
اإطارات �سامية ووالة يف  قف�ص االتهام

التحقيقات يف اإجناز "تيلفرييك" وهران وتلم�سان

مكونة من 07 عنا�سر 

اجلي�س يالحق جماعة اإرهابية  جنوب بلعبا�س
�ص4

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اجلمعة 12 - ال�سبت 13  جوان  2020  املوافـق  ل 21 �سوال  1441ه العدد:5267   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

اإنهاء مهام قائد القوات اجلوية

الرئي�س يوا�سل 
التغيريات على 

قيادة اجلي�س
.    اللواء املقال عني باملن�سب يف �سبمترب 2018

 مناق�سة اأوىل ر�سائل التخرج

�ص2 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص4

�ص8�ص2

�ص4

�ص4

 يف ظل اإلغاء م�سابقات الرتقية الداخلية بقطاع الرتبية

اإحتياطيو الرتب الإدارية يطالبون بالتوظيف 

ملعاقبتها نا�سطني موؤيدين لفل�سطني

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان تدين فرن�سا
ق�سية ترحيل القن�سل املغربي يف وهران

اجلزائر ترف�س الرد على ا�ستفزازات املخزن

قالت اأن قرارات مركزية االأفالن مطابقة للقانون 

اعرتاف الداخلية يخلط ح�سابات مناه�سي بعجي
�ص2

ق�سم االعالم بجامعة م�ستغامن

ISSN
 2761-7771

اإخرتاق

الدور ال�سهيوين يف الأزمة الليبية
من تاريخنا الثقايف

حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي
�ص6

�ص14

مقاالت

AP
P /

ل 
بال

ير 
�سو

ت

  .           بلعياط : �سنلجاأ اإىل العدالة اإذا اقت�سى الأمر



اجلمعة 12 - ال�شبت 13  جوان  2020  املوافـق  ل 21 �شوال  1441ه 2
قالت اأن قراراتها مطابقة لقانون الأحزاب

اعرتاف الداخلية يعقد 
م�ضاعي مناه�ضي  بعجي

اأكدت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية مطابقة قرارات الدورة ال�شثتنائية للجنة 
املركزية الأخرية حلزب جبهة التحرير الوطني مع قانون الأحزاب , وهي اخلطوة التي �شتعقد من م�شاعي 

معار�شي الأمني العام اجلديد اأبو الف�شل بعجي للإطاحة به خا�شة بعدما ترباأ رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون ووزيره الأول عبد العزيز جراد من انتمائهم له , كما حاولت القيادة اجلديدة الرتويج له .

باية ع 

للأمني  الداخلية  وزارة  مبرا�سلة 
العام اجلديد حلزب جبهة التحرير 
الوطني اجلديد اأبو الف�سل بعجي 
وردت  التي  باأن  الوثائق  واإعلمه 
�سمن امللف املودع على م�ستوى 
بالقرارات  واملتعلقة  م�ساحلها، 
اال�ستثنائية  الدورة  عن  املنبثقة 
جبهة  حلزب  املركزية  للجنة 
القانون  الوطني، الأحكام  التحرير 
املتعلق   04-12 رقم  الع�سوي 
وطلبها   ، ال�سيا�سية  باالأحزاب 
اأف�ست  التي  اإ�سهار القرارات  منه 

للجنة  اال�ستثنائية  الدورة  اإليها 
يوميتني  يف  للحزب  املركزية 
قد  الو�ساية  تكون  وطنيتني ، 
اللجنة  باأ�سغال  ر�سميا  اعرتفت 
الف�سل  اأبو  زكت  التي  املركزية 
واأجلت  للحزب  عاما  اأمينا  بعجي 
للحزب  القادم  الوطني  املوؤمتر 
اىل تاريخ الحق ،رغم ما اأثري من 
�سبهات حامت حول اأ�سغال اللجنة 
اأبرز  منع  بعد  خا�سة  وقراراتها 
املر�سحني ملن�سب النيابة العامة 
جمال بن حمودة من الدخول اىل 
قاعة اأ�سغال اللجنة التي انعقدت 
متر  ا�ستثنائي  �سحي  ظرف  يف 

فريو�س  تف�سي  جراء  اجلزائر  به 
اإجراءات  فر�س  الذي  كورونا 
احلجر ال�سحي منذ نهاية مار�س 
الداخلية  ، اعرتاف وزارة  الفارط 
ب�رشعية  املحلية  واجلماعات 
للحزب  املركزية  اللجنة  اأ�سغال 
العتيد اأ�سبوعني من بعد انعقادها 
�سيعقد من مهام معار�سي االأمني 
العام اجلديد الذي مل يدخل بعد 
ويف  بحيدرة  احلزب  مبقر  مكتبه 
مقدمتها  حركة التقومي والتاأ�سيل 
حلزب جبهة التحرير الوطني التي 
ر�سمية  معار�سة  �سجلت  اأول 
وعلنية  الأبوالف�سل بعجي، بطعنها 

ل�رشعيته.
املعار�سني  ا�ستقوى  وقد 
برد  املركزية  اللجنة  لقرارات 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
اإقحامه  حماوالت  على  تبون 
من  العتيد  احلزب  �سوؤون  يف 
تاأكيده جتميد ع�سويته يف  خلل 
اللجنة املركزية كما نفت رئا�سة 
الوزير االأول  اأن يكون  اجلمهورية 
ينتمي  اليزال  جراد  العزيز  عبد 
وذلك  العتيد  احلزب  اإىل  �سيا�سيا 
كرد مبا�رش �رشيح على اأول بيان 
اأ�سدرته اللجنة املركزية يف ختام 
اأن  خلله  من  اأعلنت  اأ�سغالها 

االأول  ووزيره  اجلمهورية  رئي�س 
التي  املركزية  اللجنة  يف  اأع�ساء 
تعترب اأعلى هيئة �سيدة يف احلزب 

العتيد .
حركة  عربت  فقد  للإ�سارة 
جبهة  حلزب  التقومي والتاأ�سيل 
يقودها  التي  الوطني  التحرير 
التام  رف�سها  عبادة،  الكرمي  عبد 
واملطلق االعرتاف مبا ترتب عن 
املركزية  اللجنة  اأع�ساء  اجتماع 
املمار�سات  احلركة،  و�سجبت 
اللقاء  هذا  وقائع  بها  دارت  التي 

ح�سبها  تنظيمه  وراء  كان  الذي 
للحزب  ال�سابق  العام  االأمني 
و�سفته  الذي  �سعداين  عمار 
املطاح  املتعفن  النظام  بعرابي 
على  جمددا  ال�سطو  بهدف  به 
يف  كان  مقاليد احلزب الذي 
العهدة  مقدمة خمططي م�رشوع 
عبد  املخلوع  للرئي�س  اخلام�سة 
العزيز بوتفليقة ، كما كان يف قلب 
النظام  و�سيا�سيات  برامج  ت�سيري 
غرار  على  حلفائه  رفقة  ال�سابق 

التجمع الوطني الدميقراطي .

24 �ضاعة

جملة اجلي�س يف عددها الأخري

تعزيز  تفر�ض  الإقليمية  "التحديات 
العقيدة الع�ضكرية "

ل�سهر  عددها  يف  اجلي�س،  جملة  ك�سفت 
اأن  ال�سدف  من  لي�س  اأنه  اجلاري،  جوان 
تتكالب بع�س االأو�ساط االإعلمية االأجنبية 
على اجلزائر، يف الوقت الذي تتجه فيه نحو 
باملنا�سبة،  بناء اجلزائر اجلديدة، موؤكدة 
دعمها ملقرتح م�سودة الد�ستور، خا�سة يف 
الوطني  اجلي�س  مب�ساركة  املرتبط  �سقه 
خارج  ال�سلم  عمليات حفظ  ال�سعبي، يف 
مع  متاما  يتما�سى  اأنه  معتربة  اجلزائر، 

ال�سيا�سة اخلارجية لبلدنا.
املجلة،  افتتاحية  يف  اأورد  ما  وح�سب 
متليها  »حتوالت  با�سم  املعنونة 
املتغريات«، اأن مقرتح امل�رشوع التمهيدي 
مبادئ  على  يقوم  الد�ستوري،  للإ�سلح 
ثابتة ورا�سخة، ومينع اللجوء اإىل احلرب، 
يف  التدخل  وعدم  ال�سلم،  اإىل  ويدعوا 
يحر�س  وكذا  للدول،  الداخلية  ال�سوؤون 
بالطرق  الدولية  النزاعات  حل  على 
ال�رشعية  القرارات  مع  متا�سيا  ال�سلمية، 
الدولية  الهيئات  يف  واملمثلة  الدولية، 
واالإقليمية، م�سرية اأن االأمر من �ساأنه، اأن 
ي�ساهم يف تفعيل ال�سلم واالأمن، خ�سو�سا 
عدد  اأكرب  ت�سهد  التي  ال�سمراء  بقارتنا 
اأكرث  واإنت�سار  العامل،  يف  ال�رشاعات  من 
عدد من مهمات االأمم املتحدة واالحتاد 
نخرتها  دول  يف  ال�سلم  حلفظ  االإفريقي، 

احلروب والنزاعات.
ما  اأن  ذاتها، على  االفتتاحية  �سددت  كما 
ي�رشي  ال  باأن  القا�سي  املقرتح  يحتويه 
خارج  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اإر�سال 
رئي�س اجلمهورية،  بقرار من  اإال  احلدود، 
االأعلى  القائد  ب�سفته  تبون،  املجيد  عبد 
ثلثي  موافقة  وبعد  امل�سلحة،  للقوات 
اأع�ساء الربملان بغرفتيه، هو مقرتح يج�سد 
على  قائمة  جديدة  جزائر  لبناء  ال�سعي 
الأ�س�س  تطبيقا  ال�سعبية  للإرادة  االحتكام 
ال�سدد،  نف�س  يف  منوهة  الدميقراطية، 
اأن قطاعات عري�سة من املجتمع رحبت 
خلفياته  وقراأت  التعديل،  هذا  مبحتوى 

حيث  و�سحيحة،  متاأنية  بطريقة  واأبعاده 
قدمت اأفكارا بناءة، يف حني حاول البع�س 
ممن اعتادوا اال�سطياد يف املياه العكرة، 
يف  احلقيقي،  �سياقه  عن  النقا�س  اإخراج 
جاد  م�سعى  كل  ل�سيطنة  منهم،  حماولة 
م�ستجدات  مع  متا�سيا  الدولة،  به  تقوم 

االأو�ساع على اأكرث من �سعيد.
يف �سياق مت�سل، اأكدت املجلة الع�سكرية، 
للوطن  »الوالء  عنوان  حتت  جاءت  التي 
تعديل  م�رشوع  اأن  لل�سعب«،  والوفاء 
العقيدة  تعزيز  على  �سيعمل  الد�ستور، 
مذكرة  امل�سلحة،  لقواتنا  الع�سكرية 
بامل�ساركة االأخرية لقوات اجلي�س الوطني 
خلل  كانت  حدودنا،  خارج  ال�سعبي 
 1967 يف  اال�رشائلية  العربية  احلروب 
و1973، موؤكدة اأن اجلزائر لطاملا حظيت 

باإقرار اأممي بالكفاءة اجلزائرية.
يف  ال�سحية  املنظومة  بخ�سو�س  اأما 
نف�س  جدد  كورونا،  فريو�س  واجهة 
امل�سدر، التزامه اجتاه ال�سعب اجلزائري 
بامل�ساهمة يف مواجهة انت�سار وباء كورونا، 
موؤكدة موا�سلة جهودها يف حفظ ال�سحة 
الفعالة  م�ساهمتها  خلل  من  العمومية، 
يف حفظ االأمن الوطني، معتربة اأن االأمن 

ال�سحي جزء من االأمن ال�سامل.
 ويف اخلتام، طماأنت ل�سان حال اجلي�س يف 
مقاالتها، ال�سعب اجلزائري باأنه ال خوف 
ظل  يف  وم�ستقبلها  اجلزائر  حا�رش  على 
وجود �سعب واعي ومدرك مل�سلحة بلده 
رحم  من  ولد  جمهورية  ورئي�س  العليا، 
ال�سعب ومن طينة البلد ومعدنها االأ�سيل، 
ويف ظل جي�س وطني �سعبي يتنف�س هواء 
ترابها،  من  ذرة  لكل  قلبه  ويخفق  بلده 
منهية املجلة ب�سورة م�سورة، تقول فيها: 
اأعداء  و�رشور  فنون  تنوعت  مهما  اأنه   «
اإال  �سعبنا  تزيد  فلن  الت�سليل،  يف  الوطن 
اإال  جي�سه  تزيد  ولن  جي�سه،  حول  التفافا 

ان�سهارا يف �سعبه«.
مرمي خمي�شة

ق�شية ترحيل القن�شل املغربي يف وهران

اجلزائر ترف�ض الرد على ا�ضتفزازات املخزن
اأول  تاأكيدها   اخلارجية  وزارة  جددت 
اأم�س اأن عملية ترحيل القن�سل املغربي 
ر�سمي  بناء على طلب  كانت  وهران  يف 

منها 
با�سم  الناطق  من  رد  يف  ذلك  جاء 
اخلارجية عبد العزيز بن علي ال�رشيف، 
اخلارجية  لوزير  ت�رشيحات  على 
اإن  فيها  قال  بوريطة،  نا�رش  املغربي 
ح�رشية  مببادرة  كان  القن�سل  �سحب 
»بعيدا  »ال�رشيف«  واأ�ساف  الرباط  من 
عقيم،  نقا�س  اأي  اأو  م�ساحنات  اأية  عن 
املطابقة  باالإجراءات  التذكري  يجدر 
عليها  املتعارف  الدبلوما�سية  لقواعد 

بها اجلزائر لرف�س  قامت  التي  دوليا 
املغربي  العام  القن�سل  عليه  اأقدم  ما 
»متت  اأنه  اإىل  خطري«ولفت  انزالق  من 
خماطبة الطرف املغربي يف لغة منا�سبة 
ال لب�س فيها وال حتتمل تاأويل اآخر غري 
وعودته  املغرب  قن�سل  مهام  اإنهاء 
امللح  املطلب  »هذا  بلده«وتابع:  اإىل 
الهاتفية  املحادثات  خلل  للجزائر، 
البلدين  التي جرت بني وزيري خارجية 

عقب هذا احلادث املوؤ�سف«. 
لوكالة  »بوريطة«  �رشح  يومني  وقبل 
القن�سل  »ا�ستدعاء  اإن  املغربية  االأنباء 
واأن  املغرب،  جاء مببادرة ح�رشية من 

مهامه  يوؤدي  الدوام  على  ظل  القن�سل 
بطريقة منا�سبة ومهنية متاما«.

اأي  تتلق  مل  »اململكة  اأن  بوريطة  واأفاد 
طلب من ال�سلطات اجلزائرية با�ستدعاء 
املا�سي،  وال�سهر  بوهران«  قن�سلها 
تناقلت و�سائل اإعلم جزائرية و�سفحات 
مقطعا  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 
املغربي  للقن�سل  اإنه  قالت  لقاء  يظهر 
املذكور، مع اأفراد من اجلالية املغربية 
اأمام مقر القن�سلية باملدينة، ويف �سياق 
برر  املكان،  ملغادرة  اجلالية  دعوته 
القن�سل طلبه بالقول: »تعرفون اأننا على 

اأر�س بلد عدو«.

اإنهاء مهام قائد القوات اجلوية

الرئي�ض يوا�ضل التغيريات على قيادة اجلي�ض
.     اللواء املقال عني باملن�شب يف �شبتمرب 2018

مهام  تبون،  املجيد  عبد  الرئي�س  اأنهى 
قائدا  من�سبه  من  بومعيزة  حميد  اللواء 
�سمن  جاء  قرار  يف  اجلوية،  للقوات 
على  الرئي�س  بها  يقوم  تغيريات  �سل�سلة 

قيادة املوؤ�س�سة الع�سكرية.
ووفق العدد االأخري من املجلة الر�سمية، 
 27 بتاريخ  رئا�سي  مر�سوم  مبوجب  فاإنه 
ي�سغل  الذي  تبون  اأنهى  املا�سي،  ماي 
اأي�سا من�سب وزير الدفاع والقائد االأعلى 
بومعيزة  اللواء  مهام  امل�سلحة،  للقوات 
�سيخلف  من  اإىل  البيان  ي�رش  مل  فيما 

بومعيزة يف املن�سب.
�سبمترب  يف  باملن�سب  بومعيزة  وعني 
2018، بعد اأن قاد املدر�سة العليا للطريان 
بوهران غربي البلد ومنذ و�سوله احلكم 
 12 يف  جرت  التي  الرئا�سة  انتخابات  يف 
بتغيريات  تبون  يقوم  املا�سي  دي�سمرب 
جميع  م�ست  اجلي�س  قيادة  يف  متتالية 
لوزارة  املركزية  االإدارة  وكذلك  فروعه 

الدفاع.
قائد  تويف  باأيام،  املن�سب  توليه  وبعد 
االأركان ال�سابق الفريق اأحمد قايد �سالح، 
اإثر نوبة قلبية يف 26 دي�سمرب وعني تبون 
ال�سابق  القائد  �سنقريحة  �سعيد  اللواء 

للقوات الربية خلفا له باالإنابة.
كما فقد قائد االأركان اجلديد �سفة نائب 
وزير الدفاع التي كان �سلفه الفريق قايد 

�سالح ي�سغلها ل�سنوات.
تغيريات  تبون  اأجرى   ،2020 مطلع  ومنذ 
عدة يف قيادة اجلي�س، �سملت تعيني اللواء 
للقوات  جديدا  قائدا  عثامنية،  حممد 
توىل  الذي  �سنقريحة  للواء  خلفا  الربية، 
قيادة االأركان. كما اأقال اجلرنال وا�سيني 
الداخلي  االأمن  ق�سم  اإدارة  من  بوعزة 
باملخابرات، وعني مكانه نائبه عبد الغني 
على  بوزيت  حممد  اللواء  وعني  را�سدي 
باملخابرات،  االأمن اخلارجي  راأ�س ق�سم 

خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.

الق�ساء  مدير  اأي�سا  التغيريات  وم�ست 
بو�سي�س،  عمار  اللواء  بالدفاع  الع�سكري 
ومت ا�ستبداله بالعقيد عا�سور بوقرة، كما 
والعمليات  التح�سري  دائرة  مدير  اأقال 
اللواء  وعني  ب�سار،  حممد  اللواء  بالوزارة 

حممد قايدي خلفا له.
ويف 2 جوان اجلاري، تراأ�س تبون اجتماعا 
هو  الدفاع  وزارة  مبقر  اجلي�س  قادة  مع 
الثاين من نوعه منذ و�سوله احلكم، واأ�ساد 
ال�سيا�سية  االأزمة  خلل  اجلي�س  مبواقف 
املا�سي  العام  البلد  �سهدتها  التي 

ومواجهة التحديات االأمنية.
جملة  اأكدت  املا�سي،  اأفريل  ومطلع 
وجود  افتتاحيتها  يف  )ر�سمية(  اجلي�س 
موؤ�س�سة  بني  كبري  وتنا�سق  ان�سجام 
الذي  ال�سعبي  الوطني  واجلي�س  الرئا�سة 
بالرئا�سة يف جميع املحطات  اأبدى ثقته 

الع�سيبة التي مرت بها البلد«.
ع . عبد ال�شلم

ع . عبد ال�شلم



للتحقيقات  اجلهوية  با�رشت امل�صلحة 
للدرك  اجلهوية  بالقيادة  اخلا�صة 
الوطني حتقيقات معمقة يف اجناز م�صاريع 
التليفريك بكل من وهران وتلم�صان والتي 
توقفت وت�صببت يف تبديد مايزيد عن 25 
مليار دج يف م�صاريع غري مطابقة ومهددة 
م�صادر  وح�صب  التحقيقات  للمواطنني  . 
والة واإطارات  و  جتر وزراء  قد  موؤكدة 
هذه  اأن  تبني  النقل  بعدما  بوزارة  �صامية 
واحتيال  ن�صب  جمرد  هي  امل�صاريع 
موؤ�ص�صات  مع  االجناز  اتفاقيات  اأن  ،كما 
الع�صابة  مل  قبل  من  مدعمة  اأجنبية 
واملتابعة  ،  الرتميم  بند  على  حتوي 
اأن  امل�رشوعني  كانا  بغر�ض  ليتبني 
العام  املال  واالحتيال  ونهب  الن�صب 
روؤو�ض  تهريب  اإىل  فقط  اإ�صافة 
االأموال  الذي ا�صتفادت منه   املافيا  من 
هذه  وراء  اجناز  كانت  التي  الع�صابة 
جاء  اأنها  املفرو�ض  من  التي  امل�صاريع 
بالغرب  واليتني  ال�صياحة  باأح�صن  لدعم 

اجلزائري.
�صوي�رشية  متكنت  موؤ�ص�صة  تلم�صان  ففي 

تلفرييك  تلم�صان  من  مليار   11 نهب  من 
الذي يربط مابني  احلو�ض الكبري)عو�ض 
وه�صبة  املدينة  اأرمدة(  و�صط 
الال�صتي  ال�صياحية املطلة على تلم�صان ، 
اأن هذا امل�رشوع توقف بعد �صنتني  حيث 
ليتم ترميمه مرتني قبل اأن يتوقف وتوؤكد 
مطابقة  غري  انه  اأجنز بطرق  املعاينة 
على  ت�صكل خطرا  والعربات  الكوابل  واأن 
بحي  اخلط  فوقهم  ال�صكان  الذين  يعرب 
كما   ، حي  اكرب  ب�صفته  ال�صعبي  بودغن 
ت�صكل خطرا على ركاب العربات ما جعل 
اجناز امل�رشوع  اإعادة  ال�صلطات تقرر 
فرن�صية  باالعتماد على �رشكة  من جديد 
عملية  يوؤكد  ،ما  جديد  ومببلغ  اأخرى 
االأ�صغال  بها  انطلقت  التي  االأوىل  الن�صب 

.
م�رشوع  توقف  فقد  وهران  بوالية  اأما 
بن  حي  يربط  الذي  وهران  تليفريك 
عبد  كروز وموالي  �صانتا  باأعايل  داود 
وهران  الغربية  باأعايل  ال�صياحية  القادر 
يزيد  ما  الدولة  كلف  الذي  امل�رشوع   ،
 05 اال  يلبث  مل  �صنتيم  مليار  ال15  عن 

االأعطاب  للتواىل  االأكرث  على  �صنوات 
قبل  من  املنجزة  االأ�صغال  اأن  ويت�صح 
ليتقرر   ، مطابقة  اأجنبية غري  موؤ�ص�صة 
جديد  وتغيري  امل�رشوع من  اإعادة 
الكوابل واالأعمدة االأمر الذي يثبت عملية 
لها  التي  تعر�صت  واالحتيال  الن�صب 
الكربى  االأموال  مدى  اجلزائر  ويك�صف 
املنهوبة خالل الع�رش �صنوات املا�صية ، 
من  واإطارات  وزراء  تورط  تبني  وقد  هذا 
وزارة النقل ، ووالة يف هذا امللف ال�صائك 
للوقوف  التحقيقات  به  انطلقت  الذي   ،
تكبدتها  التي  على  مدى  اخل�صائر 
اجلزائر جراء هذه  امل�صاريع املغ�صو�صة 
لهذه  م�صت  باالأهمية  ال�صياحية  التي 
كروز  �صنتا  اأغلقت  كني�صة  املناطق حيث 
وغزت  االأع�صاب   ، اأبوابها  واحل�صن 
التي  وال�صاحات  االألعاب  والغابات 
بهذه  ال�صواح  عدد  حتت�صنها  وتراجع 
املواقع ، واإن مت ا�صتدراكها بتلم�صان فاأن 
االأ�صغال  الإنهائها  تزال  تكابد  ال  وهران 

بخطى متثاقلة .
حممد بن ترار
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باية ع 

له  بيان  يف  الد�صتوري  املجل�ض   وك�صف 
اأنه اقرتاح اإعادة تبويب الوثيقة على نحو 
يربز الف�صل والتوازن بني ال�صلطات الثالث 
ال�صيا�صي  النظام  وطبيعة  يتما�صى  مبا 
التعديل  هذا  ظل  يف  تكري�صه  املن�صود 
ت�صمل  رئا�صي كما  ال�صبه  النظام  وهو  اأال 
باالإ�صافة  واقرتاحات  مالحظات  على 
اأو احلذف اأو اإعادة ال�صياغة تخ�ض 102 
بعر�ض  مرفقة  امل�رشوع،  مواد  من  مادة 

اأ�صباب خا�ض بكل اقرتاح م�صيفا
املجل�ض  ثمن  ال�صياق،  ذات  ويف 
اجلمهورية  رئي�ض  مبادرة  الد�صتوري 
دعائم  اإر�صاء  اأجل  من  الد�صتور  بتعديل 
على  تقوم  التي  اجلديدة  اجلمهورية 
التوازن  واإر�صاء  الدميقراطية  تر�صيخ 
حماية  وتعزيز  ال�صلطات  بني  والف�صل 
احلقوق االأ�صا�صية واحلريات وا�صتقاللية 
الق�صاء معتربا اأن مبادرة تعديل الد�صتور 
اجلمهورية  حموري  لبناء  اأ�صا�ض 
التي  التعهدات  يف  اجلديدة، املت�صمنة 
حملته  اأثناء  تبون  الرئي�ض  بها  التزم 
اأنها  االنتخابية لرئا�صيات موؤكدا 
احلراك  مطالب  �صميم  من  م�صتوحاة 
�صبعة  يف  ج�صدها  والتي  املبارك، 
التكليف  اأ�صا�صية ت�صمنتها ر�صالة  حماور 
ب�صياغة  كلفها  التي  اللجنة  وجهها  التي 
اأثنى  الد�صتور كما  تعديل  مقرتحات 
التي  احلكيمة  الطريقة  على  املجل�ض 
لوثيقة  وا�صعة  مناق�صة  بعث  يف  انتهجها 

املوؤ�ص�صات  مب�صاركة  الد�صتور،  تعديل 
املجتمع  واأطياف  ال�صيا�صية  واالأحزاب 
اآرائهم  الإبداء  املواطنني  وجميع  املدين 
�صابقة  هذه  اأن  معتربا  امل�رشوع  حول 
وركيزة  تبون  الرئي�ض  اأر�صاها  حميدة 
دعائم  بناء  �صبيل  يف  اأخرى  اأ�صا�صية 
اجلمهورية اجلديدة التي بادر بها رئي�ض 

اجلمهورية وين�صدها ال�صعب اجلزائري
البيان  الد�صتوري  ح�صب  املجل�ض   اأكد 
تعديل  وثيقة  اأنه عكف على درا�صة  ذاته 
الد�صتور، انطالقا من املهمة التي اأوكلها 
ال�صهر  وهي  اأال  الد�صتوري،  املوؤ�ص�ض  له 
الذي  االأمر  وهو  الد�صتور  احرتام  على 
بفعالية  االإ�صهام  غريه  من  اأكرث  يخوله 
الذي  الهام  امل�رشوع  هذا  اإثراء  يف 
ت�صودها  جديدة  جزائر  بناء  ي�صتهدف 

احلقوق  حماية  وتعزيز  الدميقراطية 
واحلريات، التوازن والف�صل بني ال�صلطات 
وا�صتقاللية الق�صاء واإحداث قفزة نوعية 
خالل  من  الد�صتوري  الق�صاء  جمال  يف 
اإن�صاء املحكمة الد�صتورية واأ�صار اإىل اأنه 
باالإ�صافة اإىل مهمة املحكمة الد�صتورية 
يف رقابة الد�صتورية، تتكفل اأي�صا مبهمة 
ال�صلطات  بني  النزاعات  يف  الف�صل 
قرر  التي  املهمة  وهي  واملوؤ�ص�صات 
واأوكلها  ا�صتحداثها  اجلمهورية  رئي�ض 
اإىل املحكمة الد�صتورية، �صمانا للتوازن 
بني ال�صلطات وال�صري العادي للموؤ�ص�صات 
ال�صفافية  الإ�صفاء  اآليات  د�صرتة  وكذا 
االنتخابية  اال�صتحقاقات  على  والنزاهة 
الوطنية  ال�صلطة  يف  ممثلة  الوطنية، 

امل�صتقلة لالنتخابات .

 رفع  املجل�س الد�شتوري مالحظاته واقرتاحاته حول امل�شروع التمهيدي لتعديل الد�شتور 
اإىل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون موؤكدا اأن  مبادرة تعديل الد�شتور اأ�شا�س حموري 

لبناء اجلمهورية اجلديدة, التي التزم بها الرئي�س تبون اأثناء حملة رئا�شيات 2019 
وامل�شتوحاة من �شميم مطالب احلراك ال�شعبي .

