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منظمة ال�سحة العاملية

اإدراج اللقاح الرو�سي "�سبوتنيك V" ي�ستغرق عدة اأيام 

املنتخبون املحليون و الرتكة امل�سمومة

 800 منتخب متابع ق�سائيا 
و 50 اآخرين بال�سجون 

فيما مت اإدماج 350 األف �ساب من عقود 
ماقبل الت�سغيل 

عرو�ش العمل اجلديدة 
تراجعت ب30 باملائة 

نهاية الثالثي الأول من 2021

اإن�ساء موؤ�س�سة النتاج و توزيع 
الطاقات املتجددة 

النقابي والنا�سط الرتبوي، خريجه 
عبد الفتاح:

"االأ�سن�سـيو" تطالب 
املوافقة على رخ�سة الرتقية
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مع حلول اليوم الوطني للبلدية ،وبروز ن�سخة 
قانون االنتخابات للنقا�ش ،انطلق ال�رصاع 
من اأجل احلمالت االنتخابية مبكرا للظفر 

مبن�سب رئي�ش بلدية اأو نائب باملجل�ش 
ال�سعبي البلدي التي حتولت اإىل منا�سب للرثاء 

اأو ال�سهرة ، اأواحل�سول على مزايا.

نظمت اأم�ش جلنة ال�سحة و ال�سوؤون االجتماعية 
و العمل و الت�سامن الوطني مبجل�ش االأمة، جل�سة 

اجتماع اإىل وزير العمل والت�سغيل و ال�سمان 
االجتماعي الها�سمي جعبوب، حول واقع واآفاق 
القطاع، حيث عر�ش الوزير خمتلف النقائ�ش و 

التحديات التي يواجهها القطاع.

�سيتم نهاية الثالثي االأول من 2021 ان�ساء 
موؤ�س�سة النتاج و توزيع الطاقات املتجددة 

»�سبيهة مبوؤ�س�سة �سونلغاز«، ح�سبما اأعلنه اأم�ش 
الثالثاء وزير االنتقال الطاقوي ،و الطاقات 

املتجددة �سم�ش الدين �سيتور.

ك�سف النقابي والنا�سط الرتبوي، خريجه عبد 
الفتاح، اأم�ش، اأن النقابة الوطنية للم�رصفني 
وامل�ساعدين الرتبويني، اأبدت ِعلمها امل�سبق 
مبا يتداول بخ�سو�ش اإبداء املديرية العامة 

للوظيفة العمومية موافقتها على رخ�سة 
ا�ستثنائية متكن امل�ساعدين وامل�رصفني 
الرتبويني من الرتقية اإىل الرتب االأعلى.

قالت املتحدثة با�سم منظمة ال�سحة 
اإن  هاري�ش،  مارغريت  العاملية، 
�سد  الرو�سي  اللقاح  اإدراج  مناق�سة 
يف   »V »�سبوتنيك   ،»19- »كوفيد 
ال�سحة  منظمة  اأقرتها  التي  القائمة 

العاملية قد ت�ستغرق عدة اأيام.

عنرت يحي مهتم با�ستقدام مزيان وبن عيادة وقندوز يعود اأمام الكابا
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جوابا على �سوؤال اأخ مغربي 
عن ال�سحراء الغربية

ملاذا مل يكن لها
 علم اأو د�ستور

  �ص7

رائد التنوير يف العامل العربي 

حممد عبده العقل 
العربي الذي فقدناه؟ا

بقلم: ماء العينني لكحلبقلم :جمال ن�سراهلل

  �ص7

ال�سعودية وحما�ص

ما ال تراه عني 
اال�ستئ�سال

بقلم : ملى خاطر

مفارقات

كيف نخرج اإىل 
العامل بعد الكوفيد

بقلم  :اح�سن خال�ص
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اعترب املخت�ص يف القانون الد�ستوري خ�سري حمزة اأن م�سروع قانون النتخابات اجلديد جاء 
من�سجما مع الإ�سالح الد�ستوري الأخري، كما اأنه ج�سد اىل حد كبري وعود رئي�ص اجلمهورية املتعلقة 

باإعادة النظر يف النظام النتخابي ليكون اأكرث متثيال وجت�سيدا لالإرادة ال�سعبية ويقلل من تاأثري 
تدخل املال الفا�سد يف بالنتخابات يف حني رافع ل�سرورة اإبعاد الق�ساء عن تنظيم النتخابات وتعزيز 

�سالحية جلنة مراقبة متويل احلملة النتخابية حتى تكون هيئة م�ستقلة بذاتها، اأما فيما تعلق 
بالأجال القانون لالإ�سدار القانون، قال املتحدث :«  اأتوقع اأن هذا القانون لن مير على الربملان.
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حاورته: اإميان لوا�ص

الأويل  موقفك  هو  بداية، ما 
قانون  م�سروع  م�سودة  من 

النتخابات اجلديد؟

قانون  لتعديل  التمهيدي  امل�رشوع 
الإ�صالح  مع  من�صجما  جاء  النتخابات 
ج�صد  اأنه  كما  الأخري،  الد�صتوري 
اجلمهورية  رئي�س  وعود  كبري  حد  اإىل 
النظام  يف  النظر  باإعادة  املتعلقة 
اأكرث متثيال وجت�صيدا  ليكون  النتخابي 
لالإرادة ال�صعبية ،ويقلل من تاأثري تدخل 

املال الفا�صد يف النتخابات.
 

منع م�سروع قانون النتخابات 
اجلديد اأع�ساء �سلطة النتخابات 
با�ستغالل منا�سبهم لأغرا�ص غري 
وكذا  مبهامهم،  تتعلق  التي  تلك 
لالنتخابات  الرت�سح  من  منعهم 
خالل عهدتهم، كيف ترون ذلك؟

 
املنع مل ي�صمل اأع�صاء ال�صلطة الوطنية 
لالنتخابات فقط، بل ي�صمل كل موظف 
عمومي اأو ع�صكري او اأمني اأو ق�صائي 
مار�س اأو ميار�س �صلطات الدولة، وياأتي 
�صفافية  �صمان  اأجل  من  املنع  هذا 
ل  حتى  النتخابية  ونزاهة  العملية 
و  اأف�صلية  امل�صوؤولني  لهوؤلء  يعطي 

اأولوية اأمام باقي املواطنني

الن�سبي  القرتاع  اإىل   التوجه 
هل  املفتوحة،  القائمة  على 
على  الفا�سد  املال  �سغوط  �سيقلل 

النتخابات ؟
 

اأكيد، لقد متت اإعادة النظر يف النظام 
القائمة  نظام  اعتماد  ،و  النتخابي 
ال�صوت  بنظام  ي�صمى  ما  اأو  املفتوحة 
املتحول ،و هو نظام يحقق ثالث مزايا، 
الأوىل هو اأنه يج�صد اإرادة الناخب لأنه 
ينتخب  اإمنا  و  القائمة  على  ينتخب  ل 
ينهي  اأنه  كما  املرت�صح،  �صخ�س  على 
دون رجعة ظاهرة �رشاء املقعد الأول 
البالد  عرفتها  التي  القائمة  را�س  اأو 
اإ�صافة  العقدين املا�صيني، هذا  خالل 
على اأن هذا النظام النتخابي اجلديد 
يحافظ على الطابع التمثيلي لالأحزاب 
حزب  هيمنة  يكر�س  ل  و  ال�صغرية 
على  ي�صجع  فانه  بذلك  ،و  الأغلبية 
�صيا�صي  م�صهد  ،و  �صيا�صية  طبقة  بناء 

جديد.

التي  الرت�سيحات  يف  املنا�سفة 
هل  القانون،  م�سودة  ت�سمنتها 
العن�سر  لتمثيل  �سامنة  تراها 

الن�سوي يف قوائم الرت�سيحات ؟
 

لأنها  الكوطة  هي  لي�صت  املنا�صفة 
تتعلق بالرت�صح فقط، ذلك اأن امل�رشوع 
للمرت�صحني  ن�صف  يكون  ان  ي�صرتط 

ن�صف  يكون  اأن  ي�صرتط  ،ول  ن�صاء 
الفائزين ن�صاء، و قد اعتمد هذا املبداأ 
جعل  الذي  اجلديد  للد�صتور  تطبيقا 
تطبيق مبدا املنا�صفة �صمن م�صوؤولية 
قد  القانون  هذا  فاإن  عليه  و  الدولة، 
كان  الذي  الن�صوية  الكوطة  نظام  اأنهي 

قائما يف الأنظمة النتخابية ال�صابقة
 

باملائة،   4 بقاعدة  الحتفاظ 
للمناف�سة  حمفزا  تراه  هل 

ال�سيا�سية النزيهة؟

يف  الرت�صح  التوقيعات  ا�صرتاط 
النتخابات املحلية ،والت�رشيعية لي�صت 
بل  فقط،  ال�صيا�صية  للمناف�صة  حافزا 
حتى  النتخابية  للعملية  تنظيم  هي 
النتخابي  العبث  من  لنوع  تتحول  ل 
ت�صفي  لالنتخاب  ال�صعبية  التزكية  لأن 
املناف�صة  ايل  وتدفع  اجلدية  عليها 
والأحزاب  ال�صيا�صية  للمرت�صحني  بني 
اأمر مهم لتكوين جمتمع �صيا�صي  و هو 

جديد.
 

اجلديد  الت�سريع  يقرتح 
»التوفر  الأمة  جمل�ص  لع�سوية 
على �سهادة جامعية«، وهي م�ساألة 
د�ستورية،  اإ�سكالية  ق�سية  تطرح 
باعتبار اأنها مت�ص بقاعدة امل�ساواة 
يف الفر�ص زيادة عن كون ال�سهادة 
لي�ست مقيا�سا للكفاءة ال�سيا�سية؟

�رشطا  اجلامعية  ال�صهادة  اعتبار 
م�صا�س  الأمة  جمل�س  لع�صوية  للرت�صح 
و  قانونية  مراهقة  هو  امل�صاواة  مببداأ 
الد�صتور  اأن  الأول  ل�صببني،  د�صتورية 
ي�صع القواعد العامة و يحيل التفا�صيل 
اجلامعية  ال�صهادة  وا�صرتاط  للقانون 
مبوجب القانون لي�س معناه اخلروج عن 
اأن  الن�س الد�صتوري، ال�صبب الثاين هو 
لي�س  د�صتورية  موؤ�ص�صة  الأمة  جمل�س 
ال�صعبي  كاملجل�س  ال�صعبية  ال�صفة  لها 
هي  بل  املحلية،  املجال�س  و  الوطني 
ما  هو  و  نخبوية  د�صتورية  موؤ�ص�صة 
يجعل �رشط ال�صهادة اجلامعية للرت�صح 

لها اأمرا طبيعيا.
 

الرت�سح  اأن  على  القانون  ن�ص 
لالنتخابات الرئا�سية يكون مقابل 

كفالة مالية، ما قراءتكم لذلك؟

الكفالة اجلديدة التي ا�صرتطها م�رشوع 

�صحة  على  الرقابة  هدفها  القانون 
لقبول  عليها  حت�صل  التي  التزكيات 
تر�صحه من املواطنني على م�صتوى 25 
ولية، لذلك اعترب القانون اأن التزكيات 
النتخابات  يف  ح�صل  اإذا  �صحيحة 
على 50 يف املائة منها و بذلك ميكنه 
ا�صتريادها من اخلزينة العمومية، وهي 
املتاجرة  عدم  ت�صمن  جديدة  اآلية 
امل�صا�س  دون  التزكيات  و  بالتوقيعات 
عليها  املن�صو�س  اجلزائية  بالأحكام 

يف القانون
 

تخ�سي�ص ثلث الرت�سيحات ملن 
هل  �سنة،   35 عن  اأعمارهم  تقل 

يرقى ذلك لتطلعات ال�سباب ؟
 

ال�صيا�صية  الطبقة  ت�صبيب  �صي�صاهم يف 
والتزام  احلكم  يف  ال�صباب  واإ�رشاك 
و  اجلمهورية  رئي�س  التزامات  من 
و  احلراك،  �صباب  مطالب  من  مطلب 
اأن  القوائم  ،و  الأحزاب  من  اأمتناه  ما 
الكفاءة  معيار  الختيار،وتعتمد  حت�صن 
نف�س  يف  نقع  ل  حتى  الرت�صيحات  يف 
جودة  نحقق  حتى  و  ال�صابقة  الأخطاء 
هذا  اأعترب  اأين  الربملاين،  التمثيل 
من  نية  ح�صن  اإعالن  مبثابة  الإجراء 

ال�صلطة لل�صباب
 

�سروط  على  القانون  ن�ص 
احلملة  لتمويل  جديدة 

النتخابية، كيف ترون ذلك؟

اعتماده يف هذا املجال  اأح�صن ما مت 
الوطنية  ال�صلطة  اإن�صاء هيئة داخل  هو 
لالنتخابات مكلفة بالرقابة على متويل 
ق�صاة  من  تتكون  النتخابية  احلملة 
جمل�س  من  ،و  العليا  املحكمة  من 
ال�صبط  �صفة  منحها  و  املحا�صبة 
الق�صائي يف جمال الرقابة على متويل 
و�صع  على  زيادة  النتخابية،  احلملة 
نفقات  �رشف  على  �صارمة  اآليات 
لرقابة  العملية  اإخ�صاع  اأهمها  احلملة 
م�رشوع  اأوىل  لقد  احل�صابات،  حمافظ 
القانون اأهمية بالغة لتنظيم التمويل ،و 
الرقابة عليها من اأجل التقليل من تاأثري 

املال على النتخابات.
 

القانونية  الفرتة  ماهي 
لإ�سدار هذا القانون؟

اأتوقع األ ميرهذا القانون على الربملان 

واأتوقع بعد ا�صتكمال النقا�س ال�صيا�صي 
واجلمعيات  ال�صيا�صية  الأحزاب  مع 
لإثراء م�صودة م�رشع قانون النتخابات، 
�صيقوم رئي�س اجلمهورية بحل الربملان 
طبقا  اأمر  �صكل  يف  القانون  ،وي�صدر 

لأحكام الد�صتور.

وددمت  القرتاحات  ماهي 
قانون  م�سودة  يف  اإدراجها 

النتخابات اجلديد؟

اجلديد  النتخابات  قانون  م�رشوع 
تعديالت  اإىل  حتتاج  مبدئية  وثيقة  هو 
،و  ال�صيا�صية  الطبقة  قبل  من  واإثراء 
التي  التعديالت  اأهم  ومن  النخب، 
التعديل  م�رشوع  م�صودة  يف  نقرتحها 
عن  الق�صاء  اإبعاد  هي  الد�صتوري 
تنظيم النتخابات،  خا�صة اأن الد�صتور 
اأ�صند مهمة تنظيم النتخابات لل�صلطة 
امل�صتقلة ملراقبة النتخابات، لذلك ل 
اإ�صافية  باأعباء  الق�صاة  لرنهق  داعي 
عن الأعباء  املخولة لهم و املتمثلة يف 
مكافحة الف�صاد ،و تطبيق القوانني، كما 
اللجنة  رئي�س  يكون  اأن  ل�رشورة  نرافع 
النتخابية للبلدية هو املندوب البلدي 
لل�صلطة امل�صتقلة ملراقبة النتخابات، 
املجل�س  قبل  من  معينا  يكون  اأن  بدل 
املن�صق  يكون  اأن  يجب  كما  الق�صائي، 
ملراقبة  امل�صتقلة  لل�صلطة  الولئي 
النتخابية  اللجنة  رئي�س  النتخابات 
الولئية بدل مما ورد يف م�رشوع قانون 
م�صت�صار  ترتيبه  قا�صي  النتخابات، 

يبعثه املجل�س الق�صائي.
اأما فيما يتعلق يف النتخاب يف جمل�س 
النتخابات  قانون  م�رشوع  فاإن  الأمة، 
يف  املنتخبني  ت�صويت  اأن  اأكد  اجلديد 
اإل  اإجباري  البلدية والولئية  املجال�س 
البند  وهذا  القاهرة،  القوة  حالة  يف 
الأ�صوات،  بيع  ظاهرة  من  للوقاية 
القوة  هذه  يبني  مل  القانون  وم�رشوع 

القاهرة التي تعترب مربرا للغياب
وبخ�صو�س جلنة مراقبة متويل احلملة 
عالقة  بدقة  تو�صيح  يجب  النتخابية، 
تو�صيع  يجب  و  بالق�صاء،  اللجنة  هذه 
�صالحية  منحها  و  اللجنة  �صالحية 
اإخطار الق�صاء يف حالة ت�صجيل جتاوز، 
م�رشوع قانون النتخابات جعلها هيئة 
ملراقبة  امل�صتقلة  لل�صلطة  داخلية 
تكون  ان  الأف�صل  من  و  النتخابات، 
امل�صتقلة  ال�صلطة  عن  م�صتقلة  هيئة 

ملراقبة النتخابات.

اعترب املخت�ص يف القانون الد�ستوري خ�سري حمزة اأن م�سروع قانون النتخابات 
اجلديد جاء من�سجما مع الإ�سالح الد�ستوري الأخري، كما اأنه ج�سد اىل حد 

كبري وعود رئي�ص اجلمهورية املتعلقة باإعادة النظر يف النظام النتخابي ليكون 
اأكرث متثيال وجت�سيدا لالإرادة ال�سعبية ويقلل من تاأثري تدخل املال الفا�سد يف 

بالنتخابات يف حني رافع ل�سرورة اإبعاد الق�ساء عن تنظيم النتخابات وتعزيز 
�سالحية جلنة مراقبة متويل احلملة النتخابية حتى تكون هيئة م�ستقلة 

بذاتها، اأما فيما تعلق بالأجال القانون لالإ�سدار القانون، قال املتحدث :«  اأتوقع 
اأن هذا القانون لن مير على الربملان ، و بعد النتهاء من اإثرائها من قبل الطبقة 

ال�سيا�سية و النخب �سيقوم رئي�ص اجلمهورية بحل الربملان وي�سدر القانون يف �سكل 
اأمر طبق لأحكام الد�ستور.
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قال اإنه تلقى ا�ستدعاء للوقوف اأمام  العدالة بتاريخ 28 جانفي

نبا�ش يتم�سك بت�سريحاته �سد وزير ال�سناعة
ك�سف رئي�ش جمعية وكالء ال�سيارات يو�سف نبا�ش اأن وزير ال�سناعة فرحات اأيت 
علي رفع دعوة ق�سائية �سده ب�سبب ت�سريحاته الأخرية التي انتقد فيها طريقة 

جتميد قرار ا�سترياد ال�سيارات الأقل من ثالث �سنوات، مرجعا ارتفاع اأ�سعار ال�سيارات 
يف ال�سوق الوطنية اإىل طريقة ت�سيري امل�سوؤول الأول على قطاع ال�سناعة، ، م�سريا اأنه 

تلقى ا�ستدعاء من املحكمة للح�سور بتاريخ 28 جانفي

اإميان لوا�ش

ال�سيارات  وكالء  جمعية  رئي�س  فتح 
جريدة  به  خ�س  ت�رصيح  يف  نبا�س  يو�سف 
اأين  ال�سناعة،  وزير  على  النار  »الو�سط« 
يقدم  الوزير  اأن  بت�رصيحاته بخ�سو�س  اأكد 
مطالبا  اجلزائري،  لل�سعب  مزيفة  وعودا 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

بالتدخل حلمايته واإن�سافه.

اأنا  املتحدث:«  قال  ذاته،  ال�سياق  ويف 
متم�سك بت�رصيحاتي، واأعرتف اأنني قلت اأن 
وكان  للجزائريني،  كاذبة  وعود  قدم  الوزير 
�سببا يف ارتفاع الأ�سعار القدمية ، و�سحيح 

اأنني و�سفته بامل�سيبة«.
ال�سيارات  وكالء  جمعية  رئي�س  وتاأ�سف 
يو�سف نبا�س من خطوة امل�سوؤول الأول يف 
الك�سف  ال�سناعة  وزارة  رف�س  من  القطاع 
ذلك  اأن  موؤكدا  اجلدد،  الوكالء  هوية  عن 

يتنافى مع مبداأ ال�سفافية،
ال�سيارات  وكالء  جمعية  رئي�س  اعترب  و 
ال�سناعة  وزير  خطوة  باأن  نبا�س  يو�سف 
من  اأقل  ال�سيارات  ا�سترياد  قانون  بتجميد 
القانون،  على  الدو�س  مبثابة  �سنوات   3
مت�سائال:« كيف اأن القانون خرج يف اجلريدة 
الر�سمية و متت امل�سادقة عليه يف غرفتي 
بتجميد  الوزير  يقوم  حق  باأي   ، الربملان 

قانون مر على الربملان«.

م�ستوردي  باإخراج  نبا�س  يو�سف  وطالب 
وجعلها  ال�سناعة  وزارة  من  ال�سيارات 
باعتبار  واملناجم،  التجارة  لوزارة  تابعة 
وزارة  تقدمها  ال�سيارات  موا�سفات  اأن 

التجارة.
اأر�سل  ال�سناعة  اأن زير  الإ�سارة  ويجدر 
حم�رص ق�سائي اإىل الرئي�س ال�سابق جلمعية 
يو�سف  العالمات  متعددي  ال�سيارات  وكالء 
جانفي   28 يف  العدالة  اأمام  للوقوف  نبا�س 

الأخرية  ت�رصيحات  خلفية  على  اجلاري، 
اخلا�سة  القنوات  اإحدى  يف  بها  اأدىل  التي 
الوزير احلايل  فيها عدم قدرة  اأكد  والتي   ،
انتقد  كما  ال�سيارات،  الف�سل يف ملف  على 
فيها طريقة جتميد قرار ا�سترياد ال�سيارات 
ارتفاع  مرجعا  �سنوات،  ثالث  من  الأقل 
اإىل  الوطنية  ال�سوق  يف  ال�سيارات  اأ�سعار 
قطاع  على  الأول  امل�سوؤول  ت�سيري  طريقة 

ال�سناعة .

عبد القادر بري�ش

رف�ش الك�سف عن هوية الوكالء اجلدد يخالف مبداأ ال�سفافية
عبد  القت�سادي  اخلبري  انتقد 
القادر بري�س رف�س وزارة ال�سناعة 
اجلدد،  الوكالء  هوية  عن  الك�سف 
يخالف  الت�رصف  هذا  اأن  معتربا 
اأن تكون  التي يجب  ال�سفافية  مبداأ 

منهج عمل ال�سلطات العمومية.
اأعاب اخلبري القت�سادي عبد القادر 
جريدة  به  ت�رصيح خ�س  بري�س يف 
»الو�سط« على قرار وزارة ال�سناعة 
اجلدد،  الوكالء  عن  الك�سف  بعدم 
مبادئ  مع  يتنافى  ذلك  اأن  لفتا 
حر�س  التي  القت�سادية  احلوكمة 
وجعلها  اجلمهورية  رئي�س  عليها 

نهجا جديدا يف ادارة احلكم.

عبد  القت�سادي  اخلبري  و  اعترب 
ال�سناعة  وزارة  اأن  بري�س  القادر 
اإدارة ملف تنظيم �سوق  اأخفقت يف 
ا�سترياد  ملف  وحتديدا  ال�سيارات 
هذه  :«  فبعد  قائال  ال�سيارات، 
اأخرجت  ال�سنة  قاربت  التي  املدة 
دفرت �رصوط دون م�ستوى التطلعات 
اأربعة  كانت  نتيجته  لعتماد  و   ،
متعاملني  فقط ي�ستوفون ال�رصوط 
وهذا العدد القليل جدا من الوكالء 
�سوق  م�سكل  يحل  ل  املعتمدين 
يف  ويجعلهم  اجلديدة  ال�سيارات 
،وهذا  لل�سوق  احتكارية  و�سعية 
الأ�سعار  ا�ستقرار  �سالح  يف  لي�س 

الزبون  �سالح  يف  ولي�س  وال�سوق 
ب�سكل عام.«

باأن  ال�سناعة  لوزارة  بيان  واأفاد 
براهم،  علي  اآيت  فرحات  الوزير 
وقع على الرخ�س املوؤقتة اخلا�سة 
با�سترياد ال�سيارات اجلديدة لأربعة 
موافقة اللجنة  على  بناًء  وكالء، 
ملفات  بدرا�سة  املكلفة  التقنية 
وطلبات لتوريد ال�سيارات اجلديدة.

ورف�ست الوزارة ك�سف هوية هوؤلء 
»الإخطار  اأن  واعتربت  الوكالء، 
يكون  الرخ�س،  منح  بقرارات 
يتم  ول  فقط  للمعنيني  موجهاً 
مينع  القانون  لأن  للعامة،  اإبالغه 

مهني  طابع  ذات  معلومات  ن�رص 
عدا  طرف  لأي  باخلوا�س  متعلق 

املعني بالأمر«. 
اأربعة  ال�سناعة  وزارة  واأخطرت 
ب�رصورة  اآخرين،  مركبات  وكالء 
ورفع  التفا�سيل  بع�س  مراجعة 
عند  اللجنة  �سجلتها  حتفظات 
درا�سة ملفاتهم، فيما رف�ست طلب 
ا�ستيفائهما  لعدم  اثنني  وكيلني 
يف  املت�سمنة  القانونية  ال�رصوط 
لهما  و�سمحت  ال�رصوط،  دفرت 
اأمام  لطعن  تقدميهما  باإمكانية 
القانونية  الآجال  يف  خمت�سة  جلنة 

املحددة. 

نهاية الثالثي الأول من 2021

اإن�ساء موؤ�س�سة لنتاج و توزيع الطاقات املتجددة 
 2021 من  الأول  الثالثي  نهاية  �سيتم 
توزيع  و  لنتاج  موؤ�س�سة  ان�ساء 
الطاقات املتجددة »�سبيهة مبوؤ�س�سة 
�سونلغاز«، ح�سبما اأعلنه اأم�س الثالثاء 
الطاقات  ،و  الطاقوي  النتقال  وزير 

املتجددة �سم�س الدين �سيتور.
و قال ال�سيد �سيتور، عند نزوله �سيفا 
مبنتدى جريدة ال�سعب، اأن اإن�ساء هذه 

بني  ما  »بالتعاون  �سيكون  املوؤ�س�سة 
الطاقات  و  الطاقوي  النتقال  وزارة 

املتجددة و وزارة الطاقة«.
الطاقات  موؤ�س�سة  اأن  اأو�سح  و 
اطالق  بنف�سها  �ستتوىل  املتجددة 
املناق�سات على م�ستوى ع�رصة )10( 
وليات متواجدة خا�سة على م�ستوى 
اله�ساب العليا و املناطق ال�سحراوية 

اأين تتوفر طاقة �سم�سية كبرية.
للطاقة  حمطة  اإجناز  اأن  قال  و 
ال�سم�سية »قد يكلف مبلغا قدره 800 
مليون دولر لكنه �سيمكن من اقت�ساد 
كمية 200 مليون مرت مكعب من الغاز 
ت�سعى  اجلزائر  اأن  م�سيفا  الطبيعي« 
اإىل  املبتغى  هذا  حتقيق  اأجل  من 
الدول  رابح-رابح مع  »خلق �رصاكات 

التي لها باع كبري يف هذا املجال على 
غرار ال�سني و اأملانيا«.

اقت�ساد  م�ساألة  اأن  �سيتور  اأكد  و 
اإىل  داعيا  اجلميع«،  »تخ�س  الطاقة 
طاقوي  منوذج  خلق  يف  ال�رصاع 
ي�سمح بالنتقال �رصيعا اإىل الطاقات 
اإىل  التبعية  من  اخلروج  و  املتجددة 

املحروقات.

رئي�ش اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، حاج طاهر بولنوار لـ"الو�سط":

هناك حلني لتجاوز اأزمة ارتفاع الأ�سعار
لوحدها التجارة  وزارة  ق�سية  قطاعات ولي�ست  بعدة  مرتبطة  •       امل�ساألة 

ك�سف رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار 
بولنوار،  طاهر  حاج  واحلرفيني، 
املح�سو�س  الرتفاع  اأن  اأم�س، 
جاء  الغذائية  املواد  بع�س  لأ�سعار 
وزارة  وهي  قطاعات،  عدة  نتيجة 
ووزارة  الفالحة  ووزارة  ال�سناعة 
وامل�ساألة  التجارة،  ووزارة  املالية 
لي�ست ق�سية وزارة التجارة لوحدها، 
حلني  هناك  اأن  باملنا�سبة،  موؤكدا 
ارتفاع  اأزمة  لتجاوز  لهما  ثالث  ل 
ب�سفة  مو�سميا«  »املتكررة  الأ�سعار 

نهائية.
ت�رصيح  يف  بولنوار  اأف�سح  حيث 
اأن وزارة  خ�س به جريدة »الو�سط«، 
�سبط  عن  امل�سوؤولة  لي�ست  التجارة 
على  تقت�رص  مهمتها  واأن  ال�سوق، 

وهي  املقننة  املواد  اأ�سعار  مراقبة 
املواد املدعمة وامل�سقفة، اأما بقية 
لقانون  خا�سعة  فهي  املنتوجات 
ال�سوق اأي »قانون العر�س والطلب«، 
وفرية  الإنتاج  كمية  تكون  فعندما 

الأ�سعار تنخف�س والعك�س �سحيح.
انخف�ست  املنتجات  بع�س  هناك 

اأ�سعارها مقارنة بال�سنوات املا�سية
�سياق  يف  املتحدث،  ذات  ذكر  وهنا 
ارتفاع يف  اأنه حقيقة لحظ  مت�سل، 
ولي�س  الغذائية  املواد  بع�س  اأ�سعار 
مب�ستقات  تعلق  ما  خا�سة  كلها، 
واحلبوب  البقوليات  وبع�س  العجائن 
اجلافة، والأجهزة املنزلية والهواتف، 
بال�سنة  الأ�سعار  مقارنة  عند  وهذا 
هذا  اأن  باملقابل  موؤكدا  املا�سية، 

لأ�سباب  يعود  املح�سو�س  الرتفاع 
نقاط  ثالث  يف  تتلخ�س  مو�سوعية، 
رئي�سية هي: اأول انهيار قيمة الدينار 
اأن  املعقول  غري  فمن  اجلزائري، 
ترتفع  ول  عملتنا  قيمة  تنخف�س 
اأ�سعار  لرتفاع  وثانيا  الأ�سعار، 
العاملية،  الأ�سواق  يف  الأولية  املواد 
يف  انت�رص  الذي  كورونا  وباء  نتيجة 
كافة بلدان العامل، واأثر على الإنتاج 
الثالث  العامل  اأما  الإنتاج،  وتكاليف 
التي  العر�س  وقلة  الإنتاج  نق�س  هو 
لفتا  الأمور،  �سري  على  كذلك  اأثرت 
منتجات  اأن هناك  ال�سدد،  نف�س  يف 
بل  اأ�سعارها  ترتفع  مل  اأخرى، 
بالعك�س انخف�ست مقارنة بال�سنوات 
البي�ساء  اللحوم  كاأ�سعار  املا�سية، 

واخل�رص والفواكه، وهذا بفعل وفرة 
اأدت  التي  العر�س  وكرثة  الإنتاج 

لإنخفا�س الأ�سعار.
من جهة اأخرى، اقرتح املتحدث يف 
حلني  »الو�سط«،  مع  حديثه  �سياق 
الأ�سعار،  اأزمة  لتجاوز  لهما  ثالث  ل 
القطاع  اأول على املنتجني �سواء يف 
اأو  التحويلية  ال�سناعة  اأو  الفالحي 
لبد  عام،  ب�سكل  الغذائية  ال�سناعة 
عليهم من زيادة الإنتاج لتلبية الطلب 
ول�سمان  منتجاتهم  على  املتزايد 
املواد،  هاته  اأ�سعار  ا�ستقرار 
تتخذ  اأن  احلكومة  على  ثانيا  اأما 
تدهور  لوقف  ا�ستعجالية  اإجراءات 

قيمة الدينار اجلزائري.
مرمي خمي�سة    

النقابي والنا�سط الرتبوي، خريجه عبد الفتاح:

»الأ�سن�سـيو« تطالب املوافقة 
على رخ�سة الرتقية

الرتبوي،  والنا�سط  النقابي  ك�سف 
النقابة  اأن  اأم�س،  الفتاح،  خريجه عبد 
وامل�ساعدين  للم�رصفني  الوطنية 
مبا  امل�سبق  ِعلمها  اأبدت  الرتبويني، 
املديرية  اإبداء  بخ�سو�س  يتداول 
العامة للوظيفة العمومية موافقتها على 
امل�ساعدين  متكن  ا�ستثنائية  رخ�سة 
اإىل  الرتقية  من  الرتبويني  وامل�رصفني 
الرتب الأعلى، م�سريا يف ذات ال�سياق، 
يبقى حمل حتّفظ  لدى هذه  ذلك  اأن 
النقابة ما مل ت�سارع الوزارة اإىل تر�سيم 

وتوثيق ما �رصحت به.
اأن  الفتاح،  عبد  خريجه  واأورد 
نقابة امل�ساعدين  به  طالبت  ما 
عليه  الرتبويني، واأحلت  وامل�رصفني 
�رصيك  ب�سفتها  متكينها  �رصورة  هو 
م�سمون  على  الإّطالع  من  اجتماعي، 
احلوار  اإطار  يف  املزعومة،  الرخ�سة 
الوزارة،  مع  والبناء  وامل�سوؤول  اجلاد 
مل  كله  هذا  اأن  باملنا�سبة  موؤكدة   ،
عن  امللف  متابعة  على  يثنيها  ولن 
وعرب  الوزارة  مطالبة  كثب  وعن  قرب 
والإطالع  للح�سول  الر�سمية  القنوات 
الرخ�سة  وفحوى  م�سمون  على 
حّدا  ولت�سع  الن�سالية  للقواعد  طماأنة 
لها  تـروج  التي  الإعالمية  للمزايدات 

بع�س الأطراف.
الرتبوي،  لل�ساأن  املتابع  اأف�سح  وهنا، 
للم�رصفني  الوطنية  النقابة  اأن 

وامل�ساعدين الرتبويني، اأو�سحت اأن ما 
يتداول من ت�رصيبات هو ثمرة لقاءات 
ر�سمية جمعت قيادة نقابة »الأ�سن�سـيو« 
اجلمهورية،  رئا�سة  م�سالح  مع 
الرتبية  بوزارة  �سامية  اإطارات  ومع 
كامال  ملفا  خاللها  قدمت  الوطنية، 
ن�سو�س  على  فيه  ا�ستندت  و�سامال 
تقني  وملف  املفعول  �سارية  قانونية 
دقيقة  بخ�سو�س  باإح�سائيات  مزّود 
ا�ست�سدار الّرخ�س ال�ستثنائية لفائدة 
الرتبويني  وامل�رصفني  امل�ساعدين 
ثابتة  اأ�س�س  مقرتحاتها  �سّمنت  اأين 
عوامل  على  مرتكزة  امل�سعى  لإجناح 
اأهمها:  امللف  هذا  اأ�سا�سية  يف 
اإلزامية الت�سوية النهائية مللف الآيلني 
العاّمة  الأقدمية  اعتماد  مع  للزوال، 
وتخفي�س  الرتبويني،  للٌم�رصفني 
الأقدمية املطلوبة لهوؤلء لتمكينهم من 
املهنية  امل�سابقات  امل�ساركة يف  حق 
للرتقية اإىل الرتب الأعلى، اآخرها يوم 
اأبدت  اأين  اخلمي�س 14 جانفي 2021، 
الإيجابي  التعاطي  الوزارة جديتها يف 
للزوال  الآيلة  الرتب  ملفي  مع  واجلاد 
متعهدة  ال�ستثنائية،  والرخ�س 
يف  ا�ستثنائية  رخ�س  على  باحل�سول 
القريب العاجل ل�سالح منت�سبي ال�سلك 
قارب  لظلم  مهنٍيّ  حدا  بذلك  لت�سع 

الثالث ع�رصة �سنة.
مرمي خمي�سة

منظمة ال�سحة العاملية

 »V اإدراج اللقاح الرو�سي »�سبوتنيك
ي�ستغرق عدة اأيام 

ال�سحة  با�سم منظمة  قالت املتحدثة 
اإن  هاري�س،  مارغريت  العاملية، 
�سد  الرو�سي  اللقاح  اإدراج  مناق�سة 
يف   »V »�سبوتنيك   ،»19- »كوفيد 
ال�سحة  منظمة  اأقرتها  التي  القائمة 

العاملية قد ت�ستغرق عدة اأيام.
مل�سادر  وفقا  هاري�س  واأ�سافت 
منح  �سيتم  الثالثاء،انه  اأم�س  اإخبارية 
يف  لال�ستخدام  الأدوية  باإدراج  الإذن 
اخلرباء  قبل  من  الطوارئ  حالت 
را�سني  يكونون  عندما  فقط  عندئذ 
عن جميع البيانات وبح�سب املنظمة، 
»�سبوتنيك  لقاح  بيانات  مناق�سة  فاإن 
العاملية  ال�سحة  منظمة  للجنة   »V
وكانت  اجلاري،  جانفي   22 يف  �ستبداأ 

اأول  ت�سجيل  عن  اأعلنت  قد  رو�سيا 
يف  »كوفيد-19«  �سد  العامل  يف  لقاح 
اأوت  املا�سي، وحتى الآن مت ت�سجيل 
V« ويطوره  لقاحني، الأول »�سبوتنيك 
لأبحاث  الرو�سي  »غاماليا«  مركز 
الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاين اأطلق 
يطوره  كورونا«  »اإيبيفاك  ا�سم  عليه 
الفريو�سات  لعلوم  »فيكتور«  مركز 

والتكنولوجيا احليوية احلكومي.
فالدميري  الرو�سي،  الرئي�س  واعترب 
اللقاح  اأن  �سابق،  وقت  يف  بوتني، 
»كورونا«  فريو�س  �سد  الرو�سي 
العامل،  يف  الأف�سل  هو  امل�ستجد، 
موؤكدا على اأنه يجب فهم كيف �ستكون 

فاعليته و�سط العديد من ال�ساللت.

