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حتت �شعار »من اأجل جمهورية جديدة«

ملتقى وطني حول تعديل الد�ستوري 
بجامعة امل�سيلة 

وايل البويرة يك�شف

اأولويتنا بعث امل�ساريع 
ال�سكنية املتوقفة

جميع  بعث  »عن  ال�سالم  عبد  عياط  لكحل   « البويرة  وايل  ك�سف 
املقبلة  اأ�سهر   6 فرتة  خالل  ال�سيغ  خمتلف  يف  ال�سكنية  امل�ساريع 
واأ�سار   , ال�سائك  امللف  الأولويات يف هذا  ترتيب وحتديد  اجل  من 
الأمني  تن�سيب  هام�ش  على  �سحفية  ت�رصيحات  يف  امل�سوؤول  ذات 
العام للولية اإىل اإح�ساء 31 م�رصوعا �سكنيا متوقفا خا�سة يف �سيغة 
الرتقوي املدعم عدل ما ي�ستدعي بعثها من جديد مع احرتام الآجال 
حتى ل يتم بيع الوعود للمواطنني دون تنفيذها , هذا يف وقت ينتظر 
�سكنية  وحدة   800 ح�سة  توزيع  ال�سرب  بفارغ  البويرة  بلدية  �سكان 
على  منهم  باملئات  دفع  الذي  الأمر  انتظارها  طال  التي  اجتماعية 

�سن احتجاجات ب�سفة يومية اأمام مقر الولية .
اأح�شن مرزوق

بريد اجلزائر

بيان » ق�سيمة ال�سيارات 2020«
اأعلنت موؤ�س�سة بريد اجلزائر اإىل كافة اأ�سحاب ال�سيارات ال�سياحية, النفعية 
اأو �سيارات نقل امل�سافرين, اأن ق�سيمة ال�سيارات ل�سنة 2020, متوفرة على 
الفرتة  كل  وذلك خالل  الوطني,  الرتاب  الربيد عرب  مكاتب  م�ستوى جميع 
غاية  اإىل  مار�ش   01 من  واملمتدة  الق�سيمة,  لقتناء  املحددة  القانونية 

31مار�ش 2020.
وعليه, تدعو بريد اجلزائر اأ�سحاب ال�سيارات اإىل التقرب من مكاتب الربيد 
لقتناء هذه الق�سيمة, موؤكدة لهم اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ل�سري هذه 

العملية يف اأح�سن الظروف.
كما تطمئن املوؤ�س�سة, ب�سمان توفري الق�سيمة, بالتن�سيق مع م�سالح املديرية 
العامة لل�رصائب لوزارة املالية, طيلة الفرتة املذكورة اأعاله. اإل اأنه, ومن 
اأجل تفادي ت�سكيل طوابري يف مكاتب الربيد, ي�ستح�سن عدم انتظار الأيام 

الأخرية للقيام بعملية القتناء.

تقودها منا�شالت يف حقوق املراأة

حملة فاي�سبوكية لتغيري 
مفهوم يوم 8 مار�س

تقود هذه الأيام عدد من الن�ساء املنا�سالت يف جمال حقوق املراأة حملة 
عرب مواقع التوا�سل الجتماعي خا�سة الفاي�سبوك حتت �سعار » 8 مار�ش 
ما�سي عيد بل اليوم العاملي حلقوقنا » وذلك بن�رص فيديوهات ل تتعدى 
اأكرث من دقيقة ون�سف يهدفن من خالله املفهم احلقيقي من تاريخ 8 
مار�ش اليوم العاملي للدفاع عن حقوق املراأة  الذي اأ�سبح ح�سب هوؤلء 
النا�سطات موعدا جلمع الن�ساء يف ال�سالت لإطالق حفالت »ال�سطيح 
والرديح » اإىل درجة تر�سيخه لدى �رصيحة وا�سعة منهن على هذا ال�سكل 
امل�سني كونه يوم للرق�ش والحتفال وفقط, وذهبت بع�ش املنا�سالت 
الطريقة يف  بتلك  العار الحتفال  انه من  اأكدن  اأبعد من هذا حني  اإىل 
يف  واللفظي  اجل�سدي  للعنف  عر�سة  اجلزائرية  املراأة  لتزال  وقت 
ال�سارع والبيت واأكرث حقوقها مه�سومة يف الأ�رصة اجلزائرية اإىل جانب 
ا�ستغاللها يف املجال ال�سيا�سي عن طريق الكوطات التي فر�سها النظام 
�ستى  يف  وجدارتها  كفاءتها  اأثبتت  اجلزائرية  املراأة  اأن  رغم  ال�سابق 

اح�شن مرزوقاملجالت وامليادين  ح�سب املتحدثات .

للتعليم  الوطني  الحتاد  نظم   
بالتن�سيق  العلمي  والبحث  العايل 
والعلوم  احلقوق  كلية  مع 
امل�سيلة  بجامعة  ال�سيا�سية  
حول«اإثراء  الوطني  امللتقى 
والذي  الد�ستور«   تعديل  م�رصوع 
اأجل  من   « �سعار   له  اختري 
اإن  حيث  جديدة«   جمهورية 
امللتقى يعرف م�ساركة 17 جامعة 
من  علمية  بحث  وطنية  وخمابر 

خمتلف اجلامعات  حيث �ستقدم 
حما�رصة  خم�سني  من  اأكرث  فيها 
ور�سات   ثالثة  اإىل  بالإ�سافة 
الربوفي�سور  مب�ساركة  عمل  
مبهمة  »املكلف  لعقاب  »حممد 
ورئي�ش   اجلمهورية   رئي�ش  لدى 
املجل�ش الوطني حلقوق الإن�سان 
لزهاري  بوزيد  الربوفي�سور« 
العايل  التعليم  وزير  »وم�ست�سار 
الربوفي�سور  العلمي  والبحث 

العام  والأمني  �ساغور«  »ال�سعيد 
للعمال اجلزائريني  العام  لالحتاد 
املحاور  عديد  يتناول  مللتقى 
منها  ما يتعلق بديباجة الد�ستور 
التي  العامة  واملبادئ  وحمتواها 
و  اجلزائري  املجتمع  حتكم 
الأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق 
و  وحمايتها  تعزيزها  و�سبل 
تنظيم ال�سلطات الثالث- التوازن 
بالإ�سافة اإىل حماور اأخرى حول 

ال�سلطة  ا�ستقالل  و  الف�سل  مبداأ 
اإر�ساء  يف  ودورها  الق�سائية 
ا�ستقالل  و  والقانون  احلق  دولة 
الت�رصيعي  ودوره  الربملان 
حتولت  ظل  يف  والرقابي 
د�ستورية  على  الرقابة  و  الدولة 
القوانني وتعزيز دورها يف حماية 
الأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق 
لآليات  الد�ستوري  التكري�ش  و 
واكد  النتخابات  ومراقبة  تنظيم 

اللقاء  يف  مداخلته  خالل  لعقاب 
�سيلتقي  اجلمهورية  رئي�ش  ان 
م�سودة  باعداد  املكلفة  اللجنة 
اجلاري  ال�سبوع  نهاية  الد�ستور 

لطباعتها وتوزيعها على الحزاب 
ال�سخ�سيات  وكذا  واجلمعيات 

الوطنية .
عبدالبا�شط بديار 

الطريق  ازدواجية  ا�ستالم  �سيتم 
بني  الرابط   111 رقم  الولئي 
ال�رصاقة وعني البنيان بغرب اجلزائر 
الأوىل  الأ�سهر  غ�سون  يف  العا�سمة 
عنه  ك�سف  ح�سبما   ,2021 �سنة  من 
لقطاع  الولئي  املدير  الأحد  اأم�ش 

الأ�سغال العمومية.
يف  رحماين  الرحمن  عبد  واأو�سح 
ت�رصيح اأن ا�ستالم م�رصوع ازدواجية 
الطريق الولئي رقم 111 الرابط بني 
 4 امتداد  على  بنيان  وعني  ال�رصاقة 
كلم �سيكون خالل الأ�سهر الأوىل من 
�سنة 2021, و�سي�ساهم هذا امل�رصوع 

توفري  و  املروري  الإختناق  فك  يف 
ال�سيولة املرورية باجتاه البلديتني.

م�رصوع  اأن  امل�سدر,  ذات  واأفاد 
وعني  ال�رصاقة  بني  الرابط  الطريق 
م�سو�ش«  »بني  بواد  مرورا  بنيان 
»البالطو«  حي  وكذا  )املنعرجات( 
حركية  ويعرف  هاما  حمورا  يعد 
مع  خا�سة  كبرية  مرورية  وكثافة 
الإ�سكان  واإعادة  الرتحيل  عمليات 
باجتاه العديد من التجمعات ال�سكنية 

اجلديدة.
تقدم  م�ستوى  بخ�سو�ش  وذكر 
تقدر  اأنها  امل�رصوع  بذات  الأ�سغال 

بـ40 باملائة حيث �سي�سمح امل�رصوع 
ويتعلق  مهمني  طريقني  بني  بالربط 
الأمر بالطريق الوطني رقم 41 الذي 
العا�سمة  باجلزائر  ال�رصاقة  يربط 
وكذا الطريق الوطني 11 الذي يربط 
العا�سمة  باجلزائر  بينان  عني  بلدية 

وزرالدة لفك الإختناقات املرورية.
عملية  اأن  امل�سوؤول,  ذات  واأبرز 
غرار  على  التحتية  ال�سبكات  حتويل 
و  واملاء  الغاز  و  الكهرباء  �سبكات 
�سونلغاز  م�سالح  طرف  من  الهاتف 
وباقي املوؤ�س�سات ما تزال متوا�سلة 
حلد الآن لتجاوز هذه الأعطاب التي 

لالأ�سغال  العادي  ال�سري  على  توؤثر 
املراحل  خالل  ت�سجيل  مت  حيث 
�سعوبات  امل�رصوع  تنفيذ  من  الأوىل 
على  اأثر  ما  ال�سبكات  هذه  حتويل 

وترية الأ�سغال.
اإجراءات  اأن  املتحدث  واأ�ساف 
الأرا�سي  امللكية ملالك  نزع  ت�سوية 
م�سريا  م�ستمرة,  مازالت  وتعوي�سهم 
اإىل اأن بع�ش مالك الأرا�سي رف�سوا 
والتي  لتعوي�سهم,  املقرتحة  املبالغ 
 50 و  �سنتيم  مليار   10 بني  ترتاوح 
تعطل  يف  يت�سبب  مما  �سنتيم,  مليار 

الأ�سغال.

ازدواجية الطريق الولئي الرابط بني ال�شراقة وعني البنيان

ا�ستالم امل�سروع بداية 2021 

با�رصها  التي  التحقيقات  ك�سفت 
عني  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي 
اجلمهورية  وكيل  متو�سنت  مع 
احلب�ش  رهن  املوقوف   واملوجود 
اأ�سارت  والذين  ب«  املوؤقت  »ق 
دماغية  بجلطة  م�ساب  انه  م�سادرنا 
ع�سبي   عن  بارجتاج  م�سحوبة 

ملفات  العديد  يف  الأخري  هذا  تورط 
من  هامة  كميات  الف�ساد  واختفاء 

الذهب املحجوز.
التحقيقات  ك�سفت  جهة  اأخرى  من 
الإطارات  من  تورط  العديد  عن 
احد  مقدمتها  يف  ف�ساد  ملفات  يف 
مبحكمة  ال�سابقني  اجلمهورية  وكالء 

تلم�سان  روؤ�ساء  مبحاكم  هامة 
الكربى   واملنتمي  بلديات  تلم�سان 
التحرير  جبهة  اإىل  حزب 
يف  الع�سابة  من  الوطني  واملقرب 
م�سبوهة  �سفقات  الف�ساد  وعقد 
عدد  التحقيق  تورط  بني  كما   ,
يف  �سفقات  املحامني  كبري  من 

اجلمهورية  وكيل  مع  م�سبوهة 
حلد  األن  عددهم  بلغ   , املحبو�ش 
حدود 14 حمامي , اأكرث من هذا تبني 
الع�رصات من الإطارات مبناطق اأولد 
تغيري  وتلم�سان  يف  والغزوات  ميمون 

الحكام .
حممد بن ترار

املتهم اأ�شيب بجلطة دماغية م�شحوبة بارجتاج ع�شبي  بعد ايداعه احلب�س

التحقيق مع وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان يك�سف 
تورط اإطارات وحمامني يف ق�سايا ف�ساد

خبر في 
صورة

حمرز يتوج بطال لكاأ�س الرابطة 
الإجنليزي مع مان�س�سرت �سيتي

مبوحلي يحدث �سجة بني 
جماهري التفاق  

اأحدث احلار�ش الدويل اجلزائري 
بني  �سجة  مبوحلي  وهاب  راي�ش 
ال�سعودي  التفاق  ناديه  جماهري 
الكامريات برت�سده  عندما قامت 
وهو جال�ش على قائم مرمى ناديه 
يف  زمالئه  احد  ت�سديد  حلظة 
كان  عندما  اجلزاء  لركلة  النادي 
فريقه متقدما يف النتيجة بثالثية 
اإهانة  الأمر  ان  واعتربوا  نظيفة, 
لزمالئه وعدم منح اجلدية للقاء, وذلك يف خمتلف التعاليق التي ن�رصوها 

عرب �سفحات الفريق عرب خمتلف مواقع التوا�سل الجتماعي.

ن املو�سم  تايدر يد�سّ
بتمريرة حا�سمة  

د�سن الالعب الدويل اجلزائري �سفري تايدر املو�سم اجلديد رفقة ناديه 
يف  ب�سمته  ترك  عرب  اجلديد  الأمريكي  الدوري  يف  مونرتيال  اأمباكت 
املقابلة التي لعبوها اأول ام�ش اأمام »نيو اإنغلند«, من خالل منح متريرة 
حا�سمة �ساهمت يف منح الفوز اإىل امباكت مونرتيال بهدفني لهدف, حيث 
وهو  املقابلة  يف  الثاين  للهدف  ناديه  توقيع  خلف  تايدر  متريرة  جاءت 

الذي بداأها اأ�سا�سيا.



يف غ�سون الأ�سبوع اجلاري

الرئي�س يعقد اجتماعا اأخريا 
مع جلنة �سياغة الد�ستور

.       فرز وتبويب املقرتحات قبل عر�سها على الربملان
.        اآلية ت�سمن تطبيق الد�ستور يف كل الظروف

ك�سف اأم�س الأحد من امل�سيلة املكلف مبهمة برئا�سة اجلمهورية حممد لعقاب باأنه �سيتم عقد لقاء اأخري 
يف غ�سون الأ�سبوع اجلاري بني اأع�ساء جلنة �سياغة م�سودة الد�ستور ورئي�س اجلمهورية قبل عر�سها 

على الأحزاب و النقابات.
م.�س      

امللتقى  خالل  لعقاب  واأو�ضح 
اإثراء  »م�رشوع  حول  الوطني 
حممد  بجامعة  املنظم  الد�ضتور«, 
االحتادية  من  مببادرة  بو�ضياف 
والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية 
احلقوق  كلية  مع  بالتن�ضيق  العلمي 
اجلامعة,  بذات  ال�ضيا�ضية  والعلوم 
اأنه »�ضيتم عقد لقاء اأخري يف غ�ضون 
جلنة  اأع�ضاء  بني  اجلاري  االأ�ضبوع 
ورئي�س  الد�ضتور  م�ضودة  �ضياغة 
قبل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

ال�ضيا�ضية  االأحزاب  على  عر�ضها 
والنقابات«.

مبهمة  املكلف  يقول  �ضيتم,  كما 
وتبويب  فرز  اجلمهورية,  برئا�ضة 
على  عر�ضها  قبل  املقرتحات 
مناق�ضة علنية  بغرفتيه يف  الربملان 
على  املواطنني  اإطالع  بهدف 
�ضي�ضمح  »مما  الوثيقة  هذه  حمتوى 
للمواطن بالذهاب اإىل اال�ضتفتاء عن 
�ضياغة  »جلنة  اأن  م�ضيفا  قناعة«, 
كلما  لتطبيقه  اآلية  �ضتجد  الد�ضتور 

اقت�ضت ال�رشورة لذلك«.
»هناك  باأن  باملنا�ضبة  واأ�ضاف 

ب�ضاأن  النظر  وجهات  يف  تطابقا 
الد�ضتور  تعديل  حول  امل�ضاورات 
الف�ضل  بينها  من  عديدة  ق�ضايا  يف 
التوازن  ي�ضمن  مبا  ال�ضلطات,  بني 
فيما بينها واإن�ضاء حمكمة د�ضتورية 
اال�ضتهداف«  من  الثوابت  وحماية 
»جوهرية  اأو�ضح,  كما  ق�ضايا,  وهي 
�ضيتم اإدراجها يف الد�ضتور املعدل«. 
رئا�ضة  لدى  مبهمة  املكلف  وذكر 
املقبل  »الد�ضتور  باأن  اجلمهورية 
لذا  االأمة,  م�ضري  عليه  �ضيتوقف 
وجب اأن يكون توافقيا ومرجعا اآمنا 
العقبات  بتجاوز  لها  ي�ضمح  لالأمة 

اأن  قبل  م�ضتقبال«,  تعرت�ضها  التي 
يف  الفاعلني  جميع  ا�ضتدعاء  يتم 
اإىل  وال�ضيا�ضية  العلمية  ال�ضاحتني 

امل�ضاهمة يف اإثراء هذا امل�رشوع.
الد�ضتور  باأن  ال�ضياق  ذات  يف  واأكد 
لبناء  االأوىل  اللبنة  »�ضي�ضع  اجلديد 
جزائر جديدة تتج�ضد بتعديل قوانني 
اأخرى على غرار قانون االنتخابات 
وقانون االإعالم«, م�ضيفا اأنه »�ضيتم 
اآلية  اإيجاد  املقبل  الد�ضتور  خالل 
ت�ضمح بتطبيقه يف خمتلف الظروف 

واالأزمنة«.
من جهته اأ�ضار م�ضت�ضار وزير التعليم 

ال�ضعيد  العلمي  والبحث  العايل 
حر�س  منطلق  »من  اأنه  اإىل  �ضغور 
اجلامعة على اأن يت�ضم د�ضتور البالد 
املعدل بالتوافق تنخرط يف االإثراء 
لل�ضعب  خدمة  العلمية  واملناق�ضة 
»اجلامعة  باأن  مردفا  اجلزائري«, 
التي هي قوة اقرتاح و�رشيك فاعل 
بالقوانني  ال�ضلة  ذات  املجاالت  يف 

�ضتتوىل مهمتها على اأكمل وجه«.
لالحتادية  العام  االأمني  اأفاد  بدوره 
والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية 
»هذا  باأن  عمارنة  م�ضعود  العلمي 
بتو�ضيات  �ضيخرج  بور�ضاته  اللقاء 

للد�ضتور  الفعال  االإثراء  يف  ت�ضب 
ود�ضتوري  علمي  منظور  وفق 

وقانوين«.
وي�ضارك يف هذا امللتقى الذي يدوم 
ميثلون  واأكادمييون  خرباء  يومني 
اأكرث من 17 جامعة و5 خمابر بحث 
املحاور,  عديد  ويتناول  علمية 
وحمتواها«  الد�ضتور  »ديباجة  منها 
حتكم  التي  العامة  و«املبادئ 
و«احلقوق  اجلزائري«  املجتمع 
واحلريات االأ�ضا�ضية و�ضبل تعزيزها 
ال�ضلطات  و«تنظيم  وحمايتها« 

الثالث مبا ي�ضمن توازن عملها«.
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خلل تروؤ�سه لجتماع املجل�س الأعلى للأمن

الرئي�س ياأمر برفع م�ستوي 
اليقظة و اجلاهزية

عبد  اجلمهورية,  رئي�س  اأعطى 
املجيد تبون, اأم�س االأحد خالل 
تروؤ�ضه الجتماع املجل�س االأعلى 
»�ضارمة«  تعليمات  لالأمن, 
من  عالية  درجة  على  للحفاظ 
احليطة واليقظة ق�ضد مواجهة 
اأي انت�ضار لفريو�س كورنا, واأمر 
»بتعبئة حثيثة« لكافة القطاعات 
اأي  جمابهة  ق�ضد  املعنية 
احتمال, ح�ضب ما اأفاد به بيان 

لرئا�ضة اجلمهورية.
»يف  اأنه  ذاته  امل�ضدر  واأو�ضح 
اتخذتها  التي  التدابري  اإطار 
ق�ضد  العمومية  ال�ضلطات 

لفريو�س  انت�ضار  اأي  مواجهة 
املجيد  عبد  تراأ�س  كورونا, 
وزير  اجلمهورية,  رئي�س  تبون, 
االأعلى  القائد  الوطني,  الدفاع 
االأحد  اأم�س  امل�ضلحة,  للقوات 
رئا�ضة  مبقر   ,2020 مار�س   1
تن�ضيقيا  اجتماعا  اجلمهورية, 
االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  مع 
لالأمن, قدم خالله الوزير االأول 

عر�ضا تقييميا للو�ضع«.
و اأ�ضاف البيان »و عقب عر�س 
من  طماأن  الذي  االأول,  الوزير 
املعنية  ال�ضلطات  باأن  خالله 
اأعطى  الو�ضع,  يف  كلية  تتحكم 

تعليمات  اجلمهورية  رئي�س 
درجة  على  للحفاظ  �ضارمة 
واليقظة,  احليطة  من  عالية 
لكافة  حثيثة  بتعبئة  واأمر 
ق�ضد  املعنية  القطاعات 

جمابهة اأي احتمال«.
اأنه »وخالل هذا  واأكد امل�ضدر 
اإىل  اأي�ضا  التطرق  مت  اللقاء, 
ق�ضايا اأخرى تتعلق باخل�ضو�س 
ب�ضاأنها  اأعطى  اأمنية,  مب�ضائل 
تعليمات  اجلمهورية  رئي�س 
اإجراءات  لتعزيز  دقيقة 
م�ضتوى  على  واالأمن  املراقبة 

حدود الوطن«.

عقدت اجتماعا مو�سعا اأم�س يف وهران

 احلركة الت�سحيحية يف الأفالن ترفع �سقف املواجهة
اإنقاذ  حركة  اأع�ضاء  اأكد 
التحرير  جبهة  حزب 
لهم  اأول  اجتماع  يف  الوطني 
الق�ضمة  مبقر  اأم�س, 
ال�ضابعة  لالأفالن  بوهران 
ال�ضابعة  الق�ضمة  مبقر   ,
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
املمثلني  وهران,  ملحافظة 
يف   , الوطن  واليات  جلميع 
الت�ضاور  اأجل  من  وطني  لقاء 
من  احلركة  مواقف  حتديد  و 
امل�ضتجدات ال�ضيا�ضية الراهنة 
,و حتديد ا�ضرتاتيجيات العمل 

يف املرحلة القادمة .
نقا�ضا  االجتماع    و�ضهد 
اال�ضتماع  فيه  مت  مو�ضعا 
حيث  املقرتحات  جلميع 
على  املجتمعون   اتفق 
واملتمثلة  النقاط  من  جملة 
جتديد  اأع�ضاء  يف 
باملطالب  احلركة  ومت�ضكهم 

الوثيقة  يف  عليها  املن�ضو�س 
اإنقاذ  حلركة  االأ�ضا�ضية 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
و اقرتاح مبادرة وطنية للخروج 
من االأزمة الراهنة التي يعي�ضها 
اإنقاذ   « �ضعار  حتت  احلزب, 
الوطني«  التحرير  جبهة  حزب 
م�ضار  ت�ضحيح  اإىل  ت�ضعى 
و  اأ�ض�ضه  اإىل  اإعادته  و  احلزب 
مبادئه النوفمربية ,وامل�ضي به 
م�ضتقبلية  ,بنظرة  الريادة  نحو 
القادمة   املرحلة  اأطر  ,وفق 
بهدف  اجلديدة   للجزائر 
تاأ�ضي�س » حزب جبهة التحرير 
الوطني اجلديد«. وتتمثل  هذه 
الذي  البيان  املبادرة   ح�ضب 
على  »الو�ضط«  يومية  حت�ضلت 
ن�ضخة منه يف تنظيم لقاء وطني 
من  جمموعة  عليه  ت�رشف 
واالإطارات  احلزبية  القيادات 
ممثلون  فيه  وي�ضارك  النزيهة, 

من  الن�ضالية  القاعدة  من 
اجل  يف  الوطن  ربوع  خمتلف 
قائمة  اقرتاح  مع  �ضهر  اأق�ضاه 
وطنية من اأمناء عامون �ضابقون 
وقيادات حزبية نزيهة و�رشيفة 
اللقاء  هذا  على  لالأ�رشاف 
الوطني وعر�ضها على االإعالم 
القادمة  واقرتاح  االأيام  يف 
االإطار  حتمل  عمل  اأر�ضية 
واآليات  اللقاء,  لهذا  العام 
وعر�ضها  امل�ضاركني,  اختيار 
على املجموعة امل�رشفة على 
االإثراء  اأجل  من   , اللقاء  هذا 

واإبداء الراأي واالإثراء.
اإطارات  كافة  دعوة  مت   ولقد 
ال�رشفاء,  واملنا�ضلني  احلزب, 
داخل  املعار�ضة  واحلركات 
الوطني,  التحرير  جبهة  حزب 
هذه  حول  االلتفاف  اإىل 
هذا  يف  وامل�ضاركة  املبادرة 
امل�ضعى دون اإق�ضاء اأو تهمي�س 

اإنقاذ  حركة  ثمنت  فلقد  لذا   ,
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
جمهودات  وباإخال�س, 
املنا�ضلني ال�رشفاء من خمتلف 
من  واأبنائها  الوطن,  واليات 
املوجودة  اجلزائرية  اجلالية 
انتفا�ضتهم  على  املهجر,  يف 
من اأجل ت�ضحيح م�ضار احلزب 
على  التطورات  كافة  ومواكبة 
الوطنية  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة 
العودة  احلركة  هذه  ووجهت 
اجلزائرية  للدبلوما�ضية  القوية 
حتت  الدولية,  ال�ضاحة  على 
لرئي�س  الرا�ضدة  القيادة 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ال�ضعبي,  الوطني  واجلي�س 
على  االأمنية,  االأ�ضالك  وكافة 
املبذولة  الكبرية  املجهودات 
الوطن  حماية  اجل  من 

واملواطن.
حكيم مالك 

وكيل جمهورية �سيدي اأحممد 

اإطالق �سراح 56 من موقويف احلراك 
مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  اأمر 
بالعا�ضمة  اأحممد  �ضيدي 
متهما   56 �رشاح  اإطالق  االأحد 
 , ال�ضعبي  احلراك  موقويف  من 
وذلك بعد اأن مت اال�ضتماع اإليهم 
وفقا  للمحكمة   ميثلوا  اأن  على 

الإجراءات اال�ضتدعاء املبا�رش.
وقد عرف حميط حمكمة �ضيدي 

رم�ضان  عبان  ب�ضارع  اأحممد 
و�ضط العا�ضمة  احتجاجات من 
طرف بع�س اأهايل املوقوفني اإذ 
املحكمة  اإىل  الدخول  حاولوا 
الرئي�ضي  الباب  غلق  ب�ضبب 
نظرا  الدخول  من  ومنعهم 
لعددهم الكبري ويف ذات ال�ضياق 
من  الدفاع  هيئة  ان�ضحبت 

رفعت  قا�ضية  ب�ضبب  اجلل�ضة, 
ثالث  من  اأكرث  منذ  اجلل�ضة 
امتعا�ضا  العودة,  دون  �ضاعات 
احد  من  بادر  لت�ضفيق  منها 
االإف�ضاح  رف�ضه  ومع  احل�ضور 
لتاأمر  اأمامها  للتقدم  ا�ضمه  عن 
اإخراج  ال�رشطة  رجال  القا�ضية 

املوقوفني.

ق�سية تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي للحملة النتخابية 

رف�س طلب بعدم الخت�سا�س و�سم الق�سيتني يف ملف واحد
االأحد  اأم�س  ظهر  بعد  �رشع 
يف  اجلزائر  ق�ضاء  جمل�س 
ق�ضية  يف  املتهمني  حماكمة 
والتمويل  ال�ضيارات  تركيب 
االنتخابية  للحملة  اخلفي 
لرئا�ضيات اأبريل 2019, وهذا 
لطلب  املحكمة  رف�س  بعد 
بعدم  املتعلق  الدفاع  هيئة 
االخت�ضا�س وب�ضم الق�ضيتني 

يف ملف واحد.
جل�ضة  انطالق  وخالل 
هذه  يف  اال�ضتئناف  حماكمة 
دفاع  هيئة  تقدمت  الق�ضية, 
ال�ضابقني  االأولني  الوزيرين 
واأحمد  �ضالل  املالك  عبد 
�ضكلية  بدفوعات  اأويحيى 
من خاللها مبحاكمة  تطالب 
م�ضتوى  على  موكليهما 
)التي  للدولة  العليا  املحكمة 

طبقا  وهذا  بعد(  توؤ�ض�س  مل 
الد�ضتور  من   177 للمادة 
»رئي�س  اأن  على  تن�س  التي 
االأول  والوزير  اجلمهورية 
عليا  حمكمة  اأمام  يحاكمان 
ارتكابهما  حالة  يف  للدولة 
اأثناء  جناية  اأو  جنحة 

ممار�ضتهم ملهاهم«.
قدمت  االإطار,  نف�س  ويف 
املتهمني  باقي  دفاع  هيئات 
�ضابقني  واإطارات  وزراء  من 
رجال  وكذا  ال�ضناعة  بوزارة 
اأعمال واملتهم فار�س �ضالل 
تطالب  �ضكلية  بدفوعات 
باإلغاء  املحكمة  نف�س  من 
)تركيب  الق�ضيتني  �ضم  قرار 
احلملة  ومتويل  ال�ضيارات 
واحد  ملف  يف  االنتخابية( 
بحجة »عدم منطقية العالقة 

ما  ح�ضب  الق�ضيتني«,  بني 
جاء على ل�ضان املحامني.

رفع  اإثر  اجلل�ضة  هذه  وتاأتي 
هيئة  وكذا  اجلمهورية  نيابة 
يف  ا�ضتئنافا  املتهمني  دفاع 
حمكمة  عن  ال�ضادر  احلكم 
 10 بتاريخ  اأحممد  �ضيدي 
دي�ضمرب الفارط, والتي ق�ضت 
فيها باحلكم ب 15 و 12 �ضنة 
حب�ضا نافذا على التوايل �ضد 
ال�ضابقني  االأولني  الوزيرين 
املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد 
تبديد  بتهم  املتابعني  �ضالل 
اأموال عمومية ومنح امتيازات 
غري م�ضتحقة و�ضوء ا�ضتغالل 
تركيب  ق�ضية  يف  الوظيفة 

ال�ضيارات.
كما مت منع اأحمد اأويحيى من 
وال�ضيا�ضية  املدنية  حقوقه 

العائدات  كل  وم�ضادرة 
بطرق  املكت�ضبة  واالأمالك 
واأ�ضدرت  م�رشوعة  غري 
غيابيا  حكما  اأي�ضا  املحكمة 
يف حق وزير ال�ضناعة االأ�ضبق 
بو�ضوارب  ال�ضالم   عبد 
فرار(  حالة  يف  )املوجود 
والذي �ضدرت يف حقه مذكرة 
�ضنة  ب20  دولية,  توقيف 
حب�ضا نافذا, يف حني حكمت 
ب10 �ضنوات حب�ضا نافذا �ضد 
وزير ال�ضناعة االأ�ضبق يو�ضف 
املحكمة  واأ�ضدرت  يو�ضفي 
�ضنوات  ب10  حكما  اأي�ضا 
وزير  حق  يف  نافذا  حب�ضا 
حمجوب  االأ�ضبق  ال�ضناعة 
�ضد  حب�ضا  �ضنوات   5 و  بدة 
ال�ضابقة  بومردا�س  والية 

نورية ميينة زرهوين.

و�سط ا�ستقبال �سعبي منقطع النظري

الرباءة لالإعالمي اجلزائري  ف�سيل بومالة
الباحث  اأم�س  ترباأت  متت 
ال�ضيا�ضي  واالإعالمي  والنا�ضط 
بالدار  بومالة  اأم�س  ف�ضيل 
البي�ضاء باجلزائر العا�ضمة  بعدما 
 19 بتاريخ  احلب�س  اإيداعه  مت 
بامل�ضا�س  واتهامه   2019 �ضبتمرب 
وعر�س  الوطنية  بالوحدة 
امل�ضا�س  �ضاأنها  من  من�ضورات  

 ح.مبامل�ضلحة الوطنية.

باية ع
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دعم ولوج املراأة عامل املقاوالتية 
واإن�ساء تعاونيات 

كريكو ت�صتقبل ال�صفري ال�صيني

م.�س

وعمق  مبتانة  الطرفان  اأ�شاد  وقد 
املمتدة  ال�شينية  اجلزائرية  العالقات 
املباركة،  التحريرية  الثورة  اإىل 
يف  م�شتمرا  تطورا  عرفت  والتي 
بالإم�شاء  لتتوج  املجالت،  عديد 
ال�شاملة  الإ�شرتاتيجية  ال�رشاكة  على 

اجلزائريةـ ال�شينية �شنة 2014.
ومن جانبها ا�شتعر�شت وزيرة الت�شامن 
الوطني  خمتلف التدابري والآليات التي 
تتبناها وزارة الت�شامن الوطني والأ�رشة 

اله�شة،  بالفئات  للتكفل  وق�شايا املراأة 
ودعمها لالنخراط يف التنمية، جت�شيدا 
للدولة  الثابتة  الجتماعية  لل�شيا�شة 
التي  املكت�شبات  وكذا  اجلزائرية، 
الأ�شعدة  جميع  على  املراأة  حققتها 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

واأبدت الوزيرة ا�شتعدادها للعمل من 
يف  البلدين  بني  التعاون  توثيق  اأجل 
املجال الجتماعي وتبادل اخلربات، 
لولوج  املراأة  بدعم  تعلق  ما  �شيما 
تعاونيات  واإن�شاء  املقاولتية،  عامل 
م�شغرة، لالنخراط يف حتقيق التنمية 

ال�شتقالل  وحتقيق  القت�شادية 
ال�شفري  اأعرب  جهته  ومن  املايل. 
اخلربات  لتبادل  ا�شتعداده  ال�شيني 

الجتماعي  املجال  يف  البلدين  بني 
والتعاون  ال�شداقة  عالقة  يخدم  مبا 

بني الطرفني.

ا�صتقبلت وزيرة الت�صامن الوطني والأ�صرة 
وق�صايا املراأة كوثر كريكو اأم�س �صفري جمهورية 

ال�صني ال�صعبية باجلزائر.

4000 مليار جممدة يف احل�صاب منذ2011 

وزير ال�سياحة مطالب باإنقاذ  
موؤ�س�سة الت�سيري ال�سياحي بتلم�سان

طالب الع�رشات من اإطارات  موؤ�ش�شة 
تلم�شان  ال�شياحي  لولية  الت�شيري 
حدود   04  اإىل  والتي  تتو�شع 
ح�شن  ال�شياحة  وزير  ووليات  من 
اأجل  العاجل  من  التدخل  مرموري 
اإنقاذ املوؤ�ش�شة من نهب املال العام 
منذ  تعي�شه  الذي  الت�شيري  و�شوء 

تعيني املدير العام اجلديد .
وجهة  عن  الإطارات  وت�شاءل  هذا 
اإىل  التي  وجهت  مليار  ال4000 
موؤ�ش�شة الت�شيري ال�شياحي من اجل 
مبوؤ�ش�ش�شاتها  املتكونة  النهو�ض 
فنادق  فقط  و03  حمامات   04 من 
الغري  الطريق  يف  والتي  �شارت 
العديد  مت  اإح�شاء  حيث   ، �شليم 
ملف  راأ�شها  على  التجاوزات  من 
من  اأجل  مليار   24 تخ�شي�ض 
الفر�شان  فندق  يف  التربيد  اأجهزة 
بيع  عن  ناهييك   ، ب�شعييدة  لوحده 
اإبالغ  الإدارة  بدون  الطبخ  معدات 
العامة  الذي لتزال م�شالح الدرك 
الإطارات  واأكدت  ، هذا  فيه  حتقق 
قر�ض  من  ا�شتفادت  املوؤ�ش�شة  اأن 
من   2011 �شنة  مليار   4000 قدره 
لكنه  بالقطاع  الأداء  حت�شني  اجل 
مل يتم �رشف اإل  مبلغ ال140 مليار 
منها  24مليار  الفر�شان  لفندق 
التربيد  و�رشاء  اأجهزة  لتهوية 
لتزال  التي  ال�شفقة  للفندق  وهي 
حمل حتقيق ، وجتديد فندق تافنة 
يقدر  مايل  بغالف  مبغنية  مبغنية 

التي  الق�شية  وهي  مليار  ب112 
لعدم  نظرا  حتقيقات  بها  توجد 
احرتام  �رشوط الجناز  وكذا مدته 
مليار  لتهيئة   77 ر�شد  مت  حني  يف 
بوغرارة  حمام  فندق  اأداء  وحت�شني 
اإل 24 مليار  ا�شتهالك  يتم  التي مل 
مت  حني  العملية  يف  منها  وتوقفت 
حمام  مليار  لفندق   87 مبلغ  ر�شد 
يتم  ومل  متو�شنت  بعني  بوحجر 
فقط  ،  مليار   18 �شوى  ا�شتهالك 
املركبات  هذه  الأ�شغال  يف  لتبقى 
يف  املودع  املايل  متوقفة   واملبلغ 
�رشيبة  بفعل  �شنويا  يتاآكل  البنك 
حني  يف   ، البنك  من  قبل  الودائع 
بوحنيفية  حمام  مركب  يبقى 
غلق  الويالت  بعد  يعاين  مبع�شكر 
تبقى  حني  يف   ، احلمامات  اغلب 
بالجتماعات  اخلا�شة  القاعة 
بفندق  الزيانيني  واملحا�رشات 
بتلم�شان متوقفة منذ2011 يف الوقت 
الذي نتج عن العديد من التحقيقات 
ال�رشاعات يف ظل  و�شط   ، الأمنية 
لعالقة  الذي  العام  املدير  ف�شل 
مهنته  اأن  بحكم  بالت�شيري  لهه 
باملوؤ�ش�شة  طباخ  هي  احلقيقية 
ال�رشاعات  اإىل  بالإ�شافة  لغري 
والتغيريات  الإطارات  بني  الدائمة 
تدخل  ت�شتوجب  التي  املتتالية 
يف  القطاع  لإنقاذ  �شخ�شيا  الوزير 

اأقرب اأجل .
حممد بن ترار 

 قطاع الرتبية اأمام خيارات جديدة

عودة ح�س�ص االأخالق واالإمالء واالإعالم االآيل 
وزارة  من  مقربة  م�شادر   ك�شفت 
الرتبية  حممد  وزير  الوطنية اأن  الرتبية 
قرر  ت�شكيل  جلان  قد  اأووجاووت 
قطاع  اإعادة  �شبل  عمل  لبحث  وور�شات 
خالل  من  الأ�شلية  مكانته  اإىل  الرتبية 
تقدمت  التي  الإ�شالحات  اإ�شالح  اإلغاء 
�شلبا  اأثرت  والتي  املا�شية  ال�شنوات  يف 
و�شغطت  وقيمته  التعليم  م�شتوى  على 
على  خطرية  م�شتويات  الربامج  اإىل 
خالل  خا�شة  واملعلم  التلميذ  �شحة 

املرحلة البتدائية .
ا�شتكمال  خلفية  على  جاءت   العملية 
وجمعية  القطاع  نقابات  مع  اللقاءات 
املجال  يف  وخمت�شني  التالميذ  اأولياء 

الربامج  ه�شا�شة  على  اأجمعوا  الذين   ،
املعلم  من  اأي  ليتحمله  و�شغطها  الذي 
اإىل  طرح  الوزير  اأ�شار  ،  حيث  والتلميذ 
ب�شفته  التح�شريي  التعليم  اإلغاء  فكرة 
التعليم  نظام  اىل  جمد  والرجوع  غري 
 ، الأ�شا�شي  التعليم  وملا  �شنوات   06
يكون  اأن  الأول  امل�شوؤول  رف�ض  حيث 
اأ�شارت  حيث   ، جتارب  فئران  اأبناوؤنا 
الإ�شالح  جلان  اأن  امل�رشبة  املعطيات 
�شكلتها  بالإ�شالحات  التي  اخلا�شة 
منها  الهدف  كان  غربيط  بن  نورية 
اأ�شحاب  ا�شتفاد منها  مادي لغري حيث 
مت  والذين  الوزارة  من  املقربني  الكتب 
الق�شائي  على  التحقيق  ملفهم  اإحالة 

اجلهات  على  جرمية  حتال  انه  بحكم 
الق�شائية املخت�شة  ، يف حني مت �شغط 
غري  وخطط  ن�شو�ض  الربامج  وو�شع 
واأخرى م�شللة خا�شة  علمية  ول هادفة 
والآداب  والتي  القراءة  ن�شو�ض  يف 
على  واخلروج  التف�شخ  اإىل  تدعوا 
�شاأن  الور�شات  ومن  هذا   ، املاألوف 
اإن  القطاع  من  خمت�شني  �شت�شم  التي 
وحتى  والربامج  املناهج  من  تغيري 
مقدمتها  كتاب  ويف  املدر�شي  الكتاب 
مع   ، الإ�شالمية  والرتبية  واللغة  التاريخ 
احتمال عودة  ن�شو�ض الأخالق والإمالء 
من  تخفيفها  �شيتم  التي  اإىل  الربامج 
ما  �شنوات  وهو   06 على  توزيعها  خالل 

�شيخفف من حمل التالميذ ومن مذكرات 
خا�شة  اأهمية  ذو  املعلم  ويجعل  التعليم 
والريا�شيات  والأدب  اللغات  جمال  يف 
والعلوم ، من جانب اآخر جتري اإ�شالحات 
مواكبة  ل�شمان  الطويل  املدى  على 
العاملية  للتطورات  اجلزائرية  املدر�شة 
رائدة يف  دول  اعتماد خربات  من خالل 
ثانية  كلغة  الجنليزية  وتعميم  التعليم 
للعلوم  بعد ب�شط قواعد تعليمها  وجعلها 
عملية  ، كما �شيتم دعم الربامج بح�ش�ض 
البتدائي  امل�شتوى  يف  الآيل  لالإعالم 
ل�شمان مواكبة املدر�شة للمعلوماتية التي 

غزت  العامل.
اأكد مدير الأمن العمومي وال�شتعمال حممد بن ترار

عبد  العقيد  الوطني،  الدرك  بقيادة 
باجلزائر  الأحد  اأم�ض  روبة،  القادر 
عرفت  اجلرمية  ن�شبة  اأن  العا�شمة، 
خالل ال�شنة املا�شية انخفا�شا ب10 
املعاجلة  الق�شايا  عدد  يف  باملائة 
العقيد  اأو�شح  و   .2018 بعام  مقارنة 
مت  اأنه  �شحفية،  ندوة  خالل  روبة، 
ت�شجيل يف ال�شنة املا�شية 786 414 
 2018 �شنة  عرفت  حني  يف  ق�شية 

ت�شجيل 680 461 ق�شية.
هذا  امل�شوؤول  نف�ض  واأرجع    
اإىل اجلهود املبذولة من  النخفا�ض 
الوطني حيث  الدرك  وحدات  طرف 
الجرامية  ال�شبكات  حماربة  جعلت 
امليداين  لعملها  الرئي�شي  املحور 
614 جماعة  تفكيك  اأ�شفر عن  مما  
ق�شايا  معاجلة  اإىل  اإ�شافة  اأ�رشار 
والتحويل  الف�شاد  مبكافحة  خا�شة 
اخلارج  جتاه  لالأموال  �رشعي  الغري 
يف  عمومية.   اأموال  تبديد  وكذا 
انه  روبة  العقيد  اأو�شح  الإطار،  هذا 
املعاجلة  الإجرام  ق�شايا  �شمن  من 
منها  باملائة   49 الفارطة،  ال�شنة  
القت�شادي  الف�شاد  بق�شايا  تتعلق 

متورط فيها عدد من  امل�شوؤولني.
 وفيما يتعلق بن�شاط مكافحة الجتار 
باملخدرات، اأ�شار ذات امل�شوؤول اإىل 
انه مت  حجز 44،812  طن من الكيف 
مهلو�ض  قر�ض   438143 و  املعالج 
توجت  نوعية،  عمليات  عرب  وذلك 
بتفكيك 122 �شبكة اجتار باملخدرات 
اأو�شح  ال�شيربانية،  اجلرمية  وعن 
وال�شتعمال  العمومي  الأمن  مدير 
عدد  اأن  الوطني  الدرك   بقيادة 
التحقيقات ال�شيربانية عرف ارتفاعا 
اإىل 1652 ق�شية  من 1245 يف 2018 
 307( �شحية   1044 م�شت   2019 يف 
خ�شت  حيث  ذكور(،   737 و  انثى 

العتداءات  اأ�شا�شا  الق�شايا  اأغلبية 
باملائة   64 بن�شبة  الأ�شخا�ض  �شد 
ف�شملت  الأخرى  الق�شايا  باقي  اأما 
النرتنت،  �شبكات  على  الن�شب 
معاجلة  باأنظمة  امل�شا�ض  الحتيال، 
على  والعتداءات  للمعطيات  الآلية 
الق�شايا  معاجلة  اأما  املمتلكات.  
بكل  و  الق�رش  با�شتغالل  املرتبطة 
ال�رشعية،  غري   الن�شاطات  اأنواع 
الف�شاء  يف  الفئة،  بهذه  ال�شلة  ذات 
ال�شيرباين، خالل �شنة 2019، اأظهرت 
من  النوع  لهذا  قا�رشا   231 تعر�ض 
بن�شبة  ارتفاعا  مثل  مما  النحراف، 
 2018 ب�شنة  مقارنة  باملائة   62،67
مت�شل،  �شياق  يف  قا�رش(.    142(
الوطني  الدرك  وحدات  متكنت 
املتخ�ش�شة يف حماية الأحداث من 
اإعادة اإدماج 494 قا�رشا يف اأو�شاطهم 
بن�شبة  ارتفاعا  عرف  حيث  العائلية 

67 باملئة مقارنة ب�شنة 2018.
و  البيئة  على  احلفاظ  جمال  ويف   
ق�شية   280415 ت�شجيل  ال�شكينة، مت 
مرتبطة بامل�شا�ض بالقوانني اخلا�شة 
من  معاجلة  ق�شية   3126 بينها  من 
ق�شية  و44  البيئة  حماية  طرف 
وخاليا  فرق  طرف  من  معاجلة 
املكافحة �شد امل�شا�ض باملمتلكات 
 207 با�شرتجاع  �شمح  مما  الثقافية، 
خمتلف  اإىل  تنتمي  اأثرية  قطعة 
احلقب التاريخية من بينها 35 قطعة 
ا�شتعمال  جمال  يف  اأما  مزورة.  
والت�شال،  الإعالم  تكنولوجيات 
مت  املواطن،  خدمة  يف  املو�شوعة 
مكاملة   747  253 تلقي   2019 خالل 
مما   ،10-55 الأخ�رش  الرقم  عرب 
اأ�شفر عن  745 26 تدخل ميداين من 
كلل  الوطني  الدرك  وحدات  طرف 
تلب�ض  حالة  يف  جمرم   532 بتوقيف 

باجلرمية.

مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني  

1652 ق�سية اأمن �سيرباين
 يف 2019

مت اأم�ض اإيداع ربوح حداد �شقيق علي حداد 
على  التحري�ض  بتهم  الحتياطي  احلب�ض 
وامل�شا�ض  وامل�شلح  م�شلح  غري  التجمهر 
ب�شالمة وحدة الوطن والتزوير يف حمررات 

اإدارية وم�رشفية.
توقيفه  م�شاء  مت  الذي  حداد  ربوح 
الرقابة  حتت  املا�شي  كان  اخلمي�ض 
�شحب  بعد  ال�شفر  من  الق�شائية  وممنوع 
2019 و  �شفره  �شهر جوان من  �شنة  جواز 
تفيد معلومات اأن املعني حتوم حوله �شبهة 

املنقولة  ملجمع  باملمتلكات  الت�رشف 
العائلة ETRHB . والتي كان راأ�شمالها70 
�شنة  وو�شل عدد عمالها   2010 مليار �شنة 
2014 اإىل 1400 عامل ، ليظهر اأن راأ�شمالها 
لي�شل �شنة 2014   اإىل  بداأ يت�شاءل  خالل 
من  امل�رشوع  ا�شتفادة  دج رغم  مليار   50
وحمولت  للقطار  وحمطات  طرق  عدة 
وم�شاريع  فنية  ومن�شاآت  ال�شيار  للطريق 
كربى  والتي  حديدية  ومالعب  �شكك 
اأموال  باغرتاف  ال�رشكة  لهذه  �شمحت 

جتري  والتي  العمومية  اخلزينة  كبرية  من 
فيها العدالة التحقيق ليظهر اأن ربوح حداد 
هو قام بتهريب روؤو�ض الأموال اإىل اخلارج 
علي حداد  �شقيقه  اإيداع  وبعد   ، من جهة 
�شجن احلرا�ض عقب توقيفه ب�شدد مغادرة 
ربوح  تون�ض  قام  عرب  الوطني  الرتاب 
بالت�رشف مبعدات الأ�شغال العمومية التي 
كانت بتلم�شان ووهران وغليزان  والعا�شمة 
بيع اغلبها  اإىل بجاية  اأين مت  حيث حولت 
لدى  اأغلبها  مرهون  اأن  رغم  غيار  كقطع 

البنوك ، وكانت  حتت حرا�شة العدالة التي 
املجمع  موؤ�ش�شات  لت�شيري  اإطارات  عينت 
بتوظيفهم  قام  قد  ربوح  اأن  تبني  والتي 
ما  ت�شيريها  عو�ض  املوؤ�ش�شات  لت�شفية 
خا�شة  الدولة  لدى  عوي�ض  م�شكل  خلق 
و�شائل  يجدوا  مل  الذين  ال�رشكات  عمال 
�شمانات  امل�شاريع  ول  العمل  ل�شتكمال 
املكلفني  توقيف  اإىل  اأدى  ما  حقوقهم 

بالت�شيري خالل ال�شهر املا�شي .
حممد بن ترار

بتهم التحري�س على التجمهر غري امل�صلح وامل�صلح

اإيداع ربوح حداد احلب�ص االإحتياطي 

�صركة اإ�صمنت اجلزائر لبني �صاف بعني متو�صنت

ت�سدير 45 األف طن من »الكلينكر«
لبني  اجلزائر  اإ�شمنت  �رشكة  ترتقب 
للمجمع  التابعة  متو�شنت  بعني  �شاف 
»جيكا«،  اجلزائر  لإ�شمنت  ال�شناعي 
 45 زهاء  اجلاري  العام  خالل  ت�شدير 
األف طن من مادة »الكلينكر« نحو بع�ض 
به  اأفادت  ح�شبما  الإفريقية،  الدول 
بالإعالم  املكلفة  بوهران  الأحد  اأم�ض 
والت�شويق لهذه ال�رشكة.وذكرت دقمو�ض 
فعاليات  هام�ض  على  الزهراء،  فاطمة 
لال�شتثمار  الثاين   الدويل  ال�شالون 
العمومية  والأ�شغال  والبناء  العقار  يف 
 ،»2020 والت�شدير   لال�شتثمار  »وهران 
مار�ض،   2 اإىل  فرباير   26 من  املنظم 
�شاف  لبني  اجلزائر  اإ�شمنت  �رشكة  اأن 
ترتقب ت�شدير خالل العام اجلاري اأكرث 
»الكلينكر«  مادة  من  طن  األف   45 من 

نحو خمتلف الدول الإفريقية عرب ميناء 
الغزوات )تلم�شان(.

 واأ�شافت اأن »هناك طلبات تتواجد قيد 
اجلاري  العام  خالل  لت�شدير  الدرا�شة 
مادة  من  املذكورة  الكمية  اإجمايل 
الإفريقية،  الدول  بع�ض  اإىل  الكلينكر 
وموريتانيا  وغينيا  غانا  غرار  على 
انطالقا من ميناء الغزوات«، م�شرية اإىل 
اأنه »مت ت�شدير خالل العام املن�رشم 9 
غينيا  نحو  املنتج  نف�ض  من  طن  اآلف 
امليناء«.   ذات  عرب  مرورا  وال�شنغال 
ال�شوق  طلب  تلبية  »بعد  اأنه  واأ�شافت 
الرمادي،  الإ�شمنت  مبادة  الوطنية 
خ�شو�شا  باجلهة الغربية للوطن، تعمل 
�رشكة اإ�شمنت اجلزائر لبني �شاف على 
الت�شدير  نحو  والتوجه  التحدي   رفع 

اأوىل  كمرحلة  الإفريقية  الأ�شواق  وجهة 
ثم اإىل الأ�شواق

الأوروبية وغريها يف مرحلة اأخرى«.
خمتلف  بتموين  ال�رشكة  ذات  وتتكفل 
وموؤ�ش�شات  القت�شاديني  املتعاملني 
البناء  باجلهة الغربية للوطن على غرار 
بلعبا�ض  و�شيدي  ووهران  عني متو�شنت 
الإ�شمنت  مبادة  العا�شمة  واجلزائر 
الرمادي، حيث يتم ت�شويق يوميا ما بني 

4500 طن و5500 طن، كما اأ�شري اإليه.
 ويرتاوح الإنتاج ال�شنوي لذات ال�رشكة، 
بني  ما  عامال،   430 حوايل  ت�شغل  التي 
1  مليون طن و2ر1 مليون طن من مادة 
من  طن  مليون  و1  الرمادي  الإ�شمنت 

مادة  الكلينكر.
الدويل  ال�شالون  يف  ي�شارك  اأنه  يذكر 

والبناء  العقار  يف  لال�شتثمار  الثاين 
لال�شتثمار  »وهران  العمومية  والأ�شغال 
من  عار�شا   93 زهاء   ،»2020 والت�شدير 
داخل وخارج الوطن موزعون عرب ثالثة 
�شالونات وهي »العقار والبناء والأ�شغال 
العمومية« و«ال�شناعة واملناولة« و«النقل 

واللوجي�شتيك«. 
من  مببادرة  املنظم  ال�شالون  ويجمع 
موؤ�ش�شات  لالت�شال«  »�شانفالور  وكالة 
متخ�ش�شة يف  وخا�شة  عمومية  وطنية  
اخلارجية  والتهيئة  والبناء  العقار  جمال 
وكندا  تون�ض  من  واأخرى  والداخلية  
اإىل  وغريها،  وبلجيكا  وال�شني  وتركيا 
يف  متخ�ش�شة  بنكية  موؤ�ش�شات  جانب 
املحلية  والوكالة  وال�شكن  العقار  متويل 

لدعم ت�شغيل ال�شباب.
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تغيري قاعدة 51-49 يف قانون املالية 2020
.    ل اإجراءات ا�سثتنائية مع ال�سني ب�سبب كورونا

الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية، عي�سى بكاي

مرمي خمي�سة/
باية .ع

بكاي  قال  جهته،  من 
على  �ضيفا  نزوله  خالل 
�أنه  �ملجاهد،  منتدى 
-51 قاعدة  تغيري  �ضيتم 
�ملالية  قانون  يف   ،  49
يف  ت�ضببت  و�لتي   ،2020
بعدما  �ال�ضتثمار،  توقف 

�ال�ضتثمار�ت  كان منحنى 
�ملبا�رشة  �خلارجية 
ت�ضاعديا،  باجلز�ئر 
�أنه  باملنا�ضبة،  م�ضري� 
مر�جعة  �أي�ضا،  �ضيتم 
و�ملر��ضيم  �لقو�نني  كل 
تتحكم  �لتي  �لتنفيذية 
�لتجارة  ن�ضاط  يف 
بهدف  وذلك  �خلارجية، 
�لوطني  �ملنتوج  حماية 

مو�ضحا  �ال�ضتري�د،  وكبح 
�لوز�رة  �أن  باملقابل، 
�مل�ضتورد،  �ضد  لي�ضت 
لكنها حتاول فقط تنظيم 
�لتي  �لو�رد�ت،  وتر�ضيد 
تعامالتنا  على  طغت 
�ل�ضنو�ت  يف  �القت�ضادية، 
�أخطاء  ب�ضبب  �الأخرية، 
�ل�ضهية  فتحت  �إد�رية 
و�ضخمت  لال�ضتري�د، 

فاتورة  مربرة  غري  ب�ضفة 
بالعملة  ��ضتري�دنا 

�ل�ضعبة.
�أنه  بكاي،  �أو�ضح  كما 
تقييم  ور�ضة  يخ�ص  فيما 
�أبرمتها  �لتي  �التفاقيات 
�أو  �ضابقا  �جلز�ئر 
م�ضتقبال،  فاإن  �ضتربمها 
�ل�رش�كة  �تفاقيات 
كانت  �ضو�ء  �ل�ضابقة، 

�أو  �الأوروبي  �الحتاد  مع 
�لتبادل �حلر، قد  منطقة 
جاءت يف ظروف و �أوقات 

�إبر�مها،  ��ضتلزمت  معينة 
لكن �لكالم عنها �الآن هو 
وعلمي  �قت�ضادي  تقييم 

من  �لعرب  الأخذ  حم�ص، 
�أكرث  ال  �ملا�ضي،  �أخطاء 

وال �أقل.

رافع الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية، عي�سى بكاي، اأم�س، اأن 
اأح�سن ديبلوما�سي هو املتعامل القت�سادي اجلزائري، معتربا بذلك، اأن ل 

حاجة لدبلوما�سية اقت�سادية، يف ظل وجوده و وجود م�سالح معنية بن�ساطه، 
والتي يجب عليها اأن تقوم بعملها، وتهياأ كل الظروف امل�ساعدة، للم�سدرين 

وامل�ستثمرين اجلزائريني، لقتحام الأ�سواق العاملية، من خالل تقدمي الإعانة 
والدعم اخلارجي لهم.

ك�ضف  �لوزير �ملنتدب �ملكلف 
عي�ضى  �خلارجية،  بالتجارة 
�إىل  تتجه  �جلز�ئر  �إن  بكاي  
�ال�ضتري�د،  من  �لتخفيف 
قطاع   يف  �لت�ضدير  وت�ضجيع 
�لغذ�ئية  و�ل�ضناعات  �لفالحة 
�ل�ضيدالنية  و�ل�ضناعات 
�الإعالم  وتكنولوجيات 
للجز�ئر  �أن  موؤكد�  و�الت�ضال 
�ملناف�ضة يف هذه  �لقدرة على 
�ملجاالت كما �أكد �ن �لعالقات 
و�ل�ضني  �جلز�ئر  بني  �لتجارية 
�أي  تتخذ  ومل  عادية  جد 
بروز  بعد  ��ضتثنائية  �إجر�ء�ت 

فريو�ص كورونا.
على  �ضيفا  حلوله  ولدى 
منتدى جريدة �ملجاهد  �رشح 
�إ�ضرت�تيجية �جلز�ئر  لالرتقاء 
بالتجارة �خلارجية عرب ت�ضجيع 
�لت�ضدير وحل �مل�ضاكل �ملالية 

وتذليل  �لقطاع  يف  للم�ضتغلني 
يكون  �أن  متوقعا  �ل�ضعوبات، 
�إ�ضرت�تيجية  قطاعات  الأربع 
وهي  �ملناف�ضة  على  �لقدرة 
و�لتقنيات  �لفالحة  قطاع 
�لغيار  وقطع  �لتكنولوجية 
و�ل�ضناعات �ل�ضيدالنية، كا�ضفا 
يف �ضياق �آخر عن فتح ور�ضات 
�لدولية  لالتفاقيات  تقييم 
الحقا،  و�ملربجمة  �ملربمة 
�لتجارة  �تفاقية  غر�ر  على 
ومنطقة  �الأوروبي  �الحتاد  مع 

�لتبادل �حلر �لعربية.
�لتجارة  �أن  بكاي  و�أ�ضاف 
ظل  يف  تنتع�ص  ال  �خلارجية 
غياب �ال�ضتثمار �ملنتج موؤكد� 
معطيات  تغيري  �جل  من  �نه 
�لتي  �حلايل  �لتجاري  �مليز�ن 
�لوطني  �القت�ضاد  تبعية  تربز 
للمحرقات  مطلق  �ضبه  ب�ضكل 

�ال�ضتثمار  ت�ضجيع  يجب  فانه 
و تطوير �لفالحة و�ملوؤ�ض�ضات 
جمال  يف  تن�ضط  �لتي  �لنا�ضئة 
�لتكنولوجيات �حلديثة يف ذ�ت 
�ملدرج  باالإجر�ء  ذكر  �ل�ضياق، 
ل�ضنة  �ملالية  قانون  �إطار  يف 
قاعدة  باإلغاء  �ملتعلق  و   2020
بالن�ضبة   49/51 �ال�ضتثمار 
�ال�ضرت�تيجية،  غري  للقطاعات 
�إىل  -ح�ضبه-  �ضيوؤدي  مما 
يف  لال�ضتثمار  دفع  �إعطاء 

�جلز�ئر.
�الإجر�ء�ت،  هذه  جانب  و�إىل 
بالتكفل  �لتجارة  وز�رة  �ضتقوم 
�مل�ضدرين  بان�ضغاالت 
يتعلق  فيما  خا�ضة  �حلقيقيني 
و  و�للوج�ضتيك  بالتمويل 
�إ�ضافة  �لنقل  تكاليف  تقلي�ص 
�إىل تعزيز �ضبل �لرتويج للمنتوج 
�لوطني يف هذ� �الإطار، �ضتعقد 

لقاء�  �لتجارة  وز�رة  م�ضالح 
جتمع  �جلاري  �ل�ضهر  خالل 
فيه �مل�ضدرين بغية فتح حو�ر 
يخ�ص  فيما  �أما  معهم  مبا�رش 
قال  �لفو�تري،  ت�ضخيم  ظاهرة 
�لعمل  فوج  �أن  بكاي  �لوزير  
�ملتعلقة  �لور�ضة  على  �لقائم 
ت�ضخي�ص  �إىل  تو�ضل  قد  بها، 
هذه �لظاهرة و معرفة �أ�ضبابها 
و حجمها بالتن�ضيق مع م�ضالح 
فتح  �أن  معرتفا  �جلمارك 
�ال�ضتري�د  �أمام  و��ضعا  �ملجال 
جعل  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت  يف 
�جلز�ئر وجهة ملنتجات ال تعد 
و ال حت�ضى ، م�ضيفا �أن ن�ضاط 
�ال�ضتري�د كان فو�ضويا و غالبا 
ما يتم ��ضتري�د منتجات متنوعة 
من طرف متعامل و�حد موؤكد� 
على �رشورة �أن يكون للم�ضتورد 

جمال �أو ن�ضاط حمدد.

ال اإجراءات ا�سثتنائية مع ال�سني ب�سبب كورونا

�ملجاهد  فوروم  �ضيف  �أو�ضح 
�أن وز�رته، و�ضعت �إ�ضرت�تيجية 
�أن  م�ضري�  للت�ضدير،  وطنية 
�ضتقتحم  قطاعات  �أربع  هناك 
هي  م�ضتقبال،  �لت�ضدير  جمال 
�ملو�د   ، �لفالحية  �ملنتوجات 
�ل�ضيدالنية، و�لتقنيات �حلديثة 
لالإعالم و�الت�ضال، مبا يف ذلك 
عقد  جانب  �إىل  �لغيار،  قطع 
لقاء�ت مع �مل�ضدرين، بغر�ص 
�ال�ضتماع �إىل ما يعرقل عملهم 
حلول  لالإيجاد  ون�ضاطهم، 
يعانون  �لتي  للم�ضاكل  �ضافية 
لرتويج  وم�ضاعدتهم  منها، 
منتوجاتهم �لوطنية، من خالل 

�ل�رشكات  ودعم  م�ضاعدة 
جودة  لتح�ضني  �جلز�ئرية، 
و�خلدمات  و�ملنتجات  �ل�ضلع 

�لوطنية، وجعلها تناف�ضية.
ذ�ت  ركز  مت�ضل،  �ضياق  يف 
�الإجر�ء�ت  �أن  �ملتحدث، 
�لقطاع  يف  �ملتخذة  و�لتد�بري 
على �ملدى �لق�ضري و�ملتو�ضط، 
خم�ص  باإطالق  دعمت  قد 
�أولها  جاءت  عمل،  ور�ضات 
�ملربمة  �التفاقيات  لتقييم 
�ضابقا �أو �لتي �ضتربم م�ضتقبال، 
الن�ضمام  �لتخطيط  ثانيا 
�جلز�ئر ملنطقة �لتبادل �حلر، 
ثالثا تر�ضيد �لو�رد�ت وت�ضجيع 

�ل�ضادر�ت، خارج �ملحروقات، 
�لن�ضو�ص  حتديث  ر�بعا 
�ملوؤطرة  و�لت�رشيعية  �لقانونية 
لها، ر�بعا �إعادة بعث �ملجل�ص 
�ل�ضادر�ت،  لرتقية  �لوطني 
قاعدة  �إن�ضاء  و�أخري�  خام�ضا 

بيانات وطنية.
هناك اأكرث من 500 �سوق 

حملي مغلق

�لوزير  �أف�ضح  �أخرى،  من جهة 
بالتجارة  �ملكلف  �ملنتدب 
�إطار  يف  �أنه  �خلارجية، 
�لد�خلية،  �لتجارة  برنامج 
مايل  غالف  ر�ضدت  �لدولة 

دينار،  مليار   22 بحو�يل  قدر 
ال�ضتحد�ث 1042 �ضوق جو�ري 
وفقنا  لالأ�ضف  لكن  مغطى، 
ن�ضف  �إمتام  يف  �ل�ضاعة،  حلد 
�أكرث  هناك  تز�ل  وال  �لعملية، 

من 500 �ضوق مغلقة.
فوروم  �ضيف  عرب  حني،  يف 
من  �أ�ضفه  عن  �ملجاهد، 
لبنك  �جلز�ئر،  �متالك  عدم 
باالإنتاج  خا�ص  معطيات، 
�ل�ضلطات  ميكن  �لوطني، 
كانت  �ن  معرفة  من  �ملعنية، 
حتى  �أو  ذ�تي،  �كتفاء  حتقق 
قابل  �إنتاج  فائ�ص  هناك 

للت�ضدير.

هذه هي القطاعات االأربع املعنية بالت�سدير م�ستقبال

�أنه من بني  �لوزير،  �أكد  وعليه، 
ملحاربة  �ملطروحة  �حللول 
تتمثل  �لفو�تري  ت�ضخيم  ظاهرة 
�أو  عملية  تنظيم  �رشورة  يف 
نحن  قائال   �ال�ضتري�د  ن�ضاط 
يف  �ال�ضتري�د  ن�ضاط  �ضد  ل�ضنا 
تنظيمه  يجب  لكن  و  ذ�ته  حد 
جعله  على  �لعمل  و  �ضبطه  و 
�أكرث �حرت�فا يف ممار�ضته وعن 
�أكد  �لوطني،  �ملنتوج  حماية 
بني  من  �نه  �ملنتدب  �لوزير 
�العتماد  �ضيتم  �لتي  �الآليات 
عليها هو �لعودة لفر�ص �لر�ضم 
على  �لوقائي  �ملوؤقت  �الإ�ضايف 
�مل�ضتوردة  �ملنتجات  بع�ص 
قائمة  حتديد  بخ�ضو�ص  و 
�ضتكون  �لتي  �ملنتجات 
بكاي  قال   �لر�ضم  بهذ�  معنية 
بحماية  �ضتقوم  �جلز�ئر  �أن  
دون  وم�ضاحلها  منتجاتها 
�إطار  يف  بالتز�ماتها  �الإخالل 
�تفاقياتها �لتجارية وفيما يتعلق 
�لتجارية  �التفاقيات  بتقييم 
�جلز�ئر  �أبرمتها  �لتي  �لدولية 
�القت�ضاديني،  �رشكائها  مع 
�ل�رش�كة  �تفاق  غر�ر  على 

�تفاق  و  �الأوروبي  �الحتاد  مع 
�ملنطقة �لعربية �حلرة �لكربى 
تون�ص  مع  �لتفا�ضلي  �التفاق  و 
�لتبادل  منطقة  �تفاق  �أخري�  و 
�لتي  �الإفريقية  �لقارية  �حلر 
�لتنفيذ،  حيز  بعد  تدخل  مل 
�لوز�رة  دور  �أن  بكاي  قال 
يقت�رش على �لتقييم و �أن هناك 
من  �عتمادها  مت  تو�ضيات 
خالل �لور�ضات �لتي نظمت يف 
�إطار �للقاء �لوطني لتقييم هذه 
�لتي �ضيتم رفعها  �التفاقيات و 

لل�ضلطات �لعمومية للبث فيها.

على  رده  يف  �لوزير  �أو�ضح  و 
�ضوؤ�ل حول مدى تاأثري فريو�ص 
�ملبادالت  و�ضعية  على  كورونا 
�ل�ضني  و  �لتجارية بني �جلز�ئر 
�لتي ظهر فيها هذ� �لوباء قبل 
بلد�   50 من  �أكرث  �ىل  �نت�ضاره 
عرب �لعامل  حلد �الآن �لو�ضعية  
�ل�ضني  بني  �لتجارية  �ملبادالت 
و �جلز�ئر( جد عادية  ، م�ضيفا 
قوله  مل تتخذ بعد �أية �إجر�ء�ت 
��ضتثنائية يف هذ� �ملجال حلد 

�ل�ضاعة .

احللول املطروحة ملحاربة 
ت�سخيم الفواتري

التجارة اخلارجية اجلزائرية مل 
تتاأثر بكورونا

�لتجارة  �أن  بكاي  �أكد  يف حني، 
تتاأثر  مل  للجز�ئر،  �خلارجية 
و�أن  كورونا،  فريو�ص  بتف�ضي 
�جلز�ئر الز�لت ت�ضتورد منتجات 
من �ل�ضني ب�ضكل عادي، منوها 

معطيات  تغيري  �أن  باملنا�ضبة 
م�ضتقبال،  �لتجاري  �مليز�ن 
باال�ضتثمار،�لفالحة،  يكون 
و�ل�ضناعة، وت�ضجيع �ملوؤ�ض�ضات 

�لنا�ضئة.
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اح�سن خال�س   

خطابا  مقري  �أظهر  لقد 
بني  ميزج  مزدوجا 
�لدعوة �إىل نبذ �خلالفات 
وجعل  �لإيديولوجية 
لتوحيد  �ساحة  �حلر�ك 
خطاب  وبني  �جلز�ئريني 
فعل  ردة  �إنه  يقول  ناري 
على �لتهجم �لذي تعر�ض 
له على يد »�لتيار �لعلماين 
حمله  �لذي  �ملتطرف« 
�لنقا�ض  �نزلق  م�سوؤولية 
�إىل معركة بقاء بني �لتيار 
و�لتيار  �لدميقر�طي 

�ملحافظ.
�لتيار  هذ�  هو  ما  لكنه 
ومن  �ملتطرف  �لعلماين 
متثله؟  �لتي  �جلهات  هي 
�لدو�ئر  هذه  هي  وما 
�لتابعة  وتلك  �ملا�سونية 
لدو�ئر فرن�سية �لتي تقف 

و�لتي  ور�ءه 
مقري  يقول 
يعرفها  �إنه 
�سم  ل با
؟  جلهة � و
يقل  مل 
مقري  لنا 
كما  �سيئا، 

لنا  يقل  مل 
�لتي  �لأو�ساط  هي  ما 
تاأثريها  عليها  متار�ض 
يف  بر�أيه  موجودة  وهي 

دو�ليب �لدولة ويف �سفوف 
�لأحز�ب.

هذه  ملثل  وميكن 
تفتح  �لتي  �لت�رصيحات 
حترك  �أن  �لتخمني  باب 
لال�ستماع  �لق�ساء  جهاز 
مقري  �لرز�ق  عبد  �إىل 
�لتهم  هذه  تفا�سيل  يف 
بالعمالة للجهات �لأجنبية، 
يف  هينة  لي�ست  تهم  وهي 
كالذي  ح�سا�ض  ظرف 

تعي�سه �جلز�ئر �ليوم. 
�ل�رص�ع  م�سهد  وخلف 
تنطوي  �أيدينا،  بني  �لذي 
تقل  ل  �أخرى  �إ�سكالية 
�لثنائية  يف  تتمثل  �أهمية 
مت�سارعني  تيارين  بني 
ر�سميا  يف�سحا  �أن  دون 
نكاد  ل  بل  هويتهما  عن 
�إل  �أحدهما  على  نتعرف 
مبا ي�سفه به �لآخر، وهما 
و�لتيار  �لإ�سالمي  �لتيار 

يختفي  فالأول  �لعلماين. 
�لوطنية  �ملرجعيات  ور�ء 
و�ملحافظة  و�لبادي�سية 

ور�ء  �لثاين  يختفي  بينما 
�لدميقر�طية  �ملرجعية 
�أن  �إل  �حلد�ثية  �ملدنية 
بينهما  �حلقيقي  �ل�رص�ع 
يدور حول مكانة �لدين يف 

�حلياة �ل�سيا�سية.
حتريف  دلئل  من  ولعل 
�ل�رص�ع  عن  �خلطاب 
مقري  �أن  �حلقيقي 
�لذي  �لإخو�ين  �لإ�سالمي 
ح�سور�  يخاطب  كان 
حركته  ن�سب  ق�سنطينيا 
بن  �حلميد  عبد  �إىل 
ر�سالة  كتب  �لذي  بادي�ض 
يرثي فيها زعيم �لعلمانية 
�أتاتورك  كمال  �لرتكية 
�جلمهورية  �أقام  �لذي 
�خلالفة  �أنقا�ض  على 
��سرتجاعها  كان  �لتي 
حركة  �إن�ساء  �أهد�ف  من 
ومن  �مل�سلمني.  �لإخو�ن 
يحاول  �لآخر  �جلانب 

�لفر�ر  �لعلماين  �لتيار 
مفهوم  توظيف  من 
ملا  �لعلمانية  �أو  �لالئكية 

جمتمعي  حت�س�ض  من  له 
بالتيار  عنه  م�ستعي�سا 

�لدميقر�طي.
�لدين  مكانة  �سكلت  لقد 
�أحد  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف 
�أعمدة �لنقا�ض 
يف  �ل�سيا�سي 
منذ  �جلز�ئر 
�لتعددية  بد�ية 
قبل  �ل�سيا�سية 
هذ�  يتحول  �أن 
�إىل  �لنقا�ض 
در�مية  مو�جهة 
بني �لطرفني ل تز�ل �آثارها 
بالرغم  �ليوم  �إىل  قائمة 
منع   1996 د�ستور  �أن  من 
�أحز�ب  ت�سكيل  �رص�حة 
�سيا�سية على �أ�سا�ض ديني 
ما  وهو  وفئوي  وعرقي 
بني  تختار  �لأحز�ب  جعل 

�لأحكام  مع  �لتكيف 
حل  �أو  �جلديدة 
نف�سها. ومن �لأحز�ب 
�لتي تكيفت �إد�ريا مع 
حركة  �لأحكام  هذه 
�لتي  �ل�سلم  جمتمع 
من  ت�سمى  كانت 
�ملجتمع  حركة  قبل 

من  وحتولت  �لإ�سالمي 
حزب  �إىل  ديني  حزب 
يف  �إ�سالمية  مرجعية  ذي 
»علماين«  وحزب  خطابه 
�لتاأ�سي�سية  ن�سو�سه  يف 

وز�رة  لدى  �ملودعة 
�لد�خلية.  

مبفهومها  و�لعلمانية 
�لدين  ف�سل  هي  �لب�سيط 
عن �لدولة وهذ� ما ل يقره 
�لذي  �جلز�ئري  �لد�ستور 
�لدولة  دين  �لإ�سالم  يعترب 

غري �أنه ينكر على �ملجتمع 
تاأ�سي�ض �أحز�ب على �أ�سا�ض 
�لدين  ��ستغالل  �أو  ديني 
وهو  �ل�سيا�سية  للدعاية 
�أحز�ب  خطاب  يحاول  ما 

تفاديه  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم 
�لتجمعات  خمتلف  يف 
تنظمها  �لتي  و�ملحافل 
مرجعيات  تلب�ض  لكنها 
حكر�  طويل  لوقت  كانت 
على �أجنحة د�خل �لأحز�ب 
�لبادي�سية  منها  �لوطنية 

�لرجوع  بدل  و�لنوفمربية 
�حلقيقية  م�سادرها  �إىل 
وهي �لتيار �لإخو�ين �لعاملي 

و�ل�سلفيات �ملختلفة.
�لإ�سالمية  �لثنائية  هي  ها 

جديد  من  تطفو  �لعلمانية 
�لأوىل  طبيعتها  �إىل  وتعود 
عام  بها  �نطلقت  �لتي 
من  عام  بعد  تعود   ،1989
فتح  �لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
للنقا�ض  �لعمومي  �لف�ساء 
�مل�سرتك  �لعي�ض  حول 
خطاب  عن  بعيد� 
�لكر�هية و�لتاأليب. 
�لأحز�ب  هي  وها 
مع  تكيفت  �لتي 
كما  تعود  �لزمن 
وهي  �أمها  ولدتها 
�أر�سيف  يف  تبحث 
�لأوىل عن  مرجعياتها 
جديد،  من  لل�رص�ع  وقود 
�أمام  يجدي  ل  قد  �رص�ع 
�جلز�ئريني  ينتظر  ما 
�سيا�سية  رهانات  من  �ليوم 

و�قت�سادية.

نحو من تتجه طلقات مقري؟
اختار رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري مدينة ق�سنطينة ليطلق منها نريانه على من اأ�سماهم 

العلمانيني املتطرفني الذين »يدينون بولء لتنظيمات ما�سونية واأخرى عميلة فرن�سا ودوائر تغدق 
الأموال لالإبقاء عل مواقع اإلكرتونية تغذي الكراهية جتاه كل ما له �سلة بالبعد العربي الإ�سالمي«. واأ�سار 

اإىل ما مفاده اأن هذا التيار اتخذ من مدينة اجلزائر العا�سمة منطقة ن�ساط حيوية وح�سر دائرة تاأثري 
احلراك فيها يف حماولة لحتكار هذا الأخري واإق�ساء الأطياف الإيديولوجية الأخرى النا�سطة يف باقي 

الوليات من �ساحة احلراك م�ستدل بال�سجة التي اأقامها هذا التيار العلماين املتطرف اإثر نزول ال�سيد 
مقري اإىل ال�سارع مبنا�سبة الذكرى الأوىل لندلع احلراك ال�سعبي. ودعا باملنا�سبة لنقل عا�سمة البالد 

من مدينة اجلزائر اإىل منطقة داخلية لتح�سينها من »الخرتاق«.

ها هي الثنائية الإ�سالمية العلمانية تطفو من 
جديد وتعود اإىل طبيعتها الأوىل التي انطلقت بها 
عام 1989، تعود بعد عام من احلراك ال�سعبي الذي 

فتح الف�ساء العمومي للنقا�س

ما هو هذا التيار العلماين املتطرف ومن هي 
اجلهات التي متثله؟ وما هي هذه الدوائر 

املا�سونية وتلك التابعة لدوائر فرن�سية 
التي تقف وراءه

دعا اإىل نقل عا�سمة البالد

24 �ساعة
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�صالح عو�س

فل�صطني والأمة:
الكيان  قيام  عن  الإعالن  قبل 
كتب  �سنوات  بع�رش  ال�سهيوين 
مقال  بادي�س  ابن  الإمام 
فل�سطني  اإما  عرب  "يا  بعنوان: 
اأو املوت"، حلق فيه م�ست�رشفا 
تركوا  هم  اإن  العرب  ماآل 
م�سريها  تواجه  فل�سطني 
وحدها،لأنه راأى بعني الب�سرية 
ال�سهيوين  امل�رشوع  ترابط 
ال�ستعماري  بامل�رشوع 
وهكذا كان.. فلقد دخل قائد 
اجلرنال  الربيطانية  القوات 
األنبي"اأدموند  "اإدموند 
 9" يف  القد�س  األلنبي مدينة 

هزمية  دي�سمرب/1917"  بعد 
فعل  حيث  العثمانية،  اخلالفة 
الثورة   " مع  الأوربي  التحالف 
فعله..وانطلقت  العربية" 
لتكري�س  الغربية  الإدارات 
 " بيكو - يك�س �سا " : تها خمططا
العربي،  امل�رشق  جتزئة  يف 
و�سناعة  "بلفور"  وعد  وتنفيذ 
تيار التغريب فكان هذا الثالثي 
والتجزئة  ال�سهيوين  الكيان   "
ال�رشوط  هي  والتغريب" 
احلملة  عملت  التي  ال�رشورية 
توفريها  على  ال�ستعمارية 
وكانت  اأهدافها..  لتحقيق 
الأهداف ال�ستعمارية وا�سحة: 
ال�سيطرة على املمرات املائية 
واملواقع الإ�سرتاتيجية والرثوات 
اكت�ساف  مت  -حيث  الباطنية 
والتاأكد  املنطقة-  يف  النفط 
عربية..  نه�سة  قيام  عدم  من 
الكيان  اإقامة  كانت  هنا  من 
فل�سطني  اأر�س  على  ال�سهيوين 
قاعدة ا�ستعمارية غربية ترتابط 
مع جملة الأهداف ال�ستعمارية 
حربهم  ال�ستعماريون  بها  ختم 

العاملية الثانية.
نف�سه   ال�ستعماري  ال�سياق  يف   
اأن مت تر�سيم احلدود بني  وبعد 
كان  العربي  امل�رشق  اأقاليم 
التبعية  حالة  تكري�س  من  لبد 
والثقايف  ال�سيا�سي  امل�ستوى  يف 
الهرم  راأ�س  يف  والقت�سادي 
العربي،  ال�سيا�سي  الجتماعي 
والتبعية  التجزئة  حالة  لت�سمن 

والنخراط يف حالت �رشاعية 
بني كل بلد وجواره ويف داخل كل 
بلد بني مكوناته الثقافية، واأوكل 
بالكيان ال�سهيوين الإ�رشاف على 
عمليات الخرتاق و التخريب يف 
العراق  يف  فعل  كما  املنطقة 
و�سورية  ولبنان  وال�سودان 
يك�سف  وهذا  وليبيا..  وم�رش 
طبيعة امل�رشوع ال�ستعماري يف 

منطقتنا واأدواته.
الكيان  وظيفة  ترابط  اإن 
والتبعية  بالتجزئة  ال�سهيوين 
الرتابط  بحتمية  مبا�رشة  يفيد 
بني الن�سال الفل�سطيني من اأجل 
فل�سطني  وا�ستعادة  التحرير 
والن�سال العربي من اأجل النه�سة 
ويكون  والوحدة،  وال�ستقالل 
منهما  اأي  اإىل  النظر  العبث  من 
وهكذا  الآخر،  مع  الربط  دون 
مع  التعامل  العبث  من  ي�سبح 
اأي منهما بانفراد فلي�ست ق�سية 
الفل�سطينيني  ق�سية  فل�سطني 
النه�سة  ق�سية  ولي�ست  وحدهم 
بذاته  اإقليم  ق�سية  وال�سيادة 
اجلميع،فالكيان  ق�سايا  هي  بل 

اجلميع  ي�ستهدف  ال�سهيوين 
وتبعيتهم  العرب  تخلف  اأن  كما 
ال�سمانة  مبثابة  وجتزئتهم 
ال�سهيوين..  الوجود  ل�ستمرار 
يظنون  وهم  احلكام  اأخطاأ  وكم 
واأنه  والتطبيع  ال�سلح  اأن 
ال�سهيوين  الكيان  مع  بالتطبيع 
يف  بقائهم  �رشوط  يح�سنون 
املخاطر،  ويجنبهم  كرا�سيهم 

وو�سعيتهم  للمطبعني  فلننظر 
اخلليج  والأمنية يف  القت�سادية 
وم�رش،اإنها مزيد من املديونية 
وا�ستنزاف الرثوة واخللل الأمني 
واحلروب اجلانبية.. وهنا تظهر 
الكيان  مع  التطبيع  خطورة 
الكيان  مينح  لأنه  ال�سهيوين 

ال�سهيوين عمرا اإ�سافيا.

الن�صال الفل�صطيني:

يف اإطار الكفاح العربي التحرري 
ا�سرتاتيجيا  املرتابط  غري 
واملغرب  امل�رشق  يف  ببع�سه 
العربيني كان الن�سال الفل�سطيني 
كونها  الأ�سعب  احللقة  يواجه 
ال�سمال  دول  اإجماع  حمل  اأول: 
والدول  الرو�س  يدعمها  جميعا 
بالب�رش،والأمريكان  ال�سرتاكية 
وثانيا:  بال�سالح..  والأوربيون 
طبيعة الحتالل،فهو لي�س فقط 
يزيد  بل  اإحاللياً  اأو  ا�ستيطانياً 
عن�رشي  تطهري  باأنه  ذلك  على 
بطرد اأهلها من البالد، حيث مت 
تهجري 90 باملائة من 80 باملائة 
اأقاموا  التي  فل�سطني  اأر�س  من 

وهذا  ال�سهيوين..  الكيان  عليها 
ذاتيا  عامال  هناك  اأن  يعني 
اإىل  بالإ�سافة  التعقيد  يف  غاية 
يف  املتعددة  الكيان  وظائف 
ت�ستهدف  والتي  والعامل  الإقليم 

م�ستقبل الأمة واأمنها.
الزمان  من  قرن  اإىل  بالنظر 
كفاح  �سجل  هو   2020-  1917
الذي  الفل�سطيني  ال�سعب 
خالله  من  قدم 
الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سهداء  قوافل 
ت  لت�سحيا ا و
كل  حتت  اجل�سيمة 
الوطنية  الرايات 
نالحظ عليه اأنه بداأ 
املقد�س  باجلهاد 
التن�سيق  اإىل  وانتهى 
وبداأ  الحتالل،  مع  الأمني 
ال�سهيوين  الوجود  رف�س  من 
التعاي�س  حماولت  اىل  لينتهي 
والتطبيع، واأنه بداأ بثورة وكفاح 
اأر�س  من  الحتالل  لقلع  م�سلح 
حتت  ب�سلطة  وانتهى  فل�سطني 
مطالبا  بداأ  وانه  الحتالل، 
على  لهثا  وانتهى  الوطن  بكل 
با�سم  بداأ  واأنه  منه،  باملائة   20
وانتهى  كله  الفل�سطيني  ال�سعب 
منه  جزء  منه،واإ�سقاط  بجزء 
من احل�ساب.. مائة �سنة قا�سية 
املوقف  زحزحت  و�سعبة 
نرى  حيث  اإىل  الفل�سطيني 
فل�سطني  عادت  حيث  ون�سمع، 
عليه  كانت  مما  بكثري  اأقل 
اإ�رشائيل  وعادت  الثوار،  اأمام 
معها  التعاي�س  ميكن  جارة 
اأمنها..  حماية  على  والعمل 
واإقليمية  دولية  قوى  ت�ساندت 
التاريخية  اخلديعة  �سبكة  لن�سج 
خاللها  من  ا�ستدرجوا  والتي 
لالعرتاف  الفل�سطيني  املوقف 
ب�رشعية الوجود ال�سهيوين على 
فل�سطني،  اأر�س  من  باملائة   80
حلقوقه  مائعة  �سيغ  وتقدمي 
و�سيادة  العودة  حق  مثل  الثابتة 
وتقرير  والقد�س  فل�سطني  
وها  ذلك..  و�سوى  امل�سري 
الكيان  اأن  كيف  ن�ساهد  نحن 
الإدارة  من  مدعوما  ال�سهيوين 
اتفاقيات  يلغي  الأمريكية 
�سالحيات  كل  وي�سحب  اأو�سلو، 
كما  اأ�سبحت  والتي  ال�سلطة 
"بال  الفل�سطيني:  الرئي�س  قال 
اأ�سبح  الحتالل  واأن  �سلطة 
يف  احتالل  اأي  من  تكلفة  اأقل 
اخلديعة  وانتهت  التاريخ".. 
وال�سهاينة  الأمريكان  بتن�سل 
عليه  وقعوا  ما  كل  من  الكامل 
الفل�سطينية  ال�سلطة  ووعدوا به 

الفل�سطيني:  الرئي�س  قال  وكما 
لقد �سحكوا علينا ور�سينا بالهم 
واأ�سبح  بنا..  ير�س  مل  والهم 
نتنياهو  �رشح  كما  وا�سحا 
ل�سقوط  ليهتم  اأنه  يومني  قبل 
فلقد  الفل�سطينية..  ال�سلطة 
زمنية،  فرتة  يف  عليها  ما  اأدت 
املادي  تهديده  يوا�سل  وهو 
الفل�سطينية حتى  القيادات  لكل 
تلك التي تقدم له ح�سن النية يف 

عملية الت�سوية.

