
يوم االثنني املقبل

درارين و بلعربي وحميطو�ش اأمام حمكمة جنح �سيدي احممد  
�ص2

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  العدد:5301   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا  اخلمي�ش 23   جويلية  2020  املوافـق  لـ 02 ذو احلجة   1441ه

الدكتور واخلبري االقت�صادي
 خمتار عاليل لـ" الو�صط"

45 مليار دوالر 
مداخيل حمتملة 
�ص3 لقطاع املناجم

وزيرا خارجية اجلزائر ورو�صيا يوؤكدان

ال حل بلغة الدبابات و املدافع يف ليبيا 
�ص2

ISSN
 2761-7771

  .      ا�ستحداث اآلية تن�سيق م�سرتكة

  .      حتديد موعد اجتماع اللجنة احلكومية للتعاون الع�سكري

اجللفة

تاأخر يف توزيع التجزئات االجتماعية 

خالل 24 �صاعة االأخرية

احلرائق تتلف اأزيد من 561 هكتار من الغابات
فتح حتقيقات يف ت�صيري موؤ�ص�صات اال�صمنت  

ع�سابات تزوير وتعليب ا�سمنت مغ�سو�ش
اجلمعة 31 جويلية اأول
 اأيام عيد االأ�سحى

�ص3

�ص3

�ص4 �ص4

يف بيان م�صرتك بني وزارتي ال�صحة 
وال�صوؤون الدينية

غرفة االتهام ملجل�ص ق�صاء العا�صمة

 تاأجيل  الف�سل يف ملف ر�سيد نكاز  
اال�صتدعاء يكون عرب الهاتف 

8000 من�سب ينتظر االأ�ساتذة االحتياطيني  
يف ر�صالة تهنئة مبنا�صبة عيدها ال58

الفريق �سنقريحة ي�سيد بتطور جهاز ال�سرطة

�ص2

�ص3

�ص4

متغريات جديدة

حل الربملان 
لي�ش غدا!

تاريخ حديث  

نظام الوقف
 باجلزائر العثمانية

بقلم االأ�صتاذ: من�صر اأحمد بقلم اح�صن خال�ص   

الت�صابك الرقمي املدين اأقالم

حراك �سعبي 
ب�سالح احلجر

اإبتالءات

االإخوان امل�سلمني.. 
املاأزق واحلّل

بقلم: �صالح عو�صبقلم  الوليد فرج



اخلمي�س 23   جويلية  2020  املوافـق  لـ 02 ذو احلجة   1441ه 24 �ساعة2
وزيرا خارجية اجلزائر ورو�سيا يوؤكدان

ال حل بلغة الدبابات و املدافع يف ليبيا 
م�سرتكة تن�سيق  اآلية  ا�ستحداث     •

املجاالت جميع  يف  الثنائية  ال�سراكة  •   تو�سيع 
الع�سكري  للتعاون  اللجنة احلكومية  اجتماع  موعد  •  حتديد 

ا�ستقبل وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف، وزير اخلارجية �سربي بوقادوم، اأم�س، مبو�سكو، يف اإطار 
موا�سلة املباحثات حول �سبل تعزيز العالقات الثنائية، عقب االت�ساالت امل�ستمرة رفيعة امل�ستوى بني البلدين.

مرمي خمي�سة

لرو�سيا،  بوقادوم  زيارة  تاأتي  حيث 
ال�رشاكة  تو�سيع  اآفاق  ال�ستعرا�ض 
ال�رشاكة  اأهداف  يحقق  مبا  الثنائية، 
االإ�سرتاتيجية التي تربط البلدين، خا�سة 
بعد املكاملة الهاتفية االأخرية بني رئي�ض 
ونظريه  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
الرو�سي، فالدميري بوتني، وهذا لتوطيد 
بني  م�ستوى  واأرقى  اأعلى  اإىل  العالقات 

اجلزائر ورو�سيا
امل�سرتكة  ال�سحفية  الندوة  م�ستهل  ويف 
اخلارجية،  وزير  قدم  الطرفني،  بني 
على  لرو�سيا  ال�سكر  بوقادوم،  �سربي 
قدمتها  التي  الطبية  امل�ساعدات 
كا�سفا  كورونا،  ملواجهة  اجلزائر  اإىل 
وت�ساور  تن�سيق  وجود  عن  باملنا�سبة، 
من  العديد  حول  ورو�سيا،  اجلزائر  بني 
املنطقة،  واالأزمات يف  الدولية  الق�سايا 
تربطهما  ورو�سيا  اجلزائر  اأن  م�سريا 
االإ�سرتاتيجية،  بال�رشاكة  تتعلق  اتفاقية 

بوقادوم  هناأ  كما   ،2001 �سنة  اأُبرمت 
التعديالت  جناح  على  الفروف،  نظريه 
التي اأدرجها الرئي�ض الرو�سي بوتني على 

الد�ستور مطلع �سهر جويلية اجلاري.
ليبيا  يف  النار  اإطالق  وقف  اإجبارية 

باأقرب االآجال
اأن  بوقادوم،  الليبي، قال  امللف  ويف 
اإجبارية  على  اتفقتا  ورو�سيا  اجلزائر 
اأقرب  يف  ليبيا  يف  النار  اإطالق  وقف 
االآجال، مو�سحا اأن البلدين اتفقا ب�ساأن 
اأنه  منه،  ا�سارة  يف  االإقليمية،  الق�سايا 
واملواقف،  االأراء  تطابق  بارتياح  �سجل 
يف  االأزمة  راأ�سها  وعلى  ال�ساأن،  هذا  يف 
البلدين اتفقا على  اأن  ليبيا، على اعتبار 
ع�سكري  حل  ال  باأن  املتبادلة،  القناعة 
احرتام  على  موؤكدين  الليبية،  االأزمة  يف 

وحدة و�سيادة ليبيا.
اأنه قد مت كذلك،  وتابع ذات املتحدث، 
االتفاق، الأجل بداية العمل على تخفيف 
جميع  يف  احلايل،  الع�سكري  الت�سعيد 
حل  اإىل  الو�سول  اأجل  من  ليبيا،  مناطق 

الدولية  ال�رشعية  اإطار  يف  �سيا�سي، 
واحرتام �سيادة ليبيا، تطبيقا ملخرجات 
يف  عليه  �سودق  الذي  برلني،  موؤمتر 

جمل�ض االأمن.
ويف هذا االإطار، اأ�ساف نف�ض امل�سدر، 
اآلية  اإحداث  على  االتفاق  مت  قد  اأنه 
اإيجاد  للت�ساور والتن�سيق، ملا ي�ساهم يف 
ال�سعب  م�سالح  خلدمة  املنتظر،  احلل 
الليبي، باالإ�سافة اإىل االتفاق على توطيد 
الليبي،  امللف  يخ�ض  فيما  التوا�سل، 
ثنائيا  املطروحة  املوا�سيع  وجميع 

ودوليا.

رو�سيا مهتمة بتطوير قطاعات 
عديدة مع اجلزائر

�سريقي  الرو�سي،  اخلارجية  وزير  اأ�ساد 
بني  الثنائية  بالعالقات  الفروف، 
البلدين  اأن  م�سريا  واجلزائر،  رو�سيا 
و�رشاكة  طيبة  ودية  عالقات  تربطهما 
االجتماع  خالل  موؤكدا  ا�سرتاتيجية، 
اخلارجية،  بوزير  جمعه  الذي  الثنائي 

زيارة عمل  يوؤدي  الذي  بوقادوم،  �سربي 
بتطوير  مهتمة  رو�سيا  اأن  رو�سيا،  اإىل 
واال�ستثمار  والتعليم  الدفاع  قطاعات 
واالقت�ساد مع اجلزائر، اإىل جانب متابعة 
الثنائية،  العالقات  يف  الراهن  الو�سع 
اأن  مالحظا  وتطويرها،  تعزيزها  و�سبل 
جائحة  مكافحة  يف  االأخرية  النجاحات 
هذه  لعقد  فر�ض  لنا  وفرت  كورونا، 

اللقاءات ال�سخ�سية.

ما اأقدم عليه الناتو بليبيا مغامرة 
تهدد دول اجلوار

به  قام  ما  الفروف،  و�سف  حني،  يف 
تهدد  االإجرامية،  ليبيا مغامرة  الناتو يف 
اجلزائري،  خا�سة  اجلوار  دول  امن 
العمليات،  هذه  خملفات  من  اأنه  م�سريا 
االإفريقية  الدول  اإىل  االإرهابيني  انتقال 
والهجرة  املخدرات  وتهريب  االأخرى، 

غري ال�رشعية.
اأكد  برلني،  موؤمتر  عن  حديثه  ويف 
رئي�ض  م�ساركة  اأن  ذاته،  املتحدث 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون، �ساهمت 
يف اإجناح املوؤمتر، منوها على اأهمية حل 
�سلمية، وفق  الدولية بطرق  االأزمات  كل 
�سيادة  واحرتام  املتحدة،  االأمم  ميثاق 
الدول ووحدة اأرا�سيها، وعدم التدخل يف 
ال�سوؤون الداخلية للدول، مو�سحا يف ذات 
لي�ست هناك خارطة طريق  اأنه  ال�سياق، 
ثنائية رو�سية جزائرية، خم�س�سة للت�سوية 
بتنفيذ  ملتزمان  البلدين  لكن  الليبية، 
نرقى   »: بقوله  برلني،  موؤمتر  خمرجات 
اإىل االت�سال مع جميع االأطراف خا�سة 
وقف  اأهمية  على  ون�سدد  ليبيا،  جريان 
اإطالق النار، وكل العمليات القتالية، قبل 
اإطالق احلوار الوطني ال�سيا�سي ال�سامل، 
الإعادة  �سمانا  الليبيني،  كل  مب�ساركة 
اأن  ليبيا، وكيانها، م�سريا  وحدة و�سالمة 
خمتلف  ت�ستقبل  تزال  وال  كانت  رو�سيا 
لدعم هذه  الليبية يف مو�سكو،  االأطراف 
العملية ال�سيا�سية ال�سيا�سية. من جانبه، 
بني  تناق�ض  ال  اأنه  بوقادوم،  اأكد �سربي 

وامل�ساعي  برلني  موؤمتر  خمرجات 
معتربا  الليبية،  االأزمة  حلل  اجلزائرية 
جلمع  �سنوات  منذ  �سعت  اجلزائر  اأن 
الليبية،  لالأزمة  الإيجاد حل  دول اجلوار، 
برلني،  موؤمتر  خمرجات  على  ووافقنا 
حل  ال  ال�سيا�سي،  ا�ستئناف  يهمنا  وما 

بلغة الدبابات اأو املدافع«.

اجتماع اللجنة احلكومية للتعاون 
الع�سكري 

على �سعيد مت�سل، �سّدد وزير اخلارجية 
اأهمية  على  الفروف،  �سريقي  الرو�سي، 
للتعاون  امل�سرتكة  اللجنة  وفعالية 
اجلزائر،  مع  والفني  والعلمي  التجاري 
التعاون  دفع  يف  ت�ساعد  اأنها  علما 
التجاري واالقت�سادي اإىل االأمام، كا�سفا 
احلكومية  اللجنة  اجتماع  موعد  اأن 
�سيكون  اجلزائرية،  الرو�سية  امل�سرتكة 

بعد الق�ساء على جائحة كورونا.

به  خ�سو  ت�رشح  يف  ونا�سطون  فاعلون  اأجمع 
متبادلة  قناعة  هناك  اأن  على  الو�سط  جريدة 
لبيا يجب  باأن احلل الأزمة  رو�سيا  و  بني اجلزائر 
تدخل  اأي  عن  بعيدا  توافقي  �سيا�سي  يكون  اأن 
ع�سكري، معتربين باأن اجلزائر طرف حمايد مل 
يتورط يف امللف الليبي منذ بداية االأزمة، مقارنة 
الو�سع  يف  ويد  يد  لها  اأخرى التي  بدول  بطبيعة 

املتاأزم الذي و�سلت له ليبيا .
 

عبد القادر عبد الالوي
تقارب يف وجهات النظر  

والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  اإعترب 
واجلالية للمجل�ض ال�سعبي الوطني عبد القادرعبد 
اإىل  بوقادوم  اخلارجية  وزير  زيارة  باأن  الالوي 
رو�سيا تاأين بعد م�ساورات بني الرئي�ض اجلزائري 
عبد املجيد تبون و الرئي�ض الرو�سي بوتن، الفتا 
باأن هناك تقارب يف وجهات النظر بني رو�سيا و 
اجلزائر لال�ستعجال بحل �سيا�سي توافقي لالأزمة 

الليبية.
و�سدد عبد القادرعبد الالوي باأن اجلزائر ترف�ض 
على  توؤكد  ليبيا  يف  الع�سكري  الت�سعيد  و  احلل 
احرتام وحدة لبيا و �سيادة الليبيني، وتراهن على 

احلل ال�سيا�سي التوافقي الت�ساركي.
اأن  هو  اجلزائر  يهم  ما  باأن  املتحدث  واأ�سار 
اأثبتت  باأنها  الفتا  اآمنة،  موحدة  ليبيا  دولة  تكون 
من  الواقع،  ترجمته  و  الطرح  هذا  م�سداقية 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  للتدخل  رف�سها  خالل 
للدول،واأنه ال حل ع�سكري لالأزمة الليبية، واإمنا 

احلل �سيا�سي توافقي بني الليبيني.

في�سل مقدم 
تعزيز كل االأطر للحل ال�سلمي 

الدبلوما�سية  و  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  اعترب 
بوقادوم  اخلارجية  وزير  زيارة  باأن  مقدم  في�سل 
التي  الر�سمية  الزيارات  اإىل  ت�ساف  رو�سيا  اإىل 
باأن  الفتا   ، امليادين  جميع  يف  البلدين  جتمع 
امللف الليبي اأخذ ح�سة االأ�سد لهذه املباحثات 

لتعزيز كل االأطر للحل ال�سلمي يف ليبيا .
الدبلوما�سية  و  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  واأكد 
باأن  باأن اجلزائر و رو�سيا متفقتان  في�سل مقدم 
ال�سلمي،  اإال احلل  الليبي  لتوحيد ال�سف  ال خيار 
اجتاه  ثابتة  اجلزائرية  املقاربة  باأن  م�سددا 
�سيادة  يف  التدخل  ترف�ض  فهي  الليبية  الق�سية 
�سندين، ال�سند  على  تعمل  باأنها  الفتا  الليبية،  
توافقي  يكون  اأن  يجب  الليبي  احلل  باأن  االأول 
يكون  باأن  الثاين  ال�سند  الليبيني،  جميع  مب�ساركة 

احلل حتت غطاء االأمم املتحدة .

حممد حديبي 
بلورة ت�سور �سيا�سيي حللحلة االأزمة 

اعترب القيادي ال�سابق يف حركة النه�سة باأن وزير 
حللحلة  اجلزائر  ت�سور  نقل  بوقادوم  اخلارجية  
للطرف  قوية  باأنها ر�سالة  الفتا  الليبية،  االأزمة 
الرو�سي باأن اجلزائر لن تقبل الت�سعيد الع�سكري 
يف لبيا اأن طاولة املفاو�سات هي احلل، اأما دون 

ذلك فاجلزائر لن تقبل عملية ع�سكرة ليبيا .
وقال حممد حديبي يف ت�رشيح »للو�سط« :« زيارو 
بوقادوم هي ر�سالة �سمنية لرو�سيا وفرن�سا وم�رش 
الدين يعملون على ت�سعيد الو�سع وتعفينه.وهو ما 
�سيفتح  الباب على اجلزائر لتقييم الو�سع وعدم 
الوقوف موقف املتفرج خ�سو�سا اإذا كان هناك 
من يعمل على  اإ�سعال احلرب، كما اأن العالقات 
البلدين  بني  والتن�سيق  اال�سرتاتيجبة  التاريخية 
يفر�ض على رو�سيا اأن تراعي م�سالح اجلزائر اأن 

ت�سمع ملوقف اجلزائر من االأزمة الليبي.

اأحمد كرو�س
اجلزائر �سوتها م�سموع  يف الو�سط الليبي

اجلزائر  باأن  كرو�ض  االأمني  اأحمد  اخلبري  �سدد 
نظرا  الليبية  االأزمة  حل  يف  حموريا  دورا  تلعب 
رف�ض  يف  املتمثل  اال�سرتاتيجي  موقفها  ب�سبب 
الذي  املوقف  باأن  معتربا  االأجنبي،  التدخل 
البداية  منذ  الليبية  الق�سية  اتخذته اجلزائر من 

ثابت ومل يتغري.

ت�رشيح  يف  كرو�ض  اأحمد  االأمني  اخلبري  اأ�ساد 
تلعبه  الذي  احلا�سم  بالدور  به »الو�سط«  خ�ض 
اجلزائر يف حل االأزمة الليبية، موؤكدا باأن اجلزائر 
�سوتها  ب�سبب  االأزمة  حلل  قوية  فر�ض  لها 
امل�سموع يف الو�سط الليبي �سواء من الع�سكريني 
اأو من ال�سعبيني، قائال :« اجلزائر  تلعب  دورها 

العاقل ومقاربتها ال�سلمية يف حل اأزمة لبيا.«

يف حني اعترب املتحدث باأن التدخل االأجنبي يف 
قائال  االأزمة،  من عمق  �سيعقد  الليبية  االأرا�سي 
منذ  كان  الليبي  ال�ساأن  يف  االأجنبي  التدخل   «
يف  ظاهرا  اأ�سبح  واالأن  الطاولة،  حتت  البداية 
ال�ساحة الليبية وهذا ما �سيعقد من عمق االزمة، 
اأخرى  اأطراف  بني  الع�سكري  التدخل  موؤكد 

يف لبيا �سيعقد االأمر.

لزهر ماروك 
كل االأطراف مطالبة باجللو�س على 

طاولة احلوار

�سدد املحلل ال�سيا�سي لزهر ماروك يف ت�رشيح 
الذي  واملحوري  االأ�سا�سي  الدور  على  للو�سط 
يف  واال�ستقرار  االأمن  حتقيق  يف  اجلزائر  تلعبه 
ومنطقة لبيا،  وال�ساحل  اإفريقيا  �سمال  منطقة 

م�سددا باأن
امل�سهد  مكونات  كل  و  الليبية  االأطراف   كل 
الليبي  مطالبة على اجللو�ض على طاولة احلوار 
و املفاو�سات هي اخلطوة االأوىل نحو حل االأزمة 
،م�سددا على �رشورة اإ�رشاك كل االأطراف الليبية 

يف االجتماعات التي تخ�ض دول لبيا  
وقال ماروك لزهر »االأزمة يف لبيا بلغت م�ستوى 
للبيا،  فقط  لي�ض  تهديدا  وباتت  اخلطورة  من 
من  املنطقة  دول  كل  تهديدا يف  اأ�سبحت  واإمنا 
اإىل  وحتولت  �رشقا،  ال�سنغال  اإىل  غربا  جيبوتي 
بارون �سينفجر يف وجه اجلميع، اجلزائر  برميل 
اإىل لعب دورها يف حل هذه االأزمة  ت�سعى بقوى 
مقدمتها  ويف  الدبلوما�سية  و  ال�سلمية  بالطرق 

التي  يف ليبيا و  القائمة  الليبية  ال�رشعية  احرتام 
حظيت بدعم املجتمع الدويل«..

علي ربيج
نحذر من الت�سعيد بقرب احلدود 

اجلزائرية 
 

باملقاربة  ربيج  علي  ال�سيا�سي  املحل  اأ�ساد 
اجلزائر يف حل االأزمة التي تعي�سها لبيا، حمذرا 
من تداعيات الت�سعيد الذي تعي�سه املنطقة على 

احلدود اجلزائرية
اعترب علي ربيج يف ت�رشيح خ�ض به »الو�سط«  باأن 
اأكرب تهديد يواجه احلدود اجلزائرية هو وجودها 
تعرفها،  التي  التطورات  بعد  بجوار لبيا خا�سة 
قائال » ما تعرفه ليبا يتجه نحو الت�سعيد، خا�سة 
بعد اندالع مواجهات عنيفة ،هذه اال�سطدامات 
�ستفرز هجرة ال�ساكنة اإىل مناطق اآمنة و اجلزائر 

�ستكون اأول قبلة .

اأحمد الدان
اجلزائر ترافع  من اأجل وحدة ليبيا 

الدان باأن  اأحمد  البناء  حركة  نائب   اأكد 
يف  وا�ستقرارها  ليبيا  وحدة  طاملا   ال  اجلزائر 
حل  عن  والبحث  ال�رشعية  احلكومة  الغري  ظل 
عدوان  من  تتحول  بداأت  التي  لالأزمة  �سيا�سي 
تهدد  جديدة  خيارات  تفر�ض  اأهلية  حرب  اإىل 

املنطقة كلها
باأن  »للو�سط«  ت�رشيح  يف  الدان  اأحمد  وقال 
اأ�سا�سية يف املنطقة وال ميكن لها  اجلزائر دولة 
اأن تكون بعيدة عن امللف الليبي وهي ترافع من 
احلكومة  ظل  يف  وا�ستقرارها  ليبيا  وحدة  اأجل 
التي  لالأزمة  �سيا�سي  حل  عن  والبحث  ال�رشعية 
تفر�ض  اأهلية  حرب  و  عدوان  من  تتحول  بداأت 
خيارات جديدة تهدد املنطقة كلها، مما يفر�ض 
وحتالفات  دبلوما�سيا  ح�سورا  اجلزائر  على 
قنبلة  اإىل  ليبيا  بها حماوالت حتويل  تواجه  قوية 

ان�سطارية«.
اإميان لوا�س

فاعلون و نا�سطون يقراأون لقاء بوقادوم مع الفروف

احتواء التوترات يف ليبيا عرب التوافق
.        عبد القادر عبد الالوي: تعجيل احلل �سيا�سي 

.        في�سل مقدم : تعزيز كل اأطر احلل ال�سلمي 
.        حممد حديبي : بلورة ت�سور �سيا�سيي حللحلة االأزمة الليبية

.       اأحمد كرو�س:  اجلزائر �سوتها م�سموع   

يوم االثنني املقبل

درارين و بلعربي 
وحميطو�ش اأمام حمكمة 

جنح �سيدي احممد  
ال�سحفي  من  كل  حماكمة  جدولة  مت  اأنه  م�سادر  ك�سفت 
و  بلعربي،  ال�سيا�سيني �سمري  درارين، والنا�سطني  خالد 

�سليمان حميطو�ض ليوم  االثنني املقبل .
االأ�سابيع  خالل  عنهما  االإفراج  الذين  مت   املتهمني 
اأحممد  ل�سيدي  اجلنح  اأمام  حمكمة  �سيمتثلون  املا�سية 
وهم يف حالة �رشاح بعد االإفراج  عنهم �سمن تدابري العفو 

التي �سبقت االحتفاالت بالذكرى ال58 لال�ستقالل .
حممد بن ترار

دعت اإىل فتح ملفات التنازل عن 
موؤ�س�سات الدولة 

حنون تطالب مبحا�سبة 
عبد احلميد متار

لوزة حنون  يف كلمتها  العمال  ال�سيد  طالبت زعيمة حزب 
ال�سيا�سي  العامة  للمكتب  االأمانة  االفتتاحية  الجتماع 
ال�سجناء  لتفاد عن  العليا  باالإفراج  للحزب  ال�سلطات  
وباء  حمادي  بفعل  بن  مو�سى  ي  ماأ�ساة  وفاة  الوزير 
من  العديد  واإ�سابة  ال�سجون،  يغزو  الكورونا  الذي 
اأويحيى  و�سالل  املوجودين  ووجود  بالفريو�ض  ال�سجناء 

بامل�ست�سفى .
م.ب

غرفة االتهام ملجل�س ق�ساء 
العا�سمة

 تاأجيل  الف�سل يف 
ملفر�سيد نكاز  

يف  الف�سل  العا�سمة  ق�ساء  االتهام ملجل�ض  غرفة  اأرجاأت 
ملف »ر�سيد نكاز »اإىل االأربعاء املقبل ، بعدما رافع  نهار 
اجلزائر  ق�ساء  جمل�ض  لدى  االتهام  غرفة  اأمام  حماموه  
النظر  اإعادة   مع  املوؤقت عن موكلهم   باالإفراج  مطالبني 
يف التهمتني املوجه له وهي التحري�ض على العنف واإهانة 

هيئة عمومية مبوجب قانون العقوبات .
م.ب
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وداد احلاج

�أن  �لو�جب  من  �أنه  �ملتحدث  ويرى 
منح  طرق  حتديد  �إىل  �حلكومة  تبادر 
بعني  تاأخذ  �أن  وثانيا   ، �أوال  �العتماد 
�لتي  �ملناطق  �أهايل  موقف  �العتبار 
و�ن  خا�صة  �ملعادن  هاته  على  تتوفر 
�أبناوؤه  هم�ش  �لذي  باجلنوب،  غالبيتها 
مع  �حلايل،  يومنا  �إىل  �ال�صتقالل  بعد 
�لوعي  م�صتوى  �العتبار  بعني  �الأخذ 
يتم  و�ن   ، �الآن  �صبابه  لدى  �لن�صج  و 
يف  �الأولوية  و�إعطائهم  بهم  �الهتمام 

ذلك .

التواأمة بني البلديات

بني  �لتو�أمة  �إجر�ء  و�إىل جانب �رضورة 
�لبلديات �لتي تزخر بالرثو�ت و�ملعادن 
�ملتطورة  �لدول  يف  نظري�تها  مع 
تو�أمة  �إطار  يف  لذلك  و�مل�صتغلة 
�قت�صادية و�رض�كة حقيقية �رض�كة ر�بح 
ر�بح بني �ل�رضكات �الأجنبية و�جلز�ئرية 

�ملوؤ�ص�صة با�صم �لتعاونيات �ملخت�صة
�مل�صدر  نف�ش  يرى  �آخر  وجانب 
مال  ر�أ�ش  بتوطني  �الهتمام  �رضورة 
وخمت�صني  خرب�ء  ال�صتخال�ش  ب�رضي  
و�لرثو�ت  �ملعادن  جماالت  كل  يف 
تاأهيل  يف  خا�صة  �متياز�ت  ،ومنح 
�ملن�صة  و�صع  لتحقيق  �جلنوب  �صباب 
قفزة  وحتقيق  باجلنوب  �القت�صادية 

نوعية لالقت�صاد �جلز�ئري.
عمومية  �رضكات  تاأ�صي�ش  بخ�صو�ش  و 
باجلنوب يوؤكد �لدكتور عاليل �أن �الأمر 
وو�صائل  كربى  خمازن  و�صع  ي�صتوجب 
�لزمانية  �ملنفعة  لتحقيق  �صخمة  نقل 
بالنقل  �ملكانية  و�ملنفعة   ، باملخازن 
منتجات  حتقيق  بعد  �الأ�صو�ق  حليازة 
�ل�رض�كات  من  تختربها  �لتي  �ملعادن 
و�لتو�أمة �القت�صادية وبدر��صة حاجات 

 ، ودوليا  حمليا  �مل�صتهلكني  ورغبات 
بتلك  �إفريقيا  �أ�صو�ق  غزو  وللتفكري يف 

�ملنتجات يف �ملرحلة �الأوىل.
�أما �ل�صلبيات هو منح �عتماد ل�رضكات 
�أو  خربة  �أي  متلك  وال  تعاونيات  �أو 
همها  يكون  و�إمنا  �قت�صادية  نظرة 
�لربح و�ل�صيطرة  و�لدخول حتت عباءة 
رجال �ملال ورجال �الأعمال �ل�صابقني و 
�إمرب�طوريات خفية من جديد وباأ�صماء 

خمتلفة بت�رضفات قدمية .

خطر التعاونيات ال�شرائية

يرى حمدث �لو�صط �أن  �خلطر �لكبري 
يف منح �العتماد لتعاونيات �رض�ئية من 
وهذ�  �جلنوب  �صباب  وحرمان  �ل�صمال 
�إىل  يتعدى  ورمبا  �الحتقان  مايحدث 
�الأخذ  وجب  لذلك  خطرية  �صاحات 
�ملناطق  �أهايل  ر�أي  �العتبار  بعني 
باعتبار ذلك حميطا �جتماعيا وثقافيا 

يجب �لتكيف معه ال �لتحكم فيه  والبد 
وو�صع  �لدقيقة  �ىلمعلومات  توفر  من 
قر�ر�ت  التخاذ  ذلك  يف  �لقيادة  لوحة 
�لتهور و�ال�صتعجال،  �صائبة  بعيد� عن 

و�أن تكون �ل�صفافية يف ذلك .
�أن  �لف�صاد  مظاهر  هي  �ل�صلبيات  ومن 
تف�صت ولذلك البد.من �ختيار �لكفاء�ت 
�مل�رضوع  جناح  على  للوقوف  �لنزيهة 
�لع�صو�ئية  �لتعيينات  و�البتعاد.عن 
،ولهذ�  وغريها  و�لر�صوة  باملح�صوبية 
مركزيني   مدر�ء  تعيني  ب�رضورة  نو�صي 
�جلنوب  �طار�ت  من  �ملناجم  بوز�رة 
لتحقيق  و�ملخت�صني   �لكفاء�ت  ذوي 
منح   من  �نطالقا  �مل�رضوع  �أهد�ف 
خدنة  �جلنوب  ل�صباب  تفاوؤلية  نظرة 
بالنظر  وهذ�  للوطن،  �لعليا  للم�صلحة 
�جلنوب  �صكان  بع�ش  خل�صو�صيات 
�أدغال  �إىل  قبلي  �متد�د  لهم  �لذين 

�إفريقيا .

وبالتايل ح�صن �ملعاملة و�الأخذ بر�أيهم 
�لذي  �صبابهم  ملطالب  و�ال�صتجابة 
ي�صاعد  قد   ، �صنة  من50  �أكرث  هم�ش 
ومعادن  ثرو�ت  معرفة  على  �حلكومة 
�أخرى يف �لعرق و�حلمادة �لتي ال يعرف 

خفاياها �إىل �أهايل تلك �ملناطق. 

مفاتيح النجاح و خماطر الف�شاد

�خلبري  يرى  �ملناجم  قطاع  وعن  
و�صع  مت  و�إذ�  ��صرت�تيجي  جمال  �أنه  
�صيحقق   ، �أعاله  �أو�صيت   كما  لبناته 
�صنويا  دوالر  مليار  تفوق45  مد�خيل 
مت  �إذ�  طبعا  لالقت�صاد،�جلز�ئري 
�لتام  �لتاأكد  حاالت  يف  �لقر�ر  �تخاذ 
�أما  ذكرت،  �لتي  �ملعطيات  وبتوفري 
�خلطر  خالة  يف  �لقر�ر  �تخاذ  كان  �إذ� 
�أو �ملغامرة ، ح�صب ما نبهنا له ، هناك 
و�حدة  �صنة  �لقطاع يف ظرف  �صيف�صل 
�لرثو�ت  ��صتغالل  يف  �لفو�صى  وينت�رض 
و�ملعادن خا�صة �لنفي�صة منها ويحدث 

ما اليحمد عقباه .
�إىل  �صابقا  ذكرت  كما  �قرت�حي  ولهذ� 
جانب �رضورة حتقيق �حلكامة مبفهوم 
�حلكم �لر��صد يف ت�صيري هذ� �لقطاع ، 
مع �الأخذ بعني �العتبار تر�صيد �لنفقات 

، لتعظيم �ملد�خيل .
�جلنوب  �أبناء  خا�صة  �لكفاء�ت  وتعيني 
�مل�صاريع  هاته  �إجناح  على  للوقوف 
للوطن  �لعامة  �مل�صلحة  على  بناء� 
على  لالبتعاد   ، �ملناطق  تلك  و�زدهار 
ترقية  مت  ،حيث  �ملا�صي  خملفات 
ماال  وهذ�  �جلنوب  وتهمي�ش  �ل�صمال 
ينكره �إال جاحد،رغم نق�ش �لتنمية غي 
�ل�صمال ، �إال �أن �جلنوب رغم ما ميلك 
بقي يف �ملوؤخرة ، والبد.من �الأخذ بعني 
�العتبار تغري فكر �صباب �ليوم و�لوعي 
�لكبري وحتول �لعامل �إىل قرية وبالنظر 

�إىل �مل�صتجد�ت �الإقليمية و�لدولية .

اأكد اخلبري القت�شادي خمتار عاليل الأ�شتاذ بجامعة تي�شم�شيلت و املتابع مللف التنمية باجلنوب 
اأن �شياغة قانون جديد للمناجم وتخ�شي�س وزارة منفردة له هو تاأكيد على وجود نية �شادقة 

للبحث البحث عن البدائل القت�شادية خارج املحروقات وهو ما نادينا به كثريا ، وعرفنا مبناطق 
توفر احتياطات هائلة من الرثوات واملعادن  التي يفوق عددها75معدن وثروة ، من بينها 04  اأنواع 
من املعادن النفي�شة التي قد حتول اجلزائر اإىل اأقوى اقت�شاد يف اإفريقيا ومن الأوائل يف العامل نظرا 

لالأ�شعار املرتفعة لهذه املعادن يف الأ�شواق الدولية.

الدكتور واخلبري القت�شادي خمتار عاليل لـ" الو�شط"

45 مليار دوالر مداخيل حمتملة لقطاع املناجم
.     احتياطات يفوق عددها75معدن وثروة 

.      04  معادن نفي�شة قد حتول اجلزائر اإىل اأقوى اقت�شاد يف اإفريقيا 

منتدى روؤ�صاء  �أم�ش  نهار  �أعلن 
خالل  �جلمعية  »�الأف�صيو«  �ملوؤ�ص�صات 
�لتنظيم  لهذ�  للموؤ�ص�صني  �لعامة 
�إىل  تغيري  ��صمه  �إىل  �ملوؤ�ص�صاتي 
للمتعاملني  �لكونفدر�لية �جلز�ئرية 

.»CAPC»القت�صاديني  �ملو�طنني�
�الأع�صاء  �تفاق  �لت�صمية جاءت بعد 
عادية  �جلمعية  �لغري  �مل�صاركني يف 
�إطار  يف  وذلك   ، عاقلي  �صامي  برئا�صة 
م�صت  �الإرث  �لتي  �جلذرية  �لتغيري�ت 

حد�د  علي  �ل�صابق  للرئي�ش  �لثقيل 
ب�صجن  �ملوؤقت  �حلب�ش  رهن  �ملوجود 
مت  �إحد�ث  �آخر  من  جانب   ، �حلر��ش 
�الأ�صا�صي  وذلك  �لقانون  يف  تغيري�ت 
،  وذلك  مع  �ل�صيا�صة  قطيعة  لت�صجيل 
من  �جلمعية  �الأف�صيو  تغيري  خالل  من 
�إىل كونفدر�لية  تهتم بال�صاأن �القت�صادي 
�الأمو�ل  وكيفية  روؤو�ش  الأ�صحاب 
�لن�صاط  تطوير  على  و�لعمل  ت�صيريها 

�القت�صادي.

