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يف اإطار خطة احلكومة للتعاي�س مع كورونا

املرحلة الثانية ال�ستئناف 
الن�ساطات االأحد املقبل

�شرعت القطاعات الوزارية موؤخرا، يف التح�شري ل�شتئناف ن�شاطاتها تدريجيا، بعد قرار الوزير الأول، عبد 
العزيز جراد، بتخفيف احلجر ال�شحي، على مرحلتني، حيث من املرتقب اأن تنطلق املرحلة الثانية، يوم الأحد 14 
جوان، بعد اقرتاب موعد اختتام املرحلة الأوىل، التي بداأت يف الـ7 جوان، والتي رافقها ت�شديد على �شرورة و�شع 

نظام وقائي من الوباء، اإىل جانب دعوة املوؤ�ش�شات العمومية واخلا�شة اإىل المتثال ل�شروط الوقاية من فريو�س 
كوفيد19-، الذي اأدى لوقف اأغلب الن�شاطات القت�شادية يف البالد، لأكرث من 3 اأ�شهر، الأمر الذي يب�شر بعودة 

قرابة 50 باملائة من القاعدة العمالية، ل�شتئناف عملها، يف الوقت الذي ل يزال خطر الوباء قائما.

مرمي خمي�شة

اخلطوط اجلوية اجلزائرية
العتماد على %50 من العمال

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  اإدارة  اأمرت 
الفرعيني  مدرائها  اأم�س،  اجلزائرية، 
ر�سميا  بال�رشوع  اجلهويني،  ومندوبيها 
يف التح�سري ال�ستئناف الرحالت اجلوية 
ن�سبة  على  الرتكيز  مع  تدريجية،  ب�سفة 

50 من املائة من القاعدة العمالية.
مديرية  عن  ال�سادرة  التعليمة  واأفادت 
حملت  التي  والتكوين،  الب�رشية  املوارد 
اإىل  موجهة   ،2020/DRH/1000 رقم 
اجلهويني،  واملندوبني  االأق�سام  روؤ�ساء 
ال�رشوع  على  خاللها  من  جتربهم 
ال�ستئناف  التدريجي  التح�سري  يف 

الرحالت.
يف  الب�رشية  املوارد  مدير  �سدد  حيث 
اعتماد خمطط  على �رشورة  مرا�سلته، 
يتم  �سهرية  ب�سفة  يكون  دوري،  عمل 
املائة  من   50 على  الرتكيز  مبوجبه 
ترك  مع  العمالية،  القاعدة  من  فقط 
ملف  مع  التعامل  يف  للم�سوؤولني  مرونة 

اال�ستئناف التدريجي للرحالت اجلوية، 
اأهمية  على  موؤكدا  االإحتياجات،  ح�سب 
املطالبني  للعمال  ا�سمية  قائمة  حتديد 
منها  ن�سخة  واإر�سال  �سهر،  كل  بالعمل 
تبقى  القرارات،  هذه  اأن  منوها  اإليها، 
اال�ستئناف  غاية  اإىل  املفعول  �سارية 

الكلي للرحالت اجلوية.
املرا�سلة،  هذه  اأن  البيان،  ذات  واأو�سح 
االأول،  الوزير  لتعليمات  كتنفيذ  تاأتي 
وزير  اأمر  الذي  جراد،  العزيز  عبد 
العمومية، عرب مرا�سلة  واالأ�سغال  النقل 
ال�ستئناف  التح�سري  موؤخرا،  بها  بعث 
النقل اجلوي والربي، تكون فيها  ن�ساط 

االنطالقة للرحالت اجلوية الداخلية.

وزارة ال�شيد البحري واملوارد 
ال�شيدية

تن�شيب جلان يقظة متهيدا لعودة 
ن�شاطها

واملوارد  البحري  ال�سيد  وزارة  ن�سبت 
على  يقظة  جلان  اأم�س،  ال�سيدلية، 
الوطن،  عرب  مديرياتها  كافة  م�ستوى 
املتخذة  االإجراءات  اآثار  من  للحد 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  ملكافحة 

ال�سيد  ن�ساط  ال�ستئناف  متهيدا 
البحري.

اأن  الو�سية،  للوزارة  بيان  اأو�سح  حيث 
اليومية  املتابعة  على  يعتمد  اجلهاز 
لن�ساط ال�سيد البحري، من طرف خلية 
جمموعة  تنفيذ  على  ت�سهر  مركزية 
امل�ستوى  على  الوقائية  االإجراءات  من 
التي  اللجان  هذه  اأن  م�سيفا  املحلي، 
الظروف،  اأح�سن  لتهيئة  ا�ستحدثت 
لعودة ن�ساط ال�سيد البحري، من خالل 
لتحديد  املتدخلني  كل  مع  التن�سيق 
الدخول اإال للمهنيني مبوانئ ال�سيد، قد 
ن�سبت عرب كل مديريات ال�سيد البحري، 
�سكلت  بحيث  ال�سيدلية،  واملوارد 
وموؤ�س�سة  االإدارة،  وممثلي  مهنيي  من 
البحري،  ال�سيد  ومالجئ  موانئ  ت�سيري 

باالإ�سافة اإىل اجلمعيات املهنية
الوزارة  اأن  امل�سدر،  نف�س  اأ�سار  كما 
و�سعت اإجراءات بخ�سو�س عملية ركوب 
�سناديق  و�سع  وطريقة  البحارة،  ونزول 
للبيع،  املخ�س�سة  بامل�ساحات  ال�سمك 
يف  املهنيني  اإ�رشاك  اإىل  باالإ�سافة 
عمليات تعقيم وتنظيف املوانئ وقوارب 

ال�سيد وحتى نقاط بيع ال�سمك.

ال�شركة الوطنية للنقل بال�شكك 
احلديدية

ا�شتئناف رحالت القطار بداية من 
يوم 14 جوان

الوطنية  لل�رشكة  داخلية  تعليمة  ك�سفت 
عن  اأم�س،  احلديدية،  بال�سكك  للنقل 
حمددة  معايري  ووفق  جزئي،  ا�ستئناف 
لرحالت القطار، بداية من يوم 14 جوان 
لرفع  الثانية  املرحلة  مع  تزامنا   ،2020

احلجر.
حيث اأفادت التعليمة املوجهة ملختلف 
ا�ستئناف  اأن  اجلهوية،  املديريات 
مع  املقبل،  االأحد  يكون  الرحالت 
مقدمتها  يف  حمددة،  �رشوط  احرتام 
املربجمة،  الرحالت  منع  على  االإبقاء 
بني اخلام�سة م�ساء وال�سابعة م�ساءا، اأي 
�رشورة  مع  التجول،  منع  �ساعات  اأثناء 
الوقائية،  االإجراءات  من  بعدد  االلتزام 
كاإلزامية ارتداء االأقنعة الوقائية للعمال 
وامل�سافرين، احرتام التباعد االجتماعي 
بني الركاب، و�سع حتت ت�رشف الركاب 
املعقمات واملطهرات، تعقيم القاطرات 

عقب كل رحلة.

قاطرات  تعليق  التعليمة،  اأ�سافت  كما 
االأ�رشة والرحالت املتوجهة، نحو مطار 
اإ�سعار  اإىل  ممنوعة  بومدين،  هواري 

اآخر.
اإيتوزا 

الرفع من عدد احلافالت و 
تخفي�س مدة النتظار 

ال�رشكة  لدى  باالإعالم  املكلف  ك�سف 
الوطنية للنقل احل�رشي و�سبه احل�رشي 
ح�سان  »ايتوزا«،  العا�سمة  للجزائر 
االإجراءات  من  جملة  هناك  اأن  عبا�س، 
�ستطبقها  التي  االحرتازية  الوقائية 

ال�رشكة، حت�سبا ال�ستئناف ن�ساطها.
ت�رشيح  يف  عبا�س،  ح�سان  واأو�سح 
يف  تتمثل  االإجراءات  هذه  اأن  �سابق، 
ال�سائق،  يحتلها  التي  امل�ساحة  عزل 
من خالل و�سع حواجز، تبعده عن بقية 
من  التقلي�س  جانب  اإىل  امل�سافرين، 
 100 من  بدل  راكبا   25 بـ  الزبائن  عدد 

راكب، قبل تف�سي فريو�س كورونا.
ال�سلطات  رفع  بعد  ال�رشكة  حت�رش  كما 
من  لرفع  ال�سحي،  للحجر  العمومية 
من  التخفي�س  مع  احلافالت،  عدد 

اإقالع  بني  دقيقة،   15 اإىل  االنتظار  مدة 
تليها،  التي  تلك  وو�سول  االأوىل  احلافلة 
بعد  املحطات  عدد  من  والتقلي�س 
اأ�سافه  ما  ح�سب  بذلك،  الزبون  اإعالم 

ذات امل�سوؤول.
ال�رشكة،  بذات  باالإعالم  واأ�سار املكلف 
جديدة  �سيغة  ايتوزا  ا�ستحداث  مت  اأنه 
للت�سعرية ومدة تذكرة النقل ،حيث �سيتم 
ب�سعر  اأ�سبوع  ملدة  �ساحلة  تذاكر  بيع 
واأخرى �ساحلة ملدة 15 يوم  200 دينار 
باملنا�سبة،  م�سددا  دينار،   500 ب�سعر 
قبل  للتعقيم  �ستخ�سع  احلافالت  باأن 
تعقيم  بنظام  تزويدها  بعد  انطالقها، 
اأوتوماتيكي موؤمن ميكن اأن يعقم حوايل 
و�سع  مع  الوقت،  نف�س  �سخ�س يف   110
خطوط تربز م�سافة التباعد االجتماعي 

وذلك ق�سد تنظيم اخلدمة.
ن�ساط  ا�ستئناف  اأن  االإ�سارة،  وجتدر 
 50 بعودة  �سي�سمح  الربي،  النقل 
العمومي  القطاع  العمال يف  باملائة من 
واخلا�س، اإىل مكاتب عملهم، يف انتظار 
للحجر  الكلي  الرفع  بعد  البقية،  عودة 
الوباء  تف�سي  جراء  املفرو�س،  ال�سحي 

العاملي »كورونا«.

24 �ساعة

النائب الربملاين عن حركة حم�س نا�شر حمدادو�س : 

قانون املالية �ستكون له تداعيات خطرية 
.   ت�شريحات لعرابة �شادمة للراأي العام 

.   التهمة احلقيقية هي احتكار ال�شلطة ولي�س ال�شعي لها 

نا�رش  حم�س  حركة  عن  الربملاين  النائب  عرب 
حمدادو�س يف حوار خ�س به »الو�سط » عن اأ�سفه 
املكلفة  اللجنة  لرئي�س  االأخرية  الت�رشيحات  من 
عرب  ك�سف  باأنه  الفتا  لعرابة،  الد�ستور  بتعديل 
االإيديولوجية  خلفياته  عن  االإعالمية  خرجاته 
حياديته  عدم  توؤكد  والتي  العام،  للراأي  ال�سادمة 

وعدم م�سداقية عمله يف هذه املهمة.

 ما تعليقك على ت�شريحات لعرابة؟

لي�س  اأنه  لل�سك  جماال  يدع  ال  مبا  لعرابة  اأظهر 
اإخت�سا�سه  كان  مهما  املهمة،  هذه  م�ستوى  يف 
املراجعة  على  موؤمتن  غري  واأنه  وم�ساره، 
االإعالمية  خرجاته  عرب  ك�سف  ولقد  الد�ستورية، 
العام،  للراأي  ال�سادمة  االإيديولوجية  خلفياته  عن 
والتي توؤكد عدم حياديته وعدم م�سداقية عمله يف 
هذه املهمة، واالأوىل له اأن يلتزم باحلياد واحرتام 
رجال  بثقافة  والتحلي  اجلزائري  ال�سعب  م�ساعر 

الدولة.

طريق  خريطة  على  تعليقك     
احلكومة  لرفع احلجر ال�شحي؟

اأن تكون اإجراءات احلجر مبنية على قرار  نتمنى 
اإداري،  �سيا�سي  على  ولي�س  مو�سوعي،  علمي 
فاجلزائر ال تتحمل تداعيات اخلطاأ يف ذلك، مع 
اأننا  التكفل واملواجهة، وخا�سة  اإجراءات  توا�سع 
التي هي  اأمام ارتفاع حاالت االإ�سابات والوفيات 
امل�سوؤولية  اأن  اإقرارنا  مع  االأزمة،  بداية  من  اأكرب 

متبادلة بني احلكومة واملواطن. 

التي  الإنتقادات  على  تعليقك     ما 
طالت حركة حم�س حول اأنها ت�شعى  لل�شلطة؟

احلكم  اإىل  الو�سول  اإىل  ال�سيا�سي  احلزب  �سعي 
توؤ�س�س  فاالأحزاب  ال�سّذج،  عند  اإال  تهمة  لي�ست 
والو�سول  البدائل  وطرح  الربامج  و�سع  اأجل  من 
فما  واإال  ال�سعبية،  االإرادة  طريق  عن  احلكم  بها 

معنى  وما  الطموح؟  ذلك  لها  يكن  مل  اإن  دورها 
على  ال�سلمي  والتداول  والتعددية  الدميقراطية 
الطموح  هذا  علينا  يعيبون  الذين  وهل  ال�سلطة؟ 
احلقيقية  التهمة   ، واملروة؟  ال�سفا  بني  ي�سعون 
هي احتكار ال�سلطة مدى احلياة ولي�س املمار�سة 

الدميقراطية للتداول عليها..

املالية  قانون  على  تعليقك     
التكميلي 2020، و ماموقفك منه ؟ 

اإمتداد  هو  2020م  ل�سنة  التكميلي  املالية   قانون 
املالية  قوانني  يف  ال�سعبية  غري  لالإجراءات 
ال�سابقة، وال ي�ستحق ال�سعب اأن يتحمل ثمن ف�سل 
هذه احلكومات، واأنه دائما يكون املالذ يف تعبئة 
يف  املفرط  باللجوء  العمومية،  اخلزينة  موارد 
خطورة  وخا�سة  والزيادات،  والر�سوم  ال�رشائب 
وهي  واملازوت،  البنزين  اأ�سعار  يف  الزيادة 
احلكومة  مع حجز  االأخرى،  الزيادات  كل  اأ�سا�س 
ميزانية  دخل  م�سادر  لتنويع  بدائل  اإيجاد  عن 
الدولة، كالعجز عن معاجلة التهرب ال�رشيبي من 
خطورة  معاجلة  وعدم  واملوؤ�س�سات،  ال�رشكات 
ال�سوق ال�سوداء، وم�سكلة عدم مراجعة التحويالت 
وعدم  الناجعة،  وغري  العادلة  غري  االجتماعية 
الزيادة يف مواد اأخرى مثل التبغ والكحول..ولذلك 
على  خطرية  تداعيات  له  �ستكون  القانون  فهذا 

اجلبهة االجتماعية والقدرة ال�رشائية للمواطن.

    عودة  اأحزاب ال�شلطة التي جددت 
قيادتها يف  احلجر ال�شحي، ماتعليقكم ؟ 

ال�ساأن  التعامل مع  اأو عدميني يف  اإق�سائيني  ل�سنا 
و�سلوكات  ذهنيات  نف�س  يف  نقع  ولن  احلزبي، 
احلريات  اإىل  الو�سول  اأن  ونعتقد  نف�سه،  النظام 
احلقيقية والدميقراطية الفعلية هي من تعالج هذه 
اإرادته  فال�سعب عرب  ال�سلبية،  ال�سيا�سية  الظواهر 
احلرة وبطريقة دميقراطية �سلمية هو من يق�سي 

ويعاقب من ي�ساء..
حاورته : اإميان لوا�س 

موؤمتر الأفاف�س ا�شتثنائي مطلع جويلية القادم

حرب مواقع تهدد وجود اأقدم حزب معار�ض
اإعادة  اإىل  اال�سرتاكية  القوى  جبهة  حزب  يتجه 
وان�سقاقات  الذي عرف هزات عديدة  بيته  ترميم 
متتالية  منذ م�ساركته يف ت�رشيعيات 2012 وزادت 
يف  اأحمد  اآيت  ح�سني  موؤ�س�سه  وفاة  بعد  حدثها 
تريده  ا�ستثنائي  موؤمتر  تنظيم  خالل  من   2015
حت�سري  اجل  من  جامعا  يكون  اأن  احلالية  القيادة 
احلزب ملواعيد �سيا�سية قادمة ويكون ذلك بح�سب 
تغيري  للو�سط  ب�رشورة  مطلعة  م�سادر  مانقلته 
منط القيادة  اجلماعية احلالية  التي تباها احلزب 
انت�سار  اإعادة  وكذا   2013 اخلام�س  موؤمتره  يف 

احلزب يف االأو�ساط ال�سعبية .
يف خطوة بادرت بها القيادة اجلماعية احلالية جلبهة 
القوى اال�سرتاكية التي اأعلنت على ل�سان  ال�سكرتري 
ا�ستثنائي  موؤمتر  عقد  عن  بلح�سل،  حكيم  االأول 
باجلزائر  القادم  جويلية  و10   9 يومي  للحزب 
العا�سمة وذلك بعد تاأجيله ب�سبب الظروف الداخلية 
ال�سنوات  يف  احلزب  عا�سها  التي  املنا�سبة  غري 
هذا  املوؤمتر  انعقاد  ر�سميا  تاأكد  وقد   ، االأخرية 
اجلزائر  والية  م�سالح  مبنح  االإدارية  الناحية  من 
الرتخي�س بعقده بفندق مزافران بزرالدة ا�ستجابة 
رفقة  بلح�سل  حكيم  االأول  االأمني  به  تقدم  لطلب 

حممد نبو وكذا حكيم كريدي.
ويحاول اأول واأقدم  حزب معار�س باجلزائر الذي 
�سنة  اأحمد  اأيت  ح�سني  املجاهد  يد  على  تاأ�س�س 

1963 بعدما عرف باأزمة القبائل ترميم بيته الداخلي 
الذي ات�سم بخالفات وان�سقاقات بداأت  مالحمها 
تظهر للعلن منذ م�ساركته يف االنتخابات الت�رشيعية 
الذي  طابو  كرمي  بالقيادي  واالإطاحة   2012 ل�سنة 
تواجد  ب�سبب  باجلزائر  احلزب  �سوؤون  يدير  كان 
بلوزان  االختياري  منفاه  يف  وموؤ�س�سه  رئي�سه 
مبا�رشة  احلزب  متاعب  زادت  ثم   ، ال�سوي�رشية 
بعد وفاة ح�سني اأبت اأحمد �سنة  2015 حيث عرف 
ا�ستقاالت لعدد من قيادته ورحيل طواعي الأ�سماء 
اأخرى ب�سبب ت�سليط �سيف املجل�س التاأديبي على 
رقابها ،وكان من اأبرز القياديني الذين رموا من�سفة 
لع�سكري  علي  ال�سابق  والربملاين  القيادي  احلزب 
حممد  احلايل   االأول  االأمني  م�ست�سار  وال�سيناتور 
، وتطورت  حاج جيالين وكذا رابح منعوم واآخرون 
الثقيلة  االأ�سماء  اإق�ساء  ب�سبب  احلزب  خالفات 
يف  العا�سمة  باأعايل  مبقره  مبناو�سات  والنا�سطة 
اأين طالبوا  ال�سعبي �سائفة 2019  اأيام احلراك  عز 

املنا�سلني بت�سحيح م�سار احلزب .
حزب  فان   « الو�سط  ل«  م�سادر  مانقلته  وبح�سب 
جبهة القوى اال�سرتاكية يحاول خالل هذا املوؤمتر  
املجل�س  دورة  تاأجيل  وقع  على  اأي�سا  ياأتي  الذي 
الوطني اال�ستثنائي جلبهة القوى اال�سرتاكية  الذي 
توفر  عدم  ب�سبب  الفارط  فيفري  مطلع  كان 
،  اإعطاء نف�س جديد  الظروف املنا�سبة النعقاده 

ان  يراد  الذي  املوؤمتر  لروحه وهيكلته خالل هذا 
من  وذلك  احلزب  تاريخ  يف  جامعة  حمطة  تكون 
خالل اإعادة  فتح الباب لكافة املنا�سلني والقيادين 
الرئا�سية  القيادة  منط  تغيري  وكذا  ال�سابقني 
اجلماعية التي تبناها احلزب منذ ان�سحاب موؤ�س�سه 
ح�سني اأيت اأحمد من من�سبه ومن احلياة ال�سيا�سية 
يف املوؤمتر اخلام�س للحزب �سنة 2013 ، وهو منط 
اأثر على ن�ساط احلزب ب�سبب التغيري  القيادة التي 
ال�سكرتري االأول للحزب يف ظرف  الدوري ملن�سب 
احلايل  االأول  ال�سكرتري  وان  خا�سة  وجيز  زمني 
للحزب  اجلماعية  القيادة  عديدة  مرات  يف  حمل 

اأزمة االن�سقاقات وال�رشاعات التي يعي�سها.
كاريزمة  اإيجاد  يف  �سعبا  احلزب  رهان  ويبقى 
ملراحل  وحت�سريه  �سوؤونه  اإدارة  تتوىل  قيادية 
االأو�ساط  يف  انت�ساره  اإعادة  وكذا  قادمة  �سيا�سية 
غري  �سعبية  حركة  بروز  ظل  يف  ال�سيما  ال�سعبية 
 2019 فيفري  يف  �رشاراتها  انطلقت  �سيا�سية 
العهدة  االإطاحة مب�رشوع  اأهمها  مكا�سب  وحققت 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع  للرئي�س  اخلام�سة 
وكذا اإطالق حملة مكافحة رموز الف�ساد من وجوه 
النظام ال�سابق وهي مكا�سب  عجزت عن حتقيقها 

االأحزاب واحلركات ال�سيا�سية.
باية ع

نائب الربملان عن اجلالية باخلارج اأمرية �شليم توؤكد لـ" الو�شط"

و�سف لعرابة املواطن بعدم االأهلية مرفو�ض 
.    وثيقة م�شودة الد�شتور لي�شت ممنوعة من النقد

اجلزائرية  اجلالية  عن  بالربملان  النائب  ك�سفت 
�سياغة  جلنة  رئي�س  و�سف  �سليم  اأمرية  باخلارج 
املواطن  لعرابة  اأحمد  الد�ستور  تعديل  مقرتحات 
اجلزائري بعدم االأهلية بانه جتن وا�سح ومرفو�س 
 « الو�سط  ل«  ت�رشيح  يف  مربزة  وتف�سيال  جملة 
�سواء  املواطنني  اآراء  رف�س  ال  ميكنه  لعرابة  اأن 
م�سودة  م�رشوع  يف  اأوال  االإجماع  حازت  التي  تلك 
وطرحتها  مقد�سة  بعد  ت�سبح  مل  التي  الد�ستور 

م�سالح الرئا�سة بغر�س النقا�س واالثراء .
لعرابة  على  يتوجب  اأنه  �سليم  النائب  وقالت 

الذي  اجلزائري  ال�سعب  لفخامة  فورا  االعتذار 
مواجهة  يف  واجلي�س  الدولة  جانب  اإىل  وقف 
االحتجاج  من  عام  خالل  والتهديدات  االأخطار 
ال�سعبي الأنه الميكن له اأن يعلق على مواقف الراأي 
العام اجلزائٔري خا�سة  خالل هذه الفرتة كما ال 
ميكنه رف�س اآراء املواطنني �سواء تلك التي حازت 
االإجماع اأو التي ال تزال حمل نقا�س م�ستفي�س يف 
الف�ساء العمومي. اأو يف اأو�ساط االأحزاب ال�سيا�سية 
اأو الف�ساءات اجلمعوية وعليه—ت�سيف -- و�سف 
وا�سح  جتن  هو  االأهلية  بعدم  اجلزائري  املواطن 

ومرفو�س جملة .
كما اأو�سحت نف�س النائب اأنه يتوجب  على لعرابة 
اأن يتقبل اأي نقد لوثيقة الد�ستورية املقرتحة بكل 
العام  الراأي  على  عر�سه  مت  ما  الأن  رحب  �سدر 
من  ممنوعة  مقد�سة  وثيقة  بعد  يعد  ال  اجلزائري 
النقد اأو مع�سومة من االعرتا�س م�سيفة اأن ت�رشيح 
االأ�ستاذ لعرابة يذكر بو�سف اجلماهري �سابقا باأنها 
غري واعية اأو يف حالة ا�ستقالة �سيا�سية يف حماولة 

اال�ست�سغار اأو التقليل من �ساأن ال�سعب اجلزائري
عطار ب 
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وزارة  من  ر�سمية  م�سادر   ك�سفت 
الأخرية وجهت  هذه  اأن  ال�سحة 
وليات  عدة  اإىل ولة  مرا�سال 
تاأخر  اجلزائري حول   بالغرب 
العديد من امل�ساريع التي ا�ستنفدت 
كل اإجراءات الأ�سغال ومل تنته بها 

اإىل اليوم .
فعلى م�ستوى ولية تلم�سان  اأثارت 
عملية تاأخر اإطالق اجناز م�ست�سفى 
تاأخر   اإىل  بالإ�سافة  جامعي  

ملا  ال�رسطان  م�ست�سفى  ا�ستكمال 
يزيد عن 15 �سنة  ا�ستغراب الوزارة 
ال�سحة  وزارة   ت�ساءلت  كما    ،
اأ�سغال   تاأخر  عن  مرا�سلتها  يف 
لال�ستعجالت  م�سلحة  وجتهيز 
منها   ا�ستفادت   03 اأ�سل  من 
الولية  و03 عيادات مبناطق نائية 
من اأ�سل 18 عيادة ا�ستفادت منها 
اأما بولية م�ستغامن  اأثار   ، الولية 
تاأخر م�ست�سفى 240 �رسير مبنطقة 

خروبة ال�ستغراب  حيث انه انطلق 
منذ اأكرث من 10 �سنوات  دون اإمتام 
موؤ�س�ستني  ت�سهده  الو�سع  نف�س   ،
�سحيتني ب�رسق وهران والتي رغم  
انتهاء الآجال  املمنوحة للمقاولت 
اإل اأنها لتزال  دون اإمتام  ما جعل 

الوزارة ترا�سل الولة للتدخل .
يحدث هذا يف الوقت الذي جتري 
اجنازات  يف  معمقة  حتقيقات 
من  �سحية  مبوؤ�س�سات  مغ�سو�سة 

�سحة  على  �سلبا  التاأثري  �ساأنها 
جتهيز  يف  والتحقيق  املواطن 
ال�سحية   املوؤ�س�سات  من  العديد 
بالعديد من الوليات وهي امللفات 
التي ت�رسف عليها م�سالح الدرك  
الق�سائية  ال�سلطات  مع   بالتعاون 
�سهدت  التي  الوليات  من  بالعديد 
املا�سية  الع�رسية  خالل  اجنازات 

.
حممد بن ترار
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�سيفا  نزوله  لدى  �سلمان  بن  قال  و 
اأم�سية  العمومي  التلفزيون  على 
عجيب  دور  »للجزائر  اأن   الثالثاء 
لي�س من حيث حجم اإنتاجها النفطي 
و اإمنا من حيث قيمتها ال�سيا�سية و 
النظر  تقريب وجهات  قدرتها على 
بني الدول الأع�ساء يف منظمة اأوبك 
و الدول غري الأع�ساء يف اإطار اأوبك 

.»+
»قدرة  لديها  اجلزائر  اأن  اأ�ساف  و 
يف  خ�سو�سا  اجلميع«  مع  التوا�سل 
دائما  هي  و  ال�ستثنائية  الظروف 
التوفيقية طويلة  تبحث عن احللول 
املحوري  »الدور  اأن  موؤكدا  الأمد 
اأوبك  م�ساعي  اإجناح  يف  للجزائر 
ملوؤمتر  تروؤ�سها  اأثناء  فقط  لي�س 
منذ  له  م�سهود  هو  بل  املنظمة 
ذلك  على  الدليل  و  طويلة  �سنوات 

تواجدها يف كل جلان املنظمة«.
اأن  ال�سعودي  امل�سوؤول  اعترب  و 
اأوبك  دور  لإجناح  اجلزائر  م�ساعي 
يف حتقيق ا�ستقرار �سوق النفط  نابع  
النجاح  هذا  اأن  قناعتها  من  اأي�سا 
الدول  جميع  م�سلحة  يف  ي�سب 
الأع�ساء و غري الأع�ساء يف منظمة 
اأوبك، من جهته، اأكد وزير الطاقة، 
موؤمتر  يراأ�س  الذي  عرقاب  حممد 
للنفط،  امل�سدرة  الدول  منظمة 
دور   ال�سعودية  العربية  للمملكة  اأن 
النتائج  و  املواقف  كل  يف  »ريادي« 
اإطار  يف  اإليها  التو�سل  مت  التي 

التعاون اأوبك +.
و  اجلهود  موا�سلة  اإىل  اأ�سار  و 
قائال   الأطراف  كل  بني  التن�سيق 

لأن  التن�سيق  هذا  يف  »�سنوا�سل 
تن�سيقا  تتطلب  و  �سعبة  املرحلة 
كافية  غري  النتائج  تزال  ل  و  كبريا 
من  للخروج  جهودنا  �سنكثف  لذلك 

الأزمة«.
و بخ�سو�س تعزيز ال�رساكة الثنائية 
و  الطاقة  جمال  يف  البلدين  بني 
العالقات  م�ستوى  اإىل  ترقيتها 
ال�سيا�سية، قال الوزير ال�سعودي انه 
اإطارات  رفقة  عرقاب  دعوة  متت 
ال�سعودية  لزيارة  الطاقة  قطاعات 
التعاون  �سبل  بتباحث  �سي�سمح  مما 

يف كل املجالت.
العايل  ب«امل�ستوى  اأ�ساد  كما 
جمال  يف  اجلزائرية  للخربات 
الطاقة« �سواء على م�ستوى ال�رسكة 
خمتلف  اأو  للمحروقات  الوطنية 
ال�رسكات العاملية مذكرا بالروابط 
و  اجلزائر  بني  تربط  التي  الأخوية 

بلده.
بالزيارة  عرقاب  ذكر  بدوره،  و 
اجلمهورية،  رئي�س  بها  قام  التي 

و  ال�سعودية  اإىل  تبون  املجيد  عبد 
حول  حمادثات  من  به  متيزت  ما 
بعث التعاون يف عدة جمالت منها 
بني  ال�رساكة  اأن  اأ�ساف  و  الطاقة  
من  نابعة  اجلزائر  و  ال�سعودية 
بني  »املمتازة«  العالقات  منطلق 
البلدين موؤكدا على �رسورة تكثيف 
يف  التعاون  �سبل  لبعث  الت�سالت 
جمال الطاقة خا�سة مع ما مينحه 
الذي  اجلديد  املحروقات  قانون 

دخل حيز التنفيذ نهاية 2019.
يرتكز  القانون  هذا  اأن  قال  و 
التعامل  يف  عاملية  مقايي�س  على 
مبداأ  اأ�سا�س  على  ال�رسكاء  مع 
الإطار  هذا  اأن  م�سيفا  رابح-رابح 
الت�رسيعي ي�سجع ال�رسكات ال�سعودية 
للم�ساركة يف امل�ساريع ال�سخمة يف 
اإطار النتقال الطاقوي و ا�ستخدام 
يف  اأ�ساد  و  املتجددة  الطاقات 
ال�سعودية  باخلربات  الإطار  هذا 
و  الطاقوية  النجاعة  جمال  يف 
بدوره،  و  التحويلية  ال�سناعات 

النفط  وزير  عرقاب  ال�سيد  دعا 
للتعرف  اجلزائر  لزيارة  ال�سعودي  
يف  ال�ستثمار  فر�س  عن  كثب  عن 

جمال الطاقة. )
ا�ستئناف اإنتاج النفط يف ليبيا 

موؤمتر  رئي�س  و  الطاقة  وزير  اأكد 
للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة 
اأوبك، حممد عرقاب، اأن ا�ستئناف 
على  يوؤثر  لن  النفط  لنتاج  ليبيا 
املت�سمن  �رسكائها  و  اأوبك  اتفاق 
لتحقيق  الإنتاج  يف  تخفي�سات 
عرفت  التي  النفط  �سوق  ا�ستقرار 
ب�سبب  م�سبوقة  غري  �سدمة 
تداعيات وباء كورونا على الطلب و 

من ثم الأ�سعار.
و قال عرقاب لدى نزوله �سيفا على 
التلفزيون العمومي اأم�سية الثالثاء: 
التي  بالرتتيبات  دراية  على  »نحن 
النفط  لإنتاج  للعودة  ليبيا  بها  تقوم 
على  لالإنتاج  ا�ستئنافها  يوؤثر  لن  و 
اتفاق اأوبك )اتفاق اأوبك + خلف�س 
العودة  هذه  كانت  حيث  الإنتاج( 
ال�سدد  هذا  يف  اأ�ساف  متوقعة‘‘و 
خالل  التفا�سيل  درا�سة  :«�ستتم 
الوزارية  للجنة  املقبل  الجتماع 
اتفاق  تنفيذ  ملتابعة  امل�سرتكة 

اأوبك«
الجتماعات  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الأخرية لأوبك و اأوبك+ قررت عقد 
الجتماع املقبل لهذه اللجنة- التي 
تعد  و  ال�سعودية  و  رو�سيا  تراأ�سها 
اجلزائر ع�سوا فيها اإىل جانب دول 
اأخرى كفنزويال و عمان و الكويت و 
 18 يف  املتحدة-  العربية  الإمارات 

جوان اجلاري.

