  االفراج  امل�ساملة  اال�سري 
وخ�سو�سا  جميعا  اال�رسى 
املر�سى ومن بينهم ابنه ح�سني 
حمكوميته  من  يتبقى  مل  الذي 
ان  بعد  �سهر  ع�رسين  �سوى 
ع�رس  ثمانية  من  اكرث  ام�سى 
من  ال�سجون  غياهب  يف  عاما 

الن  هنا  له  العالج  تقدمي  اجل 
تقدمي  عدم  يتعمد  االحتالل 
الوالد  وقال  لال�رسى.  العالج 
على  العمل  امل�ساملة:”اطالب 
ان هناك دور  االفراج عنه كما 
لل�سلطة التي تق�رس مع اال�رسى 
مبطالبتها  اال�ستمرار  و�رسورة 
ح�سو�سا  عنهم  باالفراج 
ال  ا�رسائيل  الن  املر�سى 
نقلهم  تاخري  تتعمد  و  تعاجلهم 
باعطاءهم  وتقوم  العيادات  اىل 
اطالب  انني  كما  م�سكنات 
وحقوق  املخت�سة  اجلهات 
ال�سعب  ان وجدت الن  االن�سان 
الفل�سطيني ال حقوق له على ما 

يبدو الن اجلميع مق�رس”.
امل�ساملة  اال�سري  والد  ونا�سد 
ابو  عبا�س  حممود  الرئي�س 
عن  لالفراج  بالتدخل  مازن 
موؤ�س�سات  طالب  كما  اال�رسى 
لديها  التي  االن�سان  حقوق 
�سمري حي العمل على االفراج 
هل  مت�سائال  اال�رسى  عن 
لال�رسى  ان�سان  حقوق  هناك 
عن  االفراج  يجب  وعائالتهم 

اال�رسى.  وكل  املري�س  ابني 
من ناحيته قال بالل امل�ساملة 
انه  ح�سني  اال�سري  �سقيق 
الذين  اال�رسى  كل  يزورون 
التعرف  اجل  من  عنهم  يفرج 
ان  مو�سحا  ابنهم  او�ساع  على 
عنهم  املفرج  اال�رسى  احد 
حيث  و�سعه  لهم  �رسح  موؤخرا 
كان يعاين من م�ساكل يف البطن 
تهتم  ال�سجون مل  م�سلحة  لكن 
تعمدوا  و  للعالج  تنقله  ومل  به 
�سنتان  ملدة  فح�سه  تاخري 
وعندما �سائت حالته مت اخذه 
انهم�ساب  ابلغ  و  للفح�س 
حديث  ان  واكد   . بال�رسطان 
اال�رسى  وموؤ�س�سات  اال�رسى 
يوؤكد ان هناك اهمال من قبل 
هناك  ان  كما  ال�سجون  ادارة 
كايف من اجلهات  اهتمام  عدم 
ابالغها  مت  التي  الفل�سطينية 
مبر�س اال�سري ح�سني م�ساملة 
املخت�سة  اجلهات  مطالبا 
اليوم  اننا  وقال  اجلاد.  بالعمل 
الرئي�س  ننا�سد  كعائلة م�ساملة 
باال�رسى  االهتمام  مازن  ابو 
وال�سعي لالفراج عنهم كما دعا 
اال�رسى  ال�سناد  �سعبنا  ابناء 
عائلته  يف  يوجد  ال  من  الن 
ا�سري يوجد لدى ابناء عمومته 
واقاربه جميعا ا�رسى متمنيا ان 
حممود  للرئي�س  الر�سالة  ت�سل 
يف  وا�سار  مازن.  ابو  عبا�س 
كل يوم ن�سمع ان هناك ا�رسى 
اننا  حيث  ي�ست�سهدون  مر�سى 
ا�ست�سهاد  عن  اليوم  ن�سمع 
حزما  يف  الدين  �سالح  حممد 
داود  ال�سهيد  ا�سابيع  قبل  و 
التحرك  يجب  ولذلك  طلعت 
ميوتون  اال�رسى  الن  ب�رسعة 
كبري  خطر  ويواجهون  ببطء 
ممار�سات  بفعل  حياتهم  على 

االحتالل.
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�سهدت الديون العاملية زيادات م�ستمرة على مدار عام 2020 باأكمله، كما يتوقع ا�ستمرار 
ت�سخمها يف االأجل املنظور يف امل�ستقبل، االأمر الذي ي�سع االقت�ساد العاملي اأمام حتٍد 

كبري، حتى واإن انتهت اأزمة كورونا، وانح�سرت تداعياتها على االقت�ساد، ويعود ذلك 
لعدة عوامل ذات عالقة بق�سية الديون ذاتها. واأمام هذه املعطيات، ال متتلك الدول 

الكثري من اخليارات، كما تواجه االقت�سادات خطر تعر�سها لق�سور يف م�سادر التمويل 
احلقيقية، وبالتايل الدخول يف ركود عميق.

عيوب هيكلية:

الديون تدفع القت�صاد العاملي اإىل املجهول

 مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة 

ارتفاع كبري:

اأظهرت بيانات معهد التم�يل الدويل، م�ؤخراً، 
 17 من  باأكرث  العاملية  الدي�ن  حجم  ارتفاع 
تريلي�ن دولر يف عام 2020، الأمر الذي دفع 
اإجمايل تلك الدي�ن لالرتفاع اإىل 275 تريلي�ن 
اإىل  البيانات  هذه  وت�شري  العام.  بنهاية  دولر 
اأن الدي�ن العاملية زادت مبا يرب� على 1.42 
العام، مبا دفعها  تريلي�ن دولر �شهرياً خالل 
اإىل تخطي حاجز الـ 328% من اإجمايل الناجت 

العاملي بنهاية العام.
حجم  على  طراأت  التي  التط�رات  وتت�شابه 
التط�رات  مع   2020 عام  يف  العاملية  الدي�ن 
التي حتدث يف الغالب خالل اأوقات احلروب، 
حيث تت��شع حك�مات الدول يف الإنفاق بينما 
لالقرتا�ض  ي�شطرها  ما  اإيراداتها،  ترتاجع 
خالل  بالتحديد  حدث  ما  وهذا  حاد،  ب�شكل 
العام املا�شي. وقد اأكد معهد التم�يل الدويل 
خالل  العاملية  الدي�ن  حجم  يف  الرتفاع  اأن 
العام كان مدف�عاً بالرتاكم احلاد يف القرتا�ض 
ال�شارمة  ال�شتجابات  ظل  يف  احلك�مي، 
للجائحة،  القت�شادية  للتداعيات  واملتزامنة 
ال�شيا�شة املالية  لتغيري  ما ا�شطر احلك�مات 
الطرف  بغ�ض  الإنفاق  يف  والت��شع  والنقدية، 
مت�يل  م�ارد  من  لديها  يت�افر  ما  حجم  عن 

حقيقية.
ويف ظل ما حدث خالل عام 2020، وتعر�ض 

مالية  ل�شغ�ط  العاملية  احلك�مية  امل�ازنات 
كبرية، فاإن ذلك رفع ن�شبة الدين احلك�مي اإىل 
العام  بنهاية  العاملي  الإجمايل  الناجت املحلي 
ل  الن�شبة  هذه  كانت  بينما   ،%105 نح�  اإىل 
تتجاوز نح� 90% يف عام 2019. ونتيجة لذلك، 
خمتاًل،  اأ�شبح  العاملية  الدي�ن  هيكل  فاإن 
امل�ازنات  جتاه  كبري  ب�شكل  �شغ�طه  وركز 
�شغ�طاً  تعاين  اأن  يت�قع  والتي  احلك�مية، 
بعد  حتى  املقبلة،  ال�شن�ات  خالل  �شديدة 
انتهاء اأزمة ك�رونا، ل�شيما مع ارتفاع فات�رة 

خدمة الدين العاملية.
الدي�ن  هيكل  يف  للخلل  اآخر  عن�ان  هناك 
بها،  املرتبطة  املخاطر  ويعزز  العاملية، 
العاملية  احلك�مية  الدي�ن  تركز  يف  ويتمثل 
الدول  وهى  الدول،  من  حمدود  عدد  يف 
اإىل  ي�شل  ما  على  ت�شتح�ذ  التي  املتقدمة، 
87 تريلي�ن دولر، اأو مبا يقدر بنح� 70% من 
اأن  كما  العاملية،  احلك�مية  الدي�ن  اإجمايل 
ال�ليات املتحدة مبفردها ت�شتح�ذ على نح� 
وبقيمة  العاملية،  احلك�مية  الدي�ن  من   %23
ويتخطى  دولر،  تريلي�ن   20.4 تبلغ  مطلقة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  قيمة  احلجم  هذا 
بالن�شبة  اأزمة  الرتكز  هذا  وميثل  الأمريكي. 
القت�شادات  اأن  ل�شيما  العاملي،  لالقت�شاد 
يتعلق  فيما  �شبابياً  م�شرياً  ت�اجه  املتقدمة 
بفر�ض التعايف من تداعيات الأزمة، فت�شخم 
يثقل كاهل امل�ازنات  الدي�ن احلك�مة  حجم 
قدرة  وي�شعف  القت�شادات،  تلك  يف  العامة 
هذه الدول على ال�شتمرار يف الإنفاق بنف�ض 
ما  وه�  ط�يلة،  لفرتات  املرتفعة  امل�شت�يات 

يزيد من تقلي�ض فر�ض التعايف ال�رسيع لها.

