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القيادي يو�سف بن عامر لـ" الو�سط"

�سرعي" غري  للأفافا�س  اال�ستثنائي  "امل�ؤمتر 
.    خمالفة اأحكام املادة 31 من القانون الأ�سا�سي

 ك�سف الأمني الوطني الأول حلزب جبهة القوى ال�سرتاكية بن عامر بلقا�سم , املوؤمترال�ستثنائي الأخري للحزب 
»غري �سرعي وغري قانوين«لأنه خمالف للقانون الأ�سا�سي للحزب ونظامه الداخلي ماجعله مرفو�سا من اأغلبية 

القواعد الن�سالية التي ترى فيها متديد للعهدة الرئا�سية املنبثقة عن املوؤمتر العادي ل�سنة 2013 .
باية ع

جبهة  ببيت  متوقعة  غري  خطوة  يف 
القيادي  و�صف  اال�صرتاكية  القوى 
بن عامر بلقا�صم يف ت�رصيح خ�ص به 
املوؤمتراال�صثتنائي  الو�صط  جريدة 
جويلية   10 بتاريخ  املنعقد  للحزب 
هيئة  اأفرز  والذي  بزرالدة  الفارط 
بلح�صل  حكيم  من  خما�صية  رئا�صية 
و  حاجي  حممد  و  �صويخ  �صفيان  و 
طواهري  نورة  و  مزياين  اإبراهيم 

بالغري �رصعي وغري قانوين وخمالف 
الداخلي  ونظامه  االأ�صا�صي  للقانون 
بعقد  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  م�صريا 
الكيفية ويف هذا  هذا املوؤمتر بهذه 
املادة  الأحكام  خمالف  هو  الظرف 
والتي  االأ�صا�صي  القانون  من   31
تن�ص اأن العهدة الرئا�صية التي اأقرها 
2013 حمددة  ل�صنة  العادي  املوؤمتر 
 32 املادة  جتيز  فيما  �صنوات  ب4 
لقيادة احلزب بتاأجيل املوؤمتر ملدة 
عدم  حال  يف  اأق�صى  كحد  �صنتني 

توفر الظروف املالئمة لعقد موؤمتر 
ومن هذا املنطلق ي�صيف ال�صيد بن 
موؤمتر  بعقد  حري  كان  انه  عامر 
الفارطة  ال�صنة  نهاية  قبل  عادي 
القواعد  اأغلبية  اأكد  كما   ,  2019
هذا  خمرجات  رف�صت  الن�صالية 
فيه  ترى  الأنها  املوؤمتراال�صتثنائي 
متديد للعهدة الرئا�صية التي اأفرزها 
كما   ,  2013 ل�صنة  العادي  املوؤمتر 
انتقد نف�ص املتحدث �صوء نية بع�ص 
ا�صتقالتهم  قدموا  الذين  القيادات 

قبل  للحزب  الرئا�صية  الهيئة  من 
وا�صفعا  اال�صتثنائي  املوؤمتر  انعقاد 
اأن  م�صيفا  نية  ب�صوء  اخلطوة  هذه 
يف  اال�صتمرار  باإمكانهم  كان  هوؤالء 
ال�صابقة  الرئا�صية  بالهيئة  منا�صبهم 
فيه  يفتح  عادي  موؤمتر  وا�صتدعاء 
القواعد  جلميع  امل�صاركة  باب 

الن�صالية للحزب .
بعدم  متك�صه  عامر  بن  برر  كما 
�رصعية هذا املوؤمتر بعدم م�صادقة 
على  للحزب  الوطني  املجل�ص 

املخطط اخلا�ص بهذا املوؤمتر قبل 
تاريخ انعقاد املوؤمتر اال�صثتنائي

القوى  جبهة  حزب  كان  لالإ�صارة 
االأ�صبوع  نهاية  عني  قد  اال�صرتاكية 
رئي�ص  اأو�صي�ص  يو�صف  الفارط  
لتيزي  الوالئي  ال�صعبي  املجل�ص 

اأول  وطني  اأمني  من�صب  ,يف  وزو 
جاء  التعيني  هذا  اأن  موؤكدا  للحزب 
اال�صتثنائي  املوؤمتر  انعقاد  بعد 
االأ�صا�صي  للقانون  مطابق   وهو 
للحزب الذي يعطي لهيئته الرئا�صية 

�صالحية هذا التعيني.

نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان يف حوار »للو�سط«:

حل الربملان مل يعد اأول�ية 

      بداية, عقدمت لقاء ت�ساوريا 
هل  الفاعلني,  من  عدد  ح�سره 
ميكن اأن حتدثنا اأكرث عن ذلك ؟

تن�صيقي  ت�صاوري  لقاء  هناك  كان  نعم 
ال�صيا�صيني  الفاعلني  من  العديد  بني 
اأحزاب  واالقت�صاديني  واالجتماعيني 
هذا  والزال  و�صخ�صيات  وجمعيات 
الت�صاور والتن�صيق حول اأولويات اجلزائر 
اجلهد  احلرجة,وهذا  املرحلة  يف هذه 
ا�صت�صافته  م�صرتك  جماعي  جهد  هو 
حركة البناء الوطني و�صاهم يف التقريب 
بني مكوناته وال يزال مفتوحا لكل القوى 
الذي  ال�صياق  �صمن  نف�صها  ترى  التى 
يف  االيجابية  امل�صاهمة  على  يحر�ص 
التحول احلا�صل يف البالد �صمن حتقيق 
مطالب احلراك وحماية مكا�صب ال�صعب 
يف حراكه املبارك, اأين ثم التطرق اإىل 
الو�صع االقت�صادي يف البالد للبحث عن 
�صبل التهدئة االجتماعية و االقت�صادية, 
امللفات  اأهم  عن   احلديث  ثم  كما 
اإىل  ال�صيا�صية  ال�صاحة  يف  املطروحة 
االجتماعي  الو�صع  مناق�صة  جانب 
تطرق  كما   , امل�صتقبلية  وانعكا�صاته 

اللقاء اإىل ق�صية الد�صتور .

      يف نظركم  هل اأ�سبح حل 
اليوم  ق�سوى  حتمية  الربملان  

قبل الغد؟

وال  امل�صكل  هو  يعد  مل  الربملان  حل 
التعديل  تاأخر  بعد  الكربى  االأولوية 

اإىل  حتتاج  واجلزائر  الد�صتوري, 
املنتخبة  املوؤ�ص�صات  جتدد  انتخابات 
وتكون  واملحلية,  الوطنية  واملجال�ص 
لتثبيت  حتول  نقطة  االنتخابات  هذه 
الفا�صد  املال  اإزالة  ال�صعبية  ال�رصعية 

من التاأثري ال�صيا�صي على االنتخابات.

      كيف تقيم خطوة اإ�سراك 
و  الجتماعيني  ال�سركاء 
لتقييم  اجتماع  يف  القت�ساديني 

انعكا�سات كورونا ؟

احلكومة تاأخرت يف عقد هذا االجتماع 
تو�صيع  نعترب  نحن  رغم التاأخر  ولكن 
نقطة  هو  العام  ال�صاأن  يف  الت�صاور 
تتج�صد  م�صرتك   م�صتقبل  لبناء  ارتكاز 
على  الت�صاركية, نعم  الدميقراطية  فيه 
ا�صتعجالية  خطة  ت�صع  اأن  احلكومة 
واإنقاذ  املت�رصرة  املوؤ�ص�صات  الإنقاذ 
هو  كثريا  ت�رصر  الذي  اليومي  العامل 
الوطني  الت�صامن  حركة  لوال  وعائلته 

الوا�صعة وكرم ال�صعب اجلزائري .

ل�سيا�سة جمابهة        تقييمك 
اأزمة كورونا؟

اأعتقد اأن ال�صعب اجلزائري كان باإمكانه 
االنعكا�صات  من  الكثري  يتجنب  اأن 
باالإجراءات  اأ�رصعنا  لو  الوباء  ال�صلبية 
ال�رصورية ولو كانت ملوؤ�ص�صات ال�صحة 
والوقاية خطط ا�صتباقية الأن احلكومة 

جديدة ولكن موؤ�ص�صات الدولة قدمية , 
تعاون  هناك  اأن  القول  ذلك ميكن  ومع 
وهناك  اجلهود  خمتلف  بني  تت�صافر  و 
اأو  الرئي�ص  من  �صواء  ر�صمي  ح�صور 
املدين  املجتمع  من  اأو  احلكومة  من 
اخلوف  يعك�ص  ما  واالإعالم , وهذا 
امل�صوؤولية  الوباء ,وحتمل  من  احلقيقي 
اأمامه ومع ذلك نقول اأن اإجراءات فتح 
التجارية  واالأن�صطة  املحالت  بع�ص 
ولي�ص  املالية  االأزمة  على  دليل 
االجتماعية, كما  احلاجة  على  دليال 
تخ�ص  اإجراءات  ننتظر  مازلنا  اأننا 
القطاعات الكربى مثل الرتبية وال�صوؤون 
املعطلة  امل�صالح  الن  واالإدارة  الدينية 

كثرية ولها وانعكا�صاتها امل�صتقبلية.

لدور املجتمع  بالن�سبة        
التي  الراهنة  الأزمة  يف  املدين 

تعي�سها البالد؟ 

يعاين  عندنا  مازال  املدين  املجتمع 
من اأثقال املرحلة ال�صابقة ولكن الكرم 
والروح الوطنية عند االإن�صان اجلزائري 
التي  املنظمات  اأداء  نق�ص  عو�صا 
ينتظر منها تطوير منظومات عملها يف 
مواجهة الطوارئ., ولالأ�صف اأن االأزمة 
وتزامن  الوباء  مع  تزامنت  االقت�صادية 
مع و�صع انتقايل يف البالد نحو جزائر 

جديدة مما فر�ص بع�ص االإرباك.
حاورته: اإميان لوا�س

وزير املالية, اأمين بن عبد الرحمان يعلن :

ت�س�يق ثمانية منتجات جديدة لل�سريفة االإ�سلمية 
.     املجل�س الإ�سالمي الأعلى ينظر يف طلبات البنوك 

عبد  بن  اأمين  املالية,  اأعلن وزير 
ال�صريفة  اعتماد  اأن   الرحمان 
العمومية  البنوك  يف  االإ�صالمية 
باأنه  الفتا  املقبل,  ال�صهر  �صيكون  
�صيتم اال�صتعانة  بفتوى قبل االنطالق 

يف العمل بها.
عبد  بن  اأمين  املالية,  ك�صف وزير 
االإ�صالمية  ال�صريفة  اأن  الرحمان, 
�صتعتمد ر�صميا يف املعامالت البنكية 
على  راهن  اأين   , املقبل  ال�صهر 
البنوك,  بقية  ,وبخ�صو�ص  اأهميتها 
تفا�صيل  تقدمي  يجب  اأنه  اأو�صح 
االأعلى  االإ�صالمي  للمجل�ص  عرو�صها 
اجلزائر(,  يف  لالإفتاء  هيئة  )اأعلى 
حول  فتوى  باإ�صدار  املخول  وهو 
اأحكام  مع  منتجاتها  مطابقة  مدى 
احلكومة  وترى  االإ�صالمية  ال�رصيعة 
االإ�صالمية,  ال�صريفة  تبني  اأن 
من  هام  جزء  ا�صتقطاب  من  �صيمكن 
االأموال املتداولة يف ال�صوق املوازية 

ومتويل االقت�صاد, بعيدا عن القنوات 
رخ�ص  املا�صي,  مار�ص  يف  الر�صمية 
بقيام  اجلزائري,  املركزي  البنك 
املحلية,  ال�صوق  يف  العاملة  البنوك 
م�رصفية  منتجات  لثمانية  بالت�صويق 
اإحدى  باعتبارها  جديدة,  اإ�صالمية 
ال�صدمة  تداعيات  مواجهة  اأدوات 
 8 بت�صويق  االأمر  ويتعلق  النفطية 
هي:  اإ�صالمية  م�رصفية  منتجات 
وامل�صاركة,  وامل�صاربة,  املرابحة, 
واال�صت�صناع,  وال�صلم,  واالإجارة, 
اال�صتثمار  وودائع  الودائع,  وح�صابات 
االإ�صالمية  التمويل  �صيغ  وتهدف 
امل�صاهمة  اإىل  ربوية(,  فوائد  )دون 
�صخ  وخ�صو�صا  االدخار  تعبئة  يف 
النقد املتداول خارج البنوك )ال�صوق 
ال�صوق  داخل  لي�صبح  املوازية( 

الر�صمية.
نق�ص  باأن   املتحدث  اإعترب  حني  يف 
الرتاكمات  اإىل  راجع  املالية  ال�صيولة 

ال�صابق,  التي حدثت يف  املمار�صات  
اأجل  من  العمل  �رصورة  على  موؤكدا  
جت�صيد اإ�صالح م�رصيف عميق, م�صددا 
امليكانيزمات  كل  لديه  القطاع  باأن 
االأموال,  تبيي�ص  لعمليات  للت�صدي 
لتج�صيد ال�صفافية املالية املطلقة يف 

البنوك الوطنية.
ودعا املتحدث اإىل �رصورة م�صاهمة 
املعامالت  كل  متويل  يف  القطاع 
باالقت�صاد  النهو�ص  يف  ت�صاهم  التى 
غري  اال�صترياد  باأن  معتربا  الوطني, 
وطنية  ثروات  علينا  �صيع  املقنن 
,وفيما  الوطن  مناطق  خمتلف  يف 
يتعلق  بالبنوك اجلزائرية يف اخلارج, 
 »: القطاع  يف  االأول  امل�صوؤول  اأفاد 
قبل  �صيكون  بهذا اخل�صو�ص  اجلديد 
�صتعمل  والتي  اجلارية,  ال�صنة  نهاية 
امل�صدرين  ومرافقة  م�صاعدة  على 

وامل�صتوردين اجلزائريني”.
اإميان لوا�س

اإعذارات �سديدة اإىل جممع  حداد  

العدالة تفتح ملف حمطات الدفع واملح�الت ال15 
.       اأطراف فاعلة اأوقفت امللف

ك�صفت م�صادر ق�صائية اأن ملف الطريق 
الغربية  واملحوالت  باجلهة  ال�صيار 
اأمام  الراحة  قريبا  ال15  وحمطات 
االأ�صغال  الكبري يف  التاأخر  العدالة بعد 
�صنة  وكانت  قبل  تتوقف  اأن  قبل 
من  العمومية  لكل  االأ�صغال  مديرية 
 , بلعبا�ص  �صيدي   , تلم�صان  واليات 
بالتعاون  ,ال�صلف  غليزان   , مع�صكر 
ال�رصيعة  الطرق  ت�صري  مع  موؤ�ص�صة 
وجهت اإعذارات  قد  الغربية   باجلهة 
�صديدة  حتت طائلة الغرامة التهديدية 
حداد   موؤ�ص�صة  2017  اإىل  �صنة  يف 
اإليها  اأوكلت  التي  العمومية  لالأ�صغال 
اأ�صغال حمطات الدفع  ال15 املوجودة 
على 06 مواقع بهذه الواليات  والتي كان 
من املفرو�ص اأن تنهي اأ�صغالها خالل 
الطريق  دخول  ل�صمان    2017 نهاية 
نهاية  خالل  بالدفع  اخلدمة   ال�صيار 
2018 وهو  �صنة  من  االأول  ال�صدا�صي 
ما مل يتم  الن موؤ�ص�صة حداد مل تنتهي 
اليوم  الواليات  اىل  بهذه  اأ�صغالها 
اخلا�صة  االأجهزة  ا�صتالم  تاأخر  وكذا 
تلقيها  من  بالرغم  باال�صتغالل  
ما  مراحل   على  كربى  مالية  دفعات 
امللفات  اإحالة  قبل  اأ�صتوجب االإعذار 
واأن هذه  اآنذاك  خا�صة  الق�صاء   على 
العمومية  اخلزينة  تكلف  التاأخريات 
التعوي�ص,  ت�صتوجب  كبرية   خ�صائر 

اآنذاك  فاعلة  اأطراف  تدخل  لكن 
اأوقف  و�صخ�صيات  وزراء  فيهم  مبن 
امللف الذي عاد اإىل الظهور مبعطيات 
حقائق  توقف  حملت  جديدة  التي 
عليها  ما  ا�صتكمال  يف  حداد  �رصكة 
 , ال�صيار  الطريق  يف  م�صاريع  من 
عبد  العمومية  االأ�صغال  وزير  اأن  رغم 
القادر واعلي خالل زيارته اإىل كل  من 
  2016/03/18 يوم  وتلم�صان  بلعبا�ص 
كان قد  اأكد اأن الطريق ال�صيار �صيدخل 
الثالثي  نهاية  بالدفع مع  باب اخلدمة 
2017 ووجه تعليمات  �صنة  االأول  من 
مل  ذلك  حداد اإال اأن  �صديدة  ملجمع 
اأ�صغال  يف  الكبري  التاأخر  نتيجة  يكن 
املوؤ�ص�صة  قبل هذه  من  املحوالت 
�صقيق  قبل  من  دعما  كانت تلقى  التي 
بوتفليقة »ال�صعيد«  والوزير  الرئي�ص 
الدين  »نور  وخليفته  االأول اأويحيى 
من  حداد  علي  قرب  بحكم  بدوي« 
مل  �رصكته  جعل  القرار ما  مركز 
كان  الوزير  اأن  رغم  بالتزاماتها  تويف 
العمال  عدد  برفع  اآنذاك  اأمر  قد 
واعتماد  االجناز  بور�صات   6000 اإىل 
نهاية  قبل  الإكمالها  املداولة  نظام 
ممثل  به  تعهد  ما  وهو  �صنة  2016 
�رصكة حداد �صكليا لكن مبجرد مغادرة 
ات�صل  حتى  الغربية  اجلهة  واعلي 
حداد  بعلي  على امل�رصوع  القائمون 

بوتفليقة الذي  بال�صعيد  ات�صل  الذي 
املاء لكن  يف  واعلي  اأ�صقط  تعليمات 
تاأخري  مت  فقد  ذلك  من  ذلك , اأكرث 
بتجهيز  اخلا�ص  العتاد  �رصاء  �صفقة 
املفرو�ص  من  كان  التي  الدفع  نقاط  
2017  وا�صتغلت يف  �صنة  بداية  يتم  اأن 
دفعات  االأموال على  روؤو�ص  تهريب 

نحو ا�صبانيا
اأكرث من هذا مل تلتزم  �رصكة حداد يف 
للخدمات  مركز   11 ا�صتكمال  اأ�صغال 
و22 مركز للحماية املدنية  و16 ف�صاء 
عن  الغربية ناهيك  بالواليات  للراحة 
عدم اإطالق اأ�صغال 6 حموالت بالطريق 
ال�صيار التي توقفت بها االأ�صغال والتي 
اإىل  حولتها  ن�صيبها و  كانت من  كلها  
 , املناولة  طريق  عن   اأخرى  �رصكات 
زيادة على ذلك فاإن املدينة ال�صياحية 
التي من املفرو�ص اأن حتت�صنها والية 
منها  ا�صتفادت  والتي  بلعبا�ص  �صيدي 
اأ�صغالها  تتجاوز  املوؤ�ص�صة مل  ذات 
ال50 باملائة   وهو االأمر الذي وقفت 
ال�رصطة  حتقيقات م�صالح  عليه 
اأن �رصكة  ك�صفت  التي  االقت�صادية 
الدفع  لتهريب  مركز  حداد ا�صتغلت 
املاليري اإىل اخلارج حتت غطاء �رصاء 
اللوازم التي مل تتم بالرغم من تاأخرها 

اأكرث من 03 �صنوات .
حممد بن ترار

با�رصت امل�صالح املخت�صة يف حتقيقات 
املناطق  تنمية  م�صاريع  تخ�ص  معمقة 
الدولة  لها  ر�صدت  التي  احلدودية 
النهو�ص  اأجل  من  كربى  مالية  اأغلفة 
بالقطاعات احليوية باملناطق احلدودية   

للبالد  وجعلها �صدادة اأمان.
هذا وح�صب امل�صادر التي اأوردت اخلرب 
فاأن ال�صلطات العليا  للبالد قد ر�صدت 
باملناطق  للنهو�ص  هامة   مالية   مبالغ 
بغية  والغربية   اجلنوبية  احلدودية 
على  والق�صاء  ال�صغل  منا�صب  توفري 
االحتجاجات ال�صعبية التي انطلقت �صنة 

2014 , وذلك من خالل  اإقامة 10مناطق 
�صناعية , و03 حميطات م�صقية , واأكرث 
لرتبية  وتعاونيات  م�صنعا    20 من 
احليوانات بهدف دعم االقت�صاد الوطني 
لها  التي ر�صدت  اإن هذه امل�صاريع  ,اإال 
الدولة مئات املاليري مل ترى النور,حيث 
اأكرث من 10 باملائة يف والية  مل جت�صد 
النعامة  والية  يف  باملائة  و07  تلم�صان 
بلغت  حني  يف   , اأرا�صيها  نهب  مت  التي 
منها  جت�صد  التي  ب�صار  يف  باملائة   08
اأر�صية بطريق  األف قطعة  اإال توزيع 12 
باملائة  ال01  تتعدى   حلمر يف حني مل 

هذا   , الباقية  اجلنوبية  الواليات  يف 
امللف الذي قد يجر عدة اإطارات على 
امل�صتوى املركزي واأخرى على امل�صتوى 
املعنية  احلدودية  للواليات  املحلي 
اأغلفة مالية ر�صدت للتهيئة  خا�صة واأن 
و  �صناعية  قواعد   الإقامة   احل�رصية 
التي مل تتج�صد حلد االآن, رغم اأن هذه 
ردعية  اإجراءات   �صاحبتها  االإجراءات 
منابعه  وجتفيف  التهريب  ملحاربة 
الذي مت الق�صاء عليه باملناطق الغربية  

ال�صمالية وقل باملناطق االأخرى
 حممد بن ترار

اإطارات يف قف�س التهام وماليري يف مهب الريح

حتقيقات يف م�ساريع  تنمية املناطق احلدودية 

ك�سف نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان يف حوار خ�س به 
جريدة الو�سط عن اللقاء الت�ساوري الذي  نظمته  حركة البناء 
الوطني و الذي ح�سره عدد من فعاليات املجتمع املدين و اأحزاب 
�سيا�سية و �سخ�سيات وطنية, لفتا باأن اللقاء تطرق اإىل الو�سع 
القت�سادي يف البالد للبحث عن �سبل التهدئة الجتماعية و 
القت�سادية, مفيدا باأنه  �ستكون هناك لقاءات ت�ساورية اأخرى 
م�ستقبال, غري م�ستبعد اأن تتحول هذه اللقاء الت�ساورية  اإىل 

مبادرة �سيا�سية على حد قوله .

جبهة القوى ال�سرتاكية
TERNI N ITALLEN INEMLAYEN

FRONT DES FORCES SOCIALISTES
اجلزائر   , ال�سويدانية   , بوجمعة  �سويداين  نهج   56

اإعلن
القوى  منا�صلي حزب جبهة  و  العمومية  ال�صلطات  علم  اإىل  نحيط 
اال�صرتاكية ان املوؤمتر اال�صتثنائي املنعقد يف 10 جويلية 2020بفندق 
االأ�صا�صي  للقانون  مطابق  غري  و  �رصعي  غري  بزرالدة  مزافران 
الو�صعي رقم  القانون  الداخلي و خمالف الأحكام  للحزب و نظامه 

12-04 املوؤرخ يف 15 جانفي 2012 املتعلق باالأحزاب ال�صيا�صية .

االأمني الوطني االأول
بن عامر بلقا�صم 
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مرمي خمي�سة   

عبد الرحمان هادف
ولوج عامل » الطاقات البديلة 

والقت�ساد الأخ�سر«

اأكد اخلبري يف ال�صاأن االقت�صادي، عبد 
�صونطراك  اأم�س،  هادف،  الرحمان 
حاليا يف مرحلة انتقالية، جد ح�صا�صة، 
قدراتها،  كل  تركز  اأن  عليها  وبالتايل 
امل�صطرة،  اجلديدة  االأهداف  على 
اإىل  والذهاب  االإنتاجية،  طاقتها  لرفع 
وولوج  فعالية،  بكل  الطاقوي  االنتقال 
والطاقات  املتجددة  الطاقات  عامل 
م�صريا  االأخ�رض،  واالقت�صاد  البديلة، 
�صي�صمح  املذكورة،  النقاط  اعتماد  اأن 
باإعطاء �صورة جديدة حم�صنة للقدمية، 
ال�صخري،  الغاز  بق�صية  تاأثرت  التي 
يف  اجتماعيا  م�صوؤولة  موؤ�ص�صة  لت�صبح 

كل اأنحاء الوطن.     
خ�س  ت�رضيح  يف  هادف  اأف�صح  حيث 
به جريدة »الو�صط«، اأن الو�صع احلايل 
مع  تتاأقلم  اأن  �صونطراك،  على  يحتم 
�رضكة  اأكرب  كونها  اجلديدة،  املرحلة 
االإفريقي،  ال�صعيد  على  جزائرية، 
على  يحتم  مما  الطاقة،  ميدان  يف 
ع�رضنة  القرار،  واأ�صحاب  امل�صريين 
الطاقوي،  االنتقال  منظومتها ملواكبة 
م�صريا  باحلوكمة،  يتعلق  ما  خا�صة 
خل�س  التي  االأخرية  القرارات  اأن 
وجود  توؤكد  الوزراء،  جمل�س  اإليها 
جهة  من  �صونطراك،  بيت  تنظيم  نية 
والت�صيري،واالأهداف  الداخلي،  النظام 

امل�صطرة.
بني  من  اأنه  ذاته،  املتحدث  واعترب 
�صوناطراك  تطمح  التي  االأهداف 
ال�صتك�صاف  �صعيها  هي  لتحقيقها، 
»الطاقات  هي  بديلة،  طاقوية  موارد 
هذا  انتهاج  اأن  مو�صحا  املتجددة«، 
ال�رضكة  على  يوجب  اجلديد،  امل�صار 
االأهداف  اأ�صا�س  على  تنظيمها  اإعادة 
مر�صية،  نتائج  حتقق  لكي  اجلديدة، 
حيث  من  االقت�صادي،  اجلانب  يف 
هذا  يف  مربزا  والفعالية،  املردودية، 
ال�صياق، اأن على املوؤ�ص�صة اإعادة النظر 
يف �صلم الت�صغيل، واملهام املوكلة لكل 
خالل  من  داخلها،  املوجودة  االأق�صام 
ما  يحقق  جديد،  ع�رضي  نظام  خلق 
قبل  لكن  العليا،  ال�صلطات  اإليه  ت�صبو 
داخلي  تقييم  و�صع  ح�صبه،  وجب  هذا 
لل�رضكة، ملعرفة نقاط القوة وال�صعف 
عملها  على  والرتكيز  لتح�صينها  فيها، 
اأن  اأحد،  يخفى  على  فال  وجمالها، 
�صونطراك كانت لها يف االآونة االأخرية، 
العديد من الن�صاطات، داخل قطاعات 
املهام  وخارج  بها،  لها  عالقة  ال 

املوكلة لها.
ا�صتح�صن  اخل�صو�س،  هذا  ويف 
الطاقة  وزير  تن�صيب  امل�صدر،  نف�س 
مدير  �صبق  فيما  كان  الذي  اجلديد، 
ال�رضكة  يعرف  الأنه  ل�صونطراك،  عام 
توجيه  على  ح�صبه  و�صيعمل  جيدا، 
�صونطراك ملهامها االأ�صلية، مع اإزالة 
كافة العقبات التي كانت تقف يف طريق 

جناحها 
كاإطار  ي�صتغل  كان  الذي  هادف،  وقال 
�صهد  قد  اأنه  �صونطراك،  يف  �صابق 
من  كثري  هروب  االألفينات،  فرتة  يف 
عمل  والتي  للخارج،  ال�رضكة  اإطارات 
العاملية،  ال�رضكات  كربيات  يف  حاليا 
االأو�صط،  وال�رضق  اأمريكا  كندا،  يف 
املرحلة،  هذه  يف  ال�رضكة  وبالتايل 
الكفاءات  با�صتقطاب  مطالبة 
اجلامعيني  الطلبة  وتكوين  اجلزائرية، 
وكذا  املجال،  هذا  يف  املتخ�ص�صني 
من  للرفع  امليدان،  يف  العاملني 
ل�رضكة  االإنتاجية  واملردودية  الفعالية 
ب�صفة  اأما  عامة،  ب�صفة  �صونطراك 
برفع  اأي�صا،  مطالبة  فال�رضكة  خا�صة 
لـ40  واال�صتك�صاف  اال�صتغالل  معدل 
فيها،  االإنتاجية  القدرات  من  باملائة، 
اجلمهورية،  رئي�س  لتعليمات  تطبيقا 
عبد املجيد تبون، معتربا اأنه يعد من 
اأولت لها  بني االأهداف امل�صطرة التي 
اأهمية خا�صة، خا�صة  العليا  ال�صلطات 
الأنه  هني  اأو  �صهل  بهدف  لي�س  اأنه 
يتطلب جتنيد كل الطاقات املوجودة، 
ا�صتك�صاف  يف  االإ�رضاع  ي�صتلزم  ما 
مناطق جديدة، للموارد النفطية، على 
اجلنوب  يف  املوجودة  املناطق  غرار 
حاليا،  م�صتغلة  غري  هي  التي  الغربي، 
يف  املوجودة  املناطق  اإىل  باالإ�صافة 

البحر.
كما ثمن املتحدث، التعليمات االأخرية 
التي اأ�صداها رئي�س اجلمهورية لل�رضكة، 
�صونطراك  تواجد  تقليل  بخ�صو�س 
العديد  متتلك  الأنها  نظرا  اخلارج، 
م�صريا  العامل،  حول  التمثيليات  من 
على  يعود  ال  باخلارج  وجودها  اأن 
البالد مبردودية اأو فائدة، بل بالعك�س 
من  لل�رضكة  املالية  موارد  ي�صتنزف 
ال�رضكة  على  وبالتايل  ال�صعبة،  العملة 
بع�س  يف  اإال  التواجد،  هذا  تقليل 
اأموال  فيها  ا�صتثمرت  التي  املناطق 
»�صباك�س«  م�رضوع  غرار  على  كبرية، 
من  اللذان  »بريو«،  وم�رضوع  ليبيا،  يف 
املمكن موا�صلة التواجد فيهما، منوها 
�صونطراك  تركز  اأن  االأجدر  من  اأن 
ا�صتك�صاف  على  احلالية،  الفرتة  يف 
اأن  خ�صو�صا  للبالد،  الباطنية  الرثوات 

قليلة  امل�صتك�صفة  والرقعة  الرثوات 
للجزائر،  الكلية  للم�صاحة  بالنظر 
الزاخر  الغربي  اجلنوب  يف  وباالأخ�س 
بالغاز الطبيعي، الذي يعترب نقطة قوة 
يف  املحروقات  قطاع  م�صالح  تخدم 
اجلزائر، الأنه مادة نفطية نفي�صة، واأقل 
تلوثا للبيئة، ما يتما�صى مع االلتزامات 
للتقليل  املربمة،  الدولية  واالتفاقيات 
ت�صاهم  التي  امللوثة،  ال�صناعات  من 
يف تو�صع ثقب االأوزون، وتهديد التوازن 

البيئي على كوكب االأر�س.

عبد القادر بري�ش
 املطلوب اأن تكون �سركة 

تناف�سية ومربحة

القادر  االقت�صادي، عبد  ك�صف اخلبري 
�صوناطراك  �رضكة  اأن  اأم�س،  بري�س، 
مربحة  �رضكة  تكون  اأن  منها،  مطلوب 
مع  تناف�صية  ولها  مردودية،  وحتقق 
البرتولية  ال�رضكات  من  مثيالتها، 
يتحقق  ال  هذا  اأن  معتربا  العاملية، 
والتحكم  هيكلتها  اإعادة  خالل  من  اإال 

والتقليل من تكاليفها.
واأكد بري�س خالل حديثه مع »الو�صط«، 
عدد  االأخري بتخفي�س  �رضكة  قرار  اأن 
باخلارج،  متثيلياتها  يف  املوظفني 
يندرج يف اإطار خطة ال�رضكة لتخفي�س 
تنظيم  واإعادة  الت�صغيلية،  النفقات 
الوظائف  بتقلي�س  ال�رضكة،  وحوكمة 
التي  باخلارج،  خا�صة  ال�رضورية   غري 
تكلف مبالغ طائلة بالعملة ال�صعبة، يف 

�صكل اأجور وامتيازات.
لفت املتحدث، اأن املطلوب من �رضكة 
�صونطراك، يف الوقت الراهن، هو اإعادة 
يتمحور  اأعمال  منوذج  وفق  هيكلتها، 
مما  الرئي�صية،  االأن�صطة  حول  اأ�صا�صا 
الثابتة،  التكاليف  بتقلي�س  ي�صمح 
الناجتة عن ت�صخم يف عدد املوظفني 
الذين لي�س لهم عالقة مبا�رضة بنا�صط 
من  يتطلب  االأمر  وبالتايل  ال�رضكة، 
�رضكة �صوناطراك القيام بعملية تدقيق 
الوظائف،  يف  التدقيق  خا�صة  داخلي، 
لل�رضكة  الرئي�صي  بن�صاط  وعالقتها 
يف  خا�صة  االإدارية،  الوظائف  وتقليل 
اخلارج، التي تكلف مبالغ كبرية بالعملة 

ال�صعبة.

