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 النائب الربملاين خل�سر بن خالف ل » للو�سط » :

نطالب  بحل الربملان قبل نهاية ال�سنة
.        قرارات رئي�س اجلمهورية موفقة

.        املجتمع املدين لكن لن يكون بديال عن الأحزاب 

ثمن النائب الربملاين عن جبهة العدالة والتنمية خل�سر بن خالف القرارات  الأخرية التي اتخذها رئي�س 
اجلمهورية ، ل�سد  الختاللت الناجمة عن ا�ستمرار جائحة كورونا ، يف حني ثمن مراهنة ال�سلطة اليوم 

على املجتمع املدين، يف حني رف�س   اأن يكون ذلك على ح�ساب الأحزاب ال�سيا�سية، مطالبا  بحل الربملان قبل 
نهاية ال�سنة ، ويجب اأن تتوفر ال�سروط لإجراء انتخابات نزيهة دميقراطية حترتم فيها اإرادة ال�سعبية

حاورته : اإميان لوا�س

    ماتعليقك على القرارات  
رئي�س  اتخذها  التي  الأخرية 
ل�سد الختاللت  اجلمهورية ، 

الناجمة عن جائحة كورونا ؟

رئي�س  �إتخذها  �لتي  �لقر�ر�ت  نثمن 
يتعلق  فيما  خا�صة  �جلمهورية 
�حلرة  �ملهن  لأ�صحاب  بامل�صاعد�ت  
وكذلك  �ليومية،   �لأعمال  �أ�صحاب  و 
�أننا  �إل  ون�صري  �ل�رض�ئب،   جتميد 
يف  �لبدء  يجب   ، بذلك  طالب  من  �أول 
تطبيقها  و  �لقر�ر�ت  هذه  جت�صيد 
�لإجر�ء�ت  نحارب  و  �ملت�رضرين  على 
على  ن�صدد  كما  �لبريوقر�طية،  
تخ�صي�س �أر�صية �إلكرتونية بتقدمي هذه 
�مل�صاعد�ت ، كي ت�صل لأ�صحابها لرفع 
�لدخول  مقبلني على  �أننا  �لغنب خا�صة 
�مل�صاعد�ت  تقدمي  �لجتماعي،  
�جلائحة  من  ت�رضرت  كبرية  لل�رض�ئح 

�أ�صبحت �أكرث �رضورة .

على  تراهن  ال�سلطة     
املجتمع املدين .. اأي دور للجمعيات 

يف معادلة التغيري ؟

�ملجتمع  على  �ليوم  �ل�صلطة  مر�هنة 
لكن  نثمنه،  �إيجابي  �صيء  �ملدين 

ح�صاب  على  ذلك  يكون  �أن  نرف�س 
دور  ننكر  نحن  �ل�صيا�صية،   �لأحز�ب 
بديال  يكون  لن  لكن  �ملدين  �ملجتمع 
�لأحز�ب  �ل�صيا�صية،   �لأحز�ب  عن 
د�صتورية،  موؤ�ص�صات  هي  �ل�صيا�صية 
�أحز�بها  يف  تثق  ل  �أ�صبحت  �ل�صلطة 
 ، �ملا�صية  �ملرحلة  بها  �صريت  �لتي  
�ل�صعب  قبل  من  مرفو�صة  �ليوم  وهي 
�إىل  �ملبارك   �ل�صعبي  �حلر�ك  ودعا 
تعوي�س  باأنه لميكن  ن�صدد  لكن  حلها، 
�ملدين  باملجتمع  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب 
ليخدم  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب  �إق�صاء   ،
ليخدم  و  �لدميقر�طية  �لتعددية 
م�صاركة �لأحز�ب يف �حلياة �ل�صيا�صية،  
هناك  �لد�صتور  م�صودة  يف  ر�أينا  كما 
ت�صكيل  يف  لالأحز�ب  تام  �إق�صاء 
�لأحز�ب  على  تعدي  وهذ�  �حلكومة، 
لها  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب  �ل�صيا�صية، 
�أم  لبد  لذلك  تقاليدها،   و  منا�صليه 
�ملجتمع  و  �لأحز�ب  بني  تكامل  يكون 
للنهو�س  بدوره  يقوم  و�حد  كل  �ملدين 

باملجتمع .

   طالب رئي�س اجلمهورية  
مكافحة  يف  املواطن   م�ساركة 

الر�سوة، ماتعليقك على ذلك؟

بجدية  يكون  �أن  يجب  �لف�صاد  حماربة 
حماربة  موؤ�ص�صات  على  ليقت�رض  و   ،
�لف�صاد،  �لنظام �ل�صابق كر�س �ل�صتبد�د 

و �لف�صاد،  �ليوم على �جلميع �مل�صاركة 
يحب  لكن  �لظاهرة،   هذه  حماربة  يف 
ي�صارك  �لذي  �ملو�طن  حماية  يتم  �أن 
ولي�س  بالقو�نني  �لف�صاد  مكافحة  يف 
�أن  �جلميع  من  لبد  فقط،  بال�صعار�ت 

يتجند يف عملية حماربة �لف�صاد.

     رئي�س اجلمهورية تعهد 
يف  املنهوبة،   الأموال  با�سرتجاع 

نظركم ماهي الآلية املنا�سبة ؟

بجلب  وعد  �جلمهورية  رئي�س  نعم 
من  �لتز�م  كان  و  �ملنهوبة  �لأمو�ل 
�لتز�ماته يف �حلملة �لنتخابية ، يجب 
�أن يتم �لت�رضيع يف �لإجر�ء�ت �لق�صائية 
�لأمو�ل  ل�صرتجاع  �لنهائية  �لأحكام  و 
�ملنهوبة،  هناك بطئ يف عملية �صدور 
�لق�صاء،   طرف  من  �لنهائية  �لأحكام 
�لقر�ر�ت  جت�صيد   يف  �لإ�رض�ع  يجب 
ل�صرتجاع �لأمو�ل،  كما يجب �لتحفظ 
حتى  �ملمتلكات  و  �لأمو�ل  هذه  على 
�لعد�لة،   يف  �لنهائية  �لقر�ر�ت  �صدور 
باأن  نعرتف  باخلارج  يتعلق  فيما  �أما 
هذه �لإجر�ء�ت �صت�صتغرق  وقتا خا�صة 
�تفاقيات  معها  لي�صتا  �لتي  �لدولة  مع 
�لف�صاد  مكافحة  و  �لأمو�ل  ل�صرتجاع 
�لرئي�س  �ملهمة،   ي�صعب  ما  هذ�  و 
�صتكون  �لتي  �لأمو�ل  با�صرتجاع  �لتزم 
 ، �لدولة  و خلزينة  للجز�ئريني  متنف�صا 

حتى ل يتم فر�س �رض�ئب �أخرى على 
�ملو�طنني ترهق كاهلهم، �ل�صعي �ليوم 
�أي�صا  ت�رض ماديا و معنويا و �لقت�صاد 
تاأثر بفعل جائحة كورونا،  ولذلك فاإن 
�إيجابية  �إ�صافة  �صتكون  �لأمو�ل  هذه 
حتقيق  من  متكن  �لدولة  خلزينة 
خالل  من  لالقت�صاد  جديدة  �نطالقة 

تعوي�س �خل�صائر .

على  تعليقك  ما     
ال�سلك  تطال  التي  العتداءات 

الطبي ؟

�لعتد�ء�ت على �ل�صلك �لطبي �صلوكات 
مع  تتما�صى  ل  �صلوكات  هي  نرف�صها، 
�أخالق �ل�صعب �جلز�ئري و عرف �ل�صعب 
�لتي  �لع�صيبة  �ملرحلة  ف�س  خا�صة 
نعي�صها، �لإعتد�ء على موؤ�ص�صات �لدولة 
بها  �لتنديد  من  لبد  ت�رضفات طائ�صة 
، لذلك نطالب بدر��صة مو�صوعية ،من 
�لإمكانيات يف  توفري  �أخرى يجي  جهة 
�ملو�طن  �ملو�طنني،   �لطبية  �مل�صالح 
له �حلق يف �لعالج كما ين�س �لد�صتور ، 
وله �حلق يف �لإمكانيات ، ون�صدد على 
ت�صليط عقوبات عل كل من يعتدي على 
�لذي  �لأبي�س  و �جلي�س  �لطبي  �ل�صلك 
مو�جهة  يف  عارية  ب�صدور  �ليوم  يقف 

هذ� �لوباء .

التي  مقرتحات   ماهي     
بخ�سو�س  العدالة  جبهة  قدمتها 

تعديل الد�ستور؟

هو  �لد�صتور  من  و��صح  موقفنا 
�ل�صعب  �ل�صعب  ينتظره  ملا  لي�صتجيب 
و��صحة  مطالبه  �صلمية  ثورة  يف  خرج 
لهذه  لي�صتجيب  �مل�صودة  يف  ماجاء   ،
�لتطلعات ، جلنة تعديل �لد�صتور خ�رضت 
�لرهان بو�صع هذه �مل�صودة ، يجب �أن 
جلنة  تت�صكل  و  �للجنة  هذه  تذهب 
�لإيديولوجات،   متعددة  تكون  �أخرى 
�ملقرتحات   �أخذ  متو�زنة،   تكون 
نحن  �لهدف،   يحقق  ل  فقط  كاأعد�د 
نطالب بتاأجيل تعديل �لد�صتور �إىل بعد 
�لظرف  يكون  حتى  �ل�صحية،   �لأزمة 
لأن   ، تو�فقي  د�صتور  لو�صع  منا�صبا 
ليتطلع  �لد�صتور  م�صودة  به  جاءت  ما 
د�صتور  يكون  �أن  يجب   ، �ل�صعب  لإر�دة 
ي�صتجيب لتطلعات �ل�صعب د�صتور دولة 
و يكون د�صتور  �أ�صخا�س  ولي�س د�صتور 

ثو�بت �أمة .

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

قبل الغد؟

 ،2017 منذ  �لربملان  بحل  ننادي  نحن 
 ، ق�صوى  حتمية  �أ�صبح  �لربملان  حل 

مل  �رضعية  غري  بطريقة  جاء  �لربملان 
�أعطت  �ل�صعبية  �لإر�دة  فيها  حترتم 
�ل�صلطة  لأحز�ب  �ملفربكة  �لأغلبية 
،نطالب بحل �لربملان قبل نهاية �ل�صنة 
لإجر�ء  �ل�رضوط  تتوفر  �أن  ويجب   ،
حترتم  دميقر�طية  نزيهة  �إنتخابات 
حقيقي  برملان   ، �ل�صعبية  �إر�دة  فيها 
�ل�صعب فيه ممثليه ميثل �لإر�دة  يختار 

�ل�صعبية.

مقاربة  تقيم   كيف     
لبيا. ..دعمها  اأزمة  اجلزائر حلل 

للحل ال�سيا�سي؟

�جلز�ئر من �لدول �لتي لي�س لها �أطماع 
يف لبيا، ومن ثمة لبد �أن ي�صمع حللها، 
فهي ترفع للحل �لت�صاحلي مع مكونات 
�ل�صعب �لليبي،  وهي مع �لقو�نني �لدولية 
حلل هذه �لأزمة ، ويجب �لتنويه باأن �أي 
�لع�صكري  �حلل  جر�ء  لبيا  يف  م�صكل 
�جلز�ئرية،   �حلدود  على  �صلبا  �صيوؤثر 
على  �لتفاف  هو  للفيو  �لأخري  �لتحرك 
�لنار  لإ�صعال  �جلز�ئرية،    �ملبادرة 
�جلز�ئر  موقف  مرفو�س،  هذ�  لبيا  يف 
موقف متو�زن ير�عي ظروف �لليبني و 
يعطيهم �لفر�صة حلل �لأزمة،  �جلز�ئر 
خالل  من  �لفرقاء  بني  دورها  تلعب 
�لنز�ع  ف�س  يف  �لدورية  �لجتماعات 

بني �لليبيني.

ق�ساة التحقيق يف ملفات الف�ساد باملحكمة العليا

توجيه االتهام اإىل  15 وزيرا و08 والة وع�سرات املدراء  
.     اإحالة 26 ملفا على حمكمة اجلنح ب�سيدي احممد

�ملحكمة  من  مقربة  م�صادر  ك�صفت 
بالتحقيق  �ملكلفني  �لق�صاة  �أن  �لعليا 
�أكرث   � �أغلقو�  قد  �لف�صاد  ملفات  يف 
ملفات  �لف�صاد  من  20  ملف  من 
�لتي  و  ملفا   26 عددها  �لأوىل �لبالغ 
مت �إحالتها على حمكمة �جلنح ب�صيدي 
�حممد و�أخرى على  حمكمة �جلنايات 
�صاف  �أو  حتمل  �أنها  للعا�صمة بحكم 
جنائيى ، حيث �صتبا�رض حمكمة  �صيدي 
�لذين  �أحممد  مبحاكمة  �ملتهمني  
 08 من  و�أكرث  وزير   15 ر�أ�صهم  على 
�لغازي  �لوزيرين  مبلف  بد�ية  ولة 

طليبة ،  �لدين  بهاء  و�لنائب   ، وزعالن 
لالأمن  �لعام  جديد  للمدير  وملف 
�لوطني  عبد �لغاين هامل ، وكذ� ملف 
ملفات  �كرب  من  يعد  �لذي  لوح  �لطيب 

�لف�صاد �لتي مت �لتحقيق فيها .
جديد  ملف  �آخر يوجد  جانب  من 
�إىل  بوتفليقة  بالإ�صافة  لل�صعيد 
و�لذين  و�أويحي  وزر�ء �صالل  ملفات 
يف  ملف   20 عن  يزيد  ما  يف  يتهمون 
�صكيب  �لفار  �لطاقة  مقدمتهم  وزير 
طمار،و  �ل�صكن حميد  خليل  ووزير 
بركات ،  �ل�صعيد  بوطرفة،  �لدين  نور 

مر�دي  بن  حممد  عبا�س ،  ولد  جمال 
هدى  تومي،  متازيرت،خليدة  ،جميلة 
فرعون ،عبد �لقادر بن م�صعود ، حممد 
�لغازي ،  حممد حطاب  و�لطيب لوح، 
حميد ملزي ، يو�صف يو�صفي و�لقائمة 
�إىل  ��صتدعاوؤهم  �صيتم  �لتي  طويلة 

�ملحكمة  
من  �لعديد  �إحالة  يتم  كما 
مهم  يتقد و  كمة  ملحا � على  ة  ل لو �
و�يل  زوخ،  �لقادر  عبد  �لعا�صمة  و�يل 
�صعيدة  خنفار،و�يل  جمال  �لبي�س 
وو�يل   ، تلم�صان  و�يل   ، �لإ�صالم  �صيف 

جانب  من  متو�صنت  و�يل  وكذ�  وهر�ن 
هذه  �أن  �مل�صادر  ذ�ت  �أ�صارت  �آخر 
ت�صفيتها �صتخلفها  مت  �لتي  �مللفات 
ملفات �أثقل  للتحقيق  تتعلق با�صتعمال 
يتقدمها   ، �لوظيفة  �لنفوذ  و��صتغالل 
بدوي  �لدين  �لأول نور  �لوزير  ملف 
�لرتبية  وزيرة  �إىل  وحا�صيته  بالإ�صافة 
ووزر�ء   ، غربيط  بن  نورية  �ل�صابقة  
ق�صايا  يف  تورطهم  ك�صف  �صابقني  مت 
�مللفات  �لتحقيق  يف  من خالل  ف�صاد 

�ل�صابقة .
حممد بن ترار

وزير ال�سوؤون الدينية يو�سف بلمهدي

لن نفتح امل�ساجد واجلائحة م�ستمرة
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و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�صوؤون  وزير  �أكد 
فتح  باأن  �أم�س ،  بلمهدي،  يو�صف 
جد�،  م�صتبعد  �أمر  حاليا  �مل�صاجد 
�ملنحنى  يف  �مللحوظ  �لرتفاع  ب�صبب 
لالنت�صار  نظر�  موؤخر�،  �لوبائي 
يف  كوفيد-19  لفريو�س  جد�  �ملت�صارع 

�لبالد.
على  ��صت�صافته  عند  بلمهدي  و�أورد 
�أمو�ج �لقناة �لإذ�عية �لأوىل، �أن �لوز�رة 
�لتد�بري  �تخاذ  على  جاهدة  تعمل 
خالل  من  �مل�صاجد،  لفتح  �لالزمة 
�مل�صاجد  بناء  طبيعة  حول  ت�صور�ت 
على  �لإقد�م  �أن  مو�صحا  و�ل�صاحات، 
بالو�صعية  مرهون  يبقى  �خلطوة،  هذه 
�للجنة  ومب�صاركة  �لبالد،  يف  �لوبائية 

�لو�صع  بدورها  تقيم  �لتي  �لعلمية 
هناك  �أن  خا�صة  �لر�هن،  �ل�صحي 
من  و�ملو�طنني  �لأئمة  من  �لعديد 
معلنا  �مل�صاجد،  فتح  باإرجاع  يطالبون 
�إماما   166 �إ�صابة  عن  باملنا�صبة، 
و�فتهم  �إماما   15 بينهم  من  بكورونا، 

�ملنية.
تو�فق بني جلنة �لفتوى و�للجنة �لعلمية

�لأ�صحى  عيد  �صعرية  بخ�صو�س  �أما 
�ل�صماح  �أن قر�ر  �لوزير  �ملبارك،  قال 
بذبح �لأ�صاحي يف ظل جائحة كورونا، 
بني  �لنظر  وجهات  تطابق  بعد  جاء 
�للجنة �لوز�رية للفتوى و�للجنة �لعلمية 
�لإجر�ء  هذ�  مثل  �أن  معترب�  �خلا�صة، 
�حلياة،  يف  �أمل  جرعة  للنا�س  يعطي 

�إجر�ء�ت  وفق  ذلك  يتم  �أن  على  لكن 
�لذبح، على  �حرت�زية دقيقة يف عملية 
د�عيا  �لنظافة،  �لتباعد و�رضوط  غر�ر 
�لعيد،  ب�صالة  تعلق  فيما  �ملو�طنني 
بال�صرب على �لبالء و�لكتفاء باأد�ئها يف 
�لتكبري�ت من  برفع  �ل�صماح  و  �لبيوت، 

د�خل بيوت �هلل.
�مل�صدر،  نف�س  �عترب  حني  يف 
عدم  �أن  �حلج،  فري�صة  بخ�صو�س 
من  �لعام،  هذ�  �لفري�صة  هذه  جو�ز 
بقدر  ر�صاء  وهذ�  �ل�صتطاعة،  عدم 
هذ�  يحج  مل  من  وكل  وم�صيئته،  �هلل 
�لقادم  �حلج  فدوره م�صمون يف  �لعام، 
بحول �هلل، م�صدد� دعوته لك�رض �صل�صلة 
طريق  عن  �لوباء،  هذ�  من  �لعدوى 

�لت�صرت  ذ�ته  �لوقت  يف  �لوعي حمرما، 
و�صبه  �لفريو�س،  بهذ�  �لإ�صابة  عن 
مبثابة  �لعامة  بني  به  �مل�صاب  خروج 

�لقنبلة �ملوقوتة.
�ل�صوؤون  مديرية  �أ�صدرت  جهتها،  من 
لالأئمة  مذكرة  �جلز�ئر،  لولية  �لدينية 
حول �إجر�ء�ت عيد �لأ�صحى، تذكرهم 
يجب  �لتي  و�لإجر�ء�ت  بالتد�بري  فيها 
و�لتغافر  �لعيد  �آد�ب  من  بها  �لقيام 
�لدرو�س  يف  كورونا،  جائحة  ظل  يف 
�لإمام  على  م�صيفة  �أن  �مل�صائية، 
�صبيحة  �ل�صوت  مبكرب�ت  �لت�صبيح 
�إىل  �ل�صم�س  �رضوق  من  بد�ية  �لعيد، 

غاية �ل�صاد�صة و45 دقيقة.
مرمي خمي�سة

تاأكيد على احلل ال�سيا�سي

تن�سيق جزائري �سعودي حول 
امللف الليبي

�أكد وزير �خلارجية �ل�صعودي، �لأمري 
�لثالثاء  �أم�س  فرحان،  بن  في�صل 
بالده  »�لتز�م«  �لعا�صمة،  باجلز�ئر 
�أجل  من  �جلز�ئر  مع  بالتن�صيق 
�إىل ت�صوية �صلمية لالأزمة يف  �لتو�صل 
��صتعادة  �لبلد من  ليبيا و متكني هذ� 
دور  �أهمية  مربز�  و��صتقر�ره«،  �أمنه 
ويف  �لق�صية  هذه  يف  �جلو�ر  دول 
قبل  من  ��صتقباله  عقب  له  ت�رضيح 
تبون،  رئي�س �جلمهورية،عبد �ملجيد 
على  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير  �صدد 
�جلو�ر  دول  دور  وحمورية  »�أهمية 
�ل�رض�ع  ينهي  حل  �إىل  �لو�صول  يف 
�ل�صقيق  �لبلد  هذ�  ويحمي  ليبيا  يف 
�خلارجية«،  و�لتدخالت  �لإرهاب  من 

ملتزمون  »نحن   : بالقول  م�صيفا 
ن�صعى  و�صوف  �جلز�ئر  مع  بالتن�صيق 
�جلو�ر  دول  مع  �مل�صرتكة  بجهودنا 
هذ�  ت�صوية حتمي  �إىل  للو�صول  كافة 

�لبلد وتعيد له ��صتقر�ره«.
وجود  �ىل  �خل�صو�س  هذ�  يف  و�أ�صار 
»تو�فق وتطابق« يف وجهات �لنظر بني 
و�جلز�ئر  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
تو�جهها  �لتي  �لتحديات  بخ�صو�س 
هذ�  خالل  �لتطرق  مت  كما  �ملنطقة 
�إىل  �ل�صعودي-  �لوزير  -ح�صب  �للقاء 
�مل�صرتك«،  �لهتمام  ذ�ت  »�مل�صائل 
»�أهمية  على  �لتفاق  مت  �أنه  مربز� 
�لدفع بالعالقات �مل�صرتكة �إىل مزيد 

من �لتقدم و�لتن�صيق«.  