الدول  بدي�ن  يتعلق  اآخر  جانب  وهناك 
منها،  احلك�مية  الدي�ن  ول�شيما  املتقدمة، 
طريق  عن  مت�يله  ياأتي  الدي�ن  هذه  فكل 
م�شادر حملية، وبالتايل فاإن اإمكانية ا�شتمرار 
املعدلت  بنف�ض  القرتا�ض  يف  الدول  هذه 
منها  البع�ض  اإ�رسار  اأن  كما  للغاية،  �شعيفة 
بالقت�شاد  �شي�رس  ذلك  يف  ال�شتمرار  على 
املتاحة  ال�شي�لة  من  ي�شحب  ك�نه  املحلي، 
للتم�يل وي�جهها اإىل احلك�مة، مت�شبباً بذلك 
احل�ش�ل  من  اخلا�ض  ال�شتثمار  حرمان  يف 
على مت�يل ب�رسوط منا�شبة بالن�شبة له، وهذا 
الأمر من �شاأنه اأن ي�رس به ب�شكل كبري. لكن يف 
املقابل، فاإنه يف حال ت��شع الدول املتقدمة 
فاإن  العاملي  الدين  اأ�ش�اق  اإىل  اللج�ء  يف 
على  كبرية  دولية  مناف�شة  اإىل  �شي�ؤدي  ذلك 
ال�شي�لة  حجم  ق�ش�ر  وبالتايل  ال�ش�ق،  تلك 
�شع�بة  تزايد  يعني  ما  به،  املتاح  والئتمان 
�رسوط احل�ش�ل على الئتمان بالن�شبة جلميع 
الدين  اأ�ش�اق  تدفع  التط�رات  هذه  الدول. 
العاملي لتغريات كبرية، ولن يك�ن ذلك يف �شالح 
اخلارجي،  لالقرتا�ض  حاجة  الأكرث  الدول 
ففي  وال�شاعدة؛  النامية  الدول  راأ�شها  وعلى 
حدوث  ثم  ومن  ك�رونا،  اأزمة  ا�شتمرار  حال 
فاإن  العامل،  اقت�شادية جديدة ح�ل  اإغالقات 
اأمام  املتاحة  ال�شي�لة  �شح  يف  �شيت�شبب  ذلك 
يف  لالقرتا�ض،  والنامية  ال�شاعدة  الدول 
الأزمة  ا�شتمرار  �شي�ؤدي  الذي  ذاته  ال�قت 
الأولية  امل�ارد  على  العاملي  الطلب  لرتاجع 
الدول  ل�شادرات  الرئي�شي  الق�ام  متثل  التي 
�شيقل�ض  فاإنه  وكذلك  وال�شاعدة،  النامية 
حجم حت�يالت العاملني يف اخلارج واإيرادات 

ال�شياحة بالن�شبة لتلك الدول. 

ماذا بعد؟

الدي�ن  يف  الكبرية  الرتفاعات  كانت  اإذا 
نتجت  ك�نها   ،2020 عام  يف  مربرة  احلك�مية 
خطط  لتم�يل  احلك�مات  اقرتا�ض  عن 
التحفيز القت�شادي، واإذا كانت تلك اخلطط 
اإيجابي  دور  لها  كان  احلك�مات  نفذتها  التي 
يف حتفيز القت�شادات على التما�شك، واإبدائه 
اإيجابية ب�شاأن النم� والتعايف ب�شكل  م�ؤ�رسات 
اأ�رسع مما كان مت�قعاً، فاإن هذا الأمر ل ميكن 
قدرة  عدم  اأن  حيث  ط�يلة،  لفرتة  ا�شتمراره 
احلك�مات كلياً، اأو حتى تراجع قدرتها جزئياً، 
على القرتا�ض، من �شاأنه اأن يرتك القت�شاد 
العاملي عر�شة لالنتكا�ض والدخ�ل يف م�جة 

رك�د يف عام 2021 وما بعده.

ويف كل الأح�ال، فاإن الفرتة املقبلة حتمل يف 
طياتها الكثري من املخاطر بالن�شبة لالقت�شاد 
على  املخاطر  تلك  وقع  كان  واإذا  العاملي، 
عنه  يختلف  املتقدمة  الدول  اقت�شادات 
يف  لكن  وال�شاعدة،  النامية  للدول  بالن�شبة 
ك�رونا  اأزمة  تنته  مل  حال  يف  فاإنه  املجمل، 
ب�شكل �رسيع، اأو ما مل تتمكن الدول من اإيجاد 
القت�شادية  التبعات  مع  للتعامل  فاعل  �شبيل 
التزامات  تفر�ض  اأن  دون  ومن  الأزمة،  لتلك 
والقت�شاد  احلك�مية  امل�ازنات  على  كبرية 
التعايف  اآفاق  فاإن  البعيد،  املدى  على  الكلي 
العاملي تظل قامتة، وتبقى عر�شة لالهتزازات 
و�شتبقى  وقت،  اأي  يف  ال�شديدة  املالية 
احتمالت حدوث هذه ال�شيناري� قائمة ط�ال 
جتد  مل  وطاملا  ك�رونا،  اأزمة  ا�شتمرار  فرتة 
النم�  اعتبارات  بني  للم�ازنة  طريقة  الدول 

واعتبارات ال�شتقرار املايل. 

قيادة البنتاغون

بايدن �صي�صبح القائد الـ46 للقوات امل�صلحة مبجرد تن�صيبه
البريو

حمكمة تتهم »بيل غيت�س« باختالق جائحة كورونا 

اخلارجية الرو�سية

واثقون يف اكتمال »ال�صيل ال�صمايل-2«  

امل�شرتكة  الأركان  هيئة  اأكدت 
ب�رسعية  اعرتافهم  الأمريكية 
الرئي�ض،  بها  فاز  التي  النتخابات 
اأحداث  م�شتنكرين  بايدن،  ج� 
العنف التي ارتكبها اأن�شار الرئي�ض 
يف  ترمب  دونالد  وليته،  املنتهية 
بح�شب  ذلك  جاء  الك�نغر�ض  مقر 
بيان �شدر عن هيئة الأركان، اأدانت 
الك�نغر�ض،  اأحداث  خالله  من 

وذلك بعد اأ�شب�ع من وق�عها.
وقال القادة، يف بيانهم، اإن »ال�شعب 
امل�شلحة  ق�اته  يف  وثق  الأمريكي 
لنح�  الد�شت�ر  وحلماية  حلمايته 
250 عاًما، وكما فعلنا عرب التاريخ 
�شيظل  الأمريكي  اجلي�ض  فاإن 
مطيعا لالأوامر القان�نية من قيادتنا 
املدنية«واأ�شاف�ا »و�شيدعم اجلي�ض 
ال�شلطات املدنية يف حماية الأرواح 
العامة  وال�شالمة  واملمتلكات 
ملتزماً  و�شيبقى  القان�ن،  مب�جب 
بالكامل بحماية الد�شت�ر الأمريكي 
يف  الأعداء  كل  �شد  عنه  والدفاع 
»اأحداث  والداخل«وتابع�ا  اخلارج 
التي  العا�شمة وا�شنطن  ال�شغب يف 
اعتداًء  كانت  جانفي  ي�م  وقعت 
ومبنى  الك�نغر�ض،  على  مبا�رساً 
الد�شت�رية«،  والعملية  الكابيت�ل، 
فقدا  اللذين  ال�رسطيني  ناعني 

حياتهما خالل هذه الأحداث.
»لقد  اجلي�ض  اأركان  قادة  وتابع 
�شهدنا اأفعالً خمالفة للقان�ن داخل 
التعبري  وحرية  الك�نغر�ض،  مبنى 
احلق  لأحد  تعطي  ل  والتجمع 
والع�شيان  العنف  اإىل  اللج�ء  يف 

والتاآمر«.
واأكدوا اأنه »يف 20 جانفي ومب�جب 

الك�نغر�ض  وبتاأكيد  الد�شت�ر، 
�شيجري  وال�ليات  واملحاكم 
تن�شيب الرئي�ض املنتخب ج� بايدن 
و�شيك�ن قائدنا العام رقم 46« ويف 
ال�شيا�شية  باحلياة  خطرية  �شابقة 
ي�م  وا�شنطن،  �شهدت  الأمريكية، 
ق�ات  بني  م�اجهات  جانفي،   6
الأمن وحمتجني من اأن�شار ترامب 
اقتحم�ا مبنى الك�نغر�ض، اأ�شفرت 
عن مقتل 5 اأ�شخا�ض بينهم �شابط 

�رسطة، واعتقال 52 اآخرين.
الدميقراطي�ن  طرح  والإثنني، 
قرار  م�رسوع  الن�اب،  جمل�ض  يف 
حاول  كما  ر�شميا  ترامب،  عزل 

الدميقراطي�ن مترير م�رسوع قرار 
الرئي�ض،  نائب  بن�ض  مايك  يحث 
وجمل�ض ال�زراء على اإنفاذ التعديل 
من  ُحجب  لكنه  الد�شت�ر،  يف   25
املجل�ض،  يف  اجلمه�ريني  جانب 

بح�شب �شبكة »�شي اإن اإن«.
قد  الد�شت�ر  يف   25 التعديل  وكان 
اأقر عام 1967، بعد مرور 4 �شن�ات 
على اغتيال الرئي�ض ج�ن كينيدي، 
و�شع  مع  التعامل  اأجل  من  و�شمم 
على  قادر  غري  الرئي�ض  فيه  يك�ن 
الثالث  البند  وي�شمح  مهامه،  اأداء 
فيه بنقل ال�شلطة ب�شكل م�ؤقت اإىل 

نائب الرئي�ض.

جائحة  اإن  بريو  يف  حمكمة  قالت 
امل�شتجد)ك�فيد- ك�رونا  فريو�ض 
الإجرامية  »النخب  اختلقتها   )19
على م�شت�ى العامل«، واأ�شار الق�شاة 
حتديدا اإىل مليارديرات مثل ج�رج 
ورجل  روكفلر  وعائلة  �ش�رو�ض 

الأعمال بيل غيت�ض.
اجلنائية  ال�شتئناف  دائرة  واأكدت 
يف  وبي�شك�  ت�شين�شا  مبقاطعتي 
اأن  بري،  يف  اجلن�بية  اإيكا  منطقة 
اجلائحة ذات طبيعة »ل ميكن التنب�ؤ 
»الذين  ل�شانعيها  بالن�شبة  اإل  بها« 
تعامل�ا معها وا�شتمروا يف ت�جيهها 
حميطاتهم  داخل  �شديدة  ب�رسية 

و�رسكاتهم العاملية«.