رئي�س  اأف�صح  مت�صل،  �صعيد  على 
ملنتدى  اال�صت�صاري  املجل�س 
قانون  اأن  اجلزائري،  االقت�صادي 
نتائج  بداأ يعطي  املحروقات اجلديد، 
من  وميكن  مرونة،  فيه  الأن  مب�رضة، 
�صونطراك،  ل�رضكة  ديناميكية  اإعطاء 
فيها،  انطلقت  التي  العقود  خالل  من 

مع كربى ال�رضكات العاملية.

اأحمد �سواهلية
عدم حتميل ال�سركة ما ل تطيق

طالب املخت�س يف ال�صوؤون االقت�صادية، 
النظر  اأم�س،  باإعادة  �صواهلية،  اأحمد 
يف الهيكل الوظيفي ل�رضكة �صونطراك، 
قدراتها  برفع  بها،  العاملني  وتدعيم 
الدرا�صات  عن  واال�صتغناء  االإنتاجية، 
يف  ال�رضكة،  بها  تقوم  التي  املختلفة 
جمال اإنتاج النفط، والتي تكلف ماليري 
دينارات، يف حني من املمكن اأن تقوم 
خالل  من  بها،  العاملة  الكفاءات  بها 
تكوينهم يف اخلارج، للرفع من قدرتهم 
االعتماد  ولي�س  والتكنولوجية،  العلمية 
باملفهوم  انتاج  كعمال  فقط  عليهم 
يف  م�صتقبلها  ل�صمان  الكال�صيكي، 

االأ�صواق العاملية.
مع  حديثه  خالل  �صواهلية  دعا  كما 
�صلم  يف  النظر  اإعادة  اإىل  »الو�صط«، 
من  الكثري  على  واال�صتغناء  الت�صغيل، 
املنا�صب الغري �رضورية كم�صت�صارين، 
والتي اأ�صبحت ال جتدي نفعا بل وتعد 
مبثابة عبء اإ�صايف عليها، واالحتفاظ 
والهيكلية  الوظيفية  باملنا�صب  فقط 
الرتكيز  اأجل  من  وذلك  جدا،  املهمة 
على االإنتاج، مع مراعاة ظروف ال�رضكة 
لطبيعة  نظرا  واخلارجية،  الداخلية 
هذا  يعرفها  التي  ال�رض�صة  املناف�صة 
املجال، خ�صو�صا اأن �صونطراك �رضكة 
لالقت�صاد  بالن�صبة  جدا  مهمة  كبرية، 
جوهري  دور  تلعب  وبالتايل  الوطني، 
فيه، وبالتايل يجب على احلكومة تنويع 
�صادرات  واإيجاد  الوطني،  االقت�صاد 
الثقل  لرفع  املحروقات  خارج  اأخرى، 
اأن  اعتبار  على  ال�رضكة،  عن  والغنب 
االقت�صاد اجلزائري، يعتمد على قطاع 
املحروقات بن�صبة 92 باملائة، وبالتايل 
كبرية،  بدرجة  �صونطراك  على  يعتمد 
على  وتاأثر  ال�رضكة،  قدرات  تفوق 

م�صتقبلها.
اإعادة  ذاته،  املتحدث  ثمن  حني،  يف 
للنفط  املرجعي  �صعر  يف  النظر 
يف  دوالر،   30 اإىل   60 من  بتخفي�صه 
اإياه  معتربا  التكميلي،  املالية  قانون 
من  املطلوب  اأن  م�صيفا  �صجاع،  قرار 
القدرة  يف  النظر  اإعادة  حاليا،  الدولة 
ن�صاطها  بتو�صيع  لل�رضكة،  التناف�صية 
اإىل جامل املنتجات النفطية االأخرى، 
الطبيعي  والغاز  ال�صايف،  كالنفط 
القدرة  مراعاة  اإىل  اإ�صافة  وغريه، 
منظمة  خالل  من  لل�رضكة،  التناف�صية 
حقول  اإىل  االإنتاج  وتو�صيع  اأوبك، 
الكفاءات  على  واعتماد  اآخرى،  حملية 
ا�صت�رضافية  درا�صة  لو�صع  الوطنية، 
يف  النفطي  الواقع  م�صتقبل  حتدد 

اجلزائر.

اأكد خرباء خالل حديثهم مع جريدة »الو�سط« اأن الو�سع احلايل للبالد، يعد مبثابة فر�سة �سانحة 
ل�سونطراك لالرتقاء وحتقيق دور ريادي، لتح�سني �سورتها كموؤ�س�سة م�سوؤولية اجتماعيا من جهة، 
�سركة عمالقة باإمكانها رفع التحدي وحتقيق النتقال الطاقوي املن�سود، موؤكدين اأن هذا لن يتحقق 
اإل من خالل حتديث اإدارتها وحت�سني كفاءتها الت�سغيلية و قدرتها التناف�سية، والتي تقع على عاتق 

اأ�سحاب القرار، من خالل اختيارهم ملنظومة جديدة تقوم عليها، بعيدا كل البعد عن �سيا�سات املا�سي، 
التي يوؤكد واقع القت�ساد الوطني ف�سلها، يف جميع املجالت

خرباء يوؤكدون لـ"لو�سط":

�سوناطراك اأمام فر�سة لت�سحيح االختالالت
البديلة والقت�ساد الأخ�سر« الطاقات   « عامل  ولوج  الرحمان هادف:  •       عبد 

�سركة تناف�سية ومربحة تكون  اأن  املطلوب  القادر بري�ش:  •       عبد 
الوظيفي  التخ�س�ش  �سواهلية:انتهاج  •       اأحمد 

عرقاب،  حممد  املناجم،  وزير  اأكد 
الدائرة  هذه  ا�صتحداث  اأن  اأم�س، 
الوزارية يدخل �صمن االهتمام الذي 
القطاع  لتن�صيط  احلكومة،  توليه 
له  ملا  وهذا  الوطن،  عرب  املنجمي 
االقت�صادي،  االإنعا�س  يف  دور  من 
من  التحويلية  ال�صناعات  ودعم 
جهة، وخلق منا�صب ال�صغل، والقيمة 

امل�صافة من جهة اأخرى.
�صيفا  نزوله  خالل  عرقاب،  واأو�صح 
اأن  االأوىل،  االإذاعية  القناة  على 
يرتكز  املنجمي  القطاع  تطوير 
على 4 حماور، اأولها اإعادة النظر يف 
املنجمي،  للن�صاط  امل�صري  القانون 
للم�صتثمرين  جاذبية  اأكرث  جلعله 
املحور  اأما  واالأجانب،  املحليني 
يف  النظر  اإعادة  يف  يتمثل  الثاين 
الوطنية املنجمية، جلعلها  اخلريطة 
ت�صتجيب للمعايري العاملية من حيث 
الثالث،  املحور  يهدف  بينما  الدقة، 
اإعادة  القائمة، عرب  لتطوير املناجم 
اأما  وت�صيريها،  وتنظيمها  هيكلتها 
املحور الرابع فيخ�س تكوين العن�رض 
الب�رضي، لرفع كفاءة املوارد الب�رضية. 
م�صاهمة  �صعف  الوزير،  واأرجع 
ال�صناعية  الرثوة  يف  املناجم  قطاع 
اخلام،  الداخلي  والناجت  الوطنية، 
عن  ال�صابقة،  احلكومات  ابتعاد  اإىل 
اأهداف ال�صبعينيات التي كانت ترمي 
املعدنية  الرثوات  ا�صتغالل  لتطوير 
اأن  اإىل  م�صريا  وال�صطحية،  الباطنية 
نحو  التوجه  ب�صدد  االآن،  احلكومة 
املعتمد  الوطني،  االقت�صاد  تنويع 

على عائدات املحروقات.
االإذاعية  القناة  �صيف  لفت  حني  يف 
اأهمية قطاعه يف تنويع  االأوىل، على 
الرثوة  وخلق  الوطني،  االقت�صاد 
خا�صة واأن اجلزائر حتوز على ثروات 
منجمية باطنية، قادرة على اأن جتعل 
املجال،  هذا  يف  رائدة  اجلزائر 

يف  رائدين  لنكون  » ن�صعى  بقوله: 
منا�صب  و�صنخلق  املناجم  جمال 

�صغل كثرية«.
هذا ما نرجوه من منجم غار 

جبيالت 

كما ك�صف امل�صوؤول االأول على قطاع 
املناجم، اأن هناك حوايل 1000 مادة 
اجلزائر،  باطن  يحويها  معدنية، 
املواد  هذه  بني  من  اأن  مو�صحا 
حديد،  طن  مليون   70 املعدنية، 
و3  وبوخ�رضة،  الونزة  بني  موجودة 
اأما  جبيالت،  غار  يف  طن  ماليري 
طن   2.5 فتبلغ  للفو�صفات  بالن�صبة 
و�صواحيها،  العاتر  بئر  بني  متواجدة 
ف�صال عن معادن اأخرى نفي�صة وغري 
ال�صياق  يف  الوزير  قال  كما  نفي�صة. 
الن�صاطات  بعث  اإعادة  اأن  ذاته، 
املنجمية املوجودة ي�صمل مرحلتني، 
ومتو�صطة  املدى  ق�صرية  االأوىل 
اإىل  اأ�صهر  ثالثة  بني  ترتاوح  املدى، 
3 مناجم  اأن هناك  اإىل  �صنة، م�صريا 
حتظى باالأولوية يف املرحلة احلالية، 
الذي  للزنك،  اأميزور  منجم  وهي 
لل�صناعات  االأولية  املادة  �صيوفر 
ت�صدير  اإمكانية  مع  اجلزائرية، 
الباقي اإىل اخلارج، معتربا منجم غار 
جبيالت اأحد املناجم الثالثة الهامة، 
حيث  الدرا�صات،  به  انتهت  والذي 
�صيدخل مرحلة اال�صتغالل، بالتعاون 
االأول  الثالثي  يف  اأجنبي  �رضيك  مع 
توفري  على  ويعمل   ،2021 �صنة  من 

املادة االأولية للم�صانع اجلزائرية.
اأما فيما يتعلق مبنجم فو�صفات ال�رضق 
اجلزائر، فاأو�صح ذات امل�صوؤول، اأنه 
م�رضوع �صخم ومتكامل، الفتا اإىل اأن 
غري  واأنه  اأجريت،  االأولية  الدرا�صة 
متوقف ولديه جدول زمني، و�صي�صهد 

يف 2021 االنطالقة الفعلية.
مرمي خمي�سة

وزير املناجم حممد عرقاب:

تطوير القطاع املنجمي يرتكز 
على 4 حماور

الأر�ش باطن  يف  معدنية  مادة  األف           •
كثرية �سغل  �سنخلق منا�سب          •

تطوير اأن�سطة التحويل وعقلنة الإنفاق

�سوناطراك ت�سرع يف تطبيق 
اأوامر الرئي�س

للمحروقات  الوطنية  ال�رضكة  اأكدت 
اأم�س  له  بيان  يف  �صوناطراك 
الو�صائل  كل  �صت�صخر  اإنها  االأحد 
حددها  التي  االأهداف  لتحقيق 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
اإدارتها  بتحديث  يتعلق  فيما   ، تبون 
الت�صغيلية و قدرتها  وحت�صني كفاءتها 

التناف�صية.
قرارات  »اإن  البيان  ذات  يف  وجاء 
املتخذة  اجلمهورية،  رئي�س  ال�صيد 
توؤكد مرة  االأخري،  الوزراء  يف جمل�س 
اأخرى االهتمام الذي توليه ال�صلطات 
العليا للدولة ل�صوناطراك وم�صتقبلها، 
اأن�صطة  تفعيل  اإىل  تهدف  والتي 
اأهداف  ت�صطري  خالل  من  املجمع 
وحت�صني  ت�صيريه،  طرق  لتحديث 
التناف�صية  وقدرته  الت�صغيلية  كفاءته 
متثل  التي  الب�رضية  موارده  وتعزيز 
نف�س  واأو�صح  احلقيقية«.  ثروته 
»تنخرط  �صوناطراك  اأن  امل�صدر 
ت�صبو  التي  الدولة،  روؤية  يف  متاما 
االحتياطيات  لتعزيز  خا�س  ب�صكل 
مقدرات  وح�صد  املحروقات،  من 
االكت�صافات لزيادة م�صتويات االإنتاج، 
لتثمني  التحويل  اأن�صطة  وتطوير 
وعقلنة  للبالد،  الطاقوية  املوارد 
تعزيز  اأجل  من  وتر�صيده  االإنفاق 
و�صمان  ال�صمود  على  املجمع  قدرة 
هذه  ولتحقيق  وا�صتدامته«.  ربحيته 
الوطنية  ال�رضكة  قررت  االأهداف، 
للمحروقات موا�صلة تنفيذ برناجمها 
م�صاريع  خالل  من  اال�صرتاتيجي 
بينها،  من  ت�صمل،  التي  التح�صني 

الب�رضية،  املوارد  وظيفة  حتديث 
)تخطيط  املعلومات  نظام  وتنفيذ 
 ،) والرقمنة..  املوؤ�ص�صة،  موارد 
وتعزيز  والتطوير  البحث  وتن�صيط 

املحتوى املحلي، ي�صيف البيان.
عبد  اجلمهورية  رئي�س  كان  للتذكري، 
املجيد تبون قد اأمر يف اآخر اجتماع 
معاينة  باإجراء  الوزراء،  ملجل�س 
لتقييم  �صوناطراك  ل�رضكة  معمقة 
متثيليات  عدد  خف�س  و  ممتلكاتها 
اىل  باالإ�صافة  باخلارج،  ال�رضكة 
ال  التي  امل�صوؤولية  منا�صب  خف�س 

ترتبط باأداء املجمع.
اإىل  اجلمهورية،  رئي�س  دعا  كما 
اإىل  �صوناطراك  ت�صيري  يف  االنتقال 
مربزا  ال�صليمة،  التحليلية  املحا�صبة 
الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة 
ع�رضيات. و اأعطى رئي�س اجلمهورية 
خالل ذات االجتماع تعليمات من اأجل 
بعث ن�صاطات ا�صتك�صاف االحتياطات 
درا�صات  طريق  عن  امل�صتغلة  غري 
عدة  بوجود  مذكرا  وموثقة،  دقيقة 
عرب  �صواء  املجال  هذا  يف  حقول 

الرتاب الوطني اأو يف عر�س البحر.
على  اجلمهورية  رئي�س  �صدد  كما 
يف  تنظيمه  يجب  اآخر  عمل  حمور 
القطاع ويخ�س ا�صرتجاع االحتياطات 
املدى  على  التو�صل  بغية  املوجودة 
 ،40% اإىل  ن�صبتها  رفع  اإىل  الق�صري 
وقف  على  االإطار  هذا  يف  حث  كما 
الوقود واملنتوجات املكررة  ا�صترياد 

قبل الثالثي االأول من �صنة 2021.
م.�ش
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اأكدت من�سقة اجلنوب للجمعية الوطنية 
للوقاية من حوادث املرور ال�سيدة »�سعا
د �سلطاين« عزم اأع�ساء اجلمعية عن الت
كثيف من العمل امليدان خالل هذه الفت
رة احلرجة التي متر بها بالدنا جراء ال
اأزمة ال�سحية التي التزال لالأ�سف تع�ص
ف باالأرواح وذلك من خالل التح�سي�ص و
التوعية املبا�رشة مع املواطنني من خط
ر اجلائحة التي يواجهها الكثريون باالإ�ص

تهتار والالمباالة ما جعل اأعداد االإ�سابا
ت ترتفع يوميا ، ويف ال�سياق ك�سفت امل
حتدثة يف ت�رشيحها ليومية »الو�سط« ع
ن ت�سطري برنامج يومي يتمثل بتوعية ال
مواطنني يف ال�سوراع واالأ�سواق وتوزيع ا
لكمامات واملعقمات عليهم خا�سة فئة 
الكبار يف مراكز الربيد تزامنا مع �سب 
منحة معا�ساتهم اإىل جانب توزيع مطويا
ت تدعو اإىل �رشورة التحلي باإجراءات ا

لوقاية وتفادي تنظيم االأعرا�ص خالل ه
ذه الفرتة احل�سا�سة و التعامل احلذر اأثن
اء اجلنازات تفاديا الإنت�سار العدوى اإىل 
جانب ا�ستمرار عمليات تعقيم امل�ست�سف
يات وال�ساحات العمومية مبختلف املد
ن واملناطق،و اأ�سارت ال�سيدة �سلطاين اأ
ن اجلمعية اأ�رشفت على عدة عمليات ت
�سامنية مع الفئات اله�سة بتوزيع قفف 
وم�ساعدات للفئات اله�سة واملحتاجة و

كذا املت�رشرين من هذه االأزمة التي دا
مت ل�سهور كما يتوا�سل عملنا التح�سي�ص
ي من اأخطار اإرهاب الطرقات الذي يح
�سد اأي�سا االأرواح عرب طرقاتنا ب�سفة يو
مية داعية اجلميع للتحلي بروح امل�سوؤول
ية وااللتزام بالتدابري الوقائية للخروج م
ن هذه االأزمة الوبائية واحلفاظ على االأ

رواح الب�رشية .
اأح�سن مرزوق

 ، املدية  بوالية  ال�سحة  قطاع  تدعم 
�سبيحة ام�ص،  ب 05 �سيارات اإ�سعاف 
 ، التقنية  الو�سائل  باأحدث  جمهزة 
املتعددة  العيادات  منها  ا�ستفادت 
اخلدمات ببلديات جمرب، عني الق�سري، 
 . والزوبريية  العي�ساوية،  بو�سكن، 
للجهود  ا�ستكماال  العملية  هذه  تاأتي 
اخلدمات  حت�سني  اإطار   يف  املبذولة 
�سهد  حيث  الظل،  مبناطق  ال�سحية 
الفارطة  ال�سنوات  القطاع خالل  هذا 
ال�سلطات  جعل  ما  وا�سحا،  عجزا 
املحلية تتحرك ل�سمان تغطية �سحية 
بديلة من طرف م�سوؤويل الوالية وعلى 

بداوي،  عبا�ص  الوالية  وايل  راأ�سهم 
ح�سة  من  املدية  ا�ستفادت  حيث 
مع  تزامنا  املجال  هذا  يف  هامة 

جائحة فريو�ص كورونا  امل�ستجد.
ر. بوخدميي 

اإنهم  موؤخرا،  بريطانيون،  علماء  قال 
من  اأنواع  �ستة  ر�سد  من  متكنوا 
امل�سبب  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 
تفاوت  اإىل  م�سريين   ،19 كوفيد  لوباء 
من  على  تظهُر  التي  االأعرا�ص  يف 
على  نوع  كل  و  بالعدوى  ي�سابون 
وهذا  به،  مرتبطة  اأعرا�ص  له  حدة، 
االكت�ساف الطبي ي�سدي خدمة كبرية 
للطب، الأنه ي�ساعد على معرفة العالج 

االأن�سب لكل مري�ص.
واأجريت هذه الدرا�سة من قبل جامعة 
اإنها  الباحثون  ويقول  كوليدج،  كينغز 
�ستفيد االأطباء كثريا يف حتديد العالج 
موجة  ترقب  ظل  ال�سيما يف  الناجع، 
اخلريف  خالل  اجلائحة  من  ثانية 
من  اأنه  العلماء  واأ�ساف  املقبل 
على  ي�ساعد  اأن  النوع،  حتديد  �ساأن 
االأطباء  الأن  امل�سابني،  اأرواح  اإنقاذ 
حاجة  االأكرث  املري�ص  �سيعرفون 
جلهاز التنف�ص اال�سطناعي، بناًء على 

ت�سخي�ص نوع العدوى.
ال�سعال امل�ستمر  اأن  الدرا�سة  واأكدت 
وارتفاع احلرارة وفقدان حا�سة ال�سم، 
ت�سكل اأبرز اأعرا�ص االإ�سابة بـفريو�ص 
كورونا امل�ستجد الذي ظهر يف ال�سني 

ثم حتول اإىل جائحة عاملية.
تظهر  قد  االأ�سخا�ص  بع�ص  لكن 
اأخرى خمتلفة حينما  اأعرا�ص  عليهم 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ص  ي�سابون 
وت�سمل  االأمر،  اإىل  ينتبهون  ال  ورمبا 
ال�سداع واآالم  هذه العالمات كال من 
وفقدان  واالإ�سهال  والعياء  املفا�سل 
التنف�ص  على  القدرة  وعدم  ال�سهية 

ب�سكل طبيعي.
من  نوع  اأول  اأن  الباحثون  ويو�سُح 
»كوفيد 19«، ي�سبه االإنفلونزا، لكنه ال 
يكون م�سحوبا بارتفاع درجة احلرارة؛ 
وترتاوح اأعرا�سه بني ال�سداع وفقدان 
والتهاب  الع�سالت  واآالم  ال�سم  حا�سة 
احللق واأمل يف ال�سدر اأما النوع الثاين 
وت�سمل  بحرارة،  م�سحوبا  فيكون 
وفقدان  ال�سداع  من  كال  اأعرا�سه 
احللق  والتهاب  وال�سعال  ال�سم  حا�سة 
واحلرارة وفقدان ال�سهبية اإ�سافة اإىل 

بحة يف ال�سوت.
الثالث  النوع  يرتبط  ذلك،  غ�سون  يف 
اأعرا�سا  ويحدث  اله�سمي،  باجلهاز 
ال�سم  حا�سة  وفقدان  ال�سداع  مثل 

واأمل  واالإ�سهال  ال�سهية  وفقدان 
ال�سدر، وال يعاين امل�ساب من ال�سعال 
ا�سم  الرابع  النوع  العلماء على  واأطلق 
)التعب(؛  االأول«  اخلطر  »م�ستوى 
الراأ�ص  �سداع  اأعرا�سه  وت�سمله 
وفقدان ال�سم وال�سعال وبحة ال�سوت 
باالإرهاق  وال�سعور  ال�سدر  واأمل 
»كوفيد 19«؛ هو  والنوع اخلام�ص من 
)ت�سوي�ص  الثاين«  اخلطر  »م�ستوى 
وا�سطراب(؛ وت�سمل االأعرا�ص �سداع 
وال�سهية  ال�سم  الراأ�ص وفقدان حا�سة 
ال�سوت  وبحة  واحلرارة  وال�سعال 
وال�سعور  ال�سدر  واأمل  احللق  والتهاب 

بالتعب والت�سوي�ص واأمل الع�سالت.
وحدد العلماء النوع ال�ساد�ص واالأخري 
وهو  الثالث«؛  اخلطر  »م�ستوى  با�سم 
نوٌع يجمع بني ا�سطرابات يف جهازي 
اأعرا�ص  وي�سمل  واله�سم؛  التنف�ص 
وال�سهية  ال�سم  وفقدان  ال�سداع 
احللق  والتهاب  واحلرارة  وال�سعال 
واأمل  والت�سوي�ص  والتعب  ال�سدر  واأمل 
واالإ�سهال  التنف�ص  و�سعف  الع�سالت 

واآالم البطن.
االأعرا�ص  اأن  الباحثون  واأو�سح 
اإذ  اآخر؛  اإىل  �سخ�ص  من  تتفاوت 
باأعرا�ص  �سعروا  م�سابون  هناك 
و�سع  يتفاقم  فيما  للغاية،  خفيفة 
جراء  من  حياتهم  يفقدون  اأو  اآخرين 
بع�ص  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت  املر�ص 
االأعرا�ص مل يجر ذكرها كثريا، خالل 
البطن  اأمل  مثل  املا�سية،  االأ�سهر 
ارتبطت  لكنها  بت�سوي�ص،  وال�سعور 
بكورونا  االإ�سابة  حاالت  باأخطر 
اأن 1.5 يف املئة فقط ممن  واأوردت 
النوع  من  كورون  بفريو�ص  اأ�سيبوا 
م�ساعدتهم  اإىل  احتاجوا  االأول  االأول 
وهذا  امل�ست�سفى،  يف  التنف�ص  على 
النوعني  على  اأي�سا  ينطبق  االأمر 
الثاين والثالث لكن 8.6 يف املئة ممن 
اأ�سيبوا بالنوع الرابع من »كوفيد 19«، 
احتجاجوا اإىل م�ساعدة على التنف�ص، 
وهو  ال�ساد�ص،  بالنوع  امل�سابون  اأما 
رعاية  اإىل  ن�سفهم  فيحتاج  االأخطر، 
الدرا�سة  وك�سفت  امل�ست�سفى  داخل 
من  كورونا  بفريو�ص  امل�سابني  اأن 
االأنواع 4 و5 و6 يكونون من كبار ال�سن 
يف  ال�سحية،  اال�سطرابات  ذوي  اأو 

اأغلب االأحيان.

حممد بن ترار

املطيات  اأ�سارت  ال�سدد  هذا  ويف 
من   كل  �سملت  االإ�سابات  اأن  االأولية 
الوزير االأول عبد املالك �سالل والذي 
 ، اإ�سابته    االيجابية  التحاليل  اأكدت 
اأي�سا  امل�ساب  اأويحيى  احمد  وكذا 
وكالهما    الربو�ستات  ب�رشطان 
يف   ، للعالج    بامل�ست�سفى  موجودان 
اأخرى  اإطارات   03 عر�ص    مت  حني 

اإىل التحاليل بعد اال�ستباه يف اإ�سابتهم  
بفريو�ص كرونا  ويتعلق االأمر بكل من 
الوزير يو�سف يو�سفي  ومدير اإقامات 
اإىل  باالإ�سافة  ملزي  حميد  الدولة 
مر�سح الرئا�سيات علي لغديري  والذي 
واأ�سار  اخلرب،هذا  حماميته  اأكدت 
ات�سال  يف  بالعا�سمة  �سحي  م�سدر 
نتيجة  جاءت  االإ�سابات  اأن  بالو�سط 
االإطارات  واإ�سابة  والهلع    اخلوف 
غرار  على  مزمنة  باأمرا�ص  ال�سابقة 

ال�سكري وال�سغط الدموي وال�رشطان ، 
واأ�سارت  اأن  امل�سالح ال�سحية ب�سجن 
لتفادي  دورية  مبراقبة  تقوم  احلرا�ص 

انت�سار الفريو�ص  و�سط ال�سجناء  من 
خالل حتويل امل�ستبه يف اإ�سابتهم اإىل  

املوؤ�س�سات ال�سحية للعزل .

ك�سفت م�سادر مقربة من �سجن احلرا�ش اأن العديد من 
الوزراء والإطارات ال�سامية املحبو�سني ب�سجن احلرا�ش 

تبني اإ�سابتهم بفريو�ش كورونا  وهو الأمر الذي 
تناقلته و�سائل اإعالمية حملية وعاملية على غرار 

جملة جون اأفريكا وموقع كل �سيء عن اجلزائر .

من�سقة اجلنوب للجمعية الوطنية للوقاية من حوادث املرور "�سعاد �سلطاين" للو�سط

جناهد  لإنقاذ الأرواح من حوادث املرور وكورونا
ولية املدية 

    دعم قطاع ال�سحة ب 05 
�سيارات اإ�سعاف جمهزة

بخطورة متفاوتة

 علماء يحدُدون 6 اأنواع 
من اإ�سابات كورونا

�سجن احلرا�ش 

اإ�سابة �سالل واأويحيى  ولغديري بالكورونا  
.     ال�ستباه يف اإ�سابة ملزي ويو�سفي  وحتويلهم اإىل امل�ست�سفى

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأ�رشف 
بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  امل�ست�سفيات، 
ت�سليم  على  االأحد،  اأم�ص  �سباح 
مهامه  م�سباح  اإ�سماعيل  الربوفي�سور 
مكلف  منتدب  وزير  من�سب  يف  اجلديدة 
باإ�سالح امل�ست�سفيات لدى وزارة ال�سحة 
عبد  �سايحي  تن�سيب  على  اأ�رشف  كما 
عام  كاأمني  اجلديدة  مهامه  يف  احلق 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  وزارة،  لل 

ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.
وجرى حفل التن�سيب مبقر وزارة ال�سحة 
املركزية  االإدارة  اإطارات  كافة  بح�سور 
يذكر اأن الوزير االأول، عبد العزيز جراد، 
قد قام اأم�ص ال�سبت بتن�سيب الربوفي�سور 
تعيينه  بعد  اجلديدة  مهامه  يف  م�سباح 
منتدبا  وزيرا  املا�سي  اخلمي�ص  يوم 
طرف  من  امل�ست�سفيات  باإ�سالح  مكلفا 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص 

واأ�سار البيان اإىل اأن االأ�ستاذ م�سباح عمل 
ب�سفته اخت�سا�سي يف االأمرا�ص املعدية 
لالأمرا�ص  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  يف 
�سابقا(  )القطار  فلي�سي  العادي  املعدية 
عليا  منا�سب  عدة  �سغل  كما  بالعا�سمة، 
اأن هذه املنا�سبة »جت�سد  اأخرى، م�سيفا 
اأي�سا عودة �سايحي عبد احلق الذي تقلد 
العديد من املنا�سب العليا خالل م�سريته 

املهنية الطويلة«.

واأ�ساف البيان ان بن بوزيد اأكد اأن قطاع 
هذين  بتعيني  تعزيزه  »مت  قد  ال�سحة 
اللذين �سي�ساهمان -  ال�ساميني  االإطارين 
دون �سك - يف حت�سني االأداء ال�سحي من 
جودة  ذات  عمومية  خدمة  �سمان  خالل 
عالية وكذا حماية جميع املواطنني، �سيما 
يف هذه الفرتة التي ت�سهد تطورا خطريا 

جلائحة كوفيد-19«.
م. �ش

وزيرا منتدبا مكلفا باإ�سالح امل�ست�سفيات  

الربوفي�سور اإ�سماعيل م�سباح ي�ستلم مهامه 

ب�سكرة  بوالية  املدين  املجتمع  اأطلق 
جلمع  املواطنني  تدعو  وا�سعة  حملة 
لفائدة  واملادية  املالية  التربعات 
التي  التربعات  كورونا،  فريو�ص  مر�سى 
�ستذهب عائداتها ل�رشاء اأجهزة التنف�ص 
م�سلحة  تدعيم  اأجل  من  اال�سطناعي 
الوالية  عا�سمة  مب�ست�سفيات  االإنعا�ص 
يف  لال�ست�سفاء  كوفيد19  مراكز  وكذا 

باقي البلديات.
من  وا�سح  تدخل  غياب  ظل  يف 
ال�سلطات املحلية لتوفري اأجهزة التنف�ص 
اال�سطناعي لفائدة مر�سى الكوفيد، ناب 

امل�سوؤولني  عن  املدين  املجتمع  نا�سطو 
يف ال�ساحة، حيث اأطلقوا حمالت وا�سعة 
جمع  يف  للم�ساهمة  املواطنني  تنا�سد 
حدود  يف  واملادية  املالية  التربعات 
اجلمعيات  اأبرز  من  لعل  اال�ستطاعة، 
االأمل  جمعية  امليدان،  يف  النا�سطة 
الوطنية وكذا جمعية النخبة الثقافية، اإىل 
ونا�سطني    فاي�سبوكية  �سفحات  جانب 
هذه  الإجناح  جتندوا  كلهم  جمعويني 
مواطنو  ثمن  اأخرى  جهة  من  املبادرة، 
املدين  املجتمع  حتركات  الوالية 
حيث  االأزمة،  احتواء  ميدان  يف  الفاعلة 

مت توفري عدد معترب من اأجهزة التنف�ص 
اال�سطناعية زيادة على الـ08 اأجهزة التي 
الذي  العدد  ب�سكرة،  والية  ا�ستقبلتها 
يكفى 08 مر�سى فقط يف مقابل احلاالت 

الكثرية التي تتطلب االإنعا�ص.
احلركات  نا�سدت  اأخرى  جهة  من 
االأعمال  ورجال  املال  اأرباب  اجلمعوية 
يف  االنخراط  اأجل  من  الوالية  داخل 
والية  واأن  ال�سيما  املذكورة،  احلملة 
من  النوع  هذا  ب�سدة  حتتاج  ب�سكرة 
مليون   10 مببلغ  يقدر  والذي  االأجهزة 
خا�سة  اجلملة،  ب�سعر  للوحدة  �سنتيم 

لتلبية  تكفي  ال  املواطنني  تربعات  واأن 
مبلغ  توفري  اأن  حيث  االحتياجات، 
م�ساركة  يتطلب  املطلوبة  االأجهزة 
�سخية من اأرباب املال، واإال فاإن احلملة 
جدير  منها،  املرجو  النجاح  حتقق  لن 
ب�سكرة  لوالية  ال�سحة  مدير  اأن  بالذكر 
املا�سي  االأ�سبوع  بحر  مهامه  اأنهيت  قد 
واملطالبة  املتوا�سلة  االحتجاجات  بعد 
حيث  الطبية،  االأطقم  طرف  من  براأ�سه 
عني مكانه تون�سي احممد مديرا لل�سحة 

بالنيابة.
اأحمد نا�سري

اأرباب املال مطالبون بالتدخل اأي�سا

املجتمع املدين بب�سكرة ينوب عن امل�سوؤولني

بقيمة 28 مليار �سنتيم يف اجللفة

�سفقة اقتناء 04 اأجهزة �سكانري معطلة 
جاءت جائحة فريو�ص كورونا لتك�سف عن 
ال�سحي  القطاع  يف  كبرية  �سعف  مواطن 
ا�ستقبال  عن  عجز  الذي  اجللفة  بوالية 
تزايدت  الذين  بالوباء  امل�سابني  جميع 
الفرتة  ومت�سارع يف  كبري  ب�سكل  اأعدادهم 
الـ24 �ساعة  االأخرية، حيث �سجلت خالل 
عن  اجللفة  والية  م�ستوى  على  املا�سية 
 521 من جمموع  جديدة  حالة   47 اإ�سابة 
اإ�سابة بالوباء املعلن عنها من طرف جلنة  
و�سعية  كورونا.  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد 

�سدر  لها  بيان  يف  الداخلية  وزارة  دفعت 
احلجر  مواقيت  تعديل  عن  اأم�ص،  يوم 
املنزيل اجلزئي على م�ستوى ثماين بلديات 
باجللفة لت�سبح من ال�ساعة اخلام�سة زواال 
 )5:00( �سباحا  اخلام�سة  اإىل   )17:00(
ملدة 10 اأيام وي�سمل هذا االإجراء بلديات 
اجللفة،عني و�سارة، حا�سي بحبح، م�سعد، 
حد ال�سحاري، �سارف، االإدري�سية وبلدية 
التوقيف  على  التاأكيد  مع  ال�سيوخ  دار 
التجارية، االقت�سادية  االأن�سطة  التام لكل 

حركة  توقيف  ذلك  يف  مبا  واالجتماعية 
ومبقابل  وال�سيارات.  امل�سافرين  نقل 
فقد  بالوالية  ال�سحية  الو�سعية  تطور 
برزت معاناة املواطنني اأكرث ب�سبب تعطل 
اإجراءات �سفقة اقتناء 04 اأجهزة �سكانري 
بالوالية بقيمة 28  لفائدة 04 م�ست�سفيات 
واىل  اأفريل 2019  �سهر  منذ  �سنتيم  مليار 
عن  ف�سال  جت�سيدها،  يتم  مل  هذا  يومنا 
منذ  العمل  عن  ال�سكانري  اأجهزة  توقف 
كل  اأن  الوالية حيث  �سنوات مب�ست�سفيات 

يتم  بالوباء  باإ�سابتها  امل�سكوك  احلاالت 
على  الوحيد  ال�سكانري  اإىل جهاز  اإيفادها 
والطفل  اإالم  مب�ست�سفى  الوالية  م�ستوى 
الذي ي�سهد �سغطا كبريا. اأزمة حقيقية يف 
تنتظر من وايل والية  الراهن  الو�سع  ظل 
للت�رشيع  م�ستعجل  ب�سكل  التدخل  اجللفة 
ما  ال�سكانري  اأجهزة  اقتناء  اإجراءات  يف 
الطبي  الطاقم  على  ال�سغط  برفع  ي�سمح 
من  مهم  جزء  وتوفري  الطبي  وال�سبه 
احتياجات القطاع الطبي بوالية اجللفة.