تقييم عام:
العام  ال�سياق  اأن  متاما  وا�سح 
اأزمات  يف  عربيا  تخبطا  ي�سهد 
حادة تهدد وجود الدولة الوطنية 
الع�رش  ال�سنوات  �سهدت  فلقد 
والليبية  العراقية  الدولة  تك�رش 
وال�سومالية،  وال�سورية  واليمنية 
قبل،  من  ال�سودان  مزق  كما 
من  اأخرى  عربية  دول  وتعاين 
وم�رش  تون�س  يف  حادة  اأزمات 
من  العمل  بات  و  ولبنان.. 
متما�سك  عربي  موقف  اأجل 
ينذر  ممكن،الأمرالذي  غري 

الأزمات  تتولد من  باأزماتاأخرى 
العربي  امل�رشق  يف  احلالية 
وقد  �سواء..  العربي  واملغرب 
وال�رشاعات  احلروب  اأ�سبحت 
العربية  املنطقة  يف  البينية 
ل�ستنزاف  ال�رشطانية  الو�سفة 
الرثوات والأمن كما هو جلي يف 
اليمن..  ل�سيما  مكان  من  اأكرث 
الأمريكية  الإدارة  جتد  وهنا 
الرثوات  حلب  يف  فر�ستها 
العربية و يجد الكيان ال�سهيوين 
الأ�سواق  اخرتاق  يف  فر�سته 
املنطقة  يف  وال�سيا�سة  والأمن 
موجها  وي�سبح  بل  العربية 
املحاور  �رشاع  يف  للتحالفات 
دوما  وال�سحية  املنطقة،  يف 
كما  وثرواتها..  واأبناوؤها  الأمة 
حادة  اأزمة  يعي�سون  العرب  اأن 
تركيا  الإ�سالمي  اجلوار  مع 
واإيران اللتني تتمددان يف الفراغ 
ال�سيا�سي والأمني العربي بحيث 
مرتعا  و�سورية  العراق  اأ�سبح 
اأن  كما  وتدخلهما  لنفوذهما 
املكونات  يف  الإيراين  التدخل 

اأ�سبح  العربية  للدول  الوطنية 
وفر�سة  حقيقي  قلق  مثار 
هو  كما  اأمريكية  لإبتزازات 
يف  مكان..  من  اأكرث  يف  وا�سح 
الجتاه  هو  اأين  ال�سياق  هذا 

الفل�سطيني؟

من ينقذ من؟: 
من  ال�سوؤال:  يطرح  جديد  من 
العرب؟  اأم  فل�سطني  من؟  ينقذ 
نلجاأ  اأن  ال�رشوري  من  هنا 
اجلمعي  وال�سمري  التاريخ  اإىل 
نظم  الذي  منهجنا  نتدبر  واأن 
لإقامة  التاريخي  اندفاعنا 
�سهده  �سيا�سي  كيان  اأعظم 
يف  التمعن  اأن  �سحيح  الب�رش.. 
يك�سب  الفل�سطينية  الق�سية 
ويحدد  لل�رشاع،  �سموليا  وعيا 
والدولية  الإقليمية  القوى  اأدوار 
اجلميع  مواقع  بدقة  وي�سنف 
الوعي  وهذا  وبعدا،  قربا 
مكان  كل  يف  �سك  بال  نحتاجه 
من اأقطارنا العربية لكي نتحرك 
على هدى يف تعاملنا مع الأخر، 
اآخر خطري  بعد  لفل�سطني  ولكن 

مقولة  اإىل  اأجلاأ  وهنا  للغاية.. 
فيها  كثف  الإبراهيمي  للب�سري 
حيث  عبقرية  بطريقة  املعنى 
مكة  كانت  ان  قد�س  "يا  قال: 
من  للنزول  الأر�س  من  يليق  ما 
ال�سماء فاأنت ما يليق من الأر�س 
وهنا  ال�سماء"..  اإىل  لل�سعود 
كاملة  ق�سيدتهم  العرب  يحفظ 
املحا�رشة  حممد  ر�سالة  باأن 
خرجت  مكة  جبال  جنبات  بني 
عاملية  واأ�سبحت  ح�سارها  من 
القد�س  اإىل  مبحمد  بالإ�رشاء 
واأخذه  والأنبياء  للر�سل  واإمامته 
يحفظ  الب�رشية..  قيادة  راية 
العرب ق�سيدتهم كاملة: اإنهم مل 
يتوحدوا يوما ومل ميتلكوا العزة 
عندما  اإل  ال�سيادة  لهم  وتكون 
بيدهم..  العربية  القد�س  تكون 
الروحية  القدرة  �ساحبة  فهي 
لتحريك  وال�رشورية  املذهلة 
اجلاد  للعمل  النا�س  جماهري 
وهي كذلك قوة روحية وعاطفية 
نه�سة  م�رشوع  لأي  �رشورية 

ووحدة لالأمة.

ال�صبيل نحو القد�س
ال�رشورية  ولكن ما هي اخلطوة 
والكرامة  الثورة  فتيل  لإ�سعال 
تكون؟  واأين  والوحدة  والنه�سة 
الأق�سى  قناديل  اإ�سعال  اإن 
ذلك،  لكل  النطالق  نقطة  هي 
نرمي  اأن  باخت�سار  يعني  وهذا 
الهزمية  ثقافة  ظهورنا  خلف 
نتحرر  و  املهزومني  ومطالب 
ومنطق  النك�سارات  وهن  من 
يعني بو�سوح  اإنه  امل�ست�سلمني.. 
اأن نطالب بحقنا كامال فل�سطني 
وقد�سها وعودة اأهلها جميعا، واأن 
وال�سيا�سيون  املثقفون  يتحرك 
لين�رشوا ثقافة الرباط، حينذاك 
�ستكون كل قطرة دم ر�سالة وكل 
بركاناً..  �رشخة  وكل  بياناً  كلمة 
جملتنا  ب�سياغة  نبداأ  حينذاك 
و�سريى  جديد  من  احل�سارية 
العامل من العرب روحا غري تلك 
و�سيدرك  فيهم،  ظنوها  التي 
اأن  ميكن  العرب  اأن  اجلميع 
ول  ينهزموا  ل  ولكن  ينك�رشوا 
ت�سكن املذلة قلوبهم. اإنهم فقط 
منهج  اإىل  بحاجة 
الأولويات  وترتيب 
بقادة  والنتباه 
اليقني  �سكنهم  رجال 
فال  الوعي  واأيقظهم 
يتهوروا  ول  ينخدعوا 
بو�سلتهم  ي�سريوا  بل 
ال�رشيف،  القد�س 
حرا  اقت�سادا  �سنبني  حينها 
نحن  باأنغامنا  نغني  و  م�ستقال 
ون�ستعيد  نحن  اأ�سعارنا  ونرتل 
ثقافتنا نحن و ننخرط يف تاأدية 
اأمة  امليادين،  �ستى  يف  الواجب 
قامت  عندما  �ساأنها  اهلل  رفع 
الف�سيلة  ون�رش  الظلم  لردع 
ا�ستودعها  عندما  اهلل  واأكرمها 
خلقه  خري  فيها  وبعث  ر�سالته 
الأر�س  باطن  يف  لها  ووفر 
لتمويل  متاما  تكفي  خريات 
بحاجة  نحن  عمالقة..  م�ساريع 
املنت�رشة  الأفكار  من  عامل  اإىل 
مغادرة  حقا  ونحتاج  املبادرة 
ثقافة الهزمية وهذا ل يت�سنى اإل 
لت�سبح  وفل�سطني  القد�س  بتمثل 
مل�ساريعنا  احل�ساري  املحرك 
ونهو�سنا حينذاك �سيعود جريان 
العرب من امل�سلمني اىل ر�سدهم 
وت�سكن الرهبة قلوب عدوهم ولن 
يكون اأمامنا �سبيل �سوى ذلك هو 
غالب  واهلل  الأمة  لهذه  اهلل  وعد 
ل  النا�س  اأكرث  ولكن  اأمره  على 

يعلمون.

مائة عام وال�صعب الفل�صطيني يف اأتون املعركة، ظهره لغدر املتخاذلني و�صدره لر�صا�س الأعداء وقد 
قرروا اإبادته.. وفيما كان امل�صروع ال�صتعماري ي�صنع قاعدته املركزية يف فل�صطني كان ين�صب اأنيابه 

يف ج�صد الأمة ميت�س ثرواتها ويك�صر كيانها.. رحلة طويلة انطلقت بالثورة واجلهاد املقد�س، ثم 
بالفدائيني والكفاح امل�صلح ومنظمة التحرير، وخا�س ال�صعب الفل�صطيني احلروب �صد العدو بالأ�صالة 

والعدو بالوكالة، وكان يف كل معاركه م�صنودا باأمته بروحها واآمالها وبال�صهداء منها رغم القيود التي 
تكبلها، وجاء املنعطف اخلطري باإقحامه ويف اأق�صى الظروف واأ�صعبها يف "اأو�صلو" على ج�صر ال�صلطة.. 

حاول اأن يتمرد على تداعياتها ليفر�س تف�صريه الفل�صطيني اإل اأن الأمر انتهى به اإىل مفاو�صات عبثية، 
ومقاومة �صلمية واهنة، وهدنة مهينة، وح�صار حمكم، وت�صتت وانق�صام بغي�س، فيما تكالبت املوؤامرات 

على العرب ل�صرفهم نهائيا بل ولتحطيمهم كما هو حا�صل الآن يف اأكرث من قطر.. بالتاأكيد هذا لي�س 
نهاية املطاف بال�صعب الفل�صطيني فالرباط ديدنه،وهو وفل�صطني وجها احلقيقة اخلالدة، وما الغزاة اإل 

م�صوخ.. ولكن املهم هنا ماذا ميكن اأن متنحنا ق�صية فل�صطني؟ ومبعنى اآخر كيف يتحرر الفل�صطينيون 
والعرب وامل�صلمون من ف�صلهم يف حلها.

فل�صطني

�أوهام �ل�سالم تتبخر و�لق�سية تعود �إىل �أ�سلها

من جديد يطرح ال�صوؤال: من ينقذ من؟ فل�صطني اأم 
العرب؟ هنا من ال�صروري اأن نلجاأ اإىل التاريخ وال�صمري 

اجلمعي واأن نتدبر منهجنا الذي نظم اندفاعنا التاريخي 
لإقامة اأعظم كيان �صيا�صي �صهده الب�صر..

نحن بحاجة اإىل عامل من الأفكار املنت�صرة 
املبادرة ونحتاج حقا مغادرة ثقافة الهزمية وهذا 

ل يت�صنى اإل بتمثل القد�س وفل�صطني لت�صبح 
املحرك احل�صاري مل�صاريعنا ونهو�صنا
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والية  وايل  لديوان  بيان  اأفاد 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  اإيليزي 
هذا  اأن  منه  ن�سخة  »الو�سط« 
التي  للأمور  االجتماع،خ�س�ص 
اإح�ساء  اأجل  من  بالعمل  تتعلق 
والتكفل بالنقاط ال�سوداء يف جمال 
التدفئة  )توفري  والتعليم  الرتبية 
االإطعام  املدار�ص،  اأق�سام  يف 
املدار�ص(  وترميم  املدر�سي 
ما  بكل  يتعلق  الدي  االآخر  واالأمر 
له �سلة بالتنمية وحت�سني الظروف 

املعي�سية للمواطن.
البيان  نف�ص  به  اأفاد  وح�سبما 
اإيليزي  بوالية  االأول  الرجل  فاإن 
هذا  خلل   ، اأعطى  احلدودية 
االجتماع تعليمات من اأجل التكفل 
بو�سعية القرى البعيدة املتواجدة 
يف كل بلديات الوالية، وذلك كاأول 
التكفل  على  العمل  �سيتم  مناطق 

بكل النقاط ال�سوداء بها، والتي مت 
ت�سجيلها خلل زيارات �سابقة .

حمل  اأحياء  هناك  �ستكون  كما 
امل�سوؤول  طرف  من  خا�سة  زيارة 
التنفيذية   الهيئة  على  االأول 
وواقع  ال�سكان  اأو�ساع  لتفقد 

خلل  املنطقة  بهذه  التنمية 
تتوا�سل  اأن  على  القادمة،  االأيام 
وايل  لل�سيد  امليدانية  الزيارات 
من  املناطق  ملختلف  الوالية 
اأجل الوقوف �سخ�سيا على الواقع 

املعي�سي للمواطنني.

من جهة ثانية يعلق �سكان بلديات 
ادري�ص  عمر  برج   ، احلوا�ص  برج 
، جانت  امنا�ص  ، عني  الدبداب   ،
 ، اإيليزي  الوالية  بعا�سمة  وحتى 
التي  التو�سيات  على  كبرية  اأماال 
اأجل  من   ، اللقاء  هذا  بها  خرج 
مبداأ  بتطبيق  بان�سغاالتهم  التكفل 
واالإمكانات  االأولويات  ح�سب 
منها  تعلق  ما  ،خا�سة  املتاحة 
بالقطاعات التي لها �سلة بيوميات 
 ، الرتبية   ، كال�سحة  املواطن 

ال�سغل و ال�سكن .
املحلية  التنمية  ملف  اأن  ومعلوم 
بوالية اإيليزي احلدودية مع دولتي 
ليبيا يعترب من بني امللفات ال�سائكة 
التي عجزت ال�سلطات املحلية يف 
اإخراجها من عنق الزجاجة يف ظل 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
الو�سية يف تدارك النقائ�ص بعيدا 
اإىل  والهروب  الت�سويف  لغة  عن 

االأمام .

يوا�سل فريق م�ستقبل املجاهدين 
حت�سرياته حت�سبا ملواجهة اجلار 
نادي حتت لق�رص حل�ساب اجلولة 
الثانية من مرحلة الذهاب لبطولة 

الق�سم ال�رصيف ب .
رفع مدرب م�ستقبل املجاهدين 
بعني �سالح التقني الكروي ال�ساب 
التح�سريات  ن�سق  حيلو   خل�رص 
حت�سبا للجولة القادمة من بطولة 
الق�سم ال�رصيف ب  والتي �ستجمع 
مراقبة  يوا�سل  الذي  فريقه 
تاأ�سريتي  اإحدى  على  ال�سباق 
الثاين مع فريق  ال�سعود للجهوي 
هو  بدوره  الذي  لق�رص  حتت 

االآخر يلعب على �سمان البقاء .
اإلينا  الواردة  االأ�سداء  وح�سب 
االأبرزعن  الغائب  رفقاء  فاإن 
امليدان  متو�سط  املقابلة  هذه 
اأكدوا  رقاين  حمو  الهجومي 

وعيهم بحجم امل�سوؤولية امللقاة 
على عاتقهم من اأجل املحافظة 
لعب  يف  حظوظهم  كامل  على 
اجلهوي  للق�سم  ال�سعود  ورقة 
و  بالفوز  �سوى  ذلك  يتاأتى  ولن 
حتت  على  الفوز  غري  وال  الفوز 
لق�رص ومن ثم ت�سيري ما تبقى من 

مرحلة االياب مقابلة مبقابلة .
رجال  تعهد  فقد  ثانية  جهة  من 
مال و اأعمال مبنح كل العب من 
 40 املجاهدين  م�ستقبل  العبي 
للق�سم  ال�سعود  حالة   يف  مليون 
اجلهوي مع نهاية املو�سم الكروي 
التي  التحفيزات  وهي   ، احلايل 
ا�ستغللها  الفني  الطاقم  يحول 
اللعبني  بطاريات  ل�سحن 
ولعبها  املتبقية  باللقاءات  للفوز 

كنهائيات .
جناة ،ح

قال مهاجم م�ستقبل املجاهدين 
بعني �سالح عبد احلليم هداوي ، 
للت�سحية  م�ستعدون  اللعبون  اأن 
يف  الفوز  اجل  من  امليدان  يف 
�ستجمعهم  التي  القادمة  املقابلة 
مبتذيل الرتتيب نادي حتت لق�رص 

.
م�ستقبل  فريق  افراح  �سانع  اأكد 

عبد  �سالح  بعني  املجاهدين 
ت�رصيح  يف  هداوي  احلليم 
�سحفي خ�ص به يومية«الو�سط »، 
لق�رص  حتت  نادي  على  الفوز  اأن 
من  الثانية  اجلولة  مواجهة  يف 
حتمية  �رصورة  االياب  مرحلة 
ومن  امل�سار  ت�سحيح  اجل  من 
على   ال�سباق  مراقبة  موا�سلة  ثم 

 ، الثاين  للجهوي  ال�سعود  تاأ�سرية 
لكن رغم ذلك فقد حذر حمدثنا 
يف  املناف�ص  تكتل  خطورة  من 
موجها   ، اللعب  ورف�سه  اخللف 
بو�سع  لرفقائه  �رصيح  نداء 
وم�ساعفة  االر�ص  على  االرجل 
ا�ساليب  كل  عن  واالبتعاد  العمل 
ت�ستيت  �ساأنها  من  التي  ال�سغط 

تركيزهم .
حليم  اخلطري  القنا�ص  اأ�ساف  و 
معنا  حديثه  معر�ص  يف  هداوي 
الريا�سي  امل�ستقبل  العبي  ان 
للمجاهدين �سيواجهون مناف�سهم 
وا�سحة  ا�سارة  يف  بقلبني  القادم 

انه ال بديل عن النقاط الثلث .
اأحمد ،ب 

اإطار  يف  و   ، نوعية  عملية  يف 
 ، االأ�سخا�ص  ممتلكات  حماية 
احل�رصي  االأمن  م�سالح  متكنت 
و�سع  من  مترنا�ست  اخلام�ص 
�ستة  من  تتكون  ل�سبكة  حد 
ال�رصقة  يف  خمت�سة  اأ�سخا�ص  
اإىل   18( مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
ق�سية  يف  متورطني   ،  ) �سنة   29
الرتكاب  اأ�رصار  جماعة  تكوين 
ال�رصقة من داخل م�سكن  جناية 
ظريف  بتوافر  الك�رص  و  بالت�سلق 
اأ�سياء  اإخفاء  مع  التعدد  و  الليل 

م�رصوقة .
ورود  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
امل�سلحة  عنا�رص  اإىل  معلومات 
من  جمموعة  وجود  مفادها 
املحلت  احد  اأمام  االأ�سخا�ص 
و  ام�سون  بحي  التجارية 
املحتمل  من  اأغرا�ص  بحوزتهم 
عليه مت   ، �رصقة  تكون حمل  اأن 
التنقل اإىل عني املكان و توقيف 
و  الذكر   ال�سالفي  االأ�سخا�ص 
و  بحوزتهم  امل�رصوقات  �سبط 
لتي متثلت يف تلفاز ، التي ل�سخ 
الطلء  ، عليه مت حتويل امل�ستبه 
املحجوزات  رفقة  الثلثة  فيهم 
فتح حتقيق  و  ال�رصطة  مقر  اإىل 

يف الق�سية .
التحريات و التحقيق مع امل�ستبه 
عنا�رص  مكنت  الثلثة  فيهم 
حتديد  من  الق�سائية  ال�سبطية 
اآخرين  اأ�سخا�ص  ثلثة  هوية 
متورطني يف الق�سية ، ليتم حتديد 
اأين  توقيفهم  و  تواجدهم  مكان 
متكنت عنا�رص ال�رصطة بالتن�سيق 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  مع 
ا�سرتجاع  من  مترنا�ست  حمكمة 
نت  كا ى  خر اأ ت  قا و م�رص
امل�ستبه  خمباأة باأحد م�ساكن 
رزمتني  يف  متثلت  التي  و  فيهم 
 ، بالت�سييج  اخلا�ص  ال�سلك  من 
تلفاز   ، للحفر  جمرفات  ثلثة 
 1244000 بقيمة      مايل  مبلغ   ،
دج  ليتم اجناز ملف ق�سائي �سد 

امل�ستبه فيهم   .

االإجراءات  من  اال�ستيفاء  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  القانونية مت 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيهم 
خم�سة  حق  يف  والتي  اأ�سدرت 
ا�ستفاد  فيما  اأمر اإيداع   منهم 
امل�ستبه فيه ال�ساد�ص من اإجراء 

الرقابة    الق�سائية .
�شيخ مدقن 

تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية، خالل لقاء احلكومة بالولة، واملتعلقة باإح�شاء والتكفل 
مبناطق الظل والنقاط ال�شوداء مبختلف بلديات الولية، عقد ال�شيد وايل الولية  باإيليزي 

«م�شطفى اآغامري  خالل الأ�شبوع املن�شرم اجتماعا تن�شيقيا بح�شور رئي�س املجل�س ال�شعبي الولئي 
بالنيابة والأمني العام للولية وال�شادة الولة املنتدبني للمقاطعة الإدارية جانت والدبداب و 

املدراء التنفيذيني واإطارات الولية واملنتخبني املحليني .

تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية 

�شكان الغي�شة بالأغواط

اأحمد ،ب

وايل اإيليزي يتحرك الحتواء 
نقائ�ص مناطق الظل 

واقع معي�شي مزرخارج جمال التغطية

40 مليون لكل لعب يف حال حتقيق 
ال�شعود للجهوي 

مهاجم م�شتقبل املجاهدين عبد احلليم هداوي للو�شط 

يف اإطار تطويق بوؤر الإجرام   

م�شتقبل املجاهدين جاهز 
للإطاحة بتحت لق�شر 

�شنواجه حتت لق�شر بلقبني و ال بديل من الفوز عليه 

اأمن مترنا�شت يفكك جماعة 
اأ�شرار الرتكاب جناية ال�شرقة 

اأخبار اجلنوب

الغي�سة  دائرة   طالب �سكان 
باالأغواط ب�رصورة تدخل اجلهات 
الو�سية  ق�سد اإنت�سالهم من العزلة 
�سنوات  عدة  منذ  يعي�سونها  التي 
من  منطقتهم  حرمان  جراء 
امل�ساريع اخلدماتية التي لها �سلة 
وطيدة بتح�سني اإطارهم املعي�سي 

 .
ومن بني اأهم ما يتطلع اإليه �ساكنة 
متكينهم  هو  املعزولة  املنطقة 
ح�س�ص  اإ�سافية  من  االإ�ستفادة 
االجتماعي  برنامج ال�سكن  �سمن 
عرفته  مبا  والريفي موازاة 
االأخرية  ال�سنوات  الدائرة  خلل 
معدل  يف  ملحوظا  تزايد  من 
مطالبتهم  جانب  اإىل  الن�سمات، 

خمتلف  ي�سمل  جممع  باإن�ساء 
احلد  �سانه  من  االإدارية  الفروع 
التنقل  يف  الدائمة  معاناتهم  من 
افلو يف ظل  بريدة ومدينة  باجتاه 
النق�ص الكبري امل�سجل يف و�سائل 
البلديات،   مابني  احل�رصي  النقل 
من جهة ثانية يقول �سكان الغي�سة 
اأنهم بحاجة ما�سة اإىل بناء �سدود 
على جماري الوديان وما اأ�سبحت 
خطورة  من  االأخرية  هذه  ت�سكله 
حقيقية على حياة �سكان املناطق 
�ساعة  ال�سيما  باجلهة  املبعرثة 
التي  الطوفانية  االأمطار  ت�ساقط 
عادة ما تت�سبب يف ت�رصيد العديد 
من العائلت وتكبد الفلحني عدة 
خ�سائر مادية يف املنتوج الفلحي 

مما �سي�سمح ح�سبهم بتجميع مياه 
يف  اإ�ستغللها  ومعاودة  االأمطار 
ت�سجيع  وبالتايل  الب�ساتني  �سقي 
االإ�ستثمارالفلحي  جماالت 
بالفائدة  تعود  التي  واحليواين 
قبل  من  الكافية  العناية  لقيت  اإن 

امل�سالح املكلفة.
�سكان  عدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
النقائ�ص  من  الغي�سة جملة 
النقل  بينها توفري  و من  االأخرى 
املدر�سي الأبنائهم الذين يقطعون 
الو�سول  اأجل  م�سافات طويلة من 
لهدر  حدا  و و�سع  مدار�سهم  اإىل 
منع  طريق  الغابية عن  الرثوة 
يخلفه  ما  و  الع�سوائي  االإحتطاب 
ذلك  يقابلها يف  بيئية  اأ�رصار  من 

الكلي الأي مبادرة حملية  االإنعدام 
عنها  قد غاب  يكون  الت�سجري  يف 
املكلفة  اجلمعيات  ن�ساط  كليا 
والبيئة خ�سو�سا  املحيط  بحماية 
الثقافة  هذه  غر�ص  غياب  يف ظل 
لدى ال�سكان،هذا فيما يبقى يحلم 
تتميز  التي  املنطقة  ذات  �سكان 
بطابعها الفلحي اخل�سب وروعة 
ال�سياحية  و  الطبيعية  مناظرها 
الريفية  املناطق  بتمكني  اجلذابة 
ببلديتهم التي كثريا ماعان �سكانها 
من  ال�سوداء  الع�رصية  ويلت  من 
على  وتعميمها  الريفية  الكهرباء 
كاجلدر  املحرومة  املناطق  باقي 

،ال�سوابري،الفري�سة .   
�شالح ، ب



�إ�شهارالإثنني 02  مار�س  2020  املوافـق  ل 07 رجب  1441ه 9

الو�سط:2020/03/02

الو�سط:2020/03/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستادة : طالبي نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة طالبي نبيلة املح�رضة الق�ضائية املعتمدة لدى اخت�ضا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا 

ب : 03 �ضارع اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�ضت�ضفى ( بني م�ضو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .
لفائدة : املوؤ�ض�ضة الوطنية للمواد املنجمية غري احلديدية و املواد النافعة �رضكة ذات ا�ضهم ENOF ممثلة يف �ضخ�س مديرها وحدة 

الغدير 
الكائن مقرها : لغدير و اجلاعل موطنها املختار لدى مكتبنا اىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ   

بعد الإطالع على املواد : 613 ، 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناء على احلكم  ال�ضادر عن حمكمة عزابة ، الق�ضم : التجاري / البحري . بتاريخ : 18/12/10 . رقم الفهر�س : 18/01839 .

رقم اجلدول : 18/01325 املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
و بناءا على الأمر اذن بالن�رض ال�ضادر عن رئي�س حمكمة : بئرمرادراي�س  بتاريخ 2020/02/13 حتت رقم : 20/1197

�سد : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة تروفا ممثلة يف �ضخ�س مديرها    .
 : مببلغ  هذا  و  اجلزائر  اإبراهيم  دايل   86 رقم   1960 دي�ضمرب   11  : اىل  انتقلنا  اجلزائر  اإبراهيم  دايل   88 رقم   11 بواديكار   : العنوان 

1.624.446.60 دج اأي : واحد مليون و �ضتة مائة و اأربعة و ع�رضون الف و اأربعة مائة و �ضتة و اأربعون دينار جزائري  و �ضتون �ضنتيم .
باإ�ضافة م�ضاريف التنفيذ الودي  و الأمر بالن�رض و حم�رض الن�رض يف اجلريدة 

و نبهناه/ باأن له مهلة خم�ضة ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رض و �ضلمنا ن�ضخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقانون .
املح�سرة القانونية

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

الأ�ستاذة / ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة
حي 100 م�سكن عمارة E 05 رقم 02 ال�سراقة

اإعالن عن البيع باملزاد العلني بجريدة وطنية 
نحن الأ�ستاذة / ق�سطويل نعيمة ، حم�رضة ق�ضائية حملفة و معتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة حمكمة ال�رضاقة القائمة 

بالتبليغ و التنفيذ ، الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه .
لفائدة ال�سيد : �ضعيدي �ضمري بن مكي ال�ضاكن : �ضارع الخوة �ضعدية �ضيدي عقبة ب�ضكرة و املختار موطنه بحي 18 فيفري عمارة 04 

رقم 06 بابا ح�ضن 
�سد : وعناين مولود بن ب�ضري ال�ضاكن بحي 297 م�ضكن 152 درقانة برج الكيفان اجلزائر 

بناء على احلجر ، ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2019/03/27 ، فهر�س رقم : 19/1232 ترتيب رقم : 19/01346 
بناء على عقد الوديعة املحرر بال�رضكة املدنية املهنية للتوثيق لالأ�ضتاذين بن الزاوي حمو ، و بن الزاوي �ضمرية املوؤرخ يف : 2013/01/10 

، فهر�س رقم : 2013/15 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم : 2017/03 
بناءا على دفرت ال�رضوط املودع باأمانة �ضبط حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2020/01/14 ، حتت رقم 2020/03 تعلن عن بيع العقار املتمثل يف 
�ضقة خم�ض�ضة لل�ضكن كائنة بعقار دي ملكية م�ضرتكة واقعة ببلدية الدرارية دائرة ال�رضاقة ولية اجلزائر املكان امل�ضمى مزرعة دربو�س 
حممد �ضابقا حي 512 م�ضكن ق�ضم 03 جمموعة ملكية رقم : 1007 عمارة 10/6 الطابق الثالث رقم 12 تتكون من �ضالون 02 غرف ، مطبخ 

، حمام ، مرحا�س ، غرفة مهمالت تقدر م�ضاحتها ب )70.55 م2 ( �رضفة لوحيا م�ضاحتهما )11.25 م2 ( 
باملزاد العلني يوم : 2020/03/25 على ال�ضاعة الواحدة زوال بالقاعة رقم 02 مبقر حمكمة ال�رضاقة  

وحدد ال�ضعر الفتتاحي لبيع ال�ضقة : 
 •   -على املخطط 4.200.000 دج 

 •  – بعد متام اجناز ال�ضقة 7.000.000.00 دج 
حتت �سائر التحفظات

اثباتا ملا �ضبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رض و كل طبقا للقانون 
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 بقلم /د. حت�سني اال�سطل 

نائب نقيب ال�سحفيني 
الفل�سطينيني 

جمددا ت�صهر عني ال�صحافة 
اأ�رسانا  مع  اجلزائرية 
املر�صى يف �صجون االحتالل 
، يف انت�صار وا�صح لق�صيتهم 
اليوم  العادلة ، وهي تعوذهم 
، من خالل ع�رسات ال�صحف  
وت�صلط ال�صوء على معاناتهم 
االجرام  بفعل  املتوا�صلة 
لكل  يتنكر  الذي  اال�رسائيلي 
الدولية  واالأعراف  املواثيق 
التي  الدولية  واملوؤ�ص�صات   ،
الت�صلط  اأمام  عاجزة  تقف 
فلي�س   . لالحتالل  الغا�صم 
اأغلب   ت�صارك  ان  غريبا 
ال�صحف اجلزائرية يف زيارة 
االأ�رسى املر�صي يف �صجون 
اأقالم  خالل  من   ، االحتالل 
املدافعني عن االأ�رسى ، وان 
تفرد لهم ملحق خا�س للرتكيز 
 ، املتوا�صلة  معاناتهم  على 

يف معركة اإعالمية متوا�صلة 
املنا�صل  اإيقاعها   ي�صبط   ،
عز  خالد  املحرر  ،االأ�صري 
االأ�رسى  الدين م�صوؤول ملف 
فل�صطني  دولة  �صفارة  يف 
ال�صقيقة،  اجلزائر  لدى 
بالنهار  الليل  ي�صل  والذي 
االإعالميني  بني  التن�صيق  يف 
الفل�صطينيني  والكتاب 
التي   ، اجلزائرية  وال�صحف 
تكون  ان  باقتدار  قررت 
البوا�صل  اأ�رسانا  مع  دائما 
وان   ، االحتالل  �صجون  يف 
تكون اليوم حتديدا يف زيارة  
315 اأ�صريا يعاين من اأمرا�س 
وترف�س  ومتنوعة  خمتلفة 
توفري  االحتالل  �صلطات 
العالج الالزم واملنا�صب لهم 
ر�صدي  باال�صريين  ابتدءا   ،
ابو مخ 56 عاما املعتقل منذ 
عام  1986 ، واالأ�صري حممود 
واملعتقل  54 عاما  خرابي�س 
واملحكوم   ،  1988 منذ 
باإمرا�س  ويعاين  باملوؤيد 
ويتعر�س   ، وال�صغط  القلب 

وانتهاءاأ   ، الطبي  لالإهمال 
فروخ  حممد  باال�صريين 
 2019/3/29 منذ  املعتقل 
ال�رسطان  من  ويعاين   ،
مو�صى  ان�س  واالأ�صري 
 2019/1/31 منذ  املعتقل 
اإ�صابات  املا�صي ويعاين من 
هذه   . احلي  بالر�صا�س 
القائمة الطويلة من االأ�رسى 
حتمل  والذين   ، املر�صى 
ال�صحف اجلزائرية معاناتهم 
وتنقل   ، العامل  كل  اىل 
�صجون  داخل  من  �صوتهم 
اعتقد  الذي   ، االحتالل 
احد  �صوتهم  ي�صمع  لن  انه 
معاناتهم  العامل  و�صين�صى   ،
اأن  اإال   ، الوقت  مرور  مع 
مقدمتهم  ويف  العامل  اأحرار 
ال�صحفيني  من  االأحرار 
الذين   ، االإبطال  اجلزائريني 
و�صفحات  م�صاحات  فتحوا 
بكل  اجلزائري  االإعالم 
اأ�صكاله واأنواعه للحديث عن 
العادلة  وق�صيتهم  االأ�رسى 
وا�صتقالل  حرية  كا�رسي   ،

االحتالل  يحاول  فيما   ،
من  املتطرفني  واأعوانه 
االإدارة االأمريكية ان ت�صفهم 
فكان   ، باالإرهابيني  ظلما 
قرار اجلزائر املتوا�صل ، ان 
الفل�صطيني  ال�صعب  مع  تكون 
او  ظاملا  البوا�صل  واأ�رساه 
على  توقيع  يف   ، مظلوما 
بيا�س لدعم وم�صاندة ال�صعب 
العادلة  وحقوقه  الفل�صطيني 
غريبا  يكن  ومل  وامل�رسوعة. 

ان  اجلزائرية  ال�صحف  على 
املر�صى  االأ�رسى  ملف  تفتح 
على  االأ�صواء  ت�صلط  وان   ،
عن  تك�صف  علها   ، معاناتهم 
التي  املتوا�صلة  اجلرمية 
جتد  وان   ، لها  يتعر�صون 
بعد   ، جانبهم  اإىل  يقف  من 
�صجون  غياهب  دخلوا  ان 
والذي  اال�رسائيلي،  االحتالل 
و�صائل  اأب�صع  بحقهم  ميار�س 
ي�صتخدم  بل   ، االعتقال 

من  منه  يعانون  وما  مر�صهم 
اأثناء  عليهم  لل�صغط  اأمرا�س 
ك�صفته  ما  وهذا   ، التحقيق 
 ، متعددة  حقوقية  مراكز 
لالحتالل  االأ�صود  وال�صجل 
بهذه  احلافل  اال�رسائيلي 
املمار�صات والو�صائل القمعية 
يكن  مل  كما   . امل�صوؤوله  غري 
ملف  تفتح  ان  كذلك  غريبا 
االأ�رسى االأطفال ، واالأ�صريات 
�صجون  يف  املنا�صالت 
املنا�صلة  اأخوات  االحتالل 
كانت  التي   ، بوحريد  جميلة 
القومي  الن�صال  �صمعة 
يف  والفل�صطيني  والعربي 
وامل�صتعمر  املحتل  مقارعة 
جعلت  والتي   ، الغا�صب 
بن�صالها واإ�رسارها على حقها 
يف احلرية ، من امل�صتعمرين 
وداعمني  وعدالة  حرية  دعاه 
من  التحرر  يف  ال�صعوب  حلق 
اال�صتعمار يف ا�صت�صالم الإرادة 
ال�صعوب وحريتها. ويف كلمتنا 
اليوم البد ان ن�صجل للجزائر 
وحكومة  �صعبا  ال�صقيق 

و�صحفيني وجماهدين ال�صكر 
على   ، والتقدير  واالحرتام 
ال�صوت  وهذا   ، الدعم  هذا 
وجعل   ، االأفاق  فتح  الذي 
العامل اجمع يعرف اأ�رسانا يف 
اال�رسائيلي  االحتالل  �صجون 
، ويعرف اأ�صمائهم وق�ص�صهم 
اأرقام  جمرد  يعودوا  فلم   ،
االأ�رس  �صجالت  اىل  ت�صاف 
ما  بكل  حياة  بل   ، املظلم 
للحياة  معاين  من  حتمل 
والبطولة  والعدالة  واحلرية 
يف  يوميا  نطالعها  والتي   ،
اجلزائرية  ال�صحف  �صفحات 
تدمر  ان  ا�صتطاعت  والتي   ،
ال�صعبيني  بني  امل�صافات 
الفل�صطيني  ال�صقيقني 
من  وجعلت   ، واجلزائري 
يف  اجلزائري  املواطن 
"�صيدي  "و  "الق�صبة  اأحياء 
�صقيقه  يعرف  احممد"  
اخلرابي�س  حممود  االأ�صري 
مبدينة  ال�صلطان  تل  حي  من 
ف�صكرا   . الفل�صطينية  اأريحا 

للجزائر

بقلم/عبد النا�سر عوين 
فروانة

 
عطية  عودة  ف�صل  ولد   
يف  غزة،  مبدينة  �صاهني 
الثامن ع�رس من اأوت1961، 
�صنوات  بثالث  والدته  وبعد 
من  فُحرم  والده،  توفى 
�صغره،  منذ  االأب  حنان 
فتكفل به اأ�صقائه، وحر�صوا 
وترعرع  فكرب  رعايته،  على 
الكبري  اأخاه  يرى  وهو 
يف  ف�صل  در�س  والده. 
يف  وتدرج  غزة،  مدار�س 
حتى  املختلفة،  مراحلها 
بتفوق.  العامة  الثانوية  اأمت 

اأطفال  كباقي  وعانى 
فل�صطني من ظلم االحتالل 
ال�صاد�صة  ويف  وبط�صه، 
عمره اأ�صيب  من  ع�رس 
اأن  اإال  ال�صكرى،  مبر�س 
فلم  يُقعده،  مل  املر�س 
االأمل  يفقد  ومل  ي�صت�صلم، 
اجتهد  القادمة.  اأيامه  يف 
فيه  يجتهد  فيما  ف�صل 
فنال  حياتهم،  يف  النا�س 
الثانوية، ثم فاأ�رسرّ  ال�صهادة 
تعليمه  موا�صلة  على 
اإخوانه  له  ووفر  االأكادميي، 
اإىل  و�صافر  امل�صاعدة،  كل 
العربية،  م�رس  جمهورية 
القرن  ثمانينات  اأوائل  يف 

بجامعة  ليلتحق  املا�صي، 
ويتخرج  العربية،  بريوت 
بكالوريو�س  حاماًل  فيها 
ب�صفوف  التحق  املحا�صبة. 
الوطني  التحرير  حركة 
الفل�صطيني فتح، فكان اأحد 
كوادرها املميزين يف مدينة 
فعالياتها  يف  و�صارك  غزة، 
االحتالل،  �صد  املتعددة 
مبحبة  الدوام  على  وحظيرّ 
عرفه.  من  كل  واحرتام 
ع�رس  الرابع  يف  تزوج  ثم 
يف  �صبتمرب1990.  من 
اأوت  من  والع�رسين  الرابع 
انتفا�صة  1992، خالل 
ق  ز ًر  ، ى لكرب ا ة  ر حلجا ا

املري�صة  زوجته  من  ف�صل 
"�صامد". البكر  مبولوده 
من  ع�رس  اخلام�س  ويف 
اأثناء  اأكتوبر2004،  ت�رسين 
اعتقلته  رفح،  من  عودته 
قوات االحتالل على حاجز 
القطاع،  و�صط  هويل،  اأبو 
خمتلفة  ل�صنوف  فتعر�س 
واالإهانة  التعذيب  من 
به  وُزج  الطبي،  واالإهمال 
ورغم  انفرادية.  زنزانة  يف 
اأنه  ل�صجانيه  تو�صيحه 
ويحتاج  بال�صكر،  مري�س 
اإال  يومي،  ب�صكل  العالج 
يقدموا  فلم  اأهملوه  اأنهم 
امل�صكنات،  اأو  العالج  له 

و�صاوموه على التعاون معهم 
كعادة  ـ  فاأبى  ذلك،  مقابل 
م�صتحقاً  فكان  ـ  املنا�صلني 
لكنيته اجلديدة "اأبو �صامد"، 
اأ�صدرت  ملحكمة  فقدموه 
ثماين  بال�صجن  حكماً  عليه 
اإطار  يف  ون�صف.  �صنوات 
اجلماعي،  العقاب  �صيا�صة 
االأ�رسى،  اأهايل  مع  املتبعة 
م�صلحة  اإدارة  ت�صمح  مل 
زوجته  من  الأي  ال�صجون 
ومنعت  بل  بزيارته،  ابنه  اأو 
عائلته،  اأفراد  كل  كذلك 
�صوء  مع  ذلك  كل  وت�صافر 
الرعاية  وانعدام  الطعام 
تبقى من  ما  ليهدم  الطبية، 

فتدهورت  ف�صل،  ج�صد 
ال�صحية، و�صارف  اأو�صاعه 
فطالبت  اخلطر،  على 
ورفاقه  اخلارج،  يف  اأ�رسته 
بنقله  الداخل،  يف  االأ�رسى 
دون  امل�صت�صفى،  اإىل 
جدوى. يف الزمن الذي كان 
اأهل ف�صل  بزيارة  م�صموحاً 
بني  واقعة  زوجته  كانت  له، 
حريتني: حرية انتظارها اأن 
وخ�صية  �صامد،  االبن  يكرب 
زيارة  من  فيمنعوه  يكرب  اأن 
القانون  اأن  حيث  والده، 
بالزيارة  ي�صمح  االإ�رسائيلي 
االأ�صقاء  اأو  لالأبناء  فقط 
عاماً،   16 من  اأقل  هم  ملن 

يحتاجون  ذلك  بعد  فيما 
لت�صاريح خا�صة.

 ويف اإحدى زياراتها لزوجها 
عليها  فرد  ذلك،  عربرّت عن 
ي�صتخرج  قائاًل: عندما 
�صامد الهوية اأكون قد ُمت.