التاجي  الفريو�ض  اأن  على  و�شددت 
النخب  قبل  من  تخليقه  »مت 
على  تهيمن  التي  الإجرامية 
الق�شائي على  القرار  العامل«وي�شري 
اإىل امل�شتثمر املايل  التحديد  وجه 
�رسكة  وم�ؤ�ش�ض  �ش�رو�ض،  ج�رج 
)مايكرو�ش�فت بيل غيت�ض(، وعائلة 
امللياردير روكفلر، الذين تتهمهم بـ 
»اإدارة« و«م�ا�شلة ت�جيه« الفريو�ض 
العاملي  »النظام  يف  التاجي 

اجلديد«.
القرار  حمت�ى  ت�رسيب  وعقب 
فتح  مت  العام،  الراأي  اإىل  الق�شائي 
الذين  الق�شاة  مع  متهيدي  حتقيق 
ال�ق�ع  بهدف  ال�ثيقة  على  وقع�ا 

يف  ت�شاعد  التي  العنا�رس  على 
التحقق من وج�د خمالفات مزع�م 
هذه  ن�ض  وجاء يف  الق�شاة  ارتكبها 
ال�ثيقة )القرار(: »ل ميكن لأي من 
�شخ�ض  اأي  ول  العامل،  حك�مات 
دفاع  ول  اعتباري،  اأو  طبيعي 
له  ال�باء  اأن  تاأكيد  عليه،  املدعى 
ك�ن  با�شتثناء  التنب�ؤ،  قابلة  خا�شية 
النظام  )م�ؤلفي(  بني  من  �شانع�ه 
غيت�ض  بيل  مثل  اجلديد،  العاملي 
و�ش�رو�ض وروكفلر واآخرون، يديرونه 
وي�جه�نه يف ظروف �شديدة ال�رسية 
تبني  التي  العاملية  �رسكاتهم  من 

ت�قعاتها حتى عام 2030«.
بوينو�س اآيري�س/االأنا�سول

يف  امل�شت�ى  رفيع  م�ش�ؤول  اأعرب 
ثقته  عن  الرو�شية  اخلارجية  وزارة 
يف اكتمال تنفيذ م�رسوع الغاز »ال�شيل 
ال�شمايل-2«، وه� م�رسوع ملد اأنب�بي 
قاع  عرب  اأملانيا  اإىل  رو�شيا  من  غاز 
تيابكني،  اأوليغ  وقال  البلطيق  بحر 
ب�زارة  الثالثة  الأوروبية  الإدارة  مدير 
مع  مقابلة  يف  الرو�شية،  اخلارجية 
لي�ض  »م��شك�  اإن  »ن�ف��شتي«،  وكالة 
ال�شيل  تنفيذ  جناح  يف  �شك  لديها 
ال�شغط  من  الرغم  على  ال�شمايل-2، 
الأوروبيني  ال�رسكاء  على  الأمريكي 
الرو�شية«واأ�شاف  »غازبروم«  ل�رسكة 

تنفيذ  من  النتهاء  م�عد  اأن 
ع�امل،  عدة  على  يعتمد  امل�رسوع 
و«ال�شيل  املناخية  الظروف  منها 
ملد  رو�شي  م�رسوع  ه�  ال�شمايل-2« 
 55 تبلغ  اإجمالية  بطاقة  غاز  اأنب�بي 
مليار مرت مكعب �شن�يا، من ال�شاحل 
اإىل  البلطيق،  بحر  قاع  الرو�شي، عرب 
اأملانيا ومت تنفيذ الق�شم الأعظم من 
عراقيل  ي�اجه  الآن  لكنه  امل�رسوع، 
حيث  الأمريكية،  ال�شغ�طات  ب�شبب 
امل�شاركة  ال�رسكات  وا�شنطن  تهدد 
يف تنفيذ امل�رسوع بالعق�بات. وياأتي 
ال�ليات  فيه  تخطط  وقت  يف  ذلك 

غازها  من  مبيعاتها  لزيادة  املتحدة 
الطبيعي امل�شال اإىل اأوروبا. 
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بروفايل

العامية اجلزائرية يف ل�صان العرب... معجم يف التاأ�صيل اللغوي

املو�صيقار العراقي ن�صري �صمه.. من الإعدام اإىل العاملية 

عن دار النعمان للطباعة و الن�صر �صدر كتاب حتت عنوان )العامية اجلزائرية يف ل�صان العرب: معجم يف التاأ�صيل اللغوي( للدكتور با�صم بالم – اأ�صتاذ 
الأدب العربي بجامعة فرحات عبا�س �صطيف 01  -.

نال املو�صيقار وعازف العود العراقي ال�صهري ن�صري �صمه، جائزة »�صخ�صية العام« الأكرث تاأثريا يف العامل، املقدمة من املنظمة الهولندية الدولية 
حلرية وحماية حقوق الإن�صان وال�صالم العاملي وحاز �صمه )58 عاما(، ال�صتح�صان والتهاين يف العراق حل�صوله على اجلائزة واأجرى الرئي�س العراقي 

برهم �صالح، ات�صال هاتفيا مع �صمه، اجلمعة، اأعرب فيه عن �صعادته واأحر تهانيه له ولالأو�صاط الثقافية مبنا�صبة نيله اجلائزة.

عر�س : الأخ�صر رحموين

قيا�س  �صفحة   416 يف  يقع  الكتاب 
بقلم  تقدمي  على  ي�صمل   ، �صم   24*17
بوروي�س  ذهبية  الدكتورة  الأ�صتاذة 
الأمري  بجامعة  اللغة   و  النحو  اأ�صتاذة 
عبد القادر للعلوم الإ�صالمية بق�صنطينة 
 ( بعنوان  ،و مدخل  للموؤلف  و مقدمة   ،
حديث يف التاريخ و حديث يف املنهج (، 
اأخذ 383 �صفحة  ثم منت املعجم الذي 
، و فهر�س امل�صادر  الكتاب  من حجم  

و املراجع .
اللغوي  التاأ�صيل  يف  املعجم  هذا  جاء 
كلبنة جديدة يف �رصح الأعمال املقدمة 
عني  الذي  ،و  البحثي  املجال  نف�س  يف 
الكتاب  من  جمموعة  طرف  من  به 
الب�صري  حممد  ال�صيخ  مثل  اجلزائريني  
الطاهر  حممد  ال�صيخ  و  الإبراهيمي 
مرتا�س  امللك  عبد  الدكاترة  و  التليلي 
و خمتار نويوات و حممد خان، و غريهم 
اجلزائرية  العامية  مو�صوع  جعل  ممن 
اجلامعية  درا�صاته  يف  للبحث  جمال 

العليا .
يف  بوروي�س  ذهبية  الدكتورة  الأ�صتاذة 
املعجم  )هذا  اأن  ترى  للكتاب  تقديها 
لعامية  التاأ�صيل  �صاحبه  منه  رام  الذي 

و  بالقراءة  ،جدير  �صطيف  منطقة 
و  اخلرباء  قبل  من  الفاح�صة  املتابعة 
املوؤلف  اأن  و  ،خا�صة  الخت�صا�س  اأهل 
قد رتب مادة معجمه األفبائيا ،و ا�صتدرج 
ال�صتقاقية  ال�صيغ  معظم  الرتتيب  بهذا 
قد  ،و  املنطقة  يف  املتداولة  مبعانيها 
اأن  بذلك  اأدرك  و  ف�صيحة،  اأنها  تبني 
عامية �صطيف هي بنت اللغة الف�صيحة و 
ل جمال لفتعال اخل�صومة بينهما، و اإن 
كانت ثمة فوارق بينهما ،فالأمر ل يعدو 
تبدلت  و  ل�صانية  متظهرات  يكون  اأن 

اأدائية مردودة اىل عوامل �صتى( . 
اأما املوؤلف الدكتور با�صم بالم في�صري اىل 
اأن اهتمامه بهذا املو�صوع يعود اىل : * 
العتقاد اأن العامية بنت اللغة الف�صيحة 
بولية  خا�صة  لقومه  الع�صبية   *  .
على  بالربهان  الرد  حماولة  ،و  �صطيف 
اأن العربية العامية يف اجلزائر  من يرى 
اأبعد العاميات عن العربية الف�صيحة . * 
خالل  من  اجلزائر  عروبة  على  التاأكيد 
يف  الإ�صهام   *  . عاميتها  عربية  اإثبات 
خالل  من  اجلزائرية  العامية  معاجلة 
تركيز اجلهد على اإحدى مناطقها ،على 
اإمتام م�رصوع �صخم هو )مو�صوعة  اأمل 
توفرت  ما  اإذا  اجلزائرية(،  العامية 
رعاية ر�صمية، و تكاتف جهود الباحثني 

الف�صيحة  العربية  انقبا�س  حول  و     .
املوؤلف  فريدها  دارجة  عربية  اىل 
اللغة  تاأثري   -  : منها  عوامل  عدة  اىل 
العربية  الأمازيغ على  للمغاربة  الأ�صلية 
قبل  من  املنتهجة  الترتيك  �صيا�صة   -  .
ال�صلطة يف العهد العثماين ،حيث ناف�صت 
الرتكية العربية و تطعمت الدارجة بكثري 

من الألفاظ الرتكية .
- احلرب التي �صنتها فرن�صا على العربية 
طريق  عن  عنها  املدافعني  على  و 
اللغوية  الفتنة  باإثارة  ،و  ال�صت�رصاق 
الهتمام  و   ، العربية  و  الأمازيغية  بني 
تدري�صها  و  اجلزائرية  اللهجة  بدرا�صة 

ل�صباط اجلي�س الفرن�صي .
التعريب  حركة  �صهدته  الذي  التعرث   -
اأن  ال�صتقالل،رغم  بعد  اجلزائر  يف 
العربية  قيمة  تكر�س  الدولة  قوانني 
ال�صخ�صية  مكونات  من  اأ�صا�صي  كمقوم 
يف  املوؤلف  اعتمد  قد  و   . الوطنية  
ل�صان   ( كتاب  على  املتبع   منهجه 
القامو�س   ( ،و  منظور  لبن   ) العرب 
املحيط ( للفريوز اآبادي، بعد مراجعته 
كما    . املعروفة  اللغة  معجمات  اأغلب 
الأوىل  املحاولت  عند  الباحث  توقف 
ت�صجع  التي  التعليمية  الكتب  و�صع  يف 
طرف  من  الدارجة  العربية  ن�رص  على 

و  برنييه(  لوي�س   ( فعل  كما  الفرن�صيني 
) دي بو�صي ( و ) �صريبونو( و ) ما�صويل 
مثل  جزائرية  اأقالم  باإ�صهامات  ،اأو   )
بن  الغوثي  و  يحيى  بن  عالوة  ن�رصه  ما 
ال�صيد  و  التلم�صاين  اأبي علي  بن  حممد 
فتاح و الدكتور ابن علي فخار التلم�صاين 
بعد  و    .... القادر  عبد  نورالدين  و 
با�صم  الباحث  وجد  التحليل  و  الدرا�صة 
بالف�صيح  العامي  اللفظ  اأن عالقة  بالم 

على ثالث م�صتويات هي : •	
املعنى  و  باللفظ  وطيدة  عالقة  له  ما 
،و قد يطراأ عليه تغيري ي�صري يف النطق، 
فيكاد يكون متطابقا مع الف�صيح . •	ما 
كان له عالقة بالف�صيح من جهة املجاز، 

اأو امل�صابهة اأو ال�صدية . •	
،و لكن مت  بالف�صيح  ما بعد ربط معناه 

تثبيته ،مع تو�صيح عالقته بالف�صيح 
الكتاب  من  الثانية  الطبعة  فاإن   ، للعلم 
دار  عن  ال�صهر  هذا  خالل  �صت�صدر 
بجمهورية  دحروج  حممد  مطبوعات 
يف  حا�رصة  �صتكون  و  العربية،  م�رص 
�صيد�صن  الذي  الدويل  القاهرة  معر�س 
با�صم  الدكتور  فاإن  لالإ�صارة،   . قريبا  

بالم كاتب و �صاعر و اأكادميي .
ا�صتغل اأ�صتاذا بجامعة الأمري عبد القادر 

للعلوم الإ�صالمية بق�صنطينة .