باخرة  من  كل  �لثالثاء  م�صاء  �نطلقت 
من   2 �جلز�ئر  وباخرة  �لطا�صيلي  
�ل�صو�حل  نحو  �جلز�ئرية  �ل�صو�حل 
�إجالء 2164  �جل  �لغربية من  �الأوروبية 
مار�ش  منذ17  باأوروبا  عالق  جز�ئري 

�ملا�صي.
�لطا�صيلي   باخرة  �نطلقت  وقد  هذ�   
�إجالء  �أجل  من  مر�صيليا   ميناء  نحو 
�جلز�ئرية   �ل�صو�حل  نحو  �صخ�ش   1364
�جلز�ئر  ميناء  ت�صل  �ن  ينتظر  حيث 

�ليوم �خلمي�ش ، يف حني �نطلقت �صفينة 
�جلز�ئر 2 نحو ميناء �أليكانت �ال�صبانية 
 ، با�صبانيا  عالق  �صخ�ش   800 الإجالء 
�لرحال  حتط   �أن  �ملنتظر  من  حيث 
مبيناء وهر�ن  �صبيحة �ليوم �خلمي�ش يف 
حدود �ل�صاعة �ل�صابعة �صباحا ، هذ� ومن 
�ملنتظر �أن يحول  �ملرحلون للحجر بكل 
�جلز�ئر،  ق�صنطينة،  عنابة،  وهر�ن،  من 

بومرد��ش وتيبازة ملدة 14 يوما.
حممد بن ترار

�لغابات  حر�ئق  مكافحة  جهاز  ك�صف 
للحماية  �لتابع  �لزر�عية،  و�ملحا�صيل 
�ملدنية، �أم�ش، عن �إخماد 45 حريقا من 
�لنباتي، خالل 24 �صاعة  خمتلف �لغطاء 
عن  �مل�صالح،  لذ�ت  بيان  و�أفاد  �الأخرية 
ت�صجيل 31 حريق غابة، 06 حر�ئق منها 
يف �أدغال ، 05 حر�ئق يف �أحر��ش، وثالثة 
�إىل  �أدت  �لزر�عية،  �أخرى يف �ملحا�صيل 

 179  ، �لغابات  �إتالف 292.5 هكتار من 
من  90هكتار�ت   ، �الأدغال  من  هكتار 
�حل�صائ�ش، 540 حزمة تنب ، 3736 �صجرة 
مثمرة و10 نخالت كما �أو�صح �لبيان، �أن 
�لتدخل �ل�رضيع مكن من �إخماد �حلر�ئق 
�مل�صتعلة، ومنع �نت�صارها �إىل �مل�صاحات 

�لنباتية �ملجاورة.
مرمي خمي�شة

من  جمعية اإىل كونفدرالية  

االأف�سيو يغري ا�سمه 
ملحو اأثار حداد  

لإجالء 2164 جزائري عالق بفرن�شا وا�شبانيا

انطالق باخرتي الطا�سيلي  و 
اجلزائر 2 نحو اأوروبا 

خالل 24 �شاعة الأخرية

احلرائق تتلف اأزيد من 561 
هكتار من الغابات

�لغربية  باجلهة  �الأمن  م�صالح   با�رضت   
�ال�صمنت  م�صانع  يف  معمقة  حتقيقات 
عني  بوالية  �صاف  بني  مدينة  من  بكل 
متو�صنت ، وحا�صي زهانة بوالية  مع�صكر 
وو�دي �صلي بال�صلف على خلفية �كت�صاف 
جتاوز�ت كبرية  يف نوعية �ال�صمنت  �لذي 
وجود  تبني  و�لذي  �الأ�صو�ق  �إىل   يوجه 
�صبكات  من هذه �ملوؤ�ص�صات لها عالقات 
يتم  �مل�صانع  خارج  من  �صبكات  مع 

وتو�صيبها  و�الأكيا�ش  باال�صمنت  تزويدها 
على �أ�صا�ش �أنها منتجة بامل�صنع ، حيث 
�ال�صمنت  ومزج  �لوزن  يف  �خليانة  يتم 

باالأتربة ومو�د  �أخرى .
�كت�صاف  خلفية  على  جاءت  �لتحقيقات 
��صمنت  الأكيا�ش  وموؤ�ص�صات  مو�طنني 
تبني  حيث  كلغ    50 للوزن  مطابقة  غري 
�أن بع�ش �الأكيا�ش ال يزيد وزنها عن  44 
حتوي  �أخرى  �أكيا�ش  �إن  حني  يف   ، كلغ 

�أتربة وح�صى ، رغم �أنها م�صتخرجة من 
�مل�صانع �لر�صمية  بحكم �أن �الأكيا�ش هي 
 « »جيكا  ملوؤ�ص�صات  �لتابعة  للموؤ�ص�صات  
وجود  ك�صفت  �لتي  �لتحقيقات   وبفتح 
�مل�صنع  خارج  �صبكات  تدعم  �إطار�ت 
لتو�صيب  جانبية  موؤ�ص�صات  ��صتحدثت 
�أكيا�ش �ال�صمنت وبيعها ،  ويتم تدعيمها 
�لذي  باال�صمنت  وكد�  �لفارغة  باالأكيا�ش 
ي�صقط يف مكان �لتفريغ و�لذي غالبا ما 

هذ�   ، و�ل�صو�ئب  باالأتربة  ممزوج  يكون 
�ال�صمنت  من  �لنوع  هذ�  �أن  �ت�صح  وقد 
خطر�  ي�صكل  �لبنايات  يف  ي�صتعمل  �لذي 
على �ملو�طنني وعلى  �ل�صحة �لعمومية ، 
هذ� ومن �صاأن �لتحقيقات �أن جتر مئات 
�صوء  بتهم  قريبا  �لعد�لة  غاىل  �الإطار�ت 
�أمو�ل عمومية  ،تبديد  �لوظيفة  ��صتغالل 

وت�صليل  و�لغ�ش يف منتجات  ح�صا�صة .
حممد بن ترار

حممد  �لوطنية  �لرتبية  وزير  طالب 
جمعه  �لذي  �الجتماع   خالل  جعو�ط  
�إطار�ت مديرية �لهياكل و�لتجهيز�ت  مع 
�لتابعة للوز�رة  يف جل�صة عمل مع نف�ش  
 707 �إمتام  يف  �الإ�رض�ع  �رضورة  �إىل 
موؤ�ص�صة تربوية  �لتي تدخل �صمن برنامج 
قبل   2021/020 �لدر��صية  لل�صنة  �لقطاع 
�صهر  �ملزمع  �ملقبل  �ملدر�صي  �لدخول 
�الكتظاظ  على  �لق�صاء  �أجل  من  �أكتوبر 
جائحة  ظل  يف  خا�صة  �ملوؤ�ص�صات  يف  
�لكورونا من جهة وعمليات �لرتحيل �لتي 

�صتعرفها �ملدن من ناحية �أخرى .
�ل�رضكاء  �لرتبية  وزير  �أمهل  وقد  هذ� 
�أ�صهر الإمتام �جناز    �الجتماعية مهلة 03 
متو�صطة   168 �بتد�ئية،  مدر�صة   429
�صمان  �جل  من  وذلك  ثانوية  و110 
�النتقال  عملية  بفعل  �الأق�صام  تخفيف 
 ، �لكورونا  نتيجة  متت  �لتي  �جلماعية 
هذ� وجاءت  تفعيل هذه  �الإجر�ء�ت  من 
قبل �لوزير  من خالل ت�صكيل جلنة وز�رية  
للوقوف على متابعة �جناز �لربنامج  بعد 
نظر�  �مل�صاريع  يف  �مللحوظ  �لتاأخر 

منذ  �لبالد  تعرفه  �لذي  �ل�صحي  للو�صع 
توقف  عنه  و�لذي جنم   2020 مار�ش   12
ال  �ملدر�صية،  �مل�صاريع  �جناز  �أ�صغال 
�ملدر�صي  للدخول  �ملربجمة  تلك  �صيما 
�صمن  هذ�  2020-2021،ويندرج  �ملقبل 
�ملوؤ�ص�صات  الإن�صاء  �لوز�رية  �للجنة  عمل 
 029 رقم  �لوز�ري  للقر�ر  طبقا  �لرتبوية، 
جل�صة  يف   ،2020 جو�ن   06 يف  �ملوؤرخ 
من   ،2020 16 جويلية  �إىل   06 من  عادية 
�لقاعدية  �ملدر�صية  �لهياكل  �إن�صاء  �أجل 
لها،  �ملر�فقة  �لدعم  وهياكل  �جلديدة 

خا�صة   ،2021-2020 للدخول  �ملربجمة 
عملية  ت�صهد  �لتي  �جلديدة  باالأحياء 
يف  باالأق�صام  �الكتظاظ  وتفادي  ترحيل 

هذه �ملد�ر�ش .
بهذه  �لتاأطري  عملية   �إجناح  �أجل   ومن   
تعليمات  �لرتبية  وزير  وجه  �ملوؤ�ص�صات 
�لعمل  تفعيل  �أجل  �لرتبية من  �إىل مدر�ء 
على  �لق�صاء  بغية  �الحتياطية  بالقو�ئم 
على  �لبيد�غوجي  �لتاأطري  يف  �لعجز 
م�صتوى �ملد�ر�ش و�ملوؤ�ص�صات �لرتبوية .
حممد بن ترار

�لق�صائية  �ل�رضطة  عنا�رض  متكنت  
الأمن  �لتابع  �خلام�ش  �حل�رضي  باالأمن 
ب�صخ�ش  �الإطاحة  من  وهر�ن   والية 
�صور�  �لتقط  �لعمر  من   �الأربعينات  يف 
م�صتوى  على  �لنقال  هاتفه  بو��صطة 
م�صلحة �الأمر��ش �ل�صدرية بامل�صت�صفى 
بوهر�ن  زرجب   بن  �لدكتور  �جلامعي 
بغية �لت�صهري باالأطقم �لطبية، ليتم �إجناز 
مبوجبه  و�صيحال  �صده  ق�صائي   ملف 

�ل�صهر  �إطار  يف  �جلمهورية   وكيل  �أمام 
يف  �لعليا  �ل�صلطات  قر�ر�ت  تنفيذ  على 
�لبالد �لر�مية �إىل توفري �حلماية لالأطقم 
�الإ�صت�صفائية  �ملوؤ�ص�صات  عرب  �لطبية 
كورنا،  فريو�ش  جمابهة  على  �ل�صاهرة 
�لفعل  �أن  �لقانونني  بع�ش  و�أ�صار  هذ� 
�لت�صوير  با�صتثناء  �ملجرم  غري موجود 
�أن �ل�صخ�ش مل  بدون ترخي�ش  ما د�م  

يقم بالت�صهري .

فتح حتقيقات يف ت�شيري موؤ�ش�شات ال�شمنت  

ع�سابات تزوير وتعليب ا�سمنت مغ�سو�ش

اأعطى تعليمات بال�شتعانة بالقوائم الحتياطية 

تعليمات باالإ�سراع  يف ا�ستكمال 707 مدر�سة

ق�شم الإمرا�س ال�شدرية مب�شت�شفى بن زرجب بوهران

االإطاحة باأربعيني التقط 
�سورا للطواقم الطبية 

ال�شتدعاء يكون عرب الهاتف 

8000 من�سب ينتظر االأ�ساتذة 
االحتياطيني  

على  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  ك�صفت 
�لب�رضية  �ملو�رد  ت�صيري  ل�صان  مدير 
يف  دريا�ش  �حلميد  ،  عبد  بالوز�رة 
�آالف   8 وجود  عن   ، �صحفي  ت�رضيح 
موجه  �لرتبية  قطاع  يف  �صاغر  من�صب 
و�أ�صاتذة  �الأ�صاتذة �الحتياطيني  لتوظيف 
�مل�صوؤول  ذ�ت  �لعليا.  و�أ�صار  �ملد�ر�ش 
�أن �الأولوية يف �لتوظيف �صتكون خلريجي 
�ملد�ر�ش �لعليا، �أما عملية توزيع �لقو�ئم 
كل  حاجة  ح�صب  �صتكون  �الحتياطية 
والية يف �الأطو�ر �لتعليمية �لثالث عك�ش 
�البتد�ئي  �لق�صم  بالغاء  �دعاوؤه  مت  ما 
�لذي يف �حلقيقة هو �صاحب  �لكم �الكرب 
و�صيتلقى  �الأ�صاتذة  �ملنا�صب  ،   من 
توثق  ر�صمية  ��صتدعاء�ت  �الحتياطيني 
هاتفية  �ت�صاالت  تليها  ��صتالم  بو�صل 
ح�صب  باالأمر  للمعنيني  ن�صية  ور�صائل 
�أرقام �لهو�تف �مل�صجلة لدى �ملديريات 
�الحتياطيني  �الأ�صاتذة  من  طالب  كما   ،
�لرتبية  مديريات  خمتلف  مع  �لتو��صل 

عرب �لهاتف للتحقق من موقعهم  وموعد 
بلوغهم ، وعدم  �لتنقل جتنبا لالكتظاظ 
 ، كورونا  فريو�ش  تف�صي  لتفادي 
حتديد  �صيتم  دريا�ش  �نه  هذ�  و�أ�صار 
�لرتبية  مديريات  �إىل  �حل�صور  توقيت 
موؤكد�  �لعملية،  ر�صمية  لتنظيم  مبو�عد 
على �رضورة �حرت�م �ملو�عيد حتى ت�صري 
موؤكد�  �أن  �لظروف.  �أح�صن  يف  �لعملية 
ح�صة  على  �صيتح�صل  �البتد�ئي  �لطور 
�الأ�صد من عملية �لتوظيف خا�صة يف مادة 
�للغة �لعربية و�لتي تبلغ 100 يف �ملائة �أما 
�لطورين �ملتبقيني فتختلف من والية �إىل 
�إنه  قال  �ملدر�صي  �لدخول  وعن  �أخرى. 
، 27 �صبتمرب 2020  �صيتم خالل 23 و26 
�صتكون  للدرو�ش  �لفعلية  �النطالقة  ،�أما 
تتغري  �أن  2020  على  �أكتوبر   4 يوم 
حالة  ��صتمر�ر  فريو�ش  يف  �لرزنامة 
�لكورونا �لذي يتحكم يف �ل�صنة �لدر��صية 
�لقطاع  وعمال  �صحة  �لتالميذ  الن 

�أولوية  د�ئمة .

ب.م

حممد بن ترار

 حممد .ب
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هناأ رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي, 
ال�رشطة  �شنقريحة,  ال�شعيد  الفريق 
ال58  الذكرى  مبنا�شبة  اجلزائرية 
كل  ل22 جويلية من  املوافقة  لتاأ�شي�شها 
�شنة, منوها مب�شتوى التطور الكبري الذي 
حققته ال�رشطة اجلزائرية بف�شل نوعية 
لأفرادها  يلقن  اأ�شبح  الذي  التكوين 
الفريق  الأخرية  وتقدم  ال�شنوات  يف 
اإىل  له  بتهانيه  ر�شالة  يف  �شنقريحة 
املدير العام لالأمن الوطني ومن خالله 
ال�رشطة  وم�شتخدمي  اأفراد  كافة  اإىل 
بها  الحتفال  اأن  اعترب  التي  باملنا�شبة, 

ون�شاء  رجال  بت�شحيات  للوطن  عرفان 
�شبيل  يف  اأنف�شهم  وهبوا  الذين  اجلهاز 
حفاظا  وتفان  �شدق  بكل  واجبهم  اأداء 
وحماية  واملواطن  الوطن  اأمن  على 

ممتلكاته .

يرتقبون  اجللفة  بلدية  �شكان  يزال  ل 
الجتماعية  التجزئات  توزيع  موعد 
تهيئتها  ا�شغال  من  النتهاء  مت  التي 
على م�شتوى بلدية اجللفة, حيث ت�شري 
م�شادرنا املوثوقة باأنه مت النتهاء من 
اأ�شغال التجزئة الجتماعية 128 قطعة 
الجتماعية  والتجزئة  �شعيد  بن  بحي 
وكذا  بربيح  حي  بطريق  قطعة   186
ا�شتالم التجزئة الجتماعية 138 قطعة 
الجتماعية  التجزئة  و  بربيح  بحي 
اأما  بحرارة  حي  بطريق  قطعة   176
للتجزئة الجتماعية 308 بحي  بالن�شبة 
الف�شحى فهي يف قيد ال�شتالم, حيث 
املنجزة  العقارية  التجزئات  ربط  مت 
مياه  و�شبكة  ال�شحي  ال�رشف  ب�شبكة 

ال�رشب. 
ل�شنوات  تاأخرت  التي  العملية  هذه 
وخلفت ا�شتياء كبري من مواطني بلدية 
امتعا�شهم  عن  عربوا  الذين  اجللفة 
يف  اأمده  طال  الذي  للتاأخر  ال�شديد 
امل�شتفيدين  عن  الإعالن  اإجراءات 
مت  التي  الجتماعية  التجزئات  من 
النتهاء من اأ�شغال تهيئتها وعدم تقدير 
املواطنني  ملعاناة  املحلية  ال�شلطات 
املتكررة  والنداءات  الحتجاجات  رغم 
من  امل�شتفيدين  قائمة  عن  بالإفراج 
بالرغم من  الجتماعية هذا  التجزئات 
تخوفهم ال�شديد من مدى �شفافية عملية 
توزيع التجزئات العقارية املرتقبة وكذا 
بتطبيق  املخت�شة  اللجنة  التزام  مدى 
اإطار  يف  اأر�شية  قطع  منح  قواعد 
لأحكام  وفقا  الجتماعية  التجزئات 
 01 رقم  امل�شرتكة  الوزارية  التعليمة 
املوؤرخة يف 07 جويلية 2014 بني وزارة 
بتطوير  املتعلقة  ال�شكن  و  املالية 
وليات  يف  العمومي  العقاري  العر�ش 
والتطبيق  العليا  اله�شاب  و  اجلنوب 
املعمول  القانونية  للمعايري  ال�شارم 
الطلبات  اأ�شحاب  اأحقية  بها يف ترتيب 
العقارية  التجزئات  من  لال�شتفادة 
على م�شتوى بلدية اجللفة وكذا �شمان 
الإعانات  على  امل�شتفيدين  ح�شول 
 70( دج  األف   700 بــ  املحددة  املالية 
مليون �شنتيم( ملناطق اله�شاب العليا و 
التي تقع من بينها بلديات ولية اجللفة 

وهذا مبوجب اأحكام املر�شوم التنفيذي 
�شبتمرب   28 يف  املوؤرخ   259-19 رقم 
للمواطنني  ي�شمح  مبوجبه  الذي   2019
اإطار  يف  اأر�شية  قطع  من  امل�شتفيدين 
املناطق  يف  الجتماعية  التجزئات 
اجلنوب  و  العليا  اله�شاب  يف  املحددة 
من طلب احل�شول على الإعانات املالية 
يف حدود مليون دج للوليات اجلنوبية , 

و 700 األف دج ملناطق اله�شاب العليا.
فعاليات  بادرت  ال�شياق  هذا  ويف 
يف  اجللفة  لبلدية  املدين  املجتمع 
ر�شالة حتوز جريدة الو�شط ن�شخة منها 
واجلماعات  الداخلية  وزير  مبنا�شدة 
ب�رشورة  العمرانية,  والتهيئة  املحلية 
يف  للت�رشيع  امل�شتعجل  التدخل 
الجتماعية  التجزئات  توزيع  اإجراءات 
يف  وال�شفافية  امل�شداقية  وفر�ش 
عملية درا�شة امللفات وتوجيه تعليماته 
معيـار  وفقا  التوزيع  بتفادي  ال�شارمة 
و�شلم  معايري  تطبيق  عن  بدل  الكـوطـة 
التنقيط املعتمدة قانونيا وفقا لأحكام 
املر�شوم التنفيذي رقم 235-10 املوؤرخ 
يف 05 اأكتوبر 2010 و املحدد مل�شتويات 
املمنوحة  املبا�رشة  امل�شاعدات 
او  اجتماعي  �شكن  لقتناء  الدولة  من 
يف  جممع  �شكل  يف  منجز  ريفي  بناء 
اله�شاب  و  اجلنوب  يف  حمددة  مناطق 
التعليمة  م�شمون  العلياومبوجب 
املوؤرخة   01 رقم  امل�شرتكة  الوزارية 
املالية  وزارة  بني   2014 جويلية   07 يف 
العر�ش  بتطوير  املتعلقة  ال�شكن  و 
العقاري العمومي يف وليات اجلنوب و 

اله�شاب العليا. 
ال�شلطات  با�رشت  اأخرى,   جهة  من 
وليتنا  بلديات  من  عدد  يف  املحلية 
بتوزيع  املن�رشمة  الأ�شهر  خالل 
ح�شة  وزعت  حيث  ال�شتفادة  مقررات 
ح�شة  ال�شيوخ,  دار  ببلدية  قطعة   480
400 قطعة ببلدية ال�شارف, ح�شة 297 
قطعة ببلدية عني فقه, ح�شة 161 قطعة 
ببلدية حد ال�شحاري, ح�شة 154 قطعة 
ببلدية  32 قطعة  القديد, ح�شة  ببلدية 
توزيع  موعد  انتظار  يف  الع�ش,  حا�شي 

التجزئات الجتماعية ببلدية اجللفة.
اجللفة : حممد �سبع

مرمي خمي�سة

بيان  الوزارة باملنا�شبة, يف  حيث دعت 
لها, اجلزائريني اإىل الإكثار من الأعمال 
ال�شاحلة, و�شيام هذه الأيام اأو ما تي�رش 
الإكثار  منها, وبالأخ�ش يوم عرفة, مع 
من ال�شدقات, م�شددة يف ذات ال�شاأن, 
الوقائية  التدابري  احرتام  �رشورة  على 
بالتباعد  واللتزام  كورونا,  فريو�ش  من 
الواقي,  القناع  ارتداء  مع  الجتماعي, 

خا�شة اأثناء اإقامة �شعرية الذبح.
لالنتداب  للرت�شح  اأجل  اآخر  اأوت   4

مب�شجد باري�ش
وزارة  اأعلنت  مت�شل,  �شعيد  على 
بيان  يف  والأوقاف,  الدينية  ال�شوؤون 
اآخر, ملوظفيها من ال�شلك الديني, عن 
فتح باب الرت�شح لالنتداب لدى م�شجد 
املعنية  الرتب  اأن  م�شرية  باري�ش, 
الأئمة  هي  هاته,  التوظيف  مب�شابقة 
واملر�شدات  الرئي�شيون,  الأ�شاتذة 

الدينيات الرئي�شيات, والأئمة الأ�شاتذة, 
والأئمة  الدينيات,  واملر�شدات 

املدر�شون.
ال�رشوط  اأن  الو�شاية,  بيان  واأو�شح 
املطلوبة للرت�شح, هي اأن يثبت املعني 
الفعلية  اخلدمة  من  �شنوات  خم�ش  

للقراآن  حافظا  يكون  واأن  الرتبة,  يف 
الكرمي كله, واأن يكون متحكما يف اللغة 
الفرن�شية, واأن يكون �شليما من كل عاهة 
اأو مر�ش يتعار�ش مع وظيفته, م�شيفة 
الرت�شح,  يف  الراغبني  على  يتعني  اأنه 
اأعاله,  املذكورة  الرتب  اإىل  واملنتمني 

والذين تتوفر فيهم ال�رشوط املطلوبة, 
الرت�شـح  طلب  ا�شتمارة  ميلئوا  اأن 
املوقع  على  املوجودة  الإلكرتونية, 
الدينية  ال�شوؤون  لوزارة  اللكرتوين, 
والأوقاف, يف اأجل اأق�شاه خم�شة ع�رش 
يـوما, اأي يف 4 اأوت املقبل, ابتداء من 

تاريخ ن�رش هذا الإعالن على املوقع.
ال�شوؤون  ووزارة  ال�شحة  وزارة  وكانت 
املواطنني,  على  اأحلت  قد  الدينية, 
اللتزام  ب�رشورة  م�شرتك,  بيان  يف 
وبالتدابري  ال�شحية  بالإجراءات 
الوقائية, يومي عيد الأ�شحى املبارك, 
للفتوى,  الوزارية  اللجنة  اأّن  موؤكدين 
كانت ول تزال يف تن�شيق وت�شاور كاملني, 
مع اللجنة العلمية لر�شد ومتابعة كوفيد 
19, حيث مت عقد �شل�شلة من اللقاءات 

الت�شاورية.
ال�شعب  كل  الوزارتني  هناأت  حني,  يف 
الأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  اجلزائري, 

املبارك.

اأعلنت وزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف، اأن الوقوف بعرفة املوافق للعا�سر من ذي احلجة 1441 هـ، �سيكون 
يف 30 جويلية املقبل، وعيد الأ�سحى املبارك يوم اجلمعة 31 جويلية.

يف ر�سالة تهنئة مبنا�سبة عيدها ال58

الفريق �سنقريحة ي�سيد 
بتطور جهاز ال�سرطة

اجللفة

اإ�ستياء ب�سبب التاأخر يف 
توزيع التجزئات االجتماعية 

يف بيان م�سرتك بني وزارتي ال�سحة وال�سوؤون الدينية

اجلمعة 31 جويلية اأول اأيام عيد االأ�سحى
.    وزارتا ال�سحة وال�سوؤون الدينية تلحان على اللتزام بتدابريالوقاية

املواد  خمتلف  اأ�شعار  عرفت 
الإجراءات  ب�شبب  ارتفاعا  ال�شتهالكية 
التي فر�شتها جائحة كورونا كما عرفت 
مقارنة  املو�شم  هذا  املوا�شي  اأ�شعار 
التهابا  الأخرى  هي  املا�شي   بالعام 
مبالة  عدم  ذلك  اإىل  ي�شاف  فاح�شا  
الوقاية  ب�رشوط  التجار  من  الكثري 
م�شطفى  ك�شف  حيث   ,  19 كوفيد  من 
امل�شتهلك  حماية  جمعية  رئي�ش  زبدي 
م�شطفى زبدي يف ت�رشيح ل«الو�شط » 
يحرتمون  ل  التجار  من  باملائة   80 اأن 
كما   , الوباء  هذا  من  الوقاية  ثقافة 
فتح  الأ�شواق  بع�ش  غلق  اأن  اعرتف 
مايدعو  وامل�شاربة  للبزن�شة  جمال 
بديل  خلق  يف  الإ�رشاع  اإىل  ال�شلطات 

حلماية جيوب املواطنني .
التي  والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار  با�شتثناء 
ب�شبب  املو�شم  هذا  ا�شتقرار  عرفت 
الوفرة تعرف باقي املنتجات املختلفة 
واملواد  املنتجات  باقي  اأ�شعار  تعرف 
ال�شتهالكية التهابا فاح�شا برره التجار 
يف  »الو�شط«  بها  قامت  جولة  ح�شب 
باجلزائر  التجارية  الف�شاءات  بع�ش 
ال�شحي  احلجر  بظروف  العا�شمة 
اجلوي  املجال  بغلق  ماتعلق  خا�شة 
امل�شتوردة  لل�شلع  بالن�شبة  والبحري 
والهواتف  الكهرومنزلية  كالأجهزة 
النقالة التي ارتفعت اأ�شعارها باأزيد من 

ببلفور  اجلملة  �شوق  دينار يف  األف   10
الذكية  للهواتف  بالن�شبة  باحلرا�ش 
وباأ�شعار  و�شام�شونغ  نوكيا  لعالمات 
لباقي  بالن�شبة  دينار  األف  و5   8 بني 
هذا  ماجعل  امل�شنعة حمليا   الهواتف 
ال�شوق ح�شب ما وقفنا عنه يعي�ش ركودا 
مقارنة مبا كان عليه قبل مار�ش الفارط 
ال�شوق  وبهذا  اجلائحة  ظهور  بداية 
الغيار  قطع  غياب  من  الزبائن  ي�شتكي 
املخ�ش�شة ل�شيانة احلوا�شيب والهواتف 
النقالة . كما اأن اأ�شعار املوا�شي عرفت 
مبا  مقارنة  لهيبا  ارتفاعا  الأخرى  هي 
حيث   , الفارط  املو�شم  عليه  كانت 
ارتفع الأ�شعار ب2 مليون �شنتيم ح�شب 
بف�شاء  املواليني  من  عدد  ت�رشيحات 
بابا  ببلدية  الأ�شاحي  لبيع  خ�ش�ش 
علي غرب العا�شمة وان كانت تربيرات 
املوالني هذه ال�شنة ت�شب كلها يف خانة 
ال�شلطات  فر�شتها  التي  الإجراءات 
عك�ش  العمومية  ال�شحة  حلماية 
كاجلفاف  تقدم  كانت  التي  التربيرات 
املربرات  من  وغريها  الكالأ  وانعدام 

التي كانت تبدو مو�شوعية.
اأ�شعار  عرفت  املو�شوع  نف�ش  ويف 
الوجبات واملاأكولت اخلفيفة وال�رشيعة  
هي الأخرى ارتفاعا يف الأ�شعار مقارنة 
مبا كانت عليه �شابقا رغم اأن الإجراءات  
التي اأقرتها ال�شلطات تنق�ش من اأعباء 

الزامية  كفر�ش  التجارة  من  النوع  هذا 
املحالت   داخل  املاأكولت  تناول  عدم 
وخمتلف  ال�شندوي�شات  اأ�شعار  اأن  ال 
بني  ما  ارتفعت  ال�رشيعة   الوجبات 
الأكل  اأحد حمل  100 و200 دج وبررها 
العا�شمة  بو�شط  اأودان  ب�شاحة  ال�رشيع 
معقمات  من  الوقائية  و�شائل  بغالء 
اأي  الرقابة  م�شالح  األزمتها  ومناديل 
الإجراءات  ثمن  يدفع  املواطن  وكاأن 
 , التجار  على  املفرو�شة  الوقائية 
التي  العادية  القهوة  ان  الغرابة  ومن 
دينار   30 عن  ليزيد  ب�شعر  تباع  كانت 
لها  يرخ�ش  التي مل  ال�شعبية  باملقاهي 
مبزاولة الن�شاط فان العديد منها يروج 
مل�رشوب القهوة  بعيدا عن الرقابة لكن 
ب�شعر 50 دج وهو مالحظناه يف بع�ش 
عني  القبة  جراح  با�ش  املدنية  اأحياء 
املواطن  وكان  الوادى  وباب  النعجة 
يدفع ثمن غلق الو�شاية لهذا الن�شاط .

زيدي 
جتار يحرتفون ال�سطياد يف املياه 

العكرة 

جمعية  رئي�ش  اعرتف  املو�شوع  ويف 
زبدي  م�شطفى  امل�شتهلك  حماية 
بوجود هذه ال�شلوكيات منذ الإجراءات 
فر�شتها  التي  ال�شحي  للحجر  الأوىل 
الدولة حلماية ال�شحة العمومية م�شريا 

ببع�ش  دفعت  الإجراءات  هذه  اأن  اىل 
العكرة  املياه  ال�شطياد يف  اىل  التجار 
اخلدمات  بع�ش  انعدام  ظل  يف  خا�شة 
ودعا  كورونا  جائحة  فر�شتها  التي 
ال�شلطات  من  الطار  نف�ش  يف  زبدي 
اأ�شواق  تنظيم  يف  الإ�رشاع  �رشورة  اىل 
املوا�شي للحفاظ على القدرة ال�رشائية 
احلا�شل  التناق�ش  ووقف  للمواطن 
الدينية  ال�شعرية  هذه  لداء  بالرتخي�ش 
الأ�شواق  تنظيم  عدم  مقابل  ب�رشوط 
ي�شمح  ال�شوق  هذا  تنظيم  اأن  مربزا 

بالق�شاء على الفو�شى وامل�شاربة
كما �شدد زبدي يف ت�رشيحه على �رشورة 
منها  املحلية  خا�شة  ال�شلطات  ا�رشاع 
الأ�شواق  غلق  لقرار  بديل  اإيجاد  على 
من خالل فتح م�شاحات جتارية وال�شهر 
وذلك  بها  الوقاية  �رشوط  �شمان  على 
بهدف حماربة ارتفاع الأ�شعار ومن مت 
الذي  الب�شيط  املواطن  جيوب  حماية 
ال�شحي  احلجر  اإجراءات  ثمن  يدفع 

املفرو�شة على التجار .
بوجود  زبدي  انتقد  اأخرى  جهة  من 
قرابة 80 باملائة من التجار ل يحرتمون 
�رشوط الوقاية من فريو�ش كورونا مربزا 
يكون  اأن  قبل  ثقافة  الحرتام  هذا  اأن 
رقابة , موؤكدا اأن هذه الإح�شائيات هي 

اأرقام حقيقية ومعاينات ميدانية .
باية ع

انعدام النظافة يف80 باملائة من الف�ساءات التجارية

ارتفاع فاح�ش يف اأ�سعار ال�سلع واملوا�سي 
.      زبدي: لبد من بديل لقرار غلق الأ�سواق 

.     594 اإ�سابة جديدة موؤكدة
.      56 اإ�سابة بولية باتنة 

.      اجلزائر31 
.      �سطيف30
.      وهران 50

.       عني تيمو�سنت 36
.       اجللفة 32
.      الوادي 35

.      البويرة 35

ح�سيلة كورونا
دعا اأم�ش اأ�شتاذة وباحثون خالل ندوة 
علمية اإفرتا�شية اأ�رشفت على تنظيمه
ا جمعية ال�شالم لرعاية الأيتام نقاو�ش 
بباتنة حول مو�شوع »الرعاية النف�شية و
الجتماعية للطفل اليتيم » اإىل �رشور
ة تفعيل جمال�ش رعاية الأيتام يف كل م
ناطق الوطن واإن�شاء نوادي يف املدن ت
هتم بالرتبية وحل امل�شكالت التي تواج
هها هذه الفئة ل�شتكمال الدور الذي ت
قوم به اجلمعيات مع عقد الن�شاطات ا
لعلمية والدورات التدريبية من قبل الهي
ئات العلمية كاجلامعات واملوؤ�ش�شات الت
ربوية لتطوير مهارات العاملني يف هذ

ا املجال وكذلك البحث لإيجاد الأ�رش 
البديلة وال�شعي لتعميمها وتطبيقها عل
ى الأ�رش مع اأيتامها والتو�شع يف دعم ب
راجمها وتفعيلها وتدريبها على حل امل
�شاكل النف�شية والجتماعية التي تواج
ه اليتيم, وكذا تثقيف اأفراد املجتمع لب
ناء اجتاهات ايجابية لديهم لقبول اليتي
م والتعامل معه وذلك من خالل الربام
ج التعليمية والرتبوية والإعالمية ورعا
ية اجلوانب الإبداعية لدى اليتيم وتن�ش
يق اجلهود التي تبذل لرعايته من القط
اع اخلا�ش واجلهات اخلريية واجلهات 
احلكومية, اإىل جانب ال�شتمرار يف اإقا

مة مثل هذه امللتقيات العلمية التي ته
مت ب�شوؤون الأيتام لإيجاد برامج م�شرتك
ة تربوية لرعاية الأيتام, هذا و�شهدت 
هذه الندوة التي اأ�رشفت عليها الأ�شتاذ
تان »ليلى �شيباين« و«كنزة دومي« عدة 
مداخالت قيمة من طرف اأ�شتاذة ومخ
ت�شني يف علم الجتماع وعلم النف�ش ع
ىل غرار مداخلة الأ�شتاذة »ن�رشين بوه
زيلة »من جامعة باتنة1 بعنوان« اأ�شال
يب حتقيق الأمن النف�شي للطفل اليتيم
« ومداخلة  للدكتورة »مرمي مربوك« م
ن جامعة البليدة2 بعنوان »اأ�شاليب النت
�شئة للطفل اليتيم« ومداخلة اأخرى بعن

وان »�شيكولوجية الطفل اليتيم والعالق
ة اأم الطفل« لالأ�شتاذة »عيدة حدار »م
ن جامعة باتنة1 وكذا مداخلة الأ�شتاذ
تان«بن جماهد فاطمة الزهراء« والأ�ش
تاذة«بن را�ش �شعيدة« من جامعة ورقل
ة بعنوان »حاجات النتماء الجتماعي 
للطفل اليتيم« وغريها من واملداخالت 
النف�شية  اخلدمة  حول  متحورت  التي 
اليتيم  الطفل  رعاية  يف  والجتماعية 
واملجتمع  يف  الفئة  هذه  واقع  واإبراز 
لبناء  علمي  ت�شور  و�شع  مع  اجلزائري 

برامج للتكفل بها .
اأح�سن مرزوق

خمت�سون يف ندوة اإفرتا�سية

الدعوة اإىل تفعيل جمال�ش رعاية االأيتام

ع.ب
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يطالب �سكان بلدية �أورالل باإعادة 
و�سط  مكانه  �إىل  �ملدينة  �سوق 
من  حتويله  مت  �أن  بعد  �ملدينة 
طرف �لبلدية �إىل مكانه �الأول يف 
مل  �لذي  �الأمر  �لقدمية،  �لد�رشة 
الأ�سباب  و�لتجار  �ل�ساكنة  يعجب 
�مل�سافة  بعد  �أبرزها  لعل  عدة 
و�ل�ساكنني  و�مل�سنني  �لكبار  على 

بعيد�.
�أورالل  بلدية  �سكان  �أعرب 
�سوق  حتويل  من  �سخطهم  عن 
�الأول  مكانه  �إىل  �ليومي  �خل�رش 
�الأمر  �لقدمية،  بالد�رشة  �لكائن 
نظر�  �ملو�طنني  �أرهق  �لذي 

بني  �لفا�سلة  �مل�سافة  لطول 
�سكناهم،  ومقر  �ملذكور  �ل�سوق 
رو�د  بني  �الكتظاظ  جانب  �إىل 
�إجر�ء�ت  �حرت�م  وعدم  �ل�سوق 
يهدد  مما  �الجتماعي،  �لتباعد 
ظل  يف  وبائية  بكارثة  �ل�ساكنة 
�لتي تعي�سها والية ب�سكرة  �الأزمة 
دون  كورونا،  فريو�س  مع  موؤخر� 
و�لف�سالت  �ملخلفات  ن�سيان 
و�لتي  يوميا  �لتجار  يخلفها  �لتي 
ز�دت من حدة �سخط �ملو�طنني. 
ورغم هذ� فاإن هناك من يخالف 
باالإبقاء  ويطالب  �لر�أي  هذ� 
�أنه  الأجل  هناك،  �ل�سوق  على 

�لطريق  وقارعة  �الأر�سفة  يحتل 
�ملرور،  حركة  �سري  ومعطال 
�لذي  �الآر�ء  يف  �الختالف  هذ� 
طرح على طاولة �مل�سوؤولني للبت 
�سالمة  بو�سع  �ملطالبة  مع  فيه، 
�الأفر�د و تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية 

فوق كل �عتبار.
ويف �سياق �آخر ود�ئما مع م�ساكل 
ي�ستكي  �أورالل،  ببلدية  �لتنمية 
م�ستوى  تدين  من  �أي�سا  �ل�سكان 
و�سول  قبل  من  �ل�سحية  �لرعاية 
وباء كورونا �إىل �ملنطقة، �أين ز�د 
�لو�سعية  تردي  من  �الأخري  هذ� 
�لعيادة  د�خل  ال�سيما  بالقطاع 

تعاين  �لتي  �خلدمات،  متعددة 
�ملعد�ت  يف  فادح  نق�س  من 
�أي�سا،  �لب�رشية  و�ملو�رد  �لطبيبة 
غالبا  �ملر�سى  حتويل  يتم  حيث 
لالأ�سباب  طولقة  م�ست�سفى  �إىل 
�سكان  ويطالب  هذ�  �ملذكورة. 
ب�رشورة  ��ستعجاليا  بلدية�أورالل 
تلبية هذه �الن�سغاالت وال�سيما ما 
�أين  �ل�سحي،  تعلق منها باجلانب 
يقطع �ملو�طنون م�سافات طويلة 
مقابل  يف  �لعالج  تلقي  �أجل  من 
باحلجر  �خلا�س  �لوقت  �سيق 