وا�صت�صهد  حدث.  ولقد 
فرباير2008،   29 يف  ف�صل، 
يوم  ال�صبع،  بئر  �صجن  يف 
على  �صامد  ح�صل  اأن 
الهوية. وبعد عامني  بطاقة 
يف  االأب  ا�صت�صهاد  من 
من  الثامن  ويف  ال�صجن، 
دي�صمرب2010، تزوج �صامد، 
على  �صماه  بطفل  ُرزق  ثم 

ا�صم جده ال�صهيد "ف�صل".
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�سجون اإ�سرائيلية كثرية، ي�سعب االإحاطة بعددها اأو التطرق اإىل تفا�سيلها وكافة اأحداثها، و�سجن بئر 
ال�سبع واحد منها. مت ت�سييده بعد عام 1967، وافُتتح يف الثالث من  جانفي1970. يقع �سجن بئر ال�سبع 

على بعد خم�س كيلومرتات جنوبي مدينة بئر ال�سبع، على الطريق املوؤدي اإىل مدينة اأم الر�سا�س "اإيالت"، 
يف منطقة ع�سكرية �سحراوية معزولة جنوب فل�سطني. وبني جدرانه �سقط العديد من االأ�سرى، �سهداء 
جراء التعذيب اأو االإهمال الطبي، ومن بني اأولئك كان "ف�سل �ساهني" الذي �سقط �سحية االإهمال الطبي، 

يف التا�سع والع�سرين من فرباير2008

يف ذكرى ا�ست�سهاده 

ف�شل �شاهني: الطفل وبطاقة الهوية

عني جزائرية ت�شهر مع االأ�شرى املر�شي يف �شجون االحتالل



ق.ف

نبيل  القائد  الأ�سري  و�سول  وفور 
اأبو قبيطة انطلق موكب جماهريي 
كبري باجتاه مدينة يطا وهم يرفعون 
واإعالم  الفل�سطينية  الإعالم 
العا�سفة الفتحاوية و�سول اإىل قرب 
يف  وجوده  تويف خالل  الذي  والده 
العتقال حيث قام بقراءة الفاحتة 
على قربه والرتحم على والده ومن 
يطا  �سوارع  يف  املوكب  حترك  ثم 
و�سول اإىل �رصح ال�سهيد و�سط يطا 
الع�رصات  ا�ستقباله  يف  كان  حيث 
من م�سلحي كتائب �سهداء الأق�سى 
مكان  اىل  املوكب  حترك  ثم  ومن 
يف  الأمراء  �سالة  يف  ال�ستقبال 
يطا  مدينة  يف  الكرمل  منطقة 
احتفاء  خطابي  مهرجان  وبداأ   ...
بتحرر ابن مدينة يطا حيث األقيت 
القائم  بداأها  الكلمات  من  العديد 

فرتة  خالل  �رص  اأمني  باأعمال 
قبيطىة  اأبو  نبيل  الأ�سري  اعتقال 
اأبو زهرة مهنئا مدينة  الأخ حممد 
بتحرر  فتح  حركة  وكوادر  يطا 
والذي  احلركة  يف  �رصهم  امني 
تعر�ض لعملية اعتقال اإجرامية مع 
الذين  احلركة  كوادر  من  جمموعه 
الإداري  العتقال   رهن  ليزالون 
حتى الن واأ�ساد اأبو زهرة بالتاريخ 
اأبو  نبيل  املنا�سل  لالأخ  امل�رصف 
القا�سي  يعرفه  والذي  قبيطة 
الذي  الن�سايل  بتاريخه  والداين 
ابتداأ م�سواره يف النتفا�سة الأوىل 
ومل يتوقف يف اأي حمطة بل ا�ستمر 
يف  الن�سايل  دوره  ممار�سة  يف 
الدفاع عن اأبناء �سعبة يف كل مكان 
بحق  العتقال  عمليات  اأن  موؤكدا 
كوادر احلركة واآخرها اعتقال اأمني 
اأبو  نائل  اأريحا  يف  فتح  حركة  �رص 
الع�سل وكذلك اأمني �رص حركة فتح 
جعارة  هاين  اخلليل  �سمال  اإقليم 

لن يثني حركة فتح عن ال�ستمرار 
حتى  عمار  اأبو  ال�سهيد  درب  على 
لالأخ  كلمة  ويف   .. الحتالل  رحيل 
املنا�سل نبيل اأبو قبيطة اأمني �رص 
حركة فتح يف اإقليم يطا معربا عن 
اأعباء  حتمل  من  كل  اإىل  امتنانه 
من  ا�ستقباله  يف  و�سارك  ال�سفر 
وكوادر  قادة  من  يطا  مدينة  اأبناء 

نادي  موؤ�س�سة  اإىل  �سكره  مقدما 
بالأخ  ممثله  الفل�سطيني  الأ�سري 
الأ�سري  نادي  وكوادر  النجار  اأجمد 
الأ�سرية  احلركة  حتيات  وناقال 
واأنهم  الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء  اإىل 
ي�سطفون خلف القيادة الفل�سطينية 
الفا�سلة  القرن  �سفقة  مواجهة  يف 
ل�سد  جاهزون  الأ�رصى  اأن  موؤكدا 

له  يتعر�سون  املوؤامرة رغم كل ما 
قبل  من  متوا�سل  وتنكيل  قمع  من 
نبيل  القائد  ووجه  ال�سجون  اإدارة 
الأ�رصى  كل  اإىل  حتية  قبيطة  اأبو 
عن  معربا  يطا  مدينة  اأبناء  من 
اعتزازه وفخره بتاريخهم الن�سايل 
راأ�سها  ترفع  ان  لها  يحق  يطا  وان 
اأ�رصاها  من  كوكبه  بوجود  عاليا 
الكرامة  ميثلون  ال�سجون  داخل 
الفل�سطينية مبواقفهم التاريخية يف 
مواجهة كل التحديات ... ويف كلمة 
الأ�سري  نادي  مدير  النجار  اجمد 
اخلليل  حمافظة  يف  الفل�سطيني 
يطا  مدينة  وفعاليات  كوادر  مهنئا 
قبيطة  اأبو  نبيل  القائد  بحريه 
عند  بالوقوف  اجلميع  مطالبا 
م�سوؤولياتهم الوطنية اجتاه  احلركة 
القائد  عنهم  عرب  والتي  الأ�سرية 
ي�ستحقون  انه  قبيطة  اأبو  نبيل 
جراء  �سعبهم  اأبناء  من  الكثري 
خلف  ت�سحيات  من  يقدمونه  ما 

الظروف  �سعوبه  رغم  الق�سبان 
القمعية  الإجراءات  جراء  من 
بحقهم  متار�ض  التي  والتنكيلية 
لتو�سيات  تنفيذا  يومي  ب�سكل 
جلعاد  الداخل  الأمن  وزير  جلنة 
تقوي�ض  اإىل  تهدف  والتي  اردن 
احلركة الأ�سرية .. واأكد النجار اأن 
ا�ستهداف  يف  الحتالل  حماولت 
قيادات العمل امليداين حلركة فتح 
اعتقال  م�ستذكرا  بالف�سل  �ستبوء 
القائد هاين جعارة اأمني �رص حركة 
اأبو  اإقليم �سمال اخلليل ونائل  فتح 
يف  فتح  حركة  �رص  اأمني  الع�سل 
اأريحا و�سامح طه م�سوؤول املناطق 
اخلليل  و�سط  اإقليم  يف  التنظيمية 
قبيطة  اأبو  نبيل  الأ�سري  اأن  يذكر 
�سجون  يف  عديدة  مرات  اعتقل 
جمموعه  ما  واأم�سى  الحتالل 
الق�سبان ومت هدم  12 عاما خلف 
منزله خالل عمليات اعتقاله وجنى 

من عدة حماولت اغتيال ..
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ا�ستقبلت حركة فتح اإقليم يطا و�سواحيها ونادي الأ�سري الفل�سطيني وفعاليات وموؤ�س�سات مدينة يطا اليوم م�ساء الأ�سري املحرر نبيل ذياب اأبو قبيطة 
اأمني �سر حركة فتح اإقليم يطا وذلك على معرب الظاهرية بعد اعتقال اإداري ا�ستمر 6 �سهور ق�ساها متنقال من �سجن عوفر و�سجن النقب ال�سحراوي 

... و�سارك يف ال�ستقبال ح�سد كبري من قادة وكوادر حركة فتح يف اإقليم يطا و�سواحيها ونادي الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل  والع�سرات من 
كوادر الأ�سرى املحررين وجلان الأ�سرى وح�سد من عائلته وفعاليات وموؤ�س�سات مدينة يطا ...

��ستقبال حافل للأ�سري �ملحرر نبيل ذياب �أبو قبيطة فى مدينة يطا

فل�سطني  اأ�رصى  مركز  اأكد 
اإدارة  اأن  ال�سبت،  يوم  للدرا�سات 
�سيا�سة  توا�سل  الحتالل  �سجون 
يف  الأطفال  بالأ�رصى  التنكيل 
بهم  الزج  الذين مت  الدامون  �سجن 
للحياة  ت�سلح  ل  قا�سية  ظروف  يف 
مقومات  لأدنى  وتفتقر  الآدمية، 
"ريا�ض  الباحث  واأو�سح   . احلياة 
للمركز  الإعالمي  الناطق  الأ�سقر" 
ع�رصات  نقل  ومنذ  الحتالل  باأن 
عوفر  �سجن  من  الأ�رصى  الأطفال 
تقريباً  �سهرين  قبل  الدامون،  اإىل 
املتطلبات  من  اأيا  لهم  يوفر  مل 
للعي�ض  يحتاجونها  التي  احلياتية 
املطالبات  رغم  الأدنى  باحلد 
واخلطوات  قبلهم  من  امل�ستمرة 
والتي  نفذوها  التي  الحتجاجية 
القمع  من  مبزيد  الإدارة  قابلتها 
"الأ�سقر"   واأ�ساف   . والعقوبات 
الأ�سبوع  قامت  ال�سجن  اإدارة  باأن 
عقاباً  اأطفال  اأربعة  بعزل  املا�سي 
الطعام كخطوة  اإعاده وجبات  على 
القا�سية  ظروفهم  على  احتجاجية 
وعدم �سالحية الطعام املقدم لهم 
من الإدارة لالأكل، وتقمع الإدارة بكل 
بتح�سني  الأ�سبال  مطالبات  ق�سوة 

ظروف اعتقالهم . واأ�سار "الأ�سقر" 
مياطل  يزال  ل  الحتالل  اأن  اإىل 
يف  لالإقامة  بالغني  ممثلني  نقل  يف 
اإىل  نقلوا  الذين  الأ�سبال  اأق�سام 
الدامون لرعاية �سئونهم وحمايتهم 
بهم  ال�سجون  اإدارة  ا�ستفراد  من 
حلول  طرح  ويحاول  وابتزازهم، 
املطلب  على  لاللتفاف  جانبية 
كال�سماح  لالأ�رصى،  الأ�سا�سي 
للممثلني البالغني بالتواجد ل�ساعات 
الأ�سبال  اأق�سام  يغادرون  ثم  قليلة 
الحتالل  وي�سعى  غرفهم.  اإىل 
عن  بعيداً  الأطفال  من  لالنتقام 
كل  بحقهم  وميار�ض  ممثليهم 
اأ�سكال النتهاك والعقوبات، موؤكداً 
احلركة  قيادة  موافقة  عدم  على 
عن  ممثلني  وجود  بغري  الأ�سرية 
وحمايتهم،  بهم،  لالعتناء  الأ�سبال 
حياتهم  ومتطلبات  �سوؤون  وتنظيم 
�سلوكهم،  وتوجيه  و�سبط  اليومية، 
اإدارة  اأمام  حقوقهم  عن  والدفاع 
برنامج  وو�سع  الحتالل،  �سجون 
لال�ستفادة  تثقيفي  تربوي  تعليمي 
ال�سجون.  يف  وجودهم  فرتات  من 
وك�سف "الأ�سقر" باأن الحتالل قام 
مهجورة  اأق�سام  اإىل  الأطفال  بنقل 

الدامون  يف  طويلة   �سنني  منذ 
وال�رصا�سري،  باحل�رصات  متتلئ 
ول ت�سلح للحياة، ول تدخلها اأ�سعة 
الهواء، غرفها �سغرية  ول  ال�سم�ض 
وبع�سها ل يوجد لها نوافذ، وتنت�رص 
فيها الرطوبة،  واحلمامات خارج 
يوجد  ول  �سيء  وو�سعها  الغرف 
لها اأبواب، وم�ساحة الفورة �سغرية 
، وهى عبارة عن ممر رائحة  جداً 

كريهة .
من  الأطفال  الحتالل  منع  كذلك 
الكنتني،  زيارة ذويهم وحرمهم من 
كهربائية   اأجهزة  توفري  ورف�ض 
توفري  يرف�ض  كما  الطعام،  لطهو 
مالب�ض اأو اأغطيه �ستوية لهم تقيهم 
من برد ال�ستاء، مما اأدى اإىل اإ�سابه 

العديد منهم بالأمرا�ض .
وطالب مركز اأ�رصى فل�سطني كافة 
والإن�سانية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
الأحمر  ال�سليب  راأ�سها  وعلى 
على  لالطالع  العاجل،  للتدخل 
الدامون،  يف  القا�رصين  اأو�ساع 
وو�سع حد جلرائم الحتالل بحقهم، 
وال�سغط لتح�سني اأو�ساعهم وتوفري 
حقوقهم الأ�سا�سية، ونقل ممثليهم 

من البالغني اإىل اأق�سامهم .

اأ�سرى فل�سطني: 

�سلطات �لحتلل تو��سل �لتنكيل بالأطفال 
بقلم : ح�سن عبدربهيف �لد�مون

تعترب ق�سية الأ�رصى الفل�سطينيني 
"ال�رصائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
البعد  يف  خا�سة  اأهمية  "ذات 
والجتماعي  والوطني  الكفاحي 
و"الن�ساين"  والقانوين  وال�سيا�سي 
لعدالة  بالنظر  وذلك  والأخالقي 
ال�رصاع  يف  الفل�سطينية  الق�سية 
 ، "ال�رصائيلي"  الحتالل  مع 
يظهر  اأن  ميكن  ل  ال�رصاع  وهذا 
عدالة الق�سية واأبعادها الإقليمية 
والدولية اإل من خالل اآليات عمل 
الق�سية  عدالة  تتبنى  اإعالمية 
يف  والتاأثري  الن�رص  مبهام  وتقوم 
ما  وهذا  العام  الراأي  �سناعة 
ب�سكل جدي وحقيقي مما  نلم�سه 
يف  اجلزائرية  ال�سحافة  به  تقوم 
بل  ل  املنا�رصة  القومية  مواقفها 
عامة  فل�سطني  لق�سايا  املتبنية 
 . خا�ض  ب�سكل  الأ�رصى  وق�سايا 
اجلزائرية  ال�سحافة  تخ�سي�ض 
�سفحاتها  يف  وا�سعة  مل�ساحات 
ما  والأ�سريات  الأ�رصى  لق�سية 
انت�سار  من  حقيقي  تعبري  اإل  هو 
اأو  ظاملة  لفل�سطني  اجلزائر 
ال�سحافة  دور  وان   ، مظلومة 
والريادي  املتميز  اجلزائرية 

ي�ستحق التقدير والحرتام من كل 
يلتحق  لأن  ونتطلع  العامل  اأحرار 
به الكتاب وال�سحفيون العرب ملا 
واإظهار  لل�سمود  تعزيز  من  لذلك 
عندما   . الفل�سطينية  للحقوق 
لهموم  اجلزائرية  ال�سحف  تتناول 
ت�سلط  فهي  الأ�رصى  وق�سايا 
الإن�سانية  املعاناة  على  الأ�سواء 
نتيجة  الأ�رصى  واأبناء  لذوي 
واحت�سان  الزيارات  من  احلرمان 
�سيا�سة  اإظهار  وكذلك  الأطفال 
الطبي  بالإهمال  البطيء  القتل 
مبا  املر�سى  الأ�رصى  ملئات 
الإن�سانية  القوانني  مع  يتناق�ض 
�سيا�سية  تناول  عن  عدا  وذلك 
اجل�سدي  التعذيب  ومنهجية 
دوليا  واملمنوع  املحرم  والنف�سي 
مناه�سة  لتفاقية  بال�ستناد 
ال�سحافة  اإبراز  ولعل  التعذيب 
اجلزائرية لالإ�رصابات عن الطعام 
الإداري  العتقال  و�سد  عامة 
ت�سليط  اإعادة  �ساأنه  من  خا�سة 
وعنجهية  عن�رصية  على  الأ�سواء 
مبمار�سة  التع�سف  يف  الحتالل 
تاأكيد  بكل   . الإداري  العتقال 
عندما ننظر ملا تن�رصه ال�سحافة 
اجلزائرية ملختلف جوانب ق�سايا 
نرى  فاإننا  والأ�سريات  الأ�رصى 

 ، وبطولة  ماأ�ساة  ق�سية  كل  وراء 
ورغبة  و�سال�سل  قيود   ، وفرح  اأمل 
واحلرية  النعتاق  نحو  وتتطلع 
الكفاح  بلد  واجلزائر  ل  كيف   ،
وبلد  ال�ستعمار  �سد  الوطني 
 ، �سهيد  مليون  ون�سف  مليون 
ال�سعب  هذا  على  غريبا  ولي�ض 
الرافعة  يكونوا  اأن  ال�سقيق  والبلد 
عن  الدفاع  يف  الأوىل  والطليعة 
الأ�سرية  احلركة  كفاح  �رصعية 
من  ذلك  يعنيه  مبا  الفل�سطينية 
الت�سدي ودح�ض لرواية الحتالل 
الأمريكية  املتحدة  والوليات 
لو�سم  الرتويج  يحاولون  حيث 
بالإجرام  الفل�سطيني  الن�سال 
الأ�رصى  مع  والتعامل  والإرهاب 
بذلك املفهوم . اأن تكثيف اجلهود 
القومي  امل�ستوى  على  الإعالمية 
نعترب  والذي  والدويل  والإقليمي 
كطليعة  اجلزائرية  ال�سحافة  فيه 
�ساأنه  من  اإمنا  ذلك  يف  متميزة 
توفري احلا�سنة القومية الإعالمية 
للحقوق  وال�سعبية  وال�سيا�سية 
الوطنية الفل�سطينية والإبقاء على 
يف  اأولوية  ذات  الأ�رصى  ق�سية 
اأ�رصى  باعتبارهم  العام  الهتمام 
احلرية  اأجل  من  ومقاومني  حرية 

وال�ستقالل وتقرير امل�سري .

�لإعلم �جلز�ئري مد�فع �سر�س عن عد�لة 
ق�سية �ل�سرى
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عي�شة ق.

عليهم  الفوز  يجددوا  اأن  قبل 
بثالثية لهدف على ملعب 20 اأوت 
الذي  االنت�صار  وهو  بالعا�صمة، 
الفرن�صي  املدرب  اأ�صبال  اأهدى 
يف  خا�صا  فوزا  دوما  فرانك 
مواجهة ناديه ال�صابق الذي اأخرجه 
نهاية املو�صم املن�رصم من الباب 
اإىل  الفريق  قيادته  رغم  ال�صيق 
اإنهاء البطولة الوطنية يف الو�صافة 
يف  املو�صم  هذا  م�صاركة  و�صمان 
مناف�صة رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين 
ثاأر جوم من الرئي�س �رصيف مالل 
اأ�صباله  بطريقته، من خالل قيادة 

اإىل حتقيق انت�صار م�صتحق، جعل 
يرفعون  العا�صمي  الناي  اأن�صار 
�صقف طموحاتهم مبعانقة الفريق 
يف  اخلزائن  به  يدعم  جديد  لقب 
نهاية املو�صم اجلاري، خا�صة واأن 
يتوجوا  »العقيبة« مل  اأبناء  ت�صكيلة 
 2001/2000 مو�صم  منذ  بالبطولة 
الفريق  جماهري  تتم�صك  وبالتايل 
باإحراز اللقب جمددا وهو الغائب 
كامال،  عاما   29 مدار  على  عنهم 
وجنح الطاقم الفني يف التغيريات 
التكتيكية التي قام بها يف ال�صوط 
اإقحام  خالل  من  خا�صة  الثاين 
القبائل  ل�صبيبة  ال�صابق  الالعب 
مل�صجل  بديال  عيبود  �صمري 

من  متكن  والذي  بلحول  الهدف 
امليدان،  و�صط  يف  التوازن  منح 
االأمر الذي يجعله ورقة رابحة بني 

اأيدي دوما

�شعيود: الفوز على ال�شبيبة 
اأكرث من 3 نقاط

األعاب  �صانع  �صعيود  اأمري  اأعرب 
�صعادته  عن  بلوزداد،  �صباب 
قدمه  الذي  وامل�صتوى  باالنت�صار 
خالل  القبائل  �صبيبة  اأمام  فريقه 
الفوز على ح�صاب �صبيبة القبائل، 
ت�رصيحات  خالل  �صعيود،  وقال 
بنية  اللقاء  »دخلنا  �صحافية: 
لعبنا  غريه،  �صيء  وال  االنت�صار 

ال�صوطني،  مدار  على  جيد  ب�صكل 
اأتيحت  التي  الفر�س  واغتنمنا 
»كان  واأ�صاف:  جيد«،  ب�صكل  لنا 
حتقيق  لنا  بالن�صبة  ال�رصوري  من 
اأن  خا�صة  الثقة،  ال�صتعادة  الفوز 
اأي تعرث جديد كان �صيجعل و�صعنا 
الفارق  اأن  حيث  للغاية،  �صعبا 
 3 كان  املالحقني  واأقرب  بيننا 
»اأ�صعر  بقوله:  واأمت  فقط«،  نقاط 
بال�صعادة بال �صك، دائما كان لدينا 
الفوز،  لتحقيق  باأنف�صنا  االإميان 
جمرد  من  اأكرث  اليوم  وانت�صار 
الثبات  االآن  علينا  نقاط،  ثالث 
على نف�س امل�صتوى يف املباريات 

لتحقيق الهدف املن�صود«.

يوا�شل فريق �شباب بلوزداد بخطى ثابتة نحو درب التتويج باللقب ال�شابع للبطولة الوطنية بعد النت�شار 
الثمني الذي حققوه يف قمة اجلولة 20 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي جاءت على ح�شاب �شبيبة 

القبائل احد الفرق الذي يلعب بدوره الأدوار الأوىل هذا املو�شم، اأين اأكد النادي البلوزدادي تفوقه على 
الفريق القبائلي بعدما انت�شر عليه ذهابا واإيابا وهو الذي كان عاد بانت�شار بثالثية نظيفة يف مرحلة 

الذهاب من ملعب اول نوفمرب بتيزي وزو

دوما يثاأر من مالل بطريقته

يوا�ضلون اخلطى نحو اللقباأبناء العقيبة يحلقون بال�ضدارة 

اأكرب  �صكيكدة  �صبيبة  نادي  كان 
اجلولة  نتائج  من  امل�صتفيدين 
الثانية  املحرتفة  للرابطة   21
خارج  من  ثمني  بفوز  عاد  بعدما 
امل�صيف  ح�صاب  على  القواعد 
اإثرها  على  متكن  بو�صعادة،  اأمل 
نقاط  بثالث  الر�صيد  تدعيم  من 
اإىل  باالرتقاء  له  �صمحت  ثمينة 
م�صتغال  الرتتيب  جدول  و�صافة 
تلم�صان  وداد  الو�صيف  تعرث 
املت�صدر  اأمام  اجلولة  قمة  يف 
ت�صكيلة  جعلت  املدية،  اأوملبي 
اأبناء »رو�صيكادا« تتقا�صم املركز 
»الزيانيني«  مع  منا�صفة  الثاين 
ال�صعود  لعب  يف  نواياها  وتوؤكد 
االأمل  كتيبة  �صقطت  بينما  بقوة، 
على  الثانية  الهزمية  فخ  يف 
التوايل، �صيعت على اإثرها فر�صة 
االبتعاد عن منطقة اخلطر الذي 
نقطتني،  �صوى  عنها  يف�صلها  ال 
اأوملبي  الرائد  عاد  املقابل،  يف 
ملعب  من  ثمني  بتعادل  املدية 
تلم�صان،  وداد  املبا�رص  مالحقه 
فارق ثالث  بالبقاء على  له  �صمح 
املرتب�صني  اأقرب  عن  نقاط 
الوداد  فوت  بينما  بال�صدارة، 
تقا�صم  اأجل  من  ثمينة  فر�صة 

املركز االأول منا�صفة.
اأمل  فريقي  �رصب  املقابل،  يف 

برباعية  غليزان  و�رصيع  االأربعاء 
دفاع  �صيفيهما  ح�صاب  على 
على  اخلروب  وجمعية  تاجنانت 
التوايل، �صمحت لت�صكيلة »الزرقاء« 
اجلولة  تعرث  تدارك  و«الرابيد« 
الرتقب  وموا�صلة  املن�رصمة 
»البوديوم«  اإىل  العودة  وتر�صد 
اإحدى  على  اللعب  ومراقبة 
ال�صعود  اإىل  املوؤهلة  التاأ�صريات 
اأنزلت  بينما  النخبة،  لبطولة 
»الدياربيتي«  ت�صكيلة  اخل�صارة 
واأ�صحى  اخلطر  منطقة  اإىل 
يف  بال�صقوط،  املهددين  ثالث 
بجاية  �صبيبة  ح�صمت  املقابل 
عرب  ل�صاحلها  املوؤخرة  قمة 
بثنائية  الرتتيب  مبتذيل  االإطاحة 
نظيفة غادرت على اإثرها منطقة 
و�صعية  تعقدت  بينما  اخلطر، 

»ال�صفراء« يف املوؤخرة.
كتيبة  وا�صلت  اأخرى،  جهة  من 
من  اال�صتفاقة  العلمة  مولودية 
على  الثالث  فوزها  خالل حتقيق 
التوايل وجاء على ح�صاب مولودية 
بجاية، �صاهم يف ارتقاءها جدول 
الرتتيب وتقلي�س الفارق اإىل ثالث 
تراقب  اأين  البوديوم،  عن  نقاط 
ال�صعود  ورقة  بدورها  »البابية« 

هذا املو�صم.
عي�شة ق.

القبائل يف جدول  تراجعت �صبيبة 
بعد  البوديوم  وخ�رصت  الرتتيب 
تكبدتها  التي  اجلديدة  الهزمية 
بلوزداد  �صباب  امل�صيف  اأمام 
ال�صقوط  لتوا�صل  لهدف،  بثالثية 
املو�صم  هذا  االأ�صود  ال�صبح  اأمام 
اأمامه يف  اأن �صقطت  والذي �صبق 
نظيفة،  بثالثية  وزو  تيزي  ملعب 
مركزا  القبائلي  النادي  خ�رص  اأين 
يف الرتتيب وخ�رص البوديوم بعدما 
جلدول  الرابع  املركز  يف  اأ�صحى 
ثمينة  فر�صة  م�صيفا  الرتتيب، 
اللعب  �صباق  مراقبة  موا�صلة  يف 
املو�صم  هذا  االأوىل  االأدوار  على 
و�صمان م�صاركة قارية على االأقل 
الهزمية  وجاءت  املقبل،  املو�صم 
التوايل  على  مباريات  خم�س  بعد 
النادي  اأن�صار  جعل  خ�صارة،  دون 
رفقاء  قدرة  حول  يت�صاءمون 
التناف�س  يف  ميكيدا�س  الالعب 
ظل  يف  املو�صم  هذا  اللقب  على 
ات�صاع رقعة االأندية املعنية بلعب 

االأدوار االأوىل.
م�صدر  ك�صف  اآخر،  �صياق  يف 
جتميد  »الكناري«  اإدارة  من 
بعد  للفريق  البنكي  احل�صاب 
رفعها  التي  الق�صائية  الدعوى 
رحموين  مراد  ال�صابق  املدرب 
امل�صتحقات  ت�صوية  بخ�صو�س 
بها  يدين  الزال  التي  املالية 
وفاز  بعد  امل�صريون  ي�صوها  ومل 
الذي  االأمر  بالدعوى،  خاللها 

اجل  من  ورطة،  يف  الفريق  ي�صع 
وت�صوية  البنكي  احل�صاب  حترير 
اأجور  من  الالعبني  م�صتحقات 

ومنح املباريات.

الزلفاين: اأطراف حتاول 
عرقلة تاأهيلي

عرب التون�صي يامن الزلفاين مدرب 
بعد  ح�رصته  عن  القبائل،  �صبيبة 
خ�صارة فريقه اأمام �صباب بلوزداد، 
ت�رصيحات  خالل  الزلفاين،  وقال 
لو�صائل االإعالم: »يف الكرة هناك 
الفوز واخل�صارة، دخلنا اللقاء بنية 
االنت�صار، لكن �صباب بلوزداد كان 
ال�صوط  يف  خا�صة  منا،  اأف�صل 
قاتلة،  اأخطاء  ارتكبنا  لقد  االأول، 
مثالية«،  بطريقة  اخل�صم  ا�صتغلها 
واأ�صاف: »يف ال�صوط الثاين حاولنا 
تغيريات  بعدة  وقمنا  التدارك، 
يف  وجنحنا  اللقاء،  يف  للعودة 
تقلي�س فارق االأهداف، لكن ذلك 
متاأكد  »اأنا  وختم:  كافيا«،  يكن  مل 
جاهدة  تعمل  االأطراف  بع�س  اأن 
لقد  تاأهيلي،  من  االإدارة  حلرمان 
وال�صهادات  الوثائق  كافة  قدمت 
الفني  املدير  لكن  الالزمة، 
لالحتاد اجلزائري ي�رص على عدم 
تاأهيلي، اأنا م�صتعد ملقابلته وجها 
اأعتقد  لوجه الإنهاء االإ�صكال، لكن 
يف  حلاجة  ذلك  رف�س  يتعمد  اأنه 

نف�صه«.
عي�شة ق.

دون و�شبيبة بجاية  الأربعاء غليزان والبابية يرت�شّ
تغرق ال�شفراء

اأبناء رو�ضيكادا يلتحقون بالو�ضافة 
وقّمة ال�ضدارة دون فائز

جتميد احل�شاب البنكي للفريق ب�شبب رحموين

الكناري يبتعدون عن اللقب 
ر والزلفاين يتح�ضّ

يوا�صل نادي وفاق �صطيف الزحف 
نحو ال�صدارة عقب الفوز اجلديد 
اأمام  اأم�س  اأول  حققه  الذي 
متذيل  داي  ح�صني  ن�رص  اجلريح 
جدول الرتتيب، حيث جنح النادي 
ال�صطايفي يف حتقيق اللقاء الثامن 
على التوايل دون هزمية وثالث فوز 
الوطنية،  البطولة  يف  التوايل  على 
النادي  مّكنت  التي  ال�صحوة  وهي 
العودة  ت�صجيل  من  ال�صطايفي 
االأدوار  على  اللعب  اإىل  القوية 
متذبذبة  مو�صم  بداية  بعد  االأوىل 
جنح على اإثرها املدرب التون�صي 
نبيل الكوكي يف اإعادة القاطرة اإىل 
النادي  واإعادة  ال�صحيحة،  �صكتها 
االأدوار  على  بقوة  التناف�س  اإىل 
االأوىل وا�صتعادة حظوظه يف لعب 
اللقب اأي�صا، خا�صة واأنه قفز اإىل 
الرتتيب  جدول  يف  الثالث  املركز 
اإىل  الو�صافة  عن  الفارق  مقل�صا 

نقطة واحدة وعلى بعد �صت نقاط 
مت�صل،  �صياق  ويف  الريادة.  عن 
لت�صكيلة  اخللفي  اخلط  �صّكل 
�صلبا  االأ�صود« جدار  »الن�رص  اأبناء 
لعريبي،  الرباعي بكاك�صي،  بف�صل 
دباري ولعوايف اإىل جانب احلار�س 
�صفيان خذايرية والذين كانوا عند 
امل�صتوى من خالل احلفاظ على 
بعدما  وذلك  الدفاعية  ال�صالبة 
للقاء  ال�صباك  حافظا على نظافة 
يتلقوا  مل  التوايل  على  الثالث 
خالله  اأ�صحوا  هدف  اأي  خاللها 
خام�س اأف�صل دفاع هذا املو�صم.

وفاق  يتواجد  اآخر،  مو�صوع  يف 
�صطيف حتت طائل التهديد بلعب 
دون  ملعبه  على  القادمة  مقابلته 
احلكم  دون  بعدما  وذلك  جمهور، 
قيام  اللقاء  ورقة  يف  �صعيدي 
من  بقوة  ح�رصوا  الذين  االأن�صار 
مدرجات ملعب الثامن ماي بر�صق 

ن�رص ح�صني  اأمام  امليدان  اأر�صية 
داي، وبالتايل فاإن القمة املرتقبة 
يف  املربجمة  القبائل  �صبيبة  اأمام 
للجولة  حت�صبا  املقبل  مار�س   15
مدرجات  امام  باللعب  مهددة   22
حّفزت  ذلك  جانب  اإىل  �صاغرة، 
اإدارة الرئي�س فهد حلفاية الالعبني 
العودة  مبنحة مالية مغرية مقابل 
التي  املقبلة  اجلولة  يف  بالفوز 

ملالقاة  تنقال  خاللها  ي�صهدون 
احتاد ب�صكرة �صمن اجلولة 21 من 
ال�صدد  هذا  يف  الوطنية،  البطولة 
بقيمة  االإدارة العبيها  اأغرت  فقد 
العودة  مقابل  �صنتيم  مليون   20
الزيبان  عا�صمة  من  كامال  بالزاد 
يف  حظوظها  لعب  ملوا�صلة 

التناف�س على اللقب.
عي�شة ق.

لقاء �شبيبة القبائل مهددة باللعب دون جمهور

الن�ضر الأ�ضود يوا�ضل الزحف ويلتحق بالبوديوم
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الوطني  املنتخب  ي�ستهدف 
للعدو الريفي احتالل املرتبة 
البطولة  خالل  اخلام�سة 
لهذا  القادمة  الإفريقية 
يوم  املقررة  الخت�سا�ص 
بالعا�سمة  املقبل  اأفريل   4
ح�سب  لومي  الطوغولية 
الفني  املدير  به  �رصح  ما 
الوطني لالحتادية اجلزائرية 
عبد  وقال  القوى،  لألعاب 
هام�ص  على  �سعدو  الكرمي 
للعدو  الوطنية  البطولة 
اأول  اأقيمت  التي  الريفي 
باختيار  ملتزم  باأنه  اأم�ص 
ميلكون  الذين  العدائني 
تر�سحهم  التي  الإمكانيات 
امل�سطر،  الهدف  لتحقيق 
ال�سياق:  هذا  يف  وتابع 
املتاألقني  اأح�سن  »�سنختار 
�سباقات  خمتلف  خالل 
املو�سم،  لهذا  الريفي  العدو 
ولي�ص  النوعية  على  �سنعتمد 
ا�ستفدنا  فقد  الكمية،  على 
ال�سابقة«،  جتاربنا  من  كثريا 
التي  الوطنية،  البطولة  وتعد 

 28 بعد  وهران  اإىل  عادت 
�سنة من الغياب، اآخر حمطة 
بعد  الريفي  العدو  مو�سم  يف 
ع�رصة  عن  يقل  ل  ما  تنظيم 
جهات  خمتلف  يف  �سباقات 
اكت�ساف  خاللها  مت  الوطن، 
ال�سبان،  العدائني  من  عدد 
الفني  اأكده املدير  ح�سب ما 
الوطني، م�سيفا اأن الحتادية 
القوى  لألعاب  اجلزائرية 
هوؤلء  على  كثريا  تراهن 
م�ستقبل  باعتبارهم  ال�سبان 

هذه الريا�سة يف اجلزائر.
نف�ص  اعرتف  باملقابل، 
الريفي  العدو  باأن  املتحدث 
عن  بعيدا  يزال  ل  اجلزائري 
امل�ستوى املطلوب يف ال�ساحة 
الإفريقية التي ي�سيطر عليها 
ريا�سيو اإثيوبيا وكينيا واإريرتيا 
هذا  يف  واأردف  واملغرب، 
الفارق  اأن  »اأعتقد  ال�سدد: 
مقارنة  كبري  امل�ستوى  يف 
نحن  البلدان،  تلك  بريا�سيي 
هذا  لتقلي�ص  بجد  نعمل 
معلقة  اآمالنا  وكل  الفارق، 

على  ال�ساعدين  ال�سبان  على 
غرار بوروينة وغرين وورغي 
نف�ص  تاأ�سف  كما  وغريهم«، 
امل�سوؤول للظروف التي يعمل 
على  الريا�سيني  اأغلب  فيها 
املختلفة،  اأنديتهم  م�ستوى 
حيث ل توفر لهم الإمكانيات 
الالزمة، ما ميثل ح�سبه عائقا 
كبريا يف م�سار تطورهم.هذا 
لأن  الحتادية  يدفع  الأمر 
من  ممكن  عدد  باأكرب  تتكفل 
التي ميكنها  ال�سابة  العنا�رص 
الألوان  ت�رصيف  م�ستقبال 
الوطنية، يو�سح املدير الفني 
ب�سري  نوه  الذي  الوطني، 
بها  يقوم  التي  التح�سريات 
جنوم األعاب القوى اجلزائرية 
وبورعدة  خملويف  غرار  على 
يتواجدون  الذين  وحلولو 
بخارج الوطن للتح�سري جيدا 
للمواعيد الدولية املقبلة ويف 
الأوملبية  الألعاب  مقدمتها 
املقبلة  ال�سائفة  يف  املقررة 

بالعا�سمة اليابانية طوكيو.
ق.ر.

عي�شة ق.

دفعته  التي  الأ�سباب  عن  وت�سائل 
اإىل انتقاد غيابه مو�سحا اأنه م�سري 
خم�رصم وعلى دراية اأن القوانني ل 
تلزمه بالتواجد باعتبار اأمينا عاما، 
دفعته  التي  الأ�سباب  دبي�سي  وبرر 
الكرمي  عبد  املدرب  اختيار  اإىل 
برية من اأجل تويل العار�سة الفنية 
قبل تغيري الأخري قراره والعتذار 
عن تويل املهمة، اأين ا�ستطرد اأنه 
الذين  املدربني  من  بعدد  ات�سل 

كانوا �سمن لئحة الأ�سماء املعنية 
ا�سرتطوا  لكنهم  دزيري،  بخالف 
اأجرتني  على  يقل  ل  ماليا  ت�سبيقا 
�سهريتني، ما عدا برية الذي وافق 
على العمل دون اأخذ ت�سبيق نظرا 
للنادي، ورد على  املالية  للو�سعية 
بالتاأكيد  غول  طارق  ت�رصيحات 
وناطقا  عاما  من�سقا  الأخري  اأن 
جمربا  يكن  ومل  للفريق  ر�سميا 
بجميع  واإعالمه  م�ساورته  على 

القرارات التي يتم اأخذها.

احتاد  فريق  و�سعية  تعقدت 
العا�سمة ب�سكل كبري هذا املو�سم 
حتقيق  عن  الفريق  عجز  بعدما 
مباريات  ت�سع  مدار  على  فوز  اأي 
�سقوطه  اآخرها  كان  التوايل،  على 
خالل  الهزمية  فخ  يف  جمددا 
اإىل  ام�ص  اأول  قاده  الذي  التنقل 
مواجهة  اأجل  من  ب�سار  مدينة 
ا�رصف  ال�ساورة، يف مقابلة  �سبيبة 
فريد  امل�ساعد  املدرب  عليها 
بالل  موؤقتا  خلف  الذي  زميتي 

من  الأخري  ا�ستقالة  بعد  دزيري 
الديربي  هزمية  عقب  املن�سب 
اجلزائر،  مولودية  اأمام  العا�سمي 
اإىل  العا�سمي  بالنادي  والتي هوت 
مراكز متاأخرة بعدما اأ�سحى على 
بعد اأربع نقاط فقط على منطقة 
اخلطر، الأمر الذي جعل الفاعلون 
اخلطر  ناقو�ص  يدقون  الفريق  يف 
من اجل العمل على اإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه خالل ما تبقى من املو�سم 
اأبناء  ت�سكيلة  اأن  ظل  يف  احلايل 

�ست  متلك  لزالت  »�سو�سطارة« 
الأمر  القواعد،  داخل  مباريات 
الذي يفر�ص �سغطا على الالعبني 
وبالتايل  بنقاطها  الفوز  اأجل  من 
اأي  لتفادي  باكرا،  البقاء  �سمان 
خطر  حتت  الحتاد  ي�سع  تهديد 
ال�سقوط خالل  تفادي  اللعب على 
املو�سم  من  الأخرية  اجلولت 
قدم  ذلك  جانب  اإىل  احلايل، 
�سباح  كتابية  ال�ستقالة  دبي�سي 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اإىل  اأم�ص 

رحيله  ور�ّسم  دبي�سي  بوعالم 
اآخر،  �سياق  النادي. يف  نهائيا عن 
بطلب  بارادو  نادي  اإدارة  تقدمت 
ر�سمي اإىل الرابطة املحرتفة لكرة 
القدم من اأجل ا�ستقبال لقاء احتاد 
العا�سمة املقرر يف ال�سابع مار�ص 
القادم حت�سبا للجولة املقبلة على 
اللقاء  باعتبار  جويلية   5 ملعب 
اأن  ي�ستبعد  ول  عا�سمي،  ديربي 
امللعب  على  كبرية  بن�سبة  يجري 

الأوملبي.

و�شعية احتاد العا�شمة تتعقد والنادي مهدد بتفادي ال�شقوط

دبي�ضي: اأنا م�ضتقيل واختيار برية 
اعتمد على الو�ضعية املالية

ك�شف الأمني العام لفريق احتاد العا�شمة منري دبي�شي اأنه م�شتقيل من من�شبه منذ اخلمي�س املن�شرم، 
ومل يعمل �شمن الفريق، حيث اأو�شح انه قدم كافة اجلهود من اأجل م�شاعدة الفريق هذا املو�شم، وهو 

الذي وقف بجانبه خالل اأحلك الظروف التي مر بها ح�شبه، لكنه ف�شل الرحيل واملغادرة ب�شمري 
مرتاح ي�شيف، ورّد املتحدث يف ت�شريحات اإعالمية حول ت�شريحات رئي�س النادي الهاوي �شعيد عليق 

اأن الأخري كان متخوفا من ح�شور جمعية جمل�س امل�شاهمني للنادي التي كانت مربجمة اخلمي�س 
املن�شرم قبل تاأجيلها اإىل تاريخ 12 مار�س املقبل، لكنه متكن من اإقناعه بالقدوم

البطولة الإفريقية للعدو الريفي

اجلزائر ت�ضتهدف املرتبة اخلام�ضة 
مبوعد لومي

العميد �شيع نقطتني يف �شباق التناف�س على اللقب

اخليارات التكتيكية لنغيز تثري االنتقادات
فريق  مدرب  تواجد 
مولودية اجلزائر نبيل نغيز 
التعرث  بعد  املدفع  فم  يف 
داخل  اأ�سباله  �سجله  الذي 
مولودية  امام  القواعد 
 20 اجلولة  �سمن  وهران 
املحرتفة  الرابطة  من 
�سيعوا  بعدما  الأوىل 
�سباق  من  ثمينتني  نقطتني 
التتويج  على  التناف�ص 
الوطنية  البطولة  بلقب 
الفر�سة  منحوا  وبالتايل 
بلوزداد  �سباب  الرائد  اإىل 
الفارق  تعميق  اأجل  من 
خم�ص  اإىل  ال�سدارة  يف 
الفارق  بينما تقل�ص  نقاط، 
اإىل  املالحقني  اأقرب  عن 
نقطة وحيدة، وبات النادي 
اأي�سا  مهددا  العا�سمي 
بفقدان الو�سافة والبوديوم 
تنتظره خرجة  واأنه  خا�سة 
املقبلة  اجلولة  يف  �سعبة 
ملالقاة امل�سيف اهلي برج 

بوعريريج.
انتقادات لذعة  نغيز  تلقى 
بعد التغيريات التي اأحدثها 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 
مولودية  لقاء  لعبت  التي 
ف�سل  واأنه  خا�سة  وهران، 
على  تعديالت  اإحداث 
الحتفاظ  عو�ص  التعداد 
فازت  التي  الرتكيبة  بنف�ص 
العا�سمة  احتاد  بديربي 
وهو  املن�رصم،  الأ�سبوع 
الذي اأقدم على املخاطرة 
الالعب  اإقحام  خالل  من 
وحتويل  الدفاع  يف  عالتي 
امليدان  و�سط  اإىل  ح�سود 
وليد  على  العتماد  مقابل 
وذلك  الهجوم  يف  درارجة 
الثنائي  ا�ستبعد  بعدما 
بن  ومهدي  نقا�ص  ه�سام 
عبد  عودة  مقابل  علجية، 
الت�سكيلة  اإىل  املوؤمن جابو 
اإ�سابة  م�ستغال  الأ�سا�سية 
الرحمان  عبد  الالعب 

ا�ستبعد  اإىل  الذي  بوردمي 
اأ�ساعت  اأين  اللقاء،  عن 
لنغيز  التكتيكية  اخليارات 
النادي  على  ثمينا  فوزا 
غائبا  كان  الذي  العا�سمي 
تاركا  الثاين  ال�سوط  يف 

اللعب للمناف�ص.
عرفت  اآخر،  �سياق  يف 
التي  التدريبية  احل�سة 
ت�سكيلة  لعبو  اأجراها 
الالعب  عودة  »العميد« 
الذي عاد على جو  بوردمي 

التدريبات بعدما تعافى من 
تلقاها  كان  التي  الإ�سابة 
اخلمي�ص  تدريبات  خالل 
املن�رصم، واظهر جاهزيته 
للعودة اإىل املناف�سة ابتداء 
اأمام  املقبلة  اجلولة  من 
يف  بوعريريج،  برج  اأهلي 
نف�ص  �سجلت  املقابل 
احل�سة ثالثة غيابات تتمثل 
يف كل من جابو، بلخري وبن 

عليجية.
عي�شة ق.

