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تبون ي�سيد بدور �سباط واأعوان اجلهاز وي�سدد:

ال�سرطة اجلزائرية منوذج يف االحرتافية 
اأ�ساد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأداء ال�سرطة اجلزائريـة اليوم،الفتا باأنها اأ�سحت منوذجا يف 

االحرتافية العالية امل�سهود لها بالتجربة واخلربة يف حميطنا اجلهوي ويف العامل.

اإميان لوا�س

رافع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
اإىل  تهنئة  ر�سالة  خالل  من  تبون 
ال�رشطة  �سلك  واأعوان  �سباط 
الـ58  الذكرى  اإحياء  مبنا�سبة 
للدور  اجلزائرية،  ال�رشطة  لتاأ�سي�س 
الذي يلعبه �سباط و اأعوان ال�سلطة، 
امللقاة  النبيلة  املهام  باأن  م�سددا 
على عاتق جهاز ال�رشطة متلي علينا 
اإىل جانب التقـدير والعـرفــان، ال�سعي 
والتحفيزات  املناخ  لتـوفـري  الـدائم 
وتعزيز  ترقيته،  على  امل�سـاعدة 
من   باأنه  معتربا  امليدانية،  قدراته 

تظل  اأن  العمومية  ال�سلطات  واجب 
املزيـد  اإىل  ودافًعا  داعًما  �سنًدا 
املواكبة  واالحرتافيـة  الفعالية  من 
التـ�سـدي  على  والقــادرة  للعــ�سـر 
االنحرافـات  كل  وردع  للجرمية، 
وال�سعور  ال�سكينة  وب�سـط  واالآفات، 

باالأمان يف اأو�ساط املجتمع.
لبـناتها  ليحق  اإنه   »: تبون  وقال 
من  ال�سباط  اإطاراتها  من  واأبنائها 
االأعوان  ومن  امل�ستويات  خمتلف 
باملكـا�سـب  يعــتزوا  اأن  واملنت�سبني 
اأداء  علـيها  ي�سهـد  التي  املحقـقة 
حيث  اليوم،  اجلـزائرية  ال�رشطة 
االحرتافية  يف  منوذجا  اأ�سحت 

بالتجربة  لها  امل�سهود  العالية 
ويف  اجلهوي  حميطنا  يف  واخلربة 

العامل”.
و�سدد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
اجلزائرية   ال�رشطة  باأن   باأن  تبون 
بلغت هذه املكانة املرموقة بف�سل 
واجلهود  امل�سنية،  الت�سحيات 
بنات  بذلها  التي  املخل�سة  الوطنية 
وبف�سل  ال�رشطة،  جهاز  واأبناء 
مدار  على  اأحرزه  الذي  الر�سيد 
قوته  يف  و�ساهم  املا�سية  ال�سنوات 
بني  التمازج  امليدانية  وفعاليته 
ال�سباب  وحيوية  االإطارات  خربة 
ب�سفوف  االلتحاق  على  امُلْقدم 

الر�سمي،  يها  بِزّ واالعتداد  ال�رشطة 
وان�سباطها  الوطني  وبالتزامها 
املهني، قائال :« اليوم ونحن نحتفي 
بالذكرى الثامنة واخلم�سني لتاأ�سي�س 
بكل  نتذكر  اجلزائرية،  ال�رشطة 
دفعوا  الذين  اأولئك  وعرفان  تقدير 
الوطني،  الواجب  �سبيل  يف  حياتهم 
اهلل  رحمة  اأرواحهم،  اأمام  وننحني 
عليهم، واأولئك الذين ق�سوا �سنـوات 
اأ�سـرة  اأح�سان  يف  حيـاتهم  مـن 
بكل  اليــوم  ويخـلدون  ال�سـرطة، 

ا�ستحقاق للتقاعد امل�رشف«.
الن�ساء   « تبون  الرئي�س  و حيا 
اأمن  على  ال�ساهرين  والرجال 

نهار،  ليل  واملمتلكات  االأفراد 
جناعة  من  به  يَتحلَّون  مبا  ون�سيد 
لتطبيق  امليدان  يف  واحرتافية 
على  واحلفاظ  اجلمهورية  قوانني 
لراحة وطماأنينة  العام خدمة  االأمن 

املواطنات واملواطنني«.
و اأ�ساف رئي�س اجلمهورية :« يف  هذا 
اأيديهم  على  اأ�سد  بالذات   الظرف 

وهم يبذلون جهودا م�ساعفة، نقـّدر 
واجلـزائر  و�سعــوباتــها  ها  م�سـاَقّ
تواجه وبـاء كورونـا كوفـيـد 19، اأ�سـُدّ 
للمعاناة  مدركا  اجلميع  اأيدي  على 
تُبعد  التي  املتوا�سلة  والت�سحيات 
االأهل  عن  ال�رشطة  واأبناء  بنات 
اال�ستثنائية  االأيام  هذه  يف  واالأ�رشة 

ال�سعبة.

وزير اخلارجية �سربي بوقادوم 

ال يوجد راف�ض للمقاربة اجلزائرية حلل االأزمة الليبية
.     وحدة الرتاب الليبي خط احمر

بوقادوم،  �سربي  اخلارجية،  وزير  قال 
اأنه حلد اليوم ال يوجد اأي طرف رف�س 
املقاربة اجلزائرية حلل االأزمة يف ليبيا، 
كل  اإقناع  على  اجلزائر  اإ�رشار  جمددا 
الفرقاء الليبيني، للحفاظ على �سيادتهم 
احلل  منطلق  من   ، الرتابية  ووحدتهم 
والتي  ليبيا،  يف  ال�سيا�سي  الدبلوما�سي 
ال تختلف ح�سبه، مع خمرجات موؤمتر 
برلني، مع الوقوف على م�سافة واحدة، 
بال�رشاع،  املعنية  االأطراف  كل  من 
النظر  وجهات  تقريب  اإمكانية  لتواجد 
بينها، الراف�سة للغة املدفعية والذبابة.
له  لقاء  يف  بوقادوم  واأورد 
اأ�سبحت  النريان  »اإن  مع RT بالعربي، 
اأعلى  االآن، و�سوتنا �سيكون  اإلينا  اأقرب 
اأن  اعتبار  على  ف�ساعدا،  اليوم  من 
وم�سلحة  القومي  اأمننا  مت�س  امل�ساألة 
قائال:  االأوىل،  بالدرجة  اأ�سقائنا 
اأي  الحت�سان  م�ستعدة  اجلزائر  »اأن 
مفاو�سات بني االأطراف الليبية«، مذكرا 
اأننا الزلنا على ات�سال دائم مع االأطراف 
يف  بالق�سية،  معنيني  والغري  املعنيني 
الإ�رشاك  ت�سعى  بالدنا  اأن  منه،  اإ�سارة 

حتى االأطراف ال�سعبية غري الر�سمية.

م�ساع ثالثية لتحريك اآلية دول اجلوار
الليبية،  القبائل  ت�سليح  خطورة  وحول 
عدم  اأن  نيوزميكر،  �سيف  اأف�سح 
املزمع  حل  يف  الليبية  القبائل  اإ�رشاك 
يف  ليبيا  خطري  منحنى  ياأخذ  لالأزمة، 
من  تخوف  بوجود  معرتفا  عنه،  غنى 
تاأثري ذلك على امل�ستقبل الليبي، مبينا 
اأن املقاربة اجلزائرية مبنية على ثالث 
مبادئ، هي احلل ال�سلمي ورف�س احلل 
الع�سكري، وقف اإطالق النار، وال�رشوع 
كل  رف�س  مع  جدية،  مفاو�سات  يف 
التدخالت اخلارجية، اىل جانب �رشورة 
االلتزام و احرتام حظر توريد االأ�سلحة، 
حد  على  اليوم،  حلد  يتوقف  مل  الذي 

تعبريه.
النظر  وجهات  تباين  بخ�سو�س  اأما 
امل�سدر،  نف�س  اأ�ساف  املنطقة،  يف 
اجلزائر  بني  كبري  تقارب  هناك  اأن 
االأمر يف م�رش، م�سريا  وتون�س وكذلك 
اآلية  لتحريك  ثالثية  م�ساعي  هناك  اأن 
ال�سياق،  ذات  يف  مربزا  اجلوار،  دول 
تفهمه للتهديدات القومية التي تفر�سها 
الليبية، على جميع دول اجلوار،  االأزمة 

معها  تت�سارك  اجلزائر،التي  فيها  مبا 
1000 كلم من احلدود الربية، م�سددا اأن 
»خمرجات  حترتم  مل  االأطراف  بع�س 
ال�سالح  توريد  برلني«، بخ�سو�س حظر 

اإىل ليبيا.
زمن الدبلوما�سية

 ال�سامتة انتهى
جزائر  هناك  اأن  تاأكيده،  الوزير  جدد 
زمن  اأن  منه  اإ�سارة  يف  جديدة، 
واأنا  انتهى،  ال�سامتة  الدبلوما�سية 
التي  الدول  كل  على  منفتحة  اجلزائر 
حتمل نية ح�سنة للبناء، وخلق �رشاكات 
الرو�سي  التوافق  اأن  م�سريا  رابح،  رابح 
اجلزائري يف هذه الق�سية، متطابق اإىل 
اأن العالقة مع رو�سيا  حد كبري، خا�سة 
اأكرث  للتوطيد  وقابلة  قدمية  واجلزائر 
تتناف�س  ال  اجلزائر  باأن  مربزا  ح�سبه، 
اأي  توؤيد  بل  املطروحة  املبادرات  مع 
اأن  م�سريا  املنطقة،  يف  �سلمي  حل 
مكروه  اأي  بح�سول  ت�سمح  لن  اجلزائر 
ليبيا  يف  الو�سع  اإن  قائال  ليبيا،  مي�س 
للجزائر  بالن�سبة  قومي  اأمن  »م�ساألة 

وتون�س وم�رش«.
اأما يف امللف املايل، اعترب املتحدث، 

اأن اتفاق باماكو يجب اأن يطبق، خا�سة 
اأن كل االأطراف مع ذلك، الإر�ساء ال�سلم 

واال�ستقرار يف �سمال املايل.

ال يوجد م�سوؤول جزائري قال 
كلمة �سيئة يف حق املغرب

بخ�سو�س م�ستقبل العالقات اجلزائرية 
�سيف RT بالعربي،  اأكد  املغربية، 
املغرب  م�ستقبل  اأنه  بوقادوم،  �سربي 
»موحد«،  اأي  وحدته  يف  الكبري  العربي 
اأي  ت�سمع  لن  اأنها  للمذيعة  مو�سحا 
يف  �سيئة  كلمة  يقول  جزائري  م�سوؤول 
االأ�سكال،  من  �سكل  باأي  املغرب،  حق 
والعالقات بني البلدين ال�سقيقني، تبقى 

مبنية على االحرتام املتبادل ال غري.
كما �رشح وزير اخلارجية، باأن اجلزائر 
تريد اإحداث اإ�سالحات �سيا�سية، داخل 
يتطلب  ذلك  لكن  العربية،  اجلامعة 
توافق اجلميع، مو�سحا يف ذات ال�سياق 
اإىل اأن موقف اجلزائر مع �سوريا كدولة 
�سقيقة، مكانها يف احل�سن العربي، واأن 
اإعادتها يتطلب عمال يف الكوالي�س، لن 

ندخر جهدا يف القيام به.
مرمي خمي�سة

رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة :

الو�سع الليبي مي�ض اجلزائر ب�سكل مبا�سر
.       اأ�سبحنا  طرفا �سيا�سيا مهما يف معادلة التغيري

.        اجلائحة اأعطتنا احلالة احلقيقية لو�سع هياكلنا ال�سحية

باأن   الوطني  البناء  حركة  رئي�س  �سدد 
يتاأكد  بداأ  اجلديدة  اجلزائر  م�رشوع 
التي  باأن  املعادلة  يوم، الفتا  بعد  يوما 
تتحكم يف هذا امل�رشوع تتطلب تغيريا 
يف  كبريا  و�سدقا  الذهنيات،  يف  كبريا 
�سواء  االأطراف،  كل  لدى  االإرادات 
الفاعلني.  كل  اأو  املعار�سة  اأو  ال�سلطة 
عبد  الوطني  البناء  حركة  رئي�س  اأكد 
اأ�سبحت   احلركة  اإن  قرينة  بن  القادر 
الكثريون  يراهن  مهما  �سيا�سيا  طرفا 
النقلة  اإحداث  يف  م�ساهمتها  على 
املرجوة يف اإجناح عملية التغيري، داعيا 
و  لالقرتاح  قوة  تكون  اأن  وجوب  اإىل  
على  التاأطري،  و  املبادرة  اأ�سحاب 
الفراغ  مع  خا�سة  ال�سيا�سية،  الطبقة 
والركود الذي ت�سهده ال�ساحة ال�سيا�سية، 
ب�سبب العجز، اأو الوباء، اأو �سوء التقدير 
منذ بداية االأزمة و مع انطالق احلراك 

يف 22 فيفري..
الوطني  البناء  حركة  رئي�س  اعترب 
كورونا  وباء  باأن  قرينة   بن  القادر  عبد 

جوانب  من  الكثري  للم�سوؤولني  اأظهر 
الربامج  بع�س  يف  وال�سلبيات  النق�س 
ويف  الت�سيري  اأ�ساليب  ويف  احلكومية 
الفتا  االجتماعية،  ال�سلوكيات  بع�س 
االإيجابي  �سقها  يف  اجلائحة  هذه  باأن  
لو�سعنا  احلقيقية  احلالة  اأعطت  اأنها 
وال�سكانية،  ال�سحية  موؤ�س�ساتنا  وو�سع 
كما اأظهرت جوانب  ايجابية وح�سنة يف 
تعلق  ما  منها  خا�سة  املدين،  املجتمع 
بالعمل الت�سامني وباملبادرات ال�سبابية 

الرائعة والتلقائية.
واأبرز بن قرينة باأن  اجلزائر مثل غريها 
هذا  من  تنجو  مل  العامل  هذا  دول  من 
الوباء وتداعياته ، الفتا باأن الوباء  عّطل 
الكثري مم امل�سالح احليوية للبالد و�سّل 
االقت�ساد  وزلزل  االأن�سطة،  من  الكثري 

وقطاعاته الهامة واالأ�سا�سية
باأن حالة  قرينة   بن  القادر  عبد  و�سدد 
االنتقال التي عرفتها اجلزائر من جيل 
الثورة اإىل جيل اال�ستقالل، فر�س علينا 
تغيريا كذلك يف نظرتنا اإىل طبيعة احلكم 

اأ�ساليب  واإىل  ال�سيا�سية،  وال�رشعية 
وو�سائله،  التغيري  اأدوات  واإىل  العمل، 
اجليل  كان  ففي طبيعة احلكم   »: قائال 
ال�سيا�سية ثورية  ال�رشعية  ال�سابق عنده 
الدولة  واأ�س�ست  البالد  وجهادية حررت 
الوطنية ذات ال�سيادة واليوم نتحدث عن 
االنتخابية  ال�سيا�سية  ال�رشعية  امتالك 
ويف  الدميقراطية،  االآليات  طريق  عن 
هناك  كانت  ال�سابقة  الت�سيري  اأ�ساليب 
االنغالق،  من  ونوع  الت�سيري  يف  مركزية 
ال�سفافية  من  قدر  من  بد  ال  واليوم 
والالمركزية بروؤية علمية مدرو�سة، ويف 
اأدوات التغيري: كان االأ�سلوب هو املواالة 
اإىل  حاجة  يف  نحن  واليوم  واملعار�سة، 

اأ�سلوب جديد هو االإ�رشاك وال�رشاكة.
من  قرينة  بن  القادر  عبد   وحذر 
و  اأمن  زعزعة  تريد  التي  االأطراف 
اإن   »: م�سددا   ، اجلزائر  ا�ستقرار 
وطننا العزيز هو جزء من اإقليم ملتهب 
ل�سيادة  بالوكالة وانتهاك  تلتهمه حروب 
باأن  اجزم  اأكاد  و�سديقة  �سقيقة  دول 

اجلوار  يف  يحدث  الذي  من  كثري  جزء 
وطننا  وا�ستقرار  اأمن  منه  امل�ستهدف 
م�ستهدف  جي�سنا،  منه  م�ستهدف 
امتنا  منه  م�ستهدف  وحدتنا،  منه 
متزيق  منه  م�ستهدف  وا�ستقرارنا، 
منه  م�ستهدف  املجتمعي،  ن�سيجنا 

تفكيك جبهتنا الداخلية«.
باأن   الوطني  البناء  حركة  رئي�س  ولفت 
على  بناًء  تر�سم  االآن  الدولية  العالقات 
نظرية املنطقة احليوية واأمننا القومي 
من اأق�سى حدود الدول الل�سيقة بنا على 
اأقل تقدير، ولذلك مايحدث يف ليبيا اأو 
اأو ال�سحراء الغربية  اأو النيجر  يف مايل 
اأو حماوالت الدفع بالفلتان بتون�س كلها 
واملوقف  القومي  اأمننا  من  جزء  هي 
منها هو ما ت�سدره احلركة من مواقف 
عن  بعيدا  مطلقا  ذلك  غري  وال  ر�سمية 
مرتهنة  مواقف  اأو  زائفة  عواطف  اأي 
انتماءات  وال  الوطنية  م�سلحتنا  لغري 
غري االنتماء لثوابت بلدنا وال غري ذلك.
اإميان لوا�س

املدير العام للأمن الوطني 
خليفة اأوني�سي ي�سدد :

ترقية 451 �سرطي  متت وفق 
معايري مدرو�سة

الوطني،  لالأمن  العام  املدير  �سدد  
خليفة اأوني�سي باأن الرتقية التي ا�ستفاد 
الرتب  اإىل خمتلف  451 �رشطي  منها 
واملنا�سب متت يف �سفافية تامة وفق 
معايري انتقائية حددت بكل مو�سوعية 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع  واإن�ساف 
مهنية  و�سفات  التنقيط  �سلم  على 
واجلاهزية  االلتزام  اأبرزها  اأخرى 

وال�سلوك بالن�سبة لالإطارات.
قراأها  ر�سالة  يف  العام  املدير  اأكد  
بن  لل�رشطة  اأول  عميد  عنه  نيابة 
اجلديدة  الرتب  باأن  كرمي  عا�سور 
وامل�ستخدمني  ال�رشطة  �سفوف  يف 
ببع�س  ال�سنة  هذه  متيزت  ال�سبيهني، 
�سلم  على  اأدخلت  التي  التعديالت 
التنقيط الإدراج معايري اإ�سافية وتقييم 
�سفات مهنية اأخرى تتمثل اأ�سا�سا يف 
القيادة وااللتزام واجلاهزية وال�سلوك 
اإىل  اإ�سافة  لالإطارات،  بالن�سبة 
للمرت�سحني  خ�سي�سا  نقاط  اإدراج 
العملياتية  للم�سالح  التابعني  االآخرين 
املحفوف  ن�ساطهم  لطبيعة  مراعاة 
خليفة  و�سدد  واالإجهاد.  باملخاطر 
التي  الرتقية  عملية  اأن  اأوني�سي  
يف  �رشطي   451 ال�سنة  هذه  م�ست 
يف  متت  واملنا�سب  الرتب  خمتلف 
انتقائية  معايري  وفق  تامة  �سفافية 
واإن�ساف،  “مو�سوعية  بكل  حددت 
على  تدريجيا  القيد  برفع    »: الفتا 
لل�رشطة  الرئي�سيني  املفت�سني 
لتمكينهم من االرتقاء اإىل رتبة مالزم 
للم�ساعي  تتويجا  وهذا  لل�رشطة  اأول 

باحل�سول  توجت  والتي  املبذولة 
الوظيف  م�سالح  من  تفوي�س  على 
تخ�سي�س  ما مكن من  وهو  العمومي 
املوظفني  لهوؤالء  مايل  من�سب   120
اأمور  �سحية  اأ�سحابها  كان  الذين 
م�سارهم  تطور  دون  حالت  تنظيمية 
متا�سيا  �ست�ستمر  العملية  املهني،  
واملنا�سب املالية املتوفرة. و اأو�سح 
اإعداد  مهمة  اأن  باأن  املتحدث  ذات 
جلان  اإىل  اأ�سندت  التاأهيلية  القوائم 
درا�سة  على  اأع�ساوؤها  عكف  جهوية 
يف  م�ستندة  وو�سوح  بدقة  امللفات 
ذلك اإىل جملة من املعايري االنتقائية 
الأف�سل  الفر�سة  اإتاحة  منها  الغر�س 
قبل  وهذا  واأداء،  كفاءة  املوظفني 
اإحالة القوائم املتعلقة بذات الغر�س 
اإىل اللجنة املركزية التي عكفت هي 
للتاأكد  وتدقيقها  بفح�سها  االأخرى 
التي  املعايري  مع  تطابقها  مدى  من 
ح�سب  املرت�سحني  برتتيب  ت�سمح 
اأو  متيز  اأي  “دون  اال�ستحقاق  درجة 

مفا�سلة.
اإميان لوا�س

يف بيان تعزية �سادر عن النقابة الوطنية للق�ساة

وفاة قا�ض متاأثرا بفريو�ض  كورونا
  مبحكمة �سكيكدة

ك�سفت النقابة الوطنية يف بيان تعزية 
مبحكمة  وفاة  قا�س  عن  لها  لها 
ويتعلق   ، �سكيكدة  بفريو�س  الكورونا 
حممد  يو�سفي  بالقا�سي  االأمر 

ال�سالح  البالغ من العمر 41 �سنة.
بفريو�س  متاأثرا  تويف  الذي  القا�سي 
الذي  الوحيد  19  لي�س  كوفيد 
ت�سجيل  مت  بالفريو�س  واإمنا  اأ�سيب 

واأعوان  الق�ساة  من  الع�رشات 
بفعل  وجمال�س  حماكم  الق�ساء  بعدة 
باملتقا�سني  واحتكاكهم  عملهم 
عر�سة  يجعلهم  ما  وامللفات  يوميا 
ظل  يف  خا�سة  بالفريو�س  لالإ�سابة 
الوافدين  من  العديد  التزام  عدم 
من  الوقاية  بالتزامات  املحاكم  على 

الكورونا
حممد بن ترار
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هذه  الطريق  خارطة  تت�ضمن  كما 
لقانون  التطبيقية  الن�ضو�ص  ا�ضتكمال 
وزير  يرى  ال�ضاأن  هذا  يف  املحروقات 
يعد  �ضوناطراك مل  اأن »جممع  الطاقة 
باإمكانه حتمل العبء يف جمال التنمية 
اإىل  م�ضري  �رشاكات«,  اإىل  بحاجة  واأنه 

�رشورة تطبيق قانون �ضنة 2019 
يف اأقرب الآجال كما يتعلق الأمر اأي�ضا 
اأ�ضغال  ا�ضتئناف  يف  الوزير,  ح�ضب   ,
املكت�ضفة  احلقول  تطوير  و  التنقيب 
ن�ضبة  حيث  من  املوارد  تثمني  و 
ن�ضاطات  تركيز  اإعادة  و  ال�ضرتجاع 
الأ�ضا�ضية  مهنها  حول  �ضوناطراك 
�ضونلغاز  اأن  قائال  الوزير  ا�ضرت�ضل  و 

العديد  اإ�ضناد  على  �ضتعمل  جهتها  من 
اإ�ضافة  خارجية  لهيئات  ن�ضاطاتها  من 
يف  الطريق  خارطة  �ضتاأخذ  ذلك,  اىل 
احل�ضبان �ضيا�ضات التكامل القت�ضادي 
باإمكانية  عطار  ذكر  كما  الرقمنة.   و 
تبني �ضيا�ضة جديدة للتعريفة الطاقوية 
فيما تتعلق بكبار امل�ضتهلكني فقط مع 
الكهربائي  للتو�ضيل  الأولوية  اإعطاء 

العمل  فر�ص  يخلق  من  كل  »ل�ضالح 
فاإن  عطار,  لل�ضيد  ووفقاً  والرثوة«. 
تدمج  اأن  يجب  هذه  الطريق  خريطة 
تطوير  برنامج  هيكلة  اإعادة  اأي�ضاً 
للطاقة  اأكرب  مكانة  »لإعطاء  الطاقة 
باإيجاد  الأمر  يتعلق  كما  املتجددة«. 
منوذج �رشاكة مع وزارة املوارد املائية 
يف اإطار م�ضاريع حتلية املياه الوطنية.

يتوجه قطاع الطاقة نحو اعتماد خارطة طريق 
جديدة تتكفل بالرهانات امل�ستجدة التي من اأولويتها 

الإ�سراع يف تنفيذ الن�سو�س التطبيقية لقانون 
املحروقات و اأو�سح وزير القطاع خالل تراأ�سه 

لجتماع مع اإطارات �سامية من القطاع بح�سور وزير 
النتقال الطاقوي و الطاقات املتجددة �سم�س الدين 

�سيتور, اأنه يف اإطار الإنعا�س القت�سادي للبلد يجري 
حاليا اإعداد خارطة طريق حتت اإ�سراف جمموعة 

عمل ترعاها وزارة الطاقة و ت�سم ممثال عن كل هيئة 
و موؤ�س�سة تابعة للقطاع و ح�سب الوزير فان خارطة 

الطريق هذه التي �ستطرح على احلكومة تت�سمن 
الأعمال و الآجال املحددة منها تقريرا �سهريا حول 

مدى تنفيذها الذي �سيعر�س بدوره على احلكومة . 

ا�ستئناف اأ�سغال التنقيب و تطوير احلقول املكت�سفة

قطاع �لطاقة يتجه نحو تبني �آليات عمل جديدة
.      تبني �سيا�سة جديدة للتعريفة الطاقوية لكبار امل�ستهلكني 

امل�ضدرة  الدول  منظمة  ذكرت 
للنفط )اأوبك(, اأم�ص اجلمعة,على 
متو�ضط  ان  الإلكرتوين  موقعها 
عند  ا�ضتقر  خاماتها  �ضلة  �ضعر 
اأم�ص  للربميل  دولرا    44,62
دولرا   44,24 مقابل  اخلمي�ص, 
التي  اأوبك,  خامات  �ضلة  وت�ضم 
م�ضتوى  قيا�ص  يف  مرجعا  تعد 
من  نوعا   13 للمنظمة,  الإنتاج 
اجلزائري  �ضحاري  خام  �ضمنها 
يف  حلفائها  و  اأوبك  دول  وت�ضعى 
توازن  احداث  على  اأوبك+  اأطار 
يف �ضوق بني العر�ص و الطلب عرب 

بواقع  انتاجها   م�ضتوى  تقلي�ص 
خالل  يوميا  برميل  مليون   9,6
متديده  ومت  وجوان,  ماي  �ضهري 
�ضهرا اإ�ضافيا اإىل غاية 31 جويلية 
اجلاري وتبداأ املرحلة الثانية من 
اأوت  �ضهر  بداية  الإنتاج  اتفاق 
لالإنتاج  يومي  بتقلي�ص  املقبل, 
يوميا  برميل  ماليني  بـ8  يقدر 
ثم   ,2020 نهاية  حتى  وي�ضتمر 
مرحلة ثالثة بخف�ص اإجمايل ي�ضل 
 ,2021 مطلع  برميل  ماليني   6
من  اأفريل  �ضهر  حتى  وي�ضتمر 

العام  املقبل.

من �سمنها خام �سحاري اجلزائري

�سعر خامات �أوبك ي�ستقر عند 
44,62 دوالر� للربميل 

الوطني ماتداولته   الدفاع  وزارة  نفت  
على  وال�ضفحات  احل�ضابات  بع�ص 
حول   الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
الفريق رئي�ص  اإىل  ت�رشيحات مزعومة 
حول  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ص  اأركان 
دولة  يف  للو�ضع  الأخرية  التطورات 
ل  الأخبار   هذه  باأن  موؤكدة  ليبيا, 
وزارة  اأكدت   ال�ضحة.  من  لها  اأ�ضا�ص 
لها  بيان  خالل  من  الوطني   الدفاع 

الأعلى  القائد  اجلمهورية,  رئي�ص  باأن 
للقوات امل�ضلحة, وزير الدفاع الوطني, 
هو ال�ضلطة الوحيدة املخولة د�ضتوريا 
للجمهورية  الر�ضمية  لإ�ضدار املواقف 
جتاه  ال�ضعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

الق�ضايا الدولية والإقليمية احل�ضا�ضة.
و كذب ذات امل�ضدر ماتداولته  بع�ص 
مواقع  على  وال�ضفحات  احل�ضابات 
الجتماعي حول  ت�رشيحات  التوا�ضل 

اأركان  رئي�ص  الفريق  اإىل  مزعومة 
اجلي�ص الوطني ال�ضعبي حول التطورات 
الأخرية للو�ضع يف دولة ليبيا, اأين فندت 
موؤكدة    , الإ�ضاعات  هذه  مثل  قطعيا  
زرع  اإىل  الهادفة  املغالطات  هذه  باأن 
البلبلة وتوجيه الراأي العام الوطني نحو 
م�ضبوهة  اأجندات  خلف  ال�ضطفاف 
واملوقف  امل�رشف  امل�ضعى  تخدم  ل 
على  دوما  اجلزائر  داأبت  الذي  الثابت 

ال�ضقيقة,  ليبيا  الو�ضع يف  اتخاذه جتاه 
يف  اجلمهورية  رئي�ص  عليها  اأكد  والتي 
اجلزائر  بوقوف  املنا�ضبات,  عديد 
اأطراف  واحدة من جميع  على م�ضافة 
ليبي  اإىل حوار  الليبي والدعوة  ال�رشاع 
�ضيا�ضي  حل  اإىل  يف�ضي  بّناء,  ليبي   –
والزدهار  ال�ضتقرار  ي�ضمن  دائم 

لل�ضعب الليبي ال�ضقيق .
اإميان لوا�س

الوطنية ملمار�ضي  النقابة  رئي�ص  دق 
مرابط  اإليا�ص  العمومية,  ال�ضحة 
ال�ضغط   بخ�ضو�ص   اخلطر  ناقو�ص 
الطبية  الطواقم  على  املفرو�ص 
بفريو�ص  الإ�ضابة  حالت  تزايد  و 
كورونا,  م�ضددا باأنه اإن مل يتم  اتخاذ 
�ضنعي�ص  و�ضارمة  �رشيعة  اإجراءات 
اأزمة �ضحية حقيقية على حد قوله .

لقاء  بعقد  مرابط  اإليا�ص  طالب 
ا�ضتعجايل مع ممثلي القطاع وال�رشكاء 

الجتماعيني لدرا�ضة الو�ضع واخلروج 
بحلول من �ضاأنها منع حدوث اأزمة يف 

القطاع ال�ضحي.
وحمل مرابط املواطنني اأي م�ضوؤولية 
لتدهور الو�ضع ب�ضبب ك�رش اإجراءات 
عدم  باأن   معتربا  ال�ضحي,  احلجر 
لإجراءات احلجر  املواطنني  احرتام 
على  واأثر  الو�ضع  عقد  ال�ضحي 
اأ�ضحت  التي  الطبية  الطواقم  عمل 
ت�ضتقبل املئات من امل�ضابني,  اليوم 

�ضبه طبيني  واأعوان  اأطباء   »: م�ضيفا 
بالوباء  اإ�ضابتهم  يوميا جراء  ميوتون 

».
الطواقم  اإن  مرابط  اإليا�ص  واأ�ضار 
من  تعاين  امل�ضت�ضفيات  يف  الطبية 
الو�ضع  تدهور  نتيجة  رهيب  �ضغط 
حالت  وتزايد  البالد  يف  ال�ضحي 
الإ�ضابة بفريو�ص كورونا, م�ضريا باأن 
واملادية  الب�رشية  الإمكانيات  نق�ص 
مردوديتها  على  مبا�رش  ب�ضكل  اأثر 

واأدخل م�ضتخدميها يف دوامة نتيجة 
ارتفاع حالت الإ�ضابة بكوفيد 19.