�ل�سحي على حد تعبريهم.
اأحمد نا�صري 

�جلائحة  �أخبار  لتغطية  متابعة 
عرب  ب�سكرة  بوالية  وتد�عياتها 
من  ��ستيائهم  عن  مو�طنون 
غياب بع�س �الأطباء �خلو��س عن 
�أبرزها  لعل  �أ�سباب  لعدة  �مليد�ن 
بالعدوى  �الإ�سابة  من  �خلوف 
على  �مل�سجلة  �لوفيات  ظل  يف 
�ملتكفل  �لطبي  �لطاقم  م�ستوى 

بحاالت �لكوفيد19.
تز�يدت من  �لتي  �ل�سكاوي  بعد  و 
حول  �ملتعلقة  �ملو�طنني  طرف 
غياب طبيب خمت�س يف �الأمر��س 

�لقلبية مب�ست�سفى ب�سري بن نا�رش، 
�لعياد�ت �خلا�سة  �إىل جانب غلق 
�ملو�طنني خالل  وجه  �أبو�بها يف 
�الأيام �الأخرية هروبا من �لعدوى، 
لهذه  �ملو�طنني  ��ستنكار  و�أمام 
مديرية  �أ�سدرت  �لت�رشفات 
بيانا مطلع  ب�سكرة  لوالية  �ل�سحة 
�لعياد�ت  فيه  تدعو  �الأ�سبوع  هذ� 
للعمل  �لعودة  �خلو��س  و�الأطباء 
�أمام  مقر�تهم  �أبو�ب  وفتح 
تقدمي  �أجل  من  �ملو�طنني، 
وكذ�  لهم  �ل�سحية  �لرعاية 

م�سلحة  على  �ل�سغط  تخفيف 
�الإ�ستعجاالت ب�سري بن نا�رش �لتي 
مثيل،  له  ي�سبق  مل  �إرهاقا  تعاين 
�اللتز�م  �رشورة  على  م�سددة 
بالتعليمة و�إال �سيتعر�س �ملخالف 
الإجر�ء�ت �سارمة، وذلك نظري ما 
موؤ�س�ساته  و  �ل�سحة  يعانيه قطاع 
من  عماله  هروب  تد�عيات  من 

�ساحة �مليد�ن يف عز �الأزمة.
هذ� ويف �سياق غري بعيد �أ�سدرت 
�آخر  بيانا  �أم�س  �ل�سحة  مديرية 
بد�ية  عن  �ملو�طنني  فيه  تعلم 

للك�سف  �ملخ�س�س  �ملخرب  عمل 
 ،)PCR( كورونا  فريو�س  عن 
�الأمر �لذي القى ��ستح�سانا كبري� 
�لعمل  تاأخر  رغم  �ملو�طنني  لدى 
بهذ� �لربوتوكول، ويف هذ� �ل�سياق 
م�رشوع  على  �لقائمون  يز�ل  ال 
�لفريو�س  عن  �لك�سف  خمابر 
�لعمل  بد�ية  ينتظرون ت�رشيحات 
و�سط  �لو�سية  �الإد�رة  طرف  من 
جر�ء  جانبهم  من  كبري  �سخط 

�لتاأخر �لغري مربر من طرفها.
اأحمد نا�صري

ال�صحة واخلدمات االجتماعية خا�صة

ب�صبب الهروب من امليدان

و�قع �لتنمية ير�وح مكانه ببلدية �أورالل بب�سكرة 

مديرية �ل�سحة  بب�سكرة ت�سدد �للهجة مع �الأطباء �خلو��ص

بعد ت�صريحات رئي�س اجلمهورية حول طرق ملتوية يف تعيني البع�س منهم 

والة �جلنوب بني �الحتقان �ملحلي و �أدو�ت �لرقابة

اأحمد باحلاج 

�لعارفني  من  �لع�رش�ت  وقال 
بواليات  �لتنموي  �لتعرث  بخبايا 
�لو�دي   ، مترن��ست   ، ورقلة 
يف   ، وغرد�ية  وب�سار  �أدر�ر   ،
»�لو�سط«،  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
�جلمهورية  رئي�س  ت�رشيحات  �أن 
�الأخرية بخ�سو�س �لطرق �مللتوية 
و�إ�سارته  �لوالة  بع�س  تعيني  يف 
باالأ�سبع ل�سلوع �ملال �لفا�سد يف 
عجز  مبا�رش  ب�سكل  يعك�س  ذلك 
والة �جلمهورية بعدد من �لواليات 
�لقطاعات  �إخر�ج  يف  �جلنوبية 
�ملو�طن  بيوميات  �سلة  لها  �لتي 
من عنق �لزجاجة ، ولعل من �برز 
تفعيل  يف  �لوالة  قدرة  عدم  ذلك 
ملف  على  �لرقابية  �لغدو�ت 
م�سوؤويل  مترد  بدليل  �لت�سغيل 
يف  �لعاملة  �لوطنية  �ل�رشكات 
وذلك  عليهم  �لنفطية  �ل�سناعة 
على خلفية عدم �لتطبيق �ل�سارم 
لتعليمات �حلكومة �لقا�سية مبنح 
لفائدة  �لتوظيف  يف  �الأولوية 

�جلنوب  �بناء  من  �لعمل  طالبي 
 ، �جلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
�ملعاهد �لكربى ،�ملد�ر�س �لعليا 
، مرتب�سي مر�كز �لتكوين �ملهني 

و �لتمهني .
من جهة ثانية فقد �أ�ساف هوؤالء 
�أن تر�كمات قطاع �لعقار ، �ل�سكن 
، �ل�سحة و�لرتبية �لتي تعي�س على 

وقع �سفيح �ساخن كلها موؤ�رش�ت 
باتت توحي بقرب موعد و�سع حد 
للف�سل �لذريع لبع�س �لوالة �لذين 
عادة ما يقدمون �أرقام ومعطيات 
تتنافى مع �لو�قع �ملعا�س موؤكدين 
�لتنموية  �مل�ساريع  غالبية  �ن 
�ملذكورة  بالقطاعات  �لهادفة 
تف�سي  ب�سبب  باالإلغاء  مهددة 

على  و�ال�ستيالء  �ل�سطو  مظاهر 
يف  هي  �لتي  �لعمومية  �لعقار�ت 
�الأ�سل خم�س�سة لتج�سيد حظائر 
�سكنية وموؤ�س�سات �سحية جو�رية 
ملوؤ�س�سات  �إ�سافة  وعمومية 
تربوية باالأطو�ر �لدر��سية �لثالثة 
�لثانوي  و  و�ملتو�سط  كاالبتد�ئي 
للق�ساء على �الكتظاظ بحجر�ت 
�ملع�سلة  �ن هذه  �لتدري�س حيث 
تذيل  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 
با�ستثناء  �ملذكورة  �لواليات 
يف  �لوطني  للرتتيب  مترن��ست 

�المتحانات �لنهائية .
من  عدد  ت�ساءل  ذلك  جانب  �إىل 
ممثلي �جلمعيات �ملحلية �لفاعلة 
عن  معنا  حديثهم  معر�س  يف 
عدم  خلف  تقف  �لتي  �الأ�سباب 
بتعليمات  �جلمهورية  والة  �لتز�م 
�لقا�سية  �جلمهورية  رئي�س 
�لفاعلني  مع  �حلو�ر  قنو�ت  بفتح 
و�ل�سعي  الن�سغاالتهم  و�ال�ستماع 
مبد�أ  بتطبيق  بها  �لتكفل  خلف 
و�الإمكانات  �الأولويات  ح�سب 

�ملتاحة .

يجمع العديد من املتتبعني لل�صاأن املحلي بواليات جنوب البالد الكربى اأن ت�صريحات رئي�س اجلمهورية 
االأخري حول طرق تعيني بع�س الوالة مبثابة اإنذار �صديد اللهجة منه اإليهم لتدارك النقائ�س و االلتحاق 

بركب الواليات الكربى التي تعي�س توهج تنموي  على غرار العا�صمة ، وهران وق�صنطينة.

�أخبار �جلنوب

فيما مت اجناز ملفات ق�صائية �صد 219 �صخ�س 
خالفوا احلجر 

يف اطار حماربة اجلرمية 

�أمن �أدر�ر ي�سع 399 مركبة 
باملح�سر 

�أمن �أدر�ر ي�سع حد ل�سارق 
�ملنازل 

تغيري  حركة  �إجر�ء  �ملنتظر  من 
�ملاليني  �ملر�قبني  �سلك  يف 
�لتغيري  بخيار�ت  �إيفائهم  بعد 
ليبقى �لت�ساوؤل مطروح حول �رش 
مت�سك بع�س �ملر�قبني �ملاليني 
، رغم عدم تقدميهم  مبنا�سبهم 

لالإ�سافة �لالزمة .
ليومية  مطلعة  م�سادر  �أ�رشت 
قبل  �ملنتظر  من  »�لو�سط«،�أنه 
�جر�ء حركة  �سهر جويلية  نهاية 
�سلك  يف  �لنطاق  و��سعة  تغيري 
عدد  عرب  �ملاليني  �ملر�قبني 
بعد  وذلك  �لوطن  واليات  من 
 ، �خليار�ت  الئحة  �إليهم  �إر�سال 
�جلهات  نف�س  من  علم  وح�سبما 

�ملعنيني  �مل�سوؤولني  بع�س  فاإن  
ذلك  يرف�سون  �لتغيري  بحركة 
�حلدودية  بالواليات  خا�سة 
من  متكنهم  ب�سبب  �جلنوبية 
�سمحت  خا�سة  عالقات  ر�سد 
وطيدة  عالقات  �إن�ساء  من  لهم 
وفق  �خلو��س  �ملتعاملني  مع 
�الأمر  وهو  م�سادرنا،  �أوردته  ما 
رئي�س  تو�سيا  مع  يتنافى  �لذي 
�لقا�سية  وتوجيهاته  �جلمهورية 
�مل�سبوهة  للعالقات  حد  بو�سع 
للع�سابة  جذورها  متتد  �لتي 
�ل�سابقة �لتي كانت حتدد �سابقا 

�لتعيينات  و�لتحويالت .
اأحمد باحلاج 

و�صط ت�صاوؤالت عن �صر مت�صك البع�س مبنا�صبهم 

حركة مرتقبة  يف �سلك 
�ملر�قبني �ملاليني  

�لتي  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
تبدلها قو�ت �ل�رشطة للحد من 
�نت�سار فريو�س كورونا، تو��سل 
قو�ت �ل�رشطة باأمن والية �أدر�ر 
�حلجر  �إجر�ء�ت  تطبيق  يف 
ميتد  �لدي  �جلزئي  �ل�سحي 
�ل�ساعة  رمن  �أدر�  مدينة  يف 
�لثامنة م�ساء� �إىل غاية �ل�ساعة 
�ليوم  من  �سباحا  �خلام�سة 
�ملو�يل وهد� من خالل خمتلف 
�ملنت�رشة  �لعملياتية  �لوحد�ت 
مند  متكنت  ،�د  �مليد�ن  يف 
�جلاري  جويلية  �سهر  بد�ية 
هوية 590 �سخ�س  فح�س  من 
ق�سائية  ملفات  و�جناز 

خالفو�  �سد 219 �سخ�س 
مع  �ل�سحي،  �حلجر  �إجر�ء�ت 
متعلقة  حترير 204 خمالفة 
�لو�قي،  �لقناع  �إرتد�ء  بعدم 
باال�سافة �ىل مر�قبة 399 مركبة 
�ملح�رش  يف  و�سع 74 منها  مت 
كما مت مر�قبة 08 در�جة نارية 

مت و�سع 01 منها يف �ملح�رش.
�لتح�سي�س  جمال  يف  �أما 
م�سالح  �سجلت  فقد  و�لتوعية 
يزيد  �أدر�رما  والية  �أمن 
م�ست  حت�سي�سية  عن 80 حملة 
�ملو�طنني و�لتجار عرب خمتلف 

�قليم �لوالية .
اأحمد باحلاج 

�ملبذولة  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
باأمن  �ل�رشطة  قو�ت  طرف  من 
�أدر�ر يف حماربة �جلرمية  والية 
و�حلفاظ على �سالمة �ملو�طنني 
فرقة  متكنت  وممتلكاتهم 
�ل�رشطة �لق�سائية �لتابعة لالأمن 
�حل�رشي �الأول باأمن والية �أدر�ر 
ل�سارق كان ميتهن  من و�سع حد 
�ملنازل على  د�خل  من  �ل�رشقة 

م�ستوى و�سط مدينة �أدر�ر.
على  بناء�  �لق�سية  وقائع 
بها  تقدمت  ر�سمية  �سكوى 
�ملو�طنات مفادها  �أحدى 
من  تعر�سها لل�رشقة 
د�خل م�سكنها �لعائلي من طرف 
حلي  م�ست  و�لتي  جمهولني 
من  �الأ�سفروحلي  �ملعدن  من 
خا�س  قف�س  �البي�س،  �ملعدن 
برتبية �لع�سافري به �أربعة طيور، 
�ساعتني، �أ�سو�ء خا�سة بالتزين ، 

تلقيها  وفور  �ل�رشطة  قو�ت 
�لبحث  �ل�سكوى با�رشت عمليات 
للفاعلني ليتم  للو�سول  و�لتحري 
�مل�ستبه  �ل�سخ�س  على  �لتعرف 
مكان  على  �لتعرف  مع  فيه 
و�أ�سو�ء  �لع�سافري  تو�جد 
�لتزيني، مبا�رشتا قو�ت �ل�رشطة 
�الأول  �حل�رشي  لالأمن  �لتابعة 
لتوقيف  حمكمة  خطة  ر�سمت 
مقر  �إىل  وحتويله  به  �مل�ستبه 
�أين  �لتحقيق،  ال�ستكمال  �الأمن 
مت تقدميه �أمام وكيل �جلمهورية 
�أدر�ر�لذي  حمكمة  لدى 
جل�سة  �أمام  �مللف  بدوره �أحال 
يف  لي�سدر  �لفوري  �ملثول 
حقه بتاريخ 13/07/2020 حكم 
بـ05 �سنو�ت حب�س نافذة وغر�مة 
بـ 500000 دينار  تقدر  مالية 

جز�ئري .
اأحمد  باحلاج 
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�سقطت جتربة حكم الإخوان 
يف م�سر وادخل ع�سرات 

الآلف يف ال�سجون وهرب 
ع�سرات الآلف.. و بداية 
يك�سف هذا لنا اأنه ل يكفي 

اأن ترفع اأقد�س ال�سعارات 
وتتبنى اأعظم الأفكار لكي 

تكون طريقك اآمنة و اأهدافك 
ممكنة، فهناك للعمل 

ال�سيا�سي �سروط، و لنجاحه 
�سنن، و لأهدافه اإمكانات 

واإدارة �سراع.. والأمر يكون 
ماأ�ساويا عندما ي�ستبدل 

الوعي بالأماين، والروؤية 
بالأحالم، وال�سعب باجلماعة، 
واملو�سوعية بالغرور، وتاأليف 

القلوب بتنفريها.. 

اإبتالءات

حركة الإخوان امل�سلمني.. امل�أزق واحلّل
جتربة  باحلديث  نتناول  ال�سياق  هذا  ويف 
�سجنا  االبتالء  يعانون  هم  فيما  االإخوان 
ي�ست�سيغه  ال  قد  الذي  االأمر  وهروبا 
اأثرت  قد  كبرية  جتربة  ولكنها  البع�ض!!.. 
والتزال توؤثر يف حياتنا االجتماعية والثقافية 
االجتماعي  العمل  حركات  اأكرب  فهي 
للدول  عابرة  العربي  الوطن  يف  ال�سيا�سي 
اأدوار كبرية يف الت�سدي للعلمانية،  وكان لها 
�سياغة  يف  القوي  الوا�سح  تاأثريها  ولها 
الراأي العام يف بلداننا العربية نحو الق�سايا 
ف�سلها  قراءة  فاإن  ولذا  والدولية،  االإقليمية 
منهج  عن  بعيدا  حتليل  و  بتوازن  وجناحها 
التخوين ومنهج التقدي�ض من �ساأنه اأن يقدم 
تتناو�سه  الذي  العربي  للمثقف  كبرية  فائدة 
االإيديولوجية  واملواقف  واالأحكام  الروايات 
يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  وكذلك  النقي�سة، 

تنفي�ض االحتقان القائم.
االإخوان امل�سلمون يف م�رص حالة اإجتماعية 
�سيا�سية ال ميكن جتاوزها، ولكن هذا القول 
االآخر فهو  ن�سفها  اأما  ن�سف اجلملة،  ميثل 
اأنها ال ميكن اأن تكون بديال عن املجتمع.. 
 1954 منذ  املتكرر  املاأزق  تواجه  ولعلها 
اأال  م�سرتك  واحد  موؤثر  بفعل  االآن  حتى 
اإدارة  ال�سيا�سي وفن  الوعي  وهو زهدها يف 
املجموع  يف  العالقات  و�سالمة  االأو�ساع 
الوطني، وميلها اإىل االنكفاء على نف�سها يف 
مقاطعة مفتعلة عن موؤ�س�سات الدولة تتجرع 
ابتالء  هذا  اأن  منها  ظنا  املحن  ويالت 
ولي�ض نتيجة اأخطاء عملية كبرية ارتكبتها.. 
اأن  ينبغي  التي  الدائرة  من  نقرتب  وهكذا 
ال�سيا�سي  الوعي  دائرة  اإنها  للنقا�ض  تفتح 
ال�سيا�سي  وال�سلوك  ال�سيا�سية  والروؤية 
ال�سيا�سي  والربنامج  ال�سيا�سية  واخلطة 
باأن  يك�سف  االإخوان  مل�سرية  التحليل  الأن 
راأ�سها  على  اأ�سباب  لعدة  جاءتهم  ال�رصبات 
غياب الوعي مما يدفعهم لت�سحيات جمانية 

وابتالءات من �سنع اأنف�سهم.

مع الربيع العربي:

بالعي�ض  مطالبة  يناير   25 »ثورة«  جاءت 
بلغ  اأن  بعد  االجتماعية  والعدالة  واحلرية 
�رصائح  وبني  النظام  بني  مداه  االن�سداد 
اجتماعية متنوعة و مع وجود متلمل داخل 
النظام ملا اآلت اإليه الرئا�سة وانت�سار حكاية 
التوريث يف االأفق.. وال ميكن عزل كل هذا 
وتد�سني  لالأو�ساع  االأمريكي  التحريك  عن 
الربيع العربي بتدخل مبا�رص من قبل حلفائه 
راي�ض  كونداليزا  ب�رصت  ولقد  االإقليم  يف 
حيث  جديد  اأو�سط  ب�رصق  خارجيته  وزيرة 
البلدان،  ومتزيق  الدول  تفكيك  اإىل  ي�سار 
ومن املوؤكد اأن هناك اأ�سباب اأفقدت الثورة 
اإمكانية وجود مرجعية لها اأو اإ�سرتاتيجية اآو 
االأدوات  حمددة  تكن  فلم  للم�ستقبل..  روؤية 
واملنهج وال اخلطاب وال القيادة وال الهدف 

احلقيقي بعيدا عن ال�سعارات..
موقف  يف  وا�سحا  اال�سطراب  كان  هنا 
تريث  بعد  قرارهم  اتخذوا  الذين  االإخوان 
غري ق�سري بالدخول يف االحتجاجات ب�سكل 
وا�سع وكان لدخولهم االأثر الفاعل يف حت�سيد 
ال�سعبي  مبظهرها  الثورة  واإظهار  ال�سارع 
ال  كانوا  اأنهم  املعقول  غري  من  ال�سلمي.. 
يدركون الدور االأمريكي والعربي املتحالف 
بل  العربي،  الربيع  جتاه  االإقليم  يف  معه 
اإر�سال ر�سائل مبا�رصة  لعلهم مل يرتددوا يف 
بتعهدهم  االأمريكان  تطمئن  مبا�رصة  وغري 
اأكدت  حيث  كامبديفد  باتفاقيات  بااللتزام 
بني  توا�سل  قناة  عن  بعد  فيما  الوقائع 
امل�ستفيدين  اأول  هم  فكانوا  اجلانبني، 
واأكرثهم من جناح الثورة بعد اإخراج الرئي�ض 

مبارك من احلكم..

احل�سابات اخلطاأ:
من الوا�سح اأننا هنا ال نناق�ض اأفكار االإخوان 
امل�سلمني وال �سلوكهم الفردي وال نهج تربيتهم 
اأن  يف  حقهم  على  نعرت�ض  وال  الأع�سائهم، 
ح�سورها  متار�ض  املجتمع  يف  قوة  يكونوا 
بكل ما تفر�سه اأعراف التجمع الب�رصي.. وال 
نقلل من حجم تواجدهم فهم التيار ال�سيا�سي 
العربي االأكرب واالأن�سط.. اإمنا مناق�ستنا هنا 
لوعيهم ال�سيا�سي وممار�ستهم ال�سيا�سية حيث 
هنا مكمن االبتالءات املتكررة.. فهاهم يف 
مواجهة تطور االأحداث بعد 25 يناير يقعون 
يف م�سكلة متكررة وهي عدم اإدراكهم الأدوار 
مبوؤ�س�سات  املتمثلة  الواقع  قوى  واأحجام 
واجلي�ض  واالأمن  واالإعالم  الق�ساء  الدولة: 
»الثورة«  جراء  ارجتاج  اأي  مي�سها  مل  والتي 
التي  املواجهات  رغم  معها  التعامل  وكيفية 

ا�ستغرقت 80 عاما.. 
الواقع  قوى  با�سرتاطات  االإخوان  دخل 
وحققوا  املتنوعة  االنتخابات  وتقاليدها 
الربملان  يف  كا�سحا  فوزا  انتخاب  كل  يف 
املفاجاأة  حققوا  ثم  ال�سورى  وجمل�ض 
و�سياغة  الرئا�سية  االنتخابات  يف  القاتلة 
اإح�سا�ض  االإخوان  اإىل  وت�رصب  الد�ستور.. 
اأن اأمور احلكم يف م�رص حت�سم باالنتخابات 
و�رصعية  �سلطة  مينحهم  فيها  فوزهم  وان 
حم�سنة وهنا كان مقتل االإخوان امل�سلمني 

�سيا�سيا.
اأن ي�ست�سلموا ملنطق قوى  كان اأمامهم اإما 
ويكونوا  االنتخابات  يقتحموا  فال  الواقع 
مياه  فتعود  االأو�ساع  ت�ستقر  حتى  ج�رصا 
النظام اإىل جماريها ويتم لفظ االإخوان من 
اأو  البلد،  يف  التنفيذية  القوى  رئا�سة  قبل 
الواقع  ت�سكيل  اإعادة  اإىل  االإخوان  يتجه  اأن 
من خالل اإحداث تغيريات على راأ�ض قوى 
تكون  لن  مواجهات  ا�ستدعى  مما  الواقع 
�سهلة اأو ماأمونة العواقب الفتقارهم عنا�رص 
قوية  دولة  اأركان  مواجهة  يف  الواقع،  قوى 
اأن  اأو  والتوجه،  التكوين  مرتاكمة  منظمة 
مع  عميقة  تفاهمات  اإىل  مبا�رصة  يتوجهوا 
فيما  الثقة  ويعززون  امل�رصي  الواقع  قوى 
بينهم على مبداأ ال مغالبة اإمنا م�ساركة كما 
ن�سحهم ال�سيخ الرتابي رحمه اهلل فاملرحلة 
ال حتتمل �سوء الظن اأو ال�سكوك اأو التهمي�ض 
كان  بالتناق�سات،  اللعب  على  العمل  وال 
عليهم يف هذا ال�سيناريو اأن يعرفوا بال�سبط 
بال�سيا�سة  يتجهون  فال  عليهم  وما  لهم  ما 
اخلارجية وال الرتتيب الداخلي اإىل ما يثري 
حفيظة قوى الواقع اأو يهدد نفوذها اأو يعمل 

�سد اإ�سرتاتيجيتها.
فقدوا  عمليا  االإخوان  اأن  الوا�سح  من 
احل�سابات احلكيمة يف �سنة حكم مر�سي.. 
مل�رص  رئي�سا  مر�سي  انتخاب  ويكون 
الرئي�سية يف  القوة  اأ�سبحوا  باأنهم  اأ�سعرهم 
وان  القوة،  القانون مينح  اأن  وظنوا  البلد.. 
ي�ستفيدوا  الرقاب.. مل  له  تخ�سع  الد�ستور 
من جتارب التاريخ ال�سيما يف امتنا العربية 
لفظ  عليه  اأطلقوا  ما  ان  وظنوا  االإ�سالمية 
مواقعهم  يح�سن  لكي  يكفي  »ال�رصعية« 
ال  وان  خا�سة  بطريقة  ال�رصعية  وفهموا 
�رصعية اال التي جاءت بهم.. ن�سوا تاريخنا 
مع  الرا�سدة  اخلالفة  �رصاع  يف  االإ�سالمي 
معاوية، و كيف انت�رص عليها موؤخرا ووقفت 
كيف  يتذكروا  ومل  معه،  امل�سلمني  جموع 
تاأكل  ال�رصعية  وتركوا  االأندل�سيون  ان�سق 
فعل  كيف  يتذكروا  ومل  بغداد،  يف  نف�سها 
بهم  انتهى  وكيف  واملماليك  علي  حممد 
منحهم  مبا  االإخوان  مت�سك  وهكذا  االأمر، 
ظل  يف  »�رصعية«  من  االنتخابات  �سندوق 
انعدام الثقة بينهم واملوؤ�س�سة االأكرث تنظيما 

واقتدارا املوؤ�س�سة الع�سكرية..

ماذا كان على الإخوان:
= كان عليهم اأن يراعوا كل ح�سا�سيات الواقع 
حقيقية  �رصاكة  عملية  ويدخلوا  امل�رصي 
يف  كبرية  تنازالت  يقدموا  وان  مطمئنة 
االأ�رصة  يف  مقبولني  ليكونوا  للو�سول  املواقع 
م�ستفز،  غري  وجودهم  ي�سبح  وان  الوطنية 
اخلارجي  امل�ستوى  على  تفردوا  وكذلك 
مع  العالقة  �سواء  نقي�سة  �سيا�سات  باتخاذ 
فاعترب  �سورية،  مع  ال�سدام  اأو  وقطر  تركيا 
يف  التنفيذ  قوى  �سعرت  اخلروج  بداية  ذلك 
م�رص  جتر  �سيا�سات  نحو  انزالق  باأنه  م�رص 
الداخلي تعامل  ال�سعيد  خارج �سياقها، وعلى 
احلكم  يف  وجودهم  اأثناء  امل�سلمون  االإخوان 
اإىل  فلجاأوا  بلد  حكام  ولي�سوا  جماعة  كاأنهم 
وجمموعات  ال�سلفيني  مع  بلهاء  حتالفات 
التطرف اخلارجة لتوها من ال�سجون انعك�ست 
قطر  مع  وبالتعاون  �سوية  جتاه  مواقف  يف 
وتركيا يف م�سهد ا�ستعرا�سي والتجاوز االآخر 
ومواقع  تعيينات على م�ستوى املحافظني  يف 
ح�سا�سة بواأوها اأ�سخا�سا حديثي عهد بالعنف، 
وتغييب طاقات متنوعة متميزة ال�سيما �سباب 
واخلربات  ال�سابقني،  الدولة  ورجاالت  الثورة، 
اأنها  جميعها  �سعرت  التي  البلد  يف  الكبرية 
لقوى  الفر�سة  منح  مما  وم�ستثناة..  مق�ساة 
وجودهم  من  املتوج�سة  امل�رصي  الواقع 
امل�سهد  من  االإخوان  باإخراج  قرار  التخاذ 

ولعقود لن تكون قليلة.
تدار�ض  فورا  امل�سلمني  االإخوان  على  كان   =
الواقع جيدا وعدم التمرت�ض بحكاية ال�رصعية 
كان  فلقد  جوع  من  تغني  وال  ت�سمن  ال  الأنها 
كان  ولقد  به  االإطاحة  ومت  �رصعية  مبارك 
لعثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه �رصعية ومتت 
االإطاحة به، وكان لعلي بن اأبي طالب كرم اهلل 
قراءة  حكمه..  اإ�سقاط  ومت  �رصعية  وجهه 
واتخاذ  التيب�ض  عدم  تقت�سي  كانت  الواقع 
بن  ال�رصرين وهنا متيز احل�سن  اأخف  موقف 
علي الرجل العبقري واأ�سجع رجاالت االإ�سالم 
تنازله عن«�رصعيته«  الواقع فقدم  عندما قراأ 
االإخوان  على  كان   = االأمة.  اأزمة  لتجاوز 
الواقع  قوى  مع  والتفاهم  املوقف  تدارك 
حلول  اىل  للو�سول  االأزمة  خالل  امل�رصي 
يكفي  وال  احلاد  املاأزق  من  واخلروج  �سلمية 
القول بان هذه قوى فلول اأو توجيه االتهامات 
واإذكاء �سوء الفهم، كان على االإخوان فورا اأن 
يجدوا حال حتى لو كان خروجهم من رئا�سة 
اجلمهورية ب�سالم واتفاق وود ويرتاجعوا خطوة 
اإىل اخللف نحو اإعادة انتخابات للربملان وقد 
ي�سكلون فيما بعد حكومة يكون لهم فيها عدد 
وافر من الوزراء وي�سهمون من خالل التفاهم 
يف متتني املجتمع وحت�سينه وتعزيز قدراته.. 
فيما  ال�رصعية  على  اإ�رصارهم  ان  يبدو  وهنا 
خارج  اأمر  واملحاكمات  ال�سجون  احتوتهم 
مت�سي  ال�سنوات  وهاهي  والعقل..  الوعي 
حني  يف  اهلل  رحمة  اإىل  �سيوخ  منهم  ويق�سي 

تتكر�ض واقعية القوى التي األغت �رصعيتهم.
= كان على االإخوان والرئي�ض مر�سي التحرك 
فورا وقبل اأن يطلب اجلي�ض واالأجهزة االأمنية 
ان�سحابه  عن  االإعالن  اإىل  الواقع  وقوى 
م�سبقا  يدعو  وان  اجلمهورية  رئا�سة  من 
هو  باإ�رصافه  مبكرة  رئا�سية  انتخابات  اإىل 
واحلكومة وب�سفافية كاملة.. فلقد و�سل التاأزم 
يف ال�ساحة مدى كبريا وتعطلت م�سالح النا�ض 
عن  احلديث  هنا  يهم  ال  احلياة  وا�سطربت 
املت�سبب يف ذلك ومن غري املجدي االإن�سات 
لتهم االإخوان جلهات باأنها م�سئولة عن التاأزمي 
روؤية  ميتلكون  ال  اأنهم  وا�سحا  اأ�سبح  فلقد 
يقدمونه  اإ�سافيا  �سيئا  لديهم  ولي�ض  للدولة 
الدولة مبعنى  فل�سفة  و  احلريات  �سعيد  على 
كان على االإخوان ان يكر�سوا روح الوطنية يف 

�سلوكهم اأكرث من روح اجلماعة.

عندما عاب الوعي:
يف  االأخالقي  اجلانب  مي�ض  ال  الكالم  هنا 
ال�سلوك  مي�ض  اإمنا  قياداتهم  اأ�سخا�ض 
اإدارة  يف  ال�سيا�سي  والوعي  ال�سيا�سي 
مواجهة  اإىل  االإخوان  اجته  لقد  االأو�ساع.. 
كاتفاقيات  اإ�سرتاتيجية  ق�سايا  تكن حول  مل 
اأو  امل�سرتك،  العربي  الدفاع  اأو  كامبديفد 
جاءت  مواجهة  دخلوا  فل�سطني،  عن  الدفاع 
�رصعيتهم،  اإ�سقاط  على  نف�سي  فعلي  كرد 
تلك  يف  لديهم  كان  اإن  بال�سبط  اأعرف  وال 
املوؤ�س�سة  �سد  بالتفوق  اإح�سا�ض  الظروف 
االإعالمية الوا�سعة وقطاع الفنانني والفنانات 
الدبلوما�سي  و�سلكها  االأمنية  الدولة  وقوى 
كانوا موهومني  االإخوان  اأن  فاإما  وجي�سها.. 
املنظمة  الواقع  قوى  مواجهة  يف  بحجمهم 
وتوجها  متا�سكا  يتطور  موقفها  بدا  والتي 
يكون  اأن  االإخوان..اأو  حكم  من  للتخل�ض 
اأو  اإقليمية  ما  جهة  من  وعدوا  قد  االإخوان 
عليهم  االنقالب  �سيقبل  اأحد  ال  بان  دولية 
اإن  ادري  ال  احلكم..  م�رصح  من  واإخراجهم 
اأنهما  اأم  حقيقيا  الراأيني  هذين  اأحد  كان 
يرف�ض  اأن  تخيل  ميكن  ال  الأنه  افرتا�سيان، 
االإخوان االن�سحاب من احلكم الأن ذلك يعني 

االنتحار واإدخال الو�سع يف ماأزق عنيف.
على  يحوزوا  اأن  االإخوان  باإمكان  كان  لقد 
ولهم  غريهم  من  اأكرث  انتخابية  اأ�سوات 
ولكن  االجتماعية  االأو�ساط  يف  انت�سار 
واالأمن  ال�سالح  متتلك  الواقع  قوى  جبهة 
والقوة واملال والعالقات االإقليمية والدولية 
االإخوان  يتجه  اأن  كان منطقيا  واخلربة فهل 

اإىل ما اجتهوا اإليه؟
ح�سل ال�سدام.. وانتهى اإىل ما انتهى اإليه من 
و�سجن  ال�سجن  يف  وفاته  ثم  الرئي�ض  �سجن 
اأالف  وع�رصات  االإخوان  وقيادات  الوزراء 
وان�سداد  االآالف  ع�رصات  وهروب  االإخوان 
الواقع ال�سيا�سي يف م�رص.. ويح�سب لالإخوان 
والتظاهر  الرف�ض  حدود  عند  توقفوا  اأنهم 
والتنديد باالنقالب على حكمهم ومل يلجاأوا 
اإىل العنف امل�سلح الذي كان ميكن ان يحرق 

م�رص ال �سمح اهلل.
و�رصيع  وا�سع  ب�سكل  املحاكمات  وجرت 
على  اإعدام  قرارات  املحاكم  واأ�سدرت 
واعتقد  االإخوان..  قيادات  من  كبري  عدد 
تفاهمات مع  اإىل  للتو�سل  للحوار  انها دعوة 
م�رص  يف  النظام  اأن  املوؤكد  ومن  االأخوان، 
مع  حال  لي�ض  االإعدام  اأن  يدرك  قواه  بكل 
جماعة ال ميكن اجتثاثها اأبدا فلقد اأ�سبحت 
اجتماعي  ن�سيج  اإنها  حزبا  كونها  من  اأكرب 
و�سعورا  جتذرا  االبتالءات  تزيده  متما�سك 
االإق�ساء  �سيا�سة  اأثبتت  فلقد  باملظلومية.. 
الرف�ض  اأو  الكل  �سيا�سة  اأثبتت  كما  ف�سلها 

ف�سلها..
جراحهم  على  الواقفني  تنتظر  ال  احلياة 
و  ي�رصحونها،  مظلوميتهم  على  و  يبكونها 
االإ�سالميني  اأ�سخا�ض  كرامة  على  احلر�ض 
تكون  اأن  يجب  اأ�رصهم  و�سالمة  و�سالمتهم 
االإخوان، كما  �سمن احل�سابات لدى قيادات 
امل�ستمر  التفكري  يتم  اأن  املنطقي  ملن  اأنه 
بعيدا  مبعطياته  الظرف  يف  فعله  ميكن  مبا 
عن التيب�ض مبا�ض انق�سى او م�ستقبل علمه 

عند اهلل.
ولكل  االأزمة  ال�رصوري اخلروج من  انه ملن 
اجلميع  ولعل  واحتماالتها  اإمكاناتها  مرحلة 
فم�رص  املاأزق  من  للخروج  يحتاج  م�رص  يف 
من  اإ�سرتاتيجية  بتحديات  االآن  تواجه 
م�سالح  حول  جمتمعها  ي�سطف  ان  االأهمية 
احل�سابات  عملية  تبداأ  فهل  العليا  البالد 
ال�رصرين..  باأخف  الت�رصف  ويتم  الدقيقة 

واهلل غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �سالح عو�س
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املرتقب  و�ضع  يف  اجلميع  كان  لقد 
انتخاب  بعد  اإذ  العام،  هذا  بداية  مع 
رئي�س جديد وحل اأزمة ال�رشعية كانت 
الأبواب م�رشعة نحو تغيري ا�ضتعرا�ضي 
القانون  مبراجعة  يبداأ  للموؤ�ض�ضات 
املوؤ�ض�ضات  حل  قبل  للبالد  الأ�ضا�ضي 
املنتخبة وا�ضتبدالها مبوؤ�ض�ضات جديدة 
تت�ضح  مل  جديدة  مرحلة  مع  تتالءم 
مالحمها بالقدر الكايف لدى ال�ضلطة ول 
ب�ضبب  املنهكة  ال�ضيا�ضية  الطبقة  عند 
مطالب  م�ضايرة  على  قدرتها  عدم 
ف�ضال  ومتثيلها،  واحتوائها  احلراك 
الأغلبية  متتلك  التي  الأحزاب  اأن  عن 
ما  اأ�ضابها  قد  املنتخبة  املجال�س  يف 
ت�ضدع  من  بوتفليقة  حكم  نظام  اأ�ضاب 

ووهن.
املعادلت  يغري  الكوفيد  هو  وها 
لهذا  الثاين  الثالثي  بداية  مع  املوروثة 
لي�ضتفيد  للجميع  ف�ضحة  ويعطي  العام 
بلورة تغيري عميق مفكر  منها يف �ضبيل 
فيه بروية كفعل ولي�س كرد فعل. ثم اأن 
يتيح  ل  قد  التغيري  عملية  يف  الإ�رشاع 
�ضيا�ضيا  لتتهياأ  اجلديدة  للقوى  فر�ضة 
ال�ضيا�ضية  املعركة  خلو�س  وتنظيميا 
ي�ضتجيب  مبا  التغيري  هذا  لإجناح 
مينح  ل  كما  ومطالبه  احلراك  لفل�ضفة 
بني  الهوة  لتج�ضري  جديدة  ف�ضحا 
اآخر  الأطراف املت�ضارعة. ومن جانب 
من  اجلديدة  ال�ضيا�ضية  العملية  جترد 
طابعها ال�ضتعجايل الذي قد يوقع البلد 
املرفو�س  النظام  اإنتاج  اإعادة  فخ  يف 
الأكرث  ال�ضيا�ضي  الكيان  اأنه  منطلق  من 

ا�ضتعدادا ماديا وهيكليا خلو�س املعركة 
بالرغم من �ضعفه ال�ضيا�ضي. 