حمكمة تيزي وزو

 اإدانة النا�سطني  بلقا�سمي زكريا
 و حمايل حممد بعام �سجنا

وزو،  بتيزي  �جلنح  حمكمة  ق�صت 
م�صاء �أم�س  �لثالثاء، باإد�نة �لن�صاطني 
يف �حلر�ك �ل�صعبي بلقا�صمي زكريا و 
حمايل حممد بعقوبة عام �صجن نافذ 
نافذة  غر�مة  دج  �ألف   20 و  �ألف   50
نظامية  هيئة  �إهانة  بتهمة  و�ملتابع 
�صفحات  عرب  من�صور�ت  وعر�س 
وكان  هذ�  �لجتماعي.  �لتو��صل 

حق  يف  �لتم�س  �جلمهورية  قد  وكيل 
�ملتهمني 03 �صنو�ت حب�س نافذة ركز 
خالل �ملر�فعة على غياب �أدلة تورط 
موكله و�أن �مللف م�صي�س و فارغ  و�ن 
هذ�  ويعترب  لغري،  ملفقة  �لتهمة 
�جلي�س  من  متقاعد  زكريا  بلقا�صمي 

�لوطني �ل�صعبي برتبة عقيد .
م.ب
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اأن هذا  للوزارة،  مرا�سلة  اأفاد  حيث 
م�ساهمة  اإطار  يف  يندرج  الإجراء 
مكافحة  جمال  يف  العمومية،  ال�سلطات 
ال�سحية،  للأزمة  القت�سادية  الآثار 
على  بثقله  يلقي  الذي  باللتزام  مذكرة 
اأجل تطبيق  اأع�ساء اجلمعية، من  جميع 
اعتمادها،  للجمعية  �سبق  التي  الآلية 
القت�ساديني  املتعاملني  عمل  لت�سهيل 
وعدم  احلجر،  فرتة  طوال  ومرافقتهم 
تطبيق اأي عقوبات اأو غرامات على هوؤلء 
خلل هذه الفرتة، ملزمة اإياها ب�رضورة 
تقدمي  مع  با�ستمرار،  للزبون  ال�ستماع 

بالدعم  وتزويده  له،  وامل�سورة  العناية 
اللزم خلل هذه الفرتة ال�ستثنائية.

واأكدت وزارة املالية، يف ذات الوثيقة، اأن 
اتخذت  قد  العمومية  ال�سلطات 
املواطنني،  حلماية  اللزمة  الإجراءات 
وحماية القت�ساد مبا يخدم املوؤ�س�سات 
العائلت  وخمتلف  والتجار،  واحلرفيني 
اجلائحة،  بفعل  مداخيلها  تقل�ست  التي 
اأقرتها تدابري حماية موؤ�س�سات و  والتي 
اأداة الإنتاج املعمول بها، منذ �ستة اأ�سهر 
ذلك  يف  مبا  مار�س،  الفاحت  من  ابتداء 
تاأجيل اأو جتديد اأجال القرو�س التي حل 
بعده  و ما  الفارط،  اأجلها يف 31 مار�س 
املح�سلة  غري  الديون  جدولة  اإعادة  و 
بالإ�سافة  يليه،  ما  و  التاريخ  هذا  اإىل 

ل�ستعمال  النهائية  املواعيد  اإىل متديد 
و  املوؤجلة،  الدفع  عملية  و  القرو�س 
كذلك اإلغاء عقوبة التاأخر بالن�سبة للديون 
امل�ستحقة بتاريخ 31 مار�س الفارط و ما 
بعده، م�سرية باملنا�سبة، اأن هذه التدابري 

خلل  من  العمومية،  اخلزينة  تدعمها  
الإبقاء على ميزة تخفي�س ن�سبة الفائدة 
انتظار  يف  ال�ستثمار،  قرو�س  على 
كيفيات  يحدد  تنفيذي  مر�سوما  اإ�سدار 

تطبيق هذا الإجراء يف �سدد الإم�ساء.

دعت وزارة املالية، اأم�س، يف مرا�سلة خا�سة، 
البنوك واملوؤ�س�سات املالية، لإجراء تقييم مو�سوعي 
للأ�سرار الناجمة واخل�سائر، التي حلقت باملتعاملني 

القت�ساديني، خا�سة فيما يتعلق باملوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة، واأ�سحاب املهن ال�سغرية.

وزارة املالية 

مطالبة البنوك باإجراء تقييم لأ�سرار كورونا
.      مر�سوم تنفيذي خا�س بقرو�س ال�ستثمار 

 ك�سف رئي�س اجلمعية الوطنية 
احلاج  واحلرفيني  للتجار 
التجارة  اأن  بولنوار  الطاهر 
حاليا  املتداولة  اللكرتونية 
�سوى  متثل  ل  الوطنية  بال�سوق 
التجاري  التبادل  من  باملائة   5
كما  الوطني   امل�ستوى  على 
 100 من  اأقل  وجود  عن  اأعلن 
يف  التجارة  يف  خمت�س  موقع 
اللكرتونية ، موؤكدا يف ت�رضيح 
خ�س ب« الو�سط » مع ا�ستمرار 
التجار   وجهود  الرقمية  الثورة 
التي  البنكية  الإ�سلحات  وكذا 
قريبا  احلكومة  �ستبا�رضها 
يتوقع اأن يقفز حجم هذا النوع 
اجلديد من التجارة 20 باملائة 
يف نهاية ال�سنة القادمة 2020 .

واعرتف رئي�س اجلمعية الوطنية 
جائحة  ان  واحلرفيني  للتجار 
ت�رضب  التي  كورونا  فريو�س 
الفارط  مار�س  منذ  اجلزائر 
واإجراءات احلجر ال�سحي التي 
فر�ستها الدولة للوقاية من هذا 
�ساهمت  امل�ستجد   الفريو�س 
اللكرتونية  التجارة  اإنعا�س  يف 
للمزايا  نظرا  باجلزائر 
حتملها  التي  الكثرية  الإيجابية 
تنقل  عدم  منها  التجارة  هذه 
الزبون واجتناب الكتظاظ ومع 
املتحدث  نف�س  ي�سيف  ذلك 
التجارة  من  النوع  هذا  ليزال 
مقارنة   « ومتخلفا  �سعيفا   «
ميثل  ل  حيث  اأخرى  بدول 
باملائة   5 �سوى  بولنوار  ح�سب 
التجاري  التبادل  حجم  من 
ال�سلع  اأنواع  كل  يف  الوطني 
وا�ستدل   ، التجارية  واخلدمات 
يف ال�سياق ذاته بوجود اأقل من 
متخ�س�س  الكرتوين  موقع   100
الن�ساط  من  النوع  هذا  يف 
مئات  اإىل  بالإ�سافة  التجاري 
على  الرتويجية  ال�سفحات  من 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
فاي�سبوك  موقع  مقدمتها  يف 
وراجا  �سيوعا  الأكرث  باعتباره 
�سوقها  تتوفر  التي  باجلزائر 
 40 من  اأكرث  على  ال�ستهلكية 

مليون م�ستهلك .
التجارة  تاأخر  عوامل  ومن 
و�سائل  �سعف  اللكرتونية 
لدى  اللكرتوين  الدفع 
الكثري  اجلزائريني وعدم حتكم 
الإعلم  و�سائل  يف  منهم 
احلديثة  والتكنولوجيات  الآيل 
واقت�سارها على الهاتف النقال 
الأكرث  ال�رضيحة  عند  فقط 
اإقبال لهذا الن�ساط �سواء جتار 
�سلبيات  ،ومن  م�ستهلكني   اأو 
ح�سب  اللكرتونية  التجارة 
الوطنية  اجلمعية  م�سوؤول 
يف  الغ�س  واحلرفيني  للتجار 
هذه  قمع  اآليات  وغياب  ال�سلع 
عك�س  وحماربتها  الظاهرة 

الأ�سواق العادية .
ك�سف  املو�سوع  نف�س  ويف 
اجلهود  مع  اأنه  بولنوار  الطاهر 
الفاعلني  خمتلف  يبذلها  التي 
يف هذا املجال بداية من التجار 
يف  منهم  عدد  �سي�ستفيد  الذي 
الأيام القليلة القادمة على دورة 
الو�سائل  يف  للتحكم  تكوينية 
تنفيذا  احلديثة  التكنولوجية 
اجلمعية  بني  مربمة  لتفاقية 
واحلرفيني  للتجار  الوطنية 
اجلزائر  ات�سالت  وموؤ�س�سة 
وبقرارات  احلكومة  عزم  وكذا 
تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  من 
بنكية  اإ�سلحات  اإطلق  على 
حجم  يبلغ  اأن  يتوقع   ، عميقة 
بال�سوق  اللكرتونية  التجارة 
الوطنية يف نهاية ال�سنة القادمة 
، مان�سبته 20 باملائة من   2021
حجم التبادل التجاري الوطني .

عطار باية 

�ستبلغ 20 باملائة نهاية 2021

التجارة اللكرتونية متثل 5 
باملائة من التبادل التجاري 

.    ليوجد �سوى 100 موقع الكرتوين
 لهذا الغر�س 

ك�سف اأم�س من امل�سيلة الوزير املنتدب 
باقت�ساد  املكلف  الأول  الوزير  لدى 
يا�سني  النا�سئة  واملوؤ�س�سات  املعرفة 
�سندوق  تخ�سي�س  عن  وليد  املهدي 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  لتمويل  ا�ستثماري 
القليلة  الأيام  خلل  عمليا  »�سيكون 
الوزير املنتدب لدى  املقبلة«  واأو�سح 
النا�سئة  للموؤ�س�سات  ملعر�س  تفقده 
بحا�سنة الأعمال بجامعة امل�سيلة باأن 
خلل  عمليا  »�سيكون  ال�سندوق  هذا 
بدعم  و�سيتكفل  املقبلة  القليلة  الأيام 
على  �سيعمل  كما  النا�سئة،  املوؤ�س�سات 

مرافقتها يف م�سارها القت�سادي ».
واأ�ساف يا�سني املهدي وليد باأن اإن�ساء 
اأر�سية رقمية من قبل الوزارة املنتدبة 
التي ي�رضف عليها »�ست�سكل همزة و�سل 
بني جميع املتعاملني والفاعلني يف هذا 
عملية  »�ستكون  باأنها  مفيدا  املجال«، 

عما قريب »  واأثنى الوزير املنتدب على 
دور حا�سنات املوؤ�س�سات النا�سئة التي 
»م�سدرا  باعتبارها  باجلامعات  تن�سط 
باأن  كا�سفا  املعرفة«،  لقت�ساد  هاما 
املنتدبة منكبة حاليا  الوزارية  »دائرته 
املتعلق  القانوين  اجلانب  حت�سني  على 
جعله  بغية  النا�سئة  املوؤ�س�سات  برتقية 
متكيفا مع مناخ الأعمال اخلا�س بهذه 
املوؤ�س�سات »واأفاد يا�سني املهدي وليد 
اجلديدة  القانونية  »املنظومة  باأن 
العلمي من  البحث  �ستمكن من ت�سجيع 
تعنى  بحثية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  خلل 
بجميع جمالت الن�ساط »  وجاء ت�رضيح 
الوزير املنتدب بعد تلقيه ل�رضوح حول 
ن�ساط حا�سنة الأعمال بجامعة امل�سيلة 
و التي متكنت منذ �سنة 2017 من تكوين 
من  موؤ�س�سة  700 �ساحب  يزيد عن  ما 
مو�سومة  �سهادة  على  ح�سولهم  خلل 

بعد  منحها  يتم  التي  اأعمال«  رائد  ب« 
املا�سرت  بعد  تكوينية  لفرتة  اخل�سوع 
الأعمال ويف ذات  اإدارة  يف تخ�س�سات 
امل�سيلة  جامعه  مدير  �رضح  ال�سدد 
كمال بداري باأن »عمل حا�سنة الأعمال 
تقييم  على  حاليا  مرتكز  بامل�سيلة 
جمال  يف  التكوين  من  �سنوات  ثلث 
الأعمال بهدف الك�سف عن النقائ�س و 
ال�سعوبات التي تعرت�س �سبيل اأ�سحاب 

املوؤ�س�سات النا�سئة ميدانيا » .
الهيثم  ابن  بقاعة  عمل  جل�سة  ويف 
العديد  مع  للم�سيلة  اجلامعي  بالقطب 
من حاملي امل�ساريع بعا�سمة احل�سنة، 
ك�سف الوزير املنتدب عن »اإدراج منهجية 
املوؤ�س�سات  اأداء  حت�سني  اإىل  ت�سبو 
جمموعة  حت�سري  خلل  من  النا�سئة 
من الن�سو�س القانونية املتعلقة برتقية 
اإ�سافة  املوؤ�س�سات،  من  النوع  هذا 

كل  يف  امل�ساريع  حاملي  مرافقة  اإىل 
التمويل  و  القانوين  الإطار  يخ�س  ما 
وتخفيف  ال�رضيبية  الت�سهيلت  و 
وليد  املهدي  يا�سني  ودعا    « الأعباء 
وكفاءاتهم  طاقاتهم  اإبراز  اإىل  ال�سباب 
اقت�ساد  اإىل  الولوج  عملية  يف  للتحكم 
التقنيات  اأحدث  باعتماد  املعرفة 
والتكنولوجيات املتطورة ك�سبيل وحيد 
لتثمني ابتكاراتهم التي اأ�سبحت ت�ساهي 
يف اأهميتها ما ت�سهده الدول املتقدمة 

يف هذا املجال.
املنتدب  الوزير  حث  زيارته  ختام  ويف 
الإعلم على امل�ساهمة  و�سائل  ممثلي 
بها  تزخر  التي  الطاقات  اإبراز  يف 
بها،  التعريف  و  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
الذي  الإبداعي  البعد  على  التاأكيد  مع 
القت�ساديات  من  النوعية  هذه  مييز 

احلديثة.

امل�ستقلة  النقابة  هددت 
»ال�سايف«  ال�رضائب  ملوظفي 
حركة  يف  بالدخول  ،اأم�س، 
احتجاجية وا�سعة، خلل الأيام 
و�سفوه  مبا  تنديدا  القادمة، 
والحتقار يف جميع  بالتهمي�س 
اإىل  و�سل  الذي  امل�ستويات، 
ال�رضفاء،  اأعوانه  اتهام  درجة 

بالر�سوة والف�ساد
لها،  بيان  يف  النقابة  ودعت 
النقابية،  الفروع  اأمناء  جميع 
اىل  احتجاج  ر�سائل  لتوجيه 
لل�رضائب،  العامة  املديرية 
املدريني  مكاتب  لدى  تودع 
م�سريين  لل�رضائب،  الولئيني 
الأيادي  مكتويف  يبقوا  لن  اأنهم 
اجتاه جتاهل الإدارة حلقوقهم 
جتنيد  خلل  من  امل�سلوبة، 
حدود  يف  العمالية،  القواعد 
ما ي�سمح به القانون، للمطالبة 
قبل  من  الوعود  بتج�سيد 

الإدارة، منذ عدة �سنوات.
حيث اأكدت يف بيانها، اأنه رغم 
بها  التي متر  ال�سعبة  الو�سعية 
البلد، �سواء يف اجلانب ال�سحي 
منها اأو اجلانب القت�سادي، اإل 

ال�رضائب  قطاع  موظفي  اأن 
ال�سفوف  يف  وقفوا  واإطاراته 
الأمامية، مرابطني يف اأماكنهم 
الوطني،  القت�ساد  حلماية 
اخلزينة  توازن  على  وحفاظا 
اإىل  افتقارهم  رغم  العمومية، 
براتب  العمل،  �رضوط  اأدنى 
يغني  ول  ي�سمن  ل  جدا  زهيد 
هذه  كل  رغم  لكن  جوع،  من 
يزال  ل  القطاع  املجهودات، 
يف  والحتقار  التهمي�س  يعي�س 
الأدهى  بل  امل�ستويات،  جميع 
والأمر من ذلك، اأن يتهم اأعوانه 
ال�رضفاء بالر�سوة والف�ساد، وهو 
ومرفو�س  مقبول  غري  اتهام 
الف�ساد  عامل  لن  تاما،  رف�سا 
يعد  ال�رضائب،  قطاع  يف 
ا�ستثناء، ب�سبب تف�سيه يف جميع 
ا�ستثناء،  بدون  القطاعات 
خلل  النظام  ف�ساد  نتيجة 
مطمئنة  الفارطة،  ال�سنوات 
منا�سليها ان نقابتهم لن تتخلى 
واأننا  وخا�سة  حقوقهم  على 
اأن  م�سى  مما  اأكرث  متاأكدين 

احلقوق تاأخذ ول تعطى.
مرمي خمي�سة

�سيكون عمليا خلل الأيام القليلة املقبلة

�سندوق ا�ستثماري لتمويل املوؤ�س�سات النا�سئة 

النقابة امل�ستقلة ملوظفي ال�سرائب

التلويح بحركة احتجاجية 
وا�سعة 

اآيت  فرحات  ال�سناعة،  وزير  ك�سف 
باجلزائر،  الثلثاء  اأم�س  براهم،  علي 
م�ساريع  من  العديد  لإطلق  خطط  عن 
العديد  �سينية يف  موؤ�س�سات  مع  ال�رضاكة 

من ميادين الن�ساطات ال�سناعية.
باملدير  لقائه  عقب  علي  اآيت  قال  و 
يف  املتخ�س�سة  ال�سينية  لل�رضكة  العام 
جمال ال�سناعة، بناء و ا�ستغلل احلظائر 
�سي(  �سي  او  �سي  )�سي  امل�ساريع  و 
اللقاء  فحوى  ان  بانفنغ،  زونغ  باجلزائر، 
كانت حول » م�ستقبل واآفاق العلقات بني 
و  اجلزائري  اخلا�س  و  العمومي  القطاع 

ال�رضكات ال�سينية ب�سفة عامة و موؤ�س�سة 
و  خا�سة«  ب�سفة  �سي«  �سي  اأو  �سي  »�سي 
يف هذا ال�سدد، اأو�سح الوزير اأن موؤ�س�سة 
»�سي �سي او �سي �سي« اقرتحت »التمويل 
و النخراط، لي�س كمقاولني كما كانوا يف 
يف  �رضكاء  و  كم�ستثمرين  بل  املا�سي، 
مهمة  تعترب  التي  امل�ساريع  من  العديد 

بالن�سبة للقت�ساد الوطني«.
املقرتحة،  ال�ستثمار  جمالت  بني  من  و 
اأ�سار ال�سيد اآيت علي، اإىل »اجناز و ت�سيري 
الن�ساطات  مناطق  و  ال�سناعية  املناطق 
اإعادة  كذلك  و  ال�سناعي  العتاد  و جتديد 

والقطاعات  املجمعات  بع�س  بعث 
�سي  »�سي  موؤ�س�سة  اأن  معتربا  املتوقفة«، 
او �سي �سي« »حتوز على اخلربة التقنية و 
الإمكانيات املالية لإجناز هذه امل�ساريع«. 
ال�سينية،  ال�رضكة  اقرتاحات  مع  موازاة  و 
قدم  اجلزائري  الطرف  اأن  الوزير  اأو�سح 
اجلديدة  اجلزائرية  النظرة   « للموؤ�س�سة 
و  الن�سو�س  و  القت�ساد  بعث  لإعادة 
باإقامة  ت�سمح  التي  اجلديدة  الت�رضيعات 
تلك  عن  خمتلفة  اأخرى  ب�سفة  �رضاكات 

التي كانت متاحة يف املا�سي«.
من جهته، �رضح زونغ بانفنغ، اأن موؤ�س�سته 

»عر�ست على الوزير اإمكانياتها يف العديد 
انها  م�سيفا  ال�سناعية«،  املجالت  من 
القطاع  تطوير  يف  امل�ساهمة  يف  »ترغب 
تتواجد  باجلزائر«للتذكري،  ال�سناعي 
موؤ�س�سة »�سي �سي او �سي �سي« باجلزائر 
و  امل�ساريع  من   العديد  يف   1985 منذ 
تعترب رائدة يف العديد من املجالت منها 
الطرقات،  الإنفاق،  احلديدية،  ال�سكك 
امل�ستوى  وعلى  املطارات  و  املوانئ 
دولة   103 بـ  ال�رضكة  تتواجد  العاملي، 
عرب خمتلف مناطق العامل )ا�سيا، اأوروبا، 

افريقيا وامريكا(. 