فيريا: عودة عطال مرتبطة ب�ضرعة 
التعايف من االإ�ضابة

ني�ص  نادي  مدرب  طالب 
فيريا  باتريك  الفرن�سي 
الالعب  على  وال�سرب  بالرتيث 
يو�سف  اجلزائري  الدويل 
عطال من اأجل العودة جمددا 
اإىل املناف�سة، واأو�سح فيريا يف 
هذا ال�سدد اأن املدافع الأمين 
مل  لزال  الوطني  للمنتخب 
ي�سرتجع قواه البدنية بعد وهو 

يتدرب حالبا على انفراد رفقة 
يتمّكن  حتى  البدين  املح�رص 
الذي  وهو  قواه،  ا�سرتجاع  من 
اإىل  الرك�ص،  بعد يف  ي�رصع  مل 
بدنيا،  جيدا  ال�ستعداد  غاية 
حتديد  ميكن  ل  اأنه  واأ�ساف 
عودة  اأجل  من  معني  تاريخ 
عطال اإىل جو التدريبات حتى 
الوقوف على مدى �رصعة  يتم 

من  التعايف  يف  ال�ستجابة 
على  التعرف  ويجب  الإ�سابة 
قدرة الركبة يف التفاعل حتى ل 
يتواجد الالعب يف خطر تلقي 
ان  م�سيفا  جمددا،  الإ�سابة 
الأمور ت�سري بطريقة جيدا مع 
الالعب الذي تنتظر عودته اإىل 

املناف�سة باأحر من اجلمر.
ع.ق.

اأوكيدجا قدم مباراة رائعة و�شاهم يف فوز ميتز

بوحلية هداف ويهدي الفوز مليتز خارج القواعد

الدويل  الالعب  اأهدى 
اجلزائري فريد بوحلية الفوز 
عاد  والذي  ميتز  ناديه  اإىل 
بالزاد كامال من التنقل الذي 

اأميان  قاده ملالقاة امل�سيف 
حل�ساب  اأم�ص  اأول  �سهرة 
الدوري  من   27 اجلولة 
و�سط  كان  حيث  الفرن�سي، 

الوطني  املنتخب  ميدان 
يف  الوحيد  الهدف  م�سجل 
 26 الدقيقة  يف  املقابلة 
ت�سديدة  بعد  رائعة  بطريقة 
منطقة  خارج  من  قوية 
حار�ص  خادعت  العمليات 
و�سكنت  امل�سيف  النادي 
بوحلية  و�سارك  ال�سباك، 
مكانه  يرتك  اأن  قبل  اأ�سا�سيا 
لأحد زمالئه قبل اأربع دقائق 

على نهاية املواجهة.
حار�ص  كان  املقابل،  يف 
اأوكيدجا  األك�سندر  اخل�رص 

على  العنا�رص  اأح�سن  اأحد 
الذي  وهو  امليدان  اأر�سية 
اإىل  ميتز  قيادة  يف  جنح 
اأميان  من  بالفوز  العودة 
الرائعة  امل�ستويات  بف�سل 
املواجهة  يف  بها  ظهر  التي 
اأمام  املوفقة  وتدخالته 
يوؤكد  جعله  املناف�ص،  لعبي 
موا�سمه  اأح�سن  يقدم  اأنه 
 7 عالمة  تلقى  الذي  وهو 
بف�سل  بوحلية  مواطنه  رفقة 
طيلة  قدماه  الذي  املردود 

عي�شة ق.اأطوار اللقاء.



مدرب  توخيل  توما�س  حدد 
جريمان  �سان  باري�س 
�إ�سابة  قوة  مدى  �لفرن�سي 
تعر�س  �لتي  ماريا  دي  �آنخيل 
�أول  ديجون  مبار�ة  خالل  لها 
�لفرن�سي،  �لدوري  يف  �أم�س 
قال توخيل عرب �سبكة »كانال 
»�إ�سابة  �لفرن�سية:  بلو�س« 
خطرية،  تبدو  ال  ماريا  دي 
لقد  ب�سيطة،  باآالم  �سعر  لقد 
بعدم  و�أبلغني  معه  تناق�ست 

�نزعاج  بل  قوية  باآالم  �سعوره 
�أال  �الأف�سل  من  وكان  ب�سيط، 
�ملدرب  و�أكد  به«،  نخاطر 
تعوق  لن  »�الإ�سابة  �الأملاين: 
يف  �مل�ساركة  عن  �آنخيل 
�سيكون  بل  دورمتوند،  مبار�ة 
جاهز� ملو�جهة �أوملبيك ليون 

بعد �أيام يف كاأ�س فرن�سا«.
و��ستبدل دي ماريا بعد مرور 
�للقاء  من  فقط  دقيقة   17
�لذي �نتهى بفوز بي �إ�س جي 
»لقد  توخيل  قال  وعنه   0-4
كانت ليلة �سبه مثالية، مل نرتك 
�أنه  رغم  ديجون،  �أمام  فر�سة 
�سادفنا �سوء حظ قبل �لهدف 
�الأول، ولكن فريقي كان يقظا، 
د�فعنا  لقد  �الأهم،  هو  وهذ� 
وبذلنا  جيد،  ب�سكل  �سويا 

جهد� كبري�«، وو��سل »كافاين 
�حلظ  �سوء  ب�سبب  ي�سجل  مل 
قدر�ته، مل  ت�سكيكا يف  ولي�س 
يكن يف يومه، ومنحت فر�سة 
يف  وجنح  �إيكاردي  ملاورو 
�إنها  �أول مل�سة،  �لت�سجيل من 
بالن�سبة  �أما  له،  جيدة  خطوة 
�أنه مل ي�سجل،  لكافاين ال يهم 
�أنه قادر على  الأنه يعلم جيد� 
و�ختتم  �لفر�س«،  ��ستغالل 
توخيل ت�رصيحاته عن �لالعب 
�لرب�زيلي ماركينيو�س، م�سري� 
»ال ميكن �لتاأكيد �أنني �ساأدفع 
خالل  �لو�سط  خط  يف  به 
بورو�سيا  �أمام  �لعودة  مبار�ة 
يتميز  �أنه  رغم  دورمتوند، 
�لو�سط  العب  مهام  باأد�ء 

وقلب �لدفاع«.

ك�سفت تقارير �سحفية �إجنليزية 
�لغابوين  موقف  عن  �م�س  �أول 
جنم  �أوباميانغ  �إميريك  بيري 
ملعب  يف  �لبقاء  من  �أر�سنال، 
�الإمار�ت يف ظل �ل�سائعات �لتي 
عقد  وميتد  بالرحيل،  ربطته 
�أوباميانغ مع �أر�سنال حتى نهاية 
�رتبط  حيث  �ملقبل،  �ملو�سم 
من  �أكرث  �إىل  باالنتقال  ��سمه 
�جلاري،  �ملو�سم  نهاية  يف  ناٍد 
مدريد،  وريال  بر�سلونة  مثل 
�ستار«  »ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
�لربيطانية، فاإن �أوباميانغ ينوي 

و�ال�ستمر�ر  جديد  عقد  توقيع 
�ملو�سم  بعد  ملا  �آر�سنال  مع 
�ملقبل. جاء ذلك رغم �خلروج 
�أوملبياكو�س  �أمام  �ملتوقع  غري 
من دور �ل�ساد�س ع�سال للدوري 
جماهري  عقد  رغم  �الأوروبي، 
على  عري�سة  الآمال  �أر�سنال 
�ملو�سم،  هذ�  �لبطولة  تلك 
يف  للم�ساركة  �لفريق  الإعادة 
�ملو�سم  يف  �الأبطال  دوري 
�آر�سنال  وكان م�سوؤولو  �جلديد، 
جتديد  حمادثات  بدئو�  قد 
فرتة  منذ  �أوباميانغ  عقد 

هذ�  �أجل  �لالعب  لكن  قريبة، 
�لفريق  موقف  ملعرفة  �مللف 
يف  �الأبطال  لدوري  �لعودة  من 
�لتقرير  �جلديد.لكن  �ملو�سم 
�إبالغ  ينوي  �أوباميانغ  �أن  �أ�سار 
�ملرحلة  خالل  �أر�سنال  �إد�رة 
�ملقبلة مبو�فقته على �أن يوقع 

على عقد جديد مع �لنادي.

جريمان  �سان  باري�س  �أكرم 
برباعية  ديجون  �سيفه  وفادة 
لنجمه  ثنائية  بينها  نظيفة 
مبابي  كيليان  �لو�عد  �لدويل 
بطولة  من   27 �ملرحلة  يف 
ثنائيته  مبابي  �سجل  فرن�سا، 
ر�فعاً  و1+90   74 �لدقيقتني  يف 
هذ�  هدفاً   18 �إىل  ر�سيده 
ب�سد�رة الئحة  فانفرد  �ملو�سم 
�الإ�سباين  ومنح  �لهد�فني، 
لباري�س  �لتقدم  �سار�بيا  بابلو 
�لدقيقة  يف  جريمان  �سان 
�لدويل  �لبديل  و�سجل  �لثالثة، 
�إيكاردي  ماورو  �الأرجنتيني 
�ملعار من �إنرت ميالن �الإيطايل، 
 77 �لدقيقة  يف  �لثالث  �لهدف 
ر�فعاً ر�سيد �إىل 12 هدفاً على 
�لنادي  لكن  �لهد�فني،  الئحة 
موجعة  �رصبة  تلقى  �لباري�سي 
جناحه  باإ�سابة   17 �لدقيقة  يف 
دي  �أنخل  �الأرجنتيني  �لدويل 
ماريا يف فخذه �الأمين، و��سطر 
العبي  �أبرز  �أحد  ماريا  دي 
�ملو�سم،  هذ�  �لعا�سمة  فريق 
�إىل ترك مكانه لالأملاين يوليان 
�إىل  مبا�رصة  وتوجه  در�ك�سلر 
�إ�سابة  وتعترب  �ملالب�س،  غرف 
للمدرب  قوية  �رصبة  ماريا  دي 

كونها  توخيل  توما�س  �الأملاين 
على  �أيام   10 قبل  جاءت 
بورو�سيا  �أمام  �ملرتقبة  �لقمة 
ملعب  على  �الأملاين  دورمتوند 
»حديقة �الأمر�ء« يف �إياب �لدور 
دوري  مل�سابقة  �لنهائي  ثمن 
باري�س  وخا�س  �أوروبا،  �أبطال 
�سان جريمان �ملبار�ة يف غياب 
ب�سبب  �أ�سا�سيني  العبني  ثالثة 
�لرب�زيلي  جنمه  هم  �الإيقاف 
يف  طرد  �لذي  �سيلفا  د�  نيمار 
بوردو،  �سد  �الأخرية  �ملبار�ة 
فري�تي  ماركو  و�الإيطايل 
وعزز  مونييه،  و�لبلجيكي 
موقعه  جريمان  �سان  باري�س 
نقطة   68 بر�سيد  �ل�سد�رة  يف 
و�أعاد �لفارق �إىل 13 نقطة بينه 
وبني مطارده �ملبا�رص مر�سيليا 

  2-3 نيم  م�سيفه  على  �لفائز 
وو��سل  �ملرحلة.  �فتتاح  يف 
رين �سحوته وحقق فوزه �لثاين 
على  تغلب  عندما  �لتو�يل  على 
نظيفني  بهدفني  تولوز  م�سيفه 
�لثالث  �ملركز  وعزز موقعه يف 
و�سقط  نقطة،   47 بر�سيد 
للمرة  �لتعادل  فخ  يف  موناكو 
�لثانية تو�لياً وكانت �أمام �سيفه 
رين�س بهدف لو�سام بن يدر من 
ركلة جز�ء مقابل هدف للغامبي 
مونبلييه  و�أكرم  كامار�،  ح�سان 
�سرت��سبورغ  �سيفه  وفادة 
�أميان  وخ�رص  نظيفة،  بثالثية 
�سجله  وحيد  بهدف  متز  �أمام 
�جلز�ئري فريد بواليا وبري�ست 

�أمام �أجنيه بهدف.

�رتقى الزيو روما �إىل �سد�رة 
�لدوري �الإيطايل بفوزه على 
�سمن   0-2 بولونيا  �سيفه 
من  م�ستفيد�ً   26 �ملرحلة 
كانت  �لتي  �لقمة  تاأجيل 
جوفنتو�س  بني  �أم�س  مقررة 
تف�سي  ب�سبب  ميالن  و�إنرت 
�مل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
�ل�سد�رة  �ىل  الت�سيو  �رتقى 
مقابل  نقطة   62 بر�سيد 
النتري،  و54  جلوفنتو�س   60

�لربتو  لوي�س  �ال�سباين  �فتتح 
�لعا�سمة  لنادي  �لت�سجيل 
على  من  ز�حفة  بت�سديدة 
م�سارف �ملنطقة على ميني 
لوكا�س  �لبولندي  �حلار�س 
يتاأخر  ومل  �سكوروب�سكي، 
�سيموين  �ملدرب  رجال 
�لنتيجة  مل�ساعفة  �ينز�غي 
�الأرجنتيني  طريق  عن 
متريرة  بعد  كوريا  خو�كني 

من �لربتو.

�إىل  نابويل  قفز  جانبه،  من 
فوزه  عقب  �ل�ساد�س  �ملركز 
 ،1-2 تورينو  �سيفه  على 
�ملد�فع  نابويل  هديف  ووقع 
كون�ستانتينو�س  �ليوناين 
دي  وجيوفاين  مانوال�س 
�كتفى  حني  يف  لورينزو، 
عرب  �لفارق  بتذليل  تورينو 
�لفوز  بهذ�  �إيدير�،  �سيموين 
 39 �إىل  ر�سيده  نابويل  رفع 
موؤقتاً  نقاط   3 بفارق  نقطة 

فقد  تورينو  �أّما  ميالن  عن 
توقف ر�سيده عند 27 نقطة 

يف �ملركز 15.

�سعق و�تفورد �سيفه ليفربول 
�الإجنليزي  �لدوري  مت�سدر 
ففاز عليه بثالثية نظيفة يف 
�مل�سابقة،  من   28 �ملرحلة 
وقع �ل�سنغايل �إ�سماعيال �سار 
تروي  �أ�ساف  ثم  ثنائية  على 
هذه  �لثالث،  �لهدف  دييني 
يف  للريدز  �الأوىل  �خل�سارة 
�ملمتاز  �الإجنليزي  �لدوري 
و�حد،  وتعادل  فوز   26 بعد 
عند  �لريدز  ر�سيد  وجتمد 
�لنقطة 79 يف �ل�سد�رة، بينما 
�رتفع ر�سيد و�تفورد �إىل 27 
�ملركز  من  و�نتقل  نقطة، 
 ،17 �ملركز  �إىل  �الأخري  قبل 
�سل�سلة  و�تفورد  و�أوقف 
يف  خ�سارة  دون  مبار�ة   44
وحرمه  لليفربول،  �لدوري 
من �النفر�د بالرقم �لقيا�سي 
�ملتتالية  �النت�سار�ت  لعدد 
يف �لدوري و�لذي توقف عند 

18 ل�سالح مان�س�سرت �سيتي.

وهو  �للقاء  ليفربول  ودخل 
 19 فوزه  بتحقيق  يطمح 
وحتقيق  �لدوري  يف  تو�لياً 
�أن عادل  بعد  تاريخي  �إجناز 
هام  و�ست  �أمام  �سيتي  رقم 
�آمال  وتبخرت  �الثنني، 
�إجناز  بتكر�ر  ليفربول 
لقب  حقق  �لذي  �أر�سنال 
 2004-2003 مو�سم  �لدوري 
من دون خ�سارة، وكان يبتعد 
من  مباريات  خم�س  بفارق 

»�ملدفعجية«  رقم  معادلة 
�لقيا�سي من دون هزمية يف 
بني  حققه  �لذي   49 �لدوري 
ورغم  و2004،   2003 عامي 
�إال  قا�سية  �أتت  �خل�سارة  �أن 
على  كثري�ً  يوؤثر  مل  ذلك  �أن 
يف  �أول  لقب  نحو  طموحه 
وعلى  عاماً   30 منذ  �لدوري 
�ل�سد�رة  يف  �لكبري  تفوقه 
�سيتي  عن  نقطة   22 بفارق 
مبار�ته  تاأجلت  �لذي  �لثاين 

مع �أر�سنال.
 2-2 بالتعادل  ت�سيل�سي  تعرث 
بورمنوث،  م�ست�سيفه  مع 
تقدم  فيتاليتي،  ملعب  على 
�لون�سو  ماركو�س  �الإ�سباين 
�لدقيقة  لت�سيل�سي يف  بهدف 
33 لكن بورمنوث رد بهدفني 
�لكولومبي  توقيع  حمال 
لريما  �ندري�س  جيفر�سون 
يف  كينغ  جو�سو�  و�لرنويجي 
�لدقيقتني 54 و57، ثم �أدرك 
�لون�سو  ماركو�س  �الإ�سباين 
�لتعادل لت�سيل�سي قبل خم�س 
بت�سجيله  �لنهاية  من  دقائق 
وللفريق  له  �لثاين  �لهدف 
فريق  كل  وح�سد  �ل�سيف، 
نقطة لريفع ت�سيل�سي ر�سيده 
�ملركز  يف  نقطة   45 �إىل 
نقطة   27 مقابل  �لر�بع 

لبورمنوث يف �ملركز 17.

ريا�ضة دوليةالإثنني 02  مار�س  2020  املوافـق  ل 07 رجب  1441ه 14

واتفورد ي�ضعق ليفربول بثالثية

الزيو ي�ضتثمر تاأجيل القمة ويقفز لل�ضدارة

البايرن يق�ضو على هوفنهامي يف مباراة اأف�ضدتها العن�ضرية

البي اأ�س جي يكرم وفادة ديجون برباعية

توخيل يك�ضف طبيعة اإ�ضابة دي ماريا

اأوباميانغ يح�ضم املوقف ب�ضاأن م�ضتقبله

على  ميونيخ  بايرن  ق�سا 
بالفوز  هوفنهامي  م�سيفه 
�أهد�ف  ب�ستة  عليه 
هد�ف  غياب  رغم  نظيفة 
�لبوند�سليغا �لدويل �لبولندي 
ليفاندوف�سكي  روبرت 
�أربع  فابتعد  �مل�ساب، 
يف  �ل�سد�رة  يف  نقاط 
�لدوري  من   24 �ملرحلة 
�ملبار�ة  و�سهدت  �الأملاين، 
 12 دقائقها  يف  نادر�ً  حدثاً 
العبو  قام  حيث  �الأخرية 
�لفريقني بتمرير �لكرة فيما 
ممول  مع  ت�سامناً  بينهم 
�الأعمال  رجل  هوفنهامي 
�لبالغ  هوب  ديتمار  �لرثي 
و�لذي  عاماً   79 �لعمر  من 
م�سيئة  الفتات  �سحية  كان 
له ولو�لدته رفعتها جماهري 

�لنادي �لبافاري.

مرتني  �ملبار�ة  وتوقفت 
ب�سبب هذه �لالفتات، �الأوىل 
لب�سع دقائق يف �لدقيقة 67 
بايرن  مدرب  ��سطر  حيث 
�إىل  فليك  هانزي  ميونيخ 
ناديه  جماهري  �إىل  �لتوجه 
بغ�سب مطالباً �إياهم ب�سحب 
م�سري�ً  و�لهدوء،  �لالفتات 
�ن �لنتيجة �سد��سية نظيفة 
�أجو�ء  لتعكري  د�عي  وال 
�للعب  و��ستوؤنف  �ملبار�ة، 
لكن �رصعان ما توقف للمرة 
�لثانية يف �لدقيقة 78 بعدما 
رفعت �لالفتة جمدد�ً وهذه 
�ملرة دخل العبو هوفنهامي 
فيما  �ملالب�س  غرف  �إىل 
�إىل  جمدد�ً  فليك  توجه 
�ملدير  برفقة  �جلماهري 
ح�سن  �لبو�سني  �لريا�سي 
وجميع  حميديت�س  �سالح 

�لبافاري،  �لنادي  العبي 
قبل �أن ين�سم �إليهم �لرئي�س 
هاينت�س  كارل  �لتنفيذي 
جمل�س  وع�سو  رومينيغه 
مرماه  حار�س  �الإد�رة 
يف  كان  �أوليفر  �ل�سابق 
نفعاً،  جتد  مل  حماوالت 
ر�فعاً  ميونيخ  بايرن  وعزز 
ر�سيده �إىل 52 نقطة و�بتعد 
موؤقتا بفارق �أربع نقاط عن 

مطارده �ملبا�رص اليبزيغ.
دورمتوند  بورو�سيا  حقق 
فوَزه 14 هذ� �ملو�سم وهذه 
�سيفه  ح�ساب  على  �ملرة 
رد،  دون  بهدف  فر�يبورغ 
دورمتوند  بورو�سيا  تابع 
�سحوته وحقق فوزه �لثالث 
مهاجم  �سجله  �لتو�يل  على 
دورمتوند �لدويل �الإجنليزي 
جايدون �سان�سو يف �لدقيقة 

15، ورفع بورو�سيا دورمتوند 
ر�سيده �إىل 48 نقطة بفارق 

�الأهد�ف خلف اليبزيغ.
بورو�سيا  و��ستعاد 
مون�سنغالدباخ تو�زنه عقب 
�لتعادل  فخ  يف  �سقوطه 
�أمام هوفنهامي يف �ملرحلة 
�ملا�سية، و�نتزع فوز�ً ثميناً 
�وغ�سبورغ  م�سيفه  من 
بورو�سيا  وعزز   ،2-3
يف  موقعه  مون�سنغالدباخ 
 46 بر�سيد  �لر�بع  �ملركز 
على  ماينت�س  وفاز  نقطة، 
بهدفني،  بادربورن  �سيفه 
�سالكه  حمن  كولن  وز�د 
�خل�سارة  به  �أحلق  عندما 
�ل�ست  مبارياته  يف  �لثالثة 
فيها  يذق  مل  �لتي  �الأخرية 
تغلب  عندما  �لفوز  طعم 

عليه بثالثية نظيفة.
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باية ع 

ا�ستئناف  حمكمة  ا�ستهلت 
جمل�س ق�ساء اجلزائر اأم�س 
العا�رشة  ال�ساعة  حدود  يف 
�سباحا ق�سية متويل احلملة 
االنتخابية للرئي�س املخلوع 
عبد العزيز بوتفليقة وتركيب 
اإجراءات  و�سط  ال�سيارات 
وح�سور  م�سددة  اأمنية 
وعند  مكثف  اإعالمي 
تقدمت  اجلل�سة  انطالق 
هيئة دفاع الوزيران االأوالن 
ال�سابقني عبد املالك �سالل 
بدفوعات  اأويحيى  واحمد 
خاللها  من  تطالب  �سكلية 
على  موكليهما  مبحاكمة 
العليا  املحكمة  م�ستوى 
 177 للمادة  تطبيقا  للدولة 
من الد�ستور التي تن�س على 
اأن رئي�س اجلمهورية والوزير 

اأمام  يحاكمان  االأول 
للدولة  عليا  حمكمة 
ارتكابهما  حالة  يف 
اأثناء  جناية  اأو  جنحة 

ممار�ستهم ملهاهم .
ال�سياق   نف�س  ويف 
دفاع  هيئات  قدمت 
من  املتهمني  باقي 
واإطارات  وزراء 

ال�سناعة  بوزارة  �سابقني 
وكذا رجال اأعمال و املتهم 
الوزير  جنل  �سالل  فار�س 
بدفوعات  ال�سابق   االأول 
نف�س  من  تطالب  �سكلية 
�سم  قرار  باإلغاء   املحكمة 
واحد  ملف  يف  الق�سيتني 
منطقية  عدم  بحجة  
العالقة بني الق�سيتني حيث 

العام طلبات  النائب  التم�س 
لهيئة  ال�سكلية  الدفوع 
الدفاع  ففيما يخ�س الطلب 
املتهمان  مبتابعة  اخلا�س 
وعبد  اأويحيى  اأحمد 
حمكمة  لدى  �سالل  املالك 
عدم   اإىل  اأ�سار  للدولة  عليا 
يحدد  ع�سوي  قانون  وجود 
العليا  املحكمة  ت�سكيلة 
نف�س  يف  ,م�ستدال  للدولة 
من   213 باملادة  ال�سياق 
على  تن�س  التي  الد�ستور 
مفعول   �رشيان  »ي�ستمر  انه 
القوانني العادية التي حولها 
الد�ستور اإىل قوانني ع�سوية 
تعدل  اأو  ت�ستبدل  اأن  اإىل 
الد�ستورية  االإجراءات  وفق 
اإلغاء  طلب  يخ�س  وفيما 
�سم امللفني يف ق�سية واحد 
اأكد النائب العام اأنه  هناك 
هذين  بني  وثيق  ارتباط 

املتهمني  وكافة  الق�سيتني 
فيها.

 اأويحيي
احلكومة الكورية هي 

من اأعطت رخ�صة 
ت�صنيع كيا وهواندي

املحكمة  هيئة  وا�ستهلت 

باأحمد  للمتهمني  اال�ستماع 
ظل  انه  اأكد  الذي  اأويحيى 
خدمة  يف  م�ساره  طوال 
كل  اأن  مربرا  اجلمهورية 
ت�سب  كانت  بها  االأفعال 
رئي�س  برنامج  خدمة  يف 
عبد  ال�سابق  اجلمهورية 
ان  م�سيفا  بوتفليقة  العزيز 
كان  ال�سيارات  تركيب  ملف 
منا�سب  خلق  منه  الهدف 
م�سريا  والرثوة  ال�سغل 
هذه  اأن  ال�سياق  نف�س  يف 
اأطراف  اأقلقت  اخلطوة 
يف  ترى  كانت  اأجنبية 
اجلزائر �سوقا لل�سيارات ويف 
رده على االتهامات املتعلقة 
باملحاباة وتف�سيل متعاملني 
على اأخريني اأكد اأويحيى اأن 
الوزير االأول الكوري وخالل 
الذي  هو  للجزائر  زيارته 
برتكيب  للمتعاملني  رخ�س 

كيا  عالمتي  من  ال�سيارات 
نف�س  واأ�ساف يف  وهونداي 
رخ�سة  نزع  مت  اأنه  االإطار 
ل�سخ�س  هونداي  عالمة 
اإىل  ربراب  اإىل  اإ�سارة  يف 
 2016 �سنة  اأخر يف  �سخ�س 
راأ�س  على  عودته  قبل  اأي 

احلكومة �سنة 2017

تكون  اأن  اأويحيى  نفى  كما 
زوجته متلك �رشكة با�سمها 
ابنه ميلك �رشكة  اأن  موؤكدا 
ت�سغيل  اأجهزة  �سمن 
ما�رشح  وهو  ال�سباب 
به لرئي�س اجلمهورية 
كان  قال  كما  الأنه 
يعلم اأن م�سالح االأمن 
بذلك  علم  على  كانت 
مبلغ  بخ�سو�س  اأما 
التي  �سنتيم  مليار   30
ح�ساب  يف  وجدت 
اأنه  قال  با�سمه  بنكي 
وفقط  بها  الت�رشيح  ن�سي 
ومل يح�سل عنها عن طريق 

الر�ساوي.

�صالل
ذنب ابني انه ابن 
وزير اأول واأطالب 

بح�صور الرئي�س 
بوتفليقة

االأول  الوزير  اأكد 
املالك  عبد  ال�سابق 

�سالل اأنه كان ي�سري الطاقم 
احلكومي وهو غري م�سوؤول 
الوزراء مبا فيهم  عن تعيني 
عبد  الفار  ال�سناعة  وزير 
ال�سالم بو�سوارب الذي قال 
عنه »مقدرلو�س » م�سيفا اأن 
ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س 
�سغرية  بكل  علم  على  كان 
وكبرية عن طريق م�ست�ساره 
ال�سعيد  و�سقيقه  اخلا�س 
هيئة  من  يطالب  ماجعله 

الرئي�س  باإح�سار  املحكمة 
ب�سهادته  لالإدالء  بوتفليقة 
وبخ�سو�س ابنه قال �سالل 

ذنب  اأي  له  لي�س  ابنه  اأن 
وزير  اأبوه  الن  �سحية  وهو 
خريج  ابنه  اأن  معرتفا  اأول 
اجلامعة الربيطانية واختار 
دول  دون  بلده  يف  العمل 

اأخرى
فتح  اإعادة  مت  لالإ�سارة 
نيابة  رفع  اإثر  امللف  هذا 
هيئة  وكذا  اجلمهورية 
دفاع املتهمني ا�ستئنافا يف 
احلكم ال�سادر عن حمكمة 

 10 بتاريخ   اأحممد  �سيدي 
والتي  الفارط,  دي�سمرب 
من  كل  باإدانة  فيه  ق�ست 

وزير ال�سناعة االأ�سبق عبد 
 20 ب  بو�سوارب  ال�سالم 
�سنة حب�سا نافذا مع اإ�سدار 
الدويل  بالقب�س  اأمرا  �سده 
االأ�سبق  االأول  والوزير 
�سنة   15 ب  اأويحيى  اأحمد 
م�سادرة  مع  نافذا  حب�سا 
املحجوزة  ممتلكاتهما  كل 

كعقوبة تكميلية.
اإدانة  متت  قد  كانت  كما 
عبد  االأ�سبق  االأول  الوزير 

�سنة   12 ب  �سالل  املالك 
من  وكل  نافذا  حب�سا 
االأ�سبقني  ال�سناعة  وزيري 
و  يو�سف  يو�سفي 
 10 ب  حمجوب  بدة 
و  نافذا  �سنوات حب�سا 
اأدينت الوزيرة ال�سابقة 
زرهوين  ميينة  نورية 
ب5 �سنوات حب�سا نافذا 
حق  يف  �سدر  فيما   ,
اأحمد  االأعمال  رجال 
�سنوات  ب7  حكم  معزوز 
م�سادرة  مع  نافذا  حب�سا 
جميع االأموال املحجوزة و 
ح�سان عرباوي ب6 �سنوات 
م�سادرة  مع  نافذا  حب�سا 
وكذا  املحجوزة  االأموال 
�سنوات  ب3  بايري  حممد 
اإىل  باالإ�سافة  نافذا  حب�سا 
االأول  الوزير  جنل  اإدانة 
ب3  �سالل  فار�س  االأ�سبق 

�سنوات حب�سا نافذا.

رف�صت اأم�س الأحد النيابة العامة ملحكمة ا�صتئناف جمل�س ق�صاء اجلزائر دفوعات  هيئة دفاع الوزيران الأولن اأحمد اأويحيى وعبد 
املالك �صالل املتهمان الرئي�صيان  يف ق�صية ملف تركيب ال�صيارات والتمويل اخلفي للحلمة النتخابية لبوتفليقة اإىل املحكمة العليا للدولة 

تطبيقا لن�س املادة 177 من الد�صتور كما رف�صت  اإلغاء قرار حمكمة �صيدي اأحممد القا�صي ب�صم الق�صيتني يف ملف واحد بالن�صبة جلميع 
املتابعني , ونفى اأويحيى كل التهم املوجهة اإليه فيما اأ�صر �صالل باإح�صار الرئي�س بوتفليقة لأنه كان يعلم بكل �صغرية وكبرية عن طريق 

�صقيقيه وم�صت�صاره ال�صعيد

ق�صية ملف تركيب ال�صيارات والتمويل اخلفي حللمة بوتفليقة

�ضالل يطالب باإح�ضار عبد العزيز بوتفليقة
.        اأويحيى ينفي  تهم املحاباة والر�صوة

اأكد الوزير الأول ال�صابق  عبد املالك �صالل 
اأنه كان ي�صري الطاقم احلكومي وهو غري 
م�صوؤول عن تعيني الوزراء مبا فيهم وزير 

ال�صناعة الفار عبد ال�صالم بو�صوارب الذي 
قال عنه »مقدرلو�س »

وعند انطالق اجلل�صة تقدمت هيئة دفاع 
الوزيران الأولن ال�صابقني عبد املالك 
�صالل واحمد اأويحيى بدفوعات �صكلية 

تطالب من خاللها مبحاكمة موكليهما على 
م�صتوى املحكمة العليا
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بقلم / اأ. خل�سر. بن يو�سف

مع  بداياتك  كانت  متى 
ال�سخ�سيات  هي  ومن  الكتابة 
بها  تاأثرت  التي  الأدبية 
و�ساعرة  كاتبة  منك  لتجعل 

وقا�سة ؟

�أن  ميكن  ال  �لكتابة  مع  بد�يتي 
حياتي  فهي   ، بالكالم  تو�صف 
�لنخاع  حد  �إىل  بها  �أتنف�س  �لتي 
تاأثرت  �لتي  �الأدبية  �ل�صخ�صيات 
و�صاعرة  كاتبة  مني  لتجعل  بها 
وقا�صة تاأثرت بالعديد من �لكتاب 
و�ل�صعر�ء و�لنقاد ، ومن بني هوؤالء 
عبد  �صالح  �ل�صاعر  �أ�صتاذي   :
�آمنة  و�لناقدة   ، يو�صف  �لقادر 
و�صامية  وغلي�صي   ويو�صف  بلعلى 
�لدين  عز  و�لرو�ئي  دري�س  بن 
جالوجي ...، وال�صيما طه ح�صني 
وكتابات  �لعربي  �الأدب  عميد 
تزخر  �لتي  م�صتغامني  �أحالم 

باللغة �ل�صعرية �لفذة.
على  �سجعك  الذي  من 
الأكرب  الداعم  كان  و  الكتابة 

لتبدعي يف جمال الكتابة؟

يف  يل  و�مل�صجع  �الأكرب  �لد�عم 
وقبل  �أوال  �أهلي  هم:  كتاباتي 
للجامعة  دخويل  وبعد  �صيء،  كل 
معني  خري  �أ�صاتذتي  يف  وجدت 

وم�صجع الأو��صل هذ� �لدرب.

التي  الكتب  نوعية  هي  ما 
تقرئينها؟ 

�أقر�أها  �لتي  �لكتب  نوعية 
من  و�أذكر   ، وخمتلفة  متنوعة 
�الجتماع  بعلم  �ملتعلقة   : بينها 
و�ل�صعر  و�الأدب  و�لنقد  و�لفل�صفة 
�أطالع  بد�أت  �الأخرية  �لفرتة  ،ففي 
باملو��صيع  �ملتعلقة  �لكتب  بع�س 

�ل�صيا�صية.
التي  املوا�سيع  نوعية  ما 
يف  اإليها  التطرق  تف�سلني 

الكتابة؟

�ملو��صيع �لتي �أف�صل �لتطرق �إليها 
يف �لكتابة ال ميكن ح�رصها، لكن 
�أذكر من بينها: �ملتعلقة بالوجد�ن 
وما  �ملجتمع  ق�صايا  وال�صيما 

يحدث يف نطاق �جلامعات.
تكوين  اأن  تف�سلني  هل 
لتكوين  تخرت  مل  اأي  كاتبة 

�ساعرة مثال؟ 

فاالإلهام  �الختيار،  �أ�صتطيع  ال 
�ل�صعر  كتابة   ، لذلك  يوجهني  من 
يرتكز   : ،الأنه  �لهني  باالأمر  لي�س 
عرفه  ،وكما  و�أحكام  قو�عد  على 
�ملوزون  �لكالم  جعفر  بن  قد�مة 
�أما  معنى  على  ويدل  �ملقفى 

�لكتابة �ل�رصدية فال تخ�صع لهكذ� 
هو  حتتاجه  ما  جل  و�إمنا  تعقيد 
 ، فيه  �لكتابة  �ملر�د  �ملو�صوع 
وو�صع خطة مبنية ل�رصد �الأحد�ث 
�حلايل  وقتنا  يف  �أ�صبحت  لكن  ؛ 
�لفكرة  الإي�صال  �ملثلى  �لو�صيلة 
ماهو  فهم  ل�صهولة  وذلك  للقارئ 

موجود فيها  .
كتاباتك  طبيعة  هي  ما 
خ�س�ست  وملن  وم�سمونها، 
معينة  فئة  لك  هل  كتاباتك، 
من املجتمع؟ اأم تكتبني جلميع 

الفئات؟

طبيعة كتاباتي تنطوي حتت �صوء: 
�خلو�طر و�ل�صعر �لعمودي، �لق�صة 
ت�صلط  وهي  و�ملقاالت،  �لق�صرية 
وما  �ملجتمع  ق�صايا  على  �ل�صوء 
�أح�رص  ال  بالوجد�ن  متعلق  هو 
ما  كل  و�إمنا  معينة  لفئة  �أكتبه  ما 
�أمتناه �أن تاأتي �آنية وتو�صيل ر�صالة 

حريف لكل قارئ يتلقاها.
الكتب  بع�س  يف  �ساركت 
قريبا  �ست�سدر  التي  اجلامعة 
حتدثينا  لو  �سدرت،  ورمبا 
اأكرث عن هذه التجربة وكيف 
كانت وماذا اأ�سافت اإليك على 

ال�سعيد الأدبي؟

�صاركت يف بع�س �لكتب �جلامعة، 
بني  �صجناء  كتاب  بينها:  ومن 

حتت  بخاطرة  �لقلم  جدر�ن 
عنو�ن:" الأجلها كتب " و�لذي ن�رص 
باجلز�ئر،  ن�رصه  و�صيعاد  باالأردن 
وثاين م�صاركة يل يف كتاب �حتو�ء 
بخاطرة حتت عنو�ن" حلم حتطم 
و�ختفى" و�لذي �صي�صدر قريبا عن 
�صاركت يف  كما  للن�رص؛  خيال  د�ر 
بع�س  ون�رصت  �صعرية،  م�صابقات 
�ملجالت و�جلر�ئد كتاباتي. كانت 
هذه �لتجربة �أول خطوة �أقوم بها 
علمتني  وقد  �مل�صمار،  هذ�  يف 
مع  و�الحتكاك  �لتحدي  معنى 
هناك  وكانت  �ل�صباب،  �ملبدعني 
هياأت نقدية قومت كتاباتي وبذلك 
�أدركت �أن من يكتب ال يكتب لنف�صه 
�ملبدع  �لكاتب  وعلى  لغريه  و�إمنا 
فالكتابة  ل�صان جمتمعه،  يكون  �أن 

و�صيلة ولي�س ت�صلية.

فكرة  لديك  تتولد  كيف 
كتابة �سيء ما؟

�أو �الأفكار،  ال ميكن ح�رص �لوقت 
فالكتابة م�صاعر و�إح�صا�س بالغري 

ولي�س جمرد كالم منثور.
 

مرحلة  اأ�سعب  هي  ما 
تواجهيها من مراحل الكتابة؟

�أ�صعب مرحلة و�جهتها يف مر�حل 

عامني  منذ  ذلك  كان  �لكتابة: 
لظروف  تركتها  قد  وكنت  تقريبا، 
وعدت �إليها ب�صبب �لظروف نف�صها 

و�لتي ال �أ�صتطيع �لبوح بها.

العمل  موا�سلة  تنوين  هل 
الإبداعي؟

نعم، وبطبيعة �حلال �صاأو��صل �إىل 
�أن يجف قلمي.

 
ككاتبة  دورك  هو  ما 
حولك  يجرى  ما  يف  واإن�سانة 

يف احلياة؟

دوري ككاتبة و�إن�صانة يف ما يجري 
من حويل يف �حلياة، �صاأعمل على 
توجيه  ر�صالة  كتاباتي  تكون  �أن 
وحماولة  يقر�أها  ملن  ون�صح 
يف  طفيف  تغيري  ولو  �إحد�ث 

�ملجتمع.

الكتاب  تن�سحني  مباذا 
ال�سابة  والرباعم  اجلدد 

متلك  والتي  وال�سغرية 
املوهبة؟

�أقدم ن�صيحة يف هذ�  �أن  ال ميكن 
مبتدئة  كاتبة  �أنا  فحتى  �ل�صدد، 
هذ�  يف  لها  طريق  ر�صم  حتاول 
ال  قوله:  ميكن  ما  لكن  �مليد�ن، 
تقدم  وحني  �لقر�ءة  عن  تتوقف 
بها،  و�عمل  فا�صمع  �لن�صيحة  لك 

فقارئ �ليوم هو قائد �لغد.

م�ساريعك امل�ستقبلية؟

وهي:  �مل�صتقبلية  م�صاريعي 
�إ�صد�ر �أول عمل �أدبي خا�س بي 

كلمة اأخرية...

�صكر� وكل كلمات �ل�صكر ال توفيكم 
حقكم، كان �حلو�ر �صيقا و�أ�صاف 
وترك  حياتي،  يف  جديدة  جتربة 
بالكلمات،  و�صفه  ميكن  ال  �أثر� 

فالقلب من تكلم ولي�س �لل�صان.

الكاتبة جميلة طالبي ليومية "الو�سط" 

�لكتابة حياتي �لتي �أتنف�س بها
جميلة طالبي �ساحبة 23 �سنة من ولية تيزي وزو بالتحديد من ذراع امليزان ؛ طالبة يف 

تخ�س�س اأدب عربي بجامعة مولود معمري ، خامتة لكتاب اهلل وتهوى الكتابة منذ ال�سبا ومل 
تعرف رفيقا �سوى احلرف بعد اأهلها .