تناقلت كثري من الدوائر املتخ�ش�شة اأم�س الت�شريحات املتبادلة بني اجلزائري و الريا�س وتركيز 
وزيري طاقتهما على التنويه مبكانة الطرفني حيث اأكد وزير الطاقة ال�شعودي, االأمري عبد العزيز 

بن �شلمان, على دور اجلزائر الذي و�شفه  ب«املحوري« يف تقريب وجهات النظر بني دول منظمة اأوبك 
و حلفائها للتو�شل اإىل اتفاقات من �شانها اأن ت�شاهم يف حتقيق ا�شتقرار �شوق النفط .

وزارة التعليم العايل 

حركة جزئية يف مدراء 
اجلامعات  لتدعيم 

هياكل الوزارة
.    االإفراج عن 445 من�شب عايل بال�شراكة مع 

وزارة ال�شحة

ك�شفها تقرير جمل�س املحا�شبة  وطالب بتطهريها

حتقيقات حول ترقيات 
املوظفني بثالث وزارات

طلبات التاأ�شرية معلقة اإىل اأجل غري م�شمى

القن�سلية الفرن�سية تعلن فتح اأبوابها الأ�سبوع املقبل 

االحتادية الوطنية ملدار�س تعليم ال�شياقة

دعوة لل�سماح باإعادة 
ا�ستئناف الن�ساط

وزارة ال�شحة ترا�شل الوالة للتحقيق يف �شبب تاأخرها

تاأخر قيا�سي يف اإجناز م�ست�سفيات وعيادات طبية 

ك�سفت م�سادر مقربة  من وزارة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
الدين  القطاع  �سم�س  اأن  وزير 
درا�سة  با�رس  يف  �سيتور قد 
اجلامعات  ال43  مدراء  ملفات 
الوطني  امل�ستوى  على 
حركة  يف  اأجل  اإقامة  من 
والتي  �سفوف  املدراء 
مدراء  و10   08 بني  ما  �ستم�س 
بع�سهم  تقرراإحلاق  والذين 
التي  الكفاءة  بالوزارة  بفعل 

اأظهروها يف الت�سيري .
اإطار  يف  تدخل  التي   العملية 
عمليات تطوير القطاع ورقمنته 
الكورونا  جائحة  بعدما  ك�سف 
خا�سة  اجلامعات  نقائ�س 

ومواكبة  الرقمنة  جمال  يف 
 ، العامل  يعرفها  التي  التطورات 
دعم  اإطار  اآخر ويف  جانب  من 
هياكلها بالإطارات العليا اأفرجت 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
اأكرث  لتعني  م�سابقة  العلمي عن 
من 200 اإطار مبن�سب عايل،بغية 
حني  دعم هياكلها الإدارية،يف 
يف  اآخر  من�سب   245 تعيني  يتم 
مع  بامل�ساركة  عليا  منا�سب 
بفعل  ال�سحة  وال�سكان  وزارة 
كلية  مابني  الكبري  الرتابط 
لوزارة  الطب  وال�سيدلة التابعة 
وامل�ست�سفيات  العايل  التعليم 

التابعة  لوزارة ال�سحة.
حممد بن ترار

رفيعة  م�سادر  ك�سفت 
معمقة  حتقيقات  امل�ستوى اأن 
من  انطلقت بالعديد  قد 
خالل  التي �سجلت  الوزارات 
ت�سلق  املا�سية  �سنة  ال20 
ت  ا د �سها ن   و بد ظفني   مو
اإىل  امل�سوؤوليات  العليا  ل�سلم 
مدراء  بلوغهم  درجة  غاية 
مركزيني ومفت�سني  تنفيذيني 
من  وم�ست�سارين  والتي  عامني 
حائزين  يكونو  اأن  املفرو�س 
على درجات عليا بغية بلوغ  هذه 
املعطيات  واأكدت   . املراتب 
وزارات هي  اأن  ثالثة  الأولية 
هذه  ت�رسرا من  الأكرث 
املمار�سات ، ويف مقدمتها وزارة 
اأكرب  حتوي  التي  الوطنية  الرتبية 
عدد من املوظفني ال�سامني وهم 
ب�سطاء  احلقيقة  مفت�سني  يف 
ي�سريون  تربية  كانوا  مدراء  اأو 
ت�ستوجب  منا�سب  قطاعات يف 
املاج�ستري  اأو  الدكتوراه  �سهادة 

على الأقل ، ما يخالف الرتقيات 
اإل  تكون  ل  ال�سنف التي  خارج 
وتعجب   ، حلاملي  الدكتوراه 
الذي  املحا�سبة  جمل�س  تقرير 
تعجب يف �سمت  مديرية الوظيفة 
الرتقيات  هذه  اإزاء  العمومية 
ا�ستنزفت  التي  قانونية  الغري 
املاليري من ميزانية الدولة ، من 
جانب اآخر  ت�سجل وزارة الثقافة 
هذا  من  حالت  الأخرى  هي 
وال�سيد  الفالحة  ووزارة  القبيل 
البحري ، ووزارة العمل وال�سمان 
الجتماعي ، بالإ�سافة اإىل  وزارة 
ال�سياحة ، ووزارة التكوين املهني 
احلالت  يف  تقل  حني  يف   ،
هذا   ، ال�سيادية  الوزارات 
العالقات  التقارير اإىل  واأرجعت 
واملح�سوبية  واملحاباة  اخلا�سة 
الإطارات  دون  العودة  تعيني  يف 
العلمي   وامل�ستوى  القانون  اإىل 

خالل الع�رسية املا�سية.
حممد بن ترار

الفرن�سية  القن�سلية  اأعلنت 
باجلزائر يف بيان لها على �سفحتها 
افتتاح اأبواب  الر�سمية عن 
منت�سف  من  بداية  القن�سليات 

ن�ساطها  الأ�سبوع  ملمار�سة 
العادي  .

ذات  يف  القن�سلية  وحددت   هذا 
جوان كبداية   ال14  تاريخ  البيان 

تدريجيا من  ال�سبابيك  لفتح 
احل�سول  طلبات  ا�ستقبال   اأجل 
وبطاقات   ال�سفر   جوازات  على 
ت�ساريح  اإىل  بالإ�سافة  التعريف 

ملفات  اإيداع  عن  اأما  التنقل 
اإىل  معلقا  �سيقى  �سيكو  التاأ�سرية 

اأجل غري م�سمى .
ب.م

الوطنية  الحتادية  وجهت 
اأم�س،  ال�سياقة،  تعليم  ملدار�س 
يف بيان لها،  نداء ا�ستغاثة للوزير 
الأول، عبد العزيز جراد، للتدخل 
ا�ستئناف  باإعادة  لها  ال�سماح  و 

ن�ساطها.
حيث طالبت الحتادية، يف ر�سالة 
وجهتها للوزير الأول، والتي حتوز 
منها،  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
باإعادة ا�ستئناف ن�ساطها، م�سرية 
اأنها تعاين منذ 4 اأ�سهر دون اأدنى 
دخل، مقرتحة باملنا�سبة، تقدمي 
تعليم  ملدار�س  مادي  تعوي�س 

ال�سياقة، لتخفيف ما حلق بها من 
�رسر عظيم، جراء انقطاع م�سدر 

رزقهم.
الهيئة،  ذات  ا�ستغربت  حني،  يف 
وزارة  قبل  من  دعوتها  عدم 
والنقل،  العمومية  الأ�سغال 
التي  الجتماعات  يف  للم�ساركة 
اإعداد  اأجل  من  تعقد،  كانت 
مبهنتهم،  اخلا�س  ال�رسوط  دفرت 
للتدخل،  الأول  الوزير  منا�سدة 
الوزارة  من  ال�ستف�سار  وطلب 

املعنية.
مرمي خمي�شة

وزير طاقتها و�شف الدور اجلزائري بالعجيب

تناغم اجلزائر و الريا�ض ميهد 
ل�ستقرار �سوق النفط

.     اجتماع و�شيك للجنة الوزارية امل�شرتكة ملتابعة تنفيذ اتفاق اأوبك
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التحقيق يف نهب العقار بالواليات الغربية 

طوارئ يف حمافظات  ال�سبط العقاري واأمالك الدولة 
.     متابعة من  ال�شلطات العليا وباإ�شراف النواب العامني و الدرك 

با�شرت ال�شلطات الق�شائية  للواليات الغربية  مبعية م�شالح الدرك الوطني ،وال�شرطة الق�شائية 
حتقيقات معمقة  يف نهب العقار ال�شياحي ، الغابي ، الفالحي والعمراين بتواطوؤ اإطارات �شامية من احلفظ 

العقاري  وم�شح االأرا�شي وم�شوؤولني �شامني من والة وروؤ�شاء الدوائر وحتى والة ونواب بالربملان  ما 
اأدى اإىل ا�شتباحة الع�شرات من الهكتارات  من االأرا�شي الغابية والفالحية واملخ�ش�شة للتو�شع ال�شياحي 

بالعديد من الواليات  الغربية 

حممد بن ترار

وبع�ض  اجلمعيات  �ضغط  واأمام 
ومرا�ضلتها  النزيهة   الإطارات  
النطالق  مت  للبالد  العليا  لل�ضلطات 
بالع�رشات  اأطاحت  حتقيقات  يف 
التحقيق  يجري  فيما  الإطارات  من 
حولهم  الذين  الإطارات  مئات  مع 
اأيديهم  يف  لعبة  اإىل  البارونات 
بدراهم  �رشفهم  ذمتهم  باعوا  بعدما 

يد  يف  رقيق  اإىل  وحتولوا  معدودات  
كرامتهم   عن  تخلوا  بعدما  البارونات 
العليا  ال�ضلطات  اأعطت  وعزهم  
ملفات  بفتح  العامني  للنواب  اأوامر 

العقار  بالعديد من الوليات  . 

اإيداع املحافظ العقاري بفرندة 
احلب�س رفقة
 04 موظفني  

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمر 

لدى حمكمة فرندة بتيارت م�ضاء اأول 
اأم�ض باإيداع املحافظ العقاري لدائرة 
احلب�ض  رهن  موظفني   و04  فرندة 
املوؤقت فيما ا�ضتفاد املدير الولئي 
،واملحافظ  لتيارت  الأرا�ضي  مل�ضح 
العقاري الولئي من الرقابة الق�ضائية 
يف ملف خا�ض بنهب العقار والتزوير 

وا�ضتعمال املزور .
امللف الذي يعترب بداية للتحقيق  من 
 13 امللفات جر  من  الع�رشات  �ضمن 

العقاري  احلفظ  اإطارات  من  اإطارا 
مت   الذين  للتحقيق  الدولة   واأمالك 
الذي  امللف  هذا  اإليهم يف  ال�ضتماع 
اأ�ضارت م�ضادر مقربة اأنه لي�ض الأول 
  ، باملنطقة  العقار  لنهب  الأخري  ول 
حيث اأ�ضارت  م�ضادر مقربة اأن هذا 
يتعلق  انه   بحكم  الأخف  هو  امللف 
بتمكني مواطن  من قطعة اأر�ض عن 
طريق التزوير وتقدمي اإدلءات مزورة 
اأثقل  ملفات  هناك  حني  يف   ، فقط 

واأخرى  فالحية  اأرا�ضي  نهب  تخ�ض 
وتقدمي  التزوير  طريق  عن  �ضهبية 
�ضاأنها  من  ما  وهي  كاذبة   اإدلءات 
املحلية  الإطارات  من  العديد  جر 
اإىل  العقار  يف  املخت�ضة  والأخرى 

اجلنوبية  باملناطق  خا�ضة  العدالة 
لعاب  ت�ضيل  التي  وال�رشقية   للولية  
حيال  ي�ضتعملون  الذين  البارونات 
وال�ضت�ضالح  كال�ضتثمار  قانونية  

لنهبها.

من  الباهية  م�ضتغامن  �ضواحل   تنجو  مل 
وع�ضعا�ضة  علي   �ضيدي  باأقاليم  العقار  نهب 
ال�ضبكات   ع�رشات  �ضيطرت  فقد  ومزغران 
على نهب العقار ال�ضياحي بهذه املناطق ، يف 
حني اختار اإطارات اأخرى ال�ضتثمار ال�ضناعي 
، حيث مت ا�ضتغالل مقالع الرمل  بغية ال�ضواطئ 
املدينة  بهذه  نهبها  مت  التي  ال�ضواحل  على  
الأرا�ضي  تنجوا   ، كما مل  ال�ضاحلية اخلالبة  
التجزئة  من  وامل�ضتثمرات  اخل�ضبة  الفالحية 
اأما   ، بالعقار  ا�ضمها  ارتبط  اإطارات  بتواطوؤ 
بالوايل  العقار  ارتبط  نهب  بولية �ضلف فقد 

مبناطق  الغازي  حممد  املحبو�ض  ال�ضابق 
وتن�ض  و  بوزغاية   ، ال�ضطية   ، فار�ض  اأولد   ،
وكون �ضبكة  وا�ضلت مهمتها يف الق�ضاء على 

م�ضاحات وا�ضعة من  الأرا�ضي الفالحية  .
كل من  التحقيقات   ، فقد جتر  ب�ضعيدة  اأما  
الوايل ال�ضابق ، �ضيف ال�ضالم لوح  واجلياليل 
الفالحي   العقار  لنهب  ق�ضية  يف  بوكاربيلة  
الباب  فتح  ، خا�ضة يف ظل  بالولية  وال�ضهبي 
التي  الوهمية  لال�ضتثمارات  م�رشاعيه  على 
ق�ضت على م�ضاحات وا�ضعة  من العقار ، اأما 
حداد  علي  ا�ضتثمارات   �ضنعت  فقد  بالبي�ض 

الوهمية والتي مت انتزاعها  منه حتت ال�ضغط 
التحقيق  اإىل  خنفار  جمال  الوايل  وجرت  
ملفات  تبعتها  حني  يف  امللفات   اكرب  اإحدى 
عر�ضية  اأرا�ض  على  ال�ضتيالء  تخ�ض  اكرب 
نهب  ي�ضكل  ،يف حني   وجهة حق  دون  وا�ضعة 
العقار بكل من عني ال�ضفراء والنعامة حقيقة 
واآخر  العدالة  اأمام  مطروح  بع�ضها  مرة  
الق�ضاء  مت  بعدما  التحقيق  ينتظر  ليزال  
على الأرا�ضي الرعوية  وحتويلها اإىل ملكيات 
ال�ضتثمار  لواء  �ضامية  حتت  اإطارات  بتواطوؤ 

لنهب ما بقي من عقار.

لباب  الوطني  الدرك  م�ضالح  با�رشت 
اإىل  للو�ضول  معمقة  حتقيقات  احلديد 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  بع�ض  م�ضريو 
وزارة  مديريات  تنتحل �ضفة  التي 
وتقوم  بعرو�ض توظيف وهمية لزرع ال�ضك 

يف نفو�ض املواطنني .
من  الأولية  املعطيات  واأ�ضارت  هذا 
التحقيقات التي انطلقت بناء على �ضكاوي 
عمومية  موؤ�ض�ضات  عدة  تقدمت بها 

وزارة  الربيد  مقدمتها  يف  ووزارات 
واملوا�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية ، والطاقة 
اإىل  موؤ�ض�ضات  واملناجم  بالإ�ضافة 
على  و�رشكات نفظية  اجلزائر  ات�ضالت 
اأن  كذبت  ونفطال التي  ب�ضوناطراك  غرار 
تكون لها تلك املواقع التي حتمل �ضعارات 
اإعالنها  وتقدم  املوؤ�ض�ضة  هذه  ورموز 
اأجل  من   ، للتوظيف  احرتافية  بطريقة 

الن�ضب على ال�ضباب .

وهران مملكة للف�شاد 

اإطارات �سامية حتولت اإىل لعبة
 يف يد املافيا 

ك�ضف التحقيقات التي انطلقت يف نهب العقار 
الإطارات  من  بالعديد  بالإطاحة  بوهران 
مدير  يتقدمهم  والأمنية  واملدنية  ال�ضيا�ضية 
وكالة ال�ضبط العقاري لولية وهران ، رئي�ض 
مدير  اإىل  بالإ�ضافة   ، ونائبه  ال�ضانية  بلدية 
الأمن الولئي ال�ضابق رئي�ض اأمن دائرة الكرمة 
كما مت تفتي�ض عدة منازل على راأ�ضها نائب 
اأعمال معروف  من  بال�ضانية ورجل  برملاين 
تلم�ضان ومقيم بوهران يعد من املقربني من 
املدير العام لالأمن الوطني املحبو�ض  اللواء 
اإطالق حتقيق  الغاين هامل يف حني مت  عبد 
املوقوف  اجلري  بري  بلدية  رئي�ض  مع  جديد 
نهب  �ضابقه يخ�ض  اأثقل من  يف ملف جديد 
العقار الذي ا�ضتفادت منه جهات نافذة دون 
وجهة حق   ما اأدى اإىل تو�ضيع التحقيقات مع  
الذي  لوهران   العقاري  ال�ضبط  وكالة  مدير 
وكذا   املوؤقت  احلب�ض  واإيداعه  توقيفه  مت 
�ضامل  وزعالن   بو�ضياف  الواليني  م�ضت�ضار  
الأ�ضخا�ض  هوية  عن  ك�ضف   اأين  مباركي  
العقار بوهران دون   الذين كونوا �ضبكة لنهب 
وجهة حق و ا�ضتفادوا  من عقارات  هامة  يف 
اأحياء راقية باأ�ضعار رمزية وعقارات اأخرى مت 
عمرانية  من�ضاآت  واإجها�ض  عليها  ال�ضتيالء 
واأخرى عمومية كانت �ضتقام عليها ،  وجرت 
التحقيقات مدير الأمن الولئي،واملدير العام 
لالأمن الوطني  اللواء عبد الغاين هامل الذي 
كان ال�ضجرة التي يت�ضلل حتتها الف�ضاد ،  كما 
احمد  �ضيد  ال�ضانية  بلدية  رئي�ض  توقيف  مت 
امتيازات   منح  يف  لتورطه  ونائبه  نافلة  بن 
اأمن  رئي�ض  توقيف  كما مت   ، دون وجهة حق 
مع  كربى  حتقيقات  واإطالق  الكرمة  دائرة 
رئي�ض بلدية بري اجلري املوقوف  حول ق�ضية 

ب�ضحبها  عليها   متنازع  اأر�ضية  قطعة  ت�ضوية 
من مالكها ومنحها لإطارات بالولية واآخرون 
بالأمن ، من جانب اآخر جتري حتقيقات مع 
رجل اأعمال معروف ا�ضتفاد من الريع ب�ضبب 
وا�ضتوىل   ، الغاين هامل  اللواء عبد  قربه من 
وهران  اأحياء  اأحد  يف  اأر�ضية  قطع  على 
�ضخم   جتاري  ومركز  فندق  لإقامة   الراقية 
وعقارات  �ضناعية  عقارات  اإىل  بالإ�ضافة 
برملاين  نائب  كما مت مداهمة منزل   ، كربى 
يف  نفوذه  ا�ضتغل  والذي  الأرندي  حزب  عن 
ترامواي  ملوؤ�ض�ضة  تابعة  اأر�ضية  قطعة  نهب 
بطريقة  فندق  اإىل  بتحويلها  وبا�رش  وهران  
من  حالة  التوقيفات  واأثارت  هذا   ، م�ضبوهة 
الهلع بوهران  خا�ضة بعد تداول اأ�ضماء ثقيلة 
ب�ضبب  والتوقيفات  التحقيقات  �ضت�ضملها 
الف�ضاد ، من ناحية اأخرى تو�ضعت التحقيقات  
مبختلف  ال�ضياحي  العقار  نهب  اإىل   لت�ضل 
العقارات  وكذا    ، وهران  وليات  �ضواطئ 
للكل�ض  منجمني  منح  قرارات  منها   الغابية 
ملجمع حداد من قبل الوايل ال�ضابق لوهران  
عبد الغاين زعالن ، حيث مت ا�ضتحداث قرار 
لتعديل  رقم136   حتت    2015/11/25 يف 
يف  وموؤرخ   861 رقم  يحمل  �ضابق   قرار 
2006/05/13  من اأجل دمج الأمالك الوطنية 
ليتم  الغابية  الوطنية  الأمالك  �ضمن  الغابية 
وت�ضحيح   ال�رشعية  لإعطاء  وذلك  بعدها 
القرار ال�ضادر يف 17 مار�ض 2015  حتت  رقم 
مادة  ا�ضتغالل   رخ�ضة  منح  اأجل  من    860
العالية   بجبل  الكائنة  املحجرة  من  الكل�ض 
ببلدية العن�رش  لفائدة جممع حداد وتو�ضيع 
 04 على  وا�ضعة  م�ضاحات  على  ال�ضتغالل 

قطع اأر�ضية جديدة.

امل�شالح االأمنية تتحرى يف املو�شوع

حمتالون يوؤ�س�سون حكمة على الفاي�سبوك

تلم�سان اأكرث الواليات ت�سررا  
اأطلقت النيابة العامة مبحكمة تلم�ضان  حتقيقات 
معمقة م بعد اإيداع عدة اإطارات من مديرية م�ضح 
الدولة  واأمالك  العقارية  واملحافظة  الأرا�ضي  
 ، مننه  ال�ضياحي  خا�ضة  العقار  نهب  ق�ضايا  يف 
حيث حتولت �ضواحل الولية من الوردانية �رشقا 
خا�ضة  اأمالك  اإىل  غربا  مهيدي  بن  مر�ضى  اإىل 
ا�ضتدعاء  ،وقد مت   النفوذ  ا�ضتعمال  ،عن طريق 
باقي اإطارات م�ضح الأرا�ضي واأمالك الدولة من 
قبل النيابة    مع ا�ضدر باأمر بالقب�ض والإح�ضار 
بالقوة العمومية يف حق املحافظ الفار بفرن�ضا.

العديد  ا�ضتدعاء  يف  النيابة  با�رشت  وقد  هذا 
الدولة  واأمالك  الأرا�ضي   م�ضح  اإطارات  من 
الفالحي  العقار  نهب  يف  تورطهم   خلفية  على 
ا�ضتدعاء  مت  ،حيث  للدولة  والتابع  وال�ضياحي  
التحق  الذي  بالنيابة   الأرا�ضي  م�ضح  مدير 

ملحقة  م�ضوؤول  و  املحبو�ض  الولئي  باملدير 
من  وموظفني  الرم�ضي  بدائرة  الأرا�ضي  م�ضح 
املديرية  من  رئي�ضيني  مفت�ضني  و  القطاع  نف�ض 
الولئية لأمالك الدولة  والذين مت و�ضعهم  حتت 
اأثناء  الإداري  الت�ضيري  يف  الإهمال  بتهمة  النظر 
تاأدية املهمة و التي فتحت باب التزوير للتالعب 
العديد  �ضملت  التي  العقارية   امللكية  بعقود 
على   �ضياحية  مواقع   �ضملت   كما  البلديات  من 
 ، يو�ضع  �ضيدي   ، اقلة   ، الوردانية   ، هنني  غرار 
بيدر ، بحرية اأولد بن عايد ومر�ضى بن مهيدي 
من  بكل  الفالحية  الأرا�ضي  اإىل  بالإ�ضافة   ،
�ضيوخ  �ضبعة   ، وار�ضو�ض  بني   ، مغنية   ، الرم�ضي 
على   الدولة  لأمالك  تابعة  واأخرى   .... زناتة   ،

غرار من�ضورة ، تلم�ضان
 من جانب اآخر اأمر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

حق  يف  بالقوة  الق�رشي  بالإح�ضار  تلم�ضان 
يتواجد  الذي  تلم�ضان  لولية  العقاري  املحافظ 
هوية  يف  التالعب  يف  املتورط  بفرن�ضا  حاليا 
العقود التي تغريت من اأمالك وطنية اإىل اأمالك 
نهب  بق�ضية  عالقته  يف  التحري  بعد  خا�ضة 
العقار التي حت�ضل فيها الكثري من الإطارات على 
امتيازات مادية مبا فيها قطع اأر�ضية و �ضيارات 
م�ضاحات  �رشقة  يف  م�ضاركتهم  نظري  وفيالت 
مت  كما  ح�ضا�ض  ملف  على  الت�ضرت  و  عمومية 
ا�ضتدعاء مدير  وكالة بنكية بتلم�ضان و�ضم�ضارين 
تلم�ضان   و  �ضبدو  من  بكل  ينحدرون  العقار  يف 
اإىل مقاولني  تبني �ضلوعهم  يف ملف  بالإ�ضافة 
اآخر لتزال التحقيقات  نهب العقار ، من جانب 
ومر�ضى  والرم�ضي  والغزوات  هنني  يف  متوا�ضلة 

بن مهيدي  .

عني متو�سنت ... �سبكة لنهب العقار ال�سياحي 
معمقة  حتقيقات  اأن  ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت  
انطلقت يف ولية عني متو�ضنت تخ�ض ال�ضتيالء 
ال�ضياحة  غطاء  حتت  وممتلكات   اأرا�ضي  على  
والن�ضب والحتيال والتي �ضملت م�ضتثمرين بكل 
من منطقة تارقة واآخر مبنطقة بني �ضاف ، وهي 
الأمور التي قد جتر مدير اأمالك الدولة املحكوم 
عليه بال�ضجن  والعديد من الإطارات التي يجري 
�ضماعها يف امللف وكذا والني ووزيرين  يتقدمهم 
يعد  الذي  �ضعيد   حاج  الأ�ضبق  ال�ضياحة  وزير 
�ضديق حميم لأحد امل�ضتثمرين باملنطقة الذي 
�ضبق واأن وظفه م�ضت�ضار بالوزارة رغم اأنه ل يحوز 
نهب  من  مكنه  مت  البتدائي  امل�ضتوى  من  اأكرث 
بني  بقرية  واآخر فالحي  بر�ضقون  �ضياحي  عقار 

غنام يف اإقليم بلدية الأمري عبد القادر  .
القرية  اإقامة   ال�ضتثمارات  راأ�ض  على  ويقع 
ال�ضياحية دوريان بي�ض التي تلقى �ضاحبها قطعة 
اجناز  اجل  من  �ضخمة  وقرو�ض  وا�ضعة  اأر�ض 
على  وا�ضتوىل  اجلميع  على  ن�ضب  لكنه   ، القرية 
موؤ�ض�ضة  عمال  ي�ضتعملها  كان  للحياة  قاعدة 

الكهرباء   توليد  حمطة   باإجناز  مكلفة  اأجنبية  
وحولها اإىل قرية دون البناء وحت�ضل على القر�ض 
جديد  من  القرية   بنى  اأنه  ت�ضري  مزورة  بوثائق 
، �ضف اإىل دلك ا�ضتغالل نفوذه وال�ضتيالء على 
�ضاطئ عمومي رغم اأن مدير اأمالك الدولة كان 
يف  للتدخل  العليا  ال�ضلطات  ورا�ضل  حترك  قد 

عهد الوالية ميينة زرهوين . .
القادمني  امل�ضتثمرين  اأحد  اآخر جند  من جانب 
اأرا�ض غابية  ا�ضتوىل على  قد  تلم�ضان  ولية  من 
مبنطقة  راق  فندق  لإقامة  �ضياحية  واأخرى 
ابتدائية  ر�ضقون وا�ضتوىل على جزء من مدر�ضة 
الوزير  من  بدعم  الفندق  لإقامة   هدمها  التي 
الأ�ضبق لل�ضياحة  حاج �ضعيد وكذا  مدير اأمالك 
الدولة الذي حت�ضل على هدايا ثمينة على راأ�ضها 
الذي  اللغز  امل�ضتثمر  هذا  من  فاخرة   �ضيارة 
وح�ضل  العمومية  الأمالك  وحطم  العقار  نهب 
من  القرو�ض  من  املاليري  من  الع�رشات  على 
البنوك  دون �ضمانات كافية ، الأمر الذي  جتري 
والذين   الأمن   م�ضالح  قبل  من  التحقيقات  فيه 

وقفوا على حقائق مرعبة . من جانب اآخر ينتظر 
حمو  ال�ضابق  متو�ضنت  عني  وايل   من  كل  اإحالة 
التوهامي و�ضابقته ميينة زرهوين يف ق�ضايا ف�ضاد 
تخ�ض نهب العقار الفالحي وال�ضياحي رفقة عدة 
املتابع  الدولة  اأمالك  مدير  يتقدمهم  اإطارات 
التحقيقات  ت�ضمل  كما   ، �ضابقة  ق�ضايا  عدة  يف 
امل�ضاريع ال�ضتثمارية التي اأقيمت يف عهد الوايل 
حياة   قاعدة  منح  مت  اأين  التهامي  حمو  ال�ضابق 
لإحدى ال�رشكات يف تارقة لتكون مدينة �ضياحية 
مل تنجز وا�ضتفاد �ضاحبها من ا�ضتثمارات كربى 
وا�ضعة  م�ضاحات  با�ضتغالل  له  ال�ضماح  مت  كما 
الدولة  اأمالك  مدير  من  بتواطوؤ  باجلوار  اأخرى 
واأكرث من ذلك فقد ا�ضتوىل على �ضاطئ وحوله اإىل  
ملكية خا�ضة ، ونف�ض الأمر بالن�ضبة مل�ضتثمرين 
بالناحية ال�رشقية ل�ضواحل الولية  اين �رشع مدير 
الأو�ضع  بال�ضتغالل  الدولة  مل�ضتثمرين   اأمالك 
للمواطن  لي�ضمح  �ضواطئ   وامتالك   لالأرا�ضي 
بالدخول اإليها  جمانا رغم قانون وزارة  الداخلية 

الوا�ضح .