 اإميان لوا�ش 
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حممد بن ترار

�سوء اختيار 
املر�سحني،الأطماع 

والعرو�سية  
 

ك�ضفت العهدة املا�ضية املئات 
االحتجاجات مبختلف  من 
قبل  من  البلديات،  انحاء 
بفعل  ومنتخبني  مواطنني 
االأمر  بلغ  وقد  الت�ضيري،  �ضوء 
اأبواب البلديات  اإىل اإغالق 
بالبناء اأو بالكادنة  بفعل  ف�ضل 
ت�ضيري  يف  ،واملنتخبني  االأميار 
البلدية ،وعدم  املجال�س 
التي  لوعودهم  جت�ضيدهم 
حمالتهم  قدموها خالل 
ت�ضيل  كانت  االنتخابية التي 
الطامعني،والتي �رسعان  لعاب 
بتغري  ت�ضطدم  ما 
�رسعان  الذي  �ضفة املنتخب 
وين�ضى  م�ضوؤول  اىل  يتحول  ما 

من انتخبه .
اأعدتها  قد  ت�ضري اإح�ضائيات 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
اأكرث  2018  اأن  �ضنة  املحلية 
روؤ�ضاء  باملائة من   75.2 من 
و20  البكالوريا  دون  البلديات 
باملائة منهم  ال يتعدى م�ضتوى 
،  االأمر  االبتدائية  املرحلة 
الذي يجعل حتكمهم يف الت�ضيري 
يف  املنتخبون  ويبقى  �ضعيفا 
روؤ�ضاء  اأو  العامون  االأمناء  يد 
امل�ضكل  الدوائر،ويرجع 

ا�ضت�رساء  يف  اال�ضا�ضي 
االأمية و�ضط املجال�س البلدية 
التي  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  اإىل 
اختيار  يف  �رسوطا  التفر�س 
روؤ�ضاء القوائم ، حيث غالبا ما 
املادي  تعتمد على اجلانب 
،اأو  والعرو�ضية  ال�ضعبوية  اأو 
املفرو�ضة ،وهو  عن  اجلزية 
ما يعرف ب�رساء روؤ�ضاء القوائم 
كل  تتحول  حيث  االنتخابية 
علني  مزاد  اإىل  مو�ضم القوائم 
واأكدت  ،هذا  اأكرث  يدفع  ملن 
املح�ضوبية  اأن  الدرا�ضة 
روؤ�ضاء  اختيار  يف  والعرو�ضية 
امل�ضاكل التي  وراء  القوائم 
يف  البلدية  باملجال�س  تندلع 
انتخابها  من  االأوىل  ال�ضنة 
ملنتخبني  ا   تخلف     بفعل
من  بالعهود  على الوفاء 
واالأحقاد  الناجمة  جهة 
عن احلمالت االنتخابية النارية 
ما  غالبا  من جهة اأخرى والتي 
 ، ال�ضيا�ضية  االأحزاب  تغذيها 
ال�ضيا�ضي  يلعب  التجوال  كما 
اأحد اأكرب االأ�ضباب االأخرى وهو 
�ضلبا  كربى توؤثر  هوة  يخلق  ما 
التنمية وتدخل املجال�س  على 
املواطنني  مع  �رساعات  يف 
تنجم  مع  اأع�ضائها ما  اأو 
عنها  حماكمات ،و�ضحب للثقة 
،وحماوالت  اعتداءات  وحتى 
للقتل مثلما حدث الأحد روؤ�ضاء 
مت  اأين  موؤخرا  باتنة  بلديات 
بعدما  حيا  من احلرق  اإنقاذه 

وحاول  املواطنني  اأحد  ر�ضه 
اإ�رسام النار يف ج�ضده .

بلدية  رئي�س   800
ومنتخب حمل متابعة 

ق�سائية 

مع  الداخلية  وزارة  تلقت 
اأكرث  ملفات   2021 بداية  �ضنة 
من 800 رئي�س بلدية ومنتخب  
متت  املنتخبة  يف املجال�س 
ق�ضايا  ق�ضائيا  متابعتهم 
 50 حوايل  ،منهم  ف�ضاد 
احلب�س  رهن  منهم اأودعوا 
نتيجة ارتكابهم جنحا  املوؤقت 
اأ�ضارت  حيث   ، وجنايات 
اأغلب  االأولية اأن  املعطيات 
ق�ضايا  لهم  وجهت  املنتخبني 
متعلقة ب�ضوء ا�ضتغالل الوظيفة 
يف  عمومية  اأموال  وتبديد 
�ضفقات م�ضبوهة �ضواء ما تعلق 
رم�ضان،  قفة  او  بامل�ضاريع 
اأن  املعطيات  واأ�ضارت  هذا 
يف  تبحث  الداخلية  وزارة  
طريقة للخروج من هذه االأزمة 
باملائة   60 اأن  تبني  بعدما 
اأو  البلدية حمل توقيف  روؤ�ضاء 
من  الق�ضائية،  الرقابة  حتت 
اأكرث  اح�ضاء  مت  اآخر  جانب 
ان�ضدادا  باملجال�س   1234 من 
البلدية   خالل اخلم�س �ضنوات 
خالله  �ضحب  مت  املا�ضية 
رئي�س   134 حوايل  من  الثقة 
جمل�ضا   32 حل  مت  كما  بلدية 

من  م�ضوؤولني  وتعيني  بلدي 
 ، لت�ضيريها  الدائرة  او  الوالية 
البلدي  اآخرها املجل�س  كان 
لوادي �ضلي ، يف حني مت جتميد 
والة  قبل  من  بلديا  72 جمل�ضا 
بلديات  اجلمهورية مبختلف 
الوطن ، ويرجع ال�ضبب مبا�رسة 
اىل ال�رساعات الداخلية وعدم 
املجال�س �ضيا�ضيا  جتان�س 
امل�ضالح  وتغليب  جهة  من 
وامل�ضالح  العامة  اخلا�ضة 
ن�ضاط  عرقل  للمواطن  ما 
، كما تبني  املجال�س املنتخبة 
البلدية  املجال�س  اأغلب  اأن 
برامج  يف اإجناح  ف�ضلت 
خالل  من  الدولة اجلزائرية 
العمرانية  التهيئة  م�ضاريع 
العمومية  ال�ضفقات  واإبرام 
املال  على  الرقابة  ،وفر�س 
،اأو اجناح عمليات توزيع  العام 
ال�ضكنات االجتماعية  والق�ضاء 
والفو�ضوي  اله�س  ال�ضكن  على 
توزيع  ،حيث كانت كل عمليات 
تتبع باحتجاجات  ال�ضكنات 
ينجح  مل  كما   ، عارمة 
حت�ضيالت  يف  املنتخبون 
البلديات ،وال�رسائب  اموال 
همهم  بل   ، امالكها  ،وحماية 
�ضهرية  على  اجرة  احل�ضول 
ومزايا  االنتداب والتنقل وحق 
الذي  فقط  االمر  املجال�س 
الدولة  تراجع  طريق  جعل 
املجال�س  مع  التعامل 
عملية  اعطائها  وبحث 

ابواب  فتح  خالل  من  دافعا 
النتائج  يحق  التكوين  الذي مل 
من  �ضاعف  املرجوة  بل 
يجهل  البلديات  التي  م�ضاكل 
االجراءات  روؤ�ضائها  اغلب 

القانونية .

تدابري احرتازية و لكن؟
رئي�س  ت�رسيح  كان 
امل�ضتقلة  الوطنية  اللجنة 
حممد  لالنتخابات 
ى  مل�ضتو ا     �س بفر     يف �رس
املر�ضحني قد  اجلامعي على 
ال�ضيا�ضية  الطبقة  ق�ضم 
وراف�س،وحتى  اإىل موؤيد 
دخلت  ال�ضيا�ضية  االأحزاب 
دعت  التي   ، اخلط  على 
من االأخطاء  اإىل اال�ضتفادة 
مقدمتها حركة  ،ويف  ال�ضابقة 
)حم�س( وحزب  ال�ضلم  جمتمع 
يهم  اأعطوا راأ  الذين  العمال 
االنتخابات وطريقة  يف 
اإجرائها يف ظل العزوف الكبري 
املثقفة  للطبقات  خا�ضة 
اأ�ضبحت  التي  وال�ضبانية 
اللعبة  خارج  نف�ضها  ترى 
ي�ضتوجب  ،والتي  ال�ضيا�ضية 
البحث عن قانون جديد  اأي�ضا 
وقانون  البلديات  لت�ضيري 
�ضيحدد  لالنتخابات ،والذي 
البلدية  رئي�س  اختيار  طرق 
الذي يعد اهم  من�ضب يف الدول 
يف  اأنه  حني  يف  الدميقراطية 
ممثل  للمدينة  اجلزائر جمرد 

درعا  الع�رسية  ي�ضكل  اأو 
لالحتجاجات  للت�ضدي 
،وامت�ضا�س غ�ضب املواطنني 
احزاب  عدة  طالبت  كما   ،
رئي�س  مكانة  �ضيا�ضية  بتعزيز 
اأكد  اخلبري  جهته  البلدية  من 
ملجل�س  ا  الد�ضتوري ، وع�ضو 
الد�ضتوري ال�ضابق عامر رخيلة 
اأن  الدولة اجلزائرية  على  اأنه 
تعيد درا�ضة قانون االنتخابات 
بعني  االأخذ  ت�رسع  مع  دون 
للعزوف  حد  االعتبار لو�ضع 
،وكذا  الورقات  االنتخابي 
البي�ضاء وذلك من خالل قراءة 
و�ضفها  كما  �ضيا�ضية  ـ  �ضو�ضيو 
، مع ا�رساك اجلميع يف اإعداد 
�ضاأنه  انتخابات من  قانون 
رئي�س  مهام  اإعادة  حتديد 
البلدية وواجباته  من جهة ، كما 
ي�ضتوجب اإعادة النظر يف قانون 
الرتكيز  خالل  من  االنتخابات 
على طريقة االنتخاب ويرى اأن 
القائمة املفتوحة لها اإيجابيات 
معاجلتها  ،و�ضلبيات ي�ضتوجب 
يف  قانون االنتخابات اجلديد، 
الوايل  اأخرى اعترب  جهة  من 
ال�ضابق ب�ضري فريك اأن اعتماد 
اإيجابيات  القوائم املفتوحة له 
ايجابياته  اأنه  فمن  ،و�ضلبيات 
املبا�رس  االختيار  يعطي 
فانه  �ضلبياته  للمواطن ومن 
املح�ضوبية ،وميجد  يعزز 
على  ،والقبلية  العرو�ضية 

امل�ضتوى احلقيقي .

 مع حلول اليوم الوطني للبلدية ،وبروز ن�سخة قانون النتخابات للنقا�س ،انطلق ال�سراع 
من اأجل احلمالت النتخابية مبكرا للظفر مبن�سب رئي�س بلدية اأو نائب باملجل�س ال�سعبي 
البلدي التي حتولت اإىل منا�سب للرثاء اأو ال�سهرة ، اأواحل�سول على مزايا ، من جانب اآخر 

با�سرت الأحزاب يف الظهور بعد �سبات طويل واأ�سبحت تعمل على هيكلة مكاتبها  الولئية 
، بعدما �سارت ترى اأن موعد النتخابات هو موعد جلني املح�سول من خالل  فر�س 

اجلزية على املر�سحني لتدعيم خزينتها .

هل ي�سلح قانون النتخابات اجلديد ما اأف�سدته الحزاب 

املنتخبون املحليون و الرتكة امل�سمومة
.     800 منتخب متابع ق�سائيا و 50 اآخرين بال�سجون 

م�سودة م�سروع قانون النتخابات

تدابري ملنع املال الفا�سد من التاأثري على النتخابات 
للقانون  التمهيدي  يت�ضمن امل�رسوع 
الع�ضوي لنظام االنتخابات الذي مت 
االوىل  م�ضودته  اإعداد  من  االنتهاء 
ال�ضيا�ضية  االأحزاب  على  وتوزيعها 
احلملة  متويل  كيفية  لالإثراء، 
ومراقبتها  واال�ضتفتائية  االنتخابية 
من  ال�ضوابط  من  جملة  خالل  من 
بينها منع كل مرت�ضح من تلقى هبات 
نقدية اأو عينية من اأي دولة اأجنبية.
اأعدتها  التي  الوثيقة  ت�ضري  و 
باإعداد  املكلفة  الوطنية  اللجنة 
الع�ضوي  القانون  مراجعة  م�رسوع 
لعرابة،  اأحمد  برئا�ضة  لالنتخابات 
على  »يحظر  اأنه  اىل   87 مادتها  يف 

اأو  انتخابات وطنية  كل مرت�ضح الأي 
اأو  مبا�رسة  ب�ضفة  يتلقى  اأن  حملية 
اأو عينية  غري مبا�رسة، هبات نقدية 
كان  مهما  اأخرى،  م�ضاهمة  اأي  اأو 
اأي  اأو  اأجنبية  دولة  اأي  من  �ضكلها، 
�ضخ�س طبيعي اأو معنوي من جن�ضية 

اأجنبية«.
يعد  »ال  اأنه  على   89 املادة  وتن�س 
من  املقدمة  الهبات  اأجنبيا  متويال 
اخلارج  يف  املقيمني  اجلزائريني 
من اأجل متويل احلمالت االنتخابية 
قائمة  اأو  باملرت�ضحني  املتعلقة 
االنتخابية  الدوائر  يف  املرت�ضحني 

يف اخلارج«.

اأن   90 مادتها  يف  الوثيقة  توؤكد  كما 
دج   1.000 مبلغها  يتجاوز  هبة  »كل 
ي�ضتوجب دفعها عن طريق ال�ضيك اأو 
التحويل اأو االقتطاع االآيل اأو البطاقة 
البنكية«، فيما تن�س املادة 91  على 
اأنه »ال ميكن اأن تتجاوز نفقات حملة 
املرت�ضح لالنتخابات الرئا�ضية مائة 
اأن  على  االأول«  الدور  يف  دج  مليون 
»يرفع هذا املبلغ اإىل مائة وع�رسين 

مليون دج يف الدور الثاين«.
اأي�ضا  القانون  م�رسوع  وين�س 
مرت�ضح  كل  على  »يتعني  اأنه  على 
الت�رسيعية  اأو  الرئا�ضية  لالنتخابات 
اأن  بالهبات  االنتخابية  حملة  ميول 

يعني اأمينا ماليا للحملة االنتخابية«، 
مثلما ت�ضمنته املادة ال95، كما »يتم 
املندوب  اأو  املايل  االأمني  تعيني 
مبوجب  االنتخابية  للحملة  املايل 
ت�رسيح مكتوب للمرت�ضح اأو مت�ضدر 

القائمة«، ح�ضب املادة 96.
متويل  قانونية  �ضمان  اأجل  ومن 
الوثيقة  تن�س  االنتخابية،  احلملة 
يف املادة 108 اأنه »يوؤ�ض�س احل�ضاب 
لالنتخابات  بالن�ضبة  احلملة 
نف�ضه  املرت�ضح  با�ضم  الرئا�ضية 
الت�رسيعية  لالنتخابات  وبالن�ضبة 
با�ضم املرت�ضح املفو�س من احلزب 
اأو من مرت�ضحي القائمة امل�ضتقلة«.

من جهة اأخرى، ت�ضري املادة 86 اىل 
يتم  االنتخابية  احلمالت  متويل  اأن 
بوا�ضطة »موارد م�ضدرها« املتمثلة 
ال�ضيا�ضية  االأحزاب  »م�ضاهمة  يف 
اأع�ضائهم  م�ضاركات  من  امل�ضكلة 
ن�ضاط  عن  الناجتة  واملداخيل 
ال�ضخ�ضية  امل�ضاهمات  احلزب، 
اأو العينية  للمرت�ضح، الهبات النقدية 
كاأ�ضخا�س  املواطنني  من  املقدمة 
طبيعية، م�ضاعدات الدولة املحتملة 
لالنتخابات  ال�ضباب  للمرت�ضحني 
»اإمكانية  مع  واملحلية«  الت�رسيعية 
نفقات  من  جلزء  الدولة  تعوي�س 

احلملة االنتخابية«.
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اأكد الوزير جعبوب جعوب اأن القطاع 
تعزز بـ 13 منظمة نقابية مت ت�سجيلها 
�سنة 2020 تدعيما للحريات النقابية، 
لي�سل عدد النقابات اىل 140  و طرح 
القوانني  م�ساريع  من  جملة  الوزير 
 : اأبرزها  اللجنة  على  اعدادها  يتم 
م�رشوع قانون متهيدي يعدل القانون 
 1990 جوان   02 يف  90-14، املوؤرخ 
احلق  ممار�سة  بكيفيات  املتعلق 
و�سبط  تب�سيط  بهدف  النقابي، 
و  الفدراليات  تاأ�سي�س  اإجراءات 

االحتادات و الكونفدراليات.
 11-90 القانون  يتمم  قانون  م�رشوع 
املتعلق   ،1990 اأفريل   21 يف  املوؤرخ 
لعطلة  العمل، يوؤ�س�س  بعالقات 
التفرغ  من  العمال  لتمكني  جديدة 

الإن�ساء موؤ�س�ساتهم.
ان�ساء  يت�سمن  تنفيذي  مر�سوم 
املدونة اجلزائرية للمهن و الوظائف 
م�سرتك  وزاري  لقرار  م�رشوع  و 

باالأداءات  التكفل  اأتعاب  �سلم  حتديد 
التي تقدمها هذه الهيئات، و قد اأقر 
االأمة، اأن  جمل�س  جلنة  اأمام  الوزير 
تعرف  االجتماعي  ال�سمان  منظومة 
فروعها،  كل  يف  هيكليا  ماليا  عجزا 
التقاعد  فرع  يف  جليا  يظهر  الذي  و 
الذي بلغ العجز فيه خالل �سنة 2020، 

حوايل  ميثل  ما  اأي  دج،  مليار   680
منح  و  املعا�سات  دفع  يف  عجز   ٪50
التقاعد، ولن ي�سرتجع التوازن املايل 
االقت�سادي  الن�ساط  ببعث  اال  للنظام 
العمل  ملنا�سب  اخلالق  اال�ستثماري 

ح�سب الوزير.
املوارد  نق�س  بت�سجيل  واعرتف 

و  العمل  والب�رشية  ملفت�سية  املادية 
يعيقها  مما  احلديثة،  العمل  و�سائل 
يف اأداء مهامها على الوجه االأكمل اأما 
العمل،  �سوق  يف  الو�ساطة  بخ�سو�س 
٪ �سنة  انخفا�سا قدره 30  �سهد  فقد 
م�سدرها  العرو�س  اأغلب   ،2020
البناء  جماالت  يف  اخلا�س  القطاع 
واالأ�سغال العمومية و الري و ال�سناعة 

و اخلدمات.
املر�سوم  اأقرها  التي  اإدماج  عملية 
تباطوؤا  ت�سجل   336-19 التنفيذي 
اإدماج  يتم  فلم  الوزير،  ح�سب  كبريا 
 31 غاية  اىل  �ساب   35.906 �سوى 
األف،   365 اأ�سل  من   2020 دي�سمرب 
ب�سبب ت�سبع بع�س الهيئات و االإدارات 
حترير  عدم  و  الب�رشي  بالعن�رش 

املنا�سب املجمدة.
كما يعمل القطاع على اثراء املنظومة 
العمل  باأمناط  املتعلقة  الت�رشيعية 
�سمن  و  بعد  عن  كالعمل  اجلديدة، 
اخلا�سة  االلكرتونية  املن�سات 

باملوؤ�س�سات النا�سئة.

نظمت اأم�ش جلنة ال�ضحة و ال�ضوؤون االجتماعية و العمل و الت�ضامن الوطني مبجل�ش 
االأمة، جل�ضة اجتماع اإىل وزير العمل والت�ضغيل و ال�ضمان االجتماعي الها�ضمي جعبوب، 
حول واقع واآفاق القطاع، حيث عر�ش الوزير خمتلف النقائ�ش و التحديات التي يواجهها 

القطاع، و ا�ضتمع اىل تدخالت اأع�ضاء اللجنة يف جل�ضة مغلقة.

امل�ضروع ي�ضم 1902 �ضقة ع�ضرية ذكية..

من يعرقل اإجناز اأ�شخم م�شروع 
�شكني ترقوي يف غليزان  ؟

اأمني بن لزرق
 

ي�سهد امل�رشوع ال�سكني ال�سخم 1902 
عا�سمة  يف  ترقوية   �سكنية  وحدة 
الوالية غليزان تاأخرا يف االإجناز ب�سبب 
العراقيل االإدارية الكبرية التي يواجهها 
منذ اإنطالقه، ورغم اأهميته البالغة يف 
تطوير احلظرية ال�سكنية بالوالية   اإال 
اإىل  تقف  مل  املحلية  ال�سلطات  اأن 
جانب �ساحب امل�رشوع وهو ما يطرح 
الت�ساوؤالت حول من يقف وراء عرقلة 

اإجناز هذا امل�رشوع الهام .

الدولة  فيه  ت�سعى  الذي  الوقت  ويف 
بخا�سة  املحلي  االإ�ستثمار  لت�سجيع 
يبقى هذا امل�رشوع  ال�سكن،  يف قطاع 
املوا�سفات  وذو  الراقي  ال�سكني 
عدم  حول  كبري  لغز  مبثابة  العاملية 
�ساحب  جانب  اإىل  الدولة  وقوف 
امل�رشوع الذي اإ�ستعان مبكتب درا�سات 
اأجل  من  �سينية  بناء  و�رشكة  اإ�سباين 
خل�سو�سيته  مراعاة  االإجناز  عملية 
من  يت�سمنه  وما  الهند�سية  وجماليته 

مرافق �رشورية .

 اأ�ضخم م�ضروع �ضكني بالغرب 
اجلزائري بت�ضاميم ع�ضرية 

�سقة   1902 امل�رشوع   هذا  ي�سم 
ي�سبق  مل  راقية  ت�ساميم  ذات  ترقوية 
االإ�ستقالل  منذ  بالوالية  مثله  اإجناز 
باإعتباره حتفة معمارية  عالية اجلودة 
من �ساأنها ان  تزيد من حت�سني جمالية 
اأي  قبل  من  ت�سهد  مل  التي  املنطقة،  
حيي  جمالية  قيمة  ذات  �سكنية  ح�سة 
بات يواجه عراقيل اإدارية كبرية ترهن 
واأ�سبح  املحدد،   الوقت  يف  اإجنازه 
االإجناز   يف  بالتاأخر  مهددا  امل�رشوع 
م�ساكل  من  املوؤ�س�سة  تلقته  ما  ب�سبب 
على  املتعاقبة  ال�سلطات  وجحود 
امل�رشوع  �ساحب  م�ساعدة  يف  الوالية 
 . املنا�سب  الوقت  يف  اإمتامه  على 
الأ�سباب تبقى جمهولة منذ فرتة طويلة 
امل�ستثمرين  معاناة  حجم  يعك�س  ما 

بالوالية .

بريوقراطية وعراقيل غري 
بريئة  !

�سينية  �رشكة  ت�رشف  الذي  امل�رشوع 
على  يتوفر  �سكناته  اإجناز  عملية  على 
و�سمان  ال�رشورية  املرافق  جميع 
خدمات عامة بعد البيع ، وهو م�رشوع 
مكتب  نف�س  عليه   اأ�رشف  مماثل 
»اإ�سبيليا  مبدينة  االإ�سباين  الدرا�سات 
حيث  قيا�سي  ظرف  يف  االإ�سبانية«  
ثالثة  ظرف  يف  وثائقه  كل  ت�سوية  مت 
اأ�سهر ولكن ما يحدث هنا اأن امل�رشوع 
وال�سلطات  ال�سكن  وزارة  عليه  وافقت 
للكثري من  يتعر�س حاليا  لكن  الوالئية 

البريوقراطية غري الربيئة  .
منذ  كثرية  عراقيل  امل�رشوع  و�سهد 
يف  ال�سكن  وزارة  م�ستوى  على  بدايته 
عهد الوزير ال�سابق عبداحلميد طمار 
حيث وجد �ساحبه �سعوبات كثرية يف 
التخل�س من بع�س العراقيل التي اأثرت 
كثريا على �سريورته وظل حبي�س اأدراج 
م�سالح الوزارة رغم النداءات املتكررة 
االإجراءات  ت�سهيل  ق�سد  ل�ساحبه 

االإدارية.

�ضحب امل�ضروع من » الكناب  
حتويل طريقة بيع ال�ضقق على 

الت�ضاميم

للتوفري  الوطني  ال�سندوق  ت�سبب 
اإجناز  وترية  تعطيل  يف  واالإحتياط 
التمويل   عملية   قبوله  رغم  امل�رشوع 
وفق عقد بينه وبني املوؤ�س�سة الرتبوية 
هذا  على  ال�سندوق  يراهن  وكان 
زبائن  جلب  لغر�س  كثريا  امل�رشوع 
لكن  فوائد  ن�سبة  من  ا�ستفادته  مقابل 

مفهومة  غري  الأ�سباب  �سيئ  كل  تعطل 
ملدة �سنتني او اأكرث ب�سبب االإجراءات 
علمناه  ما  ح�سب  البريوقراطية 
اظطر  الذي  امل�رشوع  �ساحب  من 
ال�سندوق  من  امل�رشوع  ملف  ل�سحب 
ويتطلع  الت�ساميم  على  ال�سقق  وبيع 
من  له  �سببه  ملا  ال�سندوق  ملقا�ساة 

تعطيل و خ�سارة وت�سبيع للوقت.
يف  الت�ساميم  عن  البيع  عملية  وت�سري 
واقبال  جيدة  بطريقة  االأخرية  االآونة 
بجودة  اقتنعوا  ممن  للزبائن  معترب 
�ساحب  جعل  ما  واهميته  امل�رشوع 
للوقت  ت�سييعه  على  يتاأ�سف  امل�رشوع 

مع �سندوق » لكناب ».

   امل�ضروع يرتبع على 
7هكتارات 

تفوق  م�ساحة  على  �سينجز  امل�رشوع  
احل�رشي  االإقليم  داخل  هكتارات   7
للمدينة ي�سم جميع املرافق ال�رشورية 
وهو  اجلزائري  الغرب  يف  مرة  الأول 
عيادات  ت�سم  ذكية  مدينة  عن  عبارة 
طبية ومراكز جتارية واأخرى خدماتية 
ودور  واملرائب  احلمامات  جانب  اإىل 
وهو  تربوية،  وموؤ�س�سات  احل�سانة 
وزارة  عليه  وافقت  الدي  امل�رشوع 
قبل  الوالئية  ال�سلطات  وحتى  ال�سكن 
واأبت  باإجنازه   واإقتنعت  �سنوات   5
اإعتربه  الدي  بامل�رشوع  اإعجابها 
الدي  احللم  م�رشوع  اأنه  الكثريون  
وعدم  عاجال  يحقق  اأن  يتوجب 
ي�ستحق  فعال  م�رشوع  لكونه  عرقلته 
االإجناز بالوالية التي هي بحاجة ما�سة 
لتح�سني  الهامة  امل�ساريع  هده  ملثل 
امل�ستوى  وحت�سني  العام  منظرها 

املعي�سي للمواطن بها.

اآمال عري�ضة على الوايل 
اجلديد 

وايل  من  امل�رشوع  �ساحب  ياأمل 
بالغ  له  يقدم  ان  يف  اجلديد   غليزان 
حتى  الالزمة  والت�سهيالت  االهتمام 
هذا  حتقيق  الأجل  معنوية  كانت  ولو 
يخ�سه  وان  الهام  ال�سكني  امل�رشوع 
بزيارة خا�سة لالإطالع عليه واأن يقف 
حيوية  مرافق  من  يت�سمنه  ما  على 
وطريقة اإجنازه الع�رشية التي مل ي�سبق 

ان �سهدتها الوالية من قبل.
جيدا  يعلم  غليزان  وايل  ان  واالأكيد 
الكبرية  والبريوقراطية  العراقيل  حجم 
حمليا  امل�ستثمرون  منها  يعاين  التي 
وتعهد بتذليل كل ال�سعوبات وم�ساعدة 
اداريا  امل�ساريع ودعمهم  ا�سحاب  كل 
النهو�س  يف  نيته  واأبدى  ومعنويا 

بالوالية تنمويا وحت�سني اداء االإدارة.

الوالية بحاجة مل�ضروع مماثل 
لتح�ضني منظر املدينة.

ال�سلطات  تهتم   اأن  املفرو�س  من 
الوالئية لتعزيز احلظرية ال�سكنية بهذا 
�سينجز  مرة  الأول  ال�سخم  امل�رشوع 
ذكية  �سكنات  ي�سم  والذي  بالوالية، 
ع�رشية  مبوا�سفات  للزالزل  م�سادة 
حت�سن املنظر العام للمدينة خ�سو�سا 
راعت  امل�رشوع  �ساحبة  املقاولة  واأن 
على  الهند�سة  جمالية  امل�رشوع  يف 
غرار ما ينجز يف بع�س الدول العاملية 
من  وغريها  واملغرب  واإ�سبانيا  كدبي 

الدول االأخرى .
وايل  امل�رشوع  �ساحب  وينا�سد 
هذه  لدعم  للتدخل  الوالية �سخ�سيا 
ي�ستطيع  يتم  ال�سكنية، حتى  احل�سة 
الوقت  يف  باأريحية  امل�رشوع  اإمتام 
يعترب  امل�رشوع  ح�سبه  الأن  املحدد 
يجب  الوقت  نف�س  يف  كبريا  حتديا 
جانبه  اإىل  الوقوف  اجلميع  على 
االأ�سباب  اتفه  اإختالق  عو�س  ودعمه 

اأو عرقلته.