��سرتجاع �أكرث من 1200 ممتلك ثقايف حممي خالل 2019
�لوطني  �الأمن  م�صالح  متكنت 
خالل 2019 من �صبط و ��صرتجاع 
ما يفوق 1200 ممتلك ثقايف حممي 
من  �رصقتها  متت  قطع  هي  و 
�ملعامل �الأثرية �لوطنية، مثلما �أفاد 
لالأمن  �لعامة  للمديرية  بيان  به، 
�لفرق  �أن  �لبيان  و�أو�صح  �لوطني. 
�لق�صائية  لل�رصطة  �ملتخ�ص�صة 
متكنت خالل �صنة 2019 من �صبط 
ثقايف  ممتلك   1203" و��صرتجاع 
من  �الأنو�ع"،  خمتلف  من  حممي 

بينها "1179 قطعة نقدية �أثرية".
نف�س  خالل  مت  �الإطار،  ذ�ت  ويف 

تورط  ق�صية   31 معاجلة  �ل�صنة 
فيها 50 �صخ�س من بينهم �أجنبيان، 

ي�صيف �مل�صدر ذ�ته.
�لدويل  �لتن�صيق  �أن  �لبيان  ذكر  كما 
�ملخت�صة  �لوز�رية  �لقطاعات  مع 
على  �لدولية،  �ل�رصطة  هيئات  و 
من  مكن  �الأنرتبول،  منظمة  غر�ر 
حل عدة ق�صايا "نوعية" و��صرتجاع 

ممتلكات ثقافية حممية.
�لق�صايا،  من  �لنوع  هذ�  بني  ومن 
�صنة  �لقورقون"  "قناع  ��صرتجاع 
�أثرية وزنها 350  2014، وهو حتفة 
�ملوقع  من  لل�رصقة  تعر�صت  كلغ 

�الأثري "هيبون" بعنابة �صنة 1996، 
�لقدمية  �الآثار  �ليوم مبتحف  وهي 

باجلز�ئر �لعا�صمة.
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  وترمي 
�لوطني، من خالل مكافحة جر�ئم 
�لثقافية  �ملمتلكات  على  �لتعدي 
بالتن�صيق  و�لالمادية  �ملادية 
�لوز�رية  �لقطاعات  خمتلف  مع 
�لقانون  "�إنفاذ  �إىل  �ملخت�صة، 
�ملحافظة  يف  �لفعالة  و�مل�صاهمة 
وتعزيز �الإرث �حل�صاري و�لتاريخي 

يف �جلز�ئر"، يوؤكد �مل�صدر ذ�ته.
وكالت 

للدكتور حممد عابد اجلابري
�سدور كتاب "مدخل �إىل فل�سفة �لعلوم: �لعقالنية 

�ملعا�سرة وتطور �لفكر �لعلمي"
�صدرت عن مركز در��صات �لوحدة 
من  �لعا�رصة  �لطبعة  �لعربية 
�لعلوم:  فل�صفة  �إىل  "مدخل  كتاب 
وتطور  �ملعا�رصة  �لعقالنية 
حممد  للدكتور  �لعلمي"  �لفكر 
�ملوؤلف  يعالج  �جلابري.  عابد 
�لكتاب  هذ�  من  �الأول  �جلزء  يف 
وعالقاتها  �الإب�صتيمولوجيا  مفهوم 
�الأخرى،  �ملعرفية  بالدر��صات 
تطور  متتبعاً  و�حلديثة،  �لقدمية 

نظرة �لفال�صفة و�لعلماء �إىل م�صكل 
�الجتاهات  على  مركز�ً  �ملعرفة، 
�ملعا�رصة، �صالكاً �ملنهج �لتاريخي 
�لنقدي. ثم يخ�ّس، بالعناية، �لفكر 
�إىل  �ليونان  منذ  وتطوره  �لريا�صي 
�لتي  �لق�صايا  على  مركز�ً  �ليوم، 
تتناولها فل�صفة �لريا�صيات، ر�بطاً 
�لعقالين.  �لفكر  وتطور  هذه  بني 
خم�ص�س  فهو  �لثاين  �جلزء  �أما 
�لفكر  وتطور  �لتجريبي  للمنهاج 

منذ  �لفيزياء،  ميد�ن  يف  �لعلمي 
بيكون وغاليليو �إىل �لفيزياء �لذرية، 
�ملعريف،  �جلانب  على  مركز�ً 
بع�س  �إىل  �الإ�صارة  ُمْغِفٍل  غري 
�لك�صوف �لعلمية �لتي تلقي �ل�صوء 
�الإب�صتيمولوجية  �لق�صايا  على 
غري  �لقارئ،  وجتعل  �ملطروحة، 
�ملخت�س، يدرك منابعها و�إطارها 

�لعلمي و�لتاريخي.
 وكالت 

ين�سر لأّول مرة

كتاب "خا�ّس �خلا�ّس يف �لأمثال" للثعالبي
�الأملاين  �ملعهد  عن  �صدر 
للدر��صات �ل�رصقية ود�ر �لفار�بي 
�خلا�ّس  "خا�ّس  كتاب  بريوت  يف 
عبد  من�صور  الأبي  �الأمثال"  يف 
��صماعيل  �بن  حممد  بن  �مللك 

�لثعالبي.
وم�صّنفاته  بالثعالبّي  �ملهتّم  �إّن 
علمنِي  عند  ملًيّا  �صيتوّقف 
�الأكادميّي  �حلقل  يف  به  �رتبطا 
�أرفه  بعلبكي وبالل  وهما: رمزي 
�صابقاً  وحققا  �صبق   فقد  يل. 
�صفر  "ز�د  كتاب  للثعالبّي:  كتابني 
وذّمه  �ل�صفر ومدحه  �مللوك: يف 
وكتاب  فيه"  �الأخالق  وحما�صن 

وحما�صن  �الأخالق  "مكارم 
�الآد�ب وبد�ئع �الأو�صاف وغر�ئب 
در��صات  عن  ف�صاًل  �لت�صبيهات"، 
حول  يل  �الأرفه  للدكتور  عديدة 

�لثعالبي،وحياته وكتبه.
كتاب  مرة  والأّول  �لباحثان  ين�رص 
�الأمثال"  يف  �خلا�ّس  "خا�ّس 
عن  حتقيقه  بعد  للثعالبي 
جمموعة  يف  فريدة  خمطوطٍة 
�آيا �صوفيا.  يقع �لكتاب يف ثالثة 
فيما  �الأّول  �لق�صم  مبّوبة:  �أق�صاٍم 
وما  �لقر�آن  �ألفاظ  من  به  يُتمّثل 
جاء يف معانيها من �خلرب و�أمثال 
يقاربها  وما  و�لعجم  �لعرب 

و�لعاّمة.  ة  �خلا�صّ �ألفاظ  من 
طبقات  �أمثال  فيه  �لثاين  و�لق�صم 
�ملتباينة  �ملر�تب  وذوي  �لنا�س 
ويعتمد  �ملختلفة.  و�ل�صناعات 
باالأمثال  بدًء�  �لطبقّي  �لتدّرج 
�إىل  �نتقااًل  و�مللوكّية،  �ل�صلطانّية 
بالوزر�ء و�لكّتاب  �الأمثال �ملعنّية 
�لن�صاء  باأمثال  و�نتهاًء  و�لبلغاء، 

فال�صبيان فالعبيد.  
فيجمع  �لثالث  �لق�صم  يف  �أّما 
�لثعالبي خمتار�ت من �الأمثال مل 
يت�صّمنها كتاب �أبي عبد�هلل حمزة 

بن �حل�صن �الأ�صبهايّن.
 وكالت

ال�سادر موؤخرا
ة عو�طف”  عو�طف �لعامري توّقع  ديو�ن“ر�سّ

مبعر�س م�سقط �لدويل للكتاب
�لعامري  عو�طف  �ل�صاعرة  قامت 
ر�ّصة  ديو�نها”  على  بالتوقيع 
بيت  موؤ�ص�صة  جناح  يف  عو�طف” 
�لدويل  م�صقط  مبعر�س  �لغ�ّصام 

للكتاب.
يذكر �أن �لديو�ن �صدر موؤخر� ويقع 
�لديو�ن يف 148 �صفحة من �لقطع 
�لعديد  على  وي�صتمل  �ل�صغري 

يف  حتمل  �ل�صعرية  �لن�صو�س  من 
م�صامينها م�صاعر �الأنوثة و�حلب 
و)ر�ّصة  )رجوع(  مثل  و�جلمال، 
و)حّب  حّرة(  و)روح  عو�طف( 
خاطر(  و)فّزة  �هلل(  و)�صالم  �أمي( 
و)عتب  �أحالمي(  و)�صاعت 
و)�صّكر  خمملي(  و)طيف  وبوح( 
�لكثري  وغريها  و)فتيل(  عيونك( 

“�أقرب  هي  �لتي  �لن�صو�س  من 
�لفطرة،  بوحي  مكتوبة  ماتكون 
�أ�صو�ت �الآخرين وبها  لذ� ال جند 
جر�أة،  بكّل  �الأنثى،  ل�صوت  تنحاز 
كما جاء يف  ذ�ت”  وثقة، وح�صور 
مقدمة �لديو�ن �لتي كتبها �ل�صاعر 

عبد�لرز�ق �لربيعي.
 وكالة اأنباء ال�سعر 



الإثنني 02  مار�س  2020  املوافـق  ل 07 رجب  1441ه ثقافة17

ن�ضط اأول اأم�س  اخلبري ال�ضابق يف اليون�ضكو الأ�ضتاذ ر�ضيد بن عي�ضى حما�ضرة مبقر جمعية 
اجلاحظية باجلزائر العا�ضمة  حتت عنوان »جتديد علم ال�ضتقاق  » هل يتكلم اليونان والالتني 

والفرن�ضيون والإجنليز وغريهم بالعربية وهم ل ي�ضعرون ؟ وكان هذا بح�ضور املوؤرخ حممد 
الأمني بلغيث ، واخلبري الأمني واملراقب الدويل ال�ضابق يف بعثة الأمم املتحدة لل�ضالم اأحمد 

كرو�س واأ�ضتاذ الفل�ضفة  حممد دومي  ونخبة  من املثقفني والكتاب واملفكرين والأ�ضاتذة 
والأكادمييني اجلزائريني املعروفني على ال�ضاحة.

حكيم مالك

نحن حجاب الإ�ضالم

عن  املتحدث  ذات  دافع   ولقد   
اللغة العربية قائال« ال توجد  لغة 
كما   ، العربية«  اللغة  من  اأ�سهل 
الفار�سية  الكلمات  من  الكثري  اأن 
ماأخوذة من اللغة العربية، ،ويكفي 
ديننا  لغة  هي  العربية  اللغة  اأن 
حجاب  فنحن  لذا   ، االإ�سالمي 
ا�ست�سهد  فلقد  ،وعليه  االإ�سالم 
املحا�رضة  هذه  يف  عي�سى   بن 
العا�سمة  باجلزائر  قدمها   التي 
بجملة من الوثائق و التي اعتمدها 
كم�ستندات  ال�ستقاء نتائج بحثه ، 
امل�سطلحات  من  العديدة  مقدما 
من خمتلف لغات العامل كاالأملانية 
والفرن�سية  والعربية  واالإجنليزية 
وال�ساوية  القبائلية  واللهجة 

والفار�سية والرتكية والعربية.

حمند تازروت ابن بطوطة 

القرن الع�ضرين

بالكاتب   عي�سى  بن  واأ�ساد 
الراحل  اجلزائري  والفيل�سوف 
مل  اأنه   ،م�سريا  تازروت   حمند 
 ، عنه  كتبا  وكتبوا  غريه  اأحد  يلتقه 
يف    1978 �سنة  يف  التقاه  اأنه  كا�سفا 
معه  وجل�س  املغربية  طنجة  مدينة 
4 �ساعات كاملة ،وقد اأعطاه  ن�سخة 
الكرمي  القراآن  وتف�سري  ترجمة  من 
تازروت  باأن  املتحدث  ذات  نافيا   ،
كان  بل  فرن�سا  تالميذ  من  لي�س 
ذهب  فلقد  االأملانية  للغة  اأ�ستاذا 
رو�سيا  واإىل  اإيران  اإىل    1919 يف 
يف  ففر   ال�سيوعية  الثورة  حل�سور 
الفرن�سي  التجنيد   من  الوقت  ذلك 
،  فغاب  االأوىل  العاملية  يف احلرب 
رجع   ،وعندما  كاملني  عامني  مدة 
اإىل  ،وتقدم  �سوي�رضا  اإىل  ذهب 
مكتب  الع�سكري للتجنيد ،  م�سيفا 
بن عي�سى  اأنه كتب مقاال  عن هذا 
الفيل�سوف بعنوان » حمند  تازروت 
عن  الع�رضين«   القرن  بطوطة  ابن 

»املوؤمتر  بـ  املو�سوم  كتابه  طريق 
احل�ساري »  الذي تخيل يف 55 موؤمتر  
وا�ستنطق فيه منرب للثقافات الكربى  
وعليه  فلقد اأعطى  منرب للثقافات 

الكربى للتحدث عن نف�سها .

ت�ضليط ال�ضوء على روجييه 
غارودي وابن حزم الأندل�ضي 

و�ضانت اأوغ�ضتني

و�سلط ال�سوء ر�سيد بن عي�سى على 
كالعرب   « النادرة   الكتب  جملة من 
ذات  التقى  حيث  اإ�سبانيا«  يغزو  مل 
هذا  مبوؤلف  فرن�سا   يف  املتحدث 
الكتاب اإيغنا�سيو اأوالغي �سنة 1972 
اأيام  الكتاب  هذا  منع  مت  فلقد    ،
ب�سبب  فرانكو  فران�سي�سكو  حكم 
اأن  مو�سحا     ، امل�ستفز  العنوان 
قبل  وبربرية   فينيقية  االأندل�س 
تطرق  و  االإ�سالم  وقبل   امل�سيحية 
وعن�رضية  »املوري�سكيون  لكتاب 
املوؤرخ   تاأليف   من  وهو  الدولة«  
االإ�سباين رودريغو دي ثيا�س ، وكتاب 

للمفكر  التقليدي«  املجتمع  »موت 
ف�سوف،   لرينر  دانييل  االأمريكي 
والفال�سفة  املفكرين  عن  وحتدث 
حزم  وابن  غارودي  روجييه  اأمثال  
االأندل�سي و�سانت اأوغ�ستني وغريهم 
، ولقد التقى  بن عي�سى اأي�سا  الفنان 

الكوميدي الفرن�سي ديودوين.
زيارة خمتلف عوا�ضم العامل

  ولقد روى بن عي�سى  عن زيارته 
كاليمن  العامل  بقاع  ملختلف 
واأندوني�سيا و رو�سيا وتركيا وال�سني 
وفرن�سا  والنم�سا  واإيران  واأملانيا 
والواليات املتحدة االأمريكية  التي 
اأنه  عا�س فيها 10 �سنوات،  موؤكدا 
�سارك يف 27 جامعة غربية كا�سفا 
الدين  تدر�س  هناك  الثانويات   اأن 
االإ�سالمي، و�رضد اأي�سا عن جتربته 
خبريا  كان   بعدما  اليون�سكو  مع  

�سابقا يف هذه املنظمة.

اللغات الكتابية �ضتموت 
بتناق�س ا�ضتعمالها

 وك�سف االأ�ستاذ بن عي�سى عن وجود 
28 لغة يف اأوروبا  ،  كما حتدث عن  
الكتابية   واللغات  ال�سفوية   اللغات 
،ولهذا  ا�ستعمالها  بتناق�س  �ستموت 
�ستتبنى  والبلغارية  املجرية  فاللغة 
اأن  كما  متوت   اأم  االإجنليزية  اللغة 
من  يتعلمها   اأ�سبح  الفرن�سية  اللغة 
واإفريقيا   العربي  املغرب  يف  هم 
حيث  اأن  معظم الفال�سفة االأملان 
للعلم  كلغة  االإجنليزية   اللغة  تبنوا 
مراجع  معظم  اأن  يربز  ما  وهذا 
من  اليوم  املوجودة   الكتب  

االإجنليزية . 

اأكادميية اللغة الأمازيغية  
�ضتقتل اللهجات القدمية  

كالقبائلية وال�ضاوية وغريها

فاأكادميية    عي�سى  بن  وح�سب   
االأمازيغية عبارة  للغة  اجلزائرية  
 ، القدمية  للحقائق  م�ستودع  عن 
اللهجات  قتل   اإىل  �ستوؤدي  فهي 
املحلية  القدمية  ، داعيا يف ذلك 
اإىل �رضورة  احلفاظ على اللهجات 
كالقبائلية وال�ساوية وغريها حيث 

توجد 6 اآالف لهجة بربرية .

ال توجد لغة اأ�سهل من اللغة العربية

اخلبري ال�ضابق يف اليون�ضكو، الأ�ضتاذ ر�ضيد بن عي�ضى:

ا�ست�سهال الرتجمة اأم فقر االإبداع؟ خلفيات اللجوء اإىل الن�ص الغربي للتعبري عن الذات
بات ملحوظا تزايد اعتماد الباحثني وال�سحفيني 
على الن�س الغربي مرجعا وم�سدرا لالأفكار يف 
اإنتاج املحتوى البحثي اأو االإعالمي على مواقع 

االإنرتنت وخ�سو�سا يوتيوب.
حول  ا�ستفهام  عالمة  من  اأكرث  ذلك  ويطرح 
واأبعاده، يف عالقة م�سطردة مع  منه  املغزى 
للتعبري  املثلى  الطريقة  عن  امل�سني  البحث 

عن الذات.
املغربي  االأكادميي  يقول  -كما  االأمر  يتعلق 
ال�سوؤال  بطرح  نت-  للجزيرة  موهوب  حممد 
عن  التعبري  على  الذات  قدرة  عن  املفيد 
جتليها،  واأ�سكال  وامتداداتها  خ�سائ�سها، 
مقابل  وثقافيا،  وح�ساريا  ودينيا  تاريخيا 
ا يتهددها من  البحث عن مدى ا�ستقالليتها عَمّ
»االآخر« على م�ستويات متعددة، لي�س فقط ما 
احلديثة،  االت�سال  و�سائل  م�ستوى  على  يروج 
تعلقا -يف  االأكرث  باملو�سوعات  يت�سل  بل وما 
حالتنا- بالذات العربية املدرو�سة من ق�سايا 

الهوية والرتاث واالآداب واللغة.

�ضوؤال الإبداع

منتج  اأو  باحث  كل  على  يطرح  ما  اأول  اإن 
للمحتوى االإعالمي هو �سوؤال االإبداع يف النقل 

من م�سادر اأجنبية اأو الرتجمة عنها.
ويربز املفكر املغربي عبد العزيز بوم�سهويل 
-يف حديثه للجزيرة نت- اأن االإبداع واالبتكار 
م�سن  عمل  اإىل  ويحتاج  بالندرة،  حمكوم 
وت�سجيع الرغبة يف اخللق والبحث العلمي، وما 
دامت جهودنا متوا�سعة جدا يف هذا املجال، 
البحث  عن  العزوف  ينت�رض  اأن  غريبا  فلي�س 
الر�سني، ومع ذلك فاإن ثمة جهودا فردية هنا 
النزعة  هذا  تقاوم  العربي  عاملنا  يف  وهناك 

وحتاول اأن تر�سم اأفقا اأ�سيال للتفكري.
لعميم  اآيت  املغربي حممد  االأكادميي  وي�سدد 
-يف حديث للجزيرة نت- على �رضورة التعامل 
الذكاء،  من  بنوع  الغربية  املرجعيات  مع 

فالغربيون ال يحبذون اأن نرَدّ اإليهم ب�ساعتهم، 
اأفكارهم  نطوع  حينما  بنا  يفتنون  هم  بل 
لهم  لرند  بها  ون�ستغل  ومدار�سهم  ومناهجهم 
كي  الوحيد  ال�سبيل  هو  وهذا  ب�ساعتنا،  بها 

نكون جديرين بهذه املثاقفة البناءة.
م�ستوى  يف  يكون  حني  املقرت�س  اأن  وي�سيف 
االبتكار  قوة  وميتلك  التح�رض،  من  عال 
واالإبداع، ي�ستفيد من االآخر بنوع من االإدماج 
والتطويع، لتلبية احلاجيات واالحتواء واالإبداع 

واالإ�سافة.
فيما يوؤكد الباحث موهوب اأن اإ�سكالية االإبداع 
هي تلك التي تقف على امل�ساهمة اجلماعية 
نع حا�رضها  لكل مكونات الب�رضية اليوم يف �سُ
اأن  من  يع�سُم  �سيء  فال  املعقد،  اجلماعي 
يُ�رضب الهزمية اأ�سحاب انتماء تاريخي ما، اأو 
ي�سيئوا اإن�سافه، يف حني قد ينت�رض له وين�سفه 

من هو بُحكم الغريب اأو االأجنبي.

�ضدقية

يبدو اأن االعتماد يف اإنتاج املحتوى االإعالمي 
�رضورة  الغربية  والبحوث  الدرا�سات  على 
وقال  الغالب  يف  يعني  فذلك  منها،  مفر  ال 
االإعالمي  املحتوى  مقدم  املغربي  ال�سحفي 
االهتمام  بنعباد،  ال�سمد  عبد  يوتيوب  على 
بجودة املعلومة وقيمتها العليمة، والبحث عن 

اأعلى درجات ال�سدقية وامل�سداقية.
العزيز  عبد  املغربي  الباحث  مييز  بدوره 
علمي  بهدف  والنقل  الرتجمة  بني  بوم�سهويل 
�رضوط  من  �رضط  فذلك  منهجي،  بحثي  اأو 

النه�سة العلمية والفكرية.
اقت�رض على  اإذا  االأمر  اأن  بوم�سهويل  وي�سيف 
الرتويج  �سياق  يف  االعتباطي  اال�ستناد  جمرد 
للتفاهة -كما يالحظ يف مواقع التوا�سل على 
اخل�سو�س- فاإن ذلك ال يعد احتفاء بالن�سو�س 
االأجنبية، وال بالن�سو�س العربية االإ�سالمية، بل 

انتقائية مفرطة الع�سوائية.

وال ينكر االأكادميي املغربي عبد الفتاح �سهيد 
احلاجة االأكيدة اإىل الثقافة الغربية حلل الكثري 
ي�سيف  لكنه  املعا�رض،  احلياة  اإ�سكاالت  من 
بغنى  تتميز  العربية  الثقافة  اأن  نت  للجزيرة 
ال  الذي  املنبع  ذلك  ويظالن  كبريين،  وثراء 
ين�سب باملعنى واحلياة وال يفتاأ يعلمنا النظر 

يف االأ�سياء والوجود.

ا�ضتقاللية
االعتماد  اعترب  الع�رضين،  القرن  بدايات  يف 
العلمي  البحث  يف  االأجنبية  املراجع  على 
ينظر  كان  الذي  املعريف  باال�ستقالل  م�سا�سا 
ال�سيا�سي  اال�ستقالل  من  جزء  اأو  كفرع  اإليه 

مبفاهيم الوطنية ال�سائدة اآنذاك.
فهل العودة اإىل الكتابة املتغربة جزء من مناخ 
لالإبداع  الذات  ب�سالحية  االإح�سا�س  فقدان 

واالبتكار؟
اأن  موهوب-  يربز  -كما  واهما  البع�س  يعتقد 
العربي  العامل  اإ�سكالية  واالآخر  االأنا  اإ�سكالية 
موؤرخ  مثال  جند  حني  يف  فقط،  واالإ�سالمي 
القرن  منذ  كويري  األك�سندر  الفرن�سي  العلوم 
خ�سمني  رهان  وهم  على  يقف  ع�رض،  التا�سع 
معا يف حماولتهما تدارك التخلف عن الركب 
تاريخية  ال�ستمرارية  منت�رض  بني  احل�ساري، 
بالن�سبة  الرو�سية  الذات  قوة  ي�سكل  ما  هي 
التاريخ  هذا  مع  القطع  دعاة  وبني  لكويري، 
وبني  رو�سيا  بني  يُحول  الذي  والعقال  العبء 

تقدمها وا�ستمراريتها وح�سورها بني االأمم.
االآن  يتعلق  ال  االأمر  اأن  بوم�سهويل  يربز  فيما 
بداية  اإبان  املتداول  باملعنى  باالغرتاب 
بلغ ذروته يف  الذي  باالغرتاب  بل  اال�ستقالل، 
افتقار  عن  الناجتة  الع�سوائية  اخللطة  هذه 
اإىل منظورات اإ�سالحية عميقة، يكون هدفها 
حترير الكينونة وتاأ�سيل الوجود يف اأفق اإن�ساين 
اإمكانية  يحقق  مبا  اأي  وحداثي،  دميقراطي 

للوجود احلر االأ�سيل.

الرتاث

يتجاوز  عندما  غريبا  اأحيانا  االأمر  يبدو 
التغريب،  خالل  من  الذات  عن  التعبري 
لي�سمل  وال�سيا�سية  االجتماعية  الق�سايا 
بع�س  نقراأ  ما  فكثريا  الرتاثية،  الق�سايا 
القدمي  العربي  باالأدب  املتعلقة  املو�سوعات 
اأو الرتاث االإ�سالمي مثل خالفات ال�سحابة اأو 
وال جند مرجعا عربيا،  التاريخية  ال�رضاعات 

اأو جند غلبة للمراجع االأجنبية.
وال يجد االإعالمي بنعباد معنى لذلك �سوى اأننا 
عملية  يف  اعتمد  ثقافيا،  مغاير  م�رضوع  اأمام 
املغايرة والتباين مع امل�رضوع الذاتي )الوطن 
ل�سان  اإىل  فقط  لي�س  تنتمي  قراءات  واالأمة(، 
مع  متنا�سبة  معرفية غري  اإىل حقول  بل  اآخر، 
احلديث  علم  تناول  مثال  املدرو�س،  احلقل 
من منظور علم االأنرثوبولوجيا، اأو القراآن من 

خالل اإ�سقاط مفهوم »تاريخية الن�س« عليه.

يعود الباحث اآيت لعميم ليذكر باأن الغرب نف�سه 
يف حلظة احتياجه ملا اأجنزه العرب -�سواء يف 
يتعلق باملوروث  اأو ما  ال�رضديات  اأو  العقليات 
الثقايف واالأدبي- متكن من اإدماج هذه الثقافة 
واال�ستفادة منها ب�سكل اإيجابي، فقد فتح ابن 
ليلة  األف  واألهمت  عقالنيا،  اأفقا  للغرب  ر�سد 

وليلة كل االآداب الغربية.

جتارب

التاريخ  اإىل  بالعودة  اأنه  لعميم  اآيت  وي�سيف 
فيما  �سالتنا  جند  قد  اجلغرافيا،  امتداد  ويف 
حلظة  يف  االإبداع  ح�سل  فقد  عنه،  نبحث 
مّلا  اإذ  االإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  ازدهار 
اليوناين  الفكر  اإىل  املاأمون  زمن  احتاجوا 
ترجموه واأدجموه يف بنية ثقافتهم، وا�ستعانوا 
الطوائف  وعلى  املخالفني  على  الرد  على  به 
العربي  بامل�رضوع  ترتب�س  كانت  التي  والنحل 

االإ�سالمي، فامت�ست الثقافة العربية جوهر ما 
كانت يف حاجة اإليه، وا�ستغنت عما ال يفيد.

�سعوب  جتربة  اأن  �سهيد  الباحث  يعترب  فيما 
باالحتذاء،  جدير  عميق  مثال  اآ�سيا  �رضق 
اأن  دون  املعا�رض،  العامل  يف  انخرطوا  فقد 
ووجودهم  اخلا�سة  وثقافتهم  ذواتهم  يفقدوا 
الذاتي، الأن ال�سبب االأ�سا�س هو االغرتاب غري 
الثقافية  وبقيمتها  بالذات  واجلهل  املح�سوب 

والفكرية والعلمية واالإبداعية.
جتربة  فاإن  �سهيد-  -بح�سب  واالآن  هنا  اأما 
االأ�ستاذ عبد الفتاح كيليطو، مثال مهم واأمنوذج 
نا�سح باملعنى واحلياة، فقد اطلع الرجل على 
املناهج الغربية واالآليات احلداثية وت�سبع بها، 
فا�ستطاع  وبعمق،  مبحبة  الرتاث  اإىل  عاد  ثم 
اأن يك�سف درره، واأن ي�سول ويجول فيه مبتعة 

واألق.

وعي بالذات

يقول االأ�ستاذ اآيت لعميم اإن كل اخلال�سات تبدو 
مفيدة، لكن االأهم من ذلك هو اأن هذا الوعي 
اأنتجت  وعلوم  معارف  من  تراكم  وما  بالذات 
عرب مرور االأزمنة، واإعادة اكت�سافه عرب روؤية 
متب�رضة ت�سندها رغبة حقيقية واإرادة �سيا�سية 
ووطنية للنهو�س واالنخراط يف �سناعة التاريخ 
املعا�رض، كفيل باأن ي�سلك املجتمع الثقايف يف 
ب�سكل  االنخراط  على  وي�سجع  االرتقاء،  �سبل 
الغربية  لهذه املرجعيات  االإ�سافة  اإيجابي يف 
واإفادتها من خالل جتريبها يف بيئة مغايرة، ال 

اأن نبقى يف حلظة التلمذة واالنبهار.
اتقاوؤه  يلزم  ما  اأن  االأ�ستاذ موهوب  يربز  فيما 
الهوية  ق�سايا  بخ�سو�س  الذات  يتهدد  فيما 
االنكما�س  هو  واللغة،  واالآداب  والرتاث 
واالنغالق على النف�س، والذي يتهددها يف اآخر 
املطاف باالإتيان عليها و�سوقها اإىل االنقرا�س 

والفناء.
 وكالت 
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كيف حتمي نف�سك من

 فريو�س كورونا؟
اأ�صبح فريو�س كورونا اجلديد »حالة طوارئ �صحية عامة تثري قلًقا 
دولًيا«، واأ�صفر عن مقتل اأكرث من 2300 �صخ�س، واإ�صابة اأكرث من 76 
األف �صخ�س يف جميع اأنحاء العامل والأ�صواأ من ذلك: تتوقع املراكز 
ي�صتمر هذا  اأن  والوقاية منها،  الأمرا�س  لل�صيطرة على  الأمريكية 
الفريو�س يف النت�صار ملا بعد هذا العام اإليك ما الذي يجعل هذه 

ال�صاللة غري عادية، وما ميكنك القيام به حلماية نف�صك.

ملاذا هذا الفريو�س
 التاجي خمتلف؟

هناك العديد من اأنواع الفريو�صات التاجية، يت�صبب بع�صها بنزلت 
الربد.

القاتلة ت�صمى فريو�س كورونا »اجلديد« لأنه مل  ال�صاللة  لكن هذه 
يتم التعرف عليه �صابقاً لدى الب�رش.

ويُعترب غري عادي لعدة اأ�صباب:
-  يعتقد العلماء اأن هذا النوع من فريو�س كورونا قفز من حيوان 

خمتلف اإىل اإن�صان، وهذا اأمر نادر احلدوث.
-  اأ�صبح بعد ذلك قاباًل لالنتقال من اإن�صان اإىل اإن�صان، وهو اأمر 

نادر احلدوث.
ت�صل  ملدة  الأعرا�س  عليه  تظهر  ل  قد  به  امل�صاب  ال�صخ�س   -
اإىل 14 يوماً بعد التعر�س. وهذا مثري للقلق ب�صكل خا�س لأن هذا 
اأي  وجود  ينتقل يف ظل عدم  اأن  اجلديد، ميكن  التاجي  الفريو�س 

اأعرا�س لدى ال�صخ�س.

ما هي الأعرا�س؟
يف  و�صعوبة  احللق،  والتهاب  الأنف،  و�صيالن  وال�صعال،  احلمى، 

التنف�س هي بع�س اأكرث الأعرا�س ال�صائعة لفريو�س كورونا.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية: »قد يكون الأمر اأ�صد بالن�صبة لبع�س 

الأ�صخا�س وقد يوؤدي اإىل التهاب رئوي اأو �صعوبة يف التنف�س«.
اأنه نادراً ما يكون املر�س قاتاًل، حيث يبدو اأن  وت�صيف املنظمة 
موجودة  طبية  حالت  من  يعانون  الذين  والأ�صخا�س  ال�صن  كبار 
م�صبقاً )مثل مر�س ال�صكري واأمرا�س القلب( اأكرث عر�صة لالإ�صابة 

ال�صديدة بهذا الفريو�س.

كيف ت�ستطيع حماية نف�سك؟
اإنه  وا�صنطن  ولية  يف  ال�صحة  وزير  وي�صمان،  جون  الدكتور  وقال 
يجب على اجلمهور اأن يفعل »ما يفعله الأ�صخا�س يف كل مو�صم من 

موا�صم نزلت الربد والإنفلونزا«.
 20 ملدة  وال�صابون  باملاء  با�صتمرار  اليدين  غ�صل  ذلك  ويت�صمن 

ثانية على الأقل.
عند  بالكامل  واأنفك  فمك  بتغطية  قم  بالغثيان،  ت�صعر  كنت  واإذا 
ال�صعال اأو العط�س. ولكن ل ت�صتخدم يديك. وا�صتخدم كوع اليد اأو 

منديال ترميه فوراً.
ا بالبقاء على بعد 3 اأقدام اأو  وتو�صي منظمة ال�صحة العاملية اأي�صً

مرت واحد على الأقل من اأي �صخ�س قد يكون م�صاباً.

هل هناك عالج لفريو�س 
كورونا اجلديد؟

ل. ميكن عالج املر�صى وقد يتعافون من اأعرا�صهم، ولكن ل يوجد 
عالج معروف لفريو�س كورونا اجلديد.

ماذا عن اللقاح؟
يعمل العلماء على لقاح، لكن ل يتوقعون ذلك يف اأي وقت قريب.

ولكنها  لقاح،  تطوير  لل�صحة  الأمريكية  الوطنية  املعاهد  وحتاول 
تقول اإن الأمر �صي�صتغرق ب�صعة اأ�صهر على الأقل قبل بدء التجارب 

ال�رشيرية، واأكرث من عام حتى ي�صبح اللقاح متاحاً بالفعل.
للطب يف  بايلور  كلية  اللقاحات يف  الدكتور بيرت هوتز، عامل  وقال 
هيو�صنت، اإن العلماء يف تك�صا�س، ونيويورك، وال�صني، يحاولون اأي�صاً 

اإنتاج لقاح. لكن التحدي هائل.
واأ�صاف اأن »الدر�س الذي تعلمناه هو اأن الإ�صابات بفريو�س كورونا 

خطرية وواحدة من اأحدث واأكرب التهديدات ال�صحية العاملية«.

كورونا حول العامل

الوفيات تقرتب من 3 اآلف وامل�سابون 87 األفا
الرب  يف  وفاة  و870  األفني  ت�صجيل 
اإيران،  يف  و43  لل�صني،  الرئي�صي 
كوريا  يف  و17  اإيطاليا،  يف  و29 
وحالتي  اليابان  يف  و12  اجلنوبية، 
يف  ومثلهما  كونغ،  هونغ  يف  وفاة 
يف  واحدة  وفاة  وحالة  فرن�صا، 
واأ�صرتاليا  والفلبني  تايوان  من  كل 

والوليات املتحدة وتايالند
الأنا�صول

فريو�س  وفيات  عدد  اقرتب 
انت�رش  التي  امل�صتجد،  »كورونا« 
حاجز  من  دولة،   60 من  اأكرث  يف 
الـ3 اآلف، حتى �صباح الأحد، فيما 
باتت اأعداد امل�صابني على اأعتاب 

الـ87 األفا.
اأح�صتها  ملعلومات  ووفقا 
اإعالنات  اإىل  ا�صتنادا  الأنا�صول 
ر�صمية، ارتفع عدد الوفيات جراء 
�صخ�صا  و980  األفني  اإىل  الفريو�س 
األفني  ت�صجيل  مت  اإذ  العامل  حول 
و870 وفاة يف الرب الرئي�صي لل�صني، 
و43 يف اإيران، و29 يف اإيطاليا، و17 
يف كوريا اجلنوبية، و12 يف اليابان 
كونغ،  هونغ  يف  وفاة  وحالتي 
وفاة  وحالة  فرن�صا،  يف  ومثلهما 

والفلبني  تايوان  كل من  واحدة يف 
املتحدة  والوليات  واأ�صرتاليا 
اأعداد  بلغت  بينما  وتايالند 
و900  األفا   86 من  اأكرث  امل�صابني 

، ح�صب املعلومات ذاتها.
بالفريو�س  امل�صابني  عدد  وبلغ 
األفا   79 ال�صيني  الرئي�صي  الرب  يف 

و824 �صخ�صاً، و95 يف هونغ كونغ، 
و10 يف ماكاو، و39 يف تايوان.

ووهان  مدينة  الفريو�س يف  وظهر 
 12 يف  مرة،  لأول  ال�صني  و�صط 
بكني  اأن  اإل   ،2019 دي�صمرب/ 
منت�صف  ر�صميا  عنه  ك�صفت 
منظمة  واأعلنت  املا�صي.  جانفي 

الطوارئ  حالة  العاملية  ال�صحة 
تف�صي  ملواجهة  دويل  نطاق  على 
يف  لحقا  انت�رش  الذي  الفريو�س، 
حالة  يف  ت�صبب  ما  بلدان؛  عدة 

رعب �صادت العامل اأجمع.

�سحة

رفع درجة تقييم اخلطر يف انت�سار فريو�س كورونا
العاملية  ال�صحة  منظمة  اأعلنت 
تقييمها«  درجة  »رفع  عن  اليوم 
فريو�س  وتاأثري  انت�صار  خلطر 
»مرتفع  م�صتوى  اإىل  كورونا 
جاء  العامل.  م�صتوى  على  للغاية« 
للمدير  الدورية  الإحاطة  ذلك يف 
جنيف،  يف  اليوم  للمنظمة،  العام 
امل�صتمرة  »الزيادة  فيها  و�صف 
البلدان  وعدد  احلالت،  عدد  يف 
باملثرية  موؤخرا  املت�رشرة« 

للقلق.
العام  املدير  اأورد  وح�صبما 
العاملية  ال�صحة  ملنظمة 
غيربيي�صو�س،  تيدرو�س  الدكتور 
اليومي  ال�صحفي  املوؤمتر  يف 
امل�صتجدات  اأحدث  ل�صتعرا�س 
فاإن  كورونا،  بفريو�س  املتعلقة 

اإ�صابة  حالة   329 �صجلت  ال�صني 
املا�صية  �صاعة   24 الـ  خالل 

)الأقل يف اأكرث من �صهر.(
تيدرو�س  الدكتور  وحذر 
الزيادة  اأن  من  غيربيي�صو�س 
احلالت،  عدد  يف  امل�صتمرة 
خالل  املت�رشرة  البلدان  وعدد 
الأيام القليلة املا�صية، تبعث على 
»اخت�صا�صيني  اأن  م�صيفا  القلق، 
للمنظمة  تابعني  الأوبئة  يف 
ب�صكل  التطورات  هذه  يراقبون 

م�صتمر. »
�صباحا   6 ال�صاعة  الآن،  وحتى 
بتوقيت جنيف هذا ال�صباح، تكون 
ال�صني قد »اأبلغت منظمة ال�صحة 
اإ�صابة  العاملية عن 78،959 حالة 
حالة   2،791 تت�صمن  بالفريو�س، 

وفاة« منذ بداية الفا�صية.
»خارج ال�صني، هناك الآن 4،351 
حالة يف 49 دولة، و67 حالة وفاة،« 
يف  العام  املدير  اأورد  ح�صبما 
الأم�س،  »حتى  اليومي:  املوؤمتر 
اأبلغت كل من الدمنارك واإ�صتونيا 
عن  ونيجرييا  وهولندا  وليتوانيا 

اأوىل حالت الإ�صابة فيها.«
هذه  كل  اإن  املنظمة  وتقول 
بالنت�صار  روابط  لها  احلالت 
من  حالة   24( اإيطاليا  يف  الأخري 
مت  بينما  دولة(،   14 اإىل  اإيطاليا 
ت�صدير 97 حالة من اإيران اإىل 11 

دولة.
تيدرو�س  الدكتور  واأكد 
من  يزال  »ل  اأنه  غيربيي�صو�س 
معظم  تتبع  الآن  حتى  املمكن 

ات�صال  م�صدر  اإىل  احلالت 
من  جمموعات  اأو  معروف 
»عدم  اإىل  م�صريا  احلالت،« 
على  الآن،  حتى  يدل،  ما  وجود 
يف  بحرية  ينت�رش  الفريو�س  اأن 

املجتمعات«.
وقال املدير العام اإن ذلك يو�صح 
الدويل  واملجتمع  الدول  اأمام  اأن 
الفريو�س  هذا  لحتواء  فر�صة 
قوية  اإجراءات  اتخاذ  مت  ما  »اإذا 
وقت  يف  احلالت  عن  للك�صف 
املر�صى«  ورعاية  وعزل  مبكر، 

وتتبع ات�صالتهم باآخرين.
هذا  لحتواء  »املفتاح  ويظل 
العام  املدير  ح�صب  الفريو�س« 
هو  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 

»ك�رش �صل�صلة انتقال العدوى.«

تيدرو�س  الدكتور  واأعلن 
من  اأكرث  هناك  اأن  غيربيي�صو�س 
20 لقاحا يتم تطويره على م�صتوى 
العامل الآن، »والعديد من العالجات 
يف التجارب ال�رشيرية« التي تتوقع 
نتائجها  على  »احل�صول  املنظمة 
اأ�صابيع.«   الأوىل يف غ�صون ب�صعة 
الأرفع  ال�صحي  امل�صوؤول  اأن  غري 
باأن  اأي�صا  ر  ذَكّ املنظمة  يف 
»الإجراءات  من  عددا  هناك 
بها  القيام  فرد  لكل  ميكن  التي 
م�صريا  والآخرين،«  نف�صه  حلماية 
الإر�صادات  اإتباع  �رشورة  اإىل 
اأخ�صائيي  وا�صت�صارة  الوطنية 
الدكتور  د  وعَدّ املحليني.  ال�صحة 
توجيهات  ع�رشة  غيربيي�صو�س 
املنظمة  تو�صي  لالأفراد  �صحية 

باتباعها، بالإ�صافة اإىل الإر�صادات 
الوطنية.

باملاء  التنظيف  ذلك  بني  من 
وال�صابون بانتظام وتعقيم اليدين، 
ومقاعد  الأ�صطح  وتنظيف 
املطبخ ومكاتب العمل با�صتخدام 
ال�صحي  والتثقيف  املطهرات؛ 
وا�صتخدام  الفريو�س  حول 
جهات  مثل  املوثوقة  امل�صادر 
ال�صحة العامة املحلية اأو الوطنية 
اأو  املحلي،  ال�صحة  اأخ�صائي  اأو 

موقع منظمة ال�صحة العاملية.
التوجيهات  هذه  تت�صمن  كذلك 
وغريها  امل�صافرين  اإىل  تو�صيات 
من التوجيهات العامة لكبار ال�صن 
والذين يعانون م�صبقا من حالت 
القلب  اأمرا�س  مثل  مر�صية 

والأوعية الدموية اأو حالة اجلهاز 

ال�صكري«  مر�س  اأو  التنف�صي 

باعتبارهم الأكرث عر�صة لالإ�صابة 

مبر�س �صديد.