وحمل اإليا�ص مرابط  اجلهات الو�ضية 
جزء من م�ضوؤولية الو�ضع الذي و�ضل 
اإليه القطاع ال�ضحي والذي تاأثر كثريا 
هذا  وتابع يف  كورونا,  جائحة  خالل 
ت�ضتفد  مل  الطبية  ال�ضياق:”الأطقم 
من العطل منذ ال�ضنة املا�ضية الأمر 

الذي اأثر عليها كثريا”.
اإميان لوا�س

للفتوى,  الوزارية  اللجنة  ك�ضفت 
بخ�ضو�ص  اأنه  اأم�ص,  لها,  بيان  يف 
املبارك,  الأ�ضحى  عيد  �ضالة 
فهي توؤدى يف البيوت بدون خطبة, 
جماعة بني اأفراد الأ�رشة الواحدة 
الأ�ضحية  اأن  حني  يف  فرادى,  اأو 
مع  العيد,  �ضالة  بعد  اإل  تذبح  ل 
الإجراءات  بكل  التقيد  �رشورة 

الوقائية املطلوبة.
وقت  اأن  اللجنة,  بيان  واأو�ضح 
�ضالة العيد, يكون بعد نحو ن�ضف 
مع  ال�ضم�ص,  �رشوق  من  �ضاعة 

مراعاة الختالف يف التوقيت بني 
خمتلف مناطق الوطن, م�ضرية اأنه 
لأ�ضحاب  العيد  �ضالة  اأداء  ميكن 
يف  العمل,  اأماكن  يف  املداومات 
تعظيما  وذلك  لهم,  املتاح  حدود 
لثوابها  وحت�ضيال  ال�ضعرية,  لهذه 

وبركتها.
ذات  يف  الفتوى,  جلنة  اأكدت  يف 
البيان, اأن الأ�ضحية ل تذبح اإل بعد 
�ضالة العيد, مع �رشورة التقيد بكل 

الإجراءات الوقائية املطلوبة.
مرمي خمي�سة

بخ�سو�س ت�سريحات ل�سنقريحة 

وز�رة �لدفاع تفند �سائعات من�سوبة لقائد �الأركان 

اإليا�س مرابط بخ�سو�س معاناة الطواقم الطبية 

مقبلون على �أزمة كربى ما مل نتد�رك �لو�سع

اللجنة الوزارية للفتوى تو�سح

هكذ� تتم  �سالة �لعيد وهذ� 
وقت ذبح �الأ�سحية

اأ�سغال دورة املجل�س ال�سعبي الولئي بالنعامة

�أع�ساء  يطالبون بالرحيل 
�لفوري ملدير �ل�سحة 

للمجل�ص  العادية  الدورة  عرفت 
ال�ضعبي الولئي بالنعامة املنعقدة 
ان�ضحاب  املا�ضي,  اخلمي�ص  يوم 
الولئي  ال�ضعبي  املجل�ص  اأع�ضاء 
ال�ضحي  الو�ضع  على  احتجاجا 
رحيل  ب�رشورة  مطالبني  بالولية 
املدير الولئي, و�ضبق هذه الواقعة 
تدخل ممثل املجاهدين يف كلمته 
الفتتاحية الذي طالب هو الآخر 
ال�ضحة  ملدير  الفوري  بالتوقيف 
ملا  احلل  من  جزاأ  رحيله  معتربا 
يعي�ضه القطاع من م�ضاكل بعد اأن 
اأثبت ف�ضله يف عملية الت�ضيري منذ 
زاد  وما  كورونا«,   « اأزمة  ظهور 
الو�ضع تعقيدا كرثة الحتجاجات 
هذا  وعقب  برحيله.  املطالبة 
اأعلن  بيان  حترير  مت  الن�ضحاب 
دعوا  الذين  املن�ضحبون  فيه 
اأجل  من  النعامة,  ولية  �ضلطات 
و�ضفوه  »ملا  حّد  لو�ضع  التدخل 
والتالعبات  والإهمال  باخلروق 
والالمبالة  اخلطرية  والتجاوزات 
اجتاه  والت�ضيب  التام  والغياب 
تطورات  من  ال�ضحة  ت�ضهده  ما 
خطرية ب�ضبب الت�ضيري الع�ضوائي. 
ال�ضحة  جلنة  لرئي�ص  تدخل  ويف 
�رشخة  عن  عبارة  كان  الذي 
الأول  التنفيذي  للم�ضوؤول  موجهة 
الو�ضع  بخ�ضو�ص  الولية  يف 
التي  ال�ضحة  تعي�ضه  ملا  الكارثي 
هي يف انهيار متوا�ضل اأمام التزام 
ال�ضمت من طرف جميع املعنيني, 
اأن  املتحدث  ذات  اأ�ضاف  و 
الأخطر من كل هذا التجاهل التام 

اجتاه املطالب الأ�ضا�ضية لالأطباء 
التي  املنحة  وحتى  املمر�ضني  و 
مل  لهم  اجلمهورية  رئي�ص  اأقرها 
بعد  الأنف�ص  باأ�ضق  اإل  ت�ضلهم 
متتالية,  اإ�رشابات  يف  دخولهم 
ال�رشاعات  ذلك  على  زيادة 
امل�ضت�ضفيات  داخل  والتكتالت 
التي  لل�ضحة  اجلوارية  والوحدات 
من  املرافق  هذه  م�ضريي  �ضببها 
املدراء الذين ن�ضبهم على  راأ�ص 

هذه الهياكل ال�ضحية .
ال�ضحة  جلنة  رئي�ص  وختم 
باملجل�ص ال�ضعبي الولئي تدخله 
وزارية  جلنة  اإر�ضال  ب�رشورة 
الكارثي  الو�ضع  على  لالطالع 
ترهن  التي  الت�ضيري  وم�ضاكل 
بولية  لل�ضحة  احل�ضن  ال�ضري 
التو�ضيات  اأهم  بني  النعامة, ومن 
املجل�ص  اأع�ضاء  بها  خرج  التي 
على  الولئي,امل�ضادقة  ال�ضعبي 
واإن�ضاء   pcr ك�ضف  جهاز  �رشاء 
ملراقبة  عاجال  اأزمة  خلية 
هذه  تطورات  اأهم  ومتابعة 
الو�ضائل  كامل  وتوفري  اجلائحة 
ا�ضتغالل  مع  لت�ضيريها  املادية 
وجتهيزها  ال�ضحية  الهياكل  كل 
الهتمام  و  طارئ  اأي  ل�ضتقبال 
والتوا�ضل  الإعالمي  باجلانب 
على  واحلر�ص  املواطنني  مع 
الطبي  ال�ضبه  مدر�ضة  ا�ضتغالل 
يف القريب العاجل مع ال�ضعي لدى 
وزارة ال�ضحة لإن�ضاء فرع مللحقة 

با�ضتور بالولية.
النعامة: اإبراهيم �سالمي

الغابات  لإدارة  العام  املدير  ك�ضف 
ت�رشيح  �ضحفي  يف  حممودي  علي 
الغابات  قد �ضجلت 648  باأن م�ضالح 
جوان  �ضهر  من  الفاحت  من  حريقا 
املنق�ضي واىل غاية الثاين والع�رشين 
ولية   40 عرب  اجلاري  جويلية  من 
م�ضنفة يف خانة الوليات الأكرث عر�ضة 
احلرائق  اأتت  حيث  الغابية  للحرائق 
الغابات  اأغلبها  من  3667هكتار  على 
كانت يف الوليات الو�ضطى وال�رشقية. 
�ضهر  اأن  حممودي  اأ�ضار  و  هذا 
عدد  كبريا يف  ارتفاعا  عرف  جويلية 

ت�ضبب  حريق   416 احلرائق  باإح�ضاء 
 19 مبعدل  هكتار   2785 اإتالف  يف 
هكتار   6.69 ومب�ضاحة  يوميا  حريق 
النريان  اأتلف  فيما  حريق,  كل  عن 
والتي  املا�ضي  جوان  �ضهر  امل�ضجلة 
هكتار   882 حريق   268 عددها  بلغ 
متركز 55  الغابية,كما   امل�ضاحة  من 
وليات   03 يف  احلرائق    من  باملائة 
فقط ,حيث تعد ولية  تيزي وزو هذه 
ب91  احلرائق  عدد  يف  رائدة  ال�ضنة 
تليها   هكتار    914 على  اأتى  حريق 
على  اأتى  حريق  ب43  بجاية  ولية 

�ضطيف  ولية  بعدها  مت  750هكتار  
هذا   , هكتار   350 اتلف  ب14 حريقا 
واأكد حممودي م�ضاحله ت�ضجل معدل 
 , يتلف 5.36 هكتار  يوميا  13 حريق 
ما  ت�ضكل  التي  الغابات  من  اأغلبها 
من  امل�ضاحات  باملائة   35 ن�ضبته 
فيما  هكتار  اأي  1288  املحروقة 
ت�ضكل  الأدغال ما ن�ضبته 26 من املائة 
مب�ضاحة 964 هكتار  يف حني  ت�ضكل 
من  املائة  من   39 ن�ضبة  الأحرا�ص 
 , هكتار   1415 مب�ضاحة  احلرائق 
اأن  للغابات  العام  املدير  واأكد  هذا 

العن�رش  هو  للغابات  املبا�رش  ال�ضبب 
الب�رشي , خا�ضة الفحامني والنحالني 
الذين  الطرق  والفالحني  وم�ضتعملي 
 , ال�ضجائر  رمي  بقايا  ليبالون  يف 
هذا واأ�ضار ذات امل�ضوؤول اأن م�ضالح 
بعد  كبريا  تطورا  عرفت  الغابات 
من  للتدخل  �ضاحنة  تدعيمها  ب80 
نوع مر�ضيد�ص , لكن تبقى العتداءات 
الغابات  ت�ضتوجب  اأعوان  على 
حلمايتهم  من  �رشورة  ت�ضليحهم 

بارونات الفحم واحلطب .
حممد بن ترار

55 باملائة منها بتيزي وزو بجاية  و�سطيف

698 حريقا �أتلف 3667هكتار من �لغابات خالل �سهرين   
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غرف  من  مقربة  م�صادر  ك�صفت 
احممد  مبحكمة  �صيدي  التحقيق 
اأمر  قد  لذات،  التحقيق،  اأن  قا�صي 
النائب  ملف  باإحالة  الأ�صبوع  نهاية 
الدين  بهاء  امل�صجون  الربملاين 
اأجل  من  اجلنح  حمكمة  على  طليبة، 
برجمة الق�صية بعد انتهاء التحقيقات 
غرفة  وتاأييد  اإىل  املوجهة  التهم  يف 
التهام ملجل�س ق�صاء العا�صمة لقرار 
يتم  اأن  املنتظر  من  حيث   ، الإحالة 
مبحكمة  اجلنح  على  ق�صم  اإحالته 
تهم ثقلية  بثالث  اأحممد  �صيدي 

وجهت له  تتعلق تبيي�س الأموال، منح 
مزايا غري م�صتحقة، والتمويل اخلفي 
وكان   ملف  هذا  �صيا�صية.،  لأحزاب 
طليبة اتخذ اأبعادا  دولية عقب فراره 
النائب  ويتواجد  هذا  تون�س  نحو 
الذي مت  الدين طليبة  الربملاين  بهاء 
احل�صانة  الربملانية  يف  من  جتريده 
املا�صي  اأكتوبر   03 منذ  ال�صجن 
باأمر من قا�صي التحقيق على خلفية 
فرار  يف  حالة  يف  ظل  بعدما  توقيفه 

منذ25 �صبتمرب .
حممد بن ترار

اجلمعة،على  �رشطي،�صبيحة  اأقدم 
مبدينة  لروكاد  بحي  جمزرة  ارتكاب 
امل�صكن  ق�صد  امل�صيلة،عندما 
رميا  بقتلها  قام  اأين  لزوجته  العائلي 
ت�صفية  يوا�صل  اأن  بالر�صا�س،قبل 
عائلتها،اجلرمية  من  اأفراد  ثالثة 
�صكان  جميع  وقعها  على  اهتز  التي 
اأم�س  �صباح  امل�صيلة،وقعت  ولية 
اجلمعة،ح�صب ما اأفاد به بيان املديرية 
عون  تنقل  الوطني،انه  لالأمن  العامة 
عنابة،اإىل  ولية  باأمن  �رشطة،يعمل 
مدينة امل�صيلة،اأين يتواجد �صكن عائلة 

زوجته،والتي كانت الزوجة قد تنقلت اإليه 
ال�رشطي  زوجي،اأين اأقدم  خالف  بعد 
على ا�صتخدام �صالحه الوظيفي م�صيبا 
يوا�صل  اأن  زوجته،قبل  املكان  يف عني 
عائلتها،بعد  من  اأفراد  ثالثة  ت�صفية 
ذلك  بعد  نف�صه  بينهما،لي�صلم  خالف 
الولية،واأ�صارت  اأمن  م�صالح  اإىل 
املديرية،وان التحقيق مفتوح حاليا من 
طرف النيابة املخت�صة والذي �صيحدد 
هذه  اإىل  اأدت  التي  والدوافع  الأ�صباب 

املاأ�صاة..
عبد البا�سط بديار

اجللفة : �سبع حممد

كل هذه العوائق ت�صاف لها عدم عناية 
مبعاناة  الولئية  و  املركزية  ال�صلطات 
كبريا  ت�صهد �صعفا  الولية حيث  �صكان 
حتى  انعدام  مع  ال�صحية  للرعاية 
للتخ�ص�صات القاعدية و عدم ا�صتفادتها 
من الهياكل القاعدية الطبية التي تغطي 
ال�صكاين   تعدادها  يتجاوز  بولية  العجز 

1.453.523 ن�صمة.
م�ست�سفيات انتهت �سالحيتها 

مت  الذي  الولية  عا�صمة  م�صت�صفى 
كاف  اأ�صبح غري  �صنة   36 منذ  افتتاحه 
بلدية اجللفة  �صكان  احتياجات  لتغطية 
والتجمعات ال�صكانية القريبة منها رغم 
بوبكر  املجاهد هتهات  م�صت�صفى  فتح 
مب�صت�صفى  ع�صكري(  )مدين،  املختلط 
حماد عبد القادر ، وعلى �صبيل املثال 
الولية  عا�صمة  م�صت�صفى  احل�رش   ل 
بالأ�صا�س  �صكانري  جهاز  به  يوجد  ل 
اخلوا�س،  اإىل  للجوء  املر�صى  مايدفع 
ال�صتعجالت  مل�صلحة  بالن�صبة  اأما 
لها  نهاية  ل  م�صاكل  يف  تغرق  فهي 
التي  العمل  ب�صبب ظروف  يومي  ب�صكل 
عدت �صعبة خا�صة لعدم قدرة م�صلحة 
يف  العجز  تغطية  على  ال�صتعجالت 
ا�صتيعاب الكثافة ال�صكانية تقارب ن�صف 
�صيق  لها  مثال  واقرب  ن�صمة  مليون 
م�صلحة الإنعا�س وعدم تواجد الأطباء 

الأخ�صائيون اأثناء وقت مناوبتهم.
اأما م�صت�صفى اأحمد بوقرة بحا�صي بحبح 
فتنعدم به اأب�صط الإمكانيات والو�صائل 
الطبي  للطاقم  املعتربة  اجلهود  لدعم 
اأمام  ت�صور  ميكن  فهل  طبي،  وال�صبه 
تزايد حالت الإ�صابة املوؤكدة بفريو�س 
كورونا  باأن يكون جهاز الك�صف بالأ�صعة 
بامل�صت�صفى  �صكانري(الوحيد  )جهاز 
Ge2paritte معطل ب�صبب خلل تقني 
يوميا  يتم  ذلك  وب�صبب   système
حا�صي  م�صت�صفى  من  املر�صى  حتويل 
على  و�صارة  عني  م�صت�صفى  اإىل  بحبح 

م�صافة 50 كم. 
بن  حممد  هاين  مل�صت�صفى  وبالن�صبة 
�صالحيته  انتهت  الذي  مب�صعد  الهادي 
لقدمه وقدم جتهيزاته  بالأ�صا�س نظرا 

والنق�س الذي يعرفه يف التاأطري الطبي 
يدفع  مل  هذا  اأن  اإل  الطبي  وال�صبه 
ال�صلطات اإىل اإعادة العتبار له ل�صيما 
ال�صتعجالت  م�صلحة  م�صتوى  على 
بالأ�صا�س  تعد  مل  والتي  وظيفية  غري 
ال�صكانية  الكثافة  ا�صتيعاب  على  قادرة 
دلدول،  �صلمانة،  م�صعد،  لبلديات 
فقط  غرف  ب06  قطارة  رحال،  �صد 

بال�صتعجالت.
بعني  خمتار  �صعداوي  م�صت�صفى  اأما 
 1968 �صنة  افتتاحه  مت  الذي  و�صارة 
على  قادرا  باملرة  يعد  مل  فاإنه 
ا�صتيعاب ال�صغط املوجود يف م�صاحله 
ال�صكانية  الكثافة  مع  متوافق  وغري 
والدوائر  و�صارة  عني  املنتدبة  للولية 
ولعلى  لها  املجاورة  والقرى  والبلديات 
�صورة م�صلحة الولدة التي حتتوي على 
20 �رشير فقط �صاهدا على هذا الواقع 

املزري
ي�صنع  الإدري�صية  م�صت�صفى  ليبقى 
الت�صوير  جلهاز  حاجته  رغم  ال�صتثناء 
بالأ�صعة والنق�س الفادح يف التجهيزات 
الطبية كاآلت ت�صفية الدم التي ل جتاوز 

عددها 10 اآلت فقط.
وعود موؤجلة لفتح م�ست�سفى 

البريين ودار ال�سيوخ

من جهة اأخرى ليزال م�صت�صفى البريين 
يقبل  ل  الذي  احلقيقي  املوعد  ينتظر 
واهية  ر�صميا بحجج  التاأجيل لفتتاحه 
خا�صة  متوفرة  باتت  الظروف  فكل 

املتعلق  التنفيذي  املر�صوم  �صدور  مع 
ي�صمن  الذي  البريين  م�صت�صفى  باإن�صاء 
الت�صيري  حيث  من  ا�صتقالليته  له 
الكايف  املايل  العتماد  تخ�صي�س  و  
باملوارد  ودعمه  بامليزانية  للتكفل 
يتم  مل  هذا  ومع  الالزمة  الب�صـرية 
بدء  البريين  �صكان  ال�صتجابة ملطالب 
ن�صاطه ل�صمان التغطية ال�صحية واإنهاء 
ب�صبب  املواطنني  معاناة  كامل  ب�صكل 
و�صارة  نقل املر�صى مل�صت�صفيات عني 

و اجللفة مل�صافة ل تقل عن 140 كم 
ويف نف�س امل�صار  ي�صهد م�رشوع اجناز 
وجتهيز م�صت�صفى 60 �رشير ببلدية دار 
عدم  ب�صبب  اجنازه  يف  تاأخرا   ال�صيوخ 
وبتعطل  تارة  املالية  العتمادات  توفر 
الأ�صغال تارة اأخرى مع تقدمي ال�صلطات 
الولئية وعود متكررة يف كل منا�صبة ويف 
العاجل  القريب  باأن  متجددة  �صنة  كل 
دار  دائرة  �صكان  لأبناء  اخلري  �صيحمل 

ال�صيوخ بافتتاحه ر�صميا.

�سفقة اقتناء 04 اأجهزة �سكانري 
معطلة منذ 15 �سهرا

ال�صحية  الو�صعية  تطور  مع  موازاة 
الإ�صابات  عدد  بذلك  لتت�صدر  بالولية 
بوباء كورونا وطنيا يوم اأم�س ب74 حالة 
وباملركز التا�صع وطنيا يف جمموع عدد 
الإ�صابات، حيث بلغ جمموع الإ�صابات 
برزت  اإ�صابة.فقد   648 اليوم  غاية  اإىل 
تعطل  ب�صبب  اأكرث  املواطنني  معاناة 
اجهزة   04 اقتناء  �صفقة  اإجراءات 

�صكانري لفائدة 04 م�صت�صفيات بالولية 
بقيمة 28 مليار �صنتيم منذ �صهر اأفريل 
2019 واىل يومنا هذا مل يتم جت�صيدها، 
ال�صكانري  اأجهزة  توقف  عن  ف�صال 
مب�صت�صفيات  �صنوات  منذ  العمل  عن 
الولية حيث اأن كل احلالت امل�صكوك 
اإىل  اإيفادها  يتم  بالوباء  باإ�صابتها 
م�صتوى  على  الوحيد  ال�صكانري  جهاز 
عا�صمة الولية مب�صت�صفى الأم والطفل 
ودفع  وهذا  كبريا،  �صغطا  ي�صهد  الذي 
املواطنون ملطالبة ال�صلطات املركزية 
اقتناء  عدم  يف  م�صتعجل  حتقيق  بفتح 
م�صت�صفيات  لدعم  ال�صكانري  اأجهزة 

الولية.

جلان حتقيق متكررة والنتائج 
ال�سيء يذكر

جلان  من  العديد  اجللفة  بولية  حلت 
ع�رش  مدار  على  الوزارية  التحقيق 
�صنوات الأخرية، للنظر يف اأو�صاع قطاع 
الكارثية  والو�صعيات  بالولية  ال�صحة 
والت�صيب والالمبالة والف�صائح املتكررة 

التي يعي�صها القطاع دون رادع.
جلان  باأن  املواطنني  ح�صب  وامل�صكلة 
�صيئا  عملها  يثمر  مل  الوزارية  التحقيق 
لتبقى دار ال�صحة على حالها، بل الأمور 
حالة  عك�صتها  وتعفنا  �صوءا  ازدادت 
وعائالتهم  املر�صى  لدى  الحتقان 
اأمام  املتكررة  والحتجاجات 
اجللفة  ببلديات  العمومية  م�صت�صفيات 
وم�صعد   بحبح  وحا�صي  و�صارة  وعني 
الإدارية  امل�صالح  مقرات  اأمام  وحتى 

لقطاع ال�صحة بعا�صمة الولية.

اأرقام خميفة ملر�سى ال�سـرطان 
ووعود الرئي�س حمل ترقب

ميكن  كيف  للذهن،   املتبادر  ال�صوؤال 
ولية  بحجم  منطقة  وجود  تخيل 
 ، وطنيا  الرابع  وبالرتتيب  اجللفة 
ت�صجل ارقام خميفة ملر�صى ال�صـرطان 
ان  دون  امل�صابة  احلالت  مبئات 
هذا  لعالج  �صحية  تغطية  لديها  تتوفر 
ال�صـرطان  مبر�س  الداء،فالإ�صابات 
لكن  لأخرى  �صنة  من  م�صتمر  بتزايد 
احلكومات ال�صابقة مل تن�صف املنطقة

ال يختلف اثنان باأن قطاع ال�سحة مبوؤ�س�ساته املتعددة املتواجدة على م�ستوى بلديات والية اجللفة 
مل يرقى اإىل امل�ستوى املطلوب  الأ�سباب متعددة ، اجلزء االأهم  فيها هو فو�سى الت�سيري االإداري وغياب 
اإ�سرتاتيجية من طرف ال�سلطات الوالئية لت�سخي�س االختالالت امل�سجلة يف جمال الت�سيري بكل روح 

م�سوؤولية وبكل جدية تنتهي اإىل حقيقية تقدمي خدمات �سحية مقبولة.

بعد تاأييد غرفة االتهام لقرار قا�سي التحقيق 

�إحالة  بهاء طليبة على 
ق�سم  �جلنح بثالثة تهم ثقيلة

امل�سيلة

�سرطي يقتل زوجته وثالثة 
من عائلتها 

قطاع ال�سحة بوالية اجللفة 

فو�سى �لت�سيري �سعف �لهياكل و نق�ص �لتاأطري !! 
.     �سفقة اقتناء 04 اأجهزة �سكانري معطلة منذ 15 �سهرا

اخلمي�س  اأم�س  اأول  �صبيحة   ر�صت 
امل�صماة  ال�صفينة اجلزائرية 
باإجالء  2« املكلفة  »اجلزائر 
مبيناء  اجلزائريني العالقني با�صبانيا 
و�صحية  اأمنية  تعزيزات  و�صط  وهران 
 640 متنها  على  جاء  حيث  م�صددة  ، 
بعدما �صلوا  مركبة  و97  جزائر  مواطن 
عالقني با�صبانيا ملدة فاقت ال04 اأ�صهر .

هذا وكان من املفرو�س اأن تقل ال�صفينة 
800 �صخ�س لكن لظروف فقد بلغ العدد 
م�صالح  طوقت  وقد  هذا   ، فقط   640
امليناء  وحميطه  يف  مداخل  الأمن 
اأمنية  تعزيزات  امليناء  حني  عرف 
ا�صتقبلت  حيث  م�صددة،  و�صحية 
الوافدين  و�صخرت  الولئية  ال�صلطات 
لهم اأكرث من 15 حافلة لنقلهم اإىل مراكز 

 500 توجيه  مت  ال�صحي  حيث  احلجر 
الأندل�صيات  ال�صياحي  املركب  منهم  اإىل 
الرعايا  هوؤلء  لإيواء  اختري  كمركز  الذي 
ال�صحي  احلجر  فرتة  بهم خالل  والتكفل 
حتويل  البقية  مت  لهم.فيما  املخ�ص�صة 
املركب  اإىل  مواطنا   140 عددهم  البالغ 
اأي�صا  هو  �ُصخر  الذي  نيوبيت�س  ال�صياحي 
الرعايا طيلة  فرتة احلجر  بهوؤلء  للتكفل 

املقدرة ب14 يوما .
 ، بيان  يف  وهران  ولية  م�صالح  واأ�صارت 
املادية  الو�صائل  كل  ت�صخري  مت  اأنه  اإىل 
الأمثل  التكفل  ل�صمان  الالزمة  والب�رشية 
باملواطنني من حيث ال�صتقبال، الإطعام 
تاأمني  وكذا  ال�صحية  املتابعة  الإيواء،   ،

مراكز ال�صتقبال.
حممد بن ترار

نحو ميناء وهران

�سفينة "�جلز�ئر 2 " جتلي 640 عالقا من ��سبانيا 

زيتوين  والدة  قادري  زوليخة  ك�صفت 
اأن  اأكرم  املدعو  ر�صا  الرحمن  عبد 
ببلجيكا  بانفر�س  تويف  الذي  ابنها 
الرئي�س  ان  موؤكدة  باجلزائر  �صيدفن 
عبد املجيد تبون يتابع �صخ�صيا ق�صية 
ابنها ، كما اأعلنت اأن العدالة البلجيكية 
خالل  ابنها  جثة  ت�رشيح  نتائج  �صتمنح 

ال72 �صاعة القادمة .

م�رشة  العائلة  اأن  اأكرم  والدة  وقالت 
تلبية  باجلزائر  والدها  جثة  دفن  على 
اجلزائر  يعي�س  كان  انه  مدام  لرغبته 
ويحملها يف قلبه كما ك�صفت باملنا�صبة 
اأن رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
ويف  اأكرم  ابنها  ق�صية  �صخ�صيا  يتابع 
هذا ال�صياق كانت وزارة اخلارجية كانت 
ت�صهر على  اأنها  اأكدت  وزارة اخلارجية 

ت�صليط ال�صوء على ملف وفاة املواطن 
ر�صا  الرحمن  عبد  قادري  اجلزائري 
بهذه  املحيطة  املالب�صات  كل  وك�صف 
ال�صوؤون  لوزارة  بيان  ح�صب  الوفاة، 
ك�صفت  املو�صوع  نف�س  ويف  اخلارجية. 
ال�صيدة زيتوين عن اآخر م�صتجدات ملف 
وفاة ابنها وقالت يف ال�صياق اأن حمامي 
اأم�س الأول اخلمي�س  مع  العائلة التقى 

احل�صول  اأجل  من  التحقيق،  قا�صي 
الذي  ال�رشعي  الطب  نتائج  على 
ي�رشح  مالب�صات وفاة اأكرم خالل ال 72 
�صاعة القادمة  موؤكدة اأن العائلة قررت 
يف حال رف�س  ال�صلطات البلجيكية منح 
ت�رشيح  بطلب  اإعادة  التقدم  التقرير 

اجلثة  مرة اأخرى .
باية ع

والدة ال�سحية املقتول يف بلجيكا

�لرئي�ص تبون يتابع �لق�سية و �بني يدفن باجلز�ئر 

م�صلحة  من   مقربة  م�صادر  ك�صفت 
ملف  اأول  اإحالة  مت  اأنه  اجلدولة 
على  الغازي  حممد  ال�صابق  للوزير 
ال�رشاقة    مبحكمة  اجلنح   حمكمة 
برفقة جملة من الإطارات  بعد عيد 
الأ�صحى املبارك مبا�رشة  يف ملف 
»خ  املزعومة  بوتفليقة  الرئي�س  ابنة 

�س« وابنتيها .
الوزير حممد الغازي  يف هذا امللف 
يوم  حماكمته  برجمة  مت  الذي 
اخلام�س اأوت املقبل متابع رفقة كل 
زعالن   الغاين  والوزيرعبد  ابنه  من  
واحد   الوطني  لالأمن  العام  واملدير 
متهمني  و10  الأمة  جمل�س  اأع�صاء 
اأعمال  �صيدة  مقدمتهم   يف  اآخرين 
ابنة  انها  تدعي  كانت  التي  وابنتيها 
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة  ويواجه 
امتيازات  منح  تهم  الغازي  حممد 
ملا  اأعمال  ل�صيدة  م�رشوعة   غري 
�صوء  وكذا  �صلف   لولية  واليا  كان  

العقار  ونهب  الوظيفة  ا�صتغالل 
اخلارج  واإىل  من  اأموال  تهريب   ،
ا�صتغالل  واإ�صاءة  اأموال  وتبيي�س 
بالإ�صافة  النفوذ  وا�صتغالل  الوظيفة 
يف  املزور  وا�صتعمال  التزوير  اإىل 
متعلقة  ق�صية  يف  ر�صمية   حمررات 
تدعي  كانت  التي  »مايا  بال�صيدة 
حيث     ، بوتفليقة  الرئي�س  ابنة  اأن 
مت  وتوقيفها  امللف  متابعة  واأثناء 
مزورة   ووثائق  �صفر   جوازات  حجز 
الذي هو فيال  منزلها  ،ومت مداهمة 
مبنطقة موريتي  حيث مت يف العملية 
األف  و270  �صنتيم  مليار   12 حجز 
و17  اأمريكي  دولر  األف  و30  اأورو 
كانت  حيث  املجوهرات،  من  كلغ 
باإحكام  خمباأة  املحجوزات  تلك 
داخل جدار اإ�صمنتي، هذا ومن �صاأن 
املحاكمة ان تك�صف جتاوزات اأكرب .

حممد بن ترار

واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأ�صدرت 
املحلية بيانا اأقرت فيه تعديل مواقيت 
احلجر املنزيل اجلزئي،على م�صتوي 
�صت بلديات بولية امل�صيلة،لت�صبح من 
ال�صاعة اخلام�صة م�صاء اإىل اخلام�صة 
يوم  من  اأيام،ابتداء   10 �صباحا،ملدة 
الوظعية  لتطور  اجلمعة،بالنظر 
الوقائية بالولية،وي�صمل هذا الإجراء 

امل�صيلة،بو�صعادة،�صيدي  بلديات 
د  ل و اأ ، ة مقر ، م هو بر ، عي�صي
اجلزئي  احلجر  عن  دراج،وينجم 
التوقيف التام لكل الأن�صطة التجارية 
مبا  والجتماعية  والقت�صادية 
امل�صافرين  نقل  توقيف  ذلك  يف 

وال�صيارات.
عبدالبا�سط ب

تهم ثقيلة تخ�س �سوء ا�ستغالل الوظيفة 
التزوير  والف�ساد

�إحالة �أول ملف ملحمد 
�لغازي على حمكمة �جلنح 

امل�سيلة

تعديل مو�قيت �حلجر 
�ملنزيل �جلزئي
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تردي  �أ�سباب  من  �سك يف  ال  مما 
ب�سكرة  بوالية  �لعمومية  �خلدمة 
بالدرجة  �لت�سيري  �سوء  �إىل  عائد 
�لن�سبي  �لتطور  مقابل  �الأوىل، يف 
يخ�ص  ما  يف  �خلا�ص  للقطاع 
جتلى  �لذي  �الأمر  �خلدمات، 
�ل�سحة  قطاع  يف  خا�سة  للعيان 
خمابر  ق�سية  حتديد�  بالوالية 
فريو�ص  عن  �لك�سف  حتاليل 

كورونا.
�ملا�سي  �لثالثاء  يوم  لها  بيان  يف 
لوالية  �ل�سحة  مديرية  �أقرت 
�ملخابر  �أحد  برتخي�ص  ب�سكرة 

�خلا�سة من �أجل �نطالق ��ستقبال 
�أجل �لقيام بعملية  �ملو�طنني من 
فريو�ص  عن  للك�سف  �لتحليل 
�لكثري  طرح  �لذي  �الأمر  كورونا، 
م�ستخدمي  لدى  �لت�ساوؤالت  من 
�ملتبعة  �ملعايري  ب�ساأن  �لقطاع 
و�أين  �ملخابر،  تر�خي�ص  ملنح 
عن  منعها  يف  �الإ�سكال  يكمن 
�الأمر  ويتعلق  �الأخرى،  �ملخابر 
�سعد�ن  حكيم  م�ست�سفى  مبخرب 
 )PCR( تدعيمه بجهاز  �لذي مت 
لوزير  �الأخرية  �لزيارة  خالل 
�إ�سافة  �ملا�سية،  �الأيام  �ل�سحة 

طرف  من  مدعم  �آخر  خمرب  �إىل 
متطوعني خو��ص بكل �لتجهيز�ت 
�الأخرية  هذه  �أن  �إال  �لالزمة، 
�سيتاأخر و�سول �لرتخي�ص �خلا�ص 
�أما  �لقادم،  �إىل غاية �الأ�سبوع  بها 
�الإجابة عن �لت�ساوؤالت �ملطروحة 
ليومية  طبية  م�سادر  �أكدت  فقد 
حول  �لقائم  �مل�سكل  باأن  �لو�سط 
�سوء  �إىل  يعود  �لرتخي�سات  تاأخر 
ت�سيري �الإد�رة �ملحلية �لتي �أثبتت 
وباالأخ�ص يف  كامل  ب�سكل  ف�سلها 
ذ�ت  �أفادت  و  هذ�  �لق�سية،  هذه 
يف  �ل�سحة  قطاع  باأن  �مل�سادر 

فاعلية  عن  �أبان  �خلا�ص  جانبه 
ذلك  ودليل  �الأزمة  هذه  يف  �أكرث 
�خلا�ص  �لتحاليل  خمرب  �نطالق 
�لك�سف  عملية  يف  �لذكر  �ل�سالف 
�نطالق  �نتظار  مع  مو�ز�ة 
�أما  �لعمومية،  �الأخرى  �ملخابر 
�أ�سابع �التهام تبقى د�ئما موجهة 
تز�ل  ال  ملاذ�  �مل�سوؤولني،  �سوب 
حبي�سة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات 
�ستتحرك  ومتى  �لبريوقر�طية، 
هذ�  الإنهاء  �ملحلية  �الإد�رة 

�الإ�سكال.
اأحمد نا�سري 

�سئم �جلميع يف بلدية �سيدي خالد 
باأزمة  �ملعلق  �الن�سغال  طرح  من 
�ملنطقة  ت�رضب  �لتي  �لعط�ص 
�حلارة،  �ل�سيف  �أيام  خالل 
�لوقفات  ع�رض�ت  ورغم  حيث 
�الحتجاجية �ملطالبة بفك �لعزلة 
عن وت�سوية م�سكل �لتزود باملياه 
حلد  و�قعية  حلول  دون  من  لكن 

كتابة هاته �الأ�سطر.
خالد  �سيدي  بلدية  �سكان  عرب 
�الأحياء  �ساكنة  وباالأخ�ص 
�ملياه  تذبذب  من  �ملت�رضرة 

�سديد  ��ستياء  عن  و�نقطاعها 
وتقاليد  عاد�ت  �أ�سموه  ما  ب�سبب 
على  لتعودهم  نظر�  �ملنطقة، 
مو�سم  كل  خالل  �الأزمة  هذه 
ليومية  متحدثون  وقال  �سيف، 
�لو�سط باأن �لوقفات �الحتجاجية 
مل  بالع�رض�ت  و�ملقدرة  �ل�سابقة 
�أ�سباب، لعل  تاأت باأي نتيجة لعدة 
�لرتقيعية  �ل�سيا�سة  هو  �أبرزها 
�ملتعبة يف تغطية �لو�سع، �إ�سافة 
الأغلبية  �لتحتية  �لبنية  �هرت�ء  �إىل 
بالغة  �سعوبة  �سكل  مما  �الأحياء 

ويف  هذ�  كلها.  تهيئتها  �إعادة  يف 
باأن  �ملو�طنون  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت 
�ليومية من هذه  متطلباتهم  تلبية 
�ملادة �حليوية �أم�سى �أمر� �سعبا، 
يتنقلون  �ل�سكان  �أغلب  �أن  بيد 
جانب  �إىل  �ملجاورة  �الأحياء  بني 
وتزويد  �ملياه  �سهاريج  �كرت�ء 

�لبيوت باملياه.
يزد  مل  مطالبهم  وبخ�سو�ص 
�رضكة  منا�سدتهم  عن  حمدثونا 
�جلز�ئرية للمياه فرع �سيدي خالد 
من �أجل دخولها خط م�ساهمة يف 

فك �لعزلة عن �الأحياء �ملت�رضرة 
بتوفري  ولو  �لعط�ص  �أزمة  من 
�ملو�طنني  متنح  متنقلة  �سهاريج 
حاجاتهم �ليومية �إىل حني �إ�سالح 

�مل�سكل.
هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
�لقائم  �مل�سكل  من  �ملت�رضرين 
من  بالت�سعيد  �حلر  ف�سل  عز  يف 
لل�سارع  باخلروج  خاطبهم  لهجة 
وتنظيم وقفة �حتجاجية للمطالبة 

بالتكفل بان�سغالهم .
اأحمد نا�سري 

م�سكل تراخي�ص خمابر PCR ك�سف كل �سيء

اأ�سبحت من عادات وتقاليد املنطقة

القطاع العمومي يخ�سر الرهان اأمام اخلا�ص بب�سكرة

اأزمة العط�ص ب�سيدي خالد م�سل�سل ال ينتهي

امل�ست�سفى اجلامعي ، الطريق الوطني رقم واحد من غرفة الإنعا�ص 

الرئي�ص مطلوب بواليتي ورقلة و مترنا�ست 

اأحمد باحلاج 

�ملتتبعني  من  �لع�رض�ت  قال 
�أن  ورقلة  بوالية  �ملحلي  لل�ساأن 
تدخل رئي�ص �جلمهورية لدى كل 
من �لوزير �الأول عبد �لعزيز جر�د 
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير   ،
�ملحلية كمال بلجود ووزير �ل�سحة 
�مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  و�ل�سكان 
�أجل  من  بوزيد  بن  �لرحمن  عبد 
�أ�سغال  �نطالقة  يف  �لت�رضيع 
�مل�ست�سفى �جلامعي بوالية ورقلة 
مربر يف  تاأخر� غري  يعرف  �لذي 
�ر�دة  غياب  ب�سبب  �النطالقة 
�لو�سية  �ل�سلطات  من  حقيقية 
�لذي  �ملك�سب  هذ�  �جناز  يف 
منه  ت�ستفيد  �أن  �ملنتظر  من 
�ل�رضقي  �جلنوب  واليات  معظم 
�ملر�سى  معاناة  �إنهاء  ثم  ومن 
ترت�وح  بعيدة  م�سافات  قطع  يف 
عن  للبحث  كلم   2000 900و  بني 
�ل�سمال،  بواليات  �لعالج  �سبل 
من  �كرث  قال  مت�سل  �سياق  ويف 
�مل�ست�سفى  دخول  باأن  متحدث 
�ملركزية  بالعا�سمة  �جلامعي 

�خلدمة  حيز  �ل�رضقي  للجنوب 
�لنق�ص  على  �لق�ساء  من  �سيمكن 
بالقطاع  �الأخ�سائيني  يف  �لفادح 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�سة   ، �لعمومي 
�ملذكورة  بالوالية  �ل�سحة  قطاع 
�لتي مل  يعترب من بني �لقطاعات 
حتقق �لنتائج �ملرجوة وذلك لعدة 
�سوء  مقدمتها  يف  تاأتي  �أ�سباب 
عرته  ما  وهو  و�الإهمال  �لت�سيري 

من  �نطالقا  �ملتتالية  �الأزمات 
�لت�سمم �لعقربي مرور� باالإهمال 
تف�سي جائحة  �إىل  و�سوال  �لطبي 

فريو�ص كورونا .
�أبدى  فقد  ثانية  جهة   من 
رقم  �لوطني  �لطريق  م�ستعملي 
�لوالية  عا�سمة  بني  �لر�بط   01
�الإد�رية  �ملقاطعة  و  مترن��ست 
م�سافة  على  �ملمتد  �سالح  عني 

700، يف معر�ص حديثهم مع يومية 
»�لو�سط«، عن مت�سكهم مبطلبهم 
�ل�رضعي �ملتمثل يف �رضورة نزول 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
للتاأخر  حد  لو�سع  للميد�ن  تبون 
رقم  �لوطني  للطريق  �ملربر  غري 
كبري� يف  تدهور�  ي�سهد  �لذي   01
ج�سيمة  �أ�رض�ر�  �أحلقت  و�سعيته 
كبري  ب�سكل  و�ساهمت  باملركبات 
يف �رتفاع معدالت حو�دث �ملرور 
�ملميتة. و يف مو�سوع مت�سل يرى 
�أن  �ملحلي  لل�ساأن  �ملتابعني 
�نطالقة  يف  �ملربر  غري  �لتاخر 
�أ�سغال �جناز �مل�ست�سفى �جلامعي 
�لغام�سة  �لو�سعية  و  بورقلة 
�لطريق  تاأهيل  �إعادة  مل�رضوع 
�لر�بط بني مترن��ست وعني �سالح 
وتوجيهات  تعليمات  مع  يتنافى 
لقاء  خالل  �جلمهورية  رئي�ص 
�لقا�سي  باحلكومة  �الأخري  �لوالة 
بالتحلي بروح �مل�سوؤولية و�لنزول 
الن�سغاالت  و�ال�ستماع  للميد�ن 
�لتكفل  خلف  و�ل�سعي  �ملو�طنني 
بها بتطبيق مبد�أ ح�سب �الأولويات 

و�الإمكانات �ملتاحة .