ال�ستعداد لطل العديد من امل�ساريع ال�سناعية  

التخلي عن �سيغة املقاول ل�سالح �سيغة امل�ستثمر

العا�سمة

غلق وكالة بنك التنمية املحلية ب�سارع بن مهيدي 
الإدارية  املقاطعة  م�سالح  اأ�سدرت 
الفوري«  »بالغلق  �سيدي احممد، قرارا 
 BDL املحلية  التنمية  بنك  لوكالة 
العربي  �سارع  م�ستوى  على  املتواجدة 
اجلزائر  لبلدية  التابع  مهيدي  بن 
احرتام  عدم  ب�سبب  ذلك  و  الو�سطى 
فريو�س  من  الوقائية  للتدابري  زبائنه 

اأم�س  اأكدته  ح�سبما  امل�ستجد،  كورونا 
الثلثاء ذات امل�سالح.

خلية  اجتماع  عقب  اأنه  واأو�سحت، 
اأزمة املقاطعة الإدارية �سيدي اأحممد 
امل�سكلة ملجابهة جائحة كورونا، اأم�س 
امل�سالح  ممثلي  وبح�سور  الإثنني، 
وات�سالت  املدنية  واحلماية  الأمنية 

تنفيذ  مدى  تقييم  بغر�س  اجلزائر 
التعليمات  وخمتلف  امل�سطر  الربنامج 
قرر  الوباء،  تف�سي  مبحاربة  املتعلقة 
الوايل املنتدب للمقاطعة، فوزية نعامة 
التنمية  بنك  لوكالة  الفوري«  »الغلق 
ب�سارع  املتواجدة   BDL املحلية 

العربي 

الو�سطى(  اجلزائر  )بلدية  مهيدي  بن 
وذلك لـ »عدم احرتام« زبائن هذا البنك 
الرتداء  عدم  مثل  الوقائية   للتدابري 
التباعد  م�سافة  و  للكمامات  الإجباري 
اإىل  امل�سدر  ذات  واأ�سار  الجتماعي 
اأن هذه الوكالة �سيعاد فتحها بعد عيد 

الأ�سحى

م.�س
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الثالثاء  اأم�س  �صبيحة  اأفرجت 
ال�صحية  بوالية   تلم�صان  اللجنة 
مت  الذين  اجلزائريون  عن الرعايا 
االأ�صبوع  فرن�صا،خالل  من  ترحليهم 
 220 زهاء  عددهم  والبالغ  املا�صي 
وذلك  بعد   ، اأطفال  منهم  �صخ�س 
ال�صحي،  احلجر  فرتة  ق�صاء 
بنزل “روني�صون�س”. به�صبة الال�صتي 
بعدما  وهذا   ، تلم�صان  اأعايل  يف 
الفحو�صات  كل  للمعنيني،  اأجريت 
الطبية الالزمة خالل فرتة اإقامتهم، 
ومل  للفندق  مغادرتهم  يوم  وكذا 
ت�صجل و�صطهم اأية حالة اأو ا�صتباه يف 

االإ�صابة بكوفيد 19
الوالية،  م�صالح  �صخرت  جهتها   من 

ت�صهيل  اأجل  من  الو�صائل  جميع 
االإجراءات االإدارية، مع احلر�س على 
�صمان توفري النقل واملرافقة االأمنية 
هذه  غادروا  الذين  املواطنني  لكل 
املوؤ�ص�صة الفندقية، ق�صد نقلهم اإىل 
العملية،  هذه  ومتت   ، �صكناهم  مقر 
بت�صخري  وهذا  حمكمة،  ظروف  يف 
كل الو�صائل املادية والب�رشية لل�صري 
جهتهم  من  االإجراء،  لهذا  احل�صن 
امتنانهم  عمق  عن  املغادرون  عرب 
الوالئية  ال�صلطات  اإىل  وت�صكراتهم 
كافة  واإىل  قطاعاتها،  مبختلف 
ح�صن  على  تلم�صان،  والية  مواطني 

اال�صتقبال وال�صيافة.
حممد بن ترار

لعام  لالبتكار«  »بلومربج  موؤ�رش  اأعلن 
قائمة  اجلزائر  دخول  عن   ،2020
الدول االأكرث ابتكارا يف العامل، م�صنفا 
الـ49 عامليا والثانية  اإياها يف املرتبة 
اأملانيا  وكانت  االإمارات.  بعد  عربيا 
العام،  هذا  الت�صنيف  ت�صدرت  قد 
اعتلت  التي  اجلنوبية  بكوريا  مطيحة 
�صنوات  ال�صت  خالل  القائمة،  راأ�س 
�صنغافورة  �صعدت  حني  يف  االأخرية، 
الثالثة  املرتبة  متقلدة  مراتب  بثالثة 
احتلت  فقد  عربيا  اأما  عامليا، 
االإمارات املرتبة الـ44، تلتها اجلزائر 

خلفها  و  الـ49،  املرتبة  يف  مرة  الأول 
ال�صعودية  ثم  الـ52  املركز  يف  تون�س 
بعدها مبا�رشة، لتحل م�رش يف املرتبة 
الـ58 عامليا. واجلدير بالذكر، اأن هذا 
عام  انطلق  الذي  الدويل،  املوؤ�رش 
يعتمد  مركزا،   60 ي�صم  والذي   ،2013
اأ�صا�صا على حتليل املعايري، با�صتخدام 
االإنفاق  معدالت  ت�صم  مقايي�س   7
على  القدرة  و  التطوير،  البحث   على 
الت�صنيع و تركيز التكنولوجيا املتقدمة 

يف ال�رشكات التابعة للدولة.
مرمي خمي�سة

م.�س

امل�صوؤولية  اأن  بو�صوح  قلنا  فقد 
املنظمة  ولي�س  االأ�صخا�س  يتحملها 
لتحقيق  اجلميع  عليه  اتفق  ما  وهو 
توجنا  »لقد  م�صيفا  �صنة«  منذ  التغيري 
هذا امل�صار بالقطيعة من خالل تغيري 
فاإن  املتحدث  ذات  اال�صم«وح�صب 
االقت�صاد  بخدمة  اأوال  يرُتجُم  التغيري 
ح�رشيا واالبتعاد عن كل التزام �صيا�صي 
الع�صو يف  الرتكيز على  اإىل  العودة  مع 
املنظمة واملندوبيات الوالئية والفروع 
واأردف عقلي الذي تراأ�س املنظمة يف 
جوان 2019 خلفا لعلي حداد املتواجد 
حاليا يف ال�صجن قائال »االهتمام حاليا 
بعيدا  االقت�صاد  على  ح�رشيا  مركز 
ال�صخ�صية«.و  امل�صالح  لوبيهات  عن 
ح�صب  هذا،  التغيري  م�صار  توج  قد 
روؤ�صاء  منتدى  بنهاية  امل�صوؤول  ذات 
الكونفدرالية  وميالد  املوؤ�ص�صات 

املواطنني  العمل  الأرباب  اجلزائرية 
خالل اآخر جمعية عامة والتي انعقدت 

يوم 22 جويلية اجلاري.
التي  اجلديدة  الت�صمية  بخ�صو�س  و 
اأنها تعك�س  مت اختيارها، اعترب عقلي 

للمنظمة،  اجلديدة  الروح  متاما 
على  االأع�صاء  »�صدد  بالقول  م�صيفا 
�رشورة االإبقاء على الطابع اجلزائري 
للمنظمة كما اأرادوا كذلك اإ�صافة كلمة 
اإعطائها  مع  الت�صمية  العمل يف  اأرباب 

طابع املواطنة اأظن انه من ال�رشوري 
عادت  قد  املواطنة  اأن  اإىل  االإ�صارة 
الأننا برهنا منذ عدة اأ�صهر اأن اأع�صاء 
تكونها  التي  املوؤ�ص�صات  و  املنظمة 

تعترب �رشكات مواطنة«.
جاهزية  حول  �صوؤال  بخ�صو�س  و 
املوؤ�ص�صات و اجلماعة على طي �صفحة 
ما�صي منتدى روؤ�صاء املوؤ�ص�صات، اأكد 
اأثبتوا،  قد  االأع�صاء  اأن  امل�صوؤول  ذات 
هذه  جدوى  كاملة،  �صنة  انق�صاء  بعد 
»التمييز  �رشورة  اإىل  داعيا  املنظمة، 
عقلي  اختم  الطالح«و  و  ال�صالح  بني 
يوجد  انه  على  موافق  »انا  بالقول 
هناك جمهود يجب بذله لكن القطيعة 
�صابقا  املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  منتدى  مع 
رغبة  حتذونا  نهائية.  ب�صفة  متت  قد 
التغيري.  هذا  نحو  فورا  الذهاب  يف 
هناك رغبة جماعية و حقيقية للتغيري. 
لكافة  عملنا  خالل  من  �صنربهن 

امل�صككني اأنهم على خطاأ«.

اأكد رئي�س منتدى املوؤ�س�سات، �سامي عقلي اأم�س الثالثاء اأن تغيري ت�سمية املنتدى اإىل الكونفدرالية 
اجلزائرية لأرباب العمل املواطنني قد توج م�سار تغيري متت مبا�سرته منذ �سنة بهدف القطيعة النهائية مع 
الإدارة ال�سابقة ويف حديث خ�س به يومية الوطن الناطقة بالفرن�سية اأكد عقلي اأنه »كانت هنالك حلقة 

حزينة يف تاريخنا.

مركز احلجر بروني�سون�س يف تلم�سان

الإفراج عن اجلزائريني املرحلني 
من فرن�سا

 موؤ�سر »بلومربغ لالبتكار« لعام 2020
اجلزائر �سمن 60 دولة الأكرث ابتكارا 

منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات يغري ت�سميته

التخل�ص من الرتكة امل�سمومة لعلي حداد
.      رفع �سعارامل�سوؤولية يتحملها اأ�سخا�س ولي�س املنظمة

ك�صف املدير العام للعالقات متعددة 
اخلارجية،  ال�صوؤون  بوزارة  االأطراف 
لزهر �صوامل، اأم�س، اإن اللجنة الوطنية 
و  باالأ�صخا�س  االجتار  من  للوقاية 
و�صع  على  جاهدة  تعمل  مكافحته، 
الن�س  ال�صتكمال  االأخرية،  اللم�صات 
من  للوقاية  املخ�ص�س   القانوين 

االجتار باالأ�صخا�س.
كلمته  خالل  �صوامل،  اأكد  حيث 
االفتتاحية، يف اأ�صغال اليوم الدرا�صي 

املنعقد  الب�رش«،  ال�صتغالل  »ال  حول 
عبد  للموؤمترات«  الدويل  املركز  يف 
اللطيف رحال«، اأن القانون �صيعر�س 
احلكومة  على  ممكن  وقت  اأقرب  يف 
ثم على الربملان للم�صادقة عليه، يف 
اال�صتثنائية  الظروف  اأن  منه  اإ�صارة 
اأثرت  كورونا،  جائحة  اأفرزتها  التي 

على وترية العمل.
القانون  اأن  امل�صوؤول،  ذات  واأ�صاف 
القانونية  التدابري  كل  بجمع  �صي�صمح 

ذات ال�صلة الواردة يف قانون العقوبات 
جهة،  من  الطفولة،  حماية  وقانون 
اطار  و�صع  �صيتم  اأخرى،  جهة  ومن 
حلالة  نظام  الإر�صاء  ودقيق  �صامل 
حمكمة  بطريقة  ي�صمن  ال�صحايا، 
التكفل بال�صحايا على ال�صعيد املادي 
مراكز  اإن�صاء  يرافقها  واملعنوي، 
حمايتها  بغية  الإيوائها،  متخ�ص�صة 

و�صون كرامتها.
الدرا�صي،  اليوم  هذا  تنظيم  وياأتي 

�صحايا  لكرامة  العاملي  لليوم  اإحياًء 
لـ  امل�صادف  الب�رش،  يف  االجتار 
بهدف  �صنة،  كل  من  جويلية   30
االجتار  �صحايا  بو�صعية  التح�صي�س 
نبذة  اإعطاء  اإىل  باالإ�صافة  الب�رش،  يف 
لتنفيذ خمطط  الثالثي  الربنامج  عن 
الب�رش  يف  االجتار  من  للوقاية  العمل 
بالت�رشيع  والتعريف  ومكافحته، 

الوطني يف هذا املجال.
مرمي خمي�سة

الوطنية  الرتبية  وزارة   را�صلت 
واليات  م�صتوى  على  الرتبية  مدراء  
مع  التن�صيق  منهم  تطلب  الوطن 
لالأطوار   التعليمية  املوؤ�ص�صات  مدراء 
اال�صمية  القوائم  اإقامة  اجل   من 
قوائم  �صبط  ق�صد  املوظفني  لكل 
املدر�صية  االمتحانات  يف  احلرا�صة 

التي   املرا�صلة  هذه   .2020 لدورة 
م�صالح  مدراء  تدخل  ت�صتوجب 
االمتحانات  مبديريات الرتبية تدخل 
يف اإطار تنظيم االمتحانات املدر�صية 
لدورة 2020 وبغر�س �صبط  الر�صمية 
القوائم النهائية للحرا�س  وذلك لتكون 
هذا  ويف   2020/08/03 قبل  حا�رشة 

االإطار، طلبت وزارة  الرتبية الوطنية  
لكل  االإ�صمية  بالقوائم   موافاتها 
املوظفني “تربويني، اإداريني وعمال” 
الرئا�صي  املر�صوم  ي�صملهم  الذين 
املوؤرخ   69  /  20 رقم  التنفيذي 
اإر�صال  ويتم   ،  2020 مار�س   21 يف 
املوؤ�ص�صات  مدراء  قبل  من  القوائم  

واأخرى  ورقية  ن�صخة  وفق  الرتبوية 
م�صغوط  قر�س  يف   ”excel“ بنظام 
قر�س  طريق  عن  اأو  باليد  مبا�رشة 
م�صغوط مبا�رشة اأو عن طريق الربيد 
االإلكرتوين اىل مديريات الرتبية ومنها 

اىل الوزارة الو�صية
حممد بن ترار

ال�سفري لزهر �سوامل يوؤكد:

قانون الوقاية من الجتار بالب�سر قريبا 

قبل 03اأوت املقبل

اإعداد قوائم موؤطري البكالوريا واملتو�سط 

للحماية  العامة  املديرية  ك�صفت 
املدنية عن ت�صجيل 46 حريقا  خالل 
االأخرية   اأدى  اإىل  �صاعة  ال48 
هذه  احلرائق  هكتار،   300 اإتالف 
من  هامة  م�صاحات  على  التي  اأتت 

الغابات واالأحرا�س .
العامة  املديرية  تقرير  واأ�صار  هذا 
احل�صيلة  املدنية  اأن  للححماية 
م�صالح  اأح�صتها  التي  االأولية 

 300 بنحو  تقدر  املدنية  احلماية 
واالأحرا�س  الغابات  من  هكتار 
ف�صال عن بع�س اخل�صائر الزراعية، 
 46 نحو  ت�صجيل  مت  اأنه  م�صيفا 
واالأحرا�س  االأدغال  لبع�س  حريقا 
 ، املا�صية  �صاعة  ال48  خالل 
ال�رشيع  التدخل  منع  وقد  هذا 
با�صتعمال  املدنية  احلماية  الأعوان 
االأرتال  من  ال�صخمة  اإمكانياتها 

من  العمودية  واملروحيات  املتنقلة 
مت  اإخماد  حيث  احلرائق  ،  تو�صع 
 15 عدا  ما  احلرائق  هذه  غالبية 
بواليات  م�صتغال  يزال  ال  حريقا 
وبومردا�س  و�صطيف  وزو  تيزي 
هذا  وقد   ، وتيارت  الدفلى  وعني 
جملة  على  احلرائق  هذه  اتت 
الربية  احليوانات  من  وا�صعة 
النحل  الفالحية كخاليا  واملنتجات 

حملت  وقد   ، املجاورة  واملزارع 
املدنية  مافيا  احلماية  م�صالح 
ي�صعون  الذين  الفحم  واحلطابني 
لبيع  االأ�صحى  عيد  ا�صتغالل  اىل 
امل�صوؤولية  الفحم  واحلطب 
يف  الغابات  حرائق  كاملة  يف 
التحقيقات  عنه  تك�صف  انتظار  ما 

االمنية التي انطلقت يف امللف .
م.ب

يف 48 �ساعة

46 حريقا دمر 300 هكتار من غابات 

الوطني  للجي�س  مفرزة  ق�صت 
كمني  اإثر  الثالثاء،  اأم�س  ال�صعبي، 
ن�صب بجبل عمرونة، ب�صواحي بلدية 
على  الدفلى،  عني  والية  احل�صينية، 
م�صد�صني  و�صبطت  اثنني  اإرهابيني 
وقنبلة  الذخرية  من  وكمية  ر�صا�صني 
لوزارة  بيان  اأورده  ما  ح�صب  يدوية، 

الدفاع الوطني.
وجاء يف البيان اأنه »يف اإطار مكافحة 
للجي�س  مفرزة  ق�صت  االإرهاب، 
جويلية   28 اأم�س  ال�صعبي،  الوطني 
بجبل  كمني  ن�صب  اإثر    ،2020
احل�صينية،  بلدية  ب�صواحي  عمرونة، 

على  الدفلى/ن.ع.1،  عني  والية 
م�صد�صني  و�صبطت   )02( اإرهابيني 
كال�صينكوف  نوع  من  ر�صا�صني   )02(
وكمية من الذخرية وقنبلة )01( يدوية 

ونظارة )01( ميدان«.
الوطني  اجلي�س  اأن  البيان  وا�صاف 
جهوده  خالل  من  »يجدد،  ال�صعبي 
االإرهاب،  مكافحة  يف  املتوا�صلة 
هوؤالء  مطاردة  على  واإ�رشاره  عزمه 
اأينما  عليهم  والق�صاء  املجرمني 
الوطني،  الرتاب  كامل  عرب  وجدوا 
وعلى دح�س كل حماوالت امل�صا�س 

باأمن وا�صتقرار  البالد«.

للموؤ�ص�صة  العامة  املديرية  اأعلنت 
وامل�صمكة  املذابح  لت�صيري  العمومية 
بوالية اجلزائر عن فتح مذبح احلرا�س 
خالل  االأ�صاحي  ذبح  ن�صاط  ملزاولة 
البيان  واأو�صح  االأ�صحى.   عيد  يومي 
الفاي�صبوك  �صفحة  على  ن�رش  الذي 
املديرية  اأن  الوالئية  املوؤ�ص�صة  لذات 
لت�صيري  العمومية  للموؤ�ص�صة  العامة 
اجلزائر  بوالية  وامل�صمكة  املذابح 
مذبح  م�صتعملي  كافة  علم  اإىل  تنهي 
احلرا�س اأنه �صيتم فتح املذبح ومزاولة 
الن�صاط فيه خالل يومي عيد االأ�صحى 

املبارك امل�صادف للجمعة 31 جويلية 
اجلاري  و الفاحت اأوت القادم وا�صتنادا 
لذات امل�صدر �صيتم على م�صتوى مذبح 
املواطنني  اأ�صاحي  ا�صتقبال  احلرا�س 
اخلدمات  كافة  وتقدمي  ذبحها  الأجل 
ن�صاطه  املذبح  يوا�صل  كما  الالزمة، 

ب�صفة عادية خالل االأيام املوالية. 
�صهر  البيان  اأكد  اأخرى  جهة  من 
املديرية العامة للموؤ�ص�صة الدائم على 
توفري كافة الو�صائل املادية والب�رشية 
لتقدمي اخلدمات ال�رشورية املرتبطة 

باملرفق العام

جبل عمرونة بعني الدفلى

الق�ساء على اإرهابيني اثنني 
وا�سرتجاع اأ�سلحة 

خالل يومي عيد الأ�سحى 

فتح مذبح احلرا�ص ملزاولة ن�ساط 
ذبح الأ�ساحي 

وزير التعليم العايل يوؤكد 

غرفة لكل طالب  وتقدمي الوجبات يف علب 
�صدد وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
التي  الزيارة  زيان خالل  بن  الباقي  عبد 
قادته �صبيحة اأم�س الثالثاء اإاىل القطب 

�رشورة   اإىل   فار�س  اأوالد  اجلامعي 
من  الوقائية    االإجراءات  احرتام  
اجلامعي  الدخول  اإبان  كرونا  فريو�س 

اأيام  اإال  عنه  تف�صلنا   ال  الذي  املقبل 
العمل  �رشورة   على  موؤكدا  معدودات 
اإدارة  �صي�صع  الذي   االأمر  باالأفواج 

اجلامعي  الدخول  اعتماد  على  اجلامعة 
على مرحلتني وفقا  لعدد الطلبة ل�صمان 

التفويج وت�صهيل التحكم فيهم  .