�سواحل م�ستغامن و�سلف و�سعيدة ،البي�ض والنعامة ... لعبة اال�ستثمار  
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ذكر  ال�صحافة  مع  التفلزيونية  تدخالته  اإحدى  ويف   
فيه  مبا  حزب  لأي  ف�صل  ل  اأنه  الفخر  من  ب�صيء 
احلزب الذي ينتمي اإليه يف و�صوله اإىل �صدة الرئا�صة 
اجلزائرية وهو الذي ظل يوؤكد منذ حملته النتخابية 
اأنه مر�صح املجتمع املدين وهي اجلهة التي ي�صعب 

حتديد هويتها يف امليدان.
اجلمهورية  لرئا�صة  الر�صمي  الناطق  هو  وها 
الرئي�س  نفور  اأخرى  مرة  يوؤكد  بلعيد  حمندو�صعيد 
تبون من »تهمة« النتماء احلزبي م�صتنكرا حماولت 
جهات مل يذكرها اإن�صاء اأحزاب ممتطية برنامج رئي�س 
اجلمهورية عمال ب�صنة داأبت عليها املوالة منذ مدة 
الرئي�س  با�صم  نفى  قد  فقط  اأيام  قبل  وكان  طويلة. 
اإىل حزب جبهة التحرير الوطني  انتماء هذا الأخري 
اأنه جمد ع�صويته فيه يف رد عن ت�رصيحات  موؤكدا 
اخلدمات  عر�س  قبل  من  تعد  جبهوية  لقيادات 
مبنا�صبة انعقاد دورة اللجنة املركزية وعن تلميحات 
جبهة  ت�صكيل  يف  بالرغبة  لالأرندي  اجلديدة  للقيادة 
املخاطر  ملواجهة  اجلمهورية  رئي�س  حول  وطنية 
التي تتهدد البلد، ي�صاف اإليها الع�رصات من الأحزاب 
التي متيل يف كل مرة لأن ت�صتظل بظل اأقوياء اللحظة 

للظفر مبا ل ت�صتطيع حيازته من امليدان.
واإن كان من الطبيعي اأن يت�صكل تكتل �صيا�صي ينبثق 
�صانده  الذي  املدين  املجتمع  تبون  ي�صميه  مما 
الرئا�صية  النتخابات  نتائج  لتثمني  النتخابات  يف 
القادمة  الربملانية  النتخابات  يف  بنتائج  ودعمها 
بغر�س ت�صكيل اأغلبية تكون �صندا له لتنفيذ برناجمه 
اأغلبية متكونة  ت�صكيل  اأمام  الطريق  و�صد  النتخابي 
ن�صاأ  الذي  تبون  الرئي�س  اأن  غري  اأخرى.  اأحزاب  من 
وترعرع يف دواليب النظام وتدرج يف �صالمل ال�صلطة 
الربامج  واإجناح  ال�صيا�صات  جت�صيد  اأن  متاما  يدرك 
ل�صيما  ال�صيا�صية  الأحزاب  طريق  عن  يوما  مير  مل 
الرئي�س  عليها  اعتمد  طاملا  التي  الأحزاب  واأن 

القدرة  تلك  ول  ذاته  التاأثري  لهما  يعد  مل  بوتفليقة 
بعد  اجلمهورية  رئي�س  با�صم  املجتمع  تعبئة  على 
قبل  وحتى  لالن�رصاف.  وا�صطره  احلراك  اأن هزمه 
بالأحزاب  بوتفليقة  اهتمام  تدحرج  احلراك  اندلع 
اإذ مل يعد ي�رصكها  املوالية له اإىل الدرجات الثانوية 
 2012 عام  بعد  عَر�صا  اإل  احلكومية  الت�صكيالت  يف 
يف  قيا�صية  اأغلبية  على  الأفالن  ح�صول  من  بالرغم 
اأن  اإل  الأحزاب  من  وزراء  يختار  كان  واإن  الربملان، 
ذلك كان لتمثيل اأنف�صهم دون اأحزابهم، حتى اأنه بعد 
 2012 عام  الرئا�صي  التحالف  من  حم�س  ان�صحاب 
اأبقى بوتفليقة على وزراء حم�س يف احلكومة متجاوزا 
بوتفليقة  ذاتها. فعل  الرئا�صي  التحالف  وثيقة  بذلك 
هذا وهو يدرك اأن الأحزاب ال�صيا�صية املوالية له مل 
احلقيقي  وال�صعبي  الجتماعي  المتداد  متلك  تكن 
املعادلة  يف  فاعال  عن�رصا  تكون  لأن  يوؤهلها  الذي 
ال�صيا�صية فقد �صابت وجودها يف املجال�س املنتخبة 
كما  الذمم  و�رصاء  التزوير  �صبهة  واملحلية   الوطنية 
اأن تخلت عن براجمها  اأنها مل تعد قوى اقرتاح بعد 

وتبنت ما ت�صميه برنامج رئي�س اجلمهورية.
وباعتماده �صيا�صة ات�صالية جديدة وتعيينه ناطقا با�صم 
الرئا�صة وتدخالته املبا�رصة اأراد تبون ال�صتفادة من 
ف�صل جتربة العتماد على مترير الر�صائل ال�صيا�صية 
عن طريق الأحزاب وهي املهمة التي برع فيها حزب 
جبهة التحرير الوطني عن طريق الأمناء العامني عبد 
عبا�س،  ولد  وجمال  �صعداين  وعمار  بلخادم  العزيز 
خطاب  متييع  يف  زادت  اخلطابية  مناوراتهم  لكن 
ال�صلطة واإخراجه عن الق�صايا الوطنية حيث ح�رصه 
الرئي�س  خ�صوم  ومهاجمة  التزلف  يف  املبالغة  يف 
فلم  تبون  الرئي�س  اأما  وخارجه.  النظام  داخل  من 
اإىل خطباء من الأحزاب واإىل خدماتها  يكن بحاجة 
عن  للدفاع  و�صيلة  اأح�صن  توجد  ل  اأنه  ارتاأى  بعدما 
خياراته ال�صيا�صية وبرناجمه النتخابي الذي يت�صمن 

54 نقطة اإل �صعوده بنف�صه على املنرب كما اأنه لي�س 
بحاجة اإىل تكتل �صيا�صي قد يكون عامال لتكبيله اأكرث 
الدفاع  اأو  برناجمه  لتحقيق  دفع  يكون عامل  اأن  من 
يتعر�س  اأن  ميكن  التي  ال�صيا�صية  الهزات  اأمام  عنه 
الأغلبية  حزب  اأن  يعلم  الذي  وهو  الطريق  يف  لها 
مل  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  وهو   ،1998 عام 
ي�صتطع �صد الهجمات التي تعر�س لها الرئي�س زروال 
وم�صت�صاره حممد بت�صني من داخل النظام ومل مينعه 
التحرير  من رمي املن�صفة كما مل يحل حزب جبهة 
احلراك  بعد  بوتفليقة  الرئي�س  �صقوط  دون  الوطني 
عني  يف  نف�صه  احلزب  و�صع  بل  التاريخي  ال�صعبي 
الإع�صار ول يزال اإىل اليوم يحاول النهو�س ب�صعوبة، 
اإذ يعد اأكرب املت�رصرين من اأزمة النظام التي جنمت 

عن احلراك.
التجارب  فيه  اأ�صبحت  الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
الدميقراطية يف العامل تكت�صب توجهات جديدة نحو 
التخلي عن الآلية احلزبية واإن بقيت الدميقراطيات 
النمط  على  حمافظة  الرئا�صية  �صبه  اأو  الربملانية 
غرب  ودول  واإيطاليا  اأملانيا  مثل  احلزبي  التقليدي 
اأوروبا بدرجة اأقل. وقد �صكل فوز الرئي�س الفرن�صي 
ماكرون متجاوزا النمطية احلزبية التقليدية منعرجا 
بعراقة  املتميز  ال�صيا�صي  فرن�صا  تاريخ  يف  هاما 
اأمثال  من  منظرين  اأنتجت  التي  احلزبية  الظاهرة 
موري�س دوفريجي. ويف اجلزائر فقد �صكل احلراك 
ال�صيا�صي  العزوف  من  طويلة  فرتة  بعد  ال�صعبي، 
اأخرى  واأمناطا  جديدة  �صيا�صية  حركية  والنتخابي، 
املنا�صل  عن  ا�صتعي�س  فقد  ال�صيا�صي  الن�صاط  من 
احلزبي بالنا�صط ال�صيا�صي واجلمعوي وظهرت خاليا 
الإدارية  القنوات  للمرور عرب  لي�صت بحاجة  للن�صاط 
التوا�صل الجتماعي  اإذ تعد مواقع  ملزاولة ن�صاطها 

الف�صاء املميز لها. 

ملاذا يفر تبون من الأحزاب؟

بقلم اح�شن خال�س   

مل يرتك الرئي�س تبون اأي جمال 
لل�شك يف ناأيه بنف�شه عن اأي انتماء 

حزبي لتبون الرئي�س وهو الذي، 
بالرغم من ع�شويته باللجنة املركزية 

حلزب جبهة التحرير الوطني يف 
طبعة موؤمتر 2015، حر�س على غيابه 
عن موعد االنتخابات الت�شريعية لعام 

جميع وزراء  لها  تر�شح  التي   2017
االأفالن اإال وزير ال�شكن اآنذاك عبد 

املجيد تبون.

اأكد براءته من اأي انت�شاب �شيا�شي

الباحث االأزهري �شبغة
 اهلل الهدوي

برجالت  مفعم  الهند  حترير  تاريخ 
ا�صتماتوا يف حتقيق اآمال ماليني الب�رص، 
والعدوان  الظلم  وجه  يف  وقفوا  الذين 
مبنهجية الالعنف وال�صالم، واأ�ص�صوا يف 
اأح�صان  يف  تعي�س  قوية  دولة  اآ�صيا  قلب 
كلكاتا،  من  كل  ويف  واملبادئ،  القيم 
ودهلي، ومومباي، ومليبار، وت�صناي �صفق 
لهم التاريخ ورافق معهم ليلتقط الأحداث 
احل�رصية وير�صم يف جدران الأيام بطولة 
�صعب تفانوا يف ا�صتعادة احلرية وال�صالم، 
اأبو  فمن تلك ال�صخ�صيات البارزة مولنا 
الكالم اآزاد، الرجل الذي جمع األوانا من 
ال�صخ�صيات، �صخ�صية القائد واملجاهد، 
�صخ�صية  واملجدد،  العامل  �صخ�صية 
ال�صيا�صي  �صخ�صية  واملفكر،  املف�رص 
والثقايف، وي�صعب على مطالع التاريخ اأن 
يحيط بهذه الهالة التي مثل يف اآن واحد 
الهند  الألوان،فتاريخ  خمتلفة  بطولت 
اأ�صماء  لوحته  يف  نق�س  اإذا  اإل  يكتمل  ل 
تثقيفا  الوطن  ترقية  يف  اأ�صهموا  اأعالم 
الأبطال  الرجالت  تلك  فمن  وتعليما، 
مولنا  الهندية  الرتبية  �صوؤون  وزير  اأول 
اأبو الكالم اآزاد الذي لقبه ال�صعب الهندي 
باأ�صتاذ الهند حبا واحرتاما، واإمنا �صمي 
يف  كالمه  وتاأثري  بيانه  لقوة  الكالم  اأبو 

ال�صامعني.

حياته ون�شاأته

مكة  يف  اآزاد  الكالم  اأبو  مولنا  ولد 
بيت  يف  و�صب  1888م،  عام  املكرمة 
ويتفحفح  الوطن،  وحب  الكرامة  تغ�صاه 
والأخالق،  والوعي  الدين  باأريحية 
العوامل الجتماعية بطال  و�صكلت هذه 
اإجالل  بعد  التاريخ  له  يقف  قائدا 
الكرمي، وتعمق  القراآن  واحرتاما، حفظ 
واأتقن  والفار�صية،  العربية  اللغتني  يف 
كتب  درا�صة  على  وعكف  الإجنليزية، 
الإ�صالمي  والفقه  والتاريخ  الفل�صفة 
اأردو  بلغة  وت�صلح  احلديثة،  والآداب 
لتنطلق منها موؤلفات تدافع عن الإ�صالم 
واملنحرفني،  املبطلني  دعايات  وتفند 
ال�رصق  عرب  ملهمة  اأ�صفار  عدة  و�صافر 
الأو�صط التابع للخالفة العثمانية اآنذاك 
مبا فيها م�رص حيث زار الأزهر وات�صل 
وقامت  اآنذاك،  الإ�صالمي  الفكر  بقادة 
هذه الرحالت بعطاءات فكرية بناءة يف 
ت�صكيل �صخ�صية اإ�صالمية مديد الب�رص، 
لرناه  اخلطى  وثبت  املواقف،  �صلب 
امل�صلمني  رابطة  دعايات  متحديا  بعد 
اإىل ت�صكيل دولة م�صتقلة من  التي نادت 
فكان  والدين،  اللغة  �صتار  حتت  الهند 
املقاومني  امل�صلمني  الزعماء  اأبرز  من 
اأ�رصت  التي  امل�صلمني  رابطة  لأحالم 
من  من�صقة  م�صتقلة  دولة  ت�صكيل  على 
�صبه القارة الهندية، ووقفت مع ح�رصت 

وعبد  خان،  الغفار  عبد  وخان  موهاين 
ان�صطار  من  قلقوا  الذين  خان  القيوم 
�صوكة امل�صلمني و�صياع هويتهم الهندية 
ال�صاخمة، ونادوا اإىل ا�صتقرار امل�صلمني 
الفنت  الهند وبقائهم يف ديارها رغم  يف 
حتى  الطويلة،  واملوؤامرات  املحا�رصة 
يلم جنوب الهند ب�صمالها قوة وعزة، لكن 
وهيت تلك النداءات وهوت تلك اخلطة 
اإذ كانت الفرتة متر بعقبات كوؤودة، وكان 
التيار يتجه عك�س اخلطة الآزادية، وكان 
حتى  خطرة،  ب�صجات  مفتعال  اجلو 
اأجنبت الهند اأخريا من رحمها باك�صتان 
ومن بعدها اأجنبت باك�صتان بنجالدي�س، 
يف  ن�صاأت  التي  الأحداث  هذه  واألقت 
ال�صعب  الدموية   ال�رصاعات  خ�صم 
التبعات  م�صارف  على  برمته  الهندي 
التي راح  البئي�صة  الدموية، وال�صتباكات 
التاريخ  و�صهد  الن�صم،  ماليني  �صحيتها 
اآنذاك لأكرب موجة نزوح فيما بني حدود 

الدولتني.

يف منرب وزارة التعليم الهندية
الهندي  ال�صعب  يتطلب  التي  الوقت  يف 
هذا  توىل  ب�صريا  قويا  وزيرا  امل�صتقل 
الهندية  الرتبية  وزارة  املفكر  املف�رص 
من  ل�صل�صلة  عهده  يف  الهند  لت�صهد 
ا�صتهدفت  التي  النه�صوية  العمليات 
الع�رصية  العلوم  عجلة  وحركت  الأمية 
العا�صمة  من  النائية  القرى  يف  حتى 

جتربات  بعدة  وجرب  دهلي،  الهندية 
الهندي رغم  الرتبوي  ال�صلك  ناجحة يف 
ي�صطرم  كان  ال�صيا�صي  امل�صهد  اأن 
اأهمها  من  عدة،  واأزمات  ب�رصاعات 
للهند  الأكرب  العدو  هو  كان  الذي  الفقر 
لل�صغوطات  يخ�صع  اأنه مل  اإل  امل�صتقلة 
الهائلة،  وانطلق يطوف القرى والأرياف 
واملعرفة،  العلم  باأهمية  بتوعيتهم  يقوم 
والإ�رصار،  العزم  روح  فيهم  ويثري 
ويذكرهم باأن مقاومة اجلهل والأمية هي 
الحتالل،  مقاومة  من  والأوىل  الأف�صل 
والأم�صار  الدول  احتالل  باأن  وعلمهم 
والأفكار،  العقول  احتالل  من  اأب�صط 
�صاكن  احلثيثة  حماولته  حركت  وفعال 
النداءات  لتلك  فا�صتجابوا  الآلف، 
الإخال�س  من  نبعت  التي  الآزادية 
تاأ�صي�س  اإليه الف�صل يف  وال�صفاء، ويعود 
 university  « اجلامعية  املنح  هيئة 
توفر  التي   ”grants commission
والأكادمييني  للباحثني  الدرا�صية  املنح 
ودور  جذابة،  اأخرى  بحوافز  وت�صجعهم 
ههم  تفعيل  يف  اجلامعية  املنح  هيئة 
لكبري  نه�صتهم  ويف  الراكدة  ال�صباب 
ويف  املهم�صة  الأقليات  وح�صلت  جدا، 
ن�صيب  على  امل�صلمة  الأقلية  مقدمتها 
الباعث  لتكون  املنح  هذه  من  كبري 
التي  العلمية  النه�صة  وراء  احلقيقي 
ي�صهدها ال�صباب امل�صلمون هنا يف الهند، 
والف�صل الآخر الذي يتالألأ يف اإكليل هذا 

الدرا�صة  هيئة  هو  املو�صوعي  الرجل 
الثانوية التي ا�صتهدف من خاللها حمو 
الأمية من القرى والأرياف، وكان رحمه 
الهندية،  الكال�صيكية  الفنون  اهلل عا�صف 
فنية  موؤ�ص�صة  ترقيتها  اأجل  من  فاأ�ص�س 
وامل�رصحيات،  املو�صيقي  جممع  با�صم 
الثغرات  من  كثريا  احلملة  هذه  ف�صدت 
الذي  الهندي  الفن  جمال  اأ�صابت  التي 
الفقر  وطاأة  يف  النهيار  على  اأو�صك 
الهندي،  الفقري  العمود  ك�رصت  التي 
ا�صمه  يلوح  الهندية  التقنية  جمال  ويف 
موؤ�ص�صة  بتاأ�صي�س  وذلك  الآفاق  يف 
 Indian institute  « للتقنية  الهند 
احلجر  تعد  التي   of technology
التي  الهندية  التقنية  لتطور  الالأ�صا�صي 
اأرقاما  الأخرية  الأيام  يف  �صجلت  مما 
وتقديرا  العامل،  م�صتوى  على  قيا�صية 
خلماته اجلليلة يف جمال الرتبية والثقافة 
والعاملية  العربية  الدول  يف  اأ�ص�صت 
تعمل  التي  الفقيد  با�صم  ثقافية  مراكز 
الثنائية  والعالقات  الثقافات  تعزيز  يف 
برامج  عدة  على  وت�رصف  الدول،  بني 
الهند  تاريخ  عن  ترتجم  التي  ثقافية 
املحبوك من احلب وال�صالم والالعنف 
العدوانية،  لالأعمال  ال�صت�ص�صالم  وعدم 
وتطل تلك املراكز الثقافية من النوافذ 
عجيبة  �صخ�صية  حياة  اإىل  التاريخية 
الدينية  املعنويات  روحه  يف  متاهت 

واملبادئ الوطنية.

اأبو الكالم اآزاد

اجلزء 01رائد ال�شحوة العلمية يف �شبه القارة الهندية
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مل ترفع اللغة قوما مثلما 
رفعت العربية الناطقني بها، 

فكل اللغات عال �شاأنها بعلو 
�شاأن اأهلها وارتبطت قوتها 

بقوتهم كما يقول ابن خلدون، 
وهناك لغات ورغم قوة اأهلها 
مل يرتفع �شاأنها، اأما العربية 

فهي قوية رفيعة ال�شاأن حتى 
لو �شعف العرب، وتفرق 

�شملهم وانتك�شت رايتهم فهي 
ح�شنهم الذي ال ينهزم ذلك 

الأنها حاملة قيم ومفاهيم 
هي االأقرب لفطرة االإن�شان 
مبا حوته من النبل، والكرم، 
ورف�س ال�شيم،والفرو�شية، 

واالأمانة، والعهد، وقوة 
الكلمة، وال�شدق، واالإجارة، 
والنخوة وما فيها من انفتاح 
على العقل والقلب والروح 

ودقة و�شف لالأحوال 
واحلاالت ومتييز بني اأقرب 

االأ�شياء واأدقها ومالها من قوة 
روحية يف نفو�س م�شتمعيها.. 

فكان العرب بها يتميزون 
وفيها يت�شابقون ويفتخرون.. 

رافقتهم يف �شعفهم فكانت 
موؤن�شهم، و�شحبتهم يف علوهم 

فات�شعت ملعارفهم ولعلوم 
االآخرين ون�شرت بركاتها على 

كل من تعلمها فاأ�شبح بها يعرف 
وعنها يدافع.

للن�شر

اللغة العربية �سمانة الوحدة وقاعدة النه�سة
 العربية والقراآن:

القليلة  القرون  يف  ال�سيما  العرب  اجتهد 
التي �سبقت االإ�سالم على تنقيتها والتما�س 
روحها والتناف�س يف ذلك فكان االجتهاد يف 
توحيد  وال�سعراء طريق  االأدباء  ال�سباق بني 
اإىل  و�سلت  حتى  االختياري  العرب  األ�سنة 
واأحكمها  الق�سائد  اأجمل  فرفعوا  ذروتها 
مهيب  م�سهد  يف  الكعبة  باأ�ستار  يعلقونها 
اأمام كل الذين جاءوا للحج يف �سوق عكاظ 
يف  اللغة  لتدخل  ال�سنني..  ع�رشات  وعرب 
درجات القدا�سة العليا عند العرب، ويرجع 
التليد  باملجد  قومه  اإىل  باللقب  فاز  من 
ترحيبا  انتظاره  يف  كلها  القبيلة  فتخرج 
على  العرب  ل�سان  توحد  وهكذا  وتهليال 
مرجعية ل�سان قري�س اأي متت تهيئة ثقافية 
اجلزيرة  اأي  حولها  وما  القرى  الأم  عامة 

والعراق وال�سام ال�ستقبال املعجزة..
قري�س  بل�سان  الكرمي  القران  جاء  وهنا    
فاألقى  العرب  لل�سان  مرجعا  اأ�سبح  اأن  بعد 
اأك�سبها علوما وفنونا  معجزته البيانية وقد 
كل  واأعطى  ونظمها  االأيام  مع  تتك�سف 
واإيحاءاته  وجغرافيته  �رشه  فيها  حرف 
الكربى،  الكونية  احلقائق  كل  كما  ورتبها 
الوحي  معاين  حاملة  �ستظل  وهي  ال  كيف 
وكان  الزمان..  اآخر  اإىل  الر�سالة  ومفاهيم 

قراآنا عربيا مبينا.
لها  فائقة  قدرة  هي  اإمنا  اللغة  يف  وال�سعة 
واملراد  احلال  عن  والتعبري  الو�سف  على 
بذلك  فتكون  انحراف  وال  ت�سابه  بال 
واالحتياجات  االأفكار  نقل  على  االأمينة 
واالنفعاالت بدقة متناهية فا�ستحقت بذلك 
ان تكون لغة االإن�سان، ويف هذا جاء القران 
الكرمي املعجزة املتجددة يتحدى ف�ساحة 
الف�سحاء وبالغة البلغاء واألقت حتديها على 
طول الزمن بتجدد معاين اآياتها فخ�سع لها 
هنا  يقال  ما  اأجمل  ومن  االأدب  اأ�ساطني 
يجدون  العرب  امل�سيحيني  االأدباء  كبار  ان 
باع  ولهم يف هذا  ولغته  القراآن  ع�سقهم يف 
االأديب  جرداق  جورج  منهم  اذكر  طويل 
الكبري واالأخطل ال�سغري  املتميز واالأخطل 
من  كثري  و�سواهم  البديعان،  ال�ساعران 
االأدباء امل�سيحيني يف بالد ال�سام والعراق.. 
لقد كانت العربية ب�سعتها ودقة معانيها اإناء 
القراآن االأمني الذي ات�سع الأ�رشاره وحافظ 
بال  ودالالتها  وكلماته  الوحي  معاين  على 
تزيد وال نق�سان فا�ستحقت بذلك اأن تكون 
واملراجع  امل�سادر  فبح�سب  القراآن،  لغة 
الكلمات  عدد  يبلغ  العربية،  اللغة  ومعاجم 
اأو  امل�ستخدمة  �سواء   - العربية  اللغة  يف 
تكرار  دون  كلمة   12.302.912  - املهملة 
ويبلغ 25 �سعًفا عدد كلمات اللغة االإجنليزية 
واإليكم  كلمة..  األف   600 من  تتكون  التي 
العامل:  اللغات حول  اأبرز  الكلمات يف  عدد 
- اللغة العربية 12.3 مليون كلمة 2- اللغة 
االإجنليزية 600 األف كلمة 3- اللغة االأملانية 
األف  األف كلمة 4- الغة الفرن�سية 150   160

كلمة 5 - اللغة الرو�سية 130 األف كلمة.. 
ولك اأن تتيقن من خالل هذه االأرقام  بتفرد 
اللغة العربية يف ا�ستيعاب الوجود االإن�ساين 
والنف�سية  والعقلية  الروحية  اأبعاده  بكل 
واإتقانها  بالعربية  التكلم  على  فاحلر�س 
و  الروح  ويزكي  القيمة  ويعلي  الهمة  يرفع 
يجد  هنا  ومن  االأخالق  مكارم  من  يقرب 
بال  الكون  على  انفتاحه  جماالت  االإن�سان 
عقد وال اأزمات وال اأوهام.. وبهذا امتلكت 
العربية قوة االإقناع و الدليل القاطع واحلجة 

املت�سابه  يف  التوهان  وعدم  البينة  الدامغة 
والزما  �رشوريا  كان  ما  وهو  القول،  من 
ال  �سعة  للعاملني  املر�سل  االإ�سالم  لر�سالة 

�سيق معها ورحمة ال �سقوة معها.. 

لغة ح�شارة:
ب�سعوبة  ال�سليبيون  اال�ستعماريون  ده�س 
امل�سلمني  العرب  على  انت�سار  حتقيق 
متخ�س�سني  م�ست�رشقني  على  بذلك  فاألقوا 
باملنطقة العربية الذين تو�سلوا اإىل اإجابة: 
مادون  العربي  الطفل  تزود  هو  ال�سبب  اأن 
األف كلمة  الثانية ع�رشة بكلمات تقريبا 52 
منهج  ح�سب  الكرمي  القراآن  كلمات  هي 
الطفل  تزود  املفردات  وهذه  الكتاتيب.. 
للمواجهة  توؤهله  عديدة  مبلكات  العربي 
قدم  ذلك  على  وبناء  املتفائل  والتحدي 
احلمالت  لقادة  تو�سياتهم  امل�ست�رشقون 
واإن�ساء  الكتاتيب  بتدمري  اال�ستعمارية 
بعد  الطالب  يتخرج  معا�رشة  مدار�س 
ما  اىل  ترقى  ال  الكلمات  من  بعدد  12�سنة 
احلياة..  حتديات  مواجهة  يف  يحتاجه 

وهكذا كان.
 مل تكن اللغة العربية لغة قوم بعينهم، فهي 
ينطقها  من  بها  يعرف  اإمنا  بقوم  تعرف  ال 
�سلى  االأكرم  الر�سول  حديث  معنى  وهذا 
ويف  الل�سان..  العربية  و�سلم:  واآله  عليه  اهلل 
هذا ال�سياق جند اأنها وجدت قواعدها على 
فيها  ونبغ  االأعراق،  �ستى  من  علماء  اأيدي 
من مل ي�ساكن اأهلها يوما، ويورد املن�سفون 
اأنها ا�ستوعبت  عن نه�سة العرب امل�سلمني 
العلوم ال�سابقة واملعارف االإن�سانية وفتحت 
خمازن االأمم الرتاثية لرتى النور وكانت اللغة 
الثقافات  لهذه  احل�ساري  الو�سيط  العربية 
التي  النه�سة  ويف  جمعاء..  الب�رشية  نحو 
العربية  كانت  طويلة  قرونا  االأمة  عا�ستها 
الطب  يف  علم  فار�س  لكل  مطواعة  فر�سا 
والريا�سيات  والفيزياء  والكيمياء  والهند�سة 

والفل�سفة.
ومع اأن العرب عندما انطلقوا بالر�سالة مل 
التبحر يف التخ�س�سات  يكن م�سهورا عنهم 
االأر�س  لهم  ب�سطت  العربية  اأن  اإال  العلمية 
بل  تخذلهم  ومل  املعارف  لك�سب  من�ساحة 
كانت دوما تزودهم بامل�سطلحات الدقيقة 
متيل  وال  تكرر  فال  املعجزة  وبطريقتها 
ا�سما  �سيء  كل  وتعطي  امل�سطلح  لرتكيب 
خا�سا به يعرب عن حالته ومكانته.. فنقلتهم 
مهماتها  وجتددت  �سوؤدد..  اإىل  جمد  من 
كانت  كما  العلوم  لغة  على  اأمينة  فكانت 
اأمينة على خلجات ال�سدور وحراك العقول 

ونب�س القلوب.
جفاف  ورغم  املعا�رشة  التجارب  ويف 
حملت  اأنها  اإال  منها  التهيب  و  املرحلة 
العلوم كلها يف بع�س جامعات الوطن العربي 
ال�سيما يف �سورية حيث حملت علوم الطب 
الطالب  واثبت  فروعها  بكل  والهند�سة 
العربي بها نف�سه وعندما التحق باجلامعات 
املبدعني  من  كان  للتخ�س�س  االأجنبية 
اخلرباء  العقالء  من  كثري  ذلك عقب  وعلى 
الدوليني بان تعلم الطالب بلغته االأم يجعله 

اأكرث ا�ستيعابا لعلوم الع�رش..

لغة وحدة:
 لقد كانت اللغة العربية على مدار القرون 
لالأمة  اأ�سا�سي  توحيد  عن�رش  ال�سابقة 
�ستى  من  علماوؤها  انربى  التي  االإ�سالمية 
والتناف�س  واإتقانها  العربية  لتعلم  االأعراق 
ال  االأحيان  كثري  يف  لكاأنا  حتى  علومها  يف 

هوؤالء  االأعراق  اأي  من  معرفة  ن�ستطيع 
العلماء ويختلف يف كثري منهم ولكن العربية 
واملتكلمني  فر�سانها  ليكونوا  قدمتهم 
بعث  كان  احلديث  الع�رش  ويف  ببيانها.. 
العربية ونف�س الغبار عنها �سبيال اإىل وحدة 
و�رشيعا  ق�سريا  �سبيال  بل  واالأمة  ال�سعب 
يف هذه املهمة املقد�سة، ويف هذا االإطار 
امل�رشق  يف  واحدة  مالحظتني  الحظت 
الحظت  العربي  املغرب  واأخرى  العربي 
الثقافية  النه�سة  مرحلة  يف  امل�رشق  يف 
العرب  امل�سيحيني  االأدباء  متيز  املعا�رشة 
للقراآن  بتبجيلهم  والعراق  ال�سام  بالد  يف 
ما  وحفظ  قراءته  على  وحر�سهم  الكرمي 
ي�ستطيعون منه على اعتبار انه معجزة اللغة 
العربية املحكمة، وال يرتددون يف احلديث 
بع�سق وتعظيم عن معجزته وحتديه االأدبي 
وتاجها  العربية  اللغة  فكانت  امل�ستمر، 
الوحدة  مادة  نظرهم  يف  الكرمي  القران 
االأ�سا�سية للعرب م�سلمني وم�سيحيني فاللغة 
لت�سكل  العميقة  والدوافع  القيم  حاملة  هي 
حر�سهم  بذلك  يوؤكدون  و  اإن�ساين  جمتمع 
وحدة  دعاة  فكانوا  االأمة  وحدة  على 
الوطنية  االأخوة  وحققوا  االأمة  يف  ونه�سة 
فاللغة  ح�ساريا..  واالإ�سالمية  بل  والقومية 
هنا نقلت امل�سيحيني العرب اإىل م�سيحيني 
ال�سيا�سي  قال  كما  ح�سارة،  م�سلمني  دينيا 
اأنا  عبيد  مكرم  الكبري  امل�سيحي  امل�رشي 
اجلملة  وهي  ثقافة  م�سلم  ديانة  م�سيحي 
نف�سها التي كررها الزعيم ال�سوري )فار�س 
اخلوري(.. وهو ما قاله ب�سيغة اأكرث تو�سعا 
جورج  الكبري  امل�رشي  امل�سيحي  املفكر 
لي�س ق�سية خا�سة  »االإ�سالم  بباوي:  حبيب 
بامل�سلمني فقط، الأن الواقع الذي نعرفه هو 
انت�سار االإ�سالم يف كل دول العامل املعا�رش، 
منذ  كانت  كما  االإن�سانية  احلياة  تعد  ومل 
ثقافتنا امل�رشية  ما يحدث فى  �سنة،   100
وحدهم،  امل�سلمني  يخ�س  ال  االإ�سالمية 
الأن هذه الثقافة ت�سهم فى تكوين العالقات 
فئة  على  مق�سورة  لي�ست  وهى  االإن�سانية، 
دون اأخرى، بل هي ال�سدى واللحمة لكل ما 

هو اإن�ساين.«
االأمازيغي  بادي�س  ابن  وقف  اجلزائر  ويف 
بكل قوة يف خطوته االأوىل ليبعث احلياة يف 
العربية يف اجلزائر ليحقق ال�رشط االأول يف 
و  االإدماجية،  اال�ستعمارية  مواجهة احلملة 
يحقق قاعدة النه�سة احل�سارية يف اجلزائر 
اإن  احل�ساري:  باملفهوم  جمددا  ويهتف 
العروبة انت�ساب للعربية باملعنى الذي اأ�سار 
اإليه الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.. ولذا 
فقد ان�رشف بكل قوته يف م�رشوع بعثها من 
بها  االرتقاء  يف  كله  اجلهد  وبذل  جديد 
اأكرث علماء امل�سلمني دفاعا عن  ليكون من 
العربية فمنحته �سلطانه الذي ال يفل،. وما 
كان اندفاعه اىل تلك املهمة التي ا�ستغرق 
مفتاح  العربية  اأن  الإدراكه  اال  عمره  فيها 
علوم االإ�سالم و اأداة وحدة ال�سعب ومتايزه 
الرئي�سية..  التحرير  واأداة  اال�ستعمار  عن 
عامل  اجلزائر حقا  العربية يف  كانت  ولقد 
واأ�سا�س متايز ودافع  نه�سة وعن�رش وحدة 
ثورة.. ومل يفهم اجلزائريون وهم يخو�سون 
بل  الرتف،  باب  من  اأنها  املعركة  تلك 
عن�رش حياة وق�سية ن�سالية كبرية ومركزية 
الرتباطها الوثيق بقيمهم ودينهم.. وانت�رشوا 
وحققوا ما مل يتم حتقيقه يف �سواهم باأنهم 
حافظوا على العربية بقيمها وروحها، ون�ساأ 
ع مثله  فيهم جيٌل من علماء العربية مل يتجَمّ
يف بلٍد من بالد العرب.. وهكذا ثبت العلماء 

وبعثها  االأمة  توحيد  يف  العربية  قيمة  معه 
ح�ساريا. 

اأهم  من  العربية  اأن  نتاأكد  ومغربا  م�رشقا 
بني  العربي  وطننا  يف  الوحدة  عوامل 
للعرب  رابط  واأهم  وامل�سلمني  امل�سيحيني 
الأنها  العامل  يف  امل�سلمني  من  �سواهم  مع 
الفني  ديوانهم  وفيها  ر�سالتهم  حاملة 
اجلميل املبدع الذي يحميهم من االخرتاق 
الت�سدي  واملفاهيمي وميكنهم من  القيمي 
للغزو الفرانكفوين واالجنلوفوين وكل اأ�سكال 

اال�ستعمار الثقايف.