بات التدخل ال�سخ�سي لرئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون �سرورة حتمية لماطة اللثام عن امل�ست�سفى 
اجلامعي بولية ورقلة وكذا الطريق الوطني رقم 01 الرابط بني عا�سمة الولية مترنا�ست و املقاطعة 

الإدارية عني �سالح .

اأخبار اجلنوب

خالل �سهر جوان املن�سرم 

ال�سرطة الق�سائية باأدرار 
تعالج 100 ق�سية 

�لق�رض  منطقة  �سكان  ي�سارع 
كلم   07 بعد  على  �لو�قعة  �لقدمي 
�خلليل  �سيدي  بلدية  مقر  عن 
حديثا  �ملنتدبة  �ملغري  بوالية 
بالو�دي ،�لعزلة �خلانقة و�لتي تعد 
متدهورة  جد  �ل�سكنية  �الأو�ساع 
وجعلت  قولهم،  حد  على  �أبرزها 
ناقو�ص  يدقون  �ل�سكان  هوؤالء 

�خلطر حولها .
بالق�رض  �الأهايل  من  فالع�رض�ت   
�آهلة  مباين  يف  يقطنون  �لقدمي 
روؤو�سهم  على  و�ل�سقوط  لالنهيار 
يف �أي حلظة، نظر� لعامل �لزمان 
�أنها  خا�سة  �لطبيعية  و�ملوؤثر�ت 
كالطني  �ملحلية  باملو�د  مبنية 

و�حلطب. 
�ملباين  هذه  �أ�سحاب  ويذكر 
تتميز  �أين  �له�سة،  �ملنازل  �أن 
و�ملليئة  �ملائلة  بجدر�نها 
�لتي  و�لت�سدعات  بالت�سققات 
�لغرفة  بد�خل  ما  لك  تظهر 
رغم  بجو�رها،  مرورك  ملجرد 
�الأفر�د  من  �لكثري  يقطنها  هذ� 
�ملغامرة  و�ختارو�  و�لعائالت، 
يجدو�  مل  �أنهم  ال�سيما  بحياتهم 
�سبيال �أخر، و طريقة لتجاوز هذ� 
من  �لظهر  �إد�رة  ظل  يف  �لو�سع 
و�ملخت�سة  �ملعنية  �جلهات  قبل 
�الأو�ساع  هذه  من  الإنقاذهم 
�خلطري وغري الئقة، و�لتي حرمت 
�لنوم  تذوق طعم  من  منهم  �لكثري 
حلظة  �أية  يف  �نهيارها  من  خوفا 
�أيامهم �إىل  فوق روؤو�سهم، وحولت 
تعبريهم  حد  على  حقيقي  جحيم 

 .

و�أ�سار  �ل�سكان �أن معاناتهم تزد�د 
بع�ص  ملجرد  وتفاقما،  تعقيد� 
هبوب  �أو  �الأمطار  من  �لزخات 
يلجوؤون  �أين  �لرياح،  من  ن�سمات 
�إىل �لهروب نحو �أقاربهم باالأحياء 
يبقى  �ملجاورة،باملقابل  و�لقرى 
ترغمهم  ممن  �آخرون  ع�رض�ت 
�لبقاء  على  �لقا�سية  ظروفهم 
�لذي  �ملوت  �ساعة  �نتظار  و 
يرتب�سهم حتت �أنقا�ص �حلجارة . 
�لق�رض  ثنايا  بني  �ملتجول  وي�سد 
فاأغلب  �مل�سهد  هول   ، �لقدمي 
بعامل  تاآكلت  و  �نهارت  �ملباين 
�لزمان، و�أخرى هجرها قاطنوها 
�نهيارها، يف حني  �سبح  خوفا من 
�لعائالت  من  �لع�رض�ت  تز�ل  ال 
عليهم  ق�ست  ممن  �ملي�سورة، 
�الأيام وظروف �حلياة �الجتماعية 
�جلزئية  �نهيار�ت  رغم  �ل�سعبة، 
بر�ميل  ببقايا  وتغطيتها  لالأ�سقف 
غطاء  ،�أو  حديدية  �سفائح  و 

بال�ستكي
و �أ�ستغرب بع�ص �ملو�طنني �لذين 
مل يه�سمو� تو�فد �جلهات �ملعنية 
عمليات  يف  �ملر�ت  عديد  يف 
�مليد�نية،  و�ملعاينات  �الإح�ساء 
�الأمطار  �سقوط  فرتة  تزين  �لتي 
وتنتهي حلظتها، و�لتي مل تتج�سد 
عقود،  منذ  �لو�قع  �أر�ص  على 
وغ�سبهم  �سخطهم  �أثار  ما  هذ� 
�ل�سديدين، يف ظل �سمت �جلهات 
حلجم  �إدر�كهم  رغم  �مل�سوؤولة 
�ملنازل  لهذه  �لكارثية  �لو�سعية 

وخطورتها على �الأرو�ح . 
�سالح ،ب 

الق�سر القدمي  بالوادي

عائالت مهددة ب�سقوط 
منازلهم ب�سيدي خليل  بالوادي

يف �إطار حماربة �جلرمية و�حلفا
ظ على �أمن و�سالمة �ملو�طنني ب
والية �أدر�ر، �سجلت �مل�سلحة �لول
لل�رضطة �لق�سائية باأمن وال �ئية  
ية �أدر�ر خالل �سهر جو�ن من �سن
ة 2020 جمموعة من �لق�سايا متث

لت يف معاجلة 100 ق�سية .
والية  �أمن  مل�سالح  بيان  �أفاد 
25 ق�سية  معاجلة  مت  �أنه  �أدر�ر 
�ملا�سة  و�جلنح  باجلنايات  خا�سة 
باالأ�سخا�ص تورط فيها 28 �سخ�ص 
�سجلت  كما  حلت جميعها ، 
�مل�سلحة 47 ق�سية  نف�ص 
و�جلنح  باجلنايات  خا�سة 
تورط  باملمتلكات  �ملا�سة 
فيها 42 �سخ�ص، يف �ل�سياق ذ�ته مت 
ت�سجيل15 ق�سية خا�سة باجلنايات 

�لعمومي  �ل�سيء  �سد  و�جلنح 
فيها 29 �سخ�ص حلت  تورط 
�جلر�ئم  يخ�ص  جميعها، فيما 
مت  و�ملالية  �القت�سادية 
حيث  يا  ق�سا  0 4 ت�سجيل
حلت  تورط فيها07 �أ�سخا�ص 
فرقة  �سجلت  كما  جميعها . 
�لتابعة  �ملخدر�ت  مكافحة 
�مل�سلحة 16 ق�سية خا�سة  لنف�ص 
�لعقلية  و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت 
فيها24 �سخ�ص حلت  تورط 
�إثرها  على  مت  جميعها 
�ملوؤثر�ت  من  حجز 78 قر�ص 
و770 غر�م  وحجز01 كلغ  �لعقلية 
�إىل 278،2 غر�م  باالإ�سافة  بانقو 

ر�نتج .
اأحمد باحلاج 
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مل تعد ق�سية مذابح الأرمن 
يف تركي� 1915 م�س�ألة 

داخلية اأو ت�ريخية فقط 
بل اإنه� متتد اإىل الراأي 

الع�م الدويل والعالق�ت 
الدولية بل و�سل الأمر اإىل 

اأن ت�سبح �س�أن� داخلي� يف 
بع�ض الدول تثور الآن يف 

اأكرث من مك�ن كورقة �سغط 
مت�ر�ض يف �سي�غة العالق�ت 
بني تركي� واأورب� واأمريك�.. 

وه�هي ت�أخذ منحنى جديدا 
ب�حتم�لت �سراع متجدد 

بني اأرميني� واأذربيج�ن 
بعد جمزرة خوج�يل يف 

1992 التي ارتكبه� الأرمن، 
وحتر�س�ت حدودية هذه 
الأي�م وعالقة ذلك كله 

بتطور الو�سع يف الإقليم.. 

يف تركي�

»مذابح الأرمن«.. بني احلقيقة والتوظيف ال�سيا�سي
العالقة الت�ريخية: 

الإدارة  �سمحت  ع�رش،  الرابع  القرن  يف 
كجماعة  اأنف�سهم  بتنظيم  للأرمن  العثمانية 
بور�سة  مدينة  اأ�سبحت  اأن  بعد  م�ستقلة 
الفتح  فقبل   .1326 عام  للعثمانيني  عا�سمة 
يُ�سمح  يكن  مل  للق�سطنطينية  العثماين 
للكني�سة الأرمينية الأرثوذك�سية بالتمثيل لأنها 
مبتدعة ح�سب الكني�سة اليونانية؛.. وبعد فتح 
الق�سطنطينية عام 1453، قام »الفاحت« بتعيني 
زعيم روحي للأرمن، وهو البطريرك »هوفاكيم 
الأول« كما عينه بطريرًكا لكني�سة اأعطاها له 

هدية مبقاطعة �سامتيا باإ�سطنبول.
الثقافية  فعالياتهم  اإحياء  يف  اأحرارا  كانوا    
عدد  بلغ  ولقد  اأ�ساقفتهم،  وانتخاب  وبلغتهم 
يف  مطبعة   38 الدولة  يف  الأرمينية  املطابع 
اأفرادهم  عام 1908.. وقد كان دور لكثري من 
�ساركوا  فقد  الدولة،  اقت�ساد  يف  وعائلتهم 
�سناعة  من  القت�سادية  القطاعات  جميع  يف 
واملن�سوجات  اخلزف  و�سناعة  املجوهرات، 
ع�رش  التا�سع  للقرن  الو�سول  ومع  وغريها. 
جند اأن الدولة قد �سمحت لهم بد�ستور خا�ص 
مئات  ميلكون  وكانوا  مادة،   150 من  يتكون 
وو�سلت   ، ع�رش  التا�سع  القرن  يف  املدار�ص 
�سخ�سيات منهم اإىل اأعلى منا�سب يف الدولة 
�سيته  ذاع  من  ومنهم  اخلارجية،  وزير  مثل 

كموؤلف للمو�سيقى العثمانية الكل�سيكية.
من  الأخري  الربع  يف  تظهر  امل�ساكل  بداأت 
الع�رشين  القرن  وبدايات  التا�سع ع�رش  القرن 
ال�رشقية  الأوروبية  الدول  من  بتحريك 
عرب  الدولة  متزيق  يف  للم�ساهمة  والغربية، 
بدولة على  الأرمن  للنف�سال  القوميني  دعم 
القوميني  مع  كان  كما  العثمانية..  الأرا�سي 

العرب والكرد. 

ال�سراع الرو�سي العثم�ين:

ا�ستمرت احلرب بني رو�سيا والدولة العثمانية 
من القرن ال�ساد�ص ع�رش حتى القرن الع�رشين. 
منها حرب بداأت يف عام 1768 انتهت بهزمية 
»كوچوك  معاهدة  وتوقيع  العثماين  اجلي�ص 
 ،1774 عام  والدولة  رو�سيا  بني  كينارجا« 
اأ�سبحت رو�سيا على اإثرها راعية امل�سيحيني 
ف�سمل  العثمانية،  الأرا�سي  يف  الأرثوذك�ص 
اإقرار  وبعد  للأرمن..  رو�سيا  حماية  هذا 
معاهدة ال�سلم التي اأنهت احلرب بني رو�سيا 
طالبت   ،1878 مار�ص  يف  العثمانية  والدولة 
�رشقي  القاطنني  للأرمن  باإ�سلحات  رو�سيا 
الأوروبية املهتمة  الدول  واأن تخرب  الأنا�سول 

بالأرمن بكل جديد يخ�سهم.
القومية،  الأرمينية  العنا�رش  رو�سيا  دعمت 
الأرمن  قرر  الأوىل،  العاملية  احلرب  واأثناء 
دعم الرو�ص يف احلرب، والن�سمام اإىل اجلي�ص 
الأرا�سي  داخل  اإىل  عبوره  حالة  يف  الرو�سي 
لتفجري  القنابل  ا�ستخدام  العثمانية، حيث مت 
الأبنية احلكومية، وتنفيذ املذابح بامل�سلمني 
عليها  �سيطرت  التي  املناطق  يف  املوجودين 
رو�سيا، وبعد توطني الأرمن كانت رو�سيا تقوم 
بعملية اإدامة للوجود الأرميني يف ذلك املكان 

وذلك بتقوية وجودهم ع�سكريا.
�رشقي  الرو�سي  اجلي�ص  احتل  وعندما 
املتطوعني  من  كبريا  دعما  لقي  الأنا�سول، 
القوات  عن  بع�سهم  ان�سق  كما  الأرمن، 
الرو�سي،  اجلي�ص  اإىل  وان�سموا  العثمانية، 
اجلي�ص  اإمدادات  طرق  بتعطيل  وقاموا 
ارتكاب  اإىل  اإ�سافة  تقدمه،  واإعاقة  العثماين 
الأرمينية جمازر �سد املدنيني يف  الع�سابات 
الذين  عدد  بلغ  فلقد  احتلتها.  التي  املناطق 
الأتراك يف جناق قلعة نحو مائتني  قتلوا من 

وخم�سني األفا مقابل �ستني األفا من الأرمن! 

الظروف املحلية:
يف ظل النهيار املتلحق لقوة ال�سلطنة متتع 
يف  تام  با�ستقلل  واحلاخامات  البطاركة 

وموؤ�س�ساتها..  الكنائ�ص  واأموال  اأملك  اإدارة 
على  ميلكونها  التي  ال�سلطة  نطاق  ات�سع  كما 
الوطنية  رابطتهم  يعتربونها  وكانوا  رعاياهم، 
قادة  هم  الكني�سة  اآباء  ف�سار  والقومية، 

املجتمع الأرميني ب�سكل مطلق.  
خلل  من  الربيطانية  اخلارجية  وزارة    
يف  امل�سيحيني  لل�سكان  اإن   ..« لها:  حتقيق 
من جور  ال�سكوى  دوافع  من  العثمانية  الدولة 
اأكرث بكثري مما  كني�ستهم  واأحبار  دينهم  رجال 
لديهم من دوافع ال�سكوى من جور الأتراك«.. 
جريدة  يف  يوؤكد  كرميلني  الأمريكي  املب�رش 
 »:  ،1909/10/23 بتاريخ  تاميز  نيويورك 
جانبًا،  الدين  الأرمن  الدين  رجال  ترك  لقد 
الوقت  ومع  القومية  الأفكار  لن�رش  واجتهوا 
قومية.  م�ساعر  اإىل  الديني  التع�سب  حتول 
كعاداتهم  والكتَّاب  الأرمينية  واجلماعات 
ال�ساأن، حيث  اأرقاًما خيالية يف هذا  يُظهرون 
ذكروا اأن عدد الأرمن الذين قتلوا يف اأحداث 
الأرمن  عدد  اأن  من  بالرغم  األف   300 اآطنة 
تلك  وما حولها يف  اآطنة  ي�سكنون  كانوا  الذي 
األف   25 منهم  فر  �سخ�ص،  األف   48 الأثناء 
اجلارية،  الأحداث  ب�سبب  �سوريا  اإىل  �سخ�ص 

ثم عادوا مرة اأخرى«. 
مدينة  يف  الأ�سود  ال�سليب  جمعية  تاأ�س�ست 
بداأت   1880 عام  ويف   .1878 عام  »وان« 
اأوروبية  ودول  رو�سيا  يف  الأرمينية  اجلمعيات 
باإر�سال الأ�سلحة اإىل اأرمن الأنا�سول. ويف عام 
الثوري  احلزب  »وان«  مدينة  يف  ت�سكل   1885
الأرميني ، ويف عام 1887، �سكل الأرمن مبدينة 
»جنيف« حزب »الهجناق« الذي كان يهدف اإىل 

تاأمني انف�سال اأرمن الأنا�سول.
ويف عام 1892، اأعلن قيام حزب  »الطا�سناق« 
م�سئويل  اغتيال  اأهدافه  �سمن  من  كان  الذي 
الأرمن،  ي�سمونهم اخلونة من  و من  احلكومة 
»وان« عام  اغتيال وايل  اأعماله حماولة  و من 
»�سام�سون«...  مدينة  يف  مترد  واإثارة   ،1892
 1895 عام  يف  الأرمينية  الع�سابات  ا�ستمرت 
يف  والقتل  وال�سطرابات  القلقل  اإثارة  يف 
ويف  اأورفة،  دياربكر،  طرابزون،  اإ�سطنبول، 
عام 1896 قامت ع�سابات الهنجاق والط�سناق 
قتل  »وان«  مدينة  يف  ع�سيان  حركة  باإحداث 
ويف  اأرمينًيا،   1715 و  م�سلًما   417 اإثرها  على 
العثماين  البنك  على  الهجوم  مت  نف�سه  العام 
اإىل  اآخره  يف  الأمر  وارتقى   ، اإ�سطنبول  يف 
الثاين  احلميد  عبد  ال�سلطان  اغتيال  حماولة 

عام 1905.

التمرد:
يف كني�سة جزيرة اآق دمار يف بحرية وان، قرروا 
يف »املجل�ص احلربي« القيام بثورات �سا�سون 
املدار�ص  طلب  حتويل  مت  و    ،1904 عام 
للتحري�ص  دعاة  اىل  ومدر�سيها  التب�سريية 
فكانت  ومار  اآمد  كني�سة  اأما  النف�سال،  على 
بع�ص  للجمعية  ان�سم  وقد  املايل.  امل�سدر 
جانب  اإىل  هذا  والق�ساو�سة،  املجل�ص  نواب 
الكنائ�ص  اأظهرته  الذي  البارز  الن�ساط 
خا�سة  »وان«  و  العزيز  معمورة  يف  املوجودة 
اأثناء  يف �سهري يناير وفرباير من عام 1915، 

احلرب العاملية الأوىل.
لهدفني:  »خويبون«  جمعية  الكنائ�ص  اأ�س�ست   
حتري�ص الع�سائر الأرمينية ، والآخر: الق�ساء 
قد  و  احلميدية..  فرق  ون�ساط  نفوذ  على 
 5000 عن  يزيد  ما  املدن  مراكز  يف  �سبط 
قطعة �سلح ، وما يقرب من 300 قنبلة، و40 
كجم بارود، و200 حزمة ديناميت، و5000 فتيل 

للديناميت. 
الأعلى  فارجباتيان  نر�سي�ص  البطريرك    
اإىل  ر�سالة  يف  يقول  الأرمن،   عند  �سلطة 
الأرمنية  اجلمعية  رئي�ص  بابازيان  فاركني 
باملنة  مدينون  1878م:«اإننا  عام  مبان�س�سرت 
لنا  توفر  اأن  اإجنلرتا  من  ناأمل  و  لرو�سيا، 
هورين  الأ�سقف  و�سيقوم  املادية  الرفاهية 
الأول  الق�سم  بتطبيق  بطر�سربج  يف  املوجود 

ف�سيتوله  الثاين  الق�سم  اأما  �سيا�ستنا،  من 
البطريرك خريميان يف لندن..«  

منظم  كان  الذي  اإزميليان  البطريرك  اأما 
العايل  والباب   1894 عام  �سا�سون  مظاهرات 
1895، و الذي و�سفته ال�سحافة الأوروبية باأنه 
الأمم  :«نحن من  »البطريرك احلديدي«يقول 
التي ل تياأ�ص ون�ستخدم كل الو�سائل ونحارب« 
.. يف�رش املوؤرخ الأرميني فارانديان: » عملوا 
ميثلون  واأخذوا  القومي،  الأدب  درا�سة  على 
املا�سي  بانت�سارات  لتذكر  امل�رشحيات 
وامللوك  الأبطال  عن  حتدثوا   … املجيد، 
هوؤلء  اأو�سلوا  الق�ساو�سة  هوؤلء  القدامى، 
دائًما  وكانوا  ال�سماء،  عنان  اإىل  امللوك 
هذا  كان  امللكية  فكرة  ل�سرتجاع  م�ستعدين 

واحًدا من اأقدم اأوهامنا وهو�سنا«  
زيادة  للق�ساو�سة  مهمة  عملية  اأول  كانت   
اأجل  ومن  اآطنة،  يف  الأرمن  ال�سكان  اأعداد 
من  املنطقة  هذه  اإىل  اأرمن  جلب  مت  ذلك 
الطرق  يف  وا�ستقروا  ال�رشقية،  املقاطعات 
واأخذ  الأرمن  منازل  بني  ال�سيقة  واملمرات 
يف  النا�ص  يف  يخطب   Mushegh الأ�سقف 
القرى، ويلقي املواعظ يف الكنائ�ص، ويطالب 
الأ�سلحة؛  ل�رشاء  ممتلكاتهم  كل  ببيع  الأرمن 
ن�ستطيع  الأ�سلحة  با�ستخدام  »فقط  لأنـه 

ال�ستقلل«
ويف تقرير ر�سمي من اأحد ال�سباط: »يف �سنة 
مدينة  الرو�ص  جنودنا  احتل  عندما   1916
بدخول  واحد  لأرمني  يُ�سمح  مل  اأر�رشوم، 
وي�سيف  �سواحيها«.  من  الدنو  اأو  املدينة 
الرو�سية،  الثورة  بعد  تبدلت  احلال  »لكن 
اأر�رشوم  ملهاجمة  الفر�سة  الأرمن  فانتهز 
و�سواحيها، و�رشعوا ي�سلبون املنازل وينهبون 

القرى ويذبحون الأهايل«.

املوقف الدويل:  
يف بيان األقاه ماكرون، اأعلن »24 اأبريل/ني�سان 
يوما وطنيا لتخليد ذكرى املذابح التي قام بها 
الأتراك خلل احلقبة العثمانية �سد الأرمن«. 
وتعترب فرن�سا اأن اإنكار مذبحة الأرمن جرمية 
وغرامة  �سنة  ملدة  ال�سجن  عقوبة  ت�ستوجب 
قانون  مبوجب  وذلك  يورو،  األف   45 قدرها 
دي�سمرب/كانون  يف  الفرن�سي  الربملان  اأقره 
الأوروبي  الربملان  الأول 2011. وقد اعرتاف 
ني�سان  اأبريل/   15 يف  الأرمينية  باملذابح 

.2015
اعرتفت 22 دولة بـ«الإبادة الأرمينية« ورف�ست 
العربية  الدولة  لبنان  وكان  دولة   193 ذلك 

الوحيدة التي تبناها.  
القتل  عمليات  اإن  الأمريكي:  الكونغر�ص    
للإبادة  ترقى  للأرمن  تركيا  يف  اجلماعي 
تغيري  تظهر  �سور  ال�سعودية  ويف  اجلماعية. 
مناهج  يف  العثمانية«  م�سطلح«اخللفة 
الزمان  من  قرن  م�سي  بعد  جديدة  درا�سية 

عليها اإىل م�سطلح »الدولة الغازية«. 
اأبادت  العثمانية  الدولة  اإن  يقولون  الأرمن 
الواقعة  الفرتة  تلك  اأرمينيا خلل  1.5 مليون 
الأتراك  يفنده  ما  وهذا   ..1917  -  1915 بني 
الذين يقولون اإن عدد الأرمن يف ظل اخللفة 
مل  الر�سمية  الإح�ساءات  ح�سب  العثمانية 
مئات  واإن  األف..  ومائة  املليون  يتجاوز 
عودتهم  اأثناء  ذبحوا  الأتراك  اجلنود  اآلف 
من  وتنفيذ  بتخطيط  رو�سيا  مع  احلرب  من 

الكنائ�ص الأرمينية امل�سلحة..

اأراء غربية:

للموؤرخ  مقال  دايري«  »يورا�سيا  موقع  ن�رش    
ما  باأن  ي�ستهله  وال�ص،   باتريك  الأيرلندي، 
حدث يوم 24 ني�سان/ اأبريل هو اعتقال ب�سع 
بـ«الطا�سناق«،  املرتبطني  الأرمن  من  مئات 
كميات  العثمانية  الأمن  قوات  �سادرت  حني 
من الأ�سلحة، ونقلت امل�ستبه بهم بالقطار اإىل 
مواقع خمتلفة وو�سعت معظمهم قيد الإقامة 

لنفقات  اإعانة  املعتقلون  ُمنح  وقد  اجلربية. 
فيما  املعتقلني  معظم  عن  واأُفرج  املعي�سة. 
بعد. ومت اإعفاء حوايل 350.000 �سخ�ص من 
التهجري، وترك الأرمن يف اإ�سطنبول ومت نقل 
ا، كما �سمح للأرمن  امل�سلمني يف ال�رشق اأي�سً
يف الغرب بالعودة مبجرد انتهاء معركة جناق 
بدقة  الأرمينية  املمتلكات  تخزين  ومت  قلعة، 
»بع�ص  اأن  وال�ص  ويذكر  عودتهم..  بانتظار 
التي كانت خارج �سلطة  الكردية  املجموعات 
القانون يف  عن  كانوا خارجني  والذين  الدولة 
هاجموا  التجنيد،  ويقاومون  احلرب  حالة 

العديد من القوافل، كرد فعل ثاأري.
ال�رشق  اإىل  اإن حوايل 400.000 ذهبوا  ويقول 
رف�ست  رو�سيا  لكن   ، الرو�سية  الأرا�سي  اإىل 
على  ا�ستولت  عندما  بالعودة  لهم  ال�سماح 
تويف  وقد  فيها.  يعي�سون  كانوا  التي  الأرا�سي 
اأكرث من 160.000 يف هذا النقل الذي حدث 

بالكامل خارج الأرا�سي العثمانية.
ارتكبوا حملت تطهري  اأن الطا�سناق  واأو�سح 
عرقي يف غرب القوقاز بني عامي 1917 و1920 
واأكد  اأخرى.  ومناطق  وكاراباخ  يريفان  يف 
الربوفي�سور جا�سنت مكارثي، عامل اجلغرافيا 
الأمريكي الأيرلندي: اأن معدلت الوفيات بني 

امل�سلمني تت�ساوى مع وفيات الأرمن. 
الأمريكية،  و�زسرلند  نايلز  جلنة  تقرير  اأما 
املفو�سة من الكونغر�ص فيقول: »..:  اأعمال 
املنطقة،  �سامل يف  دمار  و  واملذابح،  النهب 
»فان«. وولية  »بتلي�ص«  ولية  مدن  وخا�سة 
من  غالبيتهم  املنكوبة  املنطقة  تلك  �سكان 
امل�سلمني ».. »اإن ممتلكات الأرمن وكنائ�سهم 
»بتلي�ص  املنازل يف  على  التي  النقو�ص  وحتى 
اأن  حني  يف  ب�سوء  ت�سب  اأو  مُت�ص  مل  وفان« 
تدمريا  دمرت  ومنازلهم  امل�سلمني  ممتلكات 

كامل«.
ال�سلطانية  بالتو�سية  تنطق  الوثائق  لزالت 
واأمر  واجتماعيا،  وماليا  �سحيا  برعايتهم، 
ال�سلطان اأن ي�سمح لهم بنقل اأموالهم املنقولة 
معهم، واأن تعاد اإليهم م�ساكنهم عندما يعودون 
بناء  يتم  واأن  كنائ�سهم،  تهدم  ل  واأن  لبيوتهم، 
تعر�ست  التي  لهم  التابعة  الكنائ�ص  واإ�سلح 
لل�رشر، كما �سمل القرار اإيقاع اأ�سد العقوبات 
قبل  من  بالإيذاء  للأرمن  يتعر�ص  من  بكل 

املواطنني الأتراك الآخرين …
فيما يقول املوؤرخ الأمريكي »ج�سنت مكارثي« 
»هجمات   :« والإبادة  »الطرد  املهم  كتابه  يف 
الأرمن على امل�سلمني مل ياأت ذكرها اأو توؤخذ 
يف احل�سبان اإل فيما ندر«.. »فاإنه يف الع�رشين 
من اأبريل / ني�سان 1915، بداأ الأرمن يف مدينة 
ال�رشطة  خمافر  على  النار  باإطلق  »وان« 
وم�ساكن امل�سلمني، مع تقدم الأرمن وتغلبهم 
على قوات الأمن العثمانية، وقد اأحرقوا احلي 
ان   عديدة  تاريخية  درا�سات  تذكر  امل�سلم« 
 -  1914 بني  ما  بلغ  املدنيني  القتلى  اإجمايل 
1921 اأكرث من ن�سف مليون �سخ�ص، على يد 

امليلي�سيات الأرمينية. 

التن�ق�ض:
واإن  جرمية  باحلق  اإل  واحدة  نف�ص  قتل  اإن 
ولبد  �سواء  والرتك  للأرمن  ماأ�ساة  ما ح�سل 
وعلى  ودرا�ستها  املتعلقة  الوثائق  فتح   من 
م�ساحلة،  اأو  اعتذارا  املوقف  يتخذ  ذلك 
عن  تتكلم  التي  الدول  كل  اأن  الغريب  لكن 
الب�رشية،  وباإجماع  ارتكبتها  اجلماعية  الإبادة 
وفيتنام،  والعراق  احلمر  الهنود  �سد  فاأمريكا 
�سد خميمات  لبنان  و  اجلزائر،  �سد  وفرن�سا 
لي�ست  الدول  فهذه  وهكذا..   الفل�سطينيني 
موؤهلة للحديث عن الإن�سانية.. اإنهم يدعمون 
مل�سريها  يرتكونها  ثم  النف�سالية  احلركات 
يفعلونها  وهاهم  بالأرمن  فعلوها  املجهول.. 
بالكرد وقبلهم بالقوميني العرب و�سيظل هذا 
النف�ساليون  يقلع  فهل  الأم�سى..  �سلحهم 

عن اأوهامهم؟ واهلل غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �س�لح عو�ض
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عائلة  يف  اإذا،  ب�شي�شي،  املرحوم  ن�شاأ 
العربي  والتعليم  الديني  بالعلم  �شغوفة 
الذي  التقليدي  التعليم  جتاوز  الذي 
والده  �شافر  حيث  الزوايا  تتواله  كانت 
ال�شيخ بلقا�شم اإىل م�رص والتحق بجامع 
يزخر  كان  الذي  بال�شودان  ثم  االأزهر 
يعود  اأن  قبل  العربية  اللغة  بفطاحل 
امل�شلمني  العلماء  جمعية  فرع  ويتوىل 
ببلدة �شدراتة وين�شئ بها م�شجدا ن�شاأ 
بتون�س  يلتحق  اأن  قبل  االإبن ملني  فيه 
املا�شي  القرن  من  االأربعينات  يف 
تون�س  كانت  الزيتونة.  بجامع  ويدر�س 
على  فيه  تفتح  الذي  احليوي  املجال 
الديني  تعليمه  مينعه  مل  اإذ  الثقافات 
وامل�رصح  باملو�شيقى  االهتمام  من 
مب�شاعدة  ال�شولفاج  على  والتدرب 
كانت  حيث  اإيطايل  مو�شيقى  اأ�شتاذ 
واملواهب  الثقافات  ملتقى  تون�س 

القادمة من امل�رصق واأوروبا.
عاد اإىل بلدته لكن مقامه فيها مل يدم 
الكفاح  منادي  نادى  اأن  بعد  طويال 
نوفمرب.  ثورة  اندالع  بعد  التحرري 
ترك البلدة التي كان ي�رصف فيها على 
مدر�شة تابعة جلمعية العلماء امل�شلمني 
قبل  من  له  تعر�س  الذي  التهديد  بعد 
االإدارة اال�شتعمارية عام 1956 والتحق 
جمددا بتون�س م�شتغال القرب اجلغرايف 
خدمة  يف  وقدراته  موؤهالته  لي�شع 
الوطني  اال�شتقالل  اأجل  من  الكفاح 
االإعالمي  العمل  يف  انخرط  حيث 
باملوازاة  التحريرية  للثورة  والدعائي 
ا�شتغل يف  حيث  ال�شيا�شي  الن�شال  مع 
الوطني  التحرير  جلبهة  �شحيفة  اأول 

اجلزائرية  املقاومة  �شحيفة  وهي 
اأن يقتحم من�شب �شكرتري حترير  قبل 
جريدة املجاهد يف ما بعد. وقد مكن 
له موقعه اجلديد من التعرف على قادة 
الثورة التحريرية والتعامل معهم وعلى 
رم�شان  وعبان  بلقا�شم  كرمي  راأ�شهم 
مهري  احلميد  وعبد  عبا�س  وفرحات 
وغريهم. فقد ا�شتغلوا مواهبه وتكوينه 
مزهودي  ابراهيم  مثل  العربية  باللغة 
ذلك التكوين الذي كان عملة نادرة يف 
ذلك الوقت لدى القادة الوطنيني الذين 

كان اأغلب تكوينهم باللغة الفرن�شية.
ومل يكتف ب�شي�شي بعمله يف ال�شحافة 
املكتوبة فقد ولج اإذاعة �شوت اجلزائر 
كل  تذيع  كانت  التي  بتون�س  املقاومة 
الثالث  باللغات  وتعليقات  اأخبارا  يوم 
ويف  والفرن�شية.  واالأمازيغية  العربية 
بعي�شى  االلتقاء  له  ت�شنى  االإذاعة  هذه 
وكتاب  بفنانني  واالحتكاك  م�شعودي 
على غرار الفنان مي�شوم والكاتب جون 
التي  القاهرة  ويف  عمرو�س.  موهوب 
يف  ليحل   1960 خريف  يف  بها  التحق 
االإعالم  مبكتب  حربي  حممد  من�شب 
الق�شا�س  الكاتب  على  تعرف  هناك، 
الذي  اإدري�س  يو�شف  الكبري  امل�رصي 
الكاتب  بعالقة متينة جعلت  به  ارتبط 
اجلزائرية  الثورة  يف  ي�شاهم  امل�رصي 
كما تعرف على اأيقونة الطرب العربي 
وردة اجلزائرية و�شهد بداياتها االأوىل 

فنانة ومكافحة وطنية.
يثمر  اأن  ب�شي�شي  ملني  مل�شار  يكن  مل 
منذ  التحريرية  الثورة  تنطلق  مل  لو 
جديد  حمتوى  �شمن   1955 عام 

والثقافية  ال�شيا�شية  املجاالت  جعل 
امل�شلح  العمل  تع�شد  واالجتماعية 
الذي انطلق اأول نوفمرب ويعطي نف�شا 
العامل.  اهتمام  اإليها  ويجلب  للثورة 
كوكبة  �شمن  ب�شي�شي  ملني  كان  لقد 
من املثقفني ال�شباب من اأمثال حربي 
ومربوك بلحو�شني وحممد ال�شديق بن 
مالك  ور�شا  عمرو�س  وموهوب  يحيى 
مبثابة  كانوا  فقد  مزهودي  وابراهيم 
�شاحب  الذي  التقنوفراطي  الفريق 
عدة حمطات  من  و�شاهم  الثورة  قادة 
عن  ف�شال  اإيفيان  مفاو�شات  منها 
واالإعالمية  الفنية  مواهبهم  ت�شخري 
مثل  متاما  الثورية  احلركة  خدمة  يف 
ما �شاهم فريق جبهة التحرير الوطني 
بالق�شية  التعريف  يف  القدم  لكرة 
الفنية  الفرقة  و�شاهمت  اجلزائرية 
ال�شعب  �شوت  اإي�شال  يف  وامل�رصحية 

اجلزائري وثورته عرب العامل.
مهري  احلميد  عبد  غرار  وعلى 
الفنية  لوجهته  التفرغ  ب�شي�شي  ف�شل 
واالإعالمية بعد اال�شتقالل ومل يطلب 
للكتابة  تفرغ  فقد  رئا�شة  وال  وزارة 
التلفزيونية  الربامج  واإعداد  والتلحني 
احلديقة  برنامج  مثل  واالإذاعية 
احلريق،  فيلم  �شارة  واإجناز  ال�شاحرة 
االأنا�شيد  حول  كتب  تاأليف  اإىل  زيادة 
ق�شما  الوطني  الن�شيد  وتاريخ  الوطنية 
م�شتوى  يف  كان  اأنه  غري  بالتحديد 
ملا  به  اأنيطت  التي  امل�شوؤوليات 
اجلزائرية  االإذاعة  اإدارة  منه  طلبت 
ووزارة  للمو�شيقى  الوطني  واملعهد  اأو 
م�شوؤوليات  عن  بنف�شه  وناأى  االت�شال 

ا�شتم فيها �شبهات الف�شاد.
ننقل  اأن  دون  املقام  هذا  نغادر  لن 
ارزقي  حممد  الكاتب  عن  �شهادة 
الثوري  ب�شي�شي  الفقيد ملني  فراد عن 
بقلب الفنان. يقول فراد: "اأتذكر اأنني 
اخلا�س  كتابه  اأت�شفح  يوم  ذات  كنت 
كان  اإن  �شاألته  ثم  الوطنية،  باالأنا�شيد 
علي  فريد  املجاهد  الفنان  يعرف 
ال�شهرية  االأمازيغية  االأن�شودة  �شاحب 
اأوَرت�ْشـُرو") �شربا جميال  رَبْ  اأ�شْ اأمّيا   "
جميال  ثناء  عليه  يثني  فراح  اأّمي(،  يا 
ال�شوتية،  مبوهبته  اإعجابه  يبدي  وهو 
�شهادته  يل  ي�شلم  اأن  منه  طلبت  ثم 
اأدرجها  كي  اأمكن-  اإن   - مكتوبة  هذه 
�شته لالأغنية القبائلية  �شمن كتاب خ�شّ
كان  وكم  القبائلية(،  االأغنية  )معامل 
يف  يحّرر  اأراه  واأنا  عظيما  �رصوري 
النحو  التي جاءت على  �شهادته  احلني 
التايل: »رحم اهلل البلبل ال�شداح، الفنان 
املوهوب فريد علي الذي مل ي�شبق اأن 
يْق" مبثل اأدائه. واأعتقد  �شمعت " اأ�شِوّ
وممتازة،  متمّيزة  ال�شوتية  حباله  اأن 
وال�شوت الرخيم هبة الرحمن الرحيم. 
لكن يف كنف ذلك ال�شوت الرّنان اإميان 
لقد  االأحلان.  اأعذب  به من  ي�شدو  مبا 
يف  منا�شال  كان  اإذ  اجلزائر  افتقدته 
التي  الوطني،  التحرير  جبهة  فرقة 
جابت العديد من اأقطار العامل وبلّغت 

�شوت اجلزائر وق�شيتها العادلة.«. 
اأخرى  مرة  تفقد  اجلزائر  هي  وها 
وال�شيا�شية  الفنية  ثرواتها  اإحدى 
االأ�شتاذ ملني ب�شي�شي رحمه اهلل مثل ما 

فقدت باالأم�س فريد علي واآخرين.