فيما مت اإدماج 350 األف �ضاب من عقود ماقبل الت�ضغيل 

عرو�ض العمل اجلديدة تراجعت ب30 باملائة 

للفالحة  الوطنية  الغرفة  نظمت 
التخ�س�س  لل�سحافني يف  ور�سة  ام�س 
حتت  املعار�س،  بق�رش  الفالحي 
حممد  ال�سيد  الغرفة  رئي�س  اإ�رشاف 
على  خاللها  من  حمبلي،اأكد  يزيد 
الفالحي  لالإعالم  ا�سرتاتيجية  و�سع  
الوطن  من  باخلرباء  باال�ستعانة 
لهذا  ال�سباقة  باعتبارها كانت  العربي 

املجال.
لل�سحافيني  دعوى  وجه  وقد  هذا 
،وطرح  الفالح  من  التقرب  باأهمية 
الغرفة  مع  والتعاون  ان�سغاالته 
للقطاع،واإ�سادة   جديد  نف�س  الإعطاء 
مبجهودات االأ�رشة الفالحية و �رشورة 

تثمني عمل الفالح على ا�ستمراريته يف 
ال�سوق يف طل جائحة  تلبية حاجيات 
اأن  على  جهته  من  اكد  كما  كورونا، 
ور�سات  عدة  تليها  �سوف  الدورة 
لتدعيم  ميدانية  خرجات  و  اأخرى 
التغري  اأداة  الأنه  ال�سحفي  قدرات 
للمكلفة  مداخلة  ويف  امل�ستقبل،  يف 
الزهراء  فاطمة  الوزارة   يف  باالإعالم 
ل�سحافة  حمتاج  القطاع  اأن  اأكدت 
كفاءات  ذات  مكونني  ،و  متخ�س�سة 
لتكوين ال�سحافيني كما اأكدت على اأن 
وتوجيه  االر�ساد  املقال  هدف  يكون 
ال�سلبيات  على  الرتكيز  فقط  لي�س 
املن�سود  لتغري  موؤ�رش  باعتباره 

يف  امل�رشية  بالتجربة  م�ست�سهدة 
الفالحة. 

هي  املو�سوعية  القناة  اأن  واأ�سافت 
من بني امللفات الهامة لوزير الفالحة 
الفالحة  وزارة  �سطرت  كما  احلايل، 
الريفية ورقة طريق ل2020.  والتنمية 
الرقة  تو�سيع  اأهدافها  اأهم   2024
االنتاج  وتكثيف  للزراعة  اجلغرافية 
والتقليل  اجلزائرية  ال�سوق  لتغطية 
تعترب  حيث  اال�سرتداد  ن�سبة  من 
هذا  يف  ومتمكنة  رائدة  ال�رشق  والية 
الغرفة  رئي�س  اأكد  حيث  املجال، 
الفالحية بوالية ق�سنطينة حممود على 
ارتفاع ن�سبة اإنتاج احلبوب من قنطار 

ال�سنوات  خالل  قناطري  ع�رشة  اإىل 
الفالحية  الغرفة  رئي�س  اأما  االأخرية، 
على  اأكد  هدار  اأوالد  غرداية  لوالية 
اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستعمال  اأهمية 
يف الزراعة ال ا�ستغالل الوقت واجلهد 
،ومع  جديدة  انتاجية  خريطة  وبناء 

�رشورة ت�سجع الكفاءات.
اأكد  الندوة،  هذه  لفعاليات  وختاما 
الغرفة  اأبواب  اأن  على  فيها  الفاعلون 
الأ�رشة  مفتوحة  للفالحة  الوطنية 
معاجلة  بتقدمي  منهم  اآملة  االعالم 
الرتكيز  من  اأكرث  للمو�سوع   دقيقة 

واالهتمام بال�سبق ال�سحفي.
بن دري�ضي كاميليا

حتت �ضعار من اأجل اإعالم فالحي متخ�ض�ش

الغرفة الوطنية تنظم دورة تكوينية للفائدة ال�شحافيني

الرئي�ش املدير العام للمجمع 

�شونلغاز موؤهلة لتحقيق النتقال الطاقوي 
الفواتري  بدفع  ملزمون  •       زبائننا 

ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  ك�سف 
اأن  اأم�س،  بوخلرا�س،  �ساهر  �سونلغاز، 
دورها  لعب  اأجل  من  م�ستعدة  �سونلغاز 
للطاقات  احلكومة  برنامج  مرافقة  يف 
جممعه  اأن  باملنا�سبة  املتجددة،م�سريا 
ميتلك خربة فاقت 50 �سنة توؤهله لتحقيق 

االنتقال الطاقوي املن�سود.
عمل  زيارة  خالل  بوخلرا�س  واأورد 
املنظمة  مل�سري  اجلديد  للمقر  وتفقد 
�سريافق  اخلا�س  القطاع  اأن  الكهربائية، 

االنتقال  برنامج  لتحقيق  �سونلغاز 
كانت   2020 �سنة  اأن  مو�سحا  الطاقوي، 
مبثابة اختبار ملجمع �سونلغاز، الذي جنح 

فيه بف�سل العمال واخلربة املكت�سبة.

�ضونلغاز م�ضتعدة لتلبية طلب 
االقت�ضاد الطاقوي

جتديد  عن  امل�سوؤول،  ذات  اأف�سح  كما 
املنظومة  مل�سري  التحكم  نظام 

ال�سياق  يف  موؤكدا   ،)OS( الكهربائية 
لتلبية  م�ستعدة  �سونلغاز  اأن  نف�سه، 
واأن  خا�سة  الطاقوي،  االقت�ساد  طلب 
الطاقات املتجددة تاأخذ حيزا كبريا يف 
كل القطاعات، ومت اإبرام عدة اتفاقيات 
اأنه  اإ�سارة منه،  ووزارات، يف  مع معاهد 
بف�سل اخلربة املكت�سبة والتي فاقت 50 
اأزماتهم  اجلوار يف  بلدان  �ساعدنا  �سنة، 

يف الكهرباء.
وفيما تعلق بديون ال�رشكة، قال الرئي�س 

فواتري  ديون  قيمة  اإن  العام،  املدير 
الكهرباء ال�رشكة لدى زبائنها بلغ حوايل 
اأن  باملقابل  مذكرا  دينار،  مليار   160
قطع  يف  �رشعت  قد  �سونلغاز  �رشكة 
وبع�س  املوؤ�س�سات  على  الكهرباء 
لدفع  باملنا�سبة  اإياهم  مطالبا  الزبائن، 
فواتريهم من اأجل تلبية الطلب وجت�سيد 

كل امل�ساريع واال�ستثمارات.
مرمي خمي�ضة.

االأمني الوالئي لنقابة »كال« بغليزان، �ضطال اأحممد االأمني لـ"الو�ضط":

اأ�شاتذة ثانوية بن عودة اجلاليل يف وقفة احتجاجية اخلمي�ض املقبل
ملديرها اخلطرية  التع�ضفية والتجاوزات  القرارات  •    ب�ضبب 

اأ�ساتذة  ملجل�س  الوالئي  االأمني  ك�سف 
ثانويات اجلزائر »كال« بغليزان، �سطال 
اأحممد االأمني، اأم�س، خالل حديثه مع 
ال�سهيد  ثانوية  اأ�ساتذة  اأن  »الو�سط«، 
القيام  قرروا  قد  اجلاليل  عودة  بن 
بوقفة احتجاجية، يوم اخلمي�س املقبل 
اجلاري،  جانفي   21 لتاريخ  املوافق 
ملدير  التع�سفية  القرارات  ب�سبب 

الثانوية.
اأحممد  �سطال  الوالئي  االأمني  واأورد 
�سفيح  على  ثانوية  اأ�ساتذة  اأن  االأمني، 
ح�سب  مديرها  قرارات  ب�سبب  �ساخن 
الرتبية  مدير  اإىل  املقدمة  ال�سكوى 
للنقابة  الوالئي  املكتب  واىل  بالوالية، 
حتت  املن�سوين  االأ�ساتذة  طرف  من 
اإقدامهم  اأن  مو�سحا  »الكال«،  نقابة 

لعدم جتاوب  على هذه اخلطوة، راجع 
الو�ساية باإيجابية مع ان�سغاالتهم.

�سعيد  على  النقابي،  واأو�سح ذات 
من  ا�ستكوا  االأ�ساتذة  اأن  مت�سل، 
القرارات التع�سفية للمدير والتجاوزات 
م�ستوى  على  بها  قام  التي  اخلطرية 
الثانوية، انطالقا من خمالفة تعليمات 
على  ال�سارخ  واالعتداء  الو�ساية، 

وغيابه  متكرر  ب�سكل  االأ�ساتذة  حقوق 
يف معظم الوقت، مع عدم اأخذ تقارير 
االعتبار،  بعني  التالميذ  �سد  االأ�ساتذة 
امل�سائية  اال�سرتاحة  فرتة  واإلغاء 
دفعت  التي  االأ�سباب  وهي  للتالميذ، 
هوؤالء للت�سعيد واالحتجاج لعل وع�سى 

تلقى �سكواهم اأذان �ساغية.
مرمي خمي�ضة

24 �شاعة
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يعاين �سكان حي الن�رص املعروف 
،  من  ورقلة  ببلدية  »باخلفجي« 
الكالب  لقطيع  الرهيب  االنت�سار 
ال�سالة االأمر الذي دفع بالع�رصات 
مناطق  �سوب  الهجرة  اىل  منهم 
اأن  خا�سة   املدينة  و�سط  اأخرى 
هذا امل�سكل تفاقم ب�سكل كبري يف 

هذه االأيام  . 
التابع  اخلفجي  قاطنو  حي  اأبدى 
ورقلة   امتعا�سهم  لبلدية  اداريا 
 « لـ  ت�رصيحاتهم  يف  ال�سديد 
الذي  التهمي�ش  جراء  الو�سط« 
 ، ال�سلطات  قبل  من  حيهم  يعانيه 
العمومية  االإنارة  خا�سة يف غياب 
من  العديد  خلق  يف  الذي  �ساهم 
و  املواطنني  اأرقت  التي  امل�ساكل 
اأثارت �سخطهم  كالتف�سي الرهيب 
باتت  التي  ال�سالة  الكالب  لقطيع 
�سواء  املارين  طريق  تعرت�ش 
جعلهم  ما  النهار  يف  اأو  بالليل 
التي  ان�سغاالتهم  الإلغاء  ي�سطرون 
من املفرو�ش ق�ساوؤها يف �ساعات 

حياة  الذي عر�ش  االأمر  متاأخرة، 
الكالب  ع�سات  خلطر  الكثريين 

ال�سالة  .
�سكان  اأ�ساف  ال�سياق  نف�ش  يف  و 
اأمام  القمامات  انت�سار  اأن   ، احلي 
تفاقم  يف  زاد  ما  هو  العمارات 

الذي دفع  االأمر   ، القائم  امل�سكل 
ال�سلطات  ملطالبة   احلي  �سكان 
البلدية بتغري توقيت حمل القمامة 

من قبل عمال النظافة  .
اإ�سافة اىل اخلطر الذي حتمله 
هذه الكالب على  حياة ال�سكان 

املعدية  االأمرا�ش  انت�سار  من 
جل  اأن  و  خا�سة   ، الفتاكة   و 
�سكان احلي دفعوا اىل الهجرة 
�سوب  �سكناتهم  و  حيهم  من 
و�سط املدينة ، مبدين تخوفهم 
من انت�سار الظاهرة التي تبقى 
كل امل�سالح امل�سوؤولة مكتوفة 
االأيدي دون حترك يف الق�ساء 
عدة  يف  القائم  امل�سكل  على 
ال�سياق  نف�ش  يف  و   . �سهور 
اخلفجي  حي  �سكان  يطالب 
التدخل  ورقلة  والية  �سمال 
للق�ساء  لل�سلطات  العاجل 
احلي  يف  ال�سالة  الكالب  على 
و  املنازل  مداخل  اأمام  يف  و 
تدخل  انتظار  ويف   . العمارات 
العمومية  ال�سلطات  من  جاد 
يبقى  القائم  بامل�سكل  للتكفل 
التجمعات  قاطني  على  لزاما 
الو�سع  معاي�سة  ال�سكنية 
م�سمى  .  غري  الأجل  املزري 
رمي نواري 

عرب فالحو العديد من املناطق 
النائية بدائرة الطيبات بورقلة 
القبلية  املاحلة  غرار  على 
بقرية الدليليعي عن تذمرهم 
نتيجة  ال�سديدين  وا�ستياءهم 
التي يتخبطون  العزلة  توا�سل 
�سنة   20 من  اأكرث  منذ  فيها 
وهو ما جعلهم يعي�سون معاناة 
حقيقية ب�سب انعدام امل�سالك 
الفالحية التي تربط منطقتهم 
باأقرب طريق اإليهم وتخرجهم 
من  للتقليل  العزلة  حالة  من 

املعاناة التي يعي�سونها.
تبعد  منطقتهم  واأن   خا�سة 
م�سافة 5 كلم عن اأقرب طريق 
مو�سل ملزراعهم ،ناهيك عن 
الفالحية  الكهرباء  نق�ش 
واالآبار االأرتوزاية حيث حتول 
امل�ستثمرات  من  العديد 
م�ساحات  اإىل  الفالحية 
م�ساكل  عدة  وبفعل  مهجورة 
يتخبط فيها القطاع الفالحي 
الفالحني  جعل  ما  باجلهة 
املخت�سة  اجلهات  ينا�سدون 
الغنب  لرفع  العاجل  بالتدخل 

عنهم .

من  العديد  يواجه  حيث 
من  جملة  امل�ستثمرات 
ب�سكل  اأثرت  التي  التحديات 
الفالحني  نف�سية  على  كبري 
اهرتاء  م�سكل  غرار  على 
اإىل  املوؤدية  الطرقات 
املياه  ونق�ش  مزارعهم 
اإ�سافة  لل�سقي  املخ�س�سة 
اإىل عمليات ال�رصقة املتكررة 
التي طالت م�ستثمراتهم ورغم 
اأن هذه املنطقة تعترب من بني 
جناحا  �سهدت  التي  املناطق 
من  العديد  زراعة  يف  كبريا 
املنتجات الزراعية خا�سة يف 
موا�سم الزراعة  اإال اأنها بداأت 
امل�ساكل  هذه  اأمام  ترتاجع 
من  �ساغية  اأذانا  تنتظر  التي 
اأن  ومعلوم   . امل�سوؤولني  قبل 
والة  الزم  قد  االول  الوزير 
للميدان  بالنزول  اجلمهورية  
واال�ستماع الن�سغاالت خمتلف 
املحلي  املجتمع  �رصائح 
بها  التكفل  خلف  وال�سعي 
بتطبيق مبداأ ح�سب االولويات 

واالمكانات املتاحة .
رمي نواري

نا�سد عدد من اجلمعيات املحلية 
يف ورقلة ، الوزير االأول عبد العزيز 
جراد التدخل العاجل واال�ستجابة 
من  ورقلة  والية  متكني  ملطلب 
هذا  كون  احلروق  ملعاجلة  مركز 
املرفق مهما جدا بالن�سبة ل�ساكنة 
تذليل  �ساأنه  ومن  عموما  اجلنوب 
التي  للمعاناة  وو�سع  ال�سعاب 
يتكبدها مواطني الوالية اإزاء نقل 
اإىل  باحلروق  امل�سابة  احلاالت 

مركز الدويرة بالعا�سمة .
ر�سالة  ذاتها يف  اجلمعيات  وقالت 
م�سرتكة ، اأنه من غري املعقول اأن  
ترف�ش اجلهات املخت�سة ممثلة يف 
وزارة ال�سحة ، تلبية هذا املطلب 
امللح يف والية ت�سجل على الدوام 
حاالت وحوادث متكررة ناجمة عن 
احلرائق يذهب �سحيتها اأ�سخا�ش 

من فئات عمرية خمتلفة .
�سحايا  اإحدي  وفاة  وخلفت 
، �سجة  ورقلة  احلروق موؤخرا يف 
كبرية يف ال�سارع املحلي ، رافقها 
ا�ستمرار  حول  اأثري  كبري  جدل 
افتقار الوالية ملركز متخ�س�ش يف 
نا�سطون  وقال   ، احلروق  معاجلة 
بورقلة  ،  املدين  املجتمع  يف 
بالتحرك  مطالب  ورقلة  وايل  اإن 
املطلب  هذا  لتج�سيد   �رصيعا 

الذي اأ�سبح ح�سبهم اأولوية بالن�سبة 
ل�سكان الوالية .

الق�سية  يف  متحدثون  وت�ساءل 
كيف ملنطقة بحجم ورقلة تن�سط 
باإقليمها مئات ال�رصكات البرتولية 
هامة  مرافق  على  تتوفر  ال   ،
كمركز ملعاجلة احلروق وهي التي 
واملقومات  املوؤهالت  بكل  متتع 
هذا  بتج�سيد  لها  ت�سمح  التي 
بحوادث  التكفل  ومنه  املرفق 
من  الكثري  خلفت  التي  احلروق 
ال�سحايا، يف وقت يظل م�ست�سفى 
على  يتوفر  ال  بو�سياف  حممد 
االأ�سا�سية ملعاجلة  ال�رصوط  اأدنى 
والغرف  التعقيم  منعا  احلروق 
بالو�سائل  املجهزة  املعزولة 

ال�رصورية .
يف  املطروحة  االن�سغاالت  وتتفق 
غري  من  اأنه  على   ، امللف  هذا 
غنية  والية  تبقى  اأن  املعقول 
مركز  بدون  برثواتها  ورقلة  مثل 
ملعاجلة احلروق ، علما اأن متكني 
الوالية من هذا املرفق ، كان من 
ترفع  تزال  ال  التي  املطالب  بني 
يعرفها  التي  االحتجاجات  كل  يف 
حلوادث  نظرا  املحلي  ال�سارع 

احلروق  املتكررة .
اأحمد باحلاج

امل�شكل  �شاهم يف انت�شار الأمرا�ض و الأوبئة

بعد تراجع ن�شبة املحا�شيل الزراعية

جمعيات يف مرا�شلة رفعت للوزير الأول 

�ضكان حي الن�ضر  بورقلة يطالبون بالق�ضاء على الكالب ال�ضالة

فالحو الطيبات بورقلة يطالبون 
باإجناز امل�ضالك الفالحية

 جتديد مطلب متكني ورقلة
 من مركز ملعاجلة احلروق

جلنة ال�شياحة بالربملان حتل بتمرنا�شت

ال�ضتماع لن�ضغالت ممثلي الوكالت ال�ضياحية 
واجلمعيات الثقافية 

عقد وفد جلنة الثقافة وال�شياحة والت�شال باملجل�ض ال�شعبي الوطني برئا�شة  خل�شر نادري، جل�شة 
ا�شتماع، يف اإطار زيارته امليدانية لولية مترنا�شت لالإطالع حول واقع ال�شياحة، خ�ش�شت لرفع 

ان�شغالت ممثلي الوكالت ال�شياحية واجلمعيات الثقافية بالولية.
اأحمد باحلاج

النهو�ش  اأن  خل�رص   واأكد  نادري 
بقطاع ال�سياحة يتطلب تظافر جهود 
كل القطاعات، كل ح�سب اخت�سا�سه، 
اأبرز  كما  والثقافة،  والبيئة  كالنقل 
وال�سياحة  الثقافة  جلنة  اهتمام 
عامة  ال�سياحة  بتطوير  واالت�سال 

وال�سياحة ال�سحراوية خا�سة.
ممثلي  ان�سغاالت  ومتحورت 
والفاعلني  ال�سياحية  الوكاالت 
الن�ساط  تراجع  حول  املجال  يف 
جائحة  جراء  باملنطقة  ال�سياحي 
على  العمل  ب�رصورة  ونادوا  كورونا، 
على  احل�سول  اإجراءات  ت�سهيل 
االأجانب  لل�سواح  بالن�سبة  التاأ�سرية 
ال�سياحية  لالإمكانيات  والرتويج 

بواليات اجلنوب.
فتح  اأهمية  اإىل  اآخرون   واأ�سار 
ال�سياحية  املناطق  نحو  الطرقات 
كما  منها،  املوجودة  وتاأهيل 
تطرقوا اإىل تفعيل املجل�ش الوطني 
لل�سياحة ودعم اجلمعيات النا�سطة 
ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  القطاع  يف 
ال�سباب ودعمه لال�ستثمار يف قطاع 

ال�سياحة.
نبه  الثقايف،  املجال  يف  اأما 
املتدخلون اإىل عدم وجود مديريات 
قزام  من عني  بكل  للثقافة  منتدبة 
فتح  باإعادة  وطالبوا  �سالح،  وعني 

وتاأهيل الهياكل الثقافية كاملكتبات 
ال�سناعة  ودعم  الثقافة  ودور 
وتوفري  الظل  مناطق  يف  التقليدية 

اأماكن لت�سويق املنتوج.
من جهته، حيا رئي�ش جلنة الثقافة 
باملجل�ش  واالت�سال  وال�سياحة 
والع�سكرية  االأمنية  القوات 
لتوفري  احلدود  على  املرابطة 
حيا  كما  ولل�سواح،  لل�ساكنة  االأمن 
ال�سلطات املحلية لوالية مترنا�ست 
على املجهودات املبذولة النهو�ش 

بقطاع ال�سياحة.
اللجنة  التزام  واأكد  نادري 

الوفد  قادت  التي  الزيارة  بتتويج 
باملنطقة  ال�سياحة  واقع  ملعاينة 
ورفع  وميدانية  عملية  مبخرجات 
اقرتاحات  وتقدمي  االن�سغاالت 
عنها  والدفاع  املركزية  لل�سلطات 
حقيقية  بحلول  اخلروج  بهدف 
ومتابعة  املطروحة  امل�ساكل  لكل 

جت�سيدها على اأر�ش الواقع.
فندق  ملعاينة  الوفد  توجه  بعدها 
تاأهيله  اإعادة  متت  الذي  تهارت 
اأجنحته،  مبختلف  وطاف  موؤخرا، 
ويف هذا املقام �سدد رئي�ش اللجنة 
امل�ستثمرين  ت�سجيع  �رصورة  على 

اخلوا�ش على اال�ستثمار يف املجال 
ال�سياحي بالوالية، كما عاين خميما 
اإجنازه  مت  اخلوا�ش  الأحد  تابعا 

بطريقة �سديقة للبيئة.
امليدانية  الزيارة  هام�ش   وعلى 
رمزي  بتكرمي  اللجنة  ذات  قامت 
لعائالت النواب املتوفني، عن والية 
مترنا�ست، قمامة حممود، بابا علي 
عرفانا  حممد،  والوايف  حممد 
وتقديرا لهما على املجهودات التي 
داخل  ن�ساطهم  خالل  من  بذلوها 
وخدمة  الوطني  ال�سعبي  املجل�ش 

ل�ساكنة الوالية.
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�إىل درجة �أن ق�ل حممد عبده ب�أنه ر�أى 
يف  برجليه  يتم�شى  �حلقيقي  �لإ�شالم 
�ش�هده  م�  .نظري  �ملدن  و�أزقة  �شو�رع 
من �شلوك�ت وتع�مالت �إن�ش�نية وتقدمية 
�لذي  ب�لإ�شالم  فعال  .و�أح�س  متح�رضة 
بني ظهر�نيه  وتربى  به  وتثقف  قر�أ عنه 
يف  وجت�شيده  تطبيقه  ي�ش�هد  مل  لكنه 
قولته  ق�ل  ثمة  ومن  �لعربية  �لبالد 
م�شلمني  بال  �إ�شالم�  �مل�شهور)�ش�هدت 
وحني عدت للبالد �لعربية ر�أيت م�شلمني 
�إىل  جلهم  ع�د  �أن  وبعد  �إ�شالم(  بال 
وتربو�  ولدو�  �لتي  و�ملو�طن  �لدي�ر 
فيه� , فقد ث�رو� و��شطدمو� بل حملو� 
للتغيري  منهم  دعوة  �لإ�شالح.يف  م�شعل 
�لتحديث.  �أعينهم م�رضوع  ,ور�شمو� بني 
�إ�شالم�  ي�ش�هدون  �أنهم  �أم�نيهم  وكل 
مت�شدد�  ولي�س  فع�ل  وحي�  ُم�رضق� 
و�ل�شعوذة  �خلر�فة  ي�شجع على  ومتزمت� 
�لفكر  هذ�  مكث  �لب�لية,وقد  و�لتق�ليد 
�لرجعي �لق�تل يكرر نف�شه طيلة قرون؟� 
�حلميد  عبد  مثل  و�حد�  م� جعل  وهذ� 
ويح�رب  �لهم  نف�س  يحمل  ب�دي�س  بن 
�جل�مدة؟�  و�لع�د�ت  �لطقو�س  هذه 
�أر�ئه  يُظهر  ر�ح  حينم�  عبده   حممد  
ويربزه� �أتهم حينه� ب�لكذب وحورب من 
لأجل  �لأزهر  يف  �مل�ش�يخ  بع�س  طرف 
خطر�  فيه  ر�أو�  عز�ئمه..و�لذي  تثبيط 
ويريدونه  يحر�شونه  �لذي  �لإ�شالم  على 
كتبو�  بل  ـ  و�أمزجتهم  ت�شور�تهم  ح�شب 
هذ�  به  �رضح  م�  وهذ�  ـ  ته�جمه  كتب� 
�أزيد من ع�رض  �لأخري حني ق�ل) مكثت 
�شنو�ت �أن��شل من �أجل كن�س م� تعلمته 
�ل�شو�ئب  من  كثري�  و�أنزع  �لأزهر  من 
عبده  حممد  �أن  و�أكيد  ر�أ�شي(  على  من 

لتحرير  م�رضوع�  يٌطلق  �أن  يريد  ك�ن 
�ل�ش�ئد  و�لجرت�ر  �خلر�ف�ت  من  �لعقل 
�ل�رضق  يتقدم  لن  �لق�ئل  �ملبتذل؟�وهو 

�إل ب�لعدل.
�أحفظه �شخ�شي� عن حممد  و�أحفظ م� 
�لأزهر  طلبت  �إحد  �ش�أله  حينم�  عبده 
ب�إبريق  �لإ�شتنج�ء  هل  �شيخ  ق�ئال)ي� 
يف  و�شعه  يجوز  �حلم�م  د�خل  �مل�ء 
�ل�شيخ)�إنهم  �لي�ش�ر؟�( فرد  �أم يف  �ليمني 
�لإخوة  يق�شد  وك�ن  ؟�(  بني  ي�  ط�رو� 
�لط�ئرة  �لذين متكنو� من �شن�عة  ر�يت 
�لف�ش�ء.و�ملق�شود  يف  و�لتحليق  يومه�. 
�أن �لغرب يطري �لآن و�أنت م� زلت ت�ش�ألني 
عن كيفية �لو�شوء؟�وهي ح�دثة تعربرّ عن 
حجم �لعقل �لعربي �لب�شيط �لذي م�ز�ل 
يتخبط يف �أ�شئلة ر�كدة منه و�إليه .خ�وية 
�ملعريف  و�لإنت�ج  �مل�شتقبل  �أ�شئلة  من 
و�لبتك�ر�ت  �لثق�ف�ت  على  �ملنفتح 
�مل�شلح  �ل�شيخ   هذ�  �لأخرى...مع�ن�ة 
  , �لأفغ�ين  �لدين  تلميذ جم�ل  هو  �لذي 
�لتي  و�ملحن  �ملع�ن�ة  نف�س  تقريب�  هي 

ع��شته� �أغلب �لعقول 
�لتي ك�ن لديه� روؤية ��شت�رض�فية لتخلي�س 
�ملجتمع و�لإن�ش�ن من �لأفك�ر �لرجعية.
��شطدمو�  �لقدم�ء  �لأولني  فقط 
�لفقه�ء  وبو�ش�ية  ب�ل�ش��شة  و��شطهدو� 

و�لوزر�ء �أم� �ملع��رضين ف��شطدمو� 
وع�نو� كثري� مع �لفكر �ل�شلفي �ملت�شدد 
على  و�لق�ئمني  �لوه�بي  خ��شة 
�جلم�ع�ت  وزعم�ء  �لدينية  �ملوؤ�ش�ش�ت 
تهمة  �لأحز�ب.فمن  وروؤ�ش�ء  �ملتطرفة 
�إىل  �مللة  عن  و�خلروج  و�لردة  �لتكفري 
و�لإط�حة  �ملجتمع  تغريب  حم�ولة 
ب�لقيم �لإ�شالمية و�لن�شالخ و�لتقليد...

وهذه كله� �ته�م�ت ب�طلة وتلفيق�ت ير�د 
منه� �إبط�ل دور �لعقل و�إعم�له  و�لتفكري 
و�لأخري هو  �لأول  �لذي هدفه  �لعقالين 
�لو�شول �إىل �شفوف متقدمة من �ل�شب�ق 

�حل�ش�ري يف �شتى �ملج�لت.
�لإ�شالح  رو�د  �أي  هوؤلء  �أن  و�ملرجح 
ولي�شو�  �لكثرية   �أخط�وؤهم  لهم 
�بن  �أو  �شين�  �بن  ك�ن  .�شو�ء  مع�شومني 
�لفال�شفة  ونق�شد  �لف�ر�بي.  �أو  ر�شد 
عن  نتحدث  نحن  و�لفقه�ء..,لكن 
�جلو�نب �لتي زكو� فيه� �لعقل و�لتفكري 
للنهو�س  �مللحة  ودعوتهم  �حلر 
�لعلوم  وتقدي�س  وتبجيل  ب�ملجتمع�ت 

و�لفل�شفة �لعقلية.
و�لب�حثني  �ملحللني  من  عدد  وح�شب 
ثوري� ب�ملعنى  ف�إن حممد عبده مل يكن 
�حلريف للكلمة قدرم� ك�ن م�شلح� و�أر�د 
للن��س �أن تعيد نظرته� للموروث و�لتق�ليد 
�لوخيمة �لتي تربت ون�ش�أت عليه�...لكن 
�لنزعة �لثورية ك�نت بد�خلهـ  لأنه مل يكن 

ميلك و�ش�ئل �لتغيري بيده ـ
عن  �لغرب  مفكري  �أحد  ق�ل  ومثلم� 
عن  ني�بة  يفكر  ك�ن  �أنه  عن  ر�شد  �بن 
يفكر  ك�ن  عبده  حممد  �لإن�ش�نية,ف�إن 
خ�طره  يف  وتلُح  �مل�شلمني.  عن  ني�بة 
بن�شو�شه  �لإ�شالم  ينت�رض  �أن  نزعة 
بع�س  ت�شور�ت  ح�شب  �ل�رضعية.ولي�س 
عبده  حممد  �أتهم  �ملت�شددين.  �لفقه�ء 
كذلك ب�مل��شنوية من طرف بع�س �ل�شيوخ 
نتيجة �لعالقة �لتي ك�نت تربطه ب�للورد 
كرمير.وهو �ش�حب �لألف فتوى...لذلك 
لوثر  م�رتن  وبني  بينه  �لد�ر�شون  ق�رن 
�لذي ث�ر �شد �لكني�شة و�شلطة �لب�ب�و�ت 
�لتفتي�س  ملح�كم  �أ�ش�شت  �ملطلقة.�لتي 

��شتط�ع  �لو�شطى.وقد  �لقرون  من  بدء 
هذ� �لأخري �أن يدفع ب�ملجتمع �لأوروبي 
نحو �شفوف �لتقدم و�لري�دة.بينم� حممد 
عبده وجد �شعوبة كبرية �أوقل نف�شه بني 
يغرق  جمتمع  دفة  بني  يق�ل)  كم�  ن�رين 
غ��شم  ��شتعم�ر  ودفة  عميق  �شب�ت  يف 
حمتل ومغت�شب( فقد ك�ن جل �خلط�ب 
�لإ�شالمي حينه� ينرّ�شب �هتم�مه لأولوية 
�لتخل�س من بر�ثن �لقوى �لدخيلة.فك�ن 
هذ� �لإم�م �مل�شلح يبدو وحيد� معزول 
يف ن�ش�له من �أجل �لدعوة لتغيري من�هج 
�لتعليم يف �لأزهر.لأن �لتعليم يف ر�أيه هو 
ع�شب �لتقدم.خ��شة  يف ت�أ�شي�شه ملجلة 
جم�ل  1844رفقة  ع�م  �لوثقى  �لعروة 
حينم�  .ثم  ب�ري�س  .يف  �لأفغ�ين  �لدين 
ع�د عينه �خلديوي عب��س حلمي مفتي� 

للدي�ر �مل�رضية,�شنة1899..
و�ل�شوؤ�ل �جلوهري �ليوم مل�ذ� ��شتقرت 
حم�ربة  �لـ21ثق�فة  �لقرن  حلد  ومكثت 
�حلي�ة  عقلنة  �إىل  تدعو  �لتي  �لعقول 
�لع�مة لالإن�ش�ن �لعربي..وهي �لر�غبة يف 
يف  هو  �لذي  �لرت�ث  �شلطة  من  حتريره 
�لأ�شل  منهج حي�ة �لقدم�ء �لذي ع��شو� 
به.ولي�س  حي�تهم  �شوؤون  و�  و�شريرّ عليه 
�ش�لح  �لرت�ث  هذ�  يكون  �أن  ب�ل�رضورة 
�لأزمنة؟�...�إمن�  جميع  ويف  �لب�رض  لكل 
�لذي  �لديني  �لن�س  �أن  �أحقية  مع  نحن 
مقد�ش�  ن�ش�  �شيظل  �لكرمي  �لقر�آن  هو 
دون تخدي�س و�ش�حل� فعال لكل �لأزمنة 
وت�أويالت  �أوجه  لعدة  �ل  حمرّ وهو  .حتى 
�شنع  من  �لأ�شل  يف  هي  متعددة.و�لتي 
�أول و�أخري� جمرد  �ملف�رضين �لذين هم 

ب�رض؟� ولي�شو� �أنبي�ء �أو �آلهة؟�
�ش�عر ون�قـــــــــــــــــــــــد �أدبي

�أن متتنع عن  �آثرت حركة حم��س وقته� 
�خل�رضي  �لدكتور  �عتق�ل  عن  �لإعالن 
�أو �لتعقيب على �لأمر مدة �أربعة �أ�شهر, 
�ملختلفة  �لو�ش�ط�ت  �أم�م  �ملج�ل  لتتيح 
عن  �أعلنت  لحًق�  لكنه�  عنهم,  لالإفر�ج 
من��شد�ت  عدة  و�أ�شدرت  �لعتق�لت 
وت�رضيح�ت ب�ش�أنه� دون جدوى, ودون �أن 
�لإن�ش�ن  حقوق  منظم�ت  بي�ن�ت  ت�شكل 
ل�شيم�  �ل�شعودية,  �ل�شلطة  لدى  ف�رًق� 
مري�س  �خل�رضي  حممد  �لدكتور  و�أن 
�إجر�ئه عملية  ب�ل�رضط�ن, و�عتقل عقب 
جر�حية, وه� هو يو�شك على دخول ع�مه 