وهو حاليا اأ�صتاذ الأدب العربي بجامعة 
من   .- عبا�س  فرحات   -01 �صطيف 
ديوان  حتقيق:   -  : املطبوعة  اأعماله 
:رحلة  حتقيق   -  . الق�صنطيني  الفكون 
اجلزائري  عمار  اأبي  الإ�صالم  �صيخ 

ملحمد  الكاملة  ال�صعرية  الأعمال   -  .
العيد اآل خليفة ) جمع و �صبط و �رصح و 
تعليق ( . - حممود حممد �صاكر ومنهج 
التذوق يف نقد الرتاث الأدبي: التاأ�صيل 

و املمار�صة .  

بغداد / اإبراهيم �صالح / الأنا�صول

واأ�صاد �صالح مب�صرية املو�صيقار الإبداعية 
املتوا�صلة يف املجال الثقايف والجتماعي 
الإبداع  من  املزيد  له  متمنياً  والإن�صاين، 
لرئا�صة  بيان  وفق  وال�صالم،  اخلري  ووافر 

اجلمهورية.

 من ن�صري �صمه؟

عود،  وعازف  عراقي  ومو�صيقي  �صاعر 
مركز  الكوت  مدينة  يف   1963 عام  ولد 
درا�صته  اأنهى  )جنوب(،  وا�صط  حمافظة 
اجلامعية يف معهد الدرا�صات املو�صيقية 
»النغمية« يف بغداد عام 1987، وبداأ اإعطاء 
�صنوات   3 بعد  العود  على  العزف  درو�س 
من تخرجه مع موا�صلة درا�صته اخلا�صة 
للتدري�س  وظيفة  على  ح�صل   ،1993 ويف 
باملعهد العايل للمو�صيقى يف تون�س �صمه، 
متزوج من ال�صاعرة ال�صورية لينا الطيبي، 

يعي�صون يف  »ليل«،  فتاة تدعى  wولديهما 
يتحدث  اأنه  الأمر  يف  والطريف  فرن�صا، 
اللهجة العراقية وزوجته اللهجة ال�صورية، 
باللهجة  طفلتهما  تتحدث  حني  يف 

امل�رصية كونها ولدت ودر�صت هناك.

 بيت العود العربي

م�رص  يف  العربي  العود  بيت  �صمه  اأ�ص�س 
متخ�ص�س  مركز  اأول  وهو   ،1998 عام 
والقانون  والناي  العود  اآلت  لكل  و�صامل 
يعمل  اأن  خالله  من  وا�صتطاع  والبزق، 
على تخريج جمموعة من العازفني طوروا 
اأوىل  قّدم  اأخرى  باآلت  ومزجوه  العود 
على  مبكرة  �صن  يف  املنفردة  حفالته 
يف  اأقامها  التي  اأ�صهرها  العراق،  م�صارح 
قاعة الأورفلي ببغداد عام 1985، يف حني 
قدم اأوىل حفالته خارج العراق يف باري�س، 
على م�رصح الأرمانيه عام 1985 وبعد ذلك 
قدم يف نف�س الإطار 6 حفالت يف اأملانيا 
منري  الفنان  مع  كلها  اآنذاك،  الغربية 
ب�صري، ثم حفل عام 1986 يف جنيف 
باليونان  اأثينا  يف  بعدها  ب�صوي�رصا، 
هناء  العراقية  الأزياء  م�صممة  مع 
تعددت  ثم   ،1988 عام  �صادق 

حفالته خارج الوطن العربي.

 بائع جرائد وخبز.. بيئة 
�صيوعية و�صوفية

ن�صاأ �صمه، يف بيئة �صيوعية معار�صة 
منذ  ومتر�س  ح�صني،  �صدام  حلكم 
والروح  التغيري  حب  على  ن�صاأته 
ال�صلطات  األقت  عندما  الثورية، 
القب�س على ال�صيوعيني وزجت بهم 

يف ال�صجون.
ي�صع  فكان  اجلرائد،  بيع  يف  عمل 
احلكومية  داخل  منها  ال�صيوعية 
لي�رصبها اإىل نزلء �صجن الكوت كما 
بال�صوفية،  بداياته  منذ  كان مغرماً 

ورمبا ب�صبب طبيعة اأ�رصته املتدينة كذلك 
قراءة  يف  فتعمق  للمو�صيقى،  منظوره 
منها  ا�صتق  وما  الع�رص  ال�صوفية  الطرق 
الكبار،  ال�صوفيني  �صرية  كذلك  بعد،  فيما 
وال�صهروردي  الفار�س  وابن  عربي  كابن 
اإحدى  العدوية واحلالج، وذكر يف  ورابعة 
ذلك  نهم، ومن خالل  قارئ  اأنه  مقابالته 

ا�صتطاع اأن يرى العامل باأبعاد خمتلفة.
عند  ي�صتيقظ  �صمه  كان  طفولته  يف 
ال�صاد�صة �صباحاً ليبيع اخلبز حتى ي�صارك 
كل  املدر�صة  تر�صلها  التي  بالتربعات 
خمي�س اإىل اأطفال فل�صطني، حيث يقول: 
اأن  اأ�صتطيع  الفن، حتى  اأخدم  اأن  »تعلمت 
اأخدم اجلانب الإن�صاين ب�صكل اأكرب، كما اأن 
راحة القلب اأهم من املاليني، واهلل منحنا 
املوهبة لنكون قريبني من النا�س ل لنزيد 

اأر�صدتنا يف البنوك«.

 العود

يف  العود  على  العزف  درو�س  اأول  تلقى 
اأ�صتاذه  يد  على  �صنة،   11 وعمره  بغداد 
والده  وكان  النامو�س،  ح�صني  الأول 
لكنه  دين حمافًظا،  ورجل  متجر  �صاحب 
مل يعرت�س على طموح ابنه الفني ا�صتطاع 
اأن ي�صكل عالقة فريدة مع العود، فو�صع 
يخرتع  اأن  من  الثامن، ومتكن  الوتر  �صمه 
عدة طرق للعزف، حتى و�صل اإىل مرحلة 
الطريقة  بهذه  موؤلفاً  واحدة  بيد  العزف 
مقطوعته املو�صيقية »ق�صة حب �رصقية«، 
اأحد  ليتمكن  الطريقة  هذه  ابتكر  حيث 
احلرب  اأثناء  ذراعه  فقد  الذي  اأ�صدقائه 
واأ�صاف  العود.  على  عزفه  موا�صلة  من 
كذلك طريقة اأخرى هي العزف باإ�صبعني 
على زند العود، وابتكر هذه الطريقة اأي�صاً 
ليتمكن �صهره اأن يعزف على اآلة العود بعد 
منها  يتبق  ومل  الثالثة  اأ�صابعه  فقد  اأن 

�صوى الإبهام وال�صبابة.

 النجاة باأعجوبة من الإعدام

باأعجوبة  املوت  من  �صمه  ن�صري  جنا 
عندما كان يف الع�رصين من عمره، ووفق 
ما رواه بنف�صه فاإنه اعتقل من قبل النظام 
العراقي نهاية ثمانينيات القرن املا�صي، 
الع�صكرية  اخلدمة  من  هروبه  ب�صبب 
عليه  فحكم  النظام،  مبعار�صة  واتهامه 

بالإعدام مع املئات.
بانتظار  يوماً   170 ال�صجن  يف  �صمه  بقي 
بالفعل  نفذ  الذي  الإعدام  حكم  تطبيق 
بحق مئات من زمالئه، اإل اأنه جنا بف�صل 
ال�رصيف  نور  الفنان  بها  اأدىل  تعليقات 
الفن«  »يوم  مهرجان  خالل  اأدائه  على 
كان  واآنذاك  العراق،  جنوبي  الب�رصة  يف 
م�صوؤول بعثي ا�صمه ثابت الدوري حا�رصا 
ذاته  امل�صوؤول  فاإن  �صمه،  رواية  ووفق 
نعدم  »كيف  قال  اإذ  اإعدامه،  دون  حال 
�صخ�صاً قال عنه نور ال�رصيف كالماً كبرياً 

وجمياًل؟«.

 اأعمال �صمه

لدى �صمه عدد كبري من الأعمال يف تاأليف 
م�صتقلة  واأعمال  باأ�صطوانات  املو�صيقى 
الت�صويرية  واملو�صيقى  للم�رصح  اأو 
املو�صيقى  جتربة  يف  وحتى  لالأفالم 
الأفالم  ويف  الت�صكيلية،  للفنون  املرافقة 
العاملية  احلفالت  يف  وكذلك  الوثائقية، 
اأهم عازيف  اأنه من  اإىل �صمه على  وينظر 
املعا�رصين  املو�صيقيني  واملوؤلفني  العود 
لنف�صه  و�صاغ  والعامل،  العربي  الوطن  يف 
باأ�صلوب  تتميز  فريدة  مو�صيقية  روؤية 
يعزف  فهو  وخمتلف.  متطور  عزف 
الأ�صاليب  بني  جتمع  بطريقة  العود  على 
اخلا�صة  احلديثة  والرتاكيب  التقليدية 
يتجه  ومل  بال�صجن،  مو�صيقاه  وتت�صم  به 
من  �صيحد  ذلك  باأن  لعتقاده  الغناء  اإىل 
ر�صالته  مع  يتعار�س  وهذا  اأحلانه  انت�صار 
حتى  العود«  »�صاأعومل  فيها  يقول  التي 

يدر�س يف كل جامعات العامل.