امل�شحات اخلا�شة ال ميكنها املطالبة باأي مبلغ تكميلي

�أر�سية رقمية تعمل بنظام 
�ل�سفاء لفائدة �حلو�مل

.        �شندوق التاأمينات يتعاقد مع 11 عيادة
 خا�شة كدفعة اأوىل

مكونة من 07 عنا�شر 

�جلي�ش يالحق جماعة 
�إرهابية جنوب بلعبا�ش

.       حتديد هوية 03 عنا�شر من الدعم اللوج�شتيكي 

اإطارات �شامية ووالة يف  قف�س االتهام

حتقيقات يف �إجناز »تيلفرييك« وهر�ن وتلم�سان
.      عمليتي ن�شب واحتيال من قبل �شركات  اأجنبيتني 

الوطني  اجلي�ض  قوات  با�رشت 
للمنطقة  وا�صعة  مت�صيط  ال�صعبي  عملية 
املمتدة ما بني جبال جنوب تلم�صان وجبال 
اإرهابية  ت�صم  جماعة  ملالحقة   �صعيدة 
تن�صط  الغربية  اجلهة  من  اإرهابيني   07
بهذه النواحي ح�صب ما ك�صف عنه م�صدر 

امني بالناحية الع�صكرية  الثانية.
التحقيقات  بعد  العملية  هذه   وتاأتي 
االأمنية التي با�رشتها مع  االإرهابي »اأمري 
اليا�ض » الذي اأوقف نهاية االأ�صبوع بعني 
ووثائق  كال�صينكوف   وبحوزته  متو�صنت 
، االأمر الذي عجل بتوقيف  هوية مزورة 
واالإ�صناد   للدعم  �صبكة  من   عنا�رش   03
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ض   03 تظم 
33 و41 �صنة  مبنطقة مرحوم 110 جنوب 
�صيدي  بلعبا�ض كما تبني اأن هذه ال�صبكة  
الدفلى  عني  جنوب  من  التحرك   دائمة 

مرورا بغابات �صلف وتي�صم�صيلت ، الرمكة  
ع�صفور  على  جبال  غاية  اإىل  �صعيد  
ال�صبع  واد  بجبال  مرورا  الغربية  احلدود 
جنوب  املاء  تاف�صور  وراأ�ض  مرحوم،   ،

�صيدي بلعبا�ض .
العديد  وجود   املعطيات  واأ�صارت  هذا 
لهذه  الدعم  توفر  التي  ال�صبكات  من 
تزويدها  يتم  التي  االإرهابية  اجلماعة 
الهواتف  و�رشائح  واملوؤن  بالطعام 
الهوية  وثائق  اإىل  النقالة  باالإ�صافة 
املزورة ح�صبما  علم من التحقيقات التي 
وعنا�رش  املوقوف  االإرهابي  مع  متت 
ال�صبكات   هذه  اأن  كما   ، الثالثة  الدعم 
احلطابني  من   تتكون  ما  غالبا  والتي 
اال�صتقرار  زعزعة  على  تعمل   ، والرعاة 

واالأمن باملنطقة.
حممد بن ترار

قال اأن التعديل م�شتوحى من مطالب احلراك

�ملجل�ش �لد�ستوري يقرتح 
�إعادة تبويب م�سودة �لد�ستور

الوطني  لل�صندوق  العام  املدير  ك�صف 
للتاأمينات االإجتماعية للعمال االأجراء اأنه 
التعاقد مع 9 عيادات  اليوم  اإىل غاية  مت 
توجد  اأخرى  و11  اخلا�ض  للقطاع  تابعة 
قيد الدرا�صة وذلك وفق املر�صوم تنفيذي 
رقم 20-60 موؤرخ يف 24-03-2020 الذي 
بني  املربمة  النموذجية  االتفاقية  يحدد 
هيئات ال�صمان االجتماعي واملوؤ�ص�صات 

االإ�صت�صفائية اخلا�صة للتكفل بالوالدة.
�رشح  ما  ح�صب  االتفاقية  هذه  وتهدف 
به املدير العام لل�صندوق، عبد الرحمان 
احلوامل  االأمهات  »مرافقة  اإىل  حلفاية، 
احلقوق  وذوات  اجتماعيا  لهن  املوؤمن 
يف  االأحقية  �رشوط  ت�صتوفني  اللواتي 
لل�صندوقني  االجتماعي  ال�صمان  اأداءات 

للعمال االأجراء وغري االأجراء« .
وبخ�صو�ض املعايري التي يجب اأن تتوفر 
يف العيادات الإخراطها يف هذه االتفاقية 
»ال�رشوري  من  اأنه  امل�صوؤول  ذات  قال 
الالزمة  الظروف  كل  على  العيادة  توفر 
املعايري  وفق  الن�صاط  هذا  ملمار�صة 
عدة  يف  اأطباء  توفر  �صيما  ال  الدولية 
الن�صاء  اأمرا�ض  بينها  من  اخت�صا�صات 
الوالدة  حديثي  واالأطفال  والتوليد 
ي�صهرون  الذين  الطبيني  و�صبه  واالإنعا�ض 
للمراأة  الكاملة  ال�صحية  الرعاية  على 
االإتفاقية  لالأحكام  طبقا  اإنقطاع  وبدون 

.«
كما اأ�صار ذات املتحدث اإىل اأن »ال�صندوق 
ال�صفاء  بنظام  تعمل  رقمية  اأر�صية  و�صع 
باإح�صار  احلامل  املراأة  مطالبة  دون 
حتمل  التي  االأداءات  يف  االأحقية  وثيقة 
كما ال ميكن  الرقمية  االأر�صية  ذات  عرب 
مبلغ  اأي  بدفع  للحامل  العيادة  مطالبة 

تكميلي-ي�صيف ذات امل�صوؤول-«.
القي�رشية  بالوالدات  يتعلق  فيما  اأما 
اأو�صح  –كما  تخ�صع  فاإنها  املربجمة 
كنا�ض  لل�صندوق  امل�صبق  االتفاق  –«اإىل 
اإالإقرتاح املعلل للطبيب  اأو كازنو�ض بعد 

املعالج يف حني و اإذا اإقت�صى االأمر اإجراء 
عملية قي�رشية غري مربجمة خالل الوالدة 
فيتم التكفل بالعمل الطبي ومعاجلته وفق 

اإجراءات املراقبة الطبية البعدية ».
التي ت�صتفيد  وحتدد االإتفاقية اخلدمات 
منها املراأة اأثناء الوالدة وفق الت�صعريات 
 100 بن�صبة  عليها  املن�صو�ض  اجلزافية 
باملائة يف اإطار نظام الدفع من قبل الغري 
املوؤمن  اأن  اأي  ال�صفاء  بطاقة  باإ�صتعمال 
لها اجتماعيا اأو ذوات احلقوق )الزوجة( 
ال تدفعن اأي مبلغ اإ�صايف –يذكر املدير 
اأو�صح حلفاية من  العام لل�صندوق-. كما 
جهة اأخرى اأن هذا النوع من االإتفاقيات 
باحلوامل  التكفل  حت�صني  يف  �صي�صاهم 
ان  اإىل  م�صريا  املحرومة  باملناطق 
ال�صندوق و�صع خمططا اإعالميا جواريا 
كل  ل�رشح  امل�صتفيدات  الإعالم  وا�صعا 
كل  عرب  باالإتفاقية  اخلا�صة  التفا�صيل 
امل�صتوى  على  املتاحة  االإت�صال  قنوات 

املركزي اأو الوالئي .
الوطني  ال�صندوق  باأن  باملنا�صبة  وذكر 
دخول  منذ  االإجتماعية  للتاأمينات 
من  اأزيد  تلقى  التنفيذ  حيز  االإتفاقية 
بالعيادات  بالوالدات  للتكفل  طلب   700
مت  قد  كان  و  اخلا�ض  للقطاع  التابعة 
بني  اتفاقية  ابرام  الفارط  مايو  �صهر  يف 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  ال�صندوق 
الوطني  وال�صندوق  االأجراء  للعمال 
و  االأجراء  لغري  االجتماعي  لل�صمان 
خا�صة  ا�صت�صفائية  موؤ�ص�صات   )9( ت�صع 
)نظام  التعاقد  اإطار  بالوالدة، يف  للتكفل 
ال�صغط  لتخفيف  الغري(  قبل  من  الدفع 
العمومية  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  على 
امل�صجلة  للوالدات  الكبري  للعدد  بالنظر 
�صتجد  االتفاقية  هذه  ان  كما  �صنويا، 
ال�صحية  الظروف  ظل  يف  اأكرث  اأهميتها 
اال�صتثنائية التي تعي�صها البالد اثر تف�صي 

فريو�ض كورونا امل�صتجد.
ع.عبدال�شالم
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�شارك فيها االآالف من كل الواليات 

اختتام "البكالوريا التجريبي"  عن بعد بالنعامة
اأنهى تالميذ االأق�شام النهائية يوم اخلمي�س املا�شي اآخر يوم من  امتحان البكالوريا التجريبي  االلكرتوين  الوطني 

عن بعد الذي دام 5 اأيام بالن�شبة لل�شعب العلمية والتقنية واأربعة اأيام بالن�شبة لل�شعب االأدبية و اللغات، يف 
مبادرة ا�شتثنائية نظمتها مديرية الرتبية بوالية النعامة و التي عرفت م�شاركة قيا�شية للمرت�شحني من جميع 

الواليات ، حيث مت و�شع من�شة رقمية حتت ت�شرفهم  من اأجل عملية الت�شجيل وا�شتقبال موا�شيع االمتحان 
واإعادة اإرجاع االأجوبة، وعرفت هذه العملية جتاوبا كبريا من طرف املرت�شحني للبكالوريا واأوليائهم، م�شتثمرين 

يف ذلك فرتة احلجر ال�شحي من اأجل التقومي وتعزيز معارفهم. 

اجلوية  بالقاعدة  اجلمعة  اأم�س  مت 
طائرات  �شحن  بالبليدة  ببوفاريك 
ع�شكرية ب90 طنا من املواد الغذائية 
كورونا  فريو�س  من  الوقاية  و�شائل  و 
امل�شتجد )كوفيد-19( قدمها الهالل 
اإر�شالها  �شيتم  و  اجلزائري  الأحمر 

خالل �شاعات ال�شباح الأوىل من اليوم 
ال�شبت اإىل  العا�شمة املالية باماكو. و 
لدى اإ�رشافها بعني املكان على عملية 
بهذه  الع�شكرية  الطائرات  �شحن 
رئي�شة  اأكدت  اإن�شانية,  امل�شاعدات 
بن  �شعيدة  اجلزائري  الأحمر  الهالل 

الثانية  تعد  العملية  هذه  اأن  حبيل�س, 
لدولة مايل  التي خ�ش�شت  نوعها  من 
منذ بداية هذه الأزمة ال�شحية بحيث 
طنا   30 الفارط  الأ�شبوع  اإر�شال  مت 
الت�شامنية  املبادرة  هذه  ت�شاف  و 
التي  العديدة  العمليات  �شل�شلة  اإىل 

اجلزائري  ال�شعب  خاللها  من  »عرب 
يف  جريانه  مع  تاآزره  و  ت�شامنه  عن 
ال�شعب«,  ال�شحي  الظرف  هذا  ظل 
»لن  اأنها  موؤكدة  تقول ذات املتحدثة 
تكون الأخرية و �شتتبع بعمليات اأخرى 

م�شتقبال«.

القاعدة اجلوية ببوفاريك 

 �سحن 90 طنا من امل�ساعدات الإن�سانية املوجهة ملايل

النعامة : اإبراهيم �شالمي

عبد القادر اأوبلعيد مدير الرتبية 
لوالية النعامة

كل الظروف   مواتية الإجناح هذا 
احلدث الوطني 

النعامة  بولية  الرتبية  مدير  اأ�شاد 
باملجهودات اجلبارة التي بذلها الطاقم 
الدرو�س عن  تقدمي  من  بداية  الرتبوي 
 « الدرا�شي  الربنامج  وا�شتكمال  بعد 
الرتكيز على  بيتي »حيث مت  ق�شمي يف 
لتالميذ  موجهة  دعم  ح�ش�س  برجمة 
المتحانات النهائية يف الأطوار الثالثة, 
مت  التي  الرقمية  املن�شة  خالل  من 
احلدث,  لهذا  خ�شي�شا  ا�شتحداثها 
البكالوريا  امتحان  تنظيم  وبخ�شو�س 
احلدث  مبثابة  يعد  الذي  التجريبي 
املتحدث  ذات  اأكد  فقد   , الرتبوي 
يعود  احلدث  هذا  جناح  يف  الف�شل  اأن 
الرقمنة  خلية  اإىل  الأوىل  بالدرجة 
الذين  املوظفني  و  الأ�شاتذة  وجميع 
جتندوا لإجناح هذه العملية التي كانت 
الطلبات  من  وا�شتقبلنا  األف  وطنية 
اجتياز  على  التالميذ  املقبلني  جميع 
امتحان البكالوريا التجريبي من خمتلف 

ال�شعب بوليات الوطن.

قادة خليفة م�شوؤول الرقمنة 
بوالية النعامة

الت�شجيل كان مفتوحا اأمام كل 
املرت�شحني 

يعرف اخلا�س و العام يف ولية النعامة 
اأ�شواطا  قطعت  قد  الرتبية  مديرية  اأن 
من  بداية  الرقمنة  جمال  يف  مهمة 
خمتلف  من  التالميذ  جميع  مرافقة 

كان  مبادرة  التعليمية  باإطالق  الأطوار 
» وكان ذلك  بيتي  » ق�شمي يف  �شعارها 
بف�شل امل�شاهمة الفعالة لعدد كبري من 
الرتبية  املوظفني مبديرية  الأ�شاتذة  و 
الربامج  ا�شتكمال  و  الدرا�شة  ملوا�شلة 
التعليمية, زيادة على ذلك تقدمي درو�س 
على  املقبلني  لتالميذ  موجهة  للدعم 
هذه  كللت  و  ال�شنة,  نهاية  امتحانات 
البكالوريا  امتحان  بتنظيم  املجهودات 
التجريبي اللكرتوين عن بعد عن طريق 
اإن�شاءها  الرقمية  التي مت  فتح املن�شة 
احلجر  ب�شبب  بديال  لتكون  خ�شي�شا 
العملية  كانت  هذه  حيث  ال�شحي, 

الوطنية ناجحة.

 املكلف باالإعالم مبديرية 
الرتبية 

جتربة رائدة بف�شل كفاءة 
اإطاراتنا 

النعامة  اإن جناح مديرية الرتبية بولية 
وطنية  رقمية  من�شة  ا�شتحداث  يف 
الثالث  الدرا�شي  الف�شل  ا�شتكمال  و 
البكالوريا  امتحان  بتنظيم  اأختتم  الذي 

وم�شاركة  بعد  عن  الكرتوين  التجريبي 
املئات من املرت�شحني من داخل ولية 
حدث  مبثابة  وخارجها  يعد  النعامة 
ملجهودات  كثمرة  جاء  والذي  كبري, 
هذه  يف  الرتبية  مديرية  طاقم 
اإطاراتها  بف�شل  ال�شتثنائية,  الظروف 
التي  الرقمنة  خلية  املجندة  خا�شة 
عالية  وكفاءات  اإطارات  عليها  ي�رشف 
جمهودات  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتوى, 
جميع الأ�شاتذة املتطوعني و املفت�شني 
بارز يف جناح هذه  دور  لهم  كان  الذين 
المتحانات عن بعد, و اأهم ما ميز هذا 
المتحان التجريبي اللكرتوين الأول من 
نوعه على امل�شتوى الوطني هو التنظيم 
املحكم و جتاوب جميع الفاعلني معه, 
اإىل  و�شول  والأولياء  التلميذ  من  بداية 
جميع املعنيني, و ل�شمان ال�شري احل�شن 
مت  المتحانات  هذه  �شري  ملجريات 
ا�شتحداث ثالثة خاليا رئي�شية للمتابعة 
و التكفل بالن�شغالت املطروحة طيلة 

اأيام المتحان.

االأ�شتاذ بن زاير بوعالم

هدفنا الوقوف على مدى ا�شتعداد 
التالميذ لالمتحانات الر�شمية

بوعالم  زاير  بن  الأ�شتاذ  جهته  من 
جمموعة  رفقة  التالميذ  رافق  الذي 
احلجر  بداية  منذ  الأ�شاتذة  من 
التي  الرقمية  املن�شة  عرب  ال�شحي 
فقد  الرتبية  مبديرية  ا�شتحداثها  مت 
بالدرجة  الأ�شا�شي  الهدف  اأن  اأكد 
المتحان  هذا  تنظيم  وراء  من  الأوىل 
على  الوقوف  هو  التجريبي  اللكرتوين 
لالمتحانات  طلبتنا  ا�شتعدادات  مدى 
اأ�شكال  كل  تبديد  و  القادمة  الر�شمية 
وتدريبه  التلميذ,  تعرت�س  التي  اخلوف 
على ا�شتغالل الوقت و تهيئته م�شتقبال 

لمتحانات نهاية ال�شنة.
انطباعات املرت�شحني من خمتلف 

ال�شعب

البكالوريا  ل�شهادة  املرت�شحون  ثمن 
و  النعامة  لولية  الرتبية  مديرية  مبادرة 
الطاقم  الرتبوي الذي رافقهم طيلة اأيام 
احلجر ال�شحي, من خالل تقدمي درو�س 
جميع  ل�شتدراك  برجمت  التي  الدعم 
النقائ�س املطروحة يف املواد الأ�شا�شية 
متطوعني,  باأ�شاتذة  ال�شتعانة  مت  حيث 
واإر�شاداتهم  ن�شائحهم  على  امل�شكورين 
عرب  التوا�شل  بوا�شطة  قدموها  التي 
الدرو�س  و  امل�شتحدثة  الرقمية  املن�شة 
ق�شمي   « خالل  من  بعد  عن  املقدمة 
المتحان  جمريات  وعن   ,  « بيتي  يف 
اأن  املرت�شحون  اأكد  فقد  اللكرتوين 
العملية �شارت ب�شكل عادي و مت ا�شتقبال 
موا�شيع البكالوريا يف الوقت املحدد عن 
متناول  يف  كانت  املن�شة  والتي  طريق 
التالميذ وهي فر�شة للمرت�شحني لتقييم 

مدى ا�شتعدادهم ل�شهادة البكالوريا.

يف ظل اإلغاء م�شابقات الرتقية الداخلية بقطاع الرتبية

اإحتياطيو الرتب الإدارية يطالبون بالتوظيف 
طالب اإحتياطيو الرتب الإدارية لقطاع 
الرتبية, الناجحون يف المتحان املهني 
من   ,2019 بعنوان  للرتقية  الداخلي 
وزير الرتبية الوطنية, حممد واجعوط, 
التدخل ل�شت�شدار رخ�شة ا�شتثنائية, 
الحتياطية,  بالقوائم  العمل  لتفعيل 
العمومية  الوظيفة  قبل  من  املوؤ�رشة 
بعنوان 2019, كحل قانوين توافقي ملا 
التي  ال�شتثنائية  الظروف  تقت�شيه  
درا�شية  ل�شنة  جتنبا  البالد,  بها  متر 
الع�شوائية  بالتكليفات  ومليئة  ملغمة 
للمال  وتوفريا  جهة,  من  للموظفني 

واجلهد والوقت من جهة اأخرى.
املطلبية  العري�شة  اأو�شحت  حيث 
لالحتياطيني املقدرين بـ402 �شخ�س, 
قارة,  منا�شب  يف  توظيفهم  �رشورة 
بعدما مل يعرف طريقا للت�شوية, وذلك 

على  فورية,  ب�شفة  العمل  خالل  من 
الحتياطية  القوائم  وا�شتغالل  تفعيل 
م�شالح  قبل  من  واملراقبة  املنجزة, 
منذ  املخت�شة,  العمومية  الوظيفة 
اإلغاء  ظل  يف  خا�شة   ,2019 اأوت 
لفئة  الداخلية  الرتقية  م�شابقات 
طريق  عن  ال�شنة,  هذه  الإداريني 
الرجوع اإىل املنا�شب املالية ال�شاغرة 
اخلرائط  �شمن  املوجودة  واملحررة 
الدرا�شية  لل�شنة  والإدارية  الرتبوية 
بطريقة  ال�شغور  ل�شد   ,  2020/2021

منظمة وعادلة ومن�شفة للجميع.
باأن  العري�شة,  ذات  اأكدت  حني  يف 
,وميكن  قانونية  املقرتحة  العملية 
بال�شتناد  وذلك  ميدانيا,  تطبق  اأن 
من   ,28 املادة  من   2 الفقرة  اإىل 
 12/194 رقم  التنفيذي  املر�شوم 

الذي   ,2012 اأفريل   25 يف  املوؤرخ 
تنظيم  كيفيات  على  زيادة  يحدد 
والفحو�س  والمتحانات  امل�شابقات 
والإدارات  املوؤ�ش�شات  يف  املهنية, 
تنظيم  كيفيات  واإجرائها,  العمومية 
اأنه  على  تن�س  التي  المتحانات, 
الحتياطية  القوائم  �شالحية  تنتهي 
امل�شابقة  فتح  تاريخ  عند  تلقائيا, 
الدرا�شية  لل�شنة  املهني  الفح�س  اأو 
قبل  تقدير  اأق�شى  وعلى  املوالية, 
احلالية,  ال�شنة  هذه  اختتام  تاريخ 
املر�شوم  باأحكام  عمال  وهذا 
يف  املوؤرخ   ,69-20 رقم  التنفيذي 
بتدابري  املتعلق   ,2020 مار�س   21
كورونا  فريو�س  انت�شار  من  الوقاية 
الأول  الوزير  تعليمة  وكذا  امل�شتجد, 
رقم 90 املوؤرخة يف 14 مار�س 2020, 

املربجمة  الأن�شطة  تعليق  املت�شمنة 
العمومية  املوؤ�ش�شات  قبل  من 
ذلك  يف  مبا  واملحلية,  املركزية 
عنها  يرتتب  وما  امل�شابقات  تاأجيل 

من تدقيق وتثبيت لقوائم الناجحني.
يف  الإداريون,  ليختتم الحتياطيون 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  مديري  رتب 
من  الثالثة,  التعليمية  لالأطوار 
ونظار  الوطنية,  الرتبية  مفت�شي 
نواب  الرتبية,  وم�رشيف  وم�شاعدي 
البتدائية,  املدار�س  مديري 
م�شت�شاري التوجيه املدر�شي واملهني 
وم�شت�شاري الرتبية الوطنية, ر�شالتهم 
الناجحني  اأ�شماء  حتوي  بقائمة 
واملقدر  ولية,   15 يف  املعنيني 

عددهم 402 �شخ�س.
مرمي خمي�شة

اأمــن واليـة امل�شيلة

توقيف ثالثة اأ�سخا�ص تورطوا يف 
�سرقة �سكنات �ساغرة 

متكنت قوات ال�رشطة التابعة لالأمن 
احل�رشي احلادي ع�رش باأمن ولية 
امل�شيلة, من توقيف ثالثة اأ�شخا�س 
 65 و   31 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
�رشقة  عملية  يف  لتورطهم  �شنة 
والأغرا�س  الأبواب  من  جمموعة 
قيد  �شاغرة  �شكنات  داخل  من 
اجلديد  احل�رشي  بالقطب  الت�شليم 
الق�شية  امل�شيلة,وقائع  مبدينة 
لذات  معلومات  ورود  اإىل  تعود 
عملية  حدوث  مفادها  امل�شالح 
ال�شكنات  �رشقة من داخل عمارات 
والواقعة  ال�شاغرة  الجتماعية 
مبدينة  اجلديد  احل�رشي  بالقطب 
بعد  فيما  اأكدها  والتي  امل�شيلة, 
املكلفة  للموؤ�ش�شة  القانوين  املمثل 
خالل  ومن  ال�شكنات,  هذه  ببناء 
والتحري  البحث  عمليات  تكثيف 
الرئي�شي  الفاعل  اإىل  التو�شل  مت 
ا�شرتجاع  مع  وتوقيفهم,  و�رشيكيه 

 14 يف  واملتمثلة  امل�رشوقات  جل 
بع�س  اإىل  بالإ�شافة  خ�شبيا  بابا 
كاحلنفيات  الأخرى  الأغرا�س 
بعد  وذلك  النحا�شية  والأنابيب 
مل�شاكن  اإيجابية  تفتي�س  عمليات 
ملفات  اإجناز  ليتم   , فيهم  امل�شتبه 
اأمام  وتقدميهم  �شدهم  ق�شائية 
ال�شيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
بالت�شلق  ال�رشقة  اأجل  امل�شيلة, من 
الليل  ظرف  توافر  مع  والك�رش 
وا�شتح�شار مركبة ذات حمرك من 
باإخفاء  متبوع  الفعل  ت�شهيل  اأجل 
املف�شي  والإهمال  م�رشوقة  اأ�شياء 
على  اأحالهم  الذي  ال�رشقة,  اإىل 
اأمر  اأين  الفوري  املثول  جل�شة 
باإيداع امل�شتبه فيه  قا�شي اجلل�شة 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ش�شة  الرئي�شي 
امل�شتبه  ا�شتفاد  فيما  بامل�شيلة 
ا�شتدعاء  من  الآخران  فيهما 

مبا�رش.

اأمن والية امل�شيلة

حترير 56 خمالفة متعلقة بعدم 
ارتداء كمامة

ولية  اأمن  م�شالح  �شجلت 
الدوائر  اأمن  ذلك  يف  امل�شيلة,مبا 
التابعني لها,خالل يومني,94 خمالفة 
اخرتقوا  الذين  الأ�شخا�س  �شد 
ال�شحي,الذي  احلجر  اأوقات 
يندرج يف اإطار الوقاية من فريو�س 
كورونا,وو�شع 6 مركبات باملح�رش 
اأ�شحابها  البلدي,ملخالفة 
بيان  احلجر,واأ�شاف  لإجراءات 
 56 حترير  مت  اأنه  الأمن  م�شالح 
خمالفة متعلقة بعدم ارتداء القناع 

هذه  حترير  »كمامة«وياأتي  الواقي 
اإجبارية  اإقرار  بعد  املحا�رش 
ارتداء الكمامات الواقية,مع اتخاذ 
�شد  الالزمة  القانونية  الإجراءات 
اإىل  ملفاتهم  وحتويل  املخالفني 
�شخرت  وقد  الق�شائية,  اجلهات 
امل�شيلة,كل  ولية  اأمن  م�شالح 
والب�رشية,من  املادية  الإمكانيات 
�شارم  �شحي  حجر  فر�س  اأجل 

للحد من انت�شار فريو�س كورونا.
عبدالبا�شط بديار

ب�شعيدة غليزان ووهران و مع�شكر
 و�شيدي بلعبا�س

مرق عقاري ين�سب على 700 مكتتب  
.    �شلبهم ما يزيد  عن 750 مليار �شنتيم  

وفر اإىل اخلارج 

با�رشت امل�شالح الق�شائية ملحكمة 
جمال الدين بوهران التحقيق  يف 
بها  تقدمها  ق�شائية   700دعى  
»ح  العقاري  املرقي   �شحايا 
تبني  والذي  بوهران   املقيم  ,م« 
يف  مكتتب   700 على   ن�شب  انه 
بوليات  ترقوية  �شكنية  م�شاريع 
بلعبا�س,�شعيدة,  �شيدي  وهران,   :
اإىل  يفر  اأن  قبل  , غليزان  مع�شكر 
اخلارج منذ قرابة ال11 �شهرا يف 
ومديرته  زوجته   توقيف  مت  حني 

التجارية  .
من  املكتتبون  ال�شكان  وكان  هذا 
 700 حوايل  رفعوا  قد  وليات    5
املرقي  �شد  ق�شائية   دعوى 

والحتيال  الن�شب  بتهم  العقاري  
, يف حني ي�شتبه يف تورط اإطارات 
من مديريات ال�شكن بهذه الوليات 
اأن  تبني  بعدما  خا�شة  امللف  يف  
توجيههم  مت  امل�شتفيدين    بعد 
هذه  اإىل  ال�شكن  مديرية  قبل  من 
به  يثقون  جعلهم  ما  املقاولة 
بني  ما  مالية  مبالغ  له  ويدفعون 
�شكنات  قيمة  من  باملائة  و50   10
يف  بعد  الأ�شغال  بها  تنطلق  مل 
مواقع تبني فيما بعد اأنها وهمية , 
اآخرين  هذا وي�شتبه وجود �شحايا 
مل  لزالو  الذين  مغرتبني  قبل  من 

يقدموا دعاوي بعد .
حممد بن ترار

عبدالبا�شط بديار
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�شنلجاأ اإىل العدالة ال�شرتجاع احلزب
 اإذا اقت�شى االأمر

الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  املوحدة  القيادة  رئي�س  اأكد 
عبد الرحمن بلعياط عزمه على موا�صلة العمل على اإبطال 
الدورة الأخرية للجنة املركزية املنعقدة يف 30 ماي املا�صي 
للأمني  باإر�صال  اأم�س  اأول  الداخلية  بعثت  اأن  بعد  ونتائجها 
نتائج  على  موافقتها  يبلغه  بعجي  الف�صل  اأبو  اجلديد  العام 
العدالة  اإىل  �صتلجاأ  جمموعته  اأن  بلعياط  وذكر  الدورة. 
اجلزائرية معربا عن ثقة تامة يف اأن هذه الأخرية �صتن�صفه 
لأنه على ثقة تامة بالعدالة اجلزائرية التي حتررت، كما قال، 
من القيود والتداخلت مع ال�صلطة التنفيذية التي عانى منها 

احلزب يف املا�صي.
يف  عرب  قد  للحزب  ال�صابق  ال�صيا�صي  املكتب  من�صق  وكان 
ت�صجيل تلفزيوين مع »الو�صط« اأنه كان ياأمل اأن تطبق وزارة 
ن�صابها نظرا  اإىل  الأمور  تعيد  باأن  القانون ل غري  الداخلية 
من  تنطلق  قانونية  اعتللت  من  الأخرية  الدورة  �صاب  ملا 
اأ�صغالها انتهاء بنتائجها التي راأى  ا�صتدعاء الدورة اإىل �صري 
اأنها متثل مهزلة ل تليق بحزب بحجم حزب جبهة التحرير 
الوطني ل�صيما يف الظرف ال�صعب الذي متر به البلد حيث 
بكوادره  اإىل حزب قوي  قال،  كما  رئي�س اجلمهورية،  يحتاج 
الوطني  التحرير  جبهة  عليه حزب  كان  كما  �صيا�صته  ون�صج 
خدمة  يف  ملبادئه  وفيا  ظل  حيث  ال�صتقلل  فرتة  طيلة 

البلد.
الدورة  تخللت  القانونية  التجاوزات  كثريا من  بلعياط  وعدد 
الأخرية والدورات التي �صبقتها، انطلقا من ا�صتدعائها من 
�صخ�س ل �صفة قانونية له فال�صيد علي �صديقي الذي ل ي�صك 
بلعياط يف خ�صاله الن�صالية مل يكن موؤهل ل�صتدعاء الدورة 
اأع�صاء  عدد  ثلثي  اأو  العام  الأمني  اخت�صا�س  من  هو  الذي 
اللجنة املركزية اأو الأكرب �صنا يف املكتب ال�صيا�صي يف حالت 
ا�صتقالة الأمني العام اأو �صحب الثقة منه. واأ�صهب بلعياط يف 
ذكر الختللت التي �صابت الدورة مربزا اأن �صري الأ�صغال مل 
يكن مطابقا للقانون الداخلي للجنة املركزية الذي ي�صرتط 
اإىل  اللجوء  العام  الأمني  الرت�صيحات ملن�صب  تعدد  حال  يف 
اإل  متعددة  كانت  الرت�صيحات  اأن  مذكرا  للف�صل  ال�صندوق 
التزكية  طريق  عن  كان  اجلديد  العام  الأمني  انتخاب  اأن 
اإليه  تعر�س  الذي  املريب  الإق�صاء  الأيدي ف�صل عن  برفع 
الدورة  من  اأق�صي  الذي  بن حمودة  املرت�صحني جمال  اأحد 
اأنه  بعد  فيما  تبني  ما  وهو  كورونا  بفريو�س  اإ�صابته  بداعي 
غري �صحيح. وفوق كل ذلك اأنكر بلعياط على اللجنة املركزية 
�رشعية انتخاب اأمني عام جديد خارج عهدتها التي انتهت يف 
30 ماي املا�صي اإذ ل ميكن الدخول يف عهدة جديدة بهيئات 
العهدة ال�صابقة. ويف هذا ال�صياق دعا اإىل حتكيم �صوت العقل 
والبحث عن حل �صيا�صي بت�صكيل جلنة وطنية لتح�صري موؤمتر 
حادي ع�رش للحزب يكون جامعا جلميع الأطراف وم�صتجمعا 
جلميع الكوادر التي يحتاجها احلزب وحتتاجها الدولة، كما 
قال. واأ�صار يف هذا ال�صدد اإىل اأنه يف حالة عدم ال�صتجابة 
لنداء العقل فاإن العدالة هي الفي�صل مذكرا اأنه ومن معه لن 
اإىل  اأخرى  مرة  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  بجر  ي�صمحوا 
امل�صارات  وهي   2013 اأوت   29 من  اتبعتها  التي  امل�صارات 
التي اأدخلت اإىل احلزب وجلنته املركزية من هب ودب وظل 
مطية للنهب والف�صاد وبروز قياداته بطريقة مريبة على راأ�س 

جلنة مركزية هجينة مغلوبة على اأمرها.
كونه  للحزب  ال�صيا�صي  املكتب  موؤقتا  يراأ�س  بلعياط  وكان 
الأكرب �صنا فيه بعد �صحب الثقة من الأمني العام الأ�صبق عبد 

العزيز بلخادم يف 31 جانفي 2013 وكان مكلفا بدعوة دورة 
اللجنة املركزية للنعقاد لنتخاب اأمني عام جديد يف ظرف 
�صهر اإل اأن ذلك مل يحظ مبوافقة رئي�س احلزب اآنذاك عبد 
التي  ال�صحية  وعكته  بعدها يف  دخل  الذي  بوتفليقة  العزيز 
ا�صطرته للغياب عن البلد اإىل غاية جويلية من ال�صنة ذاتها. 
ويف اأوت عاد ال�رشاع داخل الأفلن اإىل الواجهة بعد مبادرة 
فريق من اللجنة املركزية باإيعاز من حميط الرئي�س بوتفليقة 
مع  بالتوازي  الأورا�صي  بفندق  املركزية  اللجنة  دعوة  اإىل 
ا�صتدعاء بلعياط الدورة يف فندق الريا�س ب�صيدي فرج قبل 
اأن يجد اأبواب الفندق مو�صدة لي�صطر اإىل عقد الدورة مبقر 
الدورة بطريقته  الفريق الآخر �صمم على عقد  احلزب لكن 
رغم  راي�س  مراد  لبئر  الإدارية  املحكمة  من  موؤيد  بقرار 
ببطلنها ف�صل عن  يق�صي  الدولة  �صدور حكم من جمل�س 
انتهاكا  بلعياط  اعتربه  ما  وهو  عنوة  الأورا�صي  قاعة  دخول 

للقانون وا�صتغلل للنفوذ من قبل وزير العدل الطيب لوح.
وعرب بلعياط من جانب اآخر عن ارتياحه من موقف الرئي�س 
عبد املجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد مما جرى 
ل  اأن  اأعلنا  حيث  املا�صي  ماي   30 يوم  املوؤمترات  بق�رش 
اأن قدما ا�صتقالتهما من اللجنة املركزية  �صلة لهما به بعد 
للحزب الذي ل ينويان التاأثري على م�صاره التنظيمي مذكرا 
باأي حزب  له  اأنه ل �صلة  الرئي�س موؤخرا من  اإليه  اأ�صار  مبا 
تربهن  اأن  ومتنى  اجلزائريني  لكل  رئي�س  واأنه  الأحزاب  من 
التامة ل�صيما واأن وزير العدل ظل  العدالة عن ا�صتقلليتها 

يردد باأنها حتررت.