.        ت�سجيل 642 اإ�سابة جديدة كورونا يف اجلزائر
.        ارتفاع اإجمايل اإ�سابات كورونا اإىل:  28615

.        ت�سجيل 11حالة وفاة جديدة بفريو�س كورونا يف اجلزائر
.          ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا اإىل1174

ح�سيلة كورونا

م.ب
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الوطنية  املنظمة  مكتب  طالب 
لل�شباب و ال�شغل وترقية املواطنة 
بدائرة اينغر باملقاطعة الإدارية 
ال�شلطات  من   ، �شالح  عني 
الو�شية بالتحرك من اجل ايجاد 
العط�ش  لأزمة  م�شتعجلة  حلول 
عز  يف  ال�شاكنة  حتا�رص  التي 

ف�شل ال�شيف.
نا�شد  مكتب دائرة اينغر للمنظمة 
وترقية  وال�شغل  لل�شباب  الوطنية 
بن  رئي�شها  ل�شان  وعلى  مواطنة 
ال�شلطات  الرحمن  عبد  احممد 
العليا   وال�شلطات  املحلية 
العاجل   التدخل  بالبالد ب�رصورة 

ال�رصب  مياه  تزويد  م�شكل  حلل 
اننا يف  ،وخا�شة  الدائرة  ل�شاكنة 
مت�شل  �شياق  ويف   ، ال�شيف  عز 
فقد اأبدى حمدثنا ا�شتغرابه من  
ال�رصوب  مياه  ح�ش�ش  تق�شيم 
يف  يومان  او  يوم  الحياء  عرب 
ماء  بدون  اليام  وباقي  ال�شبوع 
؟ ، قائال »اين هنا حق املواطن 
الد�شتور  كفله  الذي  املاء  يف 
اين  احلقيقة  احللول  هي  اين 
يف  »،موؤكدا  هنا  امل�شوؤولني  دور 
ذات ال�شدد  اأن املواطن يحتاج 
املاء يوميا والغريب يف المر ان 
يتواجد  م�شاحتها  لكرب  منطقة 

بها خزائن مائي وحيد بال�شافة 
اىل ان منطقة لتبعد عن مدينة 
مرت  كيلو   60 ب  الإ  �شالح   عني 
الباطني  خزان  تواجد  ،وكذلك 

باملياه.
احممد  بن  ذهب  ثانية  جهة  من 
يف معر�ش حديثه معنا اىل اأبعد 
من ذلك م�شيفا اإن اأردنا احللول 
فهي �شهلة ومتوفرة فقط نحتاج 
الت�شيري  يف  والكفاءة  الإرادة 
اإن  املدين  املجتمع  واإ�رصاك 
قلنا عن الت�شاركية الدميقراطية 
بالعمل  تبنى  اجلديدة  واجلزائر 
من  امل�شوؤولية  وحتمل  وت�شارك 

�شاكنة  فمطالب  اجلميع  طرف 
يوميا  املاء  بتوفري  اينغر  دائرة 
مائي  خزان  باإ�شافة  وهذا 
اإ�شايف وكذلك خمرب لتحليل مياه 
�شغل  منا�شب  وتوفري  وت�شفيتها 
الأعطاب  ت�شليح  على  للعمل 
فهل  للمقاطعة  اجليد  وت�شيري 
باآرائنا  وياأخذ  ي�شمعنا  من  جند 
اإطارات  من  التقدم  �شبل  نحو 
للمياه  للجزائرية  حملية 
باملديرية  املركزية  والإطارات 
الو�شية  الوزارة  وكذا  العامة 

ح�شب قوله .
اأحمد باحلاج 

حللحلة مع�سلة اأزمة العط�ش بدائرة اينغر بتمرنا�ست 

املغري بالوادي

املنظمة الوطنية لل�سغل وترقية املواطنة تنا�سد ال�سلطات

فالحوا اال�ست�سالحات الفالحية يعانون 

ب�سبب خ�سم اأجور العمال والدو�ش على القوانني 

مطالب بالتدخل لو�سع حد لت�سرفات 
shaps سركة�

اأحمد باحلاج 

املطالبة  الأ�شوات  تعالت 
من  والفوري  العاجل  بالتدخل 
حد  لو�شع  الطاقة   وزير  طرف 
اأعلى  �رصكة  اإدارة  لت�رصفات 
 )shaps( حماية  م�شاعدة 
جممع  مع  واملتعاقدة  وخدمات 
يف  واملتخ�ش�شة  �شونطراك 
املوكلة  التنقيب  قواعد  حماية 
،حيث   enfor الوطنية  لل�رصكة 
بعر�ش  ت�رصب  ال�رصكة  هذه  اأن 
احلكومة  قرارات  احلائط 
قوانني  على  وتعدت  اجلزائرية 
يعانون  الأعوان  اأن  حيث  العمل 
ترقى  ل  عمل  ظروف  من 
كبريين  وحتر�ش  وظلم  للم�شتوى 
وجه  بدون  الأجور  خ�شم  �شيما 
كورونا  جائحة  وقت  �شيما  حق 
الأعوان  من  الكثري  �شهد  حيث 
خ�شم لالأجر مع العلم اأن القانون 

يكفل للجميع حق الأجر وهو ما 
على  وظامل  �شارخ  تعدي  يعد 
بالإ�شافة  اجلمهورية  قوانني 
التي  لل�رصكة  داخلية  قوانني  اإىل 
تتنافى مع قوانني و�رصوط العمل 
كعقد العمل وال�شمان الجتماعي 
ون�شاط بطاقة ال�شفاء بحيث يتم 

لالأعوان  بالن�شبة  العقد  اإم�شاء 
تن�شيط  ويتم  اأ�شهر  اأربعة  كل 
اأ�شهر  �شتة  كل  ال�شفاء  بطاقة 
ال�شيد  نتمنى  خروق  كلها  وهي 
العاجل  التدخل  املحرتم  الوزير 
لت�رصفات  حد  وو�شع  والفوري 
هذه املافيا من �رصكة اخلوا�ش 

واحلقرة  العبودية  تنتهج  التي 
والتهمي�ش .

ومعلوم اأن رئي�ش اجلمهورية عبد 
املجيد تبون قد اأكد يف خرجاته 
الدولة  اأن   ، الأخرية  الإعالمية 
املادية  الإمكانيات  كافة  جندت 
ال�شهر على  اأجل  من   ، و غريها 
الوطني  للجهد  ال�شارم  التطبيق 
التدابري  كافة  باتخاذ  املتعلق 
املتعلقة  الوقائية  الإجراءات  و 
بتطويق التف�شي الرهيب جلائحة 

كورونا . 
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
حللحلة  املركزية  ال�شلطات 
بال�رصكة  امل�شجلة  الرتاكمات 
على  لزما  يبقى  الذكر  ال�شالفة 
الو�شع  معاي�شة  املواطنني 
 ، م�شمى  غري  لأجل  املزري 
القدرة  تدين  ظل  يف  خا�شة 
امل�شتوى  ارتفاع  و  ال�رصائية 

املعي�شي .

تعي�ش عديد ال�سركات املتعاعدة مع جممع �سوناطراك على وقع جملة من التجاوزات واخلروق 
التي ظل م�سكوت عنها واملنافية لقوانني اجلمهورية املتعلقة بحفظ حقوق العمل جراء التدابري 

الوقائية والحرتازية من تف�سي وباء كورونا .

اأخبار اجلنوب

اأمن تامرنا�ست 

االطاحة بثالثيني يف ق�سية ال�سرب و 
اجلرح العمدي بوا�سطة �سالح اأبي�ض

العمومية  ال�شلطات  عجزت 
يف  الكبري  البالد  جنوب  بوليات 
العط�ش  اأزمة  طال�شم  تفكيك 
احلادة التي جتتاح عديد املناطق 
يف عز ف�شل ال�شيف احلار ، وعلى 
�شبيل املثال ل احل�رص �شاكنة حي 

38 م�شكن ببلدية ورقلة . 
ي�شكو قاطني حي 38 م�شكن التابع 
النقطاع  من  ورقلة  لبلدية  اإداريا 
ال�شاحلة  املياه  ل�شبكة  املتكرر 
ومما   ، اإنذار  �شابق  دون  لل�رصب 
زاد الطني بلة هو الرتفاع املقلق 
ملعدلت درجة احلر يف عز ف�شل 
ال�شيف ، مما ي�شاهم ب�شكل الكبري 
يف الطلب على هذه املادة احليوية 
التي  احلر  موجة  ملجابهة   ،
جتاوزت يف الآونة الأخرية عتبة الـ 

49 درجة مئوية حتت الظل .
العديد   يرى  ثانية  جهة  من 
املع�شلة  من  املت�رصرين  من 
امل�شتمرة يف ت�رصيح لهم مع يومية 
ف�شلت  ال�شلطات  اأن   ، »الو�شط« 
التحرك  لعب دور املتفرج عو�ش 
عن  للبحث  الجتاهات  جميع  يف 
حلول جذرية ملوجة العط�ش التي 
اأن  علمنا  اذا  خا�شة  حتا�رصهم 
الوقائية  التدابري  مع  يتنافى  ذلك 

الإجراءات الحرتازية املتخذة  و 
العمومية  ال�شلطات  طرف  من 
الرهيب  التف�شي  تطويق  بهدف 

جلائحة كورونا .
وجه  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
ال�شديق  اأبوبكر  ورقلة  ولية  وايل 
بو�شتة ب�شفته امل�شوؤول الأول على 
�شارمة  تعليمات  التنفيذية  الهيئة 
ملختلف امل�شالح الإدارية خا�شة 
ما تعلق بقطاعي املياه و الكهرباء 
خالل  عليها  الطلب  يكرث  اللذان 
تدارك  بهدف  ال�شيف  مو�شم 
ا�شماه  ما  عن  بعيدا  النقائ�ش 
املواطنون باحللول الرتقيعية التي 

جتاوزها الزمن .
ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
دوائر  لدى  الو�شية  ال�شلطات 
لزاما  يبقى  املعنية  الخت�شا�ش 
املذكورة  الناحية  قاطني  على 
معاي�شة الو�شع املتاأزم لأجل غري 
يتنافى  الذي  المر  وهو  م�شمى 
املركزية  ال�شلطات  تعليمات  مع 
ان�شغالت  ملحا�رصة  الرامية 
باملناطق  الجتماعية  اجلبهة 
ال�رصاحة  بلغة  والنائية  احل�رصية 

.
رمي نواري

حي 38 م�سكن ببلدية ورقلة 

�سكوى من  اأزمة عط�ض حادة 

لأمن  ال�رصطة  م�شالح  قامت 
احل�رصي  الأمن  يف  ممثلة  الولية 
الأول من توقيف �شخ�ش يبلغ من 
ق�شية  يف  العمر )33�شنة( متورط 
ال�رصب و اجلرح العمدي بوا�شطة 
ال�شنف  من  )�شكني(  اأبي�ش  �شالح 
تعود  الق�شية  حيثيات  ال�شاد�ش. 
اإىل تقدم ال�شحية اإىل مقر ال�رصطة 
لغر�ش تقدمي �شكوى ر�شمية جراء 
العمدي  اجلرح  و  لل�رصب  تعر�شه 
على  اأبي�ش  �شالح  بوا�شطة 
وبالتن�شيق  تهقارت،  حي  م�شتوى 
البحث  عملية  وبعد  ال�شحية  مع 

والتحري مت توقيف  امل�شتبه فيه 
التلم�ش  لعملية  اإخ�شاعه  بعد  و 
بحوزته  �شبط   مت  اجل�شدي 
من  )�شكني(  اأبي�ش  �شالح  على 
اإىل  ليتم حتويله  ال�شاد�ش  ال�شنف 
املقر من اأجل ا�شتكمال اإجراءات 
التحقيق يف الق�شية وتقدميه اأمام 
التي  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
اأ�شدرت يف حق امل�شتبه فيه حكم 
و  منها   نافذة  حب�ش  �شنة   )01( بـ 
غرامة مالية قدرها 20000 دج مع 

الأمر بالإيداع .
اأحمد باحلاج 

من  بع�ش  موؤخرا  يعاين 
ال�شت�شالحات  فالحو 
للطريق  الفالحية  املحاذية 
اجلهة  يف   10 رقم  الولئي 
مدخل   عند  الغربية  ال�شمالية 
قرية ان�شيغة باملغري من م�شكل 
حوايل  الفالحية حيث  الكهرباء 
بدون  ارتوازية  اآبار  ع�رصة 
من  جمموعة  جعل  مما  كهرباء 
ويتذمرون  ي�شتاوؤون  الفالحني 
تهدد  والتي  الو�شعية  هذه  من 
بالزوال  نخلة   2000 حوايل 
امتالك  رغم  العط�ش  ب�شبب 

والدي  يعانون  الدين  الفالحني 
ي�شل عددهم تقريبا حوايل ع�رص 
غري  ارتوازية  لالآبار  فالحني  
الكهربائية  بال�شبكة  مربوطة  

منذ �شنوات طويلة.
وتذمرهم  قلقهم  من  زاد  وما   
الكهربائية  الأعمدة  قرب 
الفالحية  ا�شت�شالحاتهم  من 
على  تقريبا  واملتواجدة 
اآخر  على  فقط  مرت   50 بعد 
حمول  وي�شم  كهربائي  عمود 
هذه   اإىل  كهربائي،اإ�شافة 
للفالحني  العديدة  الطلبات 

املخت�شة  للجهات  املت�رصرين 
مبرا�شلة رئي�ش  قاموا  حيث 
الدائرة  ورئي�ش  املغري  بلدية 
باملغري  للري  الفرعي  والقليم 
احد  ت�رصيح  ح�شب  على 
املت�رصرين  من  الفالحني 
بالتدخل  مطالبتهم  اأجل  
الرتوازية  الآبار  هذه  لتو�شيل 
ل  انه  الفالحية  اإىل  بالكهرباء 
الأمور  وبقيت  تنادي  ملن  حياة 
كتابة  غاية  اإىل  مكانها  ترتاوح 
يومية  منرب  ومن  الأ�شطر  هده 
الفالحون  ينا�شد  »الو�شط« 

املعنية  اجلهات  املت�رصرون 
وعلى راأ�شها  وايل الولية بالتدخل 
لإنقاد  ا�شت�شالحاتهم  العاجل 
والتي  الهالك  من  الفالحية 
تعاين العط�ش جراء غياب �شبكة 
م�شدر  الكهرباء  لأنها  هي 
يطالبون  وكذلك  الوحيد  رزقهم 
باأنابيب  »الفوراج«  بتزويد 
مائية   وخزانات  بال�شتيكية  
وكذلك  ال�شقي  عملية  لت�شهيل 
داخل  لتنقل  فالحية  م�شالك 

املزارع .
جناة ،ح 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة الفالحة والتنمية  الريفية

مديرية امل�سالح الفالحية لولية ورقلة
مدير امل�سالح الفالحية لولية ورقلة

املو�سوع ب، خ مقال �سحفي
تاهيل  مبقرر  واملتعلق  الو�شط  جلريدة  ال�شحفي  املقال  على  ردا 
اأين تطرق اىل  لالمتياز بـ398 هكتار مبدينة حا�شي حا�شي م�شعود 

النقاط التالية
الو�شية  الوزارة  موافقة  دون  تاأهيل  مقرر  وام�شاء  للقوانني  خرق 
يف  الواردة   التعليمات  كل  طبقت  م�شاحلي  باأن  علما  اأحيطكم   :
14-12-2017اين  يف  1839املوؤرخ  رقم  امل�شرتك  الوزاري  املن�شور 
مت عر�ش ملف امل�شتثمر على اللجنة الولئية بتاريخ 2018-06-27 
ومتت املوافقة على امللف بعد تطهري العقار الفالحي ، وعليه ار�شل 
الراأي  لالبداء  الو�شية  الوزارة  اىل  الوايل  ال�شيد  طرف  من  امللف 
باملوافقة بعد  الوزارة مبوجب ر�شال وزارية وهذا  ، وعليه كان رد 
وبتعليمات  املعني  ا�شتفادة  ولتاأكيد  توزيعها  املراد  احل�ش�ش  الغاء 
من طرف ال�شيد الوايل عر�ش امللف مرة ثانية على اللجنة الولئية 
بتاريخ 18-12-2018وكانت املوافقة ، ومن خالل ما�شبق مت ام�شاء 
تاريخ  بنف�ش  وهذا  الولئية  اللجنة  رئي�ش  من طرف  التاأهيل  مقرر 

حم�رص التاكيد اي 2018-12-18 .
ام�شاء املقرر من طرف مدير امل�شالح الفالحية / بناء على املن�شور 
الوزاري ال�شالف الذكر فان مقررات التاأهيل مت�شى من طرف رئي�ش 
اللجنة الولئية املكلفة بدرا�شة ملفات المتياز ، وعن ام�شاء مدير 

امل�شالح الفالحية ملقرر التاأهيل ل اأ�شا�ش له من ال�شحة .
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واملالية  االقت�صادية  االأو�صاع  وازدادت 
وما  ديونها  جدولة  بعد  �صوءا  للجزائر 
خلفه االإرهاب من خ�صائر مادية وب�رشية 
على  تعاقبت  التي  احلكومات  كاهل  على 
اإىل غاية  البالد من »1992  اأو�صاع  ت�صيري 
1999 »  قطاع وا�صع من ال�صباب اجلزائري 
 « »احلرقة  اإىل  الت�صعينات  منت�صف  يف 
اأن  واملالحظ  �رشعية  الغري  والهجرة 
واملعاهد  اجلامعات  خريجي  من  الكثري 
الإيداع  حتم�صوا  الت�صعينات  منت�صف  مع 
خا�صة  والهجرة  التاأ�صرية  لطلب  ملفات 
تعبري  حد  وعلى  ولكن  فرن�صا  نحو 
اجلزائريني اآنذاك »مل تعد االأمور مفتوحة 
الفتاك فيزا لفرن�صا بعد اأن كانت امل�صالة 

متاحة جدا يف الثمانيات »
تقارير  وفق  حققت  اجلزائر  اإن  يقال 
احلكومة  وبيانات  منظمات غري حكومية 
ا�صتقرارا امنيا وا�صحا �صجع على اإطالق 
من�صئات  واجناز  �صخمة  تنموية  م�صاريع 
قاعدية و�صجع ذالك الو�صع املايل املريح 
انتعا�ش  مع  اجلزائر  عا�صته  الذي  للغاية 
البرتول  �صعر  وارتفاع  املحروقات  �صوق 
الذي  املريح  املايل  احلافز  هذا  ورغم 
دفع باحلكومة خا�صة يف العهدات االأوىل 
ا�صتفاد  الذي  االأ�صبق  للرئي�ش  االنتخابية 
اأن  اإىل  البرتول  الأ�صعار  ارتفاع  من  عهده 
كثريا  تتغري  مل  باجلزائر  ال�صباب  اأو�صاع 
خا�صة يف عالقته مع ال�صلطات الر�صمية 
اأو�صاط  يف  فالبطالة  واملحلية  املركزية 
االأخرية  ال�صنوات  خالل  وبلغت  ال�صباب 
الديوان  ح�صب  10.5باملائة  معدله  ما 
مازالت  وهي  لالإح�صائيات  الوطني 
اجلامعات  اأو�صاط خريجي  يف  م�صتفحلة 

واملعاهد من حاملي ال�صهادات اجلامعية 
يف  احلكومة  اإ�صرتاجتية  حتقق  ومل 
ما  منها ح�صب  املرجوة  النتائج  الت�صغيل 
يوؤكده خرباء يف قطاع الت�صغيل اذ تتحمل 
باه�صة  مالية  تكاليف  العمومية  اخلزينة 
ب�صبب �صخ ما ي�صمى اأموال لت�صديد اأجور 
اأ�صحاب عقود الت�صغيل املوؤقتة وعددهم 
يف اجلزائر يف تزايد دون ان يتم توظيف 
فيها   ي�صتغلون  التي  القطاعات  يف  هوؤالء 

.
�صئم  ان  يقال  الذي  اجلزائر  يف  ال�صباب 
تردده  الذي  املجامالت  خطاب  من 
ت�صتهدف  �صيا�صية  اأحزاب  م�صامعه  على 
ظل  يف  االنتخابي  وعاءه  ا�صتقطاب 
تبديه  الذي  اجلارف  االنتخابي  العزوف 
انتخابية  عملية  اأي  اإزاء  ال�رشيحة  هذه 
اأن  اآخر التقديرات لهيئات ر�صمية  وت�صري 
واحدا باملائة فقط من ال�صباب اجلزائري 
»متحزب » يعاين هذا ال�صباب قطاع وا�صع 
منه اأعماره ما بني »28 اإىل 35 �صنة » من 
يتيحه من�صب  الذي  املهني  لالأفق  غياب 
الذي  ال�صباب  الكثري من  عمل ثم يتخبط 
الإن�صاء  مالية  اإعانات  الدولة  له  منحت 
الديون  م�صاكل  يف  م�صغرة  موؤ�ص�صات 

وغياب اأي مردودية للم�صاريع .
والواقع اأن حالة التخبط التي يعي�ش فيها 
التي   ال�رشيحة  خا�صة  اجلزائري  ال�صباب 
ال متلك بدائل لتطليق واقعها االجتماعي 
�صباب  من  باالآالف  دفع  ال�صعب  واملادي 
�رشعية عرب  الغري  الهجرة  اإىل  البلد  هذا 
مدن  �صواطئ  من  تبحر  ب�صيطة  قوارب 
عنابة   , وهران   , م�صتغامن  ك«  جزائرية 
اأرقام  وح�صب  ايطاليا  اأو  ا�صبانيا  اإىل   »..