ملني ب�شي�شي...رحيل ثوري بقلب فنان 

بقلم اح�سن خال�ص   

يرحل عنا املجاهد الأ�ستاذ ملني ب�سي�سي 
بعد اأن ق�سى 93 عاما زاهرا وزاخرا 

بالأحداث واملواقف والتعابري الفكرية 
والفنية وال�سيا�سية �سمن م�سار كان 

عنوانه الدفاع عن اجلزائر بكل 
مقومات �سخ�سيتها وثقافتها فقد زاوج 

بني الإنتاج والأداء الفني والأدبي وبني 
توظيف مواهبه على جبهات الكفاح 

التحرري فمنذ ولدته ب�سدراته 
عام 1927 ون�ساأته يف ح�سن عائلة 

تنتمي اإىل جمعية العلماء امل�سلمني 
ثم التحاقه يف �سن مبكرة باحلركة 

الوطنية عرب حزب ال�سعب اجلزائري، 
مل ي�سع �سالح الفكر والفن اإىل غاية 

اأواخر حلظات عمره حيث اأقعده 
املر�ص وحد من حركاته.

مكتبة جزائرية اأخرى حترتق

للثقافة  املنتج  العقل  انتقد  اجلابري 
العربية ومل ينتقد الثقافة يف حد ذاتها  
وهو بذلك غّيب كل ماهو جميل ومفيد 
القليل عا�شت على  بالنزر  حتى ولو هو 
اأجماده هذه االأمة من م�رصقها ملغربها 
باأملعية  القراء  و�شحر  اأتاه  ...فلقد 
يف  ـ  العقل  نقد  ـ  �شاكلة  على  العناوين 
عقل  اأي  يحدد  اأن  دون  االأربعة  اأجزاءه 
مق�شود،فهو يقول بنقد العقل العربي..
ملن  خا�شة  االأ�شطر  مابني  متعنا  ولو 
للعقل  ال�شهام  يوجه  فهو  اأعماله  قراأ 
الفار�شية  بالثقافة  املتاأثر  امل�رصقي 
الذي  املغاربي  العقل  عك�س  والهندية 
بالثقافة  متاأثرا  وكان  بالعقالنية  ات�شم 
على  كثريا  يتهجم  اأنه  بدليل  اليونانية 
املبا�رص  ال�شبب  باأنه  ويقول  ال�شافعي 
للعقل املغلق واملنحط.ومن جهة ميجد 
ال�شاطبي وابن ر�شد ويرى باأنهما رموز 
التنوير؟ا زيادة عن عن اأنه  يتهم الكثري 
الأنهم  الفكري   باجلمود  من املف�رصين 
�شنعوا من حولهم هالة التاأليه والقدا�شة 
كبريا  ق�شما  اأعماله  بعد  فيما  واعتربت 
اتهموا  الكتاب  من  ....عدد  الرتاث  من 
التي  بالع�شبية  بل  باالإنحياز  اجلابري 
امل�رصقي  ال�رصاع  م�شاألة  يف  ت�شب 
املغربي.فاجلابري مل يقل بنقد الرتاث 
بل نقد العقل وهو نف�س الطرح ووجهان 
الت�شميات  االختالف يف  ـ  واحدة  لعملة 
املو�شوع  هو  الرتاث  ـ...نقد  فقط 

فقد  عقود  مدار  على  واحلي  ال�شائك 
�شبق واأن كتب يف هذا املجال علي عبد 
والطيب  حممود  جنيب  زكي  ثم  الرازق 
اأبوزيد  حامد  ن�رص  اإىل  و�شوال  تيزيني 
وح�شن حنفي ...ملاذا اأراد اإذا اجلابري 
العناوين دون املحتوى ..فقط  اأن يغرّي 
جمموعة  قل  اأو  هواملنهج  به  جاء  ما 
من  والتي  الوافدة  الغربية  املناهج 
جيدا  فيها  متعن  اجلابري  اأن  املوؤكد 
االإ�شتعمال وامل�شح  بها  واأراد  وه�شمها 
اأو مب�شطلح علمي ا�شتخدامها ك�شكانري 
لقراءة الرتاث ؟ا   جند هذا مع جمموعة 
اخلام�س  حممد  جامعة  يف  تالمذته 
ك�شامل يفوت  وحممد وقيدي و �شعيد بن 
�شعيد العلوي وهم الذين تاأثروا باملناهج 
الرتاث  قلب  بها  واأرادوا  االأوروبية 
�شبب  باأنه  واتهامه  عقب  على  راأ�شا 
قاطبة...ونعطي  العربي  العقل  ماأ�شاة 
اأركون  حممد  كم�رصوع  هنا  حية  اأمثلة 
املغربي  العروي  اهلل  وعبد  اجلزائري 
ممن  وغريهم  التون�شي  ه�شام  وجعيط 
وطالبوا  الغري  مبناهج  الرتاث  فككوا 
بالقطيعة املعرفية معه اليوم اأو غدا...
وذهبت جراأة  بع�شهم اإىل حد الت�شحية 
بكل الرتاث ورميه باملزبلة ولي�س فقط 
وغربلته...فحازوا  ال�شوائب  من  تنقيته 
بذلك على �شهرة منقطعة النظري عك�س 
توفيقيني  كانوا  الذين  املفكرين  بع�س 
اأ�شلح  ماهو  الرتاث  من  االأخذ  اأي 

واأن�شب حلياتنا العقلية واالجتماعية 
ومن اجلهة املقابلة االأخذ كذلك ببع�س 
باالأفكار  املتعلقة  الغربية  امل�شائل 
احلياتية  واملمار�شات  واحلريات 

املعي�شية؟ا
اإن اجلابري واإذ نحن نحييه على جهده 
اأننا  والتحليل،اإال  القراءة  يف  اجلبار 
عددا  الوهمي  م�رصوعه  على  ن�شقط 
من االأ�شئلة املو�شوعية ..ما الذي اأراد 
الو�شول اإليه...وما الذي ر�شمه يف هذا 
اإن �شمعت عنه  املخطط الكبري والذي 
انبهرت اأميا اإبهار..وهل جتربته مميزة 
اأكرث  كانوا  الذين  املفكرين  باقي  عن 
ذلك  تبعات  حتملوا  وهم  حتى  �رصاحة 
حياته  ثمن  دفع  البع�س  اأن  درجة  اإىل 
ذكاء    اأكرث  اجلابري  كان  ...وهل  لذلك 
اأهدافه  عن  بالبنان  ي�رص  مل  حلظة  
املرجوة؟ا  ودون اأن يعي باأن م�رصوعه 
الكبري هذا ظل حتت املجهر واأنه يعيد 
اأ�شئلة الن�شتطيع القول باأنها قدمية بالية 
يو�شح  مل  ومتداولة.فهو  مكررة  ولكن 
الغاية من نقد العقل..هل املق�شود هو 
العامة  لدى  البيولوجي  مبفهومه  العقل 
لدى  املفكر  املنتج  النخبوي  العقل  اأم 
يق�شد  كان  اأنها  واأكيد  املبدعني  فئات 
العديد  ترديد  يف  غط�س  االأول.الذي  
ال�شحرية  التقليدية  ال�شعبية  القيم  من 
اأن  دون  �شابقة  �شعوب  عن  املتوارثة 
باأمناط  واالإتيان  منها  التخل�س  يحاول 

حياته.. وتالزم  تالئم  وفكرية  معي�شية 
مل  اجلابري  قلنا  وكما  هذا  على  زيادة 
العقل  لهذا  اجلغرافية  الطبيعة  يحدد 
امل�رصقي   العقل  اأن  �شحيح  ...فهل  
برمته عاجز عن القفز عن موروثاته...
ا�شتفهام...عن  األف عالمة  وهنا تُطرح 
طبيعة هاته العقول هل هي عقول العامة 
املق�شودة اأو العقول النخبوية ..هنا وقع 
التخ�شي�س  عدم  مع�شلة  يف  اجلابري 
اأن  قراءه..واإال  واإفهام  والتحديد  
املفا�شلة تقع بني عقل اأوروبي عقالين 
واآخر عربي اأ�شيوي روحي ...  ومالفرق 
االأوروبي  العقل  باأن  نعلم  نحن  ...اإذ 
بدوره تعر�س للنقد ولي�س العربي فقط 
ذاتها  االأ�شئلة يف حد  اأن  وحتى  .اأخريا 
تتطلب جل�شات وجل�شات فاإن ماجاء به 
مفكرنا رحمة اهلل علية نقولها �رصاحة 
اأ�شئلة  جمموع  من  مكررة  ن�شخة  هو 
الزمت الفكر وكيفية النهو�س العربيني.
يتعمدون  العرب  مفكرينا  م�شكلة  واأن 
نوعا من الغمو�س الإثارة بع�س االأ�شئلة 
مب�شطلحات  يغلفونها  يوم  املده�شة 
غريبة وغربية حديثة واإذ حاولنا البحث 
عن مكنوناتها جند باأنه من �شبقنا اإليها 
مت�شاوية  العقول  املجال..واأن  هذا  يف 
الفل�شفي.. ال�شوؤال  طرح  يف  ما  حلد 
التمكري  فقط تختلف املناهج وطرائق 

يف التغيري ؟ا

حممد عابد اجلابري يف امليزان ...؟ا

هل كان املفكر املغربي اجلابري املتويف 
بتاريخ الـ03 ماي 2010 ـ  كان يحمل 
م�سروعا متجددا على م�ستوى الفكر 

العربي اأم اأنه اأعاد اأ�سئلة �سابقيه 
اخلا�سة بنقد الرتاث ل غري؟ا ... 

ومل ي�ستعمل �سوى تلك الأدوات 
احلفرية يف ك�سف التناق�سات 

،والإعالء من �ساأن العقل مثلما دعا 
اإىل ذلك لآلف املفكرين العرب 
املتاأثرين مبناهج  ما وراء البحر .

حلظة تاأمل

اأقالم

بقلم:جمال ن�سراهلل
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ذكرى رحيل رائد الوجودية العربية عبد الرحمن بدوي
ولد عبد الرحمن بدوي �سنة 1917 يف قرية من قرى الريف امل�سري. وبعد نيله �سهادة الباكالوريا �سنة 1934 التحق 

بكلية الآداب بجامعة القاهرة وتخ�س�ص يف درا�سة الفل�سفة، تتلمذ وقتذاك على كبار الأ�ساتذة امل�سريني من اأمثال ال�سيخ 
»م�سطفى عبد الـرازق« والدكتور »طه ح�سني« الذي توىل الإ�سراف على ر�سالته يف الدكتوراه. كما تتلمذ اأي�سا على بع�ص 

الفال�سفة املعا�سرين من الغرب، منهم الفيل�سوف الفرن�سي »اأندريه للند« الذي اأ�سرف على ر�سالته يف املاج�ستري، وكذلك 
فيل�سوف العلم »األك�سندر كويريه«، وهناك من الأ�ساتذة من �ساهم ب�سفة غري مبا�سرة يف تكوينه كامل�ست�سرق الفرن�سي 

امل�سهور »لوي�ص ما�سنيون« ،وامل�ست�سرق الأملاين »بول كراو�ص« .

بقلم د/اأحمد �سليماين

الرحمن  عبد  �صار   1949 �صنة  يف 
بدوي اأ�صتاذا م�صاعدا بق�صم الفل�صفة 
بكلية الآداب يف جامعة القاهرة، ثم 
با�صا  اإبراهيم  جامعة  اإىل  انتقل  
وكان  حاليا-  �صم�س  عني   – الأول 
اأن�صاأ فيها  ذلك يف عام 1950، حيث 
ومن   رئا�صته.  وتوىل  الفل�صفة  ق�صم 
على  الفل�صفة  در�صوا  الذين  اأ�صهر 
جنوما  بعد  فيما  واأ�صبحوا  يديه 

الثقافة  �صماء  يف  �صاطعة 
حممود  املعا�رصة،  العربية 
وعبد  زكريا  وفوؤاد  العامل  اأمني 
الغفار مكاوي واأنور عبد امللك 

واأني�س من�صور وغريهم.

اأ�ستاذ زائر يف جامعات 
ليبيا واإيران والكويت 

وفرن�سا

بدوي  ينقطع   1966 عام  ويف 
جامعات  يف  التدري�س  عن 
م�رص ب�صفة نهائية، ليتحول اإىل 
اأ�صتاذ زائر يف جامعات كل من 
وفرن�صا.  والكويت  واإيران  ليبيا 
وكانت باري�س هي التي طاب له 
املقام فيها واختارها اأي�صا بعد 
تقاعده اإقامة دائمة له، فعا�س 
فيها وحيدا متوحدا يف �صومعة 

مل  النا�س،  عن  نف�صه  عازل  الفكر، 
ي�صاأ اأن ين�صغل بالأ�رصة والأولد، لأنه 
العلمي،  والبحث  للعلم  التفرغ  اآثر 
الفل�صفة،  لدرا�صة  كلها  حياته  واهبا 
تلو  كتابا  الكتب  تاأليف  على  عاكفا 
اأهل  اأغزر  بذلك  فاأ�صبح  الآخر، 

زمانه تاأليفا واإنتاجا. 
والع�رصين،  املائة  موؤلفاته  جتاوزت 
املقالت  مئات  اإىل  بالإ�صافة  هذا 
والأبحاث التي األقاها يف املوؤمترات 
العربية  باللغات:  الدولية،  العلمية 
والجنليزية  والأملانية  والفرن�صية 
وال�صبانية. وهناك من ذهب اإىل اأنه 
األّف ما يقرب من مائة وثالثني كتابا، 
بني مرتجمات ودرا�صات وحتقيقات 
راأى  من  وهناك  اإبداعية،  وموؤلفات 
اأنها تفوق املائة واخلم�صني. وبف�صل 
الهائل من املوؤلفات �صار  الكم  هذا 
بـ:«الفيل�صوف  �صاحبها  على  يطلق 

املوؤ�ص�صة« و«الفيل�صوف ال�صامل« .
مل يرتك بدوي بابا من اأبواب الفل�صفة 
الفل�صفة  يف  كتب  فقد  وطرقه،  اإل 
�صتائها  و�صيفها،  ربيعها  اليونانية، 
بالفل�صفة  كذلك  واهتم  وخريفها. 
واحلديثة  الو�صطى  الع�صور  يف 
واملعا�رصة. واأحاط علما بكل تاريخ 
الفل�صفة وتعمق يف مذاهب الفال�صفة 
املختلفني. وكان كل ذلك متزامنا مع 
تاأليفه يف الفل�صفة العربية الإ�صالمية 
بالبحث والرتجمة لدرا�صات واأبحاث 
بتحقيقه  وكذلك  امل�صت�رصقني 
العربي  الرتاث  خمطوطات  لنفائ�س 
الإ�صالمي. ويف غمرة هذا كله، اهتم 
وعنى بالرتجمة عن اللغات الأوربية 
فتنوعت  ويجيدها،  يتقنها  التي 

الفل�صفة  من  الرتجمة  ميادين  بذلك 
بذلك  وا�صعا  العاملي،  الأدب  اإىل 
والذي  يكتمل  مل  الذي  م�رصوعه 
وهي  املائة،  الروائع  برتجمة  �صماه 
كنوز  لبع�س  ترجمته  ت�صم  �صل�صة 
منها  وحديثه،  الغربي قدميه  الأدب 
مثال: »الديوان ال�رصقي« و«فاو�صت« 
كي�صوت«  و«دون  غوته،  لالأملاين 
و«تراجديات  �رصفنت�س  لالإ�صباين 
لوركا  وم�رصحيات  �صوفكلي�س« 

وبري�صت وغريها.

موؤلفات يف ثالثة اجتاهات

ثالثة  يف  ت�صري  بدوي  وموؤلفات 
املوؤلفات  هو  الأول  اجتاهات: 
�صاحبها  فيها  يعرب  الذي  املبتكرة 
مثل:  الفل�صفة،  يف  مذهبه  عن 
»الزمان الوجودي« و »م�صكلة املوت 
ميكن  و«هل  الوجودية«  الفل�صفة  يف 
هو  والثاين  وجودية«.  اأخالق  قيام 
القارئ  على  الأوربي  الفكر  عر�س 
يف  الإ�صهام  هو  والثالث  العربي، 
وهكذا  الإ�صالمية.  الفل�صفة  درا�صة 
درج عبد الرحمن بدوي على تق�صيم 
وهي:  جبهات،  ثالث  اإىل  اأعماله 
اأو  الأوربية  فالدرا�صات  املبتكرات، 
فالدرا�صات  الأوربي،  الفكر  خال�صة 
جبهة  هناك  اأن  غري  الإ�صالمية. 
رابعة، تبدو بدرجة اأقل من اجلبهات 
الثالث الأوىل، ذلك لأنها خارجة عن  
كال�صعر  الفل�صفية،  الدرا�صات  حقل 
والرواية مثل ديوانيه »ن�صيد الغريب« 
و«مراآة نف�صي »  ويف اأدب الرحالت 
: »احلور والنور« ويف الرواية:« هموم 

ال�صباب«. 

تيارات وافدة

الوافدة من  الكثرية  التيارات  تلق  مل 
حتى  ول  بدوي،  من  قبول  الغرب 
اأو  التقليدية  الدينية  التيارات  من 
جملة  يرف�صها  فراح  الإ�صالحية، 
الينبوع  ذلك  غيبت  لأنها  وتف�صيال، 
الإن�صان،  وهو  األ  للوجود،  الدافق 

وهذا ما حدا به اإىل البحث عن تيار 
اآخر يكون ل�صان حاله: »من الإن�صان 
وبالتايل  الإن�صان«،  واإىل  وبالإن�صان 
البحث عن النزعة الإن�صانية. وبهذا 
الفكري  بدوي  م�رصوع  اإدراج  ميكن 
الإن�صانية  النزعة  يف  والفل�صفي 
ي�صد  الذي  الناظم  اخليط  بو�صفها 
واملتنوعة  الغنية  الفكرية  اأعماله 
وكذلك  والأدب،  الفل�صفة  يف  جمال 
الذي  احل�صاري  امل�رصوع  بو�صفها 
العربي  الفكر  تاأ�صي�صه يف  يروم  كان 
من  وذلك  املعا�رص 
للفل�صفة  تبنيه  خالل 
بح�صبانها  الوجودية 
اإن�صانية.  نزعة 
بدوي  ونزعة 
الوجودية  الإن�صانية 
مل تكن مبتورة ال�صلة 
عن ال�صياق التاريخي 
الذي  واحل�صاري 
فقد  فيه،  ن�صاأ 
بالأو�صاع  تاأثر  
عية  جتما ل ا
وال�صيا�صية والتقلبات 
العاملية التي عاي�صها 
�صك  ول  وعا�رصها، 
يف اأن  هذه الظروف 
قد  جمتمعة  
حتديد  يف  �صاهمت 

م�صاره الفكري.

رائد الوجودية يف الفكر 
العربي املعا�سر

رائد  بدوي  الرحمن  عبد  يعد 
الوجودية يف الفكر العربي املعا�رص، 
الفل�صفة  هي  فل�صفته  اأن  ويرى 
بداأه  الذي  الجتاه  يف  الوجودية 
راأينا-  ح�صب  كانت  -وان  هيدغر، 
وجوديته اأقرب اإىل كريكغارد و�صارتر 
دافع بحرارة  لقد  اإىل هيدغر.  منها 
لها  واعتناقه  الوجودية  اختياره  عن 
لقد  القرن املا�صي.  اأربعينيات  منذ 
يبحث  كان  التي  الفل�صفة  هي  كانت 
حتيا  فل�صفة   « لأنها  ذلك  عنها، 
يف  تفكري  جمرد  ولي�صت  الوجود 
غريها  دون  لها  واختياره  الوجود«. 
من الفل�صفات له ما ي�صوغه، فف�صال 
اهتماما  الفل�صفات  اأكرث  كونها  عن 
ما يحقق  فيها  بالإن�صان، فقد وجد 
ويلبي ما لديه من ميول نحو الذاتية 
والفردية واحلرية. اإن ما دفع بدوي 
اإىل الوجودية هو اهتمامها بالإن�صان 
لي�صت  فالوجودية  �صيء،  كل  قبل 
هي  واإمنا  غريبة  اأو  غربية  فل�صفة 
بالأحرى نزعة اإن�صانية تبحث ب�صكل 
من  الإن�صاين  الوجود  اأزمة  اأ�صا�صي 
امل�صائل  بع�س  على  الرتكيز  خالل 
مثل: املوت والوجود والعدم واحلرية 
والقلق والغرتاب وغريها، وهي كلها 
م�صائل كانت و�صتظل توؤرق الإن�صان 
مند الزمن الغابر اإىل وقتنا الراهن، 
فالوجودية ابنة الإن�صان دومنا اعتبار 
للزمان واملكان، وهذا ما كان يرمي 

اإليه رائد الوجودية العربية.

خيط الوجودية 

يف  اأي�صا  عرث  قد  بدوي  يكون  كما 
يربطه  الذي  اخليط  على  الوجودية 
يت�صل  مبا  اأي  العربية،  باأ�صوله 
على  يدل  مما  العربية،  باحل�صارة 
اأ�صولها  بع�س  -يف  الوجودية  اأن 
وجذورها-، لي�صت غريبة عن الروح 
اإىل  الفل�صفات  اأقرب  فهي  العربية. 
العربية.  العقلية  اأو  العربية  الروح 
لقد اأراد عبد الرحمن بدوي » اإقامة 
وجودية عربية را�صخة الدعائم متينة 
يف  بالبحث  اهتم  ولهذا  القواعد«، 
ليكت�صف  الإ�صالمي  العربي  الرتاث 
فيه عنا�رص وجودية، وهذا ما وجده 
الإ�صالمي،  الت�صوف  يف  بالتحديد 
اإبداعية  اأ�صيلة  حماولة  يف  فراح 
يحدد نقاط التالقي واأوجه الت�صابه 

بني الوجودية والت�صوف الإ�صالمي.

م�سروع ح�ساري

جمرد  بدوي  الرحمن  عبد  يكن  مل 
ناقل اأو �صارح للفل�صفة الوجودية، بل 
ومل  ح�صاري،  م�رصوع  �صاحب  كان 
تكن نزعته الوجودية رجعا لل�صدى، 
للتعبري  و�صيلة  اأو  اأداة  كانت  واإمنا 
الثقافية  وامل�صكالت  الهموم  عن 
وبالتايل  عا�رصها،  التي  والفكرية 
كانت  الوجودية  الإن�صانية  فنزعته 
وثيقة ال�صلة بالواقع العربي مبختلف 
اأزماته، كما اأن الوجودية وما تت�صمنه 

والذاتية  كاحلرية  مفاهيم  من 
التعبري  بها  اأراد  والفردية 
لل�صمولية  رف�صه  عن  فل�صفيا 
والطغيان وعن كل ما من �صاأنه 

اأن ي�صادر حرية الفرد. 
يف  وهو  اأ�صدر  قد  بدوي  كان 
خريف العمر موؤلفات اإ�صالمية 
خ�ص�صها  الفرن�صية،  باللغة 
منها  الإ�صالم،  عن  للدفاع 
�صد  القراآن  كتاب:«الدفاع عن 
 1989 �صنة  ال�صادر  منتقديه 
حياة  عن  »الدفاع  وكتاب 
مهاجميه«  �صد  حممد  النبي 
وقد   .1990 �صنة  ال�صادر 
جدل  املوؤلفات  هذه  اأثارت 
اأو�صاط  كبريا ولغطا وا�صعا يف 
الفل�صفي  بالفكر  املهتمني 
العربي املعا�رص، كيف ل وهو 
الدار�صني  بع�س  اتهمه  الذي 
و�صنفوه  والتجديف  بالإحلاد 
امللحدين.  الوجوديني  �صمن 

كما اأن هناك من عزا ذلك اإىل فراره 
وتوبته  الإ�صالم،  اإىل  الفل�صفة  من 

الن�صوح من الفل�صفة الوجودية. 

الإ�سالم والفكر الإ�سالمي

بالإ�صالم  بدوي  اهتمام  اأن  بيد 
والفكر الإ�صالمي مل يكن يف اأواخر 
حياته، بل كان يف وقت مبكر جدا، 
الإ�صالمي  الرتاث  يف  فدرا�صاته 
الفل�صفات  يف  درا�صاته  بكثري  تفوق 

التي  تلك  ول�صيما  الغربية، 
الوجودية.  الفل�صفة  فيها  عر�س 
كان  فقد  الإ�صالم  عن  دفاعه  اأما 
اأن  ويكفي  حياته،  بواكري  يف  اأي�صا 
»الوجودية  كتابه  اإىل  القارئ  يعود 
ليجد  العربي«  الفكر  والإن�صانية يف 
الأربعينيات  كتبها يف  فيه حما�رصة 
عنوانها:  املا�صي  القرن  من 
»املعنى الإن�صاين يف ر�صالة النبي«، 
عن  م�صتفي�س  ب�صكل  تكلم  ففيها 
جوانبها  وعن  الإ�صالم  نبي  ر�صالة 
حتدث  كما  والروحية،  ال�صيا�صية 
املحمدية،  الر�صالة  عاملية  عن 
مبينا خطاأ الكثري من امل�صت�رصقني 
الأخري  لينتهي يف  يف فهم حقيقتها 
اإىل اأنها ر�صالة اإن�صانية ذات م�صدر 
اإلهي، هذا ف�صال عن اإ�صادته ب�صرية 

النبي و�صرية اأ�صحابه.
واإذا كانت الكتب الإ�صالمية الأخرية 
لبدوي قد اأف�صحت  لدى البع�س عن 
توبة وندم ورجوع اإىل اهلل، فاإن كتابه 
» �صرية حياتي« وهو من اأواخر كتبه 
اأي بعد كتابي  وال�صادر �صنة 2000، 
الدفاع عن القراآن والدفاع عن حياة 
النبي، ل جند فيه -ل ت�رصيحا ول 
�صال   كان  اأنه   يفيد  -ما  تلميحا 
اأنه تاب وندم. فالقارئ   اأو  فاهتدى 
ل�صريته يالحظ اأنه قد �صذ عما هو 
وال�صري  الرتاجم  يف  وماألوف  �صائد 
لنا  تعر�س  ما  غالبا  التي  العربية، 
ال�صالل  من  والتحول  الهداية  ق�صة 
نور  اإىل  ال�صك  من  اأو  الهدى،  اإىل 
اليقني، بل بالعك�س اأ�رص  بدوي على 

اختياره الوجودية ومل يرتاجع عنها 
تلك  ذلك،  على  ودليلنا  اأمنلة،  قيد 
الفقرة التي �صدر بها كتابه:« �صرية 
حياتي« حيث  يقول وبنربة وجودية 
فيها:»بال�صدفة  لب�س  ل  وا�صحة 
وبال�صدفة  العامل،  هذا  اإىل  اأتيت 
اإذن  العامل...وواهم  هذا  �صاأغادر 
اأو  عناية  اأو  ترتيبا  ثم  اأن  يظن  من 
غاية. اإمنا هي اأ�صباب عار�صة يدفع 
اإيجاد من  اإىل  بع�صها بع�صا فتوؤدي 

يوجد واإعدام من يعدم«.

اجلمع بني الأ�سداد

ويبدو اأن بدوي مييل اإىل اجلمع بني 
التجربة  اإىل  فكره  ويت�صع  الأ�صداد 
باإخال�س  وي�صتوعب  الإحلادية، 
التجربة الإميانية، نراه قلقا متوترا، 
والإحلاد،  الإميان  بني  مرتددا 
والإميان،  الع�صيان  بني  متاأرجحا 
بني الثورة والإذعان. وما يف�صح لنا 
ابتهال  قوله يف  وتذبذبه  تردده  عن 
»اأنا موحد ويف توحيدي حيوية  له: 
وثنيتي  ويف  وثني،  اأنا  بل  الوثنية، 
حرية  توحيدي  التوحيد،  �صفاء 
غريي  اأما  املخلوق،  باإزاء  اخلالق 
للخالق،  املخلوق  عبودية  فتوحيده 
اخلالق واملخلوق �صواء«. ويبدو يف 
ابتهاله هذا، اأنه يجمع بني التوحيد 
والوثنية ووحدة الوجود، ف�صار قلبه 
�صيخ  مثل  مثله  �صورة،  كل  قابال 
ابن  الدين  حمي  الأكرب  ال�صوفية 
عربي، الذي ات�صع قلبه لكل الأديان 

،التوحيدية منها والوثنية.

تردد بدوي بني الإميان 
والإحلاد

ويبدو يف ت�صورنا اأن  تردد بدوي بني 
بينهما  وتذبذبه  والإحلاد  الإميان 
خربة  اأو  ذاتية  جتربة  اإىل  ي�صتند 
مبعنى  احلاد،  التوتر  قوامها  حية 
متناق�صني  طرفني  بني  يقف  اأنه 
التوتر  ليعي�س  ومتقابلني، 
بينهما،  القائم  احلاد 
اإزالة  اأو  رفع  دومنا 
من  وهكذا  لأحدهما، 
دون اأي خال�س من �صاأنه 
اأن يق�صي على عنف ذلك 
التقابل، وق�صعريرة توتره، 
خيانة  يعني  ذلك  وغري 
احلية  الوجودية  التجربة 
ال�صبه  قريبة  تبدو  التي 
ال�صوفية.  التجربة  من 
اأن  يريد  نف�صه  وبدوي 
ال�صتقطاب  هذا  يعي�س 
بني  احلاد  التوتر  هذا  اأو 
الإميان،  وعدم  الإميان 
يقت�صيه  ما  ح�صب  وهذا 
القائم  الوجودي  منطقه 
العواطف  جمع  على 
وحدة  يف  املتقابلة 
ال�صار  الأمل  مثل  متوترة، 
والقلق  الكاره  واحلب 

املطمئن وغريها.
يوم  بدوي  الرحمن  عبد  تويف 
25جويلية 2002 يف اأحد م�صت�صفيات 
فرن�صا،  من  عودته  بعد  القاهرة 
وهكذا رحل مو�صوعة الفل�صفة عبد 
تراثا  وراءه  تاركا  بدوي  الرحمن 
وفريا  علميا  واإنتاجا  غزيرا  فكريا 
ي�صهد بحق على �صعة علمه وعظيم 
اآثاره الذائعة  جلده. ول �صك يف اأن 
بعد  وحتى  حياته  يف  �صهرة  اأورثته 
يف  ذكره  على  اأبقت  كما  مماته، 

ال�رصق والغرب. 

�سرية و م�سرية

اأقالم
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الفرق الإدارية املتخ�ص�صة )S.A.S( ودورها 

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

	
	ولهذا	فقد	اأدرك	اجلي�ش	الفرن�سي	ب�أن	
م�اجهة	الث�رة	يتطلب	م�ؤازرة	العمل	
الع�سكري،	 العمل	 مع	 ال�سيك�ل�جي	
الأ�س�ليب	 تلك	 تطبيق	 �سي�ق	 ويف	
الفرن�سية	 الإدارة	 اأن�س�أت	 اجلهنمية	
�سنة	 املتخ�س�سة	 الإدارية	 امل�س�لح	
الق�س�ء	على	 اأجل	 ))SAS	من	 	1955
وال�سعي	 عنه�.	 ال�سعب	 واإبع�د	 الث�رة	
اجلزائريني	 عق�ل	 ا�ستم�لة	 اأجل	 من	
اأجل	 من	 نف��سهم	 يف	 ال�سك	 وزرع	
زعزعت	ثقتهم	ب�لث�رة	واإبع�دهم	عن	

جي�ش	التحرير	ال�طني.