تبون ال يريد د�شتورا على املقا�س

التعديلت  م�صودة  حول  اجلارية  املناق�صات  �صياق  ويف 
اأ�صاد عبد الرحمن بلعياط برئي�س جلنة اخلرباء  الد�صتورية 
لعرابة  حممد  اجلديدة  الد�صتورية  الوثيقة  باإعداد  املكلفة 
ومقررها وليد العقون واأع�صائها مربزا اأنها قامت بعمل جبار 
ي�صتحق التقدير اإذ مكنت اجلزائر بعملها التقني وال�صيا�صي 
اجليد وال�رشيح والواقعي وبف�صل نزاهتها الفكرية وكفاءتها 
اإىل  اللجوء  دون  د�صتورية  تعديلت  ت�صيغ  اأن  من  العالية 
للجامعة  فخر  م�صدر  راأيه  يف  وهذا  الأجنبية  ال�صت�صارة 
واأن  ل�صيما  اجلزائر  يف  الدميقراطية  ويخدم  اجلزائرية 
الرئي�س تبون اأخذ موقفا مييزه عن غريه وهو اأنه ل يرمي اإىل 
د�صتور على مقا�صه وهو موقف �صيا�صي واأخلقي ي�صجل له 
ح�صب بلعياط حيث منح فر�صة مناق�صة الوثيقة ب�صفة حرة 
بعد اأن عكفت جلنة من املخت�صني على اإعدادها م�صريا اإىل 

اأن العيب يقع على من ل يريد اإثراء امل�رشوع الآن. 
اأن  بعد  للد�صتور  جديدة  تعديلت  اإجراء  اإىل  الداعي  وعن 
التعديلت  على  يعاب  ما  اأن  بلعياط  ذكر  مرات  عدة  عدل 
ال�صابقة هو الذي ا�صتوجب معاجلة الأمور ب�صكل نهائي هذه 
بعني  تاأخذ  مل  اأنها  التعديلت  تلك  على  يعاب  ومما  املرة، 
العتبار الأزمات ال�صيا�صية التي ميكن اأن تقع مثل تلك التي 
الرئي�س  ا�صطرار  بعد  املا�صي  العام  اجلزائر  فيها  وقعت 
ح�صا�صة  مرحلة  يف  البلد  اأدخلت  التي  لل�صتقالة  ال�صابق 
جعلت اجلي�س يتدخل وياأخذ بزمام الأمور اإىل غاية انتخاب 

رئي�س جديد. 
لوثيقة  جدية  ملناق�صة  حزبه  ا�صتعداد  عن  بلعياط  وعرب 
ا�صتعادة عافيته قريبا  اإذا متكن من  الد�صتورية  التعديلت 
مناق�صة  عند  ال�صيا�صي  للو�صع  �صحيحة  قراءة  اإىل  ودعا 
من  »رج�س  الربملاين  النظام  اأن  اإىل  م�صريا  الوثيقة  هذه 
عمل ال�صيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون« كما ا�صت�صهد بف�صل 

 1946 عام  بد�صتور  فرن�صا  يف  الرابعة  اجلمهورية  جتربة 
ي�صاعد  �صيا�صة عقيمة ومل  ينتج  اإنه  ديغول  قال عنه  الذي 
فرن�صا ملعاجلة اآثار احلرب العاملية الثانية ومواجهة تاأثري 
اجلمهورية  تاأ�صي�س  برر  مما  اجلزائرية  التحريرية  الثورة 
التي  تون�س  على  ينطبق  ذاته  والأمر   ،1958 عام  اخلام�صة 
ل تزال منذ 2011 يف جدل �صيا�صي يف ظل و�صع اقت�صادي 
النظام  اختيار  بلعياط،  يقول  فاإن من احلكمة،  لذا  منهار. 
رئي�س  مع  للجمهورية  رئي�س  القائم على وجود  الزدواجي 
حكومته ووجود نائب لرئي�س اجلمهورية ب�صلحيات وفرتة 

حكم مطروحة للنقا�س. 
اأنه  بلعياط  راأى  املطروحة  الوثيقة  حول  ملحظاته  وعن 
الديباجة ل ينبغي اأن حتتوي على اأ�صياء قد يكذبها الزمن 
معربا عن حتفظه من د�صرتة احلراك ال�صعبي معتربا اأن هذا 
الأخري ل يزال يف م�صاره ومل ينته بعد ول اأحد يعلم نهايته. 
كما حتفظ على د�صرتة الهيئة امل�صتقلة لتنظيم النتخابات 
م�صريا اإل اأن ا�صتقلليتها لي�صت �صمانة اأكيدة على نزاهتها 
ودعا  التزوير  من  �صليمة  انتخابات  تنظيم  يف  وجناحها 
باملنا�صبة اإىل عودة �صلطة تنظيم النتخابات اإىل احلكومة 
ووزارة الداخلية بالأخ�س لأنها م�صوؤولة اأمام الرئي�س واأمام 
تنظيم  �صلطة  بينما  احلكومة  عنه  انبثقت  الذي  ال�صعب 
النتخابات جتد نف�صها غري م�صوؤولة اأمام اأي جهة فاأف�صل 
�صمان للرقابة على تنظيم النتخابات هو و�صعها بني اأيدي 

احلكومة يف راأي بلعياط.

الو�شع االقت�شادي يدعو اإىل ترك
 اخلالفات ال�شيا�شية

وعرج بلعياط من جانب اآخر على الو�صع القت�صادي الذي 
اعتربه �صعبا ويتطلب �صجاعة كبرية ملواجهته ل�صيما مع 
تدهور اأ�صعار املحروقات وركود الن�صاط التجاري منذ اأكرث 
من �صهرين اإىل جانب املخاطر على احلياة ال�صحية، م�صريا 
اإىل اأن و�صعية مثل هذه تتطلب حتقيق اإجماع وطني وتعبئة 
داعيا جميع  وجتنيد اجلميع دون ح�صابات ظرفية و�صيقة 
الأطراف ال�صيا�صية اإىل ت�صوية اأو�صاعها الداخلية وبالأخ�س 
كفاعل  العودة  من  ليتمكن  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
والقت�صادية  املالية  البلد  م�صاكل  كل  ملعاجلة  �صيا�صي 
باأن  �صمنية  اإ�صارة  يف  الديبلوما�صية  وحتى  والجتماعية 
ال�صلطة احلالية ل متلك ما يكفي من املقومات ملواجهة 
�صعوبة الو�صع دون اللجوء اإىل حزب جبهة التحرير الوطني 
على حد  الأزمات  الطويلة يف حل  وال�صتفادة من جتربته 

تعبري بلعياط. 
املمركزة  التنمية  اعتماد  اإىل  بلعياط  دعا  املنا�صبة  وبهذه 
على الذات بعد جتاوز جائحة كورونا وهذا يظهر يف نظر 
اإىل  ال�صباب  وجه  الذي  تبون  الرئي�س  �صيا�صة  يف  بلعياط 
بال�صوؤون  خمت�صة  وزارات  واأن�صاأ  ال�صحراء  يف  ال�صتثمار 
الأمر،  وهذا  الرثوة  خللق  اأداة  ال�صباب  جلعل  ال�صحراوية 
ال�صعوبات  بتفهم  اجلميع  جتنيد  يتطلب  بلعياط  نظر  يف 
احلالية والكف عن املطالبة املبالغ فيها وال�صتعداد لبذل 
املزيد من اجلهد لكن هذه التعبئة تتطلب مناخا �صيا�صيا، 
يقول بلعياط الذي يثق يف تكوين تبون وجتربته يف الت�صيري 
وهو يدرك �رشورة تغيري امل�صهد ال�صيا�صي لتوفري �رشوط 
الإقلع وهو التغيري الذي ميكن اأن مي�س احلكومة احلالية 
جبهة  يكون حلزب  ائتلفية  حكومة  اإىل  الو�صول  اأجل  من 

التحرير الوطني ن�صيبها املنا�صب لها.   

عبد الرحمن بلعياط يتحدث

بقلم اح�شن خال�س   

�شكل الراهن ال�شيا�شي ال�شيما تطورات 
اأزمة حزب جبهة التحرير الوطني 
بعد انعقاد الدورة االأخرية للجنة 
املركزية وكذا املناق�شات اجلارية 

اخلا�شة بالتعديالت الد�شتورية اإىل 
جانب ال�شروط التي البد اأن تتوفر 
لنجاح احلكومة يف تخطي االأزمة 

االقت�شادية احلالية، حماور حديث 
خ�س به الوزير ال�شابق وع�شو القيادة 
املوحدة االأفالن واملخت�س يف القانون 
الد�شتوري عبد الرحمن بلعياط بوابة 

»الو�شط تيفي«  

اأزمة االأفالن، الد�شتور والو�شع االقت�شادي 

الباحث االأزهري �شبغة
 اهلل الهدوي

وعطفا على كل تلك اخلدمات النه�صوية امتد 
الفقيد اإىل جمالت اأخرى التي تتلم�س �صغاف 
احلديثة  الهند  موؤ�ص�س  مع  وعا�س  الهند، 
العلمانية  ثغور  جوهر لل نهرو كمرابط على 
والتعاي�س، فمن هاتني البطلني قامت يف الهند 
تنوعت  مهما  والإرهاب  التطرف  تتحدى  اأمم 
للعامل  واأذاعت  عناوينه،  واختلفت  اأ�صكاله 
اأجمع باأنه« ل دين للإرهاب نعرفه به ، لو داأبه 
على  خدماته  تقت�رش  ومل  والتاأويل«،  التكبري 
املنظمات  كل  مع  وقف  بل  والفنون  الرتبية 
والتنمية،  العدالة  فكرة  تتبنى  التي  الإن�صانية 

لدرجة اأنه عا�س يف قلوب املليني قريبا من 
وذلك  مرتني  الربملان  اإىل  فانتخب  نداءاتهم 
يف عام 1952 م و1957 م، ويف فرتة برملانيته 
�صعيدي  يف  مذهل  تطورا  الهند  �صجلت 
القت�صاد والرتبية لتعي�س الهند بعده يف ظلله 
اأخرى،  اإىل  دوحة  من  ا�صتطالت  التي  الوارفة 
وح�صل البطل على جوائز قيمة تقديرا جلهوده 
دولة  ت�صكيل  اأجل  من  بذلها  التي  امل�صنية 
امل�صطربة،  الزمن  تيارات  مع  تواكب  حديثة 
فمن اأهمها جائزة »بهارت رتنا« التي منحت له 
بعد وفاته يف عام 1992م، فلو اخت�رشنا حياة 
اأبي الكلم اآزاد ن�صطر اإىل اقتبا�س عبارة اأبو 
الهندي الروحي مهامتا غاندي �صفري اللعنف 
اإنه   « الفقيد  عن  عرب  اإذ  ال�صلمي  والكفاع 
واأفلطون،  اأر�صطو  بقية  التعليم،  اإمراطورية 

التي تبدد �صحب  الأفكار واملعارف  مو�صوعة 
الهند الداكنة«.

موؤلفاته
برتجمة  فيها  قام  الذي  القراآن  ترجمان    .  1
وا�صتمل  الأردية،  اللغة  اإىل  القراآن  معاين 
الأثرية  وال�صور  اخلرائط  على  هذا  تف�صريه 
يكمل  مل  واإن  املراد،  لتو�صيح  واملثالية 
بحثية  در�صات  بعدة  قام  لكنه  التف�صري  عمل 

وا�صتق�صائية يف علوم القراآن،
الأحداث  فيه  يحلل  الذي  كربلء،  �صهيد   .  2
املوؤملة التي حدثت يف كربلء، اإىل جانب اأنه 
طماحا  قط  يك  مل  ح�صني  الإمام  باأن  يو�صح 
�صيا�صيا وما كان يرغب يف الولية، وكان يريد 
العودة اإىل املدينة بعد تهدئة الأو�صاع وطماأنة 
ا�صت�صهد  حتى  الأو�صاع  تقلب  لول  امل�صلمني 

الإ�صلمية  املبادئ  لكل  جت�صيدا  كربلء  يف 
النبيلة

3 . غبار خاطر، يعد  من اأبرز الأعمال الأدبية 
اأيام  الفقيد، وهو عبارة عن مذكراته  قام بها 
من  مبهارا�صرتي  نغار  اأحمد  قلعة  يف  تقيده 
الحتلل الربيطاين، وهو جمموعة 24 ر�صالة 
مولنا  احلميم  �صديقه  خللها  من  تخاطب 
حبيب الرحمن ال�صريواين، ون�رشت موؤخرا بعد 

اإفراجه من القيد عام 1946م.
4 . الهند تظفر بال�صتقلل، هذا كتاب يعد من 
املرجعيات الأوىل لتاريخ الهند، وهو انعكا�س 
�صامل للأفكار التي تبناها اأبو الكلم اآزاد نحو 
ق�صية  راأ�صها  ويف  البارزة،  ال�صيا�صية  الق�صايا 
فرتة  تخ�صع  ومل  تتفق  مل  التي  باك�صتان  دولة 
اأو  دينية  اأ�ص�س  على  دولة  تاأ�صي�س  مع  حياته 

عن  الأول  الدفاع  خط  الفقيد  وكان  لغوية، 
الهند املتحدة التي تعتز بالوحدة يف التنوع.

فمن ال�صخ�صيات التي اأثرت يف منهجه الفكري 
جامعة  فكرة  موؤ�ص�س  خان  اأحمد  �صيد  �رش 
عليجرة، وجمال الدين الأفغاين ور�صيد ر�صا، 
وكان اأبرز ما تاأثر به ال�صاعر الإ�صلمي الكبري 
حممد اإقبال رغم اخللفات الفكرية يف ق�صية 

تاأ�صي�س دولة باك�صتان
مبادئ  اأهمها  من  عدة  بحوثا  ف�صيلته  وترك 
الفل�صفة وم�صاألة اخللفة واحلرية يف الإ�صلم 
الق�صايا  يف  نظره  عمق  على  تدل  والتي 
م   1957 عام  عاملنا  عن  ورحل  املختلفة، 
�صتات  ومللمت  اخلري  األوان  حياة جمعت  بعد 
الهند، فعا�س وطنيا ودينيا بكل ما يحمل معنى 

الكلمة.

اأبو الكالم اآزاد

اجلزء 02رائد ال�شحوة العلمية يف �شبه القارة الهندية

24 �شاعة
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ليبيا 42 مليار برميل برتول 
ومناجم الذهب واملعادن 

ال�شخمة.. هكذا يرى الل�شو�ص 
ليبيا.. اإنه البلد العربي الكبري 

»1.8 مليون كيلومرت مربع« 
الرابط بني م�شرق العرب 
ومغربهم، واملواجه لأوربا 

على بعد 200 كيلومرت تاركا 
ظهره لدول اإفريقية النيجر 
وت�شاد املخرتقتني متاما من 

قبل املو�شاد الإ�شرائيلي.. 
الآن حتت�شد على اأر�شه كل 
الأجندات واأ�شحاب امل�شالح 

الإقليميني والدوليني يف احلني 
الذي تنكر له جريانه العرب 
يتخبط يف دمه او ي�شاركون 

يف نزفه غري مدركني �شرورة 
التقدم بقوة وحزم حلل 

امل�شكلة الليبية يف اإطار عربي 
جواري بعيدا عن التدخالت 

الأجنبية غري مقدرين خطورة 
ما �شيواجهون لو ا�شتقر الأمر 

ملخطط التفتيت.

اإخرتاق

الدور ال�سهيوين يف الأزمة الليبية
الأكرث  ال�ستعمارية  ال�رضبة  هي  ليبيا  اأزمة 
اإيالما والأخطر على امل�ستوى ال�سرتاتيجي 
موقعها  تفتيت  على  اآثارها  حلجم 
اأمن  على  �سلبيا  وحتويله  اجليوا�سرتاتيجي 
اأو�ساع  م�ستغلني  وا�ستقرارها   املنطقة 
الإقليمي  جوارها  واأو�ساع  املحلية  ليبيا 

امل�ستدعي لقدوم الأجانب..

تركيا والوفاق:

الوطن  م�ساحة  يف  اأردوغان  تركيا  تتحرك 
اإ�سرتاتيجية  عالقات  عن  تبحث  العربي 
بعد ان اأدركت ان اأوربا لن تقبلها يف النادي 
هم�ستها  اخل�سم  الدول  وان  امل�سيحي 
املت�ساطئة  للدول  القاهرة  موؤمتر  يف 
تر�سي  ال�سودان  يف  فتحركت  للمتو�سط.. 
لها قواعد وحتركت يف قطر حلمايتها ولكن 
نحو  التحرك  الإ�سرتاتيجية  �رضبتها  كانت 
التي جتعلها املتحكم يف  اإنها اخلطوة  ليبيا 
يهم�ش  من  هي  وجتعلها  املتو�سط  �رضق 
الثاين  ت�رضين  يف  جميعا..   اخل�سم  الدول 
الوفاق  وحكومة  تركيا  وقعت   2019 نوفمرب 
الوطني على مذكرة تفاهم ع�سكرية. وفو�ش 
بتنفيذ  احلكومة  علنا  الرتكي  الربملان 
تركيا  تقوم  ومبوجبها  الوفاق  مع  التفاقية 
ليبيا  حلكومة  الع�سكرية  امل�ساعدة  بتقدمي 

ملدة �سنة، 
ويف كانون الثاين من هذا العام اأعلنت تركيا 
ومبوجب  الدولة..  يف  قوات  تن�رض  باأنها 
هذا التفاق، مت تعيني احلدود البحرية بني 
بني  حمتمل  اتفاق  اأي  واأ�سبح  وليبيا،  تركيا 
»اإدارة قرب�ش اليونانية واليونان وبني اليونان 
وم�رض« عدمي الفائدة.. وهذا اأخطر ما يف 
اجناز  امل�ستحيل  من  يجعل  لأنه  التفاقية 
م�رضوع خط اأنابيب اإي�ست ميد  الذي كان من 
املقرر لت�سدير الغاز الطبيعي من اإ�رضائيل 
عرب قرب�ش واليونان واإىل اأوروبا«.. واأفادت 
الإ�رضائيلية  الأبحاث  �سفينة  باأن  التقارير 
»بات جاليم« ا�سطرت اإىل مغادرة املنطقة 
يف  تركية  حربية  �سفينة  من  حتذيرات  بعد 
19 نوفمرب/ت�رضين الثاين. ومت اإنهاء اأن�سطة 
ال�رضكات الإ�رضائيلية ال�رضيكة يف حقل غاز 

اأفروديت. 
والتفاهمات  التفاقية  نتائج  اأهم  هي  وها 
تتك�سف  الليبية  الرتكية  الإ�سرتاتيجية 
حكومة  ل�سالح  القوى  ميزان  كفة  برتجيح 
الوفاق ورغم  �سعوبة املرحلة القادمة اإل اأن 
التدخل الرتكي جعل من حكومة الوفاق رقما 
اأ�سا�سيا يف امل�سهد ال�سيا�سي الليبي بعد ان 
كاد حفرت مزودا بالأ�سلحة واجلنود ودعم دول 
اإقليمية بال�سالح واملال واخلربات ومنظمات 
املرتزقة الرو�ش ان ي�سقط طرابل�ش.. ولكن 
تركيا اأخذت ثمن ذلك م�سبقا بح�سورها يف 
موقع ا�سرتاتيجي منحها الفر�سة ان تك�رض 
قيود العزلة عنها.. وعلى هذا فان التفاقية 

هي اكرث من �رضورية للوفاق ولرتكيا.

  الالعبون الإقليميون:

 اإن خ�سو�سية احلالة الليبية تفيد حقيقة اإن 
الالعبني العرب �سيدفعون الثمن بال طائل، 
و�سيجني  عنيفة  لهزات  بالدهم  ويعر�سون 
ي�سهمون  اأو  يرقبون  الذين  الكبار  الالعبون 
املكا�سب  مبا�رض  غري  او  مبا�رض  ب�سكل 
و�سيحققون  ليبيا  ثروات  بنهب  املالية 
الأهداف الإ�سرتاتيجية من قواعد ع�سكرية 
ثابتة واخرتاقات اأمنية تتحرك يف الإقليم كله 
وهنا ن�ستح�رض النموذج ال�سوري والعراقي بل 
�سيكون النموذج الليبي اأ�سواأ اإذا مل يتم تدخل 
قوي يح�سم اخلالف بقوة ال�سالح وب�رضعية 
وا�سحة ويف اإطار �رضعية اإما عربية اآو دولية 
والالعبون  الالعبون..  �سنع  ما  كل  يلقف 

وكاأن  بقوة  الأيام  هذه  يتحركون  الإقليميون 
بل  ليبيني  بني  لي�ست  حقيقتها  يف  احلرب 
هو  وال�سحية  اإقليمية  دول  اإرادات  بني  هي 
جوقة  ويف  املنطقة،  وامن  الليبي  ال�سعب 
حترك  والذي  ال�سهيوين  يربز  الالعبني 
طويال يف اخلفاء اإقليميا وهاهو يطل براأ�سه 
بعد اأن هياأ كل الظروف لتدخله العلني.. فما 
هو دور الكيان ال�سهيوين يف الأزمة الليبية؟ 

ما هي اأهدافه؟ 
من حملته  بعد 14 �سهراً  هزم خليفة حفرت 
كل  رف�ش  وقد  العا�سمة،  على  لل�سيطرة 
قلبت  ولقد  النار  اإطالق  لإيقاف  املبادرات 
بهجوم  وبداأت  الو�سع  الوفاق  قوات حكومة 
معاك�ش ملطاردة قوات حفرت باجتاه ال�رضق. 
اإىل  والإمارات  وم�رض  رو�سيا  هنا خرجت   ،
الوفاق  لقوات  تقدم  اأي  باأن  وا�سح  موقف 
ولعل  وعلني  بعواقب  �سي�سطدم  �رضت  بعد 
قاعدة  اإىل  حتولت  للطريان  اجلفرة  قاعدة 
الوليات  ترى  بينما  رو�سية،  ع�سكرية 
احلايل ميثل  الو�سع  اأن  وبريطانيا  املتحدة 
فر�سة اأمام مفاو�سات جادة لتحقيق ال�سالم 
قريب  اأمد  اإىل  تعلن  رو�سيا  اإن  ليبيا..  يف 
يف  احلرب  يف  م�ساركة  لي�ست  انها  م�سى 
الآخر  �سد  اجلانبني  اأحد  دعم  بهدف  ليبيا 
رغم وجود املافيا الرو�سية يف مقدمة قوات 
يف  احلرب  يف  وا�سح  دور  لها  وكان  حفرت 

ال�سنة املا�سية.
وامل�رضي  الإماراتي  املوقف  ان  الوا�سح 
اإيديولوجي  موقف  عن  بناء  يتحركان 
يبدو  التي  الوفاق  حكومة  جتاه  و�سيا�سي 
حتالفها  وان  الإخوان  لتيار  امتداد  انها 
قوي مع تركيا وقطر يف حني ترى م�رض اأن 
اإمكانية انت�سار هذه احلكومة ي�سكل لها يف 
امل�ستقبل �سغطا ويفقد احد م�سادر الدخل 
اقل  وبدرجة  الإمارات  وتتحرك  امل�رضي 
الوفاق  حكومة  مواجهة  يف  ال�سعودية  منها 
لعدة اأهداف اأبرزها حماربتها لتيار الإخوان 
»الربيع  مواجهة  تزعمت  حيث  امل�سلمني 
العربي« يف اأكرث من مكان يف اليمن- حزب 
،وليبيا  النه�سة  وتون�ش-حركة  الإ�سالح، 
الإخوان، ولعل ما مت الإعالن عنه يف تون�ش 
واتهام  احلكم  نظام  على  انقالب  ف�سل  من 
اأي مدى  بالوقوف خلفه يعرب عن  الإمارات 
بلغ ال�رضاع حدته.. وهكذا يت�سح اأن املعركة 
والإمارات  م�رض  تتزعمه  تيار  تيارين  بني 
نتائج  واأخر تتزعمه تركيا وقطر.. و�ستلقي 
ال�رضاع يف ال�ساحة الليبية بظاللها على كل 

امللفات الأخرى.. 
من  م�رض  تعاين  فيما  ال�سدام  هذا  ياأتي 
ق�سية �سد النه�سة الإثيوبي وما �ستخلفه من 
اأو�ساع اجتماعية واقت�سادية بائ�سة والأزمة 
الأمنية حيث ال�ستباكات العنيفة واخل�سائر 
يف الأرواح والأموال لفرتة من الزمن طويلة 
تعاين  الإمارات  فاإن  وكذلك  �سيناء..  يف 
الفادحة  اخل�سائر  نتيجة  مالية  هزات  من 
اأ�سعار  يف  التدين  ونتيجة  وليبيا  اليمن  يف 

النفط.. 
كما اأن وقوف الإمارات وم�رض بجانب حفرت 
يفقدهما القدرة على ان يكونا و�سيطني بني 
الفرقاء الليبيني.. وان كان مفهوما ما تقوم 
وت�سرتي  املرتزقة  جتلب  التي  الإمارات  به 
ليبيا  وبعرثة  الوفاق  حكومة  لتدمري  ال�سالح 
املفهوم  غري  من  فانه  باليمن  فعلت  كما 
التحاق املوقف امل�رضي مبوقف الإمارات 
فم�رض دولة عربية كبرية كان من املفرت�ش 
ان تكون و�سيطا مقبول بني الليبيني لأن اأي 
خلل يف ال�ساحة الليبية �سينعك�ش فورا على 
م�رض  على  وكان  واقت�ساديا  امنيا  م�رض 
وهو  حقيقي  �رضيك  مع  ذلك  يف  التحرك 
اجلميع  ويحقق  وال�سودان  وتون�ش  اجلزائر 

بوحدة موقفهم روؤية حلل الأزمة تنال ر�سا 
الكل الليبي..

ولكن موقف الطرفني الإقليميني مرتبط اىل 
ويبدو  الكبريتني  الدولتني  مبوقف  كبري  حد 
املوقف  اىل  انحاز  الأمريكي  املوقف  ان 
الرتكي بعد ان فر�ش وقائع على الأر�ش فما 

هي جملة املواقف الغربية؟

املوقف الغربي:

ع�سكرية  قاعدة  اإقامة  اإىل  مو�سكو  ت�سعى 
الندبندت  �سحيفة  اأ�سارت  كما  ليبيا  يف 
الربيطانية، ف�سال عن اإنزال اإيطاليا وحدات 
بدعوى  طرابل�ش  العا�سمة  يف  ع�سكرية 
األف  وجود  اإىل  اإ�سافة  �سفارتها،  حماية 
جنود  من  التاأكد  مت  كما  اأمريكي..  جندي 
اأخبار عن  فرن�سيني قد قتلوا، كذلك تتواتر 
غربي  جنوب  فرن�سية  خا�سة  قوات  تواجد 
امل�سلحة  اجلماعات  مطاردة  بحجة  ليبيا؛  
والإرهابية يف �سمال مايل، مع تواجد قوات 
بريطانية واإيطالية يف مناطق غربي وو�سط 
وليطاليا  البرتول..  �رضكات  حلماية  ليبيا 
ال�سواحل  من  بالقرب  حربيتني  بارجتني 
الليبية وكذلك يتواجد اآلف اجلنود الأمريكان 
قواعد  تواجد  خل�سة..لكن  دخلوا  الذين 
بحرية اأو جوية رو�سية، �رضقي ليبيا يعني اأن 
التهديد«،  الأوروبية حتت  اخللفية  »ال�ساحة 
اأن »اأوروبا قلقة من اأي حترك رو�سي �رضقي 
لها،  بالن�سبة  جوهرية  م�ساألة  فهذه  ليبيا؛ 
اقت�سادية وجتارية  لها عالقات  واأن  خا�سة 
التي  لأمريكا  نف�سه  واملوقف  ليبيا«  مع 
ع�سكرية  قواعد  بوجود  تقبل  ان  ميكن  ل 
والوليات  اأوربا  �سواحل  بالقرب من  رو�سية 
بقدر كبري  بقيت غائبة  املتحدة من جهتها 
قتل  منذ   ،2012 منذ  الليبية  ال�ساحة  عن 
اأن�سار  �سفريها م�سلحون يرتبطون مبنظمة 
الأمريكان  غياب  يطول  هل  لكن  ال�رضيعة.. 
نهاية  يف  كفيلة  املنطقة  اإن  امليدان؟  عن 

املطاف اأن جتتذب الأمريكيني.. 
وبالتاأكيد اإن القادة الرو�ش يدركون ح�سا�سية 
والأوربيني  لالأمريكان  بالن�سبة  املو�سوع 
حفرت  عن  رو�سيا  تخلي  احتمال  يكرب  وهنا 
وقد  �سبيلها  تغري  ان  تقت�سي  لن م�ساحلها 
ما  مقاي�سة  ليبيا  يف  تدخلها  ي�ستدعي 
الأمريكان  مع  العالقة  امللفات  اإحدى  يف 
حفرت،  اإخفاقات  على  ردا  و  والأوربيني.. 
طراز  من  حربية  طائرات  رو�سيا  ن�رضت 
القاعدة  يف   24 �سو  وقا�سفات   29 ميغ 
اجلوية اجلفرة يف ليبيا بينما تعر�ست لتوبيخ 
اأفريكوم  قيادة  جانب  من  ومق�سود  نادر 
كانت  اأي�سا  ذلك  اأعقاب  ويف  الأمريكية، 
ن�رض  تعتزم  املتحدة  الوليات  بان  تقارير 

لواء ع�سكري يف تون�ش..
لكن لن ت�سمح اأمريكا بانت�سار كبري لالأتراك 
يعني  الليبي  امللف  يف  انت�سارهم  لن 
الرتكي  للنفوذ  كبرية  حيوية  جمالت  فتح 
والقت�ساد الرتكي مما يف�رض طلب ترمب من 
الأتراك ان ل ي�ستمروا بدعم حكومة الوفاق 
يف هجومها على حفرت وان يتم التوقف عند 
حدود طرابل�ش الإدارية .. فاأمريكا حققت 
اإقامة قاعدة ع�سكرية  اإف�سال خطة رو�سيا 

على �ساحل ليبيا وهذا موؤقتا يكفيها.

املوقف ال�شهيوين:

»ماكور  �سحيفة  مع  يومني  منذ  لقاء  يف 
ري�سون« ال�سهيونية الدينية بعث عبد ال�سالم 
يف  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  البدري، 
حكومة حفرت بر�سالة اإىل نتنياهو قائال: »مل 
تدعمونا،  اأن  وناأمل  اأعداًء،  اأبداً  نكون  ولن 
الآن«. بيننا حتى  التي حالت  الظروف هي 
م�سلحة  لدينا  الوقت  ذات  »يف  واأ�ساف: 

نف�سه،  اجلانب  يف  واأنتم  نحن  م�سرتكة  
�سيكون غباء منا جتاهل ذلك«.. 

 بعد انهيار نظام القذايف اأح�ست املوؤ�س�سة 
الأمنية ال�سهيونية بخطر ليبيا حيث توا�سلت 
ومن  غزة  اىل  ال�سالح  بت�رضيب  التهامات 
بال�ساأن  �رضورة  اأكرث  الهتمام  ي�سبح  هنا 
ال�ستخبارية  ال�سوؤون  معلّق  كتب  الليبي.. 
يو�سي  »معاريف«،  �سحيفة  يف  الإ�رضائيلية 
ميلمان، يف تغريدة على »تويرت«، »اأّن اللواء 
عالقة  على  حفرت  خليفة  املتقاعد  الليبي 
الإ�رضائيلي  ال�ستخبارات  بجهاز  وثيقة 
التعاون  :«اإن  »املو�ساد«   اخلا�سة  للمهام 
بني املو�ساد وحفرت يف كثري من املجالت 
التقدير  اهتمام حمافل  ياأتي يف ظل  وهذا 
بالنعكا�سات  اأبيب  تل  يف  ال�سرتاتيجي 
املتوقعة للحرب الدائرة يف ليبيا على الواقع 
لإ�رضائيل  الإ�سرتاتيجية  واملكانة  الأمني 

�سيكون لها تداعيات على بيئتها الإقليمية«
الربيطاين:  اآي”  اإي�ست  “ميدل  موقع  طرح 
القومي  الأمن  اأبحاث  مركز  من  تقريرا 
حلرب  الإ�رضائيلي  الدعم  عن  ال�سهيوين 
اإ�رضائيل  اإن  فيه:  وقال  ليبيا.  يف  حفرت 
بتوفري  تقوم  الإمارات  من  مب�ساعدة 
الأ�سلحة ملا يعرف باجلي�ش الوطني الليبي 
امللف  اأن  ميلمان  يو�سي  ويعلق  له..  التابع 
وين�سق  املو�ساد  اإ�رضاف  حتت  هو  الليبي 
الذي  بحفرت  املتعلقة  و�سيا�ساته  عملياته 
بني  ما  الفرتة  يف  املو�ساد  مبعوثي  التقى 
ومت  منا�سبة.  من  اأكرث  ويف   2019  -2017
لقادة  التدريبية  الدورات  من  عدد  ترتيب 
�سباط  يد  على  الرئي�سيني  حفرت  جي�ش 
وجمع  احلرب  اأ�ساليب  يف  اإ�رضائيليني 
القيادة  اإجراءات  املعلومات وحتليلها وكذا 
والتحكم. واأ�سهم املو�ساد يف ت�سهيل �رضاء 

مناظري ليلية وبنادق قن�ش. 
القومي  الأمن  درا�سات  معهد  وقال 
ال�سهيوين، »اإنه على الرغم من اأن ال�رضاع يف 
ليبيا قد ل يوؤثر ب�سكل مبا�رض على اإ�رضائيل 
من  املدعومة  الوفاق  حكومة  عززت  اإذا 
قد  اأنها  اإل  ال�سلطة،  على  قب�ستها  تركيا 
اأن�سطة  تدعم  التي  الدول  من  كتلة  ت�سعف 
اإ�رضائيل يف �رضق البحر الأبي�ش املتو�سط. 
هنا  ومن  اآي«...  اإي�ست  »ميدل  موقع  وفق 
كان التدخل ال�سهيوين يف ال�ساأن الليبي وقد 
يف  بليبيا  ال�سهيونية  الأمن  اأجهزة  اأحاطت 
يف  تعبث  ال�سودان  وجنوب  والنيجر  ت�ساد 
امل�سهد الليبي لإحباط ال�ستقرار والإمعان 

يف اإغراء بع�ش الليبيني ببع�سهم.