كما  للموت  قوارب  هناك  فان  ر�صمية 
ت�صمى حملت ما يقارب 30 �صابا يبحرون 
ي�صطحب معه  وبع�صهم  معينة  يف فرتات 
اأ�رشته يف �صلوك مل ت�صهده الظاهرة منذ 
بروزها يف اجلزائر ودول املغرب العربي 
ال  ال�صباب  هوؤالء  من  الكثري  اأن  ويقال 
جله  ولكن  عالية  جامعية  �صهادات  يحوز 
قادر على العمل وموؤهل لوظائف ب�صيطة 
وقد يكون تاأخر االإدارة يف توظيفه وتوجيه 
الغري  للهجرة  اختياره  يف  �صببا  طلباته 

�رشعية نحو ال�صفة ال�صمالية للبالد .
ويف نظر عدد من االأكادمييني فان ظاهرة 
»احلرقة » كما ت�صمى �صجعها اأي�صا غياب 
ال�صلطات  لدى  فعالة  ات�صال  �صيا�صة 
احلكومية اجتاه ال�صباب فو�صائل االإعالم 
يف  اإال  ال�صباب  هذا  تخاطب  ال  الر�صمية 
يقال  تنموية  برامج  لتمرير  او  منا�صبات 
وتلبية  رعايته  على  وتقوم  ت�صتهدفه  اأنها 
يف  الثقة  غياب  اأن  كما  املطلبية  لغته 
النخب ال�صيا�صية التي تبحث يف املواعيد 
ال�صباب  �صوت  مغازلة  عن  االنتخابية 
اإطالقا  يهتم  ال  اأن  يبدو  الذي  اجلزائري 
�صلوكا  املعطى  هذا  �صجع  بال�صيا�صة 
ال�صباب  يبديه  واال�صتياء  لالمتعا�ش 
باجلزائر اجتاه كل ما هو ر�صمي و�صيا�صي 
من  الكثري  تعلقيات  اأبانت  وقد  خا�صة 
التوا�صل  ومن�صات  مواقع  عرب  ال�صباب 
الت�رشيعية  االنتخابات  يف  االجتماعي 
بالبالد  نظمت  التي  االأخرية  واملحلية 
ال�صيا�صية  الطبقة  اجتاه  ال�صباب  موقف 
خدمة  يف  هزيل  دورها  ان  يرى  التي 

ق�صاياه وتلبية طموحاته وان�صغاالته .
التي  املعتربة  املالية  املخ�ص�صات  رغم 

العايل  والتعليم  ال�صباب  لقطاعات  توجه 
والثقافة  واالت�صال  املهني  والتكوين 
بال�صباب  تت�صل  قطاعات  وهي  والت�صغيل 
التي  االأرقام  اأن  اإىل  عديدة  جماالت  يف 
عن  البالد  يف  ر�صمية  هيئات  ك�صفتها 
ظاهرة الهجرة الغري �رشعية وا�صتفحالها 
يف الكثري من املدن اجلزائرية واالإحراج 
الذي ت�صببه للدولة اأمام دول اجلوار خا�صة 
املتناق�ش  الواقع  هذا  يك�صف  اأوروبا 
املوؤ�ص�صاتية  الروؤية  غياب  من  حالة 
االإعالم  قطاع  ي�صري خرباء يف  ما  ح�صب 
ال�صباب  التعاطي مع �صلوك  واالت�صال يف 
الذي  احلايل  لالأداء  الراف�ش  اجلزائري 
تبديه موؤ�ص�صات وقطاعات تقدم خدمات 
يبحث عن فر�صة  انه  يبدو  الذي  لل�صباب 
عمل و�صكن وزواج وو�صع مادي  مريح.. 
الذي  ال�صباب  احد  تعبري  حد  على 
عرب  اأبحر  وقد  املو�صوع  يف  ا�صتجوبناه 

قارب للموت وجنا باأعجوبة .
من جهة اأخرى تنتقد العديد من الفعاليات 
ال�صباب  دور  عجز  ال�صبانية  اجلمعوية 
التن�صيق  يف  الت�صغيل  وم�صالح  والثقافة 
الهجرة  لظاهرة  للت�صدي  بينها  فيما 
التح�صي�ش  حمالت  ورغم  �رشعية  الغري 
�صنوات  يف  والة  من  طلب  التي  املو�صعة 
التي  الواليات  تنظيمها خا�صة يف  �صابقة 
ملتقيات  وتنظيم  الظاهرة  فيها  انت�رشت 
ال�صباب الذي يقبل  اأن  اإىل  اإعالمية  واأيام 
يردد  ال  اللقاءات  هذه  على  باحت�صام 
يف  امللمو�ش  هو  اأين   « اجلمل  هذه  اال 
خطابكم اأيها امل�صوؤولون , ل�صنا يف حاجة 
ومنا�صب  الت�صغيل  �صيا�صة  لنا  لت�رشحوا 

العمل غري متاحة ...« يتبع 

�لكورونا زمن  يف  " تعود  "�حلرقة 

بقلم د.حممد مرواين /ا�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

بعد اغتيال ال�سباب املغني »ح�سني » وهو 
يف �سن ال�ساد�سة والع�سرين �سنة كان »رمزا 
لل�سباب اجلزائري الذي كان يتوق يف مطلع 
الت�سعينات اإىل التعبري بحرية عن اأفكاره 

ويبحث عن متنف�س ينقذه من كاآبة امل�سهد 
ال�سيا�سي والجتماعي والأمني الذي 

كانت تعي�سه البالد اآنذاك » بعد الغتيال 
هاجر العديد من الفنانني اجلزائريني 

اجلزائر خوفا من ا�ستهدافهم من اجلماعات 
الإرهابية التي بداأت �سنة 1993 يف ت�سفية 

وجوه اأكادميية وفنية وثقافية وعاد 
ال�سباب اجلزائري ليتملكه الياأ�س واخلوف

خطاب املوؤ�س�سات لل�سباب فيه خلل ..

بداية  يف  جيدل  عمار  الدكتور  اأ�صار 
هي  حمورية  نقطة  اإىل  املحا�رشة 
بن  ملالك  الفكري  املنت  فهم  �رشورة 
نبي من ن�صو�صه, الأنه يخ�صع اإىل نوع من 
يف  ال�صبب  ويعود  امل�صينة,  االختزاالت 
بن  مالك  فكر  توجيه  اإىل حماوالت  نظره 
نبي اإىل غايات اإيديولوجية , وهو ما ي�صم 
الذين يتحدثون با�صم مالك بن نبي وهذه 
الغايات املراد منها االإعجاب واالندها�ش 
مالك  معرفة  ميكننا  ال  وبالتايل  غري,  ال 
بن نبي بامل�صتغلني بفكره, الأّن الكثري من 
يعرفه لكن قلة قليلة من تفكر معه, بعدها 
وجه مدار احلديث حول الق�صايا الرئي�صية 
وامل�صاكل اجلذرية التي فّكر فيها مالك بن 

نبي, مت�صائال على اأ�ص�ش امل�رشوع ؟
اإّن امل�رشوع الفكري الذي اأ�ص�صه مالك بن 
نبي بح�صب عّمار جيدل هو م�رشوع عملي, 
يبحث عن اأفق االنخراط احل�صاري الأمة 
حلظة  يف  احل�صارة  �صكة  من  خرجت 
تاريخية معينة, كان بن نبي م�صكونا بنه�صة 
موؤجلة عابدا يف حمراب الفكر, حاول اأن 
يكن  فلم  متكامال,  ح�صاريا  فكراً  ي�صيغ 
وال  النظرية  االأبعاد  يف  غارقا  م�رشوعه 
حبي�ش اأبراج مثالية, اأو م�رشوع كالم فارغ 
, بل كان م�رشوعا يتج�صد باالئتالف بني 
البعد النظري )القيمي(, والبعد االأخالقي 
ال�صلوكي. لذا فامل�صكلتني الرئي�صيتني التي 

اأرقت مالك بن نبي تتلخ�صان يف :
-امل�صكلة االأخالقية

-م�صكلة االأفكار الفّعالة 
نَظر مالك بن نبي اإىل امل�صكلة االأخالقية 
كونها ت�صكل ماأزقا جذريا وعميقا, فدعا 
واإعادة  الروحي  التجديد  �رشورة  اإىل 
االأخالق  الأن  االأخالقية,  للطاقة  االعتبار 

وبالتايل  االأنفا�ش,  كل  ي�صتغرق  عام  نظام 
هي الناظم احلقيقي يف بيان طراز ح�صور 
تن�صبط  فعندما  العامل,  يف  االإن�صان 
يف  تن�صبط  باهلل,  عالقته  يف  اأخالقه 
واالأ�صياء.  االأ�صخا�ش  عامل  مع  عالقته 
مرتبط  االأخالقية  املبادئ  هذه  وحياة 
تنطبع  مل  فاإذا  بالنف�ش,  انطباعها  مبدى 
بالنف�ش تبقى جمرد وهم نظري ال طائل 
منه, معناه اأن مالك بن نبي بح�صب الدكتور 
عّمار جيدل خلخل هذه امل�صكلة, الأنه كان 
االأخالقية  امل�صاألة  اإماتة  على  �صاهدا 
يف  العملية,  الفعالية  وذوبان  ع�رشه,  يف 
على  وترتب  االأخالقية,  امل�صاألة  جت�صيد 

ذلك اجتاهني اأو فريقني:
تقدم  اأفكار  ا�صترياد  االأول: حاول  الفريق 
حلوال لنه�صة من�صودة, ومّطب هذا الفريق 
اأنه ين�صد النه�صة باآليات االآخر, فت�صتحيل 
القواعد  مع  متوائمة  غري  تبعية  اإىل 
االأ�صلية, فتعي�ش اغرتابا وا�صتالًبا مريًرا.

املحافظ  الفريق  وهو  الثاين:  الفريق 
يف  العالق  املا�صي,  باأجماد  املتغني 
يف  وامل�صكك  بالقيود,  مثخنة  نرج�صية 
كل ما قدمه االآخرون, وعيب هذا الفريق 
وال�صكون حتت غطاء  للخمول  يكّر�ش  اأنه 
التعايل املطلق لالأنا االإ�صالمية, متنا�صيا 

اأّن التح�رّش فعل حركي يف �صعاب احلياة.
االنخراط  �صبيل  اأّن  جيدل  الدكتور  يرى 
احل�صاري ال يكون اإاّل بالعودة اإىل املبادئ 
تكون  ال  بحيث  ة,  احلَقّ املبادئ  االأ�صيلة, 
هذه املبادئ م�صتوردة وال تكون م�صطبغة 
باأي لون مذهبي تاريخي معني, اإنها مبادئ 
االإ�صالم احلق, عندما تنطبع هذه املبادئ 
مبداأ  اإىل  ت�صتحيل  النف�ش  يف  االأ�صيلة 
وبالتايل  معينة,  بفعالية  يرتجم  اأخالقي 

املبادئ  ح�صور  حجم  ما  هنا:  نت�صاءل 
ثم  اليوم؟  امل�صلمني  نفو�ش  االأخالقية يف 

كيف تتجلى يف االأفكار الفّعالة؟
بح�صب  هو  االنطباع  هذا  من  الغاية  اإّن 
املطبات  ترميم  لي�ش  نبي  بن  مالك 
هو  واإمنا  العالقة,  التاريخية  والفجوات 
بناء جمتمع جديد, وبالتايل هذ املجتمع 
هو نتيجة لتجليات نور املبادئ االأخالقية 
يف  �صببا  تكون  والتي  النف�ش  يف  االأ�صيلة 
�صري جمتمع معنّي نحو احل�صارة. واملبداأ 
االأخالقي بح�صب املفكر عّمار جيدل هو 
االأّول  اجليل  متثلها  عندما  اأ�صيل,  مبداأ 
�صنعوا بها تاريخا )مرحلة الروح(, واإعادة 
على  تنطوي  الدينية  الفكرة  هذه  فعالية 
لتخرج  االجتماعية  للظروف  مواءمتها 
تخرج  فهي  كذلك  تكون  وعندما  للنور, 
طور  اإىل  املتفرج  طور  من  باالإن�صان 
هو  والنف�ش  بالذات  فانطباعها  ال�صاهد, 
وفّعالة  حية  وتكون  حّية,  جعلها  الذي 
الوحي,  من  م�صتمدة  كونها  ومتوهجة 
فت�صبح املعادلة مكتملة عندما تتج�صد يف 

م�رشوع تغيري معني.
ويحقق  الوحي  من  املبداأ  ينبثق  فعندما 
فعالية, ي�صبح حينها تكامل هذه العنا�رش 
�صبيال لتحقيق ال�صهودية, وهذه ال�صهودية 
االإ�صالمي  تراثنا  يف  �صخ�صيات  رفعتها 
الدين  و�صالح  اخلطاب  ابن  عمر  مثل 
هوؤالء  اأوجدت  التي  فاملبادئ  االأيوبي, 
اإّن هذه  اأمثالهم,  اإيجاد  اليوم على  قادرة 
واإمنا  تخمة  حلظة  يف  تنتج  ال  املبادئ 
النف�ش,  وانطباعها يف  فعاليتها  تنتج يف 
من  اأنها  املبادئ  هذه  خ�صو�صية  ومن 
طينة خا�صة ال ميكن اإيجادها يف اأر�صية 
ومتثلتها  ت�رشبتها  اإذا  معينة,  فكرية 

اأرفع مقام )االإن�صانية(, واإذا  ترفعك اإىل 
حاولت جتاوزها اأنزلتك اإىل مقام اأدنى.

هذه املبادئ بح�صب مالك بن نبي تطّهر 
االإن�صان من اخللود نحو االأر�ش وترفعه 
متني,  انطولوجي  حبل  عرب  ال�صماء  اإىل 
فحقيقة فكرة بن نبي هي حترير االإن�صان 
من االن�صداد نحو العوامل االأر�صية فهي 
ا�صتعداد لل�صعي للمبداأ الذي بقدر ما هو 
م�رشوع جلب خري عام وهو اأي�صا م�رشوع 
املتكامل  امل�رشوع  فهذا  لذا  عام,  دفع 
ميثل حركة يف �صعب احلياة يندمج فيها 
املجتمع  ويندمج  املجتمع  يف  االإن�صان 
اإىل  جنبا  العوامل  فتت�صارك  االأمة,  يف 
جنب .ولتحقيق هذه الفعالية فاإن الفكرة 
بثالث  متر  جيدل  عّمار  الدكتور  ح�صب 

مراحل اأ�صا�صية :
املبادئ  جملة  وهي  التنظري:  -مرحلة 

االأ�صيلة يف مرحلة متثل ذهني.
الذي  الرهان  وهي  التنفيذ:  -مرحلة 
امل�رشوع  اأر�صية  له  نهياأ  اأن  ينبغي 
االأ�صا�صية  اللبنة  اأو  املواطن  به  ونق�صد 

التي نوؤ�ص�ش عليها فعل النه�صة.
عملي  برنامج  وهو  التدبري:  -مرحلة 
خلطة عملية, معناه نقل املبداأ االأخالقي 
عاما  مبدًءا  وجعله  التنظري  مرحلة  من 

وهو م�صوؤولية عامة .
االأ�صيلة  الفكرة  اآلية  تفعيل  من  فالبد 
تدبريية  من خالل  جت�صيدها يف خطة 
والقالع  امليادين  خمتلف  عليها  ترابط 
واملكان,  الزمان  خطة  با�صتح�صار 
م�صتوى  من  بنقلها  تفعيلها  وبالتايل 
لتحديد  التدبري,  م�صتوى  اإىل  التنظري 

دالة التغيري االجتماعي وال�صيا�صي.

فهم �ملنت �لفكري ملالك بن نبي من ن�صو�صه

افتتحت الندوة الفرتا�سية املو�سومة 
بــــ« مالك بن نبي وفل�سفة احل�سارة« 

والتي ين�سطها كوكبة من املفكرين من 
خمتلف جامعات الوطن العربي، على 
امتداد �سهر كامل، وت�سرف علي هذه 
الندوة موؤ�س�سة مالك بن نبي للبحوث 
والتطوير، وكانت اأوىل املداخالت من 

تقدمي الدكتور عمار جيدل »اأ�ستاذ 
التعليم العايل )جامعة اجلزائر(«، 

وكانت عنوان املحا�سرة: »قراءة يف 
امل�سروع الفكري ملالك بن نبي«، اإليكم 

اأهم ما جاء فيها :

الأ�ستاذ عمار جيدل 

بقلم: عماري فرحات 
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ببدء  اإيذانا  مار�س  بداية  كانت  وقد 
اجلديد  الفريو�س  هذا  فريو�س  انت�شار 
واخلرباء  العلماء  يعرف  يكن  مل  الذي 
الرجاء  اإال  بيدهم  يكن  مل  اإذ  �شيئا  عنه 
الفريو�شات  من  اأقرانه  مثل  يكون  باأن 
املو�شمية التي تاأتي عابرة وتخبط خبط 
بحرارته  ال�شيف  جاء  اإذا  حتى  ع�شواء 
املجال  ليف�شح  ريحه  وذهبت  تال�شى 

لعودة احلياة اإىل طبيعتها قريبا.
ظل الكوفيد يعدنا باالن�رصاف ومل يكن 
يعدنا اإال غرورا فقد كانت وعوده �شبيهة 
بوعود احلكام يف االأنظمة العربية ب�شمان 
االنتقال  وتنظيم  ال�شلطة  على  التداول 
باالأنظمة  اأو  ال�شل�س  الدميقراطي 
ملزيد  �شهيتها  تزداد  التي  اال�شتعمارية 
يف  تقدمت  كلما  واالإذالل  االحتالل  من 
حال  هو  هذا  االأر�س.  على  ال�شيطرة 
د  تجُ مل  مقاومته  اأن  يبدو  الذي  كورونا 
نفعا يف دحره ودفعه نحو االن�شحاب بل 
من  تزيد  يظفر مب�شاحات جديدة  �شار 
بوؤ�شنا  م�شتغال  البقاء  ورغبته يف  �شهيته 
من  تعود  مظاهرها  نرى  التي  وتعا�شتنا 
مكاتب  اأمام  املخيفة  الطوابري  خالل 
من  ت�شببه  قد  ملا  االكرتاث  دون  الربيد 
الكبا�س  ت�شويق  ومظاهر  قاتلة  عدوى 
ويف  النظافة  �رصوط  اأدنى  مراعاة  دون 
وتاأتي  وهناك  هنا  تندلع  التي  احلرائق 

على ما تبقى من غاباتنا التي تعد �رصيان 
من  امل�شت�شفيات  يف  يحدث  وما  احلياة 
وعمال  الطبي  ال�شلك  على  اعتداء 
والتعا�شة  البوؤ�س  م�شاهد  واآخر  ال�شحة 
ولي�س االأخري، قوافل احلرقة التي عادت 
قبل  ما  عهد  يف  عليه  كانت  كما  بقوة 

احلراك.
وكاأنه  املجتمع  امل�شاهد  هذه  تجُظهر 
ف�شل االن�شحاب بنف�شه عندما ف�شل يف 
يئ�س  وعندما  لالن�رصاف  الكوفيد  دفع 
من عودة احلياة الطبيعية يف اأقرب وقت 
مار�س  بداية  منذ  نف�شه  ميني  ظل  كما 
اخلارج  نحو  الرحالت  بعودة  ويحلم 
واملنتزهات  ال�شواطئ  فتح  واإعادة 
وامل�رصح  الثقافة  ودور  واملالعب 
التجاري  الن�شاط  اإىل  احليوية  وعودة 
كان  وبعدما  االأخرى  الن�شاط  وجماالت 
احلياة  اإىل  احليوية  بعودة  نف�شه  ميني 
ال�شيا�شية حيث ينتع�س النقا�س وتتناف�س 
�شاد  بعدما  الردة  زمن  اإنه  البدائل. 
بحراك  قام  اجلزائري  ال�شعب  اأن  الظن 
ب�شلميته  العامل  به  اأبهر  النظري  منقطع 
والتمدن  الت�شامن  ومظاهر  وح�شاريته 
الذي �شاحبه. اإنه زمن �شياع املكت�شبات 
اإذا مل يهب  اأن ت�شيع  اأنها على و�شك  اأو 
عقالء ونخبة املجتمع اإىل تدارك الو�شع 
والوقوف اأمام موجة الياأ�س العاتية التي 

وال�شيما  املواطنني  هاما  قطاعا  تنتاب 
ال�شباب منهم.