ن�ساأة امل�سالح الإدارية 
املتخ�س�سة وتكوينها

امل�س�لح	 تعريف	 اأ	-	
اأجهزة	 هي	 املتخ�س�سة:	 الإدارية	
القدمية	 الفروع	 حمل	 حلت	 اإدارية	
املتمثلة	يف	املك�تب	العربية،	ويطلق	
تعني	 وهي	 	)SAS )ل�س��ش	 عليه�	
	Section administrative

.spécial
احللقة	 مبث�بة	 الفرق	 هذه	 وتعترب	
اجلي�ش	 يف	 النف�سي	 للعمل	 الأوىل	
تن�سط	 والتي	 اجلزائر،	 يف	 الفرن�سي	
	Section( عليه�	 يطلق	 الريف	 يف	
	administrative spécialisée
يف	 تن�سط	 ح�س�رية	 وفرق	 	)
	Section( عليه�	 يطلق	 املدينة	
	administrative urbain
املدين	 العمل	 بني	 جتمع	 وهي	 	)

والع�سكري	يف	اآن	واحد.
املتخ�س�سة	 الإدارية	 ف�مل�س�لح	
هيئة	 عن	 عب�رة	 هي	 )ل�س��ش(	
�س�بط	 اإمرة	 حتت	 م��س�عة	 مدنية	
	30 من	 تتك�ن	 م�سلحة	 حرا�سة	 له	
اإىل	35	رجل،	فك�ن	بج�نب	كل	مركز	
	SAS ع�سكري	ي�جد	مركز	ل�س�بط	
ي�سريه�	 مك�تب	 عن	 عب�رة	 وهي	 	،

خمت�س�ن	 ع�سكري�ن	
مت	 املدنية	 ال�س�ؤون	 يف	
	1955 �سنة	 منذ	 ا�ستقدامهم	
يف	 تدرب	 من	 معظمهم	
لي�تي	 امل�ر�س�ل	 مدر�سة	

ب�ملغرب	الأق�سى.
وريث�	 	« الهيئة	 هذه	 وتعترب	
ال�سك�ن	 �س�ؤون	 لإدارة	
يف	 اأن�س�أت	 التي	 املحليني	
املغرب	اأي�م	احلم�ية	»،	ومل�	
ال�سب�ط	 بيد	 الق�سمني	 ك�ن	
الع�سكريني	ف�إنهم�	ي�سخ�س�ن	
على	 الع�سكريني	 اإ�رشاف	

الت�أطري	الإداري	للأه�يل.
امل�س�لح	 هذه	 ق�سمت	 وقد	

ب�لقرب	 تت�اجد	 حيث	 من�طق	 اإىل	
اأبراج	 ب�إق�مة	 تق�م	 املحت�سدات	 من	
مراقبة	واملك�تب	الإدارية،	واتخ�ذه�	
مك�ن�	مت��سط�	حتى	تك�ن	قريبة	من	
كل	اجله�ت،	وهي	تت�اجد	خ��سة	يف	
املن�طق	الريفية	التي	ي�سيطر	عليه�	
يكن	 ومهم�	 ال�طني،	 التحرير	 جي�ش	
املتخ�س�سة	 الإدارية	 امل�س�لح	 ف�إن	
يف	 تدخل	 ع�سكرية	 م�ؤ�س�سة	 هي	
اأ�سندت	 وقد	 كثرية	 ع�امل	 ظه�ره�	
له�	مهم�	متن�عة	من	اأجل	ال�سيطرة	

واحلف�ظ	على	اجلزائر.

اإن�ساء امل�سالح  ب - 
الإدارية املتخ�س�سة: 

الإدارية	 الفرق	 ت�أ�سي�ش	 يع�د	
يف	 اأثرا	 منطني	 اإىل	 املتخ�س�سة	
يف	 الإداري	 ال�سي��سي	 النظ�م	 اإعداد	
القدمي	 النظ�م	 انهي�ر	 بعد	 اجلزائر	
نظ�م	 وه�	 الفرن�سية،	 للإدارة	
من	 انبثقت	 التي	 العربية،	 املك�تب	
	19 القرن	 يف	 اجلزائر	 تهدئة	 ت�ريخ	
املت�ازية	 الت�سل�سلت	 منط	 وكذا	
ل�رشوي	 العقيد	 ط�ره�	 التي	

.				Lacheroy
�س�همت	 التي	 الظروف	 اأبرز	 من	
هرتز		 اإبلغ	 ه�	 ل�س��ش	 ظه�ر	 يف	
�رشق	 جن�ب	 ث�رة	 حدوث	 ب�حتم�ل	
مق�طعته	بقي�دة	الب��س�	اآغ�	الفلين،	
دون	 لكن	 ال�سلط�ت	 بتبليغ	 ق�م	 وقد	
اأكت�بر	 	24 ي�م	 انتقل	 وقد	 جدوى،	
ملق�بلة	 م�س�ن�ش	 منطقة	 اإىل	 	1954
	« اأن	 واأخربه	 ميرتان	 فران�س�ا	
اخلط�رة	 من	 درجة	 على	 الق�سية	
وعلى	احلك�مة	اأن	ت�س�رع	اإىل	اإجراء	
و�س�ئل	 وتعطين�	 �سي��سية	 اإ�سلح�ت	
�س�ء	 الأو�س�ع	 ازدادت	 واإل	 ع�سكرية	
	1955 وبداية	 	1954 نه�ية	 ويف	 	،«
اأف�ق	 من	 �سخ�سي�ت	 ثلث	 دعت	
�سي��سية	 اإ�سلح�ت	 لإجراء	 خمتلفة	
�سب�ط	 اأو	 ع�سكرية	 مك�تب	 واإن�س�ء	
الإ�سلمية،	 ال�س�ؤون	 يف	 خمت�سني	
معرب�ن	 احلقيقة	خمت�س�ن	 وهم	يف	
بني	 والتن�سيق	 ال�ستخب�رات	 يف	

ال�سلط�ت	املدنية	والع�سكرية		.
املت�ا�سل	 ال�سغط	 هذا	 واأم�م	 	 	 	 	 	
الذي	وقعت	فيه	ال�سلط�ت	الفرن�سية	
الث�ار	 �سنه�	 التي	 العملي�ت	 اإثر	
بقي�دة	جي�ش	التحرير،	ك�نت	حك�مة	
عدم	 من	 متيقنة	 فران�ش	 م�ندا�ش	
جدوى	الإجراءات	الب�لي�سية	والأمنية	
ل�ستتب�ب	الأمن	يف	اجلزائر،	ولأجل	
ذلك	راأى	رئي�ش	احلك�مة	اأن	�سي��سة	
التغيري	تقت�سي	كذلك	تغيري	الرج�ل.
						وب�لت�يل	�رشورة	ا�ستقدام	م�س�ؤول	
جديد	للجزائر	وه�	ج�ك	�س��ست�ل،	

	1955 ج�نفي	 	26 تعيينه	 مت	 الذي	
احلك�مة	 لأن	 للجزائر،	 ع�م�	 ح�كم�	
�س��ست�ل	 اأن	 تعتقد	 ك�نت	 الفرن�سية	
ن�ر	 لإخم�د	 املن��سب	 الرجل	 ه�	
الث�رة،	وك�ن	من	بني	مع�ونيه	جرم�ن	
والرائد	 ك�ن�ست�ن�ش	 والعقيد	 تيلي�ن	

ف�ن�س�ن	م�نت�ي.
�س��ستيل	 جل�ك	 جرم�ن	 اأو�سح	 وقد	
اأن	من	اأ�سب�ب	النهي�ر	القت�س�دي	يف	
منطقة	الأورا�ش	التي	�سهدت	اندلع	
النفج�ر	 ه�	 التحريرية،	 الث�رة	
الأو�س�ع	 وتردي	 الدمي�غرايف	

�س��ستيل	 ق�م	 ولهذا	 املعي�سية،	
بج�لة	عرب	من�طق	الأورا�ش:	)ب�تنة،	
خن�سلة،	 اأري�ش،	 ب�ني�ن،	 م�س�ن�ش،	
تب�سة...(	واأثن�ء	زي�رته	لحظ	وج�د	
ثلث	م�سكلت	اأ�س��سية،	وهي:	�س�ء	
ت�سيري	اجلزائر	حتت	نظ�م	البلدي�ت	
ف�سل	 الث�ين:	 وامل�سكل	 املختلطة،	
الكربى.	 التم�سيط	 عملي�ت	 جميع	
نق�ش	 يف	 يتمثل	 الث�لث:	 وامل�سكل	
اأي	 لنج�ح	 ال�رشورية	 املعل�م�ت	
غي�ب	 ه�	 وال�سبب	 ع�سكرية،	 عملية	

العلق�ت	مع	ال�سك�ن.
يف	 الأو�س�ع	 ا�ستقرار	 لعدم	 ونظرا	
قي�دة	 اإن�س�ء	 �س��ستيل	 قرر	 الأورا�ش	
اأوكله�	 للأورا�ش	 وع�سكرية	 مدنية	
ي�م	30	اأفريل	1955	للجرنال	ب�رلجن	
ب�سم	 ال�ظيفة	 هذه	 له	 �سمحت	 وقد	
جميع	ال�سلط�ت	املدنية	حتت	اإمرته		
من	 ب�رلجن	 اجلرنال	 اأن	 خ��سة	 	،
ب�ل��سط	 الع�رفني	 اجلرنالت	 اأج�د	
البداية	 هذه	 ك�نت	 وقد	 الرببري،	
لن�س�أة	امل�س�لح	الإدارية	املتخ�س�سة،	
العملية	 خ��سة	بعد	جن�ح	ب�رلجن	يف	
التي	كلفه	به�	ج�ك	�س��ستيل	برفقة	
يف	 الأهلية	 ال�س�ؤون	 يف	 �س�بط�	 	14
ال�س�ؤون	 �سب�ط	 من	 	9 و	 املغرب	
ا�ستقدامهم	 مت	 الذين	 ال�سحراوية	

من	املغرب	بعد	تك�ينهم		.	
ب�رلجن	 اجلرنال	 قدم	 �سهرين	 وبعد	
ومن	 به�،	 ق�م	 التي	 املهمة	 النت�ئج	
ذلك	ط�لب	ب�إن�س�ء	امل�س�لح	الإدارية	

املتخ�س�سة.
وقد	تقرر	26	�سبتمرب	1955	اأي	عقب	
هج�م�ت	20	اأوت	1956	اإن�س�ء	اأق�س�م	
	( بـ:	 املعروفة	 متخ�س�سة	 اإدارية	
	Les Sections Spécialisées(

.Administratives
يف	 مرة	 اأول	 الت�سمية	 هذه	 وظهرت	
�س��ست�ل	 ج�ك	 اأم�س�ه	 الذي	 القرار	
الفرن�سية،	 الر�سمية	 ال�ث�ئق	 يف	
اأن�س�أ	هذه	امل�سلحة	واأحلقه�	 والذي	
للحك�مة	 الت�بع	 الع�سكري	 ب�لدي�ان	
لهذه	 الأوىل	 الن�اة	 فك�نت	 الع�مة،	
الأهلية	 ال�س�ؤون	 �سب�ط	 هم	 الهيئة	
املغرب	 من	 الق�دمني	
متخ�س�سني	 وهم	 الأق�سى،	
واجل��س�سة	 النف�ش	 علم	 يف	
العربية	 اللغة	 ويتكلم�ن	
ذلك	 والدارجة،	 الف�سحى	
ب�سبب	اخلربة	التي	اكت�سب�ه�	
يف	املغرب	الأق�سى،	الذي	ل	
يختلف	جمتمعه	عن	املجتمع	
الع�دات	 اجلزائري	من	حيث	

والتق�ليد	واللغة.
الإدارة	 اأن	 ويظهر	
اأعطت	 قد	 ال�ستعم�رية	
فر�سة	للجي�ش	الفرن�سي	لكي	
يك�ن	من	العن��رش	الفع�لة	يف	
خلل	 من	 الإدم�ج	 �سي��سة	 تطبيق	
الفرق	 ت�سيري	 يف	 ال�ا�سعة	 م�س�ركته	
التي	 	SAS املتخ�س�سة	 الإدارية	
للمم�ر�س�ت	 وا�سع�	 جم�ل	 فتحت	
�سهدت	 وقد	 والدع�ئية،	 ال�سي��سية	
هذه	املراكز	الإدارية	تزايدا	كبريا	يف	
ات�س�ع	هذه	 اأن	 كم�	 الفقرية،	 الأحي�ء	
ح�سب	 �رشوري�	 �سيئ�	 يعترب	 املراكز	
ال�ستعم�رية،	 الدوائر	 بع�ش	 راأي	
حتقيقه	 املمكن	 من	 يكن	 مل	 اإذ	
امل�ظفني،	 نق�ش	 وه�	 وحيد	 ب�سبب	
الإدارية	 امل�س�لح	 هذه	 وك�نت	

يف	 الإداري	 النق�ش	 لتع�ي�ش	 و�سيلة	
الأري�ف	بعدم�	ق�مت	جبهة	التحرير	
للإدارة	 القدمية	 الآلي�ت	 بتحطيم	

ال�ستعم�رية				

الفرق  �سباط    2-
الإدارية املتخ�س�سة 

واخت�سا�ساتهم:

�سباط الفرق  اأ - 
الإدارية: 

لكي	يك�ن	الإن�س�ن	�س�بط�	يف	الفرق	
اأن	 يجب	 املتخ�س�سة،	 الإدارية	

حيث	 متط�ع�،	 يك�ن	
�سمن	 التجنيد	 يك�ن	
الع�ملني	 ال�سب�ط	
اأكرث	من	الحتي�طيني،	
الإدارة	 اأو�سحت	 وقد	
ال�رشوط،	 الفرن�سية	
ويجب	اأن	يقدم	الطلب	
الع�سكرية	 القي�دة	 اإىل	
الع�مة	 احلك�مة	 واإىل	
و�س�بط	 اجلزائرية،	
اأن	 يجب	 الحتي�ط	
	« و�سعية	 اإىل	 يتح�ل	
�س�بط	يف	ح�لة	ع�مل	
بني	 ترتاوح	 لفرتة	 	«
�سن�ات	 	3 و	 اأ�سهر	 	6
ق�بلة	للتجديد	حمددة	

ذلك	 ومع	 اخلدمة،	 من	 �سنة	 	15 بـ	
عدد	 ك�ن	 فلقد	 التحفيزات	 وتلك	
اأدى	 م�	 وهذا	 ك�ِف	 املتط�عني	غري	
اإىل		قب�ل	كل	الذين	يتقدم�ن	ب�لطلب	
ن�عية	 العتب�ر	 بعني	 الأخذ	 دون	

الأ�سخ��ش				.
�سب�ط	 ا�ستقدام	 مت	 فلقد	 ذلك	 ومع	
اجلزائر	 اإىل	 اجلزائرية	 ال�س�ؤون	
تدرب	يف	 منذ	ع�م	1955	ومعظمهم	
ب�ملغرب	 لي�تي	 امل�ر�س�ل	 مدر�سة	
درا�سة	 يف	 فتخ�س�س�ا	 الأق�سى،	
ب�ل�سك�ن	 الت�س�ل	 وو�س�ئل	 فن�ن	
الريفي،	 املجتمع	 وتق�ليد	 وع�دات	
لذلك	 املختلفة،	 لهج�ته	 واأتقن�ا	
جند	اأن	كل	مركز	ع�سكري	ب�جلزائر	
ي�جد	بج�نبه	مركز	ل�سب�ط	امل�س�لح	
منهم	 كل	 ليخدم	 املخت�سة	 الإدارية	
الآخر			ومت	ت�سنيفهم	ح�سب	رغبتهم	

يف	التط�ع	اإىل:	
يف	 ال�سب�ط	 قدامى	 	-
الأق�سى:	 ب�ملغرب	 الأهلية	 ال�س�ؤون	

نظرا	للخربة	التي	اكت�سب�ه�.
يف	 املح�ربني	 قدامى	 	-

الهند	ال�سينية.
الذين	 اخلرباء	 جمم�عة	 	-
العربي	 ب�ملغرب	 دراية	 لديهم	 ك�نت	

ولغته	وع�داته.
ووازع	 املث�لني:	 فئة	 	-

ه�ؤلء	ه�	م�س�عدة	ال�سك�ن	
اإدارية	 م�سلحة	 كل	 فك�نت	 وعليه	

تت�سكل	من:	
وه�	 امل�سلحة:	 �س�بط	 	•

رئي�ش	امل�سلحة	
ن�ئب	امل�سلحة:	وه�	يف	 	•
برتبة	 الع�سكريني	 الأحي�ن	من	 اأغلب	

�س�بط	�سف.
من	 ملحقني	 ثلثة	 	•
مهمتهم	 اجلزائرية	 ال�س�ؤون	 م�سلحة	
وامل�لية	 الرتجمة	 على	 الإ�رشاف	

والت�س�ل.
�سحيني	 م�ستخدمني	 	•

وطبيب	خ��ش	وممر�سني				.

املجندات	 من	 عدد	 	•
امل�س�عدات	 اأو	 الفرن�سي�ت	
	ASSARA(( الجتم�عية	
	Adjointes Sanitaires et
Sociales Rurales Axillaires
من	امل�سلحة	الآنفة	مهمتهن	التقرب	
واإدم�جهن	 اجلزائري�ت	 الن�س�ء	 من	

يف	احلي�ة	الأوروبية.
احلم�ية	 مفرزة	 	•
وم�ظفيه�:	وهي	م�سكلة	من	عن��رش	
املخزن،	يجندهم	�س�بط		امل�سلحة	
	50 اإىل	 	30 بني	 م�	 عددهم	 ويرتاوح	

عن�رشا	من	اأ�س�ل	م�سلمة.
يف	 يتمثل	 م�دي:	 عت�د	 	•
وال�س�حن�ت،	 ال�سي�رات	 من	 عدد	
من	 كمية	 وا�ستقب�ل،	 اإر�س�ل	 جه�ز	

الأ�سلحة	والذخرية				.
ويظهر	اأن	هذه	امل�ؤ�س�سة	هي	هي�كل	
اإدارية	مدنية	وع�سكرية	يف	اآن	واحد	
ي�رشف	 �س�بط	 اإدارته�	 على	 يق�م	
والت�جيه،	 التنظيم	 على	 مب��رشة	
ت�سم	 م�سلحة	 كل	 اأن	 على	 ف�سل	
�سم�ن	 مهمتهم	 حركي	 	30 ح�ايل	
الإقليمي	 النط�ق	 حدود	 يف	 الأمن	
املتخ�س�سة،	 الإدارية	 للف�س�ئل	
امل�سلحة	 على	 امل�رشف	 وال�س�بط	
يف	 يعينه	 �س�بط	 �سف	 ي�س�عده	
مه�مه	ف�سل	عن	ملحقني	مدنيني	يف	

اخت�س��س�ت	متن�عة		.
امل�ظف�ن	 ه�ؤلء	 التح�ق	 وقبل	
اإداري�	 تك�ين�	 يتلق�ن	 مبراكز	عملهم	
العربية	 اللغة	 ومب�دئ	 متخ�س�س�	
واللهج�ت	املحلية،	ودرو�س�	يف	علم	
على	 زي�دة	 الإ�سلمي،	 الجتم�ع	
ترب�س�ت	تطبيقية	ورحلت	درا�سية،	
يدوم	هذا	التك�ين	�سنة	درا�سية	ك�ملة،	
ويف	هذا	ال�سي�ق	ك�نت	الدفعة	الأوىل	
الق�دمني	من	 املتخرجة	م�سكلة	من	

الهند	ال�سينية			.

اخت�سا�ساتهم: ب - 

الأهلية	 ال�س�ؤون	 �سب�ط	 تخرج	
ال�س�ؤون	 يف	 خ��سة	 مع�هد	 من	
حمددة	 مهمتهم	 وك�نت	 اجلزائرية،	
اللغة	 بتعلم	 ملزمني	 وك�ن�ا	 بق�انني،	
وك�نت	 املحلية،	 واللهج�ت	 العربية	
لهم	مه�م	متعددة،	حيث	جند	�سب�ط	
متن�عة	 جم�لت	 يف	 متخ�س�سني	
�س�اء	اقت�س�دي�	اأو	اجتم�عي�	اأو	نف�سي�		
،	لكن	ه�ؤلء	ال�سب�ط	ك�ن	تك�ينهم	يف	
معظمه	يرتكز	على	اجل�نب	النف�سي	
على	 ترتكز	 ومهمتهم	 والجتم�عي،	
ال�سل�ك	 حيث	 من	 الأه�يل	 درا�سة	
العمل	 اأجل	 من	 والتق�ليد	 والع�دات	

لتح�يل	 الكفيلة	 الطرق	 اإيج�د	 على	
الأه�يل	اإىل	ج�نب	فرن�س�	وقطع	اأية	
علقة	ب�ملتمردين	ومل�	ل	حتري�سهم	

�سد	املج�هدين		.
لت�سيري	 خ��سة	 جل�ن	 تعيني	 مت	 وقد	
وو�س�ئل	 فن�ن	 ودرا�سة	 البلدي�ت	
على	 والتعرف	 ب�ل�سك�ن	 الت�س�ل	
من	 وذلك	 الريفي،	 املجتمع	 تق�ليد	
عملية	 لت�سهيل	 لهج�ته	 اإتق�ن	 خلل	
الندم�ج،	كم�	اأن	ال�س�بط	امل�رشف	
ي�س�عده	 الإدارية	 امل�س�لح	 على	
يف	 مدنيني	 ملحقني	 مه�مه	 يف	
يتمثل�ن	 متن�عة	 اخت�س��س�ت	
اإر�س�ل،	 جه�ز	 حم��سب،	 يف:	
ممر�سة،	طبيب،	معلم،	مدرب	

ري��سي		.
الإدارة	 اأن	 اإىل	 يرجع	 هذا	 كل	
على	 اأ�سبحت	 الفرن�سية	
من	 تتمكن	 لكي	 ب�أنه	 قن�عة	
من	 بد	 ل	 الث�رة	 على	 الق�س�ء	
للح�س�ل	 ال�سك�ن	 ا�ستنط�ق	
على	معل�م�ت	تخ�ش	املنظمة	
ولقد	 وخمطط�ته�،	 الث�رية	
اخل��سة	 امل�س�لح	 �سب�ط	 ق�م	
الرتاب	 لك�مل	 م�سح	 بعملي�ت	
التجمع�ت	 حيث	 من	 ال�طني،	
عدد	 البي�ت،	 عدد	 ال�سك�نية،	
الأفراد،	وق�م�ا	برتقيم	البي�ت	
املداهمة		 عملي�ت	 ت�سهيل	 اأجل	 من	

.
�سب�ط	 ك�ن	 فقد	 اأخرى	 جهة	 ومن	
يق�م�ن	 املتخ�س�سة	 امل�س�لح	
داخل	 وا�سعة	 رق�بة	 بعملي�ت	
الرق�بة	 ن�سطت	 وقد	 التجمع�ت،	
ال�سي��سية	يف	ميدان	الثق�فة	والإعلم		

.
امل�س�لح	 اأن	 اإىل	 الإ�س�رة	 وجتدر	
متن�عة	 م�س�لح	 من	 تتك�ن	 الإدارية	

وهي:	
م�سلحة	احل�لة	املدنية	 	-
ال�ستعلم�ت	 م�سلحة	 	-

عن	العدو
م�سلحة	الإدارة	 	-

امل�سلحة	ال�سيك�ل�جية		 	-
م�سلحة	الدع�ية	 	-
م�سلحة	التن�سيط	 	-

وك�ن	ي�رشف	على	كل	مكتب	من	هذه	
املك�تب	�سب�ط	متخ�س�س�ن	يف	علم	
النف�ش	والجتم�ع،	ي�ؤازرهم	يف	ذلك	

بع�ش	العملء	من	قي�د	وق�مية		.
والع�سكري	 املدين	 التعداد	 اأم�	
ح�سب	 يختلف	 فه�	 الف�س�ئل	 لهذه	
ح�جي�ت	ال�سك�ن	والمتداد	الإقليمي	
للف�س�ئل	الإدارية	التي	يف�ق	نط�قه�	
اأحي�ن�	نط�ق	ال�لية،	ذلك	اأن	ف�سيلة	
ريفي�	 نط�ق�	 تغطي	 اأن	 اإدارية	ميكن	
)ع�رشون	 	 اإىل	 )األفني(	 	 من	 ي�سم	
القرى،	 على	 يت�زع�ن	 �س�كن	 األف(	
كل	 احلرا�سة	من	 عليهم	 وقد	عززت	
الأ�سلك	 عليهم	 وط�قت	 ج�نب،	
الفرار	 ح�لت	 واأ�سبحت	 ال�س�ئكة	

م�ستحيلة				.
وفيم�	يخ�ش	مراكز	ت�اجد	امل�س�لح	
يف	 تك�ن	 الغ�لب	 يف	 ف�إنه�	 الإدارية	
املزارع	املح�سنة	واملدا�رش	ومبنية	
الأبراج	 وت�سم	 اأبراج،	 �سكل	 على	
للمع�ينة	 وق�عة	 للتدريب	 مركزا	
ووك�لة	بريدية،	�س�ق،	�سكن�ت	ع�ئلية	
وفلحي	 اإداري	 ومركز	 للم�ظفني	

ورادي�	وعرب�ت	وميزانية	ت�سيري.

باندلع الثورة التحريرية 1954 م يف اجلزائر وحتقيقها لنت�سارات على خمتلف الأ�سعدة، واإحداث تغيـرات جذرية 
وجوهرية يف جميع امليادين، دفع فرن�سا اإىل جتنيد كامل قواتها الع�سكرية وال�سيا�سية لإخمادها ومتزيق �سمل اأبنائها، حيث جندت 

لذلك اأ�سر�س واأقوى جرنالتها من اأجل خنق الثورة وحما�سرتها بت�سليط اأب�سع الأ�ساليب والعقوبات القمعية على ال�سعب اجلزائري، 
والقيام مبجازر انتقامية وا�سعة النطاق، كعقاب على ثورته ووطنيته، والعمل ب�ستى الطرق للإبقاء على اجلزائر فرن�سية.

اإخ�ساع اجلزائر ل�سلطة ال�ستعمار الفرن�سي منذ 1955م

اأقالم

مرة  اأول  الت�سمية  هذه  " ظهرت 
يف القرار الذي اأم�ساه جاك �سو�ستال 

يف الوثائق الر�سمية الفرن�سية، والذي 
اأن�ساأ هذه امل�سلحة واأحلقها بالديوان 

الع�سكري التابع للحكومة العامة، 
فكانت النواة الأوىل لهذه الهيئة هم 
�سباط ال�سوؤون الأهلية القادمني من 
املغرب الأق�سى، وهم متخ�س�سني يف 

علم النف�س واجلو�س�سة ويتكلمون 
اللغة العربية الف�سحى والدارجة "

امل�سالح  تواجد  " مراكز 
الإدارية فاإنها يف الغالب تكون 

يف املزارع املح�سنة واملدا�سر 
ومبنية على �سكل اأبراج، وت�سم 
الأبراج مركزا للتدريب وقاعة 

للمعاينة ووكالة بريدية، �سوق، 
�سكنات عائلية للموظفني ومركز 
اإداري وفلحي وراديو وعربات 

وميزانية ت�سيري"
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الدوري  اإىل  ال�صعود  دورة  مباريات  اأفرزت 
الالعب  مواجهة  على  املمتاز  االجنليزي 
وناديه  رحمة  بن  �صعيد  اجلزائري  الدويل 
املباراة  يف  �صيتي  �صوانزي  نظريه  برينتفورد 
�صمن  الغد  اأم�صية  الفريقني  جتمع  التي 
الذهاب قبل العودة لاللتقاء جمددا يف االإياب 
�صمن  املواجهة  جتري  اأين  املقبل،  االأربعاء 
لعب  اإىل  الفائز  ويتاأهل  النهائي  مباراة ن�صف 
مقابلة  من  املتاهل  اأمام  الفا�صلة  املباراة 
مهاجم  ميني  حيث  �صيتي،  وكارديف  فولهام 
املنتخب الوطني النف�س من اأجل قيادة ناديه 
فر�صة  �صيعوا  بعدما  للربميرليغ  ال�صعود  اإىل 
الهزمية  اإثر  على  املنق�صي  االأ�صبوع  حتقيقه 
بارت�صلي  اأمام  الديار  داخل  تكبدوها  التي 
الدرجة  دوري  من  االأخرية  اجلولة  حل�صاب 

االأوىل االجنليزية.
اأح�صن  رحمة  بن  اختري  خمتلف،  �صياق  يف 
و�صعه  بعدما  "ال�صامبيون�صيب"،  يف  العب 
موقع هو�صكورد" لالح�صائيات واالأرقام �صمن 

الت�صكيلة املثالية للمو�صم واأحرز اأف�صل تنقيط، 
بعد املو�صم الرائع الذي قدمه وم�صاهمته يف 
النتائج التي حت�صل عليها ناديه، بعدما �صجل 

17 هدفا ومنح ثماين متريرات حا�صمة.
و�صت  نادي  مدرب  ي�رص  ذلك،  جانب  اإىل 
مدينة  ابن  خدمات  على  موي�س  ديفيد  هام 
"مريور"  ك�صفت �صحيفة  اأين  تيمو�صنت،  عني 
النادي  اإدارة  من  طلب  املعني  اأن  الربيطانية 
يعول  الذي  وهو  ال�صائفة،  هذه  معه  التعاقد 
من  التعداد  من  العبني  ثالثة  عقود  بيع  على 
اأجل متويل �صفقة بن رحمة من عائدات بيع 
العبيه، اأين ينتظر اأن يعرف مناف�صة قوية من 
اأندية الربميرليغ التي ت�صعى بقوة للتعاقد معه 
ولي�صرت  ت�صيل�صي  اأر�صنال،  فرق  غرار  على 

�صيتي.

�صتيفان  الفرن�صي  ديجون  نادي  مدرب  ك�صف 
بن  يا�صني  اجلزائري  الدويل  العبه  اأن  جويار 
زية ال يفكر يف الوقت الراهن على العودة اإىل 
عافيته  ا�صتعادة  يف  التام  وتركيزه  امليادين 
الذي  اخلطري  املرور  حادث  بعد  ال�صحية 
واأو�صح  ال�صابقة،  االأ�صابيع  خالل  له  تعر�س 
مونتي  اإذاعة  مع  ت�رصيحات  خالل  جويار 
كارلو الفرن�صية اأن كل ما يف االأمر اأن بن زية 
يعمل على ا�صتعادة احلركة يف يده بعدما فقد 

ال�صيطرة عليها،  وال يفكر بتاتا يف العودة اإىل 
ياأمل يف  انه  املتحدث  واأ�صاف  حاليا،  اللعب 
روؤية خريج نادي اأوملبيك ليون يداعب الكرة 
ديجون  قمي�س  ارتداء  اإىل  ويعود  جمددا 
والتدرب رفقة زمالئه جمددا عند التعايف من 
اأنه �صيكون  لها، م�صيفا  التي تعر�س  االإ�صابة 
العام،  هذا  نهاية  قبل  املر  يحدث  لو  �صعيدا 
بن  التي ميلكها  الذهنية  القوة  خا�صة يف ظل 

زية ي�صيف.

ريا�ضة

عي�سة ق.

–دون  الوافدين  �صكر  اأنه  اإال 
اأو  املنتخبات  هوية  عن  الك�صف 
وف�صل  بخدماته-  املهتمة  االأندية 
بلده،  اأبناء  مع  املغامرة  موا�صلة 
على  قطعه  الذي  الوعد  ظل  يف 
للم�صاركة  التاأهل  اأجل  من  اأ�صباله 
وجها  وتقدمي  قطر  مونديال  يف 

اأنه ال  التي اعترب  ي�رصف اجلزائر، 
من  له  بالن�صبة  اآخر  حتديا  يوجد 

موا�صلة مهامه مع منتخب بالده.
مع  حوار  خالل  بلما�صي  ودافع 
قائده  عن  للفاف  الر�صمي  املوقع 
اأن  �صّدد  عندما  حمرز  ريا�س 
املدربني الذين �صبقوه مل ي�صتثمروا 
يف االمكانيات الفنية املذهلة التي 
�صيتي،  مان�ص�صرت  العب  ميلكها 
فر�صة  اجلزائر  على  و�صيعوا 

ا�صتغالل مواهب العبني من طينته، 
ال  تلم�صان  مدينة  ابن  اأن  اأكد  اأين 
فح�صب،  اللعب  يف  بفنياته  يتميز 
والتوا�صع  يتملكه  الوكن  حب  بل 
ان  املتحدث  اأردف  واالن�صباط، 
مفتوحة  الوطني  املنتخب  اأبواب 
يف  تتمثل  ومعايريه  اجلميع  اأمام 
االأداء الفني على غرار �صوداين الذي 
بلغ 32 عاما اإال انه ال يزال يحظى 
التهديفي،  اأدائه  بف�صل  بثقته، 

بلقبلة  هاري�س  الالعب  واعترب 
وبدنية  فنية  امكانيات  �صاحب 
الكثري  تقدمي  اإثرها  على  قادر 
للت�صكيلة الوطنية، وما عدا اخلطاأ 
التح�صريات  خالل  فيه  وقع  الذي 
يلعب  فاإنه   2019 اإفريقيا  لكاأ�س 
وميلك  بري�صت  ناديه  مع  بانتظام 

جو املناف�صة.
للمنتخب  ال�صابق  املدرب  وعاد 
الالعب  حزن  يتفهم  اأنه  القطري 

يا�صني بن زية من اال�صتبعاد من كان 
م�رص بعد م�صاركته يف الت�صفيات، 
اإال اأن برر انه ال وجود للمجامالت 
وحت�صري  اال�صتدعاءات  توجيه  يف 
انه انى على  قائمة الالعبني، رغم 
له  متنى  حيث  الفنية،  امكانياته 
ال�صفاء من االإ�صابة التي تعر�س لها 
على اإثر حادث املرور اخلطري الذي 
له، واأثنى بلما�صي على تعيني  وقع 
املنتخب  راأ�س  على  بوقرة  جميد 

يف  قرار  واعتربه  للمحليني  الوكني 
حمله، حيث ي�صع فيه الثقة للبحث 
البطولة  اأندية  يف  املواهب  عن 
الوطنية من اأجل ترقيتها الحقا اإىل 
يثق  اأنه  االأول، وا�صتطرد  املنتخب 
�صيناريو  تكرار  اأجل  من  بوقرة  يف 
عطال  باليلي،  �صورة  يف  العبني 
اكت�صاف  على  وقادر  �صبعيني  وبن 
جيل جديد قادر على منح االإ�صافة 

للمنتخب الوطني م�صتقبال. 