العربية واللغات: 
واختالف  اهلل  اآيات  من  اآية  االأل�سنة  تعدد 
اآيات  من  اآيات  واالأعراق  االألوان  النا�س يف 
االإن�ساين  والتعاون  للتعارف  وذلك  اهلل 
باإمكاناتها  اجلميع  العربية متتاز عن  ولكن 
االإ�سالم  لر�سالة  وبحملها  املتفردة  الذاتية 
التي يدين بها اأكرث من مليار ون�سف مليار 
م�سلم يرون يف العربية وعاء القراآن الكرمي 
التقدي�س  موقع  قلوبهم  يف  العربية  فتقع 
من  لغة  الأي  يت�سنى  ال  وهذا  والت�رشيف.. 
اللغات الكبرية اليوم حيث ال قدا�سة روحية 
الأي منها، وهي جميعا دون العربية يف قدرة 
حتملها للمعاين.. ومن هنا فمن غري الالئق 
مع  وال�سباق  التناف�س  يف  العربية  و�سع 

الفرن�سية واالجنليزية..
  ثنائية التناف�س التي يفرت�سها البع�س يف 
حماولة ا�ستبدال الفرن�سية باالجنليزية ت�سري 
تفكري  عن  تعرب  ال  مت�رشعة  فعل  ردود  اإىل 
االإح�سا�س  عنه  غاب  تفكري  بل  ح�ساري 
ا�ستخدامها  وتو�سيع  العربية  تعزيز  باأهمية 
حفاظا على وحدة ال�سعب ونه�سته وحماية 

وجدانه من االخرتاق. 
اللغات املكت�َسبة  النا�س يف  يت�سابق  عندما 
اأمٌر  فهذا  واالجنليزية«  »الفرن�سية 
م�ستح�سن، بل هو من باب فري�سة الكفاية؛ 
اإذ  بارز؛  �ساهٌد  املجيد  تاريخنا  يف  ولنا 
الب�رش  لغات  اأمام  االإرادة  م�سلويل  نقف  مل 
بلغات  قدمية-  كتٍب  اإىل  اأجداُدنا  ذهب  بل 
وجعلوا  ماتت- فرتجموها  اأنها  الب�رش  ظن 
ترجمة  ا�ستطاع  من  لكل  عظيمة  مكافاآٍت 
يكن  ومل  واالإغريقية،  اليونانية  عن  كتاب 
الكتب  تلك  حتمل  عما  يغفلون  اأجداُدنا 
للفكر  خماِلفة  وفل�سفات  ثقافات  من 

االإ�سالمي،..
ترتيب  اإىل  حاجة  يف  فنحن  هذا،  مع 
اأولوياتنا فينبغي اأال نخلط بني التاأكيد على 
واملكت�سبات..  احل�ساري  وجودنا  عنا�رش 
و�رشفا  نحوا  اأو  كلماٍت  لي�ست  هنا  فاللغة 
حاملة  العربية  اإن  اللغة..  �سوابط  فهذه 
�ساغت  مفاهيمية  ومنظومات  وثقافة  قيم 
فاأ�سبحت  خا�سة،  �سياغة  يتعلمها  من 
االإن�سان  معاين  اإىل  ارتقى  من  لكل  ل�سانا 
عرق  لغة  لي�ست  هذا  وهي يف  واحل�سارة.. 
من النا�س، اإمنا لغة ح�سارة واإن�سانية وهي 

حاملة القراآن الكرمي.
ين�سَبّ  اأن  ينبغي  التي  االأوىل  اخلطوة  اإن 
عليها اجلهد لتحقيقها هي االرتقاء مبناهج 
ا�ستخدامها  وتطوير  العربية  اللغة  تعليم 
وال�سيا�سة  التعليم  احلياة  جماالت  �ستى  يف 
تناف�س  مادة  وجعلها  والعلوم  واالقت�ساد 
وارتقاء وان ال يتم تهاون يف ذلك ابدا كما 
وحدتها  على  حتافظ  التي  الدول  تفعل 
ومن  مثاال..  فرن�سا  واحل�سارية  الثقافية 
يعظم لغة القران �سيكون عظيما واهلل غالب 

على اأمره.

بقلم �شالح عو�س
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نا�شد اإطارات وموظفي القطاعات 
على  االقت�شادية  و  العمومية 
اأمالك   ، الرتبية   ، ال�شحة  غرار 
ال�رشكات  وكذا  الدوائر   ، الدولة 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية 
النفطية  بواليات ورقلة ،االأغواط 
عبد  االأول  الوزير  ومترنا�شت 
العزيز جراد، من اأجل اإيفاد جلنة 
امل�شتوى بخ�شو�ص  حتقيق عالية 
والوظيفية  االإلزامية  ال�شكنات 
و  موظفني  قبل  من  املحتلة 
مدراء وروؤ�شاء م�شالح  متقاعدين 
اأغلبهم يوؤجرها لغرباء عن القطاع 
الأبنائه  ورثها  االآخر  وبع�شهم 
على  احلال  هو  كما  اأحفاده  اأو 
بالن�شبة  احل�رش  ال  املثال  �شبيل 
من  زاد  وما   ، الوظيفية  لل�شكنات 
كافة  اأن  وحدته  املوقف  خطورة 
منهم  املحولني  �شواء  املديرين 

اأو املحالني على التقاعد اأ�شبحوا 
ي�شلكون نف�ص ال�شبيل يف امتناعهم 
عن اإخالء ال�شكنات واإن �شدر يف 
االإخالء  قرارات  من  جملة  حقهم 
ترتب عنها حكم حمكمة باالإخالء 

املمهور بالتنفيذ الفوري اإال اأن كل 
ذلك يبقى جمرد حرب على ورق.

من  الع�رشات  اأكد  ثانية  جهة  من 
اجلهات  لعب  اأن  املت�رشرين 
دور  الو�شية  ال�شلطات  و  املعنية 

بزمام  االأخذ  عو�ص  املتفرج 
الإنهاء معاناتهم التي طال عمرها 
اجتماعية  م�شاكن  ا�شتئجار  يف 
مرتباتهم  من  عمومية  اإيجارية 
يف  اأحقيتهم  رغم   ، ال�شهرية 
الوظيفية  ال�شكنات  من  اال�شتفادة 
واملعلم  الطبيب  ا�شتقرار  ل�شمان 
و  نف�شيا  االإداري  املوظف  و 

اجتماعيا .
هوؤالء  يبقى  ذلك  جانب  اإىل 
احلقيقية  االأ�شباب  عن  يت�شاءلون 
التي دفعت الوالة بتجنب اخلو�ص 
الوظيفية  ال�شكنات  ملفات  يف 
امل�شتغلة بطرق خمالفة للقانون .

من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
اجلهات  و  املعنية  ال�شلطات 
اإطارات  غالبية  يبقى  املركزية 
امل�شتويات  جميع  على   الدولة 
معاي�شة الو�شع املتاأزم الأجل غري 

م�شمى .

تالنيتديت  قرية  �شكان  يتخبط 
من  جملة  يف  مترنا�شت  ببلدية 
جتاوزها  التي  التنموية  النقائ�ص 
الزمن ، بعد عدم اإ�شتفادتهم من 

حقهم يف امل�شاريع التنموية.
الريفي  املركز  جمعية  نا�شدت 
موجهة  مرا�شلة  يف  تالنيتديت 
ال�شعبي  املجل�ص  لرئي�ص 
كانت   ، مترنا�شت  ببلدية  البلدي 
"الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد 
العاجل  التدخل  "،ب�رشورة 
تاتي  والتي  بان�شغاالتهم  للتكفل 
واإعادة  اإ�شالح  مقدمتها  يف 
بني  الرابط  للطريق  االعتبار 
ازرزي وتالنيتديت ، مع التم�شك 
الطور  يف  مدر�شة  بناء  مبطلب 
لدعم  اإ�شافة  "ابتدائي"،  االأول 
الإنهاء  جوارية  بعيادة  ناحيتهم 
معاناة ال�شكان يف قطع م�شافات 
الوالية  عا�شمة  باجتاه  بعيدة 
وكذا   ، العالج  �شبل  عن  للبحث 
حفر بئر عميق ملياه ال�رشب مع 
تكبري خزان ماء ال�رشب ، ناهيك 
القرية  ح�شة  حتديد  مطلب  عن 
من البناء الريفي ، وت�شليح �شبكة 

االإنارة العمومية.
املرا�شلة  به  اأفادت  وح�شبما 
مطالبة  املحلية  ال�شلطات  فان 
جهاز  اإطار  يف  ال�شغل  منا�شب 
وبناء   ، االإدماج  على  امل�شاعدة 
املراأة  ومنحة   ، قراآنية  مدر�شة 
ال�شعي  مع   ، البيت  يف  املاكثة 
جواري  مبلعب  دعمهم  خلف 
وجدار  ال�شحي  ال�رشف  وقنوات 

واقي للمقربة.
 ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
يبقى  البلدي  ال�شعبي  املجل�ص 
لزاما على �شكان القرية املذكورة 
ذات الطابع الفالحي يعي�شون يف 
ما  وهو  اأمثالهم  يلفظ  بات  زمنا 
احلكومة  تعليمات  مع  يتنافى 
القا�شية باإلزام ال�شلطات املحلية 
اال�شتماع  و  للميدان  بالنزول 
ال�شعي  و  املواطنني  الن�شغاالت 
بعيدا  بها  اجلدي  التكفل  خلف 
عن لغة انتهاج �شيا�شة املفا�شلة 
خمتلف  بني  امل�شاريع  توزيع  يف 
النائية بوالية مترنا�شت  املناطق 

احلدودية . 
�شيخ مدقن

بورقلة  املخادمة  �شكان  اأبدى 
توفر  ب�رشورة  الكبري  مت�شكهم 
اإرادة حقيقية من طرف ال�شلطات 
اال�شتجابة  اأجل  من  العمومية 
وجت�شيدها  التنموية  ملطالبهم 
ما  عن  بعيدا  الواقع  اأر�ص  على 

اأ�شموه باحللول الرتقيعية .
بورقلة  املخادمة  �شكان  طالب 
العاجل  التدخل  ب�رشورة 
الهيئة  على  االأول  للم�شوؤول 
اأجل  من   ، بالوالية  التنفيذية 
امل�رشوعة  ملطالبهم  اال�شتجابة 
�رشورة  مقدمتها  يف  تاأتي  التي 
تهيئة طريق الرابط بني خمادمة 
من  للطريق  اإ�شافة   ، بامنديل  و 
املدنية  احلماية  اىل  80م�شكن 
العريق  احلي  �شاكنة  اأبدى  كما   ،
مت�شكهم مبطلب  تهيئة الر�شيف 
وباألوان  اخل�رشاء  وامل�شاحات 
�شخانة(  ي�شد�ص  )ما  فاحتة 
اأنابيب  الإ�شتعمال  اإ�شافة    ،
للم�شاحات  اآقوت(  )قوت  �شقي 
االأماكن  تو�شيع  مع   اخل�رشاء، 
وهذا  بها،  لالنتفاع  اخل�رشاء 

العمال  �شوؤال  بعد  جاء  الطلب 
)كارالج  بوجود  اأجابوا  الذين 
�شامبل(و عدم وجود اأنابيب)قوت 

اآقوت( ح�شب هوؤالء.
�شدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
امل�شاكل  من  املت�رشرين 
املخادمة   بحي  الالمتناهية 
االإنارة  ب�شبكة  دعمهم  ب�رشورة  
�شبح  من  النت�شالهم  العمومية 
 ، الدام�ص  الظالم  وخملفات 
خا�شة اذا علمنا اأننا يف املرحلة 
احل�رشات  تتكاثر  اأين  ال�شيفية 
مطلب   ن�شيان  دون   ، ال�شامة  

رحيل املجل�ص لبلدي ورقلة.
ومعلوم اأن رئي�ص اجلمهورية عبد 
اللهجة  �شدد  قد  تبون  املجيد 
االأخري  لقائهم  خالل  الوالة  مع 
األزمهم ب�رشورة  مع احلكومة ، و 
اال�شتماع  و  للميدان  النزول 
وال�شعي  املواطنني  الن�شغاالت 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االإمكانات  و  االأولويات  ح�شب 

املتاحة .
اأحمد باحلاج  

تعالت الأ�شوات املطالبة ب�شرورة تدخل جاد من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد ، ب�شرورة 
التدخل العاجل لفتح حتقيق يف ال�شتغالل غري القانوين لل�شكنات الوظيفية و اللزامية امل�شتغل 

من طرف املتقاعدين بالقطاعات العمومية و القت�شادية .

لإخالء ال�شكنات الوظيفية والإلزامية من املوظفني  املتقاعدين  

اأحمد باحلاج 

الطريق، مدر�شة،عيادة ،املاء مطالب 
تنتظرالتج�شيد 

حذروا من التمادي يف الإق�شاء والتهمي�س 

�سكان قرية تالنيتديت 
بتمرنا�ست يعانون يف �سمت 

�سكان املخادمة بورقلة يطالبون 
بالتنمية على اأر�ض الواقع

اأخبار اجلنوب

الوزير الأول مطلوب بورقلة ، 
الغواط ومترنا�ست 

اأمن ولية ورقلة يطيح بخم�شة اأ�شخا�س

اللقاء متحور حول العوائق و احللول 

�سبط وا�سرتجاع 1.870كلغ من الكيف 

وزير ال�سياحة يلتقي رئي�ض جمعية الوكالت ال�سياحية بتمرنا�ست

احلد  اإطار مكافحة اجلرمية،  يف 
اخلناق  وت�شييق  انت�شارها  من 
م�شالح  متكنت  املجرمني  على 
اأمن والية ورقلة  ممثلة يف االأمن 
حجز  ال�شابع  من  احل�رشي 
و39  املخدرات  من  �شفائح   10
العقلية  املوؤثرات  من  كب�شولة 
امل�رشوبات  من  قارورة  و250 
االأنواع  خمتلف  الكحولية من 
مبلغ  اإىل  باالإ�شافة  واالأحجام 
دج، خالل   16000.00 قدره  مايل 
متفرقتني  ق�شيتني  معاجلة 
جمعية  تكوين  بجناية  متعلقتني 
املخدرات  حيازة  اأ�رشار 
البيع  لغر�ص  العقلية  واملوؤثرات 

الكحولية  امل�رشوبات  وحيازة 
لغر�ص البيع دون رخ�شة.

اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�شال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية ورقلة كانت قد ت�شلمت يومية 
اأن  الق�شية  منه  "الو�شط"ن�شخة 
ورود  اإثر  وقائعها  االأوىل تعود 
االأمن  م�شالح  اإىل  موؤكدة  معلومة 
اأ�شخا�ص  اأربعة  وجود  مفادها 
على  العقلية  املوؤثرات  يروجون 
على  الهاي�شة،  بور  �شوق  م�شتوى 
اإثر هذه املعلومات قامت عنا�رش 
ال�رشطة بعمليات البحث والتحري 
الوا�شعة بتكثيف الدوريات الراجلة 
امل�شتبه  توقيف  مت  اأين  والراكبة 

التلم�ص  لعملية  واإخ�شاعهم  فيهم 
لي�شبط  القانونية،  اجل�شدي 
من  �شفائح   10 على  بحوزتهم 
املخدرات ) كيف معالج( املقدر 
وزنها بـ 1،870 كغ و39 كب�شولة من 
اإىل  باالإ�شافة  العقلية  املوؤثرات 

مبلغ مايل قدره 16000.00دج.
نف�ص  اأو�شح  فقد  ذلك  اإىل جانب 
الثانية عاجلتها  الق�شية  البيان 
حيازة  يف  متثلت  امل�شلحة  نف�ص 
لغر�ص  الكحولية  امل�رشوبات 
البيع دون رخ�شة، متكنت عنا�رش 
 250 حجز  من  خاللها  ال�رشطة 
كحولية  من  م�رشوبات  قارورة 
خمتلف االأنواع واالأحجام وتوقيف 

امل�شتبه فيه يف هذه الق�شية باأحد 
اأحياء مدينة ورقلة.

بعد ا�شتكمال االإجراءات القانونية 
امل�شتبه  تقدمي  مت  بها  املعمول 
االأوىل  الق�شية  يف  االأربعة  فيهم 
الغرفة  التحقيق  قا�شي  اأمام   
اأين  ورقلة  حمكمة  لدى  االوىل 
عن  اإيداع  اأمر  حقهم  �شدر  يف 
جناية تكوين جمعية اأ�رشار حيازة 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
حق  يف  �شدر  فيما  البيع  لغر�ص 
اأ�شهر  �شتة  فيه اخلام�ص  امل�شتبه 
حيازة  ق�شية  عن  نافذة  حب�ص 
دون  البيع  لغر�ص  امل�رشوبات 

رخ�شة.

ا�شتقبل خالل هذا االأ�شبوع وزير 
التقليدية  ال�شناعة  و  ال�شياحة 
رئي�ص  مبكتبه  العائلي  والعمل 
جمعية الوكاالت ال�شياحية بوالية 
اللقاء  متحور  اأين   ، مترنا�شت 
حول العوائق والبحث عن احللول 
الإنعا�ص القطاع بعا�شمة االهقار 
رئي�ص  حل�شن  اإيدابري  اأكد     .
لدى  ال�شياحية  الوكاالت  جمعية 
والية مترنا�شت ،اأنه مت ا�شتقباله 
ال�شياحة  وزير  طرف   من 
والعمل  التقليدية  وال�شناعة 

العائلي لطرح ان�شغالت وم�شاكل 
التي يتخبط فيها قطاع ال�شياحة 
ال�شا�شعة  مترنا�شت  لوالية 
ويف   ، االطراف  واملرتامية 
رئي�ص  �شياق مت�شل فقد حتدث 
بتمرنا�شت  ال�شياحية  الوكاالت 
جملة  حول  القطاع  وزير  مع 
اأبرزها  من  لعل  االن�شغاالت  من 
منذ  املغلوقة  امل�شالك  فتح 
ايدابري  طرح  كما   ، �شنوات    10
ت�شهيل  ب�رشورة  تتعلق  م�شاكل 
بعد  النقل  وت�شهيل  التاأ�شرية  يف 

كورونا  فريو�ص  جائحة  جتاوز 
)النقل  احلدود  بفتح  بعد  وذلك 
الرحالت  ت�شهيل   /03 اجلوي 
)ا�شبانيا  دول  من  بكل  املبا�رشة 
 – اأملانيا   - ايطاليا  -مدريد- 

فرن�شا.
من جهة ثانية فقد اأو�شح حل�شن 
مع  مطول  حتدث  اأنه  اإيدابري 
مطلب   حول  ال�شياحة  وزير 
ت�شهيل ومنح قرو�ص بدون فوئد 
لتجديد  ال�شياحية  للوكاالت 
 ، ال�شيارات  ح�شريت   ( العتاد 

موؤكدا اأنه كانت لهم  عدة حماور 
مت  ان�شغاالت  وعدة  ت�شاورية 
اللقاء ولقد  طرحها خالل ذات  
هدا  كل  بدرا�شة  الوزير   تعهد 
اأقرب  يف  وفتحها  االن�شغاالت 
وقت . ومعلوم اأن قطاع ال�شياحة 
بني  من  يعترب  مترنا�شت  بوالية 
باتت  التي  القطاعات  ابرز 
االهتمامات  من  للمزيد  بحاجة 
عا�شمة  به  تتمتع  ملا  نظرا 

االأهقار من مناظر خالبة .
�شيخ مدقن 

اأحمد باحلاج 
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تون�س / لطفي حيدوري / 
الأنا�شول

املا�ضي،  اجلمعة  نقل  البيان 
وزير  بني  هاتفية  مكاملة  فحوى 
احلزقي،  عماد  التون�ضي  الدفاع 
�ضتيفن  »اأفريكوم«  وقائد 
اجلانب  خالله  ك�ضف  تاون�ضند، 
تون�س  مع  يدر�س  اأنه   الأمريكي 
»طرقا جديدة ملعاجلة املخاوف 
وبينها  املتبادلة،  الأمنية 
ع�ضكرية(  )وحدة  لواء  ا�ضتخدام 
البيان  الأمنية«ونقل  للم�ضاعدة 
عن تاون�ضند قوله: »بينما توا�ضل 
النزاع  نريان  تاأجيج  رو�ضيا 
يف  الإقليمي  الأمن  فاإن  الليبي، 
م�ضدر  ي�ضكل  اإفريقيا  �ضمال 
من  �ضاعة   24 متزايد«وبعد  قلق 
ن�رش البيان املثري للجدل، ن�رشت 
فيه  قالت  تو�ضحيا  »اأفريكوم« 
قتالية  مهام  لها  تكون  »لن  اإنه 
�ضتكتفي  بل  تون�س،  من  انطالقا 

باإر�ضال وحدة تدريب«.
الأول  البيان  واأثار 
حتذيرات يف الأو�ضاط 
التون�ضية  ال�ضيا�ضية 
التوا�ضل  مواقع  وعلى 
اإقحام  الجتماعي، من 
»ال�رشاعات  يف  البالد 
ب�ضيادة  وامل�ّس  الدولية 
ورف�س  اأرا�ضيها«، 
اإنه  قالوا  ما  البع�س 
بتدخل  تون�س  »قبول 
اأمريكي، وتكتمها عليه«.

ت�شريبات وخلفيات 
�شيا�شية

ثورة  بعد  �ضنوات  منذ 
طبيعة  ملف  ُطرح   ،2011 جانفي 
يف  الأمريكي  الع�ضكري  احل�ضور 
وجود  عن  حديث  و�ضط  تون�س، 
قواعد ع�ضكرية لوا�ضنطن جنوبي 
حمافظة  ويف  العربي،  البلد 
ما  وهو  ال�ضمال.  باأق�ضى  بنزرت 

نفته ال�ضلطات التون�ضية مرارا.
برملانية،  ا�ضتماع  جل�ضة  وخالل 
يف نوفمرب 2017، قال وزير الدفاع 
حينها، عبد الكرمي الزبيدي: »ل 
التون�ضي  الرتاب  من  �ضرب  يوجد 
التون�ضية..  ال�ضيادة  عن  خارج 
اإطار  يف  هو  املوجود  وكل 
من  عدد  مع  ع�ضكري  تبادل 
حديث  من  عام  الدول«وقبل 
نوفمرب  يف  وحتديدا  الزبيدي، 
اآنذاك،  الدفاع  وزير  نفى   ،2016
اأنباء  �ضحة  احلر�ضاين،  فرحات 
دولة  »تون�س  اإن  بقوله  متداولة، 
م�ضتقلة وذات �ضيادة، ول نية لها 
ع�ضكرية  قواعد  باإن�ضاء  لل�ضماح 
دورية  اأرا�ضيها«ون�رشت  على 
الأمريكية،  اإنرت�ضت«  »نا�ضيونال 

حتدث  مقال   ،2018 �ضبتمرب  يف 
م�ضاة  من  قوات  م�ضاركة  عن 
»مارينز«،  الأمريكية  البحرية 
قوات  بجانب  قتالية  عمليات  يف 
اإرهابية  جمموعات  �ضد  تون�ضية 
الق�رشين  حمافظة  جبال  يف 

و�ضط تون�س، عام 2017.
اأمريكية  اإعالم  و�ضائل  وحتدثت 
عن وجود قاعدة ا�ضتطالع جوية 
الع�ضكرية  القاعدة  يف  لوا�ضنطن 
اأحمد، مبحافظة بنزرت،  �ضيدي 
وت�ضم طائرات ا�ضتطالع من دون 

طيار.

ل قاعدة اأمريكية يف تون�س

ن�رش،  بن  خمتار  العميد  لكن 
الوطنية  للجنة  ال�ضابق  الرئي�س 
بتون�س  الإرهاب  ملكافحة 
م�ضداقية  يف  �ضّكك  )حكومية(، 
ويقول  املتداولة  املعلومات 
»القواعد  لالأنا�ضول:  ن�رش،  بن 
اإخفاوؤها،  ميكن  ل  الع�ضكرية 
العلم  رفع  منها  موا�ضفات،  فلها 
ع�ضكريني  ووجود  واحلرا�ضة 
الوليات  امتيازات.  لها  ويكون 
املتحدة لها 117 قاعدة ع�ضكرية 
يف العامل معروفة ومن�ضورة عنها 
لي�ضت  وتون�س  ر�ضمية،  معطيات 

من بينها«.
قاعدة  توجد  »ل  وي�ضيف: 
ع�ضكرية بتون�س، فهذا �ضد مبداأ 
احلياد الذي تقوم عليه ال�ضيا�ضة 
»جمل�س  اأن  التون�ضية«ويو�ضح 
رئي�س  برئا�ضة  القومي،  الأمن 
اجلمهورية )التون�ضي(، هو اجلهة 
هذا  يف  قرار  اأي  تتخذ  التي 
معلوما  ذلك  ويكون  ال�ضاأن، 
عن  يرتدد  ما  للجميع«وب�ضاأن 
التون�ضية  الأجواء  ا�ضتخدام 
بن  يقول  قتالية،  اأعمال  يف 
ا�ضتخدام  يتم  »مل  ن�رش: 
ذلك،  ح�ضل  واإن  اأجوائنا، 
يتم  اخلطاأ،  طريق  عن  ولو 
التخاطب ب�ضاأنه ر�ضميا عرب 
هو  مثلما  اخلارجية،  وزارة 

معمول به«.
رف�ضت  تون�س  باأن  ويذّكر 
�ضبتمرب  يف  اأمريكيا،  طلبا 
2011، باإر�ضال عنا�رش من 
حماية  لتعزيز  »املارينز« 
وا�ضنطن  �ضفارة  مقر 
متظاهرون  هاجمها  عندما 

واأحرقوا �ضيارات مبحيطها.

** ر�شالة لرو�شيا

اجلور�ضي،  الدين  �ضالح  يرى 
اأن  �ضيا�ضي،  وحملل  كاتب 
القرتاح الأمريكي الوارد يف بيان 
»اأفريكوم«، قبل ت�ضحيحه، »لي�س 
ولن  مقبول،  وغري  حمله،  يف 
ول  التون�ضية،  ال�ضلطات  به  تقبل 
اجلور�ضي،  املعار�ضة«وي�ضيف 
لالأنا�ضول، اأن »القيادة الأمريكية 
ا�ضطرت للت�ضحيح؛ لأّنها اأدركت 
و�ضيعطي  به،  تقبل  لن  تون�س  اأن 
له  يوجد  ول  �ضلبية،  ر�ضالة 
الآن«وي�ضتدرك:  حتى  مربر 
مثريا  ف�ضيكون  ذلك  ح�ضل  »اإذا 
مع  خا�ضة  ال�ضيا�ضي،  للتوتر 
وجود تيارات اأيديولوجية معادية 
املتحدة«ويردف  للوليات 
مع  تعاون  »اأي  اأن  اجلور�ضي، 
التدريب  م�ضتوى  على  وا�ضنطن 

واجليو�ضيا�ضي،  املايل  والدعم 
اأ�ضكال  من  �ضكال  تون�س  تعتربه 
اأمنها«ويعترب  وحماية  حمايتها 
»ر�ضالة  كان  »اأفريكوم«  بيان  اأن 
لبع�س  واأي�ضا  لرو�ضيا،  اأمريكية 
حلفاء مو�ضكو يف املنطقة )ب�ضاأن 

ليبيا جارة تون�س(«.
وتنفي رو�ضيا �ضحة اتهامات لها 
مللي�ضيا  ع�ضكري  دعم  بتقدمي 
النقالبي خليفة حفرت،  اجلرنال 
الليبية،  احلكومة  تنازع  التي 
املعرتف بها دوليا، على ال�رشعية 
وال�ضلطة يف البلد الغني بالنفط.

دعم اأمريكي

وا�ضنطن  قدمت   ،2011 منذ 
لدعم  دولر  مليار  من  اأكرث 
بيان  وفق  التون�ضي،  اجلي�س 
املا�ضي  اجلمعة  »اأفريكوم«، 
كما قّدمت، بني 2011 و2016، 
ما يزيد على 900 مليون دولر 
م�ضاعدات لدعم الدميقراطية 
القت�ضادية  والتنمية  والأمن 

بتون�س.
ويف 2011، رّحبت اإدارة الرئي�س 
الأمريكي حينها، باراك اأوباما، 
الذي  الدميقراطي  بامل�ضار 
حني  التون�ضي،  ال�ضعب  اختاره 
زين  حينها،  بالرئي�س  اأطاح 
اأكتوبر   15 بن علي ويف  العابدين 
الدور  نتائج  اإعالن  غداة   ،2019
الرئا�ضية،  لالنتخابات  الثاين 
هّناأت وا�ضنطن ال�ضعب التون�ضي. 
الأمريكية،  ال�ضفارة  واعتربت 
املواطنني  اختيار  اأن  بيان،  يف 
عالمة  يُعد  اجلديد  لرئي�ضهم 
نحو  تون�س  م�ضار  يف  فارقة 

الدميقراطية.
عن  مرارا،  وا�ضنطن،  وعرّبت 
الوثيق  للتعاون  ا�ضتعدادها 
الأمني،  املجال  يف  تون�س  مع 
امل�ضرتكة  التهديدات  ملواجهة 
اإىل  اإ�ضارة  يف  للحدود،  العابرة 
الإرهاب وت�ضلمت القوات اجلوية 
يناير 2015، طائرة  التون�ضية، يف 
 130 »�ضي  نوع  من  ع�ضكرية  نقل 

جيه«.
جانفي  يف  تون�س،  ت�ضلمت  كما 
2017، دفعة من جمموعة من 26 
زورقا حربيا �رشيعا ووعد ال�ضفري 
حينها،  تون�س  لدى  الأمريكي 
مب�ضاعدة  الت�ضليم،  حفل  خالل 
اأمن  نظام  تركيب  يف  البالد 
ال�رشقية،  على حدودها  حدودي 
والتدريب  باملعّدات  ومبّدها 
 ،2017 اأوت  ويف  ال�رشوريني 
مروحيات  اأربع  تون�س  ت�ضلمت 
 )60-UH( »بالك هوك«، طراز 

من جمموع 8 طلبتها يف 2015.
رئي�س  بحث   ،2017 جويلية  ويف 
احلكومة التون�ضية اآنذاك، يو�ضف 
وزير  مع  وا�ضنطن  يف  ال�ضاهد، 
جيم  حينها،  الأمريكي  الدفاع 
ماتي�س، ال�رشاكة الدفاعية والو�ضع 
وامل�ضاعدة  تون�س،  يف  الأمني 
والتعاون  الإرهاب،  مبكافحة 
مبجال التدريب الع�ضكري وتبادل 
الدفاعي  والتعاون  ال�ضتخبارات 
مار�س2019،  يف  بتون�س،  وحلّت 
�ضفينة البحرية الأمريكية »يو اإ�س 
اإ�س اأرلينجتون« وطاقمها املوؤلّف 
�ضباط  والتقى  فردا،   1063 من 
برّبان  التون�ضية  البحرية  من 
ال�ضفينة وبقيادتها و�رّشح ال�ضفري 
الأمريكي لدى تون�س حينها دونالد 
بلوم، باأن وا�ضنطن وتون�س جنحتا 
يف  الأمنية  التحّديات  مبواجهة 

باملنطقة،  اأخرى  واأماكن  تون�س 
وفق بيان لل�ضفارة الأمريكية.

 واأ�ضاف بلوم: »تعاوننا الع�ضكري 
ل�ضالح  ويجري  متني  والأمني 

البلدين«.

روؤية كال�شيكية لل�شيادة

مع  »التعاون  اإن  ن�رش،  بن  يقول 
متجدد،  قدمي  املتحدة  الوليات 
باعتبارها بلدا �ضديقا، وذلك يف 
جمالت التدريب وحماية احلدود 

ومكافحة الإرهاب«.
وي�ضيف: »تون�س لها امتيازات يف 
احل�ضول على املعدات والتقنيات 
املتحدة،  الوليات  من  احلديثة 

باعتبارها دولة حليفة«.

»من  اأنه  ن�رش،  بن  ويعترب 
تون�س  اإىل  يح�رش  اأن  الطبيعي 
للتدريب  ع�ضكريون  خرباء 
وال�ضيانة،  ال�ضتخدام  على 
املدرعات  �ضفقات  �ضمن 
اجلدل  والطائرات«وب�ضاأن 
ال�ضيا�ضي حول العالقات الع�ضكرية 
من  والتحذيرات  وا�ضنطن  مع 
التون�ضية،  بال�ضيادة  امل�ضا�س 
تغرّي  ال�ضيادة  »مو�ضوع  اإن  يقول 
احلرب  فمنذ  جوهري،  ب�ضكل 
 )1945 ـ   1939( الثانية  العاملية 
وجود  اأتاحت  اتفاقيات  هناك 
قواعد ع�ضكرية يف بلدان اأوروبية، 
فهل ميكن اأن نقول اإن تلك الدول 

فاقدة لل�ضيادة )؟!(«.
»مو�ضوع  اأن  ن�رش،  بن  ويرى 
تون�س  يف  الآن  يُطرح  ال�ضيادة 
من روؤية كال�ضيكية جدا، فكلما 
اأبدت دول ا�ضتعدادها للم�ضاعدة 
وحماية  وال�ضتثمار  النمو  على 
التعاون  متتني  �ضمن  الأمن، 
اعرتا�ضات  تُثار  والتحالف، 

�ضيا�ضية با�ضم ال�ضيادة«.