�لث�لث يف �ل�شجون �ل�شعودية.
�شخ�شية  يكن  مل  �خل�رضي  �لدكتور 
بل  حديث�,  �ململكة  يف  يقيم  ول  �رضية 
يف  يقيم  معروف,  فل�شطيني  طبيب  هو 
و�شغل  ع�م�,  ثالثني  منذ  جدة  مدينة 
�ل�شعودية,  موقع ممثل حركة حم��س يف 
وهذ� �ملوقع ك�ن بعلم �ل�شلطة �ل�شعودية 
جمع  يف  ن�ش�طه  ومثله  �حل�ل,  بطبيعة 
�لتربع�ت لفل�شطني, �لذي مل يكن ن�ش�ًط� 
يطرح  تلق�ئي  ت�ش�وؤل  وثمة  �أي�ش�,  �رضًي� 
�عتق�ل  )�أخالقية(  نف�شه هن� حول مدى 
م� وهي  دولة  �أر��شي  يقيم على  �شخ�س 
�لتي منحته م�شبًق� �إذن �لإق�مة و�لن�ش�ط 
وم�شمى �ملوقع �لذي ي�شغله, بل و�ش�هم 
مع  �لدولة  هذه  عالق�ت  �إد�رة  يف  علًن� 

�حلركة �لتي ميثله�!
من  كغريه�  �لعتق�لت,  هذه  لكنرّ 

من  جمردة  تبدو  �ل�شعودية,  �ل�شي��ش�ت 
�أقنعت  �أن  ومنذ  �لأخالقية,  �حل�ش�ب�ت 
من  ثمة  �أو  نف�شه�,  �ل�شعودية  �ململكة 
�مل�شلمني  �لإخو�ن  م�رضوع  ب�أن  �أقنعه�, 
تنتهج  وهي  عليه�  وجودًي�  خطًر�  ل  ي�شكرّ
هذ�  يف  و�ش�دمة  متالحقة  �شي��ش�ت 
�لإط�ر, �أقل م� ميكن �أن تو�شف به ب�أنه� 
ي�شجل  �أو  قدميه  على  �لن�ر  يطلق  كمن 

�أهد�ًف� يف مرم�ه.
�مل�ش�لح  بجملة  متعلًق�  �لأمر  لي�س 
يحتج  قد  �لتي  للمملكة  �لإ�شرت�تيجية 
�لوثيقة  عالقته�   � وخ�شو�شً كثريون,  به� 
ب�أمريك� وم� متليه �لعالقة من �شي��ش�ت, 
هذه  مثل  له�  �لتي  �لدول  بع�س  �أن  ذلك 
تنتهج  مل  وقطر(  تركي�  )مثل  �لعالقة 
جت�ه  نف�شه�  �ل�شعودية  �ل�شي��ش�ت 
�لأمة,  د�خل  و�لف�علة  �حلية  �حلرك�ت 
هذه  تبدو  ول  �لإ�شالمية,   � وخ�شو�شً
فقط  مدفوعة  �ل�شتئ�ش�لية  �ل�شي��شة 
�لنية  ح�شن  قر�بني  تقدمي  يف  ب�لرغبة 
خالل  حم�يته  يف  طمًع�  �لحتالل  لكي�ن 
�أية مو�جهة ق�دمة مع �إير�ن, �إمن� و��شح 
�أن �ل�شلطة �ل�شعودية مقتنعة ب�أن �لإخو�ن 
م�رضوع  على  خطر  ومدر�شة(  )فكرًة 
م�  لذلك  �ل�شعودية,  يف  �مللكي  �حلكم 
جت�ه  مت�ش�عدة  �ململكة  �شي��ش�ت  تز�ل 
�لإجر�ء�ت  يف  نر�ه  �أمر  وهو  �لإخو�ن, 
تعبري�ت  يف  كم�  �لأر�س,  على  �لقمعية 
�ملمولة  �خلليجية  و�لدر�م�  �لإعالم 

�شعودًي� و�إم�ر�تي�.
يكن  مل  �ل�شعودي  �حلكم  نظ�م  �أن  ورغم 
�شمن جم�لت �لتغيري لدى �لإخو�ن, ومل 
و�حدة  �إخالل  حم�ولة  �لت�ريخ  ي�شجل 
�لإخو�ن  كو�در  من  �أي  من  �لنظ�م  بهذ� 
على �ختالف جن�شي�تهم �لذين �أق�مو� يف 
�لربيع  �أن موجة  �إل  �ململكة منذ عقود, 
�لعربي قبل ع�رض �شنو�ت دفعت �ململكة 
نظ�م  على  �خل�شية  بهو�ج�س  �مل�شكونة 
�نقالبية  �إجر�ء�ت  تتخذ  �أن  �إىل  ملكه� 
�لذي مل  �لتي�ر  �ش�دمة و��شتئ�ش�لية �شد 
م�شوؤوًل  جعلته  بل  يوم�,  �مللك  ين�زعه� 
�ل�شلفية  حرك�ت  لدى  �لتطرف  عن 
�جله�دية �لتي تع�دي �ل�شلطة �ل�شعودية, 
رغم �أن فكر هذه �حلرك�ت ل ينحدر من 
مدر�شة �لإخو�ن, بل من �لفكر �لوه�بي, 

وهو �شعودي �ملن�ش�أ و�لرع�ية.
�ن�شحب عد�ء �ل�شلطة �ل�شعودية لالإخو�ن 
لي�س  �لفل�شطينية,  حم��س  حركة  على 
فقط ب�شبب جذوره� �لإخو�نية, بل كذلك 
فل�شطني,  �ملق�ومة يف  م�رضوع  لري�دته� 
لروؤ�ه�  م�ش�دًم�  �ململكة  تر�ه  �لذي 
مع  و�لتطبيع  �لت�شوية  نحو  ومب�در�ته� 
كي�ن �لحتالل, وقد ب�لغت �ململكة حني 
دفعت بهذ� �لعد�ء نحو مر�حل متطرفة 
�ملح�شوبني  وحم�كمة  ب�عتق�ل  متثلت 
على حم��س وتوجيه �ته�م�ت لهم ت�شنف 

حركتهم ب�أنه� �إره�بية.
جم�عة  ت�شتغل  �أن  طبيعًيرّ�  ك�ن  وهن� 

�حلوثي �لأمر لت�شيف نقطة �إىل ر�شيده� 
وت�شنيفه�  �ل�شعودية  مه�جمة  له�  غ  ت�شِورّ
عدًو� للق�شية �لفل�شطينية, وقد جتلى هذ� 
�ل�شتغالل يف مب�درة �حلوثي ب�ل�شتعد�د 
�ل�شعوديني  �لطي�رين  بع�س  عن  لالإفر�ج 
�ملحتجزين لديه مق�بل �إطالق �ل�شعودية 

�رض�ح �ملعتقلني �لفل�شطينيني لديه�.
�شد  �ل�شعودية  �ل�شي��ش�ت  ف�إن  عملًي�, 
هي  �لفل�شطينية  و�لق�شية  حم��س 
ر�شيد جم�ين لإير�ن, يعزز دع�يته� �شد 
��شتهد�فه�,  ��شتمر�ر  ويربر  �ل�شعودية 
ملو�جهة  متحم�شة  �ململكة  تبدو  وفيم� 
�إير�ن و�حلد من نفوذه� ومتدده�, عليه� 
لذلك  ق�شرية  طرًق�  هن�ك  �أن  تعي  �أن 
للمملكة  ت�أييد  ح�لة  �شن�عة  من  تبد�أ 
�أو�ش�ط  يف  وحتديًد�  �لأمة,  �أو�ش�ط  يف 
�ملنتفعني  دو�ئر  ولي�س يف  �حلية,  قو�ه� 
ب�لإكر�ه,  ي�أتي  ل  ت�أييد  لكنه  و�ملتلونني, 
�أعد�ء  جترد  ملمو�شة  بخطو�ت  �إمن� 
منهم  ت�شحب  �أو  دع�يتهم,  من  �ململكة 
مه�جمته�  �أو  للملكة  �لعد�ء  ذر�ئع  بع�س 
�لإفر�ج  �خلطو�ت  هذه  ومن  ع�شكري�, 
عن �ملعتقلني؛ معتقلي حم��س ومعتقلي 
يف  �لنظر  و�إع�دة  �ل�شعوديني,  �لر�أي 
�ملوقف �لعد�ئي �ل�شتئ�ش�يل من جم�عة 
مو�قف  و�إبد�ء  �مل�شلمني,  �لإخو�ن 
�إيج�بية جت�ه �لق�شية �لفل�شطينية, و�لكف 
�لإلكرتونية  �لإعالمية  �ملر�هق�ت  عن 

�ملوجهة �شد ثو�بت فل�شطني و�لأمة.

حممد عبده العقل العربي الذي فقدناه؟ا

ال�صعودية وحما�س، وما ل تراه عني ال�صتئ�صال

ال�شيخ حممد عبده هو 
رائد التنوير يف العامل 

العربي املعا�شر بال �شك 
وبال منازع,وله ال�شبق يف 

ذلك.وطه ح�شني ورفاعة 
الطهطاوي وغريهم من 
جهابذة ومفكرين عرب 

مثله,عندما �شافروا للغرب 
الأوروبي ودر�شوا به 

واختلطوا باملجتمع هناك.
التم�شوا حجم املفارقات 

والتباعدات احل�شارية بيننا 
وبينهم .

قبل نحو عامني بداأت ال�شلطات 
ال�شعودية ب�شن حملة 

اعتقالت �شد املح�شوبني على 
حركة حما�س فوق اأرا�شيها, 
وكانت البداية مع الدكتور 
حممد اخل�شري )81 عاما( 
وجنله الدكتور هاين, ثم 

تو�شعت احلملة على مدار 
الأ�شهر الالحقة لتطال اأكرث 
من �شتني فل�شطينًيا واأردنيا, 

مت اعتقالهم وتوجيه تلك 
التهمة ال�شبابية لهم: )دعم 
كيان اإرهابي(, واملق�شود به 

حركة حما�س, وجمع تربعات 
لها, وهي تهم تكاد تتطابق 

مع تلك التي تدرجها النيابة 
الإ�شرائيلية يف لوائح اتهام 
املعتقلني الفل�شطينيني يف 

�شجون الحتالل.

بقلم :جمال ن�شراهلل

بقلم ملى خاطر

رائد التنوير يف العامل العربي 
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كورونافريو�س  انت�شار  بدء  عند 
موؤ�ش�شات  اأمامه  يجد  مل  امل�شتجد 
الدول  ا�شطر  اإذ  اأممية قوية موحدة 
ومنتظمات  اجلهوية  والتكتالت 
املجموعة الدولية اإىل االنغالق على 
ال�شبل  اأف�شل  عن  والبحث  نف�شها 
على  ياأتي  اأن  من  مواطنيها  حلماية 
ترتقي  اأن  دون  والياب�س  االأخ�رض 
وعقد  دولية  ا�شرتاتيجية  لبلورة 
اجلهود  وتن�شيق  عاملية  موؤمترات 
كما  الفريو�س  انت�شار  بينها ملكافحة 
املناخية  التغريات  ملواجهة  فعلت 
العاملي  االإرهاب  ظاهرة  اأو  مثال 
حتدي  ظل  لذا  املنظمة.  واجلرمية 
حمليا  بل  وطنيا  الكوفيد  مواجهة 
لدى جميع البلدان مع اأنه ظل الأ�شهر 
لكل  الوحيد  ال�شاغل  ال�شغل  عديدة 
الفريو�س  ا�شطرها  التي  احلكومات 
جميع  وتوقيف  حدودها  لغلق 
االقت�شادية  والتظاهرات  الن�شاطات 

والريا�شية.
االأوىل  اخلطوات  حتقيقها  بعد   
اأعقب  الذي  ال�شيا�شي  لالنتقال 
القيادة  و�شقوط  ال�شعبي  احلراك 
العودة  كانت  ال�شابقة  ال�شيا�شية 
طموحا  الدولية  ال�شاحة  اإىل  القوية 
بالنظر  اجلزائر  مثل  لبلد  م�رضوعا 
اال�شرتاتيجي  موقعها  اأهمية  اإىل 
جتمد  الذي  الديبلوما�شي  ور�شيدها 
الن�شاط  عرفه  الذي  الركود  بفعل 
مر�س  كان  الذي  الديبلوما�شي 
اأحد  وقعوده  بوتفليقة  الرئي�س 
عوامله الرئي�شية ف�شال عن التذبذب 
الديبلوما�شي  اجلهاز  عرفه  الذي 

مرنة  خارجية  �شيا�شة  غياب  اأمام 
ال�رضيعة  امل�شتجدات  مع  ومتاأقلمة 

على ال�شاحة الدولية.
وهي  اجلزائر  طاولة  على  كانت 
ت�شتعد للعهد اجلديد ملفات اإقليمية 
يراوح  ظل  الليبي  فامللف  عالقة 
مكانه بينما مل يجد ملف امل�شاحلة 
يف مايل طريقه اإىل التج�شيد وع�شف 
بكر  اأبو  اإبراهيم  املايل  بالرئي�س 
ن�شب  الذي  التوتر  اإليها  ي�شاف  كايتا 
مع بداية ال�شنة املا�شية وراء حدود 
غري  ان�شحاب  اأمام  الغربية  اجلزائر 
امللف  عن  املتحدة  لالأمم  معلن 
جتديد  عن  وعجزها  ال�شحراوي 
مبعوث  وتعيني  املينور�شو  مهمة 
املنطقة.  يف  العام  لالأمني  جديد 
ومنذرة  م�شطربة  و�شعية  اإذن  هي 
باالنفجار يف اأية حلظة وهو ما جعل 
وباهتمام  بحذر  تتابعها  اجلزائر 
�شديدين ال�شيما واأن املنطقة �شارت 
ميدانا حلرب مواقع بني قوى اإقليمية 

ودولية.
وبالرغم من تعقد الو�شع ظل طموح 
التدريجية  للعودة  قائما  اجلزائر 
اإقليمية  عالقات  بناء  يف  للم�شاهمة 
وال�شلم  والتعاون  التعاي�س  مبنية على 
واالأفارقة  املغاربة  جريانها  مع 
واالأوروبيني مع احلفاظ على اتفاقيات 
ال�شلم والدفاع بني دول جنوب و�شمال 
اأن  اإال  املتو�شط  االأبي�س  البحر 
انت�شار الكوفيد حال دون اأن ت�شاحب 
لدفع  قوية  ديناميكية  الطموح  هذا 
االعتبار  واإعادة  العالقة  امللفات 
للمواقف اجلزائرية كطرف ال ميكن 

الأي �شيا�شة اأن تقوم يف غيابها اأو على 
ح�شاب دورها التقليدي.

الذي  العاملي  االنفراج  اقرتاب  ومع 
الدول  واجتاه  اللقاحات  به  تب�رض 
الدولية  العالقات  دفء  ا�شتعادة  اإىل 
مقاربات  النتهاج  اجلزائر  ت�شتعد 
تعزيز  على  تقوم  جديدة  �شيا�شية 
الذي  الفتور واجلمود  واإزالة  مكانتها 
والبحث  الديبلوما�شية  اآلتها  عرفته 
ا�شرتاتيجية  جيو  توافقات  عن 
التي  اجلديدة  للمرحلة  ت�شتجيب 
والعالقات  العربية  املنطقة  تعرفها 
اجلزائر  �شتكون  عام.  ب�شكل  الدولية 
على موعد ال�شت�شافة القمة العربية 
املا�شي  العام  منذ  جتمدت  التي 
ب�شبب عائق الكوفيد، وال ريب اأن هذه 
روتينيا  موعدا  تكون  لن  اال�شت�شافة 
اأن تكون فر�شة  باإمكانها  اإذ  للجزائر 
للجزائر الأن تعيد ترتيب اأوراق العمل 
العربي امل�شرتك واأن تعيد النظر يف 
العربية  الدول  بني  العالقات  خارطة 
�شتنجح  فهل  ال�شهيوين.  والكيان 
اجلزائر من خالل ا�شت�شافتها القمة 
�شوتها  ا�شتعادة  يف  املقبلة  العربية 
حتى  العربي  املحفل  يف  املفقود 
ملطالبة  اجلزائر  العام  بالراأي  اأدى 
االن�شحاب  موقف  باتخاذ  ال�شلطة 
�شيكون  العربية.  اجلامعة  من  التام 
لتبت  للجزائر  حا�شما  املوعد  هذا 
العربي  بالعمل  عالقتها  م�شري  يف 

امل�شرتك.
 ومن جانب اآخر �شتتجه اجلزائر نحو 
يف  االإفريقي  دورها  تن�شيط  اإعادة 
الدفاع عن حق ال�شعب ال�شحراوي يف 

تقرير م�شريه اإىل جانب التفكري جيدا 
يف تثبيت مكانتها يف ال�شوق االإفريقية 
احلر.  التبادل  منطقة  نظام  ظل  يف 
موؤ�ش�شي  اأحد  تعترب  التي  فاجلزائر 
للعب  مدعوة  االإفريقي  االحتاد 
ملجل�س  تراأ�شها  بف�شل  ن�شط  دور 
وعالقاتها  االإفريقيني  واالأمن  ال�شلم 
الوطيدة مع اأعمدة القارة االإفريقية.

 اأما دوليا فاإن موؤ�رضات كثرية تظهر 
اأن اجلزائر �شتجد ح�شنها الطبيعي يف 
تعزيز عالقاتها على اأكرث من �شعيد 
وال�شيني دون  الرو�شي  ال�رضيكني  مع 
التقليدية  عالقاتها  عن  ت�شتغني  اأن 
مع دول اأوروبية مثل فرن�شا واإيطاليا 
واإ�شبانيا �شمن اإطار العالقات الثنائية 
اأو العالقات متعددة االأطراف �شمن 
احلوار املتو�شطي. ومن بني موؤ�رضات 
نحو  التوجه  ينتظر  الذي  الدعم 
ا�شتقرت  اجلزائر  اأن  وال�شني  رو�شيا 
البلدين  اللقاح من هذين  اقتناء  على 
وهو الذي ي�شاف اإىل ر�شيد الت�شامن 
الذي اأظهره هذا البلدان مع اجلزائر 
ت�شامن  وهو  الكوفيد.  حماربة  يف 
متبادل عربت من خالله اجلزائر عن 
اأظهرت  العاملية  ال�شحية  االأزمة  اأن 

لها العدو من ال�شديق. 
جماالت  اجلزائر  تقتحم  اأن  وينتظر 
تولدها  قد  جديدة  ا�شرتاتيجية  جيو 
تداعيات االأزمة ال�شحية العاملية يف 
ظل عامل يبحث عن مفاهيم جديدة 
وجوب  على  تقوم  الدويل  للتعاون 
على  االإن�شاين  الت�شامن  مفهوم  قيام 
طغيان التكتالت املبنية ح�رضيا على 

امل�شالح املتبادلة.

كيف نخرج اإىل العامل بعد الكوفيد

يف ر�سالة بعثها الرئي�س عبد 
املجيد تبون اإىل عمال القطاع 

ال�سحي يف مار�س من العام املا�سي 
اأ�سار اإىل اأن موجة وباء كورونا 

ال ميكن اأن متر على العامل دون 
اأن حتدث تغيريات جوهرية 

على اخلارطة اجليو�سيا�سية يف 
العامل ودون اأن توؤدي اإىل ر�سم 

جديد لعالقات اجلزائر مبحيطها 
االإقليمي والدويل. هذا ديدن 

االأحداث الكربى التي مرت 
بالعامل فالب�سرية ال تخرج مما 

اأمل بها من بالء كما دخلت. 

مفارقات

بقلم اح�سن خال�س

قلم،  له  ي�شرتيح  اهلل(ال  )حفظه  اإّنه 
الواجب  اأداء  يف  حركته  ت�شكن  وال 
من  جهًدا  ياأل  جمتمعه،ومل  اه  جتجُ
والتوجيه  الّن�شح  بعيديف  اأمٍد 
االأدبية  امللتقيات  واالإفادة يف جميع 
احلديث  علّي  لي�شعب  والفكرية،واأّنه 
هذه  يف  العلمية  �شخ�شيته  عن 
اأقول  به،  القارئ  ولتعريف  االأ�شطر، 
ومن  1939م،  �شنة  مواليد  من  باأّنه 
جّل  اأخذ  اهلل،  لكتاب  الّنا�س  اأحفظ 
ال�شيخ  والده  على  بالتدرج  معارفه 
الربيع بن عطية)رحمه  اهلل(، تعلّم على 
يديه بع�س العلوم يف اللّغة والّنحو من 
الفقه  ومن  الّندى،  االأجرومية وقطر 
يف  والرحبية  خليل  خمت�رض  �رضح 
و�رضح  البخاري  و�شحيح  الفرائ�س، 
الطلبة،  بع�س املتون املعروفة عند 
باملدر�شة  حت�شيله  ا�شتكمل  ثّم 
تعترب  التي  االإ�شالمية  الفرن�شية 
ا�شتغل  الثعالبية.   للمدر�شة  امتدادا 
اإدارية  وظائف  يف  اال�شتقالل  بعد 
اآخرها  كان  خمتلفة،  وتعليمية 
الّدينية لوالية اجللفة  ال�شوؤون  نظارة 
اإرادته  مبح�س  اختار  �شنة1992م، 
والكتابة،وهو  للبحث  ليتفرغ  التقاعد 
عريق يف ذلك، فعندما يكتب اأو يتحدث 

فمن حم�س جتربة ومعرفة،فجلي�شه 
يورده  حديثه،ملا  �شامع  من  ميل  ال 
واملباحثات  واالأ�شعار  االأخبار  من 

العلمية، ِحكٌم، واأمثاٌل، وتاريٌخ 
البالغة  من  وله  حا�رض، 
يف  ن�شيٌب،ول�شانه  والَق�شيِد 
الف�شاحة كل�شان قلمه الّناب�س 
يف  عمره  جّل  باحلياة،ق�شى 
ومع  والتعليم،  الرتبية  جمال 
كاهله،  اأرهقت  ال�شنني  اأّن 
حّب  من  يحجزه  ذلكلم  فاإّن 
املثقفني،  اأخبار  وتتبع  العلم 
ال�ّشخ�شيات  عن  واحلديث 
مبنطقة  وال�شيا�شية  العلمية 
الرجال  قدر  يعرف  بو�شعادة، 
زّود  بجهدهم،وقد  وي�شيد 
فكره  من  بر�شيد  املكتبة 
ثالثة  فن�رض  وجتاربه،   واأدبه 
الكتابة  عليها  غلبت  كتب 

بالعلماء  التعريف  �شملت  التاريخية، 
وتاريخ بلدته.

"من  هو  للقارئ   قّدمه  كتاب  اأّول 
اأعالم مدينة بو�شعادة " الذي ت�شّمن 
بن عطية،  الربيع  ال�شيخ  والده  �شرية 
اأحد �شيوخ العلم ، حتّدث عنه حديث 
االبن والطالب، والرفيق الكاتب، كما 

القادر  عبد  ال�شيخ  تقريظ  يف  جاء 
عثماين للكتاب.

بو�شعادة  تاريخ  عن  الثاين  كتابه  ثّم 

ال�ّشيا�شي، و�شّماه " وقفات من تاريخ 
عبارة  وهو   ،" الن�شايل  بو�شعادة 
اجلانب  بني  جمعت  مذكرات  عن 
 « منها  الغاية  والتاريخي،  ال�شيا�شي 
اإعالم النا�شئة مبا قام به امل�شتدمر 
الفرن�شي من القتل والتعذيب يف حق 
كّل من �شارك يف امل�شرية التحريرية 

املباركة يف �شبيل ا�شرتجاع اجلزائر 
ال  والكتاب   ،» ا�شتقاللها  و  �شيادتها 
يخرج عن اإطار املذكرات ال�ّشخ�شية، 
على  �شنوات  منذ  املوؤلف  خّطها 
مراحل، ووجد فيها متنف�شا وملجاأً 
الأ�شياء جالت يف خاطره، واأحداث 
من  جزءا  فكانت  خالطها  هاّمة 
حياته وحميطه، اأ�شاف اإليها تاريخ 
مدينته الن�شايل الطويل، اأّما كتابه 
الثالث فاختار له عنوان " نفحات  
يف �شفحات"، ن�رضه �شنة 2018م، 
وحما�رضاته  خطبه  فيه  جمع 
اأزمنة  يف  كتبها  التي  ومقاالته 
1962م،  �شنة  من  بداية  متتالية 
اأراد  طويلة  جتربة  نتاج  وهي 
احلا�رض  اجليل  ربط  خاللها  من 
بالتعريف  كتابه  وزّين  بتاريخه، 
ببع�س �شيوخ العلم ممن خالطهم، 
بن حممد  م�شطفى  ال�شيخ  اأمثال 
القا�شمي، وحممد النذير �شيخ زاوية 
عثماين  القادر  عبد  وال�شيخ  بلعمور، 
�شيخ زاوية طولقة، واالإمام عطية بن 
م�شطفى م�شعودي، احد اعلم مدينة 

اجللفة.
حرزيل  حممد  اأ�شتاذنا  اهلل  حفظ 

ومتعه مبوفور ال�شحة والعافية.

حديث موجز عن الأ�ستاذ حممد حرزيل

كلما تقّدم املرء يف ال�سّن ثقلت 
حركته وا�سمحّل فكره، وهي 

جبّلة �سارية يف االإن�سان، ُيداِرُئها 
اأهل الهمم العالية واالإرادة 

القوية، واالأديب حممد حرزيل 
الذي اأعرفه عنه، رغم اأّن ال�ّسنني 
و�سمته بريب امل�سيب،هو من هذا 
ال�سنف،املتمّيز بالقوة الّنف�سية و 

غزارة املاّدة التي ت�ساعده اأن يبدع 
اإبداع ال�سباب،واأهل الفكر والثقافة 

يعرفون يف االأ�ستاذ الفا�سل هذه 
املحامد، ويقّدرون عطاءه الذي ال 

ينفد

من تاريختا الثقايف

بقلم: حممد ب�سكر
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ج�ابا على �ص�ؤال اأخ مغربي عن ال�صحراء الغربية

ملاذا مل يكن لها علم اأو د�ستور اأو عملة قدميا
ال�صالم عليكم

�أن  �لأخ �ملغربي  تنبيه  ينبغي  �شيء  قبل كل 
وتاريخي  منهجي  خطاأ  على  مبني  �ش�ؤ�له 
و�شع  على  �حلكم  يريد  حيث  ج�هري، 
�لدولة  �لقدمي، مبنطق  �لعامل  �شع�ب ودول 
�حلديثة �لتي مل تن�شاأ �لغالبية �لعظمى منها 
ب�شكلها �حلايل �إل بعد �حلربني �لعامليتني، 
و�لعربية  �لأفريقية  �لدول  �لكثري من  �أن  بل 
مل ت�جد بحدودها �ملعروفة حاليا �إل بعد 
�شنة  بعد  مت  �لذي  �ل�شتعماري  �لتق�شيم 
1884 من قبل �لدول �ل�شتعمارية �لوروبية 
�أمر  وهذ�  برلني،  مب�ؤمتر  يعرف  ما  يف 
�جلغر�فية  �ل�شيا�شية  �حلدود  لأن  طبيعي 
�حلدود  كانت  بل  قدميا،  م�ج�دة  تكن  مل 
يف  ودينية  ثقافية  �إثنية،  ب�رشية،  حدود� 
�أغلب �لأحيان، وحدود� متماوجة، متحركة، 
متغرية ح�شب ق�ة �أو �شعف �لدولة �ملركزية 
وح�شب همة وق�ة �أو �شعف هذ� �حلاكم �أو 

�مللك �أو �لمرب�ط�ر �أو ذ�ك.
وقبل �أن نتحدث عن �ل�شحر�ء �لغربية، ومتى 
ولدت كدولة باملفه�م �حلديث، وكذلك قبل 
�حلديث عن �ملغرب كدولة ومتى ولد ب�شكله 
�حلديث، وكيف كان قبل ذلك. ل بد يل �أن 

�أ�شري �إىل �لتايل:

النق�د والعمالت

�أول: بالن�شبة مل��ش�ع �لعملة، هذ� م��ش�ع 
و��شع  جمال  وه�  �لنقد،  تاريخ  يف  يدخل 
وكبري، ولي�س بهذه �لب�شاطة، ويحتاج ل�حده 
ولت�شهيل  �لعم�م،  على  لكن  وتاريخا.  كتبا 
و�لبنكية  �ل�رقية  ب�شيغته  فالنقد  �لفهم، 
�حلالية ه� وليد نظام “بريت�ن وودز” ل�شنة 
�لنظام  على  �لغرب  هيمنة  و�شكل   ،1944
ل  كثرية  مباحث  وفيه  �لعاملي،  �لنقدي 

جمال لتناولها هنا.
�أما بالع�دة للتاريخ �لقدمي، فقد كانت �لنق�د 
عم�ما نق�د� حتمل قيمتها �لفعلية، لأنها يف 
�لف�شة،  �أو  بالذهب،  م�شك�كة  نق�د  �لغالب 
يهم من  وبالتايل ل  �ملعادن،  �أو غريها من 
ت�شك  �لتي  �حلكام  �أ�شماء  تهم  ول  �شكها، 
م�شتعمليها  لأن  �لدول(،  )ولي�شت  با�شمهم 
كما  ��شتغاللها  �إما  ب�شه�لة  ي�شتطيع�ن 
�إذ�بتها  �إعادة  حتى  �أو  وزنها،  عرب  هي 
كانت  كما  خمتلفة.  باأ�شكال  و��شتغاللها 
و�شائل  �أكرث  من  بغريها  �ل�شلع  مقاي�شة 
�لتعامل �شي�عا يف �لعامل، وهنا تكفي �لع�دة 
لتاريخ �لتجارة �ملزدهرة قدميا بني �أفريقيا 
ذهب،  من  به  تزخر  وما  �ل�شحر�ء  جن�ب 
ومعادن، وعاج، وغريه، وبني �شع�ب ح��س 
�إذ� ل  �لبحر �لأبي�س �ملت��شط ومنتجاتها. 
يعتد بالنق�د كدليل على وج�د دولة ما من 
�لتي حفظ  عدمها وكم من �لدول �لعظيمة 
لنا �لتاريخ �أخبار� و�أ�شاطري عن تاريخها، يف 
حني مل تتمكن �لب�رشية حتى �لي�م من �إيجاد 
�أي دليل نقدي �أو مادي و�أحيانا حتى �أثري 

على وج�دها.

البطاقة ال�طنية والن�صيد 
ال�طني والعلم؟

�لَعلم،  �أما �لبطاقة، و�لن�شيد �ل�طني وحتى 
كل  لأن  رفيقي،  معل�ماتك  ت�شحيح  فينبغي 
�أن  ل�  �أ�شياء حديثة جد�، حتى  �لأم�ر  هذه 
�لَعلم باملفه�م �لقدمي كان ي�شمى “�لل��ء”، 
وه� قطعة قما�س �أو جلد �أو �شعار �أو جم�شم 
خ�شبي �أو غريه، حيث كان باإمكان �أي قبيلة، 
�أو جمم�عة قبلية، �أو �أمري جي�س �أن “يعقد 
)مل  �حلديث  �ملغربي  و�لَعلم  ميثله.  ل��ء�” 
يعتمد �إل �شنة 1915( خري مثال على ذلك، 
�جلرن�ل  �إ�رش�ف  حتت  �شدر  �أنه  حيث 
وبالتايل  للمغرب،  �لفرن�شي  لي�طي، �حلاكم 
�شخ�شيا �أت�شاءل هل ه� علم ميثل �ملغاربة 
من  لهم  �ختري  علم  ه�  �أم  و�ختاروه،  فعال 
قبل نظام �ل�شتعمار �لفرن�شي، ول�شت �أريد 
لأخي  لأ�أكد  فقط  ولكن  هنا،  ��شتهز�ء� 
�أهميتها،  رغم  �لرم�ز  كل هذه  �أن  �ملغربي 
فهي ل ت�شتطيع �إلغاء �لعن�رش �ل�حيد �لهام 
�لب�رشي  ومك�نها  �شعبها  وه�  دولة،  �أي  يف 

ل غري.
�شيغة  �أ�شحح  �أن  فقط  �أردت  مبدئيا  �إذ� 
�ملعا�رشة،  مبنطق  تتحدث  �لتي  �أ�شئلتك، 
وظروفه  �أحكامه  له  �لتاريخ  �أن  وتتنا�شى 

ذ�ته  بحد  �لدولة  مفه�م  و�أن  �ملختلفة، 
عليه  يتفق  مل  وفل�شفي  �شيا�شي  كمفه�م 
�لب�رش حتى �ل�شاعة، وذلك �أمر طبيعي ب�شبب 
و�لدينية،  و�لثقافية  �ل�شيا�شية  �ختالفاتهم 
ولذلك مل يتفق�� �إل على �لأ�شا�شيات، وعلى 
�لعم�م �تفق�� ب�شكل �أو �آخر على �ن �لدولة 
هي بالأ�شا�س كائن �جتماعي قبل �أن يك�ن 
�شيا�شيا، �أي �أن �لدولة هي جمم�عة ب�رشية، 
وهي جمم�عة ت�شري نف�شها ب�شكل تنظيمي 
ما، ولها جمال جغر�يف تعي�س فيه وت�شيطر 
عليه وتد�فع عنه، كل ما عد� ذلك هي �أم�ر 

غري متفق على �رشورتها و�أهميتها.