كلمة اخلتام:

توازن  اإن  ؟  التق�سيم..  من  ليبيا  يحمي  من 
املتقاتلني  بني  القوة  توازن  اأو  ال�سعف 
يف�سي اإىل تق�سيم �سيا�سي وهنا لي�ش جمال 
احلديث عمن هو الأف�سل لن الوحدة اأهم 
من اجلميع حتى ل ينتهي الأمر اإىل تق�سيم 
ليبيا اإىل مكونات جهوية تظل حتمل التنافر 
وتكون بيئة قابلة لنت�سار الفنت والخرتاقات 
العربي  الإقليم  يتحرك  اأن  لبد  الأمنية 
لدول  موحد  موقف  من  لبد  تام  وبو�سوح 
الليبي  امل�سهد  من  اأحدا  يق�سي  ل  اجلوار 
وان ل ينفرد احد من اجلوار مببادرة انحياز 
احلل  اإن  لالزمة..  جديد  تعقيد  ذلك  لن 
وان  اإق�ساء..  ودومنا  الليبيني  بكل  يكون 
الق�سايا  مع  التعامل  يف  بفل�سفتها  اجلزائر 
اخلارجية وما لها من قبول لدى كل الليبيني 
ليبيا  اجل  من  باجلميع  املبادرة  متتلك 
الد�ستور  على  موؤ�س�سة  مدنية  دولة  موحدة 
اجلوار  لدول  م�سلحة  تلك  لن  والقانون.. 
غالب  واهلل  لليبيا..  حياة  م�سلحة  هي  كما 

على اأمره.

بقلم �شالح عو�ص
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يف اإطار حماية الأ�شخا�ص اله�شة 
الق�رص وحفاظا  وخا�شة الأطفال 
�شجلت   ، و�شالمتهم  اأمنهم  على 
لل�رصطة  الولئية  امل�شلحة 
حماية  فرقة  يف  ممثلة  الق�شائية 
ولية  باأمن  اله�شة  الأ�شخا�ص 
اأدرار خالل اخلم�ص اأ�شهر الأوىل 

من ال�شنة اجلارية 22 ق�شية 
ولية  باأمن  الإعالم  خللية  اأفاد 
"الو�شط"  يومية  حتوز  اأدرار 
حماية  فرقة  اأن  منه  ن�شخة  على 
بامل�شلحة  اله�شة  الأ�شخا�ص 
كانت  الق�شائية  لل�رصطة  الولئية 
اجلارية  ال�شنة  خالل  عاجلت  قد 
فيها 23 �شخ�ص  تورط  22 ق�شية 
منها 17 ق�شية، �شجلت  حلت 
الق�شايا من خالل تدخالت  هده 

الطفولة  حماية  جمال  يف  الفرقة 
اأو من خالل تقدمي تبليغات وطلب 
الرقم  طريق  عن  امل�شاعدة  يد 
حلماية  الأخ�رص 104 املخ�ش�ص 
الطفولة وطلب النجدة اإ�شافة اإىل 
الفرقة وتقدمي  اإىل مكتب  التقدم 
اأمن  م�شالح  وتبقى  هدا  �شكوى . 
ولية اأدرار ممثلة يف فرقة حماية 
على  ت�شهر  اله�شة  الأ�شخا�ص 
اأي  من  والأطفال  الق�رص  حماية 
تدعوهم  كما  بهم  يحدق  خطر 
خطر  اأي  عن  والإبالغ  للتقدم 
اأو  النف�شية  �شالمتهم  يهددهم يف 
خالل  من  الت�شال  اأو  اجل�شدية 
الأخ�رص104 املو�شوع  الرقم 

حتت اخلدمة 24/24 �شاعة.
اأحمد باحلاج 

يف خم�شة اأ�شهر الأخرية 

فرقة حماية الفئة  اله�شة 
باأدرار تعالج 22 ق�شية 

اأخبار اجلنوب

 
مير ولة اجلمهورية بكل من وليات 
،ورقلة  اأدرار   ، ايليزي   ، مترنا�شت 
ع�شيبة  بفرتة  والوادي  وب�شكرة 
خا�شة   ، بنتائجها  التكهن  ي�شعب 
الجتماعية  اجلبهة  اأن  علمنا  اذا 
ظل  يف  �شاخن  �شفيح  وقع  على 
ال�شلطات  من  حقيقية  اإرادة  غياب 
الرتاكمات  حلحلة  يف  العمومية 
حيث   ، �شابقيهم  عن  توارثها  التي 
اأبناء  اأولوية  يف  احلق  مطلب  يبقى 
اجلنوب الكبري يف العمل بال�رصكات 
يف  العاملة  الأجنبية  و  الوطنية 
ال�شناعة النفطية من بني املطالب 
بالن�شبة  ال�شيء  نف�ص   ، الأ�شا�شية  
الكثري  يكتنفه  الذي  ال�شكن  لقطاع 
تعلق  ما  بخ�شو�ص  الغمو�ص  من 
بالو�شعية املبهمة للقوائم ال�شمية 
ال�شكنية  للم�شتفيدين من احل�ش�ص 
مبختلف ال�شيغ ، ناهيك عن التاأخر 
غري املربر يف توزيع املفاتيح على 
منذ  عليها  املفرج  ال�شكنية  ال�شيغ 

اأكرث �شنة .
اإىل جانب ذلك فقد �شدد املتابعون 
املذكورة  بالوليات  املحلي  لل�شاأن 
على  الولة  حترك  اإلزامية  على 
الأحياء  بدعم  الأ�شعدة  جميع 
ال�شكنية  التجمعات  و  ال�شعبية 
اجلديدة ب�شبكات الإنارة و التخل�ص 
من في�شانات مياه ال�رصف ال�شحي 
لتكرار  تفاديا  القمامات  ورفع 

�شيناريو ال�شائفة حيث �شجل ارتفاع 
الإ�شابات  ملعدلت  ومرعب  مقلق 
الت�شمم  عن  الناجمة  الوفيات  و 
العقربي ، ناهيك عن مت�شك اجلبهة 
الرفع  املحلية مبطلب  الجتماعية 
اجناز  اأ�شغال  وترية  ت�رصيع  من 
اوملبي  و�شبه  اجلوارية  امل�شابح 
يف  ال�شباحة  لظاهرة  حد  لو�شع 
الربك املائية ومن ثم تفادي تقدمي 

قافلة من ال�شحايا.
ممثلي  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
بهاته  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
�شتكون  القرار  اأن �شناع   ، الوليات 
بالن�شبة  م�شريية  احلالية  ال�شائفة 
فيها  بقائهم  ومرهون  ملنا�شبهم 
لتطويق  النقائ�ص  جملة  بتدارك 
من  حمتقن  اجتماعي  دخول 
الرتاكمات  ال�شعي يف حلحلة  خالل 
وتفكيك طال�شم ملفات التجاوزات 
عنها  م�شكوت  ظل  التي  اخلروق  و 
بقطاعات الرتبية ، ال�شحة و التعليم 
العايل . وعلى �شعيد اأخر فقد اجمع 
بالوليات  التنمية  بخبايا  العارفون 
يف  الولة  عجز  اأن  ذكرها  ال�شالف 
م�شغرة  تنفيذية  جمال�ص  ت�شكيل 
متابعة  عملية  على  لالإ�رصاف 
و  للبنايات  الهدم  قرارات  ومراقبة 
امل�شتودعات الفو�شوية ، و�شع بات 
تنموي  350 م�رصوع  اأزيد من  يهدد 
له �شلة بيوميات املواطن بالتحويل 
ا�شتعداد  الأكرث  اأخرى  وليات  نحو 

لحت�شانها اأو اإلغائها .

دخل ولة اجلمهورية بوليات جنوب البالد الكبري يف �شباق مع الزمن حللحلة الرتاكمات لحتواء 
�شيف �شاخن ودخول اجتماعي مت�شنج  على م�شتوى اجلبهة الجتماعية ، حيث يوجد م�شوؤويل الهيئة 
التنفيذية بني مطرقة �شل جائحة كورونا للم�شاريع و�شندان عدم ر�شا رئي�س اجلمهورية على اأدائهم .

الإنارة ورفع القمامة  وامل�شابح لتفادي تقدمي قافلة �شحايا 

اأحمد باحلاج 

والة اجلنوب اأمام �شيف �شاخن 
.     نقائ�س الرتبية ، ال�شحة، ال�شكن  وال�شغل 

امل�شتقبل  حي  �شكان  ي�شكو 
ببلدية  بالطيا�شة  املعروف 
حادة  اأزمة   ، بورقلة  احلجرية 
 ، باحلنفيات  املياه  توفري  يف 
ومما زاد الطني بلة هو الرتفاع 
احلرارة  درجة  ملعدلت  املقلق 

يف عز ف�شل ال�شيف احلار .
نا�شد �شكان حي امل�شتقبل التابع 
الواقعة  احلجرية  لبلدية  اإداريا 
ورقلة  ولية  مقر  عن  كلم   100
لل�شلطات  موجهة  مرا�شلة  يف   ،
ت�شلمت  قد  كانت   ، املحلية  
منها  ن�شخة  "الو�شط"  يومية 
من  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
ان�شغالهم  يف  اجلاد  النظر  اأجل 
جراء  وذلك  �شنتني  منذ  القائم 
يف  يحز  ومما   ، حنفياتهم  �شح 
نفو�ص املت�رصرين من املع�شلة 
امل�شتمرة اأن معاناتهم مع البحث 
عن قطرات املاء تتفاقم خا�شة 

احلار  ال�شيف  ف�شل  حلول  مع 
ليبقى  احلار،  الطق�ص  ملجابهة 
الت�شاوؤل مطروح بقوة لدى هوؤلء 
عن �رص التزام ال�شلطات املحلية 
و  الدائرة  م�شالح  راأ�شها  وعلى 
املجل�ص ال�شعبي البلدي ، عو�ص 
البحث عن حلول جذرية مل�شكل 
غياب ارادة حقيقة  لإعادة النظر 
يف مطلبهم امل�رصوع ،خا�شة اإذا 
اأن رئي�ص اجلمهورية عبد  علمنا 
تعليمات  وجه  قد  تبون  املجيد 
�شارمة لدى الولة خالل لقائهم 
الأخري باحلكومة من اأجل النزول 
لن�شغالت  وال�شتماع  للميدان 
املحلية  الجتماعية  اجلبهة 
واحلدودية  النائية  باملناطق 
بها  التكفل  خلف  ال�شعي  و 
الأولويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق 

والإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

يف عز ال�شيف بورقلة 

العط�ش يحا�شر حي 
امل�شتقبل باحلجرية 

اأمن ورقلة 

500 خمالفة يف البيئة والعمران والتجارة الفو�شوية 
اأحيت م�شالح اأمن ولية ورقلة اليوم 
جوان   05 امل�شادف  للبيئة  العاملي 
ملختلف  �شنة  ا�شتمرارا  كل  من 
التي  اجلوارية  الت�شالية  الن�شاطات 
واملجتمع  الفرد  حماية  اإىل  تهدف 
والظروف  يتما�شى  برنامج  وفق 
ال�شحية اخلا�شة التي متر بها البالد 
وما يرافق ذالك من اإجراء احرتازية 
 19 كوفيد  كورونا  فريو�ص  ملواجهة 
يف  اأهمية  من  للحدث  ملا  ونظرا 
والتح�شي�شية  التوعوية  الر�شائل  بعث 
حفاظا على الإطار املعي�شي للمواطن 
ومواجهة كل التهديدات البيئية وهذا 
للمحافظة  اجلميع  دعوة  خالل  من 

على البيئة ونظافة املحيط.

التوعوية   التح�شي�شية   احلمالت 
موجهة  الخت�شا�ص  اإقليم  كافة  عرب 
املحالت  اأ�شحاب  وكذا  للمواطنني 
ق�شد  الغلق  من  امل�شتثناة  التجارية 
دعوتهم اإىل التقيد واللتزام بالتدابري 
اخلطري  الوباء  هذا  من  الوقائية 
باإجراءات  الأمر  تعلق  ما  ل�شيما 
النظافة، تفادي كل اأ�شكال التجمعات 
مع احرتام امل�شافة الوقائية، التاأكيد 
الكمامات  ارتداء  اإجبارية  على 
ال�شلبية  الت�رصفات  عن  والبتعاد 
يف  للكمامات  الع�شوائي  كالرمي 
الذي  لها،  املخ�ش�شة  غري  الأماكن 
ال�شحة  النظافة،  م�شكل  يطرح 
وبهذا  البيئة  وحماية  العمومية 

اخل�شو�ص جند فرقة �رصطة العمران 
الولئية  بامل�شلحة  البيئة  وحماية 
ورقلة  ولية  باأمن  العمومي  لالأمن 
املكلفة مبحاربة كل التجاوزات التي 
ال�شحة  النظافة  البيئة،  على  توؤثر 
املدن  جمال  على  وال�شهر  العمومية 
والأحياء، فقد �شجلت الفرقة املعنية 
خالل  الأوىل  اأ�شهر  خم�ص  خالل 
ال�شنة اجلارية 157 خمالفة يف جمال 
جمال  يف  خمالفة   74 و  العمران، 
البيئة و 294 خمالفة نتيجة ممار�شة 
التجارة غري ال�رصعية مقارنة بخم�ص 
جند   ،2019 �شنة  من  الأوىل  اأ�شهر 
 20 العمران،  جمال  يف  خمالفة   191
خمالفة يف جمال البيئة و341 خمالفة 

نتيجة ممار�شة التجارة غري ال�رصعية 
اإىل  يعود  الإيجابي  الرتاجع  وهذا 
عزز  الذي  ال�شحي  احلجر  تدابري 
ا�شتثنائية  �رصطية  اأمنية  باإجراءات 

احرتازية التي متر بها البالد.
اأمن  م�شالح  تدعو  ثانية   جهة  من 
اإىل  املواطنني  جميع  ورقلة  ولية 
حمافظة على البيئة ونظافة املحيط 
ال�شحي  احلجر  مواقيت  اإحرتام  مع 
غاية  اإىل  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  من 
اليوم  من  �شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة 
ت�رصفهم  حتت  وا�شعة  املوايل، 
 104 الرقم   ،1548 اخل�رصاء  الأرقام 

وخط �رصطة النجدة 17.
اأحمد باحلاج 

ورقلة

رعب نتيجة انت�شار الدراجات النارية غري املرخ�شة
ورقلة  الواحات  عا�شمة  تعرف 
النارية  للدراجات  فظيعا  انت�شارا 
 ، امل�رصوقة  و  مرخ�شة  الغري 
يف  ذاتها  احلالة  �شبط  مت  حيث 
بلديات  و  اأحياء  نقاط متفرقة من 
من  بالرغم   ، الواحات  عا�شمة 

دوريات املراقبة الأمنية .
ل  املجال  ذلك  حمرتيف  اأن   غري 
على  �شيطرتهم  يفر�شون  يزالون 
و�شع  يف   ، نهارا  جهارا  الأحياء 
يبعث على القلق و يجعل املواطنني 
و  مبمتلكاتهم  يحدق  خطر  اأمام 
كانت  ما  كثريا  اإذ   ، �شالمتهم  كذا 
الطرقات  و  الأحياء  و  ال�شوارع 

الع�شابات  تلك  لتنفيذ  م�رصحا 
م�شتمر  ب�شكل  خملفة   ، جلرائمها 
مت  اأغلبها  ال�شحايا  من  عدد 
الأمنية  املقرات  لدى  عنها  التبليغ 
عك�شت  و   . بالولية  املتواجدة 
عدد ال�شكاوي و املحا�رص التي مت 
حجم  الأمنية  باملقرات  حتريرها 
قد  و   ، للظاهرة  الرهيب  الإرتفاع 
اأكدت جهات اأمنية م�شوؤولة  بورقلة 
عن �شعيهم اجلاد على القب�ص على 
جميع  الأ�شخا�ص الذين يثبت باأنهم 
تعود  ل  نارية  لدراجة  �شياقة  يف 
مع  احلال  كذلك  و   ، لهم  ملكيتها 
اأ�شحاب الدراجات النارية الذين ل 

ملكيتهم  تثبت  وثائق  على  يحوزون 
من  غريها  و   ، للمركبة  الأ�شلية 
القرارات ال�شارمة  التي من �شاأنها 
اأن ت�شيق اخلناق على تلك الع�شابات 
و   ، الأ�شخا�ص  ملكيات  و حماية   ،
من  لعدد  متفرقة  ت�رصيحات  يف 
ممتلكاتهم  �رصقت  الذين  ال�شحايا 
و خا�شة منها املتعلقة بالدراجات  
و  الع�شابات  باأن  اأكدوا  النارية 
النوع من  مثل هذا  حمرتيف �رصقة 
التحايل  يف  ي�شتعمل طرق  املركبة 
ل ي�شعر بها �شحاياهم ، و ما ي�شهل 
التخل�ص  عملية  اأن  الو�شع  عليهم 
امل�رصوقة  النارية  الدراجات  من 

يتم  اأن  بحيث   ، فائقة  ب�رصعة  تتم 
اأو   ، تفكيكها على �شكل قطع غيار 
تهريبها ب�شكل �رصيع حتى ملناطق 
خارج الولية ، من جهتها امل�شالح 
حوادث  عدة  �شجلت  الأمنية 
خا�شة  و   ، امل�رصوقة  باملركبات 
اجل�شمانية  املرور  حوادث  منها 
بتنفيذ  يتعلق  فيما  كذا  و  اخلطرية 
ويف   . ال�رصقة  و  اإجرامية  عمليات 
املعنية  ال�شلطات  تدخل  انتظار 
للتكفل بامل�شكل القائم يبقى لزما 
الو�شع  معاي�شة  املواطنني  على 

املزري لأجل غري م�شمى  .
جناة ،ح

خالل �شهر ماي املن�شرم

ال�شرطة الق�شائية باأدرار 
تعالج 60 ق�شية

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفا
ظ على اأمن و�شالمة املواطنني 
بولية اأدرار، �شجلت امل�شلحة ال
ولئية لل�رصطة الق�شائية باأمن ول
اية اأدرار خالل �شهر ماي من �ص
نة 2020 جمموعة من الق�شايا .

و  الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  العالقات  و  الت�شال 
كانت  اأدرار  ولية  اأمن  مبديرية 
 " "الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد 
الولئية  امل�شلحة  اأن  منه  ن�شخة 
بالولية  الق�شائية  لل�رصطة 
ال�شهر  خالل  متكنت  قد  كانت 
معاجلة18 ق�شية  من  املن�رصم 
خا�شة باجلنايات واجلنح املا�شة 

بالأ�شخا�ص تورط فيها 17 �شخ�ص 
حلت منها 14 ق�شية، كما �شجلت 
امل�شلحة 30 ق�شية  نف�ص 
واجلنح  باجلنايات  خا�شة 
تورط  باملمتلكات  املا�شة 
ذاته  ال�شياق  يف  فيها 13 �شخ�ص، 
ق�شية واحدة خا�شة  ت�شجيل  مت 
�شد  واجلنح  باجلنايات 
تورط  العمومي  ال�شيء 
يخ�ص  فيها �شخ�ص واحد، فيما 
واملالية  القت�شادية  اجلرائم 
ت�شجيل05 ق�شايا حيث  مت 
�شخا�ص حلت  اأ  09 تورط فيهما

جميعها .
اأحمد باحلاج
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حممد مرواين

تدابري خا�شة لت�شريع مناق�شة 
الر�شائل اجلامعية

االعالم  علوم  ق�سم  و�رشع  هذا 
واالت�سال جلامعة م�ستغامن يف حتديد 
الر�سائل  ملناق�سة  خا�سة  رزنامة 
التي  الرتب�سات  وتقارير  اجلامعية 
لعر�سها  زمنية  اجال  حتديد  مت 
واالجتاه اىل عملية التنقيط والتاطري 
ال�سم  رئي�س  ا�سار  اذ  البيذاغوجي 
الدكتور العربي بوعمامة اىل ان عملية 
مع  �ستكون  الرتب�سات  تقارير  عر�س 
نهاية ال�سهر اجلاري ويتوا�سل العديد 
مع  بالق�سم  اجلامعيني  اال�ساتذة  من 
التكوين  الطلبة عرب خمتلف م�سارات 
الطلبة  مع   « ما�سرت   , »اللي�سان�س  يف 
املعنيني باملتابعة البيذاغوجية خالل 
هذه الفرتة وقد �رشع عدد معترب من 
الطلبة بالق�سم يف عر�س اعمالهم عرب 
الو�سائط اجلديدة للتوا�سل مع التاكيد 
على �رشورة اعتماد اليات عمل عملية 
الطلبة  وتقييم  تنقيط  عملية  لت�سهيل 
امتحانات  اجراء  يف  ال�رشوع  قبل 
التعليم  وزارة  ادرجتها  رزنامة  ح�سب 
مت  موؤخرا  العلمي  والبحث  العايل 
البيذاغوجية  املواعيد  حتديد  فيها 
اخلا�سة  الدرو�س  و�سري  لالمتحانات 

ق�سم  ا�ستبق  وقد  الثاين  بالف�سل 
م�ستغامن  بجامعة  واالت�سال  االعالم 
يف مناق�سة اول مذكرة تخرج »ما�سرت 
اعد   « بقلول  »عبد  جامعي  لطالب   «
ربورتاج �سمعي ب�رشي حول »دور امن 
والية م�ستغامن يف التح�سي�س والتوعية 

من الوباء امل�ستجد » الكورونا » .

حما�شرات عرب املن�شة 
االلكرتونية

هذا و�رشعت كلية العلوم االجتماعية 
جلامعة م�ستغامن يف تقييم عملية �سري 
املحا�رشات التي مت و�سع حمتوياتها 
اكد  وقد  االلكرتونية  املن�سة  عرب 
قيدوم  الربفي�سور   « الكلية  عميد 
احمد » ان العملية تتابع على م�ستوى 
م�ستوى  وعلى  وتقنية  ادارية  م�سلحة 
البيذاغوجية واالقا�سم  اللجان  روؤ�ساء 
م�سريا  الكلية  م�ستوى  على  املعنية 
اىل اهمية تفاعل الطلبة مع املقاربة 
جديدة  رزنامة  يف  للتحكم  اجلديدة 
البيذاغوجي امل�ستجد  لتاطري الو�سع 
هذا وا�سار العديد من اال�ساتذة بكلية 
م�ستغامن  جلامعة  االجتماعية  العلوم 
من�سات  يف  اال�ستثمار  �رشورة  اىل 
خمتلف  لعر�س  االجتماعي  التوا�سل 
واملحا�رشات  التطبيقية  الدرو�س 
عملية  ت�رشيع  مع  اجلامعيني  للطلبة 
ا�ستكملوا  الذين  الطلبة  مناق�سة 

حتى  منها  اجلامعية  الر�سائل 
ان  معتربين   « الدكتوراه  »اطروحات 
الو�سع الذي فر�سه »الوباء امل�ستجد 
» يفر�س التعامل بحكمة ومهنية عالية 
والتبعات مبا يخدم �سالح  النتائج  مع 
الطالب واال�ستاذ الباحث هذا وتراهن 
واالن�سانية  االجتماعية  العلوم  كلية 
ملية  ت�رشيع  على  م�ستغامن  جلامعة 
خا�سة  التخرج  ر�سائل  مناق�سة 
اجراءات  ب�سبط  للطلبة  بالن�سبة 
البيذاغوجية  العملية  حتكم  تنظيمية 
الطلبة  مل�سار  بالن�سبة  اهمية  االكرث 

اجلامعي .

اجتماعات لفرق التكوين 
البيذاغوجية

ق�سم  اليها  يتجه  االخرى  هي  بادرة 
تنظيم  عرب  واالت�سال  االعالم  علوم 
عن   « التدري�س  »هيئة  اجتماعات 
االت�سال  »من�سات  عرب  التوا�سل  طريق 
اهمية  على  الق�سم  ويراهن   « احلديثة 
فر�سه  الذي  البيذاغوجي  الو�سع  تقييم 
العديد  ان  باعتبار  امل�ستجد  الوباء 
خمتلف  يف  البيذاغوجية  االعباء  من 
تخ�س�سات م�سارات التكوين »اللي�سان�س 
تت�سل  ملتابعة  حتتاج   « م�ساتر   ,

الذين  بالطلبة  التاطري اخلا�س  بتحديد 
التخرج  ور�سائل  اعمالهم  �سيناق�سون 
�سيناق�س  حني  يف   « �سبتمرب   « دورة  يف 
�سهر  يف  التخرج  ر�سائل  اخرون  طلبة 
رئي�س  تاكيدات  ح�سب  اجلاري  جوان 
الذي  بوعمامة  العربي  الدكتور  الق�سم 
االداءات  من  العديد  تكييف  اىل  ا�سار 
فر�سه  الذي  الو�سع  مع  العمل  وطرائق 
وتتابع   « »الكورونا   « امل�ستجد  »الوباء 
روؤ�ساء  التي ي�رشف عليها  التكوين  فرق 
جلان بيذاغوجية م�ستوى تقدم الدرو�س 
يف  و�سعها  مت  التي  واملحا�رشات 
الكيفيات  لتحديد  االلكرتونية  االر�سية 
اخلا�سة  االمتحانات  الجراء  املنا�سبة 

للطلبة يف اللي�سان�س واملا�سرت .

طلبة جامعيون يدعمون التوجه 
اجلديد

تخرج  مذكرة  اول  مناق�سة  وبعد  هذا 
 « ب�رشي  �سمعي  تخ�س�س   «  « »ما�سرت 
يف  اجلامعيني  الطلبة  من  العديد  ثمن 
خمتلف تخ�س�سات يوفرها ق�سم االعالم 
البادرة  م�ستغامن  بجامعة  واالت�سال 
االوىل وطنيا معتربين انها ت�سكل حافزا 
هاما للطلبة للتناف�س على تقدمي ر�سائل 
التخرج وا�ستكمالها يف االجال املحددة 
مع االلتزام باالجراءات القانونية الهامة 
اعترب  وقد  اجلامعة  عليها  ت�سدد  التي 
طلبة جامعيون توا�سلت معهم »الو�سط 

اجلزائرية » ان االن�سغال االكرث ح�سورا 
فر�سها  التي  التبعات  بعد  يومياتهم  يف 
مب�سري  ا�سا�سا  تت�سل  امل�ستجد  الوباء 
تنظيم  التخرج وطريقة  ر�سائل  مناق�سة 
الو�سعية  ا�ستمرار  حال  يف  االمتحانات 
لطلبة  عديدة  حاالت  هناك  اذ  الوبائية 
يجدون  ال  اجلزائري  باجلنوب  مقيمن 
اجلامعات  اىل  للتنقل  نقل  و�سائل 
ويطرحون  فيها  يدر�سون  التي  اال�سلية 
ب�سكل  االن�سغاالت  هذه  االدارة  على 
يومي على االدارة يف حني يبدو ان رفع 
يف  يكون  قد  تدريجيا  ال�سحي  احلجر 
�سالح العديد من الطلبة الذين يقيمون 
�سكناهم  مقر  عن  بعيدة  واليات  يف 
ظروف  يف  املناق�سة  عملية  ال�ستكمال 
تنيظمية جيدة ويف اطار تدابري وقائية 
م�سالح  تقديرات  ح�سب  �ستتوا�سل 
التباين  ان  توؤكد  التي  ال�سحة  وزارة 
من  الوبائية  الو�سعية  يف  املوجودة 
والية اىل والية يفر�س تعامال خا�سا مع 
التحديات  ب�سب  العام  �سكله  يف  الو�سع 
النقل  حركة  عودة  �ستفر�سها  التي 
ال�سلطات  اتخذت  ما  اذا  الواليات  بني 
التقديرات  بناءا على  القرار  العليا هذا 
و�ستميح  ذالك  تتيح  التي  واملعطيات 
للطلبة اجلامعيني بالتنقل اىل اجلامعات 
اعباء  ال�ستكمال  املقبلة  اال�سهر  خالل 
ر�سائل  مناق�سة  منها  هامة  بيذاغوجية 

التخرج واملذكرات اجلامعية .

�شمن تدابري تنظيمية وقائية حمكمة

ق�سماالعالمبجامعةم�ستغامنيناق�شاأوىلر�سائلالتخرج
يف بادرة هي االوىل وطنيا ا�شرف ا�شاتذة ق�شم االعالم واالت�شال بجامعة م�شتغامن علىى مناق�شة اول مذكرة »ما�شرت » تخ�ش�ص »�شمعي ب�شري » وقد نظمت املناق�شة 

االكادميية التي تابعها عميد كلية العلوم االجتماعية واالن�شانية بجامعة م�شتغامن الربفي�شور »قيدوم احمد » يف اجواء تنظيمية حمكمة وقال الدكتور العربي 
بوعمامة التي ترا�ص جلنة املناق�شة ان برناجما م�شطرا مت برجمته ملنا�شة اعمال الطلبة اجلامعيني بق�شم االعالم واالت�شال للجامعة يراعي ظروف الطلبة وما فر�شه 
»الوباء امل�شتجد » الكورونا » م�شريا اىل اتخاذ التدابري الوقائية ال�شرورية الجناح عملية التاطري ومناق�شة  ر�شائل التخرج للطلبة ويف �شياق مت�شل اعتربت اال�شتاذ 

اجلامعية الدكتورة عبدي نورية ان عملية مناق�شة ر�شائل التخرج تتم يف ظروف خا�شة وتراعي او�شاع الطلبة والتدابري املتخذة على م�شتوى اجلامعة .

بهذا   « »الو�سط  يومية  انفردت 
مرمي  ال�ساعدة  مع  الكاتبة   احلوار 
االأ�سلوب  �ساحبة  لنا  كا�سفة  مبيتيل, 
عن  الق�س�سي  ال�رشد  يف  اجلديد 
االأوىل  الق�س�سية  جمموعتها  فحوى 
اأجنحة  بـ«  املو�سومة  م�سوارها  يف 
املطلع  �سي�سافر  حيث  �رشاب«  من 
اجلديد   االأدبي  املولود  هذا  على 
الذي �سي�سدر قريبا عن دار املثقف 
على  باجلزائر  والتوزيع  للن�رش 
االأمل  بني  جتمع  م�سوقة  اأحداث 
وجوه  على  الب�سمة  لتزرع  واالأمل 
تخاطب  ق�س�س  لهكذا  ال�سغوفني 
على  والوجدان  وحتث  ال�سمري 
 , باإيجابية  احلياة  م�سوار  موا�سلة 
تقتل  التي  التعي�سة  احلياة  بعيدا عن 
روح االإبداع لدى االإن�سان والتي تثبط 
عزميته وجتعله ي�سري نحو املجهول 
, حيث تدعو  » عرو�س تلم�سان« من 
حتقيق  اإىل  اأعمالها  باكورة  خالل 
االأحالم وطموحات الب�رش عن طريق 
االإميان بالذات وعدم الر�سوخ للف�سل 
يف  ويدخلهم  االأ�سخا�س  يقهر  الذي 

متاهة ال خمرج منها. 