اإنها م�شاهد بائ�شة تعي�شة تنذر باخلطر 
اإذا مل ي�رصع اجلزائريون  اأ�شواأ  ومبا هو 
اإىل فتح حوار وطني  حكاما وحمكومني 
باالأزمة  معني  اأنه  اجلميع  فيه  ي�شعر 
االآجال،  اأقرب  يف  لها  حلول  وبابتكار 
فاالآفات التي حتيط بنا لن تنتظرنا اإىل 
اأجل غري م�شمى، ومن العبث اأن نت�شور 
ترّحل  وال  وحدها  ترحل  اأن  ميكن  اأنها 
باإرادة وعزم. واإذا دب الياأ�س وا�شتفحل 
يف النفو�س وانت�رص يف االأر�س فلن تد 
�شوؤون  به  تدير  ما  احلكومات  اأح�شن 
البالد وحينئذ لن تد ال�شلطة من منقذ 
ل�شمان  االأمنية  االأجهزة  ا�شتنفار  اإال 

النظام العام.
اأظهر  واإن  التعي�س  واقعنا  هو  هذا 
ومن  حذرا،  تفاوؤال  ال�شيا�شي  اخلطاب 
اأن  حقه  من  اأو  منا  واحد  كل  واجب 
اأهل  ينبه  واأن  اخلطر  ناقو�س  يدق 
ملا  الوخيمة  العواقب  اإىل  والعقد  احلل 
االأيام  نراها هذه  التي  امل�شاهد  تظهره 
ال  قد  اأخطر  اأزمة  وبوادر  موؤ�رصات  من 
اجلزائري.  بالبيت  لتحل  كثريا  تتاأخر 
العائالت  من  جمموعة  ا�شتطاعت  لقد 
رحالت  اأوىل  يف  "النجاح"  وال�شباب 
منذ  يتحقق  مل  بائ�س  جناح  "احلرقة"، 

على  تاأتي  احلرائق  وهاهي  �شنوات 
امل�شاحات الغابية دون اأن تد االكرتاث 
الذي كانت تده لدينا قبل �شنوات وها 
له  توؤ�رص  وما  املالية  ال�شيولة  اأزمة  هي 
اإليها  ت�شاف  االأفق  يف  مالية  اأزمة  من 
االأحزان التي تنهال على املجتمع ب�شبب 

انت�شار العدوى وما تخلفه من �شحايا.
عن  تعلن  مل  عام  وتوتر  قلق  حالة  اإنها 
االأزمة  تلي  الذي  بالقدر  بعد  نف�شها 
مبوؤ�رصاتها  تبعث  بداأت  لكنها  العميقة 
اأنفه،  من  اأبعد  هو  ما  يرى  اأن  اأراد  ملن 
النظام  ت�شتنفر  اأن  ينبغي  ال  قلق  حالة 
احلاكم فح�شب بل �شارت م�شاألة تهددنا 
ن�شهد  تعلنا  حيث  عمقنا  يف  جميعا 
من  الكثري  بعده  نفقد  جماعيا  انهيارا 
فر�س اال�شتقرار واالإقالع التي كنا ناأمل 
اأن تتحقق يف جزائر ما بعد احلراك. مل 
تعد اأزمتنا متعلقة بالكوفيد واإن كان هذا 
تطفو  اأن  على  كثريا  �شاعد  قد  االأخري 
على ال�شطح اختالالت مل نكن نراها من 
التي  االرتالية  كبري  حد  اإىل  وبني  قبله 
ظلت متيز نظرة و�شلوك امل�شوؤولني فال 
وجود الإح�شاءات دقيقة وال لبحث علمي 
جدير مبعرفة واقع االأزمات التي نعي�شها 
وحقيقتها. ولعل اأم االأزمات اأن ال متتلك 

اآليات توقع االأزمات ومواجهتها.

م�ساهد بائ�سة تنذر باخلطر

بقلم اح�سن خال�ص   
كان اجلزائريون عند بداية انت�سار 

فريو�ص كورونا اللعني يتابعونه من بعيد 
وهم مطمئنون اأن بلدهم اآمن ي�ستعد 

لإقالع جديد ميحي اآثار اأزمة �سيا�سية 
واقت�سادية ويقبل على مرحلة من 

ال�ستقرار والبناء وراأب ال�سدع اإىل اأن 
جاء يوم 27 فرباير ليكون يوما مف�سليا 

قلب الأمور راأ�سا على عقب، فقد كان اليوم 
الذي �سهدت فيه اجلزائر اأول حالة اإ�سابة 
بالفريو�ص حملتها رعية اإيطالية اأجليت 

على الفور بعد اأن اأخ�سعت للحجر.

جترنا اإىل اأزمة عميقة

من االأ�شباب ال�شيا�شية لنجاح الثورة و ما 
بعدها ،  نهج املراجعة الذاتية ، كطريق 
للتجديد ، ونقد الذات ال�شيا�شية ، وهذا 
النه�شة  واقعيا حركة  و  اإجرائيا  مافعلته 
يف عدة منا�شبات و ا�شتحقاقات �شيا�شية 
، مواكبة بذلك حراك التحديث التون�شي ، 
فلم ترتكن و مل ت�شقط يف االإرث القا�شي 
للمظامل من نفي و �شجن و اإق�شاء  الذي 
ت�شكلت م�شريتها منه ، و مل يرتهن عقلها 
االأول  الرتاثي   النهج  اإىل   ، ال�شيا�شي 
�شاغت  الذي   ، باجلمود  ات�شم  الذي 
بل   ، االأوىل  االإيديولوجية  عليه متثالتها 
املجتمع  مكونات  مع  اإيجابيا  تفاعلت 
ال   ، توجهاته  و  اأطيافه  ب�شتى   ، املدين 
�شيما الفاعل الثوري ، الذي قطع جميع 

االأ�شباب مع عهد اال�شتبداد البائد .  
تزخر حركة النه�شة التون�شية ، مبجموعة 
مكتبتها  اأثرت   ، التنظرية  العقول  من 
النظري  ر�شيدها  و  ال�شيا�شية  الفكرية 
 ، الفكري  التجديد  �شياق  ، يف  ال�شيا�شي 
ومنهم عبد احلميد النجار و �شالح كركر 
 ، الغنو�شي  را�شد  و  ال�شالم  رفيق عبد  و 
الذاتي  النقد  اأن  اإال   ، االأبي�س  احمد  و 
يبقى ناق�شا ، اذ على الرغم من ت�شمني 
املدنية  الدولة  بفكرة  باإميانها  خطابها 
قناعتها  و   ، االإ�شالمية  املرجعية  ذات 
مكت�شبات  و  االإ�شالم  بني  باملزاوجة 
احلداثة ، و اإقرارها بفكرة التداول على 
و   ، املواطنة  حقوق  وتاأمني   ، ال�شلطة 
نظام  لفل�شفة  رف�شها  ذلك   على  كمثال 

احلكم  ال�شودان .
للحركة  االأ�شا�س  الفكري  البناء  بقي 
�شيما  ال   ، عميقة  مراجعات  اإىل  بحاجة 
املبادئ التوجيهية التي ت�شمنتها اأدبيات 
وثيقة  يف  فاملتمعن   ، التاأ�شي�س  حلظة 
االأ�شويل  املنهج  و  الفكرية  )الروؤية 
يف  ال�شادرة  التون�شية(  النه�شة  حلركة 
حمتواها  ا�شتلهام  يدرك   ،  2012 جوان 
يف  باملعلن  ملحررها  الفكري  التاأثر  و 

خطاب موؤمتر عام 1986 حلركة االتاه 
االإ�شالمي )النه�شة حاليا( ، بل اعترب هذا 
البيان وثيقة مرجعية ر�شمية ، من الوثائق 

التي حتدد هوية و اتاه احلركة . 
اأن  جليا  يظهر  الوثيقة  هذه  خالل  من 
البداية  نهج  كان  الذي  الدعوي  التبا�س 
ي�شتوجب  الذي  بال�شيا�شي  للحركة 
اأبجديات و م�شتجدات االجتماع  مواكبة 
اإ�رصارا  ونالحظ   ، التون�شي  ال�شيا�شي 
و  الدعوي  الن�شاط  بني  املزج  على 
اإذا  ال�شيا�شي حيث قالوا ) ال يقبل عمل 
مل تكن وراءه هذه العقيدة ، كدافع اأو جاء 
خمالفا ملق�شديتها ، فاإن اختلت العقيدة 
العمل  كان  باطلة  كانت  اأو   ، ف�شدت  او 
فن�شاطها  ( وعليه  اأو غري مقبول  فا�شدا 
االأخالقي  التقومي  ت�شور  على  يتاأ�ش�س 
اإىل  يدفع  الذي   ، ديني  اأ�شا�س  على. 
التعامل مع املجتمع بتنوعها و اختالفه 
منغلقة  �رصاطيه  عقائدية  خلفية  وفق   ،
ال تتما�شى مع الن�شبي و مبادئ املواطنة 
�شاأن  باعتباره   ، الفكري  االنتماء  وحرية 
، لذلك نالحظ  ، يخ�س املواطن  فرديا 
اخلطاب  مع  تناق�س  يف  احلركة  �شقوط 
االإ�شالمي  التحديث  وخط  تدعيه  الذي 
، معتمدة على  فيه  الظهور  الذي حتاول 
للن�س  الرتاثية  التاأويالت  و  التفا�شري 
اي  عن  بعيدة   ، �شنة  و  قراآنا  التاأ�شي�شي 
اجتهاد ، كما يقول الهادي بريك : ) توؤمن 
ترى  وال  الت�رصيعي  اخلطاب  بعمومية 
اخت�شا�س الن�س بظروف نزوله واأ�شبابه 
ن�شو�س  جاءت  الذي  اخلالفة  فمنهاج   ،
الوحي حتدد م�شالكه ، مل يكلف به قوما 
 ) اآخر  اأهل زمان دون زمن  دون قوم وال 
الوثيقة  ن�س  يف  ورد  ال�شياق  ذات  ففي 
بقيمها  ال�شائدة  االأو�شاع  اأن  نرى  )نحن 
يف  الفهم  اأوجه  حتدد  ال  مفاهيمها  و 
الزواج  يف  كالتعدد  القطعية  الن�شو�س 

واحلدود و منع الربا ...( . 
حلركة  املوؤ�ش�س  الن�س  اأن  يفهم  بذلك 

النه�شة قطعي الداللة على وجه االإطالق 
، و ال بعد زماين وال مكاين يوؤثر يف تف�شريه 
و تاأويله ، فال ميكن اأن يتاأثر بال�شياقات 
الثقافية و االجتماعية و احل�شارية . مما 
يثري االإبهام و اللب�س حول مفهوم الدولة 
العالقة بني  و طبيعة  النه�شة  اأدبيات  يف 
احلاكم واملحكوم ، و مما يزيد الريب يف 
ك�شف عن اأبجديات عمل النه�شة ، تكتمها 
عن نظامها الداخلي ، لتبقى وثيقة 1986. 
 . التف�شيل  من  خاليا  تاأ�شي�شيا  مرجعا 
تعلن احلركة يف كل منا�شباتها ،  على اأنها 
ورد  كما  اإ�شالمية(  مرجعية  ذات  )حركة 
يف برناجمها االنتخابي �شبتمرب 2011 ، و 
كما ورد يف بيانات التاأ�شي�س اأنها )حركة 
معتدلة(  تديدية  و�شطية  ا�شطالحيه 
التاأ�شي�س  ذكرى  بيان  يف  ورد  كما  واأنها 
االإ�شالحية  احلركة  )�شليلة  احلركة   24
يف تون�س من خري الدين التون�شي وال�شيخ 
و  عا�شور  بن  الطاهر  ال�شيخ  و  الثعالبي 
 ) املغرب  و  امل�رصق  يف  اأقرانهم  بقية 
يكون  ان  االإ�شالم ميكن  )اأن  توؤمن  واأنها 
التي  التوجيه  و  القيم  منظومة  قلب  يف 
اجلماعية(  و  الفردية  ال�شخ�شية  تن�شئ 
االإ�شالم  )االلتزام مببادئ   : بـ  توؤمن  كما 
منهجا و �شلوكا اأر�شية عقائدية و فكرية 
اختياراتها  و  روؤاها  خمتلف  منها  تنبثق 
من اأجل امل�شاهمة يف بناء جمتمع م�شلم 

معا�رص( .
اأن   ، الن�شو�س  هذه  خالل  من  وا�شح 
ركائز  ثالث  على  تتاأ�ش�س  احلركة  هوية 
ثانيها  و   ، االإ�شالمية  املرجعية  اأولها 
الناأي عن الفكر وال�شلفي املنغلق ، ثالثها 
اإ�شالمي  تاأ�شي�س جمتمع  اإىل  هو الدعوة 

معا�رص .
ال يخفى عن املطلع على خطاب حركة 
النه�شة ، و اأدائها النظري يف العقد االأخري 
، التطور النوعي ، و التحديث الفكري ، 
على  يقف  االنتخابي  برناجمها  فقارئ 
 ، بامتياز  حداثي  ثوري  تنويري  برنامج 

االإ�شالمي  الرتاثي  امل�شطلح  من  خاليا 
اجلاهزة  االإيديولوجية  امل�شلمات  من  و 
.  بل مثل اأقوى برنامج واعد ، يعرب عن 
االنتقالية  املرحلة  يف   ، املواطن  هموم 
بكل حتدياتها االجتماعية و االقت�شادية 
و  العدالة  و  احلرية  لـ)تون�س  يوؤ�ش�س  و 
الدميقراطية  بقيم  يحاجج  و  التنمية( 
و  التعددية  و  اجلمهوري  والنظام 
و  املجتمع  موؤ�ش�شات  و  االإن�شان  حقوق 
ا�شتقاللية الق�شاء واملواطنة و امل�شاواة 
.. هذه املفاهيم  ال�شلطة  والتداول على 
بني  فمن   ، الغربي  الفكر   من  امل�شتقاة 
االنتخابي  الربنامج  �شكلت  نقطة   364
النتخابات 2011 ، ي�شتح�رص االإ�شالم اإال 
نزرا قليال ، مبا يعك�س املبادئ االأ�شا�شية 
باعتبار االإ�شالم دين الدولة ، و منبع قيم 
)التكافل و العدالة االجتماعية و مكافحة 
االبتعاد  و  اال�شتهالك  تر�شيد  و  الف�شاد 
الرثوات  هدر  و  التبذير  �شلوكيات  عن 
لكرامة  اأ�شا�شيا  مقوما  العمل  اعتبار  و 

االإن�شان ( من نف�س الربنامج . 
مل تكتفي احلركة بهذا الظهور التحييني 
، الذي اأف�شحت عنه يف انتخابات 2011 
يف  الكامل  انخراطها  على  برهنت  بل   ،
ذلك  عن  عربت  و  الدميقراطية  م�شار 
تاأ�شي�شها  بيان ذكرى  يف عدة مواطن يف 
ب�شفات  لال�شتئثار  جمال  )ال  بالقول   25
الوطنية(  و  احلداثة  و  الدميقراطية 
بتلك  )و�شال  لها  اأن  اأي�شا  تدعي  كما 
التناق�س  و   ، املطالب  و  امل�شاريع 
ف�شال  احلداثة  و  االإ�شالمية  بني  عندها 

عن االإ�شالمية و الوطنية( .
برنامج  خطاب  يف  ذلك  على  برهنت  و 
انتخابات املجل�س التاأ�شي�شي ، م�رصحة 
بارتباطها بكل موجبات العمل ال�شيا�شي 

الدميقراطي .
فهل نزوع احلركة اإىل اخليار الدميقراطي 
و احلداثة ال�شيا�شية خيار ا�شرتاتيجي اأم 

تكتيك �شيا�شي ظريف ؟

اخلطاب ال�سيا�سي ، �سانع و م�سنوع 

اإذا بلغ ن�ساب اأ�سباب الثورة متامه ، 
اندلعت ب�سورة اآلية ، غري قابلة التاأجيل 

، ل �سيما بعد نزوع ال�سعوب اإىل اأدوات 
الثورة الناعمة ، م�ستغلة يف ذلك اأدوات 

التداول الأفقي الرقمي و ميادين الف�ساء 
ال�سيرباين ، الذي يت�سم بال�سرعة ، و 

بتعدد فر�ص ت�سحيح اخلطاأ اآنيا لوفرة و 
�سرعة املعلومة ، غري اأن تاأجيل نقد بينان 

و خلفية اخلطاب الثوري و ال�سيا�سي ، 
اإبان الثورة ، ميكن تاأجيله ، اإىل ما بعد 

الثورة ، ل �سيما ما تعلق فيه باملو�سوعية 
، و التحيني و امل�سطلح امل�ستعمل ، 

فامل�سروع ال�سيا�سي وليد الظرف و البعد 
الزماين و املكاين الذي ولد فيه .

حركة النه�سة الق�سة غري الكاملة 

اأقالم

بقلم الوليد فرج



كيفية التعامل مع طفل التوحد : 

كرامتهم  لهم  تكفل  ظروف  توفري  م  بد  ال 
ت�سهيل  و  اأنف�سهم  على  اعتمادهم  تعزز  و 

م�ساركتهم مع املجتمع 
التوحد  طفل   : النف�سية  احلالة  تقدير  اأوال 
و  يفرحه  ما  هناك  اأخريا  اأو  اأوال  اإن�سان 
يجعله  و  يحزنه  ما  هناك  و  �سعيدا  يجعله 
�سانه  ال�سبب  جنهل  كنا  اإن  و  حتى  مكتئبا 
�ساأن الطفل العادي قد يكون يف حالة نف�سية 
و  االأخريين  مع  فيتعاون  طيبة  ج�سدية  و 
نف�سية  حالة  يف  اأخرى  اأحيان  يف  يكون  قد 
من  مع  يتجاوب  ال  لذلك  �سيئة  ج�سدية  و 

يتعامل معه و يرف�ض التعاون معه 
 : اال�ستقاللية  و  بالنف�ض  الثقة  تنمية  ثانيا 
يعاين طفل التوحد من فقدان الثقة و لذلك 
ينبغي اأن ن�سجعه على فعل كل �سيء بنف�سه 
و علينا ان ننتبه على عدم ال�رصاخ يف وجهه 
حينما ال يفعل ما نطلب منه اأو حينما يفعل 
�سيئا خاطئ من تلقاء نف�سه الن ذلك يزيد 
من فقدان الثقة لديه يجب عليا اأن ال نعوده 
على االعتماد على االآخرين بل نعوده على 
هذا  و  نف�سه  على  االعتماد  و  اال�ستقاللية 
�سيتحقق من خالل عدم تلبية كل طلباته من 

دون اأن يبذل اأي جهد 
اقرانه  مع  الطفل  دمج  و  تقريب  حماولة 
اإىل  بالتوحد  امل�سابني  االأطفال  مييل 
يكون  و  بهم  االت�سال  و  الكبار  مع  التعامل 
مع  تعاملهم  من  اأ�سهل  الكبار  مع  تعاملهم 
االأطفال ال�سغار و قد يرجع هذا اإىل تفهم 
الكبار  لطفل التوحد او نتيجة تعوده عليهم 
اأنف�سهم  تطويع  يحاولون  الأنهم  لرمبا  او 
الطفل  تقريب  علينا  لذلك  و  خلدمته 
املتوحد من االأطفال االآخرين و نعلمه كيف 

يلعب و يتفاعل معهم 
النمطية  احلركات  عن  الطفل  �سغل  رابعا 
لديهم  املتوحدين  االأطفال  اغلب  اإن   :
حركات منطية مبتكرة يفعلونها ليل نهار و 
ينزعجون حينما تنهاهم عن فعلها و حتاول 
لي�ض  عنها  ننهاهم  ان  علينا  لذلك  وقفها 
بالكالم اأو باأمرهم بالتوقف عنها اأو حماولة 
اإمنا  اأو معاقبتهم عند فعلها و  وقفها عنوة 
ننهاهم عنها باأن ن�سغلهم دائما و ال نرتكهم 
مع اأنف�سهم يكررون هذه احلركات و االأفعال 

النمطية 
 : االن�سان  التوا�سل  على  الرتكيز  خام�سا 
ال  و  االآخرين  بوجود  اإال  اإن�سانا  يكون  ال 
توا�سله  مبدى  اإال  اإن�سانيته  مدى  يكت�سب 
معهم و لذلك فمن املهم اأن نركز يف تعاملنا 
التوا�سل  تنمية  على  املتوحد  الطفل  مع 
نعطي  اأن  يكفي  فال  اللفظي  و  الب�رصي 
جناحه  مبجرد  يرغبه  اأو  يريده  ما  للطفل 
يف مهمة ما طلبت منه بل يجب اال تعطيه 
هذا ال�سيء اإال عند ينظر يف وجهك و كذلك 
يتحدث  من  وجه  يف  النظر  على  ت�سجعه 
توجد  اللذين  لالأطفال  بالن�سبة  و  وجهه  يف 
لديهم القدرة على الكالم فيجب ان ن�سجعه 

على الكالم حتى يح�سل على ما يريد 
التاأكد من فهم الطفل ملا نطلبه و  �ساد�سا 
من  نطلب  عندما  فيه  النجاح  على  قدرته 
الطفل مهمة ما او فعل اأي ن�ساط علينا اأوال 
نطلبه  و ملا  لنا  الطفل  فهم  التاأكد من  من 
منه الأنه اأحيانا يكون رف�ض الطفل اأو اإبدائه 
للمقاومة عند التدريب ال يرجع  لعدم رغبته 
ملجرد  اأو  والده  اأو  معلمه  مع  التعاون  يف 

الرف�ض و اإمنا لعدم فهمه ملا نطلبه منه 
االأبحاث  اثبت  اللعب  على  التدريب  �سابعا 
النمو  دورا مهما يف  اللعب  اأن  الدرا�سات  و 
و  االنفعاالت  لتفريغ  طريقة  و  اأ�سلوب  فهو 