يعيدنا ما نعي�ضه هذه الأيام اإىل جتربة 
بعد  حدث  الذي  ال�ضيا�ضي  النتقال 
اأحداث اأكتوبر 1988 اإذ اأن الإ�ضالحات 
بن  ال�ضاذيل  الرئي�س  اأطلقها  التي 
الد�ضتورية  واإن م�ضت املنظومة  جديد 
مت�س  مل  اأنها  اإل  القائمة  والقانونية 
عن  املوروثة  باملوؤ�ض�ضات  مبا�رشة 
احلزب الواحد فقد ا�ضتمر الربملان اإىل 
املجال�س  وكذلك  عهدته  انتهاء  غاية 
اآنذاك  الرئي�س  يدع  ومل  املحلية 
احلكومة  وظلت  م�ضبقة  لنتخابات 
حكومة حزب جبهة التحرير الوطني يف 
كلهم  نواب  من  متكون  برملان  مواجهة 
اآراوؤهم  اختلفت  ولو  احلزب  نف�س  من 
حركية  اأن  حتى  داخله،  وتوجهاتهم 
قد  والقانوين  الد�ضتوري  الإ�ضالح 
"ال�ضالحية"  حمرو�س  حكومة  قادتها 
التعددية  ن�ضو�ضها  جميع  وعر�ضت 
اعتاد  برملان  على  الدميقراطية 
الواحد ومركزية  لبقاء احلزب  الت�رشيع 
الإنتاج  الدولة لأدوات  الت�ضيري واحتكار 

القت�ضادي والفكري والثقايف. 
غري اأن حماولة النتقال املوؤ�ض�ضاتي مل 
تعرف طريقها نحو جت�ضيد تغيري �ضل�س 
يف  ال�ضيا�ضية  الطبقة  جتديد  ي�ضمن 
دموية  لع�رشية  منطلقا  كانت  بل  هدوء 
تعاين  كانت  بدولة  تع�ضف  اأن  كادت 
يف  وجتاذبات  مالية  ه�ضا�ضة  من  اأ�ضال 
مراكز �ضنع القرار. ومل تعد الدولة اإىل 
ال�ضتقرار املوؤ�ض�ضاتي اإل يف عام 1996 

املجال  فتح  عميق  د�ضتوري  بتعديل 
قبل  ال�ضيا�ضية  اخلارطة  ترتيب  لإعادة 
جديدة  نيابية  لنتخابات  املجال  فتح 
منظومة  �ضمن  الدوام  لنتائجها  كتب 
مليئة بالقيود الأمنية واملوؤ�ض�ضاتية وهي 
مبجرد  �ضالحيتها  انتهت  التي  القيود 
عن  ال�ضعبي  والتعبري  احلراك  انطالق 

اإرادة تغيري نظام احلكم القائم.
كان �ضغط احلراك منذ بدايته موجها 
نحو تغيري جذري وفوري لكل املنظومة 
احلكومة  مي�س  القائمة  املوؤ�ض�ضاتية 
واملجال�س  الإدارية  الدولة  واأجهزة 
ي�ضمى  واملحلية مما  الوطنية  املنتخبة 
بقايا نظام بوتفليقة وقد بداأت عمليات 
الدولة  اأجهزة  م�ضتوى  على  التغيري 
�ضداها  اأن  غري  والع�ضكرية  املدنية 
ال�ضيا�ضي مل ي�ضل بعد اإىل جميع الآذان 
ول  كان  التغيريات  النوع  هذا  لكون 
ملت�ضقة  داخلية  ح�ضابات  رهني  يزال 
واأدوات  احلاكمة  الطبقة  برهانات 
احلكم والت�ضيري املالئمة للمرحلة دون 

اأن يكون لها مدلول �ضيا�ضي عام. 
وقد ل يبداأ الهتمام بالتغيري ال�ضيا�ضي 
ب�رشورة  املنادي  ينادي  عندما  اإل 
الوطنية  املنتخبة  املوؤ�ض�ضات  جتديد 
تدل  ل  الذي  النداء  وهو  واملحلية 
موؤ�رشات املرحلة الوبائية التي نعي�ضها 
نحو  نتجه  اأننا  اأو  غدا  �ضيكون  اأنه 
لوحت  كما  لأوانها  �ضابقة  ا�ضتحقاقات 
بذلك ال�ضلطة من قبل وطالب به بع�س 
كثرية  ذلك  واأ�ضباب  املعار�ضة.  اأحزاب 
ال�ضلطة  اأولويات  بتغري  يتعلق  ما  منها 

على  التغلب  على  تراهن  �ضارت  التي 
الجتماعية  الت�ضدعات  وترميم  الوباء 
من  عري�ضة  بفئات  يلحقها  التي 
حمدودي الدخل واملهن غري امل�ضتقرة 
القطاعات  لنتعا�س  دفع  اإعطاء  وكذا 
الإنتاجية واخلدماتية التي عرفت ركودا 
يتعلق  ما  ومنها  املا�ضية  الأ�ضهر  يف 
بغياب ال�ضتعداد املادي واملعنوي لدى 
الفعاليات ال�ضيا�ضية التقليدية واجلديدة 
خلو�س جتربة املعرتك النتخابي الذي 
القدمية  الوجوه  الواجهة  اإىل  يعيد  قد 
رف�ضها  التي  البالية  واملمار�ضات 
اأن  ال�ضلطة ل ميكنها  اأن  املجتمع.  ثم 
ا�ضتحقاقات  اإىل  بالدعوة  اليوم  جتازف 
من  اأريحية  يف  وهي  م�ضبقة  انتخابية 
اأمرها فالربملان احلايل ل ي�ضكل عائقا 
على  �ضادق  بعدما  اأمامها  �ضيا�ضيا 
وم�ضاريع  احلكومية  خمططاتها  جميع 
عن  ف�ضال  عليها  املعرو�ضة  القوانني 
املوؤ�ض�ضة  حل  اأجل  من  ال�ضغط  اأن 
الت�رشيعية مل يعد بتلك احلدة التي كان 
عليها العام املا�ضي. فال ميكن لل�ضلطة 
املجال�س  جتديد  ور�ضة  تقتحم  اأن  اإذا 
قبل اأن تت�ضح لها الروؤية حول اخلارطة 
قيد  تزال  ل  والتي  القائمة  ال�ضيا�ضية 
ل  الربملان  فحل  �ضمت.  يف  الت�ضكل 
يعدو اليوم كونه حديث �ضالونات بالرغم 
اإعالن الرئي�س مرارا عدم اعتماده  من 
على الطبقة ال�ضيا�ضية القائمة مبا فيها 
التي ت�ضكل الأغلبية فال هو اأ�رشكها يف 
احلكومة ول هي طالبت بذلك واجلميع 

ينتظر اأن ينادي املنادي.

حل الربملان لي�س غدا!

بقلم اح�سن خال�س   

ها هو الن�سف الأول من عام 2020 
قد م�سى دون اأن مت�سي رياح التغيري 

مبا ا�ستهته �سفن احلراك واأجندات 
ال�سلطة، لقد فر�ست الأزمة ال�سحية 
رزنامة جديدة على جميع الأطراف 

الفاعلة يف ال�ساحة ال�سيا�سية من �سلطة 
واأحزاب ومنظمات وفعاليات م�ستقلة 
من احلراك، قد جتعل املرحلة املقبلة 

اأبعد ما تكون عن كونها جمرد ارتدادات 
على الأزمة ال�سيا�سية التي عا�ستها 
اجلزائر العام املا�سي، بالنظر اإىل اأن 

الهدنة املفرو�سة على هذه الأطراف 
قد تتيح املجال لبلورة بدائل مفكر فيها 
مليا بعيدا عن التوتر والحتقان اللذين 

اثارتهما هذه الأزمة.

متغريات جديدة يف معادلة التغيري 

املتزايد  ال�ضتخدام  حول  لقد 
جمال  يف  الرقمية  التكنولوجيات 
�ضيولة  و  بالكثافة  املت�ضم   ، التوا�ضل 
�ضار  حيث   ، املعلومة  و�رشعة 
م�ضتخدميه ي�ضت�ضعرون ب�ضكل ملمو�س 
م�ضداقيته على العامل احلقيقي ، نظرا 
ملا اأتاحه من هوام�س وفر�س ابتكار مت 
املجتمع  حتريك  يف   ، حديثا  تعزيزها 
و  اأفراد  بني  البيني  التوا�ضل  جتاوزت 
رقابة  اأي  عن  بعيدا   ، املجتمع  فئات 

�ضلطوية .
 ، اليوم  الفرتا�ضي  الف�ضاء  اأ�ضبح 
من  ال�ضيا�ضي  للنقا�س  حقيقيا  ميدانا 
تاأ�ضي�س  و  افرتا�ضية  جتمعات  خالل 
ي�ضارك  العامل  هذا  داخل  و  منظمات 
 ، مبا�رشة  بطرق  املواطنون  فيها 
هذا  اأن   ، التقليدية  الدوات  جتاوزت 
دفع  و  حرك  الأفقي  الرقمي  التداول 
اأفق  اإىل  ال�ضيا�ضية  العملية  حقيقة 
ت�ضاركية جديدة وفر�س عليها ، �ضوته 
العملية  اأنع�س  مما  حمطات  عدة  يف 
من  قوتها  ت�ضتمد  التي  الدميقراطية 

املواطنني مبا�رشة .  
لقد جاءت التكنولوجيات الرقمية بطرق 
جديدة جلعل اأ�ضوات الفراد م�ضموعة 
يف املجال العام. لقد �ضلطت مناق�ضاتنا 
ال�ضوء الت�ضالت عرب النرتنت اأفقية و 
وعمودية على حد �ضواء ؛ وبينما ت�ضمح 
وغريها  الجتماعي   التوا�ضل  و�ضائل 
النرتنت  مل�ضتخدمي  املن�ضات  من 
اآخرين  مع  والتوا�ضل   روؤاهم  بتبادل 
الرقمية  املن�ضات  ت�ضمح  العامل،  عرب 

ال�ضيا�ضيني  مع  مبا�رشة  بالتوا�ضل 
ل�ضانعي  بالإ�ضافة  الدولة،  وموؤ�ض�ضات 
توفري  اإىل  ي�ضتمعوا  لكي  ال�ضيا�ضات 
يطلعوا  و   ، وي�ضتجيبوا  جديدة  قنوات 
من   ، املجتمع  داخل  يختمر  ما  على 
جتاذبات و اأراء و رغبات و نواق�س ، قد 
و  العامة  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  على  ت�ضاعد 

حتديد مالمح الربامج امل�ضتقبلية .
ان تبادل املعلومات و البيانات بطريقة 
التوا�ضل  مواقع  خالل  من  مفتوحة 
الجتماعي ، عزز من ترابط املواطنني 
وتقوية اأ�ضواتهم و دعمها يف امل�ضاركة 
املبا�رشة يف بناء عملية الدميقراطية .

البي�ضاء اجلزائرية   الثورة  اأن  املالحظ 
التي مازالت مفتوحة والتي اتخذت من 
يوم اجلمعة كيوم احت�ضاد و تظاهر قل 
نظريه عرب العامل ، بطرق �ضلمية اأبهرت 
يف  عتاب  ثورة  جمرد  تكن  مل   ، العامل 
يوم من الأ�ضبوع ، بل كانت لها اأدوات و 
�ضائل ن�ضطة و جنود رقميني و من�ضاب 
الكرتونية كانت تتجمع يف عامل التوا�ضل 
ت�ضنع  و  املعلومة  تتبادل  و  الرقمي 
 ، الدفاقة  بال�ضيولة  تت�ضم  بطرق  الراأي 
و التكاثف و النفتاح حيث ال�ضتواء بني 
املتفاعلني �ضكل القوة احلقيقة لرتجمة 
حقيقة  ثورة  اإىل  الرقمية  الثورة  هذه 
كانت البداية الفعلية لتحول دميقراطي 
ا�ضتكمال  انتظار  يف  بدايته  جنحت   ،
بع�س  اإىل  الرجوع  بعد   ، مراحله  باقي 

املربعات من اأجل تنقيتها . 
اإن جناح التكنولوجيات الرقمية يف ربط 
املواطنني بع�ضهم مع بع�س و ح�ضدهم 

الأكرث  املجتمع  اأن  تاأكد  حيث  واقعيا 
واقعيا  الأقوى  يكون  �ضبكيا  ترابط 
اجلانب  يف  ن�ضاطا  و  مرونة  والأكرث 
املثال  �ضبيل  اأخذنا على  فلو   . املدين 
التوا�ضل  و�ضائل  لعبته  الذي  الدور 
الرقمي يف التعامل مع جائحة كورونا، 
جند  املعلومة  اإىل   و�ضول  يف  ل�ضيما 
ان املواطن �ضار يثق فيما يتداول من 
خالل املواقع اللكرتونية و الفيديوهات 
الو�ضائل  من  اأكرث  الرقمي  العامل  يف 
النظر  اإعادة  العقل  لذا من   ، التقليدية 

يف اأ�ضكال الت�ضال الأكرث جناعة .
الرتابط الجتماعي  اإىل ق�ضية  بالعودة 
ال�ضبكي ، و دوره يف �ضناعة الراأي العام 
 ، ال�ضعبي  العام  الجتاه  على  تاأثريه  و 
�ضار لزاما على امل�ضوؤول حت�ضني البيئة 
الرقمية ،اإن املجتمع متى مت  متكينه 
الرقمية   �ضيما  ل  الإبداع  و�ضائل  من 

وجد احللول من خاللها  و
بطريقة  و  الرقمي  العامل  بوا�ضطة 
ت�ضاعد   ، فعالية  اأكرث  وب�ضورة  �ضهلة 
التو�ضط لإحالل عالقات منتجة  على 

اأكرث حللول اأكرث جناعة . 
التي  الرثوة  هذه  اخلبز  ظاهرة  ناأخذ 
بالعملة  القمح  الأولية  مادتها  ن�ضتورد 
التي  للكمية  املهولة  والأرقام  ال�ضعبة 
خاللها  من  و   ، املزابل  يف  ترمى 
الذي  الأكل  ترمي  التي  املطاعم  ق�س 
فمن   ، بيعه  و  ت�رشيفه  من  تتمكن  مل 
خالل العامل الرقمي ميكن حتويل هذا 
اجتماعية  منفعة  و  فر�س  اإىل  التبذير 
تطبيقات  و  من�ضات  خلق  خالل  من 

اأ�رش  من  احلاجة  اأ�ضحاب  بني  تربط 
التي تعاين من احلرمان والتي قد تنتفع 
كان  التي  ال�ضلع  اأو  الغذاء  فائ�س  من 
الفائ�س  طرف  من  التخل�س  �ضيجري 

عنهم جتار اأو اأ�ضخا�س .
الت�ضدي  يف  الأداة  هذه  تطوير  اإن 
الجتماعية  الآفات  و  الظواهر  لبع�س 
وا�ضت�ضعار   ، �رشوري  من  اأكرث  �ضار 
عامل  يلعبه  الذي  احلا�ضم  الدور 
التكنولوجيات الرقمية يف حياتنا يدعو 
اإىل انخراط املواطنني بقوة يف تفعيل 
الزخم  و  الدرجة  بنف�س  الو�ضائل  هذه 
الذي ا�ضتعملوه اأيام احلراك ال�ضعبي ، 
ل �ضيما اليوم و نحن نعي�س هذا الوباء 
اأدوات  ت�ضميم  اىل  فاحلاجة   ، الفتاك 
و تطبيقات ل �ضيما يف جمال التوعية 
بالوقاية و من�ضات الكرتونية ملمار�ضة 
من  وطاأته  تخفف  باأ�ضاليب  احلجر 
لقاءات  تنظيم  و  اأفكار  تداول  خالل 
على  ت�ضاعد  قد   ، بينية  افرتا�ضية 
داخل  احلا�ضلة  املجازفة  من  التقليل 

املجتمع . 
الرقمية  التكنولوجيات  اليوم   ت�ضتطيع 
اإ�ضماع اأ�ضواتهم  متكني املواطنني من 
تغيري  اإحداث  و  فعالية  اأكرث  ب�ضكل 
و  العام  املجال  يف  اإيجابي  اجتماعي 
العام  الت�ضاوؤم  على  التغلب  و  تخطي 
واإقناع املواطنني باأنهم ميلكون بالفعل 
ال�ضيا�ضي  بالتغيري  الدفع  على  القدرة 
فيفري   22 و  كهذه  اأدوات  خالل  من 
خري دليل ، مع ا�ضتحداث اآليات مناعة 

حتمي الأهداف و املنهج .

حراك �ضعبي ب�ضالح احلجر �ضد فريو�س كوفيد 

اإن الأرقام يف حياتنا �سارت لعبا 
اأ�سا�سيا ، فكل ما هو رقمي تغلغل 
فيها و انت�سر يف �ستى نواحيها ل 

�سيما على م�ستوى التوا�سل ، فعلى 
مدار الع�سرين عاما املا�سية ت�سابكت 

التكنولوجيا الرقمية مع يومياتنا 
، ب�سكل اأ�سي ل �سيما على م�ستوى 
التداول الرقمي الأفقي ، ف�سارت 

بديال جديدا ، افتك دوره بجدارة 
يف تداول املعلومة و �سناعتها ومن 

خاللها �سناعة راأي عام ، كان الثورة 
البي�ساء اأحد ثماره . 

الت�سابك الرقمي املدين 

اأقالم

بقلم  الوليد فرج
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نظام الوقف باجلزائر العثمانية
يعترب الوقف تقليدا اإ�سالمي� عريق� ي�سكل اإحدى مظ�هر احل�س�رة العربية الإ�سالمية، نظرا لت�أثريه على خمتلف 

نواحي احلي�ة. ومن اأجل حتديد مفهوم الوقف واأق�س�مه يجب التطرق اإىل م�هيته والتي تربز من خالل التعريف�ت الفقهية 
املختلفة، كم� يجب اأن نبني اأ�سل فكرة الوقف بو�سفه� فكرة اإ�سالمية، وذلك من خالل الأدلة ال�سرعية املوؤ�سلة له، والوقف 

لغة يعني احلب�س.

بقلم الأ�ست�ذ: من�سر اأحمد 

ويقال: وقف يقف وقفاً، �أي حب�س 
يحب�س حب�سا، و�إن لفظة �لوقف قد 
منها  كثرية  مبر�دفات  ��ستعملت 
�لد�بة:  يف  فهو  و�حلب�س،  �ملنع 
و�سو�ء  وحب�سها.  �ل�سري  من  منعها 
كان �لوقف ح�سيا �أو معنويا، نقول 
يف �حل�سي: وقفت يف �لطريق، ويف 
لإ�سالح  جهودي  وقفت  �ملعنوي 
ما  بال�سم  و�حلب�س  �ملجتمع، 
حبي�سة،  جمع  و�حلبائ�س  وقف، 

وهي ما حب�س يف �سبيل �خلري. 
 

الع�مة  الدينية  -01املوؤ�س�س�ت 
التي تتوزع عليه� الأوق�ف.

�لعثمانية  �جلز�ئر  يف  �لأوقاف  �إن 
موؤ�س�سات  عدة  على  تتوزع  كانت 
و�سخ�سية  ديني  طابع  ذ�ت  خريية 
قانونية وو�سع �إد�ري خا�س، وهي 

ح�سب كرثتها ت�سنف كالآتي:

اأوق�ف احلرمني ال�سرفيني:

�لأوقاف  �أغلب  ت�سكل  كانت   
للمكانة  وذلك  �خلريية 
�لرفيعة  و�ملنزلة  �ل�سامية 
�لتي خ�س بها �سكان �جلز�ئر 
�لبقاع �ملقد�سة باحلجاز وقد 
كانت هذه �لأوقاف من �لكرثة، 
�إذ كانت تبلغ ن�سبتها يف �أو�خر 
�أرباع  ثالثة  �لعثماين  �لعهد 

�لأوقاف �ملوجودة �آنذ�ك. 

اجل�مع  اأوق�ف  موؤ�س�سة 
الأعظم:

مبدينة  �لأعظم  �جلامع  يعد 
�جلز�ئر من �أقدم �جلو�مع، �إذ يعود 
ع�رش،  �حلادي  �لقرن  �إىل  تاريخه 
وتدل �لكتابة �ملوجودة على منربه 
 409 رجب  يف  موجود�  كان  �أنه 
�أوقاف  وتعترب  1018م.   / هجري 
و�أوقاف  بالعا�سمة  �لكبري  �جلامع 
�جلامع �لكبري بق�سنطينة ومع�سكر 
وتلم�سان من �ملوؤ�س�سات �لغنية يف 
لذلك  وهي  �جلز�ئري،  �ملجتمع 
ملن  و�لإثر�ء  للنفوذ  و�سائل  كانت 
حيث  �لعلماء  من  وكالتها  يتوىل 
با�سم  �سخمة  �أوقافا  هناك  كانت 
�جلامع �لأعظم وهذ� ح�سب وثائق 
م�سرتكا  بع�سها  كان  �لأر�سيف 
و�ملدينة،  مكة  �أوقاف  وبني  بينه 
وقد  �لأندل�س  �أوقاف  وبني  وبينه 

�ملدن  يف  �لكبرية  �جلو�مع  كانت 
�ملعاملة  لنف�س  تخ�سع  �لإقليمية 
�لتي يخ�سع لها �جلامع �لأعظم يف 

�لعا�سمة.

موؤ�س�سة اأوق�ف بيت امل�ل:

من  �ملال  بيت  موؤ�س�سة  تعترب   
�لتقاليد �لعريقة لالإد�رة �لإ�سالمية 
�لتي  �لعثماين  �لعهد  يف  باجلز�ئر 
كان ي�رشف عليها �أمني ي�سمى »بيت 
�ملاجلي«. و�أمانة بيت �ملال وظيفة 
�لوكالء  بوظيفة  قي�ست  �إذ�  ر�سمية 
يعني  �لبا�سا  كان  ولذلك  �ل�سابقني. 
�أمني  لي�ساعد  �أي�سا  �لق�ساة  �أحد 
بيت �ملال يف �إد�رة �ملوؤ�س�سة، ذلك 
�أن هذه �ملوؤ�س�سة من جهة �سيا�سية 
ومن جهة �أخرى خريية. فقد كانت 
ت�رشف وتعنى بجميع �أمو�ل �ليتامى 
و�لغائبني و�لأمالك �لتي ت�سادرها 
كانت  كما  �لرتكات،  وكذلك  �لدولة 
تهتم ب�سوؤون �خلر�ج وحتر�س على 

�إقامة  على  وت�رشف  �لعتاد  �رش�ء 
وج�سور  طرق  من  �لعامة  �ملر�فق 
وت�سييد �أماكن �لعبادة من م�ساجد 
�ل�ساغرة  بالأماكن  تهتم  كانت  كما 
ورثة  لها  لي�س  �لتي 
حتت  فت�سعها 

�خلزينة �لعامة. 

اجلند  اأوق�ف 
واملرافق  والثكن�ت 

الع�مة:

من  كثري�  خ�س�ست 
لإنفاق  �لأوقاف 
من  �ملعوزين  على 
و�سيانة  �جلند 
�لثكنات  بع�س 
و�لأبر�ج  و�حل�سون 
�ملر�فق  من  �لعديد  عن  ف�سال 
و�ل�سو�قي  كالعيون  �لأخرى  �لعامة 
وقد  و�لآبار  و�ل�سهاريج  و�حلنايا 
هذه  من  م�سلحة  لكل  خ�س�س 
خا�س  وكيل  �لعامة  �ملر�فق 
�سوؤونها  ويتعهد  �أوقافها  يرعى 
�لذي  و�ل�سو�قي  �لعيون  وكيل  مثل 
�لأوقاف  �ل�سنوي من  كان مدخوله 
�لتي ي�رشف عليها يبلغ 150 �ألف يف 

�ل�سنو�ت �لأوىل من �لحتالل. 
اخل��سة:  الوقفية  -02املوؤ�س�س�ت 

موؤ�س�سة �سبل اخلريات: 

�خلري�ت  �سبل  موؤ�س�سة  ��ستكملت 
تنظيماتها منذ فرتة متقدمة تعود 
ع�رش  �ل�ساد�س  �لقرن  نهاية  �إىل 
�مليالدي، ويرجع تاريخ تاأ�سي�سها، 
999هـ،  �ملوؤرخني  بع�س  ح�سب 
لـ 1584م، على يد �سعبان  �ملو�فق 
يف  مكانتها  وتدعمت  خوجة. 
�لفرتة �لأخرية من �حلكم �لعثماين 
حتى �أ�سبحت حتتل �ملرتبة �لثانية 
�ل�رشيفني،  �حلرمني  موؤ�س�سة  بعد 
وكرثة  مد�خيلها  وفرة  حيث  من 
�إىل  لنت�سابها  ونظر�  �أوقافها، 
ولغنى  جهة  من  �حلنفي  �ملذهب 
�لطائفة �لرتكية وجماعة �لكر�غلة 
لفائدة  �أمالكها  توقف  كانت  �لتي 
�مل�ساجد �حلنفية. وكانت موؤ�س�سة 
هذه  عدد  وكان  ر�سمية  �سبه 

تكفلت  �لتي  �حلنفية  �مل�ساجد 
بالإ�رش�ف  �خلري�ت  �سبل  موؤ�س�سة 
ثمانية  يبلغ  ورعايتها  عليها 

م�ساجد. 
اأوق�ف الأولي�ء والأ�سراف:

)�ملر�بطني(  �لأولياء  �أغلب  حظي 
على  لالإنفاق  خ�س�ست  باأوقاف 
�جلز�ئر  مدينة  ففي  �أ�رشحتهم 
على  �لأولياء  �أوقاف  تتوزع  كانت 
تقع  منها  ثمانية  �أ�رشحة.  ت�سعة 
و�حد  بينما  �جلز�ئر  مدينة  د�خل 
�لرحمن  عبد  �سيدي  �رشيح  وهو 
بنو�حي  خارجها  يقع  �لثعالبي، 
�أوقاف  مقدمة  وتاأتي يف  جرجرة. 
�لأولياء �أوقاف �سيدي عبد �لرحمن 
�لثعالبي �لتي كانت تقدر يف �أو�خر 
بـت�سعة  �جلز�ئر  �لعثماين يف  �لعهد 
�ل�سنوي  مردودها  وقفا،  و�ستون 
�لقائمني  على  تنفق  فرنك   6000
منها  ق�سم  ويوزع  �ل�رشيح  على 
على فقر�ء �ملدينة كل يوم خمي�س 
بن�سبة فرنك �إىل ثالثة فرنكات لكل 

فرد. 
اأوق�ف اأهل الأندل�س:

�أهل �لأندل�س  �أوقاف  �أما عن 
فهي ل تقل �أهمية عن �أوقاف 
وذلك  و�لأ�رش�ف  �لأولياء 
�لأندل�س  مهاجري  ل�ستقر�ر 
و�متالكهم  �جلز�ئر  ببالد 
�أعمال  نتيجة  �سخمة  ثرو�ت 
و�ل�ستغال  �لبحري  �جلهاد 
كثري  خ�س  وقد  بالزر�عة، 
منهم جامع �لأندل�س و�لز�وية 
يف  �أ�س�س  �لذي  به  �مللحقة 
�لقرن  من  �لأول  �لن�سف 
�سنة  ميالدي  ع�رش  �ل�ساد�س 
�لهبات  من  بكثري  1633م، 
و�لأوقاف بلغت 40 ملكية و61 

وكيل  ت�رشف  حتت  و�سعت  عناء، 
موؤ�س�سة  تعززت  وقد  �لأندل�س، 
ز�وية  بتاأ�سي�س  �لأندل�سيني  �أوقاف 
م�ساريعهم  تكاثرت  ثم  �لأندل�سيني 
بـ  تقدر  �أ�سبحت  حتى  �خلريية 

4.080.72 فرنكا ذهبيا. 

الأوق�ف  موؤ�س�سة  -03موظفو 
ب�جلزائر اأواخر العهد العثم�ين.

موظفي  على  �لتعرف  �أهمية  �إن 
�جلز�ئر  يف  �لأوقاف  موؤ�س�سة 
�لتي  �ملرهونة،  �ملكانة  �إىل  تعود 
يف  �لأوقاف  موؤ�س�سة  �كت�سبتها 
�لذي  �لتاأثري  و�إىل  �لعثماين،  �لعهد 
�حلياة  �أوجه  لها على خمتلف  كان 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 
فقد كانت موؤ�س�سة �لأوقاف تتكفل 
بالتعليم  �مل�ستغلني  حاجات  ب�سد 
وطلبة،  ومعلمني  فقهاء  من 
على  �لقائمني  نفقات  وتغطي 
و�لأ�رشحة  و�ملد�ر�س  �مل�ساجد 
�مل�ساعدة  يد  ومتد  و�لزو�يا 
وتتعهد  �ل�سبيل،  و�أبناء  للمحتاجني 
بال�سيانة  و�لتعليم  �لعبادة  �أماكن 
و�لإ�سالح. هذ� بالإ�سافة �إىل �أنها 
كانت �أد�ة فعالة يف متا�سك �لأ�رشة 
�أفر�دها،  حقوق  على  و�ملحافظة 
وعامال م�ساعد� للحد من �ملظامل 
�ملرتدية  �لتع�سفية  و�لأحكام 
و�مل�سادرة  �لغزل  قر�ر�ت  على 
�ل�ستحو�ذ  ت�ستهدف  كانت  �لتي 
�مللكية  حق  و�إلغاء  �لأمالك  على 
�أ�سحابها يف حالة عدم وقفها وقفا 
�ملوؤ�س�سات  �إحدى  على  خرييا، 

�لوقفية.
املجل�س العلم:

يف  عليه  من�سو�س  هو  ح�سبما 
خولت  بالوقف،  �خلا�سة  �لعقود 
كل  يف  و�لنهي  �لأمر  �سالحية  له 
جرت  �لوقف.  بو�سعية  يتعلق  ما 
جل�ساته  �ملجل�س  يعقد  �أن  �لعادة 
�أ�سبوعيا كل يوم خمي�س يف �إحدى 
�لأعظم  للجامع  �لتابعة  �ملحالت 
وتتمثل مهام و�سالحيات �ملجل�س 

يف �لآتي:
يتعلق  ما  كل  يف  و�لنهي  �لأمر 
من  وحمايته  �لوقف  بو�سعية 

�ل�سياع و�لتلف.

وم�سلحة  تتما�سى  �أحكام  �إ�سد�ر 
و��ستبد�ل  كر�ء  من  �لوقف 

و�سيانة.
�لأوقاف  �سوؤون  يف  �لت�رشف 
ومر�قبة �ملوظفني �لقائمني عليها 
�لوكالء  وجماعة  �لناظر  كال�سيخ 
و�ل�سو��س  و�لأعو�ن  و�لكتاب 

و�حلز�بة. 
�رشعية  م�سائل  يف  �لديني  �لإفتاء 

و�إ�سد�ر �آر�ء و�أحكام فيها. 

ال�سيخ الن�ظر )الوكيل الع�م(.

�ملوظف  تعيني  يتم  ما  غالبا 
�لرئي�سي يف كل موؤ�س�سة وقفية وهو 
�ل�سيخ �لناظر �أو �ملتويل �أو �لوكيل 
�سخ�سيا  �لباي  طرف  من  �لعام 
ملدينة  بالن�سبة  منه  باإقر�ر  �أو 
�ل�سلطان  د�ر  ومقاطعة  �جلز�ئر. 
يف  مبا�رشة،  �لبايات  طرف  ومن 
باقي �ملقاطعات �لأخرى بايليكات: 

ق�سنطينة، �لتيطري، وهر�ن. 
والأعوان  الكربى  املدن  وكالء 

واملوظفني امللحقني.

�سكل  �تخذت  �لأوقاف  �أن  مبا 
�إد�ري  وجهاز  خا�سة  حملية  �إد�رة 
م�ستقل وحمدد �ل�سالحيات يتميز 
موظفيه  تنظيم  يف  �إد�ري  برتتيب 
ح�سب  وذلك  و�أعو�نه،  ووكالئه 
�لقائمني  وكفاءة  �مل�رشفني  مهارة 

عليه. 

- وكالء املدن الكربى والأحي�ء: 
حيث  من  �لثانية  �لدرجة  من  وهم 
�ل�سلم �لإد�ري ففي هذ� �ل�سدد جند 
مثال باجلمع �لأعظم ثالثة وكالء، 
�ختالف  مع  �للقب  نف�س  يحملون 
بها،  يقومون  �لتي  �لأعمال  �أهمية 
على  �لإ�رش�ف  �إليه  يوكل  �أحدهم 
ي�رشف  و�لثاين  �جلامع،  مد�خيل 
�لأوقاف �ملخ�س�سة ملوؤذنني  على 
�أوقاف  يف  يت�رشف  و�لثالث 
جمع  مهامهم:  بني  ومن  �حلز�بني 
�ملد�خيل  وقب�س  �ملحا�سيل 
�سيانة  �ملرتبات،  و�رشف  �لوقفية 
جمموعة  ورعايتها.  �لأوقاف 
�مللحقني:  و�ملوظفني  �لأعو�ن 
�لأوقاف  ووكالء  �لناظر  ي�ساعد 
جمموعة من �لأعو�ن وذلك لت�سهيل 
مهامهم �ملتز�يدة بتز�يد 

حجم �لأوقاف وهم:

الوكالء  كت�ب 
الرئي�سيني )اخلوج�ت(: 
�ملحا�سبني  مبثابة  فهم 
�ملكلفني مب�سك حما�سبة 
ومهمتهم  �لناظر  �ل�سيخ 
�سبط ح�سابات �لأوقاف 

وحفظ �لأور�ق.

من  ويعينون  العدول: 
�أجل  من  �لق�ساة  طرف 
مهام منها ت�سجيل عقود 

�لوقف. 
�لقائمني  فهم  �ل�سو��س: 
بخدمة �لوقف وحر��سته و�سيانته.

ويلحق  امللحقني:  املوظفني 
من  جمموعة  �لوقف  مبوؤ�س�سة 
�لدينية  �ل�سوؤون  على  �ملوظفني 
وبع�س  و�خلطباء  �لأئمة  مثل 

موظفي �خلدمات. 

ت�ريخ حديث 

على  التعرف  اأهمية  " اإن 
موظفي موؤ�س�سة الأوق�ف يف 

اجلزائر تعود اإىل املك�نة املرهونة، 
التي اكت�سبته� موؤ�س�سة الأوق�ف 
يف العهد العثم�ين، واإىل الت�أثري 
الذي ك�ن له� على خمتلف اأوجه 

احلي�ة القت�س�دية والجتم�عية 
والثق�فية "

�سبل  موؤ�س�سة  " ا�ستكملت 
اخلريات تنظيم�ته� منذ فرتة 
متقدمة تعود اإىل نه�ية القرن 

ال�س�د�س ع�سر امليالدي، ويرجع 
ت�ريخ ت�أ�سي�سه�، ح�سب بع�س 

املوؤرخني 999هـ، املوافق لـ 1584م، 
على يد �سعب�ن خوجة. وتدعمت 

مك�نته� يف الفرتة الأخرية من 
احلكم العثم�ين حتى اأ�سبحت 

حتتل املرتبة الث�نية بعد موؤ�س�سة 
احلرمني ال�سريفني "

اأقالم
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املجاهد عبد املالك العربي املدعو  حممد بن حمه

بقلم الأ�ستاذ فرحاين
 طارق عزيز 

حياته:  عن  -01نبذة 
املالك  ولد املجاهد املرحوم عبد 
حمه،  بن  حممد  املدعو  العربي 
بدوار  1929م  جويلية   01 بتاريخ 
دائرة  املزرعة،  )بلدية  املزرعة 
وهو  حاليا(،  تب�سة  والية  العقلة، 
بنت  و�سهبة  يو�سف  بن  حممد  ابن 
و�سط  يف  ولد  املالك،  عبد  مربوك 
حيث  الفالحة،  متتهن  كانت  عائلة 
كان ي�ساعد اأبويه واأ�سقائه يف خدمة 
بادية  ويف  املا�سية،  وتربية  االأر�ض 
املزرعة حفظ ما تي�سري من القراآن 

الكرمي. 
التحق  التحريرية  الثورة  اندالع  بعد 
ب�سفو جي�ض التحرير الوطني بناحية 
1955م،  �سنة  بداية  خالل  تب�سة 
التابع  تازربونت  بجبل  وحتديدا 
اأدمج  اأين  النمام�سة،  جبال  ل�سل�سلة 

يف فوج القائد لزهر �رشيط. 
�سارك املجاهد عبد املالك العربي 
جي�ض  خا�سها  حربية  معركة   13 يف 
تب�سة  بناحية  الوطني  التحرير 
)املنطقة ال�ساد�سة فيما بعد( ونذكر 

من بينها يف هذا املقام: 

العراوة  بزورة  القلة  معركة 
خالل �سنة 1955م. 