.       535 اإ�سابة جديدة, 307 حالة 

�سفاء و 10 وفيات خالل ال24 

ح�سيلة كورونا
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حاوره حممد .م

م�ستقبل  ترون  كيف     .
على  اجلامعي  التدري�س 
الوباء  فر�سه  ما  �سوء 

امل�ستجد ؟

ال�صحفي  اللقاء  هذا  بداية  يف 
جمددا  �صيفا  فيه  انزل  الذي 
بجريدتكم »الو�صط » املحرتمة 

بال�صكر  اأتقدم 
للمنرب  اجلزيل 
وللطاقم  الإعالمي 
اإدارة  عليه  امل�رشف 
هذه  على  ومهنيني 
الت�صالية  النافذة 
تتيح  التي  والإعالمية 
جامعي  كباحث  يل 
معتمد  خمرب  ومدير 
وزارة  م�صتوى  على 
والبحث  العايل  التعليم 
عن  احلديث  العلمي 
الرهانات  من  العديد 

والهواج�س  القطاع  يف  الهامة 
ل�صوؤالكم  وبالن�صبة  املوجودة 
»الو�صط  عرب  اأوؤكد  فانا  الهام 
بعد  اجلامعي  التدري�س  اأن   «
عنا  اهلل  رفعها   « الكورونا   «
متاما  �صيتغري  ورحمته  بقدرته 
و�صيتم العتماد وهذا خيار اأراه 
التدري�س  على  وهام  ا�صرتاجتي 

املن�صات  عرب  اجلامعي 
الت�صال  وو�صائط  اللكرتونية 
يف  ال�صتثمار  اأن  كما  احلديثة 
اللكرتونية  الإعالم  و�صائل 
املقاربات  من  يكون  اأن  ميكن 
الهامة لت�صويق مقاربة التدري�س 
اجلامعي اجلديدة التي ميكن اأن 
حتقق نتائج هامة وفعالة يف اإدارة 
الذي  امل�صتجد  احلايل  الو�صع 
واخلطري  الفتاك  »الوباء  فر�صه 

تزويد  �رشورة  اإىل  اأدعو  اأنا   «
وجتهيزات  بو�صائل  اجلامعات 
عر�س  عملية  لتاأطري  تقنية 
الأ�صاتذة  قبل  من  املحا�رشات 
»الفيديوهات  عرب   اجلامعيني 
 « ا�صتوديوهات   « وتوفري   «
واإعداد  املحا�رشات  لتقدمي 
بعد  عن  التطبيقية  الأعمال 
وهذه العملية ميكن التحكم فيها 

الإعالم  بالن�صبة لأق�صام  خا�صة 
عدد  يتواجد  اأين  والت�صال 
الأكادميية  الكفاءات  من  معترب 
يف  املتخ�ص�صة  واملهنية 
على  ونحن  والت�صال  الإعالم 
اجلامعي  املخرب  م�صتوى 
للدرا�صات الت�صالية والإعالمية 
نعر�س م�رشوعا هاما يف الإطار 
طرائق  يخ�س  الو�صية  للوزارة 
التدري�س اجلامعي عرب الو�صائل 

الت�صالية احلديثة .

ترون  كيف           .
مع  الطلبة  تفاعل 
اجلديد  التوجه 

للتعليم عن بعد ؟

التباين  احلقيقة  يف 
اجلامعيني  الطلبة  لدى 
درا�صة  مو�صوع  وهذا 
يف  هامة  اأكادميية 
والت�صال  الإعالم 
اإعداده  اإىل  ندعو 
يبقى متباينا فالتجربة اجلامعية 
طريق  وعن  بعد  عن  للتعليم 
التكنولوجيات احلديثة لالت�صال 
تقديري  يف  حتتاج  والإعالم 
اأ�صا�صها  على  يح�رش  لأر�صية 
اللوج�صتكية  الأمور  من  للعديد 
والب�رشية  والتنظيمية  والتقنية 
احلال  بطبيعة  يتطلب  والأمر 
لهذا  توجه  مالية  ملخ�ص�صات 
فر�صه  الذي  الهام  املجال 
اخلطري  ال�صحي  الو�صع 
تفاعل  اأن  اأعتقد  اأنا  وبالتايل 
م�صهد  مع  اجلامعيني  الطلية 
الو�صائل  حتركه  جديد  ات�صايل 
واحلديثة  الفعالة  الت�صالية 
اجلامعي  لالأ�صتاذ  ت�صح  التي 
طلبته  مع  مبا�رشة  التوا�صل 
ا�صتقطابا  التوجه  هذا  �صيخلق 
يبقى  الذين  الطلبة  لدى  هاما 
م�صتخدمي  منهم  هام  قطاع 
مواقع التوا�صل الجتماعي واأنا 
اأن تتجه  اقرتح يف هذا املجال 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
هيئة  ا�صتحداث  اإىل  العلمي 
وطنية تعنى بالتح�صري للتدري�س 
اجلديدة  الت�صال  و�صائط  عرب 
وتاأطري امل�صار باحرتافية عالية 
اأ�صا�س  على  وميكن  اجلودة 

الدعم املتوفر اأن يتاح لالأ�صاتذة 
وتنفيذ  املحا�رشات  تقدمي 
فيها  مبا  البيداغوجية  الأعباء 
البيداغوجية  الفرق  اجتماعات 
والغاية  املطلوب  بامل�صتوى 
اجلامعي  فالطالب  املن�صودة 
يدرك يف هذه الأو�صاع اأن م�صالة 

املبا�رش  التوا�صل 
مل  املدرجات  يف 
تعد متاحة وبالتايل 
الآخر  هو  يبحث 
وحلول  منافذ  عن 
يف  حقه  له  حتفظ 
نوعي  جامعي  تعليم 

ولو كان عن بعد .

.         كيف ترون 
الوزارة  دعوة 
الأ�ساتذة  لإ�سراك 

الدخول  اإدارة  يف 
اجلامعي ؟

العمل  روؤية  احلقيقة  يف  *نتابع 
وزير  لها  يوؤ�ص�س  التي  اجلديدة 

 « الربفي�صور  املحرتم  القطاع 
اإذ يحيل   « الباقي بن زيان  عبد 
اإيقاع اخلرجات وطابع الأن�صطة 
ت�صاركية  مقاربة  اإىل  الآن  حلد 
القطاع  كان  ونوعية  فعالية 
اإليها  ما�صة  حاجة  يف  اجلامعي 

الأ�صاتذة  اإ�رشاك  اأن  واعتقد 
لإدارة  جامعاتهم  يف  الباحثني 
اأي�صا  عرب  اجلامعي  الدخول 
واملوؤ�ص�صات  الإدارة  تقديرات 
هامة  روؤية  يعترب  اجلامعية 
ات�صال  يف  فالأ�صتاذ  وعملية 
الظرف  جيدا  ويزن  الطلبة  مع 

الدقيق وما ميكن اأن يكون حال 
لإدارة ظروف �صعبة طارئة لذا 
املقاربة  هذه  كاأ�صاتذة  نثمن 

كافة  عرب  وندعمها  الت�صاركية 
م�صتوى  وعلى  امل�صتويات 
ن�صتغل  اجلامعي  خمتربنا 
»ات�صال  تخ�س  ت�صورات  على 
اجلامعي  والتعليم   « الأزمات 
الت�صال  و�صائط  عرب  بعد  عن 
احلديثة » ونفكر حتى يف اإعداد 
الإعالم  لطلبة  تعليمية  قناة 
املحا�رشات  لعر�س  والت�صال 
موؤطر ي�رشف عليه  �صمن عمل 
فريق من الأ�صاتذة والإعالميني 

.
.       ما هي ر�سالتكم للطالب 
الظرف  هذا  يف  اجلامعي 

بالذات ؟

اأدعو الطلبة اجلامعيني اإىل عدم 
احلايل  الظرف  وجتاوز  القلق 
خطر  من  اأول  حتميهم  باإرادة 
الهمة  ويجدد  ال�صحة  يهدد 
تبقى  ما  وا�صتكمال  للدرا�صة 
لهم يف م�صارهم اجلامعي ونثق 
اأن  لأداء  دون جماملة  اهلل  بعون 
الو�صاية وباقي ال�رشكاء قادرون 
املنا�صبة  احللول  اإيجاد  على 
ال�صاغط  الو�صع  لتجاوز 
تعليم جامعي عرب  اإىل  والجتاه 
اللكرتونية  اجلديدة  الو�صائط 
قادرة  باحرتافية  يوؤطر 
ويحيل  ال�صتقطاب  على 
للعمل  جديدة  ملقاربة 
يجب  الذي  الأكادميي 
منتجا  فعال  يكون  اأن 
يف  وم�صاهما  للمعرفة 
نثمن  هنا  ومن  التنمية 
الو�صية  الوزارة  تركيز 
�صبكة  دعم  على 
ودوليا  وطنيا  الباحثني 
اعتماد  نحو  والتوجه 
موؤ�ص�صات بحث منتجة 
القانوين  اإطارها  لها 
ن�صاطها  وي�صاهم 
يف  وال�صتثمار  التنمية  دعم  يف 
حت�صني  ويف  الوطني  القت�صاد 

م�صتوى اخلدمات .

يف حوار �سحفي اأجرته معه »الو�سط« ا�ست�سرف الأ�ستاذ اجلامعي يف علوم الت�سال والإعالم بجامعة 
م�ستغامن ومدير املخرب اجلامعي للدرا�سات الت�سالية والإعالمية وحتليل اخلطاب الدكتور »العربي 

بوعمامة » اجتاه التعليم اجلامعي بعد »الكورونا » اإىل املن�سات اللكرتونية التفاعلية التي تتيح للطلبة 
اجلامعيني والأ�ساتذة الباحثني التوا�سل ب�سهولة وفعالية يف م�سهد ات�سايل فعال اأكد الأ�ستاذ الباحث 

على �سرورة اأن يعمم ملواجهة اأي اختاللت يف م�سار الأداء والتكوين والتعر�س للمحتويات الأكادميية 
يف كل مو�سم جامعي هذا وثمن الأ�ستاذ »العربي بوعمامة » الذي يراأ�سه بدوره ق�سم الت�سال والإعالم 
بجامعة م�ستغامن بدعم الوزارة الو�سية ل�سبكة الباحثني الدوليني م�سريا اإىل مقاربة نوعية تنتهج من 

قبل الوافد اجلديد على راأ�س قطاع التعليم العايل والبحث العلمي الربفي�سور »عبد الباقي بن زيان » من 
خالل اإ�سراك الباحثني يف �سياغة برامج ومقرتحات تزن ح�سا�سية الظرف وحتيل لإدارة مهنية عالية 

لل�سنة اجلامعية على �سوء تقديرات الأ�سرة اجلامعية

مدير خمرب الت�سال والإعالم بجامعة م�ستغامن الدكتور "العربي بوعمامة" لـ"الو�سط"

 التدري�س اجلامعي عرب الو�سائط االلكرتونية اأولوية ملحة 
.      العمل اجلامعي �سيتغري بعد »الكورونا » ب�سكل وا�سع ..

.       خمربنا اجلامعي يقرتح خمطط ات�سال ا�سرتاجتي للدخول اجلامعي...
.       ا�ست�سارة ال�سرة اجلامعية ثقافة راقية تكر�س العمل الت�ساركي ..

اإىل  اجلامعيني  الطلبة  " اأدعو 
عدم القلق وجتاوز الظرف احلايل 
باإرادة حتميهم اأول من خطر يهدد 

ال�سحة ويجدد الهمة للدرا�سة 
وا�ستكمال ما تبقى لهم يف م�سارهم 

اجلامعي ونثق بعون اهلل دون 
جماملة لأداء اأن الو�ساية وباقي 

ال�سركاء قادرون على اإيجاد احللول 
املنا�سبة لتجاوز الو�سع ال�ساغط "

بعد اجلامعي  " التدري�س 
 » الكورونا » رفعها اهلل عنا بقدرته 

ورحمته �سيتغري متاما و�سيتم 
العتماد وهذا خيار اأراه ا�سرتاجتي 
وهام على التدري�س اجلامعي عرب 

املن�سات اللكرتونية وو�سائط 
الت�سال احلديثة كما اأن ال�ستثمار 

يف و�سائل الإعالم اللكرتونية ميكن 
اأن يكون من املقاربات الهامة لت�سويق 
مقاربة التدري�س اجلامعي اجلديدة"
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حركة التاريخ ل ت�سري وفق 
رغباتنا.. ما اأن األغى اأردوغان 

قرار حكومة اأتاتورك حول 
م�سجد اأيا �سوفيا حتى ثارت 
يف املنطقة العربية جدلية 
النقا�ش التي مل تبق �سيئا 
اإل وطالته.. كره البع�ش 

اأردوغان ف�سيطنوا العثمانيني 
بل وحممد الفاحت، و�سككوا 

بقيمته وباأهمية فتحه 
للق�سطنطينية وان�سغلوا 

بالت�سكيك يف ما تردد من اأثر 
ل�ساحله.. وباأثر رجعي ذهبوا 
لتهام العثمانيني باأنهم �سلموا 

بلداننا لفرن�سا وبريطانيا 
واأنهم قبل ذلك كانوا غزاة 

وحمتلني..

الإن�ساف

العثمانيون-اأردوغان.. االإلتقاء واالختالف
وتاريخهم  بالعثمانيني  البع�ض  واأعجب   
�شمال  على  ال�شليبية  للهجمات  وت�شديهم 
لفتوحات  وتوجههم  للغزاة  و�شدهم  اإفريقيا 
وا�شعة يف اأوربا ال�رشقية، وحفاظهم على �شعار 
على  وخلعوا  امل�شلمني،  ديار  ووحدة  الإ�شالم 
ال�شلطنة م�شطلح اخلالفة، وبكوا �شقوطها كما 
اأردوغان  فمّجدوا  الرا�شدة،  كانت اخلالفة  لو 
العثمانيني،  ال�شالطني  �شرية  فيه  والتم�شوا 
عنه  ودافعوا  تهم،  من  له  كيل  ما  له  فربروا 
فلم يروا له مثلبة.. وجدوا يف عالقته باأمريكا 
الجتماعي  الو�شع  عن  �شكوته  ويف  �شيا�شة، 
عالقته  ويف  حكمة،  تركيا  يف  الأخالقي 
تدخله  ويف  يطول،  لن  ا�شطرارا  باإ�رشائيل 
نفك  فكيف  �رشعيا..  واجبا  وليبيا  �شورية  يف 
نحتاج  واملحبني؟..  الكارهني  بني  ال�شتباك 
والتحرر  والإن�شاف  باملو�شوعية  التحلي  اإىل 
من املواقف امل�شبقة لنتجنب الزلل و الكمائن 
القاتلة، ولن�شع الوقائع يف �شياقاتها علنا ندرك 

حقيقة املواقف واجتاهها.

خ�سوم العثمانيني:

من  اأ�شناف  والقادحني  الناقدين  جتمع  يف 
عرقي  قومي  موقع  من  ينبعث  بع�شهم  النا�ض 
�شواها  �شيطرة  �شد  لع�شبيته  ينتخي  عروبي 
ثقافة  من  ينبعث  وبع�شهم  امل�شلمني،  من 
حداثية متد جذورها يف الرواية ال�شت�رشاقية، 
ال�شلطنة وفتوحاتها �رشقا  فتثور حداثته �شد 
قطرية  روؤية  من  ينطلق  من  ومنهم  وغربا، 
ي�شعى  يرى منوذجا  اأن  نف�شه  فتاأنف  »وطنية« 
لتك�شري احلدود الوطنية، ومنهم من يخلط بني 
فياأخذ  واأواخرها  العثمانية  ال�شلطنة  �شوابق 
ال�شالح منها بجريرة الطالح، ومنهم من ينربي 
من  انطالقا  العثماين  التاريخ  يف  للت�شكيك 
اإ�شالمية  لطائفة  تابع  وفكري  �شيا�شي  موقف 
ال�شني  العثماين  الطرح  ميتد  اأن  خ�شية  معينة 
فيح�شد معه اأهل ال�شنة يف بالد العجم والعرب 
في�شمحل املد الآخر، ومنهم من يتحرك وفق 
مهمة موكلة له لتخريب الأمة اأو يتطوع بذلك 
ومنهم  الأمة،  وحدة  واأعداء  لل�شهاينة  اإر�شاء 
من بنى موقفه على معطيات جزئية فاخت�رش 
تيار التاريخ يف �شلوكات فردية لهذا ال�شلطان 

اأو ذاك فحرمه ذلك من روؤية امل�شرية كلها.
وكما هو وا�شح فاإن تيار القادحني كبري ميتلك 
من الو�شائل الكثري وبا�شتطاعته اأن ي�شنع راأيا 
املختلفة  امل�شارب  �شناعته  ت�شرتك يف  عاما 
ي�شتطيع  و  بع�شها،  من  بع�شها  وي�شتفيد 
مواجهة  يف  هائلة  قوى  يح�شد  اأن  التيار  هذا 
اأهم  ولعل  وم�رشوعه..  اأردوغان  طموحات 
الدولة  لطبيعة  توجه  التي  تلك  النتقادات 
اإدارة  كيفية  عن  العرب  بالد  يف  العثمانية 
القول  اإىل  البع�ض  وذهب  الداخلية  الأو�شاع 
للفرن�شيني  العرب  بالد  �شلموا  العثمانيني  اأن 
والجنليز، بعد اأن نهبوا خرياتها.. ويف مواجهة 
تركيا  عالقة  حول  النتقادات  تدور  اأردوغان 
الرتكية  الدولة  علمانية  و  ال�شهيوين  بالكيان 
و�شواها  وليبيا  �شورية  يف  اأردوغان  وتدخالت 

من بالد العرب..
ي�شعب ت�شكيل جملة واحدة تاأخذ بعني العتبار 
للناقدين  واملتناق�شة  املختلفة  امل�شارب  كل 
لكن بهدوء ميكن القول اأن اأول عهد العثمانيني 
لي�ض كاآخره فلقد بداأوا بحماية ديار امل�شلمني 
من غزو الفرجنة يف �شمال اإفريقيا بعد اأن عمل 
الأ�شبان الغزاة على تن�شري اأهل �شواحلها فكان 
عملية  اأهلها  من  وبطلب  لها  العثمانيني  اإنقاذ 
وهويتها  ودينها  البالد  على  حافظت  تاريخية 
ولغتها وا�شتهر لديهم القانون والإدارة وتكوين 
ال�شليبي  اجلنوح  لرد  والأ�شاطيل  اجليو�ض 
العرب  لبالد  ت�شليمهم  فكرة  واأما  قرونا عدة، 
وظلم،  مبالغة  فيه  فهذا  والجنليز  للفرن�شيني 

اإمنا  منهم  باإرادة  يكن  العرب مل  بالد  فت�شليم 
كيانهم..  ومزق  اأو�شالهم  يف  �رشب  ب�شعف 
فلقد اأ�شقطوا احلملة الفرن�شية على فل�شطني 
يف  الفرن�شيني  وواجهوا   1799 �شنة  عكا  يف 
يف  اأحمد1830  احلاج  الباي  بقيادة  اجلزائر 
ظل اختالل موازين القوى.. وقاتلوا دفاعا عن 
فل�شطني والقد�ض �شنة 1917 اإىل اآخر حلظة يف 
حني حتالف القوميون العرب مع بريطانيا �شد 

اخلالفة العثمانية.
معامل  الأتراك  يقم  مل  ملاذا  البع�ض  ي�شاأل 
�شمال  ل�شيما  العرب  بالد  يف  ح�شارية 
اإفريقيا كما بنوا يف تركيا؟ وهنا يحتاج املرء 
�شمال  اإيالت  بني  العالقة  طبيعة  معرفة  اإىل 
اإفريقيا والأ�شتانة وينبغي عدم اإ�شقاط ال�شورة 
النمطية لال�شتعمار على احلالة العثمانية.. لقد 
كان ال�شتعمار اإحاليل ا�شتيطاين يبني له دولة 
معظم  بني  العالقة  اأما  وعقارات،  وموؤ�ش�شات 
بالد العرب وال�شلطنة اأقرب اإىل التحالف منها 
لهذا  واحد،  بجاهز  تدار  مركزية  دولة  اإىل 
ترك اأمر العمران والتعليم والتجارة وال�شناعة 
والوليات  تركيا  يف  مت  ما  عك�ض  البلد،  لأهل 
اإقامة  اإىل  الأمر  ا�شتدعى  حيث  منها  القريبة 
بنيان وت�شييد معامل كما يف �رشق اأوربا، فلقد 
عالقاته  يقيم  اأن  مثال  اجلزائر  لداي  كان 
توجيهات  عن  مبناأى  وفرن�شا  بريطانيا  مع 
ال�شلطان، اأما الرثوة فكانت تنفق داخل البالد 
ما  بع�ض  الداي  ير�شل  اأن  اإل  معظمها  يف 
اأقطار  اأو  يفي�ض جلريانه يف طرابل�ض وتون�ض 
اأن  اجلزائر  ا�شتطاعت  ولهذا  اأخرى  اإ�شالمية 
مبا  دهبا  جنيه  ماليني  خم�شة  فرن�شا  تقر�ض 
وكان  الآن  الدولرات  مليارات  ع�رشات  يعادل 
-كما  البحري  احلربي  اأ�شطولها  للجزائر 
رجوع  دومنا  قوانينه  يفر�ض  لطرابل�ض-  كان 
تطور  يف  واحلرف  املهن  وكانت  لالأ�شتانة.. 
كبري يف اجلزائر حمققة اكتفاء ذاتيا بل وت�شدر 
منتوجاتها، وكان لكل مهنة اأو حرفة �شيخ يجتمع 
اجلميع مع ممثلي اجلي�ض لينتخبوا حاكما لهم 
فتبارك  با�شمه  لالأ�شتانة  ير�شلون  »الداي« 
العثمانية  ال�شلطنة  تكن  تن�شيبه.. مل  الأ�شتانة 
اإمرباطورية اإمنا اإطار �شيا�شي يجمع امل�شلمني 
لعل فيه نق�شا ما اأو تخلفا ما اأو جمودا وعدم 
جامعا  نظاما  كان  اأحواله  كل  يف  ولكنه  تطور 
لالأمة مدافعا عن حيا�شها..حترك العثمانيون 
لتوحيد الأمة يف كيان �شيا�شي واحد، انت�رشوا 
�شنة  املماليك  واخ�شعوا  ال�شفويني،  على 
1516، ودخلوا القاهرة. و بايعهم �رشيف مكة 
وقدم مفاتيح احلرمني ال�رشيفني ، وتنازل اآخر 
اآل  ل�شلطان  اخلالفة  عن  العبا�شيني  اخللفاء 
التاريخ  ذلك  منذ  �شلطان  كل  فاأ�شبح  عثمان، 

خليفة، ويحمل لقب »اأمري املوؤمنني«،
هزميتها  الأخري  القرن  يف  ال�شلطنة  عانت 
بريطانيا  اأمام  البحرية  »نافارين«  معركة  يف 
الأوربية  الدول  ورائهم  ومن  ورو�شيا  وفرن�شا 
جمعاء �شنة 1827 فلقد كانت املعركة البحرية 
اأ�شطولها  تدمري  فبعد  مرحلتني  بني  فا�شلة 
وامل�رشي  اجلزائري  والأ�شطول  البحري 
احلديث  ال�شتعماري  الزحف  بداية  وكانت 
على بالد امل�شلمني عربا وعجما.. وعجل من 
الأمر قيام الثورة العربية الكربى بقيادة �رشيف 
الجنليز  مع  بالتحالف  ح�شني  ال�رشيف  مكة 
�شد العثمانيني �شنة 1916 وكان لها اأثر بالغ يف 
اأركان ال�شلطنة فكان النهيار وتق�شيم  زعزعة 
فل�شطني  و�شياع  املري�ض«  »الرجل  اأرا�شي 
وجتزئة بالد العرب.. ومت فر�ض ال�رشوط على 
روحها  وتدمري  هويتها  لتغيري  ال�شلطنة  مركز 
فاألغيت  لوزان 1923  ومت توقيع التفاقيات يف 
د�شتور  العربي وفر�ض  ال�رشيعة وغري احلرف 
الإ�شالمي  بالعامل  ال�شالت  قطع  ومت  علماين 
فعلًيا  العثمانية  الدولة  �شقطت  وبهذا  متاما، 
بعد اأن ا�شتمرت ملا يقرب من 600 �شنة، وقد 

رثا اأمري ال�شعراء اأحمد �شوقي الدولة العثمانية 
باأبيات من ال�شعر قال فيها:

�سجت عليك ماآذن ومنابر  
       وبكت عليك ممالك ونواح

الهند والهٌة وم�سر حزينة  
اح        تبكي عليك مبدمع �سَحّ

وال�سام ت�ساأل والعراق وفار�ش 
     اأحما من الأر�ش اخلالفة ماح؟!

اأما اأردوغان وم�رشوعه فهو يبني دولة ع�رشية 
تركيا  لتطور  املتابع  ولعل  واقعية  مبقومات 
قفز  الرتكي  القت�شاد  اأن  يكت�شف  عهده  يف 
الإقليم  الرتكي يف  احل�شور  واأن  كبرية  قفزات 
ال�شناعة  ولقد متكنت  وموؤثرا..  فاعال  اأ�شبح 
ل�شيما ال�شناعة احلربية يف عهده كما التجارة 
�شبيل  على  والإن�شاءات  واخلدمات  وال�شياحة 
املثال املطار والعمران مبعنى اقت�شاد وطني 
اأن معدلت  ا�شتطاع مواجهة التحديات.. كما 

الدخل القومي ارتفعت بن�شب مت�شارعة.
الدولية  لعالقاته  ال�شيا�شية  اإدارته  كانت  لقد 
ناجحة  والأوربيني  والرو�ض  الأمريكان  مع 
يف  وجود  من  ورثه  مما  ال�شتفادة  حماول 
ال�شرتاتيجي..  موقعه  ومن  الأطل�شي  احللف 
العلمانية  يلجم  اأن  اأردوغان  ا�شتطاع  وداخليا 
يحرم  وان  واملجتمع  اجلامعة  يف  املتوح�شة 
العلمانية من دفاع اجلي�ض، و�شجع على انت�شار 
اهتماما  واأبدى  تركيا،  يف  الإ�شالمي  التعليم 
بالغا باإحياء الروح العثمانية من خالل عالقاته 
الحتاد  جمهوريات  يف  اخلالفة  باأقاليم 
اأنها  اعتبار  على  البلقان  ومنطقة  ال�شوفيتي 
جماله احليوي.. واأقام عالقات وثيقة بباك�شتان 
وقد يكون ا�شتفاد من قدراتها النووية وكذلك 
اأما  واندوني�شيا..  ماليزيا  عالقات متميزة مع 
فمن  واملتعددة  املت�شعبة  باإ�رشائيل  العالقة 
ب�شيء  تتقيد  اأردوغان ل  اأن �شخ�شية  الوا�شح 
يف العالقات ال�شيا�شية.. يتحرك ك�شيا�شي وهو 
اإ�رشائيل  مع  املواجهة  من  اقرتابه  ان  يعرف 
هنا  ومن  �شاحقة  عنيفة  ل�رشبات  �شيعر�شه 
يقدم اأ�شدقاوؤه التربير بان القوة اأول اإىل حني 
يتح�ش�شون  بداأوا  ال�شهاينة  ولعل  القوة  ترتاكم 
بو�شت«  »جريوزامل  �شحيفة  اأفادت  كما  ذلك 
باأن تركيا تتحول  لها،  افتتاحية  اأم�ض، يف  اأول 
وب�شكل متزايد اإىل تهديد لإ�رشائيل، لفتة اإىل 
ت�رشيحات الرئي�ض الرتكي باأن »اأنقرة �شتحرر 

الأق�شى«.. 

املدافعون عن اأردوغان:

يف  ينبعث  اأردوغان  عن  املنافح  املوقف 
جممله تقريبا من تيار مت�شبع بفكرة اخلالفة 
الإ�شالمي  التيار  انه  �شقوطها  على  والتح�رش 
الأكرث انت�شارا والأقدر تنظيما يف بالد العرب 
ال�شلطنة  على  ي�شفون  وهوؤلء  وامل�شلمني.. 
اإ�شقاطها  �شبب  ويرجعون  اخلالفة  لقب 
عبداحلميد   ال�شلطان  اخلليفة  مت�شك  اإىل 
بفل�شطني واإ�رشاره على ال�رشيعة ووحدة الأمة 
يف  الغربية  الأطماع  �شد  ووقوفها  الإ�شالمية 

بالد امل�شلمني.. 
قد ولد هذا التيار يف 1928 بعد �شقوط نظام 
لإعادتها..  العمل  ا�شتئناف  حماول  اخلالفة 
اأمام  بها  ومل يخف زعماوؤه مواقفهم املنادية 
التيار  هذا  وطرح  الت�شكيك..  حماولت  كل 
ال�شنية  الإ�شالمية  والبلدان  العربية  الدول  يف 
حول اخلالفة متقدم عن طرح اأردوغان الذي 
رديفا  التيار  هذا  ومثل  بعد..  عن  يالم�شها 
وزراء  رئي�ض  قال  وكما  لأردوغان  حقيقيا 
باك�شتان يف مداخلته اأمام الربملان الباك�شتاين 
»اأنت  كلمته:  بعد  لأردوغان  كالمه  موجها 
الذي  فاأنت  باك�شتان  تر�شحت يف  لو  ال�شلطان 

�شيفوز..« 
مع  العثمانية  والفكرة  اأردوغان  تعاظم ح�شور 

بقوة  اأردوغان  فيه  اأ�شهم  الذي  العربي  الربيع 
�شواء من خالل عالقاته مع الرئي�ض الأمريكي 
اأوباما اأو من خالل اإعالمه وحتركه ال�شيا�شي 
بل والع�شكري اأحيانا وكان وا�شحا انه �شيح�شم 
يف  للحكم  الإ�شالميني  بو�شول  خطرية  جولة 
اأن  اإل  واليمن  وليبيا  و�شورية  وتون�ض  م�رش 
�شقوط الإخوان يف م�رش ومتزقهم يف �شورية 
وق�شوة  ليبيا  يف  و�شعفهم  تون�ض  يف  وترددهم 
ظروفهم يف اليمن اأملى عليه حماولة امتالك 
بالنتائج  الت�شليم  عنا�رش قوة جديدة مع عدم 

التي اآلت اإليها الأو�شاع يف تلك البلدان.
نوؤجل اأ�شئلتنا حول اخلالفة العثمانية ولطبيعة 
لعالقاتها  اإدارتها  وطريقة  ال�شيا�شي  نظامها 
ونطرح  الأمة،  داخل  يف  ولالأو�شاع  اخلارجية 
وقوميني  وطنيني  من  املعار�شني  اأ�شئلة 
وتعظيم  اأردوغان  عن  الدفاع  يف  للمنخرطني 
الت�شاق  املنطقي  من  هل  العثمانية،  اخلالفة 
دولة  بنظام  املعا�رش  الإ�شالمي  امل�رشوع 
علمانية مبنية على اأ�ش�ض العلمانية املعا�رشة؟ 
اإىل  التجربة  هذه  تطور  �شمانات  هي  ما  ثم 
اإ�شالمية ولي�شت قومية؟ وما هي �شمانة حترك 
واإحداث  والقد�ض  فل�شطني  اأجل  من  تركيا 
القطيعة مع الكيان ال�شهيوين ومواجهته؟ ثم ما 
هي �شمانة قيام تركيا بتقدمي امل�شاعدة للدول 
امل�رشوع  يف  املن�شوية  والإ�شالمية  العربية 
لتعظيم اقت�شادها وتطوير بنيته التحتية؟ وهنا 
اىل  الناقدون  ي�شري  حيث  �شورية  منوذج  يربز 
قيام الدولة الرتكية بتحطيم القت�شاد ال�شوري 

منهجيا؟ 
وبنائه  النظام  طبيعة  اإىل  يتجه  ل  هنا  النقد 
الداخلي فهذا �شاأن يخ�ض ال�شعب الرتكي، اإمنا 
اإىل �شلوكه الإقليمي جتاه الدول العربية فلي�ض 
�شورية  تدمري  عملية  يف  لالنخراط  مربر  من 
اقت�شاديا و�شيا�شيا برغم كل ما ميكن قوله عن 
النظام ال�شوري، فلقد حل بها تغيري دميغرايف 
حول  اتهامات  وهناك  رو�شي  ا�شتعمار  و 
اإ�شهاماته يف �شد النه�شة الإثيوبي حيث يلتقي 
هناك مع الن�شاط ال�شهيوين.. فهل اخل�شومة 
مع النظام امل�رشي والنظام ال�شوري تدفع اإىل 
العربية؟  البلدان  تدمري  كان  لو  اأي عمل حتى 

هذه اأ�شئلة حتتاج اإجابة بينة ل لب�ض فيها.
بتفا�شيلها  اأردوغان  جتربة  عن  املدافعون 
اىل  حني  من  �شي�شطرون  باجلملة  ومواقفه 
اخر اإىل الرتاجع والتربير لأن اأردوغان ميار�ض 
�شيا�شة، وما هو ثابت لديه اليوم ميكن تغيريه 
غدا، وكما قال هو: اأنا مل اأتغري ولكني اأتطور.. 
بهم  خا�شة  روؤية  و�شع  من  لبد  كان  وهنا 
يتحملون  ول  اأحمالهم،  تركيا  على  يلقون  ل 

املواقف التكتيكية لأردوغان.