من  لذلك  االنفعالية  اال�سطرابات  عالج 
و  اللعب  على  التوحد  طفل  تدريب  املهم 
كيفية اال�ستمتاع به و م�ساركته االآخرين يف 
اللعب و بع�ض االأطفال املتوحدين يف�سلون 
تنظيم  و  امليكانيكية  و  الرتكيبية  االألعاب 
و  منظمة  اأ�سكال  و  ال�سفوف  يف  االألعاب 
تعلمهم  و  تدريبهم  يف  هذا  ا�ستغالل  علينا 

الإحداث مزيد من التقدم 
يحدث  ال  قد  التعامل  طرق  توحيد  ثامنا 
تقدم يف حالة الطفل املتوحد رغم اإتباعنا 
ذكرها  ال�سابق  الن�سائح  و  املبادئ  ملعظم 
اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  ال�سبب  يرجع  و 
عن  يختلف  املنزل  يف  التعامل  اأ�سلوب  اأن 
اأو  املركز  اأو  املدر�سة  يف  التعامل  اأ�سلوب 
اأن  يجب  لذلك  بتا  يوجد  التي  املوؤ�س�سة 
الطفل  مع  به  نتعامل  الذي  االأ�سلوب  يكون 
يوجد  كل مكان  واحدا يف  اأ�سلوبا  املتوحد 

فيه طفل
عن  الدفاع  على  الطفل  تدريب  تا�سعا 
ي�ستطيع  ال  بالتوحد  امل�ساب  الطفل  نف�سه 
ي�ستطيع  ال  و  نف�سه  عن  الدفاع  الغالب  يف 
ال  انه  حتى  اخلطر  م�سدر  عن  التعرف 
كان  ولو  منه  اخذ  ما  ي�سرتد  اأن  ي�ستطيع 
من  الكثريين  يحزن  االأمر  هذا  و  طعامه 
ا�رص االأطفال املتوحدين لذلك فمن املهم 
كيفية  و  العدوان  رد  كيفية  على  ندربهم  اأن 
الهروب من م�سدر اخلطر و كيف يدافع عن 
نف�سه و كيف يتعامل مع ما يعرت�ض طريقه 

عا�رصا تدريب الطفل على تقبل التغيري اإذا 
مع  التعامل  الروتني يف  عن  نبتعد  اأن  اأردنا 
نوؤهل  اأن  علينا  فينبغي  املتوحدي  الطفل 
الطفل للتعامل مع التغيري و تقبله علينا اأن 
اأن يتعامل مع  اأن عليه  جنعل الطفل يعرف 
ماذا  له  نو�سح  و  ن�رصح  اأن  علينا  و  الواقع 
�سنفعل قبل قيامنا به و لذلك يجب ان نبداأ 
البداية ثم بعد ذلك  الب�سيطة يف  بالتغريات 

يف التغريات الكبرية 
اأن�شطة و العاب الطفال التوحد :

التي  االأن�سطة املختلفة  العديد من   يوجد 
ميكن لالأم  اختيارها لطفلها اإذا كان م�ساباً 
فني  عمل  ك�سنع  التوحد  طيف  با�سطراب 
مثال فمعظم اأطفال التوحد مييلون للفنون، 
اإبداعهم  عن  التعبري  ال�سهل  من  ويجدون 
الفنية،  االأن�سطة  خالل  من  وموهبتهم 
االألوان  مع  العمل  فاإّن  ذلك،  من  واالأهم 
االأطفال،  هوؤالء  لدى  احل�سي  التطور  يعزز 
وميكن لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
واأقالم  التلوين  باأقالم  الر�سم  �سنوات  و9   5
�سناً  االأكرب  لالأطفال  ميكن  بينما  ر�سا�ض، 
اخلا�ض  الطالء  اأو  مائية  باألوان  التلوين 
الأن  اإبداعاتهم  تقدير  من  والبد   ، بالتلوين 
ثانيا  كبري  ب�سكل  حتفيزهم  �ساأنه  من  هذا 
على  ي�ساعدهم   فهو  حريف  بعمل  القيام 
احلريف  فالعمل  اأ�سابعهم  براعة  حت�سني 
الزهور  و  الورقية  الفرا�سات  مثل  الب�سيط 
مثال لي�ض من اأجل اإ�رصاكهم به فقط  واإمنا 
مل�ساعدتهم اأي�ساً على تطوير ال�سرب واي�سا 
من  خمتلفة  اأنواع  الإن�ساء  بالطني  اللعب 
الق�س�ض  قراءة  ثالثا  واملج�سمات  النماذج 
لالأطفال  مهم  تفاعلي  ن�ساط  الق�سائد   و 
على  ت�سجيعهم  وميكن  بالتوحد  امل�سابني 
كما  الق�س�ض،  من  االأ�سطر  بع�ض  قراءة 
مع  الق�سائد  حفظ  على  ت�سجيعهم  ميكن 
واالأنا�سيد  املو�سيقى  �ساد�سا  االأحداث 
من  يعانون  الذين  االأطفال  اأن  لوحظ  فلقد 
ا�سطرابات طيف التوحد غالباً ما يتفاعلون 
املو�سيقى،  ا�ستخدام  مع  اإيجابي  ب�سكل 
االآالت  على  العزف  تدري�سهم  يتم  وعندما 

ما  غالباً  فاإنهم  الب�سيطة،  املو�سيقية 
حتّفز  فاملو�سيقى  بحما�ض؛  ي�ستجيبون 
العمليات  حتّفز  كما  املخية  الكرة  ن�سفي 
املعرفية، يحب معظم االأطفال اأي�ساً الغناء 
اأن�سطة  يف  وامل�ساركة  جديدة  اأغاٍن  وتعلم 

الغناء بفعالية كبرية.
األعاب الطفولة وجعل االأطفال الذين يعانون 
اأكرث  التوحد يكّونون �سداقات لي�سبحو  من 
اجتماعية، قد يكون من االأف�سل اللجوء اإىل 
االألعاب ال�سعبية ال�سائعة وهذه االألعاب لي�ست 
من  بالكثري  تنفذ  اأن  وميكن  للغاية  معقدة 
املرح وقد تكون فكرة جيدة الرتكيز دائماً 
على املواهب الفريدة لطفل حتى يلعب لعبة 
اأكرث راحة كتنظيم فريق  تبني ثقته وجتعله 
يتطلب  وقد  الريا�سة  ممار�سة  و  ريا�سي 
االأمر القليل من ال�سغط جلعلهم ميار�سون 
ريا�سات تتطلب االحتكاك اجل�سدي فيجب 
ان نحاول ت�سغيلهم و اإدماجهم فيها. لككنا 
احل�سية  االأن�سطة  اختيار  على  جمربون 
الب�سيطة ال�سهلة  يف الطبيعة مثل الغمي�سة 

و اجلري و القفز .

ح�شا�شية ال�شوء وال�شوت والروائح :

عام 1960، قامت الباحثتان يف جمال التوحد 
�سايل روجرز و�سايل اأوزونوف مبراجعة 75 
املر�ض  اإعدادها عن هذا  بحثية مت  ورقة 
واأ�سارت النتائج اإىل اأن اأطفال التوحد غري 
متوافقني مع حوا�سهم وهو ما ميكن و�سفه 

باخللل احل�سي.
اأن  هي  البحثية  الورقة  يف  االأهم  املعلومة 
بالفعل  يتاأقلم  اأن  ميكن  بالتوحد  امل�ساب 
عالقة  لها  ما  و  املختلفة  ت�سوراته  مع 
بال�سوت وال�سورة والرائحة يف حال تدريب 
واأن امل�ساكل احل�سية هي  نف�سه على ذلك 
امل�سببة مل�سكالت اأخرى لدى طفل التوحد 
وا�سطرابات  الطعام  تناول  عادات  مثل 
الطفل  م�ساعدة  واالأهم هو حماولة  النوم. 
على تنظيم املعلومات احل�سية حتى يتمكن 
وامل�ساركة  منا�سب،  ب�سكل  اال�ستجابة  من 
العيادات  بع�ض  يف  اليومية  االأن�سطة  يف 
اخلطوات  على  االآباء  وتدريب  واملدار�ض، 

التي يجب اتخاذها يف املنزل.
من  حاولوا  بدرا�سة   باحثني  قام   حيث 
االأنظمة  تفاعلت  كيف  معرفة  خاللها 
-التي  لالأطفال  االإرادية  غري  الع�سبية 
اإىل  الطوعية  غري  االإجراءات  يف  تتحكم 
حد كبري- مع ال�سو�ساء. يف هذه التجربة، 
يف  العرقية  الغدد  ا�ستجابة  بقيا�ض  قاموا 
التوحد  من  يعانون  الذين  االأطفال  اأيدي 
اأو دونه، ووجد الباحثون اأن اأطفال التوحد 
االأطفال  من  اأقوى  ذاتية  فعل  ردود  لديهم 

غري امل�سابني به.
اأجنلو�ض  لو�ض  يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  و 
اأي�سا  ا�ستخدم العلماء اختبارا اآخر لدرا�سة 
اأخذوا  التوحد.  يف  واللم�ض  ال�سمع  حوا�ض 
تعر�سهم  االأطفال حني  اأدمغة  فحو�سا من 
واالأ�سوات  ن�سبيا،  املعتدلة  لل�سو�ساء 
من  ن�سيج  وخد�ض  ال�ساخبة،  املرورية 
الذين  االأطفال  اأن  النتائج  فاأظهر  ال�سوت  
اأكرب  ن�ساط  لديهم  التوحد  من  يعانون 
بع�ض  ت�سري  لذا  الدماغ   مناطق  بع�ض  يف 
لطفل  الع�سبي  اجلهاز  اأن  اإىل  الدرا�سات 
مع  خمتلف  ب�سكل  يتفاعل  قد  التوحد 

ال�سوت
اأنه غالبا  له ووجد  الب�رصي  الرتكيز  وبتتبع 
اأو  واحلواف  ال�سور  مركز  اإىل  ينظر  ما 
و  ال�سور  تلك  داخل  امل�ستقيمة  اخلطوط 
يطيل  اأمامه  واحدة  بوؤرة  يتعدى  ال  تركيزه 

النظر اإليها

التوحد عند البالغني :

فاالآباء   »Web md« موقع   وبح�سب 
ال�سغار  االأطفال  فى  يبحثون  واالأمهات 
مثل   للتوحد  الكال�سيكية  االأعرا�ض  عن 
املتكررة  واحلركات  بالعني  االت�سال  قلة 
هذه  عن  بحًثا  االأطفال  جميع  فح�ض  ويتم 
اأحيان  فى  الأطباء  زياراتهم  يف  العالمات 
فى  �سعوبات  اأنه  على  ت�سخي�سه  يتم  اأخرى 
اكت�ساف  بدون  االأمر  ي�ستمر  وقد  التعلم 
من  الع�رصينيات  يف  اأو  ال�سباب  �سن  حتى 
ال�سخ�ض  يكون  اأن  جدا  املمكن  فمن  العمر 
البالغ م�ساًبا با�سطراب طيف التوحد ولديه 
اأعرا�ض خفيفة اإىل حد ما، ولهذا ال�سبب مل 

يتم ت�سخي�سه منذ �سغره
حدة،  اأكرث  اأعرا�ض  لديه  كان  لو  حتى  ولكن 
فى  خطاأ  حدث  قد  يكون  اأن  املمكن  فمن 
يخطئون  قد  االأطباء  من  وكثري  الت�سخي�ض، 
وبني  بينه  ويخلطون  التوحد  ت�سخي�ض  فى 
ا�سطراب  اأو  احلركة  وفرط  االنتباه  نق�ض 

الو�سوا�ض القهري اأو غريه.
ي�سعى بع�ض البالغني اإىل ت�سخي�ض ا�سطراب 
طيف التوحد عندما يت�سح اأن اأحد اأطفالهم 
لديهم  االأ�رصة  اأفراد  من  اآخر  فرد  اأي  اأو 
م�ساباً بالتوحد، بينما يتم توجيه االآخرين يف 
هذا االجتاه من قبل املعالج اأو الطبيب الذي 

يعالج اأحد اأبنائهم.
فاإن   additudemag موقع   وح�سب 
عند  التوحد  ملر�ض  ال�سائعة  االأعرا�ض 

البالغني تكمن يف :
-�سعوبة يف تف�سري ما يفكر فيه االآخرون اأو 

ي�سعرون به.
لغة  اأو  الوجه  تعبريات  تف�سري  يف  -م�سكلة 

اجل�سد.
�سعوبة تنظيم امل�ساعر.

-م�سكلة يف متابعة احلديث.
اأو  املتكررة  ال�سلوكيات  لعمل  -ميل 

الروتينية.
-االت�ساق ال�سارم مع الروتني اليومي.

فرع  مثل  معني،  مبو�سوع  عميقة  -معرفة 
معني من العلوم اأو ال�سناعة.

�سلوكيات  يظهروا  اأن  ا  اأي�سً للبالغني  -ميكن 
ومو�سوعي  حمدد  اهتمام  ولديهم  متكررة 
مبو�سوع معني مثل الفرق الريا�سية اأو جمال

الكفالة النف�شية الأطفال التوحد : 

اوال الكفالة هي جمموعة التقنيات العالجية 
و احليل الذهنية التي ي�ستعملها الفاح�ض من 
التحقيق  اأو  نف�سي  ا�سطراب  اأي  عالج  اجل 
االختبارات  على  باالعتماد  ذلك  و  منه 
النف�سية و درا�سة احلالة املر�سية و قد تعمل 
الكفالة النف�سية معنى امل�ساعدة و االهتمام 
اجتاه �سخ�ض غري قادر على القيام باأموره او 

يعاين من اكتئاب و احرتاق نف�سي 
و يتم التكفل النف�سي باأمهات اأطفال التوحد 
التي  للظروف  النف�سي  التوافق  اجل  من 
تعي�سها مع ابنها باعتباره م�سوؤولية كبرية على 
عاتقها و غالبا ما يكون �سغلها ال�ساغل طوال 

اليوم 
نف�سي  عالج  طريق  عن  يتم  بهن  فالتكفل 
بامل�ساندة كاإقامة اأفواج و جمع كل احلاالت 
ت�ساعد  درو�ض حت�سي�سية  و  دورات  اإعطاء  و 

االأم على معرفة كيفية التعامل مع ابنها  
على  ي�ساعد  مما  توجيهات   و  اإر�سادات 
اإح�سا�ض  تنمية  و  التوتر  و  القلق  تخفيف 
تقبل  على  م�ساعدتها  و  الذات  نحو  موجب 
من  يفيد  الذي  اال�سرتخاء  املختلف،  ابنها 
من  يقلل  و  الع�سلي  التوتر  من  التحقيق 

االإحباط و الطاقة ال�سلبية  
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يقال عندما تعرف عدوك 
يف نقاط �شعفه و نقاط 

قوته يكون من ال�شهل عليك 
التحكم يف احلرب.  لكن 

ماذا اإن كنت يف مواجهة مع 
ا�شطراب حلد االآن ال منلك 

اأ�شبابا حقيقية ملمو�شة 
ناأخذها كركيزة اأثناء 

الت�شخي�ص ؟
فالتوحد اليوم يوؤرق املاليني 

من االأمهات و العائالت , 
فالطفل لي�ص مذنبا اإن خلق 
خمتلفا لكن الذنب يكمن يف 

الظروف التي حتول دون 
جعل االأولياء يتكيفون مع 

الو�شع فتقبل امل�شكلة و 
االختالف هي اأول خطوة 

احلل امل�شكلة نف�شها.

ا�شطرابات ذاتوية توؤثر على قدرة الطفل

�لأ�ضر �جلز�ئرية ومر�ض �لتوحد... حرب �ضد جمهول

بقلم االأخ�شائية النف�شانية:
هابط ملعيد

اجلزء02



الأربعاء 29  جويلية  2020  املوافـق  لـ 08 ذو احلجة   1441ه �أقالم9

ظهرت حركة عدم النحياز 
بعد النهيار يف �سهر �سبتمرب 

1961م، حيث كان لها دور 
�سيا�سي كبري منذ ن�ساأتها 

التي تزامنت مع الذورة التي 
و�سلت لها احلرب الباردة 

التي ميزها �سراع حاد بني 
املع�سكرين ال�سرقي بقيادة 

الحتاد ال�سوفياتي والراأ�سمايل 
الغربي بقيادة الوليات 
املتحدة الأمريكية، فقد 

عملت احلركة على احلفاظ 
على ال�سلم والأمن الدوليني 

و�ساهمت اأي�سا يف ح�سول 
عديد من الدول امل�ستعمرة 

على ا�ستقاللها وت�سفية 
الأنظمة ال�ستعمارية، 

وتاأ�سي�س دول جديدة ذات 
�سيادة تتمتع �سعوبها باحلرية.  

من اإجنازات الدبلوما�سية اجلزائرية

�جلز�ئر وحركة عدم �النحياز –مو�قف وحمطات تاريخية
عدم  حلركة  العامة  -01املبادئ 

النحياز: 

عدم  �سيا�سة  ملفهوم  تعريف  �أول  حدد 
�إذ   ،1961 عام  بلغر�د  موؤمتر  يف  �النحياز 
�ل�سيا�سة  بتلك  توؤمن  �لتي  �لدولة  �أن  قرر 

يجب �أن تتبع �ملبادئ �لتالية:
قائمة  م�ستقلة  �سيا�سة  تنهج  �أن  يجب 
�ل�سيا�سية  �لنظم  ذ�ت  �لدول  تعاي�ش  على 
�أو  تنحاز،  و�أال  �ملختلفة،  و�الجتماعية 

تظهر �جتاها يوؤيد هذه �ل�سيا�سة.
يجب �أن توؤيد �لدولة غري �ملنحازة حركات 

�ال�ستقالل �لقومي.
حلف  يف  ع�سو�ً  �لدولة  تكون  �أال  يجب 
بني  �رص�ع  نطاق  يف  مت  جماعي  ع�سكري 

�لدول �لكربى.
�تفاقية  يف  طرفا  �لدولة  تكون  �أال  يجب 

ثنائية مع دولة كربى.
لدولة  �سمحت  قد  �لدولة  تكون  �أال  يجب 
�إقليمها  �أجنبية باإقامة قو�عد ع�سكرية يف 

مبح�ش �إر�دتها.

حركة  مببادئ  اجلزائر  -02اإلتزام 
عدم النحياز: 

موقفها  عن  �جلز�ئر  عربت   
�لدبلوما�سي �لثابت جتاه ما كان يحدث يف 
�ل�رصقي  �لعامل من �رص�ع بني �ملع�سكرين 
حركة  مببادئ  �لتام  و�لتز�مها  و�لغربي، 
جملة  يف  �سادر  مقال  خالل  من  �النحياز 
دعم  »�إن  يلي:  ما  ت�سمن  حيث  �ملجاهد 
ق�سايا �لتحرر يف �لعامل ومنا�رصة �ل�سعوب 
و�ال�ستقالل  �حلرية  �جل  من  �ملكافحة 
�الأ�سا�سية  �ملبادئ  بني  من  تز�ل  وال  كانت 
�جلز�ئرية  للثورة  �لثابتة  و�الأهد�ف 
وقيادتها �ل�سيا�سية، و�سعبها �ملنا�سل �لذي 
وعرف  �ال�ستعمار،  وويالت  مر�ر�ت  ذ�ق 
و�لتحدي يف  و�ال�ستبد�د  �ال�ستغالل  معاين 
�سوء هذه �حلقيقة وتاأكيد� ملوقف �جلز�ئر 

�لثابت يف دعم كفاح �سعب �إفريقيا«. 
�جلز�ئر  موقف  �أي�سا  وتاأكد   
يف  وردت  �سيا�سية  ت�رصيحات  خالل  من 
مطبوعات عديدة لوز�رة �العالم و�لثقافة 
�لتي  �أن �جلز�ئر  و�أكدت على  و�لتي ذكرت 
باإمكانها  يكن  مل  ��ستقاللها  على  ح�سلت 
�إال �أن جتند كل �إمكانياتها لتكون م�ساغلها 
من  لعملها  مر�آة  �خلارجي  �ل�سعيد  على 

�جل �لتنمية يف �لد�خل، فاملو�قف 
تتما�سى  �جلز�ئر  عنها  د�فعت  �لتي 
ومطامع �الأغلبية �لكربى لالإن�سانية 
طرف  من  تطورها  �أوقف  �لتي 
من  عرقلته  متت  �أو  �ال�ستعمار، 
�المربيالية  �أو  �جلديد  �ال�ستعمار 
عن  يبحث  �الختيار  هذ�  �أن  �إال 
و�ملن�سقة  �ل�رصيعة  للتنمية  طرق 
مير حتما باإيجاد نظام دويل جديد 
�ل�سيا�سة  �لق�ساء على هذه  يتم فيه 
حتفظ  دون  �جلز�ئر  م�ساركة  جند 

و�لتز�مها مببادئ عدم �النحياز.