من  حدثينا  لنبداأ     
 البدايات ، من هي مرمي مبيتيل ؟

مواليد  من  �سابة  مبيتيل  مرمي   اأنا 
تلم�سان  والية  مبغنية   31/08/1997
مغنية  اجلامعي  باملركز  ,طالبة 
متح�سلة على �سهادة لي�سان�س 2019 
�سي�سدر  م�سواري  بداية  يف  كاتبة   ,
بعنوان  ال�سنة  هذه  يل  مولود  اأول 
اأنني  كما  �رشاب«,  من  »اأجنحة 

داخل  جامعة  كتب  عدة  يف  �ساركت 
وخارج اجلزائر  مثل :«اأقالم مبدعة 
بجريدة  مرا�سلة  �سارخة«...,  ليلة  و 

»امل�ساء العربي« مب�رش.
 

   متى بداأت الكتابة؟

كانت بدايتي مع الكاتبة اأول مرة �سنة 
 .2014

 
مت�شوق  القارئ     
جمموعتك  ملعرفة  م�شمون 
الق�ش�شية »اأجنحة من �شراب« ؟

الكتاب يحمل جمموعة من الق�س�س 
متبوعة بخاطرة مت�سلة بالق�سة التي 
واقعية  غالبيتها  الق�س�س  �سبقتها, 
اإىل  ورائها  الق�سد  يكمن  اجتماعية  
اجلن�س  وباالأخ�س  اإن�سان  كل  اأنه 
اللطيف الذي كان له الن�سيب االأكرب 
من الق�س�س يجد نف�سه داخل اأ�سطر 
عنهم  تعرب  قد  التي  الق�س�س  اإحدى 
وعن ما عاي�سوه ,اأما عنوان الكتاب » 
اأجنحة من �رشاب« فهو ي�سم بداخله 
جمموعة من العناوين حتمل اأحداث 
األيمة وموجعة, فاالأجنحة هي اأحالم 
التي تختفي  ال�سخ�سيات  وطموحات 

وتتحول اإىل �رشاب. 
 

العناوين  اأبرز  هي       ما 
جمموعتك  ت�شمنتها  التي 

الق�ش�شية؟

واأبقي  العناوين  بع�س  لكم   �ساأذكر 

القارئ  ليكت�سفها  اأخرى  على 
النور�س,  فيال   ,1798 رقم  :ال�سجني 

عاهرة بريئة, اأنثى للبيع ....
 

باكورة  اأهديت      ملن 
اأعمالك ؟

 
اإهداء الكتاب كان الأقرب النا�س اإىل 
اإن�سان ذاق طعم االأمل  قلبي واإىل كل 
عنه  ورثت  من  اإىل  واخليبة  والفقد 
 « وابت�سامتي  عيناي  وجهه  تقا�سيم 
تزين  التي  امللكة  ,اإىل  احلنون«  اأبي 
عاملي » اأمي« , اإىل اأغلى ما اأملك يف 
وكوثر«  هاجر   « اأخواتي  الدنيا  هذه 
اإبراهيم   « اأخي  عيني  قرت  اإىل 
روؤية جناحي  اأرادت  اخلليل«,اإىل من 
»حيدرة  جدتي  عمر  لها  يكتب  ومل 
فاطمة«,اإىل ذلك الن�سيم العليل الذي 
يرافقني من بعيد )اإ- ب(,اإىل كل من 
االأمل,واخليبة  وخيبات  االأمل  ذاق 

اأ�سد من الفقد ..

مع  تعاملك  كان  كيف     
دار املثقف للن�شر والتوزيع؟

اخرتت دار املثقف الأبداأ معها كونها 
دار ن�رش تقدم الدعم  للكتاب خا�سة 
الكتاب ال�سباب يف اأول الطريق مثلي, 
اإر�ساء  على  تعمل  ن�رش  دار  وهي 
معا,ومعاملتهم  وقرائها  كتابها 
ال�سيدة  الدار  رئي�سة  من  الطيبة 
القائمني  كل  اإىل  من�سوري«  »�سمرية 
و�سمعة  �سيت  ذات  اأنها  كما  عليها, 
على  الكاتب  ي�ساعد  ما  وهو  جيدة, 

اأن يربز يف ال�ساحة االأدبية.

كتابة  يف  تفكرين  اأال     
الرواية م�شتقبال؟

بداأت م�سواري بكتابة الق�س�س كونها 
االأقرب اإىل قلبي وهي ما اأجيده اأكرث 
 , االأخرى  االأدبية  االأجنا�س  بني  من 
جن�س  اإىل  الدخول  اأنوي  وم�ستقبال 

الرواية باإذن اهلل.
 

   هل �شاعدك تخ�ش�شك 
عامل  اقتحام  يف  اجلامعي 

الكتابة؟
 

اأنا طالبة ما�سرت مبعهد االأدب العربي 
ومعا�رش,  حديث  اأدب  تخ�س�س 
بالتاأكيد �ساعدين كثريا تخ�س�سي يف 
اأن�سى  اأن  دون  الكتابة,  عامل  اقتحام 
اأ�ساتذتي  من  و�سجعني  دعمني  من 
 « طيبة  بكلمة  ولو  اجلامعي  باملركز 
د/ بلحاجي فتيحة , د/ ل�سهب عبد 
القادر, د/ اأحمد �سعيداين , د/ عبد 

الرحمان بغداد.
 

    ملن تقرئني عادة؟

املثال  �سبيل  لكتاب عدة وعلى  اأقراأ 
الكاتب اليمني علي املقري و روايتيه 
» اليهودي احلايل«  و » طعم اأ�سود.. 
رائحة �سوداء« ,  وقراأت اأي�سا  رواية« 
امل�رشية  للكاتبة   « داع�سي  حبيبي 
هاجر عبد ال�سمد  , الكاتب االأردين 
ال�سجن«,  �ساحبي  يا   « العتوم  اأمين 

رواية  قراأت  ما  ,واآخر  يو�سف«  »اأنا 
» بيدوفيليا 6.66« للكاتب اجلزائري 

عبد الرزاق طواهرية.

يف  تغري  الذي  ما       
حلمك  حققت  ،بعدما  حياتك 

واأ�شبحت كاتبة ؟

اأ�سبحت  اأنني  حياتي  يف  تغري  الذي 
ال  اأنني  �سحيح   , النا�س  اإىل  اأقرب 
الكتابة  لكن  م�سواري  بداية  يف  اأزال 
وخارج  داخل  من  اأنا�سا  اأك�سبتني 
ب�سداقتهم  واأعتز  اأفتخر  الوطن 
وعلى �سبيل املثال الدكتور وال�ساعر 
جريدة«  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب 

امل�ساء العربي« م�سطفى غامن.
 

   كيف حالك مع احلجر 
ال�شحي املنزيل ؟

 
بالن�سبة يل اأنا األتزم احلجر ال�سحي, 
على  متعودة  فاأنا  علي  يوؤثر  مل  لكنه 
بالبيت مدة طويلة كوين من  املكوث 

حمبي اخللوة مع نف�سهم رفقة كتبهم. 
كما اأنني اأرى اأن هذا احلجر املنزيل, 
قد �ساهم اإىل حد ما يف بعث واإحياء 

املطالعة من جديد يف اجلزائر.

الواقع  ترين  كيف       
الثقايف يف عا�شمة الزيانيني؟

 
ثقافيا  تلم�سان  واقعا  والية  تعرف 
هذا  على  فالقائمني  به,  باأ�س  ال 
االرتقاء  جهد  بكل  يحاولون  املجال 
بالوالية  واالأدبي  الثقايف  بالواقع 
االهتمام  يتم  كما  الدرجات,  الأ�سمى 

باملبدعني واأعماله ون�ساطاتهم.
 

   كلمة اأخرية؟
 

الفا�سل  اأ�ستاذي  لك  ال�سكر  جزيل 
اأن  اهلل  واأدعو  »الو�سط«,  وجلريدة 
غري  عاجال  الوباء  هذا  عنا  يرفع 
اإنه  املر�سى  كافة  وي�سفي  اأجال 

�سميع جميب الدعاء.
 حاورها : حكيم مالك

الكاتبة ال�شاعدة مرمي مبيتيل ،ح�شريا لــ"الو�شط"

اأجنحةمن�سراب...نقطةاأمليفبحراحلياة
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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  
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الو�شط:2020/06/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الأغواط

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
رقم 16/045

رقم العتماد الأ�شلي: 13/048 بتاريخ 04/03/2013

و�شل اإ�شعار بتجديد مكتب
-طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 
�صفر 1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، تبعا 
املت�صمن   2016/06/20 يف  امل�ؤرخ  العامة  اجلمعية  ملح�رض 
جتديد ت�صكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املعتمدة حتت رقم 

: 048/13 بتاريخ 2013/03/04 امل�صماة : 
للريا�صة  ال�صليم  اجل�صم  يف  ال�صليم  العقل  الريا�صي  النادي 

الن�ص�ية
بلدية الأغ�اط

مقرها : حي 100 �صكن فيال ال�احات ال�صمالية بلدية الأغ�اط 
مكتب  جتديد  على  امل�افقة   2016/09/20  : الي�م  هذا  مت 

النادي التي تراأ�صه : ال�صيدة : بن عجيلة فاطمة
تاريخ و مكان امليالد : 1963/05/04 الأغ�اط 

مالحظة : هذا ال��صل �صالح اىل غاية : 2020/06/30
الوايل  



ل.د

من  مواطنني  خم�سة  اعتقلت  فيما 
نابل�س، ومن طولكرم )15( مواطناً، 
قلقيلية،  من  مواطنني  و)10( 
من  مواطنني  اإىل)3(  بالإ�سافة 
غزة، فيما مل تُ�سجل حالت اعتقال 
وطوبا�س  اأريحا  حمافظات  يف 
ت�سري  ال�سياق  و�سلفيت. ويف 
ن�سبة  اأن  اإىل  الأ�رسى  موؤ�س�سات 
خالل  �سهر  ت�ساعدت  العتقالت 
اأفريل،  �سهر  مع  مقارنة   ، ماي 
موؤكدة على اأن هذا الت�سعيد يتزامن 
وبن�سبة  الوباء  انت�سار  ا�ستمرار  مع 
الذي  الأمر  الحتالل،  لدى  اأعلى 
املواطنني  اإىل  نقله  يف  يت�سبب  قد 
عمليات  خالل  من  الفل�سطينيني 
العتقال الوح�سية،وبذلك بلغ عدد 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
نهاية  حّتى  الحتالل  �سجون  يف 
 )4600( ماي 2020، قرابة  �سهر 
بلغ  فيما  اأ�سرية،   )41( منهم  اأ�سري، 
قرابة  الأطفال  املعتقلني  عدد 
الإداريني  واملعتقلني  طفاًل،   )170(
اأوامر  ملا يقارب )380(، وبلغ عدد 
 )110( ال�سادرة  الإداري  العتقال 
بينها  من  اإداري،  اعتقال  اأوامر 
متديد.  و)66(  جديد،  اأمر   )44(
ق�سايا  الن�رسة،  هذه  *وت�ستعر�س 
 ،2020 ماي  �سهر  �سهدها  مركزية 
اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  منها 
اأهايل  بحق  الحتالل  تنفذها  التي 
بلدة يعبد، وما واجهته القد�س من 
واإغالق  ومالحقة  اعتقال  حمالت 

ق�سية  اإىل  بالإ�سافة  للموؤ�س�سات، 
الأمر الع�سكري )1827( ال�سادر عن 

الحتالل.
 

بلدة يعبد تواجه �سيا�سة 
عقاب جماعي

اأهايل بلدة يعبد ق�ساء جنني  واجه 
وعلى مدار �سهر ماي2020، �سيا�سة 
�سلطات  نفذتها  جماعي  عقاب 
الحتالل بحقهم، من خالل حّمالت 
العتقال، وال�ستدعاءات املتكررة، 
والتحقيق ميداين، رافقها اعتداءات 
وعمليات تنكيل، وذلك عقب اإعالن 
جنوده  اأحد  مقتل  عن  الحتالل 
للبلدة  نفذها  اقتحام  عملية  خالل 
يف تاريخ الثاين ع�رس من اأيار، مايو.
اأيار  من  ع�رس  الثاين  تاريخ   ومنذ 
بلدة  من  الحتالل  قوات  اعتقلت 
عائالت  منهم  مواطناً،   )55( يعبد، 
يف  وكبار  واأطفال،  ون�ساء  باأكملها، 
ال�سن، واأ�رسى حمررين، وجزء منهم 
تعر�س لالعتقال املتكرر على مدار 
عدة اأيام. وتركزت عمليات العتقال 
يف تاريخ الثاين ع�رس، والثالث ع�رس 
حالت  2020،  وو�سلت  ماي  من  
حالة   )35( من  لأكرث  العتقال 
اعتقال على مدار قرابة ثالثة اأيام، 
بكر،  اأبو  �سهيلة  ال�سيدة  وتعر�ست 
اإميان على وجه اخل�سو�س  وابنتها 
خاللها  متكررة،  اعتقال  لعمليات 
ومتكرر.  قا�س  لتحقيق  تعر�ستا 
تعتقل  الحتالل  �سلطات  تزال  وما 
من  املعتقلني  بني  من   ،)20( قرابة 

بكر  اأبو  نظمي  منهم  يعبد،  بلدة 
اعتقاله  تاريخ  منذ  يتعر�س  الذي 
للتعذيب  ماي  من  ع�رس  الثالث  يف 
يف مركز حتقيق وتوقيف "اجللمة". 
اأن  الأ�رسى  موؤ�س�سات  وتعترب 
الذي  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة 
تنفيذها،  من  الحتالل  �سّعد 
وبداية   ،2018 عام  نهاية  منذ 
ال�سيا�سات  اأبرز   ، اجلاري  العام 
لالحتالل،  املمنهجة  النتقامية 
اأ�سكالها، اإىل  ويتخذ العتقال اأحد 
�سيا�سة هدم منازل عائالت  جانب 
لالعتقال  وتعر�سها  املعتقلني، 
وذلك  والتنكيل،  والتهديد  املتكرر 
من  ال�سيا�سة  هذه  تُ�سكله  ما  رغم 
والأعراف  للقوانني  وا�سح  انتهاك 

الدولية الإن�سانية. 

القد�س .. اعتقاالت 
ومالحقات واإغالق موؤ�س�سات

�سيا�ساتها  الحتالل  قوات  وا�سلت 
خالل  القد�س  مدينة  يف  القمعية 
ما  وبح�سب  املن�رسم،  اأيار  �سهر 
اأن  ال�رسيكة  املوؤ�س�سات  ر�سدت 
يقارب  ما  اعتقلت  الحتالل  قوات 
)162( مواطناً بينهم )6( ن�ساء و)12( 
العتقالت  وا�ستهدفت  قا�رساً، 
الوطني  العمل  قيادات  من  عدد 
واملجتمعي يف القد�س، وقد �سعدت 
الأخرية  الفرتة  يف  الحتالل  قوات 
من اعتقالتها وقمعها للفل�سطينيني 
�سيا�سات  �سمن  القد�س  مدينة  يف 
الوجود  ت�ستهدف  جديدة  ت�سييق 
الوطنية  مكوناته  بكل  الفل�سطيني 
وتاأتي  والجتماعية،  وال�سيا�سية 

�سياق العتقالت حتت تهمة "خرق 
والتحري�س"  الإ�رسائيلية  ال�سيادة 
عالقة  له  ما  كل  لقمع  كذريعة 
املهددة. ففي  الفل�سطينية  بالهوية 
تاريخ 5/5 اعتقلت قوات الحتالل 
الوطني  العمل  قيادات  من  عدد 
منهم اللواء بالل النت�سة "اأمني عام 
للقد�س"،  الوطني  ال�سعبي  املوؤمتر 
قوات  قمعت   5/31 تاريخ  ويف 
الحتالل وقفة لإحياء الذكرى ال19 
احل�سيني"  "في�سل  القائد  لرحيل 
اعتقال كل من حمافظ  وقامت يف 
القد�س "عدنان غيث" الذي اعتقل 
عدة مرات من بداية العام احلايل، 
القد�س  يف  الأ�سري  نادي  ومدير 
اإىل  بالإ�سافة  قو�س"،  "نا�رس 
للمواطنني  الحتالل  قوات  تنكيل 
 5/14 تاريخ  ففي  العتقال  اأثناء 
اعتقال  يف  الحتالل  قوات  قامت 
من  وعلي حمي�سن"  "اآية  ال�سقيقني 
بعد  العي�سوية  قرية  مدخل  على 
بحجة  عليهما  بال�رسب  العتداء 
معايري  بح�سب  كمامة  لب�سهم  عدم 
وهذا  كورونا،  فايرو�س  الوقاية من 
ال�سحفيني  الحتالل  ي�ستثني  ومل 
 5/10 تاريخ  ففي  العتقالت  من 
باعتقال  الحتالل  قوات  قامت 
بعد  جنيب"  "عنان  ال�سحفي 
مداهمة منزله يف بلدة بيت حنينا.
التي  اليومية  بالإ�سافة لالعتقالت 
ب�سكل  الحتالل  قوات  متار�سها 
بالقد�س،  الفل�سطينيني  بحق  يومي 
املجتمعية  املوؤ�س�سات  ت�ستثنى  مل 
وعامليها،  هي  ال�ستهداف  من 

اأ�سدر   2020/5/18 تاريخ  ففي 
وزير الأمن الإ�رسائيلي اأمر باإغالق 
املقد�سية  لالأمل  تطوع  جمعية 
ملدة 6 �سهور، ومن خالل التوا�سل 
اأبو  "�سيلفيا  اجلمعية  رئي�سة  مع 
لنب" والتي اأكدت على اأن الحتالل 
ي�ستهدف كل ما يخ�س الفل�سطيني 
املوؤ�س�سات  حتى  القد�س  يف 
والطلبة  املجتمع  مع  تعمل  التي 
مل  وهذا  لالأمل،  تطوع  كموؤ�س�سة 
اأبو  بح�سب  الأول  ال�ستهداف  يكن 
اجلمعية  رئي�سة  تعر�ست  فقد  لنب، 
والتحقيق  واملالحقة  لالعتقال 
�سهر  منذ  مرات   5 من  لأكرث  
بداية  جرى  فقد  املن�رسم،  �سباط 
تاريخ  يف  اجلمعية  مقر  اقتحام 
2020/2/17 وم�سادرة كل امللفات 
بعمل  اخلا�سة  احلا�سوب  واأجهزة 
اقتحام  اإىل  بالإ�سافة  املوؤ�س�سة، 
وتفتي�سه  اليوم  بنف�س  �سيلفيا  منزل 
بعدها  ومن  حمتوياته،  وقلب 
مركز  يف  معها  والتحقيق  اعتقالها 
 5 ملدة  غنيم"  اأبو  "جبل  �رسطة 
بعدها  ومن  متوا�سلة،  �ساعات 
والتحقيق  اعتقالها  جرى  اأي�سا 
معها حول عمل املوؤ�س�سة وحماولة 
حتت  العتقال،  يف  تهديدها 
الإ�رسائيلية  ال�سيادة  "خرق  تهمة 
اأن  على  تاأكيدها  مع  والتحري�س"، 
العمل  يف  يخت�س  املوؤ�س�سة  عمل 
نواحي  من  املدار�س  طالب  مع 
ولي�ست  فقط،  وتربوية  اجتماعية 
تقول  باأنها  الحتالل  يدعي  كما 

باأعمال حتري�س.
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وا�سلت قوات االحتالل االإ�سرائيلي عمليات االعتقال بحق الفل�سطينيني، ووفقًا لعمليات الر�سد واملتابعة التي قامت بها املوؤ�س�سات، فقط اعتقلت قوات االحتالل )340 ( 
فل�سطينى وفل�سطينية من االأر�س الفل�سطينية املحتلة خالل �سهر اأيار/ مايو 2020، من بينهم )25( طفاًل، وع�سرة ن�ساء،وت�سري موؤ�س�سات االأ�سرى وحقوق االإن�سان )هيئة �سوؤون 

االأ�سرى واملحّررين، ونادي االأ�سري الفل�سطيني، موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية االأ�سري وحقوق االإن�سان(؛ �سمن ورقة حقائق �سدرت عنها ، اإىل اأن �سلطات االحتالل اعتقلت )162( 
مواطنًا من القد�س، و)17( مواطنًا من رام اهلل والبرية، و)41( مواطنًا من اخلليل، و)64( مواطنًا من جنني، ومن بيت حلم )23( مواطنًا.

ارتفاع يف ن�سبة االعتقاالت مقارنة مع �سهر ني�سان

م�ؤ�س�سات االأ�سرى: االحتالل اعتقل )340( 
فل�سطيني/ة خالل �سهر ماي 2020

  االأ�سري عالء احمد اأب� �سالح ي�سارع املر�ض يف �سج�ن االحتالل
بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

من على �سطور مقايل اأوجه ندائي 
والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل 
ال�سحة  منظمة  وخا�سة  الدولية 
ومنظمة  الأحمر  وال�سليب  العاملية 
العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء 
عالء  املري�س  الأ�سري  حياة  لإنقاذ 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  �سالح  اأبو 
ال�سجون-  خارج  له  الالزم  العالج 
احلرية كل احلرية لأ�رسانا البوا�سل 

وال�سفاء  املاجدات-  واأ�سرياتنا 
العاجل للمر�سى امل�سابني باأمرا�س 
خمتلفة - احلرية كل احلرية لأ�رسانا 

واأ�سرياتنا املاجدات.

من  مواطناً   )22( يعتقل  الحتالل 
يف  وطلبة  اأ�سقاء  بينهم  ال�سفة 

الثانوية العامة
الفل�سطينى  ال�سري  نادى  اأفاد 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  ان 
وحتى  اأم�س  م�ساء  منذ  اعتقلت 

الثالثاء  ام�س  اول  يوم  �سباح 
 )22(  ،2020/06/09 املوافق 
اأ�سقاء،  بينهم  ال�سفة  من  مواطناً 
رافق  العامة،  الثانوية  يف  وطلبة 
املواطنني،  على  اعتداءات  ذلك 
املنازل،  ملحتويات  وتخريب 
الأ�سري،  نادي  وقال  وا�ستدعاءات. 
اعتقالهم  جرى  مواطنني  �سبعة  اإن 
وهم:  اخلليل  يف  اأنحاء  عدة  من 
الطيطي،  وماجد  ق�سا�س،  اأمين 
و�سيف جوابره وجميعهم من خميم 

وليد  حمزة  اإىل  بالإ�سافة  العروب، 
وثالثة  الفوار،  خميم  من  الطيطي 
وعمار  عبد  وهم:  اآخرين  اأ�سقاء 
وعبيدة العجلوين. ومن بلدة نحالني 
ق�ساء بيت حلم اعتقل الحتالل كاًل 
�سكارنة  اأ�سامة  حممد  خلف  من، 
الثانوية  يف  طالب  وهو  عاماً(   17(
احلميد  عبد  اأحمد  و�سيف  العامة، 
جناجرة )17 عاماً( وهو اأي�ساً طالب 
و�سقيقه حممد  العامة،  الثانوية  يف 
)19 عاماً(، عالوة على حممد نعمان 

فيما  عاماً(.   17( غياظة  يا�سني 
من  مواطنني  �سبعة  اعتقال  جرى 
اأحمد  وهم:  نابل�س  يف  اأنحاء  عدة 
وحممد  عاماً(،   23( ال�سافعي  علي 
�سامي �سلمان، ونور حممد �سلمان، 
وكالهما  التكروري  واإ�سماعيل 
اإىل  بالإ�سافة  �سابقان،   اأ�سريان 
ال�ساحلي حيث جرى  حممد ريا�س 
اعتقاله م�ساء اأم�س من على حاجز 
حواره الع�سكري، عالوة على اأجمد 
ماهر �سالح، واأمري راأفت اأبو رياله، 

ووفقاً  بالطة،  خميم  من  وكالهما 
جرى  فقد  املتوفرة  للمعلومات 
املحتلة  الأرا�سي  من  اعتقالهم 
املعتقلني  اإىل  يُ�ساف  1948م.  عام 
العي�ساوية  بلدة  من  مواطنني  ثالثة 
عبيد،  ب�سام  وهم: يزن  القد�س  يف 
وحممد  عبيد،  ع�سمت  وحممد 
جرى  اآخر  ومواطن  عبيد،  مبت�سم 
الأغوار  يف  بردلة  بلدة  من  اعتقاله 
حت�سني  وهو اأحمد  ال�سمالية، 

�سوافطة.
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بال�سجن  عقوبة  الأمر  يفر�ض   كما 
ا�ستخدام  يق�سد  مل  ملن  �سنوات  �سبع 
املمتلكات بهدف تنفيذ خمالفة، ولكنه 
كان على دراية اأن هناك احتمال اأنه قد 
بال�سجن  تُنفذ خمالفة.  وتكون عقوبته 
�سبع �سنوات اإذا قام باأي عمل مبمتلكات 
نقل  اأو  �رشعية"  "غري  ملنظمة  تابعة 
�رشعية".كما  "غري  ملنظمة  ممتلكات 
خم�ض  ال�سجن  عقوبة  اإ�سافة  متت 
لت�سهيل  بالتح�سري  يقوم  ملن  �سنوات 
ع�رش  ال�سجن  عقوبتها  خمالفة  تنفيذ 
عقوبتها  املخالفة  كانت  واإذا  �سنوات. 
بال�سجن خم�سة  يعاقب  املوؤبد  ال�سجن 
تاأهيل  يف  �ساهم  ما  اإذا  عاماً،  ع�رش 
زور  اأو  خمالفة،  لتنفيذ  منا�سب  مكان 
اأوراق اأو اأعد اأدوات اأو جمع معلومات، 
يف  �ساعد  اأو  املخالفة  تنفيذ  بهدف 
اأو  طريق  كتجهيز  هرب  و�سيلة  توفري 
�سبق  ما  كل  من  اأهمية  والأكرث  نفق. 
العاملة  للبنوك  املوجهة  الر�سالة  هي 
ح�سابات  حول  املحتلة  الأر�ض  يف 
على  وال�سهداء،  والأ�رشى  املعتقلني 
مب�سادرة  �سالحية  هناك  اأن  اعتبار 

احل�سابات  هذه  يف  املتوفرة  الأموال 
على  "كمكافاأة"  مُتنح  انها  بند  حتت 
هو  الأخطر،  خمالفة.  ولكن  ارتكاب 
ممتلكات  على  اليد  و�سع  ا�ستحداث 
هذه  على  بناًء  �رشعية"  "غري  منظمة 
وا�ستخدام  الف�سفا�سة،  التعريفات 
امللغاة  الربيطانية،  الطوارئ  اأنظمة 

جداً  وا�سعة  م�ساحة  لإتاحة  اأ�ساًل، 
للقائد الع�سكري ليعلن عن اأي منظمة اأو 
نقابة اأو حزب اأو حركة طالبية، اأو نادي 
ريا�سي، اأو اأي جهة اأخرى كمنظمة "غري 
منظمة  باأن  التذكري  �رشعية".  ويجب 
التحرير الفل�سطينية، وغالبية الأحزاب 
م�سبقاً  اأُعلنت  قد  الطالبية  واحلركات 

مبوجب  �رشعية"  "غري  كتنظيمات 
واأنظمة  الإ�رشائيلية  الع�سكرية  الأوامر 
الطوارئ املذكورة �سابقاً. وقد اأجمعت 
املوؤ�س�سات احلقوقية الفل�سطينية، على 
جملة من املخاطر الكبرية التي فر�سها 
التهديدات  الأمر الع�سكري، خا�سة مع 
التي تلقتها البنوك العاملة يف فل�سطني، 
اإن ما ا�ستمرت يف فتح ح�سابات لعائالت 
العتقال  خالل  من  وذلك  الأ�رشى، 
على  ف�سلها  عقب  واملالحقة،وذلك 
�سل�سلة  عرب  ال�سابقة  ال�سنوات   مدار 
القيادة  على  امل�ستمرة  ال�سغوط  من 
خم�س�سات  �رشف  لوقف  الفل�سطينية 
وال�سهداء.وتوؤكد  الأ�رشى  اأ�رش  عائالت 
اأن الحتالل  ال�رشيكة على  املوؤ�س�سات 
يف  املا�سية،  العقود  مدار  على  �سعى 
الفل�سطيني  والكفاح  الن�سال  و�سم 
بالإرهاب عرب عدة م�سارات، جزء منها 
�سن قوانني وت�رشيعات واأوامر ع�سكرية 
اأجل ذلك.ويف هذا الإطار، جددت  من 
�رشورة  على  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
والتزام  الع�سكري،  الأمر  مواجهة 
الفل�سطيني،  الوطني  بالقرار  البنوك 

كجزء اأ�سا�سي من املواجهة. 

اجلمعة 12 - ال�سبت 13  جوان  2020  املوافـق  ل 21 �سوال  1441ه 11

الأمر الع�سكري )1827( لالحتالل 

حرب كبرية ي�سنها الحتالل على الأ�سرى وعائالتهم 
�سكل الأمر الع�سكري رقم )1827( ال�سادر عن احلاكم الع�سكري لالحتالل، حلقة جديدة من حماولة �سيطرة الحتالل 
وهيمنته على ال�سعب الفل�سطيني،وا�ستهداف وا�سح للمنظومة الوطنية واحلكومية والإدارية والقانونية يف فل�سطني، 

و�سل�سة من حرب متوا�سلة على الأ�سرى وعائالتهم على وجه اخل�سو�س. وبح�سب ورقة حتليلية قدمها جمل�س منظمات 
حقوق الإن�سان الفل�سطينية، اأكدت الورقة اأن الأمر الأمر )1827( ي�سيف مواداً جديدة تتعلق بالعقوبات التي �سُتفر�س 

على من يقوم با�ستخدام ممتلكات بهدف تنفيذ خمالفة اأو املكافاأة على تنفيذ خمالفة، وذلك بال�سجن ع�سر �سنوات وفر�س 
غرامة مالية، وحتى لو كان متلقي هذه املكافاأة �سخ�س مل ُينفذ، اأو مل ينِو تنفيذ املخالفة نف�سها.

تقرير: اإعالم الأ�سرى

اإياد  املري�ض  الأ�سري  اأنهى 
نا�رش  اأبو  املجيد  عبد  ر�سدي 
البلح  دير  مدينة  من  عاماً(،   37(
ال�سابع  عامه  غزة،  قطاع  و�سط 
ع�رش  الثامن  عامه  ودخل  ع�رش، 
والأخري على التوايل   يف �سجون 
الحتالل ال�سهيوين. مكتب اإعالم 
اأفاد باأن قوات الحتالل  الأ�رشى 
بتاريخ  نا�رش  اأبو  اعتقلت  كانت 
تهمة  له  ووجهت  2003/6/9م، 
وامل�ساركة  للمقاومة،  الإنتماء 
قوات  �سد  للمقاومة  عمليات  يف 
واأ�ساف  ال�سهيوين.  الحتالل 
بئر  حمكمة  باأن  الأ�رشى  اإعالم 
بحقه  اأ�سدرت  الع�سكرية  ال�سبع 
 18 ملدة  الفعلي  بال�سجن  حكماً 
عاماً، اأم�سى منها 17 عاماً ودخل 
الثالثاء  يوم  الأخري  عامه  يف 

املوافق 2020/6/9 . ي�سار اإىل اأن 
اأبو نا�رش يقبع حالياً  اإياد  الأ�سري 
ال�سحراوي،  النقب  �سجن  يف 
املر�سية  احلالت  اأحد  ويعترب 
ال�سعبة يف �سجون الحتالل نتيجة 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
عملية  له  اأجريت  وقد  بحقه، 
وجميعها  مرات  ثالث  جراحية 
مبنطقة  اثنتني  منها  ف�سلت، 
"اآ�ساف  م�ست�سفى  يف  البطن 
هروفيه"، وف�سلت ب�سبب الن�سيان 
املتعمد والإهمال الطبي من قبل 
الأطباء ال�سهاينة كتلة من اخليوط 
وقد  اجلرح.  داخل  البال�ستيكية 
ثالثة  جراحية  عملية  له  اأجريت 
يف نف�ض اجلرح بعدما �ساء و�سعه 
وت�سويف  مماطلة  بعد  ال�سحي 
ومت  �سديدة  ومعاناة  اآلم  رافقها 
البال�ستيكية يف  اخليوط  اكت�ساف 

العملية الثالثة واإزالتها.