خال�سة القول:

رف�ض  يف  يبالغون  والقوميني  الوطنيني  اإن 
يف  وميعنون  الرتكية  التجربة  مع  التفاعل 
كما  بق�شوة خملة،  العثماين  العهد  التن�شل من 
اأن الإ�شالميني ومن ي�شري يف تيارهم يبالغون يف 
انحيازهم لتجربة اأردوغان التي مل تكتمل بعد 
الدفاع  ي�شعب  حاليا  الأقل  على  مثالب  وفيها 

عنها.. 
اإل  ولي�ض  حكيم  غري  اأمر  تركيا  ا�شتعداء  اإن 
ب�شكل  النزياح  اأن  كما  الأمة،  اأعداء  مل�شلحة 
كامل نحو جتربة تركيا ل�شيما يف امل�شكالت 
العربية الداخلية اإىل درجة جتاوز احل�شا�شيات 
الإ�شالمي  امل�رشوع  يفقد  والقومية  الوطنية 
على  ي�شبح  هنا  ومن  وخ�شو�شيته..  اأر�شه 
اإ�شرتاتيجية  حوارات  فتح  والعرب  الأتراك 
للعرب  املنفعة  فيها  عميقة  اأخوية  لعالقات 

ولرتكيا واهلل غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �سالح عو�ش
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يف  تفكريها  خالل  من  ال�سلطة،  تنتقل 
اإن�ساء هيئة وطنية لتقييم انعكا�سات كوفيد 
19 على املوؤ�س�سات االقت�سادية وقدراتها 
الذي  املطمئن  اخلطاب  من  االإنتاجية، 
بثه  على  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  داأب 
منذ مار�س املا�سي اإىل الفعل والتج�سيد 
يف الوقت الذي ال تزال اجلائحة م�ستفحلة 
وت�سل  االإ�سابات  من  املزيد  وتخلف 
قطاعات وا�سعة وتكبح الطلب واال�ستهالك 
وتقل�سه اإىل احلد االأدنى من ال�رضوريات 

مثل املواد الغذائية والفالحية.
املعايري  هي  ما  االآن  حلد  يدري  اأحد  ال 
لتقييم  الهيئة  هذه  �ستعتمدها  التي 
وما  املوؤ�س�سات،  تلك من  اأو  خ�سائر هذه 
�ستوظفها  التي  االأدوات  هي  وما  اأكرثها، 
ظهور  احتمال  اأمام  التحري  عمليات  يف 
حاالت مزيفة ملوؤ�س�سات مالية. وال �سيء 
�سين�سب  الهيئة  اهتمام  كان  اإذا  عما  بزغ 
على قطاعات دون غريها اأو اأنها �ستطبق 
املعايري ذاتها على جميع القطاعات دون 

تفاوت اأو ا�ستثناء. 
العزيز  عبد  االأول  الوزير  خطاب  اأن  غري 
جراد اأثناء تن�سيب هذه الهيئة قد حدد ولو 
بني  عندما  املعامل  بع�س  مقت�سب  ب�سكل 
ما ترمي اإليه الدولة من هذه العملية وهو 
وحماية  االإنتاجية  القدرة  على  احلفاظ 
لل�رضر  ال�سامل  التقييم  اأن  غري  العمال. 
الذي اأحدثه كوفيد 19 قد يظهر اأن الهوة 
اإذا  املقاربة  هذه  تت�سوره  قد  مما  اأعمق 

يتجاوز  �سيا�سي  مبنظور  اإليه  نظرنا  ما 
كانت  فاإذا  البحتة.  االقت�سادية  املقايي�س 
االإنتاجية  االآلة  اإنقاذ  اإىل  ترمي  احلكومة 
ن�سبة  متثل  ال  قد  االأخرية  هذه  فاإن 
معتربة من حجم ال�رضر الذي �سمل جميع 
قطاعات  مقتل  يف  واأ�ساب  القطاعات 
بالدرجة  واملوازية  ال�سغرية  الن�ساط 
االأوىل وهي قطاعات متثلها فئات عري�سة 
وتقتات منها مئات االآالف من العائالت. 

لن تكون مهمة الهيئة اجلديدة �سهلة اأمام 
لقطاعات  دقيقة  اإح�سائية  قاعدة  غياب 
اأن  ميكن  ما  خارج  االقت�سادي  الن�ساط 
يزود به املركز الوطني ال�سجل التجاري اأو 
اأقل  اأو بدرجة  لل�رضائب  العامة  املديرية 
االجتماعية،  للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق 
موقعه  على  ا�ستبيانا  اأطلق  االأخري  هذا 
االإلكرتوين ال�ستطالع حجم االأ�رضار التي 
جدولة  �سياغة  ق�سد  املوؤ�س�سات  اأ�سابت 

جديدة لت�سديد امل�ستحقات. 
فيه  يوجد  الذي  املزري  الو�سع  اأن  غري 
االختالالت  بني  به  امل�رضح  الن�ساط غري 
الوطنية  االقت�سادية  الهيكلة  متيز  التي 
عدة  �سنوات  خالل  ال�سلطات  نزوع  اأمام 
ثمن.  باأي  ال�سلم االجتماعي  اإىل مقاي�سة 
وها نحن االآن اأمام اإ�سكالية �سعبة و�سائكة 
االقت�ساد  اإح�ساء  �سعوبة  عند  تتوقف  ال 
�رضعية  اإىل  تتعداه  بل  فح�سب  املوازي 
تعوي�سه وهو الذي ظل يف اخلط اخللفي 
دون اأدنى م�ساهمة يف دعم خزينة الدولة. 

لتعوي�س  قومي  �سبيل  الدولة من  ولن جتد 
ينطبق  ال  اإذ  املوازية،  الن�ساطات  خ�سائر 
عليها االإعفاء ال�رضيبي وال التاأميني كما ال 
ميكن اأن ينطبق عليها القر�س اإال اإذا قرر 
املوؤ�س�سات  عامل  اإىل  الدخول  اأ�سحابها 
على  وانعكا�سات  تبعات  من  يفر�سه  مبا 
القناعات  فيها  مبا  ال�سابقة  القناعات 
اإىل  عري�سة  فئات  نزوع  مع  الدينية 
االبتعاد عن التعامالت البنكية وال�رضيبية 
من  تطابقها  عدم  منطلق  من  والتاأمينات 

ال�رضع االإ�سالمي. 
ا�ستعداده  اأن عرب عن  تبون  للرئي�س  �سبق 
�سمن عملية حماربة  دوالر  مليار  ل�رضف 
امل�ستويات  جميع  على  الفريو�س  انت�سار 
تقدر  اأن �سحة اجلزائريني ال  من منطلق 
طماأن  ما  بقدر  املبلغ،  هذا  لكن  بثمن. 
من  الكثري  لعاب  اأ�سال  فقد  املجتمع، 
الن�ساط  اإىل  زورا  املنت�سبني  الطفيليني 
كما  ينتظر  اجلميع  و�سار  االقت�سادي 

انتظر ذلك ال�ساعر الذي قال: 

انا لرنجو ما اإذا الغيث اأمطرنا   
            من اخلليفة ما نرجو من املطر 

اأن  اأعلن  قد  املالية  وزير  واأن  ال�سيما 
اأكرث  اللحظة  هذه  اإىل  ر�سدت  قد  الدولة 
الكوفيد،  ملواجهة  دينار  مليار   65 من  
تربعات  جمع  عمليات  اأن  عن  ف�سال 
والعمالت  الوطنية  بالعملة  املواطنني 
يف  تزال  ال  ومبالغها  م�ستمرة  االجنبية 

ت�ساعد. غري اأن ت�سكيل هذه الهيئة يظهر 
مدى حر�س الدولة على التوفيق بني البعد 
وواجب  للدولة  واالجتماعي  الت�سامني 
تر�سيد النفقات العمومية واإدراجها �سمن 
تتجاوز  وهادفة  فعالة  تن�سيط  �سيا�سة 
تكون  وقد  التعوي�س  اأجل  من  التعوي�س 
الن�ساط  الت�سامنية فر�سة الإدماج  العملية 
الر�سمي  االقت�ساد  ح�سرية  يف  املوازي 
من  العامة  اخلزينة  على  بالفائدة  العائد 
اإىل  النا�سطة  املوؤ�س�سات  وح�س  جهة 
ال�سامل �سد  التاأمني  اإىل  اللجوء م�ستقبال 
احلاالت اال�ستثنائية الناجمة عن الكوارث 

واالأوبئة.
اإمكانيات  بني  املوازنة  عن  النظر  وبغ�س 
من  للتعوي�س  احلكومية  املبادرة  جناح 
احتماالت ف�سلها جزئيا اأو كليا فاإن ال�رضر 
فح�سب  ماديا  لي�س  الن�ساط  اأ�ساب  الذي 
فهو معنوي بامتياز، فبالكاد يجري التفكري 
الريع  اقت�ساد  من  انتقالية  عملية  يف 
والتوزيع اإىل اقت�ساد اإنتاجي حقيقي تاأتي 
هذه اجلائحة لتعيد العداد اإىل ال�سفر ريثما 
وتعيق  العزائم  وتثبط  املاأ�ساة  هذه  متر 
لالقت�ساد  جديدة  هيكلة  الإر�ساء  اجلهود 
الكوفيد  الف�ساد ها هي عقبة  فبعد عقبة 
غري  ملدة  لال�ستمرار  ومر�سحة  قائمة 
معلومة وقد متتد اآثارها ال�سلبية ل�سنوات. 
غري اأنه ال يحق لنا اأن نقف اأمامها موقف 
والعبقرية  الهمم  تلد  فاالأزمات  املتفرج 

تكمن يف حتويل االأزمات اإىل فر�س.

االقت�ضاد..ماذا بعد التعوي�ض عن ال�ضرر

بقلم اح�سن خال�ص   

بفتحها ملف التعوي�ص عن اخل�سائر 
التي ل يزال يخلفها انت�سار فريو�ص 

كوفيد 19 منذ خم�سة اأ�سهر تكون 
احلكومة قد دخلت يف معركة جديدة 

لي�ست يف غنى عنها للحفاظ على 
احلد الأدنى من الن�ساط الإنتاجي 

واخلدماتي والإجنازي وحمايته من 
النهيار التام الذي �سيفتح ل حمالة 

جبهات نارية تهدد ال�سلم الجتماعي 
يف خريف هذا العام. 

احلفاظ على القدرات وحماية العمال

املعتمد  االأمريكي  النهج  يف  املتاأمل  اإن 
على  يقف   ، الدويل  النظام  تاأ�سي�س  يف 
متحركني خمتلفني ، االأول منهما  يعتمد 
التعامل  يف  فر�سها  و  القوة  عامل  على 
 ، االإخ�ساع  و  الهيمنة  بغر�س   ، الدويل 
النظام على عامل  يتاأ�س�س  اأن  كما ميكن 
التعاون املتبادل و التكامل وفقا للمبادئ 
ملعايري  وفقا   ، امل�سرتكة  امل�سالح  و 
مو�سوعة متفقة عليها ، و على مدار ت�سكل 
النظام الدويل بعد احلرب العاملية الثانية 
نالحظ وان الواليات املتحدة االأمريكية 
طبقت كال النهجني ،)وكانت املح�سلة هي 
اخلروج باإ�سرتاتيجية �ساملة ت�سم اأزمات 
يف طياتها، ا�ستغلت الواليات املتحدة، يف 
تتناق�س مع  القوة بطرق  االأحيان،  بع�س 
واأقرت  املو�سوعة،  واملعايري  القواعد 
كانت  ومعايري  قواعد  اأخرى،  اأحيان  يف 
ا�ستخدامها  مل�سداقية  تهديد  مبثابة 

لهذه القوة( .
تعترب الكثري من الدول على راأ�سها ال�سني 
ان مكونات النظام م�سممة لتقييد قوتها 
ال �سيما االقت�سادية للحفاظ على دميومة 
الهيمنة االأمريكية. و تزداد و�سوحا مالح 
الرف�س اآليات عمل النظام الدويل ، عند 
التي   ، البطيء  االقت�سادي  النمو  دورات 
ال�سيا�سات  تغري  اإىل  الغالب  يف  تدفع 

املحلية 
م�رضح  على  املتنامي  ال�سني  �سعود  مع 
الرهيب  النمو  بعد    ، االقت�سادية  القوة 
من  الت�سعينيات  بداية  مع  حققه  الذي 
القرن الع�رضين ، معتمد على واحدة من 
قواعد النظام الدويل وهي قاعدة  نظام 
جتاري قائم على قواعد التجارة احلرة . 
مما اأدى اإىل وجوب اإعادة النظر يف قواعد 
تاأ�س�ست  التي  و  الدويل  النظام  مبادئ  و 

عليها ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية .
بها  تتعامل  �سوف  التي  القاعدة  فما هي 

الواليات املتحدة االأمريكية مع ال�سني ؟ 
التعاون ؟ اأم فر�س القوة و الهيمنة ؟ ما هي 
اأوجه و احتماالت و ا�سرتاتيجيات الردع ؟ 
ما مدى حدة ال�رضاع ال�سيني االأمريكي ؟ 
وهل ميكن اأن يوؤدي غاىل احلرب ؟ واأين 

ميكن اأن تن�ساأ هذه احلرب ؟  
باملحيط  االأمريكي  التحر�س  لعل 
تبني  اإىل  دفعه  لل�سني  اال�سرتاتيجي 
التفوق  تناف�س  ع�سكرية  اإ�سرتاتيجية 
الع�سكري االأمريكي ، جاعال من دفاعاته 
�سعوبة  اأكرث  حلفائه  عن  املبا�رضة 

تدريجيا . 
تاأتي  كوريا ال�سمالية على راأ�س املناطق 
وقد   ، اآ�سيا  يف  لل�رضاع  احتماال  االأكرث 
يتخذ ال�رضاع �سيناريو من ثالثة ، هجوم 
اأو  اجلنوبية  كوريا  على  �سمايل  كوري 
 ، النووية  االأ�سول  على  اأمريكيا  هجوما 
اأو انهيار فو�سوي للنظام الكوري ال�سمايل 
ال�سني  تتدخل  اأن  املرجح  غري  من   ،
 ، ال�سمالية  الكورية  حليفتها  عن  للدفاع 
التي تزداد عالقتهما فتورا و جفاًء ، لكن 
هذا ال يعني اأن ال تنخرط يف الدفاع عن 

م�ساحلها اخلا�سة.
اأمريكية  ا�ستباقية  �رضبة  احتمال  اإن 
 ، ال�سمالية  الكورية  النووية  لالأ�سول 
و   ، اإيل  كيم جونغ  وفاة  بعد   ، قوة  ازداد 
اإىل �سدة احلكم الذي ت�سارع  و�سول ابنه 
برنامج  و   ، النووية  الرت�سانة  تو�سيع  معه 
�رضاع  حالة  ويف   ، البالي�ستية  ال�سواريخ 
الواليات  تقود  اأن  املرجح  من  كهذا 
املتحدة و كوريا اجلنوبية ال�رضاع �سماال 
ل�سواريخ  املدى  خارج  النقطة  غاية  اإىل 
قد  النقطة  تلك  بعيد  تقدم  واأي   ، �سيول 
مع  �رضاع  يف  الدخول  اإىل  ال�سني  يدفع 

القوات االأمريكية الكورية . 
بحر  يف  عليها  املتنازع  املياه  تعترب 
ال�سيني اجلنوبي ، بني ال�سني و جريانها 

الواليات  )حلفاء  الفلبني  و  الفيتنام 
الدفاع  اتفاقيات  يف  االأمريكية  املتحدة 
االأ�سباب  اأهم  من  واحدة   ) امل�سرتكة 
، ال�سيما  ال�رضاع امل�سلح  توؤدي  التي قد 
البحر  على  �سيطرتها  ال�سني  فر�س  بعد 
اجلنوبي ال�سيني ، �ساربة عر�س احلائط 
 2016 �سنة  منت�سف  ال�سادرة  بالقرار 
الراف�س  للتحكيم  الدائمة  املحكمة  عن 
الدعاءات ال�سني ، التي جت�سدت ميدانيا 
جلهاز   2014 �سنة  بو�سعها  القرار  قبل 
املتنازع  االإقليمية  املياه  نفطي يف  حفر 
عليها مع الفيتنام ، واال�ستيالء عام 2012 
  ، الفلبني  من  �سكاربورو  خما�سة  على 
االأقل،  على   2014 عام  منذ  اجلزر  وبناء 
على امتداد العديد من املعامل املتنازّع، 
الع�سكرية  التحتية  البنية  تو�سيع  اأجل  من 
جوية،  دفاعات  ت�سمل  بحيث  ال�سينية 
 ، للطائرات  مدارج  وثالثة  وموانئ، 
ون�رض ما ي�سّمى بدوريات ال�سيادة اجلوية 
والبحرية املنتظمة على امتداد املنطقة 
املتنازع عليها يف بحر ال�سني اجلنوبي . 

القوي يف  الع�سكري  ال�سيني  اإن احل�سور 
اقتناء  بعد  تعزز   ، اجلنوبي  ال�سني  بحر 
اجلاهزة  الطائرات  حلامالت  ال�سني 
اأربعة  اقتناء  على  عزمها  و   ، للعمل 
 ، املقبلة  �سنة  الع�رضين  خالل  حامالت 
املقاتلة  الطائرات  دور  و  مدى  لتعزيز 
بعيدا  تعمل  التي  الربية  القواعد  ذات 
عن ار�س الوطن ، كما انا قدرات ال�سني 
ب�سكل  تعززت  اجلو  يف  بالوقود  للتزود 
جيد ، و ييقى التهديد الفعلي و احلقيقي 
 ، العائمة  ال�سفن  و  االأمريكية  للحامالت 
ا�ستثمرت  التي  ال�سينية  الغوا�سات  هو 
وجود  مع   ، متطور  ب�سكل  ال�سني  فيها 
املنطقة  يف  ال�سواحل  خلفر  قوة  اأكرب 
دمج  من   2013 �سنة  ت�سكلت  التي   ،
�سكلت  حيث  منف�سلة،  وكاالت  خم�سة 

و  الفرقاطات  من  �سخمة  بحرية  قوة 
على  تعمل   ، البي�ساء  البحرية  ال�سفن 
اأي  ن�سوب  اإن   . البحري  القانون  اإنفاذ 
�رضاع م�سلح ، يف بحر ال�سيني اجلنوبي ، 
يجعل القوى املعادية حتت مرمى نريان 
اأن اإغالق بحر  ال�سواريخ ال�سينية ، غري 
العاملية  التجارية  اأمام  اجلنوبي  ال�سيني 
 ، ال�سني  على  اأ�سد  تاأثريه  يكون  �سوف   ،
االإقليميني الأمريكا  الأن خ�سومه احللفاء 
بديلة  بحرية  وخطوط  منافذ  ميتلكون 

لتوا�سل خروجا نحو املحيط الهادئ .
اما يف التايوان فبعد مقدم الرئي�س  ت�ساي 
اإنغ  -وين )wen-Ing Tsai (يف جانفي 
من عام 2016 ت�سنجت العالقات ال�سينية 
اال�ستمرار  االأخرية  رف�س  بعد  التايوانية 
ال�سني  مببداأ  العمل  و  م�ساندة  يف 
املوحدة املتفق عليه بني الطرفني �سنة 
1992 . وانعك�س نكو�س تايوان على هذا  
عرب  الر�سمية  االت�ساالت  جتميد  التحلل 
امل�سيق و الت�سييق على ال�سواح ال�سينيني 
القوة  عر�س  اأن  كما   ، لتايوان  الوافدين 
التايوانية ال�سيما  املتنامي عرب اجلزيرة 
يبقي   ، جوا   املحمولة  للقاذفات 
احتماالت ال�رضاع يف م�سيق تيوان قائمة 
، و التي قد  تتخذ عدة اأ�سكال ترتاوح بني 
احل�سار ال�سيني على املوانئ التايوانية ، 
اإىل م�ستويات متنوعة من ق�سف اأهداف 
داخل التايوان اإىل حماولة غزو �رضيح ، 
املتحدة  الواليات  كانت  اإذا  ما  حال  يف 

داخلة يف االأمر .
اجلي�س  �سهده  الذي  الرهيب  التقدم  مع 
ال�سعبي ال�سيني ، يجعل القوة االأمريكية 
يف املنطقة يف تراجع م�ستمر ، لذا يعترب 
حمفوفا  حلفائها  عن  املبا�رض  الدفاع 
بالتحديات واملخاطر ، ويرجح اأن تتزايد 

حدته يف ال�سنوات املقبلة .  
يتبع  ...   

 احلرب ال�ضينية االأمريكية ما بعد كورونا

 تندرج فكرة اإن�ساء نظاما دوليا ، 
يف ال�سيا�سة الر�سمية اخلارجية 

للوليات املتحدة الأمريكية ، ل �سيما 
يف اإ�سرتاتيجياتها املتعلقة بالأمن 

القومي ، على الأقل منذ اأربعينيات 
القرن الع�سرين . 

�سراعات قدمية جديدة

اأقالم

بقلم  الوليد فرج
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قيادة الوالية اخلام�شة ودورها يف تطوير الن�شاط الثوري 
اإن طبيعة املو�سوع املتمثل يف »قيادات الثورة بالولية التاريخية اخلام�سة » وعالقتة بالوليات التاريخية الأخرى وكذا 

الهيئات القيادية العليـــــا للثورة )ال�سيا�سية والع�سكرية(، يغو�ص يف تفا�سيل رجالت الثورة التحريرية والقادة والرموز الذين 
عرفتهم اجلزائر وحملوا بف�سل عزميتهم م�سعل الكفاح لتحقيق ال�ستقالل.

بقلم الأ�ستاذ: قوا�سمية 
عادل، طالب دكتوراه جامعة 
الأمري عبد القادر ق�سنطينة.

-1التعريف بالولية اخلام�سة 
التاريخية وهران:

تعرف الوالية على اأنها ذلك التق�سيم 
والع�سكري  واالإداري  اجلغرايف 
الوطن  ق�سم  اإذ  التحريرية،  للثورة 
اجلزائري اإىل واليات وبخا�سة فرتة 
عرفتها  التي  ال�سمولية  و  التنظيم 
 20 ال�سومام   موؤمتر  خالل  الثورة 
ال�سبغة  اأعطى  والذي   1956 اأوت 

املوؤ�س�ساتية للثورة التحريرية، 
تركيبها  حيث  من  والوالية 
تتاألف من م�سوؤولني ع�سكريني 
�سيا�سي  قائد   عليهم  ي�رشف 
ال�سلطة  ميثل  ع�سكري   –
التحرير  جلبهة  املركزية 
وجي�ش   F.L.N الوطني 
 .A.L.N الوطني  التحرير 
اإىل  اجلزائر  تق�سيم  ومت 
بينها  من  كان  واليات  خم�ش 
التاريخية  اخلام�سة  الوالية 
الوالية  اأ�سيفت  ثم  )وهران(،  
ال�ساد�سة بعد موؤمتر ال�سومام 
غرار  على  )ال�سحراء(.  وهي 
)اأورا�ش  االأوىل  الواليات  بقية 
الثانية  والوالية  النمام�سة( 
)القبائل(  والثالثة  )ق�سنطينة( 

والرابعة )اجلزائر(.
هي  درا�ستنا  حمور  ولعل 
التاريخية  اخلام�سة  الوالية 
هذه  قادة  واأبرز  )وهران( 

للثورة  التاريخي  ودورهم  الوالية 
مبختلف  وعالقاتهم  اجلزائرية 
التاريخية  الواليات  وكوادر  قادة 

االأخرى.
كوادر وقادة املنطقة اخلام�سة 

:

الوالية  قادة  عن  احلديث  اإن 
اخلام�سة التاريخية  يدفعنا للتعرف 
اأجنزها  التي  اجلبارة  االأعمال  عن 
و  ال�سعوبات  رغم  الوالية  قادة 
العراقيل و قلة التموين و يف بع�ش 
بينهم،  فيما  التنظيم  �سوء  االأحيان 
اأن الهدف كان واحدا متمثال  رغم 
يف اجلالء على القوات اال�ستعمارية 
و حتقيق مبتغى جزائر حرة م�ستقلة 
. لذا كان لزاما علينا التعريف بقادة 
و  اخلام�سة  التاريخية  الوالية  هذه 
احلقيقي  الدور  اإظهار  على  العمل 
الذي لعبته تلك الكوادر يف التح�سري 
وامل�ساركة يف الثورة، و ماهي اأهم 
اأعمالهم ال�سيا�سية والع�سكرية التي 

ميزتهم يف عملهم الثوري . 
تو�سيح  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  بل 
باملنطقة  الثوري  الن�ساط  تطور 
الواليات  بقية  مع  عالقات  وخلق 
التاريخية االأخرى للتعجيل بدح�ش 

امل�ستعمر .
بقادة  التعريف  يف  اخلو�ش  قبل 
التاريخية  اخلام�سة  للوالية  الثورة 
اإليهم  االإ�سارة  وجب  تف�سيال 
فكرة  لدينا  تتكون  حتى  اإجماال 
املنطقة  هذه  كوادر  عن  عامة 

دون غريها، وهو ما يدفعني لذكر 
اخلام�سة  للوالية  الثوريني  القادة 
التاريخية كما ورد يف كثري امل�سادر 
واملراجع والوثائق التي عملت على 
الهدف  اإىل  للو�سول  متحي�سها 
ذكره  جاء  ما  تكرار  دون  املن�سود 
من ت�سابه الكتابات. و يجدر الذكر 
اخلام�سة  الوالية  قادة  اأبرز  اأن 

التاريخية هم : 
بن  العربي  حممد   -
بو�سوف  -عبداحلفيظ  مهيدي 
بن  بودغن   - بوخروبة  -حممد 

علي- بن حدو بوحجر .
و  ال�سخ�سيات  هذه  درا�سة  اإن 

القادة الثوريني يتطلب منا الرتكيز 
والدور  ال�سيا�سي  ن�سالهم  على 
التحريرية،  الثورة  يف  لعبوه  الذي 
وكيف ا�ستطاعوا دعم الثورة متوينا 
منطقة  على  ع�سكريا  دعما  و 
التن�سيق  متثل  وفيما  احلدود، 
بينهم وبني بقية الواليات التاريخية 
للهدف امل�سرتك  للو�سول  االأخرى 

وهو اال�ستقالل .

اأول : قيادات الثورة بالولية 
التاريخية اخلام�سة  

الوالية  بقيادات  التعريف  ميكننا 
خالل  من  اخلام�سة  التاريخية 
الدور ال�سيا�سي الذي لعبه كل قائد 
يف الثورة وكذا احلديث عن اجلانب 
الثورة،  يف  وعمله  لكل  الرئي�سي 
الع�سكرية  االأعمال  تلك  واأهم 

وال�سيا�سية .

اأ -   حممد العربي بن مهيدي :
بدوار  املولود   )1957-1923(  
اأم  بلدية عني مليلة والية  الكواهي 
البواقي، من اأ�رشة فقرية وب�سيطة، 
االإ�سالمية،  الك�سافة  يف  انخرط 
واحليوية  للن�ساط  روح  باعتبارها 
الدافقة، كان ع�سوا فعاال يف حزب 
ال�سعب اجلزائري P.P.A، �سارك 
يف اأحداث 8 ماي 1945، لعب دوره 
يف الن�سال ال�سيا�سي يف حزب حركة 
الدميقراطية  احلريات  انت�سار 
موؤمتر  يف  و�سارك   ،M.T.L.D
اإثره  على  مت  الذي   1947 فيفري 

  LOS اخلا�سة  املنظمة  تاأ�سي�ش 
اأو اجلناح ال�رشي الع�سكري للثورة، 
بن  العربي  كان  هيكلتها  وعند 
بب�سكرة،  املنطقة  ممثل  مهيدي 
بو�سياف  ملحمد  نائبا  اأ�سبح  ثم 
اجلزائري،  ال�رشق  م�ستوى  على 
وبعد اكت�ساف املنظمة اخلا�سة يف 
1950، توجه اإىل الغرب اجلزائري، 
حيث فر�ست الظروف نف�سها على 
املنطقة،  تعي�سه  الذي  الو�سع 
لدائرة  �سيا�سي  مداوم  تعيينه  فتم 
يعترب  اجلزائري،  بالغرب  احلزب 
الثورية  للجنة  املوؤ�س�سني  بني  من 
للوحدة والعمل G.R.U.A، وكان 
جمموعة  اأع�ساء  اأحد 
22 ثم جمموعة اخلم�سة 
للثورة  املفجرين 
مهيدي،  بن  )العربي 
رابح  مراد،  ديدو�ش 
بن  م�سطفى  بطاط، 
بولعيد، حممد بو�سياف 

.  )
مهيدي   بن  العربي  كان 
الثورة  مفجري  من 
اخلام�سة  باملنطقة 
نوفمرب  من  الفاحت  ليلة 
1954، و�ساحب مقولة » 
األقوا بالثورة اإىل ال�سارع 
 ،« ال�سعب  �سيحت�سنها 
�سنة  القب�ش  عليه  األقي 
عليه  ومور�ست   ،1957
من  التعذيب  اأنواع  كل 
واحدة  كلمة  ولو  اأجل 
يفيد  منه  اعرتاف  اأو 
ك�سف  يف  اال�ستعمار 
بجنود  احلال  وو�سل  الثورة،  �رشية 
وجهه،  جلد  �سلخ  اإىل  امل�ستعمر 
من  �ساخر  وهو  مهيدي  بن  مات 
حينها  وقال  فرن�سا،  جنرياالت 
من  ثلة  يل  اأن  لو   « بيجار  اجلرنال 
لفتحت  مهيدي  بن  العربي  اأمثال 

العامل » .
�سهادته  يف  بيجار  اجلنريال  يقول 
اإذا   «  : مهيدي  بن  العربي  حول 
الذي  االنطباع  ا�ستعادة  حاولت 
مهيدي  بن  العربي  نف�سي  تركه يف 
اإذا  و  عليه،  القب�ش  األقيت  بعدما 
ق�سيناها  التي  الليايل  ا�ستذكرت 
يل  كان  لو  اأمتنى  فاإنني  نتحادث، 
لو  اأمتنى  الرجل،  ذلك  مثل  رئي�سا 
كان يل الكثري من الرجال من طينة 
كان بطال خارقا،  لقد  بن مهيدي، 
كان هدوءه و�سكينته و اقتناعه مبا 
اإحدى  يف  لالنبهار،  مثريا  يفعل 
الليايل قلت له اأنه قائد التمرد، وها 
انتهت  و  اأيدينا  اأنت قد وقعت بني 
معركة مدينة اجلزائر، بل خ�رشمت 
العربي  فكان  كلها،  اجلزائر  حرب 
بن مهيدي يرد : ال ت�سدق ذلك، كان 
يذكرين باأغاين املقاومة التي تقول 
اإذا مات رجل واحد ف�سيحل  اأنه   :
لقد   : بيجار  يقول  مكانه،  اآخر 
اآملني فقد العربي بن مهيدي، كنت 
اأعرف اأنني لن اأراه اأبدا، �سلمته اإىل 
خا�ش  فريق  جاء  االأركان،  قيادة 
ال�ستالمه ليال، فقدمت للعربي بن 
مهيدي التحية ال�رشفية بالرغم من 
اأن القانون مينع ذلك، يقول بيجار 

ال�سالح  له حتية  الذي قدمت  اأنا   :
اجلي�ش،  من  �سغرية  مفرزة  ومعي 
ثم اإختفى العربي بن مهيدي، .. ».