دولة حليفة

اأن  على  اجلور�ضي،  ي�ضدد 
وا�ضرتاتيجيا  تاريخيا  »تون�س 
للوليات  احلليفة  الدول  من 
ال�ضيا�ضتان  وبُنيت  املتحدة، 
عهد  منذ  والدفاعية  اخلارجية 
التون�ضي  )الرئي�س 
احلبيب( بورقيبة )1957 
هذا  على   )1987 ـ 
�ضا�س«وي�ضتدرك:  الأ
ت�ضبح  عندما  »لكن 
وقوات  قاعدة  هناك 
يف  تتحرك  اأمريكية 
تون�س، فذلك �ضيعترب 
املنظور  من  تدخال 

التون�ضي«.
ويقدر حجم القوات 
الع�ضكرية يف تون�س 
بنحو 36 األف عن�رش 
نحو  ال�ضكان  )تعداد 
ن�ضمة(،  األف  و516  مليونا   11
 81 املرتبة  يف  جي�ضها  ويُ�ضنف 
ل�ضنة  ت�ضنيف  بح�ضب  عامليا، 
»غلوبال  موقع  اأ�ضدره   ،2020
بـ  ويتعلق  املخت�س  باور«  فاير 

138 دولة.
لوكالة  وثائق  وك�ضفت 
املركزية  ال�ضتخبارات 
على  ن�رشتها  الأمريكية، 
يناير  يف  الإلكرتوين  موقعها 
قلقة  كانت  وا�ضنطن  اأن   ،2017
القرن  �ضبعينيات  نهاية  منذ 
املا�ضي، ب�ضبب �ضعف القدرات 
مقابل  التون�ضية،  الع�ضكرية 
الع�ضكري  »التهديد«  ميثله  ما 
لنظام الراحل معمر القذايف يف 

ليبيا املجاورة )1969 ـ 2011(.

دعم م�شتمر وجدل �شيا�شي متجدد 

ال وجود لقاعدة ع�سكرية �أمريكية يف تون�س
.      جدل حول العالقات الع�شكرية مع وا�شنطن بعد بيان لـ«اأفريكوم« 

.      الرئي�س ال�شابق للجنة مكافحة الإرهاب التون�شية: ل توجد قاعدة اأمريكية بتون�س 
.       بيان »اأفريكوم« ر�شالة اأمريكية لرو�شيا ولبع�س حلفائها باملنطقة

جتّدد جدل يف تون�س حول طبيعة العالقات الع�شكرية مع الوليات املتحدة، بعد اأن حتدث بيان للقيادة الع�شكرية الأمريكية يف اإفريقيا »اأفريكوم«، عن 
ن�شاط ع�شكري مرتقب لقوات اأمريكية انطالقا من تون�س.

ق�سية

لوكالة  وثائق  " ك�شفت 
ال�شتخبارات املركزية 

الأمريكية، ن�شرتها على موقعها 
الإلكرتوين يف يناير 2017، اأن 

وا�شنطن كانت قلقة منذ نهاية 
�شبعينيات القرن املا�شي، ب�شبب 

�شعف القدرات الع�شكرية 
التون�شية، مقابل ما ميثله 

»التهديد« الع�شكري لنظام الراحل 
معمر القذايف يف ليبيا املجاورة 

)1969 ـ 2011( "

ثورة  بعد  �شنوات  " منذ 
جانفي 2011، ُطرح ملف 

طبيعة احل�شور الع�شكري 
الأمريكي يف تون�س، و�شط حديث 

عن وجود قواعد ع�شكرية 
لوا�شنطن جنوبي البلد العربي، 

ويف حمافظة بنزرت باأق�شى 
ال�شمال. وهو ما نفته ال�شلطات 

التون�شية مرارا "
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�شط:2020/06/11

الو�شط:2020/06/11

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
اال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 

ن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 
و املوقعة ادناه 

لفائدة/ يا�ضف حميد
ال�ضاكن : 03 �ضارع حي املقام اجلميل فيال 11 بوزريعة اجلزائر  

�ضد ال�ضيد : ربية عبد القادر  
ال�ضاكن : حي عدل عمارة 23 رقم 24 �ضيدي عبد اهلل زرالدة – اجلزائر 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الغرفة : اجلزائية بتاريخ : 19/01/31 ، فهر�س رقم : 19/00650 
، رقم امللف : 18/08021 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2019/02/11 حتت رقم : 2019/179 

بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/06/04 ، حتت رقم 
2020/1648 :

وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف التكليف بالوفاء مبوجب ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله 
لفائدة :يا�ضف حميد

�ضد ال�ضيد : ربية عبد القادر 
و اإلزامها بدفع مبلغ اإجمايل قدره  : 2.854.760،00 دج 

و الذي ميثل مبلغ التعوي�س املحكوم به ، م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي  
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
اال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 

ن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 
و املوقعة ادناه 

SARL BALI BUILDING /لفائدة
اجلاعل موطنه مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ االإختياري 

OCTO PUS TECH SARL  : ضد�
العنوان : 56 �ضارع حمطة احلافالت زرالدة 16063 اجلزائر 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف يف ال�ضيك ال�ضادر عن بنك بي اأن بي بايبا اجلزائر، بتاريخ : 2018/08/30 رقم : 4580742 و امل�ضحوب ب�ضهادة 
عدم الدفع املحررة من طرف بنك الرباكة ، وكالة ال�رشاقة رقم : 00104 بتاريخ 2019/07/14  

بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/06/04 ، حتت رقم 
2020/1649 :

وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف التكليف بالوفاء مبوجب ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله 
 SARL BALI BUILDING : لفائدة

 OCTO PUS TECH SARL ضد�
و اإلزامها بدفع مبلغ اإجمايل قدره  : 2.647.530،00 دج 

و الذي ميثل مبلغ التعوي�س املحكوم به ، م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي  
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .



تقرير: علي �سمودي

من حياتها ..
الأ�سرية   تنحدر    ، قلنديا  خميم  من 
 22 قبل  النور  اأب�رصت   التي  مي�س 
اأبناء  باكورة  لتكون   ، الأردن  يف  عاماً 
، وتقول  اأنفار   5 عائلتها املكونة من 
وتربت  ن�ساأت   " ح�سني  اأم  والدتها 
وعا�ست يف املخيم ، تتميز باأخالقها 
الوالدين  العالية وروحها اجلميلة وبر 
و�ساحب   ، ومعطاءة  القلب  طيبة   ،
للعلم  وحمبة  وطموحه  كبري  اإح�سا�س 
ال�سلة   كرة  ولعبة  ريا�سية  كانت  كما 
بحب  مي�س    متتعت    " وت�سيف   ،"
وبرزت   ، والر�سم  والكتابة   املطالعة 
خا�سة  كثرياً  الر�سم  فن  يف  موهبتها 
والأ�رصى  والوطن  فل�سطني  عن 
و�ساركت يف عدة معار�س متخ�س�سة 
تعليمها  تلقت   " وتكمل   ،" بالأ�رصى 
يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�س  يف 
العامة  الثانوية  اأنهت  حتى  املخيم 

بدرا�سة  عمرها  حلم  وحققت  بنجاح 
يف  والإعالم  ال�سحافة  تخ�س�س 
لكن الحتالل قطع   ، جامعة بريزيت 
عليها الطريق باعتقالها خالل عامها 

الدرا�سي الثالث.

االعتقال ..

قوات  اأن   ، ح�سني  اأم  الوالدة  تروي 
يف  العائلة  منزل  حا�رصت  الحتالل 
خميم قلنديا فجر  تاريخ 2019/8/29 
 ، اأ�رصتها  بني  من  مي�س  وانتزعت   ،
الحتالل  لوجود  نتنبه  مل   " وتقول 
بعد  داهموا  حتى  ملنزلنا  وح�ساره 
توزع   ، الرئي�سية  البوابة  تك�سري 
ترافقهم  اجلنود  من  الع�رصات 
كل  البولي�سية يف  والكالب  املجندات 
ركن وزاوية بعدما جمعونا وعزلونا يف 
غرفة واحدة "، وت�سيف " عاث اجلنود 
، ثم  اأرجاء املنزل  وخراباً يف  ف�ساداً 
كتبها  ومزقوا   ، مي�س  غرفة  داهموا 
ر�سمتها عن  التي  ولوحاتها  ورواياتها 

لب  اأجهزة  �سادروا  كما   ، الأ�رصى 
والتي  اخللوية  والهواتف  واأيباد  توب 
 " وتكمل   ،" اليوم  حتى  يعيدوها  مل 
فقاموا   ، بذلك  اجلنود  يكتفي  مل 
ح�سني  ال�سهيد  ابني  �سور  بتك�سري 

ا�ست�سهد  والذي  17عاماً  غو�س  ابو 
يف  عالم  اإبراهيم  ال�سهيد  زميلة  مع 
 2016/1/25 بتاريخ  فدائية  عملية  
من  القريبة  حورون   بيت  مب�ستوطنة 

بيت عور ، ثم اعتقلوها.

هدم املنزل ..

اأبو  عائلة  تعي�س  م�ستاأجر  منزل  يف 
بهدم  الحتالل  عاقبها  منذ   ، غو�س 
منزلها بعد �سهرين من ا�ست�سهاد ابنها 
ح�سني ، وتقول الوالدة " منذ ا�ست�سهاد 
الحتالل عن عقابنا  يتوقف  ابني مل 
 2016/4/21 وبتاريخ   ، منا  والنتقام 
طابق   من  املكون  منزلنا  حا�رصوا   ،
 ،" ودمروه  مرت   120 وم�ساحته  واحد 
واحلمد  وحتملنا  �سربنا   " وت�سيف 
هلل على كل �سيء ، وما زلنا ن�سكن يف 
ب�سور  جدرانه  تتزين  م�ستاأجر  منزل 
التي  مي�س  واأ�سريتنا  ح�سني  �سهيدنا 
من  وخال�سها  قريباً  حريتها  نتمنى 

الحتالل و�سجونه.

خلف الق�سبان ..
  بعد رحلة التحقيق والعزل ، مددت 
الطالبة  توقيف  الحتالل  حمكمة 
الأ�سريات  لق�سم  نقلت  التي  مي�س 

،وتقول  الدامون   �سجن  يف  الأمنيات 
الأمل  تعاين  زالت  ما   " والدتها 
والأوجاع  من اآثار التحقيق  وترف�س 
اإدارة ال�سجون عالجها ، لكنها تتمتع 
باإرادة وعزمية قوية ،  تعي�س حياتها 
الطبيعية خلف الق�سبان  لك�رص �سوكة 
الحتالل م�ستمرة يف الثبات وال�سمود  
على  الحتالل  عر�سها   " وت�سيف   ،"
وما   ، الع�سكرية عدة مرات  املحاكم 
املقرر  ومن  توقيفها  ميددون  زالوا 
 2020/3/22 يف  جديدة  جل�سة  عقد 
ونعانقها  الأخرية  تكون  ان  ونتمنى   ،
حتر�س   ، مي�س   " وتكمل   ،" حرة 
الدرا�سة  يف  حلظة  كل  ا�ستثمار  على 
الثقافية  الدورات  يف  وامل�ساركة 
والفكرية وال�سيا�سية وغريها ، فرغم 
ومبادرة  مثابرة  لها  تعر�ست  ما  كل 

وتتم�سك بطموحها واأحالمها.
على  احلكم  ثم  انه  الإ�سارة  جتدر 
بال�سجن  غو�س  اأبو  مي�س  الأ�سرية 

ملدة 16  �سهراً ودفع غرامة مالية
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ال تفارق خميلة الوالدة جنوى اأبو غو�س ، �سور حلظة اعتقال االحتالل لكرميتها الطالبة يف جامعة بريزيت مي�س حممد ح�سني ابو غو�س ، واثار ال�سرب التي �ساهدتها على 
مالمح وجهها عندما ا�ستدعتها املخابرات مع والدها للتحقيق وال�سغط على مي�س لالإدالء باالعرتافات التي تعتربها مفربكة وهدفها انتزاع حريتها وزجها خلف الق�سبان 
، وتقول " فور اعتقال ابنتي ، نقلوها اىل زنازين التحقيق يف مركز امل�سكوبية الذي احتجزت فيه على مدار 33 يومًا على التوايل،  مابني عزل و�سبح ، وقد تعر�ست لل�سرب 

و�سغوط نف�سية وج�سدية "، وت�سيف " مار�ست املخابرات كل اأ�سكال التحقيق بحق مي�س ، تناوبت ال�سجانات على  �سربها خا�سة على الراأ�س ومتزيق �سعرها ، بل كانت املحققة 
متددها مقيدة اليدين والقدمني وجتل�س على بطنها و�سط العزل واحلرمان من اب�سط حقوقها االإن�سانية "، وتكمل " اأ�سعب واق�سى اللحظات ، عندما ا�ستدعتنا املخابرات اأنا 

ووالدها للتحقيق يف امل�سكوبية ، �ساهدنا عالمات واثار ال�سرب على وجهها وهددونا باالعتقال لل�سغط عليها بتهمة ن�ساطها يف اجلامعة واحلديث عن �سقيقها ال�سهيد ح�سني 
الذي اعتربوه عمل حتري�سي ومي�س االأمن اال�سرائيلي ، فاعتربوها خمربة ، وهي تهم باطلة ولي�س لها اأ�سا�س قانوين.

والدة االأ�سرية مي�س اأبو غو�س: 

رغم معاناتها معنوياتها قوية ونتمنى حريتها قريبًا

  االأ�سري عالء احمد اأبو �سالح ي�سارع املر�ض يف �سجون االحتالل
بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

يا  الوطن  حماة  البوا�سل  اأ�رصانا 
عظمة  يا  عزها،  وتاج  الرجال  فخر 
ال�سناديد و�سمود اأوفيائها، يا �سيمة 
الرجال ومروة �سهامة اأبطالها، بقدر 
الطاهرة،  ج�سامكم  ت�سحيات  قيمة 
اأمام  الكلمات  معاين  كل  تتقزم 
الأقالم  روؤو�س  وتتك�رص  ح�سوركم، 
الهامات  وتنحني  عطائكم،  اأمام 
ل�سمودكم  واإجاللً  اإكباراً  والقامات 

يا ن�سامي الوطن....
ال�ساخمة  القامات  ح�رصة  يف 
القاب�سني  وال�سمود  ال�سرب  جرنالت 
قالعها  يف  واملتخندقه  اجلمر  على 
كالطود ال�سامخ، اإنهم اأ�رصانا البوا�سل 
املاجدات  واأ�سرياتنا  الأبطال 
ال�سجون وخلف  القابعني يف غياهب 
تنحني  الغا�سم  الحتالل  زنازين 
واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�س  الهامات 
اأمام عظمة �سمودهم وحتمر الورود 
خجاًل من عظمة ت�سحياتهم، اإخوتي 
رفاق  املاجدات  اأخواتي  الأماجد 
الثابتني  ال�سابرين  ال�سامدين  دربي 
اأعزائي  الأ�رص.  املتمر�سني يف قالع 
القراء اأحبتي الأفا�سل فما اأنا ي�سدده 

اأخطر  على  ال�سوء  ت�سليط  هو  اليوم 
حالت الأ�رصى امل�سابني بالأمرا�س 
املزمنة يف �سجون الحتالل والذين 
يعانون الويالت من �سيا�سات الإدارة 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رصية 
بت�سخي�س  القيام  دون  بامل�سكنات 
امل�ستمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �سليم 
فري�سة  لرتكه  الأمرا�س  مع 
ينه�س  البطيء  واملوت  لالأمرا�س 
املري�س  والأ�سري  اأج�سادهم.  يف 
�سالح  اأبو  املنعم  عبد  احمد  عالء 
هو  ربيعاً  والأربعون  ال�سابعة  ابن 
اأحد �سحايا الإهمال الطبي املتعمد 
بحقه  ال�سجون  اإدارة  متار�سها  التي 
املر�س  مطرقة  بني  يعي�س  والذي 
جتاهل  و�سندان  حياته  يهدد  الذي 
الحتالل ملعاناته، والقابع حالياً يف 
ان�سم  والذي  رامون(  نفحة  )�سجن 
اإىل قائمة طويلة من اأ�سماء املر�سى 
يف غياهب ال�سجون ودياجريها، وقد 
خلف  ع�رص  ال�ساد�س  عامه  اأنهى 
ع�رص  ال�سابع  عامه  ودخل  الق�سبان 
الحتالل  �سجون  يف  التوايل  على 
حكماً  يق�سي  والذي  ال�رصائيلي 
بال�سجن 99 عام مكرر اأربع موؤبدات 

اإ�سافة اىل  16 عام  اأخرى.

- الأ�سري:- عالء احمد عبد املنعم 
اأبو �سالح

- تاريخ امليالد:- 1973/10/19م
- البلدة الأ�سلية :- بطيمة

جباليا  خميم   -: الإقامة  مكان   -
برج  خلف  الفاخورة  مدر�سة  بجانب 

الكحلوت
واأب  متزوج  الجتماعية:-  احلالة   -
�سمر-   / هما  ابنتان  الأبناء  من  وله 

يا�سمني
- الوظيفة:- عامل

تعليمة  تلقي  العلمي:-  املوؤهل   -
مدار�س  يف  والإعدادي  البتدائي 
خميم  يف  الدولية  الغوث  وكالة 
)�سجن  يف  العامة  والثانوية  جباليا 
عائلته  تتكون  الكرمية:  عائلته  نفحة 
الفا�سلة من 12 فرداً وهو البكر وياأتي 
اإخوته  بني  من  الأول  الرتتيب  هو 

واأخواته يف العائلة
بقي بدون حماكمة :- عامني

- تاريخ العتقال:- 2004/6/22م
نفحة  �سجن  العتقال:-  مكان   -

رامون
جندي  قتل  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
رجل  خطف  وحماولة  جنود  وخطف 

اأعمال اإ�رصائيلي

- احلكم:- 99 عام مكرر اأربع موؤبدات 
+ ق�سية16 عام

اإجراءات تع�سفية وظاملة بحق الأ�سري 
اأبو �سالح:- �سلطات الحتالل  عالء 
التع�سفية  �سيا�ستها  توا�سل  مازالت 
�سمر  وبناته  واأخواته  اأخوته  مبنع 

ويا�سمني من زيارته بحجج امنية
كيفية عملية اعتقال االأ�سري: 

عالء اأبو �سالح

من باب العلم كان الأ�سري عالء مطلوباً 
جمي  حتى  الحتالل  لقوات  ومطار 
ال�سلطة الوطنية لأر�س الوطن 1994م 
اإياد ا�ست�سهد يف  اأخ �سهيد ا�سمه  وله 
الإبراهيمي،  احلرم  مذبحة  اأحداث 
بتاريخ  �سابقاً  اعتقاله  جري  وقد 
واعتقل  �سهور  اأربع  اإداري  1988م 
بتاريخ  واعتقل  1990/3/7م  بتاريخ 
1992/3/18م  واعتقل  1991/1/23م 

جلها يف �سجن النقب كيت�سعوت.
غادر الأ�سري عالء �سكان مدينة خان 
يون�س حي الأمل يف الأ�سل يف العام 
من  هرباً  الغربية  ال�سفة  اإىل  1999م 
وهناك  له  الحتالل  قوات  مطاردة 
�سهداء  كتائب  �سفوف  يف  التحق 
جتنيده  مت  اأن  بعد  2004م  الأق�سى 

على يد املنا�سل �سامل ثابت وال�سهيد 
ح�سن املدهون من خميم جباليا بعد 
القب�س  اإلقاء  ومت  معهم،  توا�سل  ان 
املنطقة  يف  عالء  الأ�سري  على 
ال�سناعية مدينه الطيبة داخل اخلط 
�سائق  مع  وجوده  اأثناء  الأخ�رص، 
رجل  خلطف  يخطط  كان  �ساحنة 
الأعمال وعمل على ا�ستدراجه للمكان 
الأعمال  رجل  اأن  اإل  خطفة،  املراد 
كان على توا�سل مع خمابرات ال�سني 
يفكر  ما  بخ�سو�س  باأول  اأول  بيت 
ال�ساحنة  حما�رصة  ومت  عالء  فيه 
عملية  تنفيذ  اأثناء  طريقها  يف  وهي 
اإ�رصائيلي،  اأعمال  رجال  خطف 
وقد  ميدانياً  معه  بالتحقيق  وقاموا 
اإىل  اأدي  املربح مما  لل�رصب  تعر�س 
ك�رص اأنفة والفقرة الرابعة يف العمود 
الفقري بعيداً عن املنظمات الأهلية 

واملوؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية.
خ�سع جلولت حتقيق قا�سية و�سعبة 
كافة  بني  تنقل  وقد  اعتقاله  بعد 
الإنفرادي  للعزل  وخ�سع  ال�سجون 
الأمعاء  معارك  من  العديد  وخا�س 
البوا�سل  الأ�رصى  مع  اخلاوية 
اعتقاله  فرتة  خالل  ال�سجون  يف 
ال�سجون  عرب  تنقل  الطويلة،حيث 

�سطة-  هدارمي-  اجللمة-  منها: 
 – ع�سقالن   - ال�سبع  بئر  جلبوع- 
 - ال�سبع رميون- جمدو  بئر  نفحة- 
وق�سى يف �سجن الرملة عدة �سنوات 

ويقبع حالياً يف �سجن نفحة.
- احلالة ال�سحية لالأ�سري:- 

عالء اأبو �سالح

عديدة  مزمنة  اأمرا�س  من  يُعاين   -
اىل  بالإ�سافة  بال�سدر  وخز  منها 
حرارة  دائم يف  وارتفاع  بالراأ�س  اأمل 
وتعرق  متوا�سل  وارجتاف  ج�سمه 
عليه  ظهرت  العوار�س  هذه  واأن 
وك�رص  الطعام  عن  الإ�رصاب  بعد 
الرابعة  الفقرة  الفقري  العمود  يف 
مما يجعله يف دميومة الأمل وتقو�س 
يف  وم�ستمر  حاد  تاآكل  م�سيته-  يف 
يف  العالية  الرطوبة  ب�سبب  العظم 
اآلم  النفرادي-  احلب�س  زنازين 
وتقيئ  املعدة  يف  حادة  والتهابات 
ب�سبب  الروؤية  يف  �سعف  م�ستمر- 
عملية  اأجرى  وقد  الزنازين،  عتمه 
�سجن  م�ست�سفى  يف  بالغدة  جراحية 
اأو  فوت  الفالت  من  ويعاين  الرملة 
القدم امل�سطحة وقد اأدخلت زوجته 

له حذاء طبي.

اجلزء 01



تقرير:اإعالم الأ�سرى

اإعالم الأ�رسى باأن حالة  واأفاد مكتب 
اأ�صعب  من  تعترب  امل�رسي  الأ�صري 
واأخطر احلالت املر�صية يف �صجون 
مر�ض  من  يعاين  كونه  الحتالل 
ال�رسطان يف الكبد، اإ�صافة اإىل �صل�صلة 
من الأمرا�ض الأخرى منها ت�صخم يف 
الغدة النخاعية يف الدماغ، وي�صكو من 
هزال ودوخة و�صداع ب�صكل دائم، كما 
يف  واآلم  القلب  يف  م�صكلة  من  يعاين 
عانى  كما  التنف�ض  يف  و�صيق  ال�صدر 
العينني  يف  �صعبة  م�صاكل  من  موؤخراً 
الروؤية.  يف  �صديد  �صعف  اإىل  اأدت 
واأ�صار اإعالم الأ�رسى اإىل اأن الحتالل 
بتاريخ  امل�رسي  الأ�صري  اعتقل 
يعاين  حينها  يكن  ومل   ،2003/6/9
الحتالل  يتحمل  لذلك  اأمرا�ض،  اأي 
امل�صئولية الكاملة عن اإ�صابته مبر�ض 
ال�رسطان نتيجة الإهمال الطبي. وكان 
امل�رسي ا�صتكى من اآلم يف الكبد منذ 
بعر�صه على طبيب  �صنوات وطالب   8
خا�صة  فحو�صات  واإجراء  خمت�ض، 
الحتالل  ولكن  خمربية،  وحتاليل 
يف  وماطل  حينه،  يف  الأمر  رف�ض 
اأن  اإىل  ال�صحي،  بو�صعه  الهتمام 
الكبد  يف  �رسطان  من  يعاين  اأنه  تبني 
ي�صكل خطورة على حياته. من جانبه 
�صلطات  الأ�رسى  اإعالم  مكتب  ل  حَمّ
امل�صئولية  ال�صجون  واإدارة  الحتالل 
امل�رسي  الأ�صري  حياة  عن  الكاملة 
الأمرا�ض،  هذه  بكل  اإ�صابته  نتيجة 
وتعر�ض حياته للخطر، نتيجة الإهمال 
منذ  ال�صحية  حلالته  املتعمد  الطبي 
عليه،  املر�ض  اأعرا�ض  ظهر  بداية 
اإىل  وا�صتفحل  تغلل يف ج�صده  اأن  اإىل 
على  حقيقي  خطر  ي�صكل  اأ�صبح  حد 
احلقيقة  اخلطورة  من  وحذر  حياته. 
على حياته بعد تدهور و�صعه ال�صحي 
اإدارة  وا�صتهتار  الأخرية،  الفرتة  يف 
اإىل  يحتاج  حيث  بحياته،  ال�صجون 
متابعات م�صتمرة وفحو�صات حقيقية، 
ولي�صت �صكليه، واأن ا�صتمراره اعتقاله 
يقربه  القا�صية،  الظروف  هذه  يف 
املوؤ�ص�صات  وطالب  اأكرث.  املوت  من 
ب�رسورة  الدولية  والطبية  الإن�صانية 
على  وال�صغط  العاجل  التدخل 
الأ�صري  �رساح  لإطالق  الحتالل 
قبل  العالج  من  ليتمكن  امل�رسي 
فوات الأوان ب�صكل كامل، وخا�صة اأنه 
�صجون  يف  حمكوميته  غالبية  اأم�صى 

الحتالل.

مركز اأب� جهاد ل�س�ؤون احلركة 
الأ�سرية

حممد  للمنا�صل  العتقالية  التجربة 

هيجاوي فى ال�صجون ال�صهيونية
يوا�صل مركز اأبو جهاد ل�صوؤون احلركة 
ن�رس  القد�ض  جامعة  يف  الأ�صرية 
بحلقة  ين�رس  حيث  الأ�رسى،  جتارب 
املحرر  الأ�صري  جتربة  الأ�صبوع  هذا 

حممد هيجاوي من جنني .
- حممد كمال طاهر هيجاوي، مواليد 
جنني،  ق�صاء  اليامون  من   ،1947 عام 
اأنهى  وبنتني،  3اولد  ولديه  متزوج 
اخلام�ض ابتدائي، ومتقاعد ع�صكري.

الندماج بالعمل ال�طني

يف  مظاهرات  ح�صلت   1966 عام  يف 
القوات ال�رسائيلية دخلت  جنني �صد 
الطحان،وح�صلت  بابور  ون�صفت 
هناك  وكانت   1967 عام  املعركة 
الت�صال  مت  العربـ  القوميني  حركة 
اىل  ذهبنا  بفتح،  والتحقنا  بال�صباب 
قواعد  لبناء  وعدنا  للتدريب  �صوريا 
ح�صلت   1967\9\21 يف  الداخل.  يف 
مت  جنني،  يف  ال�صباب  مع  ا�صتباكات 
من  �صمارة  اح�صان  ليلى،  ابو  اعتقال 
نف�ض  ويف  ال�رسائيلية  القوات  قبل 

اليوم مت القب�ض علينا يف اليامون.

مرحلة العتقال

من  اعتقايل  تاريخ    1967\9\21
ظل  يف  امني  تطويق  خالل  ال�صارع 
قوات  معاملة  كانت   1967 معركة 
بال�رسب  متثلت  جدا  �صيئة  الحتالل 

املربح والقيود.

مرحلة التحقيق

اذكر  اعد  ومل  جنني،  يف  التحقيق  مت 
 ، يوم   15 التحقيق  ا�صتمر  املحققني، 
ذو  والكي�ض  الكر�صي،  ا�صاليب  اتبعوا 
وال�رسب  �صيء،  اكرث  النتنة  الرائحة 

اتعر�ض  قبل اجلي�ض. ومل  املربح من 
اتعر�ض  النف�صي،ومل  للتعذيب 

للع�صافري.
مرحلة املحاكمة

حمكمة  نزلت  نابل�ض،  التوقيف  مكان 
جنني الع�صكرية، بوجود 3 ق�صاة، ومن 
جل�صة واحدة مت ا�صدار احلكم بجل�صة 
وكانت  حمامي،   يوجد  ومل  اثبات، 
ويف  لفتح،  انتماء  م�صلح،  ت�صلل  التهم 
بداية 1968 مت احلكم 10 �صنوات فعلي 
5 �صنوات وقف تنفيذ، ومل يرافق ذلك 

اأي اإجراء احتاليل اآخر .

فرتة ام�ساء احلكم
الرملة  )نابل�ض-  املعتقالت  تعددت 
 – طولكرم   – ليد  بيت  ع�صقالن-   –

اجللمة(.

الظروف احلياتية
وخبز  خ�صار،  �صوربة  الطعام  كان 
و�صمك  ال�صوربة،  بداخل  حمروق 
جدا  �صيء  الطعام  دود.  بداخله 
يف  امل�صكن  للغاية.  قليلة  والكمية 
 20-15 من  فيها  يوجد   4*4 الغرف 
ا�صري واحلمام داخل الغرفة والفرا�ض 
وبع�ض  متوفرة،  ال�رسا�صري  جلدة. 
رعاية  يوجد  ل  الأخرى.  احل�رسات 
اجلي�ض،  حكم  ب�صبب  قطعيا  �صحية 
بعد مرور �صنتني  زيارة الهل  اأن  كما 
والزيارات  يل،  �صمحوا  ع�صقالن  يف 
ال�صفر  معاناة  اإىل  اإ�صافة  متباعدة، 

خالل الزيارات.
عليها  كان  دقيقة،   45 مدتها  الفورة  
كل  ع�صقالن  معتقل  يف  منها  احكام 
ا�صريين مع بع�ض وممنوع رفع الرا�ض 
والغرف  الق�صام  بني  والزيارات 

فقط  ريا�صة  يوجد  ل  كما  ممنوعة. 
حتى  ال�صباح  من  الرب�ض  ترتيب 
كما   . به  العبث  دون  امل�صاء  �صاعات 
معاملة ادارة املعتقل �صيئة للغاية، يف 
ع�صقالن، و�صعونا بالك�صات، وو�صعونا 
وقبل  امل�رسي،  للخيل  ا�صطبل  يف 
التعر�ض  يتم  الوجبات  وفرتات  موعد 
لل�رسب ب�صكل دوري. واقتحامات يف 
حال امل�صاكل وال�رسابات والتعر�ض 
بال�صمع  ت�صغيلنا  بالع�صي. مت  لل�رسب 
ومت  ذلك  على  ال�رساب  ومت  لهم 
مت  ال�صبع  بئر  ويف  ال�صمع،  تك�صري 
ال�صبعينات  فرتة  يف  بالبناء.  ت�صغيلنا 
الوطني،  اجلانب  من  اأف�صل  كانت 
البع�ض.  ومعاملة الأ�رسى مع بع�صهم 
خ�صتها  التي  الن�صالية  اخلطوات 
 12 بع�صقالن  عام1971  يف  ا�رسابان 
ا�صبوع،  ليد  بيت   1972 عام  ويف  يوم، 
داخل  العتقالية  الظروف  لتح�صني 

ال�صجون.

العالقة التنظيمية مع الأع�ساء 
جيدة للغاية

احلياة  لتنظيم  تنظيمية  لئحة  يوجد 
يوجد  املعتقل،  داخل  التنظيمية 
بجل�صات  يقومون  تنظيم  موجهني 
الورق  على  الر�صائل  وكتابة  توعية 
ومرباة  الدخان  لل�صندوق  الداخلية 
القيادة  اختيار  يتم  فقط.  الر�صا�ض 
اإذا  اإل  مفتوحة  مدة  بالنتخاب، 
 3 وهناك  اآخر.  معتقل  اىل  نقله  مت 
جل�صات منتظمة واذا ا�صتدعى المر 
قبل  من  وان�صباط   التزام  مع  اكرث، 

اجلميع .

العالقات بني الف�سائل يف 
املعتقل

مل تكن هناك اي لوائح بني الف�صائل، 
م�صرتك  وطني  وهدف  اتفاق  بل 
باجليدة،   العالقات  وا�صف  وتعاون، 
قيود  ول  م�صرتك  وطني  هدف 
تعرت�ض العالقات. وجميع املوؤ�ص�صات 

العتقالية م�صرتكة.

العالقة بني ال�سرى وادارة 
املعتقل

املعتقل  ممثل  خالل  من  العالقة 
اأحمد  )حممد  ال�صهيد  كان  وقتها 
ح�صنني(، ومعرتف به من قبل الدارة، 
من  هي  الكربى  الغالبية  فتح  وكانت 

تقوم بو�صعه.