الأ�سري املري�ض اإياد اأبو نا�سر يدخل 
عامه الـ 18 والأخري يف الأ�سر

م�سابني بالر�سا�س احلي
الحتالل يداهم ابودي�ض ويعتقل 

ثالثة اأ�سبال جرحى 

بعد قمع وقفة منددة باإعدام ال�سهـيد احلالق

الحتالل يعتقل 3 مقد�سيات 

تقرير: نايف جفال - القد�ض
داهمت قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
ثالثة  واعتقلت   ، ابودي�ض  بلدة 
احلي   بالر�سا�ض  م�سابني  اأ�سبال 
و�سع  يف  وهم  يوما  ع�رشين  منذ 
وبحاجة  م�ستقر،  غري  �سحي  
ملتابعة طبية وراحة وعالج،  وجرى 
ويف  جمهولة.  جهة  اىل  اقتيادهم  
جي�ض  من  قوة  اإن  يذكر  التفا�سيل 
ابودي�ض  بلدة  اقتحمت  الحتالل  
وداهمة   ، �سباحا   الرابعة  ال�ساعة 
حم�سن  عبداهلل  املواطن  منازل  
ومنزل   ، احمد  جنله  واعتقلت 
املواطن علي حلبية واعتقلت جنله 
يون�ض، ومنزل املواطن  جمال عواد 
يف  وعبثت  مهند،   جنله  واعتقلت 
حمتوياتها ،واجرت حمالت تفتي�ض 
ال�رشر  واأحلقت  للمنازل  دقيقة 
التاأكد  وبعد   ، وال�سيارات  بالثاث  
من �سخ�سيات الطفال املطلوبني، 
لهم  ال�سماح  دون  اعتقالهم  جرى 
باأخذ ادويتهم او ال�سماح لهم بتبديل 
قال  جانبه  من  النوم.  مالب�ض 

الطفل  والد  املواطن  وليد حم�سن 
ان  احمد حم�سن   املعتقل  اجلريح 
بطريقة  البيت  اقتحم  الحتالل 
يراعي  ومل  عنفوان  وبكل  همجية 
حرمة البيت او وجود اأطفال ، وقام 
مبحتويات  والعبث  الأبواب  بتك�سري 
اأبني  هوية  من  التاأكد  وبعد  املنزل 
ثم غمم عيناه  با�ستجوابه ومن  قام 
البال�ستيكية  املقاب�ض  وو�سع 
اجليب  يف  و�سعه  وجرى  يديه  على 
نعلم  ول  الأر�ض  على  الع�سكري 
رغم  طفلنا  عن  �سيء  اأي  حاليا 
اأن  ذكره  واجلدير  ال�سحي.  و�سعه 
ا�ستهدافهم  جرى  الثالثة  الأ�سبال 
مبا�رش  ب�سكل  احلي  الر�سا�ض  يف 
الإ�سابات  وكانت  املا�سي،  ال�سهر 
يف  مهند   املعتقل  اجلريح  الطفل 
والثانية  ر�سا�سات،  ب�سبعة  القدم 
يده  يف  علي   يون�ض  الطفل  لل�ساب 
للجريح  الثالثة  والإ�سابة  وقدمه، 
الفخد  منطقة  يف  احمد  املعتقل 
م�ستقرة  الثالثة غري  ال�سبان  وحالة 

وبحاجة ملتابعة طبية . 

الحتالل  قوات  اعتقلت 
خالل  مقد�سيات   3 ال�رشائيلي، 
م�ساركتهن يف وقفة منددة باعدام 

ال�سهيد اياد احلالق.
اأن قوات الحتالل  واأو�سح �سهود، 
ووجدان  مر�سود،  حال  اعتقلت 
خالل  بربر،  وزينة  الغول، 
نظمت  التي  بالوقفة  م�ساركتهن 

وا�ست�سهد  القد�ض.  مدينة  يف 
ذوي  من  وهو  عاماً(،   32( احلالق 
بر�سا�ض  اخلا�سة،  الحتياجات 
عنا�رش �رشطة الحتالل قبل نحو 
اأ�سبوعني، قرب باب الأ�سباط اأثناء 
كان  �سناعية  مدر�سة  اإىل  توجهه 
القدمية  البلدة  يف  فيها  يدر�ض 

بالقد�ض املحتلة. 

تفتقد والدة الأ�سري رائد احلاج اأحمد 
العت�سام  يف  امل�ساركة  غزة،  من 
الأ�سبوعي مع جنلها وغريه  الت�سامني 
الحتالل،  �سجون  يف  الأ�رشى  من 
اأزمة  بفعل  الفعاليات  تعليق  ب�سبب 
ويزيد  )كوفيد-19(.  كورونا  فريو�ض 
التي  اخلم�سينية  ال�سيدة  حمنة  ذلك 
ت�سكن يف خميم جباليا لالجئني �سمال 
عن  انقطاعها  ظل  يف  غزة،  قطاع 
تعليق  ال�سجن. ومت  داخل  زيارة جنلها 
العت�سام الأ�سبوعي داخل مقر اللجنة 
منذ  غزة،  الأحمر يف  لل�سليب  الدولية 
�سمن  املا�سي  اآذار  من  اخلام�ض 
التدابري الحرتازية ملنع تف�سي مر�ض 
الأ�رشى  ذوو  وغاب  كورونا.  فريو�ض 
اإىل مقر  التوجه  التاريخ عن  ذلك  منذ 
على  ال�سمت  وخيم  الأحمر  ال�سليب 
هتافات  ي�سهد  كان  اأن  بعد  املكان، 
�سور  بقيت  فيما  ت�سامنية،  وزغاريد 
جنباته.  على  معلقة  وحيدة  الأ�رشى 
وتقول اأم رائد بنربات من احلزن: "اإن 
تعليق الفعاليات الت�سامنية مع الأ�رشى 
واأ�ساف  والإحباط  باحلزن  اأ�سابها 
اإليها �سعورا اأكرب بافتقاد ابنها الأ�سري".
وت�سيف: "خروجي من البيت �سباح كل 
اثنني وقطع م�سافة طويلة و�سول  يوم 
متوجهة  باأين  ي�سعرين  العت�سام  ملقر 

للقاء  )نفحة(  ابني داخل �سجن  لزيارة 
اأبني".وطيلة الفرتة املا�سية كان القلق 
يراود اأم رائد خوفاً على اإ�سابة جنلها 
ات�سالً  تتلقى  اأن  قبل  كورونا،  مبر�ض 
هاتفياً من ال�سليب الأحمر قبل اأ�سبوع 
اأملها  عن  وتعرب  خماوفها.  من  هداأ 
ويتم  القريب  يف  الأزمة  تنتهي  اأن  يف 
الأ�سبوعي  العت�سام  بعودة  ال�سماح 
امل�ساركة  ت�ستطيع  حتى  املقر  داخل 
وتلجاأ  كورونا.  مر�ض  قبل  كانت  كما 
اإىل  العت�سام  لتوقف  نظراً  رائد  اأم 
اأثري  الأ�رشى عرب  برامج  امل�ساركة يف 
غزة  من  تبث  التي  املحلية  الإذاعات 
ابنها  اإىل  �سوتها  ي�سل  اأن  يف  اأمال 
داخل ال�سجن. واعتقلت اإ�رشائيل رائد 
)37 عاماً( بح�سب والدته، قرب حاجز 
بيت حانون/اإيرز �سمال قطاع غزة يف 
بال�سجن  عليه  وحكمت   2004 اأكتوبر 
عاماً   16 منها  ق�سى  عاماً   20 ملدة 
وي�سيطر  اإ�رشائيل.  "مقاومة"  بتهمة 
اأبو  وفاء  على  باحلزن  مماثل  �سعور 
غلمة من مدينة رام اهلل، التي مل تتمكن 
 52( زوجها عاهد  الطمئنان على  من 
عاماً(، منذ تف�سي مر�ض كورونا. وتقول 
اأبو غلمة: اإنه "منذ بدء انت�سار مر�ض 
كورونا مل ت�سمح ال�سلطات الإ�رشائيلية 
منعا  ال�سجون  بزيارة  للمحامني  اأو  لنا 

للحد من تف�سي املر�ض".ومل تخف اأبو 
"ينتابها  التي  والقلق  املخاوف  غلمة، 
يف كل حلظة خ�سية من تعر�ض زوجها 
لالإ�سابة  )هدارمي(  �سجن  يف  املعتقل 
له  العدوى  انتقال  عرب  كورونا  مبر�ض 

عن طريق ال�سجانني الإ�رشائيليني".
لدى  املعتقل  زوجها  مع  والتوا�سل 
اإ�رشائيل منذ 2006 واملحكوم بال�سجن 
جراء  جداً  "�سعب  اأعوام  و5  املوؤبد 
اأبو  بح�سب  الإ�رشائيلي"  الت�سييق 
ال�سليب  غلمة  اأبو  وتدعو  غلمة. 
بتكثيف  م�سوؤولياته  حتمل  اإىل  الأحمر 
وال�سغط  الأ�رشى  ذوي  مع  التوا�سل 
اأطباء  جلنة  لإدخال  اإ�رشائيل  على 
من  والتاأكد  ال�سجون  كافة  اإىل  دولية 
غلمة  اأبو  وترتقب  الأ�رشى.  �سالمة 
بفارغ ال�سرب انتهاء اأزمة مر�ض كورونا 
وال�سماح مرة اأخرى با�ستئناف الزيارات 
داخل ال�سجون الإ�رشائيلية لالطمئنان 
وتعتقل  وزيارته.  زوجها  اأحوال  على 
اأ�سري  اآلف  خم�سة  زهاء  اإ�رشائيل 
فل�سطيني بينهم 41 �سيدة و180 طفاًل 
بح�سب موؤ�س�سات حقوقية فل�سطينية. 
وحتذر تلك املوؤ�س�سات من اأن 300 من 
مزمنة.  اأمرا�ض  من  يعانون  الأ�رشى 
وتقول املتحدثة با�سم ال�سليب الأحمر 
الإ�رشائيلية  ال�سلطات  اإن   " �سهري: 

الأ�رشى  ذوي  زيارات  برنامج  اأوقفت 
اللحظة.  وحتى  املا�سي  اآذار   17 منذ 
مندوبي  زيارات  اأن  زقوت  وتو�سح 
اللجنة الدولية اإىل ال�سجون مل تتوقف، 
ومتكنوا من اللقاء بقرابة 90 يف املائة 
بداية  منذ  الفل�سطينيني  الأ�رشى  من 
ذلك  بعد  ويتم  كورونا،  مر�ض  اأزمة 
على  لطماأنتهم  العائالت  مع  التوا�سل 
الدولية  اللجنة  اأن  وتوؤكد  اأبنائهم. 
ال�سلطات  مع  متوا�ساًل  حواراً  جتري 
الإ�رشائيلية ب�ساأن الإفراج عن الأ�رشى 
اإ�سابتهم  خ�سية  واملر�سى  ال�سن  كبار 
م�سلحة  واأعلنت  كورونا.  مبر�ض 
اأم�ض  اأعلنت  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
�سحيفة  ن�رشت  ما  بح�سب  الثالثاء، 
اثنني  ا�سابة  عن  اأحرنوت(،  )يديعوت 
يف  كورونا  بفريو�ض  ال�سجانني  من 
تك�سف  مل  فيما  ال�سبع"،  "بئر  �سجن 
اأ�رشى  اإىل  العدوى  نقل  اإمكانية  عن 
فل�سطينيني. ورداً على ذلك، قال نادي 
التحذيرات  كثافة  رغم  اإنه  الأ�سري: 
الأ�رشى  عن  بالإفراج  واملطالبات 
اأن  اإل  والن�ساء  والأطفال  املر�سى 
اأي  تظهر  ل  الإ�رشائيلية  ال�سلطات 

ا�ستجابة.
الفل�سطينية  القد�ض  )نقال عن جريدة 

- �سينخوا(

اأزمة كورونا تزيد حمنة ذوي الأ�سرى
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ح�شام الدين اإ�شالم/
الأنا�شول 

ال�صحية  الإجراءات  ظل  يف 
املطبقة تفاديا لنت�صار عدوى 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
طوارق  يتخذ  )كوفيد19(، 
ال�صاربة  اللثام  عادة  اجلزائر 
واقيا  قناعا  التاريخ  عمق  يف 

يغنيهم عن الكمامة الطبية.
الطوارق  جمتمع  وي�صتهر 
باجلزائر اأق�صى جنوبي البالد، 
العمامة  التقليدي  باللبا�س 
التي  حملية(  ت�صمية  )ال�صا�س 
با�صتثناء  والراأ�س  الوجه  تغطي 
وتختلف  وتتنوع  العينني، 
ماي   24 ويف  واأ�صكالها  األوانها 
احلكومة  فر�صت  املن�رصم، 
املواطنني  ارتداء  اجلزائرية 
العامة  الأماكن  يف  الكمامات 
وياأتي  والأ�صواق  واملحالت 
الإجراءات  اإطار  يف  ذلك 
وباء  من  للوقاية  الحرتازية 
كورونا املتف�صي يف البالد منذ 
ح�صب  املا�صي.  فرباير  الـ25 

بيان احلكومة.
جذور اللثام

ويعّد اللثام يف جمتمع الطوارق 
الأجيال  يتوارثها  عريقة  عادة 
مدعاة  وتعترب  جيل  بعد  جيال 
واإحدى  والرجولة،  للفخر 
رياح  من  تقيهم  التي  الو�صائل 
تاريخ  ودون  العاتية  ال�صحراء 
روايات  تقول  لظهوره،  حمدد 
اإّن  اللثام،  جذور  حول  متداولة 
الطوارق  قبائل  اإحدى  رجال 
خرجوا مرة يف مهمة، وخالفهم 
حيث  م�صاربهم،  اإىل  العدو 
فقط  واأطفالهم  ن�صاوؤهم 
احلي  يف  كان  الرواية  وح�صب 
الن�صاء  ن�صح  حكيم،  عجوز 
الرجال  مالب�س  ترتدين  باأن 
ال�صالح  ويحملن  ويتعممن 

رجال  عاد  وفجاأة  ففعلن، 
احلي، فظن العدو اأنه وقع بني 
جي�صني، وانهزم وفّر، ومنذ تلك 
يرتدون  الرجال  اأ�صبح  الواقعة 

اللثام ب�صكل دائم.
قدماء  اأن  ا  اأي�صً ويحكى 
ب�صفه  اللثام  ي�صعون  الطوارق 
اجل�صم  مداخل  حلماية  رمزية 
ال�رصيرة  الأرواح  ت�رصب  من 
اإليها، كما يعتقد عندهم قدمياً 
مل  فاإذا  عورة  مبثابة  الفم  اأّن 
كلمة  منه  �صتخرج  حفظه  يتم 

ال�صوء.
هل يعو�ض اللثام 

الكمامة؟

اجلنوب  )اأق�صى  و«الطوارق« 
من  جمموعة  هم  اجلزائري(، 
الأ�صل،  الأمازيغية  القبائل 
الكربى  ال�صحراء  ا�صتوطنت 
والأهقار  مايل  �صمايل  واأزواد 
جنوب �رصقي اجلزائر، و�صمال 
ليبيا  غرب  وجنوب  النيجر 
وفق  فا�صو.  بوركينا  و�صمال 

باحثني.
احلكومة  فر�س  مع  وتزامنا 
من  للوقاية  الكمامات  ارتداء 
ي�صتغني  كورونا  وباء  عدوى 

لأنهم  عنها  اجلزائر  طوارق 
من  واقيا  قناعا  اللثام  يرتدون 
اأطباء  الفريو�س يف ظل حتفظ 
زايدي  الطبيبة  وقالت  عليه 
املعدية  الأمرا�س  يف  خمت�صة 
مبحافظة اإليزي )جنوبي البالد( 
الكمامة  يعو�س  ل  »اللثام  اإّن 
يف  زايدي  الطبية«واأ�صافت 
ت�رصيح للتلفزيوين الر�صمي، اأّن 
»القما�س الذي ي�صنع منه اللثام 
بدخول  وي�صمح  ورقيق  خفيف 
الفريو�س«وتابعت: »من يلب�صون 
مّرات  عّدة  يلم�صونه  اللثام 
ي�صاعد  هذا  لذلك  اليوم،  يف 
بفريو�س  الإ�صابة  خطر  يف 
كورونا< واأ�صارت املتحدثة اإىل 
الكمامة  مل�س  عدم  »يجب  اأّنه 
اأن تكون  واإذا حدث ذلك يجب 
للثام  وبالن�صبة  معقمة  الأيدي 

الأمر �صعب«.
يف  الباحثة  قالت  جهتها،  من 
»اللثام  اإّن  الرتاث فاطمة تقابو 
عند  والوقار  للهيبة  رمزا  يعّد 

الرجل الطوارقي«.

لـ«الأنا�صول«  تقابو  واأو�صحت 
بعد  اللثام  يلب�س  »الرجل  اأّن 
بلوغه �صن الر�صد ليعرب للجميع 

امل�صوؤولية  حتمل  باإمكانه  اأنه 
للتملك  مهما بلغت ويعترب رمز 
املتحدثة  املراأة«وقالت  عند 
اإليزي  مبنطقة  الرجل  لثام  اإّن 
)جنوبي البالد( ي�صمى »اأماوال« 

ولثام املراأة »تكالت«.
قما�س  يختلف   « واأ�صافت: 
غطاء الراأ�س الذي ي�صكل باآخره 
منطقة  من  الرجل  عند  اللثام 

لأخرى وح�صب املنا�صبة«.
وا�صتطردت قائلة: »تختلف لّفة 

اللثام ح�صب ال�صن واحلالة 
ويرتدى  الجتماعية، 

ومتطلبات  متا�صيا 
واملناخ  البيئة 
ي  و ا ل�صحر ا
ف  جلا ا

ى  تر و » د ر لبا ا و
اأّنه  املتحدثة 
»ل ميكن اعتماد 

ككمامة  اللثام 
لأّن طريقة ارتدائه 

اليد  جتعل  املعقدة 
من  اأجزاء  عدة  تالم�س 

الوجه ما ي�صهل انتقال 
الفريو�صات«ووفقها 

ا�صتعمل  »اإذا 
مة  ككما

وجب طيه عّدة طبقات عديدة 
وتغيريه كل ثالث �صاعات متاما 
مل�صه  عدم  على  احلر�س  مع 

كثريا«.

حقيقة اللثام عند 
الطوارق

عثمان  الرتاث  يف  الباحث 
اإليزي،  حمافظة  من  اأوقا�صم 
الإميوهاغي«  »اللثام  اأّن  راأى 
تعني  طارقية  كلمة  )اإميوهاغ 
الرجال النبالء ومفردها اأماهغ( 
الكمامة  بدل  يحل  اأن  ميكن 
لكون �صمكه غليظ ومينع دخول 
يحتمل  والذي  الفم  اإىل  الهواء 

اأن يكون ناقال للفريو�س«.
وقال اأوقا�صم لـ«الأنا�صول«: »اأنا 
فاإ�صافة  الكمامة،  اأ�صتعمله بدل 
لكونه عادة وتقليد عندنا، وجدته 
بعد  كورونا  من  للوقاية  منا�صبا 

تف�صيها يف بالدنا«.
»اللثام  اأّن  املتحدث  واأو�صح 
الذي  واملناخ  بالبيئة  يرتبط 
ي�صتقر  اأن  قبل  بهما  يتواجد 
والبدو  )الطوارق(  عند 

يرافق  »اللثام  الراحل«واأ�صاف: 
الكربى،  ال�صحراء  �صكان 
م�صافات  يقطع  ملن  في�صتلزم 
اأو  لل�صيد  يخرج  اأو  طويلة 
 « قوله:  ارتداءه«وتابع  للفالحة 
العوامل الطبيعية  ذلك ملواجهة 
�صواء  القا�صية  ال�صحراء  يف 
اأو  الربد  اأو  ال�صم�س  حرارة 
الرملية«بدوره،  والزوابع  الرياح 
ورقلة  بجامعة  الأكادميي  قال 
)جنوب( بودة العيد اإّن »اللثام اأو 
الطوارق،  بلهجة  )تاجلمو�صت( 
طويلة  قما�س  قطعة  عن  عبارة 
على  عمامة  �صكل  على  تُلّف 

كامل الوجه والراأ�س«.
حديثه  يف  العيد  واأكمل 
العينني،  »وترتك  لـ«الأنا�صول«: 
وتكون  الروؤية  للرجل  ليت�صنى 
مزيجا من اللون الأبي�س والأزرق 
النيلي«. واأ�صار املتحدث اإىل اأّن 
حاولوا  الأنرثوبولوجيني  »عديد 
من  فمنهم  العادة  هذه  تف�صري 
ارتدائه  يرجع  كيان  اأنه  يرى 
والأرواح  اجلن  من  الوقاية  اإىل 
اأن  يرون  واآخرون  ال�رصيرة، 
وجهه  لإخفاء  يلجاأ  الطارقي 
يعرفه  ل  كي  اللثام  طريق  عن 
»فريقا  اأّن  اإىل  اأعداوؤه«ولفت 
للوقاية  باأنه  ف�رّصه  اآخر 
ال�صم�س  حر  من 
الرميلة  والزوابع 
ال�صحراوية والربد 
عا  د و » �س ر لقا ا
اإىل  الباحث 
الرتاث  مراجعة 
ي  ر �صطو لأ ا
وحماولة  للطوارق 
مقاربته مع واقعهم 
كتبه  ما  لأن  وحقيقتهم،  
الآخرون -ح�صبه- خا�صة 
يحمل  الفرن�صيني 
كثريا من املغالطات 

التاريخية.

رغم التحذيرات الطبية منه كونه ينقل العدوى ب�شهوله، يتخذ طوارق اجلزائر عادة اللثام ال�شاربة يف عمق التاريخ قناعا واقيا يغنيهم 
عن الكمامة الطبية.

طوارق اجلزائر

 اللثام بديل الكمامة يف زمن الكورونا 

فاطمة الزهراء �شنتوف
باحثة اقت�شادية جزائرية

الذي  التحدي  اأبدا   متوقعا  يكن  مل 
�صتة  اآخر  الب�رص يف  العامل على  فر�صه 
والدرا�صات  الرقام  كل  فرغم  اأ�صهر، 
حلل  و�صلت  اأنها  تب�رص  التي  والبحوث 
جارة  البداية  نقطة  اإىل  اأدراجها  لتعود 
لنا  يخيل  كان  علم  من  اخليبة  اأذيال 
ال�صائد  اأوجه ورغم العتقاد  اأنه و�صل 
غياهب  يف  والكثري  الكثري  يوجد  اأنه 

املجهول، اإل اأن جائحة كورونا اأرجعت 
العامل �صنينا �صوئية اإىل اخللف لنعود اإىل 
الفطرة مثلث ب�صيط و�صغري بيت مغلق 
نظيف  بباب مو�صد، ا�رصة متالحمة يف 
وجه العدو، اميان م�صاعف بااهلل وباي 

اله يوؤمن به بنو الب�رص.
كورونا  مابعد  املتوا�صع،  اعتقادي  يف 
للدرا�صات  املجال  يفتح  اأن  يجب 
النف�صية والجتماعية واأثر هذه الأزمات 
�صواء  حد  على  واملجتمع  الفرد  على 
تطبيقية  الأخرى  العلوم  بجميع  وربطه 

اأو جتريبية اأو طبيعية والهتمام بجميع 
والدرا�صات  والبحوث  العلوم  اأنواع 
واإعطاء لكل ذي  العلم والعلماء  وترقية 

حق حقه .
لقد اجزم اجلميع على رداءة التي كانت 
كورونا،  قبل  فيما  العقول  يف  متف�صية 
كٌم مذهل من اجلهل والأخطر اأننا كنا 
نعتقد اأننا متطورون ومتح�رصون ، اأما 
الآن فقد اأ�صبح ال�صك والقلق عنوانا يف 
ثقة حقيقية  اأزمة  بذلك  ليولد  بيت  كل 
بني الن�صان واأخيه والن�صان وجمتمعه 

.
من  ملتعايف  حقيقية  ق�صة  يح�رصين 
كورونا يف اأحد الدول العربية طلب منه 
التربع بخالياه اجلذعية علها تكون دواءا 
وعالجا ملري�س يرقد يف حالة حرجة 
لياأتي الرف�س القاطع  يف امل�صت�صفيات 
كورونا   من  تعافى  اأنه  ذلك  معلال  منه 
عومل  اأن  وبعد  الويالت  عانى  بعدما 
وال�صدقاء  الأهل  من  قا�صية  معاملة 
كل  من  بالرف�س  قوبل  حيث  واجلريان 
عائلته  واأفراد  هو  املجتمع  اأطياف 

ذنبهم  ولكن  اأ�صال  مير�صوا  مل  الذين 
اأن والدهم كان يوما من الأيام » م�صابا 

بلعنة كورونا«.
املنظومة  يف  النظر  اإعادة  يجب  فعال 
الأخالقية واملجتمعية التي و�صلنا اليها 
بعد تعايف املنظومة ال�صحية باإذن اهلل 
عن  خطرا  تقل  ل  بقنبلة  تنذر  لأنها 
وال�رصيع  املخيف  الفريو�صي  النت�صار 
وعن جميع اأنواع الأمرا�س اأو احلروب 
التي من املمكن اأن تع�صف بالب�رصية .

ودمتم �صاملني...

االأزمات ... ووالدة اأزمة الثقة.. 

.       باحث: اأدعو ا اإىل مراجعة الرتاث الأ�شطوري للطوارق وحماولة مقاربته مع واقعهم وحقيقتهم.



لكرة  اجلزائري  االحتاد  اأعرب 
القدم عن ا�شتيائه من ال�شائعات 
التي يروج لها البع�ض، ب�شاأن اإبعاد 
التحرير  جبهة  منتخب  اأع�شاء 
لالحتاد،  العامة  اجلمعية  عن 
وقال االحتاد اجلزائري يف بيان 
ام�ض:  اول  الر�شمي  عرب موقعه 
النظام  تعديل  اأن م�رشوع  »يبدو 
القدم،  كرة  الحتاد  االأ�شا�شي 
اأ�شبح يزعج ب�شكل خطري بع�ض 
خلف  ت�شعى  التي  املجموعات 
تعطيل هذه العملية، التي بداأت 
واأ�شاف:   ،«  2019 نوفمرب  �شهر 
التحرير  جبهة  فريق  »حتى 
الوطني FLN مل يفلت من قوى 
ال�شك،  لزرع  ت�شعى  التي  ال�رش 
حيث  الفاف،  �شمعة  وت�شويه 
اأكد هوؤالء اأن هذا الرمز الوطني 
�شيتم اإبعاده عن اجلمعية العامة 

لالحتادية يف امل�شتقبل«.

وتابع: »يف هذا ال�شدد، ال ينكر 
االحتاد اجلزائري هذا النوع من 
التلفيق فح�شب، بل يدين ب�شدة 
يف  يتمثل  الذي  املوقف  هذا 
تقوي�ض رموز االأمة وفريق جبهة 
يعترب  املجيد  الوطني  التحرير 
واحًدا منهم«، ووا�شل: »منتخب 
االأفالن االأ�شطوري ممثل داخل 

معو�ض،  حممد  بالع�شو  الفاف 
ال  الذين  الثمانية  اأع�شائه  اأحد 
وختم:  احلياة«،  قيد  على  زالوا 
اجلمعية  �شمن  ا  اأي�شً »�شيكون 
اأع�شائه  مع  لالحتاد  العامة 
موقف  كان  مهما  الثمانية، 

امل�شو�شني،واأعداء االأمة«.
ق.ر.

غاب الالعب الدويل اجلزائري 
ا�شتئناف  عن  ماندي  عي�شى 
اال�شباين  الدوري  مباريات 
فريقه  جمرب  ا�شتبعده  بعدما 
الت�شكيلة  عن  بيتي�ض  ريال 
�شهرة  خا�شت  التي  االأ�شا�شية 
مدينة  ديربي  ام�ض  اأول 
اجلار  ملعب  على  االأندل�ض 
اجلولة  حل�شاب  اإ�شبيلية  نادي 
28 من الدوري اال�شباين، والتي 
بيتي�ض  ريال  هزمية  �شهدت 
نظيفة،  بثنائية  القواعد  خارج 
املدافع  خاللها  اكتفى  اأين 
الوطني  للمنتخب  املحوري 
من  اللقاء  اأطوار  مبتابعة 
اخليارات  بعد  االحتياط  دكة 
الفني  للطاقم  التكتيكية 
والذي عرف  االأندل�شي  للنادي 

االإعالم  طرف  من  انتقادات 
ا�شتبعاد  واأن  خا�شة  اال�شباين 
رمي�ض  لنادي  ال�شابق  الالعب 
اال�شباين وقائد الفريق اال�شباين 
غاليا  ثمنه  اخللفي  دفع اخلط 
اأين تاأثر  بتلقي �شباكه هدفني، 
ماندي  بغياب  الفت  ب�شكل 
يف  ا�شا�شية  ركيزة  يعترب  الطي 

خط جفاع ريال بيتي�ض.
اال�شبانية  ال�شحافة  وتربط 
غياب ماندي يف ديربي اإ�شبيلية 
مقعد  يف  باجللو�ض  واالكتفاء 
املفاو�شات  تعرث  اإىل  البدالء 
املعني  بتجديد  املتعلقة 
والتي  ناديه  اإدارة  مع  للعقد 
ت�رش على االنتهاء من االأمر يف 
االحتفاظ  على  اإ�رشارها  ظل 
بخدماته ومتديد العقد لثالثة 

الذي  وهو  موا�شم  اأربعة  او 
العام  �شائفة  يف  عقده  ينتهي 
اهتمام  حمل  ويتواجد   ،2021
التي  االأوروبية  االأندية  كبار 
التعاقد معه يف ظل  ترغب يف 
يقدمه  الذي  االالفت  التاألق 
من  االمكانيات  يف  والتطور 
الت�شاعدية  امل�شتويات  خالل 
منذ  مو�شم  كل  يقدمها  التي 

اال�شباين  بالدوري  التحاقه 
وتتعرث  موا�شم،  ثالثة  قبل 
يف  الطرفني  بني  املفاو�شات 
بيتي�ض  ريال  اإدارة  اإ�رشار  ظل 
ال�رشط  قيمة  من  الرفع  على 
اجلديد  العقد  يف  اجلزائي 
لالعب اإىل مبلغ 50 مليون اأورو 
 30 حاليا  ترتاوح  التي  وهي 
مليون، �شعيا منها اإىل االحتفاظ 
بخدماته ويف حال رحيل ك�شب 
حتويله،  من  مالية  قيمة  اكرب 
�شمن  يتواحجد  الذي  وهو 
مفكرة عمالقة اأوروبا يف �شورة 
وليفربول  �شيتي  مان�ش�شرت 
مدريد  اأتلتيكو  االجنليزيان، 
مار�شيليا  اوملبيك  اال�شباين، 

وليون الفرن�شيان.
عي�شة ق.

القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  قرر 
مع  ا�شتثنائيا  لوائحه  تعديل 
قبل  تعاقدات  باإجراء  ال�شماح 
 ،2020-2019 مو�شم  نهاية 
التوقف  فرتة  االعتبار  يف  اآخذا 
تف�شي  فر�شه  الذي  الق�رشي 
منذ  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 
الدويل  االحتاد  واأكد  مار�ض، 
اأم�ض ما �شدر عنه من تو�شيات 
يف اأوائل اأفريل املا�شي ب�رشورة 
اإعطاء االأولوية لالأندية القدمية 
باالنتقال  الراغبني  -لالعبني 
باإنهاء  جديدة-  اأندية  اإىل 
من  االأ�شلية  بت�شكيلتها  املو�شم 
الالعبني  من  اأي  خ�شارة  دون 
من  وذلك  املو�شم،  ختام  قبل 
كان  اإذا  العقود  متديد  خالل 
مكتب  ووافق  �رشوريا،  ذلك 
تعديالت  على  »فيفا«  جمل�ض 
اخلا�شة  لوائحه  ب�شاأن  موقتة 
وبينها  الالعبني،  وانتقال  بو�شع 

االأوىل  الت�شجيل  لفرتة  ال�شماح 
اأوروبا  يف  املعروفة  لالعبني، 
ال�شيفية  االنتقاالت  بفرتة 
املتاأخرة  النهاية  مع  بالتداخل 
 4 اإىل  ت�شل  ملدة  املو�شم  لهذا 
التعديل  هذا  وي�شمح  اأ�شابيع، 
العبني  مع  توقع  باأن  لالأندية 
باإمكانهم  يكون  لن  لكن  جدد 
امل�شاركة يف املباريات الر�شمية 
 ،2021-2020 مو�شم  يف  اإال 
التي  احلايل  املو�شم  يف  ولي�ض 
تدريجيا  ن�شاطه  يعاود  بداأ 
اأ�شهر  ثالثة  لقرابة  توقف  بعد 
»كوفيد-19«،  فريو�ض  ب�شبب 
وتبقى فرتة االنتقاالت ال�شيفية 

مفتوحة حتى 12 اأ�شبوعا.
تهدف  التي  االإ�شالحات  وهذه 
اأكرث  االنتقاالت  �شوق  جعل  اإىل 
نزاهة  على  احلفاظ  مع  مرونة 
بال�شماح  م�شحوبة  امل�شابقات 
ا�شتثنائيا الأي العب بالدفاع عن 

األوان 3 اأندية خمتلفة خالل نف�ض 
حاليا،  اثنني  مقابل  املو�شم، 
ال�شيفية  االنتقاالت  فرتة  وتَِعُد 
بالن�شبة  معقدة  تكون  باأن 
التي  الكربى،  البطوالت  الأندية 
اإىل  م�شطرة  نف�شها  وجدت 
تغيري خمططاتها ب�شبب التوقف 
متديد  اإىل  اأدى  الذي  الطويل، 
ال�شيف،  منت�شف  حتى  املو�شم 
األغي  حيث  فرن�شا  با�شتثناء 
بافتتاح  �شمح  ما  باكرا  الدوري 
ال�شيفية  االنتقاالت  فرتى 
االثنني، لكن فقط بني اأندية »ليغ 
1« يف حني �شيحدد قريبا موعد 
بدء انتقاالت الالعبني القادمني 
اإىل ما  من خارج البالد ا�شتنادا 
مع  وبالتن�شيق  »فيفا«  �شي�شدره 

البطوالت االأوروبية االأخرى.
رئي�ض  اأ�شار  �شابق  وقت  ويف 
الدوري االإ�شباين خافيري  رابطة 
االنتقاالت  فرتة  اأن  تيبا�ض، 

انتهاء  مبجرد  �شتفتح  ال�شيفية 
اأواخر  من  و�شتكون  املو�شم، 
جويل�شة حتى اأوائل اأكتوبر، وهو 
اأي�شا الرئي�ض التنفيذي  اأكده  ما 
االإجنليزي  الدوري  لرابطة 
املمتاز ريت�شارد ما�شرتز، بقوله 
اإن فرتة االنتقاالت �شتفتح اأي�شا 
مبجرد انتهاء املو�شم، ويف حالة 
عقودهم  تنتهي  الذين  الالعبني 
دعا  احلايل،  املو�شم  نهاية  قبل 
متديدها  اإىل  االأندية  »فيفا« 
عادلة  وب�رشوط  نية  بُح�شِن 

ومعقولة..
ق.ر. 
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اأنهى رئي�ض نادي ني�ض الفرن�شي 
جون بيار ريفيري مطامع االأندية 
الالعب  التعاقد مع  الراغبة يف 
الدويل اجلزائري يو�شف عطال، 
ت�رشيحات  يف  ك�شف  حيث 
اإدارته  اأن  اأم�ض  اول  اإعالمية 
بنجوم  االحتفاظ  اإىل  ت�شعى 
االأحمر  للفريق  االأول  ال�شف 
واالأ�شود وال نية لها يف التفريط 
املركاتو  خالل  خدماتهم  يف 
ا�شتطرد ريفيري  ال�شيفي، حيث 
للبيع  معرو�شا  لي�ض  عطال  اأن 
التخلي  يف  ني�ض  الإدارة  نية  وال 
اآخر  فريق  اإىل  وبيعه  عنه 
ما  تعمل  و�شوف  الفرتة  هذه 
االحتفاظ  اأجل  من  بو�شعها 
املني  النادي  تعداد  �شمن  به 
الكروي  للمو�شم  بالتح�شري 

االأمين  املدافع  املقبل، والزال 
مع  مرتبطا  الوطنية  للت�شكيلة 
اإىل  ميتد  بعقد  الفرن�شي  ناديه 
جوان 2023، اأين �شيكون انتقاله 
�شعبا حاليا، يف  اآخر  فريق  اإىل 
كبار  امتام  �شمن  تواجده  ظل 
�شورة  يف  االأوروبية  االأندية 

االجنليزيان،  وتوتنهام  ت�شيل�شي 
الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�ض 

وبايرن ميونيخ االأملاين.
عن  بعيدا  عطال  كان  لالإ�شارة 
املو�شم  من  الثاين  الن�شف 
االآوان  قبل  املنتهي  الكروي 
�شهر  تعر�شه  ب�شبب  فرن�شا  يف 
دي�شمرب املنق�شي الإ�شابة عبى 
على  اأجربته  الركبة  م�شتوى 
واأنهى  جراحية  عملية  اإجراء 
متاثل  حيث  باكرا،  مو�شمه 
ال�شفاء  اإىل  وا�شية  قرية  ابن 
التدريبات  غلى  عودته  وتنتظر 
حالل  زمالئه  رفقة  اجلماعية 
الفرتة املقبل حت�شريا النطالق 
اجلديد  املروي  املو�شم 

.2021/2020
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

اإىل  املحرتفة  الرابطة  ت�شعى  اأين 
اأجل  االأندية من  با�شتفتاء بني  القيام 
وا�شتئناف  العودة  موقفهم يف  معرفة 
لعب ما تبقى من املباريات يف البطولة 
هذا  ويف  اجلمهورية،  وكاأ�ض  الوطنية 
الكروية  الهيئة  ال�شدد يعتزم م�شوؤولو 
جهوية  لقاءات  ثالث  برجمة  على 
يف  النا�شطة  االأندية  م�شوؤويل  رفقة 

اأجل  من  املحرتفتني  الرابطتني 
من  ا�شتعدادهم  مدى  على  الوقوف 
وا�شتكمال  للعودة  التنظيمية  الناحية 
ما تبقى من املو�شم، و�شبق ان اقرتح 
املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية 
املناف�شة  لعودة  خطة  القدم  لكرة 
خالل  من  اأبي�ض،  مو�شم  وتفادي 
التدريبات  اإىل  الفرق  عودة  اقرتاح 
قبل  اأ�شابيع  و6   5 بني  ترتاوح  ملدة 
ا�شتئناف البطولة الوطنية بداية �شهر 

الثمانية  اجلوالت  الإنهاء  املقبل  اوت 
واأدوار  الوطنية  البطولة  من  املتبقية 

مناف�شة ال�شيدة الكاأ�ض.
عبد  هيئة  اأعلنت  منف�شل،  �شياق  يف 
تاأ�ش�شها كطرف مدين  مدوار  الكرمي 
الذي  ال�شوتي  الت�شجيل  ق�شية  يف 
ال�شابقة  االأيام  كان مت ت�رشيبه خالل 
لوفاق  العام  املدير  بني  وجمع 
�شطيف فهد حلفاية واملناجري ن�شيم 
اللقاءات، جنم  ترتيب  حول  �شعداوي 

املوؤقت  احلب�ض  الرجالن  اإيداع  عنه 
بالق�شية  التورط  يف  اتهامهما  بعد 
من  تبقى  ما  ا�شتكمال  ح�شن  اإىل 
كانت  �شكوى  على  بناء  التحقيق 
والريا�شة على  ال�شباب  وزارة  رفعتها 
ومت  احممد  �شيد  حمكمة  م�شتوى 
اال�شتماع  يف  اال�رشاع  ذلك  اإثر  على 
غلى االأطراف املعنية والتي بلغ عدد 
اأودع حلفاية  اأطراف  ت�شعة  �شهاداتها 
و�شعداوي على اإثرها احلب�ض املوؤقت 

وو�شع رئي�ض احتاد ب�شكرة فار�ض بن 
عي�شى حتت الرقابة الق�شائية، حيث 
العدالة  حكم  االن�شباط  جلنة  تنتظر 
على  الريا�شية  عقوباتها  اإعالن  قبل 

املتورطني يف الق�شية.
قررت  منف�شل،  مو�شوع  ويف 
دعوى  رفع  للعبة  املحرتفة  الرابطة 
لنادي  ال�شابق  الرئي�ض  �شد  ق�شائية 
بعد  �شاعو  ابراهيم  ب�شكرة  احتاد 
الت�رشيحات النارية التي �شبق ان اأدىل 

بها �شد مدوار والهيئة الكروية متهما 
الكروي،  املحيط  يف  بالف�شاد  اياها 
الرابطة عن  اأعربت  غلى جانب ذلك 
من  االأندية  مل�شاعدة  ا�شتعدادها 
عليها  املرتتبة  الديون  ت�شديد  اجل 
من  �شد  املرفوعة  الق�شايا  ب�شبب 
م�شتوى  على  ومدربني  العبني  طرف 
خا�شة  القدم،  لكرة  الدويل  االحتاد 
يف ظل الظروف ال�شعبة التي يعرفها 

امل�شهد الكروي يف بالدنا.

قّررت رفع دعوى ق�شائية �شد �شاعو على خلفية الت�شريحات النارية �شدها

هيئة مدوار ت�ضاور الأندية قبل ح�ضم 
م�ضري املو�ضم االكروي

•     الرابطة تتاأ�ش�س طرفا مدنيا يف ق�شية الت�شجيالت ال�شوتية  

يتواجد �شمن اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية

رئي�س ني�س ينهي اجلدل حول م�ضتقبل 
عطال

ح�شمت الرابطة املحرتفة لكرة القدم موقفها ب�شان حتديد م�شتقبل املو�شم الكروي اجلاري من خالل اإقدامها على 
م�شاورة الأندية النا�شطة يف الرابطتني املحرتفة الأوىل والثانية، حيث ك�شفت الهيئة الكروية من خالل بيان 

ن�شرته على موقعها اللكرتوين عقب نهاية اجتماع املكتب التنفيذي برئا�شة عبد الكرمي مدوار الذي انعقد اأول 
ام�س مبكتب الرابطة اأنها �شوف ترا�شل الأندية 32 من اأجل معرفة مدى ا�شتعدادها للعودة اإىل املناف�شة الكروية 

جمددا والتعرف على قدراتها التنظيمية حت�شبا للو�شع الذي تتواجد عليه البالد يف ظل توقف املناف�شة الكروية يف 
بالدنا منذ تاريخ 15 مار�س املنق�شي ب�شبب تف�شي وباء كورونا

الإعالم ال�شباين ربط اخلطوة بتعقد مفاو�شات جتديد العقد

مدرب ريال بيتي�س يبعد ماندي عن ديربي الأندل�س

من خالل حتديد لوائح انتقالت الالعبني واملريكاتو ال�شيفي

الفيفا جتري تعديالت ا�ضتئثنائية الفاف تنفي اإق�ضاء لعبي جبهة التحرير 
من اجلمعية العامة
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د.ناعو�س بن يحيى
اأ�شتاذا باجلامعة 

الإ�شكندينافية بكلية 
ال�شريعة و الدرا�شات 

الإ�شالمية ملادة اللغة العربية 
و مادة التف�شري

املدير امل�شاعد ملا بعد التدرج 
و البحث العلمي جامعة 

غيليزان

توطئة:

�أ�سماء  �سطعت  ماء  �ل�َسّ هذه  ففي 
و�أ�ساءت  �لدروب،  �أنارت  كثرية، 
هو  �لذي  �لنرِيّ  بالعلم  �لعقول، 
ونبُع  �لإن�سان  يدي  يف  نرب��ٌس 
�لعرفاِن و�لتطُوّر يف �ستَّى �مليادين، 
وت�سبح هذه �لأجنُم يف فلِك �لبحِث 
و�لتَّنقيب لرت�سم �لطريَق �مل�ستقيم، 
وترفع �لغنب عن �لعقول �ملتحّجرة 

َمن  عن  تبحث  �لتي 
�حلكمة،  مباء  ي�سقيها 
نبع كل خري،  �لَّتي هي 

ونرب��س كل �رشف.
تلم�سان،  ويف  هنا  من 
و�لِقيَم،  �حل�سارة  بلد 
ترْعرع  عاِل  جنم  يبزغ 
�أح�سان مغيلة، قبيلة  يف 
��ستوطنْت  �لرببر  من 
ووهر�ن  تلم�سان 
وهي  �لأق�سى،  و�ملغرب 
�سنهاجة،  قبيلة  من  فْرع 
�لأفارقة،  �سعوب  كربى 
 / هـ   790 �سنة  يف  يظهر 
1425 م �أبو عبد�هلل، حممد 
حممد  بن  عبد�لكرمي  بن 
�ملغيلي �لتلم�ساين، يف �أ�رشة 
و�لأخالق  بالِعلْم  ُعرفت 

�لبُْن يرى  �لفا�سلة؛ فقد كان 
و�لِده  على  يتو�فدون  �لعلم  طاَلّب 
بالعلْم  ��ستهر  �لَّذي  عبد�لكرمي 
و�لورع و�لتَّقوى، فَر�أَْت عيْنا �لطفل 
يحرتمه  �لَّذي  �لوقور  �لأب  د  حمَمّ
ي�ستِمع  معه  يجل�س  وكان  �لنَّا�س، 
فه �آذ�ن �ملريدين  لكالمه �لَّذي تتلَقّ
ينتهي  وعندما  وحّب،  �سَغف  بكّل 
�لطاَلّب  يَخرج  حلقِته  ِمْن  �لو�لد 
يقِبّلون  وُهم  و�حرِت�م  وقار  بكِلّ 
هذه  لكّل  ينظر  و�بِنه،  �لعاِل  ر�أ�س 
خميلِته  يف  ر�سخت  �لتي  �مل�ساهد 
معه،  تَْكرب  بعُد  فيما  و�سرن�ها 
�لتي كَوّنت  �لنرّية  �للبنة  وتكون هي 

�سخ�سيَّة هذ� �لطفل.
يِد  من  �لِعلم  ف  يتلَقّ فل  �لِطّ  وظَلّ 
�لُقر�آن  قر�ءة  علَّمه  �لَّذي  و�لِده، 
�لنبوغ  مظاهر  وكانت  �لكرمي، 
و�لتفُوّق تبزغ يف مالحمه، فيجل�س 
ي�سمع  و�لأب  حفظه  ما  يْعر�س 
�لّطفل  يتّم  �إن  وما  ويالحظ، 
�حل�سن  �لثناء  عليه  فيُثني  �لقر�ءة 
طلب  على  د  حمَمّ َحما�س  فيزد�د 
�سنوفه،  �ستى  من  و�لأخذ  �لعلم، 

يف  �ملثل  به  يُ�رشب  قارًئا  ف�سار 
و�سبْط  �لتَّجويد  وُح�ْسن  �حلفظ 
تخّرج  حفل  ويف  �لِتّالوة،  �أْحكام 
�ستَّى  �لطفل يح�رش َجمع كبري من 
�آخره  عن  �مل�سجد  وميتلئ  �لبقاع، 
فيها  يرّحب  بكلمة  �لأب  م  فيتقَدّ
ياأْجرهم  �أن  �هلل  وي�ساأل  باحل�سور، 
فر،  �ل�َسّ �أعباء  ل  وحتُمّ تَعِبهم  على 
و�أخرًي�  ترْتى،  ثون  �ملتحِدّ جاء  ثَمّ 
فاألقى  د  حمَمّ �لبن  دْور  جاء 
الم، وبد�أ بحمد �هلل، ثَمّ �رشع يف  �ل�َسّ
بحالوة  �حل�سور  فاأعجب  �لّتالوة 
�سوِته وح�سن �أد�ئه، وجاءت حلظة 

�لتَّكرمي و�نتهى �حلفل �لبهيج.
�عية  بالَدّ يعرف  �سار   وهكذ� 
و�لقارئ  و�لفقيه،  و�لعال  �مل�سلح، 
حممد  بن  عبد�لكرمي  بن  حممد 
مملكة  �إىل  و�سل  �لَّذي  �ملغيلي، 
ببالد  مروًر�  بالنيجر،  �سنغاي 
من  �نتقل  �أن  بعد  وكانو،  �لتكرور 

تلم�سان �إىل و�حات �أدر�ر متنطيط 
�لق�سور  من  وغريها  تو�ت، 
ا�سعة  �ل�َسّ �لإفريقية  بال�سحر�ء 
عوة،  �لَدّ ن�رش  �سبيل  يف  جماهًد� 
من  به  علق  ا  مَمّ �لإ�سالم  وتنقية 

�سو�ئب �لِبَدع و�خلزعبالت.
د �لعاِل رقم ِع�رْشين يف  يُعترب حمَمّ
�ساللة �ملغيليني �لَّتي تبتدُئ باإليا�س 
�لرببري  �لعال  ذلك  وهو  �ملغيلي، 
لو�ء  وحمل  �لإ�سالم،  �عتنق  �لَّذي 
�مل�ساركة  �رشف  له  فكان  �جلهاد 

مع طارق بن زياد يف فتح �لأندل�س، 
بالعلم  ��ستهر  عبد�لكرمي  و�لُده 
��ستهرت  ه  �أَمّ �أَنّ  كما  و�ل�سالح، 
�لفقر�ء  حتب  فا�سلة  �سّيدة  باأنَّها 
ب�سخاء،  عليهم  وتنفق  و�مل�ساكني، 
كما   - �لو�لد�ن  هذ�ن  قام  وقد 
تن�سئة  وتن�ِسئَته  برتبيته   - �أ�سلْفنا 

ح�سنة طِيّبة مباركة.
 

بني اأح�شان الأب الوقور:

يد  على  �لكرمي  �لُقر�آن  يحفظ  ل 
ا  �أي�سً علَّمه  ا  و�إَنّ فقط،  و�لِده 
و�رْشف  نحو  من  �لعربيَّة  مبادئ 
اأ  موَطّ ا  �أي�سً عليه  قر�أ  كما  وبيان، 
�حلاجب  �بن  وكتاب  مالك  �لإمام 
بد�ية  و�لده يف  �ساأل  وقد  �لأ�سلي، 
�لعظيم،  �لكتاب  هذ�  عن  در��سِته 
فذهب  اأ،  باملوَطّ ت�سميِته  �رش  عن 
يعلّم  جال�ًسا  فوجده  م�رشًعا  �إليه 
�أنْهى  حتَّى  فانتظر  �لعلم  طالبه 
عندي  �أبت،  يا  قال:  ثَمّ  كالَمه 
�سوؤ�ل يحرّيين ول �أ�ستطع �لإجابة 
�ل�سوؤ�ل  عنه؟ فقال �لأب: ما هو 
بني؟ فقال  يا  يحريك  �لَّذي 
مالك  �لإمام  ى  �سَمّ �لبن: ملاذ� 
حاولت  فقد  باملوطاأ،  كتابه 
ذلك  �إىل  �أ�ستطع  ول  �أفهم  �أن 

�سبياًل؟
ع:   فقال �لأب بكّل وقار وتو��سُ
و�حٌد  هو  اأ  �ملوَطّ �إَنّ   ، بُنَيّ يا 
من دو�وين �لإ�سالم �لعظيمة، 
ي�ستِمل  �جلليلة،  وكتُبه 
�لأحاديث  من  ُجملة  على 
�ملوقوفة  و�لآثار  �ملْرفوعة، 
من كالم �ل�سحابة و�لتابعني 
ا  �أي�سً هو  ثَمّ  بعدهم،  ومن 
ن جملة من �جِتهاد�ت  يت�سَمّ
�مل�سّنف وفتاو�ه، وقد �سّمي 
هُ  اأَ اأ بهذ� �ل�سم لأَنّ موؤلفه وَطّ �ملوَطّ
َده  ومَهّ بَه  هَذّ �أنه  مبعنى  للنَّا�س، 

لهم.
 - مالٍك  عن   - بنّي  يا   - نُِقل  وقد 
رِحمه �هلل - �أنَّه قال: عر�سُت كتابي 
ُفقهاء  من  فقيًها  �سبعني  على  هذ� 
عليه،  و�َطاأَيِن  فكلّهم  �ملدينة، 

اأ. يتُه �ملوَطّ ف�سَمّ
�أَنّ  ُذكر  فقد  تاأليفه:  �سبب  ا  و�أَمّ
لالإمام  قال  �ملن�سور  جعفر  �أبا 
للنَّا�س  ��سنع  مالك،  »يا  مالك: 

�أْحِملُهم عليه، فما �أحٌد �ليوم  كتاًبا 
�أعلم منك«، فا�ستجاب �لإمام مالك 
لطلبه، ولكنَّه رف�س �أن يُلِزم �لنَّا�س 

جميًعا به.
 وقد مكث - يا بنَيّ - �لإمام مالك 
على  اأَ  �ملوَطّ يقر�أ  �سنة  �أربعني 
ب،  �لنا�س، فيزيد فيه وينق�س ويُهِذّ
�أو  منه  ي�سمعونه  �لتالميذ  فكان 

يقروؤونه عليه خالل ذلك.
افية  �ل�َسّ �لإجابة   ففِرح �لبن بهذه 

ثَمّ  �أباه  �سكر  ثَمّ  �لكافية، 
مبا  مبتهًجا  فِرًحا  �ن�رشف 

�سمع من �لكالم �ملفيد.
 ثَمّ �نتقل بعدها ليْدر�س عند 
�لإمام �لفقيه حممد بن �أحمد 
هري  �ل�َسّ �ملغيلي  عي�سى  بن 
�سنة  �لتلم�ساين )ت  باجلالب 
عنه  �أخذ  و�لَّذي  هـ(،   875
و�لِقر�ء�ت،  �لتَّف�سري  بع�س 
فقد  �ملالكي،  �لفقه  نه  ولَقّ
عليه  ختم  �أنَّه  �ملغيلي  ذكر 
تني، وخمت�رش خليل  نة مَرّ �ملدَوّ
�بن  خمت�رش  من  و�لفر�ئ�س 
ظَلّ  وهكذ�  و�لر�سالة،  �حلاجب، 

ُمقتب�ًسا  �لعلماء  بني  ل  يتنَقّ �لبن 
�لأزهار  بني  �لنحلة  ل  تنُقّ �لعلم 
فيه  ربُّنا  جعل  �لَّذي  هد  �ل�َسّ لت�سنع 

�ل�سفاء لكِلّ �سقيم.
من  �لثَّالثني  وبلغ  ه  �أ�ُسَدّ بلغ  ا  ومَلّ
�لتَّف�سري  علم  يتعلَّم  �أن  ر  قَرّ ُعمره، 
ر فيه، ف�سمع بعلَم من �أعالم  ويتبَحّ
زمان  مان،  �لَزّ ذلك  يف  تلم�سان 
و�ل�سوؤدد،  و�حل�سارة  و�لعلم  �لرقّي 
بن  حمن  عبد�لَرّ �إىل  ه  توَجّ حيث 
حممد بن �أحمد بن علّي بن يَحيى 
�لتلم�ساين  يحيى  �أبو  �حل�سني 
عال  وهو  هـ(،   825 وقيل   826(
ث من �أكابر  بالتَّف�سري، حافظ حمِدّ
�أحمد  عنه  قال  �ملالكيَّة،  فقهاء 
�لغاية  »بلغ  �لبتهاج«:  »نيل  بابا يف 
�ملعارف  يف  و�لّنهاية  �لعلم،  يف 
لفى،  �لُزّ مر�قي  و�رتقى  �لإلهيَّة، 
وناهيك  �لعلم،  يف  قدمه  ور�سخ 
وملا  �لفتح،  �سورة  �أَوّل  يف  بكالمه 
وقف عليه �أخوه عبد�هلل كتب عليه: 
ما  وفهمت  لتموه  �أَوّ ما  على  وقفت 
�أردمتوه، فاألفيتُه مبنًيّا على قو�عد 

�سحيح  ًيا  موؤِدّ و�لإيقان،  �لتَّحقيق 
�ملعنى بوْجه �لإبد�ع و�لإتْقان، بعد 
ومر�جعة  �ملف�رّشين  كالم  مطالعة 

رين«. �لأفا�سل �ملتاأِخّ
بجميع  �لتَّف�سري  علم  عنه   فاأخذ 
مد�ر�ِسه، حتَّى �سار علًما من �أعالم 
�س له  يخ ورَخّ �لتَّف�سري، فاأجازه �ل�َسّ

�لتَّدري�س.
كبرًي�،  يز�ل  ل  د  حمَمّ نهم  لكن 
ر  فقَرّ عظيًما،  بالعلم  و�سغفه 

�ل�ستز�دة من �لعلوم �لأخرى؛ مثل: 
�لأخرى،  و�لفنون  ب  و�لِطّ �لت�سّوف 
�إبر�هيم  بن  د  حمَمّ تلقاء  ه  فتَوَجّ
�لون�رشي�سي  ح�سب  يحيى  بن   -
بن  عبد�لرحمن  بن   - �ملعيار  يف 
�أبي  �لإمام  �بن  عبد�هلل  بن  حممد 
هـ(،   845 )ت  �لتلم�ساين  �لف�سل 
يف  م�سارك  و�لفقه  بالتَّف�سري  عال 
ِمْن  و�لت�سُوّف  و�لطب  �لأدب  علوم 

�أْهل تلم�سان.
»�ل�سوء  يف  �ل�سخاوي  عنه   قال 
ع�رش  �سنة  يف  »�رحتل  �لالمع«: 
وثمانائة فاأقام بتون�س �سهَريْن، ثَمّ 
قدم �لقاهرة فحَجّ منها وعاد �إليها، 
�لقد�س،  فز�ر  �ل�سام  �إىل  �سافر  ثم 
حني  بدم�سق  �لنَّا�س  عليه  وتز�حم 

علمو� ف�سله و�أجلوه«.
موهبة  ظهرْت  �ملرحلة  هذه   ويف 
تدري�س  عبقرية  يف  تتمثَّل  جديدة 
�لنَّا�س،  �إىل  وحتبيبها  �لعربية  �للّغة 
فقد ��ستطاع �أن يدر�سها وين�رشها 
�لإفريقيَّة  �لبلد�ن  من  ُجملٍة  يف 

له  ي�سهد  وجميلة،  بديعة  بطريقة 
�لَّذين  �إفريقيا  علماء  كّل  بذلك 

تَتَلْمذو� على يديه.
 �نتقل بعدها �إىل بجاية حيث �أخذ 
و�حلديث  �لتَّف�سري  علمائها  عن 
بجاية  وكانت  و�لفقه،  يف  �ل�رَشّ
�لِعلْم  حو��رش  �إحدى  حينئٍذ 
و�لثَّقافة �لعربيَّة �لإ�سالمية، وكيف 
ل يْق�سدها وقد �أ�سبحت قبلة �لعلم 
�حلا�رشة  هذه  كانت  �إذ  و�لعلماء؛ 
يف  �مل�رشق  بعلماء  ��ستعانت  قد 
�أجنبت  ما  �رشعان  ثَمّ  �لعلم،  ن�رْش 
جت علماء كثريين �سار بذكرهم  وخرَّ
�ملغرب  يف  فقط  لي�س  �لّركبان، 
�لأو�سط �أو �ملغرب �لكبري، بل وذ�ع 
حيث  �لعربي؛  �مل�رشق  يف  �سيتهم 
توىَلّ بع�ُسهم �لتدري�س و�لق�ساء يف 

ام وبغد�د وم�رش. �ل�َسّ
يف  ر��سة  �لِدّ على  �ملغيلي   �نكَبّ 
ة  جَمّ علوم  خاللها  ى  تلَقّ بجاية، 

على يد علماء �أجالء، �أمثال:
• �ل�سيخ �أحمد بن �إبر�هيم �لبجائي 
�إمام  /1434م(،  840هـ  �سنة  )ت 
و�لفقه،  بالتف�سري  ��ستهر  جليل، 
�مل�سهور  �ملف�رش  له  تتلمذ 
بن  • من�سور  �لثعالبي. 
علي  �أبو  عثمان  بن  علي 
من  �ملنجالتي،  �لزو�وي 
فقهاء وعلماء بجاية، ومن 
ة فيها،  ذوي �لع�سبيَّة و�لقَوّ
�أي  �لَرّ �أ�سحاب  من  وكان 
�لأحد�ث  يف  و�لتدّخل 
ملكانته  �ل�سيا�سيَّة 
عنه  قال  �ملْرموقة، 
»�ل�سوء  يف  خاوي  �ل�َسّ
َمن  »ر�أيُت  �لالمع«: 
و�وي �لعال  قال: �إنَّه �لَزّ
مات  و�أنَّه  �ل�سهري، 

بتون�س 846 هـ«.
�لعلماء،  من  غريهم  عن  �أخذ  كما 
منهم: يحيى بن نذير بن عتيق، �أبو 
زكريا، �لتدل�سي، �لقا�سي، من كبار 
تدل�س،  �أهل  من  �ملالكيَّة،  فقهاء 
تعلم بتلم�سان وويل �لق�ساء بتو�ت، 
عبد�لكرمي  بن  حممد  عنه  �أخذ 
�لوغلي�سي،  �لعبا�س  و�أبو  �ملغيلي، 
ويذكر �ملغيلي �أنَّه: قر�أ �ل�سحيَحني، 
و�ل�سنن وموطاأ �لإمام مالك، و�لفقه 

�ملالكي«.
 وَل يكتِف عبد �لكرمي �ملغيلي مبا 
تلم�سان  يف  علوم  من  عليه  ل  حت�سَّ
�ل�ستز�دة  يبحث  ر�ح  بل  وبجاية، 
ه مبا�رشة  من رحيق �ملعرفة، فتوَجّ
�إىل �جلز�ئر؛ حيث �تَّ�سل باملَف�رِشّ 
�مل�سهور عبد�لرحمن بن حممد بن 
خملوف بن طلحة �لثَّعالبي، �ساحب 
»�جلو�هر  �مل�سهور  �لتف�سري 
ل�سيقة،  مالزمة  ولزمه  �حل�سان«، 
�لثعالبي  �لإمام  �أعجب  وقد 
وذكائه،  وبِفْطنته  �ملغيلي  الب  بالَطّ
بعلمه  منْه  �عرت�ًفا  �بنته  فزَوّجه 

وفقهه و�أدبه.