هذه  من  لنا  يت�سح  ما  ولعل 
القادة  من  املكونة  املجموعة 
اأنها مل تقت�رش على والية  اخلم�ش 
كوادر  جمعت  بل  واحدة  تاريخية 
الواليات  كل  من  الثوريني  القادة 
العالقات  حقيقة  يعك�ش  ما  وهو 

بني قيادات الثورة .
العربي  عمل  متيز  لقد   -
الثورة ب�سفته قائدا  بن مهيدي يف 
وهران   ( اخلام�سة  املنطقة  عن 
على  مهيدي  بن  العربي  وعمل   ،)
اأنه  حتى  بال�سالح  الثورة  متويل 
-1955( مرتني  القاهرة  اإىل  �سافر 
1956(،وحظر اجتماع لقادة جيو�ش 
بن  ومتكن  املغاربة،  التحرير 
بو�سوف  احلفيظ  عبد  مع  مهيدي 

من تنظيم حملة االإمدادات 
العا�سمة  دخل   1956 ماي  يف 
اجلديدة  القيادية  النواة  ليدعم 
التي كانت ب�سدد التحظري ملوؤمتر 
العام  الكاتب  هو  فكان  ال�سومام، 
وجبهة  جي�ش  جهز  اإذ  للموؤمتر، 
و  �سيا�سية  باأطر  الوطني،  التحرير 
اأيديولوجية وتنظيمية جديدة، وقد 
اأول  انتخاب  على  املوؤمتر  اأ�سفر 
اجلزائرية  للثورة  وطني  جمل�ش 
من  وت�سكلت   ،  C.N.R.A
والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  اأع�سائه 
C.C.E، التي تتكون من ) العربي 
بن  بلقا�سم،  كرمي  مهيدي،  بن 
 ، دحلب  �سعد  خدة،  بن  يو�سف 

عبان رم�سان (
لقد كان للجنة التن�سيق   
اإعطاء  يف  الكبري  دورها  والتنفيذ 
املوؤ�س�ساتي  التنظيم  معنى 

يعك�ش  ما  بدوره  وهو  للثورة 
الثوريني  القادة  عالقات 
العليا  القيادية  الهيئات  وكذا 
والع�سكرية  )ال�سيا�سية  للثورة 
( .اأ�ست�سهد البطل بن مهيدي 

يف 4 مار�ش 1957 . 

بو�سوف  ب -عبداحلفيظ 
 )1926-1980( :

�سي  الثوري  ا�سمه  كان  و 
والية  مواليد  من  مربوك، 
ميلة. انخرط يف �سفوف حزب 
 P.P.A اجلزائري  ال�سعب 
�سنة 1942، واأ�س�ش بها خاليا 
ت�سم جمموعة من املنا�سلني 
طوبال،  بن  �سليمان  منهم 
ال�سيا�سي  ن�ساطه  وبف�سل 
فوج  م�سوؤول  اأ�سبح  الدوؤوب 
وبعد   ، اخلا�سة  باملنظمة 
اخلا�سة  املنظمة  اكت�ساف 

بو�سوف  عبداحلفيظ  غادر 
منها  لينتقل  ميلة،  اإىل  ق�سنطينة 
عمل  حيث  وهران،  مدينة  اإىل 
احلريات  انت�سار  حركة  حزب  يف 
مداوم   M.T.L.D الدميقراطية 
.�ساهم  تلم�سان  ملدينة  �سيا�سي 
للوحدة  الثورية  اللجنة  تاأ�سي�ش  يف 
بوهران،   G.R.U.A العمل  و 
والتي توجت باجتماع 22  املنعقد 

منه  .والذي   1954 جوان  �سهر  يف 
تكونت النواة االأوىل الإندالع الثورة 
التحريرية . لقد برز عمله يف الثورة 
ا�ست�سهاد  بعد  مهيدي  لنب  كنائب 
مت  اأين  رم�سان،  بن  املالك  عبد 
اخلام�سة  للوالية  قائدا  ترقيته 
بعد موؤمتر ال�سومام 20اأوت 1956 
اأول مدر�سة لالإ�سارة  ، قام باإن�ساء 
الع�سكرية وبتاأ�سي�ش وتنظيم جهاز 
 ) الال�سلكية  )املوا�سالت  االإ�سارة 
بوالية وهران، كما اأن�ساأ اأول اإذاعة 
يف الثورة التحريرية يف 16 دي�سمرب 
1956، وهي اإذاعة )�سوت اجلزائر 
 ،  ) اجلزائر  قلب  من  املكافحة 
م�سوؤوال   1958 ماي  يف  تعيينه  ومت 
ثم  املخابرات،  م�سلحة  عن 
االت�ساالت  وزارة  اإليه  اأ�سندت 
ثم   ،1959 �سنة  اال�ستخبارات  و 
العامة  واالت�ساالت  الت�سليح  وزارة 

.M.A.L.G
الوالية  قادة  دور  ذكر  اطار  ويف 
الثورة  يف  التاريخية  اخلام�سة 
قوا�سم  هناك  اأن  جند  التحريرية 
كانت  اإذ  جتمعهم،  م�سرتكة 
انت�سار  حركة  يف  ن�ساطاتهم 
ال  والتي  الدميقراطية  احلريات 
ثم  بديال،  اال�ستقالل  بغري  تر�سى 
فجر  حزب  من  تخرجوا  قادة  هم 
الثورة التحريرية الكربى، ما يعك�ش 
اأن عملهم يف الثورة مل يكن �سيا�سيا 

بحتا و اإمنا كان اأي�سا ع�سكريا .
)هواري  بوخروبة  حممد   - جـ 

بومدين ( )1932-1978(: 

بدوار   1932 اأوت   23 يف  ولد 
ح�ساينية  عني  بلدية  عدي  بني 
اأ�سبحت  ثم  �سابقا(،  )هيليوبولي�ش 
تخليدا  بومدين  هواري  ت�سمى 

.بداأ  قاملة  والية  الدائرة  مقر  له 
التابعة  الكتانية  باملدر�سة  درا�سته 
 P.P.A اجلزائري  ال�سعب  حلزب 
مظاهرات  يف  �سارك  بق�سنطينة، 
هذه  يف  اأ�سيب  و   1945 ماي   8
القاهرة  اإىل  اإنتقل  االأحداث، 
اأخبار  م�رش  من  يتابع  وكان 
العربي  الوطن  يف  التحرر  حركات 
الهند  حرب  خا�سة  و  العامل  ويف 

القوة  فكرة  ك�رشت  التي  ال�سينية 
معركة  يف  تقهر  ال  التي  الفرن�سية 
)ديان بيان فو 1954 (، كما انظم يف 
�سنة  العربي  املغرب  حترير  جلنة 
ال�سالح  حمل  على  تدرب   .  1947
يف م�رش �سمن �سباب جلنة حترير 
املغرب العربي، ويف ليلة 27 مار�ش 
 DINA دينا  اليخت  و�سل   1955
حممال  املغربية  ال�سواحل  اإىل 
متنه  وعلى  والذخرية  باالأ�سلحة 
مقاومني مغاربة وجنود متطوعني 
من  التحريرية  للثورة  جزائريني 
بينهم هواري بومدين  الذي كانت 
الرئي�ش  مع  متينة  عالقة  تربطه 
جمال عبد النا�رش كما تو�سح ذلك 
عبد  كتابها  ، يف  العز  اأبو  ، جنالء 
النا�رش والثورة اجلزائرية، واإلتقى 
هواري بومدين مبحمد العربي بن 
بو�سوف،  احلفيظ  عبد  و  مهيدي 
 1957 �سنة  بومدين  هواري  اأ�سبح 
قائدا للوالية اخلام�سة برتبة �ساغ 
ثاين )عقيد ( COLONEL، اأقام 
مركز اإقامته يف وجدة، جنح بف�سل 
الوالية  اإنقاذ  يف  القيادي  مركزه 
اخلام�سة من االإنهيار والفو�سى يف 

�سفوف الثورة . 
 1958 اأفريل  ويف   
طرف  من  بومدين  هواري  كلف 
باإعادة  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة 
و  الغربية،  احلدود  على  النظام 
العمليات  جلنة  قيادة  اإليه  اأ�سندت 
التي  الغربية   C.O.M الع�سكرية 
وجيزة  مدة  بعد  حتولت 
اإىل هيئة االأركان الغربية 
ال�ساغ  وكان   ،E.M.O
دهلي�ش  �سليمان  الثاين 
له. يف �سيف  نائبا  يعمل 
هواري  �سارك   1959
اجتماع  يف  بومدين 
�سم  باخلارج،  العقداء 
هذا  وكان  عقداء  ع�رشة 
الثورة  يف  اجتماع  اأطول 
اإىل  اأدى  التحريرية، 
اجتماع املجل�ش الوطني 
  C.R.N.A للثورة 
نتائجها  من  كان  والتي 
اأركان  هيئة  توحيد 
هيئة  يف  والغرب  ال�رشق 
 E.M.O االأركان العامة

.
يف 12 مار�ش 1960 مت   
هيئة  قائد  اإىل  ترقيته 
 E.M.G االأركان العامة
 ،A.L.N الوطني  التحرير  جلي�ش 
وبف�سل هذه الهيئة ا�ستطاع توحيد 
جي�ش التحرير وتطويره وتدريبه و 
اإعداده ملرحلة ما بعد اال�ستقالل، 
بف�سل  بومدين  هواري  اأ�سبح 
م�سوؤوال عن جي�ش احلدود  قيادته 
بال�رشق وجي�ش احلدود بالغرب مع 
و  منجلي  )علي  م�ساعديه  من  كل 

�سي �سليمان (... يتبع 

الهيئات القيادية العليـــــا للثورة

تاريخ 

من  بومدين  هواري  " كلف 
طرف جلنة التن�سيق والتنفيذ 

باإعادة النظام على احلدود 
الغربية، و اأ�سندت اإليه قيادة جلنة 

 C.O.M العمليات الع�سكرية
الغربية التي حتولت بعد مدة 

وجيزة اإىل هيئة الأركان الغربية 
الثاين  ال�ساغ  وكان   ،E.M.O

�سليمان دهلي�ص يعمل نائبا له. يف 
�سيف 1959 �سارك هواري بومدين 

يف اجتماع العقداء باخلارج، �سم 
ع�سرة عقداء وكان هذا اأطول 

اجتماع يف الثورة التحريرية، اأدى 
اإىل اجتماع املجل�ص الوطني للثورة 

"  C.R.N.A

من  مهيدي   بن  العربي  " كان 
مفجري الثورة باملنطقة اخلام�سة 

ليلة الفاحت من نوفمرب 1954، 
و�ساحب مقولة » األقوا بالثورة اإىل 
ال�سارع �سيحت�سنها ال�سعب »، األقي 
عليه القب�ص �سنة 1957، ومور�ست 

عليه كل اأنواع التعذيب من اأجل ولو 
كلمة واحدة اأو اعرتاف منه يفيد 
ال�ستعمار يف ك�سف �سرية الثورة، 
وو�سل احلال بجنود امل�ستعمر اإىل 
�سلخ جلد وجهه، مات بن مهيدي 
وهو �ساخر من جنريالت فرن�سا، 

وقال حينها اجلرنال بيجار » لو اأن 
يل ثلة من اأمثال العربي بن مهيدي 

لفتحت العامل  "

اجلزء01
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     يف �سنة 1957م تقلد رتبة عريف 
الطاهر  فرحي  ال�سهيد  قيادة  حتت 
الثالثة  بالناحية  وعمل  عثمان  بن 
�سنة  ويف  ال�ساد�سة،  املنطقة  من 
حتت  اأول  عريف  رتبة  تقلد  1958م 
قيادة ال�سهيد عزوز �سعد اهلل، لريقي 
ويف  1959م،  �سنة  م�ساعد  رتبة  اإىل 
اإىل  اأخرى  مرة  رقي  1960م  �سنة 
قيادة  حتت  وعمل  مالزم،  رتبة 
اأواخر  حتى  عثمان  جاليل  ال�سهيد 
اإىل املنطقة  اإين انتقل  �سنة 1961م 
الرابعة اأم البواقي من الولية الأوىل 
احلركاتي  �سعيد  قيادة  حتت  وعمل 

حتى نالت اجلزائر ا�ستقاللها.
     �سارك املجاهد احلمزة عثمان 
جي�ش  خ�ساها  قتالية  عملية   27 يف 
املنطقة  اإقليم  يف  الوطني  التحرير 
ال�ساد�سة تب�سة، انق�سمت بني معارك 
املراكز  على  حربية  وهجومات 
ال�سائك  وال�سد  الفرن�سية  الع�سكرية 
احلدود  على  املقام  واملكهرب 
وا�ستباكات  التون�سية،  اجلزائرية 
هذه  منها  اخرتنا  وقد  م�سلحة. 
املعارك لننقلها للقارئ الكرمي عرب 

جريدة الو�سط اجلزائرية: 

باجليل  بو�سوفة  -01معركة 
الأبي�س مار�س 1958م: 

باجلبل  بو�سوفة  معركة  ن�سبت 
1958م  مار�ش  �سهر  خالل  الأبي�ش 
بن  لزهر  عبدي  ال�سهيد  وقادها 
�سعبان مب�ساعدة احلمزة عثمان بن 
متركز  اإىل  اأ�سبابها  وتعود  لعجال، 
جي�ش  جماهدي  من  جمموعة 
بو�سوفة  بجبل  الوطني  التحرير 
 05 بحوايل  اجلرف  جبل  جنوب 
وعلى  الأيام  اأحد  �سبيحة  ويف  كلم، 
قامت  �سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
ا�ستطالعية  بجولة  احلرا�سة  دورية 
حول اجلبل جي�ش التحرير الوطني، 
وحدات  املجاهدين  لحظ  وفجاأة 

تتقدم  ال�ستعماري  اجلي�ش 
املنطقة  حما�رصة  بهدف 
وكانت  بها،  يتواجدون  التي 
امل�ساة،  فرق  ت�سبق  الدبابات 
ال�سمال،  ال�رصق،  جهات  من 
وجود  اإىل  اإ�سافة  والغرب، 
احتياطية  اأخرى  وحدات 
البوليات  بناحية  �سوهدت هي 

وجبل ال�سطح.
اأعلمت  وبعد   
لزهر  عبدي  القائد  الدورية 
اأوامر  اأ�سدر  �ساهدته،  مبا 
ع�سكرية اإىل اأفراد املجموعة 
الأماكن  يف  ليتمركزوا 
ال�سرتاتيجية يف جبل بو�سوفة 
احلماية،  من  نوعا  توفر  التي 
�سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  ويف 

من  �رصب  اجلبل  �سماء  اإىل  و�سل 
واأخذت  ال�ستطالعية،  الطائرات 
مواقع  لتحديد  اجلبل  يف  حتلق 
الوطني،  التحرير  جي�ش  جماهدي 
تتقدم يف  الربية فكانت  القوات  اأما 
الثامنة  ال�ساعة  حدود  ويف  اجلبل، 

الطائرات  اإحدى  اأطلقت  �سباحا 
التي  الأماكن  اإىل  كاإ�سارة  دخانا 
يتواجد بها املجاهدين، وهنا اأطلق 
الطائرة  بتجاه  نريانهم  املجاهدين 
فاأ�سابوها اإ�سابة مبا�رصة و�سوهدت 

حترتق يف ال�سماء. 
الطائرة  �سقطت  وملا   
الأخرى،  الطائرات  بقية  ان�سحبت 
فرق  لتقدم  املجال  واأف�سحت 
يف  تقدمت  وملا  الفرن�سية  امل�ساة 
املجاهدون  اأطلق  اجلبل،  عمق 
النار  الطرفني  وتبادل  عليها،  النار 
اجلي�ش  فيها  تكبد  �ساعتني،  ملدة 
يف  فادحة  خ�سائر  ال�ستعماري 
فرق  بعدها  وتراجعت  �سفوفه، 
بعدها  لتبداأ  الوراء،  على  امل�ساة 
املدفعية  على  العاملة  الفرق 
املتمركزة  املدى  بعيدة  الثقيلة 
ال�سطح  وجبل  البوليات  جبل  يف 
وا�ستمر  اجلبل،  على  مركزا  ق�سفا 
ولزم  كاملة،  �ساعة  ملدة  الق�سف 
لتجنب  اأماكنهم  املجاهدين  خالله 
كانت  التي  املدفعية  القذائف 
نهاية  وبعد  اجلبل،  يف  ت�سقط 
الق�سف قامت فرق امل�ساة مبحاولة 

لدخول اجلبل.
جماهدي  مواقع  من  اقرتبت  وملا   
فتحت  الوطني،  التحرير  جي�ش 
والقنابل  جديد  من  النار  عليها 
اليدوية وا�ستمر القتال بعنف �سديد 
تراجعت  ون�سف  �ساعة  لقرابة 
كلها  الفرن�سية  الوحدات  اإثره  على 
الثانية  للمرة  املدفعية   لتتدخل 
اإىل  املنطقة  لتحول  اجلبل  لق�سف 
يف  احلرائق  �سبت  وقد  ودخان  نار 
لكن  احلجارة،  وحتى  الأع�ساب 
ن�سرب  جعلتنا  وباأنف�سنا  باهلل  ثقتنا 
ونلتزم اأماكننا وعند توقف الق�سف 
املدفعي ان�سحبنا يف اجتاه اجلنوب 
الع�سابات،  حرب  تكتيك  م�ستعملني 
تفطنوا  الفرن�سيني  اجلنود  اأن  غري 
عاري  مكان  من  اقرتبنا  وملا  لنا، 
يتوفر  ول  وال�سخور  الأ�سجار  من 
اإل �سوى على نبات ال�سيح هاجمتنا 

اأربعة طائرات �سفراء اللون.
على  اإحداها  حلقت  وعندما   
)املجاهد  لها  ت�سديت  مواقعنا، 
مبدفع  لعجال(  بن  احلمزة  عثمان 
ال�سنع  فرن�سي   29/24 ر�سا�ش 
فا�ستعلت  مبا�رصة  اإ�سابة  فاأ�سابتها 

من  كومة  اإىل  وحتولت  فيها  النار 
وهي  و�ساهدتها  والدخان  النار 
الفور  على  و�سقطت  م�ستعلة  تهوي 
على م�سافة 300 مرت من موقعنا يف 
فيها  وانفجرت مبن  ال�سعاب  اإحدى 
يف تلك اللحظات ان�سحبت الطائرة 
الأخرى  هي  اأ�سيبت  بعدما  الثانية، 
بها  واأحلق  املجاهدين،  بنريان 
عطب بليغ مما جعل بقية الطائرات 
من  تنح�سب  اجلو  يف  املوجودة 
اجلنود  اأن  علما  املعركة،  ميدان 
اخلا�سة  الذخرية  يحملون  الذين 
احلمزة  هما   29/24 بالر�سا�سة 
ح�سني بن لعجال ونابتي ال�سبتي بن 
عبد احلفيظ ومازال حطام الطائرة 
على  �ساهد  هذا  يومنا  اإىل  موجود 

ذلك. 
املجاهدين  جمموعة  اغتنمت  وقد 
وت�سللت  الطائرات  ابتعاد  فر�سة 
اجلبل  اإىل  متوجهة  اجلنوب  جتاه 
على  وعرا  املوقع  وكان  الأبي�ش 
قيادة  فلجاأت  الدبابات  مرور 
اإىل  الفرن�سي  ال�ستعماري  اجلي�ش 
عمودية  طائرات  �سبعة  ا�ستخدام 
ما  وهذا  اأمامنا  جنودها  لإنزال 
اأدى اإىل وقوع ا�ستباك مع املظليني 
خوفا  ذلك  بعد  ان�سحبوا  الذين 
بالن�سبة  اأما  املحقق  املوت  من 

ملعنوياتنا فقد كانت 
ب�سبب  جدا  مرتفعة 
لطائرة  ا�سقاطنا 
ثانية  طائرة  واإ�سابة 
اإىل  طريقنا  ووا�سلنا 
بينما  الأبي�ش  اجلبل 
ع�رصا  الوقت  كان 
وفجاأة حلقت  تقريبا 
تابعة  طائرات  بنا 
الأطل�سي  للحلف 
اإطالق  يف  وبداأت 
الر�سا�ش  من  وابل 
عن طريق الر�سا�سات 

نختفي  كّنا  فقد  نحن  اأما  والقنابل 
اأحيانا ونتقدم اأحيانا اأخرى وخالل 
ح�سني  احلمزة  برفقة  اأ�سيبت  ذلك 
و�ساملة  اهلل  عبد  وعكرمي 
متفاوتة  بجراج  الطيب 

اخلطورة. 
من  جمموعة  تاأثر  ولقد 
الذين  الفرن�سيني  اجلنود 
تاأثروا  املعركة  حظروا 
املجاهدين  وب�سالة  ببطولة 
املذكورة  املعركة  خالل 
فرا  باأ�سبوع  بعدها  اأعاله، 
املركز  من  جنود  �ستة 
جنوب  بثليجان  الع�سكري 
باأ�سلحتهم  ال�رصيعة  مدينة 
والتحقوا  والذخرية  احلربية 
التحرير  جي�ش  بف�سائل 
الثالثة.  الناحية  الوطني 
الروج،  بلعابد  يو�سف  وهم: 
موي�سي،  بوجالل،  الدراجي، 

جبايلي، بلحاج حممد. 
الذين �ساركوا  ومن بني املجاهدين 
لزهر،  عبدي  اأذكر:  املعركة  يف 
الفتحي،  عا�سور  لزهر،  �ساملة 
بلغيث عمر، �سنوف الهادي، بوطالب 
عبد اللطيف، عبدي عامر، احلمزة 

ميلود، �رصيف معمر، توايتية الطيب، 
ن�رص  فتحون،  خالد  �سعد،  �رصيف 
حممود،  اهلل  ن�رص  بلقا�سم،  اهلل 
حمي  عجال،  عجال  ملني،  بخو�ش 
عبد  الدين  حمي  ح�سني،  الدين 
املجيد، رقيق التهامي، ميهوب عبد 
اهلل  عون  ال�سبتي،  نابتي  الرحمان، 

لعرو�سي،  ع�سال  بو�ساحة، 
هالل  اأحمد،  حممودي 

حممد الع�سكري. 

اجلبل  -02معركة 
مار�س   05 الأبي�س 

1960م: 

1960م  جانفي  �سهر  يف 
الأركان  قيادة  اأ�سدرت 
اأدن  لأجل  اأوامرها  العامة 
جي�ش  من  وحدات  تدخل 
الولية  اإىل  الوطني  التحرير 
النمام�سة،  اأورا�ش  الأوىل 
وق�سمت هذه الوحدات على 

اأربعة جمموعات كالآتي: 

بقيادة  الأوىل:  املجموعة 
العقيد احلاج خل�سر. 

بقيادة  الثانية:  املجموعة 

الرائد علي �سوايعي. 

بقيادة  الثالثة:  املجموعة 
وعمار  زبريي  الطاهر  الرواد 

راجعي. 

بقيادة  الرابعة:  املجموعة 
قائد  مقداد  جدي  النقيب 
والنقيب  البواقي  اأم  املنطقة 
املنطقة  قائد  عثمان  جاليل 

ال�ساد�سة تب�سة. 

تتمكن  فلم  الأوىل  املجموعة  اأما 
من الدخول اإىل اجلزائر، اأما الثانية 
واملجموعة  نقرين،  عرب  فدخلت 
عرب  الدخول  من  فتمكنت  الثالثة 
عمار  الرائد  خ�رصت  لكنها  الونزة 
راجعي الذي ا�ست�سهد خالل عملية 

اجتياز ال�سد ال�سائك واملكهرب.  
املجموعة  اأفراد  �سمن  عينت  وقد 
جماهد،   78 �سمت  التي  الرابعة 
احلدود  باجتاه  انطالقنا  وقبل 
اأ�سلحة  اجلزائرية التون�سية، ت�سلمنا 
حربية جديدة، ومبالغ مالية قيمتها 
لكل  فرن�سي  فرنك   500.000
قائد  اإىل  نو�سلها  اأن  لأجل  جماهد 

مار�ش   02 يوم  ويف  الأوىل،  الولية 
التون�سية  الأرا�سي  غادرنا  1960م 
اأوكلت  التي  املهمة  تنفيذ  لتنفيذ 
لنا، قررنا الدخول اإىل اجلزائر عرب 
بئر  يتو�سط  الذي  بومو�سى  قطاع 
مار�ش   04 يوم  ويف  ونقرين،  العاتر 
ال�سائك  ال�سد  اجتياز  اإىل  و�سلنا 

واملكهرب.
بقطع  املخت�سة  الفرقة  وتقدمت 
بني  ال�سائكة  الكهربائية  الأ�سالك 
على  نقرين  ومركز  العاتر  مركز 
بداأت  حيث  م�ساءا  ال�سابعة  ال�ساعة 
لنعرب  لالأ�سالك  القطع  عملية 
فتحها،  يتم  ثغرة  خالل  من 
الالزمة  الحتياطات  اأخد  بعد 
املخت�سة  الفرقة  حلماية 
طارئ  هجوم  اأي  من  بالقطع 
الفرن�سية،  الدفاعات  ت�سنه  قد 
متكنت  القطع  عملية  واأثناء 
الفرن�سية  الرادار  اأجهزة 
حيث  موقعنا،  اكت�ساف  من 
نحو  املدرعات  �سارعت 
اجلهة  من  القطع  عملية  موقع 
يف  اجلنوبية  واجلهة  ال�سمالية 
علينا  للق�ساء  منها  حماولة 
فا�ستبكنا معها على اأر�سية امليدان 
فيها  مبا  اأ�سلحتنا  كل  وا�ستخدمنا 
حتطيم  اإىل  اأدى  مما  البازوكا، 

دبابتني مهاجمتني. 
متكنا  ذلك  ورغم  ال�ستباك  توا�سل 
والدخول  ال�سائك  ال�سد  اجتياز  من 
اإىل منطقة تب�سة، لكن كانت القوات 
م�ستخدمة  مبالحقتنا  الفرن�سية 
املجنزرة  وال�سيارات  الدبابات 
ليال  الكا�سفة  بالطائرات  مدعومة 
لكننا  الليل  طول  املعركة  فا�ستمرت 
حيث  الأبي�ش  اجلبل  باجتاه  تقدمنا 
متكنا من حرق جيب وقتل ما فيه من 
مار�ش   05 يوم  ويف  فرن�سيني.  جنود 
الأبي�ش  اجلبل  اإىل  دخلنا  1960م 
لأن  الدفاع،  مواقع  حت�سني  بهدف 
�سابقتها  من  اأ�سد  �ستكون  املعركة 
�سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة  وحوايل 
عملية  يف  الفرن�سية  القوات  بداأت 
حتت  قمم  اأعايل  يف  للمظليني  اإنزال 
ومقنبلة  مقاتلة  لطائرات  تغطية 
تتقدم  الدبابات  كانت  ذلك  واأثناء 
الع�ش،  راأ�ش  الآتية:  املحاور  عرب 
وحدات  ودخلت  امل�رصع،  هالل،  واد 
واجلهة  اجلنوبية  اجلهة  من  امل�ساة 
مدافع  باأ�سلحة  ومدعمة  ال�رصقية 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  امليدان، وملا حلت 
جديد  من  املعركة  بداأت  والن�سف 

بيننا وبني اجلنود الفرن�سيني. 
كاملتني  �ساعتني  حلوايل  وا�ستمرت 
من  جوي  ق�سف  اإىل  خاللها  تعر�سنا 
ملدة  ا�ستمرت  املقنبلة  الطائرات 
�سماء  عن  ابتعدت  ثم  �ساعة  قاربت 
املعركة وف�سحت املجال لوحدات 
امل�ساة، حيث ت�سدينا لها ومنعمها 
من التقدم يف عمق اجلبل، واأف�سلنا 
اإىل  موقعنا  على  الهجومات  كل 
واأجربنها  النهار،  منت�سف  غاية 
على الرتاجع اإىل اخللف وف�سحت 
املجال ملدفعية امليدان لتق�سف 
وهكذا  جديد،  من  مواقعنا 
قيادة  باقتحام  املعركة  ا�ستمرت 
الفرن�سي  ال�ستعماري  اجلي�ش 
للطائرات، املدرعات، املدفعية، 
ووحدات امل�ساة اإىل غاية ال�ساعة 
كانت  اأثناء ذلك  ليال، ويف  الثامنة 
الطائرات الك�سافة تقوم بالتحليق 
الن�سحاب  من  اجلبل ملنعنا  فوق 
التعزيزات  هذه  كل  ورغم  منه، 
الن�سحاب  من  متكنا  والإمكانيات 
وجتاوز احل�سار والطوق الذي فر�سته 
اإىل  الفرن�سية، وغرينا موقعنا  القوات 
املجاهدين  بني  ومن  اآمنة.  جهات 
النقيب  اأذكر:  املعركة  يف  امل�ساركني 
براكني  الأول  املالزم  عثمان،  جاليل 
علي بن يون�ش ع�سو جمل�ش املنطقة 
رزاميية  الأول  املالزم  ال�ساد�سة،  
حممد الهادي ع�سو جمل�ش املنطقة 
اأحمد،  اهلل  حفظ  املالزم  ال�ساد�سة، 
احلمزة،  لعجال  بن  عثمان  املالزم 
احلمزة  بلخريي،  العيد  املالزم 
جفني  الطيب،  بن  يو�سف  ح�سني، 
علي،  بخو�ش  ميلود،  احلمزة  معمر، 
عبد  عجال،  عجال  الباهي،  حارث 
عجال  علي،  مالك  مالكية،  املالك 
براكني  ع�سال،  لعرو�سي  حممد، 
يو�سف، براكني الطاهر، بكور بوبكر، 
توايتية  لزهر،  براكني  حمدي حممد، 
جالل  حممود،  اهلل  حفظ  بوزيان، 
�سالح،  بهلول  علي،  بوطالب  حممد، 
عمار،  الدامي  عبد  �سالح،  دغبوج 
عبا�سي بوبكر، دقاي�سي ب�سري، قا�سمي 
عبد القادر، خويلدي خل�رص، براهمية 
جدواين  بو�سوان،  فارح  حممد، 
م�سعي  لزهر،  ال�سحراوي  اإبراهيم، 
اإبراهيم  الطاهر،  اأوني�ش  عبا�ش، 
بريك عمار  لندو�سني، جدي حممد، 
الباهي، فارح عبد  بن طكوك، حارث 
الدامي  عبد  �سالح،  دغبوج  الرحمان، 

عمار، اإبراهيم الطاهر. 
اإلقاء  عن  املعركة  هذه  واأ�سفرت 
مقداد  جدي  النقيب  على  القب�ش 
لل�سد  اجتيازنا  خالل  اأ�رص  الذي 
بعدها  ونقل  واملكهرب  ال�سائك 
جاليل  واملجاهد  تب�سة  �سجن  اإىل 
جدواين  املجاهد  واإ�سابة  حممد، 
عبد احلفيظ بجراح وا�ست�سهاد دغبوج 
الوردي.  بن  �سالح  وبهلول  �سالح، 
خ�سائر  الفرن�سية  القوات  تكبد  وقد 
اإ�سقاط  من  املجاهدون  متكن  حيث 
دبابات،  ثالث  واإحراق  طائرتني، 
وقتل عدد  نقل جنود،  و�سيارة  وجيب 

من اجلنود الفرن�سيني. 

     يف هذا العدد �سننقل بع�سا من املعارك احلربية التي �سارك فيها املجاهد املالزم احلمزة عثمان بن لعجال باملنطقة 
ال�ساد�سة تب�سة الولية الأوىل اأورا�س النمام�سة، واملولود �سنة 1936م بباتنة، والذي التحق ب�سفوف جي�س التحرير الوطني يف �سهر 
اأفريل 1956م، حتت قيادة ال�سهيد جفافلية علي الزين اأين كلف مبهام كاتب فرع )الفرع يتكون من ثالث ف�سائل(، وبعدها �سارك يف 

معركة جبل اأرقو الكربى التي قادها ال�سهيد لزهر �سريط اأيام 19-18-17 جوان 1956م. 