اأورك�صرتا ال�رصق  واأ�ص�س �صمه عام 2008 
التي �صمت 70 عازفة وعازفاً من العامل، 
على اآلت من ال�رصقني الأو�صط والأدنى، 
املو�صيقى  لتحويل  جتربة  اأول  وهي 
متيزت  اأورك�صرتالية.  اإىل  ال�رصقية 
»اأورك�صرتا ال�رصق« اأنها مكونة من الآلت 
العود  وهي:  فقط  الأ�صيلة  ال�رصقية 
مل�صتقاتها  بالإ�صافة  والناي،  والقانون 
مثل ال�صاز واجلوزة ح�صل على العديد من 
مو�صيقي  »اأف�صل  منها  والألقاب  اجلوائز 
البازلء  جائزة  واأي�صاً   ،1997 عام  عربي« 
للق�ص�س  الأملاين  املركز  من  الذهبية 

فنان  لقب  على  وح�صل   ،2015 عام 
اليون�صكو لل�صالم عام 2017 خالل م�صواره 
املو�صيقي املمتد لأكرث من ثالثني عاماً، 
تعاون مع مو�صيقيني غربيني منهم الفنان 
اجلاز  واأ�صطورة  اأ�رصف خان،  الباك�صتاين 
وعازف  مار�صالي�س،  وينتون  الأمريكي 
الغيتار الإ�صباين كارلو�س بينيانا معزوفته 
م�رصحية  اأعمال  اإىل  حتولت  »العامرية« 
ت�صكيلية،  ولوحات  وثائقية  واأفالم  وباليه 
األفها للتعبري عن ال�صورة املروعة لق�صف 
يف  الأمريكية  القوات  قبل  من  ملجاأ 

العراق.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء اجللفة

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 20/03572 رقم الفهر�س: 21/00099 تاريخ احلكم: 

21/01/07
علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  ق�شت 
الدع�ى. يف  ال�شري يف  اعادة  قب�ل  ال�شكل:  ابتدائيا يف  ح�ش�ريا 
عن  ال�شادر  امل��ش�ع  يف  الف�شل  قبل  احلكم  اإفراغ  امل��ش�ع: 
 .20/02937 فهر�س:  رقم   2020/10/22 بتاريخ:  احلال  حمكمة 
واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي �شعيداين عامر 
وبالنتيجة   .20/253 فهر�س:    2020/11/11 بتاريخ:  امل�دعة 
م�اليد  من  ملني  اأجمك�ح  عليه  املدعى  على  باحلجر  الق�شاء 
مكي��شة  او�شامل  و  دحمان  ابن  اجللفة  ببلدية   1979/08/02
وتعيني املدعى �شقيقه اجمك�ح الهادي من م�اليد 1986/03/28 
الأمر  مع  عليه.  مقدما  مكي��شة  او�شامل  و  دحمان  ابن  باجللفة 
بن�رس هذا احلكم يف احدى ال�شحف الي�مية لالعالم. والتاأ�شري 
بذلك ب�شهادة ميالد املحج�ر عليه ب�شجالت احلالة املدنية. بذا 
�شدر هذا احلكم واأف�شح به يف اجلل�شة العلنية املنعقدة يف الي�م 
وال�شهر وال�شنة املذك�رين اأعاله، ول�شحته اأم�شيناه نحن القا�شي 

واأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة �سيدي خملوف
بلدية �سيدي خملوف

الرقم  002  /2021

و�سل اإيداع ملف جتديد
 جمعية بلدية   

مبقت�شى القان�ن رقم 06/12 يف 18 �شفر 1433 امل�افق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا الي�م : 2021/01/10 

اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �شبغة بلدية    : 
-�شيدي  الرحمان  مل�شجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  ت�شمية 

خمل�ف  
املقر الجتماعي : م�شجد الرحمان – بلدية �شيدي خمل�ف 

امل�دع : علي غزلن 
ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

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

ثقافة
مبنا�سبة اليوم العربي للم�سرح

عر�س م�سرحية »ذاكرة كلثوم« لتون�س اآيت علي
 مت عر�س م�سرحية »ذاكرة كلثوم«، بقاعة العرو�س »م�سطفى كاتب« بامل�سرح الوطني اجلزائري   

بالعا�سمة   وهذا مبنا�سبة اليوم العربي للم�سرح الذي ي�سادف 10 جانفي من كل �سنة .

حكيم مالك 

امل�رسحية  فهذه  ال�شياق  ذات  ويف 
جميلة  الدكت�رة  تاأليف  من 
برينار  �شارة  عن  الزقاي  م�شطفى 
ت�ن�س  والإخراج  وال�شين�غرافيا     ،
:ابت�شام  املخرج  م�شاعد  علي،  اآيت 
ب�دري�س، اأداء ي�رسى دايخة وع. حممد 
الع�ادي،  �شعبان مدير الإنتاج حممد 
اإنتاج 2020 من طرف التعاونية الفنية 
للم�رسح ب�ر�شعيد بالتعاون مع امل�رسح 
اللجنة  ال�طني اجلزائري وبدعم من 
والآداب  والفن�ن  لإعانة  املتخ�ش�شة 

التابعة ل�زارة الثقافة والفن�ن.
العمل  هذا  م�ؤلفة  واأو�شحت    
الزقاي   م�شطفى  جميلة  امل�رسحي  
»كلث�م«  عن   يحكي  العر�س  هذا  اأن 
الفن  عميدة  وامللحمة  الأ�شط�رة 
بجنان  العظماء  ورفيقة  اجلزائري 
وم�شطفى  ب�شطارزي  الفن�ن  اأبي 
وغريهم،  ق�شنطيني  ور�شيد  كاتب 

ب�شماء  دافئة  ت�رسق  �شم�س  فهي 
ول  رياح،  لع�شف  اأكرثت  ل  حاملة، 
درجت  �شتاء،  ثل�ج  اأو  برق  ل�مي�س 
طل�شمية  اأمنية  مب�رسب  �شباح  ذات 
فاأ�شحت  �رسابا  كانت  م�شتحيلة 
اجل�شام  الت�شحيات  من  ب�ابل  ممكنة 
اأ�شهمت  لكنها  دهرا...  دامت  التي 
متاوجت  غناء  حديقة  ينعان  يف 
و�شدوا...  حركة  فاأبدعت  اأزهارها 
وانفعالت... و�ش�رة بديعة... نحتاج 
بخلد متاألق تيم ب�شدق عطائها طيلة 
ما يناهز القرن... ف�شاحبها فاأطربته 
يف  به  لت�شافر  ع�اطفه  واأ�رسمت 

ف�شاءات الب�ح الإن�شاين...
مع العلم اأن  م�ؤلفة هذا العر�س جميلة 
دكت�رة يف  اأ�شتاذة   الزقاي  م�شطفى 
النقد امل�رسحي  وال�شينمائي والأدبي  
كتابة   « وال�شينما  للم�رسح  تكتب    ،
ن�س م�رسحي م�شجل مب�ؤ�ش�شة حق�ق 
كتابة  امل�ناليزا««  بعن�ان«  امل�ؤلف 
 »، ون�ر«  ترب   « بعن�ان  م�رسحي  ن�س 

وال�شيناري�  ال�شعرية  اخلاطرة  كتابة 
واليافع  للطفل  امل�جه  ال�شينمائي 
الكثري  ولديها  امل�رسحي   الن�س  كذا 
املن�ش�رة  النقدية  املقالت  من  
مبجالت وطنية ودولية حمكمة وغري 
حمكمة وكتب من�ش�رة يف جمال النقد 
والرتجمة  وامل�رسحي  ال�شينمائي 
امل�رسح  يف  امل�شهد  جتربة  وهي 
يف  �شاركت    ، املغاربي  الطف�يل 
يف  »التهمي�س  لكتاب  جماعي  تاأليف 
واإطالقا،  كبحا  العربية،  املجتمعات 
جتمع  عن  ي�شدر  متخ�ش�س  كتاب 
الباحثات اللبنانيات، الكتاب اخلام�س 
 .2012/2011 لبنان  بريوت  ع�رس، 
دائرة  من  ال�شينمائي  النقد  يف  كتاب 
دولة  بال�شارقة/  والإعالم  الثقافة 
الطفل،  �شينما  بعن�ان:  الإمارات، 
اجلزائر  للطفل،  ال�شينمائي  الإبداع 
من�ذجا.2014)تاأليف فردي( ، ترجمت 
كتاب :  فاطمة قالري 5 م�رسحيات ، 
عن الهيئة العربية للم�رسح بال�شارقة/ 

العربي  الدليل   .2015 الإمارات  دولة 
للمراحل:  املدر�شي  للم�رسح 
املت��شطة،  البتدائية،  الرو�شة، 
الإعالم  دائرة  اأجازته  كتاب  الثان�ية 
الإمارات  دولة  بال�شارقة/  والثقافة 
الطفل  م�رسح  �شعرية  بعن�ان:  وه� 
املغاربية  التجربة   – العربي 
بعن�ان  كتاب  لها  و�شدر  من�ذجاً. 
ن�شال  امل�رسح...  عنقاء  »�ش�نيا 
وحاليا  الي�م  ال�طن  دار  عن   « وحتد 
املركزية  املديرة  من�شب  تت�ىل 
وللتذكري    . الثقايف  والت�زيع  لالإنتاج 
بن  »احممد  ف�شاء  احت�شن   فلقد  
ال�طني  للم�رسح  التابع  قطاف« 
مع  بالتعاون  حما�رسة   : اجلزائري  
العر�س و  العايل ملهن فن�ن  املعهد 
ال�شمعي الب�رسي من  قدمها الأ�شتاذ 
»خ�ش��شيات  بعن�ان  ه�ادف«  »رابح 
العربي.. الن�شائي  التمثيلي  الأداء 
جتربة يا�شمينة دوار و �شميحة اأي�ب 

اأمن�ذجا«.

 رفقة الباحثة والقا�سة اجلزائرية جميلة زنري 

وا�سيني الأعرج ع�سو يف جلنة حتكيم  م�سابقة الق�سية الق�سرية بوا�سنطن 
والعاملي  اجلزائري  الروائي  �شجل 
وا�شيني الأعرج ح�ش�ره البارز كع�ش� يف 
الق�شرية  الق�شة  م�شابقة  التحكيم  جلنة 
املتحدة  بال�ليات  العلمي  اخليال  يف 
الأمريكية  املنظمة من طرف بيت الفن�ن 
ب�ا�شنطن ، حيث كان  اإىل جانب  اأ�شماء 
ال�ش�رية  الروائية  لمعة:  عربية  اأدبية 
هيفاء البيطار والقا�شة والباحثة املغربية 
لطيفة لب�شري والروائية والقا�شة ال�ش�رية 
امل�رسي  والروائي   تري�شي  ابت�شام 
ممدوح رزق والكاتب والباحث الأكادميي 
والباحثة  حمقق  الدين  ن�ر  املغربي  
والقا�شة اجلزائرية جميلة زنري  ، وهذا 
ما ي�ؤكد اأن اجلزائر حا�رسة باأدبائها  يف 
املبدع�ن  فه�ؤلء  العامل  اأقطار  خمتلف 
اجلزائري  لالأدب  �شفراء  خري  يعتربون 
جناحاتهم  �شنع�ا  الذين  اخلارج   يف 
بف�شل امل�ا�شيع اجلادة التي تناول�ها يف 

ق�ش�شهم ورواياتهم واأ�شعارهم.  