الن�ساطات الفنية والثقافية

وحتررت  بالغرف،  �صاوي�ض  ا�صتلمت 
نابل�ض  معتقل  من   4 ب�صهر   1977 يف 

بانتهاء فرتة احلكم .
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الأ�صري املري�ض ي�صري امل�صري يدخل 
عامه الثامن ع�صر يف �صجون الحتالل

اأنهى ال�سري املري�س ي�سري عطية امل�سري )37 عامًا( من مدينة دير البلح و�سط قطاع غزة، عامه ال�سابع ع�سر ودخل عامه 
الثامن ع�سر على الت�ايل يف �سج�ن الحتالل، حيث اأم�سى معظمها وه� يتنقل بني اأ�سرة عيادات ال�سج�ن وامل�ست�سفيات 

نتيجة اإ�سابته بعدة اأمرا�س اأبرزها مر�س ال�سرطان.  مكتب اإعالم الأ�سرى قال اإن التا�سع من ي�ني� من كل عام ه� ذكرى 
اعتقال الأ�سري املري�س امل�سري ومعها يتجدد الأمل ك�نه يعاين ظروف �سحية �سيئة، ورف�س الحتالل الإفراج عنه ب�سكل 

ا�ستثنائي ك�ن حاله ال�سحية �سعبة، علمًا باأنه اأم�سى غالبية حمك�ميته البالغة 20 عامًا.

تقرير: نايف جفال - القد�س

الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  داهمت 
املوافق  الثالثاء  يوم  �صباح 
2020/06/09  بلدة ابودي�ض ، واعتقلت 
بالر�صا�ض  م�صابني  اأ�صبال  ثالثة 
احلي  منذ ع�رسين يوما وهم يف و�صع 
�صحي  غري م�صتقر، وبحاجة ملتابعة 
طبية وراحة وعالج،  وجرى اقتيادهم  
اىل جهة جمهولة. ويف التفا�صيل يذكر 
اإن قوة من جي�ض الحتالل  اقتحمت 
الرابعة �صباحا   ال�صاعة  ابودي�ض  بلدة 
عبداهلل  املواطن  منازل   وداهمة   ،
حم�صن واعتقلت جنله احمد ، ومنزل 
جنله  واعتقلت  حلبية  علي  املواطن 
يون�ض، ومنزل املواطن  جمال عواد 
يف  وعبثت  مهند،   جنله  واعتقلت 
تفتي�ض  حمالت  ،واجرت  حمتوياتها 
ال�رسر  واأحلقت  للمنازل  دقيقة 
التاأكد  وبعد   ، وال�صيارات  بالثاث  
املطلوبني،  الطفال  �صخ�صيات  من 
لهم  ال�صماح  دون  اعتقالهم  جرى 
بتبديل  لهم  ال�صماح  او  ادويتهم  باأخذ 

مالب�ض النوم. من جانبه قال املواطن  
اجلريح  الطفل  والد  حم�صن  وليد 
الحتالل  ان  احمد حم�صن   املعتقل 
وبكل  همجية  بطريقة  البيت  اقتحم 
او  البيت  حرمة  يراعي  ومل  عنفوان 
الأبواب  بتك�صري  وقام   ، اأطفال  وجود 
وبعد  املنزل  مبحتويات  والعبث 
اأبني قام با�صتجوابه  التاأكد من هوية 
املقاب�ض  وو�صع  عيناه  غمم  ثم  ومن 
و�صعه  وجرى  يديه  على  البال�صتيكية 
يف اجليب الع�صكري على الأر�ض ول 
رغم  طفلنا  عن  �صيء  اأي  حاليا  نعلم 
اأن  ذكره  واجلدير  ال�صحي.  و�صعه 
ا�صتهدافهم يف  الثالثة جرى  الأ�صبال 
الر�صا�ض احلي ب�صكل مبا�رس ال�صهر 
الطفل  الإ�صابات  وكانت  املا�صي، 
القدم  يف  مهند   املعتقل  اجلريح 
لل�صاب  والثانية  ر�صا�صات،  ب�صبعة 
وقدمه،  يده  يف  علي   يون�ض  الطفل 
املعتقل  للجريح  الثالثة  والإ�صابة 
احمد يف منطقة الفخد وحالة ال�صبان 
الثالثة غري م�صتقرة وبحاجة ملتابعة 

طبية . 

الحتالل يداهم ابودي�ض ويعتقل ثالثة 
اأ�صبال جرحى م�صابني بالر�صا�ض احلي

ال�صري نظمي ابو بكر تعر�ض لتحقيق قا�ض 
ول زال معزول بظروف �صعبة وخطرية

الأ�صري املري�ض اإياد اأبو نا�صر يدخل عامه 
الـ 18 والأخري يف الأ�صر

ال�رسى  �صوؤون  هيئة  حمامي  قام 
بعد  حماجنة،  خالد  واملحررين 
املعتقل  بزيارة  الثالثاء،  اليوم  ظهر 
بلدة  من  )49عاما(،  بكر  ابو  نظمي 
زال  ما  والذي  جنني،  ق�صاء  يعبد 
خمابرات  مركز  يف  التحقيق  قد 
عالقته  الحتالل  بادعاء  اجللمة 
نحو  قبل  ا�رسائيلي  جندي  مبقتل 
حماجنة،  واكد  يعبد.  بلدة  يف  �صهر 
بظروف  مير  بكر  ابو  املعتقل  ان 
اعتقاله،  حتقيق �صعبه وقا�صية منذ 
لفرتة  املحامي  لقاء  من  منع  حيث 
ا�صبوعني.  من  لكرث  ا�صتمرت 
يعي�ض  بكر  ابو  ال�صري  ان  واو�صح، 

داخل  للغايه،  �صيئه  حياتيه  ظروفا 
من  الدنى  للحد  تفتقر  زنزانه 
ول  لالآدميني،  ال�صا�صيه  املقومات 
ي�صمح له باخلروج للتنف�ض. وا�صاف، 
التحقيق  يتم  مل  يوما   12 ومنذ  انه 
معه ب�صكل مبا�رس، م�صريا اىل ان ما 
ن�رس يف و�صائل العالم ال�رسائيلية 
وبيانات لجهزة  زائفه  ادعاءات  من 
المن ال�رسائيلية كاذبة وملفقة، وان 
املعتقل نظمي ينكر التهم املوجهه 
اليه ب�صكل قطعي. وبني املحامي انه 
�صيتم غدا الربعاء عقد جل�صة اخرى 
لال�صري ابو بكر لطلب متديد اعتقاله 

يف حمكمة �صامل.

تقرير: اإعالم الأ�سرى

ر�صدي  اإياد  املري�ض  الأ�صري  اأنهى 
عاماً(،   37( نا�رس  اأبو  املجيد  عبد 
قطاع  و�صط  البلح  دير  مدينة  من 
غزة، عامه ال�صابع ع�رس، ودخل عامه 
التوايل    على  والأخري  ع�رس  الثامن 
ال�صهيوين.  الحتالل  �صجون  يف 
باأن قوات  اأفاد  اإعالم الأ�رسى  مكتب 
نا�رس  اأبو  اعتقلت  كانت  الحتالل 
بتاريخ 2003/6/9م، ووجهت له تهمة 
يف  وامل�صاركة  للمقاومة،  الإنتماء 
عمليات للمقاومة �صد قوات الحتالل 
الأ�رسى  اإعالم  واأ�صاف  ال�صهيوين. 
الع�صكرية  ال�صبع  بئر  حمكمة  باأن 
اأ�صدرت بحقه حكماً بال�صجن الفعلي 
اأم�صى منها 17 عاماً  ملدة 18 عاماً، 
الثالثاء  يوم  الأخري  عامه  يف  ودخل 

اأن  اإىل  ي�صار   .  2020/6/9 املوافق 
يف  يقبع حالياً  نا�رس  اأبو  اإياد  الأ�صري 
�صجن النقب ال�صحراوي، ويعترب اأحد 
احلالت املر�صية ال�صعبة يف �صجون 
الإهمال  �صيا�صة  نتيجة  الحتالل 
الطبي املتعمد بحقه، وقد اأجريت له 
عملية جراحية ثالث مرات وجميعها 
ف�صلت، منها اثنتني مبنطقة البطن يف 
وف�صلت  هروفيه"،  "اآ�صاف  م�صت�صفى 
والإهمال  املتعمد  الن�صيان  ب�صبب 
ال�صهاينة  الأطباء  قبل  من  الطبي 
داخل  البال�صتيكية  اخليوط  من  كتلة 
عملية  له  اأجريت  وقد  اجلرح. 
ثالثة يف نف�ض اجلرح بعدما  جراحية 
مماطلة  بعد  ال�صحي  و�صعه  �صاء 
وت�صويف رافقها اآلم ومعاناة �صديدة 
ومت اكت�صاف اخليوط البال�صتيكية يف 

العملية الثالثة واإزالتها.



اخلمي�س 11  جوان  2020  املوافـق  ل 19 �شوال  1441ه م�ساهمات12

بقلم قرار امل�شعود

من  اال�ستفادة  اجل  من  هذا  و   
كان  ما  على  اإبعاده  اأو  خدماته 
من  له  التقدمي  مع  منه.  ي�ستفيد 
باجلانب  متعلق  هو  ما  الو�سائل 
القابلية  فنظرية  املغري.  النف�سي 
بن  مالك  للفيل�سوف  لال�ستعمار 
الفكري«  »ال�رصاع  كتابه  يف  نبى 
ال�سحفي  و  الكاتب  عنه  يقول  كما 
يرى  امل�سلماين،  اأحمد  امل�رصي 
بن  »مالك  اجلزائري  الفيل�سوف 
قد  االإ�سالمية  احل�سارة  اأن  نبى« 
ا�ستقالت من التاريخ بعد زوال دولة 
فبعدها  املغرب،  يف  املوحدين 
دخل املجتمع االإ�سالمي يف العدم، 
امل�سيحية  احل�سارة  كانت  فيما 
واأول  ال�سليبية،  اإثر احلروب  تنطلق 
حوايل  كان  احل�سارتني  بني  لقاء 
1858 م، حيث ا�ستعمر الغرب الهند 

واجلزائر.
لقاء  جاء   « الفيل�سوف  ي�سيف  و 
واالإ�سالمية  الغربية  احل�سارتني 
ومقارنة  �سا�سعة  لهوة  كا�سفاً 
جديد  علم  باإيجاد  فنادى  حمبطة. 
يبحث يف ذلك، �سماه »علم اجتماع 
اإطار  خارج  تزال  ال  التي  ال�سعوب 
مالك  يُرجع  املعا�رصة«.  احل�سارة 
امل�سلمني  تدهور  اأ�سا�س  نبي  بن 
املوحدين  دولة  زوال  بعد  ح�سارياً 

�سبغتا  اللتني  واالأنانية  الفردية  اإىل 
الروح االإ�سالمية. 

يثبت الواقع و امليدان املعا�س من 
خالل التاريخ، اأن املتعلم ال ي�ستعمر 
التي  ال�سعوب  اأما  غالبا،  ي�سري  ال  و 
فهي  بنف�سها  تفكريها  متلك  ال 
مكان  و  وقت  اإي  يف  معر�سة 
لال�ستحواذ عليها،  خا�سة اإذا كانت 
في�سلط  بلدانها.  يف  ثروات  متلك 
و  كنز  ظاهره  يف  برنامج  عليها 
بالعقول  تتالعب  طامة  باطنه  يف 
تتكلم بف�ساحة قراءة امل�سهد و يف 
احلقيقة هو �سوء. تدر�س كل عوامل 
تنمي  و  االأمة  يف  ال�سعف  و  القوة 
تو�سعها  و  الفتنة  بوا�سطة  التفرقة 
و  العرقي  اجلانب  يف  الفئات  بني 
و  بلوائها  لالأقلية  وتظاهر  الديني 
بدخالء  التغلغل  تقحم  و  ن�سحها 
حقوق  و  الدميقراطية  غطاء  حتت 
نبي  بن  مالك  ي�سيف  و  االإن�سان. 
بالن�سبة  بقى  االإ�سالمي  والعامل   «
االأ�سياء  عامل  فى  الغربية  للح�سارة 
التخلف  تعاون  ولقد  واالأ�سخا�س.. 
اإىل  تطوره  وقف  على  واال�ستعمار 

عامل االأفكار.
�سوء  و  لعامل اجلهل  كل هذا راجع 
ال�سعوب  من  نوع  هذا  يف  التدبري 
احل�سارات  عن  نتكلم  لو  ؟   ملاذا 
عرب  الب�رص  بني  على  املتعاقبة 
وليدة  اأنها  جند  باخت�سار  الع�سور 

بوا�سطة  فيها  التطوير  و  احلاجة 
مقدار  من  لالإن�سان  اهلل  منحه  ما 
ما هو خمري فيه و اأن ال يخرج عن 
عن  املنزلة  الر�سائل  �سبيل  نطاق 
هذه  اأثار  فبقيت  الر�سل.  طريق 
احل�سارات �ساهدة يف اجلانب الذي 
�سدقت فيه لالإن�سانية و زالت و زال 
ما فعلته من التجرب و عدم احرتام 
)اليونان- كثرية  االأمثلة  و  الب�رصية. 

بابل-الفراعنة-الروم( 
اأثرها  و  االإ�سالمية  احل�سارة  اأما 
ي�سمى  ما  اأو  احلايل  الع�رص  على 
العامل  تطور  اأو  الغربية  باحل�سارة 
الغربي، املنبثق اأ�سا�سا من جملة من 
الكرة  من  فئوية خمتلفة  جمتمعات 
االأر�سية  متخذة �سعاراها التفتح و 
احلرية املطلقة و البحث و التطور 
يف  يهلكها  وما  االإن�سانية  يفيد  ملا 
امل�ساعر  غزو  انت�رص  و  واحد   اآن 
على  روابط  بدون  االأهواء  و  فيها 
التي   االأ�سا�سية  املبادئ  ح�ساب 
فمكوناتها  االإن�سان.  بها وجود  جاء 
تت�سبث و تتعامل مع كل الديانات و 
الطقو�س مبا يتالءم لب�سط اأهوائها 
احل�سارة  عدا  ما  مبتغياتها   و 
االإ�سالمية  اأو العامل االإ�سالمي التي 
اإن�سان  تقدم  و  حلرية  مكبلة  تراها 
كاأنها  ثم  ومن  احلديث.   الع�رص 
و جرت  االإ�سالمي  العامل  حا�رصت 
معه الدين فاأ�سبح �سعارا لالإرهاب و 

الدمار و التخلف و مل يجد علماوؤنا 
االأجالء خطة حكيمة للت�سدي لهذا 
االإبتكارات  و�رصعة  الثقايف  الغزو 
مبثابة  امل�سلمون  يراها  املده�سة. 
»اهبطا« و زوال حل�سارتهم   وهي 
يف احلقيقة جمرد نظرية ممزوجة 
من  فئة  تتخيلها  م�سلوبة  بعواطف 
املتطلعني لكل جديد بدون متعن و 
اإدراك يف حقيقة ال�سيء املغرى به. 
يحدث  ما  على  مقيا�س  اأو  وكدليل 
حتى  فيه  نعي�س  الذي  للع�رص  االآن 
زمن  اأخذنا  اإذا  الزمن  حيث  من 
ال�سناعي  التطور  و  التكنولوجية 
القرن  بداية  من  االأخالقي  على 
التا�سع ع�رص 1900 اإىل يومنا،  نرى 
تطور  اأو  الغربية  احل�سارة  هذه  اأن 
مبا  مقارنة  يعمر  لن  الغربي  العامل 
العامل  لتزايد  احل�سارات  من  قبله 
الب�رصي من جهة و�رصعة تكنولوجية 
االإعالم و االت�سال يف العامل ككل و 
ح�ساب  على  باملادة   االهتمام 
التظلم  عدم  و  امل�ساواة  و  العدل 
وعدم �سطو االإن�سان على اأخيه من 
جهة اأخرى. و ما ظهر و انك�سف يف 
االآونة االأخرية و ما نعي�سه من خالل 
جورج  مقتل  و   19 كورونا  جائحة 
فلويد  من اأ�سل اإفريقي من طرف 
ال�رصطة االأمريكية اإال القطرة التي 
الدول  جميع  يف  الكاأ�س  اأفا�ست 
كمثال  واحلرية  بالتح�رص  املدعية 

مما  فهذا  للح�رص.   ال  ب�سيط 
يجعل �سكوك زوال عنيف مع حتول 
ت�سهده القارة االأوروبية و االأمريكية 
ال�سمالية نتيجة درجة الظلم و وعي 

املظلوم.
جتعل  التي  العوامل  بني  من  و 
املجتمع  اأو  االإ�سالمية  احل�سارة 

االإ�سالمي يبقى �سامدا:
بالعبادة  مرتبطة  مكوناتها  كل   -1
و  اخُللقية  التقاليد  يف  ال�سعي  و 
عك�س  الروح  يخدم  مبا  تطويرها 
�سئيل  هو   الذي  النف�سي  اجلانب 
الغربية  احل�سارة  يف  هو  ما  على 
املزدهر  احلايل  الغربي  العامل  اأو 
يف كل �سيء و على ح�ساب املبادئ 

االإن�سانية العقائدية.
.

اجل�سد  نظافة  ت�سبطها   -2        
قوال وفعال يف كل �سيء عك�س ما هو 
الغربي  العامل  اليوم يف  احلال  عليه 
هو  كل  على  يت�سابق  و  يبيح  احلايل 
غرور و جترب و حتدي )زواج املراأة 
باملراأة و الرجل بالرجل وت�سنيع ما 

يدمر الب�رصية بفخر و اعتزاز.
التنازع   يف  مرجعية  اأنها   -3        
قمة  بلغت  التي  الوحيدة  و  فكري 
الرقي يف كل اجلوانب و جعلت كل 

مروؤو�سا  و  رئي�سا  االأر�س  �سكان 
كل  يف  اأكرب«  »اهلل  ي�سمعون  اليوم 
موؤذين امل�ساجد يف الكون من اجل 
وباء كورونا  النجاة من  اإىل  التو�سل 
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               فعلى كل م�سلم اأن يفتخر 
و يعظم مبادئه وال يبايل عما يفعلوه 
اأن  يقبل  من  و  الكافرون  ي�سنعوه  و 
ي�ستعمر اإال من هو ناق�س دين و علم. 
يقول االإمام عبد احلميد بن بادي�س 
ال  اأقول  اأن  فرن�سا  منى  طلبت  »لو 
اإله اإال اهلل.. ما قلتها«. �سئل املفكر 
ا�ستعمار  �سبب  عن  نبي  بن  مالك 
قبلنا  اأننا  فقال  للجزائر  فرن�سا 
بذلك و لوال قبليتنا لذلك ما مت هذا 
نظريته  بذلك  ا�ستنتج  و  اال�ستعمار 
و  لال�ستعمار  القابلية   « ال�سهرية 
ا�ستنتج  اجتماعية،  نظرية  اأ�سبحت 
ب�سارة  عزمي  العربي  املفكر  منها 
يف كتابه االأخري عن الثورات العربية 

» القابلية للثورة ».
منذ  االإ�سكندر  قالها  املقولة  نف�س 
اأكرث من األفي �سنة لكن ب�سك ملغاير 
كل  ا�ستعمرت  ملاذا  �سئل  عندما 
العامل اإال اأثينا فقال كلمته ال�سهرية 
ال ت�ستطيع ا�ستعمار مدينة فيها األف 

فيل�سوف.

التاأثري على �شخ�س ما هو بالقول اأو بالفعل ياأن�س له املتاأثر و يجرب  على اإتباع  طريقة  

موؤثريه و امل�شيطرين على عقله  باأ�شلوب مدرو�س حتى يجعله يقتدي  به  فيخيل له فكريا 
اأنه غري قادر اأن ي�شري نف�شه. 

مقاربات

التاأثر بقابلية الت�سيري

بقلم: فرا�س حج حممد

مفهوم  على  اأ�سا�سا  ال�سعرية  اللغة  تقوم 
م�ستوياتها  بكل  اللغة  ونقل  االنزياح، 
حال  من  والداللية  والنحوية  ال�رصفية 
اإىل حال، وهذا ما ميّيز ال�سعر عن غريه 
ال�سعر  يجعل  وما  العادي،  الكالم  من 
الق�سيدة  يف  كح�سوره  حا�رصا  النرث  يف 
املبا�رص  املنظوم  ويجعل  ب�سواء،  �سواء 
يفرتق افرتاقا �سديدا عن ال�سعر، فلي�ست 
واإن  �سعرا  النحو  يف  مالك  ابن  منظومة 
ويرتفع  القافية،  ورّتبتها  الوزن  انتظمها 
بو�سفه  ال�سعر  مدارج  اإىل  ال�سويّف  النرث 
للمدلول  املفارق  االنزياح  على  مبنيا 
ومنغم�سا  اأو  للغة  والرتكيبي  املعجمي 
انفتح  ولذلك  ال�سعرية،  العبارة  بكلّيته يف 
هو  ما  اإىل  النقاد  عند  »ال�سعرية«  مفهوم 
اأبعد من مفهوم ال�سعر املح�سور يف وزن 

ووقافية.
ال�سعورّية  النف�سّية  احلالة  وتفرت�س 
من  املتَح  وفكره  ال�ساعر  روح  امُلتلّب�سة 
حتى  طبقة  طبقة  يك�سفها  عميقة  بئر 
لها  كاأ�س  يف  وي�سكبها  ماءها  ي�ستخرج 
لونه  خمتلف،  ماء  بطعم  خمتلف،  �سكل 
ال�سائل احلّر لكن  لون املاء و�سكله �سكل 
له مذاقه املفرتق عن كل ما يدخل معه 
يف اال�ستباه �سورة ومذاقاً، ما اإن تر�سف 
منه الر�سفة االأوىل حتى ي�سيبك االإدها�س 

وتتوالك الرع�سة اأو الرعدة الفاتنة.
حا�رصا  وجوده  اأفرت�س  الذي  هذا  اإن 
االإبداعي  املنجز  يف  ال�سعر  ح�سور 
اجلديد لل�ساعر �سميح حم�سن الذي حال 
له اأن يَ�ِسَمه بــ »غبار على مرايا البحر«، اإذ 
تتوالك اللغة لتقودك نحو م�سارب جديدة 
مده�سة، فتجو�س خالل الق�سائد متلّم�سا 
غيم  كقطعة  معا  واله�ّس  لب  ال�سّ جمالها 

حمملة بزّخ املطر والعطر يف اآن واحد.
جملته  حم�سن  �سميح  ال�ساعر  ي�سوغ 
ال�سعرية معتمدا اعتمادا كليا على مفهوم 
اإىل  االنزياح، ومفارقة املعاين املعجمية 
معاين جديدة تف�سح عن الروؤى واملعاين 
املختلف،  ال�ساعر  مي�سم  حتمل  بطريقة 
ال�ساعر  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  وهنا يجب علّي 
يف هذا الديوان »غبار على مرايا البحر« 
تخل�س بهدوء من تلك ال�سمات االأ�سلوبية 
التي حفلت بديوانه ال�سابق »�سادن الريح«؛ 
فقد غلب ال�رصد على ذلك الديوان، واأما 
فقد  وعي  دون  اأو  بوعي  فال�ساعر  هنا 
امتطى �سهوة اأخرى لي�سيف جديدا لهذا 
امل�رصوع ال�سعري الزاخر. كما اأن ال�ساعر 
يف هذا الديوان مل يلتفت كثريا �سوى يف 
مو�سعني اأو ثالثة اإىل التنا�س، فلم ي�سكل 
اإذن  عندها.  التوقف  ت�ستدعي  ظاهرة 
ويتابع  �سعره،  مالمح  يدرك  فال�ساعر 
�سابقا،  اأجنزه  ما  عند  يقف  وال  البناء، 
ليتقدم  بناءه  ويُعلي  يبني  اأن  هّمه  كل  بل 

ميتع  الذي  ال�سعر  معمار  يف  خطوات 
وي�سقي يف اآن.

العنوان وداللته ال�شاعرية:

اأي  يف  العنوان  ي�ستوقفك  اأن  من  بد  ال 
عمل اأدبي، فهو الواجهة االأوىل التي تدفع 
وبهذا  االإحجام،  اأو  االإقدام  اإىل  القارئ 
اال�سم  فل�سفة  يف  القابع  النف�سي  ال�رص 
وتلب�سه لكل الكائنات، تربز احلاجة املا�سة 
ال�سم نا�سع يف ال�سعر يحقق الروؤيا ويجعل 

القارئ يف حل من املعنى امل�سّبق.
يبدو العنوان جملة ا�سمية ناق�سة، مبدوءة 
با�سم نكرة متبوعة ب�سبه جملة من اجلار 
فيه  يجمع  اإ�سايف،  تركيب  مع  واملجرور 
ما يدعو القارئ للتاأمل، ليكت�سف اأنه دخل 
التاأويل اال�ستعاري و�سّجت به  يف معمعة 
اللغة نحو مفهوم االنزياح بعمق يقرتب من 
الغمو�س غري امل�ستغلق. اأين متام اجلملة 
يكون  اأن  �سدفة  حم�س  كان  هل  اإذن؟ 
ا�سم ال�ساعر يف �سطر �سابق على املعنى 
فيكون هو املبتداأ لرنى اأن ال�ساعر ما هو 
اإال »غبار على مرايا البحر« اأم اأن الديوان 
الغبار  بكامله هو اخلرب ملبتداأ يكون فيه 
بكامل  فيكتمل  اجلملة  ب�سبه  املو�سوف 
يف  متريره  املراد  املعنى  الن�سية  البنية 
قابالن  التف�سريين  اأن  ومع  الديوان؟  هذا 
النف�س  ومينحان  النف�س  يف  لال�ستقرار 

من  قلقني  يظالن  لكنهما  ر�سى،  بع�س 
املنايف  للتاأكيد  اللغوية  البنية  احتياج 
لل�سك، مع اأن اليقني ممتنع يف حالة ال�سعر 

احلقيقية.
دالالت  العنوان  يف  االأ�سماء  تكت�سب 
اخلا�س،  تركيبها  بحكم  معجمية  غري 
تقلب  �ستى  مبعان  املحملة  وا�ستعاريتها 
من  م�سارب  يف  وتدخل  اللغة،  موازين 
البالغة الدافعة اإىل التاأويل امل�ستند اإىل 
االأوىل.  االأ�سياء  بداللة  املعرفية  اخلربة 
للبحر  وهل  البحر؟  الغبار  يتلّب�س  فهل 
مرايا متعددة اأم مراآة واحدة عاك�سة؟ وما 
هو البحر املق�سود؟ ال اأريد اأن اأدخل يف 
متاهات التف�سري التي قد تدخلني يف عقم 
الت�سور املعنوي ولكني اأكتفي بالقول اإن 
ثمة انزياحا تركيبيا هائال وبعيدا يف هذا 
العنوان يحيل القارئ اإىل التاأمل، لريى اأن 
الغبار لي�س هو الغبار، واأن املرايا لي�ست 
واأن  العاك�سة،  الزجاجية  املرايا  تلك 
ماء  من  اللجي  الرتاكم  ذلك  لي�س  البحر 
امللح املحمل بالكثري من التعب املف�سي 

اإىل دهاليز الدياجري القا�سية.

عناوين الق�شائد وانزياحاتها 
الداللية:

جاء  اأجزاء؛  ثالثة  اإىل  الديوان  ينق�سم 
االأول حتت عنوان »قبل اأن ياأتي الغياب« 
معنى  حمل  والثاين  ق�سيدة،   )14( وفيه 

ق�سيدة،   )17( على  وي�ستمل  »ذات« 
والثالث »ت�سيء جماز الكالم« لي�سم )35( 
�سبه  اإىل  ن�سند املعنى  اأن  ق�سيدة، وقبل 
املعنى اأتوقف قليال عند عناوين االأجزاء 
والثالث  االأول  على  ا�ستولت  التي  الثالثة 
واأما  وا�سح،  ب�سكل  اال�ستعارية  اللغة 
عنوان اجلزء الثاين »ذات« فيكفي اختياره 
من  فيه  �سيدخل  فيما  ليدخل  منكرا 
اخلا�سة  انزياحاته  اإىل  امل�ستند  التاأويل 

ال�سياقية.
هذه  عناوين  على  املالحظ  ومن 
الق�سائد ال�ستة وال�ستني اأنها كانت اأجزاء 
عنها  تفرتق  فلم  ن�سو�سها،  من  تركيبية 
املنت  وردت يف  فقد  معنى،  وال  مبنى  ال 
لعبة  ميار�س  ال�ساعر  وكاأن  فيه،  ع�سويا 
تلك،  املراوغة  طريقته  على  التكرار 
ذات  اإ�سارات  العناوين  هذه  يجعل  ما 
ور�سائله  الن�س  مفهوم  على  كبرية  داللة 
املعنوية. فلنتاأمل معا على �سبيل املثال 
واحرتق  اأجنحة«،  و«لليل  مفخخ«  »ورد 
و«قمر  املغيب«،  و«جرف  بالغياب« 
ت�سدع« و«�سحابات بحرك«، وغريها مما 
تالحظ له داللة �سياقية �سعرية خا�سة يف 
على  وللتدليل  فيها،  جاء  التي  الق�سيدة 
والق�سيدة  العنوان  بني  االرتباط  هذا 
اأختار ق�سيدة واحدة فقط للوقوف على 
وما حتمله  لغوية  انزياحات  من  فيها  ما 

من تعالقات ن�سية. 

مقاربات نقدية
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العب  يخو�ض  �أن  ي�ستبعد  ال 
مو�يل  حمزة  بار�دو  نادي 
�أوروبا  يف  �حرت�فية  جتربة 
حت�سبا للمو�سم �لكروي �ملقبل، 
�إعالمية  تقارير  ربطت  حيث 
نادي  �إد�رة  �هتمام  فرن�سية 
العب  بخدمات  �يتيان  �سانت 
هذ�  يتاألق  �لذي  بار�دو،  نادي 
ناديه  مع  الفت  ب�سكل  �ملو�سم 
يف �لبطولة �لوطنية، وهو �الأمر 
�لذي جعله يلفت �نتباه عدد من 
تتابعه  �لتي  �لفرن�سية  �الأندية 
�مكانية  �جل  من  كثب  عن 
�لنادي  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�سل 
معه  حت�سباللتعاقد  �لعا�سمي 
خالل فرتة �لتحويالت �ل�سيفية 
م�سوؤويل  و��ستمر�رية  �ملقبلة، 
حتويل  �سيا�سة  بار�دو  نادي 

�أوروبا،  يف  �للعب  �إىل  �ملو�هب 
�ملن�رصمة  �لفرتة  حدث  مثلما 
عطال  �سبعيني،  بن  من  كل  مع 
و�ملاليل. وك�سفت جملة فر�ن�ض 
فوتبول �أن م�سوؤويل �إد�رة �سانت 
�يتيان مهتمني بخدمات �لظهري 

�الأي�رص �ل�ساب �لطي ال يتجاوز 
جناح  بعد  خا�سة  عاما،   22
�لفرن�سي  ني�ض  نادي  جتربة 
يو�سف  �جلز�ئري  �لثنائي  مع 
�لذي  بود�وي  وه�سام  عطال 
قبل  �ملو�سم  هذ�  ب�سمته  ترك 
�أن ي�ساب عطال وينهي �ملو�سم 
�أحد  مو�يل  يعترب  �أين  باكر�، 
�لبطولة  يف  �ملد�فعني  �أح�سن 
�لوطنية ومتكن من لفت �النتباه 
�أندية  �هتمام  حمط  و�أ�سحى 
�إىل  ت�سعى  و�أوروبية  عربية 
جنحت  حال  ويف  معه،  �لتعاقد 
�إىل �سانت  �سفقة �نتقال مو�يل 
و�لدويل  مو�طنه  �سيجد  �يتيان 
�لذي  بودبوز  ريا�ض  �ل�سابق 

يحمل قمي�ض ذ�ت �لفريق.
عي�شة ق.