معارك جي�س التحرير الوطني مبنطقة تب�سة

اإلقاء  عن  املعركة  هذه  " اأ�سفرت 
القب�س على النقيب جدي مقداد 

الذي اأ�سر خالل اجتيازنا لل�سد 
ال�سائك واملكهرب ونقل بعدها اإىل 

�سجن تب�سة واملجاهد جاليل حممد، 
واإ�سابة املجاهد جدواين عبد احلفيظ 

بجراح وا�ست�سهاد دغبوج �سالح، وبهلول 
�سالح بن الوردي"



تقرير:  عبد الغني ال�شامي 
-  قد�س بر�س

"الإ�رسائيلية"  املحكمة  رف�ضت 
العليا، ت�ضليم جثمان ال�ضهيد �ضعدي 
غزة.  يف  لدفنه  ذويه،  اإىل  الغرابلي 
وقال �ضهيل الغرابلي )جنل ال�ضهيد(، 
العليا  الإ�رسائيلية  املحكمة  اإن 
اأبلغتهم رف�ضها ت�ضليم جثمان والده 
�ضجون  يف  اأيام   10 قبل  تويف  الذي 
الحتالل، بعد اعتقال دام 26 �ضنة. 
 " بر�س":  لـ"قد�س  الغرابلي  وقال 
حقوقية  جهات  عدة  بتوكيل  قمنا 
لل�ضليب  الدولية  واللجنة  وحمامني 
من  الأ�رسى؛  �ضوؤون  وهيئة  الأحمر 
 75( والدي  جثمان  ا�ضرتداد  اجل 
من  الثامن  يف  ق�ضى  الذي  عاما( 
جويلية اجلاري يف ال�ضجن، حيث مت 
الإ�رسائيلية  حمكمة  يف  دعوى  رفع 
الطلب". رف�ضت  واملحكمة  العليا، 
املحكمة  اأن  الغرابلي  واأو�ضح 
عقدت الأربعاء املا�ضي جل�ضة، واأن 
اأبلغهم برف�س عدة جهات  القا�ضي 
وم�ضتوطنون  الحتالل  دولة  يف 
اأن  اإىل  والده، م�ضريا  ت�ضليم جثمان 
الق�ضاء الإ�رسائيلي دخل يف الإجازة 
ال�ضنوية ملدة �ضهر. واعترب الغرابلي 
والده  جثمان  احتجاز  ا�ضتمرار  اأن 
جرمية ت�ضاف اإىل جرائم الحتالل 
اأهمية  الإن�ضانية، م�ضدًدا على  �ضد 
وفق  لدفنه  والده  جثمان  ا�ضتالم 
"مل  وقال:  الإ�ضالمية.  ال�رسيعة 
والدي  باعتقال  الحتالل  يكتفي 

النفرادي  العزل  و�ضط  �ضنة،   26
طويلة،  ل�ضنوات  الطبي  والإهمال 
يف  وفاته،  بعد  عقابه  يوا�ضل  بل 
جثمانه،  �رساح  اإطالق  رف�ضه  ظل 
"هذا  لدفنه".واأ�ضاف:  لنا  وت�ضليمه 
يف  مكان  اأي  يف  يحدث  مل  الأمر 
العامل، واإ�رسائيل الكيان الوحيد يف 
مئات  جثامني  يحتجز  الذي  العامل 
ال�ضهداء يف ثالجات املوتى ومقابل 

الأرقام ويرف�س ت�ضليهم".
�ضوؤون  من جهته، قال املخت�س يف 
فروانة:  النا�رس  عبد  ال�رسى 
من  واحد  الغرابلي  �ضعدي  ال�ضهيد 
بالإفراج  طالبنا  الذين  الأ�رسى 
مطلع  كورونا  اأزمة  بدء  منذ  عنهم 
�ضلطات  ولكن  اجلاري،  العام 
الحتالل مل ت�ضتجب ملطالبنا، ومل 

واأ�رست على  نداءاتنا،  تتجاوب مع 
اأن  اإىل  �ضجونها  يف  مقيدا  اإبقائه 
واأ�ضاف  اأيام.   10 قبل  احلياة  فارق 
املقابل  "يف  بر�س":  لـ"قد�س 
التمييز  الحتالل  �ضلطات  مار�ضت 
مئات  عن  واأفرجت  العن�رسي، 

ال�ضجناء الإ�رسائيليني".
على  بال�ضغط  فروانة  وطالب 
�ضلطات الحتالل من اجل الإفراج 
ال�ضن  وكبار  املر�ضى  الأ�رسى  عن 
الأوان.  فوات  قبل  حياتهم  واإنقاذ 
ال�ضهيد  عائلة  اأن  اإىل  فروانة  ولفت 
الغرابلي طالبت عرب حماميها بت�ضلم 
جثمانه  عن  والإفراج  الطبي  ملفه 
وعدم ت�رسيحه؛ لإلقاء نظرة الوداع 
الأخرية عليه، ودفنه وفقا لل�رسيعة 
احلقيقة  اإن  وتابع:  الإ�ضالمية. 

املرة التي يجب اأن يدركها اجلميع، 
اأن �ضلطات الحتالل مل تعد تلتفت 
اإىل ردود الأفعال التقليدية، وبيانات 
امل�ضتن�ضخة،  وال�ضتنكار  ال�ضجب 
واأ�ضار  اأ�ضري.  اأي  ا�ضت�ضهاد  عقب 
فروانة اإىل اأن ال�ضلطات الإ�رسائيلية 
حتميلها  مبفردات  تكرتث  تعد  مل 
احلقوقية  واملطالبات  امل�ضوؤولية، 
واملنا�ضدات  حتقيق  جلنة  بت�ضكيل 
الأ�رسى  �رساح  لإطالق  الروتينية 
يف  "الأو�ضاع  وتابع:  املر�ضى. 
�ضجون الحتالل ت�ضتدعي خطوات 
اأكرث  تكون  �ضغط  واأدوات  جديدة 
تاأثريا وتوظيف كافة الآليات الدولية 
املر�ضى،  الأ�رسى  عن  لالإفراج 
الأ�رسى  وحياة  حياتهم  واإنقاذ 
عموما من خطر املوت، اأو الإ�ضابة 
"كورونا". وفريو�س  بالأمرا�س 
ويعاين الأ�رسى املر�ضى يف �ضجون 
الإهمال،  �ضيا�ضات  من  الحتالل، 
لهم،  الالزمة  الرعاية  تقدمي  وعدم 
الذي  الأ�رسى  الذين  عدد  وبلغ 
 ،224 معتقالتهم  داخل  ا�ضت�ضهدوا 
من بينهم 73 ق�ضوا نتيجة التعذيب، 
و75  الطبي،  الإهمال  ب�ضبب  و69 
العتقال،  بعد  العمد  القتل  نتيجة 
و7 اآخرين ا�ضت�ضهدوا بعد اإ�ضابتهم 
بر�ضا�ضات قاتلة وهم داخل ال�ضجن، 
اإ�ضافة اإىل مئات اآخرين، توفوا بعد 
الإ�رسائيلية،  ال�ضجون  من  حتررهم 
داخل  اأ�ضابتهم  باأمرا�س  متاأثرين 
والإهمال  التعذيب  جراء  ال�ضجون، 

الطبي املتعمد.

بقلم / عبد النا�شر فروانة

اأحمد جبارة " اأبو ال�ضكر " هو واحد 
من اأولئك املنا�ضلني الذين ي�ضتحقون 
اأن تُكتب اأ�ضمائهم يف �ضجل العظماء 
للثورة  املنتميني  اأوائل  من  فهو   ،
ومقاوم   ، املعا�رسة  الفل�ضطينية 
املقاومة  تاريخ  يف  �ضجل  عنيد 
َر�س  تَُدّ لأن  تَ�ضلح  م�ضيئة  �ضفحات 
لالأجيال املتعاقبة ، ومنا�ضاًل �ضطر 
اإرثاً كفاحيا وطنياً نفخر به ، ورجاًل 
باأفكاره ومبادئه وق�ضى لأجلها  اآمن 
قا�ضم م�ضرتك  ل  �ضَكّ �ضابق  واأ�ضري   .
وطيبته  باأخالقه  الأ�رسى  بني  فيما 

وعالقاته الوطنية الوا�ضعة وب�ضاطته 
املعهودة وتوا�ضعه املثري لالإعجاب 
ورافعة  اهتمام  بوؤرة  و�ضّكل  كما   ،
معنوية للحركة الأ�ضرية جمعاء بثباته 
و�ضموده طوال ما يزيد عن ربع قرن 
اأم�ضاها خلف ق�ضبان ال�ضجون ، . " 
اأبو ال�ضكر " .. منفذ اأ�ضهر العمليات 
الع�ضكرية ، حفر ا�ضمه على جدران 
تاريخ  يف  ب�ضمته  وو�ضع   ، الزنازين 
احلركة الأ�ضرية ، و�ضاهم مع اإخوانه 
ورفاقه يف تاأ�ضي�س مدر�ضة ال�ضجون 
قوياً  منا�رساً  كان  حترره  وبعد   ،
وم�ضانداً  حلريتهم  وداعماً   ، لهم 
اأنل  مل   . العادلة  لق�ضيتهم  قوياً 

اأ�ضوار �ضجون  �رسف اللقاء به خلف 
الحتالل الإ�رسائيلي ، واإمنا اإلتقيته 
للمرة الأوىل يف غزة ال�ضمود ،  حراً 
واجتمعت به مراراً يف كل من اجلزائر 
م�ضاركتنا  خالل  والعراق  واملغرب 
يف موؤمترات خا�ضة بالأ�رسى عقدت 
ولقاءاته  حتركاته  وتابعت   ، هناك 
الفعاليات  يف  وم�ضاركاته  املتكررة 
والعت�ضامات منذ حترره ، وزياراته 
الأ�رسى  وزير  برفقة  املتوا�ضلة 
عي�ضى قراقع لأ�رس وعائالت الأ�رسى 
والتي مل تتوقف حتى حلظة رحيله ، 
الأ�رسى  اأبرز  من  واحد  حقاً  فكان 
والأوفياء  املخل�ضني  املحررين 

لزمالئه الأ�رسى وق�ضاياهم. مل يكن 
اأو  ثائراً  لنا  بالن�ضبة   " ال�ضكر  اأبو   "
منا�ضاًل عادياً ، اأو جمرد اأ�ضري �ضابق 
واإمنا   ، ال�ضجن  يف  عاما   27 اأم�ضى 
ثناياها  يف  حملت  ثقيلة  جتربة  هو 
والوقفات  املحطات  من  الكثري 
ت�ضتحق  التي  البارزة  والعالمات 
جبارة  اأحمد   . والعتزاز  الفخر 
عام  مواليد  من   ،  " ال�ضكر  اأبو   "
ترم�ضعيا  قرية  �ضكان  ومن   ،  1936
�ضمال مدينة رام اهلل ، وانتمى للثورة 
خالل  من  املعا�رسة  الفل�ضطينية 
الأوىل  ال�ضنوات  يف   " فتح   " حركة 
اخلام�س  يف  وقام   ، لنطالقتها 

 " بتفجري   1975 عام  جويلية  من 
يف  باملتفجرات  مليئة   " ثالجة 
اأ�ضفر  مما  بالقد�س  �ضهيون  ميدان 
 78 واإ�ضابة  ا�رسائيلياً   13 مقتل  عن 
من  الع�رسين  يف  واعتقل   ، اآخرين 
، واأطلق �رساحه  �ضبتمرب عام 1976 
بعد  الثالث من جوان عام 2003  يف 
27 �ضنة اأم�ضاها يف غياهب ال�ضجون 
، لريحل عنا اثر نوبة قلبية ، ويتوارى 
عن الأنظار فجاأة ودون مقدمات يف 
 2013 جويلية  من  ع�رس  ال�ضاد�س 
 ، نادرة  �ضخ�ضية   .. ال�ضكر  اأبو   .
.. حامال  وغنية  عا�س حياة خ�ضبة 
تاريخاً  ف�ضنع   ، ور�ضالة  ق�ضية 

حافاًل بالبطولت واملاآثر ، بالعذاب 
 ، والب�ضاطة  بالتوا�ضع   ، واملعاناة 
والت�ضحية  بالعطاء  غنياً  اإرثا  وترك 
�ضعبه  وع�ضقه   ، الثورة  فاأحبته   ،
له  فكتبت   ، وطنه  ثرى  واحت�ضنه 
ا�ضمه  ورددت  والأ�ضعار  الق�ضائد 
اأبو   . الأجيال  و�ضتحفظه  ال�ضفاه 
خطفه  الذي  الرجل  ذاك   .. ال�ضكر 
عن  ليبعده   ، مقدمات  دون  املوت 
حياتنا  عن  �ضم�ضه  وليُغيب  عيوننا 
 ، فينا  حا�رساً  ا�ضمه  بقى  فيما   ،
وذكراه باقية مل ولن تختفي اأبداً من 
ذاكرتنا ، وجنمه ال�ضاطع �ضيبقى يف 

قلوبنا .
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اأبو ال�شكر 

الرجل الذي توارى عن الأنظ�ر فج�أة
اأ�شعب اللحظات هي تلك التي تقرر فيها الكتابة عن منا�شلني كانوا عظماء يف حياتهم فوق الأر�س ، وظلوا 

عظماء يف جوفها بعد مماتهم ، عن رجال �شدقوا واأوفوا ما عاهدوا اهلل عليه ، وحملوا هموم �شعبهم وق�شيته 
العادلة ، وجعلوا من الوطن م�شروعهم ، واختاروا طريق الن�شال قدرهم ، عن اأ�شرى �شابقني اأم�شوا زهرات 

�شبابهم و�شنوات طويلة من اأعمارهم يف �شجون الحتالل، فاأدركوا معنى ال�شجن وحجم املعاناة ، لي�شكلوا �شنداً 
قويًا لزمالئهم الذين ل يزالوا يقبعون يف ال�شجون ويعانون �شداأ القيد وق�شوة ال�شجان 

الحتالل يبلغ ع�ئلة ال�ضهيد الغرابلي رف�ضه 
ت�ضليمهم جثم�نه

تقرير: دعاء اجليو�شي.

واخلم�ضني... الثامن  عامه  اأمت  رجل 
واأدب  والذوق  ومعتاد  طبيعي  اأمر 
ال�ضلوك يوجب عليك اأن تهنئه وتتمنى 
اأن  ولكن  �ضعادة.  اأكرث  قادما  عاما  له 
اإن�ضان عامه التا�ضع واخلم�ضني  يدخل 
،يحب  ال�ضجون  يف  ثلثاها  يق�ضي  واأن 
الروايات،  ويكتب  ينجب  ويتزوج؛ 
يقد�س الزيت و�رسه فاأنت اإذا يف باقة 
حتفظ  التي  �ضوارعها  جتوب  الغربية 
حتفظ  كما  دقة  وليد  ور�ضم  اأ�ضم 
باقة  اأب�رست  ال�ضم�س.  وجه  الأر�س 
مثل  يف  الأوىل  للمرة  وليد  وجه  نور 
وا�ضاءت   1962-7-18 اليوم  هذا 
ال�ضجن  يذهب  اأن  قبل  �ضمعة   24 له 
عاما   35 منذ  و�ضاحبها،  بال�ضموع 
عام  كل  لوليد  تذرف  الغربية  وباقة 
كحرز  يجمعها  �ضجنه  يف  وهو  دمعة 
وال�ضموع  الدموع  �ضالت  به.  يفرط  ل 
اآلم ما م�ضى من الأيام واآمال قادمها 
�ضوب  ال�ضجون  و�ضاحات  باقة  من 
ق�ضة  لوليد  �ضادة  يا  اللد  ويف  اللد، 
م�ضقط  فهي  مقيم  وحب  قدمي  هوى 
وقدي�ضته  حب�س  جورج  ملهمه  راأ�س 
يف  ب�ضناء  وليد  تعرف  �ضالمة.  �ضناء 
العام 1996 عندما التقته داخل �ضجنه 
الأ�رسى  مع  مقابالت  اإجرائها  اأثناء 
وتكررت  اليافاوية  ال�ضبار  ل�ضحيفة 
قلبه  كان  زيارة  كل  ومع  له  زياراتها 
�ضنوات  لثالث  قلبها...  وكذا  يخفق 
حتا�رس  ال�ضجون  جدران  ظلت  تالية 
بربدها �ضيال من امل�ضاعر التي حملها 
بتاريخ  لبع�ضهما.  ووليد  �ضناء  الثنائي 
مطلبية  معارك  وبعد   1999-8-10

داخل ال�ضجون وق�ضائية خارجها توج 
يف  قرانهما  بعقد  الق�ضة  العا�ضقان 
بح�ضور عدد حمدود  �ضجن ع�ضقالن 
جدا من الأهل وت�ضعة من رفاق القيد. 
دقة  وليد  متكن   2019 العام  اوا�ضط 
�ضجنه  داخل  من  نطفة  تهريب  من 
ميالد  اأ�ضمياها  طفلة  و�ضناء  لينجب 
على  حمب�ضه  من  وليد  عربها  ليخرج 
وليد  باإت�ضاعاها...ولد  للحياة  �ضيقه 
لل�ضم�س  وخرج  جديد  من  مبيالده 
واأبناء  م�ضتقبلها  يكون  اأن  يجب  بفتاة 
جيلها خمتلف هذه ر�ضالة �ضناء ووليد 
وليد  اأمت  اليوم  وميالدنا.  مبيالدهما 
اأثقلته  عامه الثامن واخلم�ضني بج�ضد 
ال�ضنوات وروح ظلت فتية وعقل متقد 
ومت�ضح  اجللجلة  ت�ضئ  �ضناء  ومعه 
الزمن  ندوب  به من  ما علق  قلبه  عن 
وبينهما زهرة هي ميالد جيل لن ي�ضل 

الطريق.
هوام�س الن�س:

فل�ضطيني  منا�ضل  دقة:  وليد منر   -*
ولد عام 1962 وهو اأ�ضري لدى الحتالل 

منذ العام 1986.
منا�ضلة  �ضالمة:  اأحمد  �ضناء   -*
وليد  على  قرانها  عقدت  فل�ضطينية 

وهو داخل ال�ضجن.
*- ميالد:طفلة يف عامها الأول اأجنبها 

وليد �ضناء من خالل نطفة مهربة.
تقع  فل�ضطينية  الغربية:قرية  باقة   -*
قرب مدينة حيفا يف الأرا�ضي املحتلة 

عام 48 وهي م�ضقط راأ�س وليد.
و�ضط  تقع  فل�ضطينية  اللد:مدينة 
وهي   1948 عام  املحتلة  الأرا�ضي 
�ضخ�ضياتها  ومن  �ضناء  راأ�س  م�ضقط 

البارزة د جورج حب�س.

بني ميالد ووليد �ضن�ء 
تغزل احللم
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تقرير: اإعالم الأ�سرى

�أ�شقاء  ثالثة  �الحتالل  �عتقل  فيما   .
يف ليلة و�حدة من خميم �لعروب �شمال 
�خلليل وهم " �إيهاب و�أحمد وعبد�هلل 
�عتقلت  و  ريا.  �أبو  عبد�هلل  حممد   "
�لعام  �ل�شتة �الأوىل من  �ل�شهور  خالل 
�جلاري �شابني بعد �إطالق �لنار عليهم 
"هيثم  �ل�شاب  وهم  بجر�ح  و�إ�شابتهم 
�إبر�هيم بلل"، �عتقل بعد �إطالق �لنار 
�لبطن  يف  بر�شا�شة  و�إ�شابته  عليه 
بزعم  �لع�شكري،  قلنديا  حاجز  قرب 
ونقل  طعن،  عملية  تنفيذ  حماولته 
“ت�شعاري  م�شت�شفى  �إىل  �إثرها  على 
�عتقلت  كذلك  للعالج.  ت�شيدك” 
"ر�شمي �خلطيب" )32 عاماً(   �ل�شاب 
�ملربح  بال�رضب  عليه  �العتد�ء  بعد 
مما ت�شبب بك�رض يف يده �لي�رضى �لتي 
�شابقة  �إ�شابة  جّر�ء  من عجز،  تعاين 
حتقيق  مركز  �إىل  ونقل   ،2002 عام 
حمكمة  �أ�شدرت  "ع�شقالن"فيما 
بال�شجن  حكماً  �لع�شكرية  �الحتالل 
�ملوؤبد على �الأ�شري "�شحبان �لطيطي" 
من بلدة �لظاهرية �إ�شافة �إىل غر�مة 
�شيقل  �ألف  و800  مليون  بقيمة  مالية 
عام  منذ  معتقل  �الأ�شري  �أن  علما 
2015، على خلفية تنفيذ عملية ده�س 
�أدت �إىل مقتل م�شتوطن. بينما عزلت 
من  �أ�شريين  �الحتالل  �شجون  �إد�رة 
عمر  وهم  قا�شية،  �خلليل يف ظروف 
خرو�ط وهو حمكوم بال�ّشجن �ملوؤبد 
و)18( عاماً،  وحامت �شادق �لقو��شمة 
حمكوم بال�ّشجن �ملوؤبد و18عاماً، وال 

ز�لو� قابعني يف �لعزل .

اعتقال الأطفال

�شلطات  باأن  �الأ�رضى  �إعالم  وبني 
�لقا�رضين  �عتقال  و��شلت  �الحتالل 
�أعمارهم  من  ع�رض  �لثامنة  دون  ما 
و�شلت حاالت  بحجج خمتلفة، حيث 
�العتقال بني �لقا�رضين خالل �لن�شف 

�الأول من �لعام )65( حالة �عتقال من 
�أعمارهم  تتجاوز  مل  �أطفال  بنيهم 
فهد  "عبد�هلل  �لطفل  منهم  عاماً،   12
�شبارنة" 11 عاماً من بيت �أمر �شمال 

�خلليل .
�عتقلت  �الحتالل  قو�ت  وكانت 
�لباي�س"  ب�شام  "مر�د  �لطفل �جلريح 
�خلليل  يف  �لفو�ر  خميم  من  17عاماً 
بعد �إطالق �لنار عليه و�إ�شابته بجر�ح 
ومت نقله �إىل م�شت�شفى �شوروكا يف بئر 

�ل�شبع .

اعتقال الن�ساء

�لعام  خالل  �الحتالل  و��شل  كما 
و�لفتيات  �لن�شاء  ��شتهد�ف  �جلاري 
 8 �لتقرير  ر�شد  حيث  �خلليل،  من 
بينهم  �خلليل،  من  �عتقال  حاالت 
"ريان  �لبوليتكنك  جامعة  يف  �لطالبة 
�أبو حلتم" )21 عاما( من بلدة  جمال 
مد�همة  بعد  �خلليل  غرب  ترقوميا 
جامعة  يف  و�لطالبة  عائلتها،  منزل 
عاكف  لني   " فل�شطني  بولتكنيك 
ببلدة  منزلها  من  عاما(   23( عو�س" 
بيت �أمر �شمال �خلليل . كذلك �عتقلت 
�ملعلمة " رو�ن �شاكر قباجة" من بلدة 

ترقوميا غرب حمافظة �خلليل، وهي 
علي  "وفاء  و�لفتاة  �أطفال،  الأربعة  �أم 
�قتحام  بعد  عاماً(   19( زهرة"  �أبو 
�خلليل،  يطا جنوب  و�لدها يف  منزل 
و�ل�شيدة "مي�شون �لطميزي" من بلدة 
�إذنا غرب �خلليل بعد �قتحام منزلها. 
كذلك �عتقلت قو�ت �الحتالل �ل�شيدة 
"رماح حممد �شلطان " )25 عاماً( من 
مدينة حلحول �شمال �خلليل، بعد �أن 
د�همت منزلها وفت�شته وهي �أم لطفل 

يبلغ من �لعمر عاماً ون�شف.

اإ�سراب عن الطعام

وخالل �لن�شف �الأول من �لعام �جلاري 
�إ�رض�بات  �خلليل  من  �أ�شريين  خا�س 
على  �حتجاجاً  �لطعام  عن  مفتوحة 
�عتقالهم �الإد�ري وهم �الأ�شري "�شامي 
حممد جنازرة" )48عام( ، وهو �أ�شري 
عاماً   11 جمموعه  ما  �أم�شى  �شابق، 
�عتقاله  و�أعيد  �الحتالل  �شجون  يف 
�الإد�ري  له  وجدد   ،2019 �شبتمرب  يف 
خلو�س  دفعه  �لذي  �الأمر  مر�ت،   3
يوماً   23 ��شتمر  �لطعام  عن  �إ�رض�ب 
�لتو�شل  بعد  �إ�رض�به  وعلّق  متتالية، 
�الحتالل  �شجون  �إد�رة  مع  التفاق 

�عتقاله  �شقف  بتحديد  يق�شي 
عن  �إ�رض�بني  خا�س  وكان  �الإد�ري، 
�لطعام يف �عتقاالت �شابقة. و�الأ�شري 
مدينة  من  غنيمات"  �إبر�هيم  "فادي 
عامني  �أم�شى  حمرر  �أ�شري  �خلليل، 
�عتقاله   و�أعيد  �الحتالل  �شجون  يف 
�أيام  وبعد   ،2019/9/28 بتاريخ 
�إد�ري  �عتقال  قر�ر  بحقه  �أ�شدرت 
�الإد�ري  له  وجددت  �شهور،   4 ملدة 
جوهري  قر�ر  و�أ�شدرت  مرتني 
بوعده  نكث  �الحتالل  ولكن  بحقه، 
�لذى  �الأمر  �جلوهري،  قر�ر  و�شحب 
دفع �الأ�شري يوم 24 يونيو �لدخول يف 
على  �حتجاجاً  �لطعام  عن  �إ�رض�ب 
�الإد�ري دون تهمه،  ��شتمر�ر �عتقاله 
ومت عزله يف زنازين عوفر، وال يز�ل 
يخو�س  يوليو  من  ع�رض  �لثالث  حتى 

�الإ�رض�ب.

قرارات اإدارية

حماكم  و��شلت  ذ�ته  �ل�شياق  يف 
من  �الأول  �لن�شف  خالل  �الحتالل 
�لقر�ر�ت  �إ�شد�ر  �جلاري  �لعام 
حيث  �خلليل  �أ�رضى  بحق  �الإد�رية 
�إ�شد�  �الأ�رضى  �إعالم  مكتب  ر�شد 
�أ�رضى  بحق  �إد�رياً  قر�ر�ً   )150(
لهم  جدد  �أ�شري�ً   )96( بينهم  �خلليل 
بينما  خمتلفة،  لفرت�ت  �الإد�ري 
قر�ر�ت  بحقهم  �شدرت  �أ�شري�ً   )54(
ما بني  تر�وحت  �الأوىل،  للمرة  �إد�رية 
من  غالبيتهم  �أ�شهر  �شتة  �إىل  �شهرين 
�عتقلو�  �لذين  �ملحررين  �الأ�رضى 
من  بني  ومن   . �الحتالل  لدى  �شابقاً 
�شدرت بحقهم قر�ر�ت �إد�رية �لنائب 
�لفل�شطيني  �لت�رضيعي  �ملجل�س  يف 
�الأ�شري "حممد جمال نعمان �لنت�شة" 
)62 عاما ( ملدة 4 �شهور للمرة �لثانية 
�العتقال  وجددت  �لتو�ىل،  على 
�الأ�شري  بحق  �لثانية  للمرة  �الإد�ري 
عاما   61 �لنت�شة"  نعيم  "نبيل  �ل�شيخ 

ًملدة 4 �أ�شهر .

خالل الن�سف الأول من العام اجلاري

350 حالة اعتقال من اخلليل 
وا�سلت �سلطات الحتالل ال�سهيوين حمالت العتقالت بحق املواطنني من مدينة اخلليل، والتي تعترب من اأكرث املدن 

الفل�سطينية التي تتعر�ض لال�ستنزاف الب�سري من خالل العتقالت امل�ستمرة التي يتعر�ض لها اأبنائها، حيث ر�سد 
املكتب )350( حالة اعتقال من املدينة خالل الن�سف الأول من العام اجلاري. واأو�سح اإعالم الأ�سرى باأن مدينة اخلليل 

تعر�ست خالل ال�سهور ال�ستة الأوىل من العام اجلاري للع�سرات من عمليات املداهمة والقتحام وحمالت التفتي�ض 
والعتداء على املواطنني مبا فيهم الن�ساء والأطفال، كما �سادروا اأجهزة ات�سال وحوا�سيب خالل عمليات العتقال 

وم�سادرة اأموال وم�ساغ ذهبية 

بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

�ل�شاخمة  �لقامات  ح�رضة  يف 
و�ل�شمود  �ل�شرب  جرن�الت 
و�ملتخندقة  �جلمر  على  �لقاب�شني 
�إنهم  �ل�شامخ،  كالطود  قالعها  يف 
و�أ�شري�تنا  �الأبطال  �لبو��شل  �أ�رض�نا 
غياهب  يف  �لقابعني  �ملاجد�ت 
�الحتالل  زنازين  وخلف  �ل�شجون 
و�لروؤو�س  �لهامات  تنحني  �لغا�شم 
�إجالالً و�إكبار�ً �أمام عظمة �شمودهم 
عظمة  من  خجاًل  �لورود  وحتمر 
ت�شحياتهم، �إخوتي �الأماجد �أخو�تي 
�ل�شامدين  دربي  رفاق  �ملاجد�ت 
يف  �ملتمر�شني  �لثابتني  �ل�شابرين 

قالع �الأ�رض.
�الأفا�شل  �أحبتي  �لقر�ء  �أعز�ئي 
ت�شليط  هو  �ليوم  ب�شدده  �أنا  فما 
�الأ�رضى  حاالت  �أخطر  على  �ل�شوء 
يف  �ملزمنة  باالأمر��س  �مل�شابني 
يعانون  و�لذين  �الحتالل  �شجون 
�الإد�رة  �شيا�شات  من  �لويالت 
عالجهم  تتعمد  �لتي  �لعن�رضية 
بت�شخي�س  �لقيام  دون  بامل�شكنات 
�مل�شتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �شليم 
فري�شة  لرتكه  �الأمر��س  مع 
لالأمر��س و�ملوت �لبطيء ينه�س يف 
�أج�شادهم. و�الأ�شري �ملري�س ن�شال 
و�الأربعون  �خلام�شة  �بن  عاهور  �أبو 
�الإهمال  �شحايا  �أحد  هو  ربيعاً 
�لطبي �ملتعمد �لتي متار�شها �إد�رة 
بني  يعي�س  و�لذي  بحقه  �ل�شجون 
حياته  يهدد  �لذي  �ملر�س  مطرقة 
و�شند�ن جتاهل �الحتالل ملعاناته، 
�لرملة(  )�شجن  يف  حالياً  و�لقابع 
من  طويلة  قائمة  �إىل  �ن�شم  و�لذي 
�أ�شماء �ملر�شى يف غياهب �ل�شجون 
رهن  موقوف  وماز�ل  ودياجريها، 

�لتحقيق..
- �الأ�شري:- ن�شال �أبو عاهور

- تاريخ �مليالد:- 1975/01/03م
- مكان �الإقامة :- بيت حلم جنوب 

�ل�شفة �لغربية
من  متزوج  �الجتماعية:-  �حلالة   -
�ل�شيدة "حنان مو�شى" و�أب وله من 

�الأبناء �شبعة
يونيو/  23 �العتقال:-  تاريخ   -

حزير�ن 2020م
م�شت�شفى  �العتقال:-  مكان   -

)�شجن �لرملة(
- �حلكم:- موقوف رهن �لتحقيق

�الأ�شري:-  �عتقال  عملية  كيفية   -
ن�شال �أبو عاهور

منزل  �الحتالل  قو�ت  حا�رضت   -
بيت  مدينة  من  عاهور  �أبو  �ال�شري 
حلم جنوب �ل�شفة �لغربية فجر يوم 
يونيو/حزير�ن  �ملو�فق23  �لثالثاء 
�لر�بعة  �ل�شاعة  متام  يف  2020م 
باب  بك�رض  قامت  حيث  و�لن�شف 
منزله ومن ثم �قتحامه وتفتي�شه وبعد 

ذلك قيدوه و�ن�شحبو� من �ملكان �إىل 
جهة غري معلومة علما حاولت زوجة 
من  �الحتالل  جنود  �إيقاف  �الأ�شري 
�عتقال زوجها و�أخربتهم �أنه مري�س 
يف  جر�حية  عملية  �أجرى  و�أنه  كلى 
�أيام  ع�رضة  نحو  قبل  �ل�شمال  جهة 
يف  ثانية  عملية  الإجر�ء  يحتاج  و�أنه 
�لكلى، فرد عليها �ل�شابط �ل�شهيوين 
يريدون  ولكنهم  ذلك  يعلمون  باأنهم 
�عتقاله، م�شيفًة �أن جنود �الحتالل 
�أبنائها يف  برفقة  باحتجازها  قامو� 
�حدى �لغرف قبل �أن يقيدو� زوجها 
�أن  و�شبق  �ملكان  من  و�الن�شحاب 
�شجون  يف  �ملحرر  �الأ�شري  �أم�شى 
حيث  �شهر�ً  ع�رض  خم�شة  �الحتالل 
�عتقل  كما   ،1991 �لعام  يف  �أعتقل 
ن�شاطه  خلفية  على   2018 �لعام  يف 
يف  �الإ�شالمي  �جلهاد  حركة  يف 

فل�شطني.
�حلالة �ل�شحية لالأ�شري:- ن�شال �أبو 

عاهور
فيما  �لقابع  عاهور  �أبو  �ال�شري 
يعاين  �لرملة(  )�شجن  م�شفى  ت�شمى 
موؤخر�  تبنّي  وقد  كلوي  ف�شل  من 
�لكلى  �رضطان  مبر�س  م�شاب  �أنه 
وو�شعه �ل�شحي حرج للغاية، وقد مت 
�لتحقيق معه من قبل �ل�شاباك رغم 
ما يعانيه من �أمر��س ويعي�س بكلية 
عاماً   12 قبل  بزر�عتها  قام  و�حدة 
�إىل جانب حاجته �مل�شتمرة لغ�شيل 
�لكلى ومن باب �لعلم مت تقدمي طلب 
من قبل حمامية ملحكمة �الحتالل 
عنه  باالإفر�ج  للمطالبة  عوفر  يف 
بحكم و�شعه �ل�شحي �خلطري للغاية، 
تقدمي طلب  �لطلب ومت  رف�س  ومت 
حمكمة  جل�شة  و�شتعقد  ��شتئناف 

بهذ� �ل�شاأن غد� �خلمي�س.
�أوجه ند�ئي  من على �شطور مقايل 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  كافة  �إىل 
�ل�شحة  منظمة  وخا�شة  �لدولية 
ومنظمة  �الحمر  و�ل�شليب  �لعاملية 
�لعاجل  بالتدخل  حدود  بال  �أطباء 
ن�شال  �ملري�س  �الأ�شري  الإنقاذ حياة 
لتقدمي  عنه  لالإفر�ج  عاهور  �أبو 
�ل�شجون-  خارج  له  �لالزم  �لعالج 
�حلرية كل �حلرية الأ�رض�نا �لبو��شل 
و�ل�شفاء  �ملاجد�ت-  و�أ�شري�تنا 
�لعاجل للمر�شى �مل�شابني باأمر��س 
خمتلفة - �حلرية كل �حلرية الأ�رض�نا 

و�أ�شري�تنا �ملاجد�ت.