نيا  احلمد هلل الذي مَنّ علينا باملنن اجلليلة، واأكرمنا كرامة فيها �شفاٌت جميلة، واأعظمها هي نعمة الإ�شالم، فيها �شّر �شعادتنا يف الُدّ
والآخرة، ون�شِلّي ون�شِلّم على املبعوث رحمة للعاملني. يف هذا ال�شياق نِقف وقفة اإجالل مع ُعلماء اختاَرهم اهلل فرَفُعوا لواء العلم واملعرفة 

ة  لوا اأ�شماَءهم بحروف من نور يف �شماء احل�شارة العربَيّ اريخ بثَلّة من العلماء والفقهاء، اَلّذين �شَجّ يف بالد تلم�شان، اَلّتي ا�شتهرت يف الَتّ
برْ املن�شور يف الكتاب امل�شطور والكون املنظور. ة عب الع�شور وال�شنني والّدهور، فكاأَنّهم الّدّر املنثور والِتّ الإ�شالمَيّ

من تاريخنا الثقايف

�سرية حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي التلم�ساين

الثني  الَثّ ه وبلغ  اأ�ُشَدّ بلغ  " ملَّا 
ر اأن يتعَلّم  من ُعمره، قَرّ

ر فيه،  ف�شري ويتبَحّ علم الَتّ
ف�شمع بعَلم من اأعالم تلم�شان 
مان، زمان الرقّي  يف ذلك الَزّ
والعلم واحل�شارة وال�شوؤدد، 

حمن  ه اإىل عبدالَرّ حيث توَجّ
بن حممد بن اأحمد بن علّي 

بن َيحيى احل�شني اأبو يحيى 
التلم�شاين )826 وقيل 825 هـ(، 

ف�شري، حافظ  وهو عامل بالَتّ
ث من اأكابر فقهاء املالكَيّة"  حمِدّ

رقم  العامِل  د  حمَمّ " ُيعتب 
رين يف �شاللة املغيليني  ِع�شرْ

اَلّتي تبتدُئ باإليا�س املغيلي، 
وهو ذلك العامل الببري اَلّذي 

اعتنق الإ�شالم، وحمل لواء 
اجلهاد فكان له �شرف امل�شاركة 

مع طارق بن زياد يف فتح 
الأندل�س، والُده عبدالكرمي 

ا�شتهر بالعلم وال�شالح" 

ملف
اجلزء 01
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ق�شية

ا�شطنبول/ اإيني�س غوزيل/ 
الأنا�شول 

العاملي  الغ�شب  ظل  ويف 
القتل،  حادثة  به  ت�شببت  الذي 
احلكومات  من  العديد  �شجبت 
م�شوؤوليها،  وكبار  الأوروبية، 
واإ�شاءة  املوؤ�ش�شية  العن�رشية 
عن  معربني  ال�شلطة،  ا�شتخدام 
املناه�شة  لالحتجاجات  دعمهم 
يف  جتري  التي  للعن�رشية 
حزب  وبا�شتثناء  العامل  اأنحاء 

اليميني  »فوك�ش« 
املتطرف يف اإ�شبانيا، 
»احلرية«  وحزب 
لالإ�شالم  املناه�ش 
الذي  هولندا،  يف 
املتظاهرين  و�شف 
للعن�رشية  املناه�شني 
فاإن  »اإرهابيون«،  باأنهم 
من  النموذجي  الرد 
الأحزاب  اأغلبية  جانب 
الأوروبية كان �شد جميع 

اأ�شكال العن�رشية.
ويف حني، اأنه من امل�شجع 
اأن نرى الأحزاب الأوروبية 
جرمية  تدين  الرئي�شية 

مع  ت�شامنها  وتبدي  القتل، 
اأن  اإل  فلويد،  جورج  احتجاجات 
معظم البلدان الأوروبية ل تختلف 
املتحدة  الوليات  عن  كثريا 
عندما يتعلق الأمر بالق�شايا التي 

اأدت اإىل وفاة جورج فلويد.
املنهجية  والعن�رشية  التمييز  اإن 
املتحدة،  الوليات  بها  تنفرد  ل 

دوافع  ذات  جرائم  وقوع  اأن  كما 
منذ  ت�شاعد  يف  كان  عن�رشية 
فرتة طويلة يف العديد من الدول 
الأوروبي،  الحتاد  يف  الأع�شاء 
العن�رشية  فاإن  اأخرى  وبعبارة 
ما  تعك�ش  املتحدة  الوليات  يف 
للتقرير  ووفقاً  اأوروبا  يف  يجري 
ال�شنوي للجنة الأوروبية ملناه�شة 
نُ�رش  الذي  والتع�شب،  العن�رشية 
م�شكلة  هناك   ،2020 فرباير  يف 
�شد  بالتمييز  تتعلق  متكررة 
والأ�شخا�ش  واليهود  امل�شلمني 

امللونني داخل الدول الأع�شاء يف 
املجل�ش البالغ عددها 47 دولة.

التاأثري  على  اللجنة  وت�شدد 
القومية  لل�شيا�شات  املتزايد 
يف  الأجانب  وكراهية  املتطرفة 
حادة  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  اأوروبا، 
اإن  الت�شامح  وعدم  التع�شب  يف 
اليمني  خلقها  التي  العن�رشية 

الدينية  الأقليات  �شد  املتطرف 
والعرقية، ول �شيما امل�شلمني يف 
اأوروبا، اآخذة يف الزدياد يف التيار 
الأوروبية ويف  الرئي�شي لالأطياف 
اآخر عمل اإرهابي وقع يف فرباير 
�شخ�شا،   11 ُقتل   ، املا�شي 
يف  تركي،  اأ�شل  من  معظمهم 
مدينة »هاناو« غربي اأملانيا على 
يد متطرف مييني واملذبحة التي 
�شوى  لي�شت  »هاناو«  يف  وقعت 
من  طويلة  �شل�شلة  يف  الأحدث 
ارتكبها  التي  الإرهابية  الهجمات 

ميينيون متطرفون يف اأوروبا.

ت�شاعد العن�شرية 
اليمينية املتطرفة 

وكراهية الإ�شالم يف 
اأوروبا

اليمينية  الأحزاب  وتتوخى 
ح�شاريا  فهما  املتطرفة 
للم�شيحيني  كقارة  لأوروبا 
البي�ش ذات التاريخ امل�شرتك 
وي�شكل  الثقافية،  والقيم 
تلك  بح�شب   ، امل�شلمون 
ثقافيا  تهديدا  الأحزاب، 
للهوية القومية لعموم اأوروبا، 
اأنه  على  يتجلى  ما  غالبا  والذي 

قومية بي�شاء.
الإ�شالموفوبيا  اأ�شبحت  وقد 
اليمينية  لالأحزاب  مفيدة  اأداة 
املتطرفة ل�شتخدامها لأغرا�ش 
انتخابية وقد خلق هذا الت�شيي�ش 
لليمني  �شمحت  �شيا�شية  بيئة 
بالتمادي  فقط  لي�ش  املتطرف 
اأي�شا  اإمنا  الإ�شالم،  كراهية  يف 
ال�شيا�شي  التيار  اإىل  بتحويلها 
العديد  يف  ال�شائد  والجتماعي 
اأن  ومبا  الغربية  املجتمعات  من 
املتطرفني  اليمينيني  ال�شعبويني 
ي�شعون الأجندة ال�شيا�شية، يُجرب 
»التيار  النتهازيني  املحافظني 
ولغة  اأفكار  تقليد  على  الرئي�شي« 
ذلك،  ومع  املتطرف  الهام�ش 
التي  التهديدات  هذه  مع  وحتى 
اليمينية  الأيديولوجية  ت�شكلها 
التما�شك  على  املتطرفة 
التي  الأوروبية  والقيم  املجتمعي 
حتمي الأقليات العرقية والدينية، 
الإعالم  وو�شائل  ال�شيا�شيني  فاإن 
الرئي�شية غ�شوا الطرف، واختاروا 

باعتبارها  امل�شكلة  هذه  رف�ش 
داخل  موجودة  هام�شية«  »ق�شية 

نطاق اليمني املتطرف.
فاإن  ذلك،  من  العك�ش  وعلى 
كراهية الإ�شالم مل تعد حم�شورة 
بالتاأكيد يف الهام�ش، بل اأ�شبحت 
يتجلى  العداء  من  م�شتمرا  نوعا 

ال�شلطة،  هياكل  داخل 
امل�شاحات  يف  وكذلك 
الأخرى  الجتماعية 
املتحدة،  اململكة  ففي 
يزيد  املثال،  �شبيل  على 
ال�شخ�ش  اإيقاف  احتمال 
مبوجب  مرة   150 وتفتي�شه 
الإرهاب  قانون  من   7 البند 
- وهو ت�رشيع ي�شمح باإيقاف 
النا�ش يف املوانئ دون »�شك 
معقول« - اإذا كان من اأ�شول 
كان  لو  مما  اأكرث  باك�شتانية 

اأبي�شا.

حان الوقت لأوروبا 
ملواجهة عن�شريتها اخلا�شة

لقد كان تفوق البي�ش يف الوليات 
املتحدة والتمييز �شد الأمريكيني 
من اأ�شل اإفريقي، مزدهرين على 
الوليات  يف  اجلميع  من  مراأى 
املاأ�شاوية  الوفاة  اإن  املتحدة 
اآخر  مثال  هي  فلويد  جلورج 
�شد  والإزدراء  العن�رشية  على 
الوليات  يف  ال�شود  الأمريكيني 

املتحدة.
البي�ش  تفوق  يزال  ل  ذلك،  ومع 
يف  �شائدين  بذلك،  و�شعورهم 
جميع املجتمعات، لذا فاإن الكفاح 
ما  اأبعد  واأنواعها  العن�رشية  �شد 
ي�شكل  وكما  ينتهي  اأن  عن  يكون 
�شد  والعن�رشية  البي�ش  تفوق 

يف  تهديدا  الأفارقة  الأمريكيني 
التطرف  فاإن  املتحدة،  الوليات 
تهديدا  وي�شكل  موجود  اليميني 
فلويد  جورج  حادثة  اإن  لأوروبا 
جر�ش  تدق  واأن  لبد  املاأ�شاوية 
اإنذار جلميع احلكومات الأوروبية 

للت�شدي للتحديات اخلا�شة بها.
الأوروبية  احلكومات  على  يجب 
خمتلف  باأن  وتعرتف  تدرك  اأن 
املجموعات العرقية، �شواء كانت 

اأو  خمتلفة،  األوان  من  ا  اأ�شخا�شً
التمييز  تواجه  دينية،  اأقليات 
على اأ�شا�ش يومي، ولذلك، ينبغي 
م�شاألة  عن  الطرف  تغ�ش  األ 
حتدث  التي  والتع�شب  العن�رشية 
اأن  ال�شحيح  ومن  قارتها  يف 
العرق  ب�شاأن  جتري  املناق�شات 
ولكنها  اليميني،  والتطرف 
حل  عن  تكون  ما  اأبعد 

الق�شية.
مما  الكثري  هناك  يزال  ل 
ملكافحة  به  القيام  يجب 
اليميني،  التطرف  تهديد 
ال�شيا�شيون  دام  وما 
ال�شيا�شية  والأحزاب 
قادرون  العن�رشية، 
دعايتهم  موا�شلة  على 
عقاب  دون  العن�رشية 
التعبري،  حرية  با�شم 
�شيا�شاتهم  وحتظى 
املح�شة على الكراهية 
دعما كبريا، فاإن تقليلهم 
من �شاأن العن�رشية �شي�شتمر لقد 
اأوروبا  تعرتف  لكي  الوقت  حان 
يف  املتمثلة  اخلا�شة  مب�شكلتها 
اليميني  والتطرف  العن�رشية 
الأوان  فوات  قبل  وتواجهها 
يف  باأ�رشه  العامل  يتوحد  واليوم، 
ال�شعي اإىل حتقيق العدالة جلورج 
فلويد، ومع ذلك، ل ميكن حتقيق 
اآفة  على  بالق�شاء  اإل  العدالة 

العن�رشية يف اأنحاء العامل.

�شيا�شيون واأحزاب يوا�شلون دعايتهم العن�شرية دون عقاب

الأوروبية  للعن�شرية  املن�شية  اجلروح  فلويد" يفتح  "جورج 
.       معظم البلدان الأوروبية ل تختلف عن الوليات املتحدة 

.        حان الوقت لكي تعرتف اأوروبا مب�شكلتها املتمثلة يف العن�شرية والتطرف اليميني 

اأدى مقتل الأمريكي من اأ�شول اإفريقية جورج فلويد على يد �شابط �شرطة اأبي�س يف الوليات املتحدة اإىل موجة من املظاهرات املناه�شة للعن�شرية 
يف اأنحاء الوليات املتحدة والعامل مل تكن اأوروبا ا�شتثناًء، حيث خرج اآلف الأ�شخا�س اإىل ال�شوارع يف برلني وباري�س ولندن، منددين بعنف 

ال�شرطة والظلم العن�شري.

يف  البي�س  تفوق  كان  " لقد 
الوليات املتحدة والتمييز �شد 
الأمريكيني من اأ�شل اإفريقي، 

مزدهرين على مراأى من اجلميع 
يف الوليات املتحدة اإن الوفاة 

املاأ�شاوية جلورج فلويد هي مثال 
اآخر على العن�شرية والإزدراء 

�شد الأمريكيني ال�شود يف 
الوليات املتحدة "

والعن�شرية  التمييز  " اإن 
املنهجية ل تنفرد بها الوليات 

املتحدة، كما اأن وقوع جرائم ذات 
دوافع عن�شرية كان يف ت�شاعد 

منذ فرتة طويلة يف العديد 
من الدول الأع�شاء يف الحتاد 
الأوروبي، وبعبارة اأخرى فاإن 

العن�شرية يف الوليات املتحدة 
تعك�س ما يجري يف اأوروبا"



ت�ساقطت  اإذا  اأمني  اأحمد  قول  حد  على 
باقي  على  فما  ال�سيا�سة  �سجرة  اأوراق 
الت�ساقط   اإال  االأخرى  االأ�سجار  اأوراق 
اأنواعها  بكل  احلياة  اأ�سجار  جذور  ترتبط 
يف  و   ، ال�سيا�سة  ب�سجرة  وجود  ارتباط 
بينها  فيما  وظيفيا  ارتباطا  ترتبط  الغالب 
ال�سيا�سة  �سجرة  على  اخلريف  فاإذا حل   ،
امل�سكلة  االأ�سجار  جميع  اأوراق  ت�ساقطت 

لغابة املجتمع . 
التوا�سل  �سبكات  مواقع  رواد  تداول 
قناة  اأزمعت  برنامج  خرب  االجتماعي 
تلفزية على نفثه حتت ا�سم �سرية و م�سرية 
مغنية   ، خرية  ال�سابة  امل�سماة  تقدمه 
مالهي �سابقة ، كاأن اخلرب �سدم بع�سهم ، 
متنا�سني اأن احل�سي�ض و امل�ستوى املتدين 
الذي تتعاوم فيه جل الربامج ال يقل �سحالة 
عما �سوف تقدمه خرية ، ولو طبق القانون 
ملا بقيت قناة تلفزية ت�سو�ض عنا االأثري . 

ال�سحفي الذي يخرج علينا كل يوم  يتطاول 
ب و ينق�ض ويرف�ض اأوامر الق�ساء ،  و يُعِقّ
هو متهم بجنحة التقليل من �ساأن االأوامر 
الق�سائية ، ال�سابة خرية اأوىل منه بال�سا�سة  
وال�سحفي الذي يخرج عنا كل يوم يت�سدق 
مدعيا  مف�سوح  تافه   مبونولوغ  علينا 
املو�سوعية و الدعوة اإليها ، متطاوال على 
اأ�سياد نعمته ،  وهو الذي  كل من يعار�ض 
�سطا على حقوق غريه ، ال�سابة خرية اأوىل 

منه بال�سا�سة . 
وال�سحفي الذي قال يوما اأن )احلا�سنات( 
اأطفالهن  و  فهن  الوزارة  هذه  حقهن  من 
ال�سابة و خرية   ، اأف�سل  اإىل رعاية  بحاجة 
اأوىل منها بال�سا�سة  ال�سحفي الذي ينفث 
معلومات مغلوطة برطانة �سمجة ال اأ�سا�ض 
لها من ال�سحة و يناق�ض موا�سيعا ب�سطحية 

تافهة ، ال�سابة خرية اأوىل منه بال�سا�سة .
فمن   ، وبرناجمها  خرية   ال�سابة  دعوا 
دي�سكو مغراب اىل دي�سكو اآخر، قد حتقق 
فما   ، بتفاهاتكم  لن حتققوه  خرية جناحا 
اإال  يف دي�سكو و ملهى كبري ،  واأنتم  نحن 

عمداء ع�رص الرداءة و مرتزقته .

وفاة علي براهيتي 

رئي�س اجلمهورية يعزي 
عائلة الفقيد

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  بعث 
املنتدب  الوزير  عائلة  اإىل  تعزية  بربقية 
وافته  الذي  براهيتي،  علي  االأ�سبق،  للميزانية 
فيها  اأ�ساد  اخلمي�ض،  اأم�ض  اأول  �سباح  املنية 
اأبان  التي  العالية  وبالكفاءة  الفقيد  بخ�سال 
توالها،  التي  امل�سوؤولية  مواقع  كل  يف  عليها 

ح�سب ما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.
وجاء يف البيان : "على اإثر وفاة الوزير املنتدب 
اهلل  طيب  براهيتي،  علي  االأ�سبق،  للميزانية 
عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  اليوم  بعث  ثراه، 
املجيد تبون، بربقية تعزية وموا�ساة اإىل اأفراد 
اأ�ساد فيها بخ�سال الفقيد الذي  عائلته كافة، 
ذوي  من  اإطاراتها  اأحد  بوفاته  االأمة  خ�رصت 
االلتزام الوطني والكفاءة العالية يف كل مواقع 
كل من  بذلك  وي�سهد  توالها،  التي  امل�سوؤولية 
اجلمهورية  رئي�ض  قدم  اهلل"كما  رحمه  عرفه 
التعازي  خال�ض  اجللل،  امل�ساب  هذا  "اأمام 
واملوا�ساة الأفراد العائلة"، داعيا العلي القدير 
اأن يتغمد املغفور له بوا�سع رحمته واأن يلهمهم 

جميل ال�سرب وال�سلوان".

"تيكا" الرتكية 

دعم م�شروع لإنتاج 
م�شتلزمات طبية باجلزائر

والتن�سيق  للتعاون  الرتكية  الوكالة  اأعلنت 
م�رصوع  دعم  يف  االإ�سهام  عزمها  "تيكا"، 
باجلزائر، �سمن  طبية  م�ستلزمات  الإنتاج 
الوكالة،  وقالت  كورونا  مكافحة فريو�ض  اإطار 
الإنتاج  �ست�سهم يف دعم م�رصوع  اإنها  بيان،  يف 
لبا�ض  واألفني و500  كمامة جراحية،  األف   100
واٍق، يف ور�ض وزارة التكوين والتعليم املهنيني 
الكمامات  اأن  الوكالة  واأو�سحت  باجلزائر 
ور�ض  عدة  يف  �ستُ�سنع  الواقية  واالألب�سة 
مبناطق خمتلفة، بالتن�سيق مع مديرية التكوين 
واأفادت  بالعا�سمة اجلزائر.  والتعليم املهنيني 
باأنها �ستوفر االأقم�سة وامل�ستلزمات ال�رصورية 
يف  �ستُوزع  املنتجات  اأن  اإىل  الفتة  االأخرى، 
العامة،  املوؤ�س�سات  االأول على عاملي  املقام 

االأكرث عر�سة خلطر االإ�سابة بالفريو�ض.

مديرية التوثيق باملجل�س 
الإ�سالمي الأعلى

�شدور "اأحكام وقواعد 
ال�شياقة  يف الفقه الإ�شالمي"

ملديرية  االت�سالية  االإ�سرتاتيجية  اإطار  يف 
التوثيق واالإعالم باملجل�ض االإ�سالمي االأعلى، 
كرا�سات  من  ع�رص  ال�ساد�ض  العدد  �سدر 
املجل�ض، الذي ت�سمن مو�سوع اأحكام ال�سياقة 
الفقه  وقواعد  وال�سوابط  االآداب  �سوء  يف 
�سياق  يف  االإ�سدار  هذا  وياأتي  االإ�سالمي، 
ن�رص  االأعلى يف  االإ�سالمي  م�ساهمة املجل�ض 
املرور،  حوادث  مبخاطر  والتح�سي�ض  الوعي 
ع�سو  اأعدها  التي  العلمية  الدرا�سة  وهي 

املجل�ض الربوفي�سور كما بوزيدي. 

قلم جاف

ال�شابة خرية  
الوليد فرج
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رفيق  اجلزائري  الكاتب  اأعلن 
اإ�سدار  �سيتم  قريبا  اأنه  طيبي 
جملة عربية ف�سلية حتت عنوان 
والتي  بربيطانيا  مثاقفات"   "
"اأزراج  وال�ساعر  املفكر  اأطلقها 

عمر".
واأ�سار ذات املتحدث اأن جملة " 
ر�سميا  اعتمادها  مت   " مثاقفات 
وتوّزع  ورقيا  لتطبع  بربيطانيا 
الربيطانية  املتحدة  اململكة  يف 
اإفريقيا  �سمال  دول  وبع�ض 
مبثابة  لتكون  االأو�سط،  وال�رصق 
االأوروبية  الثقافة  على  نافذة 

والعاملية.
للن�رص  خيال  مدير  واأو�سح 

تفتح  اأن  "مثاقفات"  والرتجمة 
الثقافة  مل�ستجدات  �سفحاتها 
تفعيل  اأجل  من  وذلك  العاملية، 
واحلوار  املثاقفة  وتخ�سيب 
الفكري، �ستنجز هذه الغايات من 
ودرا�سة  ومراجعة  عر�ض  خالل 
الن�سو�ض  وترجمة  الكتب، 
مع  احلوارات  واإجراء  االأ�سا�سية 
والفال�سفة  والنقاد  ال�سعراء  كبار 
و�ستعنى  واملفكرين،  والفنانني 
ودائمة  مدرو�سة  مبلَفات 
واالأدبية  الفكرية  للم�ستجدات 
والفنية يف اأوروبا ويف الف�ساءات 
االأفريقية واالأ�سيوية واالأمريكية 
حكيم مالك

ت�سدر قريبا بربيطانيا

اأزراج عمر يطلق جملة "مثاقفات"

ملعاقبتها نا�سطني موؤيدين لفل�سطني

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان تدين فرن�شا

م.�س/وكالت

باالإجماع،  املحكمة،  وق�ست 
باأن االإدانة اجلنائية، يف 2015، 
لنا�سطني دعوا ملقاطعة الب�سائع 
"االإ�رصائيلية"، تنتهك املادة 10 
من  التعبري،  بحرية  اخلا�سة 
حلقوق  االأوروبية  االتفاقية 
�سادر  بيان  ح�سب  االإن�سان، 
و�سحب  املقاطعة  حركة  عن 
العقوبات  وفر�ض  اال�ستثمارات 
)BDS( و�سارك 11 نا�سًطا يف 
�سلمية،  باحتجاجات  فرن�سا 
يف عامي 2009 و 2010، داخل 
ال�سوبر ماركت تطالب  حمالت 
االإ�رصائيلية،  الب�سائع  مبقاطعة 
كجزء من احلملة واأدانت حماكم 

فرن�سية النا�سطني، االأع�ساء يف 
جتمع "كوليكتيف بالي�ستني 68"، 
التمييز"،  على  "بالتحري�ض 
حملة  يف  م�ساركتهم  ب�سبب 
ريتا  قالت  بدورها،  املقاطعة 

اأحمد، اأحد اأع�ساء احلركة، اإن 
قرار املحكمة  "انت�سار حا�سم 
عن  واملدافعني  التعبري  حلرية 
حقوق االإن�سان وحركة املقاطعة 
وفر�ض  اال�ستثمارات  و�سحب 

املحكمة  العقوبات"وفر�ست 
من  لكل  تدفع  اأن  فرن�سا  على 
امل�ستكني " 7 اآالف و380 يورو 
املادية  االأ�رصار  عن  كتعوي�ض 
جمموعة  وعلى  واملعنوية 
يورو  األف  ع�رصين  املدعني 
النفقات"، ح�سب  عن  كتعوي�ض 

قناة "يورو نيوز" االأوروبي.
و�سحب  اإ�رصائيل  ومقاطعة 
وفر�ض  منها  اال�ستثمارات 
هي   )BDS( عليها  العقوبات 
امتداد  ذات  فل�سطينية  حركة 
احلرية  لتحقيق  ت�سعى  عاملي 
وتعمل  وامل�ساواة  والعدالة 
ال�سعب  حقوق  حماية  اأجل  من 
القابلة  غري  الفل�سطيني 

للت�رصف.

دانت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، اأول اأم�س، فرن�سا، لنتهاكها حرية التعبري باإدانتها 
نا�سطني موؤيدين لفل�سطني، دعوا اإىل مقاطعة املنتجات الإ�سرائيلية.

حمافظة الغابات بالبويرة

اإطالق حملة ولئية ملكافحة احلرائق

يف اأول لقاء تكويني عرب الأنرتينت

م�شاركة 600 طالب دكتوراه
 جلامعة وهران 

مع م�سابقة "هاك يف الدار"

 جازي تعيد اخرتاع املناف�شة الرقمية
الغابات  حمافظة  اأم�ض  اأطلقت 
مديرية  مع  بالتن�سيق  بالبويرة 
والئية  حملة  املدنية  احلماية 
تت�سبب  التي  احلرائق  ملكافحة 
ال�سيفية  الفرتة  خالل  �سنويا 
الغابية  الرثوة  يف  فادحة  خ�سائر 
واملحا�سيل الزراعية ، حيث كانت 
االإنطالقة من بلدية الها�سمية التي 
ا�ستفاد فالحوها من جملة الن�سائح 
والتوجيهات التي قدمتها امل�سالح 
باخلطر  تعلق  ما  خا�سة  املعنية 
يف  احل�ساد  اآالت  ت�سببه  الذي 
ن�سوب احلرائق ح�سب االإح�سائيات 
ال�سنوات  خالل  �سجلتها  التي 
�سددت  ال�سياق  ويف   ، ال�سابقة 

بالتوجيهات  التقيد  �رصورة  على 
الوقائية  االإجراءات  كافة  واأخذ 
واالإت�سال  حما�سيلهم  حلماية 
يف  املدنية  للحماية  مركز  باأقرب 
حدوث اأي طارئ ، هذا و تتوا�سل 
بلديات  �ستجوب  التي  احلملة  هذه 
ومناطق الوالية خا�سة تلك القريبة 
غاية  اإىل  الغابية  امل�ساحات  من 
.واجلدير  اجلاري  جوان   17 تاريخ 
بالذكر �سهدت والية البويرة خالل 
حرائق  ن�سوب  االأخرية  ال�سنوات 
مهولة يف الفرتات ال�سيفية ت�سببت 
يف خ�سائر للرثوة الغابية و االأ�سجار 

واملحا�سيل الزراعية .
اأح�سن مرزوق

دكتوراه  طالب   600 زهاء  �سارك 
لقاء  اأول  يف  اخلمي�ض  اأم�ض  اأول 
تنظمه  االإنرتنيت  عرب  تكوين 
بلة"،  بن  "اأحمد  وهران1  جامعة 
هذه  مدير  نائب  به  اأفاد  ح�سبما 
�سماعني  العايل  للتعليم  املوؤ�س�سة 

بال�سكة واأفاد الربوفي�سور بال�سكة 
امللتقى  هذا  اأن  ت�رصيح  يف 
مع  يتزامن  الذي  االفرتا�سي 
"التجربة  يعد  ال�سحي،  احلجر 
تنظيم  وهران1 يف  االأوىل جلامعة 

هذا النوع من اللقاءات".

االإجراءات  ا�ستمرار  اإطار  يف 
انت�سار  ملكافحة  املتخذة 
جازي  من  كل  نظم  وباءكورونا، 
املتعددة  الوطنية  واملدر�سة 
نادي  مع  بال�رصاكة  التقنيات 
الفرتة من  االأن�سطة املتعددة يف 
م�سابقة   2020 ماي   31 اإىل   28
االإنرتنت  عرب  اأوهاكاثون  رقمية 
اأطلق عليه ا�سم "هاك يف الدار".

خ�سو�سية هاكاثون 2020 هي اأنها 
التقنيات  بف�سل  بالكامل  رقمية 
اأكرث  م�ساركة  و�سهدت  اجلديدة، 
مناطق  عدة  من  طالبًا   120 من 
 50 ملدة  تناف�سوا  الوطن  من 
التحٍدي   كان  و  متتالية.  �ساعة 
على  فقط  يكن  مل  الأنه  كبريا 
االإنرتنت  عرب  العمل  امل�ساركني 
عليهم  كان  �سيء  كل  قبل  ولكن   ،

الإيجاد  واإبداعهم  خيالهم  اإظهار 
للتعامل  حلول تكنولوجية مبتكرة 
مع ق�سايا ما بعد اأزمة كورونا يف 
والنقل  ال�سحة  جماالت خمتلفة: 
م�رصوًعا   26 بني  من  والتعليم. 
ثالثة  منها  برز   ، تقدميها  مت 
نيك�سي�ض  و  كارتي  هي  م�ساريع 
 Nexus و   Carety( االمل  و 
El Amel( ، و هي امل�ساريع  و 
كانت  و  امل�سابقة  فازت يف  التي 
مكافحة  اإىل  التوايل  على  تهدف 
تبذير  من  احلد  و  كورونا  وباء 
عامل  وحماية  الغذائية  املواد 
الذي  الفريق  احليوان. �سي�ستفيد 
عمل على تطبيق"كارتي" منفرتة 
التكنولوجية  ح�سانةفياحلا�سنة 
الوطنية  باملدر�سة  جلازي 

املتعددة التقنيات.

ليبيا

جماعة حفرت تطلب 
دعم الكيان ال�شهيوين

طالب م�سوؤول قريب من اجلرنال االنقالبي 
خليفة حفرت، اإ�رصائيل، بتقدمي الدعم الالزم 
لهم، ح�سبما نقلت عنه �سحيفة عربية وقال 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  البدري،  ال�سالم  عبد 
الوزراء فيما ي�سمى "حكومة ال�رصق" املوالية 
وحمليا(،  دوليا  بها  املعرتف  )غري  حلفرت 
اأبيب  لتل  اأبدا"  "اأعداء  يكونوا  ولن  مل  اإنهم 
مع  نوعه،  من  االأول  هو  حوار  يف  ذلك  جاء 
على  املح�سوبة  ري�سون"  "ماكور  �سحيفة 
اإ�رصائيل، ن�رصته  تيار ال�سهيونية الدينية يف 
البدري  اإن  ال�سحيفة،  وقالت  االأربعاء  م�ساء 
اإ�رصائيل  دعا  )�رصق(  بنغازي  يف  املقيم 
جديدة  �سيا�سية  "مبادرة  اإىل  االن�سمام  اإىل 
وم�رص  )الرومية(  وقرب�ض  اليونان  مب�ساركة 
التوقيع  هي  "املبادرة  اأن  ولبنان"واأو�سحت 
على اتفاق بحري م�سرتك، يف مواجهة اتفاق 
تركيا  وقعته  الذي  املائية  احلدود  )تر�سيم( 

مع احلكومة الليبية يف طرابل�ض".
الأنا�سول /بت�سرف

نوعية  قفزة  البويرة  جامعة  حققت 
للجامعات  العاملي  الت�سنيف  يف 
يف  موؤخرا  عنه  املعلن  ويبومرتيك�ض 
على  ح�سلت  حيث  الثانية،  دورته 
واملرتبة  وطنيا  الثالثة   )03( املرتبة 

)916( عامليا.
عاملي  ت�سنيف  ح�سب  هذا   وجاء 
بامل�ستودعات  خا�ض  م�سهور 
املوؤ�س�ساتية للجامعة الذي يعتمد على 
املقاالت  بحجم  تتعلق  معايري  عدة 
باالإ�سافة  املودعة،  العلمية  واالأبحاث 
على اأطروحات الدكتوراه واملاج�ستري، 

وخمتلف املداخالت العلمية املدرجة 
الوطنية  العلمية  التظاهرات  �سمن 
والدولية التي تنظمها اجلامعة وي�سدر 
عن فريق بحث يتبع اأكرب مركز اأبحاث 
ا�سباين ويرتبط بوزارة الرتبية والتعليم 
�سنوي  ن�سف  تقييم  وهو  مدريد،  يف 
حيث ي�سدر يف �سهري جانفي وجوان.
"اأكلي  جامعة  مدير  هناأ  وباملنا�سبة 
لطفي  الربوفي�سور  اأوحلاج"  حمند 
االأ�رصة اجلامعية على هذا  كافة  موين 
تظافر  بف�سل  حتقق  الذي  االجناز 
جهود االأ�ستاذة واملوظفني داعيا اإياهم 

على حتقيق  والعمل  عليه  احلفاظ  اإىل 
اإجنازات وجناحات اأخرى م�ستقبال .

لالإ�سارة فاإن هذا الت�سنيف �سمل 2990 
جاءت  حيث  دولية  جامعية  موؤ�س�سة 
االأوىل  املرتبة  يف  امل�سيلة  جامعة 
جامعة  تليها  عامليا   213 و  وطنيا 
املرتبة  يف  ق�سنطينة  منتوري  االأخوة 
حني  يف  عامليا،   913 وطنيا  الثانية 
املرتبة  على  ب�سكرة  جامعة  ح�سلت 
يف  م�ستغامن  وجامعة  عامليا   974

الرتتيب 1853 عامليا.
اأح�سن مرزوق

 ح�سب تقييم ويبومرتك�س العاملي للجامعات

جامعة البويرة حتتل املرتبة الثالثة وطنيا

بلديات  من  العليا  االأجزاء  �سهدت 
معاملة و زرالدة و �سطاوايل و عني 
يف  تذبذب   العا�سمة  غرب  البنيان 
التزويد باملاء ال�رصوب اإىل غاية يوم 
ثاين يف  ب�سبب عطب  اجلمعة  اأم�ض 
ال�ساحلية  ال�سل�سلة  متد  التي  القناة 
بيان  به  اأفاد  ح�سبما   ، للعا�سمة 

للجزائر  والتطهري  املياه  ل�رصكة 
"�سيال"و ب�سبب هذا العطب �رصعت 
يف  البيان-  -ي�سيف  ال�رصكة  فرق 
الت�سخي�ض  اأجل  من  احلفر  اأ�سغال 
املحكم لطبيعة العطب على م�ستوى 
القناة و التكفل باإ�سالحه يف احلني.
م.�س

العا�سمة

ا�شطراب يف التزويد باملاء ال�شروب 



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/