ماهي الدولة املغربية؟ �صلطنات 
�صغرية واأ�صر حاكمة

�لجتماعية  �لنظم  كانت  �لقدمي  ويف 
�لقبيلة،  هي  �ملعروفة  �ل�شيا�شية 
و�لإمار�ت،  �لقبلية،  و�ملجم�عات 
و�لإمرب�ط�ريات،  و�ملمالك،  و�ل�شلطنات، 
�لخ،  و�لفيدير�ليات،  و�جلمه�ريات 
وجميعها ميكن �أن تعترب �لآن مبثابة كيانات 
عليها  يطلق  �أن  ميكن  �جتماعية-�شيا�شية 

مفه�م �لدولة.
فمثال، ل� �أخذنا بلدك �ملغرب )د�ئما قبل 
فلم  �لغربية(،  �ل�شحر�ء  عن  �أحتدث  �أن 
م�ج�د�  �حلايل  ب�شكله  دولة  �ملغرب  يكن 
فرن�شا.  قبل  من  عليه  �حلماية  فر�س  قبل 
�لتي  هي  �لفرن�شية  �لدولة  كانت  وبالتايل 
ق�ته  �لذي  “�ملخزن”  �شيطرة  فر�شت 
�لب�شاو�ت  على  �ل�شيطرة  على  و�شاعدته 
�للذين كان�� يتقا�شم�ن �ل�شلطان يف �ملغرب 
�أن  قبل  �خلام�س،  حممد  “�ل�شلطان”  مع 
ي�شبح “�مللك” حممد �خلام�س منذ 1956. 
وهنا يجب �أن تع�د للبحث يف تاريخ بالدك 
كلميم،  وبا�شاو�ت  مر�ك�س،  با�شاو�ت  عن 
وغريها.   )1926-1921( �لريف  وجمه�رية 
�ملغربي  �ل�شلطان  كان  �لأحيان  بع�س  ففي 
�و  �أو �مل�حدين،  �لأد�ر�شة،  )�ش��ء يف دولة 
�إل  يحكم  ل  �لعل�يني(  �إىل  �ل�شعديني…. 
�لرباط وحميطها، ورمبا ل� �أح�شن قد يحكم 
�أما بقية �ملدن فاإما تك�ن  فا�س ومكنا�س. 
جمم�عة  �أو  ق�ي،  با�شا  ل�شلطان  خا�شعة 
�لدولة  �لدول، كانت  قبائل. ويف بع�س هذه 

مدينة �أو مدينتني فقط.
لكن على �لعم�م، ميكن �لق�ل �أن �لدولة يف 
تق�دها  �شلطنة  كانت   1666 منذ  �ملغرب 
وقبائل  �أ�رش  كانت  وقبلها  �لعل�يني،  �أ�رشة 
�ملريني�ن،  )�ل�شعدي�ن،  �لدولة  هي  �أخرى 
�مل�حدون(، ومل تكن للمغرب �لأق�شى )كما 
كان ي�شمى( حدود� قارة، لأن حدوده كانت 
�لذي  و”�حلاكم”  “�لدولة”  ق�ة  وفق  تتغري 
�لرباط  تكن  مل  عا�شمته  �أن  كما  يحكم، 
فقط، بل كانت مر�ك�س �أحيانا، وكانت فا�س 
�لتي  �لقبيلة  وكانت مكنا�س، ح�شب  �شابقا، 

حتكم �ل�شلطنة.
لكن جميع هذه �لدول، و�ل�ش��هد �لتاريخية 
م�ج�دة، مل حتكم قط �أبعد من و�دي ن�ن. 
لبع�س  �جلن�بية  �حلدود  �أق�شى  �أن  �أي 
�أحيانا  تتمدد  كانت  )و�لدول(  �ل�شالطني 
ول�شن��ت معدود�ت جن�با لكنها كانت د�ئما 
ه�ؤلء  بع�س  �أن  رغم  �أكادير،  عند  تت�قف 
ولهم  عالقات،  تربطهم  كانت  �ل�شالطني 
�لتي  �لقبائل  �شي�خ  “بع�س”  من  ولء�ت 
و�قت�شاديا  �جتماعيا  وت�شيطر  تعي�س  كانت 
ولء�ت  وهي  ن�ن  و�د  منطقة  على  وب�رشيا 
�شيء  كل  قبل  متبادلة  و��شتفادة  م�شلحة 
بكل  عنها  يتخلى  ذ�ك  �أو  �ل�شيخ  هذ�  كان 
هذ�  يعجبه  مل  �إذ�  تردد  ودون  ب�شاطة 
�ل�شلطان �أو ذ�ك، كما �أنها يف �لغالب كانت 
بال�رشورة  تعني  ول  وحده  �شاحبها  تعني 
قبيلته �أو جتمعه �لقبلي. ولذلك �شتجد �أخي 
باأن  نف�شه،  تاريخك  �إىل  ل� عدت  �ملغربي، 
وحميطه  ن�ن  و�د  ي�شمي  كان  “�ملخزن” 

“بالد �ل�شيبة”.
�أما �ل�شحر�ء �لغربية، �آنذ�ك، فكانت مبثابة 
مل  �لذي  �لبعيد  و�لقليم  �لتام،  �ملجه�ل 
عليه،  بال�شيطرة  مغربي  �شلطان  �أي  يحلم 
حاول��  �لذين  �ل�شالطني  �آخر  �أن  حيث 
جتارة  على  لل�شيطرة  هناك  من  �ملرور 
�لذهب يف �أفريقيا )ومايل باخل�ش��س( كان 
�ل�شعدي،  �لذهبي  �ملن�ش�ر  �ل�شلطان  ه� 
�لأربعة  �لع�شكرية  حمالته  ف�شلت  و�لذي 
منطقي  ل�شبب  نتائجها،  من  �أي  حتقيق  يف 
�ملحيط  من  �ملمتد  �جلن�ب  هذ�  �أن  ه� 

�لأطل�شي حتى م�رش ه� منطقة �شحر�وية 
بلغت  مهما  دولة  �أي  با�شتطاعة  يكن  مل 
و�شع�بة  ل�ع�رتها  عليها  �ل�شيطرة  ق�تها 
�حلياة بها. كما �أن وع�رتها و�شع�بة �حلياة 
�ملقاتلني  �أ�رش�س  من  �أهلها  جعلت  بها 

�لر�ف�شني للخ�ش�ع لأي �شلطان.

االمرباط�رية املرابطية

�لدولة �ل�حيدة �لتي ��شتطاعت ولعق�د قليلة 
�شمال  �متدت  �إمرب�ط�رية  ت�شكيل  فقط 
�ملر�بطني،  دولة  هي  �ملنطقة،  يف  وجن�با 
تكن  مل  �أنها  �لنتباه  ينبغي  �أي�شا،  وهنا 
للدولة  �ملعا�رش  )باملفه�م  مغربية  دولة 
�ملغربية(، بل ت�شكلت �لدولة �ملر�بطية من 
دولتها  �أ�ش�شت  �لتي  �لقبائل  من  جمم�عة 
�لغربية  �ل�شحر�ء  يف م�ريتانيا �حلالية ويف 
�لأمازيغية  �لقبائل  من  وت�شكلت  �حلالية، 
�مل�شلمة �لتي كانت تعي�س يف هذين �لبلدين، 
ثم �نق�شمت �إىل ق�شمني، ق�شم بقيادة ي��شف 
)�أي  �ل�شمال  ل”غزو”  �نطلق  تا�شفني  بن 
وق�شم  حاليا(،  و�جلز�ئر  �لأق�شى  �ملغرب 
“لن�رش  �نطلق  عمر  بن  بكر  �أبي  بقيادة 
�ل�شنغال  �إىل  لي�شل  �أفريقيا  يف  �لإ�شالم” 
وبالتايل، فحتى  غانا.  دولة  ويحارب  ومايل 
�لذي  “�ملغرب”  هي  لي�شت  �لدولة  هذه 
للمك�نات  طبيعي  نتاج  بل هي  �لآن،  تعرفه 
من  نبعت  و�لتي  �شكلتها،  �لتي  �لب�رشية 
م�ريتانيا  ومن  �حلالية  �لغربية  �ل�شحر�ء 
بنى  وباملنا�شبة  �لأق�شى،  �ملغرب  و�حتلت 
ي��شف بن تا�شفني )�مل�ريتاين-�ل�شحر�وي( 
مدينة مر�ك�س �لتي تعرفها �أنت �لآن، ثم بعد 
�ل�شالمية  �لدولة  ووحد  ��شبانيا  غز�  ذلك 
وو�ه  �لط��ئف  مل�ك  على  �شيطر  �أن  بعد 
�ملمالك �ل�شليبية �ل�شبانية، قبل �أن ينتهي 
�مرب�ط�ريته  وت�شعف  وتت�شتت  حكمه 
بعد  قليلة  عق�د�  �مل�حدين  دولة  لتزيحها 
�ملغرب  يف  �لدول  وتع�د  �حلكم  من  ذلك 
�لأق�شى �إىل حجمها �حلقيقي �ملنح�رش يف 
�أو  �أق�شى �ل�شمال �لغربي للقارة �لأفريقية، 

ما يعرف باملغرب �لأق�شى.

وماذا عن ال�صحراء الغربية؟

ولن�شل �لآن �إىل �ش�ؤ�لك عن تاريخ “�ل�شحر�ء 
حاليا  لها  �ملخزن  دولة  و�حتالل  �لغربية” 
متى بد�أ، وكيف كانت �ل�شحر�ء �لغربية قبل 
“�ملعا�رشة” ي�م  �أن يعلن �شعبها عن دولته 

26 فرب�ير 1976، وملاذ� فعل ذلك؟
�إ�شم  �أن  �أخي �ملغربي  �أن تفهم  �أول، عليك 
“�ل�شحر�ء �لغربية” ه� �إ�شم جغر�يف �شيا�شي 
��شتعماري، مثل �لعديد من �لدول �لأفريقية، 
�لتي مل ت�شمي بلد�نها بل ��شطرت ��شطر�ر� 
�ل�شتعمارية  �جلغر�فية  �لت�شميات  لتبني 
لتفادي �لكثري من �حلروب، ولتفادي �لكثري 
�لتي ت�شبب  من �لقنابل �حلدودية �مل�ق�تة 
�لأوروبيني  قبل  من  �أفريقيا  تق�شيم  فيها 
بال�شبط  ولذلك   .1884 برلني  م�ؤمتر  يف 
�لأفريقي  لالحتاد  �مل�ؤ�ش�ش�ن  �لآباء  �أ�رش 
�مل�روثة  �حلدود  “�حرت�م  �عتبار  على 
“�لت��شع  نبذ  و  �ل�شتعمارية”  �حلقبة  عن 
ل�حدة  �أ�شا�شيني  مبد�أين  �لق�ة”  با�شتعمال 
�حلدودية.  �حلروب  تتفادى  حتى  �أفريقيا 
�ملبدئني  هذين  يهدد  �ملغربي  �لنظام  لكن 
وينتهكهما لالأ�شف �ل�شديد منذ قيامه، وقد 
ذلك،  ب�شبب  �لأمرين  جري�نه  جميع  �شاق 
يف  �ملغربي  �لدولة  باأطماع  �لتذكري  ويكفي 
ما ت�شميه “�ملغرب �لكبري” �لذي ميتد �إىل 
�رشقا  متبكت�  و�إىل  جن�با،  �ل�شينغال  نهر 
�أر��شي  ويبتلع مئات �آلف �لكيل�مرت�ت من 
و�جلمه�رية  �جلز�ئر،  �ملبا�رشين،  �جلري�ن 

�ل�شحر�وية وم�رتانيا ومايل.
فكانت  �لغربية”  “�ل�شحر�ء  منطقة  �أما 
وماتز�ل  �أقاليمها،  باأ�شماء  قدميا  تعرف 
�أ�شماء مناطقها م�شتعملة منذ �لقدم، فهي 
و�دي  وهي  تري�س،  وهي  �حلمر�ء،  �ل�شاقية 
وهي  �آو�رشد  وهي  ميجك،  وهي  �لذهب، 
�لغربية  و�ل�شحر�ء  كثري.  وغريها  زم�ر 
�مل��رد  قليلة  �ل�ع�رة،  �شديدة  منطقة 
�أو  جي�س  �أي  يتمكن  مل  وبالتايل  �ملائية، 
بالرومان  بدء�  �لقدمي من غزوها،  دولة يف 
�أفريقيا  �شمال  غزو�  �لذين  و�ل�ند�ل 
�لتي  �لأ�رش  جميع  �إىل  و�ش�ل  و�ش��طئها، 
حكمت �ملغرب. �ل�شعب �ل�حيد �لذي متكن 
من تروي�س �ل�شحر�ء �لغربية هم جمم�عة 

يبن��  مل  �لذين  �لرحل،  �لبدوية  �لقبائل  من 
ثقافة  قط  تكن  مل  ثقافتهم  لأن  مدنا، 
يتنقل�ن  وبد�وة  تنقل  ثقافة  بل  ح�رشية، 
وغربا  �رشقا  وجن�با،  �شمال،  �لأر�س  يف 
�شفر،  جل��ز�ت  حاجة  دون  �ملنطقة  يف 
�لآن.  عنها  �أنت  ت�شاأل  �لتي  للبطاقات  ول 

فافهم.
هذه �لقبائل كان لها بالفعل نظام �جتماعي 
�جلمعية  من  ن�ع  ه�  بها،  خا�س  �شيا�شي 
قدميا  ��شم�ه  لل�شي�خ،  جمل�س  �أو  �لعامة، 
“�أيد �لأربعني” �أو “�آيت �أربعني”، وه� نظام 
ومرجعية  د�شت�ر�  �لإ�شالم  يعتمد  جماعي، 
ت�رشيعية وقان�نية، ويعتمد �لت�شاور و�حلكم 
�لنظام  من  )ن�ع  �شيا�شيا  نظاما  �جلماعي 
�شبه �لربملاين حاليا(، ول يتدخل يف �ل�ش�ؤون 
�ل�شغرية لكل قبيلة على حدة، لكنه ن�ع من 
يف  فقط  يخت�س  �لذي  �لفيدر�يل  �لنظام 
�ل�ش�ؤون �لتي تق�م بني �لقبائل بع�شها بع�س، 
�أجنبي،  تهديد  حالة  يف  �لأجانب،  مع  �أو 
�خلطرية  �لق�شايا  يف  للنظر  �ملحاكم  يقيم 
بني  و�لنز�عات  �لعتد�ء�ت  �أو  �لقتل،  مثل 
وغريها  و�لدية  �ل�شلح  ويعقد  �لقبائل، 
�جلهاد  ويعلن  �ل�شالمية،  �ل�رشيعة  ح�شب 
)�حلرب( �شد �لغز�ة مثلما فعل مر�ت كثرية 
وبرتغالية،  ��شبانية،  غزو  حماولت  �شد 
وفرن�شية. هذ� ه� �لنظام �لذي كان �شائد� 
بدو  ولأنهم  �لغربية.  �ل�شحر�ء  قبائل  بني 
�أن  ي�ما  يقبل��  مل  بحريتهم  ومتم�شك�ن 
ول  منهم  ل  �أمري  �أو  �شلطان  عليهم  يتاأمر 
�شي�خها  قبيلة  لكل  كان  بل  غريهم،  من 
جمم�عة  لكل  وكان  و�حد�(،  �شيخا  )ولي�س 
قبلية �أعيانها وحكماوؤها وعقالوؤها من �أهل 
عاد�تهم  �ل�شحر�ويني يف  لأن  و�لعقد  �حلل 
وتقاليدهم كان�� �أقرب لتقبل نظام �شيا�شي 
ليقبل��  يك�ن��  ومل  جمه�ري  �أو  برملاين 

�مللكية �أبد�.
تاريخ الدبل�ما�صية والعالقات 

الدولية؟

ويف ما يخ�س �ل�شفر�ء و�لعالقات �خلارجية 
�لدول  �أن  ورغم  عنه،  ت�شاأل  مما  وغريها 
�أ�شخا�شا كر�شل و�شفر�ء  قدميا كانت تعني 
�إل �أن �لنظام �لدبل�ما�شي ب�شكله �لذي ترمي 
حتى  ويختلف  ما،  ن�عا  حديث  �إليه  �أنت 
�لتعريف له من جتربة لأخرى ح�شب �لدول، 
تعلم  �أن  عليك  ولكن،  ل�حده.  مبحث  وهذ� 
بالفعل  كان��  �ل�شحر�وية  �لقبائل  �شي�خ  �أن 
�ملجاورة،  �لدول  مع  �لتفاقيات  يعقدون 
�لتاريخية  �ل�ش��هد  من  �لكثري  وهناك 
�ل�شبانية،  �ل�ثائق  �أر�شيف  يف  ذلك  على 

و�لربتغالية و�لربيطانية بالأ�شا�س.
�ل��شطى  �لقرون  �أن  �أي�شا  وملعل�ماتك 
عرفت  ع�رش  �لتا�شع  �لقرن  غاية  و�إىل 
كثرية  ووقائع  وحروبا  و�رش�عات  جتاذبات 
كبري  وعدد  �لغربية  �ل�شحر�ء  قبائل  بني 
وقد  �لغربية.  �لدول  وم��طني  بحارة  من 
�لإ�شبان،  و�لقر��شنة  �لبحارة  �آلف  وقع 
و�لأمريكيني،  و�لربيطانيني،  و�لفرن�شيني، 
لدى  �لأ�رش  يف  غريهم  ورمبا  و�لربتغاليني، 
يطلق  ل  كان��  حيث  �ل�شحر�وية،  �لقبائل 
باتفاقيات  �إل  دولهم  قبل  من  �رش�حهم 
دفع  عرب  �ل�شحر�وية  �لقبائل  مع  مبا�رشة 
�لفدية. ويف منا�شبات كثرية كان �ل�شالطني 
�ملغاربة �أنف�شهم يدفع�ن هذه �لفدية نيابة 
عن �لدول �لغربية �ل�شديقة لهم، وي�شلم�نها 
�حل�ش�ل  �أجل  من  �ل�شحر�وية  للقبائل 
دولهم،  من  بطلب  �أجانب  �أ�رشى  على 
قبل  من  ب��شاطة  ذلك  يتم  ماكان  وغالبا 
�أو ما يعرف �لآن  �أعيان منطقة و�دي ن�ن، 
�لأ�رشية  �لعالقات  نتيجة  �ملغرب،  بجن�ب 
و�لتجارية �لتاريخية بني قبائل هذه �ملنطقة 
�لتي تعترب قبائال �شحر�وية على كل حال، 
و�لقبائل �لتي كانت ت�شكن �ل�شحر�ء �لغربية 
�ملتعارف عليها حاليا بحدودها �ملعا�رشة. 
�ل�شحر�ويني،  من  �عتد�ء  هذ�  يكن  ومل 
�شد  بالدهم  عن  م�رشوعا  دفاعا  كان  بل 
�لقر��شنة  و�شد  �لأجنبي،  �لغزو  حماولت 
مر�ت  �عتدو�  �لذين  �لأروبيني  و�لبحارة 
كثرية على �لعائالت �ل�شحر�وية �لتي تقطن 
�أي�شا  كثرية  �ش��هد  وهناك  �لبحر،  بجانب 
على هذه �لغزو�ت �لغادرة للبحارة �لأجانب 
�لبحارة  خا�شة  منهم،  �لعديد  مذكر�ت  يف 
وميكن  و�لأمريكان،  و�لربتغاليني  �ل�شبان 
و�ش��هد  وتاريخ  كامل  �أدب  على  �لعث�ر 

ووثائق كثرية عن هذ� �مل��ش�ع. 

بقلم: ماء العينني لكحل

ت��صلت منذ ب�صعة اأ�صهر 
بر�صالة من �صديق �صحراوي 

اأخربين اأنه يف ح�اره مع 
بع�ض اأ�صدقائه من اململكة 

املغربية الذين يعمل�ن معه 
يف �صركة باإحدى الدول 

االأوروبية، غالبا ما يع�دون 
لل�ص�ؤال عن م�ا�صيع من قبيل: 

ماهي الدولة التي كانت يف 
ال�صحراء الغربية قدميا؟ 

واأين هي عمالتها” وعلمها؟ 
وبطاقاتها ووثائقها؟ بل 

وي�صاأل�ن حتى عن �صفاراتها 
وعالقاتها الدولية الخ، وطلب 

مني اأن اأح�صر له ج�ابا يفيد 
رفاقه يف فهم امل��ص�ع.

وبعد تفكري، قررت االإجابة 
عن ر�صالته بر�صالة طلبت منه 

اأن ي�جهها الأ�صقائه املغاربة، 
لعلهم يفهم�ن حقيقة هذه 

الق�صايا التاريخية التي يلقي 
بها الكثريون يف النقا�ض دون 
فهم �صحيح لها وال لظرفياتها 

التاريخية. وبالتايل، فاإن 
ال�رقة احلالية لي�صت بحثا 

اأكادمييا، بل هي جمرد 
ر�صالة اإىل املغاربة واإىل 

القارئ العربي الذي يتعر�ض 
اأحيانا للت�صليل اأو االرتباك 
عندما يحاول فهم الق�صية 

ال�صحراوية، حني ينربي له 
املغاربة باحلديث عن حق�ق 
تاريخية مزع�مة لهم على 
ال�صحراء الغربية، راجيا اأن 

اأوفق يف حثهم اأ�صا�صا على 
البحث، والتمحي�ض، والتفكري 
خارج الدعايات التي زرعتها 

االآلة الدعائية املغربية يف 
عق�لهم منذ ال�صبعينات، 

وخارج �صياق �صعار العيا�صة 
الفارغ “املغرب يف �صحرائه 

وال�صحراء يف مغربها”.

اأقالم
ج1



يخو�ض املنتخب الوطني لكرة اليد رجال مباراة 
ممّيزة اأم�سية اليوم عندما يالقي نظريه الفرن�سي 
العامل  كاأ�ض  مناف�سة  من  الرئي�سي  الدور  يف 
اجلارية فعالياتها يف م�رص، حيث تنطلق مباريات 
مواجهات  واأوىل  اليوم،  من  ابتداء  الثاين  الدور 
التاأهل  تاأ�سرية  ال�سباعي اجلزائري الذي اقتطع 
الثالث  املركز  يف  التمهيدي  الدور  اإنهائه  عرب 
من املجموعة ال�ساد�سة �سوف تكون �سعبة على 
اجليزة  يف  اأكتوبر   6 مبدينة  الريا�سية  القاعة 
التاريخية  الدوافع  علمنا  اإذا  خا�سة  امل�رصية، 
مناف�سة  كل  ت�سبق  التي  والإ�سارة  البلدين  بني 
جتمعهما مبختلف الخت�سا�سات الريا�سية، وهو 
الأمر الذي يجعل اأ�سبال املدرب اآلن بورت اأمام 
مهمة معقدة من اأجل الدفع باأ�سباله اإىل اخلروج 
مواجهتيه  موا�سلة خو�ض  قبل  ايجابية،  بنتيجة 
اأمام منتخبي الرنويج  الدور  املتبقيتني من هذا 
والأحد  اجلمعة  يومي  املقررتني  و�سوي�رصا 
الوطنية  النخبة  فاإن  الغر�ض  ولهذا  املقبلني، 
ت�سعى اإىل حتقيق املفاجاأة يف هذا اللقاء الذي 
اأجل  من  واحلرارة  بالعزمية  لعبه  على  تعول 

الو�سول اإىل الهدف الذي ت�سعى اإليه.
يعمل الطاقم الفني الوطني على ا�ستغالل ارتفاع 
الذي  امل�ستوى  عقب  الالعبني  لدى  املعنويات 
التمهيدي  الدور  ختام  يف  الربتغال  اأمام  قّدموه 
الظهور  نحو  بهم  الدفع  اأجل  املونديال من  من 
بوجه اأف�سل، ورفع الن�سق والريتم يف ظل التقدم 

بالأدوار وال�سطدام مبنتخبات اأقوى من الأدوار 
ال�سابقة، خ�سة اإذا علمنا اأن املنتخب الفرن�سي 
العاملي  العر�ض  يف  امل�ساركة  الفرق  اأقوى  احد 
الفوز  على  للتناف�ض  ومر�سح  ال�سغرية،  للكرة 
م�سعود  الالعب  رفقاء  فاإن  وبالتايل  باللقب، 
بركو�ض  يعلمون حجم امل�سوؤولية التي تنتظرهم 
بلقاء  النت�سار  اأجل  ال�سعب اجلزائري من  امام 

يعني لهم الكثري.

الالعبون يظهرون م�ستويات 
اأف�سل اأمام الربتغال رغم الهزمية

من  الأول  الدور  اجلزائري  ال�سباعي  واختتم 
ظهروا  بعدما  الأداء  يف  بتح�سن  العامل  كاأ�ض 
-19 بنتيجة  انهزامهم  رغم  اأف�سل  مب�ستوى 
وهي   ،14-9 الأّول  ال�سوط  انتهى  بعدما   ،26
الهزمية الثانية على التوايل بعد اللقاء ال�سابق 
الأداء  حت�ّسن  على  وقفنا  اأين  اإي�سلندا،  اأمام 
وتقدمي م�ستويات مقبولة من الالعبني خا�سة 
يف ال�سوط الأول متكنوا من تقليل وطاأة اخليبة 
منتخبي  اأمام  لقاءيهم  اأوىل  يف  قدموها  التي 
الأداء  يف  الرتاجع  لكن  واإي�سلندا،  املغرب 
خا�سة الدفاعي جاء على خلفية الطرد الذي 
تعر�ض له املدافع ه�سام كعبا�ض، الأمر الذي 

اأثر بال�سلب على اأداء الالعبني.
عي�سة ق.
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عي�سة ق.

الذي مّتت اإقالته من مهامه قبل انطالق 
البطولة الوطنية دون الك�سف عن الدوافع 
وراء القرار الذي فاجئ املتتبعني واأن�سار 

الحتاد.
النادي  اإدارة  انطلقت  اآخر،  �سياق  يف 
التعداد  لتدعيم  التح�سري  يف  العا�سمي 
حت�سبا للمركاتو ال�ستثنائي الذي اأطلقته 
الفاف لالأندية املحرتفة، ويف هذا ال�سدد 

لالحتاد  ال�سابق  الالعب  يكون  اأن  ينتظر 
�سفقات  اأوىل  مزيان  الرحمان  عبد 
اجلديد،  العام  مطلع  اجلديدة  الفريق 
وهو الذي اأ�سحى خارج ح�سابات الطاقم 
اأين  التون�سي،  الرتجي  لناديه  الفني 
من  ر�سميا  عر�سا  الرواق  مهاجم  تلقى 
يريد  الذي  يحي  عنرت  الريا�سي  املدير 
الأمامية  القاطرة  وتدعيم  معه  التعاقد 
عن  البحث  اإىل  النتقال  قبل  بخدماته، 
املنا�سب  يف  اأخرى  عنا�رص  ا�ستقدام 

ت�سكيلة  م�ستوى  على  الدعم  حتتاج  التي 
الدفاع يف  "�سو�سطارة"، على غرار  اأبناء 
م�سوؤويل  اهتمام  عن  م�سادر  ظل حديث 
عبد  الأمين  املدافع  بخدمات  الحتاد 
القادر بن عيادة الذي يتواجد يف و�سعية 
مبهمة رفقة نادي الإفريقي التون�سي على 
خلفية عدم تاأهيله يف �سفوفه، املر الذي 
مفكرته  �سمن  ي�سعه  يحي  عنرت  يجعل 
ذلك،  جانب  اإىل  معه.  التعاقد  ق�سد 
ينتظر اأن ي�سجل احلار�ض األك�سي�ض قندوز 

للفريق  ال�سا�سية  الت�سكيلة  اإىل  عودته 
مبنا�سبة اللقء الذي ينتظرهم نهاية هذا 
الأ�سبوع اأمام اهلي برج بوعريريج �سمن 
يف  الثقة  اإعادة  وتاأتي  الوطنية،  البطولة 

الإ�سابة  اإىل  املغرتب  احلار�ض  خدمات 
والتي  �سيفور  احلار�ض  لها  تعر�ض  التي 
املناف�سة،  عن  الأقل  على  �سهرا  تبعده 
فروجي  تيريي  املدرب  �سي�ستنجد  اأين 

اإثر  على  ا�ستبعاده  بعد  قندوز  بخدمات 
التي ظهر بها بداية  امل�ستويات املخيبة 
ابتعاد  اإىل  بالإ�سافة  اجلاري،  املو�سم 

زمامو�ض عن املناف�سة ب�سبب الإ�سابة.

اأعلنت اإدارة نادي احتاد العا�سمة تعيني نذير بوزناد اأمينا عاما للفريق وذلك 
عقب ن�سرها بيانا اأم�س ك�سفت خالله تو�سل رئي�س جمل�س الإدارة عا�سور 

جلول اإىل اتفاق مع الأمني العام ال�سابق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم ونادي 
اهلي برج بوعريريج من اجل تويل املن�سب وال�سروع يف مهامه ب�سفة ر�سمية، 

حيث اأولت اإدارة النادي العا�سمي لبوزناد اإىل جانب من�سب الأمانة العام مهمة 
الإ�سراف على الأمور الإدارية واملالية، وهو ما يجعل املعني يخلف مدير الإدارة 

ال�سابق للفريق عبد الغني هادي .

عنرت يحي مهتم با�ستقدام مزيان وبن عيادة وقندوز يعود اأمام الكابا

جلنة الن�سباط ت�سرب بيد من حديد وتعاقب 9 لعبني اآخرين

اإق�ضاء كوكبو اأوكريف وبن �ضابح 3 مقابالت

�ضمك يف�ضخ العقد مع احلار�س بزغبة

من  بيد  الن�سباط  جلنة  �رصبت 
ثقيلة  عقوبات  واأنزلت  حديد 
للجولة  حت�سبا  وذلك  الأندية  على 
الأ�سبوع  نهاية  جرت  التي  الثامنة 
املنق�سي، ويف هذا ال�سدد عاقبت 
املحرتفة  للرابطة  التابعة  الهيئة 
بالإق�ساء  ثالثة لعبني  القدم  لكرة 
الأمر  ويتعلق  مقابالت  ثالث  من 
بلوزداد  �سباب  لعب  من  بكل 
البنيني مار�سولن كوكبو وذلك على 
اإثر تلقيه الطرد املبا�رص بالبطاقة 
لعبها  املقابلة  خالل  احلمراء 
تدخل  عقب  وهران  مولودية  اأمام 

الفريق  لعبي  اأحد  على  خطري 
التي  العقوبة  نف�ض  وهي  اخل�سم، 
بن  ر�سا  الثنائي  على  ت�سليطها  مت 
�سايح لعب �سبيبة القبائل وحممد 
لنف�ض  تلم�سان  وداد  من  اأوكريف 
اخلطاأ، الأمر الذي يجعلهم يغيبون 
اإىل غاية اجلولة 12،  عن املناف�سة 
يف املقابل مت اإيقاف كل من لعبي 
ربيع مفتاح، عبد  داي  ن�رص ح�سني 
قعقع  واأحمد  �سويطر  الروؤوف 
اأربع  بوعريريج  برج  اأهلي  لعب 
نافذين  لقاءين  منها  مقابالت 
نحو  ريا�سي  غري  ت�رصف  اإثر  على 

عوقب  ذلك  جانب  غلى  احلكم، 
ال�سدا�سي زكريا بوطاهرة من احتاد 
�رصيف  يحي  علي  �سيد  بلعبا�ض، 
بلي  اإ�سحاق  ال�ساورة،  �سبيبة  لعب 
اإيهاب  داي،  ح�سني  ن�رص  لعب 
لعبا  اأو�سان  وتاكفارينا�ض  ق�سا�ض 
اأهلي برج بوعريريج و�رصيف حجار 
مبواجهة  املدية  اأوملبي  مدرب 
عوقبت  ذلك  جانب  اإىل  واحدة. 
غراة  بدفع  ال�ساورة  �سبيبة  اندية 
مالية قيمتها 10 مليون �سنتيم ب�سبب 
النفق  اأمام  غرباء  اأ�سخا�ض  تواجد 
املالب�ض،  تغيري  اإىل غرف  املوؤدي 

ونف�ض الغرامة املالية لن�رص ح�سني 
امل�سيء  الت�رصف  ب�سبب  داي 
عقب  التحكيم  طاقم  نحو  لالعبيه 
بالت�سفيق  قاموا  اأين  اللقاء  نهاية 
لقائه  نتيجة  على  احتجاجا  عليه 
عوقبت  بينما  ال�ساورة،  �سبيبة  اأمام 
بغرامة  اجلزائر  مولودية  اإدارة 
الو�سول  ب�سبب  �سنتيم  مليون   5
ماي،   8 ملعب  اإىل  للفريق  املتاأخر 
ن�رص  لفريقي  مليون   4 وغرامة 
بوعريريج  برج  واأهلي  داي  ح�سني 

للف�سل يف ت�سيري املواجهة. 
عي�سة ق.

العقد  ف�سخ  اأم�ض  ال�سعودي  �سمك  نادي  اأعلن 
ر�سميا رفقة حار�ض مرماه اجلزائري م�سطفى 
زغبة، بعد عام دافع فيه الالعب اجلزائري عن 
لنادي  الر�سمي  احل�ساب  وكتب  �سمك،  األوان 
�سمك  نادي  اإدارة  "قدمت  تويرت:  على  �سمك 
�سكرها وتقديرها للحار�ض اجلزائري م�سطفى 
زغبة  نظري متثيله الفريق الكروي الأول ملو�سم 
ريا�سي"، واأكد النادي اأنه يعترب زغبة من خرية 
الالعبني خلقا واأداء متمنية له التوفيق والنجاح 

جانفي  يف  �سمك  اإىل  زغبة  وان�سّم  م�ستقبال، 
 11 وخا�ض  ال�سعودي،  الوحدة  من  قادما   2020
الدوري املو�سم املا�سي،  مباراة مع �سمك يف 
 8 �سطيف  وفاق  لنادي  ال�سابق  احلار�ض  لعب 
كاأ�ض  دوري  من  احلالية  الن�سخة  يف  مباريات 
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني، حيث يحتل 
�سمك املركز الأخري بر�سيد 9 نقاط بعد مرور 

13 جولة.
ق.ر.