�سالح  احلاج  بقيادة  الزرقة  معركة 
�سالح  احلاج  املدعو  بو�سف�ساف 
1955م،  جويلية   22 يوم  يف  الزيدي 
ن�سوب  اإىل  بعد  فيما  اأدت  والتي 
يوم  االأوىل  الكماكم  اأم  جبل  معركة 
23 جويلية 1955م والتي �سارك فيها 
�سيحاين  بقيادة  وكانت  املجاهد 

ب�سري. 
معركة جبل بودخان �سنة 1956م. 

معركة جبل بوكما�ض اأكتوبر 1956م.
معركة جبل اأنوال دي�سمرب 1956م. 

)الدبيبيغ(  احلوية  جبل  معركة 
بقيادة حممود ال�رشيف. 

�سنة  الكماكم  اأم  جبل  معركة 
1957م بقيادة جدي مقداد. 

الهجوم على مركز ال�رشيعة يف 
�سهر فيفري 1957م. 

�سنة  تازربونت  جبل  معركة 
1957م. 

معركة جبل اأرقو 1959م بقيادة 
املالزم االأول يو�سف ن�رشة.  

الثورية  امل�سرية  وتعترب 
العربي  املالك  عبد  للمجاهد 
يف  �سارك  حيث  وثرية  حافلة 
حتت  ال�سالح  جللب  دورية 
قيادة املالزم ن�رش اهلل حممد 
جانفي  �سهر  خالل  ال�سيد 
قافلة  يف  �سارك  ثم  1957م، 
لنقل ال�سالح اإىل الوالية الثالثة 
جاليل  قيادة  حتت  القبائل 

ل�سهرين  عثمان وهذه املهمة دامت 
جوان  �سهر  من  انطالقا  كاملني 
يف  �ساركوا  الذين  بني  ومن  1957م، 
ح�سني،  احلمزة  نذكر:  املهمة  هذه 
�ساملة  لعجال،  بيو�ض  عمار،  �سيف 

حممد، بوغرارة اإبراهيم.
وترقى لرتبة م�ساعد وتقلد م�سوؤولية 

الناحية  املزرعة  االأوىل  الق�سمة 
ال�ساد�سة  املنطقة  ال�رشيعة  الثالثة 
تب�سة الوالية االأوىل اأورا�ض النمام�سة 
خالل الفرتة املمتدة ما بني 1957-

1958م. 

و�سجنه:  -02اأ�سره 
العربي  املالك  عبد  املجاهد  اأ�رش 
خالل معركة اأرقو 1960م والتي توىل 
النقيب جاليل عثمان قيادتها، بعدما 
الغازات  الفرن�سي  اجلي�ض  ا�ستخدم 
املجاهدين  على  للق�ساء  ال�سامة 
اإغماء يف  وت�سبب يف حدوث حاالت 
�سفوف، ومل يكن الوحيد الذي اأ�رش 
املجاهدين  من  كل  اأي�سا  اأ�رش  فقد 
حممد  وبوزيدة  �سامل  فرحاين 
واحلمزة ح�سني ومت نقلهم اإىل �سجن 

تب�سة. 
بعد االنتهاء من ا�ستجوابه والتحقيق 
القوات امل�سلحة  معه قدم ملحكمة 
اأكتوبر   21 بتاريخ  ق�سنطينة  ناحية 
ع�رشة  بعقوبة  اأدانته  والتي  1960م 
له  وجهت  وقد  �سجن،  �سنوات 
الفرن�سية  اال�ستعمارية  املحكمة 
تهمة امل�ساركة يف ا�ستعمال ال�سلطة 
اأجل  من  مكونة  م�سلحة  ع�سابة  مع 
وذلك  الدولة  يف  ا�سطراب  اإحداث 

بتاريخ 20 اأوت 1960م. 
العربي  عرف املجاهد عبد املالك 
حياة ال�سجن وانتقل بني عدة �سجون 
فيها  ق�سى  والذي  عنابة  من  بداأها 
اإىل  1960م  اأكتوبر   21 اأيام  ت�سعة 
اأمر  �سدور  بعد  1960م  اأكتوبر   29
بعدها  نقل  ثم   ،2454 رقم  االإيداع 
اإىل �سجن �سكيكدة يف يوم 29 اأكتوبر 
1960 وبقي فيه اإىل غاية 07 فيفري 
رقم  االإيداع  اأمر  بعد �سدور  1961م 
اإىل  جديد  من  حول  وثم   ،2206
حتت  باتنة  بتازولت  لومبيز  �سجن 
الفرتة  فيه  وبقي   8859 االإيداع  رقم 
املمتدة ما بني 08 فيفري 1961 اإىل 

22 جويلية 1961م. 
بتاريخ 22 جويلية 1961م  اأفرج عنه 
بعد اإلغاء تنفيذ احلكم عليه مبوجب 
الع�سكري  الوزير  عن  �سادر  قرار 

واملوؤرخ يف 03 فيفري 1961م.
بعد ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية التحق 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  ب�سفوف 

البي�ساء  عني  مبدينة  مر�سح  برتبة 
انتقل  اأين  1963م  �سنة  غاية  اإىل 
حيث  العا�سمة،  اجلزائر  مدينة  اإىل 
واالأمن،  التدخل  كتيبة  يف  انخرط 
االأمن  �سلك  اإىل  حتول  ذلك  وبعد 
الوطني اإىل غاية تقاعده يف يوم 30 

نوفمرب 1986م. 
العربي  املالك  عبد  املجاهد  تزوج 
بينهم  اأبناء ونذكر من  واأجنب �سبعة 
الذي  املالك  عبد  اإبراهيم  الدكتور 
رفات  ا�ستخراج  عملية  على  اأ�رشف 
ال�سهداء الذين ُعرثا عليهم باملقربة 
 S.A.S مركز  قرب  اجلماعية 

ال�رشيعة خالل ربيع �سنة 2001م. 
جوان   06 يوم  يف  املجاهد  تويف 
2016م والذي ت�سادف مع اأول �سهر 

رم�سان 1438 هجري رحمه اهلل. 

املعارك  بع�س  من  -03مناذج 
احلربية التي �سارك فيها: 

معارك  ثالث  اخرتنا   
عبد  املجاهد  فيها  �سارك  حربية 
عليها  يطلع  حتى  العربي،  املالك 
القارئ الكرمي، ويتمعن يف الت�سحيات 
الأجل  الوطن  هذا  اأبناء  قدمها  التي 
وطرد  الوطنية،  ال�سيادة  ا�سرتجاع 

املحتل الغا�سم: 

 10 بوكما�س  جبل  معركة   -
اأكتوبر 1956م: 

يف  الوردي  قوادرية  ال�سهيد  قادها 
كانت  حيث   ،1956 اأكتوبر   10 يوم 
التحرير  جي�ض  قوات  من  وحدة 
ويف  اجلبل،  بذات  ترابط  الوطني 
ال�سباح حلظت فرقة احلرا�سة تقدم 
قوات اجلي�ض اال�ستعماري يف اأعداد 
من  وال�ساحنات  الدبابات  من  كبرية 
حدود  يف  وهذا  ال�سمالية  الناحية 
ال�ساعة اخلام�سة �سباحا وكان العدو 
بجبل  املجاهدين  بوجود  علم  على 
بوكما�ض حيث جاء جمهزا بكل اأنواع 
االأ�سلحة مبا يف ذلك الطائرات 

املقنبلة.
القوات  و�سول  ومبجرد 
الفرن�سية اإىل اجلبل �رشعت يف 
عملية ق�سف مركز على مواقع 
الو�سع  ليهدا  املجاهدين، 
امل�ساة  فرق  لت�رشع  قليال 
مت�سيط  عملية  يف  الفرن�سية 
تقدمها  املجاهدون  وملا 
انتظروا اإ�سارة القائد قوادرية 
على  هجوم  لبدء  الوردي 
وملا   ، اال�ستعمارية  القوات 
دخلت يف جمال رماية بنادقهم 
من  الر�سا�ض  عليها  اأطلقوا 
وا�ستمرت  الر�سا�سة،  املدافع 
من  اأ�سدها  على  املعركة 
اإىل  �سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة 
ويف  ليال،  التا�سعة  ال�ساعة 
الفرن�سيون  اجلنود  بداأ  النهاية 
يف الرتاجع اإىل الوراء حتت �رشبات 
املجاهدين، ويف تلك االأثناء ان�سحب 
قيام  رغم  اجلبل  من  املجاهدون 
االأ�سواء  باإطالق  الفرن�سية  القوات 

الكا�سفة يف �سماء املعركة. 
عن  املعركة  هذه  اأ�سفرت  وقد 
من  املجاهدين  من  عدد  ا�ست�سهاد 

بينهم قائد املعركة الوردي قوادرية، 
ذياب  الوردي،  تومي  بلقا�سم،  تومي 
جباري  حممد،  جباري  خليفة، 
�رشيف  خل�رش،  قا�سمي  حامد، 
حممد، �سماعل علي بوعلي عبد اهلل، 
ا�ست�سهاد  اإىل  اإ�سافة  عبا�ض.  مالك 
منهم:  نذكر  اجلهة  �سكان  من  عدد 
حممودي عبد اهلل و�سامت عبد اهلل. 
بجراح  جماهد   15 اأ�سيب  وقد 

منهم:  نذكر  متفاوتة اخلطورة 
لعرو�سي،  ع�سال  علي،  فارح 
فارح  حممد،  املالك  عبد 
بلكرم  احلفناوي،  فارح  بناين، 
لعرو�سي، قوا�سمية ب�سري، حمي 
الطاهر،  مالك  عثمان،  الدين 
هميلة م�سعود �رشايفية اأحمد، 

�سلطاين ال�سبتي.
املجاهدين  بني  من  بني  ومن 
الذين �ساركوا يف هذه املعركة 
نذكر: جبارة حممد بن اإبراهيم، 
ذياب خليفة بن اإبراهيم، �رشيف 
حممد بن م�سباح، مالك عبا�ض 
بن  جامد  جبارة  يون�ض،  بن 

اأحمد، �سماعل عبد اهلل بن ال�سا�سي، 
�سعد اهلل م�سعود، فارح اأحمد، �سيف 
لعرو�سي،  ع�سال  علي،  فارح  عمار 
بلخري، فارح  بن  عبد املالك حممد 
لعرو�سي،  بلكرم  علي،  بن  بناين 
بو�سكيوة، ميهوب عبد الرحمان فارح 
اأحمد، فرحاين الهادف،  رم�سان بن 
احلمزة  الطيب،  بن  الطاهر  احلمزة 
بن  �سيف حممد  لعجال،  بن  عثمان 
عتوتة، حمي الدين �سالح بن النوي، 

عبد املالك حممد.

 17 الكماكم  اأم  جبل  معركة   -
جانفي 1957م: 

قيام  اإىل  املعركة  هذه  اأ�سباب  تعود 
بعملية  اال�ستعماري  اجلي�ض  قوات 
الكماكم  اأم  جلبل  وتفتي�ض  مت�سيط 
يف يوم 16 جانفي 1957م، بحثا عن 
الوطني،  التحرير  جي�ض  وحدات 
تتقدم  اال�ستعمارية  القوات  وكانت 

عرب اأربعة حماور وهي: 
قوات املحور االأول: تتقدم من مركز 

نقرين باجتاه ثنية امل�رشع.
قوات املحور الثاين: تتقدم من مركز 

راأ�ض الع�ض باجتاه البيا�سة. 
من  تتقدم  الثالث:  املحور  قوات 

مركز بئر العاتر باجتاه الدرمون. 
من  تتقدم  الرابع:  املحور  قوات 

مركز ال�رشيعة باجتاه ثليجان.
املكلفة  الدوريات  �ساهدت  وملا 
التحرير  جي�ض  وحدات  بحرا�سة 
اأخربت  القوات،  هذه  تقدم  الوطني 
قادة  اأمر  الذي  الوحدات  القائد 
االأماكن  اإىل  بالتوجه  االأفواج 
للتمركز  اجلبل  يف  اال�سرتاتيجية 
القوات  ملواجهة  ا�ستعدادا  بها 
بينما  املتقدمة،  اال�ستعمارية 
الطائرات  ملواجهة  ف�سيلة  جتهزت 
والعمودية  املقنبلة  اال�ستعمارية 

ملنعها من اإنزال اجلنود املظليني.
�سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  وعلى 
يف  اال�ستعمارية  الطائرات  بداأت 
للجبل،  مكثف  وق�سف  غارات  �سن 
امل�ساة  وحدات  تقدم  لتغطية  وهذا 

التابعة للجي�ض اال�ستعمارية، واأنتظر 
 15 مل�سافة  تقدمها  املجاهدون 
الر�سا�ض  اإطالق  يف  وبدوا  مرت، 
�سوبها، وقد ا�ستمرت املعركة ملدة 
الليل  حلول  غاية  اإىل  �ساعة،   12
اال�ستعمارية  القوات  ا�ستعملت  اأين 
ان�سحاب  ملنع  الكا�سفة  االأ�سواء 
لكن  الوطني،  التحرير  جي�ض  قوات 
الوطني  التحرير  جي�ض  وحدات 

امل�رشوب  احل�سار  فك  ا�ستطاعت 
اأر�ض  من  واالن�سحاب  عليها، 

املعركة. 

و08   07 اآرقو  جبل  معركة   -
جويلية 1960م: 

ال�سهيد  قيام  اإىل  اأ�سبابها  تعود 
املنطقة  قائد  عثمان  جاليل 
ف�سائل  قيادات  بتكليف  ال�ساد�سة 
الثورة ونواحيها باإبالغ وحدات جبهة 
اجتماع  ح�سور  باإلزامية  التحرير 
املنطقة،  قائد  اإ�رشاف  حتت  عام 
والف�سائل  الوحدات  قادة  واجتمع 
احلرا�سة  دورية  لتتقدم  اآرقو،  بجبل 
اجلي�ض  قوات  بتقدم  القيادة  لتعلم 
وثنية  ثليجان  جهة  من  اال�ستعماري 
بينما  اآرقو،  نحو  متجهة  وقيرب  علي 
متركزت قوات اأخرى بجبل البوليات 

مل تكت�سف من طرف احلرا�سة.
االأفواج  قادة  القيادة  فاأمرت 
االأماكن  نحو  بالتوجه  والوحدات 
بينما  بها،  والتمركز  احل�سينة، 
النقاط  يف  االأفواج  بقية  توزعت 
اجلبل،  حماور  كل  على  امل�رشقة 
اال�ستعمارية  القوات  تقدمت  وملا 
املنطقة  قائد  اأ�سدر  اجلبل،  من 
النار  باإطالق  اأوامره  عثمان جياليل 
العدو  جي�ض  ا�سطدم  وملا  عليها، 
اخللف  اإىل  تراجع  عنيفة  مبقاومة 
وفتح املجال اإىل الطائرات املقنبلة 
جي�ض  ملواقع  الطريان  ق�سف  ودام 
�ساعة،  من  الأكرث  الوطني  التحرير 
للدبابات وجنود  ثم ف�سحت املجال 
امل�ساة، فت�سدى لها الوحدات جي�ض 
من  ومنعتها  املتقدمة  التحرير 
القتال  وا�ستمر  اجلبل،  يف  التوغل 
على اأ�سده من ال�ساعة الثانية �سباحا 
اإىل متام ال�ساعة الثانية بعد الزوال. 
الفرن�سي  اجلي�ض  قيادة  وحاولت 
للتوغل  خطة  تنفيذ  املعركة  خالل 
الطائرات  فا�ستعملت  اجلبل،  يف 
هاجمت  ثم  املجاهدين،  الق�سف 
بالدبابات،  مدعومة  امل�ساة  فرق 
عددا  باإنزال  العمودية  والطائرات 

من اجلنود املظلني، وتوا�سل القتال 
ب�رشاوة اإىل ال�ساعة اخلام�سة م�ساء، 
وملا ايقنت قيادة اجلي�ض اال�ستعماري 
وحدات  وف�سل  الطريان  فاعلية  يف 
التوغل  من  الربية  والقوات  امل�ساة 
للجنود  اأوامرها  اأ�سدرت  يف اجلبل، 
املجال  لف�سح  اخللف،  اإىل  لرتاجع 
لق�سف  امليدان  مدفعية  ال�ستعمل 
املدفعي  الق�سف  وا�ستمر  اجلبل، 
�ساعة،  من  اأكرث 
الق�سف  عملية  واأثناء 
اجلي�ض  قيادة  كانت 
تعيد  اال�ستعماري 
تنظيم قواتها، ليحا�رش 
ملنع  املعركة  منطقة 
التحرير  جي�ض  قوات 
االن�سحاب  من  الوطني 

من اجلبل.
التا�سعة  ال�ساعة  وعند 
جمموعات  حاولت 
فك  املجاهدين 
امل�رشوب  احل�سار 
قوات  لكن  عليها، 
حتا�رش  كانت  اال�ستعماري  اجلي�ض 
�سبعة  لكن  جهاته،  جميع  من  اجلبل 
اخرتاق  من  متكنوا  املجاهدين  من 
احل�سار حتت نريان مكثفة، وجتهوا 
ف�سائل  بقية  اأما  احلو�ض،  جبل  اإىل 
الثورة قد الزمت مواقعها، وا�ستعدت 

خلو�ض املعركة من جديد.
ويف ال�سباح الباكر من اليوم املوايل، 
دائرتها  وات�سعت  املعركة  جتددت 
احلو�ض،  جبل  اإىل  اآرقو  جبل  من 
الفرن�سي  اجلي�ض  قيادة  وا�ستدعت 
الع�سكرية  املراكز  كافة  من  قواتها 
طيلة  املعركة  توا�سلت  لها،  التابعة 
قوات  ا�ستطاعت  امل�ساء  اليوم، ويف 
جي�ض التحرير الوطني فك احل�سار، 

واالن�سحاب من اجلبل. 
املجاهدين  من  عدد  �سقط  وقد 
نذكر:  بينهم  من  املعركة  يف  �سهدا 
براهمية بوزيان، احلفناوي العبديل، 
الباهي،  حارث  احل�سني،  قبايلي 
قائد  من:  كل  بجراح  واأ�سيب 
عثمان،  جاليل  ال�ساد�سة  املنطقة 
بو�سياف،  بن  اأحمد  املالك  عبد 
احلمزة  �سعيد،  احلف�سي،  مذكور 
علي  براكني  لزهر،  براكني  عثمان، 
بن يون�ض، براهمية بومعراف، جريف 
احلمزة  خمتار،  بوطرفة  املكي، 
علي، عبد املالك حممد بن �سالح، 
ووقع يف االأ�رش: عبد املالك العربي، 
الباهي غالب، براكني لزهر، فرحاين 
�سامل، احلمزة ح�سني، بوزيد حممد، 
م�ساين لعجال، جفني معمر، براكني 

معمر.
وقد ا�ستطاعت قوات جي�ض التحرير 
تدمر  اأن  املعركة:  خالل  الوطني 
واأن  طائرتني،  ت�سيب  واأن  دبابتني، 
اجلي�ض  وخ�رش  طائرة،  ت�سقط 
اال�ستعماري خالل املعركة اأكرث من 
50 قتيل، واإ�سابة حوايل 20 بجراح، 
وقد قدرت قوات العدو امل�ساركة يف 
هذه املعركة بـ 10 طائرات عمودية 
قاذفات  و08  مقنبلة،  طائرات  و06 
القنابل، وما يربو على 30 دبابة وما 

ال يقل عن 1000 ع�سكري. 

يزخر تاريخ الثورة التحريرية مبنطقة تب�سة والتي كانت تعريف بت�سمية املنطقة ال�ساد�سة والتابعة للولية الأوىل   
اأورا�س النمام�سة، باأ�سماء ثورية كان لها فاعل واأ�سا�سي يف م�سرية التحرير، وبذلت كل قوتها لأجل ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية 

وحترير اجلزائر من براثن املحتل الفرن�سي، واخرتنا اليوم عرب هذا العدد من جريدة الو�سط ت�سليط ال�سوء على حياة واحد من 
اأبناء هذه الوطن الربرة والتعريف مب�سريته وحياه والتعريج على بع�س املعارك احلربية التي �سارك فيها، اإنه املجاهد املرحوم عبد 

املالك عبد املالك العربي املدعو حممد بن حمه. 

م�سرية ثرية بالت�سحيات 

اأقالم
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العا�صمة  لنادي احتاد  العام  حّمل املدير 
للفريق  ال�صابقة  الإدارة  الغني هادي  عبد 
م�ص�ؤولية ما اآلت اإليه الأو�صاع فيما يتعلق 
بق�صية الالعب ال�صابق للت�صكيلة الك�نغ�يل 
امل�ص�ؤولني  اأن  اأو�صح  اين  اإيبارا،  برين�س 
ف�صل�ا  العا�صمي  النادي  على  ال�صابقني 
كيف  يعرف�ا  ومل  الق�صية  مع  التعامل  يف 
اإىل  الأمر  و�ص�ل  يتفادى  الفريق  يجعل�ن 
الحتادية الدولية لكرة القدم، والتي يدفع 
على  ال�صتقدام  من  مبنعه  خاليا  ثمنها 
يف  هادي  وتاأ�ّصف  متتالية،  مراحل  ثالث 
لحتاد  الر�صمي  امل�قع  مع  ت�رصيحات 
العا�صمة على �رصف مبلغ مايل قيمته 200 
األف ي�رو على لعب نال جميع م�صتحقاته 
التي كان يدين بها لكن العقد امل�قع مع 
الالعبني  اأن  معتربا  يحميه،  الفريق 
احلاليني كان�ا الأحق به بعد اجله�د التي 
املالية  القيمة  ت�ص�ية  اأن  باعتبار  بذل�ها 
�ص�ف يتم ت�ص�يتها عن طريق منحة رابطة 
ن�صختها  يف  �صارك�ا  التي  اإفريقيا  اأبطال 
بالحتادية  ات�صل�ا  اأنهم  وقال  اجلارية، 
اجلزائرية للعبة من اأجل ت�ص�ية الأمر عرب 
وت�صديد  الفريق  منحة  من  �صطر  خ�صم 
اأنهم  م��صحا  عليهم،  امل�قعة  الغرامة 
الحتاد  راأ�س  على  قدومهم  لدى  وجدوا 
م�صاكل عميقة بخ�ص��س الدي�ن املرتتبة 
على الإدارة ال�صابقة، وملزم�ن بت�صيريها 

مل  منها  جزءا  اأن  رغم  ت�ص�يتها  اجل  من 
يتم تدوينه يف التقرير املايل.

ت�اجه  الإدارة  اأن  املتحدث  وا�صتطرد 
ال�صابق حممد  بالالعب  يتعلق  ثانيا  ملفا 
يخلف الذي يع�د اإىل م��صم 2013/2012، 
اأين بلغتهم الفيفا عرب مرا�صلة بخ�ص��س 
برجمة ق�صيته يف تاريخ 14 اأوت الداخل، 
الإدارة  ت�صيري  على  الل�م  اإلقاء  جدد  اأين 
ال�صابقة التي تخلت عنه بعد التعر�س اإىل 
الإ�صابة وقامت بف�صخ عقد تع�صفي معه.

بن �ساعة معنا املو�سم املقبل وننتظر 
دخول مبلغ الإعارة

امل�ص�ؤول  ك�صف  خمتلف،  �صياق  يف 

نظريتها  اأن  العا�صمة  احتاد  اإدارة  على 
ال�صفاق�صي الت�ن�صي مل تطلب تفعيل بند 
�رصاء عقد الالعب زكريا بن �صاعة بعدما 
التحق ب�صف�فه على �صكل اإعارة، م��صحا 
اأن بن �صاعة �ص�ف يع�د ر�صميا اإىل النادي 
التعداد  يك�ن لعبا مع  و�ص�ف  العا�صمي 
اأنهم  املتحدث  واردف  املقبل،  امل��صم 
دفع  اأجل  من  الت�ن�صي  النادي  را�صل�ا 
قيمة الإعارة املقدرة مببلغ 50 األف اأورو، 
الآخر من  الطرف  الرد من  حيث جاءهم 
لت�ص�ية  البنكي  اإر�صال رقم احل�صاب  اأجل 

الأمر.

التا�س ت�سدر قرارها بخ�سو�س 
ق�سية الديربي يف 31 جويلية

الف�صل يف ق�صية الطعن  اأن  واأعلن هادي 
بديربي  يتعلق  فيما  التا�س  م�صت�ى  على 
القرار  ي�صدر  �ص�ف  اجلزائر  م�ل�دية 
عرب  اين  املقبل،  ج�يلية   31 بتاريخ  فيها 
مل  اأنه  رغم  امللف  ك�صب  يف  تفاوؤله  عن 
يرتدد يف الت��صيح اأنه حتى يف حال الف�صل 
فاإنهم �ص�ف يط�ون امللف ويركزون على 
من  جميع  وطماأن  للنادي  اأخرى  م�صاريع 
على  الق�صية  رفع  مبالغ  دفع  �صاهم�ا يف 

م�صت�ى التا�س بت�ص�ية اأم�الهم قريبا.
عي�سة ق.

اأعلن نادي �صبيبة القبائل تعيني الالعب الدويل 
عاما  مديرا  جحنيط  الرزاق  عبد  ال�صابق 
للفئات ال�صبانية، وقال النادي القبائلي يف بيان 
»عبد  في�صب�ك:  على  الر�صمية  �صفحته  عرب 
لالأ�صفر  ال�صابق  املهاجم  جحنيط  الرزاق 
ان�صم  والت�صعينات  الثمانينات  يف  والأخ�رص 
عامني«،  ملدة  عقًدا  وقع  اأن  بعد  للت�  اإلينا 
الأمين  اجلناح  »�صي�صغل  البيان:  واأ�صاف 
ال�صابق من�صب املدير العام للفئات ال�صبانية، 

نتمنى له النجاح يف مهمته اجلديدة«.

وياأتي قرار اإدارة ال�صبيبة لرغبتها يف الهتمام 
التي  امل�اهب  اأبرز  وحت�صني  بالتك�ين، 
وقال  القبائلي،  النادي  �صف�ف  يف  تن�صط 
الإعالم:  و�صائل  اإىل  تقدميه  خالل  جحنيط 
اإدارة  من  تلقيته  الذي  بالت�صال  »�صعيد جدا 
النادي، و�صاأبذل ما يف و�صعي لت�ظيف خربتي 
مع  »حتدثت  واأ�صاف:  ال�صبيبة«،  مل�صاعدة 
جاهزيتي  واأكدت  الإدارة،  وجمل�س  مالل 
الفريق  لهذا  الإ�صافة  ومنح  مل�صتي  لتقدمي 

الذي منحني الكثري«.

ريا�ضة

عي�سة ق.

ال�صت�صارة  اإىل  الحتكام  وبالتايل 
الحتادية  مب�افقة  جاء  الكتابية 
ال�صباب  ووزارة  للعبة  الدولية 
والريا�صة، بعد رف�س الأخرية منع 
ال�ص�ء الأخ�رص لهيئة الرئي�س خري 
امل�افقة  اجل  من  زط�صي  الدين 
على عقد جمعية عامة ا�صتثنائية 
املنتخبات  تدريبات  مركز  يف 
مرّبرة  م��صى،  ب�صيدي  ال�طنية 
الق�انني والخالل  الأمر باخرتاق 

بالنظام الأ�صا�صي للفاف.
يجد  �ص�ف  ال�صدد،  هذا  يف 
امل�صتديرة  الكرة  يف  الفاعل�ن 
ببالدنا اأنف�صهم اأمام الختيار بني 
امل�افقة  اجل  من  بدائل  ثالث 
على اإحداها حت�صبا لنهاء اجلدل 
املناف�صة  م�صتقبل  بخ�ص��س 
الكروية بني امل�ا�صلة اأو ت�قيفها، 
يتمثل يف  الأول  فاإن اخليار  ولهذا 
ا�صتئناف امل��صم الكروي وم�ا�صلة 
لعب ما تبقى من مباريات البط�لة 
وذلك  اجلمه�رية  وكاأ�س  ال�طنية 

عند رفع ال�صلطات العليا اإجراءات 
على  وامل�صادقة  ال�صحي  احلجر 
قرارات املكتب الفدرايل املنبثقة 
اأفريل   30 بتاريخ  اجتماع  عن 
املكتب  يعني  حيث  املن�رصم، 
الفدرايل الأندية امل�صاركة امل��صم 

املقبل يف املناف�صة لقارية.
ح�ل  يتمح�ر  الثاين  اخليار  اأما 
الكروي  امل��صم  مناف�صة  ت�قيف 
اأمام  �صيك�ن  حيث   ،2020/2019
اإحدى  اختيار  له  امل�ص�تني 
فيه،  للح�صم  الثالث  اخليارات 

م��صم  تف�صيل  خالل  من  وذلك 
جميع  اإلغاء  يف  يتج�صد  اأبي�س 
ولعب  اجلاري،  امل��صم  نتائج 
 2021/2020 اجلديد  امل��صم 
بنظام املناف�صة احلايل عرب تاأجيل 
اجلديد  املناف�صة  نظام  اعتماد 
امل�صادق عليه من طرف اجلمعية 
العامة املنعقدة بتاريخ 17 �صبتمرب 
 ،2022/2021 امل��صم  اإىل   2019
يتمثل يف  �ص�ف  الثاين  اخليار  اأما 
ال�صاعدة  والأندية  البطل  حتديد 
يف  ال�رصوع  وبالتايل  والنازلة 

اجلديد  املناف�صة  نظام  جت�صيد 
ابتداء من امل��صم املقبل املتمثل 
 18 ت�صم  اوىل  حمرتفة  رابطة  يف 
فريقا، بينما تلعب الرابطة الثانية 
باأندية ثانية ت�صم ف�جني مبجم�ع 
�صّم  بينما  منهما،  لكل  فريقا   16
البطل  حتديد  الثالث  اخليار 
ال�صق�ط  واإلغاء  الأندية  و�صع�د 
وبالتايل اعتماد نظام مناف�صة عرب 
رفع عدد الأندية اإىل 20 فريقا يف 
الرابطة املحرتفة الأوىل وحت�يل 

هاوية  بط�لة  اإىل  الثانية  الرابطة 
بف�جني كل منهما ي�صم 18 فريقا 
الرابطة  من  فريقا   12 بت�اجد 
الثانية بعد �صع�د اأ�صحاب املراكز 
الأربعة الأوىل اإىل الرابطة الأوىل، 
اله�اة  من  ناديا   24 ي�صعد  بينما 
الثمانية  املراكز  ا�صحاب  ميثل�ن 
و�صيك�ن  الثالثة،  لالأف�اج  الأوىل 
ال�صتمارات  لت�صليم  اأجل  اآخر 

بتاريخ 25 ج�يلية املقبل.

اأعلنت الحتادية اجلزائرية عن اخليارات الثالثة املعنية بت�سويت اع�ساء جمعيتها العامة عليها حت�سبا 
للف�سل يف م�سري املناف�سة الكروية املتوقفة منذ منت�سف �سهر مار�س املن�سرم ب�سبب انت�سار جائحة كورونا، 

ويف هذا ال�سدد اأو�سحت الفاف ام�س على موقعها اللكرتوين اأن ن�سخة ال�ست�سارة الكتابية التي اأر�سلتها 
اإىل اأع�ساء اجلمعية العامة املتمثلني يف روؤ�ساء الأندية وروؤ�ساء الرابطات حتمل الت�سويت على ثالث 

خيارات من اجل احل�سم يف املو�سم الكروي املتوقف ما يقارب خم�سة اأ�سهر متتالية

اأع�ساء اجلمعية العامة بني ا�ستكمال اللعب مو�سم اأبي�س �سعود ونزول اأو �سعود دون �سقوط

الفاف تك�ضف خيارات اال�ضت�ضارة 
الكتابية للف�ضل مب�ضري املناف�ضة

قاد الت�سكيلة املثالية للجولة 34 من الدوري اليطايل

بن نا�ضر على طاولة ريال مدريد
يت�ا�صل ربط الالعبني الدوليني اجلزائريني 
بالنتقال اإىل �صف�ف ت�صكيلة العمالق ريال 
مدريد ال�صباين، اين جاء الدور هذه املرة 
ال�طنية  الت�صكيلة  ميدان  مت��صط  على 
م�قع  ك�صف  الذي  نا�رص  بن  ا�صماعيل 
يت�اجد  اأنه  ال�صباين  �صنرتال«  »ديفن�صا 
النادي  على طاولة  اخليارات  �صمن لئحة 
امللكي من اأجل التعاقد معه خالل املركات� 
بحث  �صياق  يف  وذلك  املقبل،  ال�صيفي 
عن  زيدان  الدين  زين  الفرن�صي  املدرب 

لعب ارتكاز �صاب من اأجل مرافقة لعبه 
كا�صمريو يف و�صك ميدان الفريق ال�صباين 

ابتداء من امل��صم الكروي اجلديد.
برييز  فل�رنتين�  الرئي�س  اإدارة  وتفا�صل 
املن�صب  نف�س  يف  لعبني  اأربعة  بني 
نف�س  ح�صب  اأحدهم  ا�صتقدام  اأجل  من 
ج�ليان  من  بكل  الأمر  ويتعلق  امل�صدر، 
الربتغايل،  بنفيكا  نادي  لعب  فيجل 
ف�لهام  لعب  اأجن�ي�صا  زامب�  اأندريه 
بر�صل�نة  ا�صباني�ل  روكا لعب  الجنليزي، 

ميالن  نادي  رفقة  املحرتف  نا�رص  وبن 
اليطايل، الأخري لفت النتباه و�صار حمل 
نظرا  الكبرية  الأوروبية  الأندية  اهتمام 
ت�صكيلة  رفقة  يقدمه  الذي  الرائع  للم��صم 
املفاجاأة  �صنع  الذي  وه�  »الل�مباردي«، 
نا�رص  بن  ويعترب  امل��صم،  هذا  ال�صارة 
ثالث لعب جزائري يرتبط ا�صمهم بكتيبة 
زيدان هذا املركات� بعد زميله بن �صبعيني 

وعطال.
نا�رص �صمن  بن  ت�اجد  �صياق منف�صل،  يف 

الدوري  من   34 للج�لة  املثالية  الت�صكيلة 
اأمام  كبرية  مباراة  قدم  حيث  اليطايل، 
اأول  ت�صجيل  من  خاللها  متكن  ب�ل�نيا 
جاء  والذي  الكروية  م�صريته  يف  الأهداف 
بقمي�س امليالن، بعدما وقع الهدف الثالث 
نظيفة،  بخما�صية  انتهى  الذي  القاء  يف 
والأرقام  الح�صائيات  م�قع  و�صع  حيث 
الت�صكيلة  �صمن  »ه��صك�رد«  العاملي 

املثالية للكالت�صي�.
عي�سة ق.

بو�ضوف يوؤهل ر�ضميا  للعب مع لومال البلجيكي
انتقال  عن  �صطيف  وفاق  نادي  اإدارة  اأعلنت 
يف  الحرتاف  اإىل  ب��ص�ف  اإ�صحاق  لعبها 
حيث  ر�صميا،  البلجيكي  ل�مال  نادي  �صف�ف 
ت�قيع  عن  �صابقة  فرتة  يف  ك�صفت  اأن  �صبق 
الذي  �صيتي  ف�تبال  جممع  رفقة  لعبها 
يعتني بتح�يل الالعبني اإىل اللعب يف الأندية 
يلتحق  اأن  املفرت�س  من  وكان  الأوروبية، 
الذي  البلجيكي  ك�رتري  بت�صكيلة  ب��ص�ف 
ي��صف  اجلزائري  الدويل  له  لعب  اأن  �صبق 
عطال، قبل اأن تن�رص بيانا ت��صيحيا اأول اأم�س 
اأكدت من خالله تاأهيل لعب ت�صكيلة »الن�رص 
نظام  تقنية  خالل  من  ل�مال،  رفقة  الأ�ص�د« 
التح�يالت العاملية »تي اأم اأ�س« الذي يعتمد 
اأين  اآخر،  اإىل  دوري  من  الالعبني  حت�يل  يف 
ا�صحى املعني لعبا ب�صفة ر�صمية رفقة ل�مال 
البلجيكي الذي �ص�ف يلتحق به من اجل اإمتام 
باقي الإجراءات ال�صكلية عند افتتاح املجال 

اجل�ي يف بالدنا والذي ل يزال مت�قفا ب�صبب 
انت�صار وباء ك�رونا.

عي�سة ق.