ك�سف الناخب الوطني جمال بلما�سي امتالكه عدة عرو�ض من اأجل التدريب و�سلته �سعيا على اإقناعه 
من اأجل مغادرة العار�سة الفنية الوطنية واملوافقة عليها، اإال اأنه �سدد اأنه ميللك عقدا مع االحتادية 

اجلزائرية لكرة القدم ميتد اإىل العام 2022 ي�سعى اإىل ت�سريفه واإعادة الثقة املمنوحة يف �سخ�سه لقيادة 
الت�سكيلة الوطنية يف املواعيد الكروية التي تنتظرها، وقال يف هذا ال�سدد اأنه من الطبيعي اأن كل مدرب 

ناجح تاأتيه عرو�سا تدريبية

ك�سف اأنه تلقى عرو�سا تدريبية لكنه رف�سها لرغبته يف موا�سلة التحدي مع اخل�سر

بلما�ضي: وعدت الالعبني 
مبرافقتهم اإىل مونديال قطر

.     املدّربون ال�سابقون �سيعوا على املنتخب ا�ستغالل مواهب حمرز

قيمته يف �سوق االنتقاالت تبلغ 20 مليون اأورو

اإدارة ريال بيتي�ض ت�ضرع يف درا�ضة العرو�ض لرحيل ماندي
عي�صى  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
بقمي�س  موا�صمه  اآخر  نحو خو�س  ماندي 
ناديه ريال بيتي�س اال�صباين وهو الذي يقرتب 
من االلتحاق بفريق جديد حت�صبا للمركاتو 
ك�صف  ال�صدد  هذا  ويف  املقبل،  ال�صيفي 
"ا�صتوديوديبورتيفو"  االلكرتوين  املوقع 
الوطني  للمنتخب  املحوري  املدافع  اأن 
الفرق  من  عدد  اهتمام  حمل  يتواجد 
على  واحل�صول  معه  التعاقد  يف  الراغبة 
اجلديد،  الكروي  للمو�صم  حت�صبا  خدماته 

اأن  امل�صدر  نف�س  ك�صف  الغر�س  ولهذا 
من  تراخيا  اأبدت  االأندل�صي  النادي  اإدارة 
اجل درا�صة العرو�س التي ت�صلها ب�صاأن بيع 
املوقف  تغيري  اأين جاء  اجلزائري،  العبها 
بخ�صو�س م�صتقبل ماندي مع ريال بيتي�س 
موقف  اإىل  بقاءه  على  ي�رص  كان  الذي 
العقد  متديد  يف  الرف�س  ب�صاأن  الالعب 
مفاو�صات  ف�صلت  الذي  وهو  االإدارة،  مع 
دفعهم  بيتي�س  ريال  م�صوؤويل  مع  التجديد 
على  املوافقة  ب�صاأن  االأمور  ح�صم  غلى 

رحيله اإىل فريق اآخر وتفادي رحيله جمانا 
�صيف العام املقبل، باعتبار اأن عقده بقي 
عليه مو�صم واحد لالنتهاء وهو الذي تعاقد 
مو�صمه  وخا�س   ،2021 جوان  فى  معهم 
ت�صكيلة  �صفوف  يف  التوايل  على  الرابع 

النادي االندل�صي.
رمي�س  ملعب  نادي  خريج  واأ�صحى 
بعد  بيتي�س  ريال  العبي  اأف�صل  الفرن�صي 
مع  يحققها  التي  املت�صاعدة  امل�صتويات 
منذ  �صفوفه  اإىل  االنتقال  منذ  الفريق 

�صائفة العام 2016، ولهذا الغر�س اأ�صحى 
يتواجد �صمن مفكرة عديد االأندية الراغبة 
غرار  على  ال�صائفة،  هذه  معه  التعاقد  يف 
الذي  ليفربول  االجنليزي  الدوري  بطل 
يريد مدربه يورغن كلوب خدماته من اأجل 
تدعيم اخلط اخللفي "للريدز"، اإىل جانب 
ت�صل  اأن  ينتظر  حيث  نيوكا�صل،  اهتمام 
مليون   20 قيمة  اإىل  ماندي  انتقال  �صفقة 

اأورو ح�صب �صوق التحويالت.
عي�سة ق.

رف�ض مالأها ووّجه انتقادات الذعة مل�سوؤويل الهيئة 
الكروية

زرواطي ي�ضف اال�ضت�ضارة الكتابية 
مناورة حت�ضريية النتخابات الفاف

رف�صت اإدارة فريق �صبيبة ال�صاورة امل�صاركة 
اأطلقتها  التي  الكتابية  اال�صت�صارة  يف 
بهدف  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
توقفها  بعد  املناف�صة  م�صري  يف  الف�صل 
انت�صار  ب�صبب  التوايل  على  اخلام�س  لل�صهر 
وباء كورونا، ويف هذا ال�صدد اعترب الناطق 
الر�صمي للفريق حممد زرواطي ان اخلطوة 
هرم  م�صوؤويل  طرف  من  وتالعبا  مناورة 
نحو  ال�صعي  منها  الهدف  اجلزائرية  الكرة 
دون  للفاف  االنتخابية  للجمعية  التح�صري 
به  متر  الذي  ال�صحي  للو�صع  مراعاة  اأي 

ملمثل  الر�صمية  ال�صفحة  ون�رصت  البالد، 
�صورة  "فاي�صبوك"  على  اجلزائري  اجلنوب 
لوثيقة اال�صت�صارة الكتابية دون اأن حتمل اأي 
الفاف  و�صعتها  التي  اخليارات  على  اإجابة 
اليد  بخط  وكتب  العامة  اجلمعية  الأع�صاء 
التالعب  على  تدل  الكتابية  اال�صت�صارة  "اإن 
وال�صعبوية خلدمة م�صالح خا�صة وغري بريئة 
حت�صريا النتخابات رئا�صة الفاف القادمة"، 
اإدارة  وختم  زرواطي  توقيع  حملت  حيث 

�صبيبة ال�صاورة.
عي�سة ق. 

جويار: ين زية يركز على ا�ضتعادة 
عافيته وال يفكر يف امليادين

اختري اأح�سن العب بال�سامبيون�سيب وموي�ض ي�سر على خدماته

بن رحمة ي�ضرع غدا يف دورة ال�ضعود اإىل الربميرليغ

ع.ق.

عّينت اإدارة نادي احتاد العا�صمة 
حممد بريكي اأمينا عاما للفريق 
خلفا ل�صابقه منري دبي�صي الذي 
بعدما  املن�صب  من  اأقيل 
الكروي  املو�صم  خالل  �صغله 
�رصكة  توا�صل  حيث  املن�رصم، 
"�صريبور" املالك الأغلبية اأ�صهم 
اإحداث  يف  العا�صمي  النادي 
راأ�س  على  اجلذرية  التغيريات 

فتح  عن  بحثا  االإداري  الهرم 
من  واالنطالق  جديدة  �صفحة 
االأهداف  حتقيق  اإىل  القاعدة 
لقيادة  اأجلها  من  جاءت  التي 
االأمرين  عانى  الذي  االحتاد 
واالإداري  املايل  امل�صتوى  على 
ال�صابق  املالك  اإقحام  بعد 
ال�صجن،  حداد  علي  للفريق 
"�صريبور"  ت�صتلم �رصكة  اأن  قبل 

املوانئ  ت�صيري  يف  املخت�صة 
عمل  والتي  الفريق  مقاليد 
اأ�صخا�س  تعيني  على  م�صوؤوليها 
املنا�صب  خمتلف  عرب  جدد 
اإدارية  قاعدة  بناء  اإىل  �صعيا 

جديدة.
يقرتب  منف�صل،  مو�صوع  يف 
من  قندوز  األيك�صي  احلار�س 
ما  وفق  االحتاد،  مع  التعاقد 

فوتبول  فران�س  جملة  ن�رصته 
التي ك�صفت ان احلار�س البديل 
من  مقربة  على  ايتيان  ل�صانت 
الوكن  اأر�س  يف  جتربة  خو�س 
النادي  رفقة  التوقيع  من خالل 
من  عودته  بعد  العا�صمي، 
االإعارة حيث بقي له عام واحد 

يف العقد قبل انق�صائه.
عي�سة ق. 

االإعالم الفرن�سي يقرب احلار�ض قندوز من احتاد العا�سمة

بريكي اأمينا عاما خلفا لدبي�ضي املقال

عي�سة ق.
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و�سع ال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�ش مهاجم 
لتمديد  االإيطايل  النادي  اأمام  �رشًطا  ميالن، 
ووفًقا  املقبل،  املو�سم  نهاية  حتى  عقده 
فاإن  االإيطايل،  مريكاتو«  »كالت�سيو  ملوقع 
يف  ميالن  عن  �سريحل  كان  اإبراهيموفيت�ش 
حالة تعاقد النادي مع املدرب االأملاين رالف 
ال�سلطان  بقاء  ن�سبة  اأن  اإىل  واأ�سار  راجنيك، 
عقد  جتديد  اإعالن  بعد  مرتفعة،  حالًيا 
�سيف  حتى  بيويل  �ستيفانو  االإيطايل  املدرب 
ي�سرتط  ال�سويدي  النجم  اأن  واأو�سح   ،2022
احل�سول على راتب �سنوي يبلغ 6 ماليني يورو 
املقبل.  املو�سم  يف  ميالن  مع  لال�ستمرار 

يذكر اأن اإبراهيموفيت�ش �سارك مع ميالن هذا 
املو�سم يف 17 مباراة اأحرز 8 اأهداف وقدم 4 

متريرات حا�سمة.

�سعق نادي اأودينيزي �سيفه جوفنتو�ش واأرجاأ 
يف  اأم�ش  اأول  م�ساء   1-2 عليه  بفوزه  تتويجه 
اأن  وبعد  االإيطايل،  الدوري  من   35 اجلولة 
جمعته  التي  االأخرية  ال�ست  باملواجهات  فاز 
باأودينيزي، اآخرها اأوائل العام احلايل برباعية 
نظيفة يف دور ثمن النهائي من م�سابقة الكاأ�ش، 
التي  الفر�سة  ا�ستغالل  عن  جوفنتو�ش  عجز 

بتعادله  امل�سي  االأربعاء  فيورنتينا  له  اأتاحها 
قبل  اللقب  حل�سم  ميالن  اإنرت  مع  ال�سلبي 
ثالث مراحل على ختام املو�سم، ودخل فريق 
و�سيفه  مباراته  �ساري  ماوريت�سيو  املدرب 
الذي كان يتخلف بفارق اأربع نقاط فقط عن 
الفوز حل�سم  اإىل  بحاجة  وهو  االأمان،  منطقة 
التتويج واالبتعاد بفارق ت�سع نقاط عن اأتاالنتا 
املواجهتني  يف  تفوقه  ب�سبب  وذلك  الثاين، 
االآن  اليويف  لكن على  االأخري،  املبا�رشتني مع 
اأر�سه  على  غدا  التالية  الفر�سة  ا�ستغالل 
 36 اللقب  معركة  ينهي  لكي  �سمبدوريا،  �سد 
�سعيد  على  �ساري  ملدربه  واالأول  تاريخه  يف 
ملحاولة  التح�سري  اأجل  من  والتفرغ  الدوري، 
اأبطال  دوري  لقب  باإحراز  احللم  موا�سلة 
اأوروبا للمرة االأوىل منذ 1996 من خالل قلب 
اخل�سارة التي تلقاها »البيانكونريي« يف ذهاب 
حني  الفرن�سي،  ليون  يد  على  النهائي  ثمن 

ي�ستقبل االأخري ايابا يف ال�سابع اأوت.

ك�سف نادي بايرن ميونخ 
حمتملة  تغيريات  عن 
قد  االأ�سا�سي  قوامه  يف 
ي�سهدها املو�سم املقبل، 
غري  مفاو�ساته  بعد 
عقود  لتجديد  الناجحة 
الفريق  جنوم  من  اثنني 
موقع  واأبرز  االآن،  حتى 
ت�رشيحات   »1 »�سبورت 
رومينيغه  هاينز  كارل 
الرئي�ش التنفيذي للنادي 
م�ستقبل  ب�ساأن  البافاري 
»ح�سن  رومينيغه:  وقال  األكانتارا،  تياغو  االإ�سباين  الو�سط  العب 
اإيجابية  وكانت  تياغو  مع  حمادثات  عدة  اأجرى  حميديت�ش  �سالح 
خو�ش  يف  يرغب  باأنه  اأبلغنا  الالعب  فرتة،  »قبل  واأكمل:  للغاية«، 
حتٍد جديد يف نهاية م�سريته، لكننا مل نتفاو�ش مع اأي ناٍد اآخر اإىل 
االآن«، ياأتي ذلك يف ظل التقارير التي تفيد برغبة ليفربول العارمة 
يف الظفر بتوقيع الدويل االإ�سباين بناء على طلب املدرب االأملاين 
قال:  اأالبا،  ديفيد  النم�ساوي  مب�سري  يتعلق  وفيما  كلوب.   يورغن 
نتو�سل  مل  لكننا  الالعب،  وكيل  مع  حمادثاته  يوا�سل  »حميديت�ش 
بعد اإىل حل يُر�سي الطرفني«، و�سدد رومينيغه على رغبة ناديه يف 
التجديد للدويل النم�ساوي، اإال اأنه اأ�ساف: »اإذا مل يكن هذا ممكًنا، 
نحن  الواقع،  »يف  وا�ستطرد:  اأخرى«،  حلول  مع  نتعامل  اأن  فعلينا 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  مباريات  يف  مميز  ب�سكل  الظهور  يف  نرغب 
جوان   30 يف  ينتهي  الثنائي  »عقد  واأردف:  واأالبا«،  تياغو  بوجود 
وبالطبع  ت�سيل�سي،  اإياب  جولة  يف  معنا  �سي�ساركان  لكنهما   ،2021

�سيكمالن معنا امل�سوار، بعدها �سرنى ما �سيحدث«.
واأ�سار رومينيغه اإىل عدم عزم ناديه على تخفي�ش املقابل املادي 
الأي جنم �سيُتخذ قراًرا ببيعه هذا ال�سيف، على الرغم من االأزمة 
يف  يرغبا  مل  »اإذا  واأمت:  كورونا،  جائحة  خلفتها  التي  االقت�سادية 
لبيعهما مببالغ حمددة،ولن  التوقيع على عقود جديدة، ف�سن�سطر 

يكون هناك اأي تخفي�ش ب�سبب كورونا«.

فياريال  نادي  اأعلن 
تكليف  عن  االإ�سباين 
مبهمة  اإميري  اأوناي 
االأول  الفريق  تدريب 
كاييخا  خافيري  ليخلف 
اأيام،  منذ  اأقيل  الذي 
الذي  البيان  يف  وجاء 
اأم�ش:  اأول  فياريال  ن�رشه 
تو�سله  فياريال عن  »يعلن 
اإميري  اأوناي  مع  التفاق 
يف  للفريق  مدرباً  ليكون 
املوا�سم الثالثة املقبلة«، 

باري�ش  مدرب  تعيني  وجاء 
الفرن�سي  جريمان  �سان 
عقب  ال�سابق  واأر�سنال 
مهامه  من  كاييخا  اإعفاء 
الذي  املو�سم  انتهاء  بعد 
املركز  فياريال  فيه  احتل 
اإميري  واأقيل  اخلام�ش، 
البالغ 48 عاماً من اأر�سنال 
نوفمرب  يف  االإجنليزي 
من  �سل�سلة  بعد  املا�سي 
دون  من  مباريات  �سبع 
لت�سكيلة »املدفعجية«  فوز 

عام  منذ  االأ�سواأ  كانت 
اإىل  و�سوله  بعد   ،1992
يف  »االمارات«  ملعب 
للفرن�سي  خلفاً   2018 ماي 

ال�سهري اأر�سني فينغر.
وقاد اإميري النادي اللندين 
ليغ«  »يوروبا  نهائي  اإىل 
قبل  املا�سي  املو�سم 
غرميه  اأمام  يخ�رش  اأن 
فكرة  وتاأتي  ت�سيل�سي، 
ورحيل  باإميري  اال�ستعانة 
م�رشوع  �سمن  كاييخا 

فياريال  فيه  بداأ  جديد 
مغادرة  باإعالن  م�سبقاً 
عاماً   35 كازورال  �سانتي 
القطري  ال�سد  اأعلن  الذي 
معه  اتفاق  اإىل  تو�سله 
للدفاع عن األوانه، ويبدو اأن 
جاهداً  �سيحاول  فياريال 
بطولة  على  املناف�سة 
املقبل  املو�سم  ليغ  يوروبا 
خا�سة واأّن اإميري �سبق له 
التتويج بها ثالث مرات مع 

اإ�سبيلية.

عي�سة ق.

نزوله  خالل  املتحدث  واأو�سح 
االإذاعة  على  �سيفا  اأم�ش  �سبيحة 
ميلك  الفدرايل  املكتب  اأن  الوطنية 
يف  البث  اأجل  من  ال�سالحيات  كافة 
بخ�سو�ش  اجلدل  واإنهاء  املو�سوع 
الوطنية  البطولة  مناف�ستي  م�ستقبل 
وكاأ�ش اجلمهورية، اإال اأنه يجهل ال�سبب 
واأ�ساف  ا�ستعمالها،  من  مينعه  الذي 
اأن هيئته قّدمت عددا من االقرتاحات 
بخ�سو�ش م�سري املناف�سة اإال اأنهم مل 

تاأخذ  ومل  الرابطة  مل�سوؤويل  ي�سمعوا 
بعني االعتبار.

املكتب  قرارات  اأن  مدوار  و�سّدد 
لكنه  تناق�ش،  وال  حترتم  الفدرايل 
للعبة  املحرتفة  الرابطة  مبنح  طالب 
امل�سريية  القرارات  اأخذ  يف  دورا 
املحرتفة  البطولة  متثل  باعتبارها 
م�ساواتها  اأن  اعترب  اأين  بالدنا،  يف 
باعتبار  مقبول  غري  الرابطات  ببقية 
اأنه يجب اأن يكون لها �سوت م�سموع، 
لعدم االن�سياع  وعرب عن عجم ر�ساه 
اإىل موقف االأندية واأخذ موقفها بعني 

ت�رشيحات  املعني  ونفى  االعتبار، 
�ساعد  حممد  للفاف  العام  االأمني 
الرابطة  تقدمي  عدت  بخ�سو�ش 
ل�سيغة  الإيجاد حل  وحلول  اقرتاحات 
املناف�سة، اأين �سدد اأنهم اأول من بادر 
على اال�ست�سارة و�سبقوا الفاف اإليها، 
وقام مبناق�سة رئي�ش الفاف �سخ�سيا 

خالل اجتماع املكتب الفدرايل.

نتيجة اال�ست�سارة معروفة 
واجتماع حمتمل للمكتب 

الفدرايل هذا االأربعاء

اال�ست�سارة  نتيجة  ان  مدوار  واأردف 
اأن  باعتبار  م�سبقا  معروفة  الكتابية 
نحو  تتوجه  �سوف  االأندية  غالبية 
ب�سعود  ت�سمنته  الذي  الثالث  اخليار 
�سوف  االأندية  ان  باعتبار  نزول  دون 
ال  اأنه  وك�سف  م�سلحتها،  عن  تبحث 
للمكتب  اجتماع  يجري  اأن  ي�ستبعد 
اأجل  من  املقبل  االأربعاء  الفدرايل 
االعالن عن نتائج اال�ست�سارة الكتابية، 
ووجه مدوار ر�سالة مبّطنة من خالل 
نحو  ال�سعي  الباكر  من  اأنه  التاأكيد 

باأعتبار  الفاف،  النتخابات  التخ�سري 
اأن روؤ�ساء الفرق ال ي�سعون �سوى على 
كانوا  بعدما  ال�سخ�سية  م�سلحتهم 
ي�ساندون  واليوم  روراوة  مع  �سابقا 

زط�سي لكن االأمور �ستغري الحقا، اين 
العادة لدى م�سوؤولينا الكالم  اأن  �سدد 
اأن  باعتبار  ثابت  غري  الواجهة  يف 

االأمور تتغري يف الكوالي�ش

وجه ر�سالة مبّطنة حول التح�سري اإىل جمعية انتخابية مبكرة

مدوار: ال�شت�شارة الكتابية غري قانونية والفاف ترف�ض الأخذ باقرتاحاتنا

فياريال يعلن تعيني اإميري مدربا

بايرن ميونخ ميهد لتحقيق 
رغبة كلوب

اأودينيزي ي�شعق اليويف ويوؤجل التتويج  بالكالت�شيو

اإبراهيموفيت�ض ي�شرتط 6 مليون اأورو للبقاء بامليالن

ريا�شة

اأومتيتي ينجو من ثورة 
الت�شحيح برب�شلونة

اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
عن تطور جديد ب�ساأن م�ستقبل 
اأومتيتي  �سامويل  الفرن�سي 
مدافع بر�سلونة، كانت تقارير 
موؤخًرا  زعمت  قد  اإ�سبانية 
عن  نهائًيا  تخلى  بر�سلونة  اأن 
ال  باأنه  واأبلغه  اأومتيتي،  دعم 
الفريق  �سفوف  يف  له  مكان 
وعليه  املقبل  املو�سم  خالل 
ناٍد جديد، ووفًقا  البحث عن 
ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة 
االإ�سبانية فاإن هذه االأنباء غري 
الالعب  اإن  حيث  �سحيحة، 
التعايف  على  فقط  يركز 
التعاقدي،  النادي مطلًقا عن و�سعه  بينما مل يتحدث  من االإ�سابة 
واأ�سارت ال�سحيفة اأن بر�سلونة مل يقرتح اأي �سيناريو على اأومتيتي 

مثل الرحيل عن »كامب نو«.
يخطط  وال   2023 �سيف  حتى  عقد  لديه  الالعب  اأن  واأو�سحت 
اأومتيتي للرحيل عن بر�سلونة، وقالت ال�سحيفة اإنه بعيًدا عن االأمور 
الريا�سية والطبية، مل يجر النادي اأي حمادثات اأخرى مع اأومتيتي 
»�سبورت«  �سحيفة  وكانت  االأخرية،  الفرتة  يف  مطلًقا  به  يلتق  ومل 
الكتالونية، قد اأكدت اأن جتديد خط الدفاع هذا ال�سيف يعد اأولوية 
لدى اإدارة بر�سلونة التي اتخذت عدة قرارات يف هذا االجتاه، اأبرزها 

اأن �سامويل اأومتيتي لن ي�ستمر مع الفريق يف املو�سم املقبل.

حقيقة اقرتاب بالن من 
قيادة بر�شلونة

�سحفي  تقرير  ك�سف 
حقيقة  اأم�ش  اأول  فرن�سي 
املدير  بالن  لوران  اقرتاب 
لباري�ش  ال�سابق  الفني 
قيادة  من  جريمان  �سان 
املو�سم  خالل  بر�سلونة 
تقارير  كانت  املقبل، حيث 
اإ�سبانية قد زعمت اأن بالن 
خلالفة  االأ�سماء  اأقرب  هو 
مقعد  على  �سيتني  كيكي 
للبار�سا،  الفني  املدير 
»ليكيب«  ل�سحيفة  ووفًقا 

اإال  الفرن�سية، فاإَنّ بالن �سمن االأ�سماء املر�سحة لقيادة بر�سلونة، 
اأنه لي�ش قريبًا على االإطالق، واأ�سارت اأن بر�سلونة تلقى 3 ات�ساالت 
من وكيل بالن، اإال اأن الرد على عر�ش املدرب الفرن�سي جاء بارًدا، 
واأو�سحت ال�سحيفة اأن بر�سلونة يرى اأن بالن مدرب جيد، لكنه لي�ش 
اأو الثالث للنادي الكتالوين، وقالت ال�سحيفة  اخليار االأول اأو الثاين 
اأ�سماء مثل ت�سايف هرينانديز ورونالد كومان تتفوق على بالن،  اإن 
رغم ارتباط الثنائي بتعاقد مع ال�سد القطري ومنتخب هولندا على 

الرتتيب.

فتح رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار النار على م�سوؤويل االحتادية اجلزائرية للعبة 
على اإثر االجراءات التي يقومون بها خالل الفرتة االأخرية بخ�سو�س احل�سم يف م�سري املناف�سة املتوقفة 

عن الن�ساط ب�سبب انت�سار جائحة كوفيد19 منذ منت�سف �سهر مار�س املنق�سي، ويف هذا ال�سدد اأو�سح مدوار 
اأن االإ�سرار الذي تتم�سك به الفاف بخ�سو�س اال�ستعانة باال�ست�سارة الكتابية غري قانوين ويجهل ال�سبب 

خلف اإ�سرارها على الذهاب نحو عقد جمعية عامة ا�ستثنائية من اأجل الف�سل يف م�ستقبل املناف�سة ببالدنا 
بني ا�ستكمال ما تبقى منها اأو اإنهائها
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ال�سرية الن�سالية 

ولد �لأ�ضري �ملحرر حممد ر�ضو�ن حممد �أبو 
رزق يف �لع�رشون من حزير�ن عام1982يف 
�ضهادة  �أمت   . بالطة  خميم  نابل�س  مدينة 
وهو  �لأ�رش،  قبل  بنجاح  �لعامة  �لثانوية 
و�أربع  و�لدة  من  مكونة  عائلة  من  ينحدر 
�لو�لد  تويف  حيث  �ضقيقات  وثالث  �أ�ضقاء 
�أثناء وجوده د�خل �لأ�رش، �إلتقاه مركز �أبو 
جهاد وروى جتربته �لن�ضالية . يف �حلادي 
و�أربعة  �ألفان  عام  ثاين  ت�رشين  من  ع�رش 
وحتديد�َ يوم ��ضت�ضهاد �لأ�ضري يا�رش عمار 
رحمه �هلل ، وبينما كنت �أنا و�إثنان من �أبناء 
ق�ضيتي )ه�ضام كعبة ، وحامت �أبو رزق ( يف 
�ل�ضاعة  يف  فوجئنا   ، روجيب  بقرية  منزل 
للمنزل  و�لن�ضف �ضباحاً مبحا�رشة  �لثالثة 
�لأحتالل  قو�ت  من  كبرية  قوة  قبل  من 
�لإ�رش�ئيلي وبد�أو� بالند�ء علينا من خالل 
كان  فقد  �أنف�ضنا  لت�ضليم  �ل�ضوت  مكرب�ت 
بت�ضليم  قمنا   ، هناك  بوجودنا  خرب  معهم 
�أنف�ضنا وبعد حتقيق ميد�ين ��ضتغرق قر�بة 
فقد  �حلقيقي  �أ�ضمي  �أنكر  و�أنا  �ل�ضاعة 
يف  �لت�ضفيات  مو�ضوع  من  خائف  كنت 
ذلك �حلني ومل �أقل ��ضمي �إل عند و�ضولنا 
مع�ضكر حو�رة بعد �قتيادنا �إليه . مكثنا يف 
�ىل  نقلنا  مت  بعدها  �ل�ضاعة  قر�بة  حو�رة 
مركز حتقيق بيتاح تكفا وبعد عر�ضنا على 
عند  �لتحقيق  غرفة  �ىل  نقلي  مت  �لعيادة 
�ل�ضابط »ر�ين« ، بد�أ معي با�ضلوب هادىء 
...�لخ  �هلي  ��ضمي  عن  عادية  و�أ�ضئلة 
بعدها بد�أ بال�رش�خ و�لتهديد و�لوعيد وقام 
�لتحقيق  ��ضتمر   ، �لزنازين  �ىل  باإر�ضايل 
�لزنازين  بني  ما  يوماً  و�ضبعون  ثالثة  معي 
و�ل�ضبح  �لنف�ضي  و�لعذ�ب  �لتحقيق  وغرف 
وفتح مكيفات �لهو�ء �لبارد حيث كانت برد 
قار�س يف ذلك �لوقت من �ل�ضنة ويف �حدى 
�ملر�ت مت �إلقائي د�خل زنز�نة �لقرب وهي 
مكثت  جد�ً  وباردة  و�ضغرية  قذرة  زنز�نة 
فيها يوم وكان عن �ضنة . يف باقي �لزنازين 
�لطبيعني  و�لأ�رشى  �لع�ضافري  هناك  كان 
بحيث مل نكن منيزهم من بع�ضهم �لبع�س 
و�ئل  عمتي  �بن  ��ضت�ضهد  �لآونة  تلك  ، يف 
�ضهر  كان  و�أي�ضاَ  عنه  �أعلم  ومل  �لرياحي 
يوم  حتى  �ضائماَ  وكنت  �لف�ضيل  رم�ضان 
�لعيد كنت �ضائم حيث مل يخربونا �أنه عيد 
، كانت من �أ�ضو�أ �أيام حياتي فرتة �لتحقيق ، 
بعد �نتهائها و�عرت�يف على ما جاء بامللف 
�ضجن  يف   . هد�رمي  �ضجن  �ىل  نقلي  مت 
بالتفتي�س  ي�ضمى  ملا  خ�ضعت  هد�رمي 
ت�ضلمت  وبعدها  لالإن�ضانية  �ملذل  �لعاري 
�أربعة  ق�ضم  وو�ضعي يف  �ل�ضابا�س  مالب�س 
�ل�ضجن  د�خل  �لأوىل  جتربتي  كانت  وهذه 
بالأ�رشى  بحيث طعام رديء غرف مملتئة 

مقومات �حلياة �ضيئة ...�لخ
هد�رمي  �ضجن  من  للمحكمة  نزويل  بد�أ 
�ىل  �أذهب  كنت  بحيث  تقريباَ  �ضهر  بعد 
مع  بالبو�ضطة  ي�ضمى  ما  د�خل  �ملحكمة 

نذوق  كنا  وقد  �لناح�ضون  من  م�ضوؤولني 
�لعربة  هذة  د�خل  �لعذ�ب  �أنو�ع  خمتلف 
يتلذذو�  كانو�  �لناح�ضون  من  و�ملرتزقة 
ثالث  هناك  كان  �ملحكمة  يف   . بتعذيبنا 
حيدر  خا�ضتي  �لدفاع  وحمامي  ق�ضاة 
�أرى و�لدَي د�خل �ملحكمة  �لزعبي ، كنت 
حيث كنت ما �أز�ل ممنوع من �لزيارة ، يف 
بعد   ، عاماً  ثالثني  �لق�ضاة  �لبدء طلب يل 
عدة جل�ضات نزلت �ىل �أربعة ع�رش عاماَ يف 
�ضفقة بينهم وبني �ملحامي ويف حماكمتي 
من  �لعامني طلبت  يقارب  ما  بعد  �لأخرية 
وقد  �أن يطلب ثالثة ع�رش عاماَ  �ملحامي 
قبلو� بها وحكت ثالثة ع�رش عاماً . مكثت 
ممنوع  متتاليني  عامني  هد�رمي  �ضجن  يف 
من �لزيارة ومعرفة �أخبار �لأهل كنت �أر�هم 
فقط يف �ملحكمة كل �ضهرين تقريباَ وكنت 
�أعلم �أن �أخي �ل�ضغري م�ضاب بعيار ناري يف 
منطقة �لر�أ�س وكان ميكث يف �مل�ضفى ومل 
ي�ضتطع زيارتي يف �ملحكمة . بعد هد�رمي 
مت نقلي كعقاب �ىل �ضجن �أيالون �لرملة يف 
�أربعة  �جلنوب و�ضعوين د�خل زنز�نة ، كنا 
�أ�رشى د�خل كل زنز�نة وهناك �لو�ضع �ضيء 
للغاية حيث كنا �ضبعني �أ�ضري معزولني د�خل 
هذة �لزنازين ، ل كانتني ل فورة مثل باقي 
�ل�ضجون ل طعام جيد ل �أدو�ت كهربائيه ل 
ق�ضم  كان  وقد   ، �ضيء  ل  نظيفة  حمامات 
تكن  ومل  فيه  للحياة  مقومات  ل  جديد 
�لوز�رة قد �أر�ضلت خم�ض�ضات لنا للكانتني 
�إل بعد �أربعون يوماً يف هذ� �لعذ�ب ، لذلك 
طعام  من  �لإد�رة  لنا  تعطيه  ما  ناأخذ  كنا 
د�خل  مكثت   . �لرمق  ت�ضد  ل  وحاجيات 
�أيام  �أ�ضو�أ  من  يوماَ  �ضبعون  �لرملة  �أيالون 
حيث  جلبوع  �ىل  نقلي  بعدها مت   . حياتي 
و�ضع  حيث  من  قلياًل  �أف�ضل  �لو�ضع  كان 
�لغرف و�لكانتني وما �ىل ذلك ، ولكنني مل 
بحيث  �أ�ضهر  ع�رش  �ضوى  جلبوع  يف  �أمكث 

مت نقلي يف �ضهر رم�ضان �ىل �ضجن ر�مون 
يف �جلنوب ، وهنا �أحب �أن �أو�ضح �أن �أ�رشى 
�ل�ضمال من �ل�ضعب على �أهلهم زيارتهم يف 
وبعدها  �لطريق  مل�ضقة  �جلنوب  �ضجون 
عنهم ، كان �لق�ضم جديد يف �ضجن ر�مون 
و�لو�ضع مزري للغاية حيث ل يوجد مكونات 
�جلديد  �لق�ضم  د�خل  �لأ�ضا�ضية  �حلياة 
عقوبات جماعية بحيث  دوماَ  وكان هناك 
�أن كان هناك م�ضكلة مع �لإد�رة يف �إحدى 
و�ل�رش�خ  معهم  بالتكبري  وبد�أنا  �لغرف 
على �لإد�ره فقامو� باإلقاء �لغاز على كافة 
�لغرف وم�ضادرة كافة �لأجهزة �لكهربائية 
وقد  باأكمله  يوم  ملدة  �لفورة  من  ومنعنا 
كنت موجه �لق�ضم يف ذلك �لوقت  . مكثت 
يف ر�مون �ضبعة �أ�ضهر بعدها مت نقلي �ىل 
 ، �أي�ضاً  باجلنوب  �ي�ضيل  �ل�ضبع  بئر  �ضجن 
كان لدينا �لكثري و�لعديد من �مل�ضاكل بيننا 
وبني �لإد�رة حيث �لغرف �ضغرية ومكتظة 
ت�ضلح  ل  �حلمامات  �ضيئة  �لطعام  وجبات 
لالإ�ضتخد�م �أي �أن �لو�ضع هناك كان �ضعب 
، فكنا نقوم باإرجاع �لوجبات  حتى تتح�ضن 
�أو�ضاعنا ولكن عبث فقد كانو� مينعونا من 
�لفورة مع �أنها �ضغرية جد�ً كعقاب جماعي 
مع  �أ�رشى  و�أربعة  �ملئة  حو�يل  كنا  فقد 
�ضهور  ثمان  مكثت   ، للغاية  �ضغرية  فورة 
بعدها  �ل�ضبع  بئر  �ي�ضيل  �ضجن  د�خل 
د�خل  و�ضعوين  بحيث  ر�مون  �ىل  �أعادوين 
كافة  �أ�رشى من  يحتوي  �للذي  �ضبعة  ق�ضم 
قد  ر�مون  �ضجن  و�ضع  كان  وقد  �لف�ضائل 
بد�أ بالتح�ضن نتيجة جهود �لأ�رشى �لأبطال 
 . ر�مون  د�خل  ق�ضم  مرجعية  كنت  ،وقد 
ما  �أدر�ك  وما  نفحة  �ىل  نقلي  مت  بعدها 
مقتظة  �ضغرية  غرف  قدمي  �ضجن  نفحة 
وفورة �ضغرية ل تت�ضع لهم ، كنا �أربع و�ضتون 
�أ�ضري  بحيث كانت معاناة �لأ�رشى فظيعة 
�ضهور  ثمان  مكثت حو�يل   ، وغري حمتملة 

�ضجن  �ىل  نقلي  مت  ثم  ومن  نفحة  د�خل 
�ألفان  عام  نهاية  وذلك  بال�ضمال  جلبوع 
تتح�ضن  �أي�ضاً  �لأمور  بد�أت  ، وقد  وثمانية 
جلبوع  �لأ�رشى يف  نتيجة جهود  جلبوع  يف 
كان يل �لعديد من �لأ�ضدقاء وكانت زيارة 
و�لدَي  كان  بحيث  منتظمة  تقريباً  �لأهل 
�ل�ضجن  لقرب  هناك  يزورونني  و�ضقيقاتي 
عدة  جلبوع  مكثت يف  �ل�ضمال  منطقة  من 
جمدو  �ضجن  �ىل  نقلي  مت  بعدها  �أ�ضهر 
�ل�ضيء ، تنقلت بني ق�ضم و�حد وق�ضم �أربعة 
و�لو�ضع د�خل جمدو مقرف  د�خل جمدو 
بحيث  �ضحي  �رشف  هناك  يكن  مل  حيث 
وتدخل  علينا  �لعادمة  �ملياة  تفي�س  كانت 
و�ضديدة  �ضيئة  كانت  و�لإد�رة  �لغرف 
ممر�س  �ضوى  دو�ء  ول  طبيب  ل  و�لعيادة 
و�ضع  �أن  �لعلم  مع  �ضحرية  �أكامول  وحبة 
�لعيادة يف كافة �ل�ضجون نف�س �ل�ضيء . يف 
و�أحد ع�رش مت نقلي �ىل �ضجن  �ألفان  عام 
جلبوع ويف �ل�ضابع من �أيار عام �لفان و�إثنى 
منذ  ر�أيته  قد  �أكن  ومل  و�لدي  تويف  ع�رش 
فرتة غري ق�ضرية،وقد كنا نخو�س ��رش�ب 
عن �لطعام وذلك مع �لأ�ضرية هناء و�لأ�ضري 
�ضعاد�ت ويف �لإ�رش�ب علمت بوفاة و�لدي 
 . �لإ�ضبوعني  حو�يل  �لإ�رش�ب  ��ضتمر   ،
بعدها �أعادوين �ىل جمدو وحتى عام �ألفان 
و�أربعة ع�رش وقد بد�أ �ضجن بالتح�ضن قلياًل 
�لأ�رشى  خا�ضوها  ��رش�بات  عدة  بعد 
بد�خله كنت يف ق�ضم �ثنان موجهاً لالأ�رشى 
�ضجن  �ىل  نقلي  مت  جمدو  �ضجن  بعد   .
ثمان  حمكوميت  باقي  لأق�ضي  �لنقب 
وثالثون �ضهر�ً ، و�ضعوين د�خل �لكرفانات 
هناك  �لأ�ضدقاء  من  �لعديد  يل  كان  وقد 
�لفرتة  تلك  يف  �أ�ضريين  ��ضت�ضهد  وقد 
ب�ضبب �لإهمال �لطبي �أحدهما مي�رشة �أبو 
قمنا  بحيث  ��ضمه  �أذكر  ل  و�لآخر  حمدية 
بالإ�رش�ب ملدة ثالث �أيام و�إرجاع وجبات 
باإقفال  �لنقب  �ضجن  �إد�ره  فقامت  �لطعام 
جماعية  عقوبات  وفر�س  علينا  �لأق�ضام 
د�خل �ل�ضجن بحيث كان لدَي �أمل باملعدة 
�لأكامول  حبة  �ضوى  �أتلق  ومل  و�لأ�رش��س 
م�ضفى  ل  �أطباء  ل  ت�ضخي�س  ل  �ل�ضحرية 
جمهزة  �لغري  �لرملة  عيادة  فقط  قريب 
وهذ� قانون جمحف بحق �لأ�رشى �ملر�ضى 
و�ضع  بتح�ضني  مرة  من  �أكرث  طالبنا  وقد 
�لعياد�ت و�لدو�ء ولكن ل حياة ملن تنادي . 
يف �لتا�ضع من �ضهر ت�رشين �لثاين عام �ألفان 
وعودتي  �رش�حي  �إطالق  مت  ع�رش  و�ضبعة 
در�ضت  قد  .كنت  �لطبيعية  �حلياة  �ىل 
�لقد�س  جامعة  يف  �ل�ضجن  د�خل  ف�ضلني 
�ضجلت  وقد  تاريخ  تخ�ض�س  �ملفتوحة 
قمت   . �لتعليمية  م�ضريتي  لأكمل  �لآن 
و�إذ�عية  تلفزيونية  مقابالت  عدة  باإجر�ء 
لنقل و�ضع ومعاناة �لأ�رشى د�خل �ل�ضجون 
وخ�ضو�ضاً  تغيريها  ملحاولة  �لإ�رش�ئيلة 
�ضاركت  و�أي�ضاً   ، لالأ�رشى  �ل�ضحي  �لو�ضع 
لنقل  منذ حتريري  وندو�ت  �أم�ضيات  بعدة 

مبادر�ت �لأ�رشى للخارج. 

�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية

�لأ�سري �ملحرر حممد �أبو رزق .. 
�سرية وم�سرية

ي�ستمر مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س بن�سر جتارب الأ�سرى، حيث ين�سر 
بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر حممد اأبو رزق من خميم بالطة بالقرب من نابل�س .

بينهم نائب �سابق واأمني �سر 
حركة فتح يف �سعفاط

قو�ت �لحتالل تعتقل 
ع�سرة مو�طنني من �ل�سفة

�لليلة �ملا�ضية وفجر  �لإ�رش�ئيلي  �عتقلت قو�ت �لحتالل 
�ليوم �جلمعة، ع�رشة مو�طنني من �ل�ضفة، بينهم �أمني �رّش 
�ملجل�س  يف  �ضابق  ونائب  �ضعفاط،  خميم  يف  فتح  حركة 
جرى  مو�طنني  �أربعة  �إن  �لأ�ضري  نادي  وقال  �لت�رشيعي. 
�ل�ضابق  �لنائب  رم�ضان  نز�ر  وهم:  �خلليل  من  �عتقالهم 
�أحمد،  وجنله  �ضابق،  �أ�ضري  وهو  �لت�رشيعي  �ملجل�س  يف 
جماهد،  �لغني  عبد  عالء  �ل�ضابق  �لأ�ضري  �إىل  بالإ�ضافة 
�أ�ضري  كذلك  وهو  �جلعربي  خريي  عي�ضى  �ل�ضابق  و�لوزير 
�عتقال  كما جرى  عنه لحقاً.  �لإفر�ج  �ضابق، حيث جرى 
لأمني �رش حركة فتح يف خميم �ضعفاط �أدهم �لهندي.  ومن 
بيت حلم �عتقل �لحتالل كاًل من: �أحمد برهان در�غمة )19 
عاماً(، وعمر يو�ضف مناع )21 عاماً(.  فيما جرى �عتقال 
ملحمد طالب ياغي )17 عاماً(، وعبد �هلل حممود ياغي )19 
عاماً( وكالهما من خميم عقبة جرب. يُ�ضاف �إىل �ملعتقلني 
�إىل  يُ�ضار  �جللزون.  خميم  من  عاماً(   18( �لغليظ  حممود 
�أن قوة من �مل�ضتعربني �عتقلت م�ضاء �أم�س عز �لدين �أبو 

�ضبيح جنل �ل�ضهيد م�ضباح �أبو �ضبيح يف بلدة �لر�م.

�سرع به ن�سرة واإ�سناداً لرفيقه
 اأبو وعر

�لأ�سري �أبو �لرب ُيعلق �إ�سر�به 
�ملفتوح عن �لطعام 

نادي �لأ�ضري: علق �لأ�ضري حممد �أبو �لرب )�لتيع( �إ�رش�به عن 
لرفيقه  و�إ�ضناد�ً  ن�رشة  يوماً،   )11( ��ضتمر ملدة  �لذي  �لطعام 
باإجر�ء  له  بال�ضماح  يق�ضي  �تفاق  بعد  وعر،  �أبو  كمال  �لأ�ضري 
مكاملة هاتفية ونقله لزيارة رفيقه �لأ�ضري �أبو وعر حيث يقبع 
و�لتاأكد  �نتهاء »حجره«  بعد  �لرملة«، وذلك  يف  �ضجن »عيادة 
من �ضفائه من �لإ�ضابة بفريو�س »كورونا«.وكان �لأ�ضري »�لتيع« 
قد �رشع بالإ�رش�ب ونقل على �إثر ذلك �إىل عزل »�أوهليكد�ر«، 
و�لذي  بال�رشطان،  �مُل�ضاب  وعر  �أبو  �لأ�ضري  لرفيقه  �إ�ضناد�ً 
من  نقله  عقب  »كورونا«،  بفريو�س  �إ�ضابته  عن  لحقاً  �أُعلن 
�لإ�رش�ئيلي،  هروفيه«  »�أ�ضاف  م�ضت�ضفى  �إىل  »جلبوع«  �ضجن 
له،  تنف�س  �أنبوب  لو�ضع  فيها  جر�حية  لعملية  خ�ضع  حيث 
�إىل  وعر  �أبو  �لأ�ضري  �لحتالل  �ضجون  �إد�رة  نقلت  وبالأم�س 
�أن  �إىل  يُ�ضار  �ل�ضعب.  �ل�ضحي  و�ضعه  رغم  جمدد�ً  �لرملة 
�لأ�ضري حممد �أبو �لرب من بلدة قباطية يف جنني، وهو حمكوم 

بال�ضجن ملدة )30( عاماً، ومعتقل منذ عام 2003م. 

�لحتالل يفرج عن �لنائب 
�ل�سيخ ح�سن يو�سف

تقرير: اإعالم الأ�سرى

�أفرجت �ضلطات �لحتالل يوم �خلمي�س �ملو�فق 2020/7/23 
حمافظة  عن  �لفل�ضطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�س  يف  �لنائب  عن 
يف  �ضهر�ً    16 بعد  عاما(    63( خليل  يو�ضف  ح�ضن  �هلل  ر�م 
باأن  �أفاد  �لأ�رشى  �إعالم  مكتب   . �ملتجدد  �لإد�ري  �لعتقال 
�لنائب  منزل   2019/4/2 بتاريخ  �قتحمت  �لحتالل  قو�ت 
�لتفتي�س، ومن ثم  »يو�ضف« وقامت بتحطيم حمتوياته بحجة 
�أعادت �عتقاله ونقلته �إىل �ضجن عوفر، وبعد �أ�ضبوع �أ�ضدرت 
بحقه قر�ر �عتقال �إد�ري ل�ضتة �أ�ضهر . و�أ�ضاف �إعالم �لأ�رشى 
متتالية  مر�ت   4 �لإد�رى  له  جددت  �لحتالل  خمابر�ت  باأن 
بحجة �أنه ي�ضكل خطر على �أمن �لحتالل، و�أن له ملف �رشي 
. و�أو�ضح �إعالم �لأ�رشى باأن �لنائب »يو�ضف« �أم�ضى �أكرث من 
ثلث عمره خلف �لق�ضبان، حيث �عتقل �لعديد من �ملر�ت وبلغ 
جمموع ما �أم�ضاه د�خل �ل�ضجون 21 عاماً، جزء كبري منها يف 
�أمر��س  عدة  من  يعاين  �أنه  رغم  �ملتجدد،  �لإد�ري  �لعتقال 
ل  م�ضتمرة  طبية  لعناية  ويحتاج  و�ل�ضكري،  كال�ضغط  مزمنة 

تتوفر د�خل �ضجون �لحتالل .
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دويل

ق.د/وكاالت

القيادة املركزية الأمريكية على  وذكرت 
»قمنا  »تويرت«:  يف  الر�شمي  ح�شابها 
 1000 م�شافة  على  روتينية  جوية  مبهمة 
اإيرانية. واملهمة اجلوية  مرت من طائرة 
قاعدة  فوق  الطائرة  حتليق  اأثناء  متت 
»اأجرينا  الع�شكرية«واأ�شافت  التنف 
املهمة للتاأكد من �شالمة جنود التحالف 
يف القاعدة«، موؤكدة اأن »املهمة الروتينية 
املعايري  ووفق  اآمنة  م�شافة  على  متت 
القيادة  با�شم  املتحدث  الدولية«وقال 
اأوربان:  بل  العقيد  الأمريكية،  املركزية 
ل�شمان  الب�رشي  التدقيق  اإجراء  »مت 
الدويل  التحالف  لعنا�رش  ال�شالمة 
»مبجرد  واأ�شاف  التنف«.  مع�شكر  يف 
باأنها  اإف-15  املقاتلة  طيار  حدد  اأن 
طائرة ركاب ملاهان اآير فتحت املقاتلة 
الأمريكية م�شافة اآمنة اإىل الطائرة. ومت 
للمعايري  وفقا  املهني  التقاطع  اإجراء 
الر�شمي  املتحدث  من  بيان  الدولية«. 
الأمريكية حول طائرة  املركزية  للقيادة 
 : �شوريا  يف  ماهان  اليرانية  الركاب 
خالل  الأمريكية   15-F طائرة  »اأجرت 
مهمة جوية روتينية بالقرب من مع�شكر 
�شوريا  يف  التنف  يف  التحالف_الدويل 
تدقياً ب�رشًيا منطياً لطائرة ركاب ماهان 
مرت   1000 حوايل  من  اآمنة  م�شافة  على 
املتحدث  قال  جانبه،  من  امل�شاء  هذا 
عبا�ش  الإيرانية،  اخلارجية  وزارة  با�شم 

واإن  التحقيق  قيد  الواقعة  اإن  مو�شوي، 
القانونية  الإجراءات  �شتتخذ  بالده 
اأن  اإىل  ي�شار  الالزمة  وال�شيا�شية 
تتهمان  املتحدة  والوليات  »اإ�رشائيل« 
منذ فرتة طويلة �رشكة »ماهان اآير« بنقل 
يف  باإيران  مرتبطني  ملقاتلني  اأ�شلحة 

�شوريا واأماكن اأخرى.
وفر�شت الوليات املتحدة عقوبات على 
وقالت   ،2011 عام  اآير«  »ماهان  �رشكة 
من  وغريه  املايل  الدعم  قدمت  اإنها 
الإيراين،  الثوري  للحر�ش  الدعم  اأ�شكال 

الأمر الذي زاد من التوتر بني البلدين.
هيئة  وكالة  ذكرت  �شابق،  وقت  ويف 

باأن  الإيرانية لالأنباء  والتلفزيون  الإذاعة 
مقاتلتني اقرتبتا من طائرة ركاب اإيرانية 
دفع  مما  ال�شوري،  اجلوي  املجال  فوق 
ب�رشعة  الرتفاع  لتغيري  الطائرة  قائد 
واأدى لإ�شابة عدد من الركاب كما اأفادت 
الركاب  طائرة  باأن  لالأنباء  فار�ش  وكالة 
مقاتلتان  منها  اقرتبت  التي  الإيرانية، 
ال�شوري  اجلوي  املجال  يف  اأمريكيتان 
وعر�ش  طهران  يف  عائدة  هبطت 
التلفزيون الإيراين مقاطع فيديو �شّورها 
اآير«  »ماهان  طائرة  منت  على  اأ�شخا�ش 
تظهر الركاب ي�رشخون عند تغيري قائد 

الطائرة مل�شارها ب�شكل فجائي.

الطائرة  داخل  من  اآخر  فيديو  واأظهر 
جانب  اإىل  حتلّقان  الأقل  على  مقاتلتني 
موقع  وقال  الإيرانية  الركاب  طائرة 
كانت  »بينما  اإنه  الإيراين  التلفزيون 
الطائرة الإيرانية يف الأجواء فوق �شوريا، 
اقرتبت طائرة مقاتلة من طائرة ماهان 
اخلطري،  العمل  هذا  »بعد  اآير«واأ�شاف 
ارتفاعها  الركاب  طائرة  قائد  خف�ش 
املقاتلة،  مع  الت�شادم  لتجّنب  ب�رشعة 
على  الركاب  من  عدد  اإىل جرح  اأّدى  ما 

متنها«.
عن  الإيراين  التلفزيون  تقرير  ونقل 
الطائرات  اإن  قوله  ي�شّمه  مل  م�شدر 
اأو  لإ�رشائيل  تابعة  تكون  قد  املقاتلة 
احلادث  وا�شفا  املّتحدة،  الوليات 
�شوريا،  وخطري«ويف  »ا�شتفزازي  باأنه 
الأنباء  ووكالة  الر�شمي  التلفزيون  قال 
يف  م�شادر  عن  نقاًل  »�شانا«  الر�شمية 
يعتقد  »طائرات  اإن  املدين  الطريان 
اأنها تابعة للتحالف الذي تقوده الوليات 
مدنية  طائرة  اعرت�شت  املتحدة 
مبنطقة  ال�شورية  الأجواء  يف  اإيرانية 
لالنخفا�ش  الطيار  ا�شطر  ما  التنف 
طفيفة  اإ�شابات  لوقوع  اأّدى  حاد  ب�شكل 
اأن  اإىل  امل�شادر  الركاب«واأ�شارت  بني 
ويف  بريوت  اإىل  طريقها  اأكملت  الطائرة 
لوكالة  لبناين  اأمني  م�شدر  قال  بريوت 
فران�ش بر�ش اإّن »الطائرة الإيرانية التي 
ال�شورية  الأجواء  فوق  اعرتا�شها  جرى 

حّطت يف مطار بريوت.

ك�سفت القيادة املركزية االأمريكية، ليل اخلمي�س اجلمعة، تفا�سيل ما حدث لطائرة الركاب االإيرانية 
التابعة ل�سركة طريان »ماهان« يف االأجواء ال�سورية، بعد حديث عن اعرتا�س مقاتلتني لها.

وطهران تتوعد

وا�شنطن تعلن تفا�شيل »حادثة الطائرة الإيرانية«

اأمرت ال�شني، اجلمعة، باإغالق 
يف  املتحدة  الوليات  قن�شلية 
بجنوب  الكبرية  �شينغدو  مدينة 
على  اأيام   3 بعد  البالد،  غرب 
اإغالق قن�شلية ال�شني يف مدينة 

هيو�شنت الأمريكية.
وقالت وزارة اخلارجية ال�شينية 
ي�شكل  القرار  هذا  اإن  بيان  يف 
على  و�رشوريا  �رشعيا  »ردا 
املنطقية  غري  الإجراءات 
تذكر  املتحدة«ومل  للوليات 
مهلة  ال�شينية  اخلارجية 
اأمهلت  بينما  املمثلية،  لإغالق 
اإدارة الرئي�ش الأمريكي، دونالد 
يف  ال�شينية  القن�شلية  ترامب، 

مدينة هيو�شنت 72 �شاعة لرحيل 
الدبلوما�شيني ال�شينيني، 

يف  �شفارتها  جانب  واإىل 
املتحدة  الوليات  لدى  بكني، 
كانتون  مدن  يف  قن�شليات   5
و�شينغدو  و�شينيانغ  و�شنغهاي 

ووها، وكذلك يف هونغ كونغ.
التي  �شينغدو  قن�شلية  وتغطي 
افتتحت يف 1985، جنوب غرب 
ال�شني وخ�شو�شا منطقة التيبت 
ويعمل  الذاتي،  احلكم  ذات 
موقعها  ح�شب  البعثة  هذه  يف 
بينهم  موظف،  مئتا  الإلكرتوين 

150 موظفا حمليا.

ردا على اإغالق قن�سلية هيو�سنت

 »�شفعة �شينية« قوية لأمريكا

م�سدر 

»العدو ال�شهيوين« يبعث ر�شالة تهدئة اإىل حزب اهلل

اختطاف 4 �شينيني بنيجرييا للح�شول على فدية

ال�شهيوين  الكيان  يف  البث  هيئة  نقلت 
الكيان  دولة  اإن  قوله  مطلع  م�شدر  عن 
من  اهلل  حزب  اإىل  تهدئة  ر�شالة  بعثت 
اإنزلق  حلدوث  تفاديا  رو�شيا،  خالل 
عن�رش  مقتل  بعد  جديدة،  حرب  نحو 
قيادي يف احلزب بغارة يف �شوريا وقال 
الكويتية  »اجلريدة«  ل�شحيفة  امل�شدر 
اإحلاق  مدة  منذ  تتجنب  »اإ�رشائيل  اإن 
الغارات  يف  اهلل  بحزب  ب�رشية  خ�شائر 
التي ت�شنها يف �شوريا، والدليل على ذلك 

هو عدم �شقوط اأي مقاتل من احلزب يف 
ع�رشات الغارات الإ�رشائيلية الأخرية«.

ونقلت ال�شحيفة عن م�شدر من »حمور 
اهلل  حزب  »انتقام  اإن  قوله  املقاومة« 
قادم بال �شك، لأن فر�ش الردع ل يتم اإل 
بالقوة، وعدم الردع ي�شجع اإ�رشائيل على 
ولبنان«وكان  �شوريا  يف  جمددا  ال�رشب 
اجلي�ش الإ�رشائيلي اأعلن اأم�ش اخلمي�ش 
اإر�شال تعزيزات ع�شكرية اإىل احلدود مع 
لبنان، لدعم قواته يف املنطقة ال�شمالية 

الع�شكرية.
وذكر املتحدث با�شم اجلي�ش الإ�رشائيلي 
اأنه »نظرا لتقييم الو�شع الذي يجرى يف 
تعزيز  اإر�شال  تقرر  ال�رشائيلي  اجلي�ش 
معنّي بقوات م�شاة اإىل القيادة ال�شمالية 
الـ13  القناة  قالت  جهتها  الع�شكرية«من 
اخلمي�ش،  اأم�ش  اأول  �شباح  العربية، 
اجلليل،  فرقة  تعزيز  قرر  اجلي�ش  اإن 
قوات  من  بوحدة  ال�شمالية،  باملنطقة 
تهديدات  اأعقاب  يف  وذلك  امل�شاة، 

حزب اهلل بالرد واأ�شافت القناة العربية، 
اإن حالة يقظة وترقب ت�شود احلدود مع 
لبنان، واأن اجلي�ش الإ�رشائيلي يتوقع رد 
عنا�رشه  اأحد  مقتل  على  اهلل«  »حزب 
ب�شوريا  وقع  لإ�رشائيل  من�شوب  بهجوم 
اىل  العربية،  القناة  واأ�شارت  اأيام  قبل 
اأن اجلي�ش رفع من حالة اليقظة لقواته 
مع  احلدود  وعلى  ال�شمالية،  باجلبهة 
لبنان، واألغى تدريبا ع�شكريا، حت�شبا لرد 

حمتمل من »حزب اهلل« اللبناين.

�شينيني   4 جمهولون  اختطف 
اأم�شالأربعاء، يف ولية كرو�ش ريفري، 
احل�شول  اأجل  من  نيجرييا؛  جنوبي 
جاء  �رشاحهم  لإطالق  فدية  على 
اإيرينا  عن  �شادر  بيان  بح�شب  ذلك 
اأوغبو، الناطقة با�شم �رشطة الولية، 
التي اأ�شارت اإىل اأن جمهولني قاموا 
بعد  الأربعة  ال�شينيني  باختطاف 
مهاجمة �شيارتهم مبنطقة »اأكامكبا« 

بالولية، التي كانوا بها للتجارة.
الهجوم  اأن  اإىل  املتحدثة  واأ�شارت 

مقتل  عن  اأ�شفر  ال�شيارة  على 
�رشطي كان برفقة ال�شينيني الأربعة 
اأوغبو  وذكرت  اختطافهم  الذين مت 
اإىل  القوات  من  بعدد  الدفع  مت  اأنه 
املنطقة املذكورة، واأن فرق الأمن 
بداأت حتركاتها من اأجل العثور على 
اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  املخطوفني 
احل�شول  اأجل  من  اخلطف  عقوبة 
الوليات  من  عدد  يف  فدية  على 
النيجريية، هي الإعدام، ورغم هذا 
احليلولة  يف  العقوبة  هذه  تنجح  مل 

احلوادث  هذه  مثل  وقوع  دون 
والأزمات التي جاءت كنتيجة طبيعية 
البالد  ت�شهدها  التي  لال�شتباكات 
الأغنام  رعاة  بني   2008 العام  منذ 
حتولت  ما  �رشعان  واملزارعني، 
اعتباًرا من العام 2015 اإىل عمليات 
�شنوات   4 ومنذ  ونهب.  اختطاف 
ت�شهد نيجرييا، �رشاعات عنيفة بني 
برتبية  تعمل  التي  الفالنية  العرقية 
الأخرى  القبائل  وبع�ش  احليوانات، 
امل�شتغلة بالزراعة ويزعم الفالنيون 

من  البالد  جلنوبي  يرحتلون  الذين 
املزارعني  اأن  اأغنامهم،  رعي  اأجل 
واأنهم  حيواناتهم،  �رشقة  يحاولون 
يقومون بالهجوم عليهم لهذا الغر�ش 
اجلانبني  بني  ال�رشاعات  واأ�شفرت 
واأجربت   ،2000 نحو  مقتل  عن 
من  منازلهم  ترك  على  الآلف 
الع�شابات امل�شلحة  ت�شتغل  جهتها، 
تلك ال�رشاعات، وتقوم هي الأخرى 

ب�شن هجمات ل�شاحلها.

ب�ساأن اأ�سماء زعماء حقبة االحتادية

ال�شيوخ الأمريكي يقر م�شروع 
قانون خمالفا ترامب 

ال�سعودية
العثور على جمموعة من 
الأطفال جمهويل الهوية 

ال�شيوخ الأمريكي،  اأقر جمل�ش 
قانون  م�رشوع  من  ن�شخته 
الذي  الوطني  الدفاع  تفوي�ش 
دولر  مليار   740 قيمته  تبلغ 
الدفاع  وزارة  �شيا�شة  ويحدد 
يهيمن  الذي  املجل�ش  واأيد 
الت�رشيع  اجلمهوريون  عليه 
بواقع 86 �شوتا مقابل 14، مما 
يعد ال�شاحة ملعركة هذا العام 
بند  اإذا ظل  الأبي�ش  البيت  مع 
يف  الع�شكرية  القواعد  اأ�شماء 
الت�رشيع. والآن وبعد اأن اأقر كل 
وال�شيوخ  النواب  جمل�شي  من 
ن�شخته من امل�رشوع، �شيق�شي 
الكونغر�ش  من  مفاو�شون 
اأ�شابيع عدة يف حماولة للتو�شل 
اإىل ن�شخة توافقية التي اإما اأن 
فت�شبح  ترامب  عليها  يوقع 
با�شتخدام  ي�شقطها  اأو  قانونا 

حقه يف النق�ش )الفيتو(.
م�رشوع  الكونغر�ش  واأقر 
الوطني  الدفاع  تفوي�ش  قانون 
متتالية،  �شنة   59 مدى  على 
الت�رشيعات  من  واحد  وهو 
الكربى القليلة التي يُنظر اإليها 

باعتبارها »واجبة الإقرار« لأنه 
زيادات  من  �شيء  كل  يحكم 
املزايا  تغيريات  اإىل  الرواتب 
الطائرات  عدد  اإىل  للقوات 
والطريقة  �رشاوؤها  الواجب 
مناف�شني  مع  للتناف�ش  املثلى 
مثل رو�شيا وال�شني وكان البيت 
ترامب  اإن  قال  قد  الأبي�ش 
اإذا  امل�رشوع  ينق�ش  �شوف 
األزم وزارة الدفاع باإزالة اأ�شماء 
جرنالت احلقبة الحتادية من 
الأمريكية  الع�شكرية  القواعد 
الرجال  متاثيل  وتعر�شت 
قاتلوا  اأو  امتلكوا عبيدا  الذين 
للعبودية  املوؤيدين  �شف  يف 
لال�شتهداف خالل احتجاجات 
على وح�شية ال�رشطة يف اأنحاء 
والعامل،  املتحدة  الوليات 
وفاة  �رشارتها  اأطلقت  والتي 
الأ�شول  ذوي  من  الأمريكي 
فلويد  جورج  الإفريقية 
له  ال�رشطة  احتجاز  اأثناء 
ترامب  وو�شف  مايو،  يف 
»فو�شويون  باأنهم  املحتجني 

وحمر�شون«.

قالت النيابة العامة يف ال�شعودية 
جديدة،  ق�شية  يف  حتقق  اإنها 
تدور حول العثور على جمموعة 
من الأطفال جمهويل الهوية يف 
�شقة �شكنية مبدينة جدة غرب 
الإخبارية  قناة  ونقلت  البالد 
املتحدث  عن  ال�شعودية 
ماجد  العامة،  للنيابة  الر�شمي 
الد�شيماين، اأن الق�شية ل تزال 
املحققني  واأن  التحقيق،  قيد 
يف  فر�شية،  اأي  ي�شتبعدون  ل 
اأطفال  تغيب  لبالغات  اإ�شارة 
تعود ل�شنوات خمتلفة، ويتجدد 
اأمل ذوي الغائبني بالعثور على 
عن  الك�شف  مع  مفقوديهم، 

هكذا حوادث وق�شايا.
واأ�شاف الد�شيماين اأن الأجهزة 

ال�شقة  داخل  عرثت  الأمنية 
الأطفال  من  جمموعة  على 
جمهويل الهوية، ومن جن�شيات 
ال�شقة  اأن  مبينا  عربية،  غري 
واأن  اآ�شيوية،  ل�شيدة  تعود 
اإىل  ت�شري  الأولوية،  املعطيات 
توليد  متتهن  ال�شيدة  تلك  اأن 
لنظام  املخالفات  املقيمات 
اأولدهن  ورعاية  الإقامة، 
العمل  يف  تواجدهن  فرتة  يف 
الأطفال  اإن  الد�شيماين  وقال 
ال�شحية  الرعاية  حتت  حالًيا 
الالزمة،  والجتماعية 
م�شتمرة،  والتحقيقات 
يف  العامة  النيابة  و�شتك�شف 
فور  تفا�شيلها  ر�شمي  بيان 

الو�شول اإىل النتائج.
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اجلزائر تودع "حممد  الأمني ب�شي�شي" الأيقونة الثقافية اخلالدة
 برحيل الأديب واملجاهد ووزير الت�سال ال�سابق حممد الأمني ب�سي�سي  تفقد  اجلزائر 
اأحد اأعمدة الثقافة، الذين اأفنوا حياتهم يف خدمة الإعالم والأدب والإبداع، ولقد  

�سكل نباأ وفاة هذا املبدع الكبري عن عمر ناهز 93 �سنة فاجعة األيمة اأملت بال�ساحة 
الثقافية اجلزائرية ب�سكل عام لهذا الكاتب الكبري  الذي نا�سل بقلمه الناطق من 

اأجل هذا البلد العظيم الذي راح �سحيته املليون  ون�سف املليون �سهيد، ولهذا �سيبقى 
ب�سي�سي حيا يف قلوب اجلزائريني الذين عرفوا عن قرب هذا الرجل الوطني الذي 

مل يتخلى اأبدا عن اأ�سالته وحبه لبلده بلد الأبطال الأ�ساو�س الذين نا�سلوا من اأجل 
ا�سرتجاع حرية وا�ستقالل اأر�س الأحرار.

حكيم مالك 
 

 19 يف  ب�شي�شي  الأمني  املجاهد  ولد 
دي�شمرب 1927 يف �شدراتة ، ولية �شوق 
و�شيا�شي  وموؤلف  ملحن  هو  اأهرا�س، 
ووزير �شابق جزائري لالت�شال  يف عهد 
الرئي�س اجلزائري ال�شابق اليمني زروال.
تتلمذ على يد بع�س من اأع�شاء جمعية 
در�س  اجلزائريني.  امل�شلمني  العلماء 
على يد  والده ال�شيخ بلقا�شم الأوجاين 
وال�شيخ العربي التب�شي. وا�شل حت�شيله 
العلمي يف تون�س، ونال �شهادة التح�شيل 
1951.وكان  عام  يف  الزيتونة  جامع  من 
فرع  التحرير  جبهة  يف  ن�شطا  ع�شوا 
الثالثة  الطبعة  باإ�شدار  تون�س،وقام  
من جريدة “املقاومة اجلزائرية” التي 
و  تطوان،  و  باري�س،  يف  ت�شدر  كانت 
اجلزائر  اإىل  عودته  بعد  تون�س  مدينة 
ا�شتغل بالتعليم يف املدار�س احلرة بداأ 
انتقل   ،1956 عام  الإعالمية  م�شريته 
ثم  املجاهد،  جريدة  يف  للعمل  بعدها 

اإذاعة �شوت اجلزائر .

مليكة بن دودة : الأمني ب�سي�سي  
�سخ�سية وطنية وثقافية فاعلة

وال�شيا�شي  املجاهد  وبرحيل   
الأمني  الأ�شتاذ  القدير  والإعالمي 
والفنون  الثقافة  تلقت  وزيرة  ب�شي�شي  
احل�رسة  من  بكثري  دودة  بن  مليكة   ،
هذا  له،   املغفور  وفاة  نباأ  والأ�شى، 
املثقف وامللّحن املميز، داعية اهلل اأن 

ب�شاآبيب  الزكّية  روحه  يتغّمد 
ويُ�شكنه  الوا�شعة،  رحمته 
ف�شيح جنانه.اإّن الفقيد الأ�شتاذ 
والوطني،  املجاهد  ب�شي�شي، 
الثقايف  بالعطاء  له  م�شهود 
والإعالمي وال�شيا�شي والإنتاج 
حيث  الغزير،  املو�شيقي 
اخت�ّس املرحوم يف كتابة اأغاٍن 
عديدة لالأطفال، وهو �شاحب 
»احلديقة  التثقيفي  الربنامج 
وعلّم،  اأمتع،  الذي  ال�شاحرة«، 
تلك  يف  اجلزائر  اأطفال  ون�ّشاأ 
قناة  تبّثه  كانت  الذي  الفرتة، 
كان  كما  اجلزائري،  التلفزيون 
�شارة  تلحني  يف  الف�شل  له 

والنهاية يف م�شل�شل »احلريق«،  البداية 
الذي  اإنتاجه عام 1974، وهو  الذي مت 
املوؤ�ّش�شني  الأع�شاء  اأبرز  من  كان 
فلقد  للمو�شيقى.  العربية  لالأكادميية 
املجاهد  جانب  اإىل  املرحوم  عمل 
�شوت  اإذاعة  يف  م�شعودي  عي�شى 
يف  منا�شب  عدة  تقلّد  كما  اجلزائر، 
مت  حيث  امل�شتقلة،  اجلزائرية  الدولة 
تعيينه مديرا عاما لالإذاعة والتلفزيون 
املعهد  اإدارة  توىّل  ثم  اجلزائري، 

بني  وتراأّ�س  للمو�شيقى،  العايل  الوطني 
العامة  املديرية  و1995   1991 عامي 
وزيرا  بعدها  ُعنّي  الوطنية،  لالإذاعة 
اجللل  امل�شاب  هذا  لالت�شال.واأمام 
اأبرز  اأحد  بفقدان  الكبرية،  واخل�شارة 
الفاعلة  والثقافية  الوطنية  ال�شخ�شيات 
التي تغيب عّنا اليوم، و قّدمت بن دودة  
والأ�رسة  الفقيد  اأ�رسة  اأفراد  جلميع 
التعازي  باأخل�س  والفنية،  الثقافية 
ال�شادقة،  القلبية  وموا�شاتها  الأخوية 
يتغّمده  اأن  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  داعية 
يلهمكم  واأن  وغفرانه  رحمته  بوا�شع 
جميل ال�شرب وال�شلوان.«اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون«.
 جمال فوغايل : الأ�ستاذ ملني 

ب�سي�سي مثقٌف من طراز كبرٍي 
وا�ستثنائي

 وقال الأديب جمال فوغايل اأن حممد 
من  اأ�شتاذي،و�شِيُّد  كان  ب�شي�شي  الأمني 
بالدي،لروحِه  تاريخ  من  بع�شاً  علمني 
كنُت  الرحماِت،وقْد  اأزكى  الطاهرِة 
على عالقٍة اأخويٍة بِه  وثقافيٍة يف كثرٍي 
امللتقى  راأ�شها  امللتقياِت،وعلى  من 
اجلامُع للمو�شيقى العربية باجلزائر يف 
ت�شعينياِت القرِن املا�شي،ثم يف كثرٍي من 
اللقاءاِت التي جتمعنا حول الكتاِب،وقْد 
عا�شمة  بق�شنطينة،وهي  ا  مدعًوّ كاَن 
وقتها  حا�رساً  العربية،وكان  للثقافة 
خليفة،وقد  اآل  العيد  حممد  بقاعِة 
اأخذْت زينتها،يف تكرمِي ال�شاعِر الراحِل 

عيا�س يحياوي...  كما اإن الأ�شتاذ ملني 
ب�شي�شي مثقٌف من طراز كبرٍي وا�شتثنائي  
الوطني  الن�شيد  عن  يحدثك  اأن  ،يكفي 
الثورَة  اأن  وحلنِه،فتدرُك  ومو�شيقاهُ 
في�ٌس  فيها  املنت�رسَة  اجلزائريَة 
اأن  الربانيِة،ويكفي  الأحلاِن  مدِد  من 
باأنُه  ال�شعوَر  فيمنحَك  منُه  ت�شتزيَد 
حنَي  الإن�شاِن  بهاءُ  فيها  التي  اخلزانُة 
احلياةُ،وهذي  هو  فيِه  ال�شعُر  ي�شبُح 
ترتقرُق  بها،وهي  اإلَّ  اأرهُ  ومْل  ابت�شامتُه 

يحي  منرياً  �شافيًة،�شادقًة،عذبًة،ماًء 
املوات الذي فينا،ومْل اأتذكْر يف ال�شنني 
العظُم  وهَن  اأنُه  فيها  عرفته  التي 
كذلَك،هذا  اإلَّ  اأرهُ  مديداً،ومل  منُه،كان 
جاَء  الذاكرة،حتى  يف  توا�شعِه  امتالءُ 
عا�س  الذي  النوُر  رحيلِه...لُه  خرُب 
يف  وهو  الأنواُر  احلياِة،ولُه  يف  بِه 
الرحيِم... الرحمِن  �شماِء  من  عليني 
اأعطى،و�شيلتقي  ما  وهللِ  اأخذ  ما  هللِ 
يحبهما  كاَن  واملثقفني،وكم  ال�شهداَء 
اأحلاِن  عِن  جميعاً  معاً،و�شيتحدثون 
املو�شيقى  وعن  الوطنِيّ  الن�شيِد 
اهللِ  جنِة  يف  والذكريات  ال�شعِر  وعِن 

مَن«احلديقة ال�شاحرة«....
�سليم دادة : الأمني ب�سي�سي 

جماهد ومثقف وفنان و�سيا�سي 
خم�سرم  

 اأكد  املو�شيقار  �شليم دادة اأنه عرف 
ال�شي ملني مذ اأن كان  موؤلفا مو�شيقيا 
ال�شيمفونية  الوطنية  لالأورك�شرتا 
الكثري  األقى  كنت  حيث   )2009-2006(
من العجاب والت�شجيع من قبله، الأمر 
نف�شه �شنة 2018 حني اأ�ش�شت »اأورك�شرتا 
�شباب اجلزائر« اأين مل يتوان يف ار�شال 
ح�شوره  عدم  عن  اعتذارا  ورد  باقة 
الذي  الأورك�شرتا  لهذا  الأول  للحفل 
زكريا«  »مفدي  الثقافة  ق�رس  يف  كان 
ال�شنوات،  هذه  طوال  ،وعليه  باجلزائر 
ال�شن  فارق  ي�شبها  مل  �شداقة  جمعتنا 
يف  كان  ملا  يوم  بعد  يوما  توطدت  بل 
املتعة  من  اأحاديثنا 
الكبريتني  والإفادة 
الذاكرة  �شاحب  وهو 
على  وال�شاهد  القوية 
اإىل  الثورة  من  قرن 
بناء  اإىل  ال�شتقالل 
اإىل  اجلزائرية  الدولة 
جمال  يف  م�شاهمته 
والت�شال  الإعالم 
تر�شيخ  يف  واجتهاده 
يف  الغنائي  الن�شيد 
العمل الثوري والرتبوي 
الواجب  والتعليمي.من 
ومن  اإذن  التاريخي 
بف�شل  العرتاف  باب 
اأن ن�شتذكر ماآثرهم  حيث  من �شبقونا 
�رسد  دادة بع�س من اأوجه حياة ال�شي 
كما  اأو  منه  �شمعها  كما  ب�شي�شي  ملني 
اأعماله على حد  ا�شت�شفيتها من خالل 
قوله  وبالتايل فرغم  زخم  الن�شاطات 
والأدبي  الثقايف  املجال  يف  احلثيثة 
والتاريخي اإل اأن  اإ�شهام الأمني ب�شي�شي 
الفني الرتبوي ل يقل �شاأنا وكيف ل وهو 
»احلديقة  التلفزي  للربنامج  اأ�ش�س  من 
حممد  ال�شاعر  مع  بالتعاون  ال�شاحرة« 

ب�شري  واملخرج  ال�شائحي  الأخ�رس 
بلحاج، ومن منا ل يتذكر الأنا�شيد التي 
اعتمدتها  وزارة الرتبية كـ »حديقتي اآن 
اأجمل  »ما  خروف«،  »ل�شلمى  الأوان«، 
املوكب«،  مثل  نلعب  »هيا  هنا«،  اجلو 
اجلنة  »يف  ال�شغرية«،  »�شيارتي 
الرحيل«،  حان  »مدر�شتي  اخل�رسا«، 
نن�شى  ل  ،كما  وغريها  »مالب�شي«،  
�شهيد  »يا  ن�شيد  حلن  من  اأي�شا  اأنه 
طوقان  لإبراهيم  كلمات  عن  الوطن« 
وحممود اأبو الوفا، ومو�شيقى جينرييك 
بديع،  مل�شطفى  »احلريق«  م�شل�شل 
اجلزائر«  يف  حرة  »اأنا  اأغنية  حلن  كما 
توزيع  ماكيبا حتت  و�شعها ملرمي  التي 
مبنا�شبة  مرزاق  بوجمعية  وقيادة 
الألعاب الإفريقية املنظمة يف اجلزائر 
�شنة 1978.واعترب دادة  كتاب  »اأنا�شيد 
للوطن« )Anep ،2007(  لأمني ب�شي�شي 
لالأنا�شيد  ومو�شيقيا  تاريخيا  مرجعا 
الوطنية ملا قبل وبعد ال�شتقالل. كما 
اأن اآخر اإ�شدار له »تاريخ ملحمة ن�شيد 
بن  الرحمن  عبد  املجاهد  مع  ق�شما« 
حميدة )من�شورات األفا/موؤ�ش�شة مفدي 
زكريا، 2017، ط2( يعترب الكتاب الأكمل 
الذي يزيح اللثام عن حيثيات ومالب�شات 
كتابة وتلحني وت�شجيل وجمريات اإقرار 
ومن  اجلزائرية  للثورة  ن�شيدا  »ق�شما« 
للجزائر  وطني  كن�شيد  اعتماده  ثم 
ب�شي�شي  ملني  �شي  اهلل  امل�شتقلة.رحم 
اأهله واأ�رسته الثورية  وطيب ثراه والهم 
والثقافية والفنية ال�شرب وال�شلوان واأدام 

ذكرى ابت�شامته يف قلوبنا اأجمعني.