كورونا" فريو�س  وعالجات  لقاحات  جمال  يف  م  "تقُدّ
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الحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني

يجوز منع �حلج و�لعمرة »موؤقتا« ب�سبب كورونا
اإ�سطنبول/ الأنا�سول

لالحتاد  العام  الأمني  اأفتى 
علي  امل�سلمني،  لعلماء  العاملي 
بجواز  الأحد،  اأم�س  داغي  القره 
واحلج  العمرة  منا�سك  اأداء  منع 
وباء  انت�سار  حال  يف  »موؤقتا«، 
الظن  وغلب  قاطع  ب�سكل  كورونا 
اأن احلجاج اأو بع�سهم قد ي�سيبهم 

الوباء ب�سبب الزدحام.
مف�سلة  فتوى  يف  ذلك  جاء 
حول  داغي،  القره  اأ�سدرها 
الأحكام املتعلقة بانت�سار فريو�س 
ظل  يف  معه  والتعامل  كورونا 
النا�س،  من  الكثري  حلياة  تهديده 

و�سل الأنا�سول ن�سخة منها.
يتعلق  فيما  الفتوى،  يف  وجاء 
اأنه  »الراجح  واحلج:  العمرة  مبنع 
حتقق  اأو  قطعا  الوباء  انت�رش  اإذا 

اخلرباء  خالل  من  الظن-  غلبة 
اأو  احلجاج،  اأن  املخت�سني- 
الوباء  هذا  ي�سيبهم  قد  بع�سهم 
منع  فيجوز  الزدحام،  ب�سبب 
اأو احلج موؤقتاً مبقدار ما  العمرة 

يدراأ به املف�سدة«.
على  اتفقوا  »الفقهاء  اأن  واأ�ساف 
خوف  عند  احلج  ترك  جواز 
الطريق، بل اإن ال�ستطاعة )لأداء 
الأمن  مع  اإل  تتحقق  لن  احلج( 
الأمرا�س  فاإن  ولذلك  والأمان، 
الوبائية تعد من الأعذار املبيحة 
اأن  ب�رشط  والعمرة  احلج  لرتك 
غلبة  على  قائما  اخلوف  يكون 
اأو انت�ساره  الظن بوجود املر�س، 
ب�سبب احلج والعمرة«و�سدد القره 
داغي على اأن اخلوف من انت�سار 
والعمرة  احلج  ب�سبب  املر�س 
من  الخت�سا�س  اأهل  يقدره 

من  قرار  ب�ساأنه  وي�سدر  الأطباء 
ال�سعودية واأ�سار اأنه يف حال اإبقاء 
فحينئذ  مفتوحا  احلج  اأو  العمرة 
ظهر  التي  للدولة  التقدير  يعود 
من  مواطنيها  مبنع  الوباء  فيها 
اأداء احلج خوفاً من نقل الوباء اإىل 

احلجيج واملعتمرين.
قال  اجلمعة،  �سالة  ترك  وحول 
ترك  »يجوز  اإنه  داغي،  القره 
انت�سار  عند  واجلماعة  اجلمعة 
ذلك  ولكن  خميفة،  لأنها  الأوبئة، 
م�رشوط باأن يكون اخلوف حمققاً 
ل  اأنه  وهم«وبني  جمرد  ولي�س 
يجوز غلق اجلوامع اإل اإذا انت�رش 
�سدور  عند  اأنه  مو�سحا  الوباء، 
باإغالق  اأو �سحية  اأوامر حكومية 
فيجوز  واجلامعات  املدار�س 

اإغالق امل�ساجد.
الأمني  قال  ال�سعيد،  ذات  وعلى 

لعلماء  العاملي  لالحتاد  العام 
يوجب  »الإ�سالم  اإن  امل�سلمني، 
من  الوقاية  باأ�سباب  الأخذ 
ال�سحي  واحلجر  والعالج  الوباء 
ال�سحية  اجلهات  تفر�سه  كما 
املخت�سة«و�سدد على اأنه ل يجوز 
خروج من كان يف البلد الذي فيه 
الوباء اإىل بلد اآخر حتى ل ينت�رش 
اأن  داغي،  القره  وذكر  املر�س 
املنطقة  دخول  مينع  الإ�سالم 
يف  الت�سبب  جواز  لعدم  املوبوءة 
تهلكة الإن�سان لنف�سه، اإ�سافة اإىل 
اإل  املر�سى  جماورة  جواز  عدم 
من اأجل العالج مع الأخذ بجميع 

و�سائل احلماية الطبية.
يف�سح  اأن  كما �سدد على �رشورة 
بالوباء  م�ساب  باأنه  �سعر  من 
باإ�رشار  يت�سبب  ل  حتى  باإ�سابته 

الآخرين وانت�سار الأوبئة.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

نن �ل�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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ق�شية 

الأنا�ضول

فرباير   27 ليلة  فبحلول 
�شخ�شا؛   38 ُقتل  املا�شي، 
ال  نفق  يف  عائالتهم  دخلت 
له من احلزن، وحياتهم  نهاية 
عليها  تخيم  باالأ�شا�ش  اله�شة 
اندالع  منذ  اأخرى  ماآ�ٍش 
الطائفية،  ال�شغب  اأعمال 
تلك  والقتل  العمد،  واحلرق 
التي  االأ�شواأ  تعد  املاآ�شي 

منذ  نيودلهي  ت�شهدها 
ال�شغب  اأعمال  اندالع 
لل�شيخ  املناه�شة 
عقب  دينية(  )طائفة 
الوزراء  رئي�شة  اغتيال 
يف  غاندي  اإنديرا 

.1984
اأعمال  عك�ش  وعلى 
وقعت  التي  ال�شغب 
والتي   ،1984 يف 
االأقل  على  بداأت 

والتدفق  ال�شدمة،  ب�شبب 
والغ�شب  للحزن  العفوي 
الوزراء،  رئي�شة  مقتل  من 
حول  عفوي  �شيء  يوجد  ال 
يف  احلالية  العنف  دوامة 
ت�شهده  فما  املرة  هذه  دلهي 
خمطط  هجوم  هو  املدينة 
له على امل�شلمني الذين كانوا 
تعديل  قانون  �شد  يتظاهرون 
وتواأمه   )CAA( اجلن�شية 
الوطني  ال�شجل  املخيف، 

.)NRC( للمواطنني
جمتمعة  االأفعال  هذه  وتهدد 
تقريبا من  بحرمان كل م�شلم 
حقوقه وتعر�شه للرتحيل، اإذا 
اأو  وثائق  تقدمي  ي�شتطع  مل 
اأنه  اآخر على  دليل مقبول  اأي 
الهجوم  و�شن  هندي  مواطن 
�شد امل�شلمني بوا�شطة »كابيل 
ال�شاب  ال�شيا�شي  مي�رشا«، 
»بهاراتيا  حزب  من  الطموح 
خ�رش  الذي  احلاكم،  جاناتا« 
والية  جمل�ش  انتخابات  للتو 
انتخابية  دائرة  عن  دلهي، 

�شنوات،  خم�ش  قبل  بها  فاز 
العلماين  للحزب  كمر�شح 

)حزب الرجل العادي(.
اإىل  االآن  مي�رشا،  وي�شعى 
حزب  داخل  موقعه  تعزيز 
واالنتقام  جاناتا،  بهاراتيا 
امل�شلمني  الناخبني  من 
عن  م�شوؤولني  يعتربهم  الذين 
املحتجون  وكان  هزميته. 
تعديل  قانون  �شد  ال�شلميون 
وال�شجل   )CAA( اجلن�شية 

 )NRC( للمواطنني  الوطني 
ولي�ش  م�شلمون  وغالبيتهم 
وبداأ  منا�شبا  هدفا  جمعيهم، 
مي�رشا، هجومه يف 23 جانفي 
املا�شي، ولي�ش 24 يناير، كما 

تداولت و�شائل االإعالم.
جمموعة  بن�رش  قام  وحينئذ، 
اأنه  توؤكد  التي  التغريدات  من 
اآخر،  باغ  ل�شاهني  ي�شمح  لن 
دائرته  منطقة  يف  يحدث  اأن 
اأتباعه على  االنتخابية، وحث 
التجمع باأعداد كبرية يف موقع 
اليوم  �شباح  يف  االحتجاج 

التايل.
مقر  باغ«  »�شاهني  ومنطقة 
منذ  م�شلمات  ن�شاء  اعت�شام 
االأول  دي�شمرب/كانون   15
املا�شي، احتجاجا على قانون 
اأ�شبحت  حركة  يف  اجلن�شية، 
مبثابة املحفز الوطني للثورة 

�شد هذا القانون.
ويف اليوم التايل، وجه  مي�رش، 
بتطهري  ال�رشطة  اإىل  اإنذارا 
وت�شاند  جفراباد،  يف  الطرق 

�شمال  منطقتان  وهما  ـ  باغ 
فيها  اأغلق  دلهي  �رشقي 
يف  ـ  الطرق  املتظاهرون 
غ�شون ثالثة اأيام واإال واجهوا 

العواقب.
املتجمهر  اأتباعه  جي�ش  لكن 
خالل  من  جمعه  الذي 
انتظار  يطق  مل  تغريداته 
وباغت  االإنذار  مهلة  نهاية 

املحتجني.

كبري  ح�شد  جتمع  واالأحد، 
احلجارة  حاملني  ال�شبان  من 
اأحياء  اأحد  يف  والع�شي، 
ر�شق  يف  وبداأوا  ماوبور، 
قانون  �شد  املتظاهرين 

اجلن�شية باحلجارة.
واأعقب ذلك اأول هجوم من�شق 
غ�شون  يف  امل�شلمني  على 
اليوم،  ظهر  وبحلول  �شاعات. 
مت قتل 5 اأ�شخا�ش واإ�شابة 78 

يف اال�شتباكات.

اأو  �ضريحة  اأوامر 
اإ�ضارات �ضمنية؟

حاولت  ال�رشطة  اأن  ويبدو 
االأقل،  على  االأول  اليوم  يف 
مل  اإن  االأماكن،  بع�ش  ويف 
العنف،  منع  جميعها،  يكن 
كبار  اأحد  تعر�ش  حيث 
الإ�شابات  ال�رشطة  �شباط 
اإىل  ونُقل  الراأ�ش  يف  خطرية 
ذلك  منذ  ولكن  امل�شت�شفى 
احلني، تراجعت همة ال�رشطة 

و�شارت غري مبالية باالأو�شاع 
ب�شكل مثري للده�شة.

التقارير  ع�رشات  وتظهر 
مقاطع  ومئات  ال�شحفية 
الفيديو املتداولة على و�شائل 
التوا�شل االجتماعي، عنا�رش 
لل�رشطة تقف مكتوفة االأيدي 
التي  املتاجر  حترق  بينما 
اإطالق  ميلكها م�شلمون، ويتم 
النريان على ال�شباب امل�شلمني 

اأو ي�رشبون حتى املوت.
تكن  مل  كما 
طة  ل�رش ا
متاما،  حمايدة 
اإذ تظهرهم عدة 
فيديو  مقاطع 
يلتقطون  وهم 
احلجارة الإلقائها 
احل�شود  على 
لهم،  املقابلة 
ن  يحطمو و
مراقبة  كامريات 
و�شعتها  التي  ال�شوارع 
من  للحد  دلهي  مدينة  اإدارة 
الن�شاء  �شد  ال�شيما  اجلرائم، 
ال�رشطة  جعل  الذي  ما  لكن، 
تتخلى عن واجبها يف احلفاظ 
على القانون والبدء يف خرقه 

بدال من ذلك؟
هو  املبا�رش  اجلواب 
رمبا  تلقتها،  التي  التوجيهات 
بالتاأكيد  ولكن  �رشيح،  ب�شكل 

من خالل اإ�شارات �شمنية، 
من كبار القادة يف احلكومة، 
الوزراء  رئي�ش  من  بدءا 
نف�شه  مودي«  »ناريندرا 
ال�رشطة  ترتدد  مل  فبينما 
يف توجيه اتهامات باإثارة 
ع�رشات  �شد  الفتنة 
الذين  املتظاهرين 

القانون  تعديل  عار�شوا 
تعتقل  مل  الوطني،  وال�شجل 
الإلقائه خطاب  كابيل مي�رشا؛ 
اأتباعه  وحتري�ش  الكراهية 

املتجمهرين.
 97 دام  عام  خطاب  وفى 

األقاه فى دلهى يوم 22  دقيقة 
دي�شمرب، عندما كانت مظاهرة 
اتهم  ذروتها،  فى  باغ  �شاهني 
ومناف�شيه  الكوجنر�ش  مودي، 
بتاأجيج  االآخرين  ال�شيا�شيني 
الت�رشيعني  �شد  املعار�شة 
وال�شجل  اجلن�شية  )قانون 
»ال�شعب«  الوطني(،  كما حث 
ال�رشطة  م�شاعدة  على 
العقبات  الإزالة  املحا�رشة 
تنفيذهما  دون  حتول  التي 
العوائق،  بطبيعة  يتعلق  وفيما 
اأمثلة عنها،  اأدق  نحو  اأو على 
�شابق،  وقت  يف  مودي  قال 
عليهم  التعرف  »ميكنك 
التي  املالب�ش  خالل  من 
اإىل  اإ�شارة  يف  يرتدونها«، 

املالب�ش املميزة للم�شلمني.
نداء  قوبل  دي�شمرب،    22 ويف 
ب�رشخات  احلما�شي،  مودي 
من اجلمهور تطلب منه االإذن 
بتنفيذ رغباته. وبعد 5 اأ�شابيع، 
اأمام  خطابا  يلقي  كان  بينما 
جمل�ش  انتخابات  قبل  جتمع 

اأنوراغ  حث  دلهي،  والية 
يف  �شغري  وزير  وهو  ثاكور، 
حكومة مودي، جمهورا مغرقا 
على  دلهي  يف  احلما�شة  يف 
»قتل جميع اخلونة لالأمة«ويف 
»اخلونة«  هم  ملن  تو�شيفه 
�شف  يف  ميتدون  »اإنهم  قال 

وزراء  رئي�ش  من  طويل 
اإىل  خان،  عمران  باك�شتان 
راهول  املوؤمتر  حزب  زعيم 
دلهي  وزراء  ورئي�ش  غاندي، 
كيجريوال«واأ�شاف  اأرفيند 
اأنهم »امل�شلمون واملارك�شيون 
و«العلمانيون الزائفون«، الذين 
الهندي،  بالعلم  يلوحون  كانوا 
�شلميا  للمحتجني  و�شفه  يف 
الت�رشيعية  التعديالت  �شد 
اعتقال  يتم  ومل  املدنية 
بعد  مودي،  قام  بل  ثاكور، 
مبنحه  مبكافاأته  اأيام  خم�شة 
على  الربملان  يف  الرد  �رشف 
عيد  ع�شية  الرئي�ش  خطاب 
�شدى  وا�شتمر  اجلمهورية 
يف  ي�رشي  الكراهية  خطاب 
اأيام،  غ�شون  ويف  حزبه. 
حلزب  اآخران  مر�شحان  اأثار 
دلهي،  يف  جاناتا  بهاراتيا 
يف  امل�شلمني  �شد  الكراهية 
االنتخابات،  قبل  خطاباتهما 
�شيئا  تفعل  ال  ال�رشطة  بينما 
ويف  املمار�شات  هذه  جتاه 

عندما  املا�شي،  فرباير   26
اأحرقت دلهي، اأعطت حكومة 
حلكم  نهائيا  تاأييدا  مودي 

الغوغاء يف دلهي.
التما�ش  اإىل  اال�شتماع  واأثناء 
املدنية،  احلقوق  ن�شطاء  من 
اأمهل القا�شي اإ�ش موراليداران 

دلهي،  العليا يف  من املحكمة 
�رشطة العا�شمة يوما لت�شجيل 
�شد  املرفوعة  الق�شايا 
بهاراتيا  امل�رشعني من حزب 
خطابات  األقوا  الذين  جاناتا، 

كراهية �شد امل�شلمني.
م�شاء  من   11 وال�شاعة   
القا�شي  نقل  مت  ذاته،  اليوم 
اإىل حمكمة عليا  موراليداران 
البنجاب  حمكمة   - اأخرى 
 14 مُينح  اأن  دون   - وهاريانا 
للق�شاة  عادة  مُتنح  التي  يوما 
لت�شجيل اآرائهم ب�شاأن الق�شايا 
التي ينظرون فيها قبل نقلهم.
الق�شايا  عبء  يتول  ومل 
العليا  املحكمة  رئي�ش  �شوى 
حتركه  كان  الذي  دلهي،  يف 
الوقت  متديد  هو  االأول 
يف  للبت  للحكومة  املمنوح 
�شد  �شتتخذه  الذي  االإجراء 
الكراهية  )مثريي  امل�رشعني 

�شد امل�شلمني( اإىل �شهر.
اإىل  الر�شالة  و�شلت  لقد 
الق�شاء  ا�شت�شلم  لقد  النا�ش: 
االآخر  هو  الهندي 
احلكومة  �شلطة 
يعد  ومل  الغا�شمة، 
الثالثة  الركيزة 

للدميقراطية.
حكم الغوغاء قد اأتى 

ليبقى يف الهند. 
هو  الكاتب      .   .
و�شحفي  هندي  اقت�شادي 
خم�رشم، كما عمل يف برنامج 
االإمنائي،  املتحدة  االأمم 
وم�شت�شار  الدويل،  والبنك 
الهند  وزراء  لرئي�ش  اإعالمي 

االأ�شبق يف بي �شينغ.

جاء الربيع اإىل نيودلهي ليزيل ال�ضباب الدخاين لف�ضل ال�ضتاء، وحتولت ال�ضماء 
اإىل اللون الأزرق مرة اأخرى، وتفتحت الأزهار يف احلدائق  مل ير الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب، �ضيئا خالل زيارته الق�ضرية للعا�ضمة نيودلهي، 
ليعطيه فكرة عن دوامة العنف التي كانت حتتدم يف اأجزاء من العا�ضمة.

تقدير موقف

حكم الغوغاء يت�شدر امل�شهد يف الهند 
.       اإّن دوامة العنف يف دلهي واملرافقة لالحتجاجات املناه�ضة لقانون اجلن�ضية هي هجوم خمطط له �ضد امل�ضلمني

.       ال�ضرطة والق�ضاء يف الهند باتا حتت �ضيطرة حكومة غا�ضمة متار�س متييزا وا�ضحا �ضد امل�ضلمني
.        مقال لربمي �ضانكار جها/ م�ضت�ضار �ضابق، حول �ضيا�ضات احلكومة الهندية �ضد م�ضلميها

ملن هم »اخلونة« قال »اإنهم ميتدون يف �ضف 
طويل من رئي�س وزراء باك�ضتان عمران خان، اإىل 
زعيم حزب املوؤمتر راهول غاندي، ورئي�س وزراء 

دلهي اأرفيند كيجريوال«واأ�ضاف اأنهم »امل�ضلمون 
واملارك�ضيون و«العلمانيون الزائفون«، الذين كانوا 
يلوحون بالعلم الهندي، يف و�ضفه للمحتجني �ضلميا

ليلة 27 فرباير املا�ضي، ُقتل 38 �ضخ�ضا؛ دخلت 
عائالتهم يف نفق ل نهاية له من احلزن، 

وحياتهم اله�ضة بالأ�ضا�س تخيم عليها ماآ�ٍس 
اأخرى منذ اندلع اأعمال ال�ضغب الطائفية
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الو�سط:2020/03/02

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

حمكمة اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 15/03856 رقم الفهر�س: 16/00151 تاريخ 

احلكم: 16/01/13
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا 
اخلربة  بعد  الدع�ى  يف  ال�شري  اعادة  قب�ل  ال�شكل:  يف  ح�ش�ريا 
�شكال. يف امل��ش�ع: اإفراغ احلكم ال�شادر قبل الف�شل يف امل��ش�ع 
عن حمكمة اجللفة ق�شم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ: 2015/02/25 حتت 
رقم فهر�س: 15/00839. واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري 
الطبي خليفي حمم�د امل�دعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 
على  باحلجر  احلكم   - يلي:  مبا  احلكم  وبالنتيجة   .2015/03/25
املرجع �شده امل�شمى حنايف م��شى امل�ل�د بتاريخ: 1996/01/07 
ببلدية م�شعد ولية اجللفة لأبيه بلخري ولأمه حنايف ال�شحراء. مع 
اأمر املرجع حنايف بلخري بن�رس هذا احلكم والتاأ�شري بهذا احلكم 
على �شهادة ميالد املرجع �شده يف �شجالت احلالة املدنية ورف�س 
احلكم  بذا �شدر هذا  التاأ�شي�س.  لعدم  ذلك من طلبات  مازاد عن 
املذك�ر  التاريخ  يف  املنعقدة  العلنية  باجلل�شة  جهرا  به  واأف�شح 

اأعاله، ول�شحته وقع على اأ�شله كل من الرئي�س واأمني ال�شبط. 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
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            10 000DA
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APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الو�سط:2020/03/02

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�سر الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رساقة جمل�س ق�شاء تيبازة، ع�ش� ال�رسكة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، الكائن 

مقرها برقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات اإيدير، ال�رساقة، امل�قع اأدنـــــــــــــاه.
ومب�جــب ال�شيغــة التنفيذيــة لأمــر الأداء ال�شــادر عـــن رئيــ�س حمكمــة ال�رساقـــة، بتاريــخ 2019/07/23، رقــم الق�شيــة 19/3217، رقـــم الفهـــــــــر�س 19/3626.

وتنفيذا لالأمـر ال�شـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رساقـة بتاريـخ 2020/02/20، حتـت رقـــم 20/919،
املت�شمن الإذن بن�رس م�شم�ن حم�رسي التبليغ الر�شمي للتكليف بال�فاء وال�شند التنفيذي بجريـدة ي�مية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

ومبقت�شـــى امل�اد 412، 612 و613 مـــن قانــــ�ن الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.
 نكلــــف عــن طريـــق الن�شــــر  

ال�رسكة ذات الأ�شهم كرميد "فندق الريا�س" – املمثلة من قبل م�شريهــــــــــــــــــــــا.
الكائن مقرها : �شيــدي فــــرج، �شطاوالــــي، اجلزائـــــــــــــــــــــر.

بــاأدائها بـني يدينـا خـالل الأجـل القان�نـي :
لفائـــدة : م�ؤ�ش�شة ذات ال�شخ�س ال�حيد وذات امل�ش�ؤولية املحدودة "األ بروف"، املمثلة من قبل م�شريهـــــا.

الكائن مقره  : حي ب�تيال ي�ن�س 02 رقم 01، بلدية القبة، اجلزائــــــــــــــــــــــر.
القائمة يف حقها واحلا�رسة عنها يف ق�شية احلال وكيلتها الأ�شتاذة/ �شلمى اأمينة املحامية املعتمد لدى املجلـــــــ�س.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمم�عها مببلــــــــــــــغ 21.658.961،42 دج
)واحد وع�رسين ملي�نا و�شتمائة وثمانية وخم�شني األفا وت�شعمائة وواحد �شتني دينارا جزائريا و42 �شنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�شـة ع�شـر )15( ي�مـا لل�فـاء الإرادي ي�شـري مـن يـ�م الن�شــر، واإل تـــم التنفـــيذ �شـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القان�نيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

  املح�ســـــر الق�سائــــــــيواإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�شـر لتن�شـر ن�شخـة منـه ب�شحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانـ�ن.
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فتح احلدود الرتكية مع اأوروبا

برلني/ اأربيل با�شاي/ 
الأنا�شول

اأو�شاع لي�شت على ما يرام

فل�سطينيي  من  وهو  ال�سبان  اأحد 
�سورية، ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه، 
ا�سطنبول  مدينة  »يقطن  اإنه  يقول 
اأن  اإال  ال�سنتني،  نحو  منذ  الرتكية، 
اأو�ساعه لي�ست على ما يرام«واأو�سح 
ال�ساب، »انتقلت من خميم الريموك 
)جنوبي  الفل�سطينيني  لالجئني 
االأحداث  ب�سبب  دم�سق(،  العا�سمة 
فيه، وتوجهت اإىل اإدلب )�سماال( ومن 
ثم نحو مدينة ا�سطنبول الرتكية، اإال 
اأنني مل اأ�ستطع احل�سول على بطاقة 
بطريقة  تركيا  دخلت  الأنني  اإقامة، 
قرار  »اأراقب  غري �رشعية«واأ�ساف، 
ال�سماح بالهجرة اإىل اأوروبا مع عدد 
عاطلون  وغالبيتنا  اأ�سدقائي،  من 

اأحد املهربني حيث  العمل، مع  عن 
اأننا على تن�سيق معه«.

وب�ساأن طرق الو�سول اإىل اأوروبا، قال 
وطرق  »خطوط  الفل�سطيني  ال�ساب 
خط  فهنالك  متعددة،  التهريب 
املهاجرون  خالله  يتنقل  بلغاريا، 
بري،  ا  اأي�سً وهو  اليونان  وخط  بًرا، 
باالإ�سافة اإىل خط ثالث وهو باجتاه 
الأن  االأخطر،  وهو  اليونانية  اجلزر 

التنقل فيه يكون عرب البحر«.

حالة ترقب

بدوره، علّق النا�سط عمار القد�سي، 
وهو فل�سطيني من خميم »الريموك« 
على  ال�سوري،  ال�سمال  يف  يقطن 
للمهاجرين  ال�سماح  ب�ساأن  االأنباء 
»الفل�سطينيون  اأوروبا،  اإىل  باالجتاه 
حالة  يف  �سورية،  �سمال  مناطق  يف 
ترقب �سديدة لتطورات قرار ال�سماح 

بالهجرة نحو اأوروبا«.

واأ�ساف القد�سي، »احلدود ال�سورية 
اأ�سدر  واإن  بالكامل،  مغلقة  الرتكية 
هذه  ف�ست�سهد  بفتحها،  قرار 
باجتاه  كبرية  نزوح  حالة  املنطقة 
ت�ستكمل  ثم  ومن  الرتكية  املناطق 
اأوروبا«واأظهرت  باجتاه  طريقها 
ع�رشات  توافد  م�سورة،  م�ساهد 
منهم،  ال�سوريني  خا�سة  العائالت 
احلدودية  الرتكية  اأدرنة  مدينة  اإىل 
التي  االأنباء  عقب  اليونان،  مع 
حتدثت عن اأن تركيا لن تعيق تقدم 

املهاجرين نحو اأوروبا.

اإجراءات وت�شديد

ال�سلطات  فيه  اأعلنت  وقت  يف 
من  �سددت  اأنها  على  اليونانية 
احلدود  على  االأمنية  اإجراءاتها 
اإىل  الالجئني  تدفق  ملنع  الرتكية، 

اأرا�سيها.
بدورها اأ�سارت اخلارجية الرتكية اإىل 

اأن ا�ستمرار املعارك و�سوء االأو�ساع 
�سيزيد  ال�سورية،  اإدلب  مدينة  يف 
فيما  اأوروبا  نحو  الهجرة  من موجة 
علّق وزير خارجية لوك�سمبورغ على 
قرار اإعالن اأنقرة بال�سماح لالجئني 
»غري  قرار  باأنه  اأوروبا  نحو  بالعبور 

مفاجئ«.
ب�ساأن  اجلديد  الرتكي  التوجه  وجاء 
على  دموي  هجوم  بعد  الالجئني، 
القوات  قبل  من  الرتكية  القوات 
�سمايل  يف  ال�سورية  احلكومية 
�سوريا، وعدم اإيفاء االحتاد االأوروبي 
يف  تركيا  دعم  ب�ساأن  بالتعهدات 

احت�سان ماليني الالجئني.
ماليني   4 نحو  تركيا  وت�ست�سيف 
ت�ست�سيف  اأنها  كما  �سوري  الجئ 
لكنها  اأخرى،  دول  من  مهاجرين 
نحو  املغادرة  من  �سابقاً  منعتهم 
االحتاد  مع  اتفاق  مبوجب  اأوروبا 

االأوروبي مرتبطة بامل�ساعدات.

طرق الهجرة

كما قال النا�سط الفل�سطيني املهّجر 
حّميد:  حمادة  تركيا  اإىل  �سوريا  من 
الفل�سطينيني  ال�سّبان  من  العديد  اإّن 
يتح�رّشون  تركيا،  يف  املوجودين 
احلدودّية،  املنطقة  اإىل  للذهاب 
من  االآالف  حال  ذلك  يف  حالهم 
ال�سوريني  وغري  ال�سوريني  الالجئني 
غالبية  اأّن  حّميد  واأ�ساف  تركيا.  يف 
لهم  ال�سماح  باأمل  يتعللون  ال�سّبان 
يتّجه  حني  يف  اليونان،  اإىل  بالعبور 
اجلزر  باجتاه  البحر  خلو�ض  اآخرون 
اليونانية القريبة انطالقاً من منطقة 
ممن  البع�ض  اأّن  اإىل  م�سرياً  اأزمري، 
اقرتبوا من النقطة احلدودّية اليونانية 
يف اأدرنة قد تعّر�سوا لل�رشب من قبل 
حر�ض احلدود اليوناين وبع�سهم يرقد 
يف امل�ست�سفى. جتدر االإ�سارة اإىل اأّن 
نحو 400 عائلة فل�سطينية مهّجرة من 

تعي�ض  عائلة،   2400 اأ�سل  من  �سوريا 
يف تركيا، ال متنحها ال�سلطات الرتكية 
بطاقة احلماية »الكملك« قد يكابدون 
يف حال قرروا الذهاب باجتاه احلدود 
عبور  قرروا  حال  يف  م�سرياً جمهوالً 
ياأتي  الرتكية  احلدودية  النقطة 
بحدوث  جّدية  توقعات  و�سط  ذلك، 
باالآالف  تع�سف  قد  اإن�سانية  كارثة 
واأطفال  ن�ساًء  وبينها  العوائل  من 
يف  العراء  يفرت�سون  ال�سّن،  يف  وكبار 
وقت  يف  احلدودية،  اأدرنة  منطقة 
متنع ال�سلطات الرتكّية الالجئني ممن 
املوؤقّتة  احلماية  بطاقة  يحملون  ال 
»الكملك« من العودة اإىل اأرا�سيها. ويف 
هذا االإطار، حّذر نا�سطون يف تركيا، 
من مغّبة عبور من ال يحملون بطاقة 
»الكملك« اجلانب الرتكي من احلدود، 
حيث ت�سرتط ال�سلطات الرتكّية عليهم 
البطاقة  اإبراز  العودة،  يف حال قرروا 

ودفع اأجرة املوا�سالت.

فل�سطينيو �سوريا والهجرة الثالثة!
مع بدء تداول اأنباًء باأن ال�شلطات الرتكية لن متنع حركة املهاجرين غري النظاميني باجتاه اأوروبا، 
توافد اأعداد كبرية ومن بينهم فل�شطينيون اإىل املناطق احلدودية �شمال غرب تركيا، بهدف املرور 
اإىل القارة العجوز املهاجرون ومنهم الفل�شطينيون والذين قدموا من �شوريا هربا من نريان احلرب، 

يحذوهم الأمل يف اأن تتحقق اأمنيتهم بالهجرة نحو اأوروبا، بحًثا عن معي�شة اأف�شل.

»برتبة عميل«

 وثائقي يك�سف تفا�سيل مهّمة يف �سراع 
االأدمغة مع االحتالل

الداخلي  االأمن  جهاز  ك�سف 
وتفا�سيل  معلومات  الفل�سطيني، 
مع  االأمني  ال�رشاع  اإطار  يف  مهمة 
واأجهزة  »االإ�رشائيلي«  االحتالل 
خمابراته، وذلك خالل فيلم وثائقي 
بثته قناة امليادين الف�سائية، م�ساء 

ال�سبت، بعنوان »برتبة عميل«.
حمادثة  ن�رش  الوثائقي  وت�سّمن 
الداخلي«  »االأمن  متكن  هاتفية 
اأحد  بني  عليها،  احل�سول  من 
جهاز  يف  و�سابط  االحتالل  عمالء 
»ال�ساباك« االإ�رشائيلي، خالل وجود 
ت�سّمن  كما  بلغاريا  دولة  يف  العميل 
�سباط  الأحد  �سورة  عن  الك�سف 
االإف�ساح  دون  االحتالل  خمابرات 

عن هويته.

اعرتافات وتفا�شيل

لعدد  اعرتافاٍت  الوثائقي  وعر�ض 
تورطوا  الذين  االحتالل  من عمالء 
يف تقدمي معلومات اأمنية قبل اإلقاء 
االأمن  جهاز  من  عليهم  القب�ض 
الداخلي، حيث يروي اأحدهم كيفية 
االحتالل  خمابرات  �سباط  ابتزاز 
له، ومقاي�سته باأموال زهيدة مقابل 
املقاومة  عن  معلومات  تقدمي 
يف  االأمنية  واالأجهزة  الفل�سطينية، 

غزة.
بيعطونا  اللي  »املبلغ  العميل:  وقال 
ملا  قيمة..  اإلو  ف�ض  تافه  كان  اإياه 
�سورين  فلو�ض  مرة  اأول  اأعطاين 

وبعتلي ال�سورة على جوايل«.

يف بلغاريا

تفا�سيل  بع�ض  اآخر  عميل  ويروي 
خالل  ال�ساباك  جهاز  مع  توا�سله 
قبل  »بلغاريا«،  دولة  يف  وجوده 
القب�ض  واإلقاء  غزة  لقطاع  عودته 

الفنادق  »و�سلت الأحد  وقال:  عليه. 
وقابلت  »�سوفيا«،  العا�سمة  يف 
قال  الذي  هناك،  ال�ساباك  �سباط 
غداً  معك  و�ساأتوا�سل  ارتاح  يل: 
وبالفعل  �سباحاً،  التا�سعة  ال�ساعة 
وذهبت ملقابلته،  العنوان  يل  اأر�سل 
ت�ساعدنا  اياك  بدنا  االآن  يل:  وقال 

يف قطاع غزة«.
ت�ستورد  نر�سلك  »بدنا  واأ�ساف: 
قطع غيار من ال�سني وتركيا وفنلندا 
اأموال  وتو�سع  لغزة،  الإدخالها 
داخل  وجت�س�ض  ت�سنت  واأدوات 
اأي  وو�سع  امل�ستوردة،  الب�ساعة 

مواد تخدم اإ�رشائيل«.
يحاول  الهاتفية،  املحادثة  وخالل 
�سابط ال�ساباك االإ�رشائيلي طماأنة 
يف  »احنا  بالقول:  املتخابر  العميل 
بلغاريا خل�ض.. م�ض م�رش وال غزة، 
يك�سف  هنا«كما  داخلي  اأمن  يف  ما 
جت�س�ض  اأدوات  عن  ثالث  عميل 
خمابرات  �سباط  بها  زّوده  وتن�ست 
االحتالل؛ من اأجل زرعها يف اأماكن 
قريبة من حتركات عنا�رش املقاومة 

ومواقعها.

�شابط ال�شاباك.. واأرقام ذات 
مغزى!

والأول مرة، ك�سف »االأمن الداخلي« 
ال�ساباك  �سباط  الأحد  �سورة  عن 
عن  االإف�ساح  دون  االإ�رشائيلي 
االأمر  تاركاً  عمله،  طبيعة  اأو  هويته 
لالحتالل، الذي بنّي اأنه يعلم دوره، 
جهاز  يف  بالتحديد  مهمته  وطبيعة 
ال�ساباك، كما ك�سف عن ثالثة اأرقام 
يُف�سح  مل   ،457  ،704  ،  226 وهي: 
مغزاها،  عن  الداخلي  االأمن  جهاز 
بالتاأكيد اأن االحتالل يعرف  مكتفياً 

ما املق�سود منها.

انتحال بزعم تقدمي 
م�شاعدات

والأن االحتالل ال يتورع عن ا�ستخدام 
يف  املواطنني  الإ�سقاط  اأ�سلوب  اأي 
الوثائقي  ك�سف  فقد  العمالة،  وحل 
املتخابرين،  الأحد  اعرتاف  عن 
من  ات�ساالً  تلقى  اأنه  فيه  يك�سف 
�سابط يف خمابرات االحتالل زعم 
اأنه ي�سعى مل�ساعدته يف عالج ابنه 
من  متكينه  طريق  عن  املري�ض 
املتخابر  لكن  اخلارج  اإىل  ال�سفر 
مع  مرتبطاً  النهاية  يف  نف�سه  وجد 
»وقعت  اعرتف:  حيث  االحتالل، 
اخلروج  كيفية  اأعرف  مل  مطّب  يف 

منه«.
اأ�شاليب جديدة

-املتحدث  البزم  اإياد  اأكد  بدوره، 
با�سم وزارة الداخلية- اأن االحتالل 
االأخرية  ال�سنوات  يف  يُركز  اأ�سبح 
ومواقع  التكنولوجيا،  و�سائل  على 
ابتزاز  يف  االجتماعي  التوا�سل 

ال�سباب والتغرير بهم.
مداخلة  -خالل  البزم  واأ�ساف 
ُعر�ست يف الوثائقي-، اأن االحتالل 
تُقدم  خريية  جمعيات  �سفة  ينتحل 
يُقدم  اأو  للمواطنني،  م�ساعدات 
املواقع  بع�ض  خالل  من  نف�سه 
دعم  اأو  العرو�ض،  اأو  الوهمية 
داخل  النفاذ  بهدف  املقاومة 
املجتمع الفل�سطيني واأكد البزم اأن 
جناحاٍت  قت  حَقّ االأمنية  االأجهزة 
كبرية على مدار ال�سنوات املا�سية، 
املتخابرين،  على  القب�ض  اإلقاء  يف 
واالأ�ساليب  الو�سائل  عن  والك�سف 
اجلديدة التي يبتدعها االحتالل يف 

اإ�سقاط املواطنني.

ب�شبب كورونا..

املخابرات امل�سرية ت�ستعجل وفد 
حما�س لزيارة القاهرة

اأم�ض  م�رشية  م�سادر  قالت 
املخابرات  اإن   2020/3/1 االأحد 
حما�ض  حركة  طالبت  امل�رشية، 
وجه  على  للقاهرة  وفدها  باإر�سال 
ب�سدد  القاهرة  اأن  مبيناً  ال�رشعة، 
»حما�ض«  مع  ترتيبات  على  االتفاق 
ب�ساأن التن�سيق يف ا�ستعدادات طبية 
ملواجهة فريو�ض »كورونا«، يف حني 
ي�سل اإ�سماعيل هنية رئي�ض املكتب 
ملو�سكو  حما�ض  حلركة  ال�سيا�سي 
وعلى  الق�سايا  من  عدد  لبحث 

راأ�سها امل�ساحلة.
اجلديد«،  »للعربي  امل�سادر  وقالت 
لن  لوفد حما�ض  الزيارة احلالية  اإن 
ال�سيا�سية،  اجلوانب  على  تقت�رش 
طبية  ا�ستعدادات  يف  التن�سيق  امنا 
خ�سية  كورونا،  فريو�ض  ملواجهة 
غزة،  قطاع  يف  وانت�ساره  انتقاله 
الطبية  اخلدمات  تراجع  ظل  يف 

وال�سحية.
اخلطوة  تلك  اأن  امل�سادر  وبينت 
اجلانب  من  مطلب  على  بناء  تاأتي 
الو�ساطة  اإىل  ا�ستناداً  »االإ�رشائيلي« 

القاهرة مع احلركة،  بها  تقوم  التي 
اإ�سافة اإىل اعتبار اأن ذلك يُعد حمل 
ملجاورة  نظراً  م�سرتك  اهتمام 
القطاع مل�رش عند احلدود ال�رشقية 
من  القاهرة  اأن  امل�سادر  وبينت 
املقرر اأن تقّدم الأهايل القطاع كافة 
امل�ساعدات الالزمة يف هذا ال�سدد، 
كبرية  �سحنات  باإدخال  ال�سماح  مع 
واالأدوية،  الطبية  امل�ستلزمات  من 
يف  الطبية  املن�ساآت  كفاءة  ورفع 
بات ميثل  االأمر  اأن  اإىل  غزة، الفتة 
يف  خ�سو�ساً  مل�رش،  كبرياً  هاج�ساً 
الفريو�ض  انتقال  من  خماوف  ظل 
من املواطنني القادمني من اخلارج 

اإىل القطاع.
جهاز  يف  امل�سوؤولون  وطالب 
يف  امل�سوؤولني  املخابرات 
على  الت�سديد  ب�رشورة  »حما�ض«، 
اإيران،  اإىل  ال�سفر  بعدم  املواطنني 
يف ظل حتّولها اإىل اأكرب بوؤرة النت�سار 
االأو�سط،  ال�رشق  يف  املر�ض 
يف  ياأتي  التوجيه  ذلك  اأن  اإىل  الفتا 
احلركة  بني  القوية  العالقات  ظل 

باملباحثات  يتعلق  وفيما  وطهران 
غزة،  قطاع  يف  بالتهدئة  اخلا�سة 
اجلولة  »انتهاء  امل�سادر  اأكدت 
اأن  م�سيفة  الت�سعيد«،  من  االأخرية 
»الهاج�ض الطبي ب�ساأن االأو�ساع يف 
القطاع يف ظل تف�سي كورونا وحتّوله 
م�رش  من  كاًل  ي�سغل  ما  هو  لوباء، 

و«اإ�رشائيل« حالياً«.
الرو�سية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
اأن  املا�سي  اخلمي�ض  اأعلنت 
الفروف  �سريغي  خارجيتها  وزير 
رئي�ض  مع  حمادثات  �سيجري 
حما�ض  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب 
ا�سماعيل هنية يف الثاين من مار�ض 
املقبل، لبحث اآفاق الت�سوية العربية 
اأن  املتوقع  »اال�رشائيلية«ومن 
للخارجية  وفقا  االجتماع  يناق�ض 
الوحدة  ا�ستعادة  �سبل  الرو�سية 
الوطنية يف برنامج منظمة التحرير، 
والنظر يف اآفاق التو�سل اإىل ت�سوية 
على  االأو�سط  ال�رشق  يف  �ساملة 

اأ�سا�ض معرتف به قانونياً.

ثاين رجل يف اجلهاد الإ�شالمي..

اأول اعرتاف اإ�سرائيلي مبحاولة اغتيال اأكرم العجوري 
احلرب  وزير  بينيت  نفتايل  اأكد 
االإ�رشائيلي، اأن »اإ�رشائيل« م�سوؤولة 
عن حماولة اغتيال اأكرم العجوري 
اجلهاد  حركة  عام  اأمني  نائب 
الع�سكري  وامل�سوؤول  االإ�سالمي، 
�سهر  خالل  دم�سق  يف  للحركة، 

نوفمرب املا�سي.
وبح�سب �سحيفة »هاآرت�ض« العربية 

هذا  فاإن  االأحد،  اليوم  ال�سادرة 
اأول اعرتاف علني من »اإ�رشائيل« 
اغتيال  يف  ف�سلت  التي  بالعملية 
العجوري وكان منزل العجوري يف 
دم�سق تعر�ض لهجوم من طائرات 
االإ�سالمي  اجلهاد  حركة  قالت 
وت�سببت  اإ�رشائيلية  اأنها  حينها 
باإ�سابة العجوري وا�ست�سهاد جنله 

العملية  ونفذت  اآخر  وفل�سطيني 
بالتزامن مع عملية اغتيال بهاء اأبو 

العطا القيادي يف احلركة بغزة.
قناة  مع  مقابلة  يف  بينيت  وقال 
وزارة  توليت  عندما  العربية«   12
اأبو  على  بالفعل  ق�سينا  اجلي�ض، 
يف  هجوًما  نفذنا  وكذلك  العطا، 

دم�سق«.
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عقبات متعددة:

 مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

عمليات م�ستمرة:

خالل  الإفريقية  القارة  �شهدت 
ت�شاعداً  املا�شية  الفرتة 
التنظيمات  ن�شاط  يف  ملحوظاً 
تنظيم  ول�شيما  الإرهابية، 
اأعداد  تزايدت  الذي  »داع�ش«، 
عنا�رصه يف هذه الفرتة، وهو ما 
الع�شكرية  العملية  عنه  ك�شفت 
امل�شرتكة التي �شنتها قوات من 
فرن�شية،  بقيادة  والنيجر  مايل 
يف 21 فرباير اجلاري، واأ�شفرت 
عن مقتل اأكرث من 230 اإرهابياً 
تنظيم  مقاتلي  من  اأغلبهم 
الكربى«.  ال�شحراء  يف  »داع�ش 
تلك  اهتمام  تف�شري  وميكن 
العملية يف  ب�شن هذه  الأطراف 
احلدود  منطقة  تعر�ش  �شوء 
من  عنيفة  لهجمات  امل�شرتكة 

�شهري  يف  هجومني  اأبرزها 
 ،2020 ويناير   2019 دي�شمرب 
جندياً   174 مقتل  عن  اأ�شفرا 
خ�شارة  اأكرب  وهى  النيجر،  من 
بداية  منذ  الأخرية  تتكبدها 
ما  قبل  الإرهابية  الهجمات 

يقرب من خم�ش �شنوات.

اعتبارات خمتلفة:

ن�شوب  عدم  من  الرغم  على 
مواجهات على نطاق وا�شع بني 
اإىل  تنتمي  التي  املجموعات 
و«داع�ش«،  »القاعدة«  تنظيمى 
تعزيز  على  تتناف�ش  والتي 
غرب  منطقة  يف  ن�شاطها 
يعزز  ل  ذلك  اأن  اإل  اإفريقيا، 
من احتمالت التحالف، اأو على 
الأقل التعاون، بني الطرفني يف 
وذلك  اإرهابية،  هجمات  تنفيذ 
لعتبارات عديدة يتمثل اأبرزها 

يف:
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»القاعدية«  املجموعات  بع�ش 
اخلالفات  جتاوز  على 
وبني  بينها  القائمة  الفكرية 
الإرهابية  املجموعات  بع�ش 
اإىل  الو�شول  اأجل  من  الأخرى، 
مرحلة ما من التعاون، وحتقيق 
امل�شرتكة، على غرار  امل�شالح 
حترير  »هيئة  بني  التعاون 
�شابقاً(  الن�رصة  )جبهة  ال�شام« 
امل�شلحة  املجموعات  وبع�ش 
ومع  �شوريا.  يف  والإرهابية 
ذلك فاإن اخلالفات الفكرية مع 
»داع�ش« ل تبدو ثانوية، ل�شيما 
يتبناها  التي  التوجهات  واأن 
اأ�شا�شي  ب�شكل  قائمة  »داع�ش« 
»القاعدة«،  توجهات  نقد  على 
وهو املوقف نف�شه الذي يتبناه 
على  الأخري،  التنظيم  قادة 
احتمالت  من  ي�شعف  نحو 
حماولة  اإىل  الطرفني  اجتاه 
على  اأو  اخلالفات  تلك  ت�شوية 
املرحلة  خالل  حتييدها  الأقل 

القادمة.  