اإدارة املا�س بني خيار رفع �سكوى بلوزان اأو دفع م�ستحقاته املالية

رف�س �ضكوى مولودية اجلزائر �ضد 
روين لعدم الخت�ضا�س

قوية  �سفعة  اجلزائر  مولودية  نادي  اإدارة  تلّقت 
مراد  بري  حمكمة  اأ�سدرته  الذي  احلكم  بعد 
التي  الدعوى  حول  الخت�سا�ض  بعدم  راي�ض 
روين  الكامريوين  الالعب  �سد  برقعها  قامت 
وانكواي �سعيا منها اإىل ف�سخ العقد معه ومطابته 
بتزوير  القيام  اإثر  على  مالية  غرامة  بدفع 
حمل  له  ي�سبق  مل  الذي  وهو  الدولية  ال�سهادة 
عليه  تن�ض  مثلما  الكامريوين  املنتخب  األوان 
قوانني الحتادية اجلزائرية لكرة القدم من اأجل 

ال�سماح لالأندية املحرتفة بالتعاقد مع لعبني اأجانب، حيث تلقت اإدارة رئي�ض النادي عبد 
النا�رص اأملا�ض وثيقة من املحكمة توؤكد عدم جدول الق�سية بدعوى عدم الخت�سا�ض، 
ة واأن الالعب م�سّجل يف الرابطة  وهو الأمر الذي يجعل امل�سريين يف ورطة حقيقية، خا�سّ
الفريق ب�سفة  انه غادر  با�سمه رغم  اإجازة  التعداد وميلك  املحرتفة كالعب يف �سفوف 
نهائية  ال�سائفة املا�سية، وهو ما اأ�سحى يحرم النادي العا�سمي من جلب لعب اجنبي 
اآخر اإىل جانب الالعب الآخر �سيال. �سوف جتد اإدارة "العميد" نف�سها اأمام خيار الذهاب 
اإىل حمكمة لوزان ال�سوي�رصية ورفع �سكوى على م�ستوى جلنة النزاعات بالحتاد الدويل 
املولودية على  �سكوى �سد  رفع  الذي  الكامريوين  لالعب  تعوي�سات  دفع  اأو  القدم،  لكرة 

م�ستوى الفيفا.
عي�سة ق.

تعيني بوزناد اأمينا عاما لحتاد العا�ضمة

اجلزائر / فرن�سا اليوم ابتداء من ال�ساعة 18:00

ال�ضباعي اجلزائري يف حتدي ناري اأمام فرن�ضا

اإدارة ميتز حّددت �سعره بقيمة 6 مليني اأورو هذا املركاتو ال�ساوي

اأوملبيك مار�ضيليا مهتم با�ضتقدام فريد بولية
اأوملبيك  نادي  اإدارة  دخلت 
�سعيا  اخلط  الفرن�سي  مار�سيليا 
الالعب  رفقة  للتعاقد  منه 
بولية،  فريد  اجلزائري  الدويل 
التي  الأ�سماء  �سمن  و�سعه  اين 
خدماته  على  احل�سول  يعتزم 
عقب التاألق الالفت الذي يقدمه 
الكروي  املو�سم  مطلع  منذ 
اجلاري رفقة فريقه احلايل ميتز 
الأوىل  الدرجة  دوري  الن�ساط يف 
نادي  اإدارة  وتعتزم  الفرن�سية، 
على  احل�سول  الفرن�سي  اجلنوب 
جنمها  لقرتاب  بالنظر  الالعب 
املغادرة  من  �سان�سون  مورغان 
�ستكون  اأين  جديدة،  وجهة  نحو 
للبحث  م�سطرة  احلالة  هذه  يف 
�سناعة  من�سب  يف  له  بديل  عن 

اللعب، وهو الأمر الذي جتده يف 
ح�سب  الوطني  املنتخب  لعب 
مركاتو"  "فوت  موقع  ك�سفه  ما 
بولية  ربط  الذي  الفرن�سي، 
بالرحيل بن�سبة كبرية من �سفوف 

يف  اأكرب  بفريق  واللتحاق  ميتز، 
يظهرها  التي  امل�ستويات  ظل 
كبار  اهتمام  حمل  جعلته  والتي 
"الليغ1"، وهو الذي �ساهم  دوري 
مع  اأهداف  �سبعة  ت�سجيل  يف 

توقيع  عرب  املو�سم،  هذا  فريقه 
متريرات   4 ومنح  اأهداف  ثالثة 
 16 جمموع  مدار  على  حا�سمة، 

مباراة خا�سها هذا املو�سم.
البالغ  الالعب  تواجد  ظل  ويف 
عمره 28 عاما يف اح�سن اأحواله، 
باحل�سول  الأندية  اهتمام  فاإن 
على خدماته، جعلت اإدارة ناديه ميتز 
التحويالت  �سوق  يف  قيمته  حتدده 
الذي  للنادي  اورو  مليون   6 مببلغ 
يريد التعاقد معه ابتداء من املركاتو 
مو�سمه  يلعب  الذي  وهو  املقبل، 
الثاين فقد يف امل�ستوى العايل بعدما 
كانت اإدارة ناديه احلايل قامت ب�رصاء 
عقده �سائفة العام 2018 بقيمة 800 

األف اأورو.
عي�سة ق.
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الإيطايل  الدوري  ب�صدارة  ميالن  انفرد 
بهدفني  كالياري  م�صّيفه  على  تغلبه  بعد 
 18 اجلولة  ختام  يف  ام�س  اول  نظيفني 
من امل�صابقة، و�رضب املهاجم ال�صويدي 
م�صاركته  يف  بقوة  اإبراهيموفيت�س  زلتان 
عن  اأبعدته  اإ�صابة  من  العودة  بعد  الثالثة 
بثنائيته  وقاد  نوفمرب،   22 منذ  املالعب 
وبعد  بال�صدارة،  جمددا  لالنفراد  ميالن 
الأخرية  اخلم�س  الدقائق  يف  �صارك  اأن 
تورينو  �صد  املا�صية  املرحلة  مباراة  من 
الثالثاء  مباراة  من  الأول  ال�صوط  يف  ثم 
ميالن  -فاز  الكاأ�س  يف  ذاته  الفريق  �صد 
بركالت الرتجيح-، خا�س اإبراهيموفيت�س 
حتى  بدايتها  من  اأ�صا�صيا  كالياري  مباراة 
ال�صعب  الرقم  زال  ما  اأنه  واأثبت  نهايتها 

رغم اأعوامه الـ39، وبت�صجيله الثنائية اأعاد 
بفارق  بال�صدارة  وحيدا  ميالن  ال�صويدي 
ميالن  اإنرت  اللدود  جاره  عن  نقاط  ثالث 
جوفنتو�س  على  املن�رضم  الأحد  الفائز 
حامل اللقب، مانحا فريقه الدفع املعنوي 
ال�صبت ثم  القوي  اأتالنتا  لقاء  الالزم قبل 
اإنرت بالذات الأربعاء يف ربع نهائي الكاأ�س، 
وكانت املباراة تاريخية مليالن، اإذ عادل 
خارج  هزمية  دون  من  له  �صل�صلة  اأطول 
ملعبه 16 لقاء منذ اعتماد النقاط الثالث 
حققها  والتي   ،1995-1994 مو�صم  للفوز 
بح�صب   2004 واأفريل   2003 �صبتمرب  بني 

»اأوبتا« لالإح�صاءات.
هرنانديز  تيو  الفرن�صي  الظهري  وبغياب 
جالهان  هاكان  الرتكي  الو�صط  ولعب 

اأنتي  للكرواتي  ان�صما  اللذين  اأوغلو 
بعد  كرونيت�س  رادي  والبو�صني  ريبيت�س 
»كوفيد-19«،  بفريو�س  اأي�صا  اإ�صابتهما 
ا�صتهل ميالن اللقاء باأف�صل طريقة بف�صل 
»رو�صونريي«  و�صع  الذي  اإبراهيموفيت�س 
يف املقدمة بعد 7 دقائق فقط من ركلة 
الأوىل  املرة  وهي  بنف�صه،  انتزعها  جزاء 
لت�صع  اإبراهيموفيت�س  فيها  ي�صجل  التي 
خالل  اأ�صا�صيا  يبداأها  متتالية  مباريات 
ووجد  الكربى،  الدوريات  يف  م�صريته 
مبارياته  يف  املرمى  اىل  طريقه  ميالن 
اأطول  معادل  ملعبه،  خارج  الأخرية   19
حققها  والتي  الناحية  هذه  يف  له  �صل�صلة 

بني مار�س 1992 واأفريل 1993.
اجلزائري  غياب  من  اأي�صا  معاناته  ورغم 

ا�صماعيل بن نا�رض وماتيو غابيا لالإ�صابة 
والربتغايل رافايل لياو لالإيقاف، جنح فريق 
املدرب �صتيفانو بيويل يف اإ�صافة الهدف 
الثاين عرب اإبراهيموفيت�س اأي�صا اإثر متريرة 
من دافيدي كالبريا رافعا ر�صيده اإىل 12 
الدوري  يف  خا�صها  مباريات   8 يف  هدفا 
اأي�صا عن بدايته  هذا املو�صم الذي غاب 

وحافظ  كورونا،  بفريو�س  اإ�صابته  نتيجة 
رغم  الهدفني  بهذين  تقدمه  على  ميالن 
ا�صطراره لإكمال اللقاء بع�رضة لعبني يف 
من  العائد  طرد  بعد  الأخري  ال�صاعة  ربع 
�صايلمايكرز  األيك�صي�س  البلجيكي  الإ�صابة 
اأر�صية  دخوله  على  معدودة  دقائق  بعد 

امللعب.

ابراهيموفيت�ش يقود امليالن لالنفراد ب�ضدارة الكالت�ضيو

�ضالح ي�ضع الكرة يف ملعب ليفربول

ليفربول  مع  م�صريته  اإحاطة  �صالح  حممد  امل�رضي  النجم  وا�صل 
مبزيد من الغمو�س، مبيًنا اأَنّ م�صتقبله مع »الريدز« بني يدي النادي، 
ي�صتبعد  مل  املا�صي،  ال�صهر  مثرية  بت�رضيحات  اأدىل  �صالح  وكان 
خاللها اإمكانية النتقال م�صتقباًل لريال مدريد اأو بر�صلونة، وحينها 
باأنه ل يوجد �صبب حقيقي يجعل  ليفربول  رد يورغن كلوب مدرب 
اأي لعب يرتك الفريق يف هذه املرحلة، واأجرى �صالح مقابلة مع 
قناة »تي يف 2« الرنويجية، و�صع جمدًدا من خاللها الكرة يف ملعب 
ليفربول، موؤكًدا اأَنّ م�صتقبله بني يدي امل�صوؤولني بالنادي لإجنليزي، 
ونقلت �صحيفة »ديلي ميل« عن �صالح قوله يف املقابلة: »اإذا كنت 
اأ�صاف:  البقاء لأطول فرتة ممكنة«، لكنه  اأريد  اإين  ت�صاألني، �صاأقول 
دائًما  �صاأبذل كل جهدي  النادي،  يدي  الأمر بني  �صابًقا،  قلت  »كما 
الفوز بكل لقب  اأريد  اأتواجد فيها هنا،  التي  الأخرية  الدقيقة  حتى 
ممكن، اأريد اأن اأقدم كل ما لدَيّ للنا�س الذين اأظهروا حبهم يل يف 
�صيف  روما  من  قادًما  ليفربول  اإىل  �صالح  وانتقل  الأوقات«.   كل 
قدم  ما  و�رضعان  اإ�صرتليني،  جنيه  مليون   36.9 مقابل   2017 العام 
اأعلى  واحًدا من  ما جعله  التايل،  العام  النادي عقًدا حم�صًنا يف  له 
العام  وينتهي عقد �صالح احلايل �صيف  الفريق،  اأجًرا يف  الالعبني 
تقدمي عقود  الوقت احلايل على  قادر يف  ليفربول غري  لكن   ،2023
جلائحة  القت�صادية  بالتبعات  النادي  تاأثر  مع  لالعبيه،  جديدة 
»كوفيد-19«، ويف املقابلة، حتّدث �صالح عن ال�صعوبات التي تواجه 
ليفربول على اأر�س امللعب هذا املو�صم، وقال: »بداأنا املو�صم ب�صكل 
جيد حًقا، ول�صوء احلظ، مل نقدم ما يكفي للفوز باملباريات القليلة 
املا�صية، لكن با�صتطاعتنا الأداء ب�صكل اأف�صل«، ووا�صل: »علينا اأن 
نخطو خطوات قليلة للوراء ونلعب بطريقتنا، بالطبع اأثرت الإ�صابات 
بطريقة اأو باأخرى، لكن الالعبني الذين يلعبون يف هذه املراكز دائما 
ما يقدمون اأف�صل ما لديهم«، وتابع: »فقدنا جنوم من الطراز الرفيع 
ا،  مثل فريجيل فان دايك، جو غوميز، وديوغو جوتا كان م�صاًبا اأي�صً
الو�صع �صيكون اأف�صل لو تواجد هوؤلء الالعبني معنا، لكننا ل نتذمر 
مبا اأننا منلك لعبني �صبان اأدوا ب�صكل جيد حًقا«، وختم: »نعم تاأثرنا 

بالإ�صابات لكن يجب اأن نتعامل مع الو�صع ون�صتمر، ول نتذمر«.

كلوب: تاأمني التاأهل لدوري الأبطال قبل التفكري باللقب
مدرب  كلوب  يورغن  الأملاين  يرى 
نادي ليفربول اأنه يتعني على فريقه 
اإىل  التاأهل  ل�صمان  معركة  خو�س 
دوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل، 
قبل التفكري باإمكانية احلفاظ على 
وبتعادله  الإجنليزي،  الدوري  لقب 
يونايتد  مان�ص�صرت  مع  ال�صلبي 
تراجع  املن�رضم،  الأحد  املت�صدر 
بفارق  الرابع  املركز  اىل  ليفربول 
عن  ونقطة  يونايتد  عن  نقاط   3
�صيتي  ولي�صرت  �صيتي  مان�ص�صرت  كل 
بفارق  يبتعد  كما  مباراة،   18 بعد 
هام  و�صت  عن  فقط  نقاط  خم�س 
من  �صل�صلة  وادت  التا�صع،  يونايتد 
الدفاع  قلب  خ�صو�صاً  ال�صابات، 

اإىل  دايك،  فان  فريجيل  الهولندي 
الأحمر،  للفريق  متذبذب  مو�صم 
جوتا  ديوغو  الربتغايل  يفتقد  كما 
بعد تقدميه اداء هجومياً لفتاً اإثر 

قدومه من ولفرهامبتون.
املتوقعة  غري  النتائج  ظل  ويف 
كلوب  قال  الطليعة،  اأندية  ملعظم 
اأي  من  اأ�صد  �صتكون  املناف�صة  اإن 
وقت م�صى: »عندما انهينا املو�صم 
يف مركز الو�صافة، بداأت اأفكر حقاً 
التاأهل  �صمان  بعد  اللقب  باإحراز 
اأول  ويتاأهل  البطال«،  دوري  اإىل 
الربميريليغ  ترتيب  يف  اأندية  اأربعة 
من  املجموعات  دور  اإىل  مبا�رضة 
لالأندية،  الأهم  القارية  امل�صابقة 

دورمتوند  بورو�صيا  مدرب  وتابع 
يتعني  وما  عملي  »اأعرف  ال�صابق 
التاأهل  هو  الأهم  به،  القيام  علي 
مدى  واأعرف  البطال  دوري  اإىل 
�صعوبة الأمر، �صيكون هذا املو�صم 
الأوائل«،  لالأربعة  �صعباً  �صباقاً 
ان  عاما   53 البالغ  املدرب  واأقّر 
الكرث  ال�صنف  لي�صوا  امل�صجعني 
�صرباً ويريدون الفوز يف كل مباراة، 
عنهم،  خمتلفاً  »ل�صت  واأ�صاف: 
وقت  منذ  العمل  هذا  يف  لكنني 
الأوقات  اجتياز  ان  لأعرف  طويل 
»لي�س  وتابع:  كثرياً«،  وارد  ال�صعبة 
ال�صعب يف حياتي، لذا هي و�صعية 
ولدينا  القدم  كرة  منار�س  حيث 

اعتدنا  ولقد  نزال،  ول  ا�صابات 
عليها على املدى الطويل فيما بداأ 

بع�س امل�صابني يعودون اإلينا«.

لعبو ريال مدريد 
ي�ضدمون اإدارة النادي

بجانب  الوقوف  ريال مدريد  رف�س لعبو 
القت�صادية  الأزمة  يف  امللكي  النادي 
فريو�س  تداعيات  عن  الناجمة  احلالية، 
لربنامج  ووفًقا  امل�صتجد،  كورونا 
يحتاج  ريال  فاإن  الإ�صباين،  »ال�صريجنيتو« 
اإىل خف�س رواتب الالعبني بن�صبة 25%، كما 
قد ي�صطر املرينغي اإىل بيع لعب، واأ�صار 
امللكي  الفريق  قائد  رامو�س  �صريجيو  اأن 
عر�س على الالعبني اقرتاح الإدارة ب�صاأن 
خف�س الرواتب، لكنهم رف�صوا هذا الأمر، 
واأو�صح الربنامج الإ�صباين اأن الوحيد الذي 
وافق على خف�س راتبه كان لعب الو�صط 
مدريد  ريال  ويحتل  كا�صيمريو،  الربازيلي 
الدوري  ترتيب  جدول  يف  الثاين  املركز 
اأتلتيكو  خلف  نقطة،   37 بر�صيد  الإ�صباين 

املت�صدر بفارق 4 نقاط.

اأر�ضنال يوا�ضل امل�ضتوى الت�ضاعدي

تورينو يتخلى عن املدرب جامباولو

اللندين  اأر�صنال  فريق  وا�صل 
الأخرية  الأ�صابيع  يف  القوي  اأداءه 
�صيفه  على  عري�صاً  فوزاً  وحقق 
اأهداف  بثالثة  يونايتد  نيوكا�صل 
 19 املرحلة  ختام  يف  رد  دون 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من 
اللقاء  من  الأول  ال�صوط  وانتهى 
ال�صوط  و�صهد  ال�صلبي،  بالتعادل 
املدفعجية  مهاجم  عودة  الثاين 

التاألق  اإىل  اأوباميانغ  بيري اإميرييك 
حيث اأحرز الهدفني الأول والثالث 
الدقيقتني 50 و77، فيما تكفل  يف 
ال�صاعد الواعد يف �صفوف الفريق 
بوكايو �صاكا باإحراز الهدف الثاين 
اأر�صنال  ورفع   ،60 الدقيقة  يف 
نقطة   27 اإىل  النقاط  من  ر�صيده 
حقق  اأن  بعد  العا�رض  املركز  يف 
اأن�صاره الثامن يف امل�صابقة مقابل 

تلقى  فيما  هزائم،  و8  تعادلت   3
مقابل  التا�صعة  هزميته  نيوكا�صل 
فتجمد  تعادلت  و4  انت�صارات   5
يف  نقطة   19 عند  الفريق  ر�صيد 
املركز 15، وهذا هو الفوز الرابع 
مباريات  خم�س  اآخر  يف  لأر�صنال 
تعادل  كان  الفريق  باأن  علماً 
كري�صتال  �صيفه  مع  اأهداف  بدون 

بال�س.

التخلي  تورينو  نادي  اأعلن 
ماركو  مدربه  خدمات  عن 
جامباولو بعد التعادل يف عطلة 
مع  املن�رضم  الأ�صبوع  نهاية 
الإيطايل،  الدوري  يف  �صبيت�صيا 
يف  بالهبوط  مهددا  اأبقاه  ما 
جامباولو  وو�صل   ،18 املركز 
املو�صم  بداية  يف  تورينو  اإىل 
يدم  مل  م�صواره  لكن  احلايل، 
طويال و�صي�صتبدل على الأرجح 
عاما   47 ابن  نيكول،  بدافيدي 

من  ال�صيف  هذا  اأقيل  الذي 
تدريب جنوى بعد ثمانية اأ�صهر 
فقط على توليه املهمة، واأفادت 
عدة  اإيطالية  اإعالمية  و�صائل 
باأن نيكول الذي كان مع الفريق 
يف الدرجة الثانية مو�صم 2005-
اول  ظهر  بعد  تواجد   ،2006
اأم�س يف احل�صة التدريبية، ومن 
ا�صم  عن  ر�صميا  يعلن  اأن  دون 
بيان:  يف  تورينو  قال  البديل، 
من  جامباولو  ماركو  »ت�رضيح 

الأول،  للفريق  كمدرب  مهمته 
ي�صكر النادي جامباولو وطاقمه 
على احرتافهما واللتزام الذي 
الأ�صهر«،  هذه  خالل  اأظهراه 
البالغ 53 عاما  وفقد جامباولو 
وظيفته للمرة الثانية يف غ�صون 
اأي�صا  خا�س  بعدما  مو�صمني 
جتربة وجيزة مع ميالن املو�صم 
املا�صي قبل اأن يقال بعد اأربعة 
يف  فقط  مباريات  و�صبع  اأ�صهر 
اكتوبر 2019.                            
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 الأ�سري املقد�سي البطل عالء الدين البازيان

اأن�صودة يف فم الزمان وب�صمة يف ثغر ال�صباح  
الأ�سري املقد�سي البطل عالء الدين البازيان �سيبقى اأن�سودة وق�سيدة يف فم الزمان,  وب�سمة يف ثغر ال�سباح رغم 
الظالم, كان ومازال و�سيبقى للمجد عنوان, حقا كلماتنا تقف مكبلة باخلجل يف ح�سرة هذا البطل ال�سامد الذي 

حول اجل�سد والروح وقامة ال�سرب اإىل ملحمة واأي ملحمة؟ رغم ظالم ال�سجن ودهاليزه, وق�سوته.

بقلم : فرا�س الطرياوي 
 

�إال  وفقد�نه لب�رصه مل يزده كل  هذ� 
حقا   ! و�صرًب�  وجتلًد�  وعزميًة,   قوًة 
�لعرب  قالته  ما  ي�صتح�رصين  هنا 
من  خري  �لب�رص  ذهاب   «  «  : قدميا 
هذ�  ين�صب  و�لبع�ض  �لب�صرية«  عمى 
طالب  �بي  بن  علي  للإمام  �لقول 
ومن   .. يعني  وهذ�  وجهه,  �هلل  كرم 
من  هو  �لب�رص  كفيف  �أن  �ملعروف 
من  هو  �لقلب  كفيف  �أما  ب�رصه  فقد 
�للغة  يف  و�لب�صرية   .. ب�صريته  ذهبت 
�لعربية ..هي �لفطنة ..�صعة �الإدر�ك 
�ل�صادقة  ..�لفر��صة  و�خلربة  ..�لعلم 
.. و�ل�صجاعة و �متلك �لنظر �لثاقب 
ينطبق  هذ�  وكل  �الأ�صياء  خفايا  �ىل 
علء  �لبطل  �ملقد�صي  �الأ�صري  على 
ننحني  �أن  �إال  ي�صعنا  وال  �لبازيان, 
وعرفاناً  له  وفاًء  �ل�صماء  لقامته 
لت�صحيته,  حقا لقد ��صتطاع �أن يده�ض 
�لده�صة ويجعل قو�مي�ض �للغة عاجزة 
و�قع  تنا�صب  مفرد�ت  �يجاد  عن 
وتريتها,  علت  مهما  فكلماتنا  حاله, 
عودها  �صلب  �و  قامتها,  ��صتدت  �أو 
لن تفيه حقه, الأنه غر�ض فينا �ل�صمود 
و�لكربياء,  وعلمنا معنى �الآباء �ملجد 
بحد ذ�ته يركع له, ولنف�صه �الأبية �لتي 
هانت  وما  ,و�حلرمان  �لتنكيل  عانت 
�أو ��صتكانت.   نتذكر �الأمل يف ج�صد 

�ال�صري  هذ�  نتذكر   حينما  �الن�صانية 
تقوقع  �لذي  �لقهر  قهر  �لذي  �لبطل 
�ل�صاخمة  جبهته  من  رهبة  ذ�ته  على 

ك�صموخ جبال فل�صطني .
علء �لدين و�أ�رص�نا �لبو��صل هم درة 
ي�صعون  �لتنفيذ,  وقف  مع  �ل�صهادة 
يف  �لت�صحية  مذ�بح  على  رقابهم 
�ل�صرب  مي�صغون  �خلل�ض,  �نتظار 
يهدون  �لوفاء  عظمة  فيهم  ليفجر 
من  يوم  كل  يف  جديدة  قيمة  �صعبهم 
و�آمل,  وت�صحية,  ووحدة,  كر�مة,  
وخ�رصة  ب�صمة  �الر�ض  متلأ  و�أحلم 
من  �لنور  ميلد  بعلنون  وربيع, 
عيونهم رغم عتمة �خليمة وما يحيط 

بالزنازين من �أ�صباح �لظلم. 

ختاما : 

 ( يدعى  �لذي  �ملارق  �لكيان  فهذ� 
�أنها  وبهتانا  زور�  وتدعي   ) �إ�رص�ئيل 
عن  وتتحدث  �لدميقر�طية  متار�ض 
علء  ملف  فيكفي  �الإن�صان  حقوق 
�لدين �لبازيان �لذي فقد ب�رصه نتيجة 
�ملتعمد  �لطبي  �الإهمال  و  �لتعذيب 
��أن  جند   .. �ل�صجون  يف  و�أ�رص�نا  
قمعا  �الأكرث  �لكيان  »هي  »��رص�ئيل 
هذ�  يف  دولة  توجد  فل   , �لعامل  يف 
�لعامل حتتل دولة �أخرى وتقتل �صعبها 
�إال دولة �الأبرتهايد, و�لتي تتعامل مع 

�ل�رص�ئع  لكل  خمالف  ب�صكل  �الأ�رصى 
�لدولية  �لقو�نني  ولكافة  �ل�صماوية 
وكاأن �الأ�رصى هم �أكو�م ب�رصية د�خل 

�لزنازين و�أن م�صريهم �ملوت.  
�أين  �لعاملي؟!  �ل�صمري  �أين 
جميع  تقرها  �لتي  �الن�صان  حقوق 
�ملوؤ�ص�صات �لدولية و�لتي يف معظمها 
حيلة  بيدها  لي�صت  موؤ�ص�صات  جمرد 
الأ�رص�نا..  �صيء  فعل  ت�صتطيع  وال 
لي�ض  و��صتنكار�ت  عديدة  تقارير 
�إال.. فالعنجهية �ل�صهيونية م�صتمرة.. 
وقادة ��رص�ئيل يقومون بانتهاك �صارخ 
و�لقو�نني  �لدولية  �التفاقيات  لكل 
�حلائط  عر�ض  وي�رصبون  �الن�صانية, 
و�ال�صتنكار�ت  �الحتجاجات  بكل 
�ملعاناة  حقيقة  توؤكد  �لتي  و�لتقارير 
لها  يتعر�ض  �لتي  و�لعذ�بات  و�لظلم 
�أعناقنا..  �أمانة يف  �أ�رص�نا  �الأ�رصى.. 
ويف �أعناق كل ذي �صمري حي.. �عملو� 
جميعاً بكل  �لو�صائل من �أجل حترير 
�أح�صان  �ىل  ليعودو�  جميعاً  �الأ�رصى 
قدر  على  و�أحبائهم..لنكن  عائلتهم 
ب�صيطا  ولو  جزًء  ونتحمل  �مل�صوؤولية 
مع  ونت�صامن  و�لق�صية  �لوطن  �إجتاه 
��رص�نا  وهم  للق�صية  �مل�صيء  �لوجه 

�لبو��صل.

نبذة عن حياة الأ�سري :

 وِلد �الأ�صري علء �لدين ر�صا �لبازيان 
�لقدمية  �لبلدة  يف  �ل�صعدية  حارة  يف 
ينتمي   ,1958/6/27 بتاريخ  بالقد�ض 
�إىل حركة »فتح«, ح�صل على �ل�صهادة 
رغم  �ل�صجن,  يف  وهو  �لتوجيهية 
فقد�ن �لب�رص ولكن وبفعل �ملنا�صد�ت 
�آلة  باإدخال  �ل�صجن  �رصطة  �صمحت 
�لدر��صة  من  يتمكن  كي  وذلك  بريل 

ولكنها �صادرتها بعد ذلك.
ر�صا  �لدين  علء  �الأ�صري  ق�صى 
على  �ل�صجن,  يف  عاماً   28 �لبازيان 
ثلث مر�حل, فقد �عتُِقل علء للمرة 
�إطلق  1979/4/20ومت  يف  �الأوىل 
توفر  لعدم   1981/4/20 يف  �رص�حه 
�الأدلة �صده, و�عتقل يف �ملرة �لثانية 
بتاريخ 1981/12/4 وقد حكمت عليه 
�ملحكمة »�الإ�رص�ئيلية« بال�صجن ملدة 
�صمن  �رص�حه  و�أطلق  عاماً,  ع�رصين 
 ,1985 عام  للأ�رصى,  تبادل  عملية 
موّجهة  تهمة  باأّي  يعرتف  مل  وحينها 
و�عتقله  �الحتلل  وعاد جي�ض  �إليه.  
عام 1986/6/20 وُحِكم عليه بال�صجن 
وتنظيم  ت�صكيل  بتهمة  �حلياة  مدى 
جي�ض  �صد  تعمل  فد�ئية  جمموعات 

�الحتلل.
ر�صا  �لدين  علء  �الأ�صري  يتمّيز 
�لبازيان, ب�صخ�صّيته �لقيادية  �لهادئة,  
جمموعات,  ت�صكيل  على  وقدرته 
قو�ت  دفع  ما  وهذ�  خطط,  و�إعد�د 

وقالو�  �ل�صجن,  يف  الإبقائه  �الحتلل 
باللحظة  �أّنه  يعلمون  �إّنهم  لعائلته 
علء  �الأ�صري  فيها  �صيخرج  �لتي 
على  �لعمل  يبد�أ  �صوف  �ل�صجن,  من 
�إعد�د جمموعات فد�ئية و�لتخطيط 

لعمليات ت�صتهدف �الحتلل.
 

رحلة عذاب... فقدان الب�سر

علء  �الأ�صري  حاول   1979 �لعام  يف 
�أحد  تفجري  �لنابل�صي  كمال  ورفيقه 
يتابع  كان  و�لذي  �ملقد�صّيني  �لعملء 
�الحتلل  ويُطِلع  �لفد�ئيني,  ن�صاطات 
بع�صهم  وعّر�ض  حتّركاتهم,  على 
لل�صجن و�لتعذيب و�لقتل, فو�صعو� له 
عبوة نا�صفة د�خل �ل�صيارة ولكن �لقنبلة 
�صديقه  تويّفَ  حينها  بهما,  �نفجرت 
�أ�صيب  فقد  هو  �أما  �لنابل�صي,  كمال 
وعينيه.  ج�صده  يف  خطرية  بجروح 
�الحتلل  قو�ت  �عتقلته  ذلك  بعد 
وقادته �إىل �صجن �مل�صكوبية, وهناك 
�أنو�ع  �أق�صى  �إىل  �لبازيان  تعّر�ض 
جر�حه,  ��صتغلّو�  حيث  �لتعذيب, 

مب�صوؤوليته  يعرتف  �أْن  على  و�صاوموه 
عينيه,  معاجلة  مقابل  �لتفجري  عن 
لنا  نقل  وقد  �العرت�ف,  رف�ض  ولكنه 
�أخوه �أثناء لقائنا به �صهادة بروفي�صور 
م�صت�صفى  يف  يعمل  »�إ�رص�ئيلي« 
عائلة  �أبلغ  �لذي  كارم,  هد��صا/عني 
�لبازيان �أّنه خلل �لتحقيق معه �أخاط 
�جلنود عينيه, بعد �أْن كان هناك �أمل 
�إّن  لعائلته  قال  وكما  بها,  �الإب�صار 
�جلنود كانو� يلقون عليه �ملياه �لباردة 
وبعد  �مل�صت�صفى.   يف  نائم  وهو 
ترّدت  �لتعذيب  من  متكّررة  عمليات 
و��صطر  �ل�صحية,  �لبازيان  �أو�صاع 
من  �لطحال  ��صتئ�صال  �إىل  �الأطباء 
معدته, بعد �أْن بات ي�صّكل خطر�ً على 
حياته وهو معّر�ٌض اللتقاط كثرٍي من 
�الأمر��ض, باالإ�صافة �ىل �إ�صابة ر�أ�صه 
له,  تعّر�ض  �لذي  �النفجار  ب�صظايا 
وتتعّمد  رجله,  يف  �الآالم  عن  ناهيك 
�الأ�رصى  وبقية  �إهماله  �ل�صجن  �إد�رة 
و�صعه  �أّن  �الإد�رة  معرفة  من  بالرغم 
�ل�صحي خطري جد�ً ويحتاج �ىل عناية 

فائقة.

اأ�صري احلرية عالء البازيان منارة ي�صتمد منها القوة
بقلم: �سفيان اأحمد ال�سنباري  

�أ�رصى  �أقدم  �أحد  عن  �ليوم  نتحدث 
�ملقد�صي  �الأ�صري  �لقد�ض,  مدينة 
�لبازيان(  ر�صا  �أحمد  �لدين  )علء 
حارة  �بن  وهو  1958م,  عام  مو�ليد 
حيث  �لقدمية,  �لقد�ض  يف  �ل�صعدية 
1979م,  عام  �الأول  �العتقال  �عتقل 
تنفيذه  بعد  عاماً,   20 بعمر  وهو 
�لعملء  �أحد  لت�صفية  فد�ئية,  عملية 
يف �لقد�ض, لكن ب�صبب خلل يف �لعبوة 
فقد  مما  �لعبوة,  �نفجرت  �لنا�صفة 
ب�رصه,  �لبازيان  علء  �الأ�صري  خللها 
بل  �الحتلل  �صجون  يف  ترك  حيث 
بال�صظايا  م�صاب  وهو  دو�ء  �أو  علج 
ج�صده,  �نحاء  خمتلف  ويف  �لوجه  يف 
�لبازيان  فقد  �لطبي  �الإهمال  ونتيجة 
وهذه  جديد,  من  بهما  �الب�صار  �أمل 
و�ملتبعة  �ملعروفة  �الحتلل  �صيا�صة 
جتاه �الأ�رصى �لفل�صطينيني بعدم تقدمي 
�لعلج و�لرعاية �ل�صحية وتركهم رهن 
ووليمة  و�لنف�صي  �جل�صدي  �لتعذيب 
ببطيء  �أج�صادهم  تنه�ض  للأمر��ض 
وتاأكل �أع�صائهم حتى يفارقو� �حلياة. 

عامني,  �لبازيان  علء  �الأ�صري  ق�صى 
�إال  فاأفرج عنه بعد ق�صاء حمكوميته. 
�أنه �أعيد �عتقاله مرة ثانية عام 1981م, 
�نه  �إال  وحكم عليه بال�صجن 20 عاماً, 
حترر بعد �أربعة �أعو�م يف �صفقة تبادل 
�أ�رصى, عرفت ب�صفقة »�أحمد جربيل« 

عام 1985م.
للمرة  �لبازيان  علء  �عتقال  �أعيد 
وقد  1986م,  �بريل  يف20  �لثالثة 
عليه  �الإ�رص�ئيلية  �ملحكمة  حكمت 
ت�صكيل  بتهمة  �حلياة  مدى  بال�صجن 

خليا ع�صكرية, وبالتايل �أم�صى علء 
�أكرث من  �لبازيان يف �صجون �الحتلل 
ن�صف عمره �أي ما يزيد عن 30 عاماً.