�لقدم  كرة  ر�بطة  تدر�ض 
�لتاأ�سي�ض  فكرة  �ملحرتفة 
ق�سية  يف  مدين  كطرف 
�مل�رصب  �ل�سوتي  �لت�سجيل 
�لعام  لو�سع �ملدير  �أدى  �لذي 
و  حلفاية  فهد  �سطيف  لوفاق 
وكيل �لالعبني ن�سيم �سعد�وي 
ب�سبب  �ملوؤقت  �حلب�ض 
بنتائج  �ملزعوم  �لتالعب 
علم  ما  ح�سب  مباريات  ثالث 
للمناف�سة  �مل�سرية  �لهيئة  من 
�لوطنية، ويف هذ� �ل�سدد قال 
�لقدم  كرة  ر�بطة  رئي�ض  نائب 
با�سمه،  �لناطق  و  �ملحرتفة 
بلقيدوم يف ت�رصيحات  فاروق 
�ملكتب  »�سيعقد  �إعالمية: 
�ليوم  للر�بطة  �لتنفيذي 
�جتماعا للتطرق لعدة مو��سيع 
�ل�سوتي،  �لت�سجيل  منها 

قر�ر  ننتظر  �أننا  �لعلم  مع 
يخ�ض  فيما  �الن�سباط  جلنة 
�ل�ساعات  يف  �لق�سية  هذه 
�لقادمة، كما �سندر�ض �مكانية 
�لتاأ�سي�ض كطرف مدين يف هذه 
�لق�سية«، وكان قا�سي �لتحقيق 
ملحكمة  �الوىل  بالغرفة 
�الحد  �أمر  قد  �سيدي �حممد 
حلفاية  فهد  باإيد�ع  �ملن�رصم 
�حلب�ض  �سعد�وي  ون�سيم 
�لت�سجيل  ق�سية  يف  �ملوؤقت 
مو�قع  على  �مل�رصب  �ل�سوتي 
حول  �الجتماعي  �لتو��سل 
لنتائج  �ملزعوم  �لرتتيب 
ووجهت  مباريات،  ثالث 
ل�سعد�وي تهم �مل�سا�ض بحرية 
�الأ�سخا�ض، �لت�سهري و ت�سجيل 
مكاملة هاتفية دون ترخي�ض، 
برتتيب  حلفاية  �تهم  بينما 

�ملباريات.
�لتحقيق،  قا�سي  قر�ر  عن 
»�إر�دة   : بلقيدوم  فاروق  يقول 
�أ�سكال  كل  ملحاربة  �لعد�لة 
�لقدم تريحنا،  �لف�ساد يف كرة 
بالن�سبة يل،فاإن هذ� �لت�سجيل 
حقيقية  ف�سيحة  �ل�سوتي 
حان  لقد  به،  نندد  ونحن 
ومعاقبة  ملحا�سبة  �لوقت 

�ملخطئني لتفادي تف�سي هذه 
�الآفة«، وخالل ندوته �ل�سحفية 
وكيل  �أكد  �ملن�رصم  �الثنني 
�جلمهورية لدى حمكمة �سيدي 
�لعلمية  �خلربة  �أن  �حممد 
�ل�سوتي  �لت�سجيل  �أن  �أثبتت 
ون�سيم  حلفاية  فهد  بني 
مو�سحا  �سحيح،  �سعد�وي 
عليها  ين�ض  �لتي  �لعقوبة  �أن 
بتنظيم  قانون 13-05 �ملتعلق 
و�لريا�سية  �لبدنية  �الأن�سطة 
�سنتني  و تطويرها ترت�وح بني 
وقامت  �سجن،  �سنو�ت   10 و 
خمتلف  با�ستدعاء  �لعد�لة 
�الأطر�ف ذ�ت �ل�سلة بالق�سية 
�أودعتها  �لتي  �ل�سكوى  عقب 
�سد  و�لريا�سة  �ل�سباب  وز�رة 

جمهول.

 43 عن  يقل  ال  ما  �ختيار  مت 
الحت�سان  ريا�سية  من�ساأة 
�ملناف�سات �لر�سمية وتدريبات 
�لطبعة  خالل  �لريا�سيني 
�الأبي�ض  �لبحر  الألعاب   19
بوهر�ن  �ملقررة  �ملتو�سط 
علم  ح�سبما   ،2022 �سائفة  يف 
و�أكد  �م�ض من �ملنظمني،  �أول 
جلنة  ع�سو  �ساقور  بن  �سفيان 
باللجنة  �لريا�سي  �لتنظيم 
�الألعاب،  لتح�سري  �ملحلية 
�الأنباء  لوكالة  ت�رصيح  يف 
�سيخ�س�ض  باأنه  �جلز�ئرية 
�ملن�ساآت  تلك  من  موقعا   24
من  �خت�سا�سا   24 ال�ست�سافة 
هذه  يف  �ملربجمة  �لريا�سات 
�أن  يرتقب  �لتي  �لتظاهرة 
 25 عن  ممثلون  فيها  ي�سارك 
دولة من �سفتي �لبحر �الأبي�ض 

�ملن�ساآت  كل  وتقع  �ملتو�سط، 
بعا�سمة  �ملعنية  �لريا�سية 
وهر�ن  �جلز�ئري  �لغرب 
با�ستثناء من�ساأة و�حدة، ويتعلق 
�جلديد  �سيق  مبلعب  �الأمر 
والية مع�سكر �لذي و�سفه ذ�ت 
حيث  >باجلوهرة<،  �ملتحدث 
بعدما  قريبا  تد�سينه  يرتقب 
�إجنازه  �أ�سغال  من  �النتهاء  مت 
على  �لطبيعي  �لع�سب  وو�سع 
ميد�ن هذ� �مللعب �لذي يت�سع 
و�سيكون  مقعد.  �ألف   20 �إىل 
�ملالعب  �أهم  من  �سيق  ملعب 
مباريات  با�ست�سافة  �ملعنية 
 40 ملعب  بجانب  �لقدم  كرة 
بوهر�ن  �جلديد  مقعد  �ألف 
و�لذي ي�سكل وحدة من وحد�ت 
�الأوملبي  �لريا�سي  �ملركب 
�جلاري �جنازه ببلدية بئر �جلري 

وفق نف�ض �مل�سدر، م�سيفا �أن 
�أي�سا  �سيحت�سن  �مللعب  ذ�ت 
�لتي  �لقوى  �ألعاب  مناف�سات 
�لريا�سية  �الأنو�ع  �أبرز  من  تعد 
�إىل  �ملتو�سطية  �الألعاب  يف 
�إقامة  �ملقرر  �ل�سباحة  جانب 
م�سابقاتها على م�ستوى �ملركز 
باملركب  بناوؤه  �جلاري  �ملائي 
على  يحتوي  و�لذي  �الأوملبي 
�ثنان  منها  م�سابح  ثالثة 
�أوملبي.  ن�سف  وثالث  �أوملبيان 
�الخت�سا�ض،  هذ�  عن  وف�سال 
�لذي  �ملائي،  �ملركز  يحت�سن 
�جلز�ئري  �لبطل  عنه  قال 
�أنه �سيحل  �ل�سباحة  �ل�سابق يف 
م�ساكل  من  كثري�  م�ستقبال 
نهائيات  �لوهر�نيني  �ل�سباحني 
فيما  �ملاء،  كرة  م�سابقة 
م�ستوى  على  ت�سفياتها  �ستقام 

�مل�سبح �الأوملبي بحي �ملدينة 
عملية  ي�سهد  �لذي  �جلديدة 
�إعادة تهيئة و��سعة، وبخ�سو�ض 
تاأثري تاأجيل �لطبعة 19 �إىل عام 
2022 بعدما كانت مقررة للعام 
�لعامة  �لرزنامة  على  �ملقبل 
لهذ� �حلدث �لريا�سي �جلهوي، 
باأن  �ساقور  بن  �سفيان  طماأن 
كبري�  يكون  لن  ذلك  تاأثري 
�لتنظيم  جلنة  عمدت  حيث 
مو�عيد  تقدمي  �إىل  �لريا�سي 
�خلا�سة  �مل�سابقات  بع�ض 
�ستكون معنية  �لتي  بالريا�سات 
�ملقرر  �لعاملية  باالألعاب 
�ملتحدة  بالواليات  �نطالقها 
من  �ساعة   48 بعد  �الأمريكية 
�ختتام �الألعاب �ملتو�سطية يوم 
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دوليني  العبني  ثالثة  يتناف�ض 
قائمة  �سمن  جز�ئريني 
للتو�جد  �ملر�سحني  �لالعبني 
للدوري  �ملثالية  �لت�سكيلة  يف 
�لكروي  للمو�سم  �لفرن�سي 
�أعلنت  حيث   ،2020/2019
لكرة  �لفرن�سية  �لر�بطة 
�لالعبني  قائمة  عن  �لقدم 
حول  للتناف�ض  �ملر�سحني 
�لت�سكيلة  �سمن  �لتو�جد 
يف  �لالعبني  الأح�سن  �ملثالية 
و�لذين  �ملو�سم  هذ�  »�لليغ1« 
66 العبا،  يتو�جدون مبحموع 
�لكروية  �لهيئة  و�سعت  �أين 
�لفرن�سية �لقائمة �أمام زو�رها 
�أف�سل  قائمة  �ختيار  �أجل  من 
منا�سب  جميع  يف  العبا   11
�لت�سكيلة لالإعالن عنها خالل 
�سبق  بعدما  �ملقبلة،  �لفرتة 
�لفرن�سي  �الحتاد  �أعلن  �ن 
�ملو�سم  �نتهاء  �لقدم  لكرة 

قبل �الآو�ن ب�سبب �جتياح وباء 
كورونا، ومنح �للقب �إىل نادي 
مت�سدر  جرمان،  �سان  باري�ض 

جدول �لرتتيب.
ثالثة  تناف�ض  �لقائمة  وتعرف 
�لدوري  يف  ين�سطون  العبني 
�لتو�جد �سمن  �لفرن�سي حول 
�ملو�سم  ت�سكيلة  من  مكانة 
�الأمر  ويتعلق  فرن�سا،  يف 
ميتز  نادي  حار�ض  من  بكل 
�لذي  �أوكيدجا  �ألك�سندر 

�سجل مو�سما ��ستثنائيا وتاألق 
�ملو�سم  هذ�  الفت  ب�سكل 
�لفرن�سية،  �ملالعب  على 
وزميليه  مو�طنيه  جانب  �إىل 
�إ�سالم  �لوطني  �ملنتخب  يف 
�للذ�ن  ديلور  و�أنديه  �سليماين 
من  �رص�سة  مناف�سة  يو�جهان 
�الأمامي  �خلط  العبي  طرف 
�للقب  بالن�سبة حلامل  خا�سة 
يف  �لتو�جد  �سمان  �أجل  من 
�ملثالية  �لت�سكيلة  من  مكانة 
لالعب  بالن�سبة  خا�سة 
موناكو  نادي  مع  �ملحرتف 
جنوما  يناف�ض  �سوف  �لذي 
�لرب�زيلي  �لثالثي  �سورة  يف 
�إيكاردي  �الأرجنتيني  نيمار، 
�إىل  مبابي،  كيليان  و�لفرن�سي 
جانب زميله يف نادي �الإمارة 
بن  و�سام  �لتون�سي  �لفرن�سية 

يدر ومو�طنه ديلور.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

وز�رة  رفعتها  �سكوى  على  بناء 
جمهول،  �سد  و�لريا�سة  �ل�سباب 
و�لتي �سهدت فعالياتها �مر قا�سي 
�لتحقيق بفتح حتقيق يف �لق�سية 
�أمامه  �لرجالن  �متثل  و�لذي 

�حلب�ض  غلى  يحولهما  �أن  قبل 
حتويلهما  �نتظار  يف  �الحتياطي 
�لقا�سي  و��سد�ر  �ملحاكمة  �إىل 
�ملقبلة،  �لفرتة  خالل  للحكم 
وو�سع رئي�ض نادي �حتاد ب�سكرة 
�ملر�قبة  عي�سى حتت  بن  فار�ض 
�جلل�سة  و�سهدت  �لق�سائية، 

ت�سعة  �سهادة  �إىل  �ال�ستماع 
�أهل  رئي�سي  غياب  يف  �أ�سخا�ض 

برج بوعريريج و�حتاد بلعبا�ض.
�إىل  �سطيف  وفاق  �إد�رة  وت�سعى 
�لعمل على ��ستفادة �ملدير �لعام 
�ملجّمدة مهامه من �خلروج من 
�أي  خارجه،  و�ملحاكمة  �حلب�ض 

�لقانونية  �الإجر�ء�ت  بكافة  تقوم 
يف  حلفاية  عن  �لدفاع  �سبيل  يف 

�لو�سع �ل�سعب �لذي مير به.
�إد�رة  �أنهت  منف�سل،  �سياق  يف 
�ملايل  العبها  ق�سية  �لوفاق 
�مل�ستحقات  مع  توري  ماليك 
�ملالية �يل كان يدين بها ويطالب 

�مل�سوؤولون  قام  حيث  بت�سويتها، 
على �لنادي بتحويل �ملبلغ �ملايل 
�لذي يدين به �ملعني �إىل ح�سابه 
نهائيا،  �ل�سفحة  وطي  �لبنكي 
�لنادي  �إد�رة  تور  هدد  حيث 
على  �سكوى  برفع  �ل�سطايفي 
لكرة  �لدويل  �الحتاد  م�ستوى 

�لقدم يف حال مل ت�سو م�ستحقاته 
خم�سة  يف  و�ملتمثلة  يدين  �لتي 
�أ�سبوع،  ظرف  يف  �سهرية  �جور 
�عر�ب  �لدين  عز  �إد�رة  وجنحت 
�نتظار  يف  �ملو�سوع،  ت�سوية  يف 
ت�سوية م�ستحقات باقي �لالعبني 

و�ملوظفني يف �لنادي.

اإدارة تطوي �شفحة توري بت�شوية م�شتحقاته املالية

حمامي وفاق �ضطيف يطعن يف احلب�س 
االحتياطي حللفاية

اأوكيدجا �شليماين وديلور يف مواجهة جنوم الدوري الفرن�شي

تر�ضيح 3 العبني جزائريني للت�ضكيلة 
املثالية لليغ1

اأقدم حمامي نادي وفاق �شطيف نببيل بن نية على الطعن يف حكم قا�شي التحقيق ب�شاأن حتويل املدير العام 
للنادي فهد حلفاية اإىل احلب�س االحتياطي على ذمة التحقيق ب�شاأن ق�شية ت�شريب الت�شجيل ال�شوتي الذي 

مت ن�شره عرب مواقع التوا�شل االجتماعي والذي يوّرط املعني يف ق�شية ترتيب املقابالت ل�شالح الفريق، 
وهي الف�شيحة التي �شربت جمددا مب�شداقية الكرة اجلزائرية، اأين مت ا�شتدعاء حلفاية واملناجري ن�شيم 

�شعداوي اإىل املثول اأمام وكيل اجلمهورية ملحكمة �شيدي احممد 

املكتب التنفيذي يجتمع اليوم واإعالن عقوبات جلنة االن�شباط 
خالل ال�شاعات املقبلة

بلقيدوم: الرابطة تدر�س التاأ�ضي�س 
كطرف مدين يف ق�ضية الت�ضجيل ال�ضوتي

حت�شبا لالألعاب املتو�شطة وهران 2022

43 من�ضاأة ريا�ضية مر�ضحة احت�ضان 
املناف�ضات والتدريبات

تاألقه الالفت هذا املو�شم مع بارادو ير�شحه خلو�س جتربة احرتافية

اإدارة �ضانت ايتيان مهتمة با�ضتقدام 
موايل هذا ال�ضيف

ق.ر.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري
عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية

املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 

البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 
بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 

بتاريخ : 19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01820 .
- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .

- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
املوؤرخني  بوفاريك   : لبلدية  البلدي  ال�ضعبي  رئي�س جمل�س  و   ، بوفاريك   : لدى حمكم  ال�ضبط 

يف 2019/07/07.
بتاريخ 2020/01/28  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00084 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : عبد العزيز بوعالم .
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : عبد العزيز بوعالم 
ال�ضاكن ب : حي ميهوبي بوفاريك البليدة 

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01820 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه عبد العزيز بوعالم 
بدفعه للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 1.665.170.21 دج ) مليون و �ضتمائة و خم�ضة و �ضتون 
الف و مائة و �ضبعون دينار جزائري وواحد و ع�رضون �ضنتيم ( و تعوي�ضه مبلغ خم�ضون الف دينار 

جزائري ) 50.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 
بتاريخ : 19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01815 .

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : البليدة، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : اأولد يعي�س املوؤرخني 

يف 28 و 2019/07/29.
بتاريخ 2020/02/04  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00127 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : ك�ضريي �ضفيان .
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 �رضكة ذات ا�ضهم ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : ك�ضريي �ضفيان
ال�ضاكن ب : حي 63 م�ضكن ع  03 رقم 01 اأولد يعي�س البليدة  

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01815 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه ك�ضريي �ضفيان  بدفعه 
للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 653.860.32 دج ) �ضتمائة و ثالثة و خم�ضون الف و ثمامنائة 
و �ضتون دينار جزائري و اثنان و ثالثون �ضنتيم ( و تعوي�ضه مبلغ خم�ضون الف دينار جزائري 

) 50.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 
بتاريخ : 19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01825 .

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : ال�ضومعة  املوؤرخني 

يف 01 و 2019/08/04.
بتاريخ 2020/02/04  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00141 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : بوتومي يا�ضني 
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( :  بوتومي يا�ضني .
ال�ضاكن ب : مركز فروخة بلدية ال�ضومعة البليدة 

بتاريخ   ، التجاري/البحري   : الق�ضم   ، البليدة  ال�ضادر عن حمكمة  العتباري  احلكم احل�ضوري 
: بوتومي يا�ضني   اإلزام املدعى عليه   »: الفهر�س : 19/01825 و املت�ضمن  ، رقم   19/04/17 :
بدفعه للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 3.459.312.57 دج ) ثالثة ماليني و اربعمائة و ت�ضعة و 
خم�ضون الف و ثالثمائة و اثني ع�رض دينار جزائري و �ضبعة و خم�ضون �ضنتيم  ( و تعوي�ضه مبلغ 

مائة الف دينار جزائري ) 100.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 

حم�شر تبليغ حكم غيابي 
عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية

املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

 : بتاريخ  البحري   / التجاري  الق�ضم   ، البليدة  حمكمة  عن  ال�ضادر  الغيابي  احلكم  على  بناء 
19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01801 

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم غيابي .
- بناءا على تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى 

حمكمة : البليدة ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : البليدة  املوؤرخني يف 2019/07/31.
بتاريخ 2020/01/19  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00052 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : مو�ضاوي ه�ضام  
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : : مو�ضاوي ه�ضام  .
ال�ضاكن ب : 04 �ضارع زيدون م�ضطفى البليدة  

احلكم الغيابي ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 19/04/17 ، 
رقم الفهر�س : 19/01801 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه : مو�ضاوي ه�ضام  بدفعه للمدعي 
و  الف  ع�رض  اأربعة  و  ثالثمائة  و  ماليني  خم�ضة   ( دج   5.413.423.91 ب  املقدر  الدين  مبلغ 
اربعمائة و ثالثة و ع�رضون دينار جزائري و واحد و ت�ضعون �ضنتيم    ( و تعوي�ضه مبلغ مائة و 

خم�ضون الف دينار جزائري ) 150.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 
بتاريخ : 19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01804 .

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : بن خليل   املوؤرخني 

يف 01 و 2019/08/04.
بتاريخ 2020/02/04  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00140 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : ورا�س اعمر 
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( :  ورا�س اعمر .
ال�ضاكن ب : حي عني عائ�ضة بلدية بن خليل البليدة 

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01804 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه : ورا�س اعمر  بدفعه 
للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 3.628.618.14 دج ) ثالثة ماليني و �ضتمائة و ثمانية و ع�رضون 
الف و �ضتمائة و ثمانية ع�رض دينار جزائري و اأربعة ع�رضة �ضنتيم   ( و تعوي�ضه مبلغ مائة الف 

دينار جزائري ) 100.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم غيابي 

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

 : بتاريخ  البحري   / التجاري  الق�ضم   ، البليدة  حمكمة  عن  ال�ضادر  الغيابي  احلكم  على  بناء 
19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01824 

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم غيابي .
- بناءا على تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى 
حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : بوفاريك  املوؤرخني يف 2019/08/01 

و 2019/09/23.
بتاريخ 2020/01/19  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00053 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : ارجون حممد نبيل
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( :  ارجون حممد نبيل  
ال�ضاكن ب : �ضارع خمتار علي بوفاريك البليدة  

احلكم الغيابي ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 19/04/17 ، 
رقم الفهر�س : 19/01824 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه : ارجون حممد نبيل  بدفعه للمدعي 
مبلغ الدين املقدر ب 5.476.751.24 دج ) خم�ضة ماليني و و �ضتة و �ضبعون الف و �ضبعمائة 
وواحد و خم�ضون دينار جزائري و اأربعة و ع�رضون �ضنتيم    ( و تعوي�ضه مبلغ مائة الف دينار 

جزائري ) 100.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري 

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

 : بتاريخ  البحري   / التجاري  الق�ضم   ، البليدة  ال�ضادر عن حمكمة  احل�ضوري  احلكم  على  بناء 
19/04/19 ، رقم الفهر�س : 19/03236 

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى 

حمكمة : البليدة ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : البليدة املوؤرخني يف 2019/07/22.
بتاريخ 2020/02/04  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00139 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : خمي�س الطيب
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( :  خمي�س الطيب.
ال�ضاكن ب : حي بن بولعيد عمارة »ل« رقم 25 البليدة 

احلكم احل�ضوري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 17/06/19 
، رقم الفهر�س : 17/03236 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه : خمي�س الطيب  بدفعه للمدعي 
مبلغ الدين املقدر ب 927.524.36 دج ) ت�ضعمائة و �ضبعة و ع�رضون الف و خم�ضمائة و اأربعة 
و ع�رضون دينار جزائري و �ضتة وثالثون �ضنتيم    ( و تعوي�ضه مبلغ مائتي الف دينار جزائري 

) 200.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري 

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

 : بتاريخ  البحري   / التجاري  الق�ضم   ، البليدة  ال�ضادر عن حمكمة  احل�ضوري  احلكم  على  بناء 
19/05/15 ، رقم الفهر�س : 19/02203 

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط 
اأولد يعي�س املوؤرخني يف 01   : البلدي لبلدية  البليدة ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي   : لدى حمكمة 

و 2019/08/08.
بتاريخ 2020/02/04  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00124 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : فار حكيم 
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( :  فار حكيم.
ال�ضاكن ب : حي بن يو�ضف بن خدة عمارة 34 رقم 25 اأولد يعي�س البليدة  

احلكم احل�ضوري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 19/05/15 
، رقم الفهر�س : 19/02203 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه : فار حكيم بدفعه للمدعي مبلغ 
اثنان و ع�رضون الف و مئتني و ثالثة  الدين املقدر ب 1.122.243.90 دج ) مليون و مائة و 
 ( دينار جزائري  الف  تعوي�ضه مبلغ خم�ضون  و   ) �ضنتيم      ت�ضعون  و  دينار جزائري  اأربعون  و 

50.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 
بتاريخ : 19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01789 .

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : بوفاريك املوؤرخني 

يف 28 و 2019/07/29.
بتاريخ 2020/01/28  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00085 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : عوري عبد القادر  .
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : عوري عبد القادر  .
ال�ضاكن ب : حي التقدمي رقم 28 بوفاريك البليدة  

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01789 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه عوري عبد القادر  .  
بدفعه للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 1.477.368.78 دج ) مليون و اربعمائة و �ضبعة و �ضبعون 
مبلغ  تعوي�ضه  و   ) �ضنتيم   �ضبعون  و  ثمانية  و  دينار جزائري  �ضتون  و  ثمانية  و  و ثالثمائة  الف 

خم�ضون الف دينار جزائري ) 50.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 
بتاريخ : 19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01822 .

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : بوفاريك املوؤرخني 

يف 2019/07/28.
بتاريخ 2020/02/04  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00126 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : �ضيبان �ضامي .
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : �ضيبان �ضامي .
ال�ضاكن ب : 25 �ضارع الفدائيني بوفاريك البليدة 

بتاريخ   ، التجاري/البحري   : الق�ضم   ، البليدة  ال�ضادر عن حمكمة  العتباري  احلكم احل�ضوري 
  . اإلزام املدعى عليه �ضيبان �ضامي    »: الفهر�س : 19/01822 و املت�ضمن  ، رقم   19/04/17 :
بدفعه للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 1.032.106.58 دج ) مليون و اثنني و ثالثون الف و مائة 
و �ضتة دينار جزائري و ثمانية و خم�ضون �ضنتيم ( و تعوي�ضه مبلغ خم�ضون الف دينار جزائري 

) 50.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 
بتاريخ : 19/04/03 ، رقم الفهر�س : 19/01585 .

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : بن خليل  املوؤرخني 

يف 2019/08/18.
بتاريخ 2020/02/04  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00125 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : عاليل عبد احلكيم 
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : عاليل عبد احلكيم .
ال�ضاكن ب : مركز عني عائ�ضة بلدية بن خليل بوفاريك  

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/03 ، رقم الفهر�س : 19/01585 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه عاليل عبد احلكيم.  
بدفعه للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 2.673.115.12 دج ) مليونني و �ضتمائة و ثالثة و �ضبعون 
الف و مائة و خم�ضة ع�رضة دينار جزائري و اثني ع�رضة �ضنتيم  ( و تعوي�ضه مبلغ مائة الف دينار 

جزائري ) 100.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 
حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري

عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 
البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 

بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 
بتاريخ : 19/04/03 ، رقم الفهر�س : 19/01589 .

- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .
- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : بوفاريك املوؤرخني 

يف 2019/07/07.
بتاريخ 2020/01/28  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00087 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : زرماين حممد  فوزي .
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : زرماين حممد فوزي 
ال�ضاكن ب : �ضارع عليلي احمد بوفاريك البليدة 

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/03 ، رقم الفهر�س : 19/01589 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه زرماين حممد فوزي 
بدفعه للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 1.735.885.39 دج ) مليون و �ضبعمائة و خم�ضة وثالثون 
الف و ثمامنائة و خم�ضة و ثمانون  دينار جزائري و ت�ضعة و ثالثون  �ضنتيم ( و تعوي�ضه مبلغ 

مائةالف دينار جزائري ) 100.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري
عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية

املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 

البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 
بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 

بتاريخ : 19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01794 .
- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .

- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
ال�ضبط لدى حمكمة : بوفاريك ، و رئي�س جمل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية : بوفاريك املوؤرخني 

يف 2019/07/29.
بتاريخ 2020/01/28  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00086 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : نحال عثمان .
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : نحال عثمان
ال�ضاكن ب : �ضارع عوادي حممد بوفاريك البليدة 

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/17 ، رقم الفهر�س : 19/01794 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه نحال عثمان بدفعه 
الف  ت�ضعون  و  ) مليون و ثالثمائة وواحد  الدين املقدر ب 1.391.102.42 دج  للمدعي مبلغ 
( و تعوي�ضه مبلغ خم�ضون الف دينار  اأربعون   �ضنتيم  و  اثنان  اثنان   دينار جزائري  و مائة و 

جزائري ) 50.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني مبجل�س ق�شاء البليدة 

للأ�شاتذة رحاميية كمال ، �شمانة حممد ، رجم اإ�شحاق
الكائن مكتبها الرئي�شي ب : 127 �شارع 11 دي�شمرب 1960البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �شارع ال�شهداء )�شاحة التوت ( البليدة 

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري
عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية

املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
الق�ضائيني مبجل�س ق�ضاء  للمح�رضين  ال�رضكة املدنية املهنية  اأدناه عن  الأ�ضتاذ املوقع  نحن 

البليدة الكائن مقرها بالعنوان املذكور  اأعاله 
بناء على احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم التجاري / البحري 

بتاريخ : 19/04/03 ، رقم الفهر�س : 19/01580 .
- بناءا على اإجراءات التبليغ املت�ضمنة تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري .

- بناءا على تبليغ حكم ح�ضوري اعتباري عن طريق التعليق موؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء 
البليدة  املوؤرخني يف   : لبلدية  البلدي  ال�ضعبي  البليدة، و رئي�س جمل�س   : ال�ضبط لدى حمكمة 

.2019/07/22
بتاريخ 2020/01/19  رقم  البليدة  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على المر على عري�ضة   -

الرتتيب 20/00054 الذي ياأذن بن�رض م�ضمون احلكم للمبلغ له : �ضو�ضي فتحي .
وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�ضيد : البنك اخلارجي اجلزائري وكالة البليدة 24 �رضكة ذات ا�ضهم ممثل مبديره 
الكائن مقره )ها( ب : �ضارع العي�ضي عبد اهلل البليدة 

بلغنا ال�ضيد)ة( : �ضو�ضي فتحي 
ال�ضاكن ب : حي بونعامة اجلياليل عمارة 44 رقم 04  البليدة 

احلكم احل�ضوري العتباري ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم : التجاري/البحري ، بتاريخ : 
19/04/03 ، رقم الفهر�س : 19/01580 و املت�ضمن :« اإلزام املدعى عليه �ضو�ضي فتحي  بدفعه 
للمدعي مبلغ الدين املقدر ب 1.592.590.24 دج ) مليون و و خم�ضمائة و اثنان و ت�ضعون الف 
و خم�ضمائة و ت�ضعون  دينار جزائري و اأربعة وع�رضون  �ضنتيم ( و تعوي�ضه مبلغ مائة الف دينار 

جزائري ) 100.000.00 دج( 
اأعلمناه باأن له )ها( باأن له اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 
من )ق.اإ.م.اإ( و اإل �ضقط حقه يف ذلك . كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل 
�ضهر واحد للطعن بالإ�ضتئناف اإذا مت التبليغ للحكم اىل �ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف اىل 
�ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ))ق.اإ.م.اإ( 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون . 