حبيب بوخليفة :  ب�سي�سي كان 
رجال جديا يف مواقفه الوطنية

امل�رسحي  والناقد  املخرج  ك�شف   
تعرف  اأنه  بوخليفة  حبيب  الدكتور 
على  الراحل الأمني ب�شي�شي  يف مطلع 
الثمانينيات من القرن املا�شي  عندما 
الوطني  باملعهد  طالبا  بوخليفة   كان 
للفنون الدرامية و الكوريغرافيا ) الذي 
اأ�شبح اليوم ي�شمى باملعهد العايل للمهن 
و  الب�رسي(  ال�شمعي  و  العر�س  فنون 
بقي  مو�شكو  من  عودتي  بعد  يتغري  مل 
مرتبطا  الدفء  و  احلما�س  بنف�س 
الفنون.  و  الثقافة  عن  دفاعا  بالأر�س 
و  متوا�شعا  و  مثقفا  رجال  كان  لقد 
جديا يف مواقفه الوطنية. �شيبقى كبريا 
يف التاريخ الثقايف اجلزائري. رحم اهلل 
الفقيد و اأ�شكنه ف�شيح جناته و يلهم ذويه 

ال�شرب و ال�شلوان..تعازي اخلال�شة.

الفنان �سادق جمعاوي : ب�سي�سي 
كر�س كل حياته خلدمة اجلزائر

  واأكد الفنان اجلزائري �شادق جمعاوي 
املغفور  وفاة  بتاأثر خرب  تلقيت   : قائال 
واملجاهد  وال�شديق  الأخ  اهلل   باإذن  له 
والفنان والأديب والدبلوما�شي اجلزائري  
كل  كر�س  الذي  ب�شي�شي  الأمني  حممد 
حياته خلدمة وطنه وكان نعم  ال�شديق 
نن�شى  معه،ول  تعامل  و  عرفه  من  لكل 
ن�شاأل  ل�شخ�شي.  ن�شائحه  و  ت�شجيعه 
اأن  و  والثواب  و املغفرة  الرحمة  له  اهلل 
اأن يلهم عائلته  اأهل اجلنة و  يجعله من 
الكرمية ال�شرب وال�شلوان اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون.

مولود عومير : الأمني ب�سي�سي 
كان مثقفا اأ�سيال 

مولود  الدكتور  واملفكر  املوؤرخ  وقال    
الأمني  الراحل  عرف  قد  اأنه  عومير 
ب�شي�شي  و�شافر معه فكان دائما هادئا 
وموظفا  اأ�شيال،  مثقفا  كان  ورزينا. 
لدينه  خمل�شا  ورجال  عامال،  �شاميا 
الكتب  من  جمموعة  لديه   ووطنه، 
بع�س  وحلن  لالأطفال،  والأنا�شيد 
احل�ش�س والأفالم التلفزيونية والق�شائد 
الوطنية، اأذكر منها: »يا �شهيد الوطن«، 
اجلزائر  و«�شعب  �َشَماء«،  يَا  »وا�ْشَهِدي 
بادي�س.  بن  احلميد  عبد  لل�شيخ  م�شلم« 
واأ�شكنه  الوا�شعة  برحمته  اهلل  فرحمه 

جنته اخلالدة. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

توفيق رمانة :  وداعا اأيها الأب 
العزيز  �ساحب البت�سامة 

الدائمة

تعازيه  رمانة  توفيق  الإعالمي  وقدم    
الأمني  حممد  الراحل  املجاهد  لعائلة 
اأيها  اهلل  :رحمك  قائال    ، ب�شي�شي  
كان  الذي  والأ�شتاذ  والوطني  املجاهد 
الآمنة  يدكم  حتت  بالإذاعة  توظيفي 
بف�شلكم  ،تعلمت  والطاهرة  ال�رسيفة 
املكثف  والبحث  العالية  الثقافة 
للقناة  التوثيق  مكتبي  على  والتداول 
ب�شي�شي   الأمني  اأ�شتاذي  والثالثة  الأوىل 
املثقف  و  الطيب  الراقي   الرجل  اأيها 
الدائمة. البت�شامة  و�شاحب  الكبري 
واملدير   العزيز  الأب  اأيها  وداعا 
..اأعزي  والوزير  اجلزائرية  لالإذاعة 
الإعالمية  الأ�رسة  كل  اأعزي  و  نف�شي  
ي�شربنا  اأن  اهلل  حمبيك  ولكل  الإذاعية  
على فراقك. رحمك اهلل واأ�شكنك ف�شيح 

جناته.اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون.
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حتولت ق�سورها ومناطقها الأثرية اىل ف�ساء ي�ستقطب الزوار

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

النعامة : بقلم  الأ�ستاذ اإبراهيم 
�سالمي

مبنطقة  الر�صومات ال�صخرية  توجد 
م�صاحتها  �صخرة  على  تيوت 
ه�صبة  على  3(،تقع   *  20( 60م 
�صمال  اأحمر  لون  ذات  حجرية رملية 
وادي  �صفة  على  يقع  الق�رص،وبع�صها 
دون  للمرء م�صاهدتها  تيوت،وميكن 
جاء  بارزة،وقد  جهد،فهي  اأو  عناء 
العدواين اأن  الطاهر  حممد  قول  يف 
عرب  املنت�رصة  ال�صخرية  الر�صومات 
ال�صحراء  ومرتفعات  وال�صعاب  اجلبال 
الكربى اجلزائرية قد عرفت حماوالت 
تف�صريات  لقراءتها،وتقدمي  عديدة 
تاريخية وح�صارية لها من طرف العلماء 
بها،وال ميكن  اهتموا  الذين  الفرن�صيني 
هم  ين�صبون  اأنهم اكت�صفوها،كما  القول 
ذلك اإىل اأنف�صهم ،حيث اأن من املعلوم 
�صكان  هم  مكت�صفيها احلقيقيني  اأن 
وقد  اإليها  اأر�صدوهم  الذين  املنطقة 
االأثريون الفرن�صيون يف  الباحثون  �رصع 
متثلت  نتائج  اإىل  وتو�صلوا  درا�صتها، 
الر�صومات ال�صخرية  تاريخ هذه  اأن  يف 
الع�رص  اإىل  تعود  تيوت  بق�رص 
نوع  من  وهي  احلديث،  احلجري 
االألف  تتجاوز  ال  وهراين وهي  قف�صي 
ظاهرة  اأن  .ويبدو  امليالد  قبل  الثالثة 

مقت�رصة  ال�صخرية لي�صت  الر�صومات 
على ق�رص تيوت واإمنا توجد يف منطقة 
متتد اإىل  بل  ال�صحراوي  االأطل�س 
بل  م�رص  غاية  االأق�صى،واإىل  املغرب 
مما  العربية،  اجلزيرة  �صبه  جتاوزت 
كانت  الفرتة  تلك  يف  احل�صارة  يبني اأن 
والباحثون  العلماء  ويوؤكد  واحدة، 
بني  احل�صارية  الوحدة  االأثريون هذه 
وذكر  العربي،  العامل  مناطق  خمتلف 
وات«... غومري  ال�صاأن مونت  هذا  يف 

هذا ولدينا اعتقاد 
الظاهرة  باأن 
عمت  قد  الفنية 
ذلك الع�رص  يف 
ال�صحراء  عموم 
يقية  فر الإ ا
على  والعربية 

اأر�س اجلزيرة.
اكت�صاف  مت  وقد 
هذه  من  العديد 
ت  ما �صو لر ا
من  منت�رصة 
ال�صفا  منطقة 

اجلزيرة  �صبه  دم�صق، ومن  جنوب 
تاأكيد  على  ي�صاعد  مما  العربية 
لهذه املنطقة. الوحدة احل�صارية 
ويبدو اأن هناك ت�صابه كبري يف م�صامني 
الر�صومات ال�صخرية  وتقنيات  واأ�صكال 
يف ال�صحراء اجلزائرية وبني الر�صومات 
جهة،  من  م�رص  جنوب  ال�صخرية 
ال�صخرية يف عموم  وبني الر�صومات 
�صواطىء  من  الكربى  ال�صحراء 
البحر االأحمر اإىل �صواطىء املحيط 
اأن  الظن  على  والغالب  االأطل�صي 
اأهايل ق�رص تيوت القدماء كانوا على 
املمتدة  املنطقة  �صعوب  مع  ات�صال 
املحيط  اإىل  االأحمر  البحر  من 
االأطل�صي، اإىل الهجرة اإىل وادي النيل 

ودلتاه.

الطاهر  حممد  القول  هذا  ويوؤكد 
اأن  نعرفه  ما  كل  بقوله:اأن  العدواين 
االأقوام احلجرية القدمية قبل العاترية 
ال�صحراوية  اإفريقية  �صمال  اأقوام  وهم 
ومن �صمنها اأقوام القف�صية والوهرانية 
على  للعي�س  البداية  منذ  جتمعت  قد 
�صفاف وادي النيل.. ،وكان لهذا التجمع 
اأ�صبابه املناخية اأحيانا يتزايد اجلفاف 
االأقوام  هذه  اختيار  باملنطقة، اإن 
لوادي النيل ودلتاه كنقطة جتمع ومتركز 

يدخل فيه اإعتبار اجلو الدافىء واملناخ 
اأ�صا�صي  كعن�رص  ال�صنة  طول  املعتدل 
باملقارنة مع اأجواء ومناخات املناطق 
االأخرى مثل مناطق جبال االأطل�س،ذلك 
منطقة  ودلتاه  وادي النيل  منطقة  اأن 
االأجواء  �صبه �صحراوي مثل  ذات مناخ 
تلك  تعودت عليها  التي  واملناخات 
ميكن  ثمة  ال�صحراوية(.ومن  االأقوام 
ال�صخرية بتيوت  الر�صومات  اأن  القول 
اإن�صانية  ح�صارة  من  جزءا  تعترب 
وا�صعة، ولي�صت ر�صومات �صخرية ذات 
اأن  االأثريون  فقط.اأجمع  طابع حملي 
الر�صومات ال�صخرية بتيوت قام بر�صمها 
الب�رصي  االن�صان الرببري،فالعن�رص 
الرحالة  واجهه  الذي  القدمي  املغربي 
اليونان  و  االأوائل الفينيقيون  والكتاب 

الرببر.وكانت  كان 
الرببر متتد  حتركات 
ال�صحراء الكربى  عرب 
اإىل  ال�رصق  من 
يغلب  وكان  الغرب، 
اإىل  االنتماء  عليها 
اللغات احلامية  عائلة 

املختلطة بال�صامية.

قالع و ق�سور ولية 
النعامة حمل بحث من طلبة 

اجلامعات اجلزائرية

النعامة  والية  مكنوزات  تعدد  واأمام 
االأثرية وال�صياحية حتولت منذ �صنوات 
طلبة  طرف  من  بحث  منطقة  اىل 
ال�صاأن  اجلامعات والباحثني، ويف هذا 
يوؤكد الدكتور قوراري عي�صى بخ�صو�س 
و  بق�صور  امللتم�صة  الدينية  الدالالت 
ترجع اأ�صال  النعامة اأنها  والية  قالع 
وال�صومال  واليمن  عمان  منطقة  اإىل 
حتمل  وكانت  اإفريقية،  و�رصقي 
ولهجاتها  احل�صارية  معها تقاليدها 
الن�س  وي�صري  املختلفة،  وفنونها 
تقريرا  ميثل  الذي كان  القرطاجي 
اإىل  القرطاجيني هانو  عن رحلة ملك 
م�صيق  فيما وراء  اإفريقية  من  اأجزاء 
تعترب  ب�رصية  عنا�رص  اإىل  طارق  جبل 
يف ذلك  اليزالون  وكانوا  الرببر،  من 
احلجري  الع�رص  مرحلة  يف  الوقت 
الداخلي  املغرب  الأن  ذلك  احلديث، 
ال�صحراوي واجلبلي كان التزال ت�صكنه 
قبائل الرببر، وظلت حلد مايف مرحلة 
الع�رص احلجري احلديث حتى الع�رص 
اأن  االأثريني  بع�س  .وذهب  الروماين 
قام بنق�صها  ال�صخرية  الر�صومات 
الرعاة النوبيني اأواللوبيني،وقد احتملوا 
اأو  االألف الثانية  بني  فيما  تاريخها 
اأحد  ذكر  فيما  امليالد،  قبل  االأوىل 
الباحثني املهتمني باملنطقة اأن ق�صور 

بنيت  قد  ال�صحراوي،  االأطل�س  غرب 
تعمري  ذات  البدو،  قبائل  طرف  من 
م�صتمر منذ القدم، حيث تعود املباين 
احلجري  الع�رص  نهاية  اإىل  االأوىل 
اإن  التاريخ،  وبداية فجر  احلديث 
البع�س  اختار  قد  اجليتول  الربابرة 
منهم حياة البدو والرتحال يف اله�صاب 
واالأطل�س  ال�صحراء  وت�صاري�س  العليا 
ال�صحراوي، وا�صتفادوا من وجود منابع 
املياه وخ�صوبة الرتبة التي تكونت يف 
عهد البال�صتو�صني. ويالحظ اأن علماء 
االآثار الفرن�صيني والباحثني اجلزائريني 
مل يتمكنوا من حتديد اأ�صول العنا�رص 
هذه  بنق�س  قامت  التي  الب�رصية 
اأن  ال�صخور،ويبدو  على  الر�صومات 
يف�رصوا  مل  الفرن�صيني  علماء االآثار 
تف�صريا  ال�صخرية  الر�صومات  هذه 
يف  ركزوا  واإمنا  اأو اجتماعيا،  دينيا 
الكرونولوجي  اجلانب  على  اأبحاثهم 
و�صف  تقنيات الر�صم،وعلى  وعلى 
الواقع  الر�صومات املوجودة،ولكن يف 
تعرب عن  كانت  الر�صومات  هذه 
وفنية،رمبا  واجتماعية  دينية  دالالت 
على  تدل  الر�صومات  هذه  كانت 
االأقوام،وعلى  لتلك  املعتقد الديني 
الب�رصي،وا�صتمرار  التجمع  بداية 
نباتية  بقايا  ال�صيد،رغم وجود  مرحلة 
تدل على وجود الزراعة،وكانت تعك�س 
ذكاء االإن�صان،واحلياة  تطور  كذلك 
الثقايف  الفرتة،والتغري  تلك  يف  الفنية 
اأنواع  هذه الر�صومات  تعك�س  واأي�صا 
احليوانات التي كانت موجودة يف منطقة 
تيوت،ويالحظ من خالل ال�صهام التي 
كان يحملها االإن�صان اأنه كان يف �رصاع 
خا�صة املفرت�صة  احليوانات  هذه  مع 
ال�صخرية  كاالأ�صود،فالر�صومات 
معمقة  درا�صات  اإىل  حتتاج  بتيوت 
اأبعادها  لفهم  وقراءات متعددة 

االجتماعية والدينية والفنية.

اجلزء02

ثقايف
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على  الكاملة  �سيطرتها  ال�سني  تب�سط 
مع   ، اجلنوبي  ال�سني  بحر  مياه  معظم 
وجود بع�ض النزاعات ال�ساحلية القدمية 

، ال �سيما مابني التايوان و الفيتنام .
ادعاءات  مواجهة  يف  ال�سني  تتوان  مل 
يف  بحرية  اإقليمية  حلقوق  اجلوار  دول 
بحر ال�سني اجلنوبي ، بالردع و التدخل 
 2014 عام  من  ماي  ففي   ، املبا�رش 
بت ال�سني اآليات التنقيب على البرتول  ن�سّ
الفيتنام  مع  عليها  متنازعة  مياه  يف 
)خما�سة  على  �سيطرتها  ب�سطت  و   ،
رغم   . الفلبني  تدعيها  التي  �سكاربورو( 
�سدور �سنة 2016 حكم حمكمة التحكيم 
اأنها  اإال   ، ال�سني  ادعاءات  الدائمة �سد 
مل تعرتف به زاد التوتر حدة بعد و�سول 
الرئي�ض الرئي�ض ت�ساي اإنغ-ون اإىل �سدة 
احلكم يف التايوان و قام بتعطيل )مبداأ 
عليه  االتفاق  الذي مت  الواحدة(  ال�سني 

�سنة 1992 بني الطرفني .
اال�ست�رشافية  مقاالتنا  حرب  كاد  ما 
لنا فيها ماآالت ال�رشاع  ال�سابقة التي ف�سّ
يف بحر ال�سني اجلنوبي متجاوزين مالح 
بحر  يف  االأحداث  و  التحر�سات  هذه 
�سبعة  اإىل  التايواين  امل�سيق  و  ال�سني 
وا�سنطن  قامت  حتى   ، �رشاع  مقامات 
يف  ال�سينية  القن�سلية  بغلق  البارحة 
الدبلوما�سي  الفريق  اإمهال  و  هيو�سنت 
االأرا�سي  ملغادرة  �ساعة   72 ال�سيني 

االأمريكية . 
مارك  االأمريكي  الدفاع  وزير  ليخرج 
الواليات  اأن  لل�سحافة  م�رشحا  ا�سرب 
املتحدة تعيد ن�رش قواتها امل�سلحة يف 

اآ�سيا ملواجهة ال�سني .
لتكون جريدة الو�سط اأول من ا�ست�رشف 
االأمريكي  ال�سيني  امل�سلح  النزاع  بوادر 
ذهبنا  ما  ننتظر  و  الهادئ  املحيط  يف 
قادم  يف   ، الكرتوين  �رشاع  من  اإليه 

االأيام .

اأق�صى جنوب غرب النعامة

حجز 397 كلغ من 
الكيف املعالج 

احلدود  حر�ض  لعنا�رش  دورية   متكنت 
اخلمي�ض  من  اأم�ض  اأول  بالنعامة  �سبيحة 
املعالج  كانت  الكيف  من  كلغ  حجز  397 
خمزنة يف انتظار التهريب  باحلدود اجلنوبية 
الأعوان  دورية  اثر  متت  الغربية  العملية 
دائرة  اإقليم  م�ستوى  على  احلدود  حر�ض 
اأق�سى  جنوب والية  جنني بورزق احلدودية 
النعامة  ويف حدودها مع والية ب�سار اأين مت 
العثور15 حقيبة من الكيف املعالج  خمزنة 
ال�رشيط  بالقرب من  االأحرا�ض  باإحكام بني 
احلدودي  وقد بلغ وزنها االإجمايل 3قناطري 
جارية  التحقيقات  والتزال  هذا   ، كلغ  و95 

م.بللو�سول اإىل اأ�سحاب الب�ساعة .

عملية القرعة ملو�صمي احلج 
2020 و 2021 

وزارة الداخلية تطمئن 
املواطنني الفائزين 

طماأنت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
اأم�ض،  اأول  لها  بيان  يف  العمرانية،  والتهيئة 
يف  الفائزين  واملواطنات  املواطنني  كل 
عملية القرعة ملو�سمي احلج 2020 و 2021 
ملو�سمي  بقوائمهم  االحتفاظ  �سيتم  اأنه 
البيان  يف  وجاء  التوايل  على   2022 و   2021
واجلماعات  الداخلية  وزارة  "تطمئن   :
العمرانية كافة املواطنني  املحلية والتهيئة 
القرعة  عملية  يف  الفائزين  واملواطنات 
اىل  وتنهي   2021 و   2020 احلج  ملو�سمي 
علمهم اأنه �سيتم ر�سميا، من جهة، االحتفاظ 
بقوائم الفائزين بعنوان حج 2020 واعتمادها 
ملو�سم حج 2021، وبقوائم الفائزين بعنوان 
حج 2021 واعتمادها ملو�سم حج 2022"من 
"�سيتم  الوزارة-  بيان  ي�سيف   - اأخرى  جهة 
القوائم  �سمن  الفائزين  بقوائم  االحتفاظ 

االحتياطية لكال املو�سمني".

�صد �صارنو يف �صيدي بلعبا�س

انت�سال جثتني لغريقني 
اأم�ض اخلمي�ض  اأول  يوم  تدخلت  م�ساء 
الربد  عني  لدائرة  املدنية  احلماية  وحدة 
املدنية  للحماية  الغط�ض  بفرقة  مدعمة 
جثتني  انت�سال  من  بلعب�ض  �سيدي  لوالية 
التابع  دالهيم  بقرية  �سارنو  لغريقني  ب�سد 
الربد  عني  دائرة  حمادو�ض  �سيدي  لبلدية 
خلفية  بلعبا�ض  وذلك  على  �سيدي  �رشق 
تلقى مركز التن�سيق العملي للحماية املدنية 
من  هاتفية  بلعبا�ض  مكاملة  �سيدي  لوالية 
 1021 االأخ�رش  الرقم  على  موطن  طرف 

م.بمفادها وجود غريقني بال�سد

قلم جاف

طبول احلرب تدق 
الوليد فرج

وافته املنية يوم 27 جوان الفارط

منظمة اأوبك تكرم املجاهد بلعيد عبد ال�سالم
قامت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك( 

بتكرمي املجاهد و رئي�س احلكومة ال�صابق بلعيد 
عبدال�صالم الذي وافته املنية يوم 27 جوان 

الفارط, م�صيدة مب�صاهمة اجلزائر "الدائمة" 
داخل الأوبك.

م.�س

وجاء يف الن�رشية االأخرية لالأوبك 
واإىل  ا�ستطاعت،  "اجلزائر  اأن 
املبكرة  القيادة  بف�سل  كبري  حد 
للفقيد عبد ال�سالم بلعيد ودعمه 
على  ت�سبح  اأن  للمنظمة،  الثابت 
و  حمرتما  ع�سوا  ال�سنني  مر 
بهذه  "و  املنظمة  داخل  موؤثرا 
املنظمة  ا�ستعر�ست  املنا�سبة، 
حرب  خالل  الفقيد  ن�سال 
اأن  اإىل  م�سرية  الوطنية،  التحرير 
"بلعيد عبد ال�سالم كان �سخ�سية 
بارزة  يف كفاح اجلزائر من اأجل 
ا�ستقاللها واأنه عمل كوزير �ساب 

اإر�ساء  على  الطاقة  و  لل�سناعة 
االأوبك  اإىل  بالده  ان�سمام  اأ�س�ض 

�سنة 1969".
ويف م�ساهمة منه يف هذا التكرمي، 
ندوة  رئي�ض  و  الطاقة  وزير  كتب 
اأن  عطار  املجيد  االأوبك،عبد 
ال�سالم  عبد  بلعيد  "املحرتم 
اجلزائرية  ال�سناعة  اأب  هو 
وخ�سو�سا املحروقات، لقد كافح 
من اأجل ا�سرتجاع ال�سيادة كاملة 
الغازية  ومواردنا  نفطنا  على 
 24 يوم  توج  الذي  الكفاح  وهو 
تاأميم هذه  فرباير 1971 ب قرار 

املوارد".
الروابط  اأن  املنظمة  واعتربت 

واالأوبك  اجلزائر  بني  "املتينة" 
قد ن�ساأت منذ تويل بلعيد من�سب 
وزير ال�سناعة والطاقة وذلك بعد 
ان كان ي�سغل من�سب رئي�ض مدير 
عام ل�رشكة �سوناطراك ويف هذا 
ال�سدد، ذكرت املنظمة مب�ساركة 
اجلزائر يف االجتماع ال11 لندوة 
االأوبك �سنة 1966 يف فيينا ب�سفة 
�سنوات   3 بعد  ليليها  مالحظ 
ع�سو  ب�سفة  ان�سمامها  طلب 

وهو  والواجبات  احلقوق  كامل 
الدول  بقبول  الذي حظي  الطلب 

االأع�ساء باالإجماع.
و خالل العهدة الوزارية للمرحوم 
احت�سنت  ال�سالم  عبد  بلعيد 
قمة  اأول   1975 �سنة  اجلزائر 
توجت  والتي  بالعا�سمة  لالأوبك 
باأول اإعالن ر�سمي للمنظمة ،كما 
اإن�ساء  اأ�س�ض  القمة  هذه  و�سعت 

�سندوق اأوبك للتنمية الدولية.

املجلة اجلزائرية لل�صياحة و ال�صفر العدد 4
يف ذكرى تاأ�صي�س ال�صرطة اجلزائرية

تقليد رتب ال�سرطة وتكرمي ال�سلك الطبي بالبويرة
البويرة  وايل  اأم�ض  اأول  اأ�رشف 
ال�سالم"  عبد  عياط  "لكحل 
احت�سنتها  التي  االحتفالية  على 
الأمن  التابعة  احلياة  قاعدة 
الوالئي بالبويرة تزامنا مع حلول 
ال�رشطة  لتاأ�سي�ض   58 الذكرى 
ال�سلطات  وح�رشتها  اجلزائرية 
واملنتخبني  والع�سكرية  املدنية 
مت  حيث   ، االإعالمية  واالأ�رشة 
 100 ل  الرتب  تقليد  باملنا�سبة 

�رشطيا ا�ستفادوا من الرتقية اإىل 
رتب اأعلى منهم عميدان لل�رشطة 
مت ترقيتهما اإىل رتبة عميد اأول 
اإىل  لل�رشطة  لل�رشطة ومالزمان 
رتبة حمافظ �رشطة وكذا ترقية 
من   4 منهم  �رشطة  عون   55
العن�رش الن�سوي اإىل رتبة حافظ 
لل�رشطة  حافظ   30 و  لل�رشطة 
اإىل رتبة حافظ اأول لل�رشطة اإىل 
جانب ترقية 4 مفت�سني لل�رشطة 

اإىل رتبة مفت�ض رئي�سي لل�رشطة 
اإىل  لل�رشطة  اأول  حمافظي  و6 
لل�رشطة  رئي�سي  مفت�ض  رتبة 
اإىل  لل�رشطة  رئي�سي  ومفت�ض 
كما   ، لل�رشطة  اأول  مالزم  رتبة 
ممثلني  تكرمي  باملنا�سبة  مت 
ال�سلك الطبي نظري اجلهود  عن 
اجلبارة التي يبذلونها يف جمابهة 

جائحة فريو�ض كورونا .
اأح�صن مرزوق

يف  ن�رشت  حديثة  درا�سة  اعتربت 
"هيدروك�سي  عقار  اأن  الربازيل، 
مواجهة  يف  فعال  غري  كلوروكني"، 
التجربة  واأجريت  كوفيد-19 
م�ست�سفى   55 يف  ال�رشيرية 
نتائجها  ون�رشت  بالربازيل، 
اأوف  جورنال  انغالند  "نيو  مبجلة 
ميدي�سني"وكان الهدف من الدرا�سة 
"هيدروك�سي  عقار  كان  اإن  معرفة 
مع  اأخذ  ما  اإذا  ميكنه  كلوروكني"، 
"اأزيرتوماي�سني"،  احليوي  امل�ساد 
حت�سني حالة مر�سى م�سابني ب�سكل 

طفيف اأو معتدل بوباء كوفيد-19.

اأ�رشفت  التي  الدرا�سة  واأجريت 
الباحثني  من  جمموعة  عليها 
يعرف  ما  حتت  تن�سوي  واالأطباء 
الربازيل"،  كوفيد-19  بـ"ائتالف 
وا�ستنتجت  مري�سا،   667 على 
بـ"هيدروك�سي  عوجلوا  الذين  اأن 
اأكرث  معر�سني  كانوا  كلوروكني"، 
مل�ساكل يف القلب والكبد، ح�سبما 
بر�ض"وتاأتي  "فران�ض  نقلت 
تو�سيات  لتخالف  الدرا�سة  نتيجة 
جايري  الربازيلي  الرئي�ض  حكومة 
ن�سحت  والتي  بول�سونارو، 
با�ستخدام "هيدروك�سي كلوروكني" 

للمالريا  امل�ساد  "الكلوروكني"  اأو 
"اأزيرتوماي�سني".  مع  باال�سرتاك 
واأكد بول�سونارو الذي اأعلن اإ�سابته 
يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ض 
عدة  مرات  جويلية،  من  ال�سابع 
بف�سل  حت�سن  ال�سحي  و�سعه  اأن 
كلوروكني"جدير  "هيدروك�سي 
بالذكر اأن الربازيل تعترب ثاين اأكرث 
بعد  كوفيد-19  من  ت�رشرا  الدول 
�سجلت  حيث  املتحدة،  الواليات 
حتى اخلمي�ض، حوايل 2.3 مليون 
من  اأكرث  وفاة  اإىل  اأف�ست  اإ�سابة، 

84 األف �سخ�ض.

يف عالج كورونا

درا�سة برازيلية "تن�سف" فعالية "الكلوروكني" 

وجهت وزارة الفالحة و التنمية 
اإىل  �سارمة  الريفية  تعليمات 
القطاع  يف  العاملني  البياطرة 
العام وكذا القطاع اخلا�ض من 
اأجل التجنيد ملراقبة  االأ�ساحي 
ومرافقة املربني واملواليني يف 
نقاط البيع قبل العيد ، ومراقبة 

مركز الذبح يوم  العيد .
يف  الفالحة  وزارة  واأ�سار  هذا 

من  اأزيد  جتنيد  عن  لها  بيان 
القطاعني  من  بيطري   2.000
اآلية  اإطار  والعام  يف  اخلا�ض 
البيطري  ال�سحي  التاأطري 
لنقاط البيع املرخ�سة و هياكل 
قبل  فرتة  املعتمدة  الذبح 
العيد االأ�سحى وذلك  مبرافقة 

املوالني والفالحني .
حممد بن ترار

و�سل اإىل مطار حممد بو�سياف 
جمموعه  ما  بق�سنطينة  الدويل 
111 رعية جزائري كانوا عالقني 
الرحالت  تعليق  منذ  باإيطاليا 

اجلوية ب�سبب جائحة كورونا .
الرعايا  هوؤالء  اإجالء  مت  وقد 
طائرة  منت  على  الوطن  اإىل 
اجلوية  اخلطوط  ل�رشكة  تابعة 
اجلزائرية قادمة من مدينة روما 
)اإيطاليا( ح�سب ما مت اإي�ساحه و 
قد مت ا�ستقبال املواطنني الذين 
ممثلي  طرف  من  اإجالوؤهم   مت 

ال�سلطات املحلية وكذا م�سوؤويل 
بهم  بالتكفل  املعنية  القطاعات 
ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل 
املقدرة ب14 يوما ليتم حتويلهم 
بوالية  فندقية  موؤ�س�سات   6 نحو 
ق�سنطينة و هي احل�سني و اخليام 
مبدينة علي منجلي و "اأرك اأون 
اإيبي�ض  و  اخلروب  ببلدية  �سيال" 
بعا�سمة  نوفوتيل  و  ماروت  و 
املحلي  املدير  ح�سب  الوالية 
و  التقليدية  وال�سناعة  لل�سياحة 

العمل العائلي نور الدين بونافع.

يف نقاط البيع  ومراكز الذبح

ت�سخري 2.000 بيطري ملراقبة 
الأ�ساحي 

ق�صنطينة

اإجالء 111 جزائري من اإيطاليا

اآهات مواطن
 

العا�سمة  م�ستوى  على  منتدب  وايل   13 هناك 
ينتقل  مرا�سلة  اإر�سال  جدول  ورقة  ملجرد 
والية  اإىل  ال�سيارة  �سائق  و  ال�سيارة  و  االأعوان 
اأحيانا  بدون مهمة  كامال  يوما  ليظلوا  اجلزائر 
و عليه وجب تو�سيع �سالحيات الوايل املنتدب 
و  للميزانية  التخطيط  ح�سب  مايل  اعتماد  مع 
هي  م�ساحلها  و  تراقب  العا�سمة  والية  ت�سبح 
التي تنتقل من حني الآخر للمراقبة بهذه الكيفية 
م�سالح  ت�سييع  و  قراطبة  البريو  على  نق�سي 

املواطن و ن�سمن العقلنة يف الت�سيري.
�صعيد 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
http://www.star7arab.com/