ي�سارع مر�ض ال�سرطان يف �سجون الحتالل

الأ�ضري ن�ضال اأبو عاهور 
يعي�ش بكلية واحدة 

)1975م - 2020م (

�أكد نادي �الأ�شري، �أن عدد�ً من �الأ�رضى 
بالغاز،  ر�شهم  باالختناق عقب  �أُ�شيبو� 
�الإ�رض�ئيلية  �لقمع  وحد�ت  قبل  من 
�لتي نفذت عملية قمع و�قتحام و��شعة 
يف  �الأ�رضى  الأق�شام  �ملا�شية  �لليلة 
�أن  �الأ�شري  نادي  "عوفر".وبني  �شجن 
يف  متو�جدة  تز�ل  ما  �لقمع  وحد�ت 
مغلقة،  �الأق�شام  كافة  و�أن  �ل�شجن، 
فيما ذروة عملية �لقمع �شهدها ق�شمي 
�إ�شابات  �ُشجلت  حيث  و)21(،   )22(

�إىل  �الأ�رضى  �أحد  ونُقل  باالختناق، 
�لقمع.  لقو�ت  بعد مو�جهته  �لزنازين، 
و�أ�شاف �أن �الأ�رضى يف �شجن "عوفر" 
فجر  �أخرى جرت  قمع  عملية  و�جهو� 
��شتخدمت  حيث   ،)16( للق�شم  �أم�س 
قو�ت �لقمع  خاللها �لكالب �لبولي�شية، 
ونقل على �إثرها �أ�شري �إىل �لعزل، كما 
من  ف�شايل  ر�مي  �الأ�شري  نقل  وجرى 
�الأ�رضى  من  مطالبات  وبعد  �ل�شجن، 
�لق�شم،  �إىل  �ملعزول  �الأ�شري  باإعادة 

رف�شت �الإد�رة، و�رضع �الأ�رضى بالطرق 
�الإد�رة  وردت  و�لتكبري،  �الأبو�ب  على 
نادي  وحذر  �لقمع.  قو�ت  با�شتدعاء 
بحق  يجري  ما  خطورة  من  �الأ�شري 
وح�شية  قمع  عمليات  من  �الأ�رضى، 
حقوقهم  ت�شتهدف  تنكيلية  و�إجر�ء�ت 
�ملخاطر  �أن حدة  موؤكد�ً  ومنجز�تهم، 
�لوباء  �نت�شار  �حتمالية  مع  تت�شاعد 
�الإعالن  بعد  خا�شة  �شفوفهم،  بني 
عن �إ�شابة �الأ�شري �ملري�س بال�رضطان 

كمال �أبو وعر، و��شتمر�ر �إد�رة �شجون 
�إ�شابات  عن  �الإعالن  يف  �الحتالل 
وحجر  �شجانيه،  بني  بالفريو�س 
�الأ�شري  نادي  وحّمل  منهم.  �لع�رض�ت 
�الحتالل �مل�شوؤولية �لكاملة عن م�شري 
مطالبته  وجدد  �شجونه،  يف  �الأ�رضى 
بالتدخل �لعاجل لالإفر�ج عن �ملر�شى 
يُ�شار  و�لن�شاء.  و�الأطفال  �ل�شن  وكبار 
يف  يقبعون  �أ�شري   1000 �أكرث  �أن  �إىل 

�شجن "عوفر" بينهم �أطفال. 

الأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي

اإ�ضابات بالختناق بني اأ�ضرى "عوفر" جراء اقتحام
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 تعالت الأ�صوات املطالبة ب�رضورة 
بالبالد من  العليا  ال�صلطات  تدخل 
ل�صرتجاع  العاجل  التدخل  اأجل 
حتقق  مل  التي  ال�صتثمار  اأموال 
ت�صجيل  و  املرجوة  النتائج 
نحو  بتحويلها  وخروق  جتاوزات 
املن�صق  نا�صد   . جمهولة  وجهة 
اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب 
رئي�س   ، عيوة  بن  علي  ال�رضقي 
 ، تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ب�رضورة التدخل ال�صخ�صي لدوائر 
حتقيق  لفتح  املعنية  الخت�صا�س 
وجهة  م�صري  يف  وادري  اأمني 
ا�صتفاد  التي  ال�صخمة  الأموال 

امل�صتثمرين  من  جمموعة  منها 
ال�صابق  النظام  عهد  يف  اخلوا�س 
بعيدا  لتحويلها  اللجوء  ثم  ومن 
ما  وهو   ، احلقيقية  وجهتها  عن 
النتائج املرجوة  دون حتقيق  حال 
امل�صاريع،  من  النوع  مثل هذا  من 
دون ن�صيان ي�صيف نف�س املتحدث 
باخلزينة  ج�صيمة  اأ�رضارا  اإحلاق 
ال�رضيبي  التهرب  ب�صبب  العمومية 
اأن  عيوة  بن  قال  ثانية  جهة  من   .
غالبية هاته امل�صاريع ال�صتثمارية 
الفالحي  و  ال�صناعي  بالقطاعني 
على  املوافقة  مت  ال�صياحي  و 
ملتوية مبنية على  معظمها بطرق 

املح�صوبية و املحاباة و الو�صاطة 
املعايري  مع  يتنافى  ما  وهو 
املعلقة  الآمال  و  بها  املعمول 
الدخل  م�صادر  كتعزيز  عليها 
لقطاع  التبعية  لإنهاء  الوطني 
اأ�صعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 
يف البور�صات العاملية ، ناهيك عن 
الكم  رغم  البطالة  ارتفاع معدلت 
ال�صتثمارية  امل�صاريع  من  الهائل 
وجب  التي  الثالثة  بالقطاعات 
لبطاقاتها  املتتبع  نظر  يف  عليها 
ا�صتحداث  الفنية  و  التقنية 
منا�صب �صغل دائمة وموؤقت ، ويف 
عيوة  بن  علي  يرى  مت�صل  �صياق 

القت�صادية  لالأزمة  بالنظر  اأنه 
بات  فاإنه  البالد  بها  متر  التي 
الأموال  ا�صرتجاع  ال�رضوري  من 
تبديد  ملفات  حتويل  اأو  املذكورة 

املال العام لالأجهزة الق�صائية .
ويف مو�صوع مت�صل فقد �صدد نف�س 
متديد  �رضورة  على  املتحدث 
�صاهمت   التي  للبنوك  التحقيق 
املوجهة  الأموال  تبديد  يف 
لال�صتثمار عن طريق منح قرو�س 
م�صتثمرين  لفائدة  �صمانات  بدون 
خوا�س ف�صلوا على طول اخلط يف 

جت�صيد م�صاريعهم .
جناة ،ح 

املع�ضلة اأ�ضرت باخلزينة وقوائم غري منتهية للتهرب ال�ضريبي 

من�سق املجتمع املدين يطالب با�سرتجاع اأموال اال�ستثمار 

يف وقت تنتهج �ضيا�ضة الربيكولج لإعادة تاأهيله 

 من يعطل الطريق بني مترنا�ست- عني �سالح ؟

اأحمد باحلاج 

م�صتعملي  من  الع�رضات  ندد 
الطريق الوطني الرابط بني مدينتي 
املمتد على  مترنا�صت وعني �صالح 
لهم   ت�رضيح  يف   ، كلم   700 م�صافة 
ا�صتيائهم  عن  »الو�صط«  يومية  مع 
وتذمرهم ال�صديدين من ما و�صفوه 
م�صتمر  ب�صكل  املهرتئة  بالو�صعية 
لطريق بعد تاأكل اأر�صيته يف مقاطع 
الرابط  ال�صطر  غرار  على  عديدة 
–مولي  –اينكر  امقل  عني  بني 
ناهيك  اأراك  بقرية  مرورا  حل�صن 
املقاطعة  باجتاه  الأخرية  هذه  عن 
حت�صي  التي  �صالح  عني  الإدارية 
اأزيد من 2780 نقطة �صوداء ، الأمر 
معدلت  ارتفاع  يف  �صاهم  الذي 
اإ�صافة   ، املميتة  املرور  حوادث 
اإىل اإحلاق اأ�رضار ج�صيمة مبركبات 

الناقلني العمومني واخلوا�س .
ن�صطاء  نا�صد  فقد  ثانية  جهة  من 
بولية  وجمعويون  حقوقيون 

مترنا�صت يف معر�س حديثهم معنا 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رضورة  تبون 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  م�صالح 
يرتاأ�صها  حتقيق  جلنة  لإيفاد  جراد 

للوقوف  العمومية  الأ�صغال  وزير 
على تداعيات التاأخر غري املربر يف 
اإعادة تاأهيل الطريق املذكور الذي 
مادية  خ�صائر  الدولة  خزينة  كبد  
املرجوة  النتائج  حتقيق  دون  كبرية 

ل  الطريق  هذا  و�صعية  اأن  بدليل 
تزال بعيدة  عن تطلعات املواطنني 
. ومعلوم اأن مواطني ولية مترنا�صت 
للمطالبة  احتجاجية  حركة  نظموا 
ل  التي  الطريق  بو�صعية  بالتكفل 
 ، الهرتاء  من  حالة  ت�صكو  تزال 
يتنافى مع  القائم  اأن امل�صكل  حيث 
للولة  اجلمهورية  رئي�س  توجيهات 
اأين  بالولة  احلكومة  لقاء  خالل 
للميدان  النزول  ب�رضورة  الزمهم 
املواطنني  لن�صغالت  ال�صتماع  و 
بتطبيق  بها  التكفل  خلف  وال�صعي 
الإمكانات  و  الأولويات  مبداأ ح�صب 
غليان  احتواء  بهدف   ، املتاحة 
املتم�صكة  الجتماعية  اجلبهة 
جدير   . عنهم  العزلة  فك  ب�رضورة 
العمومية  الأ�صغال  اأن قطاع  بالذكر 
التي  القطاعات  بني  من  يعترب 
عن  الولئية   ال�صلطات  عجزت 
تفكيك طال�صمها ب�صبب غياب اإرادة 
حقيقية للق�صاء على النقائ�س التي 

جتاوزها الزمن .

املواطنني  من  عدد  ا�صتكى 
الهي�صة  بور  مبنطقة  القاطنني 
من   ، ورقلة  بولية  النائية 
التي  امل�صجلة  النقائ�س 
و   ، حياتهم  ونغ�صت  اأرهقتهم 
اإق�صاء  امتعا�صهم  من  زاد  ما 
منطقتهم من امل�صاريع التنموية 
وتعهد  احلكومة  اأقرتها  التي 
بها  وخ�س  الأول    الوزير  بها 
مناطق اجلنوب واله�صاب العليا 
املحليني  املنتخبني  واعتماد   ،
مترير  يف  املفا�صلة  مبداأ  على 

امل�صاريع التنموية  .
القاطنني  ال�صكان  بع�س  اأعرب 
عن   ، املذكورة  باملنطقة 
ال�صديدين  وتذمرهم  ا�صتياءهم 
من  جهتهم  اإق�صاء  جراء 
الأمر   ، الإمنائية  امل�صاريع 
املعاناة  يعي�صون  جعلهم  الذي 
النقائ�س  بني  ومن   ، واحلرمان 
بع�س  ربط  عدم  امل�صجلة 
الأحياء ب�صبكة ال�رضف ال�صحي 
ر�صدت  الذي  امل�رضوع  وهو   ،
له احلكومة مبالغ مالية �صخمة 
الأحياء  من  عدد  اأن  غري   ،
تزال  الولية ل  واملناطق بذات 
تعاين من املع�صلة ، الأمر الذي 
اأجرب جمموعة من ال�صكان على 
ال�صتنجاد بحفر الآبار لت�رضيف 
ما  وهو   ، امل�صتعملة  املياه 
اأ�صبح يهدد �صحتهم بالأمرا�س 
اأمرا�س  غرار  على  والأوبئة 
ب�صبب  واحل�صا�صية  العيون 
التي  الكريهة  الروائح  انت�صار 
احل�رضات  تكاثر  يف  �صاهمت 

ال�صامة الناقلة لالأمرا�س .
بذات  املواطنني  يعاين  كما 
اجلهة من م�صكلة ملوحة املياه 

، مما جعلهم ي�صتعنون ب�صاحنات 
اإىل  تتنقل  التي  املياه  �صهاريج 
كاهلهم  اأثقل  ما   ، منطقتهم 
اأ�صحاب  خا�صة  بامل�صاريف 
الدخل الب�صيط ، يف الوقت الذي 
املعنية  اجلهات  فيه  تعهدت 
القائمة  املع�صلة  بحلحلة 
ومناطق  اأحياء  كافة  ومتكني 
الولية من �رضب املياه املحالة 
، غري اأن الوعود التي اأطلقتها ل 

تزال حرب على ورق .
ذاتها  املنطقة  �صباب  وي�صتكي 
الرتفيه  مرافق  انعدام  من   ،
املجهزة  اجلوارية  واملالعب 
واملع�صو�صبة  الو�صائل  بكافة 
يلجئون  جعلهم  الذي  الأمر   ،
من  للتخل�س  النخيل  غابات  اإىل 
�صغوطات العمل اليومية وحتقيق 
طموحاتهم يف خمتلف املجالت 
خا�صة ما تعلق باجلانب الريا�صي 
ال�صباب  دور  نق�س  عن  ف�صال   ،
الو�صائل  بكافة  جتهيزها  وعدم 
ال�صياق  ذات  ويف   . ال�رضورية 
ذاتها  باملنطقة  املواطنني  عرب 
جراء  ال�صديد  امتعا�صهم  عن   ،
امل�صافرين  نقل  حافالت  نق�س 
التي تزور جهتهم ، ما دفعهم اإىل 
اللجوء اإىل احلافالت املارة من 
عا�صمة  اإىل  للو�صول  منطقتهم 
هي   ، م�صاحلهم  لق�صاء  الولية 
فيها  يتخبط  مزرية  اأو�صاع 
طالبوا  الذين  ال�صكان  هوؤلء 
بالتدخل  املحلية  ال�صلطات  من 
الرتاكمات  لحتواء  العاجل 
يعي�صون  جعلتهم  التي  احلا�صلة 
�صلبي  ب�صكل  اأثرت  مزرية  حالة 

على م�صتوى معي�صتهم . 
�ضالح،ب

طالبوا ر�ضيدهم من امل�ضاريع التنموية 
ورفع الغنب عنهم
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يعي�س �صكان حي �صطر امللوك 
الأيام  خالل  ب�صكرة  ببلدية 
اخلوف  من  حالة  الأخرية 
بع�س  متادي  جراء  والرتقب 
ت�رضفاتهم  يف  املنحرفني 
العدوانية اجتاه بع�صهم البع�س، 
املذكور  احلي  يعي�س  اأين 
العنيفة  امل�صاجرات  وقع  على 
�صتخلف  اآجال  اأم  عاجال  التي 

�صحايا.
امللوك  �صطر  حي  �صكان  عرب 
عن  ب�صكرة  مدينة  و�صط 
تنامي  من  ال�صديد  تذمرهم 
بحيهم،  الإجرام  ظاهرة 
معارك  املنطقة  ت�صهد  حيث 
الآخر  اإىل  احلني  من  دامية 
ال�صباب  من  جمموعات  بني 
الأ�صلحة  خمتلف  فيها  ت�صتعمل 

ترويع  على  وزيادة  البي�صاء، 
ممتلكاتهم  وتهديد  ال�صكان 
فاإن  والتك�صري  ال�رضقة  لأخطار 
تخلف  ما  غالبا  املعارك  هذه 
املت�صاجرين،  و�صط  جرحي 
بني  التوتر  حدة  تزايد  ظل  ويف 
�صاحة  اإىل  العائدين  الطرفني 
ن�صبة  فاإن  با�صتمرار  ال�صجار 
كل  تتزايد  قتل  جرمية  حدوث 

ال�صاكنة  جعل  الذي  الأمر  مرة، 
ينا�صدون مديرية الأمن الولئي 
التدخل  �رضورة  ب�صكرة  لولية 
النزاع  هذا  لف�س  الفوري 
من  احلي  وتخلي�س  املتوا�صل، 
الذين  الأ�رضار  هوؤلء  قب�صة 
وخا�صة  القوانني  كل  �رضبوا 
اإجراءات احلجر ال�صحي عر�س 

احلائط.

م�ضاجرات �ضبه يومية بالأ�ضلحة البي�ضاء

الأمن حي �سطر امللوك بب�سكرة حتت  قب�سة االإجرام م�صالح   متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�ص�صة 
والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
ب�صكرة  بوليات  ال�رضعية  غري 
، الوادي ومترنا�صت من توقيف 
افارقة  رعايا   08 واعتقال 
يحملون جن�صيات خمتلفة لدول 
الكامريون   الغابون،   ، النيجر 
ليتم اقتيادهم للم�صالح املعنية 
، اأين مت اإعداد ملفات ق�صائية 

اإحالتهم  مت  ومبوجبها  �صدهم 
على وكالء اجلمهورية كل ح�صب 
اإدانة  مت  اأين  اخت�صا�صه  اإقليم 
موقوفة  �صجنا  ب�صنة  اجلميع 
النفاذ مع تغرمي كل واحد منهم 
بـ 48 األف دينار جزائري متهيدا 
احلدودية  للمعابر  لرتحيلهم 
بلدانهم  نحو  حتويلهم  ثم  ومن 
غري  الإقامة  بتهمة  الأ�صلية 

ال�رضعية بالرتاب الوطني .

بتهمة القامة غري �ضرعية بالرتاب الوطني 

توقيف واعتقال 08  رعايا 
اأفارقة باجلنوب 
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لالحتاد  الر�سمي  احل�ساب  ا�سطر 
موقع  على  القدم  لكرة  الإفريقي 
لتعديل  »تويرت«،  الجتماعي  التوا�سل 
تغريدة ن�رشها اأول اأم�س ب�سبب غ�سب 
جماهري قطبي الكرة امل�رشية الأهلي 
الكاف  ح�ساب  ن�رش  فقد  والزمالك، 
ن�سف  فرق  لقادة  جممعة،  �سورة 
الوداد  اإفريقيا  اأبطال  دوري  نهائي 
وو�سع  والزمالك،  والأهلي  والرجاء 
للزمالك،  قائدا  بو�سفه  اإمام  حازم 
الأهلي،  قائد  باعتباره  فتحي  واأحمد 
الأهلي  جماهري  من  جمموعة  واأبدت 
التغريدة،  هذه  من  غ�سبها  والزمالك 
نظرا لأن فتحي رف�س التجديد واأعلن 
رحيله اإىل برياميدز يف املو�سم املقبل، 

كما اأن القائد الأول للفريق الأبي�س هو 
واأمام  �سيكابال،  الرازق  عبد  حممود 
لتعديل  الكاف  ح�ساب  ا�سطر  ذلك، 
تغريدته، ون�رش �سورة حممد ال�سناوي 

حار�س الأهلي بجانب �سيكابال.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

املنظومة  �سل  على  اأقدمت  التي 
موقف  وتوا�سل  بالدنا،  الريا�سية يف 
الرتخي�س  رف�س  يف  الو�سية  الوزارة 
اإىل عودة الن�ساطات الريا�سية ب�سفة 
بالت�ساور  التمديد  وموا�سلة  عادية 
لوزارة  التابعة  ال�سحية  اللجنة  مع 
ان  املعطيات  كافة  وت�سري  ال�سحة، 
الرجل الأول على راأ�س الهيئة الكروية 
فيه  مرغوبا  غري  ا�سحى  بالدنا  يف 
لدى ال�سلطات العليا يف البالد، خا�سة 
من خالل املن�سور الذي و�سعه وزير 
خالدي  علي  �سيد  والريا�سة  ال�سباب 

التوا�سل  موقع  على  ح�سابه  عرب 
هّناأ  والذي  »فاي�سبوك«  الجتماعي 
على  الوطني  املنتخب  خالله  من 
م�رش  يف  احرزوه  الذي  القاري  التاج 
مبنا�سبة مرور عام على الذكرى التي 
تاريخها على 19 جويلية 2019،  يعود 
حيث خ�ّس بالتهنئة الالعبني واملدرب 
دون  الإ�سادة  وتلقوا  بلما�سي  جمال 
وعلى  الفاف  م�سوؤويل  من  غريهم 
الفدرايل،  املكتب  اأع�ساء  راأ�سهم 
والتي كان �سبقها ا�ستبعاد زط�سي من 
قائمة ال�سخ�سيات املكّرمة من طرف 
ال�سلطات العليا عند العودة اإىل ار�س 

الوطن حاملني كاأ�س اإفريقيا.

زط�شي حتت املجهر واجلميع 
يرتّقب خطوته املقبلة

يف  الفاعلني  من  اجلميع  يرتقب 
املقبلة  اخلطوة  الكروي  امل�سهد 
الرد  بعد  زط�سي  بها  �سيقوم  التي 
الذي جاءهم من الوزارة الو�سية حول 
اإليها  الفاف  به  تقدمت  الذي  الطلب 
من اأجل الرتخي�س لها لعقد اجلمعية 
لهم  ت�سمح  التي  ال�ستثنائية  العامة 
الكروية  املناف�سة  م�سري  بالف�سل يف 
وحتديد �سيغة املناف�سة يف حال ف�سل 
الأع�ساء يف اإنهاء املو�سم الكروي من 

اأجل حتديد منح اللقب من عدمه اإىل 
واحل�سم  بلوزداد،  �سباب  املت�سدر 
يف  بامل�ساركة  املعنية  الأندية  يف 
املقبل  املو�سم  القارية  املناف�سة 
وال�سعود،  ال�سقوط  �سيغة  وحتديد 
خطوة  باأن  الوزارة  رد  و�سف  حيث 
ال�ستثنائية  اجلمعية  لعقد  الفاف 
مراوغة يف ظل اأن القوانني الأ�سا�سية 
اجلمعيات  بانعقاد  ت�سمح  ل  للفاف 
حالت  ثالث  يف  �سوى  ال�ستثنائية 
حم�سورة يف تغيري مقر الفاف، تعديل 
النظام الأ�سا�سي وحل الهيئة الكروية 
خالدي  هيئة  اأن  جانب  اإىل  غري،  ل 
بغري  الطلب  وو�سف  رف�سها  ربطت 

عدم  بتمديد  تعليمتها  اإىل  القانوين 
الن�ساطات  اإىل  للعودة  الرخ�سة  منح 

والتجمعات الريا�سية 

الفاف خمّية بني ال�شت�شارة 
الكتابية اأو اجتماع املكتب 

الفدرايل

الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول  ويجد 
مواجهة  يف  نف�سه  بالدنا  يف  الكروية 
رف�س  الذي  وهو  حقيقي،  ماأزق 
الكروي  املو�سم  م�ساألة  يف  احل�سم 
خالل اجتماع املكتب الفدرايل الذي 

�سيكون  اأين  املن�رشم،  الأربعاء  جرى 
املن�سب  من  ال�ستقالة  بني  خمريا 
بعدم  الت�رشيح  له  �سبق  الذي  وهو 
عند  ثانية  عهدة  اإىل  الرت�سح  نيته 
ال�رشاع  اأو  الأوملبية  العهدة  انق�ساء 
املرتبطني  اإحدى احللني  اعتماد  اإىل 
بالعمل بال�ست�سارة الكتابية التي حظي 
الحتاد  طرف  من  عليها  باملوافقة 
لنعقاد  ا�ستدعاء  اأو  للعبة  الدويل 
من  الفدرايل  للمكتب  جديد  اجتماع 
اجل الف�سل يف امل�سالة التي اأرهقت 
كاهل الأندية وامل�سجعني التي ترتقب 

بقلق القرارات.

تتوا�شل القب�شة احلديدية بني وزارة ال�شباب والريا�شة ورئي�س الحتادية اجلزائرية خي الدين زط�شي، هذا 
الأخي يعد اأيامه الأخية مببنى دايل براهيم، يف ظل ال�شقوط احلر الذي ي�شجله وعلى را�س الأ�شباب التهرب من 
امل�شوؤولية للف�شل يف م�شي املناف�شة الكروية يف بالدنا، رغم اأن اجلميع كان يرتقب اخلروح بقرار نهائي للف�شل يف 
م�شتقبل املناف�شة بني ا�شتكمال املو�شم الكروي اأو اإلغائه بعد التوقف الذي ميتد منذ منت�شف �شهر مار�س املنق�شي 

ب�شبب جائحة كورونا

تغريدة الوزير وبيان الهيئة الو�شية يجددان اأنه اأ�شحى غي مرغوبا فيه

خالدي ي�ضفع زط�ضي ويدفعه نحو الباب ال�ضّيق
 •     رد الوزارة يوّرط رئي�س الفاف ويواجه ماأزق حقيقي

ينتظر اجلولة الأخية للح�شم بني ال�شعود املبا�شر اأو لعب البالي اأوف

بن رحمة ي�ضّيع فر�ضة ثمينة لالقرتاب من ال�ضعود للربميرليغ
اجلزائري  الدويل  الالعب  رفقاء  �سّيع 
�سعيد بن رحمة فر�سة ثمينة رفقة ناديه 
برينتفورد من اجل و�سع قدم يف الدوري 
بعدما �سقط يف فخ  الجنليزي املمتاز، 
الهزمية التي تعّر�س لها اأول اأم�س خارج 
�ستوك  نادي  امل�سيف  امام  القواعد 
حل�ساب  رد  دون  هدف  بنتيجة  �سيتي 
دوري  من  الأخرية  قبل  وما   45 اجلولة 
الدرجة الأوىل الجنليزية، وهي اخل�سارة 

الأوىل بعد ثمانية انت�سارات على التوايل، 
الت�سكيلة  مهاجم  رفقاء  خاللها  اأ�ساع 
اأجل  من  تعو�س  ل  فر�سة  الوطنية 
ا�ستغالل تعرث الو�سيف وو�ست بروميت�س 
لهم  ي�سمح  الذي  الثاين،  املركز  واعتالء 
اأين  »الربميرليغ«،  اإىل  مبا�رشة  بال�سعود 
اإىل  مدعوين  وزمالئه  رحمة  بن  �سيكون 
املناف�سة  من  اخلتامية  للجولة  النتظار 
املقررة الأربعاء املقبل وترقب اأي تعرث 

للو�سيف الذي ي�ستقبل على ملعبه كوينز 
بارك رينجرز، مقابل مواجهة برينتفورد 
بارن�سلي  ال�سيف  ال�سيف  القواعد  داخل 
نقطة  �سوى  عنه  تف�سله  ل  اأنه  باعتبار 

وحيدة.
رحمة  بن  م�ساركة  املواجهة  وعرفت 
اأ�سا�سيا اأبن لعب كامل اأطوار املواجهة، 
ف�سل على مدار اأطوارها تقدمي الإ�سافة 
اخل�سارة،  تفادي  على  ناديه  وم�ساعدة 

�سعود  حتقيق  يف  الف�سل  حال  ويف 
مدينة  ابن  على  يتعني  �سوف  مبا�رش، 
م�سغرة  بطولة  لعب  تيمو�سنت  عني 
و6 من   3 ما بني  املراكز  ا�سحاب  رفقة 
اإىل  الثالث  ال�ساعد  هوية  حتديد  اجل 
الدوري الجنليزي املمتاز، بعدما �سمن 
يف  ر�سميا  ال�سعود  يونايتد  ليدز  نادي 

ال�سدارة.
عي�شة ق.

�شّيع ثاين الألقاب املحلية باجنلرتا هذا املو�شم

حمرز يق�ضى من كاأ�س اجنلرتا اأمام اأر�ضنال
الدويل  الالعب  اأق�سي 
حمرز  ريا�س  اجلزائري 
�سيتي  مان�س�سرت  ناديه  رفقة 
الحتاد  كاأ�س  م�سابقة  من 
فر�سة  و�سيع  الجنليزي، 
التناف�س للحفاظ على اللقب 
الذي اأحرزه املو�سم الفارط، 
الدور  من  امل�سابقة  وودع 
ملعب  على  النهائي  ن�سف 
التي  الهزمية  بعد  »وميبلي« 
اأم�س  اأول  �سهرة  لها  تعر�س 
اأر�سنال وال�سقوط  اأمام نادي 
بثنائية نظيفة كانت من توقيع 
الغابوين  الدويل  الالعب 
الدقيقتني  يف  اأوباميونغ 

اأ�سبال  جنح  اأين  و71،   19
املان  يف  امل�ساعد  املدرب 
ا�ستغالل  يف  اأرتيتا  �سيتي 
فيها  وقع  التي  الأخطاء 
وجنحوا  اخل�رش  قائد  رفقاء 
الذهبي  املربع  جتاوز  يف 
ملالقاة  ح�سابهم،  على 
الن�سف  يف  املتاأهلني  اأحد 
مان�س�سرت  بني  الآخر  الثاين 
لعب  الذي  وت�سيل�سي  يونايتد 
اأ�سا�سيا،  حمرز  ولعب  ام�س. 
متو�سطا  اأداءا  قدم  اأين 
الذي  اللعب  على  انعك�س 
ال�سماوي،  النادي  انتهجه 
املدرب  ي�ستبدله  اأن  قبل 

غوارديول  بيب  ال�سباين 
ليحل  دقيقة   66 مرور  بعد 
ويعترب  فودين،  زميله  مكانه 
الثاين  املحلي  اللقب  هذا 
ورفقائه  حمرز  ي�سيع  الذي 
عاد  بعدما  به  الحتفاظ 
اإىل  الجنليزي  الدوري  لقب 
متكنوا  بينما  ليفربول،  فريق 
كاأ�س  بلقب  الحتفاظ  من 
التي  الجنليزية  الرابطة 
املناف�سة  توقف  قبل  لعبوها 
عقب  كورونا  جائحة  ب�سبب 
اأ�ستون  ح�ساب  على  الفوز 

فيال يف مباراة النهائي.
عي�شة ق.

اأزمة مولودية وهران يف طريقها
 نحو االنفراج

اإدارة مولودية وهران،  اقرتب جمل�س 
الذي  الإداري  للفراغ  حد  و�سع  من 
يعاين منه يف الآونة الأخرية، بعد انتهاء 
العام �سي طاهر �رشيف  فرتة املدير 
الوزاين، وكان �رشيف الوزاين، قد دعا 
املحرتفة  ال�رشكة  يف  امل�ساهمني 
للنادي الوهراين اإىل عقد جمعية عامة 
عادية لتمديد فرتته، حتى يتمكن من 
الفريق،  �سوؤون  وت�سيري  الوثائق  توقيع 
اإىل غاية تعيني مدير عام جديد، وعلم 

امل�ساهمني  اأن  خا�سة،  م�سادر  من 
تقدموا  املولودية،  اإدارة  مبجل�س 
املحلية  لل�سلطات  ر�سمي  بطلب 
لولية وهران، من اأجل عقد اجلمعية 
العامة يوم 10 اأوت املقبل لو�سع حد 
فرتة. منذ  الفريق  لزم  الذي  للفراغ 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن مولودية وهران 
انتهاء  منذ  عام  مدير  دون  من  ي�سري 
جوان   18 يوم  الوزاين  �رشيف  عهدة 

املا�سي.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ب�سم 
اأول  على  نا�رش  بن  ا�سماعيل 
اأهدافه بقمي�س ناديه امليالن منذ 
�سائفة  خالل  ب�سفوفه  اللتحاق 
اليطايل،  اإمبويل  املا�سي  العام 
بعدما �سارك يف مهرجان الأهداف 
الذي فازوا به على ح�ساب ال�سيف 
التي  املقابلة  خالل  بولونيا  نادي 
اأم�س  اأول  �سهرة  الفريقني  جمعت 
الدوري  من   34 اجلولة  حل�ساب 

النتيجة  انتهت  اأين  اليطايل، 
بخما�سية لهدف، وقع منها متو�سط 
الهدف  الوطني  املنتخب  ميدان 
اربع  مرور  بعد  جاء  الذي  الثالث 
ال�سوط  انطالق  على  فقط  دقائق 
الثاين بعد متريرة حا�سمة من زميله 
�سالهان  هاكان  الرتكي  الالعب 
املقابلة  نا�رش  بن  وخا�س  اأوغلو، 
بعدما  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  �سمن 
يف  عنها  ي�ستغنى  ل  ركيزة  �سار 

خمطط مدربه بيويل، قبل اأن يقوم 
الأخري با�ستبداله قبل ع�رش دقائق 
على نهاية املواجهة. ويوا�سل لعبو 
ت�سكيلة »اللومباردي« التناف�س بقوة 
التا�سريات  اإحدى  اإحراز  اأجل  من 
اإلة  املقبل  املو�سم  توؤهلهم  التي 
الأوروبي،  الدوري  يف  امل�ساركة 
يف  ال�ساد�س  املركز  يحتلون  حيث 

جدول الرتتيب.
عي�شة ق.