جحنيط مديرا عاما للفئات ال�ضبانية 
ب�ضبيبة القبائل

طماأن بخ�سو�س ق�سيتي اإيبارا ويخلف ومتفائل برفع عقوبة املنع من التعاقدات

هادي: ندفع ثمن �ضوء ت�ضيري االإدارة ال�ضابقة غاليا

ق.ر.
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لل�سد  الفني  املدير  هرينانديز  ت�سايف  اأ�ساد 
بالهولندي  ال�سابق  بر�سلونة  وجنم  القطري 
البار�سا  اأ�ساطري  اأهم  اأحد  كرويف،  يوهان 
على مدار التاريخ، وقال ت�سايف يف ت�رصيحات 
نقلتها �سحيفة »�سبورت« الكتالونية: »بالن�سبة 
يل، كان يوهان كرويف ال�سخ�ص الأكرث تاأثرًيا 
القدم«،  لكرة  احلديث  التاريخ  يف  ونفوًذا 
يف  الرئي�سي  ال�سخ�ص  كان  »كرويف  واأ�ساف: 
الإ�سباين  واملنتخب  بر�سلونة  اإجنازات  جميع 
يف ال�سنوات ال25 املا�سية«، وتابع: »لقد جاء 
اإىل بر�سلونة كمدرب وغري فل�سفة اللعبة، لقد 
فر�ص نظاًما يُدّر�ص حتى يومنا هذا«، و�سدد: 
كرويف«،  فل�سفة  بف�سل  بر�سلونة  تطور  »لقد 

وعن عالقته مبوؤ�س�سة كرويف، قال: »اأن تكون 
يل عالقة مع ا�سم كرويف، فهو بالفعل �رصف 
كبري، وكوين جزًءا من هذه العائلة �رصف عظيم 

وفخر هائل«.

�سان  باري�ص  فريقه  مبابي  كيليان  يرتك  لن 
ل  جزء  اأنه  ح�سل«موؤكداً  مهما  جريمان 
وذلك  الباري�سي  النادي  م�رصوع  من  يتجزاأ 
�سلتيك  �سد  الودية  املباراة  هام�ص  على 
بني  مبابي  وقال  اأم�ص،  اأول  ال�سكتلندي 

اأر�سية  على  جرت  التي  املباراة  �سوطي 
ملعب حديقة الأمراء: »اأنا هنا، اأنا جزء من 
للنادي   50 العيد  اإنه  الرابع،  للعام  م�رصوع 
وهو تاريخ هام له، لأن�ساره وللجميع وبالتايل 

�ساأكون هنا مهما ح�سل«.
�سان  باري�ص  اىل  انتقل  الذي  مبابي  ويوؤكد 
يف   2017 عام  موناكو  من  قادماً  جرمان 
»�ساأحاول  يورو:  مليون   180 بلغت  �سفقة 
ق�سارى  وبذل  الفريق  مع  الألقاب  اإحراز 
اإىل  بالنتقال  مبابي  ا�سم  وارتبط  جهدي«، 
رئي�ص  لكن  الإ�سباين  مدريد  ريال  �سفوف 
الخري فلورنتينو برييز اأكد الأ�سبوع املا�سي 
هذا  كبرية  �سفقات  اي  يربم  لن  فريقه  اأن 
�سلتيك  على  جريمان  �سان  وفاز  ال�سيف، 
الكاأ�ص  نهائي  قبل  الأخرية  الودية  يف   0-4

�سد �سان اإيتيان.

اأول  الإيطايل  ميالن  نادي  اأعلن 
مدربه  عقد  جتديد  عن  اأم�ص 
عام  �سيف  حتى  بيويل  �ستيفانو 
بعد  التعاقد  جتديد  وجاء   ،2022
الديار  خارج  الثالثاء  اأم�سية  الفوز 
على �سا�سولو 2-1، و�سمانه التاأهل 
املو�سم  الأوروبي  الدوري  اإىل 
املقبل، وحقق ميالن بقيادة مدربه 
منذ  قوية  عودة  بيويل  �ستيفانو 

ا�ستئناف الدوري ففاز يف 7 مباريات 
وجوفنتو�ص  روما  لزيو  على  بينها 
وكانت  اثنتني،  يف  وتعادل  وروما 
باإ�سهاب  تتحدث  الإعالم  و�سائل 
رالف  الأملاين  املدرب  ا�سم  عن 
مكان  ليحل  قادم  كخليفة  راجننيك 
لي�سبح مدرباً  بيويل. وعني �ستيفانو 
�سفقة  يف   2019 اأكتوبر  يف  مليالن 
حتى نهاية املو�سم، لكنه اأدار برباعة 
كتيبته بعد العودة خالل اأزمة كورونا 
وقال  منطقياً،  له  التجديد  ما جعل 
التنفيذي  الرئي�ص  جازيدي�ص  اإيفان 
موقع  نقلها  ت�رصيحات  يف  للنادي 
ميالن: »اأنا م�رصور بهذه التفاقية، 
اأظهر �ستيفانو اأنه قادر على تقدمي 
للنادي  التي منلكها  القدم  كرة  روؤية 
مثرية ومتقدمة وعاطفية، هذا لي�ص 
قراراً بناًء على النت�سارات الأخرية، 
ولكن اعتمد على كيفية بناء �ستيفانو 
الهدف،  ووحدة  الفريق  لروح 
والطريقة التي قام بها بتح�سني اأداء 
الالعبني فردياً وجماعياً، والطريقة 
التي اعتنق بها روؤيتنا والطريقة التي 

قدم بها نف�سه وقدم قيم النادي«.
»اأنا  بدوره:  بيويل  �ستيفانو  وقال 
اكت�سبتها  التي  بالثقة  وفخور  �سعيد 
اجلميع،  اأ�سكر  اأن  اأريد  ميالن،  من 
الذين  جماهرينا  ذلك  يف  مبا 
لكنهم  امللعب،  يف  حقاً  افتقدناهم 
كما  وداعمون،  قريبون  دائماً 
يجب  الأحيان  من  كثري  يف  قلت 
واأن  وحازمني،  مركزين  نكون  اأن 
واحد،  كقلب  ونلعب  متحدين  نكون 
عادي،  غري  م�سار  بداية  يف  نحن 
الطريقة  بهذه  العمل  وا�سلنا  اإذا 
تناف�سية«،  اأكرث  ون�سبح  ننمو  �سوف 
ميالن  وجنم  الريا�سي  املدير  اأما 
�رصح  فقد  مالديني  باولو  ال�سابق 
قائاًل: »�ستيفانو �سعد لي�سبح مدرباً 
قلنا  للغاية،  �سعب  وقت  يف  رئي�سياً 
بع�ص  �سي�ستغرق  الأمر  اأن  دائماً 
وراأينا  وظيفته  نتائج  لروؤية  الوقت 
الدليل على اجلودة والكفاءة، املهنية 
ما توؤتي ثمارها، �ستيفانو هو  دائماً 
الرجل املنا�سب لقيادة الفريق الذي 

نريده:ناجح ، �ساب ومتعط�ص«. 

اأر�سنال  نادي  اأرتيتا مدرب  انربى ميكيل 
و�سعت  بعدما  ناديه  اإدارة  عن  للدفاع 
فوق  حلقت  طائرة  على  لفتة  اجلماهري 

اأرتيتا،  »ادعم  تقول  اأم�ص  اأول  امللعب 
 0-1 وبهزميته  كرونكي«،  يا  ارحل 
املهدد  فيال  اأ�ستون  م�ست�سيفه  اأمام 
العا�رص  اأر�سنال يف املركز  بقي  بالهبوط 
بالدوري، ويواجه الفريق اللندين احتمال 
منذ  له  مركز  اأ�سواأ  يف  املو�سم  اإنهاء 
واأ�سبح   ،12 املرتبة  احتل  عندما   ،1995
كرونكي  �ستان  الأمريكي  امللياردير 
جماهري  انتقادات  حمل  اأر�سنال  مالك 
النادي، ب�سبب افتقاره للمغامرة يف �سوق 

النتقالت.
وعن ذلك، قال اأرتيتا يف موؤمتر �سحفي: 
»لدي دعم كامل من عائلة كرونكي والإدارة 

واملدير الريا�سي، ن�سع خطة قوية للغاية 
معا ملحاولة فعل اأق�سى ما يف و�سعنا يف 
للغاية«، واأ�ساف: »يف نهاية  فرتة ق�سرية 
املطاف جدول الدوري ل يكذب، ونحن 
يف  نحن  �سدها،  ونحاول  الفجوة  ندرك 
مركب واحد ونحاول فعل كل �سيء معا«، 
كانت  اإذا  عما  لأرتيتا،  اأ�سئلة  وُوجهت 
ت�سببت  ليفربول  الفوز على  بعد  تعليقاته 
اجلماهري،وقال  من  الت�رصف  هذا  يف 
اأرتيتا بعد هذه املباراة اإن م�ساألة ح�سوله 
على اأموال كافية لدعم الت�سكيلة، م�سدر 
الإ�سباين  املدرب  ورد  له،  بالن�سبة  قلق 
اأدري، لكن لو كان ذلك هو النطباع،  »ل 

واأنا  التاأكيد  اأردت  فيه،  اأرغب  مل  فاإنني 
اأننا بحاجة لدعم الفريق  اأفعلها جمددا، 
»اأول  ووا�سل  املناطق«،  من  العديد  يف 
الفريق  تطوير  يف  م�سوؤوليتي  هو  �سيء 
اأي�سا  والذهني  الفردي  امل�ستوى  على 
بالتاأكيد، بعد ذلك هناك بع�ص املناطق 
ال�سك  :«حالة  وتابع  حت�سينها«،  علينا 
�سكوك  هناك  واقعي،  �سيء  املوجودة 
قوية  �رصبات  وجه  كورونا  فريو�ص  لأن 
للجميع، ل ندري اإن كنا �سنتاأهل لأوروبا، 
الالعبني،  بع�ص  حول  �سكوك  وهناك 
ما  وهذا  اأمينا  اأكون  اأن  اأحاول  اأن  يجب 

قلته«.

بولونيا  �سيفه  بتخطي  اأتالنتا  جنح 
حل�ساب  اأم�ص  اأول  وحيد  بهدف 
الإيطايل،  الدوري  من   35 اجلولة 
�سجل هدف الفوز الوحيد الكولومبي 
اأتالنتا  ر�سيد  و�سار  مورييل،  لوي�ص 
موؤقتاً  الثاين  املركز  يف  نقطة   74
نقطة   80 املت�سدر  جوفنتو�ص  خلف 
واأمام اإنرت ميالن 72 الذي لعب اأم�ص 
بولونيا  ر�سيد  اأما  فيورنتينا،  �سد 
وحققت   ،43 النقطة  عند  فتوقف 
كتيبة املدرب جان بيريو غا�سبرييني 

ا�ستئناف  منذ  تواليا  انت�سارات  �ستة 
ب�سبب  ق�رصي  توقف  اإثر  الدوري 
اأن  قبل  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 
مع  ثم   2-2 جوفنتو�ص  مع  تتعادل 
فريونا 1-1 يف املرحلتني الخريتني، 
�ساحب  بولونيا  يفز  مل  املقابل،  يف 
مبارياته  من  باأي  العا�رص  املركز 
وتعادل  اثنتني  فخ�رص  الخرية  الأربع 

يف مثلهما. 
كان ال�سوط الول متكافئاً مع اأف�سلية 
الفر�سة  لكن  لأتالنتا  ا�ستحواذ 

لبولونيا  كانت   ال�رصيحة  الوحيدة 
عندما �سدد مو�سى بارو يف العار�سة، 
واأبرز ما �سهده هذا ال�سوط كان طرد 
مدرب اأتالنتا غا�سبرييني بعد توجيه 
�سيني�سا  نظريه  باجتاه  نابياً  كالماً 
ونزل   ،37 الدقيقة  يف  ميهايلوفيت�ص 
مورييل  لوي�ص  الكولومبي  املهاجم 
الكرواتي  الو�سط  لعب  من  بدلً 
ماريو با�ساليت�ص مطلع ال�سوط الثاين 
املباراة  هدف  ت�سجيل  يف  فنجح 
دوفان  مواطنه  من  بتمريرة  الوحيد 

هدفاً   18 اإىل  ر�سيده  رافعاً  زاباتا، 
املحلي  الدوري  يف  املو�سم  هذا 
وبات  احتياطياً،  بعد دخوله  بينها 11 
اتالنتا اول فريق ي�سجل 95 هدفا يف 
الدوري املحلي منذ اأن جنح يف ذلك 
فيورنيتنا مو�سم 1958-1959، ويتمتع 
اتالنتا باأقوى خط هجوم يف الدوري 
يعاين  لكنه  هدفا   95 املو�سم  هذا 
جوزيب  ال�سلوفيني  هدافه  غياب  من 
ايلي�سيت�ص الذي مل يتعاف من اإ�سابة 

اأمّلت به.

اأتاالنتا يهزم ب�ل�نيا وينتزع ال��صافة م�ؤقتا

اأرتيتا يدافع عن االإدارة ويف�صر ت�صريحاته

ميالن يجدد عقد بي�يل اإىل 2022 مبابي لن يغادر باري�س �صان جرمان

ت�صايف: فل�صفة كرويف �صر تط�ر بر�صل�نة

ريا�صة

ت�تنهام ميدد عقد داير 
حتى 2024

اأعلن نادي توتنهام الإجنليزي متديد عقد لعب و�سطه 
الدويل اإريك داير حتى عام 2024، وفر�ص داير 26 عاما 
نف�سه اأ�سا�سيا يف ت�سكيلة املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو 
مكانه  تاركا  من�سبه،  من  الأخري  يقال  اأن  قبل  بوكيتينو 
اأوكل لالعب مهمة قلب  للربتغايل جوزيه مورينيو الذي 
يف  ح�سابه  على  تغريدة  يف  اللندين  النادي  وقال  دفاع، 
تويرت: »�سعداء بالإعالن اأن اإريك داير وقع عقدا جديدا 
مع النادي حتى 2024«. من جهته، اأكد داير يف ت�رصيح 
لقناة توتنهام اأنه يتطلع اإىل اأن يكون جزءا من م�ستقبل 
النادي اللندين، وقال: »اأنا �سعيد حقا مبوا�سلة م�سواري 
هنا واللتزام بهذه املغامرة اجلديدة التي �سنخو�سها«، 
�ست  منذ  هنا  اأنني  يف  التفكري  اجلنون  »من  واأ�ساف: 
الرائع  من  مكان  اإنه  كثريا،  بها  ا�ستمتعت  لقد  �سنوات، 
 239 11 هدفا يف  �سجل  الذي  داير  وتابع  به«،  التواجد 
يف  فر�ستي  النادي  اأعطاين  »لقد  توتنهام  مع  مباراة 
اإجنلرتا واأعطاين الكثري منذ ذلك احلني«، واأردف قائال 
اأوقات  اأريد ق�ساء  اأوقاتا رائعة معا ولكني  »لقد ق�سينا 
اأف�سل وما زلت اأ�سعر باأن هناك الكثري من الأ�سياء التي 
النادي«.  مع  م�سريتي  انتهاء  قبل  هنا  اأحققها  اأن  يجب 
ن�ساأ داير يف الربتغال وتكَوّن يف �سفوف �سبورتينغ ل�سبونة 

قبل النتقال اإىل توتنهام عام 2014.

ج�ف�: بن زمية اأكرث 
تكامالاً من هرني

�سيدين  امتدح 
مهاجم  جوفو 
ومنتخب  ليون 
ال�سابق  فرن�سا 
كرمي  مواطنه 
ريال  بنزمية جنم 
مدريد، موؤكًدا اأنه 
من  تكاماًل  اأكرث 
تيريي هرني جنم 
الفرن�سية  الكرة 

ت�رصيحات  وقال جوفو يف  ال�سابق،  وبر�سلونة  واأر�سنال 
اأن  »اأعتقد  الربيطانية:  ميل«  »ديلي  �سحيفة  نلقتها 
»لطاملا  واأ�ساف:  هرني«،  م�ستوى  نف�ص  يف  بنزمية 
اأبهرين هرني، لأنه مل يكن لعبًا �رصيًعا فح�سب، بل كان 
يجيد الت�رصف بالكرة ب�سكل مذهل«. وتابع جوفو :«لكن 
يف راأيي كرمي اأكرث تكاماًل، لطاملا كان بنزمية لعبًا من 
القدم، فمن  كرة  »اإن كنت حتب  واأردف  رفيع«،  م�ستوى 
ال�سابق  ليون  لعب  واأمت  بنزمية«،  حتب  األ  امل�ستحيل 
»بنزمية يجب اأن يفوز بالكرة الذهبية، مل اأر لعبا قدم 
مو�سًما مميًزا مثل املو�سم الذي قدمه بنزمية«. جدير 
الكرة  حجب  قررت  فوتبول«  »فران�ص  جملة  اأن  بالذكر 
الذهبية هذا العام لأول مرة يف التاريخ، نظًرا لالأحداث 

التي �سهدها العامل.
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بقلم الكاتبة : متارا حداد

اإميان الربغوثي تنتظر  ومازالت زوجته 
من  عاماً  اأربعون  بعد  خروجه  حلظة 
القهر والهوان، بالرغم من خروجه  قبل 
�صفقة  عرب  ال�صجون  من  �صنوات  عدة 
ليق�صي  اعتقاله  اأُعيد  اأنه  اإال  �صاليط 
ليُكمل  ال�صجون  يف  و�صنوات  �صنوات 
مدة  القادم  الثاين«  »ت�رشين  ال�صهر  يف 
الربغوثي  نائل  مازال   . عاما  اأربعون 
حياته  يق�صي  فهو  باالأمل  متم�صكاً 
واإعطاء  والقراءة  الريا�صة  يف  اليومية 
واالعالم  ال�صيا�صية  العلوم  يف  الدرو�س 
اال�رشائيلية،  ال�صجون  داخل  لالأ�رشى 
الواقع  اأر�س  الفعلية على  ي�صع مل�صاته 
تكتفي  مل  التي  ر�صائله  خالل  من 
النهج  نحو  امتد  بل  الوطني  بنهجها 
م�صالح  على  واخلوف  والبيئي  االإن�صاين 
ر�صائل  ير�صل  فهو  الفل�صطيني،  ال�صعب 
االأر�س  على  احلفاظ  يف  زوجته  عرب 
�صيا�صة  نحو  ال�صعب  الإي�صال  وزراعتها 
اأن  من  يحذر  ودوماً  الذاتي،  االكتفاء 
املياه  على  حرب  هي  القادمة  احلرب 
للمياه  اآبار  بعمل  مقربيه  يو�صي  لذلك 

لكل فرد ميتلك ار�صا.

فرحة مل تكتمل:

وزوجته  نائل  ق�صة  حفيظتي  اأثارت 
التحديات  رغم  �صربوا  كيف  اميان، 
ومازالوا  لهم  املقدمة  واالإغراءات 
متم�صكني بر�صالة الوطن واالأر�س، اإميان 
والدفاع  والطوعي  العمل اخلريي  حتب 
عن حقوق االأ�رشى، هذه ال�صفة جعلت 
عميد االأ�رشى نائل الربغوثي يُعجب بها 
الق�صة  بهذه  اأذهلني  ما  يدها،  ويطلب 
فقد  ال�صجان  وقيد  الزنازين  رغم  انه 
خلقت ق�صة وفاء بني رفاق الن�صال من 

اجل الوطن، وما اأعجبني اأكرث اأن اإميان 
وافقت على الزواج رغم معرفتها بحكم 
القران  عقد  مت  فقد  الربغوثي  نائل 
اأن  للقيد  بد  ال  ولكن  ال�صجن،  يف  وهو 
 34 بعد  اأ�رشه  من  نائل  خرج  ينك�رش، 
بخروجه  االأحرار،  وفاء  ب�صفقة  عاما 
مت الزواج الذي تعتربه اإميان هو انت�صار 
االأمل والتحدي، ومكرمة  وجت�صيد روح 
من اهلل وهدية ربانية، وما جذبني اأكرث 
التي  وال�صعادة  الفرحة  عن  كلماتها 
الروعة  فقمة  نائل،  مع  تعي�صها  كانت 
�صنوات  عن  تعو�صه  اأن  اإميان  حاولت 
�صنتني  معه  فعا�صت  عاما،   34 اعتقاله 
ون�صف اأ�رشة يجمعها حب الوطن، لكن 
�صيطنة االحتالل �رشق الب�صمة من على 
اإميان  وجهيهما، ومن هنا بداأت معاناة 
باأ�رش زوجها وعدم قدرتها على الزيارة، 
تعتني  زوجها  اعتقال  منذ  فاإميان 
بحديقة واأ�صجار نائل التي زرعها بيده، 
على  والثمرة  الزهرة  ت�صاهد  فعندما 
يعطيها  الذي  بالتفاوؤل  ت�صعر  االأ�صجار 

تتمنى  وهي  لها.  زوجها  لرجوع  االأمل 
اإن حتتفل بعيد زواجها ال�صنوي 11/18 
اأُ�رشة  تَُكون  اأن  وحتلم  بجانبها  وزوجها 
يف  فزوجها  االأ�رش،  كبقية  اأ�صوة  كرمية 
10/23 �صيتم عمره الواحد و�صتون عاماً 
ولكن  الزنازين،  داخل  عاماً  واربعون 
اإميان متفائلة ومثابرة وما دفعني ب�صوق 
اإىل �صماع كلماتها، اأنها امراأة من�صجمة 
اهلل،  برام  ج�صدها  اأن  فتقول  ذاتها  مع 
ال�صجن  نائل يف  ولكن عقلها وقلبها مع 
فخر  بكل  اآالمها  فتعي�س  االإ�رشائيلي، 
اجل  من  قدماً  ال�صري  على  وت�صميم 
حترير زوجها، حيث انها تعاين من قلة 
زيارة زوجها وبالتحديد يف فرتة كورونا 
ومل تتحدث معه اال مرة واحدة، وا�صارت 
الهل  بال�صماح  قرارا  هناك  ان  اميان 
ال�صجون  داخل  اأقاربهم  بزيارة  القد�س 
ولكن حتى االآن مل ي�صمح االحتالل الأهل 
وهذا  اال�رشى  بزيارة  الغربية  ال�صفة 
االأمر ح�صب القوانني الدولية واالإن�صانية 
غري قانوين �صواء باتفاقية جنيف الرابعة 

اأو حتى باالتفاقيات الدولية االأخرى.

حمكمة العدل العليا:

 2020 القادم   7 �صهر  من  الثامن  يف 
العليا  العدل  حمكمة  يف  جل�صة  �صتُعقد 
الربغوثي  نائل  �رشاح  اإطالق  اأجل  من 
واالأ�رشى الذي اعتقلوا معه ومت االإفراج 
عنهم، وبالتحديد اأن نائل الربغوثي قد 
ال�صجن  عاما  اأربعون  قبل  عليه  حكم 
تدينه،  وتُهم   مدة 30 �صهرا دون دالئل 
ولكن االحتالل حكم عليه باملوؤبد حتت 
اأميان  زوجته  تاأمل  لكن  �رشية،  ملفات 
وجميع  قريبا  �رشاحه  اإطالق  الربغوثي 

اال�رشى.
منا�شدات:

تنا�صد اإميان اأن تكون م�صكلتها وم�صكلة 
داخل  طفل  اأو  اأ�صرية  اأو  اأ�صري  اأي 
اأولويات   �صمن  تكون  اأن  املعتقالت 
حدثت،  ان  القادمة  اال�رشى  �صفقة 
وتنا�صد الدول التي لها عالقة باتفاقيات 
اأ�صلوبا  اأن ي�صتعملوا  اإ�رشائيل  �صالم مع 
�صاغطا من اجل حل م�صكلتها وم�صاكل 
ال�صليب  وتنا�صد  اال�رشى،  اهايل  كل 
م�صوؤول  ب�صكل  دوره  ياخذ  بان  االحمر 
كونه جهة حمايدة يحق له الدخول اىل 

املعتقالت اال�رشائيلية.

اين موؤ�ش�شات حقوق االن�شان:
يف  �صاهمت  الدولية  االتفاقيات  اغلب 
االآدمية  حقوق  حتمي  قوانني  و�صع 
من  املوؤ�ص�صات  هذه  فاين  واالإن�صانية، 
والتي  اال�رشى  حقوق  عن  الدفاع  اجل 
جنيف  واتفاقية  الدولية  القوانني  كفلها 
الواقعية  الق�ص�س  هذه  البراز  الرابعة 
والنظر اليها ورفع �صوتها عاليا لعل هذا 

ال�صوت منقذاً قبل فوات االوان!

االأ�شري نائل الربغوثى

يلني الفولذ والإرادة لن تلني
ت�شطُر فل�شطني اأبهى �شور ال�شمود وال�شرب والثبات على مبادئ ي�شعب الفكاك منها، وق�ش�س عظيمة ُتروى 

كل يوم حتمل بني طياتها عناوين التحدي واالأمل نحو اخلال�س من ظلمة ال�شجان، نائل الربغوثي اإحدى 
الق�ش�س الوطنية التي انحفرت وما زالت يف ذاكرة كل نف�ِس وطنِي يهمه االأر�س والوطن، عنوان ال�شمود 

اأذاب احلديد والفوالذ واالإرادة لن تلني.

با�صم  الناطق  الوحيدي  ن�صاأت   . د  كتب 
واجلرحى  واالأ�رشى  ال�صهداء  مفو�صية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
واالإ�صالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رشى 
الإطالق  مازن  اأبو  الرئي�س  دعوة  مثمنا 
لل�صغط  واإن�صانية  ودولية  وطنية  حملة 
اأجل  من  االإ�رشائيلي  االحتالل  دولة  على 
اأبو  كمال  الفل�صطيني  االأ�صري  االإفراج عن 
وكورونا  ال�رشطان  بوبائي  امل�صاب  وعر 
.  واأفاد باأن االأ�صري كمال جنيب اأمني اأبو 
وعر من �صكان قباطية بق�صاء جنني وبلدته 
مواليد  من  اأعزب  وهو  قباطية  االأ�صلية 
�صهادة  ويحمل   1974/7/23 يف  الكويت 
االإكمال  ي�صتطع  مل  حيث  العامة  الثانوية 
واالنتهاكات  املمار�صات  ب�صبب  اجلامعي 
االإ�رشائيلية التع�صفية وكان قد اعتقل على 
يد قوات االحتالل االإ�رشائيلي يف 15 يناير 
موؤبدات   6 بال�صجن  حكما  ويق�صي   2003
اإ�صافة اىل 50 عاما . واأ�صاف د . ن�صاأت 
ال�صهداء  با�صم مفو�صية  الناطق  الوحيدي 
واالأ�رشى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا 
حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
الوطنية  للقوى  االأ�رشى  جلنة  يف  فتح 
وعر  اأبو  كمال  االأ�صري  اأن  واالإ�صالمية 
معتقل يف عزل م�صت�صفى اآ�صاف هاروفيه 
كورونا  بوباء  اإ�صابته  عن  االإعالن  بعد 

اأعرا�س  وكانت   2020/7/12 االأحد  يف 
اإ�صابته مبر�س ال�رشطان يف احلنجرة قد 
اأن  2019 يف حني  العام  اأواخر  يف  ظهرت 
االأطباء  حترم  االإ�رشائيلي  االحتالل  دولة 
زيارته حتت  الفل�صطينيني واملحامني من 
وعر  اأبو  االأ�صري  ويعاين  خمتلفة  حجج 
وتقرحات  الدي�صك  اأمرا�س  من  اأي�صا 
بالدم  احلديد  ن�صبة  يف  وارتفاع  املعدة 
قد  كان  وعر  اأبو  كمال  االأ�صري  اأن  وقال   .
ال�صعب  اأغنية  بن�صاالته  اأن يكتب  ا�صتطاع 
لفتاة  بالثاأر  الغا�صب  الفل�صطيني  العربي 
جندي  بها  حتر�س  قد  كان  فل�صطينية 
له  لتلفق  نابل�س  مدينة  قرب  اإ�رشائيلي 
حماكمها  يف  االإ�رشائيلي  االحتالل  دولة 
 11 مبقتل  التهم  من  جمموعة  العن�رشية 
وطالب    . وم�صتوطنا  اإ�رشائيليا  جنديا 
الدولية  واملنظمات  الدويل  املجتمع 
واالإن�صانية باخلروج من دائرة التعبري عن 
القلق اإىل ف�صاء االنت�صار حلقوق االن�صان 
الإنقاذ  والتزاماتهم  بواجباتهم  والقيام 
حياة االأ�صري كمال اأبو وعر وكافة االأ�رشى 
االإ�رشائيلي  لالحتالل  حممال  املر�صى 
االأ�صري  حياة  عن  الكاملة  امل�صوؤولية 
وحممال  املر�صى  واالأ�رشى  وعر  اأبو 
لل�صمت الدويل واالإن�صاين جزءا كبريا من 

امل�صوؤولية .

الأ�صري كمال اأبو وعر واأغنية ال�صياد واحلجر

وكالة قد�س االإخبارية

اإنه  قال  اإ�صابته،  من  اأيام  ع�رشة  قبل 
ال�رشطان  يكون  باأن  توّقعنا  ُمتعبًا،  كان 
يداهم  كان  �صيًئا  لكن  ال�صبب،  هو 
اّت�صال  وردنا  حتى  خفّي،  ب�صكل  ج�صده 
مفاجئ “كمال اأُ�صيب بفريو�س كورونا”. 
واملوؤ�ص�صات  املا�صية،  ال�صنوات  طيلة 
تُطالب  باالأ�رشى  تُعنى  والتي  احلقوقية 
�صجون  يف  منهم  املر�صى  عن  باالإفراج 
االحتالل )700 اأ�صري مري�س(، وا�صتمّرت 
تف�صي  بعد  املطالب  تلك  جتديد  يف 
البالد.  اأرجاء  يف  كورونا  فريو�س 
واملعتقلني  االأ�رشى  اأهايل  �صاور  قلٌق 
الفل�صطينيني بعدما بداأ اإعالم االحتالل 
اإ�صابة عدد من املحققني  االإعالن عن 
ممن  وغريهم  واجلنود  وال�صجانني 

م�صتمر،  ب�صكل  االأ�رشى  مع  يتعاملون 
اأن  طاملا  متوا�صاًل  زال  ما  القلق  ذاك 
اأ�صاليب تعذيب  ال�صجون تتفنن يف  اإدارة 
مقومات  اأدنى  توفري  وعدم  االأ�رشى 
احلياة االإن�صانية لهم، ناهيك عن االأ�رشى 
اأو�صاعهم  تتفاقم  الذين  املر�صى 
االأ�صري  الطبي.  االإهمال  ب�صبب  ال�صحية 
عاًما،   46 العمر  من  يبلغ  وعر  اأبو  كمال 
االحتالل  �صجون  يف  منها   17 ق�صى 
من  ُمطارًدا  كان خاللها  �صبقتها  وثالثة 
قبل اجلي�س، ثم ُحكم باملوؤبد لـ6 مرات، 
على   2003 عام  اعتقاله  بعد  عاماً  و50 
خلفية مقاومته لالحتالل. تقول ن�رشين 
لـ”قد�س  االأ�صري،  �صقيقة  وعر،  اأبو 
االإخبارية” اإن العائلة تفتقد كمال يف كل 
واأبي  “اأمي  وتقول:  مكان،  وكل  منا�صبة 
حني،  كّل  يف  كمال  يتذّكرون  ما  دائًما 

اإ�صابته بال�رشطان، ثم  واآملهم ب�صّدة نباأ 
نباأ اإ�صابته بكورونا. وتُ�صيف اأن �صقيقها 
قوات  يف  وعمل  العامة  الثانوية  اأكمل 
 ،2003 عام  اعتقله  االحتالل  لكّن  الـ17 
عليه  حكم  بعدما  احلرية  من  وحرمه 
اأن  اإىل  وتُ�صري  املكرر.  املوؤبد  بال�صجن 
اآذار/  االأخرية كانت خالل �صهر  الزيارة 
كورونا،  قبل  ما  اأي  املا�صي،  مار�س 
كعادته  لكنه  ال�صيء،  بع�س  ُمتعبًا  وكان 
ال يتحّدث عن وجعه، بل يرتك ما يوؤذيه 
جانبًا ويُبادلنا اأطراف احلديث، معنوياته 
تبنّي  تفارقه.  وابت�صامته ال  دائًما عالية، 
ع�رشة  قبل  حّدثهم  كمال  اأن  ن�رشين 
كان  وذاك  بالفريو�س،  اإ�صابته  من  اأيام 
متعب،  اإنه  قال  بهم، حينها  ات�صال  اآخر 
واعتقدوا باأن ال�رشطان هو ال�صبب، فهو 
عام  منذ  احلنجرة  يف  ب�رشطان  ُم�صاب 

2019، ومنذ ذلك الوقت وو�صعه ال�صحي 
بكورونا”..  ُم�صاب  “كمال  تدهور.  يف 
واملحررين  االأ�رشى  �صوؤون  هيئة  اأبلغت 
العائلة باإ�صابته يف الـ12 من �صهر جويلية 
اجلاري، فكان اخلرب مبثابة �صدمة لهم، 
ال�رشطان  وجع  يتحّمل  اأن  لكمال  فكيف 
والكورونا وقهر ال�صجون يف الوقت ذاته. 
بعد نباأ اإ�صابته، تبلّغت العائلة باأن كمال 
اأنبوب  لو�صع  جراحية  لعملية  خ�صع 
هروفيه«  »اأ�صاف  م�صفى  يف  له  تنف�س 
غري  املعلومات  زالت  وما  االإ�رشائيلي، 
تقول  ال�صحي.  و�صعه  حول  وا�صحة 
ن�رشين: “كان يُحّدثنا كيف يق�صي يومه 
املطالعة،  الريا�صة،  بني  ما  ال�صجن  يف 
قيام الليل وقراءة القراآن، ويا ليته يق�صي 
باهلل وحده،  فاالأمل  القادمة،  اأيامه  معنا 

�صفاء من االأمرا�س وحرية قريبة.

عائلة االأ�شري اأبو وعر 

كن لكمال اأن يتحّمل ما اأمّل به؟ اأفاد  نادي االأ�صري اأن اإدارة �صجون االحتالل كيف يمُ
اأبلغت االأ�رشى ، اأن نتائج العينات التي مت 
�صجن  يف  املر�صى  االأ�رشى  من  اأخذها 
»عيادة الرملة« �صلبية اأي ال توجد اإ�صابات 
بني �صفوفهم. ويف هذا ال�صياق قال نادي 
االأ�صري، اإن هذه الرواية تبقى رواية اإدارة 
اأعلنته ملمثلي  �صجون االحتالل، رغم ما 
االأ�رشى، مطالباً ب�رشورة التدخل العاجل 
لالإفراج عن كافة االأ�رشى املر�صى الذين 
ال�صجانني  من  الوباء  خطر  يواجهون 
الوباء  لنقل  القمع، كم�صدر وحيد  وقوات 
طبية  جلنة  وجود  وب�رشورة  لالأ�رشى، 
ال�صحي  الو�صع  على  لالإ�رشاف  حمايدة 
ووجه  الوباء.  انت�صار  ظل  يف  لالأ�رشى 
ال�صليب  اإىل  دعوته  جمدداً  االأ�صري  نادي 
كجهة  فعالية،  اأكرث  دور  باأخذ  االأحمر، 
ال�صيما  االأ�صعدة،  كافة  وعلى  اخت�صا�س 
الفحو�س  على  باالإ�رشاف  يتعلق  فيما 
التي جتري لالأ�رشى. وكانت اإدارة �صجون 
االحتالل قد اأعلنت اأم�س عن اإ�صابة اأ�صري 
»كورونا«  بفريو�س  بال�رشطان  مري�س 

االأ�صري  هو  امُل�صاب  اأن  الحقاً  وتبني   ،
املري�س بال�رشطان كمال اأبو وعر، ووفقاً 
نهاية  نُقل  وعر  اأبو  االأ�صري  فاإن  للمتابعة 
االأ�صبوع املا�صي من �صجن »جلبوع« حيث 
يقبع، اإىل م�صت�صفى »العفولة« االإ�رشائيلي، 
الرملة«  »عيادة  �صجن  اإىل  الحقاً  نقل  ثم 
والذي يقبع فيه اأخطر احلاالت املر�صية، 
التخوفات  حدة  من  �صّعد  الذي  االأمر 
يُ�صار  لهم.  الفريو�س  و�صول  واحتمالية 
�صهر  ومنذ  االحتالل  �صلطات  اأن  اإىل 
عديدة  اإ�صابات  عن  اأعلنت   ،2020 اآذار 
منهم،  الع�رشات  وحجرت  �صجانيها،  بني 
بدالً  و  اأ�رشى،  حجر  عن  واأعلنت  كما 
االإجراءات  االأدنى من  توفر احلد  اأن  من 
اإ�صايف،  عزل  عليهم  فر�صت  الوقائية، 
وت�صييق  عقاب  اأداة  اإىل  الوباء  وحّولت 
االأ�رشى  عدد  اأن  يذكر  االأ�رشى.  على 
املر�صى يف �صجون االحتالل قرابة )700( 
يعانون  اأ�صري   )300( بينهم  مري�س،  اأ�صري 
رعاية  اإىل  وبحاجة  مزمنة  اأمرا�س  من 

�صحية حثيثة.