خم�رصم  �أ�صري  �لبازيان  علء  �الأ�صري 
عا�ض �ل�صجون بكل ويلتها من �صجن 
الآخر, ويعترب من عمد�ء �الأ�رصى, ورمز 
من رموز �حلركة �الأ�صرية, و�أ�صم يرتدد 
حلالته  لي�ض  �لفل�صطينيني  لدى  بفخر 
الأنه  بل  للب�رص,  وفقد�نه  �الإن�صانية 
لل�صمود  ومنوذجاً  نادرة  ن�صالية  حالة 
يف  يقبع  �أنه  رغم  �لذي  �لفل�صطيني 
�لقوة  ميتلك  �نه  �إال  �الحتلل  �صجون 
جربوت  بذلك  ليتحدى  �ل�صمود,  يف 
�صلبوه  نعم, قد  �الإ�رص�ئيلي,  �الحتلل 
و�صربه  قوته  ي�صلبو�  مل  ولكن  حريته, 
وثباته وعزميته, ففقد�ن �لب�رص �صيئاً 
تلك  لكن  يطاق,  وال  حتماً,  ف�صيعاً 
�أقوى,  باأنه  يكت�صف  جعلته  �الإعاقة 
ز�دت  قد  �لتحمل  على  طاقته  و�أن 
�أ�صعافاً م�صاعفة, رغم ما يعي�صه من 
وظلمة  �الأبدية  ب�رصه  ظلمة  ظلمتني« 
بان  لنا  يوؤكد  ما  وهذ�  �ملوؤبد,  �صجنه 
و�منا  �الأع�صاء  بفقد�ن  لي�ض  �لعجز 
�لعجز بفقد�ن �الإر�دة, فعندما ت�صاب 
�لنوع من  �لهمة وت�رصب �لعزمية هذ� 
يف  �الن�صان  �مام  حائل  تقف  �الإعاقة 
حتقيق وجوده يف �حلياة, و�إن ظن �نه 

�صليم �لبدن معافى �ل�صحة.
�ن  يرف�ض  �لبازيان  علء  �الأ�صري  كان 
لل�صفقة  مثرية  �إن�صانية  حالة  يكون 
مرجعاً  ي�صبح  الأن  �حلالة  هذه  فحول 
فريد�ً ينهل منه كل �أ�صري يلتقي به, فقد 
كانت له مكانة فريدة يف قلوب �الأ�رصى 
المتلكه �حلكمة و�لرث�ء �ملعريف رغم 
فقد�نه �لب�رص �إال �ن ب�صريته وحكمته 

غياهب  تبدد  متقدة  �صعلة  كانت 
�ل�صجن �لطويل, �أر�د �ن يحول �ملحنة 
د�خل  �صموده  خلل  من  منحة  �ىل 
�أن  فلو  �الإ�رص�ئيلي,  �ل�صجن  �أ�صو�ر 
نحاتاً ما �أ�صتلهم هذ� �مل�صهد, لنحت 
يكون  �أن  به  �أو متثاالً جدير�ً  ن�صباً  له 

�أ�صمه ن�صب �حلرية.
مرة  �لبازيان  علء  �الأ�صري  عن  �أفرج 
 18 يف  �الأحر�ر  وفاء  ب�صفقة  �أخرى 
�كتوبر2011م, وهو يف عمر 52 عاماً, 
ليعود �ىل حارة �ل�صعدية بجو�ر �مل�صجد 
�لبازيان  ليخرج  �ملبارك  �الأق�صى 
ليتزوج مقد�صية ويكمل حياته ليتحدى 
لطاملا  �لذي  �الإ�رص�ئيلي,  �الحتلل 
�لطويل  �ل�صجن  ظلم  �ن  على  ر�هن 
ي�صلب  و�لقهر  باحلرمان  �ملغمو�ض 
�الن�صان حياته وينال من معنوياته, �إال 
�الحتلل  يتحدى  �ن  �أر�د  �لبازيان  �ن 
عقب  �لبازيان  فتزوج  ر�هنه,  ليف�صل 
�الفر�ج عنه لي�صكل حالة وطنية يثبت 
من خللها باأن �لفل�صطيني باقي على 
عميقة,  ر��صخة  بجذوٍر  �الأر�ض  هذه 
زو�جه  بعد  �لبازيان  علء  رزق  حيث 
بطفلته �الأوىل » �نت�صار«, �إال �أن فرحة 
�لبازيان مل تكتمل, حيث �أعيد �عتقال 
�لر�بعة  للمرة  �لبازيان  علء  �الأ�صري 
عام 2014, وعمر �بنته مل تتجاوز �لعام 
طفلته  ولدت  �عتقاله  وعقب  ون�صف, 
�لثانية » منار« �لتي �أب�رصت �لنور دون 

وجود و�لدها.
ب�صفقة  عنه  �الفر�ج  فرتة  كانت 
مل  مقاتل  با�صرت�حة  �الحر�ر  وفاء 
حيث  ون�صف,  عامني  �صوى  ت�صتمر 
حملة  �الإ�رص�ئيلي  �الحتلل  �صن 
�الحر�ر,  وفاء  �صفقة  حمرري  على 

مدى  باملوؤبد  حكمه  �الحتلل  و�أعاد 
�لنقب  �صجن  يف  عاماً,  �أربعني  �حلياة 

�ل�صحر�وي, دون �أي تهمة جديدة.
جديد  من  �لبازيان  علء  �الأ�صري  عاد 
ولوعة  �ل�صجن  ويلت  ويكابد  ليعي�ض 
و�بنتني,  زوجة  خلفه  تاركاً  �لفر�ق 
و�ل�صوؤ�ل �لذي يطرح نف�صه �ليوم: ماذ� 
مرة  للموؤبد  ليعود  �ل�رصير  هذ�  فعل 
�أخرى؟ ملجرد �ن �الحتلل �الإ�رص�ئيلي 
�رصير  �ن�صان  حياة  يختطف  �ن  �أر�د 
وهو  عمره,  من  �ل�صتني  على  �صارف 
ما يز�ل يعاين من �أو�صاع �صحية �صعبة 
�لتي  �ل�صظايا  بفعل  �الإ�صابات  جر�ء 
�وجاعه  وتزيد  ج�صده  ت�صكن  ماز�لت 
يف حر �ل�صيف وبرد �ل�صتاء �ل�صديدين. 
وخا�صة يف ظل �نت�صار فريو�ض كورونا, 
من  �ملتعمد  �لطبي  �الهمال  ظل  ويف 
قبل �ل�صجان �ال�رص�ئيلي, حيث خ�صع 
�لطحال,  ��صتئ�صال  لعملية  �لبازيان 
جهاز  من  �أ�صا�صي  جزء  يعترب  �لذي 
�ملناعة, مما ي�صكل خطر على حياته 

يف ظل وباء �لكورونا �ملنت�رص.

حممود حجازي اأول اأ�صرى 
الثورة املعا�صرة

من  ع�رص  �ل�صابع  �أم�ض  يوم  �صادفت 
و�خلم�صون  �ل�صاد�صة  �لذكرى  يناير 
الإعتقال �ملنا�صل حممود بكر حجازي 
�لذُي �ُصجل �إ�صمه فيما بعد كاأول �أ�صري 
وقد   , �مُلعا�رصة  �لفل�صطينية  للثورة 
 1965/1/17 بتاريخ  حجازي  �عتُِقل 
فد�ئية  جمموعة  برفقة  م�صاركته  بعد 
�أحد  تفجري  يف  فتح  حلركة  تنتمي 
ُقرب  �الحتلل  �أقامها  �لتي  �جل�صور 
بعد 21  �لو�قعة على  بيت جربين  بلدة 

كيلو مرت �صمال مدينة حيفا.
حجازي  كان  �ال�رص  يف  وقوعه  يوم 
�الأ�صهر  خلل  تعر�ض  وقد  جريحاً 
حتكم  �أن  قبل  مُميت  لتعذيب  �لتالية 
عليه �صلطات �الحتلل باالإعد�م �إال �أن 
�حُلكم مل يُنفذ حيث ��صتطاعت حركة 
فتح �إطلق �رص�حه بتاريخ 1971/1/28 
�ل�صهيوين  باجلندي  ُمبادلته  خلل  من 
�صموئيل فايز و�لذي ��صتطاع مقاتلوها 

�أ�رصه �أو�خر �لعام 1969م.
�لعدو  جي�ض  �عتقل  حجازي  وبعد 
وذلك  �صكر�ن  �صكر�ن  �ملنا�صل 
�جلليل  يف  فد�ئية  عملية  تنفيذ  بعد 
عام  �صبتمرب  خلل  وحتديد�ً  �مُلحتل 
�أثناء م�صاركته يف عملية فد�ئية   1966
�الإعلن  قبل  �ل�صعبية  �جلبهة  نفذتها 
و   , تقريباً  بعام  ر�صمياً  �إنطلقها  عن 
قب�صة  �لذي وقع يف  �الآخر  تعر�ض هو 
م�صبوق  غري  لتعذيب  جريحاً  �لعدو 
يُطلق  �أن  قبل  �ملوؤبد  بال�صجن  وحكم 
�صمن   1979/3/14 بتاريخ  �رص�حه 
�جلبهة  �أبرمتها  �أ�رصى  تبادل  عملية 
دولة  مع  �لعامة  �لقيادة  �ل�صعبية 
�الحتلل وجرى مبوجبها �إطلق �رص�ح 
�أ�صري�ً   75 برفقة  �صكر�ن  �ملنا�صل 

�لعامة  �لقيادة  �إفر�ج  مقابل  �آخرين 
�أبر�هام عمر�م  �ل�صهيوين  عن �جلندي 
�لذي �أ�رصه مقاتلوها قرب مدينة �صور 

بتاريخ 1978/4/5.
�ملنا�صلني  حياة  ل�صرية  �ملتتبع  �إن 
�أ�صري  وثاين  كاأول  و�صكر�ن  حجازي 
قب�صة  يف  يقعان  �ملعا�رصة  للثورة 
�صجنهما  بذكريات  مير  و�لذي  �لعدو 
لقاء�ت  �أكرث من مرة يف  تناوالها  �لتي 
عذ�بهما  رحلة  تتويج  ثم  �صحفية 
�أ�رصى  تبادل  �صفقات  عرب  باحلرية 
ل�صفقة  و�صوالً  ذلك  بعد  �إ�صتمرت 
بتاريخ  �أُبرمت  �لتي  �الحر�ر  وفاء 
يدع جماالً  ال  يتاأكد مبا   2011/10/11
يف  �الأ�رصى  يطرحه  ما  �أن  لل�صك 
�ل�صجون وما يرفعه �ملتبنون لق�صيتهم 
�ملقاومة  حول  تتمحور  �صعار�ت  من 
لك�رص  وحيد�ً  �صبيًل  �لتبادل  و�صفقات 
عنها  تفتقت  خياالت  لي�ض  قيودهم 
طوباوية  هي  وال  �لطويلة  �الأ�رص  ليايل 
�لذين  �لثوريني  و�قعية  بل  �حلاملني 
جيد�ً  يعرفونها  �أر�ض  على  يقفون 
ويقاتلون عدو�ً يُحللون طبيعته مبنطق 

علمي.
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قد يكون هناك �شبه �إجماع على �أن عام 2020 قد مر على �لعامل �أجمع باعتباره »عام 
�جلحيم« حيث مثلت جائحة )كوفيد-19(، ما ي�شبه �لبجعة �ل�شود�ء �لتي خيمت على 

�لعامل كله. �إال �أن �لوباء مل يكن �شوى �أحد معامل عام �جلحيم حيث �جتمعت معه عدة 
عو�مل �أخرى ز�دت من تفاقم �الأو�شاع لت�شكل وبحق عام �جلحيم، ومن �أبرزها ت�شاعد 
�حلرب �لتجارية بني �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�ل�شني، وتعميق �النق�شام �ل�شيا�شي 

نتيجة لل�شيا�شات �ل�شعبوية �لتي �شادت �أجز�ء كبرية من �لعامل.

عام �ل�شعود:

الفر�ص واملخاطر الأكرث بروًزا اأمام اإدارة »بايدن« يف 2021

مركز �مل�شتقبل للدر��شات و 
�الأبحاث �ملتقدمة

 
هذا بالإ�سافة اإىل �سعف امل�ؤ�س�سات الدولية 
ان�سحاب  �سببها  الت�رشذم  من  حالة  ظل  يف 
منظمات  عدة  من  املتحدة  ال�ليات 
ال�سحة  اأهمها منظمة  واتفاقيات دولية من 

العاملية واتفاق باري�س للمناخ. 
عام  خالل  الغالب  احلال  ه�  ذلك  كان  واإن 
2020، فقد ابنثق �سعاع من الأمل يف الأيام 
الأخرية من العام حيث اإنت�رشت الدميقراطية 
الأمريكية اأخرًيا بعد �سن�ات من ال�ستقطاب 

ال�سيا�سي خيمت على فرتة ترامب، وه� ما 
»ج�  الدميقراطي  املر�سح  ف�ز  يف  جت�سد 
يف  الدولية  ال�رشاكات  جنحت  كما  بايدن«. 
التكن�ل�جي،  البتكار  اأدوات  كافة  ت�ظيف 
من الذكاء ال�سطناعي والبيانات ال�سخمة، 
اآمنة  لقاحات  عدة  اإىل  الت��سل  يف  للنجاح 

وفعالة مل�اجهة فريو�س ك�رونا.
 2021 بعام  نتفاءل  يجعلنا  قد  الذي  الأمر 
الأزمات  م�اجهة  يف  ال�سع�د  عام  بك�نه 
العاملية. وكما ه� معه�د يف ذلك ال�قت من 
العام، حيث تت�سابق العديد من امل�ؤ�س�سات 
اجلديد  العام  م�ستقبل  ل�ست�رشاف  البحثية 
املت�قعة،  والفر�س  املخاطر  حيث  من 

 Atlantic( الأطل�سي  املجل�س  قام  فقد 
اأمريكية  بحثية  م�ؤ�س�سة  وه�   )Council
ال�س�ؤون  جمال  يف  م�ؤثرة  تعد  حزبية،  غري 
القيادة  حتفيز  على  تعمل  حيث  الدولية 
العاملية  ال�س�ؤون  يف  الأمريكية  وامل�ساركة 
احلل�ل  ل�ست�رشاف  احل�ار  خالل  من 
وامل�ساهمة  العاملية  للتحديات  املطروحة 
يف ت�سكيل امل�ستقبل العاملي؛ قام املجل�س 
امل�ج�دة  البحثية  اخلربات  اإىل  بال�ستناد 
وفر�س  خماطر   10 اأهم  با�ست�رشاف  لديه 
م�ستقبلية لالإدارة الأمريكية اجلديدة خالل 
النح�  على  ا�ستعرا�سها  وميكن   ،2021 عام 

التايل:

1. تفاقم اأزمة جائحة "كوفيد-19"

2- رئا�سة بايدن املقيدة

3-اندلع اأزمة مالية عاملية اأخرى 

4- �سعي الدول الغربية لتحقيق انتعا�ص اقت�سادي بطيء

5-كوريا ال�سمالية و�سناعة الأزمات

اللقاحات  طرح  عمليات  بطء  ظل  يف   
الآمنة وت�زيعها:

الحتمالية  ذي  الت�قع  لذلك  وفًقا 
فريو�س  فاإن  املرتفعة،  اإىل  املت��سطة 
ب�ترية  النت�سار  يف  �سي�ستمر  ك�رونا 
وب�سفة   ،2021 عام  خالل  مت�سارعة 
املتحدة  ال�ليات  من  كل  يف  خا�سة 
ورو�سيا.  الأوروبي  والحتاد  الأمريكية 

اأن  احتمالية  ارتفاع  مع  ذلك  ويتزامن 
م�ساكل  اللقاحات  ت�زيع  عملية  ت�اجه 
مما  مت�قعة،  غري  ول�ج�ستية  اإنتاجية 
لتطعيم  املحدد  الزمني  اجلدول  ي�ؤخر 
كل  يف  امل�اطنني  من  املحددة  الن�سب 
يكمن  فقد  الآخر،  ال�سبب  اأما  دولة. 
املجتمعية  القطاعات  بع�س  رف�س  يف 
لتلقي اللقاح، وه� ما قد يقلل من فر�س 

وقف العدوى حتى الن�سف الثاين من عام 
قي�د  �ستظل  اآخر،  جانب  على   .2021
عام  معظم  خالل  �سارية  الدولية  ال�سفر 
2021، نتيجة لعدم انتظام عمليات ت�زيع 
الدول  يف  �سيما  ل  اخلارج،  يف  اللقاح 
الفريو�س  �سي�ستمر  ثم،  ومن  النامية. 
ا يف النت�سار والتح�ل، مما قد يحد  اأي�سً

من فعالية اللقاحات املطروحة. 

ت�سري الت�قعات ب�س�رة �سبه م�ؤكدة 
اإىل اأن قدرة الرئي�س الدميقراطي 
اإدارة  على  بايدن"  "ج�  املنتخب 
للقي�د،  تتعر�س  قد  احلكم  اأم�ر 
اجلمه�ري�ن  احتفظ  اإذا  خا�سة 
حيث  ال�سي�خ.  جمل�س  بقيادة 
اأن  الراأي  ا�ستطالعات  تظهر 
اجلمه�ريني  من   )%70( ح�ايل 

الرئا�سية  النتخابات  اأن  يعتقدون 
الأخرية قد مت �رشقتها من جانب 
بايدن، واأن رئا�سة بايدن تعد غري 
�رشعية. ومن ثم، قد يك�ن ترامب 
رئا�سة  ت�ؤرق  التي  ال�س�كة  مبثابة 
الأربع  ال�سن�ات  خالل  بايدن 
عن  اأعلن  اإذا  خا�سة  املقبلة، 
كما  للرئا�سة.  اأخرى  مرة  تر�سحه 

اأنه من املت�قع اأن ي�سغط الي�سار 
التقدمي على بايدن، مما �سي�ؤدي 
امل�جه  الدعم  ا�ستنزاف  اإىل 
املعتدلني.  جانب  من  لإدارته 
فاإن  �سبق،  ما  كل  اإىل  وبالإ�سافة 
اإرًثا  خلليفته  ترك  قد  ترامب 
ثقياًل من العقبات التي يتعني عليه 

جتاوزها. 

جائحة  نتيجة  املرتاكمة  الدي�ن 
"ك�فيد-19":

اأدى الإنفاق الطارئ مل�اجهة تداعيات 
يف  وخا�سة  "ك�فيد-19"،  جائحة 
الدين  ارتفاع  اإىل  النامية،  القت�سادات 
م�سب�قة.  غري  م�ست�يات  اإىل  العاملي 
العاملي  الدين  اإجمايل  ارتفع  فقد 
عام  يف  دولر  تريلي�ن   )15( مبقدار 
2020، ومن املت�قع اأن ي�سل اإىل )%365( 
العاملي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 
فقد  عليه،  وبناًء  العام.  نهاية  بحل�ل 

ا�سطر �سندوق النقد الدويل اإىل �رشف 
م�ساعدات مالية مل�ساعدة ح�ايل )81( 

دولة يف تخطي تداعيات اجلائحة. 
التدفقات  تنخف�س  اأن  املت�قع  ومن 
الراأ�سمالية اإىل الدول منخف�سة الدخل 
عام  خالل  دولر  مليار   )700( مبقدار 
يف  ال�سابقة  امل�ست�يات  عن   ،2020
القت�سادات  �ستحتاج  كما   .2019 عام 
النامية اإىل )7( تريلي�نات دولر ل�سداد 
الأمر   ،2021 عام  نهاية  بحل�ل  الدي�ن 
الذي ميكن تلم�س اآثاره من خالل زيادة 

�سداد  عن  تخلفت  التي  الدول  اأعداد 
دي�نها، وقد ت�ؤدي هذه ال�سائقة املالية 
اأخرى.  عاملية  مالية  اأزمة  حدوث  اإىل 
املتزايدة،  الأزمة  ل�قف  حماولة  ويف 
 )G20( الع�رشين  جمم�عة  اأن�ساأت 
ا(  اأي�سً ال�سني  )ي�سم  م�سرتًكا"  "اإطاًرا 
اإحجام  لكن  الدي�ن،  تخفيف  لإدارة 
امل�افقة  عن  الأمريكي  الك�جنر�س 
ت�جيهها  يتم  جديدة  م�ارد  اأي  على 
ل�سندوق النقد الدويل ميكن اأن يق��س 

اأي جه�د ملجم�عة الع�رشين.

يف حني خف�س �سندوق النقد الدويل 
ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
لالأ�رشار  ت�قعاتهم  من  م�ؤخًرا 
حلقت  التي  ال�سلبية  القت�سادية 
بال�ليات املتحدة ودول اأخرى خالل 
جائحة  لتداعيات  نتيجة   ،2020 عام 
املحلي  الناجت  اأن  اإل  "ك�فيد-19"، 

الإجمايل ملعظم دول العامل لن يع�د 
اإىل ما كان عليه قبل 2020، وذلك حتى 
نهاية عام 2021. حيث من املت�قع اأن 
فقط،  واحد  رئي�سي  اقت�ساد  ي�سهد 
كبرًيا  منً�ا  ال�سيني،  القت�ساد  وه� 
اأن  على   ،2020 عام  يف   )%2 )ح�ايل 
بحل�ل   )%10( بن�سبة  الأمر  به  ينتهي 

ال��سع  ي�سبح  وقد   .2021 عام  نهاية 
ظل  الغربية، يف  للدول  بالن�سبة  اأ�س�اأ 
ت�افر ح�افز مالية كافية. ومن  عدم 
الآفاق  ت�ؤدي  باأن  الت�قع  ي�س�د  ثم 
املالية القامتة ملاليني امل�اطنني يف 
الدول الغربية، اإىل تداعيات �سيا�سية 

اأ�س�اأ على املدى الط�يل.

الفا�سل  الدبل�ما�سي  الإرث  بايدن  �سريث 
معاجلة  يف  الآخرين  الأربعة  للروؤ�ساء 
ك�ريا  من  القادمة  الن�وية  التهديدات 
اجتماعات  من  الرغم  فعلى  ال�سمالية. 
ما  اأون"،  ج�نغ  "كيم  مع  الثالثة  ترامب 
بامتالكها  تفتخر  ال�سمالية  ك�ريا  زالت 
تر�سانة اأ�سلحة ن�وية اأكرث ق�ة، مبا يف ذلك 
ما بني ع�رشين اإىل ثالثني قنبلة و�س�اريخ 
بالي�ستية عابرة للقارات، والتي قد تتمكن 

الرئي�سي  الرب  اإىل  ال��س�ل  من  قريبًا 
ه�  وكما  الأمريكية.  املتحدة  لل�ليات 
خالل  بايدن  ي�ستقبل  قد  فاإنه  املعه�د 
ك�ري  با�ستفزاز  رئا�سته  من  الأول  الربع 
ن�وية  جتربة  اأو  �ساروخ  �سكل  يف  �سمايل 
ممار�سة  عليه  �سيرتتب  ما  وه�  جديدة، 
املزيد من ال�سغ�ط على بايدن من جانب 
الإعالم والك�جنر�س، ودفعه نح�  و�سائل 
�رشورة اتخاذ رد فعل منا�سب، مما يزيد 

اأزمة زائفة قد  اإىل  ي�ؤدي  الت�ترات ورمبا 
احلل  ولكن  ال�سيطرة.  نطاق  عن  تخرج 
الردع  من  املزيد  ممار�سة  يف  يتمثل  قد 
بايدن  اإدارة  �ستك�ن  حيث  الأمريكي، 
جتنبت  اإذا  ال�سدد،  هذا  يف  فاعلية  اأكرث 
ذلك  من  بدًل  واتبعت  املبا�رش،  الت�سعيد 
كل  مع  الأطراف  متعددة  ال�رشاكة  منهج 
ردع  لتعزيز  واليابان  اجلن�بية  ك�ريا  من 

ك�ريا ال�سمالية. 

6. ت�سعيد 
املواجهات بني 

الوليات املتحدة 
الأمريكية واإيران: 

الأمريكي  الت�سعيد  ي�ؤدي  فقد 
ممار�سة  نح�  ترامب  يق�ده  الذي 
على  الق�س�ى"  "ال�سغ�ط  �سيا�سة 
اإف�ساد الأم�ر  اإىل املزيد من  اإيران، 
بايدن  اأمل  يحبط  مما  اإيران،  مع 
حيث  الن�وي.  التفاق  جتديد  يف 
النطاق  وا�سع  غ�سب  هناك  اأ�سحى 
من  كل  جتاه  الإيراين  الداخل  يف 
ال�ليات املتحدة الأمريكية واأوروبا، 
املناق�سات  مائدة  يحتل  ما  وه� 
املقرر  الرئا�سية  النتخابات  قبل 
اإجراوؤها يف ي�ني�. ومن ثم، فاإنه يف 
حال ردت طهران من خالل خط�ات 
العامل  اغتيال  على  رًدا  ت�سعيدية 
الن�وي الإيراين، فقد ي�ؤدي ذلك اإىل 
رد فعل ق�ي من جانب اإدارة ترامب، 
الن�وية.  نطنز  من�ساأة  ق�سف  مثل 
وه� ما يعني اندلع حلقة ت�سعيدية 
الرغم  وعلى  وطهران،  وا�سنطن  بني 
احلدوث  �سعيف  �سيناري�  اأنه  من 
بايدن  تطلعات  يق��س  قد  اأنه  اإل 
الدبل�ما�سية. ومن ثم، ميكن اأن يبداأ 
مفاو�سات  بناء  اإعادة  يف  الطرفان 
"املزيد مقابل املزيد"  وفًقا ملنهج 
ل�قف  الزمنية  اجلداول  لتمديد 
وجتميد  الإيرانية،  الن�وية  الأن�سطة 
مبيعات  ووقف  ال�س�اريخ،  تط�ير 
احلرب  اإنهاء  جانب  اإىل  ال�س�اريخ، 
عق�بات  تخفيف  مقابل  اليمن،  يف 
ثم،  اإيران. ومن  الأمم املتحدة �سد 
فاإن الأمر ي�ستدعي قدًرا �سئياًل من 

الثقة بني اأطراف التفاق الن�وي. 

7- الت�سادم املبا�سر بني الوليات 
املتحدة وال�سني حول تايوان

8- اندلع اأ�سواأ اأزمة غذاء 
عاملية منذ عقود

9- انكما�ص الطبقة الو�سطى العاملية

التي  النقطة  هي  تاي�ان  تك�ن  قد 
يف  الت�ترات  ت�سعيد  ذروة  ت�سهد 
املتحدة  ال�ليات  بني  العالقات 
وال�سني، حيث ت�ساعدت الديناميكية 
الدولتني  بني  للعالقات  ال�سلبية 
خالل  من  املا�سي  العام  خالل 
ال�ليات  اتخذتها  التي  اخلط�ات 
الدعم  لإظهار  الأمريكية  املتحدة 
الأ�سلحة  مبيعات  زيادة  مثل  لتاي�ان، 
امل�ست�ى  رفيعة  الر�سمية  والزيارات 
اأدى  ما  وه�  الع�سكرية،  والتدريبات 
اإىل زيادة ال�سغ�ط ال�سينية من خالل 
الخرتاقات اجل�ية والبحرية الي�مية، 
ق�سية  مبثابة  تاي�ان  تعد  حيث 
ال�سيني.  ال�سي�عي  للحزب  وج�دية 
ومن ثم، فاإنه اإذا تفاقمت امل�اجهات 

ح�ل  وال�سني  املتحدة  ال�ليات  بني 
ال�سيني  الرئي�س  ي�سطر  فقد  تاي�ان، 
للتحرك نح� ت�حيد تاي�ان مع ال�سني. 
بال�رشورة  ذلك  يعني  لن  حني  ويف 
تتبع  قد  واإمنا  �سينًيا،  ع�سكرًيا  غزًوا 
 Sun( "ال�سني ا�سرتاتيجية "�سن تزو
Tzu-type، frog-in-boiling-
يعني  ما  وه�   )water strategy
على  ال�سغ�ط  من  املزيد  فر�س 
القت�ساد التاي�اين، وو�سع العبء على 
اخلط�ات الت�سعيدية الأمريكية. ويف 
حني اأن احتمال حتقق ذلك الت�قع ه� 
ع�سكري  تدخل  اأي  اأن  اإل  مت��سط، 
اأن  �ساأنه  من  تاي�ان  يف  اأمريكي 
الق�تني  بني  مبا�رش  �رشاع  اإىل  ي�ؤدي 

العظميني يف العامل.

العامل  اأن  من  املتحدة  الأمم  حذرت 
منذ  غذائية  اأزمة  اأ�س�اأ  �سفا  على 
حيث  الأقل،  على  عاًما  خم�سني 
عطل ال�باء �سال�سل الإمداد الغذائي 
العاملية. ومع وق�ع املزيد من ال�سكان 
الفقر  براثن  يف  العامل  م�ست�ى  على 
القت�سادية  لالأ�رشار  نتيجة  املدقع، 
"ك�فيد-19"،  جائحة  على  املرتتبة 
فاإن ارتفاع اأ�سعار امل�اد الغذائية قد 
وتت�قع  احلالية.   الأعباء  اإىل  اأ�ساف 
من  اأكرب  عدد  وفاة  املتحدة  الأمم 
التغذية  �س�ء  ب�سبب  الأ�سخا�س 
املرتبط باجلائحة. هذا بالإ�سافة اإىل 
املرتتبة  والعقلية  ال�سحية  التداعيات 
على �س�ء التغذية يف مرحلة الطف�لة 
والتي قد ت�ستمر مدى احلياة. ويعتقد 

حني  يف  اأنه  العاملي  الغذاء  برنامج 
ال�س�دان  وجن�ب  اليمن  من  كل  تعاين 
اأو�ساع  من  وب�ركينافا�س�،  ونيجرييا 
اأفغان�ستان  من  كاًلاّ  فاإن  املجاعة؛ 
اإفريقيا  وجمه�رية  والكامريون 
وهايتي  واإثي�بيا  والك�نغ�  ال��سطى 
والنيجر  وم�زمبيق  ومايل  ولبنان 
وال�س�دان  وال�س�مال  و�سريالي�ن 
و�س�ريا وفنزويال وزميباب�ي قد ت�اجه 
اأو�ساًعا م�سابهة قريبًا. بل اإنه حتى يف 
القت�سادات املتقدمة، يعاين الفقراء 
يف  الغذائية  امل�اد  اأ�سعار  ارتفاع  من 
وقت ترتفع فيه معدلت البطالة. ففي 
تعاين  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات 
خم�س  كل  من  واحدة  اأ�رشة  من  اأكرث 

اأ�رش من انعدام الأمن الغذائي. 

العامل  اإجنازات  اأهم  اأحد  كان  رمبا 
ه�  املا�سية  الثالثة  العق�د  خالل 
خروج املاليني من خانة الفقر املدقع 
ومن� طبقة و�سطى عاملية، اإل اأن تلك 
الطبقة تتعر�س حالًيا خلطر كبري، ما 
اأزمة  بعد  ق�ي  انتعا�س  يتحقق  مل 
 2021 عام  يف  "ك�فيد-19"  جائحة 
لأول  اأنه  اخلرباء  ويعتقد  بعده.  وما 
الطبقة  بداأت  قرن،  ن�سف  منذ  مرة 
ال��سطى العاملية يف النكما�س، رمبا 

اأمريكا  يف  �سخ�س  ملي�ن   )52( بنح� 
نف�سه،  ال�قت  ويف  وحدها.  الالتينية 
نهاية  بحل�ل  اأنه  الدويل  البنك  يت�قع 
اإىل  ي�سل  ما  �سينزلق   ،2021 عام 
)150( ملي�ن �سخ�س اإ�سايف يف براثن 
الفقر املدقع، وهي الفئة التي تعي�س 
على اأقل من )1.90( دولر يف الي�م. 
الأقل  القت�سادي  النم�  �ساأن  ومن 
اأن  املقبل  العام  خالل  املت�قع  من 

ي�ساعف من هذا الرقم. 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سـي عبـد احلمـيد

حم�سر ق�سائي لـدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

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

حم�سر ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي وحم�سر التكليف بالوفاء مل�سمون ال�سند التنفيذي
 عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية 

                     )طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(
-  نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ: ح�سا ي�سي عبد احلميد املح�رش الق�سائي لدى حمكمة ال�رشاقة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة .الكائن مكتبه بحي 100 م�سكن عمارة 

E رقم 01 ال�رشاقة  .---------------------------
* بناء على طلب ال�سيد)ة( : ال�رشكة ذات ال�سخ�س الوحيد » �سف�سافة اآغلو » .---------------------- 

--------------------------.Eurl SAFSAFA AGGLO                                 
- �ســد : ال�رشكة ذات ال�سخ�س الوحيد امل�سماة »واندر قراند  ترافو » .--------------------------

-----------------------------.EURL WANDER GRANDS TRAVAUX
العنوان : حي 27+ 01 م�سكن عمارة عمارة »د » رقم 02 – 42000 تيبازة.----------------------

دج(   949.620.00 ( لرقم 4071362 مببلغ  448  احلامل  تيبازة  وكالة  الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك  لدى  �سيك  م�سحوب  املتمثل يف  التنفيذي  ال�سند  - مبقت�سى 
ت�سعمائة وت�سعة واربعون األف و�ستمائة وع�رشون دينار جزائري ، مرفق ب�سهادة عدم الدفع حمررة بتاريخ 2018/02/11 ، عن بنك التنمية املحلية وكالة ح�سني داي 

رقم 00104  
- بناءا على حم�رش اإحتجاج بالدفع املوؤرخ 2020/06/04 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة .-------------------

- بناءا على ر�سالة بريدية م�سمنة الو�سول و�سل رقم 004 300 155 42 .----------------------------
- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش اإحتجاج بالدفع عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2020/06/15 .------------
- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش اإحتجاج بالدفع عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2020/06/16 .-------------

- بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها .----------------------
- بناء على امر على عري�سة من اجل ن�رش يف جريدة يومية  �سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة تيبازة  بتاريخ 2021/01/05 رقم 21/00011 ، ياأذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ 
الر�سمي املتمثل يف: حم�رش اإحتجاج بالدفع املوؤرخ 2020/06/04 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة  لل�سند التنفيذي املتمثل يف �سيك امل�سحوب لدى بنك الفالحة 

والتنمية الريفية وكالة تيبازة رمز 448 احلاملة لرقم 4071362 بتاريخ 2018/02/05 مببلغ 949.620.00 دج ، يف جريدة يومية وطنية .-----------------
املح�ســر الق�سائــي

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

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

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

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

اإعلن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ
بنــاء علــى احلكــم العقــاري النهائــي ال�ســادر عــن حمكمــة ال�رشاقــة بتاريــخ 2018/01/07، رقـــم اجلـــدول 17/5310، رقــــم  الفهـــــــر�س 18/170.