الو�شط:2020/06/11

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 

ن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 
و املوقعة ادناه 

لفائدة/ ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة عامل نتالنة
ال�ضاكن : ملك الراي حمد ع ب ت 3 ح�ضة 155 – دايل اإبراهيم 

�ضد ال�ضيد : لقامة حممد ال�رضيف 
العنوان ب : طريق احلو�س ل رقم 53 العا�ضور ، الدرارية – اجلزائر 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، الغرفة : اجلزائية بتاريخ : 19/02/28 ، فهر�س رقم : 19/03864 
، رقم امللف : 18/13718 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2019/05/27 ، املوؤيد و املعدل للحكم اجلزائي ال�ضادر عن حمكمة : 

بئرمرادراي�س ق�ضم : اجلنح ، بتاريخ : 18/09/03 رقم الفهر�س : 18/5153 ، رقم اجلدول : 18/05115 .
بناءا على الإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/06/04 ، حتت رقم 

2020/1647 :
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف التكليف بالوفاء مبوجب ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله 

لفائدة :ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة عامل نتالنة
�ضد ال�ضيد : لقامة حممد ال�رضيف 

و اإلزامها بدفع مبلغ اإجمايل قدره  : 1.082.080،00 دج 
و الذي ميثل مبلغ التعوي�س املحكوم به ، م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رض الق�ضائي  

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .
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ثقايف 

اإ�شطنبول/ فاحت تورك يلماز/ 
الأنا�شول 

»اأيتماتوف« هو اأحد الأ�شماء الرائدة 
يف الأدبني الرو�شي والرتكي وكذلك 
الحتاد  يف  ولد  القرغيزي.  الأدب 
ال�شوفييتي، يوم 12 دي�شمرب 1928، 
هما  تركية،  اأ�شول  من  والدين  من 
اأيتماتوف«  قول  »توره  الدولة  رجل 
امل�رشحية،  والفنانة  )قرغيزي(، 

»نعيمة اأيتماتوف« )تتارية(.
»�شكر«  قرية  يف  »اأيتماتوف«  ولد 
التاريخية  »طال�ش«  مبنطقة 
حياته  وبداأ  قرغيزيا،  يف  ال�شهرية 
مدر�شة  يف   1935 عام  املدر�شية 
حيث  مو�شكو،  بالعا�شمة  �شوفيتية 

تعلم اللغة الرو�شية.
جدته  عند  »اأيتماتوف«  ن�شاأ 
التي  خامن«،  »اآيقمان  احلكيمة 
مطولة  اأبياتا  له  تروي  فتئت  ما 
بعد  وذلك  »مانا�ش«،  ملحمة  من 
واإعدامه   ،1937 عام  والده  اعتقال 

رمًيا بالر�شا�ش.
يف  تعليمه  »اأيتماتوف«  وا�شل 
وبداأ  رو�شية،  داخلية  مدر�شة 
م�شاكل  ب�شبب  مبكرة،  ب�شن  العمل 
اإعدام  بعد  عائلته،  واجهت  مادية 
�شن  ال�شوفييت، يف  اأيدي  اأبيه على 
»اأيتماتوف«  عمل  ع�رشة،  الرابعة 

حت�شيل  مثل  خمتلفة،  وظائف  يف 
الزراعية،  الآلت  وجرد  ال�رشائب، 
احلرب  بعد  الرو�شية  اللغة  وتعليم 
 ،)1945  :1939( الثانية  العاملية 
املدر�شة  من  »اأيتماتوف«  تخرج 
ثم   ،1946 عام  البيطرية  التقنية 
معهد  من  ال�رشف  مبرتبة  تخرج 

فرونز الزراعي، يف 1953.
اأعمال مميزة

الكتابة  يف  املهنية  حياته  بداأ 
مبو�شكو، ويف عام 1952، كتب ق�شة 
خاللها  وتناول  �شيودا«،  »ال�شحفي 
كابدها  التي  والبوؤ�ش  اجلوع  حياة 

اأطفال اليابان بعد احلرب.
يف  ا  اأي�شً »اأيتماتوف«  عمل 
درا�شته،  �شنوات  خالل  ال�شحافة 
احليوانات  تربية  يف  كخبري  وكذلك 
يف  احليوانية  الرثوة  اأبحاث  مبعهد 
و1956   1953 عامي  بني  قرغيزيا 
ال�شعبية  الق�ش�ش  »اأيتماتوف«  مزج 
احلديث،  الأدب  مع  القرغيزية 
مميًزا،  اأدبًيا  خًطا  لنف�شه  را�شًما 
ان�شم  والتقليد  التكلف  عن  بعيًدا 
ال�شوفييت،  الكتاب  احتاد  اإىل 
يف  تعليمه  ووا�شل   ،1957 عام 
لالأدب  غوركي«  »ماك�شيم  معهد 
ذاع  و1958   1956 بني  مو�شكو  يف 
ب�شكل ملحوظ داخل وخارج  �شيته 

الحتاد ال�شوفييتي من خالل روايته 
 ،1958 عام  كتبها  التي  »جميلة«، 
ال�شاعر  الفرن�شية  اإىل  وترجمها 

الفرن�شي، لوي�ش اأراغون.
ا: »ال�شفينة  ومن اأعماله اخلالدة اأي�شً
خمتارة«،  و«ق�ش�ش  البي�شاء«، 
و«وداًعا  الأر�ش«،  تطهر  و«الرياح 
و«يطول  و«النطع«،  غول�شاري«،  يا 

اليوم اأكرث من قرن«.
جوائز كثرية

عام  لينني،  جائزة  »اأيتماتوف«  نال 
الأدبية  لأعماله  تقديًرا   ،1963
الفرتة  يف  اختري  كما  املميزة، 
برملان  يف  بالده  عن  نائبًا  نف�شها 

الحتاد ال�شوفييتي.
م�شت�شارين  خم�شة  من  واحًدا  كان 
للرئي�ش ال�شابق لحتاد اجلمهوريات 
زعيم  اآخر  ال�شوفياتية،  ال�شرتاكية 
غوربات�شوف  ميخائيل  �شوفييتي، 
ثقافًيا«  »�شفرًيا  تعيينه  مت  كما 
الأمم  ملنظمة  وممثاًل  لقرغيزيا، 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
جانب  من   1996 عام  )يون�شكو( 
»ع�شكر  الأ�شبق،  قرغيزيا  رئي�ش 
بالده  »اأيتماتوف«  َمثَل  اأقاييف«. 
لوك�شمبورغ  من  كل  يف  ك�شفري 
يف  وا�شتمر  وهولندا،  وبلجيكا 
ا�شتقالل  بعد  الأدبي  نتاجه  تقدمي 
قرغيزيا عن الحتاد ال�شوفييتي، يف 

31 اأوت 1991.
وتقلد الأديب ال�شهري، الذي تُرجمت 
اأعماله اإىل 176 لغة، جوائز عديدة 
لعل  العامل،  بلدان  من  العديد  يف 
اأبرزها، جائزة جواهر لل نهرو يف 
الهند عام 1985، وجائزة الأو�شكار 
من معهد الفل�شفة ال�رشقية باليابان 
لالأدب  الدولة  وجائزة   ،1988 عام 
وجائزة   ،1994 عام  النم�شاوي 
 ،1998 عام  رويكرت  فريدري�ش 
عام  كوبليف  وليو  مني  واأليك�شندر 

.2004
عن  اأبًدا  »اأيتماتوف«  يتخل  مل 
ونقل  فيها،  ولد  التي  الأرا�شي 
احلياة  واأمناط  ال�شهوب  اأخبار 
ال�شائدة فيها اإىل العامل، حتى لُقب 
اآلم  �رشد  كم  ال�شهوب«،  بـ«حكيم  
والعادات  البطولة،  وق�ش�ش  احلب 
واحلكايات  والأغاين  والتقاليد، 
خالل  من  والأ�شاطري،  ال�شعبية،  

اأعمال اأدبية متميزة.
واإثر ترٍد مفاجئ يف حالته ال�شحية، 
نُقل »اأيتماتوف« من قازان، عا�شمة 
تتار�شتان، حيث كان ي�شارك يف فيلم 
وثائقي تعده قناة تلفزيونية رو�شية 
اأملانيا، حيث فارق  اإىل  عام 2008، 
احلياة هناك يف 10 جوان 2008 عن 

79 عاًما.
زيارات لرتكيا

حظي »اأيتماتوف« ب�شهرة كبرية يف 
تركيا، وخا�شة بعد روايته امل�شماة 
التي  الأحمر«،  الو�شاح  ذات  »الفتاة 
جائزة  ولت�شلم   1970 عام  كتبها 
زار  الطوران«،  بالد  اأدب  »خدمة 
تركيا،   ،1975 يف  »اأيتماتوف«، 
التي  البلدان  اأكرث  اإحدى  وهي 
وزار  بنهم  الأدبية  اأعماله  تلقفت 
اإ�شطنبول  مدينة  »اأيتماتوف« 
اأيام  مهرجان  للم�شاركة يف  مرتني، 
 ،1992 عام  ال�شينمائية  اإ�شطنبول 
الفخرية  الدكتوراه  على  واحل�شول 
عام  الأدبية،  الرتكي  العامل  وجائزة 

.2007
جرى  اأنقرة  الرتكية  العا�شمة  ويف 
ا�شم  يحمل  ثقايف  مركز  افتتاح 
 ،1998 عام  اأيتماتوف«  »جنكيز 
الرتكية  للثقافة  بيت  افتتاح  وكذلك 
عام  ال�شهري،  الأديب  ا�شم  يحمل 
مدينة  فعاليات  �شمن   ،2013
اأ�شكي�شهر عا�شمة الثقافة يف العامل 

الرتكي.

»حكيم ال�شهوب«

12 عاًما على وفاة جنكيز اأيتماتوف 
.     »اأيتماتوف« اأحد رواد الأدب الرو�شي والرتكي و القرغيزي

يف الذكرى الثانية ع�شرة لوفاته، ي�شتذكر كثريون ب�شوق واإجالل الأديب ورجل الدولة 
القرغيزي، »جنكيز اأيتماتوف«، الذي اأو�شل �شوته اإىل العامل باأ�شره، عرب اأعمال اأدبية خالدة 

ومتميزة.

دار » �شاجد »  للن�شر والتوزيع 

م�شروع ثقايف واإ�شافة نوعية 
لدور الن�شر يف اجلزائر 

خل�شر بن يو�شف 

حرم  ميينة  �شيام  ال�شيدة  اأعلنت 
�شاجد   « دار  اإطالق  عن  برحايل 
دار  كاأحدث   ، والتوزيع  للن�رش    «
بداأت  التي  الن�رش  لدور  تن�شم 
قبل  من  لفتا  اهتماما  ت�شهد 
والعرب  اجلزائريني  املثقفني 
امل�شاهمة  املوؤ�ش�شات  �شمن 
وكذلك   ، واملعرفة  الثقافة  يف 
خالل  اأعدادها  يف  ملحوظا  منوا 
يوؤ�ش�ش  ما   ، الأخرية  ال�شنوات 
يب�رشرّ بحركة  وا�شع  مل�شهد ثقايف 
كتاب  وب�شناعة  واعدة  اإبداعية 
ب�شكرة  واأن  خا�شة   ، متقدمة 
وت�شجيع  للتميز  مثالية  بيئة  تعترب 

املبادرات وخا�شة الثقافية منها
والقائمة  الدار  مديرة  واأكدت 
عليها اأن الإعالن عن اإطالق دار” 
اأ�شا�شي  �شاجد ” ي�شب يف هدف 
يف  ويتمثل   ، الدار  اأهداف  من 
ن�رش العديد من الأعمال واحتفاء 
بالنتاج وباأ�شحابه وتعريف اجليل 
اجلزائريني  القراء  من  اجلديد 
من  الرعيل  بذلك  والعرب  
اإىل  م�شرية   ، الأوائل  املبدعني 
اأن البداية �شتكون بن�رش عدد من 
عنها  العالن  �شيتم  ال�شدارات 

لحقا 
هذه  اإىل  تنظر  اأنها  واأو�شحت  
ثقافيا  م�رشوعا  باعتبارها  الدار 
خلدمة  ي�شعى   ، الأوىل  بالدرجة 
اجلزائريني  واملبدعني  البداع 
، من خالل  والعرب عامة  خا�شة 
اجليدة  البداعية  ن�شو�شهم  تبني 
توزيعها  على  والعمل  ون�رشها 
واحلر�ش   ، واخلارج  الداخل  يف 

يف  البداع  هذا  يتواجد  اأن  على 
الكتب  �شواء يف معار�ش   ، ال�شوق 

اأو املكتبات 
لحقة  كخطوة  الدار،  اإن  وقالت 
الن�شو�ش  ترجمة  �شتتبنى   ،
مرتجمني  مع  بالتعاون  املتميزة 
للكتب  وبالن�شبة   ، متخ�ش�شني 
القرار  فاإن  ن�رشها  �شيتم  التي 
املتبعة  الأ�شول  بح�شب  �شيتخذ 
يف هذا املجال من الفرز والقراءة 
 ، الأف�شل  واختيار  والتقييم 
وفق  ف�شتتم  للطباعة  وبالن�شبة 
بنوعية  ابتداء  عالية  جودة  معاير 
الكتاب مع  وت�شميم غالف  الورق 
حفظ حقوق املوؤلف والحتفاء به 

�شخ�شا واإبداعا 
التي  �شاجد  دار  اأن  اإىل  واأ�شارت 
تاأ�شي�شها  اجراءات  من  انتهت 
البداعات  لتبني  م�شتعدة  موؤخراً 
ال�شابة  والعربية  اجلزائرية 
و�شقلها مبا ي�شاعدها على تقدمي 
الأف�شل عن طريق ندوات وور�ش 
عمل حول الكتابة البداعية.. كما 
الأدبية  الكتب  بن�رش  الدار  ترحب 
والعلمية  والفل�شفية  والفكرية 
وال�شيا�شية  التاريخية  والدرا�شات 
والعالمية ، وكافة فروع املعرفة 
الدار  وتويل  هذا   ، الن�شانية 
الأطفال  بكتب  كبريا  اهتماما 
وال�شري الذاتية وفن الرواية واأدب 

الرحالت
ب�شكرة  ولية  الدار يف  مكتب  يقع 
بني  �شكن   150 حي  وحتديدا 
على  الدار  مرا�شلة  وميكن   ، ة  مررّ
@shoushou .malak 07
الربيد  عنوان   gmail.com

اللكرتوين التايل 

ي�شة د ِحلمي الِرّ اعُر حمَمّ ترجمها ال�َشّ

 » »اأَنَت الأَكرُث جماًل لأََنَّك تنظُر اإِيَلّ
ٌة خمتارٌة من العامِل اٌت ِن�شوَيّ �شعرَيّ

بقلم: مرمي �شهاب الإدري�شّي

�شفيفُة  اإِن�شانيَرّة  �شعريَرٌّة  اأَ�شواٌت 
د  حمَمرّ اعر  ال�َشرّ لها  اأَرهَف  احلرِب 
 ، ِه اللُرّغوِيرّ ي�شة �شمَع ح�ِشرّ حلمي الِررّ
فاأَلهبْت ذاكرتَُه الثَرّقافيَرَّة املت�شبعَة 
اللُرّغوِيرّ  خيالِه  علَى  ْت  واأَحَلرّ �شعًرا، 
ذائقتِه،  مالمَح  ي�شتح�رَش  باأَْن 
هَي  كلماٍت  بري�شتِه  فري�شُم 
مَن  �شاعراٍت  لق�شائِد  ترجمٌة 
بلُغِتها  مل�َش  َمن  ًعا  وم�شِجرّ العامِل، 
باإِرها�شاٍت  اًل  حمَمرّ �شعرًيرّا،  ا  ح�ًشرّ
روحيَرٍّة، وجتارَب حيَرٍّة لواقِع املراأَِة 
ها الثَرّقايِفرّ  اعرِة بكينونِتها وهِمرّ ال�َشرّ
لتنفلَت   ، والفكرِيرّ والوجودِيرّ 
َل  جمتمعٍيرّ  ا�شتبداٍد  هيمنِة  ِمن 
ميِكُن  َل  �شماًعا.  ل�شوِتها  يرُجو 
�شفتِه  عْن  مبناأَى  ترجماتِه  قراءةُ 
تربَز  اأَْن  دوِن  ِمن  ولغوًيرّا  �شاعًرا 
، ترتاَءى  لغتُه بكِلرّ زخِمها اجلمايِلرّ
القويَرِّة  الآ�رشِة  مبالحِمها  با�شقًة 

املقارباتُيرّ  املفتاُح  لأَنَرّها  دللًيرّا، 
مَع  الإِيجابِيرّ  القرائِيرّ  للتَرّفاعِل 
النُرّ�شو�ِش املرتَجمِة، لتكوَن بذلَك 
لكتابِة  امل�شاك�ُش  �شوؤالُه  هَي  لغتُه 
عريَرِّة انطالًقا ِمن روؤيتِه  الآَخِر ال�ِشرّ
لِة بتفاعالِت ذاكرتِه  اللُرّغويِة املحمَّ
يَ�شِعُر  اإِْذ  دِة،  املتجِدرّ الثَرّقافيَرِّة 
املنتِبُه  القارُئ  ُق  املتذِورّ العقُل 
اإِعجاٍب  بطاقِة  الثَرّالثِة  بعينِه 
ِن  املتمِكرّ القارِئ  نُهى  تتملَرُّك 
َل هند�شَة  الًعا، ليتاأََمرّ �ِش اِطرّ املتمِررّ
بتنا�شقيَرِّة  الكلماِت  وف�شيف�شاَء 
مم�شوقًة  تتهاَدى  وهَي  امَلعاين 
ت�شكيليَرٍّة  بكلماٍت  باملخيَرّلِة 
و�شكينٍة،  بهدوٍء  تارًة  ير�ُشمها 
م�شتنِطًقا ب�شاطَة ق�شائٍد يِف عامٍل 
واإِن�شانًيرّا،  لغوًيرّا  ٍق  متحَقرّ �شعرٍيرّ 
�شطوًرا  ي�شاك�ُش  اٍت  مَررّ وجتدهُ 
اأُخرى، ويربُز مالمَح خميَرّلِة ري�شتِه 
ِد باعًثا النَرّ�َشرّ بكِلرّ ثقِة  باأَلواِن التَرّمُررّ

جماليَرِّة لُغتِه.
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كتب فيما كتب �سابقا ، اأن الرئي�س يزدان حكمه 
، و تقوى �سكوته  بقلم كاتب فذ ، جزل اللفظ 
�سليع  با�سمه  ناطق  ل�سان  و   ، املعنى  قوي 
يراه يف كالم   ، يراه  اأو  يعرفه  ال  فمن   ، مفوه 
انت�رشت  اأن  بعد     . كتابه  و حروف  خطبائه 
تلكم املرا�سلة ال�سادرة عن وزارة الثقافة التي 
حقل  اأبناء  من  �سيدًة   ، الوزيرةُ  فيها  خاطبت 
 ، اإقامي  ن�ساط  اإىل  تدعوها  حيث   ، الثقافة 
لها  يُقِيّ�س  الف�سيحة  اأن  العادات  جرت  وكما 
اأقماره اال�سطناعية ، فانت�رشت  ال�سيطان كل 
تلك املرا�سلة ، انت�سار النار يف اله�سيم ، التي 
ال ينزل و�سفها عن جمزرة يف  اللغة  ، حيث 
و   ، احلدود  وراء  ما  اإىل  بنا  ال�سخرية  و�سلت 
بدايتها طلبت من  الف�سيحة وهي يف  للملمت 
�سديق اأن ينبه الوزارة لهذه الكارثة التي �سوف 
ت�سل اإىل م�سامع �سعوب املايا ، ف�سحك وهو 

الذي من النادر اأن يتب�سم و قال :
بعد  غرقا  تايلندا  ملكة  ماتت   1880 عام  يف 
اأن انقلب قاربها اأمام اأعني حرا�سها الذين مل 
عليها  يتفرجون  وبقوا  اإنقاذها  على  يجروؤوا 
اإن   : القانون كان يقول  وهي متوت غرقا الأن 

مل�س امللكة عقوبته االإعدام .
و مليكتنا املثقفة اختارت اأعوانا الظاهر اأنهم 
اأوكتا و فوها نفخ .  يحاولون اإغراقها فيداها 
اأنها  قيل  الأن  الإنقاذها  يدي  مد  ا�ستطيع  ولن 
تعترب الثائرة مدللة النظام و يحظر االقرتاب 

منها .
الذي  اجلبان  الغزال  ذلك  اأكون  فلن  اأنا  اأما 
تتجاوز �رشعته 90 كلم/�سا و ي�سطاده اأ�سد ال 
تتجاوز �رشعته 50 كلم/�سا ، ال ل�سيء �سوى الأن 

اخلوف متلكه فلم يجد ا�ستغالل مقدراته .

االأربعاء  اأم�س   Ooredoo التقت 
ممثلي  مع  بالفيديو  التداول  عرب 
و�سائل االإعالم اجلزائرية مبنا�سبة 
اإطالقها للعر�س التجاري اجلديد 

."Dima Ooredoo"
يعد هذا املوؤمتر االفرتا�سي الذي 
اآيت حمودة،  ال�سيد �سكيب  ن�سطه 
القيمة  لعر�س  املدير  نائب 
دراڤي  عادل  وال�سيد  الت�سويقية 
و  بالرقمنة  املكلف  مدير  نائب   ،
االأجهزة املت�سلة )IOT(، مبادرة 
منتجها  لتقدمي   Ooredoo من 
ال�سوق  يف  امل�سبوق  غري  اجلديد 
التدابري  احرتام  مع  اجلزائرية 
انت�سار فريو�س  للحد من  الوقائية 

.19-COVID كورونا
تطلق  زبائنها  اإر�ساء  بهدف 
اجلديد  عر�سها   Ooredoo
املدفوع م�سبًقا مبزايا ا�ستثنائية، 
خالل  من  العر�س  هذا  ونتج 

الأذواق  امل�ستمر  اال�ستماع 
من  الزبائن  واحتياجات  وتوقعات 
يف  الكامل  التحكم  منحهم  خالل 
رقمنة.  اأكرث  �سوق  يف  عر�سهم 
كالعادة، ت�سع Ooredoo الزبون 
وحتافظ  اهتماماتها،  �سميم  يف 
معه.  خا�سة  عالقة  على  دائًما 
 "Dima Ooredoo  " وتفي 
قوية.  رابطة  باإقامة  الوعد  بهذا 
�سكيب  اأو�سح  عر�سه،  خالل  من 
لعر�س  ميكن  كيف  حمودة  اأيت 
اجلديد   Dima Ooredoo
الختيار  الفر�سة  الزبون  مينح  اأن 
التي  احلزمة  وحتويل  وجتديد 
على  ما  بحرية،  احتياجاته  تلبي 
 # الرمز  ت�سكيل  �سوى  الزبون 
اخليارات  الئحة  اإىل  للولوج   *500
املتاحة يف القائمة امل�سممة لهذا 
choof. الغر�س، اأو زيارة �سفحة

ooredoo.dz

�أمن والية  �سيدي بلعبا�س 

حجز  81 دراجة نارية 
بدون وثائق

من  بلعبا�س  �سيدي  والية  عنا�رش اأمن  متكنت 
اأ�سحابها على  نارية  لعدم توفر  حجز 81 دراجة 
منها  تعلق  ما  خا�سة  الالزمة،  القانونية  الوثائق 
بوثائق التاأمني، وعدم حيازة رخ�سة �سياقة موؤهلة 
بقيادة الدراجات النارية، وكذا عدم و�سع اخلوذة 
وغريها من املخالفات االأخرى، التي مت حتريرها 

�سد �سائقي الدراجات املحجوزة.
ب.م

�ملدية

جناة 04 اأ�شخا�ص اإثر 
انهيار �شقف منزلهم 

متكن اأفراد احلماية املدنية باملدية اأول اأم�س من 
اإنقاذ 04 اأفراد من عائلة واحدة )ام وثالثة اأبنائها( 
بعد انهيار �سقف الطابق االأر�سي ملنزلهم العائلي 
رقية  بحي  مفاجئ  ب�سكل  روؤو�سهم  على  القدمي 
م�سطفى و�سط املدينة، حيث جنح اأعوان املركز 
املتقدم ببزيو�س يف حدود ال�ساعة 21 �سا و 35 د 
من اأم�سية الثالثاء يف اإجالء امل�سابني الذين ترتاوح 
اأعمارهم مابني )06 �سنوات و 48 �سنة ( وجدوا يف 
بالن�سبة  متعددة  جروح  مع  وخوف،  �سدمة  حالة 
لالم ، ليتم اإ�سعافهم وحتويلهم اإىل م�ست�سفى حممد 
بو�سياف ، كما �سجلت خ�سائر مادية اأخرى جراء 

االنهيار، متثلت يف اأدوات منزلية.
ر. بوخدميي

عيد �لفنان

البويرة يف وقفة تكرميية 
للفنانة زهرة فاديل

زعموم"  "علي  الثقافة  دار  اإدارة  اأم�س  قامت 
للفنان  الوطني  اليوم  حلول  مع  تزامنا  بالبويرة 
امل�سادف ل 8 جوان من كل �سنة بوقفة تكرميية 
التوا�سل  مواقع  يف  الر�سمية  �سفحتها  عرب 
التي  فاديل"  "زهرة  واالأدبية  للفنانة  االجتماعي 
على  تتح�سل  البويرة  والية  من  فنانة  اأول  تعترب 
�سنة  ال�سباب  للمبدعني  معا�سي"  "علي  جائزة 
2008 حيث �سدر لها قبل ذلك ديوان �سعري باللغة 
 "Agruj yettrun" عنوان  يحمل  االأمازيغية 
حيث  من  وا�سعا  رواجا  و  جناحا  حقق  والذي 
يف  القراء  طرف  من  عليه  واالإقبال  املقروئية 
خمتلف املعار�س واللقاءات االأدبية التي �ساركت 
فيها ، كما حت�سلت االأديبة زهرة بتاريخ 21 مار�س 
العاملي  البوم  مبنا�سبة  اأدبية  جائزة  على   2007

للفنان �رشفت بها البويرة و بلدها 
�أح�سن مرزوق

"هيومن ر�يت�س"

 تف�شي كورونا يف 3 �شجون 
بالإمارات

ووت�س"،  رايت�س  "هيومن  منظمة  دعت 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  االإمارات  اأم�ساالأربعاء، 
حلماية ال�سجناء، و�سط اإفادات عن تف�سي فريو�س 
"كورونا" يف 3 مراكز احتجاز. جاء ذلك يف بيان 
مدعوم ب�سهادات الأ�رش �سجناء باالإمارات، ن�رشته 
املنظمة احلقوقية الدولية )غري حكومية، مقرها 
البيان:  وقال  االإلكرتوين  موقعها  عرب  نيويورك( 
اتخاذ  االإمارات  يف  ال�سجون  ل�سلطات  "ينبغي 
والبدنية  العقلية  ال�سحة  اإجراءات طارئة حلماية 
يف  كورونا  تف�سي  عن  اإفادات  و�سط  لل�سجناء، 
البالد"ونقلت  يف  االأقل  على  احتجاز  مراكز   3
اأ�رش  من  واإفادات  �سهادات  رايت�س"،  "هيومن 
املالحقات  خ�سية  ت�سمهم  )مل  املحتجزين 
ظبي،  اأبو  قرب  "الوثبة"،  �سجون  يف  االأمنية( 
"الرب�ساء  احتجاز  ومركز  املركزي"،  و"العوير 
اجلديد" يف دبي وا�ستكى اأ�رش املحتجني اإجماال 
الرعاية  تقدمي  وعدم  ال�سجناء،  "اكتظاظ  من 
للحد  احرتازية  اإجراءات  فر�س  وعدم  ال�سحية، 
الوقاية  اأدوات  توفري  الفريو�س، وعدم  تف�سي  من 

كاملعقمات والكمامات والقفازات".
�إ�سطنبول / �الأنا�سول

جملة �أ�سيهار يف عددها �لر�بع

اإهتمام خا�ص بالف�شاء ال�شحراوي تاريخيا و ثقافيا
.     من �إ�سد�ر�ت جممع �لو�سط لل�سحافة و�الإعالم

و.�حلاج

الرابع  العدد  اأم�س  �سدر 
ال�سياحية  اأ�سيهار  جملة  من 
جممع  عن  ت�سدر  والتي 
واالإعالم  لل�سحافة  الو�سط 
العمل  هذا  ي�ستكمل  حيث 
عرب  بذلت  م�سنية  هودا 
ثالثة اأعداد �سابقة خ�س�ست 
للوجهات  بالت�سويق  للعناية 
و  اجلزائرية  ال�سياحية 
الفاعلني  مبادرات  ت�سجيع 
النا�سطني  االقت�ساديني 
العدد  اهتم  املجال.  يف 
بالف�ساء  اأ�سيهار  من  الرابع 
كثرية  نقاط  عرب  ال�سحراوي 
و  ناجر  الطا�سيلي  بينها  من 
عن  ف�سال  الطا�سيلي  كهوف 
وادي  مبدينة  خا�س  ملف 
و  االأخاذ  �سحرها  و  �سوف 
اإىل  اأي�سا   املجلة  تنقلت 
ب�سكرة  الزيبان  عا�سمة 
في�س  من  غي�سا  لرت�سد 
التغافل  دون  البهي  جمالها 
عن اأ�سطورة حيزية احلا�رشة 
بقوة اآ�رشة يف املخيال الثقايف 
عرب  تناولت  و  اجلزائري 
الب�سكرية  الدوبارة  �سفحاتها 
الن�سيج  �سناعة  و  الق�سابية  و 
و االإمزاد و القمربي وحاورت 
المراز  لفندق  العام  املدير 
بوبكر بوزيان و اأي�سا حاورت 
املجلة املدير العام  للحظرية 
ملنطقة  الثقافية   الوطنية 
و  اأمرزاغ.  حمود  الهقار 
جتدر االإ�سارة اأن منت املجلة 
مكتوب بثالث لغات  العربية ، 

الفرن�سية واالإجنليزية.

روؤى

على و�شك النهيار...
�سفيقة �لعرباوي

يقرتب احلجر على نهايته لننهي معه 
لنت�سورها  نكن  حياتنا مل  من  فرتة 
اخل�سائر   من  احلجم  بهذا  يوما 
امل�ستويات،  جميع  على   والرتاجع 
نف�سها  وجدت  احلكومات  فحتى 
فيه  تطالب  �سعب،  اإمتحان  اأمام 
يف  تخمن  اأن  تردد  ودون   مرغمة 
كل  اأ�سكال احللول الإخراج �سعوبها 
ومواطنيها من اإنهيار و�سيك، يهدد 
لالقت�ساد  والفوقية  التحتية  البنى 
املواطن  وهاهو   العامة،  واحلياة 
ال�ستعادة  يتاأهب  اليوم  اجلزائري 
من  بكثري  لكنها  الطبيعية  حياته 
التخوفات، اإذ جنح الوباء يف �سحب 
معاوية  �سعرة  اأو   الرفيع   اخليط 
التي كانت ال تزال حتافظ على ما 
تبقى من ثقة  وا�ستقرار بني احلاكم 
الت�رشيحات  واملحكوم، خا�سة مع 
االأخرية لبع�س امل�سوؤولني املقربني 
جدا من دوائر احلكم والتي توحي 

وت�سكيكا  اإ�ستفزازا  عن  م�سامينها 
الثابتة والتي مل  يف خيارات الوطن 
يت�سور املواطن يوما اأنها قد تكون 
حمل �سكوك واإعادة نظر من طرف 
اجلزائري   فاملواطن  ال�سلطة. 
و�سيق  مايل  تاأزم  من  م�سبقا  يعاين 
اإجتماعي كان اأ�سل كل التظاهرات 
منذ  اإنطلقت  التي  واالإحتجاجات 
وقت  يف  اليوم،  من  �سنة  يفوق  ما 
ملزيد  منا�سب  غري  املجال  يبقى 
ال  ما  يولد  قد  الذي  ال�سغط  من 
يف  زيادات  فمن  عقباه،   يحمد 
والكهرباء  املاء  فواتري  اإىل  البنزين 
الذي  الوباء  من  الوقاية  لثام  اإىل 
املواطنني   لدى  كبريا  هلعا  خلف 
�ساهدناه،  اأن   ي�سبق  مل  وتذمرا 
ب�سبب ما يرتتب عنه من عقاب يف 
العودة  اأي�سا  احرتامه،  عدم  حالة 
خا�سة،  املهنية  العادية  احلياة  اإىل 
ال�سعب اجلزائري لن تكون  الأغلبية 

الذين  العمل   اأرباب  على  بالهينة 
اأنف�سهم مل ينجحو يف احلفاظ على 
التي  املتوا�سعة  اأعمالهم  اأرقام  
تكاليف  يواجهون  بف�سلها  كانوا 
املداخيل،  �سئالة  رغم  االإنتاج 
يف   ي�سمى  ما  حتقق  كانت  لكنها 
معنى  االقت�ساد العام االإ�ستمرارية 
واالأخري  االإ�ستقرار  حتقق  التي  
الن�سبي،  بالنجاح  يوحي  الذي 
واالقت�سادي  االإجتماعي  فالواقع 
وال�سيا�سي �سيكون اأ�سوء ما عرفناه 
مل  اإذا  املا�سية،  ال�سنوات  طيلة 
الو�سع   احلالية  احلكومة  تتدارك 
وتعمل على جمع  �سمل املخت�سني  
مبختلف  اخلربة   اأهل  وا�ست�سارة  
الإخراج  وتياراتهم  تقاطعاتهم 
وحماية الوطن  وال�سعب من  ورطة 
الوباء  جنح  اإذ  العام،  االإفال�س 
ال�رشخ  تثبيت  يف   هوادة  وبدون 
املواطنني  بني   اأ�سا�سا   املوجود 

ال  نظام   ظل  يف  الهوة   وتعميق 
ال�سمود  اأ�سباب  عن  يبحث  يزال  
فع�رشون   … اأبناءه  املفقودة  بني 
�سنة  اإخفاقات  لن  تعيد  ر�سكلتها 
اخلطء،  الوقت  يف  جاءت  حكومة 
املعايري  اأدنى  على   تتوفر  ال  
متابعة  اأو  ملحا�سبتها  املو�سوعية 
بها،  املطالب  النتائج   وتقييم 
فحتى الفر�س التي ميكن اأن  متنح 
لها لن  تكون جمزية وال  منا�سبة يف 
ظل خملفات الوباء العاملي احلايل  
التي  واملادية  املالية  واالإمكانات 
ال�سارخ  االإنهيار  ب�سبب  تراجعت 
اأكرث من ثالثة  الأ�سعار اخلام  منذ 
اأ�سهر،  وكما هو  معروف االقت�ساد 
اجلزائري  م�ستمر يف �سكله الريعي 
ال�سابقة  احلكومات  تبنته  الذي 
التخل�س  اأن  ال�ساعة  حلد  ويت�سح 
الأي  االأكرب  الرهان  كذلك  منه هو  

م�سوؤول �سيا�سي  اليوم.

قلم جاف

الغرق بني ملكة تايلندا 
و مليكة بن دودة

�لوليد فرج
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العريق يف  نيوجيه  م�سجد  ا�ستاأنف 
اأن�سطته  بكني  ال�سينية  العا�سمة 
اليوم  من  اعتبارا  املختلفة  الدينية 
فريو�س  وباء  تال�سي  بعد  االأربعاء، 
وفقا  ال�سني،  يف  امل�ستجد  كورونا 
اأم�س،  يوم  امل�سجد  اأ�سدره  لبيان 
وقال البيان اإنه يف الوقت احلا�رش، 
يف  الدينية  االأن�سطة  ا�ستئناف  مت 
احلجز  ويتوجب  فقط.  امل�سجد 
املعلومات  ت�سجيل  اأو  امل�سبق 
ال�سخ�سية يف امل�سجد قبل الدخول 
الأداء ال�سالة كل يوم يذكر اأن م�سجد 
امل�ساجد  اأقدم  من  يعد  نيوجيه 
بناوؤه  مت  حيث  ال�سني،  �سمايل  يف 
لياو  اأ�رشة  عهد  خالل   996 عام 

االإمرباطورية، ويجمع بني العنا�رش 
املعمارية للق�سور ال�سينية القدمية 
وبعد  العربية  امل�ساجد  وطرز 
ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  تاأ�سي�س 
برتميم  ال�سيوعية  احلكومة  قامت 

امل�سجد عدة مرات.

بعد تال�سي �لوباء

اأعرق م�شاجد بكني ي�شتاأنف 
اأن�شطته الدينية 

الدولية،  الطاقة  وكالة  توقعت 
الطبيعي  الغاز  على  الطلب  تراجع 
اأو ما يعادل  عامليا بن�سبة 4 باملئة 
150 مليار مرت مكعب خالل 2020، 
يف اأكرب تراجع �سنوي على االإطالق 

توقعاتها  تقرير  يف  الوكالة  وقالت 
الطلب  اإن  االأربعاء،  ال�سنوية، 
اإىل 3850 مليار  العاملي �سينخف�س 

مرت مكعب خالل العام احلايل.
�أحمد حامت/ �الأنا�سول

توقعات "�لطاقة �لدولية" 

 انكما�ص الطلب على الغاز 4 باملائة
 Ooredoo عر�س �لدفع �مل�سبق �جلديد  من

العر�ص    Dima Ooredoo
اجلديد الذي مينحكم جتربة جديدة!



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