اإدارة �شجون االحتالل تبلغ االأ�شرى 
نتائج عينات الأ�صرى املر�صى يف �صجن 

»الرملة« �صلبية 

الدكتور فهد اأبو احلاج

ل توجد رعاية طبية حقيقية داخل 
املعتقالت وال�صجون ال�صرائيلية

عام  مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  قال 
مركز اأبو جهاد ل�صوؤون احلركة االأ�صرية يف 
جامعة القد�س، اإن خطر فايرو�س كورونا 
ال يزال كبريا على االأ�رشى داخل معتقالت 
لعدد  وبالنظر  االإ�رشائيلي،  االحتالل 
فانه  العامل  دول  بكل  اليومي  االإ�صابات 
بات من الوا�صح اأننا ن�صهد ت�صارع بانت�صار 
الطبية  التقارير  كل  حيث  الوباء،  هذا 
وتو�صي  واالزدحام  االختالط  من  حتذر 
من  والكثري  باملغذيات  اجل�صم  بتقوية 
التو�صيات الطبية يف هذا ال�صاأن، الفتا اإىل 
اأنه بالنظر اإىل الظروف الغري �صحية التي 
يق�صي بها االأ�رشى يف معتقالت االحتالل 
فاإننا نقول اأن اخلطر �صيبقى كبريا عليهم. 

طبية  رعاية  توجد  ال  باأنه  التذكري  واأعاد 
الغذاء  اأن  حقيقية داخل املعتقالت، كما 
خمالف لكل االأعراف الدولية ي�صاف اإىل 
ظروف  يف  عديدة  �صنوات  ق�صاء  ذلك 
املعتقالت  هذه  داخل  �صاغطة  نف�صية 
 . االأ�رشى  حياة  على  اخلطر  يفاقم 
من  وبالرغم  االحتالل  دولة  اأن  واأ�صاف 
جدية  اإجراءات  باأية  تقم  مل  ذكر  ما  كل 
بل  االأ�رشى،  عن  االأخطار  لدرء  ملمو�صة 
على العك�س ت�صتغل ظروف انت�صار الوباء 
عامليا وتقوم بحملة اعتقاالت وا�صعة يف 
مما  الفل�صطينيني  ع�رشات  تطال  يوم  كل 
اأخطار  وي�صيف  املعتقلني  اأعداد  يزيد 

اأخرى عليهم. 
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ق.د/وكاالت

تهئنة  ر�شالة  يف  اأندارجا�شو،  وقال 
عرب تويرت: »تهانينا.. �شابقا كان النيل 
ومنها  بحرية،  اأ�شبح يف  والآن  يتدفق، 
�شتح�شل اإثيوبيا على تنميتها املن�شودة 

)..( يف احلقيقة.. النيل لنا«.
واأثارت تهنئة الوزير الإثيوبي ا�شتفزاز 
امل�رشيني على توتري، ما دفع بع�شهم 
�شور  بن�رش  اأندارجا�شو  على  للتعليق 
فيما  امل�رشي،  اجلي�ش  جلاهزية 
الوزراء  رئي�ش  رحيل  اإىل  اآخرون  دعا 
اإعالم  عنون  كما  اأحمد  اآبي  الإثيوبي 
م�رشي، بينه موقع »�شدى البلد« قائال: 
ال�شتفزاز«يف  توا�شل  اأبابا  »اأدي�ش 
املقابل، دعم بع�ش املغردين الأفارقة 
اأبابا  اأدي�ش  داعني  الإثيوبي،  املوقف 
الدبلوما�شي من  امل�شار  ا�شتكمال  اإىل 
اإىل  واملن�شف  العادل  الو�شول  اأجل 

ا�شتخدام املياه.
باكتمال  اأبابا،  اأدي�ش  اأقرت  والثالثاء، 
النه�شة،  �شد  مل  من  الأوىل  املرحلة 
م�شغرة  اإفريقية  قمة  انتهاء  عقب 
عرب تقنية الفيديو حول ال�شد، برعاية 
كبار  ومب�شاركة  الإفريقي،  الحتاد 
اأيام  امل�شوؤولني يف الدول الثالث، بعد 

من نفي اإثيوبي ر�شمي للملء.
على  بيان  يف  اأحمد،  اآبي  مكتب  وقال 
مدى  على  الوا�شح  من  »اأ�شبح  تويرت: 
مو�شم  يف  املا�شيني  الأ�شبوعني 
النه�شة  �شد  ملء  عملية  اأن  الأمطار 
يف ال�شنة الأوىل قد حتققت واأن ال�شد 
مع  بالتزامن  ذلك  الإن�شاء«ياأتي  قيد 
اإعالن ال�شودان »انح�شارا مفاجئا« يف 

عدد  وخروج  النيل،  نهر  مياه  م�شتوى 
من حمطات مياه ال�رشب عن اخلدمة، 
واإعالن م�رش بدء خطة �شاملة لرت�شيد 
يف  خمرج  عن  بحثا  املياه،  ا�شتهالك 

ظل ا�شتمرار اخلالفات مع اإثيوبيا.
خزان  وت�شغيل  مبلء  اإثيوبيا  وتتم�شك 
احلايل  الأمطار  مو�شم  خالل  ال�شد، 
فيما  اجلاري،  جويلية  يف  بداأ  الذي 
اأدي�ش  اإقدام  وال�شودان  م�رش  ترف�ش 
التو�شل  قبل  اخلطوة  هذه  على  اأبابا 

اإىل اتفاق ثالثي.
بح�شتها  امل�شا�ش  م�رش  وتخ�شى 
البالغة  النيل،  نهر  مياه  من  ال�شنوية 
55٫5 مليار مرت مكعب، وتطالب باتفاق 
حول ملفات، بينها اأمان ال�شد، وحتديد 

قواعد ملئه يف اأوقات اجلفاف.
فيما تقول اأدي�ش اأبابا اإنها ل ت�شتهدف 
ال�شودان،  ول  م�رش  مب�شالح  الإ�رشار 

توليد  هو  ال�شد  بناء  من  الهدف  واإن 
الكهرباء وحتقيق التنمية.

بيان م�سري جديد ب�ساأن �سد 
النه�سة

اأم�ش  امل�رشية  اخلارجية  ذكرت 
الحتاد  مكتب  هيئة  قمة  اأن  الأربعاء، 
املبادئ  تناولت  الأخرية  الإفريقي 
�شد  مفاو�شات  حتكم  التي  الأ�شا�شية 
النه�شة، ويف مقدمتها �رشورة اللتزام 
اتخاذ  بعدم  الأطراف  كافة  قبل  من 

اإجراءات اأحادية.
اخلارجية  با�شم  املتحدث  وقال 
امل�رشية اأحمد حافظ، اإن القمة اأكدت 
�رشورة التو�شل اإىل اتفاق قانوين ملزم 
اآلية  يت�شمن  ال�شد،  وت�شغيل  حول ملء 
»على  النزاعات  لف�ش  ملزمة  قانونية 

اتفاق  بلورة  على  العمل  لحقا  يتم  اأن 
امل�شرتك  التعاون  اأوجه  لكافة  �شامل 
ال�رشاكة  عالقات  تعزيز  بهدف 
يحقق  ومبا  الأزرق  النيل  دول  بني 
طموحات �شعوب الدول الثالث ويوؤمن 

م�شاحلها«.
اخلارجية  ن�رشته  بيان  يف  واأ�شاف 
»مت  »في�شبوك«:  �شفحتها مبوقع  على 
خالل القمة اأي�شا تاأكيد �رشورة تركيز 
املفاو�شات على �شد النه�شة باعتباره 
م�شتهلك  غري  الكهرباء  لتوليد  �شدا 
مو�شوعات  اأي  اإقحام  وعدم  للمياه، 

غري ذات �شلة بال�شد«.
التوافق  جرى  »كما  املتحدث:  وتابع 
امل�شغرة  الإفريقية  القمة  ختام  يف 
على منح الأولوية لبلورة التفاق امللزم 
النه�شة«واأكد  �شد  وت�شغيل  ملء  حول 
الأطراف  كافة  التزام  اأن  حافظ 
اأمرا �رشوريا  يعد  القمة  نتائج  بتنفيذ 
اإىل  والتو�شل  املفاو�شات،  لنجاح 
قواعد  حول  وعادل  متوازن  اتفاق 
الإثيوبي  النه�شة  �شد  وت�شغيل  ملء 
اإفريقية م�شغرة  الثالثاء قمة  وعقدت 
وال�شودان،  اإثيوبيا وم�رش  جمعت قادة 
اإفريقيا  جنوب  رئي�ش  من  بو�شاطة 
بالده  تتوىل  الذي  رامافوزا  �شرييل 
الإفريقي  لالحتاد  الدورية  الرئا�شة 
الوزراء  رئي�ش  اأعلن  القمة،  وخالل 
الإثيوبي اآبي اأحمد، اأن مو�شم الأمطار 
من  الأوىل  املرحلة  انتهاء  يف  �شاهم 
ملء خزان �شد النه�شة وتخ�شى م�رش 
تبلغ  الذي  ال�شد،  يوؤدي  اأن  وال�شودان 
تكلفته 4 مليارات دولر، اإىل نق�ش يف 

ح�شتهما من املياه.

اأبدى وزير خارجية اإثيوبيا غيدو اأندارجا�سواأم�س االأربعاء، �سعادته بانتهاء املرحلة االأوىل من ملء 
�سد »النه�سة« قائال: »النيل لنا«.

يف ر�سالة تهئنة عرب تويرت بانتهاء املرحلة االأوىل من ملء �سد »النه�سة«

وزير اخلارجية الإثيوبي... النيل لنا

املتحدة  الوليات  قررت 
البعثة  اإغالق  الأمريكية 
مدينة  يف  ال�شينية  الدبلوما�شية 
بعد  تك�شا�ش،  بولية  هيو�شنت 
تلقيها معلومات عن اإتالف البعثة 
القن�شلية  مبنى  خارج  وثائق 
يف  الواردة  التقارير  وبح�شب 
و�شلت  فقد  املحلية،  ال�شحافة 
ورجال  ال�رشطة  من  قوات 
تلقي  بعد  املنطقة  اإىل  الإطفاء 
بالغ من �شهود عيان حول اإحراق 
مفتوحة  معدنية  علب  يف  وثائق 
واأفاد  القن�شلية.  مبنى  خارج 
لل�شحافة  ال�رشطة  يف  م�شوؤولون 
املحلية، اأن الفرق اأمرت باإخالء 
القن�شلية العامة يف تاريخ اأق�شاه 
 24 يوم  من   16:00 ال�شاعة 

جويلية  اجلاري بدورها و�شفت 
البعثة  مبنى  اإخالء  اأمر  ال�شني 
»ا�شتفزازي«،  باأنه  الدبلوما�شية 
اأن الأمر خمالف للقانون  زاعمة 

الدويل.
املتحدث  فينبني،  فانغ  وقال 
ال�شينية،  اخلارجية  وزارة  با�شم 
العامة  القن�شلية  اإغالق  اإن 
يف  واحد  جانب  من  ال�شينية 
�شياق  يف  يندرج  هيو�شنت، 
الرامية  الأمريكية  الإجراءات 
ال�شني  مع  التوترات  لزيادة 
وحذر املتحدث با�شم اخلارجية 
تراجع  عدم  مغبة  من  ال�شينية 
قرارها،  عن  املتحدة  الوليات 
اإىل  �شتلجاأ  ال�شني  اأن  م�شرًيا 

اإجراءات م�شادة.

بكني و�سفت االأمر باأنه »ا�ستفزازي«

وا�شنطن تاأمر باإغالق 
القن�شلية العامة لل�شني يف 

هيو�شنت

»النواب االأمريكي« 

مترير م�شروع قانون ميزانية الدفاع للعام 2021
على  الأمريكي،  النواب  �شادق جمل�ش 
م�رشوع قانون تفوي�ش الدفاع الوطني 
ال�شنوي للعام 2021  وجاءت امل�شادقة 
جمعيته  يف  املجل�ش  ت�شويت  بعد 
 125 مقابل  �شوتا   295 باأغلبية  العامة 
املجل�ش  ن�شخة  على  للموافقة  �شوتا 
ا  اأي�شً من م�رشوع قانون الذي يت�شمن 
عقوبات على خط اأنابيب الغاز »التيار 

ال�شمايل-2«   .
اأخرى  ن�شخة  تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
عليها  للم�شادقة  القانون  مل�رشوع 
وقت  خالل  ال�شيوخ  جمل�ش  اأمام 
حالة  ويف  اجلاري،  الأ�شبوع  لحق 
الن�شختني  يتعني دمج  املوافقة عليها، 
وبعد  واحد  قانون  م�رشوع  �شكل  يف 
الكونغر�ش)النواب  غرفتي  توحيد 
عر�ش  �شيتم  الن�شختني  بني  وال�شيوخ( 
دونالد  الرئي�ش  على  القانون  م�رشوع 
البيت  وكان  عليه  للم�شادقة  ترامب، 
ت�شويت  من  �شاعات  قبل  الأبي�ش 

ترامب  باأن  هدد  قد  النواب،  جمل�ش 
النق�ش)الفيتو(  حق  ي�شتخدم  قد 
ت�شمنه  ب�شبب  القانون  م�رشوع  �شد 
اخلا�ش  التمويل  تقلي�ش  مثل  مواًدا 
القواعد  اأ�شماء  وتغيري  باأفغان�شتان، 
الع�شكرية التي حتمل ا�شم بع�ش القادة 

يف فرتة الكونفدرالية.
جلنة  ك�شفت  املا�شي،  جوان   11 ويف 
ال�شيوخ،  مبجل�ش  امل�شلحة  اخلدمات 
القانون،  م�رشوع  من  ن�شختها  عن 
دولر  مليار   740٫3 وتبلغ قيمته 
م�رشوع القانون ي�شع ال�شيا�شات لوزارة 
الدفاع فيما يخ�ش كل �شيء من رواتب 
تناف�ش  اإىل  العتاد  وم�شرتيات  اجلنود 
البالد  تخو�شه  الذي  العظمى  القوى 
التي  اللجنة  اأيدت  واآنذاك  ال�شني  مع 
م�رشوع  اجلمهوريون  عليها  يهيمن 
القانون بدعم 25 ع�شًوا مقابل رف�ش 
اثنني اآخرين، ومت اإر�شاله اإىل اجلمعية 
الإجمالية  والقيمة  للمجل�ش  العامة 

مليار   636٫4 ت�شمل  القانون  مل�رشوع 
الأ�شا�شية  امليزانية  عن  عبارة  دولر 
و25٫9  الدفاع)بنتاغون(،  لوزارة 
عهدة  يف  الدفاعية  للنفقات  ميزانية 

وزارة الطاقة.
عبارة  دولر  مليار   69 جانب  اإىل  هذا 
خارجية  عمليات  لأية  �شندوق  عن 
حمتملة، و9٫1 مليار نفقات دفاعية تتم 
خارج اإطار قانون اإقرار الدفاع الوطني 
الذي  املقرتح،  القانون  ويوؤيد م�رشوع 
قانوًنا،  لي�شبح  خطوات  عدة  يحتاج 
الع�شكرية  القواعد  ت�شمية  اإعادة 
امل�شماة على اأ�شماء القادة الع�شكريني 
للكونفدرالية ويحظر ا�شتخدام اجلي�ش 
وي�شمل  ال�شلمية.  الحتجاجات  �شد 
غرار  على  اجلديد،  القانون  م�رشوع 
�شنها يف  التي مت  القوانني  م�رشوعات 
تركز  بنوًدا  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 
على ال�شني مبا يف ذلك تد�شني »مبادرة 
الردع يف املحيط الهادئ«وتلك املبادرة 

عبارة عن �شندوق بنحو �شبعة مليارات 
منطقة  يف  التناف�ش  على  يركز  دولر 
املحيطني الهادئ والهندي كما يت�شمن 
الإمدادات  �شال�شل  لتعزيز  اإجراءات 
ك�شفت  بعدما  املتحدة  بالوليات 
اأزمة فريو�ش كورونا اعتماد ال�رشكات 
الأمريكية على ال�شني وميدد امل�رشوع 
يف الوقت ذاته القيود املفرو�شة على 
ال�شاروخي  الدفاع  اأنظمة  بني  الدمج 
مع قريناتها ال�شينية كما ي�شمح م�رشوع 
القانون بتخ�شي�ش 44 مليون دولر من 
والتكنولوجيا  اللقاحات  اأبحاث  اأجل 
احليوية، يف حترك اآخر مرتبط بالوباء 
تقارير  اإعداد  �رشورة  على  وين�ش 
عن  الناجمة  التهديدات  عن  جديدة 
»هواوي«  �رشكة  تقنيات  ا�شتخدام 
ال�شينية التي تعتربها وا�شنطن تهديًدا 
ب�شبكات  اخلا�شة  منتجاتها  لكن  اأمنًيا 
اجليل اخلام�ش م�شتخدمة على نطاق 

وا�شع يف اأنحاء العامل. 

مكونة من 5 عنا�سر وفق بيان لوزارة 
الداخلية التون�سية

توقيف »خلية اإرهابية« خططت 
لالعتداء على من�شاآت اأمنية 

و�سط نيجرييا

ا بهجمات  اختطاف 16 �شخ�شً
م�شلحة 

التون�شية  ال�شلطات  اأعلنت 
»خلية  توقيف  اأم�شالأربعاء، 
لالعتداء  خططت  اإرهابية« 
اأمنية  ودوريات  من�شاآت  على 
لوزارة  بيان  واأفاد  البالد  يف 
قوات الأمن  بـ«ك�شف  الداخلية، 
 5 من  مكونة  اإرهابية  خلية 
)زوجة  امراأة  بينهم  عنا�رش، 
باأمري  امللقب  عنا�رشها  اأحد 
التنظيم  تو�شيح  دون  اخللية(«، 
الذي تتبع له واأو�شح اأن »اخللية 
تن�شط بني وليات �شو�شة  كانت 
)و�شط  والق�رشين  )�رشق(، 
غرب(، وقاب�ش )جنوب(، وكانت 
تخطط لالعتداء على املن�شاآت 
الأمنية«واأ�شاف  والدوريات 
اخللية  »بع�ش عنا�رش  البيان اأن 
بالعنا�رش  اللتحاق  يف  ف�شلوا 
باجلبال،  املتح�شنة  الإرهابية 
لل�رشوع يف تلقي تكوين )تدريب( 
املتفجرات«وتابع:  �شناعة  يف 

»هوؤلء اأن�شاأوا جمموعة للتوا�شل 
التوا�شل  مواقع  على  ال�رشي 
ا�شم  عليها  اأطلقوا  الجتماعي 
ووفق  املنفردة(«  )الذئاب 
ال�شلطات  اأحالت  ذاته،  البيان 
جهات  اإىل  اخللية  عنا�رش 
ال�شجن  اإيداعهم  ومت  التحقيق، 
ويف  معهم.  التحقيق  ذمة  على 
بيان  اأعلن  املا�شي،  اأفريل 
عدد  توقيف  الداخلية،  لوزارة 
التي  الإرهابية  العنا�رش  من 
كانت تخطط لـ«عمليات نوعية« 
حيوية  موؤ�ش�شات  ت�شتهدف 
اعتقلت  فيما  اأمنية،  ومقرات 
قالت  خطريا«  اإرهابيا  »عن�رشا 
»داع�ش«،  تنظيم  اإىل  ينتمي  اإنه 
ماي  ومنذ  املا�شي.  ماي  يف 
اأعمال  تون�ش  ت�شهد   ،2011
 ،2013 منذ  ت�شاعدت  اإرهابية 
الأمنيني  ع�رشات  �شحيتها  راح 

والع�شكريني وال�شياح الأجانب.

ا يف هجمات  اختطف 16 �شخ�شً
م�شلحة �شهدتها، الثالثاء، ولية 
وبح�شب  نيجرييا  و�شط  نيغار، 
فقد  حملية،  �شحف  ذكرته  ما 
�شن م�شلحون على درجات نارية 
قرى  على  بالأ�شلحة  هجوًما 
بالولية  وتونغان-باكو  ماغاين، 
عن  الهجوم  واأ�شفر  املذكورة 
واإ�شابة  ا،  �شخ�شً  16 اختطاف 
وا�شيو  اأكد  بدوره  كبري  عدد 
ابيدون، املتحدث با�شم �رشطة 
اأنه  اإىل  الولية، الواقعة، م�شرًيا 
مت الدفع بقوات اأمنية اإىل مكان 
الوليات  بع�ش  احلادث. وكانت 
ا�شتخدام  منعت  النيجريية 
�شن  اإثر  النارية،  الدراجات 
بوا�شطتها  لهجمات  م�شلحني 

ومنذ 4 �شنوات ت�شهد نيجرييا، 
العرقية  بني  عنيفة  �رشاعات 
برتبية  تعمل  التي  الفالنية 
القبائل  وبع�ش  احليوانات، 
بالزراعة  امل�شتغلة  الأخرى 
ويزعم الفالنيون الذين يرحتلون 
رعي  اأجل  من  البالد  جلنوبي 
اأغنامهم، اأن املزارعني يحاولون 
واأنهم  حيواناتهم،  �رشقة 
لهذا  عليهم  بالهجوم  يقومون 
ال�رشاعات  واأ�شفرت  الغر�ش. 
نحو  مقتل  عن  اجلانبني  بني 
على  الآلف  واأجربت   ،2000
جهتها،  من  منازلهم  ترك 
ت�شتغل الع�شابات امل�شلحة تلك 
الأخرى  ال�رشاعات، وتقوم هي 

ب�شن هجمات ل�شاحلها.
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حتولت ق�سورها ومناطقها الأثرية اىل ف�ساء ي�ستقطب الزوار

اأ�سرار والية النعامة ال�سياحية وتقاليدها العريقة
وق�سر �سفي�سفة وق�سر ع�سلة  ...تتواجد بها  ق�سور عتيقة منت�سرة عرب بلدياتها منها ق�سر تيوت و كذلك ق�سر مغرار منها ال�سياحة الثقافية اإذ تزخر هذه الأخرية بالعديد من املحطات و الأهم من ذلك املغربية وجنوبا ب�سار ....حيث تتميز هذه الولية العريقة ب�ستى اأنواع ال�سياحة مع وليات �سعيدة و�سيدي �سمال و�سرقا ولية البي�س وغربا تلم�سان و اململكة تعد ولية النعامة  قطبا �سياحيا هاما باجلنوب الغربي  لها حدود ممتدة �سمال 

النعامة : بقلم  الأ�ستاذ اإبراهيم 
�سالمي

فمنها  والدينية  االجتماعية  ال�سياحة  اأما 
تظاهرة  �سيدي احمد املجدوب التي تعد 
املعروفة  الثقافية  التظاهرات  اأكرب  من 
تخلد  »التي  »بالوعدة  بالت�سمية ال�سعبية 
وفاة الويل ال�سالح �سيدي احمد املجدوب 
وبوالية  عامة  باجلهة الغربية  وال�سهرية 
ال�سكان على  يحييها  النعامة خا�سة حيث 
اأرجح  ح�سب  تقريبا  عدة قرون  امتداد 
التاريخية تنظم  والتخمينات  املعطيات 
والية  مقر  ع�سلة غرب  ببلدية  �سنويا 
كما  كم،   90 حوايل  م�سافة  النعامةعلى 
فاإن  هذا ال�سياق  وعلى  زوايا  هناك عدة 
والية النعامة لها مكا�سب نادرة يف اجلانب 
واحات  منها تواجد  الرتفيهي  ال�سياحي 
النخيل ،�سد تيوت و ال�سفي�سفة  واملغارات 
التي متتد من عني ورقة  الرملية  والكثبان 
جنني  بلدية  �سواحي  اإىل  ال�سفي�سفة  اىل 
بورزق مما جعل هذه املواقع االإ�سرتاتيجية 
الطبيعية ت�ساهم بقدر كبري يف جلب ال�سياح 
ا�ستقطاب  اجلن�سيات وكذا  خمتلف  من 

وكاالت ال�سياحة.
ت�سكل والية النعامة �سيما املناطق الواقعة 
جنوبا متحفا مفتوحا على الطبيعة لذا باتت 
يف االآونة االأخرية قبلة لل�سياح الذين يقبلون 
اأ�رسار  املنطقة الكت�ساف  وبكثافة على 
والبحريات  الذهبية  فالرمال  الطبيعة 
االألوان  ال�سخرية ذات  واجلبال  املائية 
ال�سوئية واملناطق  للقوة  تبعا  املتغرية 
واملناطق  والق�سور واملتحجرات  االأثرية 
والتقاليد  العادات  عن  ف�سال  احلموية 
التي بقيت �سامدة اأمام العوملة وتاأثرياتها 

اجلارفة .
على  مفتوحا  متحفا  تيوت  التزال 
تروي  �سفحات  املكان  ف�سخور  الطبيعة 
الذين  القدامى  وحكايات ال�سكان  ق�س�ص 
ب�سيطة  بدائية  فبو�سائل  ا�ستوطنوها 
اأبدعوا يف ابتكار تقنيات تعتمد  وبذكائهم 
من  حاولوا  التي  الرموز  هذه  الرموز  على 
خاللها نقل جانب مهم من يوميات حياتهم 
االأوىل  بالدرجة  ال�سيد  ارتكزت على  التي 

يف  مار�سوها  التي  اأبرزوا الطقو�ص  كما 
التي  والو�سائل  واأحزانهم  احتفاالتهم 
الوطن  عن  دفاعا  يف حروبهم  ا�ستعملوها 
ت�سمن  ات�سالية  منظومة  بذلك  لت�سكل 
الرتابط والتوا�سل بني االأجيال التي عّمرت 
باملكان على مر الزمن و�ساهدا ماديا على 
جذور املنطقة ال�ساربة يف اأعماق التاريخ 
حالة  تعرف  باتت  النقاط  بع�ص  اأن  غري 
ال�سارخ  والتعدي  االإهمال  متقدمة من 
ي�ستوجب  الذي  .االأمر  املكان  ذاكرة  على 
حفاظا  امل�سوؤولة  للجهات  تدخال �رسيعا 
على املوروث الثقايف والتاريخي اجلزائري 

من الزوال . 

النقو�س ال�سخرية من روائع الفن 
البدائي العاملي

ال�سخرية  النقو�ص  اكت�ساف  تاريخ  يعود 
روائع  من  تعترب  والتي  تيوت  مبدينة 
افريل1847   25 اإىل  العاملي  الفن البدائي 
الفرن�سية  اال�ستك�سافية  البعثة  طرف  من 
حيث �سملت اجلدارية ال�سهرية التي حتمل 
ا�سم )ق�سة �سيد ( وطولها 19 مرتا والتي 
يف  البقاء  اجل  من  ال�رساع  تروي حكاية 
اآالف  ثمانية  من  اأكرث  منذ  املنطقة  هذه 
�سنة قبل امليالد كما مت اكت�ساف النقو�ص 

التي  باالأطل�ص ال�سحراوي  ال�سخرية 
تبقى بحاجة اإىل رعاية واهتمام كبري 

حلماية هذا االإرث التاريخي النادر.
املخت�سون  اأ�سار  ال�سدد  هذا  ويف 
مهددة  االثرية  املعامل  اإن 
ت�سارع  ان مل  والزوال  بال�سياع 
حمايتها  الأجل  الو�سية  ال�سلطات 
جعل  على  الوالية  حر�ص  ورغم 
مهما  �سياحيا  املنطقة �رسحا 
حمايتها  عن  عجزت  اأنها  غري 
احلجرية  النقو�ص  اأ�سبحت  حيث 
عر�سة  االأخرية  االآونة  بتيوت يف 
اأبدت  وقد  والت�سويه  للتخريب 
عدة جمعيات تاأ�سفها وامتعا�سها 
من هذا املال ل�سواهد املنطقة، 
والوقوف  اأكرث  الروؤية  ولتعميق 
املتعلقة  االأبحاث  على حقيقة 
.ت�سفحنا  تيوت  ق�رس  بتاريخ 

اجلامعي  االأ�ستاذ  املنطقة  بحث ابن 
يف  يوؤكد  الذي  عي�سى  قوراري  الدكتور 
بحثه اأن ق�رس تيوت ينتمي اإىل جمموعة 
للجزء  املحاذية  الق�سبات  اأو  الق�سور 
يف  ال�سحراوي  من االأطل�ص  الغربي 
لها  املحاذية  اجلبال  وتعرف  اجلزائر، 
يف  الق�سور  الق�سور.متتد هذه  بجبال 
اجلزائر من اجلنوب الغربي اإىل ال�سمال 
ال�سل�سلة  موازية الجتاه  وهي  ال�رسقي 
جنوب  الق�سور  هذه  تقع  االأطل�سية، 
يف اجلزائر  الغربية  العليا  اله�ساب 
و�سمال ال�سحراء اجلزائرية، وت�سم هذه 
الق�سور ق�رس بني ونيف ومغرار التحتاين 
بوعمامة  ال�سيخ  ثورة  معقل  يعد  الذي 

وكان  �سنة1881م-1908م، 
وقومي  وطني  بعد  لهذه الثورة 
ومغرار الفوقاين، و �سيف�سيفة 
وتيوت وع�سلة  ال�سفراء  وعني 
والقبلية  الظهرانية  وال�ساللة 
والتحتاين،  الفوقاين  واأربوات 
دورا  الق�رس  لعب هذا  وقد 
العهد  يف  ومذهبيا  �سيا�سيا 
،اإىل  اجلزائر  يف  الفاطمي 
�سيدي  هذا االأبي�ص  جانب 
يف  دورا  له  كان  الذي  ال�سيخ 

�سيدي  اأوالد  ثورة 
احلاج  �سيدي  �سنة1864م، وق�رس  ال�سيخ 
ك�سال  وم�رسية  وكريكدة  عامر  بن 
و�ستني والعويدان  وبريزينة  والغا�سول 
اأحمد  و�سيدي  وبوعالم  و�سفي�سفة 
و�سيدي  وخالف  واملايعة  بلعبا�ص 
هذه  �سليمان.تاأ�س�ست  تيفور و�سيدي 
املياه  منابع  وجود  ب�سبب  الق�سور 
وكذلك  وجدت،  ملا  واالأودية، ولوالها 
واإقت�سادية  �سيا�سية  لظروف  نتيجة 
وثقافية، بحيث تدل مظاهرها املعمارية 
على جملة من االأفكار التي اعتمدت على 
ال�سدق الثقايف الذي ترجم اإىل ا�ستقرار 

وتاريخ ومنط حياة منذ فرتة قدمية.

ق�سر تيوت ح�سارة قائمة رغم 
تعاقب مئات ال�سنني

اأ�سكال  من  �سكل  هو  تيوت  ق�رس  اإن 
عادة  الق�سور  هذه  وتعرف  العمارة، 
العربية  امل�سادر  وقد تعر�ست  بالواحات، 
القدمية اإىل ذكر هذه الواحات باأنها متتد 

و�سعيد  واالإ�سكندرية  بالد م�رس  من 
االأحبا�ص  واأر�ص  واملغرب،  م�رس 
عنها  واأن االأخبار  وغريهم،  النوبة  من 
جمهولة وكذلك عن كيفية العمران بها 
وو�سفت باأنها  اأر�سها،  يف  واخلوا�ص 
م�سادر  من  ويبدو  وعيون  اأر�سية 
من  واحة تيوت  اأن  الفرن�سيني  ال�سباط 
اأروع الواحات يف منطقة جبال الق�سور.
رينيه)Reynier( بقوله«... ذكر  فقد 
بعد اأن تغادر ق�رس عني ال�سفراء ورماله، 
ع�رسات الكيلومرتات  امل�سافر  ويقطع 
بع�ص  فجاأة  ت�سادفك  ال�رسق،  اجتاه  يف 
تقرتب يت�سح  وعندما  النخيل،  اأ�سجار 
ق�رس  اإىل  و�سولك  وعند  اأكرث،  املنظر 
ورائعا  وا�سحا  التناق�ص  يظهر  تيوت، 
النخيل  ب�ساتني  بني  الوقت  يف نف�ص 
لل�سخور  االأحمر  واللون  اخل�رساء 
والنباتات  للقباب  واللون االأبي�ص  واالأر�ص 
يف  ميتد  رطب  �سهل  و�سط  يف  الوفرية 
اجتاه ال�سمال ال�رسقي، ولكن الق�رس يبدو 
اأعلى  من  ًبني  منه  تقرتب  عندما  �سيئا 
 De( فولك دي  اأ�سار  اإىل اأ�سفل....بينما 
Foulques( الذي قاد الطابور الفرن�سي 
يف اجتاه الق�سور اأنه عندما و�سل الطابور 
1868/04/09م  يف  تيوت  ق�رس  اإىل 
دي  الحظ  زواال،  الواحدة  على ال�ساعة 
فولك اأن �سهل تيوت كثري االجنراف، وبعد 
خميم  عند  توقف  تيوت،  وادي  اأن جتاوز 
�سخور  به  وحتيط  ي�سيل،  ماء  به  رائع 
وي�ستطرد  غرابة،  اأكرث  �سكل  معزولة، يف 

قائال اأن ق�رس تيوت يف حالة �سيئة، ولكنه 
الواحة  حافة  وعلى  كثيفة،  يتميز بزراعة 
الحظ �سخورا منقو�سة مثرية وغريبة متثل 
�سور رجال ون�ساء و�سيادي النعامة واالأ�سود 
ر�سمت  وكلها  وفيلة  قرون  ذات  وحيوانات 
ق�رس  واحة  تتو�سط  كبري  حدما  بخط اإىل 
يحدها  الق�سور،بحيث  جبال  واحات  تيوت 
ومن  ع�سلة  ال�رسق واحة  من 
الغرب واحة عني ال�سفراء،ومن 
مغرار  واحة  اجلنوب 
التحتاين والفوقاين،باالإ�سافة 
اال�سرتاتيجي  موقعها  على 
االأطل�ص  لق�سور  بالن�سبة 
ال�سحراوي الغربي، فاإن طابعها 
العمراين واملعماري املميز هو 
بالباحثني الفرن�سيني  دفع  الذي 
اأ�سا�ص  على  ت�سنيفها  اإىل 
يف  الرائعة  الواحات  من  اأنها 
اأحد  املنطقة،وقد و�سفها 
باأنها  الفرن�سيني  ال�سباط 
وخ�سبة،واأف�سل  وغنية  وا�سعة 
التي زارها،وهي  الواحات  من 
�سغرية  به�ساب  اجلهات  كل  من  حم�سورة 
وتالل ذات تربة حمراء اأو رملية حجرية،وعلى 
الرتبة.اإن  من  مبنية  اأبراج  الق�رس  حافة 
م�ستقة  بربرية زناتية،  االأ�سل  هي يف  كلمة 
العيون  ومعناها  تيطاوين  اأو  تيط  كلمة  من 
وكما  املياه  الغنية مبنابع  املنطقة  اأو 
والواحات  الق�سور  �سكان  عند  �سائع  هو 
اللهجة  يف  التاء  تبداأ بحرف  كلمة  اأية  فاإن 
غنية  املنطقة  اأن  معناها  الزناتية  الرببرية 
الهيدروجيولوجية  االأبحاث  باملاء، وح�سب 
تعد  تيوت  منطقة  اأن  اإىل  تو�سلت  االأخرية 

خزانا للمياه اجلوفية. 

اكت�ساف ر�سومات �سخرية 
منقو�سة بتيوت

الفرن�سية  القوات  و�سلت  عندما 
يقودها  كان  التي  اال�ستعمارية 
ىل  اإ  )c a v i g n a c ( ك فينا كا ل  ا جلرن ا
نهمة  يف  1847/04/24م  يف  تيوت  ق�رس 
على  فليك�ص  عرث جاكو  ا�ستطالعية، 
الذي  االأول  اأنه  واعتقد  ر�سومات �سخرية، 
اكت�سفها، واأعلن اأن تيوت تعد املحطة االأوىل 
للر�سومات ال�سخرية اأو ال�سخور املنقو�سة 
يف  ولكن  ال�سحراوي،  منطقة االأطل�ص  يف 
ال�سخور  لهذه  االأول  املكت�سف  اأن  الواقع 
اأنهم  بدليل  الق�رس  هم �سكان  املنقو�سة 
اإ�سم احلجرة املكتوبة، ولكن  اأطلقوا عليها 
ما كان ينق�سهم هو تف�سري هذه الر�سومات، 

وحتديد تاريخها واأ�سباب وجودها.

اجلزء01
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية املحلية و التهيئة العمرانية 

املديرية العامة للحريات العامة و ال�سوؤون القانونية 
مديرية احلياة اجلمعوية 

املديرية الفرعية للجمعيات 
رقم 45  /م.ع.ح.ع.�س.ق/م.ح.ج/م.ف.ج/20 

و�سل ت�سجيل الت�سريح
التاأ�سي�سي جلمعية وطنية

مبقت�صى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
اليوم : 05 ماي 2020 

ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية الوطنية امل�صماة : 

اجلمعية اجلزائرية للعالج الطبيعي و الفيزيائي
الكائن مقرها ب : 39 حي » عبدي مولود » اخلراي�صية » اجلزائر 

رئي�س )ة( اجلمعية املنتخب)ة( خالل اجلمعية العامة التاأ�صي�صية : بودومي اأ�صامة 
تاريخ و مكان امليالد : 1986/09/16 باجلزائر 

القاطن )ة( ب : 39 حي » عبدي مولود » اخلراي�صية الدرارية – اجلزائر 

الأ�ستاذ : قا�سمي احل�سني اأحمد فتح اهلل
حم�سر ق�سائي بال�سراقة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

ال�سراقة قاو�س  �سارع   17

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر املادة 412 /04 من ق اإ م اإ
لفائدة : خيرث نور الدين ال�صاكن ب�صارع دحماين قويدر البريين والية اجللفة 

تنفيذا للحكم النهائي ال�صادر عن حمكمة ال�رصاقة ق�صم التجاري / البحري بتاريخ : 2019/09/30 رقم الفهر�س : 
19/05792 و املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة يف : 2020/03/02 .