2- اختالف الن�شاط التنظيمي: 
يف  »القاعدي«  الن�شاط  يعتمد 
ا�شرتاتيجية  على  نفوذه  مناطق 
التي  التنظيمي«،  »النت�شار 
على  اأ�شا�شي  ب�شكل  تقوم 
قدر  باأكرب  جغرافياً  التو�شع 
ال�شيطرة  دون  لكن  ممكن، 
عليها ب�شكل كامل، وذلك بهدف 
التي  املركزة  ال�رصبات  جتنب 
على  اأو  عليه،  تق�شى  اأن  ميكن 
يعتمد  حني  يف  ت�شعفه،  الأقل 
مبداأ  على  »الداع�شي«  الن�شاط 
باعتبارها  الرتابية«،  »ال�شيطرة 
موا�شلة  يف  رئي�شياً  متغرياً 
التزمت  ما  وهو  عملياته، 
ولية  املثال،  �شبيل  على  به، 
»غرب  اأو  الكربى«  »ال�شحراء 
�شابقاً(.  حرام  )بوكو  اإفريقيا« 
ومن دون �شك، فاإن ذلك يوحي 
الطرفني  بني  التعاون  خيار  باأن 

قد ل يتوافق مع ح�شاباتهما.
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تعزيز  اإىل  »القاعدة«  تنظيم 
وجوده يف مناطق �شمال وغرب 
اإفريقيا، معتمداً يف هذا ال�شياق 
على تعدد املجموعات الفرعية 
القبلية  والتحالفات  له  املوالية 
والتنظيمية والعرقية التي متكن 
من تاأ�شي�شها يف الفرتة املا�شية، 
جماعة  حتالف  غرار  على 
وامل�شلمني«،  الإ�شالم  »ن�رصة 
الذي يعد اأكرب حتالف »قاعدي« 
يف العامل، وهو ما يفر�ش عليه، 
وفقاً لجتاهات عديدة، �رصورة 
العمل من اأ�شفل اإىل اأعلى حتى 
يتمكن، على املدى البعيد، من 
رئي�شية  مناطق  على  ال�شيطرة 
انطالق  نقطة  اإىل  وحتويلها 
اأخرى.  مناطق  داخل  للتمدد 
»داع�ش«  يحاول  املقابل،  ويف 
دعم نفوذه يف املناطق التي تقع 
خارج نطاق �شيطرة »القاعدة«، 
حتى  بكثافة،  فيها  والتواجد 
�شيطرته  فر�ش  من  يتمكن 
اإقامة  ثم  ومن  كامل  ب�شكل 

يفر�ش  له،  تابعة  »وليات« 
على  الواقع  الأمر  خاللها  من 
ال�شكان املحليني واملجموعات 
املتناف�شة، وهو ما �شيوؤدى اإىل 
اندلع م�شادمات بني الطرفني، 
اأى تو�شع من جانب  اأن  باعتبار 
على  �شيكون  الطرفني  اأحد 

ح�شاب الآخر.
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اأى  اأن  »القاعدة«  تنظيم  قادة 
يف  »داع�ش«  لتنظيم  وجود 
اإفريقيا  وغرب  �شمال  منطقة 
نفوذه  من  خ�شماً  ميثل  �شوف 
غرار  على  املناطق،  تلك  يف 
بها  قام  التي  املحاولت 
بني  ما  الفرتة  خالل  الأخري، 
للتو�شع  و2016،   2015 عامى 
وال�شحراء،  ال�شاحل  يف منطقة 
بع�ش  ان�شقاق  اإىل  اأدى  ما  وهو 
»القاعدية«  املجموعات 
يف  وكان  له،  ولئها  واإعالن 
الوليد  اأبو  جمموعة  مقدمتها 
اخلالفة«  و«جند  ال�شحراوي 

يف تون�ش، وكذلك جماعة »بوكو 
من  لي�ش  فاإنه  ثم  ومن  حرام«، 
م�شلحة تنظيم »القاعدة« وجود 
اأى ن�شاط لـ«داع�ش« يف مناطق 
�شكل  على  كان  لو  حتى  نفوذه، 
هجمات �شد القوات احلكومية 
يف  الأممية  اأو  الفرن�شية  اأو 
اأنه  يدرك  لأنه  املناطق،  تلك 
ي�شعى اإىل تكري�ش دوره باعتبار 

التنظيم الرئي�شي فيها.

اأخرياً
وعلى �شوء ما �شبق، ميكن القول 
الإرهابية،  التنظيمات  �شعى  اإن 
»القاعدة«  تنظيمى  ول�شيما 
الت�شادم  عدم  اإىل  و«داع�ش«، 
اإفريقيا،  بينها، خا�شة يف  فيما 
من  نف�شه  الوقت  يف  يزيد  ل 
م�شتوى  اإىل  و�شولها  احتمالت 
التن�شيق،  اأو  التحالف  من  معني 
يف ظل العقبات العديدة القائمة 
يف هذا ال�شياق، والتي ل ميكن 

جتاوزها ب�شهولة. 

هل تتحالف "�لقاعدة" و"د�ع�ش" يف �إفريقيا؟
اأثار ت�ساعد ن�ساط التنظيمات الإرهابية يف اإفريقيا قلقًا لدى اجتاهات عديدة مل تعد ت�ستبعد اإمكانية اجتاه بع�س تلك التنظيمات اإىل 
جتاوز اخللفات وتاأ�سي�س حتالف اأو تو�سيع نطاق التعاون فيما بينها، خا�سة املجموعات التي تنتمي اإىل تنظيمى »القاعدة« و«داع�س«. 
وقد بد ذلك جلياً يف ت�سريحات اجلرنال داغفني اأندر�سون رئي�س العمليات اخلا�سة يف اجلي�س الأمريكي يف اإفريقيا ل�سحيفة »وا�سنطن 
بو�ست«، يف  22 فرباير 2020، والتي قال فيها اأن »هذه املناطق �سا�سعة قد ت�ستقطب م�سلحني عراقيني واأفغانًا«، م�سرياً اإىل اأن »ما يحدث 

لي�س جمرد اأن�سطة اإرهابية ع�سوائية ولكن حملة موجهة تهدف اإىل جمع هذه اجلماعات لق�سية م�سرتكة«، وهو ما يطرح ت�ساوؤلت 
عديدة حول مدى اإمكانية جناح »القاعدة و«داع�س« يف تكوين حتالف بينهما يف تلك املنطقة.

ا�سرتاتيجية البقاء:

كيف تفكر �جلماعات �لإرهابية يف �أفريقيا؟
د. حمدي عبدالرحمن

على الرغم من ال�رصبات املوجعة التي 
تلقتها اجلماعات الإرهابية العنيفة يف 
اإفريقيا طوال العقد املن�رصم، اإل اأن 
الإعالن عن هزمية الإرهاب بال�رصبة 
القا�شية ل تزال بعيدة املنال. ورمبا 
يدفعنا ذلك اإىل حماولة فهم العوامل 
التي اأ�شهمت يف ا�شتمرار انت�شار ثقافة 
الإ�شالمية  للحركات  والتجنيد  العنف 
اجلهادية يف اإفريقيا، ول �شيما مناطق 
بحرية ت�شاد والقرن الإفريقي. �شحيح 
اأن ثمة موؤثرات تاريخية ترتبط بتطور 
العربي  العامل  الإ�شالمي يف  اخلطاب 
مثل  اآ�شيا،  �رصق  جنوب  ومنطقة 
و«احلاكمية«،  »اجلاهلية«،  ق�شايا: 
اإىل  بالإ�شافة  الناجية«،  و«الفرقة 
حتولت الواقع ال�شيا�شي والقت�شادي 
يف ال�شمال العربي الإفريقي حتديًدا، 
الإفريقية متثل  املحلية  العوامل  لكن 
التف�شري،  يف  والأبرز  الأهم  الركيزة 
الراديكايل  النزوع  اأ�شباب  فاإن  وعليه 
بق�شايا:  ترتبط  اإفريقيا  يف  العنيف 
غياب الدولة الوطنية، وتف�شي الف�شاد، 
والجتماعي،  القت�شادي  والتهمي�ش 
جيل  بني  العام  ال�شخط  وانت�شار 
بني  الفكري  والنق�شام  ال�شباب، 
ولعل  وغريها.  الإ�شالمية،  املدار�ش 
التحليل ي�شطدم بحقيقة طبيعة  ذلك 
التعبري  �شح  اإن  الإفريقي«  »الإ�شالم 
الذي يعد اأكرث ت�شاحًما وقبوًل لالآخر 
نظًرا لرتباطه ال�شديد بتقاليد الأخوة 

ال�شوفية مثل القادرية والتيجانية.
»اجلهادية  الظاهرة  عوملة  ظل  يف 
تنظيم  من  كل  اأ�شهم  فقد  العنيفة« 
»القاعدة« و«داع�ش« يف توفري الدعم 
جلماعات  واملادي  الأيديولوجي 
اإ�شالمية حملية يف الف�شاء الأفريقي، 

يف  العاملي  الإرهاب  ملوؤ�رص  وطبًقا 
»حركة  من  كل  2018،  ُتعد  عام  نهاية 
»بوكو  وجماعة  املجاهدين«  ال�شباب 
الإرهابية  املجموعات  �شمن  حرام« 
وقد  العامل.  يف  دموية  الأكرث  الأربع 
الإرهابية  اجلماعات  هذه  ا�شتطاعت 
اأكرث  براغماتية  ا�شرتاتيجيات  تبني 
قدرة على البقاء من خالل النخراط يف 
�شبكات اجلرمية املنظمة، وا�شتغالل 
عرب  املحليني  ال�شكان  مع  الروابط 
وعرب  تارة  والتجارة  الن�شب  عالقات 
ولقد  اأخرى،  تارة  والقمع  التهديد 
الإرهابية  التنظيمات  هذه  ا�شتفادت 
نظم  و�شعف  الدولة،  غياب  من  يقيًنا 
اإىل  بالإ�شافة  احلدود،  على  املراقبة 
الأنظمة  ال�شخط �شد  م�شاعر  تنامي 
احلاكمة بني ال�شكان املحليني، ف�شاًل 
مكافحة  ا�شرتاتيجيات  انتقائية  عن 
م�شالح  وت�شارب  الدولية،  الإرهاب 

الأطراف امل�شاركة فيها.

من الأيديولوجية اإىل الإجرام: 

انطالًقا من خربة الأ�شولية املتطرفة 
الدينية  مثاليتها  بتحقيق  املطالبة 
الواقع  يف  اخلالفة  دولة  خالل  من 
ن�شري  اأن  ن�شتطيع  املاأزوم،  الإفريقي 
العنف  تف�شي  اإىل  ثالثة  م�شادر  اإىل 

الديني:
املجتمع  من  اخلال�ش  فكرة  اأولها 
مثالية  روؤية  من  انطالًقا  الفا�شد 
»ال�شهروردي«  يف  باأفكار  تذكرنا 
الذي  الأعظم«  »املظهر  عن  كتاباته 
الكامل.  بالإن�شان  املت�شوفة  يف�رصه 
جميع  من  اأف�شل  الأعظم  فامل�شهد 
واجلنان.  العر�ش  من  حتى  الأكوان 
للخال�ش  واخلروج  دائًما دعوة  هناك 
فكرة  اأن  والطريف  العامل،  هذا  من 

اأدبيات  ا�شتخدمتها  تلك  اخلال�ش 
اأوغندا  يف  للمقاومة  الرب  جي�ش 
للتقاليد  معني  فهم  اإىل   ا�شتناًدا 
يف  الكامل  الإن�شان  امل�شيحية. 
-يف  يوجد  والإ�شالمي  العربي  الفكر 
فهو  املجتمع،  اأجل  من  الأ�شا�ش- 
من  الإن�شاين  املجتمع  يخِلّ�ش  الذي 
وي�شري  وال�رصور،  والنقائ�ش  املفا�شد 
به اإىل الكمال، فيكون جمتمًعا مماثاًل 
فقد  ولهذا  ال�شماء.  ملجتمع  بحق 
الرئي�ش«  »الع�شو  »الفارابي«  اعتربه 
»اإخوان  واعتربه  الفا�شلة،  مدينته  يف 
اأنه  ال�شيعي عموًما-  ال�شفا« -والفكر 
اإن�شاًنا  باجة«  »ابن  فيه  وراأى  الإمام، 
للتطرف  الثاين  امل�شدر  اإلهًيّا.اأما 
الديني فهو يتمثل يف مفهوم اجلماعة 
اأنها  تعتقد  التي  تلك  اأو   املختارة، 
عدم  مظاهر  يربر  ذلك  ولعل  ناجية، 
الت�شامح مع اجلماعات الأخرى. فقد 
قامت » بوكو حرام« باغتيال اأمري جوزا 
امل�شلم، واأحرقت عدًدا من امل�شاجد. 
الهو�ش  يف  الثالث  امل�شدر  ويتمثل 
تطوير  اإىل  تدفع  والتي  معينة،   بفكرة 
التربير  اأجل  من  بديلة  دينية  مبادئ 
واإ�شفاء ال�رصعية. وعلى �شبيل املثال 
فاإن فكرة اخلالفة وعدم موالة الكفار 
كان لها دائًما مكانة حمورية يف الفكر 
غرب  يف  ال�شائد  والديني  ال�شيا�شي 

 اإفريقيا منذ القرن التا�شع ع�رص. 
حاولت كل من »بوكو حرام« و«ال�شباب« 
ال�رصيعة  وتطبيق  اخلالفة،  دولة  بناء 
عليها.  ت�شيطر  التي  الأقاليم  على 
ت�شاد،  بحرية  حو�ش  منطقة  ففي 
والنيجر  وت�شاد  الكامريون  ت�شم  التي 
البقاء  على  القدرة  تعد  ونيجرييا، 
مهمة  لفهم  القت�شادية  وال�شيطرة 
خالل  من  الإرهاب  جماعات  عقلية 
تكتيكاتها الع�شكرية اأو اأيديولوجيتها. 

الإ�شالمية  الدولة  تنظيم  يعمل  اإذ 
»اأبو  يتزعمه  الذي  اإفريقيا   غرب  يف 
من  ف�شيل  وهو  الربناوي« ،  م�شعب 
الدخل  ك�شب  على  حرام«،  » بوكو 
يف  النائية  املجتمعات  من  والتمويل 
اخلدمات  من  عدد  تقدمي  مقابل 
لقد  للمواطنني .   العامة  وال�شلع 
احتاللها  خالل  من  »داع�ش«  اأقامت 
ت�شاد  بحرية  يف  القرى  ع�رصات 
الدولة يف مناطق احلكم  هياكل ت�شبه 
وطبًقا  نيجرييا.  �شمال �رصق  املحلي 
»داع�ش«  تتحكم  املحليني،  لل�شكان 
وفًقا  ال�رصائب  وتفر�ش  التجارة،  يف 
�شبل  وت�شّهل  الإ�شالمية،  لل�رصيعة 
اإىل  اأ�شف  للمواطنني.  املعي�شة 
يف  مبا  اخلدمات،  بتوفري  تقوم  ذلك 
العامة،  واملراحي�ش  الأمن،  ذلك 
خالل  من  ال�رصب  ومياه  والعيادات، 
توفري  اإىل  يدفع  الآبار.  كل ذلك  حفر 
حوا�شن اجتماعية وثقافية جلماعات 

الإرهاب يف املنطقة.
الع�شكرية  العمليات  اأن  والعجيب 
احلكومية الهادفة للق�شاء على م�شادر 
متويل »داع�ش« اأدت اإىل تعري�ش �شبل 
�شّجع  للخطر.  وقد  املدنيني  عي�ش 
طرق  اإيجاد  على  املواطنني  هذا 
مبتكرة للتحايل على القيود احلكومية، 
وذلك مب�شاعدة »داع�ش« بالطبع. يقوم 
ومربو  الأ�شماك  وجتار  ال�شيادون 
ت�شيطر  التي  املناطق  يف  املا�شية 
وقد  ال�رصائب.  بدفع  »داع�ش«  عليها 
تقدم  اأن  حرام«  »بوكو  ا�شتطاعت 
املحبطني  لأولئك  متنف�ًشا  اأو  بدياًل 
وبالفعل  النيجريية.  احلكومة  من 
جنحت املجموعة يف ا�شتغالل الظلم 
والجتماعية  الدينية  والنق�شامات 
لها  دعم  قاعدة  اإن�شاء  يف  وال�شيا�شية 

يف �شمال نيجرييا.

»ال�شباب«  حركة  جلاأت  املقابل،  يف 
ب�شكل متزايد، ول �شيما بعد ال�رصبات 
وفقدان  لها  وجهت  التي  الأمنية 
اإىل  اأرا�شيها،  كثرٍي من  ال�شيطرة على 
اأن�شطتها.  لتمويل  الإجرامي  الن�شاط 
التزمت  التي  ال�رصيبية  القاعدة  اإن 
اجلناح  ونفذها  الإ�شالمية  بال�رصيعة 
كثرًيا  ت�شاءلت  للحركة  ال�شتخباراتي 
واجلهد  الأرا�شي  فقدان  ب�شبب 
العاملي املكثف لتجفيف منابع متويل 
الإرهاب. وقد بداأت حركة »ال�شباب« 
الع�شائر  زعماء  ابتزاز  يف  موؤخًرا 
ورجال الأعمال، مبا يف ذلك املقيمون 
خارج منطقة »ال�شباب«. وعلى الرغم 
منذ  فر�شت  »ال�شباب«  حركة  اأن  من 
الأرا�شي،  على  �رصائب  طويلة  فرتة 
املزارعني  على  عينية  و�رصائب 
تتوافق  اأنها  ال�شوماليني  املفرت�ش 
مع ال�رصيعة الإ�شالمية؛ اإل اأنها بداأت 
يف الآونة الأخرية يف املطالبة بفر�ش 
�رصعي.  مربر  دون  ثابتة  �رصائب 
تفر�ش  عام-  اجلماعة  -ب�شكل  كانت 
على   ٪2.5 بن�شبة  الع�رص  ربع  �رصيبة 
ثابتة قدرها 50  املحا�شيل، و�رصيبة 
الأرا�شي.  من  هكتار  كل  على  دولًرا 
يتم  بالدفع  اللتزام  رف�ش  حال  ويف 
 تهديد غري املتعاونني بالقتل وتدمري 
املمتلكات. وبعد تراجع جتارة الفحم 
التي تورطت فيها »ال�شباب« جلاأت اإىل 
ا�شترياد ال�شيارات امل�شتعملة وجتارة 
تهريب  طرق  حتويل  بعد  الهريوين 

املخدرات عرب �رصق اإفريقيا.

الرباغماتية وم�ستقبل 
الإرهاب:

تفكري  يف  التطور  هذا  اأن  �شك  ل 
اإىل  يوؤدي  الإرهابية  اجلماعات 
ا�شت�رصاف  عند  مهمة  خال�شات 

البقاء  فا�شرتاتيجيات  امل�شتقبل. 
اأدت  املجاهدين«  »ال�شباب  لدى 
كعامل  الأيديولوجيات  تراجع  اإىل 
حمرك؛ اإذ اإن كثرًيا من اأن�شطة متويل 
لها  لي�ش  اليوم  الإرهابية  املنظمة 
اأ�شا�ش يذكر يف ال�رصيعة الإ�شالمية اأو 
�شبيل  على  اجلهادية.  الأيديولوجيات 
تتعار�ش  ل  الهريوين  جتارة  املثال، 
الإ�شالمية،  املعتقدات  مع  فقط 
غري  مع  التوا�شل  ا  اأي�شً تتطلب  بل 
امل�شلمني الذين تعتربهم املنظمة من 
على  ا  اأي�شً هذا  وينطبق  الكفر.  اأهل 
وبعد  املتزايدة  ال�شتبدادية  نزعتها 
موؤ�ش�شاتها  عن  »ال�رصيبي«  نظامها 

الإ�شالمية املزعومة.
نظام  من  حتول  اأمام  -اإذن-  ونحن 
-كما  ال�رصيعة  على  قائم  اأيديولوجي 
عدٍد  على  قائم  نظام  اإىل  يزعمون- 
من الأن�شطة الإجرامية العنيفة. ورمبا 
التناف�ش  عملية  �شياق  يف  ذلك  يدفع 
اجلهادية  احلركات  بني  والنق�شام 
اجلهادية  الروح  خفوت  اإىل  العنيفة 
التي  الإجرامية  الأن�شطة  ل�شالح 
حتافظ على بقاء وا�شتمرار اجلماعة، 
ويف املقابل ميكن التنبوؤ باأن »داع�ش« 
الأولوية  اإعطاء  يف  ت�شتمر  �شوف 
على  العنيفة  اجلهادية  لأن�شطتها 
اإذا  وعليه،  الق�شري.  املدى  يف  الأقل 
على  الرباجماتي  الجتاه  هذا  ا�شتمر 
مزيد  مع  �شيما  ول  الطويل،  املدى 
مكافحة  ل�شرتاتيجيات  الفعالية  من 
ال�شخ�شية  تتوارى  فقد  الإرهاب، 
لتحل  الإرهاب  جلماعات  اجلهادية 
الإجرامية  ال�شخ�شية  حملها تدريجًيّا 
التحول  هذا  ولعل  وكفى،  العنيفة 
اجلهادي  اخلطاب  �رصديات  من  ينال 
القرتابات  مل�شلحة  وذلك  العنيف، 

الناعمة ملحاربة الإرهاب.



زكرياء عايب

احلفل احت�ضنته دار الثقافة علي 
بوزيدي  علي  اأ�رشف  �ضوايحي 
برفقة  افتتاحه  الوالية على  وايل 
ال�ضلطات املحلية و عرف ح�ضورا 
 ، االأزواج  واأقارب  لعائالت  قويا 
وبع�ض ال�ضيوف وامل�ضاهمني من 
باالإ�ضافة   ، واالإح�ضان  الرب  ذوي 
حممد  العاملي  املن�ضد  حل�ضور 
اأمني الرتميذي من االأردن ،ال�ضيخ 
حرم  اأبو  �ضليمان  �ضوقي  الدكتور 
و ال�ضيخ الدكتور بدر الدين زواقة 
و   ، الطبعة  لهذه  �رشف  ك�ضيوف 
االحتفالية  يف  امل�ضاركون  اأجمع 
باأن  بهيجة  اأجواء  يف  جرت  التي 
هذا احلدث ميثل منا�ضبة لرتقية 

قيم الت�ضامن و التاآزر االجتماعي 
ال�ضائد يف املجتمع اجلزائري .

مبلغ  من  زوج  كل  ا�ضتفاد  وقد 
ذهب  وخامت   ، �ضنتيم  مليون   20

على  حتتوي  للعرو�ض  وحقيبة 
بع�ض امل�ضتلزمات وبدلة للزوج ، 
هذه  اأن  اللجنة  اأع�ضاء  اأكد  فيما 
خمتلف  فيها  �ضارك  املبادرة 

ت�ضجيع  بهدف  املح�ضنني 
يواجهون  ال�ضباب  وم�ضاعدة 
الزواج  على  مادية  �ضعوبات 
قبل  املجتمع  يف  واالندماج 

الوقوع يف االنحراف .
كل  ا�ضتح�ضنها  املبادرة  هذه 
مبجهودات  منوهني  احلا�رشين 
وروح  الدينية  اللجنة  اأع�ضاء 
والهدايا  واملبادرات  الت�ضامن 
من  املواطنني  قبل  من  املقدمة 
معتربين  واالأعمار  الفئات  كل 
اإطار  يف  تدخل  املبادرة  هذه  اأن 
والديني  االجتماعي  التكافل 
كما   ، الوالية  ل�ضكان  والثقايف 
اإن�ضادية  و�ضالت  احلفل  عرف 
لوالية  املنار  فرقة  تقدمي  من 

�ضكيكدة .
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بومردا�س

الطبعة الأوىل ل�صالون 
ال�صتثمار و املنتوج املحلي 

املتعددة  بالقاعة   ال�ضبت   اأم�ض  �ضباح  انطلقت 
ال�ضالون  فعاليات  ببومردا�ض  الريا�ضات  
طبعته  يف  املحلي  االإنتاج  و  لال�ضتثمار  الوالئي 
لوالية  التجارة  مديرية  طرف  من  املنظم  االأوىل 
العمل  الأرباب  اجلزائرية  الكنفدرالية  و  بومردا�ض 
ال�ضاحل  ال�ضناعة  و  التجارة  باال�ضرتاك مع  غرفة 
اقت�ضادية  موؤ�ض�ضة   50 من  اأكرث  مب�ضاركة  وذلك 
كل  يف  بومردا�ض  والية  اإقليم  يف  نا�ضطة  منتجة  
اإىل  التحويلية  ال�ضناعة  الغذائية  ال�ضناعات  من 
مواد البناء و ال�ضناعات البال�ضتيكية وغريها و هو 
الإبراز  املحليني  املنتجني  و  للم�ضتثمرين  فر�ضة 
 . جديدة   ا�ضتثمارية  فر�ض  اإيجاد  و  منتجاتهم 
املنتدب  الوزير  عليها  ا�رشف  االفتتاح  مرا�ضيم 
املكلف بالتجارة اخلارجية، عي�ضى بكاي و ح�رشته 
ال�ضلطات املحلية وعلى راأ�ضها وايل الوالية ورئي�ض 
االأمنية  وال�ضلطات  الوالئي،  ال�ضعبي  املجل�ض 
امل�ضتثمرين  ان�ضغاالت  على  وقف  اأين  والوالئية 
بالوالية و التي تعرقل تطور ن�ضاطهم  وذلك خالل 
الذي   ال�ضالون  باأجنحة  العار�ضني  ملختلف  زيارته 

يتوا�ضل اإىل غاية 03 مار�ض2020
بوبكر -�س

اإيطاليا

»كورونا« حتتجز توم كروز 
يف فندق 

»املهمة  فيلم  طاقم  وفريق  كروز  توم  ا�ضطر 
يف  الت�ضوير  عن  التوقف  اإىل   ،»7 امل�ضتحيلة 
البالد  يف  »كورونا«  فريو�ض  اندالع  بعد  اإيطاليا 
االأمريكية  بيكت�رشز«  »باراماونت  �رشكة  وقررت 
الإنتاج وتوزيع االأفالم، وقف االإنتاج ب�ضبب خماوف 
اأن  مقررا  كان  حيث  وال�ضالمة،  بال�ضحة  تتعلق 
الرائدة  الن�ضخة االأخرية من �ضل�ضلة االأفالم  تُ�ضور 
 Mission: Impossible( امل�ضتحيلة«  »املهمة 
الثالثة  االأ�ضابيع  البندقية على مدار  7(، يف مدينة 
القادمة. ويف بيان لها، قالت �رشكة االإنتاج: »خالل 
اعتبارنا  يف  ن�ضع  اأن  نريد  الزمنية،  الفرتة  هذه 
ديارهم  اإىل  بالعودة  لهم  وال�ضماح  الطاقم  خماوف 
حتى يبداأ االإنتاج«. وكان مقررا اأن ي�ضدر الفيلم يف 
تاريخ  يوؤخر  الت�ضوير قد  اإيقاف  �ضيف 2021، لكن 
عر�ضه وتاأتي هذه االإجراءات يف ظل ت�ضجيل وفاة 
اجلديد، يف  »كورونا«  ب�ضبب فريو�ض  مري�ض  �ضابع 
اإيطاليا، يوم االثنني 24 فرباير، وارتفاع عدد حاالت 

االإ�ضابات املوؤكدة اإىل 229.

في�سبوك«

اإلغاء حدث تقني هام 
ب�صبب كورونا

قررت »في�ضبوك« اإلغاء موؤمترها ال�ضنوي للمطورين، 
F8، واأ�ضبحت بذلك اأحدث �رشكة تقنية تلغي حدثا 
مقررا  وكان  كورونا.  فريو�ض  تف�ضي  ب�ضبب  مهما 
�ضان  مدينة  يف  ماي،  و6   5 يومي  املوؤمتر  انعقاد 
خو�ضيه االأمريكية، لكن تف�ضي فريو�ض كورونا، دفع 
اإلغاء هذا احلدث التقني الهام، قائلة:  ال�رشكة اإىل 
 ،19-COVID حول  املتزايدة  املخاوف  »اإن 
in- الرئي�ضي  احلدث  اإلغاء  ال�رشوري  من  جعلت 
ال�رشكة  اأن  من  الرغم  على   ،F8 �ضمن   person
تخطط الإقامة اأحداث �ضغرية حملية وبث حمتواها 
مبا�رشة عرب فيديوهات، يف حماولة لتعوي�ض اجلزء 

الرئي�ضي من املوؤمتر«.

ي�سني بوغازي   

اأن   ، كورنا  وباء  تف�ضي  بعد  قراأت  ما  اأغرب 
خرباء  من  عاملا  طبيبا  اإال  ولي�ض   ، اأحدهم 
قال  اأنه   ، خمربيا  يرت�ضدونه  وبائي  بحث 
وا�ضفا  الفريو�ض املثري للجدل ، باأنه اأجمل 
ما راأت عيناه  حتت  جماهر خمربه ، طوال 
م�ضواره العلمي كله ، بل لقد قال ، جميل جدا 

جدا  !
اأخرى  خياالت  اإىل  و�ضفه  اأخذين  بعدها 
فريو�ضا  يبثه   مبا  عالقات  ذات  رمبا  ؟ 
 ، ودول  مدن  يف  ورعب  ب�ضاعات  من  جميال 
هنالك   النا�ض  يوميات  من  كثريا  اأف�ضد  وقد 
م�ضاريع  فعطل   ، ومغاربها  االأر�ض  مب�ضارق 
واآخر لقاءات وحا�رش م�ضت�ضعفني يف بيوتهم 
اأن�ضئت  اأ�ضباه م�ضت�ضفيات  ، وداخل   ودورهم 
عل عجل الحت�ضان القاتل  الفريو�ضي اجلميل 
. الغريب العجيب اأن تو�ضيفات مت�ضابه توالت 
توالت   ، �ضهرية خمت�ضة  توا�ضل  مواقع   عرب 

باأن  فريو�ض قاتل لكنه بهي يف �ضكله ، زاخر 
يف األوانه ، متبخرت يف حترك  ببيئته الوبائية 
واأنه بهذه املقا�ضات اجلميلة  يظهر حتت   ،
اأعني علماء ، وكاأنه مالك ، لكنه  مالك قاتل 

!
بخطوط   مروره   حني  يرتكه  ما  واقع  ففي 
مناعية  دفاعية ، لي�ض اإال  اأثر من مما يرتكه 
مرور القتلة ،فال رحمة معه ،وال عفران لديه 
، �ضوى انه يرت�ضد ويرت�ضد  االأ�ضحاء الأجل 
اأن  يقعدهم  �ضمن معاناة حتت طوائل عدوى 
اإىل  يحملونها  قد  عدوى   ، االنت�ضار  �رشيعة 

ذويهم واأقاربهم ومن يحبون ؟
اإنه مالك قاتل مبقا�ضات باطنية، واإنه مالك 
قاتل مبقا�ضات ظاهرية !  وقاتل باأمت معنى 
طبعا   ، القتلة  وفرمولوجيات  ب�ضيكولوجيات 
باختالف الفعل ما بني االن�ضاين و الفريو�ضي 
فال  حمرتف  اإنه   ، القتل  طبيعة  اإدراك  يف 
يرتاجع قيد اأمنلة  يف طريق اأهدافه وما يبثه 

من  رعب .
لي�ض  واأنه   ، جدا  جميل  اأنه  قراأت  ما  اأغرب 
حديث ظهوِر يف عوامل االأوبئة ، بل يكاد يكون 
وفقط    ،  1930 اأواخر  منذ  ومعروفا  م�ضنفا 

الهجومية   اأ�ضاليبه  و  وتقنياته  دفاعاته  غري 
من  متجددا  فريو�ضا  ي�ضمي  فعاد  ؟  موؤخرا 
عائلة  كورنا التي ال ترحم  �ضقام  نفو�ض كبار 
ال�ضن وذوي اأمرا�ض م�ضتع�ضية ! الأنه كما غدا 
معروفا فهو مثال ال يهاجم �ضغار من مراهقني 
و�ضباب ؟ فقط يرتب�ض بغنائمه بالطاعنني  يف 
متعددة  اأمرا�ض  بهم  اأملت  وقد   اأعمارهم  
اأ�ضكالها واألوانها بفعل ال�ضنون ،اإىل اأن  ظهر 
لكن  �ضكله  بجماٍل  جتددا   القاتل  املالك 
اأثره مدمرا فعبث مبدن ودول ، اإىل اأن ي�ضاء 

املوىل اأمره وكان مكنونا .

ر�ؤى 

ال�سعودية

اآلية اإلكرتونية ل�صرتجاع 
ر�صوم تاأ�صريات العمرة 

االأحد،  ال�ضعوديةاأم�ض  والعمرة  وزارة احلج  اأعلنت 
ر�ضوم  ا�ضرتجاع  لطلب  اإلكرتونية  اآلية  وجود 
وكالء  طريق  عن  اخلدمات،  واأجور  التاأ�ضريات 
الوزارة  وقالت  فقط  املعتمرين  بلدان  يف  العمرة 
تعليق  قرار  بعد  تاأتي  اال�ضرتجاع  اآلية  اإن  بيان،  يف 
الدخول اإىل اململكة ب�ضكل موؤقت احرتازيا، ح�ضب 
اأن  الوزارة  »وا�ض«وذكرت  ال�ضعودية  االأنباء  وكالة 
العمرة  وكالء  مراجعة  مطالبات،  اأي  لديه  من 
ال�ضعودية  ال�ضلطات  كانت  بلدانهم.  يف  املحليني 
اأعلنت، اخلمي�ض، تعليق الدخول للمملكة الأغرا�ض 
للحيلولة  موؤقتا  النبوي  امل�ضجد  وزيارة  العمرة 
»تعليق  مت  كما  البالد  اإىل  »كورونا«  و�ضول  دون 
دول  ومواطني  ال�ضعوديني  املواطنني  ا�ضتخدام 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية بطاقة الهوية 
الوطنية للتنقل من واإىل اململكة«. واجلمعة، اأعلنت 
ال�ضعودية تعليق دخول مواطني دول جمل�ض التعاون 
اإىل مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة ب�ضكل 

موؤقت �ضمن اإجراءات احرتازية من »كورونا«.

مالك قاتل !

قلم جاف

الثورة البي�صاء
الوليد فرج

تعترب الثورة البي�ضاء ، التي قام بها ال�ضعب اجلزائري 
لثورة  ، ظال حقيقيا  يزيد من عام  ما  ، على مدار 
اأ�ضالفه التحريرية ،يف نبل اأهدافها و�ضمو مراميها 
مظهر  يف  باملاليني  �ضلميا  ال�ضوارع  فيها  تَغ�ّضى   ،
فيها  ، ومل يك�رش  دم  تُرق فيه قطرة  ، مل  ح�ضاري 
ح�ضارية  و  منعة  زادها  وما   ، واحد  �ضجرة  غ�ضن 
ال�ضورة  ات�ضاح  بعد   ، معه  جي�ضه  موؤ�ض�ضة  متاهي 
تغول  طموح  اإ�ضقاط  يف  فنجح   ، اأبعادها  بجميع 
و  باالإذعان   ، ال�ضلطة  دواليب  على  �ضيطر  لفيف 
تاأ�ض�ضت  التي   ، املبادئ  هتك  و  االإغراء  و  االإكراه 
حيث   ، معا  املجتمع  و  اجلزائرية  الدولة  عليها 
مربرة  الغري  املقيتة  اجلهوية  ا�ضتعمال  يف  اأطنب 
املغامرين  من  ثلة  اأمام  العمومية  اخلزينة  وفتح   ،
فلكية  باأرقام  العام  املال  لنهب  اجلدد  االأثرياء  و 
حمرتم  واحد  م�ضت�ضفا  فيه  ينعدم  الذي  الوقت  يف 
ي�ضرتد فيه مري�ض عافيته و طوابري ال�ضعب للظفر 
كانت  ، يف حني  يوميا  اأر�ضفته  حليب حتتل  بكي�ض 
و  باري�ض  يف  مناخريهن  يف  االأقراط  تغرز  بناتهم 
 2019 من  فرباير   22 يوم  ال�ضعب  ليخرج   . مدريد 
يتداعى  كان  فا�ضد  نظام  مكيالني  طفحت  اأن  بعد 
و  ال�ضابقة  اأجنحته  بني  �ضامتة  حرب   يف  داخليا 
حتييد  منذ  اأو�ضالها  يف  يدب  ال�ضعف  بداأ  رئا�ضة 
الرئي�ض املري�ض و ا�ضتفراد �ضقيقه بختم الرئا�ضة 
، متنا�ضني  ال�ضيا�ضة  تاريخ  ، يف �ضابقة مل ي�ضهدها 
روؤوم  كاأم  بلده  يتمثل  ب�ضربه  اجلزائري  ال�ضعب  اأن 
ومبجرد  نف�ضه  عن  يخ�ضاه  مما  اأكرث  عنها  يخ�ضى 
الذي  بها  املحدق  ال�ضيا�ضي  اخلطر  اأن  ا�ضت�ضعاره 
كان �ضوف يجر اإىل لعبة املوت و خرير الدم جمددا 
 ، اأ�ضبابه  توفر  املتهورين  جمموعة  بداأت  والذي   ،
يف  فاندحروا  جميعا  وجوههم  يف  الطاولة  فقلب 
غياهب ال�ضجن �ضاغرين .  مما اأجزمه اأن ال�ضباب 
الثائر خرج راف�ضا لكل فواعل ال�ضاحة ال�ضيا�ضة بكل 
اأطيافها و موؤ�ض�ضاتها معار�ضة و موالة و حكومة و 
برملانا ، منتهجا يف ذلك و�ضائل جديدة يف ن�ضالها 
با�ضتحداث   ، االأفقي  الرقمي  التداول  يف  متثلت 
العامل  داخل  افرتا�ضية  جتمعات  و  منظمات 
بال�ضيولة  املتميز   ، الرقابة  من  املتفلت  ال�ضيرباين 
ال�ضباقة للزمن ، متخطيا بذلك كل اأ�ضكال و اأدوات 
الن�ضال ال�ضيا�ضي التقليدية ، �ضانعا حدثا خارقا ، 
كل  ماديا  املواطنة  هذه  تتمظهر   ، الزمكان  خارج 
جمعة ، لترتاجع اىل ف�ضائها جمددة ال�ضحن الثوري 
. وتبقى  الناعمة  القوة  اأبهى �ضورة لتطبيقات  ، يف 
اأجمل بدع العقل اجلزائري تلوين اأقراحه و اأفراحه 
فمن الع�رشية ال�ضوداء اإىل الثورة البي�ضاء تبقى باقي 
مع  حرا  فاتركوه   . دورها  تنتظر  قزح  قو�ض  األوان 

األوانه اأنها ثورة جموح جتاوزتكم بكل ما فيها ..

خن�سلة

زفاف جماعي لـ 80 �صابا و �صابة 
نظمت اجلمعية الدينية مل�سجد الأمري عبد القادر بخن�سلة اأ�ل اأم�س حفل زفاف جماعي لـ 

. الولية  خمتلف مناطق  من  �سابة   � 80�سابا 

Yacine-bougha@hotmail.fr

من  الع�رشات  نهار  احتج 
عدل  م�ضاكن  من  امل�ضتفيدين 
بوالية تلم�ضان على التاأخر الفادح 
فتح   وعدم  امل�ضاريع   اجناز  يف 
املوقع لباقي املكتتبني  من اجل 
الثاين ناهيك عن  ال�ضطر  ت�ضديد 
التخ�ضي�ض  �ضهادات  توزيع  عدم 
العديد  املحتجني  وحمل  هذا   .
ويف   بها  املتعلقة  املطالب   من 
التاأخر  تدارك  �رشورة  مقدمتها 
 ، امل�رشوع  جت�ضيد  يف  الفادح 
باالإ�ضافة اإىل  العمل على  الت�رشيع 
التهيئة  اأ�ضغال  بداأ  اإجراءات  يف 
توزيع  اأخرت  التي  اخلارجية 
و  من�ضورة  من  كل  يف  امل�ضاريع 
مغنية و الرم�ضي و الغزوات ، كما 
النظر  باإعادة  املحتجون   طالب 
مل  الذين  املكتتبني  و�ضعية  يف 
ي�ضتلموا اأوامر دفع ال�ضطر االأول 

ومقبولة  كاملة  ملفاتهم  اأن  رغم 
املكتتبني  لباقي  املوقع  وفتح 
يتجاوز  ال  الذين  املتبقيني  
اجل  من  مكتتب   3000 عددهم 

دفع ال�ضطر الثاين.
من جهة ثالثة طالب  املحتجون 
�ضهادات  توزيع  يف  باالإ�رشاع 
التي  للم�ضاريع  التخ�ضي�ض 
 %80 االأ�ضغال  ن�ضبة  جتاوزت 
)من�ضورة 800 و 600 -مغنية700-
مع  الرم�ضي400-الغزوات400( 
الطعون   على  الرد  يف  ال�رشعة 
خا�ضة وان العملية تعرف متاطل 
و تاأخر كبري مما يزيد من معاناة 
امل�ضتفيدين، من ناحية رابعة دعا 
املحالت  عر�ض  اإىل  املحتجون 
 ub6 التجارية للبيع خا�ضة مبوقع

املعزول .
 حممد بن ترار

تلم�سان

امل�صتفيدون من �صكنات
 عدل يحتجون 

املنق�ضية  ال�ضنة  خالل  مت 
 2500 جمموعه  ما  مد   )2019(
عرب  الب�رشية  االألياف  من  كلم 
ما  ح�ضب  بوعريريج،  برج  والية 
املديرية  من  االأحد  اأم�ض  علم 

املحلية الت�ضاالت اجلزائر.
باالإعالم  املكلفة  واأو�ضحت 
بذات املوؤ�ض�ضة، �ضهام رحال، اأن 
خالل  متكنت  اجلزائر  ات�ضاالت 
ال�ضنة املا�ضية من جت�ضيد عدة 
�ضبكاتها،  تطوير  تخ�ض  م�ضاريع 
حيث مت يف هذا االإطار مد 2500 
عرب  الب�رشية  االألياف  من  كلم 
االأمر  الوالية،  مناطق  خمتلف 
بربط عدة جتمعات  �ضمح  الذي 
باملناطق  خ�ضو�ضا  �ضكانية 
النائية. ويف اإطار جت�ضيد برنامج 
باخلدمة  اخلا�ض  القطاع  وزارة 

ال�ضاملة وتوفري خدمة االإنرتنت، 
لربج  العملياتية  املديرية  قامت 
وحتديث  بتو�ضعة  بوعريريج 
الوالية،  عرب  االت�ضاالت  �ضبكة 
ال�ضنة  خالل  ربط  مت  حيث 
املن�رشمة 28 منطقة فيما تبقى 
االإجناز،  قيد  اأخرى  منطقة   22

ح�ضب ما اأ�ضاف ذات امل�ضدر.
املكاتب  بربط  يتعلق  وفيما 
الب�رشية  باالألياف  الربيدية 
االإدارة  تقريب  ملبداأ  جت�ضيدا 
اخلدمة  وحت�ضني  املواطن  من 
العمومية، فقد مت ربط 48 مكتبا 
جانب  اإىل  الوالية  عرب  بريديا 
ال�ضلكية خا�ضة  17 حمطة  ربط 
للهاتف  العمومي  باملتعامل 
متت  كما  موبيلي�ض،  النقال 

االإ�ضارة اإليه.

الكهرباء  توزيع  مديرية  �رشعت 
والغاز لتيبازة خالل ال�ضنة اجلارية، 
كهربائيا  حموال   45 اإجناز  يف 
اال�ضطياف  ملو�ضم  ا�ضتعدادا 
اأم�ض  به  اأفاد  ما  ح�ضب  املقبل،  
واأو�ضح  للموؤ�ض�ضة.  بيان  االأحد 
املخطط  اإطار  يف  اأنه  البيان 
اإىل  الرامي  للموؤ�ض�ضة  اال�ضتثماري 
الكهربائية  الطاقة  توزيع  حت�ضني 
وتقوية ال�ضبكة ل�ضنة 2020، اإنطلقت 
حموال   45 اإجناز  عمليات  موؤخرا 

الوالية  مناطق  من  بعدد  كهربائيا 
بغالف مايل يفوق 314 مليون دينار 
مبناطق  االمر  يتعلق  و  جزائري 
�ضيف،  ف�ضل  كل  خالل  ت�ضهد 
اال�ضتهالك،  يف  ذروة  ت�ضجيل  مع 
غرار  على  التوزيع  يف  تذبذبا 
وبواإ�ضماعيل  وال�ضعيبة  احلطاطبة 
واحلمدانية  والبلج  و�رش�ضال 
ومنا�رش والقليعة، حيث بلغت ن�ضبة 
باملائة،   44 حموال  الـ45  اأ�ضغال 

ا�ضتنادا لذات البيان.

 ات�سالت اجلزائر بربج بوعريريج 

مد 2500 كلم من الألياف 
الب�صرية 

ا�ستعدادا ملو�سم الإ�سطياف بتيبازة

اإجناز 45 حمول كهربائيا 

امل�سيلة 

وفاة �صخ�صني يف حادث
 مرور ببو�صعادة 

وقع  مروع  مرور  حادث  ت�ضبب 
الوطني  بالطريق  اأم�ض  �ضباح 
جنوب  بو�ضعادة  ببلدية   8 رقم 
وفاة  ،عن  امل�ضيلة  والية 
ثالثة  اأ�ضيب  فيما  �ضخ�ضني 
وقع  احلادث  بجروح،  اآخرين 
اوملبي  ن�ضف  امل�ضبح  اإمام 
بني  ا�ضطدام  اإثر   ، ببو�ضعادة 

حافلة و�ضيارتني وت�ضبب احلادث 
على  كانا  �ضخ�ضني  هالك  يف 
جرح  و  املركبتني  اإحدى  منت 
ثالثة اأ�ضخا�ض مت حتويلهم نحو 
فتح  ومت  بو�ضعادة،  م�ضت�ضفى 
اأجل حتديد ظروف  حتقيق من 

و مالب�ضات هذا احلادث .
عبدالبا�سط بديار 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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