وبناء علـى قائمـة �سـروط البيـع  املوؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 2019/03/14، حتــت رقـــــم 19/02.
لفائـــدة : ورثة املرحوم �سليمان �سبتي  ابن عبد القادر وهم : 1- زوجته ال�سيدة عزوز فتيحة بنـت عمــار.

2- اأولده : عمر �سبتي بن �سليمان، حممد �سبتي بن �سليمان، عبد الغاين �سبتي بـن �سليمــان،
ب�سري فاحت �سبتي بن �سليمان، فريدة �سبتي بنت �سليمـان، ناديـة �سبتي بنـت �سليمــان.

ال�ساكنــني : 27 �سـارع دكـار رحمـون، الأبيـار، وليـة اجلزائــــــــــــــــر.
�ســــد : ال�سيد/ حكيـم �سبتـي بـن �سليمــان.

ال�ساكــن : 25 �سارع م�سعود بودماغ، بلدية ال�رشاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــــر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رشاقة،

عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، يوم 2021/02/03 على ال�ساعة الواحدة متاما )13.30�سا(، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :
قطعة اأر�س �ساحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رشاقة �سارع دايل اإبراهيم، ذات م�ساحة تقدر بخم�سمائة وخم�سة و�سبعني مرتا مربعا  )575م2( حتمل رقم 25، وهي حمـدودة كالتالـي:

- مـن ال�سمـال القطعـة رقـم 20      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 30.
- مـن ال�سـرق ملكيـة خا�ســة        - مـن الغـرب  ممـــــــر.

والواقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�ساحة 745م2، التي تفوق امل�ساحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�سموح به، وهي ت�سم بناية �سكنية ذات 
طابق اأر�سي واآخر علوي ح�سب تقرير اخلبري الق�سائي الأ�ستاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

اإنقا�س الع�رش تنفيذا لأمر املحكمة، م�ساف له حقوق الت�سجيل وال�سهر   ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 108.900.000.00دج)مائة وثمانية ماليني وت�سعمائة األف دينار جزائري( بعد 
وم�ساريف التنفيذ واحلقـوق التنا�سبيـة للمح�ســـــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �سبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من ديوان ال�رشكة 
القائمة بالتنفيذ الكائنة بالعنوان املذكور اأعــــــــــاله.

�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�سعر الفتتاحي وامل�ساريف والر�سوم امل�ستحقة حال، 
بوا�سطة  �سـك م�رشفـي حل�سـاب اأمانـة �سبـط املحكمـــة.

املح�ســــر الق�سائـــــي
علق بلوح اإعالنات قبا�سة ال�رشائب بتاريخ 

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

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

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

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم ح�سوري يف اأول درجةهاتف فاك�س : 46 33 36 023
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/حمدي با�سا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن 
مقرها  برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــاه.

لفائـــدة  : �رشكة الفندقة والت�سلية  والعقار –دحلي- �رشكة ذات اأ�سهم- ممثلة مبديرها العــــــــــام.
العنـــوان : حي ال�سنوبر البحري املحمدية - اجلزائـــــــــــــــــــــــــــر.

القائم يف حقها يف ق�سية احلال، وكيلها الأ�ستاذ/ بو�سعيب عدنان املحامي لدى املجلــــــــــــــــ�س.
وتنفيذا لالأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2021/01/13، رقم الفهر�س 21/205، املت�سمـن الإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي بجريدة 

يومية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب  
ومبقت�سـى املـواد  405 اإىل 416 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.

بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  
SARL REYNOUZ IMPORT EXPORT اإلــــى : ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة رينـوز لالإ�ستـرياد والت�سديـر

العنـوان  : التعاونية العقارية اليا�سمني جزء رقم 33، الدراريـة– وليـة اجلزائـــــــــــــــــر.
رقــــم   ،19/9476 اجلــــدول  رقـــم   2020/12/09 بتاريـخ  البحـري«  التجـاري  »الق�سم  راي�س  مراد  بئر  ال�سادر عن حمكمة  درجة  اأول  احل�سوري يف  احلكم  ن�سخة من 

الفهـــــــــر�س 20/7654.
- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ستئنـاف حمـدد  ب�سهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �سخ�سيــا،

  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �سهريـن )02( اإذا تـم فـي موطنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــون الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.
حتــت جمــيع التحفظـــات

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.
املح�ســـــر الق�سائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

الأ�ستاذة زغل�س لمية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف : 61 80 17  023

اإعلن عن �سياع
و  املحلفة  اجلزائر  ق�ساء  جمل�س  اخت�سا�س  لدى  الق�سائية  املح�رشة  لمية  /زغال�س  الأ�ستاذة  نحن 
املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها  برقم 03 �سارع با�سطا علي باب الوادي و املوقعة خط 

يدها اأدناه.
حيث اأعلن عن �سياع ختم خا�س بي م�ستطيل ال�سكل ذو الهيكل البال�ستيكي خمطوط عليه باللغة العربية 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر  الأ�ستاذة »زغال�س لمية » حم�رشة ق�سائية   : التالية  املعلومات 
العنوان : 03 �سارع با�سطا علي باب الوادي -اجلزائر ، رقم الهاتف 09 51 021 97 و عليه انني اترباأ عن اأي 

ا�ستعمال غري قانوين لهذا اخلتم من اأي جهة و مهما كانت .
املح�سرة الق�سائية 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سـي عبـد احلمـيد

حم�سر ق�سائي لـدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

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

حم�سر ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي وحم�سر التكليف بالوفاء مل�سمون ال�سند التنفيذي
 عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية 

)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(
-  نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ: ح�سا ي�سي عبد احلميد املح�رش الق�سائي لدى حمكمة ال�رشاقة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة .الكائن مكتبه بحي 100 م�سكن عمارة 

E رقم 01 ال�رشاقة  .---------------------------
* بناء على طلب ال�سيد)ة( : ال�رشكة ذات ال�سخ�س الوحيد » �سف�سافة اآغلو » .---------------------- 

--------------------------.Eurl SAFSAFA AGGLO                                 
- �ســد : ال�رشكة ذات ال�سخ�س الوحيد امل�سماة »واندر قراند  ترافو » .--------------------------

-----------------------------.EURL WANDER GRANDS TRAVAUX
العنوان : حي 27+ 01 م�سكن عمارة عمارة »د » رقم 02 – 42000 تيبازة.----------------------

- مبقت�سى ال�سند التنفيذي املتمثل يف �سيك  م�سحوب لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة تيبازة 448  احلامل لرقم 4071361 مببلغ ) 3.109.113.00 دج( 
ثالثة ماليني ومائة وت�سعة اآلف ومائة وثالثة ع�رش  دينار جزائري ، مرفق ب�سهادة عدم الدفع حمررة بتاريخ2018/02/11 ، عن بنك التنمية املحلية وكالة ح�سني 

داي رقم00104 .---------------
- بناءا على حم�رش اإحتجاج بالدفع املوؤرخ 2020/06/04 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة .-------------------

- بناءا على ر�سالة بريدية م�سمنة الو�سول و�سل رقم 004 300 178 42 .----------------------------
- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش اإحتجاج بالدفع عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2020/06/15 .--------------
- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش اإحتجاج بالدفع عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2020/06/16 .---------------

- بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية �سيما الفقرة الرابعة منها .----------------------
- بناء على امر على عري�سة من اجل ن�رش يف جريدة يومية  �سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة تيبازة  بتاريخ 2021/01/05 رقم 21/00013 ، ياأذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ 
الر�سمي املتمثل يف: حم�رش اإحتجاج بالدفع املوؤرخ 2020/06/04 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة  لل�سند التنفيذي املتمثل يف �سيك امل�سحوب لدى بنك الفالحة 

والتنمية الريفية وكالة تيبازة رمز 448 احلاملة لرقم 4071361 بتاريخ 2018/02/05 مببلغ 3.109.113،00 دج ، يف جريدة يومية وطنية .----------------
املح�ســر الق�سائــي

الو�سط:2021/01/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

الأ�ستاذ/ �سرابي عبد الكرمي
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�سوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

اإعلن عن بيع عقار باملزاد العلني عن طريق الن�سر باجلريدة
نحن الأ�ستاذ /�رشابي عبد الكرمي – حم�رش ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�سع ختمه و املوقع 

اأدناه 
لفائدة / مطمور فتيحة ب�سفتها القائمة بالت�رشف يف مناب اأبنائها الق�رش مركان حممد ريا�س و مركان اأمال ، مركان �سناز ر�سا 

ال�ساكن)ة( ب / حي ال�سم�س ال�ساحكة عمارة �س �سوفايل الأبيار – اجلزائر 
بناء على : 

اأمال و مركان �سناز ر�سا عن حمكمة بئرمرادراي�س عن رئي�س ق�سم ال�رشة رقم الرتتيب : 19/9927 بتاريخ  01-اإذن بالت�رشف يف مناب الق�رش مركان حممد ريا�س و مركان 
2019/12/23

بناء على اأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2020/07/12حتت رقم 2020/3211
- نعلن للجمهور باأنه �سي�رشع يف البيع باملزاد العلني بيع عقار و املتمثل يف مناب الأن�سة  مركان اأمال املقدر ب 640/07 جزء و مناب الن�سة مركان �سناز ر�سا املقدر ب 640/07 
و مناب مركان حممد ريا�س 640/14 جزء من قطعة اأر�س م�سيد عليها بناية يف �سكل فيال كائنة بولية اجلزائر ، باإقليم بلدية دايل اإبراهيم باملكان امل�سمى حي 11 دي�سمرب 1960 

ت�سكل ق�سم 23 جمموعة ملكية 36 ، م�ساحتها �ستمائة و ثمانية ع�رشة مرتا مربعا )618 م2 ( من خمطط امل�سح لبلدية دايل اإبراهيم 
على اأ�سا�س �سعر اإفتتاحي اإجمايل لالأن�سبة  قدره �سبعة ماليني و �ستمائة األف دينار جزائري )7.600.000 دج( و ذلك تنفيذا لإذن بالت�رشف يف مناب القا�رش ال�سادر عن حمكمة 
بئرمرادراي�س عن رئي�س ق�سم �سوؤون الأ�رشة بتاريخ 2019/12/23 رقم الرتتيب 19/9927 مبحكمة بئرمرادراي�س الكائنة ب�سعيد حمدين بئرمرادراي�س قاعة البيوع العقارية بتاريخ 

2021/02/11على ال�ساعة 13.00 �سا زوال .
 �رشوط البيع : اإ�سافة اىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �سبط املحكمة بتاريخ 2020/07/12 حتت رقم 20/2423 فاإن الرا�سي عليه املزاد يتحمل 
الأعباء القانونية مبافيها دفع حال اإنعقاد اجلل�سة 5/1 من الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة �سيك م�سمن و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�سو 

املزاد 
فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة بئرمرادراي�س اأو بديوان املح�رش الق�سائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله .

وعليه /ا�ستنادا ملقت�سيات املادة 749-750 من قنون الإجراءات املدنية و الإدارية قمنا بن�رش هذا املح�رش باجلريدة الوطنية .

EMAIL/

الو�سط:2021/01/20

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

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

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

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 
29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�سيغـة التنفيذيـة لعقد الوديعة املحرر على يد الأ�ستاذة/ حنا�سي حياة املوثقة بدايل اإبراهيم بتاريخ 2012/12/13، رقم الفهــــــــــــــــــــــــــــــــر�س 12/122.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/12/31، حتـت رقــم 20/5651،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�سيـــد : مقرانـي ر�سيـد بــن قــــدور.

ال�ساكــن : حـــي �س.ل.م الدراريـــة، وليــــــة اجلزائــــــــــــــــر.
باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العـار�س :

لفائـــدة : ال�سيد/ خالفـة حممـد بـن م�سطفــــى.
ال�ساكــن : حي 190 م�سكن، ع09 رقم 01، دايل ابراهيم، اجلزائـــــــــــــــــــر.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�سية احلال، وكيله الأ�ستاذ/ �سوير خالد املحامي لدى املجلـــــــــــــ�س.
املختار موطنا له لهذا امللف ل غري يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ الآتي ذكـــره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 9.213.720.00 دج
)ت�سعة ماليني ومائتني وثالثة ع�رش األفا و�سبعمائة وع�رشين دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

املح�ســـــر الق�سائــــــــيواإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

الو�سط:2021/01/20

ولية  وايل  ال�سيد   قرار  على  بناءا 
يف  املوؤرخ   2020/1972 رقم  املدية 
حتقيق  بفتح  املتعلق   2020/12/10
لإن�ساء  مالئمة  عدم  اأو  مالئمة  علني 
حي  املدية  ببلدية   « طرق  »مربط 
 -230 ق�سم   -530 مج   - الغزاغزة 
لفائدة �رشكة ت�سامن ولد بوروي�س يول 
التهامي  �سيخ  بلقا�سم  ال�سيد  التحقيق 
الإقليمية  لالإدارة  رئي�س  اإقليمي  مرتف 
لهذا  حمقق  كمحافظ  املدية  ببلدية 
 15« يوما  ع�رشة  خم�سة  ملدة  الغر�س 
يوما » بعد اأ�سبوع من ن�رش هذا الإعالن 

يف جريدينت وطنيتني
الو�سط:2021/01/20

تهنئة عيد ميلد

مبنا�سبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�سغرية " ملياء"

واإطفائها �سمعة من �سموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�سعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

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

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .
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ترامب يخطط ل�سل�سلة من قرارات العفو قبل  رحيله   
قال م�سوؤولون مقربون من الرئي�س الأمريكي 

املنتهية وليته دونالد ترامب، اإن الأخري يبحث 
العفو عن ع�سرات املحكومني، م�ستفيدا من 

�سالحياته الرئا�سية قبل تن�سيب جو بايدن رئي�سا 
للوليات املتحدة.

وا�سنطن/ الأنا�سول

�إن«  �إن  »�سي  �سبكة  وذكرت 
�أن  �لثالثاء،  �لأمريكية، 
قر�ر   100 ي�سدر  قد  تر�مب 
موقع  موؤ�س�س  ي�سمل  عفو، 
�أ�ساجن،  جوليان  »ويكيليك�س« 
�لذي  و�ين  ليل  �لر�ب  ومغني 
ت�سل  بال�سجن  عقوبة  يو�جه 
لإد�نته  �سنو�ت  ع�رش  �إىل 
باعتباره  ناري  �سالح  بحيازة 
�أنه  �أفادت  �ساحب �سو�بق كما 
م�ست�ساره  عن  للعفو  يخطط 
�لذي  بانون،  �ستيف  �ل�سابق 
�لحتيال  تهمة  �إليه  وجهت 
جمع  �إىل  تهدف  حملة  على 
تربعات لبناء جد�ر عازل على 

�ملك�سيكية  �لأمريكية  �حلدود 
�سحيفة  �أ�سارت  �ل�سياق،  ويف 
�لأمريكية  تاميز«  »نيويورك 
عن  تر�مب  عفو  �إمكانية  �إىل 
�أو  عائلته  من  و�أفر�د  نف�سه 
يف  �ساركو�  �لذين  بع�س  حتى 
�لكونغر�س  مبنى  على  �لهجوم 
يف 6 جانفي �جلاري، يف و�قعة 
تاريخ  يف  �لأ�سو�أ  باأنها  �سنفت 
وعقب  �لأمريكية  �ل�سيا�سة 
�لنو�ب  جمل�س  با�رش  �لهجوم، 
�لذي  �لرئي�س  بحق  عزل  �آلية 
دعا بنف�سه �أن�ساره للتوجه �إىل 
تهمة  �إليه  ووجه  �لكونغر�س، 

»�لتحري�س على �لتمرد«. 
مع  تر�مب  دونالد  ويبحث 
�إ�سد�ر عفو  م�ساعديه �إمكانية 

ملعاقبة  حت�سبا  نف�سه،  عن 
�نتهاء  بعد  حمتملة  ق�سائية 
)غد�  يناير   20 يف  وليته 
»نيويورك  ح�سب  �لأربعاء(، 
�ل�سحيفة،  نقلت  تاميز«كما 
مل  ـ  م�سوؤولني  عن  �لأحد، 
حلفاء  �إن  قولهم  ـ  ت�سمهم 
تر�مب  ومعاونني لدونالد 
من  �لآلف  جمعو� ع�رش�ت 

�أولئك  من  كر�سوم  �لدولر�ت 
على  للح�سول  ي�سعون  �لذين 

عفو رئا�سي.
ي�سار �أنه خالل �لأ�سهر �لأخرية، 
له  معاونني  عن  تر�مب  عفا 
ومقربني منه، بع�سهم �أدين يف 
�حتمال  حول  �لتحقيق  �سياق 
وجود تو�طوؤ بني رو�سيا وفريق 

حملته �لنتخابية عام 2016.

�سبكة "�سي اإن اإن" الأمريكية
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اإح�سائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر
�ل�سحر�ء  يف  �لر�سا�س  بلغة  �حلو�ر 
�لغربية �ملحتلة قد يكون ور�ء م�سمون 
�ل�سفري  بها  �أدىل  �لتي  �لت�رشيحات 
بو�سعرة  لطفي  مو�سكو  يف  �ملغربي 
�لذي �أكد يف حو�ر لوكالة �أنباء �ملغرب 
بالده  �أن  �لر�سمية  �ملغربية  �لعربي 
�ملفاو�سات  طاولة  �إىل  �جللو�س  توؤيد 

كحل لالأزمة �حلالية
�ململكة  �ستقود  �ملنطقة  يف  �ل�رش�ع 
جد�  و�سعبة  قا�سية  خيار�ت  �إىل 

�إجتماعيا و �سيا�سيا
�أكد  بو�سعرة  �ل�سفري  �أن  �مللفت  و 
 Focus On“ برنامج  مع  لقاء  يف 
�سي(،  بي  )بي  تبثه  �لذي   ”Africa
�أعلى  من  بالتز�م  يتعلق  “�لأمر  �إن 
�ملغربي  �لدبلوما�سي  و�أكد  م�ستوى”، 
هذ�  ت�سوية  �أجل  من  �لتفاو�س  �أهمية 
�لدخول يف حرب   ” �أن  موؤكد�  �لنز�ع، 

خيار �سيئ
�لأ�سقاء يف �ملغرب يدركون �أن تكاليف 
تخبو  ما  �رشعان  �لتفاوؤل  جذوة  لكن 
عند� ��ساف ذ�ت �مل�سدر �لر�سمي �أن 
ت�سور �ملخزن للحل �ل�سيا�سي ل يخرج 
�أن �إطار فهمه �ملتحجر �لقا�سي بقبول 
�ل�سفري  قال  حيث  فقط  �لرباط  ر�أي 
باحرت�م   ” ملتزمة  بالده  �إن  �ملغربي 
وقف �إطالق �لنار و�مل�سل�سل �ل�سيا�سي 
�ل�سحر�ء”  لق�سية  نهائي  حل  لإيجاد 
�ل�سفري،  جدد  �لوكالة  برقية  ووفق 
�ل�سيا�سي،  بامل�سل�سل  �ملغرب  �لتز�م 
يف  ثماره  يعطي  �أن  ميكن  “ل  �لذي 
و��ستعد�ده  حقيقيني”،  �رشكاء  غياب 
للتفاو�س “مع �أطر�ف ولي�س مع �سبح” 

على حد قوله.
�لحتالل �ملغربي ل يرى يف �لبوليز�ريو 
�أ�سباح و يريد �لتفاو�س مبا�رشة  �سوى 
ت�سوره  ح�سب  باعتباره  �جلز�ئر  مع 
و  للتاريخ  تزوير  وهو  �لنز�ع  يف  طرفا 

بهتان به مغالطات كثرية

مع احلدث 

اأكاذيب لطفي بو�سعرة

وداد احلاج

"حكومة فا�سلة"
 م�سوؤول حملي فرن�سي يندد بغلق م�سجد يف مدينته

الدرك الوطني بالعا�سمة يفتح حتقيقا ق�سائيا 

 توقيف �سائق متهور قام مبناورات خطرية    

غرداية 

220 ربطا ع�سوائيا ل�سبكات املياه  

النعامة
 تزويد 135 عائلة بتجهيزات الطاقة ال�سم�سية     

بلدية  رئي�س  فلوكيت  باتريك  ندد 
مبنطقة فال  "مونتماغني" 
باإغالق  فرن�سا،  دو�ز �سمايل 
مبدينته،  م�سجد�  بالده  �سلطات 
�إميانويل  �لرئي�س  و��سفا حكومة 
وفق  "فا�سلة"،  باأنها  ماكرون 
�إعالم حملي. و�أ�سارت �سحيفة "لو 
باريزيان" �لفرن�سية )غري حكومية(، 
�إغالقه  مت  �لذي  �مل�سجد  باأن 
"مكافحة  بذريعة  يف مونتماغني 
بني  من  هو  �لإ�سالمي"،  �لتطرف 

يف  موؤخر�  �أغلقت  عديدة  م�ساجد 
باريزيان"  ونقلت  "لو  �لإطار  هذ� 
يوجد  ل  تاأكيده �أنه  فلوكيت  عن 
�مل�سجد،  لإغالق  يدعو  �سبب  �أي 
�أن قر�ر �إغالق �مل�سجد  ولفت �إىل 
وزير  ور�ءه  يقف  منطقته  �لذي يف 
وم�ساء  د�رمانان  �لد�خلية جري�لد 
 9 �جلمعة، �أعلن د�رمانان غلق 
عبادة  د�ر   18 �أ�سل  م�ساجد من 
�لأ�سابيع  خالل  مر�قبتها  متت 

�لأخرية يف فرن�سا.

�لوطني  �لدرك  قو�ت  �أوقفت 
�أم�س،  �لعا�سمة،  باجلز�ئر 
قام  �لذي  �ملتهور  �ل�سائق 
�لطريق  عرب  خطرية  مبناور�ت 
عكنون  بن  بني  �لر�بط  �ل�رشيع 
بعد  وهذ�  �لبي�ساء،  و�لد�ر 
فيديو �نت�رش موؤخر� عرب و�سائل 
�لتو��سل �لجتماعي، يثبت �إقد�م 
خطرية.  جتاوز�ت  على  �ملعني 
�لدرك  م�سالح  بيان  و�أفاد 
�لوطني، �أن عملية �لتوقيف متت 
�ل�ستعالم  عن�رش  تن�سيط  بعد 
�ل�سيارة،  �سائق  عن  و�لتحري 
�ملر�قبة  بكامري�  بال�ستعانة 

�لطريق،  عرب  �ملثبتة  �ملرورية 
�سبكة  عرب  �ملتد�ول  و�لفيديو 
�لتو��سل �لجتماعي. كما �أ�ساف 
مبوجب  مت  قد  �أنه  �لبيان،  ذ�ت 
�لإنذ�ر  خمطط  تفعيل  هذ� 
وحد�ت  طرف  من  و�لبحث 
�لدرك �لوطني، وتوقيف �ل�سائق 
�ملتهور، مع فتح حتقيق ق�سائي 
�لغري  حياة  تعري�س  بخ�سو�س 
مبا�رشة  �جل�سدية  �سالمته  �أو 
و�لبني  �ملتعمد  بانتهاكه  للخطر 
لو�جب من و�جبات �لحتياط �أو 
�ل�سالمة �لتي يفر�سها �لقانون �أو 

�لتنظيم.

�سجلت موؤ�س�سة �جلز�ئرية للمياه 
�ل�سنة  خالل  غرد�ية(  )وحدة 
 226 جمموعه  ما  �ملن�رشمة 
ب�سبكة  ع�سو�ئي  وربط  �عتد�ء 

�لتزويد باملياه 
خمتلف  عرب  لل�رشب  �ل�ساحلة 
بلديات �لولية، ح�سبما علم �أم�س 

�لثالثاء لدى م�سوؤويل �لوحدة.

للربط  �حلالت  هذه  و�أ�سحت    
على  و�لإعتد�ء�ت  قانوين  غري 
و  �ل�رشب  مياه  توزيع  �سبكة 
تعرف  �ملائية   �ملو�رد  من�ساآت 
تلحق  مما  متز�يد�«  �نت�سار� 
�أ�رش�ر� مالية للموؤ�س�سة، وتعاقب 
ل«و�أج«�ملكلف  ذكر  كما  �لزبائن، 

بالإت�سال �سليمان �أولد علي.

��ستفادت ولية �لنعامة من برنامج 
�ألو�ح  لرتكيب   2021 ل�سنة  جديد 
�لطاقة �ل�سم�سية لفائدة 135 عائلة 

مبناطق �لظل، ح�سبما �أفادت 
حمافظات  �لثالثاء  �ليوم  به 
�لعملية  �لتي ت�رشف على  �لغابات 
هذه  توزيع  يف  قريبا  و�سي�رشع 
خيم  م�ستوى  على  �لتجهيز�ت 
�لبدو �لرحل ونقاط متناثرة ونائية 

وذلك  �ملو��سي  مربو  بها  يتو�جد 
ح�سبما  �لبلديات،  خمتلف  عرب 

�أو�سح ذ�ت �مل�سدر.

بكورونا جديدة  اإ�سابة   249
ارتفاع اجمايل ال�سابات اإىل : 104341

ت�سجيل03 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 2843

حالت ال�سفاء اجلديدة : 186
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اإىل : 70747

امل�سيلة

 توزيع 10 حافالت
 نقل مدر�سي 

�مل�سيلة،عبد�لقادر  ولية  و�إىل  �أم�س  م�ساء  �أ�رشف 
مدر�سي  نقل  حافالت  ع�رش  توزيع  على  جالوي، 
 ، �لظل  ومناطق  �لنائية  �ملناطق  تالميذ  لفائدة   ،
وتعد هذه �لعملية �لر�بعة من نوعها �سمن برنامج 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  طرف  من  م�سطر 
�لتالميذ  نقل  �إىل حت�سني ظروف  �لر�مية  �ملحلية 
للدر��سة  منا�سب  جو  توفري  بغر�س  و�ملتمدر�سني 
�إ�رش�فه  وخالل  �لو�ىل  �لعلمي،  �لتح�سيل  وحت�سني 
على عملية �لتوزيع �أكد �أن هذه �لعملية تندرج �سمن 
�سيا�سة �لدولة لدعم �ساكنة �ملناطق �لنائية ومناطق 
لتمدر�س  �لظروف �ملالئمة  توفري كل  �لظل ق�سد 
�لتالميذ يف �أريحية، كما �سدد على �رشورة �حلفاظ 
و�سيانة هذه �ملكت�سبات،و�ست�سمح �حل�سة �ملقدمة 
�لنقل  يف  �ملطروحة  �مل�ساكل  من  جملة  مبو�جهة 

�ملدر�سي.
عبدالبا�سط ب

املدية

 منبع "تالعي�ش"
 يعاين الهمال

يعاين منبع تالعي�س �لطبيعي باملدية �إهمال حقيقيا 
من قبل �ل�سلطات �ملحلية، �إذ �أ�سبح �ملكان عبارة 
�ل�رشف  قناة  �ن�سد�د  ظل  يف  للنفايات  مكب  عن 
�لذين  �ملو�طنني  بع�س  ممار�سات  جر�ء  �ل�سحي 
يقومون بغ�سل وت�سحيم مركباتهم ناهيك عن ترك 
ف�سالتهم هناك م�سكلني بذلك خطر� حقيقيا على 
�لبيئة �ملحيطة باملنبع ومن ذلك ��سحاب �لأر��سي 
�ملجاورة �لذين يعتمدون يف �سقيهم على مياه هذ� 
لفتة  وجود  من  بالرغم  �لطبيعي،وذلك  �مل�سدر 
متنع غ�سل �ل�سيار�ت، ويبقى هذ� �ملكان ذو رمزية 
ح�سن  ��سفل  يتو�جد  �أين  �ملد�نيني  لدى  تاريخية 
باب �لأقو��س �لعتيق ، حيث مل تنقطع مياهه لعقود 
�إذ �أ�سبح خارج د�ئرة  طويلة منذ �لوجود �لعثماين، 

�هتمام �ل�سلطات منذ �آخر قبل �سنو�ت طويلة
ر. بوخدميي

اأمام مقر اخلزينة العمومية بوهران 

عمال النظافة يطالبون 
مبنحة كوفيد 19 

�لنظافة  عمال  �لع�رش�ت من  �أم�س   �حتج 
�خلزينة  مقر  �أمام  وقفة  يف  وهر�ن  لبلدية 
منحة  على  باحل�سول  مطالبني  �لعمومية 
�لتي  �ل�سعبة  لالأ�سغال  نتيجة   19 كوفيد 
يقومون فيها بجمع �لقمامة يف هد� �لظرف 
كورونا    فريو�س  تف�سي  من  �ل�ستثنائي 
مطالبني يف نف�س �لوقت مبنحة كورونا ف�سال 
و�لجتماعية. �ملهنية  ظروفهم  حت�سني  عن 

ع_�سليمة و�لزيادة يف مرتباتهم .

البويرة

  وفاة 3 اأ�سخا�ش واإ�سابة 2 
اآخرين يف حادث مرور

�سهد �لطريق �لولئي رقم 24 ببلدية �حلجرة 
�أق�سى  �لغزلن  �سور  لد�ئرة  �لتابعة  �لزرقاء 
عن  نتج  مروع  مرور  حادث  �لبويرة  جنوب 
وخلف  �سيار�ت   3 بني  عنيف  ��سطد�م 
�آخرين  �سخ�سني  �إ�سابة  و  �أ�سخا�س   3 وفاة 
تدخلت  حيث   ، �خلطورة  متفاوتة  بجروح 
وحدة �حلماية �ملدنية ب�سيدي عي�سى ولية 
�إ�سعاف  و  �ملتوفني  جثث  لنقل  �مل�سيلة 
�مل�سابني ونقلهم �ىل �مل�ست�سفى �ملحلي .          

عني العلوي بالبويرة

ال�سكان يطالبون بخط نقل يربطهم بعا�سمة الولية 
عني  بلدية  �سكان  جدد 
لد�ئرة عني  �لتابعة  �لعلوي 
ولية  عا�سمة  غرب  ب�سام 
نقل  خط  مطلب  �لبويرة 
�لولية  بعا�سمة  يربطهم 
ملعاناتهم  حد  لو�سع 
�مل�ستمرة مع هذه �لو�سعية 
باملزرية  و�سفوها  �لتي 
و�لكارثية ، حيث �أفاد ممثلو 
�ل�سكان يف ت�رشيحاتهم لنا 
عا�سمة  �إىل  �لتنقل  �أن 
�لولية �أ�سبح �أمر� يوؤرقهم 
للبقاء  ي�سطرون  حيث 

�لطريق  قارعة  على 
ل�ساعات   18 رقم  �لوطني 
�لظروف  وقع  حتت  طويلة 
و�سيفا  �ستاء  �لطبيعية 
مبقعد  �لظفر  �أمل  على 

من  �لآتية  �حلافالت  يف 
عني ب�سام م�سيفني �أن فئة 
�لأكرث  هم  و�لطلبة  �لعمال 
هذه  ��ستمر�ر  من  ت�رشر� 
يتاأخرون  كونهم  �لو�سعية 

ويف  و�لدر��سة  �لعمل  عن 
�جلهات  نا�سدو�  �ل�سياق 
�ملعنية للنظر يف و�سعيتهم 
ومن   ، �لآجال  �أقرب  يف 
بلدية  رئي�س  �أو�سح  جهته 
تلقى  �أنه  �لعلوي  عني 
�لنقل  مدير  من  وعود� 
�ملطلب  بهذ�  للتكفل 
 2021 �ل�سنة  هذه  خالل 
�أخرى  خطوط  جانب  �إىل 
باملد��رش  �لبلدية  تربط 

و�لقرى �لتابعة لها .
 اأح�سن مرزوق

�سحة  مر�قبة  منظمة  �أعلنت 
�مل�ستهلك يف رو�سيا �أم�س �لثالثاء، 
لفريو�س  �مل�ساد  �لثاين  لقاحها  �أن 
فعاليته  �أثبت  �مل�ستجد  كورونا 
وكالة  وقالت  باملائة   100 بن�سبة 
�إن  �لرو�سية،  �لإخبارية  "تا�س" 

�ل�رشيرية  "�لتجارب 
�للقاح  فعالية  �أثبتت 
 100 بن�سبة  �لثاين 

باملئة".
نوفمرب  ويف 

 ، �سي ملا �
رو�سيا  بد�أت 

لقاحها  على  �جلماعية  �لتجارب 
�لثاين "�إبيفاك كورونا"، �لذي يجري 
تطويره من قبل معهد "فيكتور" يف 
�إن  مو�سكو  وقالت  �سيبرييا  منطقة 
"�سبوتنيك  �لآخر  �ملعتمد  لقاحها 
 92 بن�سبة  فعال  يف"، 
باملئة يف �حلماية �لنا�س 
لنتائج  وفقا  �لوباء،  من 
كبري  عدد  وبد�أ  �أولية 
من دول �لعامل حمالت 
حيث  لل�سكان،  تطعيم 
حتى  �ملاليني  تلقى 
�لآن �جلرعات. 

رو�سيا

 اللقاح الثاين فعال بن�سبة 100 باملائة

مرمي خمي�سة

اأح�سن 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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