 RR رقم  و�صل  به  املو�صى  الربيد  بوا�صطة  املبلغ  و   2020/03/09 يف  املحرر  بالوفاء  التكليف  حم�رص  على  بناء 
 00062145577

بناء على حم�رص التعليق بلوح اإعالنات بلدية عني البنيان يف 2020/06/01 و بلوح اإعالنات حمكمة ال�رصاقة بتاريخ : 
 2020/06/23

هذا  بن�رص  فيه  االإذن   02374 رقم  2020/07/16 حتت  بتاريخ  ال�رصاقة   رئي�س حمكمة  عن  ال�صادر  االأمر  على  بناء 
التكليف بالوفاء عن طريق احدى اجلرائد الوطنية 

يف  املمثلة    SARL GENIE LAKE E SPA: امل�صماة  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  ال�رصكة   : كلفنا  وعليه 
م�صريها لكالك نور الدين الكائن مقرها ب�صارع 24 فرباير عمارة 74 اجلميلة عني البنيان بدفع مبلغ املقدر ب ك 
1.000.000.00 دج مليون دينار جزائري و مبلغ 3500 دج م�صاريف ق�صائية باالإ�صافة اىل م�صاريف التنفيذ املقدرة 
ب : 90.603.00 دج و هذا يف اأجل 15 يوما من تاريخ ن�رص هذا االإعالن يف اجلريدة و يف حالة الرف�س يحرر حم�رص 

امتناع طبقا للقانون .

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  العرتا�سات لبيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ �رصكة »دار الكتاب العربي للطباعة و الن�رص والتوزيع » �رصكة تو�صية ب�صيطة لبنانية ممثلة من طرف مديرها �صجل جتاري رقم 12667  .

الكائن مقرها ب / االجتماعي 06 �صارع فردان بناية بنك بيبلو�س /بريوت لبنان املتخذة موطنها املختار مبكتب حماميها اال�صتاذ براهمي ح�صان الكائن 
55 �صارع تلة اح�صن ال�رصاقة

�صد / زالقي املختار .
ال�صاكن ب /  احلي التطوعي خايطي احمد ا�صطاوايل 

بناء على  قائمة �رصوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رصاقة  2020/07/13  حتت رقم 2020/11 باحل�صور جلل�صة االعرتا�صات جلل�صة يوم 2020/07/30 على 
ال�صاعة : العا�رصة �صباحا  امام حمكمة ال�رصاقة  و جلل�صة البيوع ليوم 2020/09/08 على ال�صاعة : الواحدة زواال  امام حمكمة ال�رصاقة .

تعيني العقار وو�صفه و امل�صاحة االجمالية . ملكية ار�صية من طبيعة جافة موجودة ببلدية ا�صطاوايل باملكان امل�صمى حي خايطي ذات م�صاحة قدرها 
مائة وثمانية و اربعون مرت مربع )148م²( ت�صكل جمموعة ملكية رقم 311 ق�صم 03 من م�صح االرا�صي لبلدية ا�صطاوايل 

ح�صب تقرير اخلربة : قطعة ار�س م�صتطيلة ال�صكل و م�صطحة ال�صطح ، عليها بناية م�صكن فردي بواجهة رئي�صية  مطلة على الطريق العمومي و واجهة 
خلفية يتكون امل�صكن من طابق اأر�صي + طابق اول + علية + �صطح نافذ يرتبع امل�صكن على م�صاحة 124م² حدوده كالتايل : 

من جهة ال�صمال : م�صكن خا�س
من جهة اجلنوب : طريق عام 

من اجلهة ال�رصقية : م�صكن خا�س 
من اجلهة الغربية : م�صكن خا�س 

ب�صعر افتتاحي39.034.350 دج .) ت�صعة وثالثون مليون واربعة وثالثون الف وثالثمائة وخم�صون دينار جزائري (، ح�صب تقرير اخلربة املنجزة من طرف 
اخلبري العقاري اال�صتاذة بن حممد نعيمة  ، نعلن عن جل�صة االعرتا�صات لبيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك  يوم  2020/07/30  على ال�صاعة العا�رصة  
�صباحا مبحكمة ال�رصاقة  و جلل�صة البيوع ليوم 2020/09/08 على ال�صاعة : الواحدة زواال  امام حمكمة ال�رصاقة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او 
االطالع على دفرت ال�رصوط ان يت�صل مبكتبنا نحن املح�رص الق�صائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �صبط  حمكمة ال�رصاقة املح�رص الق�صائي .

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية للمح�سريــن الق�سائييـــــــــــــــــــن 

اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممــــــــــــــــــد 
حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمـــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساءاجلزائــــــــــــــــر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 

الهــــــــــــاتــــــــف 023.37.76.23 /023.37.76.32 
 scp_boudif@yahoo.fr

اإعــالن عن بيـــــع منـــاب قـــــا�سر 
باملزاد العلني  

املادة 750-749 من قانـون الإجـراءات املدنيـةوالإداريــة

 نحـن االأ�صتـاذ/ �صيف اهلل ر�صيد حم�رص ق�صائي  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجلزائـر �رصيك يف ال�رصكة املدنيـة املهنيــة املذكـورة اأعاله 
اأرملة قاديري يف حق ابنتها القا�رص قاديري جازية مالك و املت�رصف نيابة عنهما ال�صيد قاديري  اأمال  اأدناه.لفائدة/ال�صيدة قاديري  و الوا�صـع ختمه و توقيعــه 
يو�صف مبوجب وكالة خا�صة حمررة من طرف اال�صتاذ �صايب حممد-موثق ببئرمراد راي�س- بتاريــــخ2015/08/13. ال�صاكـن بحـي غابـة ديكــار03 رقم91 دايل ابراهيم 
اجلزائر.بنـــاء على/ قائمة �صــروط البيـع املودعة لدى حمكمة بئر مراد راي�س و املـوؤ�صـر عليـها  بتاريـخ 2019/07/10  حتـت رقـــم :5404 و ذلــك ق�صــد البيـع بـاملـزاد 
العلـــني. نعلن للجمهور باأنــه �صيــ�رصع فـي البـيــع باملـزاد العـلــني ملنـاب القا�رص قاديري جازية مالك 69120/2448 جـزء فـي ال�صيوع من قطعة اأر�س م�صيدة عليها 
بناية �صكنية  ل�صالـح اأعلى و اآخـر مزايد يوم 2020/08/27 عـــلى ال�صــاعة الواحدة زواال )13:00�صا(  مبحكمـة بئر مراد راي�س .التعييــن :حقوق عقارية متمثلة يف  
69120/2448 جزء يف ال�صيوع من قطعة اأر�س م�صيدة عليها بناية �صكنية  كائنة ببلدية االبيار، والية اجلزائر، �صارع يحي �رصيف عبد العزيز، حتمل رقم09/07 تقــدر 
م�صاحتها ب282م2 ت�صكل جمموعة ملكية 43  ق�صم05 من خمطط م�صح  االرا�صي.مببلــغ اإفتتــاحي يقــدر بـ  1.774.433.82دج)مليون و �صبعمائة و اربعة و �صبعون 
الف و اربعمائة  و ثالثة وثالثون دينار جزائري و اثنان و ثمانون �صنتيم( �رصوط البيــع/ اإ�صافة اإىل ال�رصوط الواردة يف قائمة �رصوط البيع املودعة لدى كتابة �صبـط 
الر�صوم  و  الثمـن وامل�صاريـــف  اإنعقــــاد اجلل�صة 5/1 من  فيها دفع حال  القـانونية مبا  االأعبـــاء  يتحمــل  املـزاد  الـرا�صــي عليـه  فـاإن  رقــــم 5404   تـــحـــت  املحكمـة 
امل�صتحقــة و يدفــع املبلـغ الباقـي يف اأجــل 08 اأيـــام املواليـــة لر�صو املـزاد.فعــلى اجلمهـور الـراغــب يف املــزايـدة االإطالع على قائمة �رصوط البيع لدى كتابـــــــة �صبط 
حمكمة ببئر مراد راي�س   اأو بديــــوان  املح�صــر الق�صائي الكـائن مكـــتبــه بالعنـوان املـذكـور اأعــاله.وعليه/ا�صتنادا ملقت�صيات املادة 749- 750 من قانون االجراءات 

اخلتـم    املح�سر الق�سائياملدنية واالدارية قمنا بتعليق هذا املح�رص بجريدة يومية وطنية.  

الو�سط:2020/07/23

الو�سط:2020/07/23 الو�سط:2020/07/23

الو�سط:2020/07/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم 06 -2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية

 1433 �صفر   18 يف   06-12 رقم  القانون  مبقت�صى 
 ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
مت هذا اليوم 14-07-2020 ت�صليم و�صل الت�رصيح 
اجتماعي  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�صي�س 

حي امل�صماة :
جمعية حي 324 م�سكن ورقلة

الكائن مقرها حي 324 م�صكن ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�صيد :دقمو�س علي

تاريخ ومكان امليالد 07-04-1983 بورقلة
العنوان حي 324 م�صكن ورقلة  

لدى  معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  ال�ستاذ  مكتب 
حمكمة ال�سراقة

درارية  الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�ساء  جمل�س 
اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر باجلريدة 
املادة 412 من ق ا م ا

ال�رصاقة  حمكمة  لدى  ق�صائي  حم�رص   ر�صا  حممد  بوقرين  اال�صتاذ  نحن 
اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�صع ختمه و توقيعه ادناه 
. بناءا على طلب : ال�صيد الواكد نور الدين و ال�صيدة بلعزوز حكيمة  ، بناءا 
رقم   2020/07/19 بتاريخ  ال�رصاقة   حمكمة  رئي�س  عن  ال�صادر  االمر  على 
بالوفاء  التكليف  حمتوى  تعليق  و  بن�رص  الرتخي�س  املت�صمن    2452 الرتتيب 
املتمثل  التنفيذي  ال�صند  على  بناءا  املتمثل  التنفيذي  ال�صند  على  بناءا   .
 19/03/10 بتاريخ  العقاري  الق�صم  ال�رصاقة  حمكمة  عن  ال�صادر  احلكم  يف 
التنفيذية  بال�صيغة  املمهور   01916 الفهر�س  رقم   19/00193 اجلدول  رقم 
امل�صملة بتاريخ 2019/10/02   كلفنا : مقراين جمال مرقي عقاري �صاحب 
PROMOTION ETAUM  . الكائن مقرها ب : جتزئة فيال اللة خداوج 
ر ق ا 00 بابا اح�صن اجلزائر   . القا�صي بدفع : مبلغ 13.000.000.00)  ثالثة 
جزائري(  دينار  الف  )مائة   100000 مبلغ  و    ) جزائري   دينار  مليون  ع�رص 
 = 2  x تعوي�س عن اال�رصار الالحقة بهما لكل واحد منهما اي 100000دج 
200000 دج )مئتي الف دينار جزائري( + م�صاريف التنفيذ االختياري  6798 
دج + احلقوق التنا�صبية للمح�رص الق�صائي املقدرة 399840 دج ، ، ونبهناه : 
بان لها مهلة 15 يوما ت�رصي من تاريخ ن�رص هذا املح�رص و اال نفذ عليه جربا 
اثباتا لذلك حررنا هذا  ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و  القانونية  بكافة الطرق 

املح�سر الق�سائي املح�رص الكل طبقا للقانون .

لدى  معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  ال�ستاذ  مكتب 
حمكمة ال�سراقة

درارية  الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�ساء  جمل�س 
اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر باجلريدة 
املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�رص  ق�صائي لدى حمكمة 
ال�رصاقة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�صع 
 ، ال�صيد ملداين فاحت    : بناءا على طلب   . ادناه  ختمه و توقيعه 
بتاريخ  ال�رصاقة   حمكمة  رئي�س  عن  ال�صادر  االمر  على  بناءا 
بن�رص  الرتخي�س  املت�صمن    2451 الرتتيب  رقم   2020/07/19
التنفيذي  ال�صند  على  بناءا   . بالوفاء  التكليف  حمتوى  تعليق  و 
اعرتاف  عقد  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�صند  على  بناءا  املتمثل 
توتة  ببئر  موثق  اال�صتاذ عمرو حممد  من طرف  املحرر  بدين 
بتاريخ 2018/01/03 رمز 01 املمهور بال�صيغة التنفيذية   كلفنا : 
ال�صيد مقراين ر�صيد . ال�صاكن ب: حي �س ل م الدرارية اجلزائر   
. القا�صي بدفع : مبلغ 7.500.000 دج )�صبعة ماليني وخم�صمائة 
الف دينار جزائري( مبلغ الدين + م�صاريف التنفيذ االختياري  
املقدرة  الق�صائي  للمح�رص  التنا�صبية  احلقوق   + دج   6798
264180دج ، ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رصي من تاريخ 
ن�رص هذا املح�رص و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، 
ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رص الكل 

طبقا للقانون .
املح�سر الق�سائي 

طبقا الأحكام القانون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
املادة  ال�صيما  االجتماعي  الطابع  ذات 
18 منه لقد مت هذا اليوم : 2020/07/19 
:تاأ�صي�س جمعية جلنة حي الواد االأبي�س 

بلدية اأوالد �صيدي اإبراهيم 
املعتمدة حتت رقم : 2020/003 

بتاريخ 2020/07/19 
الرئي�س : ع�صلي حممد 

املقر االجتماعي : الواد االأبي�س بلدية 
�صيدي اإبراهيم 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي 
الو�سط:2020/07/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية بجاية

مديرية البيئة
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

تاأ�سرية املطابقة 
رقم 866

بتاريخ 01 جويلية  2020

ان وايل ولية بجاية
- مبقت�صى القانون رقم 84-09 املوؤرخ يف 04 فيفري 1984 املتعلق بالتنظيم االإقليمي للبالد 

-مبقت�صى القانون رقم 8-11 املوؤرخ يف 02 جويلية 2018 املتعلق بال�صحة
-مبقت�صى القانون رقم 90-29 املوؤرخ يف 21 دي�صمرب 1990 املتعلق بقانون التهيئة و التعمري املعدل و املتمم

- مبقت�صى القانون رقم 90-30 املوؤرخ يف 21 دي�صمرب 1990 املتعلق باالأمالك الوطنية املعدل و املتمم
- مبقت�صى القانون رقم 03-10 املوؤرخ يف 19 جويلية 2003 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة 

- مبقت�صى القانون رقم 05-12 املوؤرخ يف 04 اأوت 2005 املتعلق باملياه املعدل و املتمم 
- مبقت�صى القانون رقم 11-10 املوؤرخ يف 22 جوان 2011 املتعلق بالبلدية

- مبقت�صى القانون رقم 12-07 املوؤرخ يف 21 فيفري 2012 املتعلق بالوالية 
-مبقت�صى القانون رقم 18-11 املوؤرخ يف 02 جويلية 2018 املتعلق بال�صحة 

- بناء على املر�صوم الرئا�صي املوؤرخ يف 27 �صبتمرب 2018 املت�صمنة تعيني ال�صيد اأحمد معبد واليا لوالية بجاية 
مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 94-215 املوؤرخ يف 27 جويلية 1994 املحدد لقواعد تنظيم اأجهزة االإدارة العامة يف الوالية و هياكلها

- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 95-265 املوؤرخ يف 06 �صبتمرب 1995 الذي يحدد �صالحيات مديرية التقنني و ال�صوؤون العامة و االإدارة املحلية 
و قواعد تنظيمها و عملها 

- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 06-198 املوؤرخ يف 31 ماي  2006 املحدد للتنظيم املطبق على املن�صاآت امل�صنفة حلماية البيئة املعدل و 
املتمم 

- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 07-144 املوؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد قائمة املن�صاأت امل�صنفة حلماية البيئة .
- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 07-145 املوؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد  تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�صادقة على درا�صة و موجز التاأثري 

على البيئة املعدل و املتمم 
- مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم 19-226 املوؤرخ 13 اأوت 2019 الذي يحدد مهام مديريات البيئة يف الواليات و تنظيمها 

– بناء على القرار الوالئي رقم 0925-18 املوؤرخ يف 01 اأفريل 2018 املت�صمن جتديد جلنة مراقبة املوؤ�ص�صات امل�صنفة على م�صتوى الوالية 
- بناء على القرار الوالئي رقم 0343 -20 املوؤرخ يف 08 مار�س 2020 املت�صمن تعيني االأ�صخا�س املوؤهلني للقيام مبهام املحافظني املحققني يف 

جمال التحقيقات حول املالئمة و عدم املالئمة ل�صنة 2020.
-بناء على املوافقة املدنية رقم 28-20 املوؤرخة يف 09 جانفي 2020 على موجز التاأثري على البيئة املنجزة من طرف مكتب الدرا�صات التقنية 

يف البيئة مقبل وهيبة 
-بناء على عقد الهبة رقم 1370املوؤرخ يف 06 جويلية 1999 لدى املوثق االأ�صتاذ كما�س عزيز الواقع ببلدية تازمالت .

باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة للولية
يقرر

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي ملدى التاأثري على البيئة مل�رصوع مع�رصة الزيتون 
لفائدة ال�صيد بن م�صعود جعفر الواقعة باملكان امل�صمى الطريق الوطني رقم 26 تازمالت بلدية تازمالت و ذلك ابتداء من : 2020/07/15 اىل غاية 

2020/07/29
املادة 02 : يعني ال�صيد : يا�صة عي�صى ، مهند�س رئي�صي يف الفالحة  ، كمحافظ حمقق للقيام بت�صجيل كل املالحظات الكتابية اأو ال�صفوية التي 
ميكن اأن يبديها املواطنون اأو امل�صالح املعنية بخ�صو�س امل�رصوع يف �صجل مرقم و موؤ�رص عليه يفتح لهذا الغر�س ، و يف حالة تعذره ي�صتخلفه 

ال�صيد: برا�س لطفي ، طبيب بيطري لالإدارة االإقليمية 
املادة 03 : يفتح ال�صجل على م�صتوى بلدية تازمالت، يف فرتة اأوقات العمل الر�صمية خالل مدة خم�صة ع�رص )15( يوما املقررة للتحقيق و ذلك لكي 
يت�صنى لكل �صخ�س االطالع عليه كل يوم ) ما عدا اأيام اجلمعة و ال�صبت و اأيام العطل ( و بدون مالحظاته اأو ير�صلها كتابيا اإىل املحافظ املحقق 

املادة 04 : يقوم املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات و جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�صيح العواقب املحتملة للم�رصوع على البيئة 
على اأن يختم التحقيق براأي �رصيح حول املالئمة اأو عدم املالئمة

املادة 05 : ي�صهر هذا القرار عن طريق التل�صيق مبقر الوالية ، و كذا دائرة و بلدية تازمالت كما ي�صهر بجريدتني يوميتني لتمكني املواطنني من 
االطالع عليه .

املادة 06 : يكلف ال�صادة : االأمني للوالية ، مدير التنظيم و ال�صوؤون العامة ، مدير البيئة ، رئي�س دائرة تازمالت ، رئي�س املجل�س ال�صعبي لبلدية 
تازمالت ، و املحافظ املحقق ، كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذا القرار الذي �صيدرج �صمن القرارات االإدارية للوالية .

قرار رقم 0732 موؤرخ يف 01 جويلية 2020
يت�سمن فتح حتقيق عمومي ملدى التاأثري على البيئة مل�سروع 

مع�سرة الزيتون
لفائدة ال�سيد بن م�سعود جعفر الواقعة باملكان امل�سمى الطريق 

الوطني رقم 26 تازمالت بلدية تازمالت
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نرفع  ونرجع   ، ال�شيئ  نفعل  اأننا  املفارقة 
بها  علمنا  ،رغم  اآثاره  من  ن�شكو  عقريتنا 
ون�شكو   ، النار  على  البنزين  ن�شب  العجب 

ا�شتعار لهبها و تطاير �رشرها .
نعي�ش  ، ونحن  اأيامنا  واقع  املتاأمل يف  اإن 
هذا الوباء بكل ما فيه من جربوت ، يكت�شف 
تفاهة عقولنا ب�شهولة ، رغم الإجماع على 
لن  الأ�رشار  باأقل  املحنة  هذه  جتاوز  ان 
يكون اإل بالحرتام ال�شارم لتدابري الوقاية 
هذا   ، املنزيل  الحتبا�ش  راأ�شها  وعلى 
التدبري الذي ل ننكر ق�شاوته على النف�ش ، 
غري اأن هذه الق�شاوة اإذا قي�شت مع الوجع 
ممن  املوت  من  الراجعون  �رشده  الذي 
اأ�شيبوا بهذا الفريو�ش ، اأو اأمل الفقد حني 
من  �شدع  يف  يودعون  ال�شحايا  اأن  ن�شمع 
بعد  الرتاب  كومة  فوقهم  لتو�شع  الأر�ش  
اأن ير�شون برطل من اجلري ، دون مرا�شيم 

جنازة ، يكفي لرجوع عقل جمنون .
ي�شمع  ل   ، ال�شارع  خلطاب  املن�شت  اإن   
تتقاذفها  عري�شة  طويلة  ينبغيات(  )ما  اإل 
اأن  يجب  ما  يعرف  فالكل   ، اجلميع  ال�شن 
يكون عليه حاله ، وما ينبغي اأن تكون عليه 
التعاي�ش  والكل يعرف موجبات   ، �شلوكاته 
الوقاية  ، و تدابري  الو�شع اخلطر  مع هذا 
التي دونها موته و موت غريه ، اإل اأن التهور 
تعج  فمازالت   ، �شوارعنا  يف  ال�شيد  هو 
بالنا�ش املجتمعني على اأر�شفة الطرقات 
 ، وقاية  تدابري  ل  و  احرتازات  اأدنى  دون 
يت�شيد  له طاقة جذب  الفريو�ش  كاأن هذا 
بها �شحاياه اإن حياتنا اليوم �شارت تتعاوم 
يف فراغ املاينبغيات التافهة ، املوؤدية اإىل 

التهور القاتل .
وطاأته  ثقل  رغم  �شهل  اليوم  املاينبغي  اإن 
على النف�ش ، فيكفي اأن يلتزم الواحد بيته 
، يكفي اأن نتباعد قليال ، يكفي اأن نرتدي 

ِكمامة.
 ، الرعناء  اجلوفاء  املاينبغيات  من  يكفي 
 ، الكل  يخرتقها  و  الكل  بها  يت�شدق  التي 
بالعنف  تنفيذها  اإىل  تدعو  �شارت  والتي 
منا  يكتفي  لن  واإل   ، ال�شارم  ال�رشعي 
الفريو�ش اإل حينما يكتفي الدود من جذع 

ال�شجرة .    

عني الدفلى

تدمري قنبلة تقليدية 
ال�صنع

ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي، 
يوم 21 جويلية 2020، قنبلة )01( تقليدية ال�شنع 
ومواد ومعدات ت�شتعمل يف اإعداد املتفجرات، 
واأفر�شة،  واألب�شة  غذائية  مواد  اإىل  بالإ�شافة 
وذلك خالل عملية بحث ومت�شيط بعني الدفلى 

بالناحية الع�شكرية الأوىل.

احلماية املدنية باملدية 

م�صاعدة امراأة لو�صع 
مولودها ببني �صليمان

املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  اأعوان  متكن 
مل�شاعدة  التدخل  من  اأم�ش  اأول  �شليمان  ببني 
منزلها  داخل  مولودها  و�شعت  حامل  امراأة 
و�شط  بالنجاح،  العملية  تكللت  ،حيث  العائلي 
فرحة لالأهل وفريق التدخل على حد �شواء، ليتم 
نقل الأم وابنها يف ظروف جيدة مل�شت�شفى بني 
الالزمة،  ال�شحية  الرعاية  تلقت  اين  �شليمان، 
لتوؤكد هذه العملية الر�شالة النبيلة جلهاز احلماية 

املدنية يف كل الظروف. 
ر. بوخدميي

مت اإجال�ؤه من فرن�سا

جزائري مرحل يركع فرحا
اأقدم مواطن يف العد الرابع من العمر ملا نزل من 
الطائرة التي اأجلته من فرن�شا اإىل مطار مي�شايل 
اأر�ش  على  بال�شجود  اأم�ش  اأول  م�شاء  احلاج  
املطار �شكرا هلل �شبحانه وتعاىل بعد و�شل ار�ش 
الوطن . املواطن واإن مل يك�شف عن معاناته  من 
بحكم   منه  التقرب  من  نتمكن  مل  بعدما  الغربة 
الإجراءات امل�شددة لكنه  ا�شهر خ�شوع كبري يف 
ال�شجود واإطالة يف الدعوات ما يوؤكد مدى حنينه 
ويتوفى  زيارته  من  يحرم  ان  كاد  الذي  للوطن  
بالكورونا ، هذا  وقد خ�شع كل من ح�رش  الواقعة 
من ت�رشف الرجل   املنحدر من تلم�شان الذي 

تداولت �شوره مواقع التوا�شل الجتماعي .
م.ب

للمرة الثالثة

 تاأكيد اإ�صابة الرئي�س 
الربازيلي بكورونا

على  اأجريت  التي  الطبية  الفحو�شات  اأّكدت 
للمرة  بول�شونارو  جايري  الربازيلي  الرئي�ش 
واأ�شاف  كورونا  بفريو�ش  اإ�شابته  الثالثة، 
رئا�شة  يف  الإعالمي  املكتب  عن  �شادر  بيان 
بول�شونارو  حالة  الربازيلية،اأن  اجلمهورية 

ال�شحية جيدة وم�شتقرة.

قلم جاف

املاينبغيات ..
الوليد فرج

اإدانة رئي�سها ب07 �سنوات مع الأمر بالقب�ض

مفت�صية مراقبة وهمية لالبتزاز والتزوير بوهران
نطقت م�ساء  اأم�ض  حمكمة  اجلنح بحي جمال 

الدين بوهران اإدانة  مدير التجارة ال�سابق 
لوهران"ع ل"، ب�سنة �سجنا نافذا، �ق�ست يف حق 
رئي�ض الفرع النقابي ال�سناباب “ب.�” ��سديقه 
رئي�ض  اأدين  فيما  نافذا،  �سجنا  اأ�سهر   6 “ك.م” بـ 
املفت�سية الوهمية “ر.م” الذي ليزال  يف حالة 
فرار بـ 7 �سنوات �سجنا نافذة مع الأمر بالقب�ض 

، �ذلك بعد ثبوت اإن�سائهم ملفت�سية مراقبة 
�همية، البتزاز �التز�ير �ا�ستعمال املز�ر.

حممد بن ترار

وقائع الق�شية  اإىل معلومات  تلقتها  
القت�شادية  الفرقة  من  عنا�رش 
الولئية  للم�شلحة  التابعة  واملالية 
تفيد  بوهران   الق�شائية  لل�رشطة 
قامت  اإجرامية  ع�شابة  بن�شاط 
وهمية  مراقبة  مفت�شية  باإن�شاء 

عن  الولية  جتار  بكبار  ترت�شد 
باأنهم جلنة مراقبة  اإيهامهم  طريق 
مديرية  من  امل�شتوى  رفيعة 
الأعوان   لتمكن   لوهران  التجارة 
املتكونة  ا  بال�شبكة  الإطاحة  من 
ملديرية  تابعني  اإطارات   4 من 
باإن�شاء   قيامها  بعد  التجارة، 
ت�شتهدف  وهمية  مراقبة  مفت�شية 

اأموال  ل�شلبهم  بالولية  التجار  كبار 
مع  البتزاز  طريق  عن  طائلة 
حيث  املزور.،  وا�شتعمال  التزوير 
تفتي�ش  اأوامر  كانوا  اأنهم   تبني 
بال�شغط  خاللها  يقومون  مزورة 
على  واإجبارهم  �شحاياهم  على 
عدم  مقابل  مالية  مبالغ  ت�شليمهم 

بعد  لكن  تغرميهم  اأو  �شلعهم  حجز 
املديرية  عون   ان  تبني  توقيفهم 
لهم   لعالقة  عنا�رش  و03  متقاعد 
ا�شتغالل  �شوء  بتهم  متابعتهم  ليتم 
الوظيفة، حترير وثيقة تثبت وقائع 
غري �شحيحة و�شنع طوابع دون اإذن 

من ال�شلطات املخولة قانونا.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة � ال�سفر العدد 4
�سند�ق التقاعد يبادر مبرافقة املتقاعدين

ارتياح لرزنامة �صب املعا�صات 
قالت م�شوؤولة الت�شال والإ�شغاء 
ب�شندوق التقاعد لولية م�شتغامن 
املوؤ�ش�شة  ان   " فرح  مقدم   "
تاأطري  عملية  تنظيم  يف  جنحت 
مرافقة املتقاعدين اإىل مكاتب 
الربيد بعد اختيار مكتب بريدي 
ويتعلق   " منوذجي   " بالولية 
الأمر مبكتب بريد حي " ل�شيا" 
اإىل  املتحدثة  ذات  واأ�شارت 
مراد   " املوؤ�ش�شة  مدير  تكليف 
الإطارات  من  لعدد   " مالكي 
عرب  العملية  لتاأطري  الأكفاء 
املعني  الربيدي  املكتب 
العديد  تفاعل  اإىل  م�شرية 

الأجراء  مع  املتقاعدين  من 
�شندوق  اقره  الذي  التنظيمي 
م�شتغامن  لولية  التقاعد 
مكاتب  على  ال�شغط  لتخفيف 
الربيد بعد اإقرار رزنامة جديدة 
املتقاعدين  معا�شات  ل�شب 
الإ�شغاء  م�شوؤولة  واعتربت 
والت�شال بال�شندوق اأن مرافقة 
عدد من و�شائل الإعالم منها " 
الو�شط " يف حت�شي�ش املواطنني 
اجلديدة  بالرزنامة  واإعالمهم 
�شعيد  على  هامة  نتائج  حقق 
مبكاتب  التواجد  عملية  تنظيم 
الربيد داعية يف ذات ال�شياق اإىل 

من�شات  يف  ال�شتثمار  �رشورة 
اأي  لت�شوي  احلديثة  التوا�شل 
حت�شني  تخ�ش  جديدة  تدابري 
رهان  وهو  العمومية  اخلدمات 
يويل له �شندوق التقاعد بالولية 
واأ�رشف  هذا  الهامة  الأولوية 
اإطارات �شندوق التقاعد بولية 
حي  بريد  مكتب  عرب  م�شتغامن 
" ل�شيا" الواقع بو�شط املدينة 
م�شتغامن على و�شع املعقم لكل 
متقاعد يقوم با�شتخراج معا�شه 
املواطنني  توجيه  ثم  ال�شهري 

اإىل ال�شبابيك املعنية .
 حممد .م

املدير  ديوان  رئي�ش   اأ�رشف 
جمال  بريكة  للجمارك  العام 
ولية  وايل  مبعية  اليوم  �شباح 
حفل  على  اأمومن  تلم�شان 
حمود  العميد  املفت�ش  تن�شيب 
اأق�شام  ملفت�شية  رئي�شا  جمال 
خلفا  بالغزوات  اجلمارك 
حممد  اإبراهيم  العميد  للمفت�ش 
 ، اأخرى  مهام  اإىل  حول  الذي 
العميد  املفت�ش  تن�شيب  مت  كما 

ملفت�شية  رئي�شا  كرمي  خلوف 
خلفا  مبغنية  اجلمارك  اأق�شام 
عي�شى"،  ليقارا  العام"  للمراقب 
اأن  الديوان  رئي�ش  اأ�شار  وقد 
اإطار  يف  جاءت  التن�شيب  عملية 
اقرها  التي  العادية  احلركة 
املدير العام للجمارك  من اأجل 
�شخ دماء جديد يف  القطاع الذي 
يقع على عاتقه حماية القت�شاد 
الوطني  وحماربة التهريب ب�شتى 

مفت�شيتي  وتعد  هذا   ، اأنواعه 
من  ومغنية   بالغزوات  اجلمارك 
اأهم املفت�شيات ن�شاطا بتلم�شان 
حيث اأن الأوىل مرتبطة  باحلدود 
الذي  الغزوات  وميناء  البحرية 
حيث  من  وطنيا  الرابع  ي�شنف 
مغنية  تعرف  فيما    ، احلركة  
اجلهة  من  اجلزائر  بوابة  بانها 

الغربية  
حممد .ب

على راأ�ض اأق�سام اجلمارك مبغنية �الغز�ات

تن�صيب  مفت�صني جدد 

من  الع�رشات  اأم�ش  �شبيحة  جدد 
ل�شنة   2 �شكنات �شيغة عدل  مكتتبي 
ولية  مقر  اأمام  احتجاجهم   2013
و�شفوه  مبا  منهم  تنديدا  البويرة 
بالف�شل الذريع مل�شاريع هذه ال�شيغة 
فيها  ا�شتلم  اأخرى  بوليات  مقارنة 
هنا  فيما  فيما  �شكناتهم  اأ�شحابها 
�شنوات   7 منذ  مكانها  تراوح  لتزال 
رفع  ال�شياق  ويف   ، النتظار  من 
بيان  عرب  مطالب  عدة  املحتجون 
ت�شلمنا ن�شخة منه منها اإعادة النظر 
تكن  التي مل  الأخرية  الختبارات  يف 
اآلف   3 من  اأزيد  ومتكني  من�شفة 
�شكناتهم  مواقع  اختيار  من  مكتتب 
والإ�رشاع يف توزيع ح�شة 325 م�شكنا 

حل�شة  اجلزئي  التوزيع  مع  جاهزا 
وكذا  الن�شيم  مبوقع  م�شكنا   2000
الطعون  اأ�شحاب  ق�شية  معاجلة 
التخ�شي�ش  ب�شهادات  اخلا�شة 
 ، وغريها  الرابع  ال�شطر  وا�شتخراج 
امل�شاريع  انطالق  بعدم  نددوا  كما 
بن�شب  الأخرى  تاأخر  و  املربجمة 
تدخال  ت�شتدعي  �شئيلة  اإجناز 
 ، امل�شوؤولة  اجلهات  من  حازما 
املجل�ش  رئي�ش  ا�شتقبل  جهته  ومن 
بوتاتة"  "اأحمد  الولئي  ال�شعبي 
باإي�شال  ووعدهم  املحتجني  ممثلي 
ان�شغالتهم للجهات املعنية يف اأقرب 

الآجال .
اأح�سن مرز�ق

م�ساريع متاأخرة �اأخرى مل تنطلق

مكتتبو �صكنات عدل يجددون 
احتجاجهم بالبويرة

بريطانية  جتارب  اأظهرت  بعدما 
مر�شى  بني  الوفاة  ملعدل  خف�شه 
امل�شت�شفيات،  يف  كوفيد-19 
اليابانية،  ال�شحة  وزارة  اعتمدت 
ثانيا  عالجا  ديك�شاميثازون، 
الوزارة  واأدرجت  الفتاك  للمر�ش 
اإىل  عالجي  كخيار  ديك�شاميثازون 
امل�شاد  رميدي�شفري  عقار  جانب 
�رشكة  تنتجه  الذي  للفريو�شات 
مراجعة  اأحدث  �شاين�زس، يف  غيلياد 
بفريو�ش  اخلا�ش  الإر�شادات  لكتيب 
تغطية  املراجعة  ونالت  كورونا 
الإعالم  و�شائل  يف  النطاق  وا�شعة 
نتائج  واأظهرت  الأربعاء.  اليابانية، 
يف  الباحثون  عنها  اأعلن  جتارب 

املا�شي  ال�شهر  املتحدة  اململكة 
الرخي�ش  العقار  ديك�شاميثازون،  اأن 
عائلة  من  ال�شتخدام  الوا�شع 
يف  الأول  العقار  هو  ال�شتريويدات، 
قال  فيما  كوفيد-19،  مر�شى  اإنقاذ 
م�شاعي  يف  كبري  تطور  اإنه  العلماء 

الت�شدي جلائحة فريو�ش كورونا.

اليابان

 اعتماد " ديك�صاميثازون  " 
لعالج كورونا

اآهات مواطن
 

الق�شاء  على  عاكفة  اجلديدة  اجلمهورية  باعتبار 
رئي�ش  تعليمات  خالل  من  البريوقراطية  على 
اجلمهورية الذي تكلم يف تدخالته عن الرتاكمات 
لالإدارة  ال�شرب احل�شن  ال�شلبية عن  اأنواعها  ب�شتى 
من اأجل املواطن وم�شاهمة يف التنمية و احل�شارة 
يهمهم  من  انتباه  نلفت  اأن  اليوم  هذا  يف  ارتاأينا 
الأوروبية  بالإدارة  يدور  مبا  عامة  ب�شفة  الأمر 
باملواعيد  مواطنيها  مع  تتعامل  التي  الناجحة 
املعاناة  من  كثرية  جوانب  على  املواعيد  هذه 
اليومية للمواطن و جتعله مرتاح البال جتاه الإدارة 
اأح�شن  التي هي الأخرى تتكفل ب الإجراءات يف 
الظروف و يف وقت قيا�شي خ�شو�شا و اأننا نعي�ش 
ظرف �شعب  فريو�ش كورونا الذي يتطلب معاجلة 
و�شائل  اأن  الإ�شارة  مع  اآمنة  احتياطات  و  خا�شة 
التوا�شل احلديثة كفيلة باأن تتخذ املواعيد ربحا 
ل  التي  امل�شتمرة  الفو�شى  عن  الق�شاء  و  للوقت 

تخدم املواطن و ل تخدم الإدارة يف حد ذاتها.
�سعيد نوي



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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