اأديب عرب احلدود والقارات من 
دون جواز �سفر

   كما اأن هذا الأديب املتميز ا�شتطاع اأن 
يعرب احلدود والقارات من دون ج�از �شفر 
،  مما اأك�شبه عددا كبريا من القراء  على 
واأعجب�ا  تفاعل�ا  والذين  وا�شع    نطاق  
لروايات ابن مدينة تلم�شان و التي حققت 
بينها  من  النظري   منقطعة  جناحات 
ن�شاء   »، ل�ليتا«  »اأ�شابع   ،  « »الأمري    :
التي فاز    « الفرا�شة  ،« مملكة  كازان�فا« 
بها بجائزة كتارا للرواية العربية يف �شنة 
ال�شريية  روايته   اإىل  بالإ�شافة    ،  2015
»�شرية املنتهى... ع�شتها كما ا�شتهتني » 
التي تعد  من    « ال�رسقية  و«املخط�طة 
اأهم  اأعماله ، ،« مي ، ليايل اإيزي�س ك�بيا 
: ثالثمئة ليلة وليلة يف جحيم الع�شف�رية 
»  ، »حار�شة الظالل » ، » ط�ق اليا�شمني 
 « واحلنني  وال�شبابة  ال�ش�ق  ...ر�شائل يف 
العربي  »حكاية   ،  « الأندل�شي  البيت   «  ،
ذاكرة   ، الل�ز«  ن�ار   «  ،  «  2084 الأخري 
الي�م  : مرثيات  » �شيدة املقام   ،  « املاء 
اأنثى   «  ،  « اأب�اب احلديد     «  ، احلزين« 
ال�رساب »، »رماد ال�رسق : اجلزء الأول ) 
خريف ني�ي�رك الأخري( ... اجلزء الثاين 
) الذئب الذي نبت يف الرباري ( ، »م�رسع 

 : ال�رسير  »مرايا   ،  « ال�ديعة  اأحالم 
ك�ل�نيل احلروب اخلا�رسة« ، »رمل املاية 
 « الألف«،  بعد  ال�شابعة  الليلة  فاجعة   :
امراأة �رسيعة العطب » ،«�شمري الغائب : 
ال�شاهد ال�حيد على اغتيال مدن البحر »، 
»�رسفات بحر ال�شمال« ،«  الغجر يحب�ن 
اأي�شا: ق�شة املتادور الأخري ب�هران »  » 

رمادة : كائنات ك�فيالند اليتيمة » .

م�ساركة جميلة زنري رائدة الكتابة 
الإبداعية يف اجلزائر

اجلزائرية  القا�شة  و  الباحثة  و�شاركت   
مبدعي  جانب  اإىل  زنري  جميلة  املبدعة 
حتكيم   جلنة  يف  كع�ش�  العربي  العامل 
هذه امل�شابقة اخلا�شة بالق�شة الق�شرية   
مدينة  ابنة  وتعد  العلمي   اخليال   يف 
يف  الن�ش�ية  الأقالم  اأهم  من  جيجل  
الكتابة  رائدة  فهي  الق�شة   كتابة  جمال 
وبالتايل  اجلزائر   يف  والإبداعية  الأدبية 
 : الإ�شدارات  من  جملة  جيجل  فالبنة 
»ال�رس�ش�ر  والع�ا�شف«،  احللم  دائرة   «
»اأو�شام  البحر«،  »جنية  املتج�ل«، 

اأوراق   ، وال�شجرة«  الطفل   « بربرية«، 
اعرتاف« ، » اأ�ش�ار املدينة« ، اأنط�ل�جيا 

الق�شة الق�شرية« .

تتويج ق�سة« لدن« لأمين ال�سياح 
باملرتبة الأوىل 

نتائج  عن  ب�ا�شنطن،  الفن�ن  بيت  وقد    
اخليال  يف  الق�شرية  الق�شة  م�شابقة 
الفن�ن  بيت  املنظمة من طرف  العلمي  
املتحدة  ال�ليات  عا�شمة  ب�ا�شنطن 
الأمريكية ـ اأين ت�ج باملرتبة الأوىل اأمين 
ال�شياح بق�شة » لدن«  و حلت  يف املرتبة 
جلهاد  الأخري«  القط  »قلب  ق�شة  الثانية 
الثالثة  املرتبة  نالت  بينما    ، اهلل   جار 
»)اأ(  بـ  اأحمد طاح�ن بق�شته  امل��ش�مة 

)ب( )ج( » .

 ت�سجيع الأقالم العربية ال�سابة 

ت�شجيع  اإىل  امل�شابقة  هذه  ت�شعى   و 
على   ، ال�شباب  جيل  وخا�شة  الكتاب 
خ��س مغامرة الكتابة يف اخليال العلمي 

الفن�ن  لبيت  الأ�شا�شية  الفكرة  وتاأتي    ،
ح�شب  وا�شنطن  الأمريكية  بالعا�شمة 
البيان الذي حت�شلت ي�مية »ال��شط »على 
ن�شخة منه ،  لك�ن  هذا الن�ع من الكتابة 
املمار�شة  يف  مهاجرا  فنا  يك�ن  يكاد 
وعليه   ، ندر  فيما  اإل  العربية  الإبداعية 
لأجل   التحفيز  غر�شها   املبادرة  فهذه 
ت�شجيع الأقالم العربية على خ��س غمار 
هذا الإبداع ، كان كبريا وبال حدود ، ذلك 
اأن القناعة الأزلية يف ال�طن العربي ويف 
يف  علمي  منجز  اأي  اأن  هي  العامل  بقية 
حياة الإن�شان كان حلما وخيال يف املبتداأ 
ن�شيج من  كان يف مرحلة ما جمرد  بل   ،
حياة  من   ما  مرحلة  ما يف   قاتل  اإبداع 
مادة جتريبية  اإىل  يتح�ل  اأن  قبل  النا�س 
تغيري  با�شتطاعته  عظيما   فتحا  لت�شري 
املحرك  ه�  ذلك  وكان  ال�شع�ب  حياة 

الكبري  لهذه امل�شابقة .

اإبراز القيمة العظيمة للخيال 
العلمي 

كما اعتربت اجلهة املنظمة اإن فن الكتابة 

يف  العظيمة  بقيمته  العلمي،  اخليال  يف 
حمب�ه  لديه  الإن�شان  وحياة  تاريخ  م�شار 
يف  للخ��س  ا�شتعداد  من  يكفي  ما  ولهم 
�شعبة  املهمة  كانت  واإن  حتى  تفا�شيله 
يف  والر�شيد  الإرث  حمدودة  والتجربة 
املكت�ب العربي، وعليه فم�شابقة الق�شة 
بجهد  متت  العلمي  اخليال  يف  الق�شرية 
جماعي مع جمع عدد كبري من الن�ش��س 
التي تتفاوت يف قيمتها  الفنية والإبداعية  
حامل  عربي  ن�س  اإيجاد  ق�شد  وهذا  
ومنطلق  علمية  فكرة  حتقيق  اإىل  ي�شعى 
اأ�شا�شي للتغيري والتط�ر والذي قد ي�شكل 
الإن�شاين  املنجز  اإىل  اإ�شافة  ما  ي�ما  يف 

ب�ش�رة عامة .

اإ�سهار
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ربط 90 ملحقا بلديا ب�صبكة الألياف الب�صرية 
جرى ربط 90 ملحقا بلديا عرب خمتلف بلديات ولية الوادي ب�صبكة الألياف الب�صرية منذ 

انطالق هذا الربنامج مطلع �صنة 2016 ، ح�صبما اأ�صتفيد لدى م�صوؤويل املديرية العملية 
لت�صالت اجلزائر.

ق.م

�إطار  يف  �لعمليات  تلك  وتندرج 
وز�رة  �سطرته  �لذي  �ملخطط 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
�لر�مي �إىل رقمنة م�سالح ��ستخر�ج 
جهود  �سمن  �لبلديات  من  �لوثائق 
�لعمومية �ملقدمة  حت�سني �خلدمة 
�ملدير  �أو�سح  كما  �ملو�طن،  �إىل 

�لعملي الإت�ساالت �جلز�ئر.
�لبلدية  �ملالحق  ربط  �آلية  وت�سمح 
تتميز  �لتي  �لع�رصية  �لتقنية  بهذه 
بتوفري  �لعايل  �لتدفق  بخا�سية 
�لتي متكن  �ملوحد  �ل�سباك  خدمة 
�لوثائق  ��ستخر�ج  من  �ملو�طن 
�إد�ري  مرفق  �أي  من  �الإد�رية 
�حلالة  مل�سالح  تابع  )ملحق( 
عناء  نف�سه  تكليف  دون  �ملدنية 
�الأم، مثلما  �لبلدية  �إىل مقر  �لتنقل 

�رصح ب�سري �لعمامرة.
ومتكنت م�سالح ذ�ت �ملوؤ�س�سة �إىل 
بلديا  �الآن من ربط 90 ملحقا  حد 

�إجناز  بن�سبة  ملحق   100 �أ�سل  من 
جاهزة  وهي  باملائة،   90 بلغت 
�لع�رص  �لبلدية  �مللحقات  لربط 
)10( �ملتبقية وو�سعها قيد �لت�سغيل 
فور ت�سوية م�سالح �لبلديات �ملعنية 
للعر�قيل �لتي بقيت عائقا �أمام باقي 
�لعمليات غري �ملنجزة، ح�سبما ذكر 
�ملوؤ�س�سة  وتويل  ذ�ته  �مل�سوؤول 
�أهمية  �لربنامج  �نطالق هذ�  ومنذ 

�لبلدية  �مللحقات  لربط  بالغة 
بالقرى  �لب�رصية  �الألياف  ب�سبكة 
�لنائية و�ملناطق �ملعزولة )مناطق 
�لظل( �لبعيدة عن مقر �لبلدية �الأم 
�سيما  �لكيلومرت�ت  بع�رص�ت  �أحيانا 
يوؤكد  �حلدودي،  �ل�رصيط  ببلديات 