يوا�شل ال�شراع على تاأ�شية امل�شاركة يف اليوروبا ليغ املو�شم املقبل

بن نا�ضر يفتتح العداد وي�ضجل اأول اأهدافه رفقة امليالن

الكاف يتفادى غ�ضب جماهري
 االأهلي والزمالك

ق.ر.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

ال�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 ال�سراقة 
الهاتف 0551.19.61.45 

حم�شر تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�ش ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�ش ال�رشاقة  
تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2020/06/28 فهر�ش رقم 2010 /20 املت�ضمن الذن بن�رش تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا 

يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب.
لفائدة : ال�ضيد خليوان خالد

ال�ضاكن ب : حي مي�ضال رقم 113 واد الطرفة العا�ضور اجلزائر 
املختار موطنا له يف دائرة اإخت�ضا�ش حمكمة التنفيذ ، مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اأعله      .

بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�ضم الجتماعي  رقم الفهر�ش 19/05880 جدول رقم 19/02882 بتاريخ 19/10/02 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
امل�ضلمة بتاريخ 2019/10/16

كلفنا عن طريق الن�سر
اإىل : موؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�ش الوحيد ذات امل�ضوؤولية املحدودة نور اهلل EURL NOUR ALLAH   و املمثلة قانونا من طرف امل�ضري ال�رشعي و القانوين لها 

الكائن مقرها ب : جتزئة واد الطرفة رقم 38 درارية اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خلل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�ضليمها و�ضل على الأداء : 

مبلغ قدره : 683.500 دج الذي ميثل التعوي�ش عن الت�رشيح التع�ضفي و مقابل العطلة ال�ضنوية .
و مبلغ 58.682.9 دج م�ضاريف  التنفيذ  و احلقوق التنا�ضبية و الر�ضم على القيمة امل�ضافة له 

ونبهناه بان له اجل خم�ضة ع�رش 15 يوما للوفاء الإرادي ي�رشي من يوم الن�رش و اإل �ضيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ل يجهل :

املح�سرة الق�سائية اثباتا لذلك   حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون .  

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

ال�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 ال�سراقة 
الهاتف 0551.19.61.45 

حم�شر تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن ال�ضتاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�ش ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب حي 100 م�ضكن عمارة �ش 11 
ال�رشاقة 

تنفيذا للمر ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/07/12 فهر�ش رقم 2323/20 املت�ضمن الذن بن�رش تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية 
وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب 

لفائدة:ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة للعمران و الري وال�ضغال العمومية امل�ضماة 
 SARL B.H.T.P.E ممثلة مب�ضريها

الكائن مقرها ب:حي 385 م�ضكن عمارة 11 حمل رقم :09 ج�رش ق�ضنطينة -اجلزائر 
اجلاعلة موطنها املختار مكتب حماميها ال�ضتاذ/زروقي �رشيف و الكائن مقره ب�ضارع زيدان اعمر عمارة دريج الطابق رقم 03 تيزي وزو 

بناءا على امر الداء ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 01/06/2020 رقم الرتتيب 01595/20 
بلغنا عن طريق الن�سر 

ال�رشكة ذات ال�ضخ�ش الوحيد وذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة )روزا للرتقية العقارية(
 EURL ROSA IMMOBILIER ممثلة  مب�ضريها 

الكائن مقرها ب:�ضارع بوجمعة متيم رقم 78 الدرارية 
بن�رش م�ضمون امر الداء ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 01/06/2020 رقم الرتتيب 20/01595

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

ال�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 ال�سراقة 
الهاتف 0551.19.61.45 

حم�شر تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق ا م ا

تنفيذا للمر ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 07/07/2020 فهر�ش رقم 2213/20 املت�ضمن الذن بن�رش تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية 
وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب 

قبل  املمثلة من  و   153 رمز  البنيان  وكالة عني  قبل  املمثل من  ا�ضهم  ذات  اقت�ضادية �رشكة  موؤ�ض�ضة عمومية  اجلزائري  ال�ضعبي  لفائدة:القر�ش 
مديرها 

الكائن مقرها ب:36 نهج العقيد عبد الرحمان عني البنيان اجلزائر 
بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 23/04/2018 الق�ضم التجاري /البحري جدول رقم 00724/18 فهر�ش رقم 03521/18 املمهور 

بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة 
كلفنا عن طريق الن�سر 

اىل :ال�ضيد تريعة حممد
الكائن ب:�ضحاط رابح ا�ضطاوايل اجلزائر 

بدفعه بني ايدينا خلل الجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�ضليمها و�ضل على الداء :
التنفيذ و احلقوق  الق�ضائية و مبلغ 93.562.01 دج م�ضاريف  التعوي�ش و امل�ضاريف  القر�ش  الذي ميثل قيمة  مبلغ قدره :1.260.504.74 دج 

التنا�ضبية و الر�ضم على القيمة امل�ضافة له 
ونبهناه بان له اجل خم�ضة ع�رش 15 يوما للوفاء الرادي ي�رشي من يوم الن�رش و ال �ضيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .

املح�سرة الق�سائية

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

ال�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 ال�سراقة 
الهاتف 0551.19.61.45 

حم�شر تبليغ ر�شمي حلكم عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�ش ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�ش 
ال�رشاقة  

تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2020/07/07 فهر�ش رقم 20/2212 املت�ضمن الذن بن�رش تبليغ ر�ضمي يف 
جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب.

لفائدة : القر�ش ال�ضعبي اجلزائري موؤ�ض�ضة عمومية اقت�ضادية �رشكة ذات اأ�ضهم 
الكائن مقره الجتماعي ب : 02 �ضارع العقيد عمريو�ش اجلزائر املمثل من طرف مديره العام وكالة الأبيار رمز 105 الكائنة ب رقم 

103 �ضارع العقيد بوقرة الأبيار اجلزائر 
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�ضم التجاري / البحري املوؤرخ يف 2019/09/30 حتت رقم 19/1264 

بلغنا عن طريق الن�سر 
ال�ضيد : حوى ه�ضام 

ال�ضاكن ب : رقم 22 �ضارع فل�ضطني ، ال�رشاقة اجلزائر 
بن�رش م�ضمون احلكم ال�ضادر عم حمكمة ال�رشاقة ، الق�ضم التجاري / البحري املوؤرخ يف 2019/09/30 حتت رقم 19/1246

الو�سط:2020/07/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة

اإن وايل ولية ورقلة 

مبقت�ضى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�ضمن بالتنظيم الإقليمي للبلد املعدل  و املتمم 
-مبقت�ضى القانون 19/01 املوؤرخ 2001/12/12 املتعلق بت�ضيري النفايات و مراقبتها و اإزالتها .

- مبقت�ضى القانون رقم 10/03 املوؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ضتدامة .
-مبقت�ضى القانون رقم 20/04  املوؤرخ يف 2004/12/25 املتعلق بالوقاية من الأخطار الكربى و ت�ضيري الكوارث يف اطار التنمية امل�ضتدامة 

- مبقت�ضى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�ضى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 02/21/ 2012املتعلق بالولية 

- مبقت�ضى املر�ضوم الرئا�ضي املوؤرخ يف 2016/10/05 املت�ضمن تعيني ال�ضيد : جلوي عبد القادر واليا لولية ورقلة 
- مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�ضمن �ضبط اأجهزة الإدارة العامة للولية و هياكلها .

- مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 265/95 املوؤرخ يف 1995/09/06 املت�ضمن �ضلحيات م�ضالح التنظيم و ال�ضوؤون العامة و الإدارة املحلية و قواعد 
تنظيمها و عملها 

- مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 198/06 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة 
-مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 144/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة .

-مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 145/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�ضادقة على درا�ضة و موجز التاأثري 
على البيئة .

مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 312/08 املوؤرخ يف 2008/10/052 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�ضادقة على درا�ضة التاأثري على البيئة 
للأن�ضطة يف ميدان املحروقات  

-مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي 09/15 املوؤرخ يف 2015/01/14 املحدد كيفيات املوافقة على درا�ضة الأخطار اخلا�ضة بقطاع املحروقات و حمتواها 
-مبقت�ضى القرار الوزاري امل�ضرتك املوؤرخ يف 2014/09/14 يحدد كيفيات فح�ش درا�ضات اخلطر و امل�ضادقة عليها مبقت�ضى القرار الولئي رقم 521 

املوؤرخ يف 2017/03/22 املت�ضمن تعيني املندوبني املحققني املوؤهلني للقيام بالتحقيقات العمومية ل�ضنة 2017 على م�ضتوى بلديات ولية ورقلة 
-بناء على مرا�ضلة مديرية البيئة لولية ورقلة رقم 980 بتاريخ 2017/07/25 و املت�ضمنة اإعداد قرار فتح حتقيق عمومي 

- بناء على عقد المتياز رقم 16 املوؤرخ يف 2017/03/02 ال�ضادر عن مديرية اأملك الدولة لولية ورقلة 
- بناء على موجز التاأثري على البيئة املقدمة من طرف املعني 

تابع للقرار رقم : 1581    بتاريخ 27 اأوت 2017 �ضفحة رقم : 4113 

باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة
يقرر مايلي 

املادة الأوىل :  يفتح حتقيق عمومي ببلدية احلجرية حول موجز التاأثري على البيئة اخلا�ش مب�رشوع اإن�ضاء حمطة متعددة اخلدمات لفائدة ال�ضيد 
: قوادري عمار الكائنة بالق�ضم 03 جمموعة امللكية رقم 262 مبحاذاة الطريق الولئي رقم 202 ميينا باإجتاه اأنقو�ضة عند النقطة الكيلومرتية ن ك 

91+400 ببلدية احلجرية دائرة احلجرية ولية ورقلة و ذلك ملدة 30 يوما ابتداءا من تاريخ تعليق هذا القرار 
املادة 02 : يعني ال�ضيد : ال�ضب حممد مفت�ش رئي�ضي يكلف بال�ضهر على احرتام التعليمات يف جمال تعليق و ن�رش هذا القرار و كذا فتح �ضجل مرقم 

و موؤ�رش عليه جلمع اأراء املواطنني حول امل�رشوع خلل مدة التحقيق يف الأوقات و الأماكن املحددة 
كما يكلف باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�ضيح العواقب املحتملة للم�رشوع على البيئة .

املادة 03 : يعلق هذا القرار مبقر الولية، مقر دائرة احلجرية ، مقر بلدية احلجرية و مكان موقع امل�رشوع كما ين�رش يف جريدتني يوميتني وطنيتني 
على نفقة �ضاحب امل�رشوع .   

املادة 04 : يو�ضع موجز التاأثري على البيئة و �ضجل التحقيق العمومي على م�ضتوى بلدية احلجرية 
املادة 05 : يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�رشا يحتوي على تفا�ضيل حتقيقاته و املعلومات التكميلية التي يجمعها ثم ير�ضلها اإىل 
ال�ضيد الوايل عن طريق ال�ضيد رئي�ش املجل�ش ال�ضعبي البلدي لبلدية احلجرية حتت اإ�رشاف ال�ضيد : رئي�ش دائرة احلجرية مدعمة براأيه ال�رشيح حول 

هذا امل�رشوع . 
املادة 06: يكلف ال�ضادة : الأمني العام للولية ، مدير التنظيم و ال�ضوؤون العامة ، مدير البيئة ، مدير ال�ضناعة و املناجم ، ، مدير احلماية املدنية ،قائد 
املجموعة الإقليمية للدرك الوطني ، عميد ال�رشطة ، رئي�ش اأمن ولية ورقلة ، رئي�ش دائرة احلجرية ،  رئي�ش املجل�ش ال�ضعبي البلدي لبلدية احلجرية 

و املندوب املحقق كل يف دائرة اخت�ضا�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف ن�رشة القرارات الإدارية لولية ورقلة .، 

�ضفحة رقم : 4112 : 
قرار رقم : 1581 موؤرخ يف : 27 اأوت 2017

اخلا�ش مب�رشوع  البيئة  على  التاأثري  موجز  حول  عمومي  فتح حتقيق  يت�ضمن 
اإن�ضاء حمطة متعددة اخلدمات لفائدة اليد

: قوادري عمار الكائنة بالق�ضم 03 جمموعة امللكية رقم 262 مبحاداة الطريق 
الولئي رقم 202 ميينا باإجتاه اأنقو�ضة عند النقطة الكيلوميرتية ن ك 400+91 

ببلدية احلجرية دائرة احلجرية ولية ورقلة 

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
مكتب النتخابات و اجلمعيات 

رقم : 11 / م ت �س ع / م ت ع /م ج ا 2020 

و�شل اإ�شهاري لتجديد جمعية
القانون رقم 12-06 يف 12  طبقا لأحكام املادة 08 من 
، مت جتديد اجلمعية  جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
امل�ضماة : اجلمعية الولئية فجر الأمل للأ�رشة و الطفل 

باجللفة 
الثاين رقم 39  التجاري الطابق  الكائن مقرها : املركز 

�ضاحة حممد بو�ضياف باجللفة 
طابعها : اإجتماعي 

جمال ن�ضاطها : ولئي 
برئا�ضة ال�ضيد )ة( : مكي �ضعاد 

املولود )ة( بتاريخ : 1964/08/18 ب�ضكرة 
ال�ضاكن )ة( : حي 05 جويلية باجللفة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة

دائرة : �سيدي لعجال 
بلدية : �سيدي لعجال 

اإعالن يت�شمن اإجراء حتقيق عمومي حول م�شروع
ا�شتغالل موؤ�ش�شة م�شنفة – بيع و تخزين غاز البوتان

لعجال  �ضيدي  البلدي  ال�ضعبي  املجل�ش  رئي�ش  ينهي 
م�ضتوى  �ضجل على  فتح  اأنه مت  املواطنني  كافة  اىل 
البلدية ) مكتب التنظيم العام ( خا�ش باإجراء حتقيق 
عمومي حول م�رشوع ا�ضتغلل موؤ�ض�ضة م�ضنفة – بيع 
و تخزين غاز البوتان – لفائدة ال�ضيدة طوي�ضي ربيعة 
يعني  اجللفة   – لعجال  ب�ضيدي  الوحدة  بحي  الكائنة 
ببلدية  الفلحي  الفرع  رئي�ش  بتقى  خلويف   : ال�ضيد 
ذلك  و  الغر�ش  لهذا  لعجال حمافظا حمققا  �ضيدي 
ملدة خم�ضة ع�رش يوم ابتداء من ن�رش هذا الإعلن 

يف جريدتني وطنيتني 
�ضيدي لعجال يف 06 جويلية 2020

اإ�شهار
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ا�ستعار  اأ�سباب  عن  الباحث  كثريا  يتعب  لن 
بطريقة  انت�ساره  و  بيننا  كورونا  فريو�س 
كاأنها منظمة مدبرة ، فاال�ستهتار و التهور ال 
غريهما اأدى اإىل هذا الو�سع و �سببهما تتافه 

العقل و �سخفه على جميع مناحي احلياة .
ولي�س  الِكَمامة  هو  االأ�سح  اأن  اأقول   لن 
 ، جميعا  نقرتفها  اللغة  فمجازر  الَكَمامة 
وقد  لكن ما الحظته  نتعلم من زالتنا  و قد 
يقمن  التجميل  خمت�سات  اأن  �سائعا  �سار 
تلك  ومع  املذيعات،  وجه  على  جّبار  بعمل 
حافية  ال�سِ التهام  ت�ساحب  التي   االإمياءات 
رفع  و  التقعر  بع�س  مع   ، التهاما  للجمل 
مازال  التلفزيون  اأن  نالحظ   ، الذراعني 
الو�سع  التفاهة عاك�سا  التماوج يف  ميعن يف 
جميع  على  نعي�سه  الذي  التافه  احلقيقي 
االأ�سعدة .  كنا ن�سعر �سابقا اأن اختيار مذيعي 
التلفزيون يُحددون بدقة هند�سية �سارمة ،  
اأن يطرحوا  يوّدون  الذي  املجال و امليدان 
يكفي  ف�سار  االآن  اأما   ، خالله  من  اأنف�سهم 
اجلمال وحده )طبيعيا اأو ا�سطناعيا( ، فاأي 
اأو  حاجبيها   تر�سم  اأن  يكفيها  بلهاء  جميلة 
و�سيما اأرعنا فارغا ، و يخرج علينا بربنامج 
فارغ ال يحتوي اأي منتج قيمي ي�سلح لتحدي 
الزمن ، فرتاهم يتقافزون   من برنامج اإىل 
راأيت مغنية معدمة  اإن  ت�ستغرب  ، فال  اآخر 
كرة  والعب  مرموقة،  اإعالمية  ت�سري   قد 
اأ�سبح  قد  ال�سليبية  اأربطته  متزقت  قدم 

جنما �سحفيا .
ال�سيا�سة  و  الدين  رجال  كان   ال�سابق  يف 
اليوم  اأما   ، امللوك  �سناعة  يتولون  من  هم 
حتى   ، التفاهة  عرابة  هي  فاال�ستوديوهات 
ت�سم  ال  �سغرية  غرفة  عن  عبارة  كانت  ولو 
خمرج  و  مزرك�سة  مذيعة  و  كر�سيني  �سوى 
اأحمق ال يعرف كيف يخفي ظله عن الكامريا 
، و�سيف ال يعزب عنه مو�سوع فيتكلم عن كل 
�سيئ من �سوق االألب�سة الداخلية و م�سابقات 
العاملي  النظام  مالمح  اإىل  اجلمال  ملكات 
اجلديد اإىل ا�ست�رشافات احلرب االلكرتونية 
يف عر�س املحيط الهادئ اإىل دم�سقتة ليبيا 
و اأمواج حرب �رشق املتو�سط .  اإن �سا�سات 
الرداءة  و  للهوان  احلقيقة  مراآة  التلفزة هي 
التي نعي�سها ، انعدم اجلمال احلقيقي فينا ، 
فكل �سيئ يف حياتنا �سار م�ستعارا ،�سطحيا 
،تافها ، وما �سبب كورنا اإال احلياة امل�ستعارة 
من برامج. و �سا�سة و مذيعني و  حواجب و 
رمو�س و اأحداق م�ستعارة ، اإننا نعي�س حياة 

كاذبة م�ستعارة .

يخ�صعون ملعاينات �صحية 
وحتقيقات �أمنية

الو�شط  تك�شف رزنامة  
ترحيل 5926  
جزائري باخلارج

عن  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  ك�سفت 
اجلزائريني  اإجالء  رحالت  برنامج  انطالق 
باأول  اليوم   من  بداية  اخلارج  يف  العالقني 
مدينة  جدة  من  مواطن  رحلة حمملة ب300 
احلجر  اإىل  �سيحولون  والذين  بال�سعودية 
ال�سحي بوالية الوادي ، تليها رحة  يوم الثالثاء 
قادمني  �سخ�س   613 حمملة   جويلية   21
بوردو،  :«تولوز،  مدن  خا�سة  اوروبا   من 
بواليات   فنادق  اإىل  �سيحولون  والذين  ميتز«  
لتليها  للحجر،  وتيبازة  بومردا�س  بالعا�سمة، 
 1222 ت�سم  والتي  جويلية  االأربعاء   ت  رحال 
مواطن جزائري  قادما من  »الريا�س، جده، 
احلجر  اإىل  �سيحولون  والذين  مار�سيليا«  ليل، 
وعنابة  تيبازة  بومردا�س،  اجلزائر،  بغرداية، 
ا�ستقبال  �سيتم   جويلية  �سهر  من  ال24   ويف 
هولندا،   ، بلجيكا   « من  قادمني  �سخ�س   769
اأملانيا، ال�سويد،  الدامنرك،  فنلندا ، املجر 
وبولندا« و�سيحولون للحجر اإىل واليات  باتنة، 

غرداية، العا�سمة، بومردا�س وتيبازة.
  572 ا�ستقبال  �سيتم  جويلية   يوم   25اأما 
الواليات  و   ماليزيا   « من  قادم  �سخ�س 
بق�سنطينة،  احلجر  اإىل  ويحولون  املتحدة 
�سيتم    كككما   ، وبومردا�س  تيبازة  العا�سمة، 
امل�رشية  اجلمهورية  من  رحلة  ا�ستقبال 
�سخ�س  ب286  حمملة    2020/07/26 يوم 
فوج    اكرب   اأما  بق�سنطينة  للحجر  يحولون   ،
ف�سيكون على منت  رحالت  الباخرة  القادمة 
بها   األيكانت، مار�سيليا ،روما وباري�س  من من 
2164 �سخ�س، يحولون للحجر بكل من وهران، 
عنابة، ق�سنطينة، اجلزائر، بومردا�س وتيبازة.

اإىل  املرحلني  جميع   و�سيخ�سع   هذا   
التحقيقات  الزمنية حول اأ�سباب  بقائهم  يف 
اخلارج وكذا  املعاينة ال�سحية واحلجر ملدة 

14  يوما قبل االإفراج عنهم .
حممد بن تر�ر

تنديد� بعدم �ال�صتجابة 
ملطالبهم 

عمال ايتوزا يدخلون
 يف اإ�شراب

وال�سبه  احل�رشي  النقل  موؤ�س�سة  عمال  اأعلن 
االأم�س  العا�سمة،  لوالية  “ايتوزا”  احل�رشي 
تنديدا  العمل،  عن  اإ�رشاب  الدخول   عن 
للمطالب  والتجاهل  ال�سمت  ل�سيا�سة  منها 
املطروحة . واأفادت موؤ�س�سة النقل احل�رشي 
 ": العا�سمة  لوالية  “ايتوزا”  احل�رشي  وال�سبه 
جويلية   14 يوم  منذ  بداأت  التي  امل�ساورات 
للموؤ�س�سة  العامة  املديرية  طرف  من   ،2020
ال�رشيك  وبني  بينها  املطروحة  امل�ساكل  حلل 
مل تنتهي اإىل اتفاق اإىل حد االآن ".هذا وكانت 
موؤ�ّس�سة “ايتوزا” قد اأعلنت، اأم�س ال�سبت، عن 
ت�سجيل ا�سطرابات يف �سري خطوطها بداية من 
اليوم، نتيجة االإ�رشاب الذي اأعلن عنه ال�رشيك 
“ايتوزا”  موؤ�ّس�سة  اأكدت  للتذكري  االجتماعي. 
اأن نقل اأفراد اخلدمات الطبية وال�سبه الطبية 

غري معني باالإ�رشاب.
�إميان لو��س

وهر�ن 

توزيع   2679 وحدة 
�شكنية عمومية 

اأ�رشف وزير ال�سكن والعمران واملدينة، كمال 
مرا�سيم  على  بوهران  االأحد  اأم�س  نا�رشي، 
�سكنية عمومية مبختلف  توزيع 2.679 وحدة 
ال�سيغ، بح�سور وزير ال�سباب والريا�سة، �سيد 
بريا�سة  املكلفة  الدولة  وكاتبة  خالدي،  علي 

النخبة، �سليمة �سواكري.

قلم جاف

ال�شتهتار و التهور
�لوليد فرج

لتفادي كورونا

 خرباء اأمريكيون يحذرون من احلديث وجها لوجه
حذر خرب�ء �أمريكيون من �أن �لوقوف �أمام 
�صخ�س ما وجمرد �حلديث معه وجها لوجه 

ميكن �أن يزيد من خماطر �الإ�صابة بفريو�س 
كورونا، بعد تاأكيد �لعلماء �أن �لفريو�س ينت�صر 

عن طريق �لرذ�ذ �ملتطاير من فم �مل�صابني.

م.�س

انتقال  طرق  يف  الباحثة  وقالت 
"بيت�سربغ"  بجامعة  الفريو�سات 
يف  لكداواال،  �سيما  االأمريكية 
"ال�سيناريو  اإن  ت�رشيح �سحفي، 
االبتعاد  يف  يتمثل  االأف�سل 
احلديث  اأثناء  االأ�سخا�س  عن 
اإذا كان ذلك �سعبا،  معهم، لكن 
فيمكن فقط اأن نحرك روؤو�سنا 
مبواجهة  تكون  ال  بحيث 
وبالتايل  االآخرين،  مع  مبا�رشة 

ال�سادر  الرذاذ  ا�ستن�ساق  جتنب 
 " ملوقع  وفقا  اأفواههم"،  من 
ن�سح  كما  االأمريكي  احلرة" 
اخلرباء ب�رشورة االلتفات وعدم 
امل�سابني  لوجه  مبا�رشة  النظر 
بفريو�س كورونا من اأجل جتنب 
درا�سات  واأفادت  االإ�سابة 
من  واحدة  "دقيقة  اأن  حديثة 
اأن  ميكن  ال�ساخب  احلديث 
األف قطرة  عن  يقل  ال  ما  تولد 
الفريو�س،  على  حتتوي  رذاذ 
الهواء  معلقة يف  اأن تظل  ميكن 

بعد  دقيقة   14 اإىل  ت�سل  ملدة 
جانب  املحادثة"واإىل  انتهاء 
اأثناء  االآخرين  عن  االبتعاد 
اإجراء املحادثات، يتفق العلماء 
على اأنه من املهم ارتداء القناع 

اجل�سدي  بالتباعد  وااللتزام 
النا�س  مع  االختالط  اأثناء 
القناع  ارتداء  اأن  خرباء  ويوؤكد 
الفريو�س  انتقال  يقلل  اأن  ميكن 

بن�سبة ت�سل اإىل 70 يف املائة.
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خدمة الرقابة الأبوية  لـ"موبيلي�س"
زبائنه  �سالمة  اإزاء  حري�س 
الذين  االأطفال  و�سالمة 
على  االإنرتنت  ي�ستخدمون 
الذكية،  اأجهزتهم  عرب  �سبكته 
خدمة  توفري  عن  موبيلي�س  يعلن 
  MobiliS@fe االأبوية  الرقابة 

على جميع عرو�سه.
االأبوية  الراقبة  خدمة  تّعد 
حلول  اأحد    MobiliS@fe
من  لالآباء  تتيح  التي  االإنرتنت 
وحمايتهم  اأطفالهم  مرافقة 
اأق�سى  مع  بخطوة،  خطوة 
كل  وحظر  امل�ساعدة،  من  قدر 
الغري  والتطبيقات  املحتويات 

منا�سبة الأعمارهم.
االأطفال  مالحة  يجعل  حيث 
خالل  من  اآمنة،  االإنرتنت  على 
املحمول  الهاتف  خطوط  ربط 

اأحد  بخطوط  بهم  اخلا�سة 
دور  لهم  �سيكون  الذين  اآبائهم 
ميكن  الطريقة،  بهذه  امل�سوؤول 
ملفات  وتعديل  تطبيق  لالأولياء 
من  باأطفالهم  اخلا�سة  الت�سفية 
  Meetmob. واجهة  خالل 
االأبوية  الراقبة  خدمة  الويب 
ملدة  �ساحلة    MobiliS@fe
الراغبني  االآباء  وعلى  �سهًرا،   12
التطبيق  هذا  من  اال�ستفادة  يف 
التجارية  الوكاالت  من  التقرب 
ببطاقة  مرفوقني  ملوبيلي�س 
بهم  اخلا�سة  الوطنية  التعريف 
موبيلي�س  يلتزم  اخلدمة،  بهذه 
اال�ستخدامات  وتاأمني  مبرافقة 
خالل  من  لالأطفال،  الرقمية 
جلميع  املثايل  احلل  تقدمي 

االآباء.

د�ر �لثقافة بالبويرة

تكرمي الطفولة يف عيدها الوطني
"علي  الثقافة  دار  اأ�رشفت 
مع  تزامنا  بالبويرة  زعموم" 
للطفل  الوطني  اليوم  حلول 
 15 ل  امل�سادف  اجلزائري 
باحتفالية  �سنة  كل  من  جويلية 
خا�سة بهذه ال�رشيحة مت خاللها 
يف  الفائزين  االأطفال  تكرمي 
والثقافية  الفكرية  امل�سابقات 
مبنا�سبة  افرتا�سيا  املنظمة 
لعيدي   58 بالذكرى  االحتفاالت 
واأ�سادت   ، وال�سباب  اال�ستقالل 
ال�سيدة  الثقافة  دار  مديرة 
كلمتها  يف  �رشبي"  ،"�سليحة 
پاأهمية اإقبال االأطفال على مثل 
التي  الثقافية  الن�ساطات  هذه 
قدراتهم  تنمية  على  ت�ساعدهم 
ودعت  الدرا�سي  التح�سيل  يف 
على  اأبنائها  لت�سجيع  العائالت 

 ، مواهبهم  و�سقل  ممار�ستها 
جرت  التي  االحتفالية  ومتيزت 
جائحة  مع  خا�سة  ظروف  يف 
الوقاية  اإجراءات  باتخاذ  كورونا 
املتوجني  االأطفال  وح�رشها 
�سدحت  حيث  عائالتهم  برفقة 
ال�سعرية  بالق�سائد  حناجرهم 
متجد  التي  الوطنية  واالأنا�سيد 
الذين  وال�سهداء  العزيز  الوطن 
من  ج�سيمة  ت�سحيات  قدموا 
اال�ستعمار  من  حتريره  اأجل 
ح�سورها  �سجلت  كما   ، الغا�سم 
االأديبة وال�ساعرة "زهرة فاديل" 
بدار  االأدبي  النادي  رئي�سة 
على  اأ�رشفت  التي  وهي  الثقافة 
اخلا�سة  ال�سعر  ور�سة  تن�سيط 

بامل�سابقة املنظمة .
�أح�صن مرزوق

ميناء م�صتغامن

تراجع بن�شبة 35 باملائة يف حجم الن�شاط 
التجاري  الن�ساط  حجم  عرف 
تراجعا  م�ستغامن  ميناء  ملوؤ�س�سة 
بن�سبة 35 باملائة خالل ال�سدا�سي 
ح�سبما  اجلارية،  ال�سنة  من  االأول 
اأ�ستفيد اأم�س االأحد من املديرية 
التجارية لهذه املوؤ�س�سة املينائية 
قدمتها  التي  االأرقام  واأو�سحت 
التابعة  االإح�سائيات  م�سلحة 

للمديرية التجارية مليناء م�ستغامن 
تراجعا يف الن�ساط التجاري باأزيد 
مع  باملقارنة  طن  األف   243 من 
املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�س 
التجاري  الن�ساط  حجم  وجتاوز 
للميناء اإىل غاية 30 جوان املا�سي 
األف   455 احل�سيلة-  لذات  -وفقا 
خالل  طن  األف   700 مقابل  طن 

ال�سدا�سي االأول من 2019. وعرفت 
الواردات بني 1 جانفي و30 جوان 
تراجعا حم�سو�سا بنحو 34 باملائة 
بينما �سهدت ال�سادرات انخفا�سا 
بن�سبة 40 باملائة والتي مل تتجاوز 
طن  األف   44 الفرتة  ذات  خالل 
العام  خالل  طن  األف   75 مقابل 

املا�سي، ح�سب نف�س امل�سدر.

غرقا  م�رشعها  فتاة  لقيت 
ممنوعة  �سخرية  مبنطقة 
�ساطئ  من  بالقرب  ال�سباحة 
ال�ساحل  يف  ال�سغري  امليناء 
ال�رشقي لوالية م�ستغامن، ح�سبما 

املديرية  من  االأحد  اأم�س  علم 
الوالئية للحماية املدنية واأو�سح 
وحدات  اأن  امل�سدر  نف�س 
االإ�سعاف التابعة للحماية املدنية 
الإجالء  ال�سبت  م�ساء  تدخلت 

فتاة تبلغ من العمر 15 �سنة كانت 
ممنوعة  �سخرية  مبنطقة  ت�سبح 
ال�سباحة بالقرب من قرية امليناء 
ال�سغري ببلدية �سيدي خل�رش )50 

كيلومرت �رشق م�ستغامن(.

م�صتغامن 

وفاة فتاة غرقا مبنطقة �شخرية 

�لبويرة

5 جرحى يف ا�شطدام ل6 مركبات
ال�ساعة  حدود  يف  تدخلت 
�سبيحة  من  والن�سف  ال�سابعة 
املدنية  احلماية  وحدة  اليوم 
حلي 140 م�سكن بالبويرة لنقل 5 
اأ�سخا�س اأ�سيبوا بجروح خفيفة 
اإىل م�ست�سفى املدينة  اإثر حادث 

مرور وقع مبحور الطريق ال�سيار 
امل�سمى  باملكان  -غرب  �رشق 
الرتك  لبلدية عني  التابع  ن�سي�س 
نتج عن ا�سطدام ت�سل�سلي بني 6 
مركبات متثلت يف 3 �ساحنات و3 
�سيارات ما خلف �سلال يف حركة 

كاملة  �ساعات   4 املرور حلوايل 
قبل اأن تعود االأمور اإىل جماربها 
الدرك  م�سالح  تدخل  بعد 
يف  حتقيقا  فتحت  التي  الوطني 

احلادث .
�أح�صن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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