�لعمامرة.
و�سمح خمطط �الإجناز �ملعتمد من 
�جلز�ئر  �ت�ساالت  مديرية  طرف 

هذه  لتج�سيد  �الأولوية  و�لذي مينح 
�لقرى  �سكان  لفائدة  �لعمليات 
�لهاتف  خدمات  بتوفري  �لنائية 
�لذي  �الأمر  وهو  و�الإنرتنت  �لثابت 
تلك  عن  �لعزلة  فك  يف  �ساهم 

�ملناطق، كما �أ�سري �إليه.
ذ�ت  برجمت  ذ�ته  �ل�سياق  ويف 
�ل�سنة  خمطط  بر�سم  �مل�سالح 
�جلارية عدة عمليات لفائدة �سكان 
�لتجمعات �ل�سكانية �ملعزولة وذلك 
يف �إطار �مل�ساريع �ملوجهة ملناطق 
�ملناطق  وتنمية  جهة  من  �لظل 
جتدر  �أخرى  جهة  من  �حلدودية 
�لبلدية  �أن ربط �مللحقات  �الإ�سارة 
يف  تدخل  �لب�رصية  �الألياف  ب�سبكة 
للمديرية  �لوطني  �لربنامج  �إطار 
�لذي  �جلز�ئر  الت�ساالت  �لعامة 
�الألياف  �سبكة  تعميم  �إىل  يهدف 
�لب�رصية بغر�ض دعم جهود حت�سني 
�أي�سا  ومو�جهة  �لعمومية  �خلدمة 
عامل  يف  �لتكنولوجية  �لتحديات 

�الت�ساالت.

املديرية العملية لت�صالت اجلزائر بالوادي
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�لتنني �الأ�سفر جد�رته يف كورونا يف اجلزائر ويف كل يوم يثبت 
"ر�بح  مقاربة  على  باعتماده  �لعامل  قيادة 
ر�بح" مع �رص�ئكه و حلفائه يف كل مكان،يف 
�الأ�سهر �الأخرية متكنت  �ملنظومة �القت�سادية 
يف هذ� �لبلد �ل�سيوعي من تخطي �إكر�هات 
منو�  �ل�سني  �سادر�ت  �سّجلت  حيث  كورونا 
ووفق  �ال�ستهالك  �نتعا�ض  خلفية  على  قوياً 
قوة  ثاين  �سّجلت  ر�سمية  بيانات  �أظهرت  ما 
�قت�سادية يف �لعامل �أد�ء �أف�سل من �ملتوقع. 
�ل�سحة،  بقطاع  �ملرتبطة  �ل�سحنات  بف�سل 
�ملائة  يف   11،4 بن�سبة  �ل�سادر�ت  و�رتفعت 
ذ�تها  بالفرتة  مقارنة  �ملن�رصم  �أكتوبر  يف 
بيانات  �أظهرت  ما  وفق  �ل�سابق،  �لعام  من 
يف   8،9 من  �أف�سل  �لن�سبة  وهذه  جمركية، 
�قت�ساد ما يعزز تعايف  توقعها خرب�ء  �ملائة 

�ل�سني �قت�سادياً 
بن�سبة  �لو�رد�ت  منت  �ل�سياق،  نف�ض  ويف 
�ملائة  يف   8،8 من  �أقل  �أي  �ملائة  يف   4،7
كانت متوقعة مقارنة بالفرتة ذ�تها من �لعام 
�ل�سبت  �جلمارك  �إد�رة  و�أفادت  �ل�سابق. 
�الآلية  �ملنتجات  من  �ل�سني  �سادر�ت  �أن 
�لع�رصة  �الأ�سهر  يف  �زد�دت  و�الإلكرتونية 
ل�سادر�تها  بالن�سبة  �حلال  كان  �الأوىل،كما 
من �الأقم�سة مبا فيها �لكمامات �لتي �زد�دت 

بن�سبة 35 يف �ملائة عن �لعام �ل�سابق.

مع احلدث 

الدرو�س ال�صينية 
م�صتمرة

وداد احلاج

قوات ال�صرطة التابعة لأمن دائرة العفرون
القب�س على امل�صتبه فيه يف ق�صية 

القتل العمدي

جمعية »اإمغي« بالبويرة
تظاهرات تربز املوروث

 الثقايف الأمازيغي
الأمن  �لتابعة  �ل�رصطة  قو�ت  متكنت 
فرقة  مع  بالتن�سيق  �لعفرون  د�ئرة 
�لبليدة  والية  باأمن  و�لتدخل  �لبحث 
من �لقاء �لقب�ض على �سخ�ض يبلغ من 
�لعمر 17 �سنة لتورطه يف جرمية �لقتل 
�لعمدي مع �سبق �ال�رص�ر ،و �لرت�سد 
�سخ�ض  �سحيتها  ر�ح  �لتي  �الخفاء  و 
 72 زوجته  و  �سنة   83 �لعمر  من  يبلغ 
هامدتني  جثتني  �كت�سفا  �للذ�ن  �سنة 
مبنزلهما �لكائن ببلدية و�د جر بتاريخ 
لعدة  تعر�سا  حيث   2021 جانفي   8
�أدت  �أبي�ض  �سالح  بو��سطة  طعنات 
�لتحريات  �أثبتت  قد  و  وفاتهما   �إىل 
�أن  �ل�رصطة  عنا�رص  بها  قامت  �لتي 
�سبب �جلاري كان بد�عي �رصقة مبلغ 
مايل قدره 90 مليون �سنتيم �لذي قام 

�مل�ستبه فيه باإخفائه عند �أحد �أقربائه 
بوالية تيبازة.

با�رصتها  �لتي  �لتحقيقات  مكنت  كما 
مبلغ  ��سرتجاع  من  �ل�رصطة  عنا�رص 
فيه  �مل�ستبه  كون  دج   869.500 قدره 
ت�رصف يف جزء منه مع ��سرتجاع �أد�ة 
�جلرمية )�سكني( و توقيف قريبه �لذي 
بعد  و  �مل�رصوق  �ملال  عنده  �أخفى 
�جناز ملف ق�سائي �سد �مل�ستبه فيهما 
مت تقدميهما بتاريخ 11 جانفي 2021 
�لعمدي  �لقتل  تهمة  عن  �لعد�لة  �أمام 
و جناية  �لرت�سد  و  �ال�رص�ر  �سبق  مع 
�ل�رصقة مع ��ستعمال �أ�سلحة ظاهرة و 
�الإبالغ  و عدم  �أ�سياء م�رصوقة  �إخفاء 
عن جناية حيث �سدر �أمر �إيد�ع رهن 

�حلب�ض �ملوؤقت يف حقهما.

»�إمغي«  �لوالئية  �جلمعية  تو��سل 
بالبويرة �لن�ساطات �لثقافية و�لفنية 
�الأ�سبوع  �سمن  برجمتها  �لتي 
�ل�سنة  بر�أ�ض  �خلا�ض  �لثقايف 
�حت�سنتها  و�لتي   2971 �الأمازيغية 
بلديات  من  بكل  �جلمعية  مكاتب 
�لعجيبة و�الأ�سنام وب�سلول و�ل�رصفة 
باحرت�م  حمكم  تنظيم  و�سط 
تزينت  حيث   ، �ل�سحي  �لربوتوكول 
ميثل  ما  لكل  مبعار�ض  �ملنا�سبة 
ملنطقة  و�لالمادي  �ملادي  �لرت�ث 
حما�رص�ت  تن�سيط  مع  �لقبائل 
�أ�ساتذة  قدمها  يناير  تاريخ  حول 
�سعرية  قر�ء�ت  جانب  �إىل  ودكاترة 
و�أدباء  �الأمازيغية من �سعر�ء  باللغة 
مو�سيقية  حفالت  وكذ�  �ملنطقة 

يف  �ل�سابة  �ملو�هب  �إبد�ع  من 
�لغناء ، كما �حت�سن مكتب �الأ�سنام 
�لرب�عم  بفئة  خا�ض  �الزياء  عر�ض 
باالألب�سة  تزينو�  �لذين  و�الأطفال 
�الحتفالية  ز�دت  �لتي  �لتقليدية 
رونقا وجماال �إ�سافة �إىل تخ�سي�ض 
قدمت  و�ل�سغار  �لكبار  م�سابقات 
�ل�سياق  ، ويف  للفائزين  فيها جو�ئز 
»ميينة  �جلمعية  رئي�سة  عربت 
ليومية  ت�رصيحها  يف  عبا�ض« 
�لغامرة  �سعادتها  عن  »�لو�سط« 
بنجاح هذه �لتظاهرة �لتي جرت يف 
بني  و�الأخوة  �لبهجة  ميزتها  �أجو�ء 

فئات �ملجتمع �جلز�ئري .
اأح�صن مرزوق

بكورونا جديدة  اإ�صابة   219
ارتفاع اجمايل ال�صابات اىل : 102860

ت�صجيل03 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2815

حالت ال�صفاء اجلديدة : 183
ارتفاع اجماىل ال�صفاء اىل : 69791

نادي ال�صحافة بالبويرة 

زيارة اإىل �صريح 
القائد تاكفارينا�س

بالبويرة  و�الإعالم  لل�سحافة  نادي  �أم�ض  نظم 
وباإ�رص�ف  �لريا�سات  ديو�ن  بالتن�سيق مع مركب 
�الأمازيغي  �لقائد  �رصيح  �إىل  زيارة  �لوالية  و�يل 
»تاكفارينا�ض« �ملتو�جد ببلدية �حلاكمية جنوب 
مع  تز�منا  �خلرجة  هذه  وتاأتي  �لوالية،  عا�سمة 
�الأمازيغية  �ل�سنة  بر�أ�ض  �لر�سمية  �الحتفاالت 
»عمر  �لنادي  رئي�ض  من  كل  قدم  حيث  »يناير« 
عن  نبذة  هبول«  »بوعالم  �الأ�ستاذ  و  رميلي« 
�لتي  و�لبطوالت  �ملعارك  وخمتلف  �لبطل  هذ� 
خا�سها و��ست�سهاده بهذه �ملنطقة و ر�سيد ثري 
هذه  عن  �لكثريون  يجهلها  �لتي  �ملعلومات  من 
رئي�ض  ثمن  جهته  ومن   ، �لتاريخية  �ل�سخ�سية 
د�ئرة �سور �لغزالن هذه �ملبادرة �لتي ت�ساهم يف 
�لذي  �لعريق  بالتاريخ  �ل�ساعدة  �الأجيال  تعريف 
تزخر به بالدنا �لتي حتتفي بيناير يف جو �للحمة 
و�الأخوة بني �ل�سعب �لو�حد برث�ئه وتنوعه �لثقايف 
و�للغوي ، فيما وجه رئي�ض بلدية �حلاكمية ند�ء 
�أجل ترميم  �لثقافية من  �ل�سلطات ومديرية  �إىل 

هذ� �ل�رصيح �ملهمل منذ .
اأح�صن مرزوق

ال�صلطات الع�صكرية بربج
 باجي خمتار

الإرهابي »مهَرجة حمة« 
املكنى »اأبو طلحة« نف�صه 

�جلهود  وبف�سل  �الإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
�لنوعية لقو�ت �جلي�ض �لوطني �ل�سعبي وم�سالح 
حمة«  »مهَرجة  �مل�سمى  �الإرهابي  �ّسلم  �الأمن، 
�لع�سكرية  لل�سلطات  نف�سه  طلحة«  »�أبو  �ملكنى 
�لع�سكرية  �لناحية  باإقليم  خمتار  باجي  بربج 
باجلماعات  �لتحق  �لذي  �الإرهابي  �ل�ساد�سة. 
�الإرهابية �سنة 2011، كان بحوزته م�سد�ض )01( 
ر�سا�ض من نوع كال�سنيكوف وخمزين )02( ذخرية 
و)39( طلقة. ويف نف�ض �ل�سياق، �سبطت م�سالح 
نوع  من  ر�سا�سا   )01( م�سد�سا  �لوطني  �لدرك 
دورية  خالل  ذخرية  خمازن  و)03(  كال�سنيكوف 

باإن �أمينا�ض.

بني تيارت ووهران

الإطاحة بعن�صرين من 
�صبكة  لنهب الآثار 

�لثقافية  جنحت عنا�رص فرقة حماية �ملمتلكات 
�لوطني  للدرك  �الإقليمية  للمجموعة  �لتابعة 
لوهر�ن من �الإطاحة بعن�رصين من �سبكة خمت�سة 
وحجز  �لثمينة  �الأثرية  �لتحف  يف  �ملتاجرة  يف 
�ل03  قيمتها  تتجاوز  �لقطع �لنادرة  من  �لعديد 
يف  معد�ت  ت�ستعمل  �ىل  ماليري�سنتيم باالإ�سافة 
�حل�سار�ت  مو�قع  وكتب قدمية حتدد  �ل�سعوذة 

�لغابرة وكنوزها �الأثرية.
 �لعن�رص�ن �للذ�ن يبلغان من �لعمر 33 و 42 �سنة 
توقيفهما  مت  �لذين  تيارت  والية  من  ينحدر�ن 
م�سالح  تلقتها  معلومات  على  بوهر�ن بناء 
للقيام  �ملتهمان  ��ستعد�د  ،حول  �لوطني  �لدرك 
�أثرية  مو�قع  عرب  رخ�سة  دون  �أثرية  بحفريات 
�لتي ت  لل�سعوذة  بكتب قدمية ورموز  باال�ستعانة 
م حجزها برفقة جملة من �الآثار �لنادرة و�لثمينة 
نيفرتيتي،  �مل�رصية  للملكة  مقدمتها متثاالن  يف 
و97  �الأفارقة،  �الآلهة  الأحد  �لربونز  من  ومتثال 
تعود  �لف�سة  من  قطعة   87 منها  نقدية  قطعة 
�لذهب  من  وقطعتان  )�ملغرب(،  �لعلوية  للدولة 
رومانية  نقدية  قطع  و�أربع  �الأغالبة  حلقبة 
تعود �ىل فرتة  �لف�سة  وقالدة رومانية وقطع من 
،و  تايالند�  �ملوحدين وثالث قطع معا�رصة من 
فرن�سا ،و �ملغرب، وحجرين من �لرخام تدعيان 
�إ�سافة  �ل�سعوذة،  يف  ت�ستعمالن  �لثعبان«  »عني 
�ملعارف  �سم�ض  قدميني  بعنو�ن  كتابني  �ىل 
�لتحف  لهذه  �الإجمالية  بلغت �لقيمة  �لكربى وقد 
بحو�يل 31.47 مليون دج،هذ� وال تز�ل �لتحقيقات 
جارية مع �ملوقوفني بحكم �أن �ملحجوز�ت تبني 
�ن لهم عالقات مع خمت�سني و�أ�سخا�ض من خارج 

�لوطن يف �نتظار تقدميهم �مام �لعد�لة .
حممد بن ترار

نظري جمهوداته يف امليدان

فدرالية مطاحن ورقلة تكرم مدير تعاونية احلبوب 
والية  مطاحن  فدر�لية  كرمت 
�الحتاد  لو�ء  حتت  �ملن�سوية  ورقلة 
للتجار و�حلرفيني �جلز�ئريني  �لعام 
و�لبقول  �حلبوب  تعاونية  ،مدير 

�جلافة بورقلة .
يعترب  �لذي  �لتكرمي  هذ�  وياأتي 
م�ستوى  على  نوعه  من  �الأول 
باجلز�ئر  تعاونيات  �حلبوب 

�ملطاحن  فيدر�لية  طرف  من 
و�لبقول  �حلبوب  ملدير تعاونية 
�سفيان  ورقلة  بوالية  �جلافة 
يف  جمهود�ته  نظري  وذلك  زغادة 
بتعليمات  ،و�اللتز�م  �لوطن  �زدهار 
�حلكومة �لر�مية لتقدمي �لت�سهيالت 
وحماية  �الأر�ض  خدمة  يف  لر�غبني 
تعزيز  بهدف  �حليو�نية  �لرثوة 

لالقت�ساد  �لدخل  وتنويع  م�سادر 
لقطاع  �لتبعية  �نهاء  بهدف  �لوطني 
�ملحروقات �لذي تهاوت ��سعاره يف 

�لبور�سات �لعاملية .
من جهة ثانية فقد �أكد مدير تعاونية 
بورقلة  �جلافة  و�لبقول  �حلبوب 
لال�ستماع  مفتوح   مكتبه  باب  �ن 
و�ملربني  �لفالحني  الن�سغاالت 

بتطبيق  بها  �لتكفل  خلف  و�ل�سعي 
و�الإمكانات  �الأولويات  ح�سب  مبد�أ 
مع  يتما�سى  ما  وهو  �ملتاحة 
توجيهات رئي�ض �جلمهورية ملختلف 
بهدف  و�لوالة  �لوز�رية  �لدو�ئر 
�الجتماعية  �جلبهة  غليان  �حتو�ء 

�ملحلية .
�صالح ،ب 

بلجيكا

 ال�صجن 8 �صنوات لربملاين مدان بالجتار بالب�صر
�أم�ض  بلجيكية  حمكمة   ق�ست 
على  �سنو�ت   8 بال�سجن  �الأربعاء، 
�ملتطرف  �ليميني  �لربملاين 
بتقدمي  �إد�نته  كوكام، بعد  ميليكان 
غري  ب�سكل  �إن�سانية«  »تاأ�سري�ت 
قانوين، وفقاً لو�سائل �إعالم حملية.

وبح�سب �سحيفة »بروك�سل تاميز«، 
�ملنتمي  »كوكام«  �ملحكمة  �أد�نت 
�جلديد«  »�لفلمنكي  للتحالف 

�الجتار  بتهمة  �ملتطرف،  �ليميني 
�الإن�سانية  �لتاأ�سري�ت  وبيع  بالب�رص 
باأ�سعار ترت�وح بني 2150 و7500 يورو 
للفرد و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن كوكام، 
»�لتاأ�سري�ت  بيع  على  يعمل  كان 
لطائفته  �ملنت�سبني  �إىل  �الإن�سانية« 
�الآ�سوريني  �مل�سيحيني  من  �لدينية 
بغر�ض  و�لعر�ق،  �سوريا  يف 
م�ساعدتهم وحتقيق �أرباح �سخ�سية 

�إىل  باالإ�سافة  �ملحكمة  وق�ست 
 8 ملدة  �ل�سابق  �لربملاين  �سجن 
�ألف   696 مبلغ  وتغرميه  �سنو�ت 
يورو، ب�سجن و�لدته ملدة 40 �سهًر� 
و�بنه ملدة 4 �سنو�ت بتهمة �لتو�طوؤ 

يف ف�ساد �لتاأ�سري�ت.
ويف عام 2018، دعا زعيم »�لتحالف 
�ليميني  �جلديد«  �لفلمنكي 
دي  »بارت  بلجيكا،  يف  �ملتطرف 

يف  �حلجاب  حظر  �إىل  ويفر«، 
�حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �ملد�ر�ض 
وتتكون بلجكيا من 3  بالبالد 
�أقاليم، �لعا�سمة بروك�سل، و�لو�لوين، 
�أكرب  �الأخري من  و�لفلمنكي، ويعد 
�ل�سكان؛  عدد  حيث  من  �الأقاليم 
باملئة   60 قر�بة  فيه  يعي�ض  حيث 

من �سكان �لبالد.
الأنا�صول

قامت مديرة �لثقافة بالبويرة »�سليمة قاوة«  
�لكاتب  �لر�حلني  �لفنانني  عائالت  بتكرمي 
»�سو�لح  و�حلريف  خروبي«  »علي  و�ل�ساعر 
بح�سور  منزلهما  زيارة  خالل  من  �سليمان« 
مديرة د�ر �لثقافة ومديرة �ملكتبة �لرئي�سية 
�إكليل  بكل من �أهل �لق�رص و�سحاريج وو�سع 
�أكدت  �ل�سياق  ويف   ، قربيهما  على  �لزهور 
م�سوؤولة �لقطاع بالوالية يف ت�رصيحها ليومية 

�أقل  هي  �لرمزية  �للفتة  هذه  �أن  »�لو�سط« 
�للذين  �لرجلني  لهذبن  تقدميها  ميكن  �سيء 
م�ستوى  على  و�لفن  للثقافة  �لكثري  قدما 
�لر�حلني  عائلتا  �أثنت  جهتها  ومن   ، �لوالية 
يدل  ما  �لثقافة  مديرية  مبادرة  على  كثري� 
�أنهما تركا ب�سمتهما من خالل �أعمالهما �لتي 

�ستبقى �ساهدة عليهما .

مديرية الثقافة بالبويرة

تكرمي عائالت "علي خروبي" 
و"�صوالح �صليمان"

اأح�صن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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