باإقامة  اجلزائر  -03مطالبة 
نظام دويل جديد: 

يف  �مل�ستعمرة  جنب  �إىل  �جلز�ئر  وقفت 
�إفريقيا و��سيا و�أمريكا �لالتينية ومل تتو�ن 
يف عهد �لرئي�ش هو�ري بومدين يف �حلديث 
�إىل  ن�سالها  بدفع  و�اللتز�م  ق�ساياها  عن 
�الأمام ماديا ومعنويا خا�سة يف ظل حركة 

عدم �النحياز، و�ساهمت يف ذلك من خالل 
�لند�ء �لذي وجهه �لرئي�ش هو�ري بومدين 
�قت�سادي عاملي جديد  �إقامة نظام  الأجل 
�مل�سنعة  قيود  من  �لثالث  �لعامل  يحرر 
بني  �لبناء  �حلو�ر  مرة  كل  يف  م�سجعا 
�ملتو��سل  �حلو�ر  وهو  و�جلنوب.  �ل�سمال 
تتبناه  و�لذي  �لدولية،  �للقاء�ت  كل  يف 
�جلز�ئر وتعمل جاهدة على �إر�ساء قو�عده 
�ملتينة منا�سلة دوما من �جل تطهري �جلو 
هنا  تندلع  �لتي  لالزمات  وتفاديا  �لدويل 
وهناك خ�سو�سا منها �لتي يكون ميد�نها 
�ل�سيطرة  جر�ء  من  �لثالث  �لعامل  بلد�ن 
من  كثري  على  جتثم  �لتي  �ال�ستعمارية 
�ال�ستعمار  و��ستغالل  �الإفريقية،  �لبلد�ن 
�لد�خلية  �ل�سوؤون  يف  و�لتدخل  �جلديد 
�لعن�رصية  �الأنظمة  تر�سيم  وحماوالت 
�لقارة  �من  تهدد  �أخطار�  ت�سكل  هذه  كل 
من  طرحها  �جلز�ئر  حاولت  �الإفريقية. 
�ملنعقد  �النحياز  دول عدم  موؤمتر  خالل 

يف يوم 5 �سبتمرب 1973 باجلز�ئر.
�أهد�ف  الأجل  كانت  �جلهود  هاته  كل 
معينة وهي �لق�ساء على �الأ�سباب �لعميقة 
�لغنية  �لبلد�ن  بني  و�لفروقات  للنز�عات 
و�لبلد�ن �لفقرية مما �أدى النعد�م �لتو�زن 
و�ال�ستقر�ر، يف هذ� �الإطار يقول بومدين: 
�لكربى  �المربيالية  �لقوة  �إر�دة  �أن  فعال 

على  �ملت�سلطة  مو�قعها  حماية  ك�سب  يف 
�ل�سلوك  كانت هي خط  �لعاملية،  �لرثو�ت 
�لقوى ذلك  تنتهجه  �لذي ما فتئت  �لد�ئب 
تاريخية  ظاهره  �ال�ستعمار  ظاهرة  �أن 
تدور  با�ستمر�ر  و�سلت  �ل�سور،  متعددة 
من  �لعاملية  �ملو�رد  �متالك  م�سالة  حول 

طرف �الأقوياء على ح�ساب �ل�سعفاء. 
على هذ� �لنحو �نطلقت �جلز�ئر يف طرح 
كيان  وتهدد  �لعامل،  و�جهت  �أزمة  �أخطار 
�لب�رصية كلها يف �مل�ستقبل، فكان ر�ئد� يف 
فتح �آفاق جديدة يف �لعالقات �القت�سادية 
�لعاملية و�سباقا �إىل �ملطالبة بدميقر�طية 
كان  وقد  جمموعها،  يف  �لدولية  �لعالقات 
هذ� بعد �أن و�سع �الأ�س�ش �ل�سحيحة لبالده 
وغري �لعالقات �الإنتاجية فيها، لتكون مثاال 
�أما  �لقول  عن  �لعمل  تقدميه  عن  يربهن 
�ملعنيني �الأو�ئل من دول �لعامل �لثالث فيما 
يتعلق باأزمة �لتخلف و�ال�ستغالل و�ل�سيطرة 
�الأجنبية وليوؤكد للطرف �لثاين �ملتعنت من 
�لبلد�ن �ل�سناعية على �أن �ملطالبة بتعديل 

�عتماد  معناه  لي�ش  �لدولية  �لعالقات 
م�ساكلها  حل  يف  عليها  �ملتخلفة  �لبلد�ن 
جر�ء  من  لو�سعيتها  �ملت�سببة  �أن  رغم 
�ال�ستغالل  بل �ملئات من  �ل�سنني  ع�رص�ت 
وثرو�تها  �لب�رصية  لطاقاتها  و�الحتكار 

�لوطنية وبا�سرت�تيجيته �ملعهودة.

للرئي�س  تاريخية  -04مواقف 
اجلزائري هواري بومدين: 

بومدين  هو�ري  �جلز�ئري  �لرئي�ش  كان 
�سديد �حلر�ش على حتقيق �الأهد�ف �لتي 
�النحياز،  عدم  حركة  �إليها  ت�سعى  كانت 
�أوربا  باأن  ت�رصيحاته  �إحدى  يف  جاء  حيث 
جهودها  تكتل  �أن  وحتاول  نف�سها  تنظم 

م�ساحلها  عن  دفاعا  �سفوفها  وت�سم 
�سبيهة  خا�سة  بالد  وهناك  �خلا�سة، 
�أي�سا  تعمل  و�ل�سني  باليابان  بالقار�ت 
�لعامل  دول  ونحن  م�ساحلها  فيه  ملا  على 
للدفاع  �لعمل  �إىل  ما�سة  حاجة  يف  �لثالث 
�لفقرية  �لدول  �أن  و�عتقد  م�ساحلنا  عن 
�أحوج ما تكون يف هذه �ملرحلة �إىل �لتعاون 
�نق�سم  لقد  �مل�سرتك  و�لعمل  و�لت�سامن 
كان  و�إذ�  و�أغنياء  فقر�ء  �إىل  �ليوم  �لعامل 
يقول  �سعار�  �ملا�سي  يف  رفع  قد  �لبع�ش 
بد  ال  فانه  �حتدو�«  �لعامل  عمال  »يا  فيه 
�لعامل  فقر�ء  »يا  هو  �سعار جديد  رفع  من 
يكون  �لقدمي  �ل�سعار  وبهذ�  �حتدو�« 
�لرئي�ش بومدين من �ساغ نظرية �لتطاحن 
كان  �إذ�  �لعامل، حيث  �ملقبل يف  و�لت�سادم 
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ت�سمل  �أن  بد  ال  �نعكا�ساتها  فان  �لب�رص 
�الإن�سانية جمعاء �إذ� مل ي�سارع بفتح �ملجال 
يف  عليها  للتغلب  �لثالث  �لعامل  بلد�ن  �أمام 
�جلز�ئري  �لزعيم  يكتف  ومل  �مل�ستقبل. 
بهذ�، بل تعد�ه �إىل �مل�ساهمة �لفعلية 
يف حتمل �مل�سوؤولية �أمام �سكان �لعامل 
و�لدفاع  با�سمهم  للتحدث  �لثالث 

عنهم. 
�لعامة  للجمعية  �لطارئة  �لدورة  ويف 
�أفريل 1974م للنظر يف م�ساكل  يوم 9 
�ملو�د �الأولية يف تنمية �لعامل �لثالث. 
�أن  للده�سة  يدعو�  فمما  قال:  عندما 
بغزو  �حلايل  �لعقد  �الإن�سان  يد�سن 
�خلارقة  �لرب�عة  بهذه  مربهنا  �لقمر 
على �أن قدرته �لعلمية و�لفنية هي يف 
�لتي تطرحها  �مل�ساكل  �عقد  م�ستوى 
عجزه  يكون  يكاد  حني  يف  �لطبيعة 
�لبوؤ�ش �لتي  �أمام ماأ�ساة �لفقر  مطلقا 
ت�سد بخناق �لعامل يف �حلقيقية �أن �ل�رص�ع 
تكدي�ش  تريد  �لتي  �مل�سنعة  �لبلد�ن  بني 
�كرب قدر ممكن من �الأرباح كي ت�ستغن يف 
�قرب وقت ممكن عن �ملو�د �الأ�سا�سية �لتي 
�لنامية  �لبلد�ن  �لثالث، وبني  �لعامل  ينتجها 
�لفرتة  هذه  ت�ستفيد يف  �أن  على  �مل�سممة 

�لتاريخية لت�سع �لقو�عد �الأ�سا�سية لتنميتها 
وحتررها �القت�سادي �أن هذ� �ل�رص�ع يجعل 
م�سكلة �سعر �ملو�د �الأ�سا�سية جتاوز نطاق 
ق�سية  لت�سبح  �ل�رصفة،  �لتجارية  �لنظرة 
وبقاء  م�سري  عليها  يتوقف  �إ�سرت�تيجية 
تعالج  �أن  يجب  هنا  ومن  �ملنتجة  �لبلد�ن 

بحذر بالغ.
تبلورت  �لتخلف  م�ساكل  فان  وبالفعل 
�لتبادل  معدل  تدهور  عن  وترتبت 
�لتجاري للدول �ملتخلفة مع �لدول 
�ملتقدمة و�نعد�م �لتو�زن و�لعدل يف 
�ملو�د �الأولية و�نعد�م �لدميقر�طية 
و�لدويل  �ملايل  �مليكانيزم  يف 
كبري يف  دور  لها  م�ساكل  كلها  وهي 
مر�حل تطور �قت�ساد �سعوب �لقارة 
�لتجارية  �لناحية  فمن  �الإفريقية 
و�حدة  ل�سوق  �لتبعية  م�سكلة  نحدد 
�لتعامل  فيه  جند  �لذي  �لوقت  يف 
يكون  يكاد  �لبع�ش  بع�سها  مع 
�لتنمية  ناحية  من  والأنه  منعدما، 
جند معدل منو �الإنتاج يقل عن %5 
تعك�ش  ظاهرة  وهي  تقريبا،  �سنويا 
�ال�ستثماري  �لن�ساط  �نخفا�ش 
�لنقدية  ناحية �مل�ساكل  �ملنتج من 
فاإنها ت�سكل �رص� كبري� على �لقدرة 
الأنه  نظر�  �ملال  ر�أ�ش  تكوين  يف 
منتجات  �أ�سعار  فيه  جند  �لذي  �لوقت  يف 
�لدول �لنامية منخف�سة �لثمن يف �الأ�سو�ق 
�مل�ستوردة  �ملنتجات  �أ�سعار  �لدولية، جند 
�أدى  مما  مرتفعة  �ل�سناعية  �لبالد  من 
�إىل تدهور �سديد يف معدل  بطبيعة �حلال 

�لتبادل �لتجاري.
مو�قف  �تخذت  �مل�ساكل  لهاته  ونظر� 
�لبحث  نتيجة  هي  م�سرتكة  جماعية 
من  و�نطالقا  و�ملناق�سة،  و�لت�ساور 
�الإفريقية  �لدول  �هتمت  �ملبد�أ  هذ� 
�لتنمية  �لتجارة،  يف  �لثالث  باملو�سوعات 
بحق  توؤمن  فاجلز�ئر  �لنقدية.  و�مل�ساكل 
و�ال�ستقالل  �ل�سيادة  �حلرية،  يف  �ل�سعوب 
مظاهر  من  مظهر  �أي  تظهر  �أن  وترف�ش 
�الإجحاف، وتاأبى �أن حتيد عن مبادئ ثورة 
نوفمرب �خلالدة �لتي تن�سجم �ن�سجاما كليا 
مع مبادئ �ملنظمة �الأممية نف�سها وحركة 

عدم �النحياز ومنظمة �لوحدة �الإفريقية
وبكل  �جلز�ئر  �أثبتت  بومدين  قال  وهكذ� 
حرب  �أثناء  كانت  ومثلما  �أنها  تو��سع 
�سعوب  مكافحي  طليعة  يف  هي  �لتحرير 
�لعامل �لثالث و�أ�سبح �حلديث عن �جلز�ئر 
�النحياز  عدم  جز�ئر  عن  �حلديث  يعني 
�لعادلة  �لق�سايا  مع  �اللتز�م  جز�ئر  وعن 
�جلز�ئر  �رت�سته  �لذي  �ل�سعب  و�لطريق 
�لتي  للم�ساكل  �حللول  الإيجاد  فيه  وت�سري 
�لعامل  �سعوب  من  كو�حد  �سعبها  يو�جهها 
�لثالث . وقد �أ�سفرت �رصخة �جلز�ئر ممثلة 
على  بومدين  هو�ري  رئي�سها  �سخ�سية  يف 
م�سادقة دورة �جلمعية �لطارئة على ميثاق 
وو�جبات �لدول �القت�سادية، وعندئذ بد�أت 
�لفكرة جتد طريقها �إىل �آذ�ن �أولئك �لذين 
�لب�رصية  ثلثي  ملطالب  جتاهال  �سدوها 
و�أمام �الإ�رص�ر �لن�سايل البن �جلز�ئر �لبار 
بومدين وبعزميته �لتي ال تقهر حقق خالل 
�ستظل  �نت�سار�ت  للمجموعة  رئا�سته  مدة 
وبرهن  �لزمن  من  حقبة  با�سمه  مقروءة 
�أمامها متى  الأعد�ء �جلز�ئر ال �سيء يقف 
حقوقها  ال�سرتد�د  �نتف�ست  ومتى  نه�ست 

�مل�سلوبة.

بقلم الأ�ستاذ فرحاين
 طارق عزيز. 

اجلزائر  " اأ�سفرت �سرخة 
ممثلة يف �سخ�سية رئي�سها هواري 

بومدين على م�سادقة دورة اجلمعية 
الطارئة على ميثاق وواجبات الدول 
القت�سادية، وعندئذ بداأت الفكرة 
جتد طريقها اإىل اآذان اأولئك الذين 

�سدوها جتاهال ملطالب ثلثي الب�سرية 
واأمام الإ�سرار الن�سايل لبن اجلزائر 
البار بومدين وبعزميته التي ل تقهر 
حقق خالل مدة رئا�سته للمجموعة "

جنب  اإىل  اجلزائر  " وقفت 
امل�ستعمرة يف اإفريقيا وا�سيا واأمريكا 

الالتينية ومل تتوان يف عهد 
الرئي�س هواري بومدين يف احلديث 
عن ق�ساياها واللتزام بدفع ن�سالها 
اإىل الأمام ماديا ومعنويا خا�سة يف 

ظل حركة عدم النحياز، و�ساهمت 
يف ذلك من خالل النداء الذي وجهه 
الرئي�س هواري بومدين لأجل اإقامة 

نظام اقت�سادي عاملي جديد يحرر 
العامل الثالث من قيود امل�سنعة 

م�سجعا يف كل مرة احلوار البناء بني 
ال�سمال واجلنوب "



الفرن�سي  بري�ست  نادي  اإدارة  تعول 
العبها  بخدمات  االحتفاظ  على 
بلقبلة من  الدويل اجلزائري هاري�س 
النادي  مع  امل�سوار  موا�سلة  اجل 
هذا  ويف  املقبلة،  املوا�سم  خالل 
"ليكيب"  �سحيفة  ك�سفت  ال�سدد 
بري�ست  م�سوؤويل  اأن  الفرن�سية 
ميدان  متو�سط  بخدمات  متم�سكون 
خالل  من  وذلك  الوطنية  الت�سكيلة 
مفاو�سات  يف  لالنطالق  التح�سري 
رفقة  العقد  متديد  اأجل  من  معه 

النادي والذي ينتهي يف �سائفة العام 
2022، حيث اأ�ساف نف�س امل�سدر ان 
الالعب البالغ 26 عاما انطلق بالفعل 
من  ناديه  م�سريي  مع  مفاو�سات  يف 
نهائي  اتفاق  اإىل  معه  التو�سل  اجل 
واللعب  الت�سكيلة  مع  بقائه  يخ�س 
معه خالل املوا�سم املقبلة، يف ظل 
الطاقم  رفقة  وبالتن�سيق  االإدارة  ان 
وت�سعه  خدماته  على  تعول  الفني 
حت�سبا  بري�ست  نادي  م�رشوع  �سمن 

للفرتة املقبلة.

املدير  �سدد  اأن  �سبق  لال�سارة، 
خالل  بري�ست  لنادي  الريا�سي 
بلقبلة  الالعب  ان  الفارطة  االأ�سابيع 
اأحد العنا�رش التي يعول عليها كثريا 
ت�رشيحات  يف  واأكد  الفريق،  رفقة 
للبيع وبالتايل فغن  اأنه لي�س  اإعالمية 
على  يوافق  ان  ي�ستبعد  ال  بلقبلة 
عر�س م�سوؤويل فريقه بتمديد العقد 
معه وموا�سلة امل�سوار يف �سفوفه يف 
ظل الثقة التي ي�سعونها يف خدماته.
عي�شة ق.

قري�سي: �سباب بلوزداد يطالب بتج�سيد 
النموذج الفرن�سي
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قال توفيق قري�سي، املدير 
�سباب  لنادي  الريا�سي 
يطالب  فريقه  اإن  بلوزداد 
بلقب  التتويج  ب�رشعية 
فر�س  يحاول  وال  الدوري، 
االحتاد  على  �سغط  اأي 
اأو  القدم  لكرة  اجلزائرية 
واأو�سح  املعنية،  ال�سلطات 
ت�رشيحات  يف  قري�سي، 
لالإذاعة اجلزائرية: "�سباب 
ب�رشعية  طالب  بلوزداد 
التتويج ومل يطالب باللقب، 
ولو نقيم م�سواره من مرحلة 
اإىل  املا�سي  املو�سم  اإياب 
�سنحتل  هذا،  يومنا  غاية 

جدارة  عن  االأول  املركز 
واأ�ساف:  وا�ستحقاق"، 
منذ  الريادة  احتل  "ال�سباب 

االأمر  وهذا  االأوىل،  اجلولة 
جمهودات  يبذل  جعله 
ناحية  من  �سواء  جبارة، 

التدريبات اأو اجلانب املادي 
واملكافاآت"، وتابع: "اأنا من 
با�ستئناف  املطالبني  بني 
اإذا  قلنا  لكننا  الن�ساط، 
اأن  يجب  البطولة  توقفت 
على  البطل،  نحن  نكون 
فرن�سا  يف  حدث  ما  غرار 
"قرار  وختم:  والكامريون"، 
يبقى  الدوري  ا�ستئناف 
اجلزائرية،  ال�سلطات  بيد 
االأخ�رش  ال�سوء  تلقينا  ولو 
املناف�سة  اإىل  للعودة 
ال  فاأنا  القرار،  مع  �سنكون 
من  اإال  فريقي  على  اأخ�سى 

الكول�سة".

االيطايل  نابويل  نادي  اإدارة  تدر�س 
حتويل  اأجل  من  املثالية  الطريقة 
العبها الدويل اجلزائري اآدم اونا�س 
نحو فريق اآخر لالنتقال اإىل �سفوفه 
ال�سيفي  املريكاتو  مرحلة  خالل 
ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف  املقبل، 
تقارير اإعالمية اإيطالية اأن م�سوؤويل 
ت�ستبعد  ال  االيطايل  اجلنوب  نادي 
املنتخب  ميدان  متو�سك  تقحم  اأن 
مقاي�سة  اقرتاح  �سمن  الوطني 
الدويل  الالعب  ا�ستقدام  اأجل  من 
االيفواري جريميي بوغا والذي يبلغ 

جناح  من�سب  يف  وين�سط  عاما   23
اأي�رش اأين يت�سط االأخري يف �سفوف 
يف  تفكر  حيث  االيطايل،  �سا�سولو 
واأحد  اأورو  مليون   20 قيمة  اقرتاح 
يون�س من  اأو حمزة  اأونا�س  العبيها 
�سا�سولو  من  نظريتها  اإقتاع  اأجل 
فريق  غلى  بوغا  الالعب  بت�رشيح 
اأولوياته  �سمن  ي�سعه  الذي  نابويل 
ال�سيف احلايل،  للتعاقد معه خالل 
رغم اأن العر�س الذي �سوف يقدمه 
يكون  لن  اأونا�س  فريق  م�سوؤولو 
مقنعا يف ظل املطالب املالية التي 

وتطالب  �سا�سولو  اإدارة  ت�سرتطها 
قيمة ال تقل عن 40 مليون اأورو من 
اأجل ال�سماح لالعب ت�سكيلة منتخب 
"الفيلة" بالرحيل اإىل وجهة جديدة.
عي�شة ق.

ريا�سة

عي�شة ق.

واإلغاء  اأبي�س  مو�سم  عن  االإعالن  اأو 
اخليار  �سيكون  بينما  النتائج،  جميع 
الثالث بني االإعالن عن البطل واعتماد 
ال�سعود والنزول اأو االعالن عن البطل 
ينتظر  حيث  ونزول،  �سعود  واعتماد 
االأندية  وجميع  الريا�سي  ال�سارع 
املعنية باملناف�سة �سواء من الرابطة 
البطولة  اأو  والثانية  االأوىل  املحرتفة 
النهائي  القرار  على  التعرف  الهاوية 

الكروية  املناف�سة  م�ستقبل  ب�ساأن 
ال�سو�سبان�س  طال  والتي  بالدنا  يف 
املكتب  اأع�ساء  رف�س  ب�سبب  حولها 
زط�سي  الدين  خري  برئا�سة  الفدرايل 
م�سريها  يف  احل�سم  م�سوؤولية  اخذ 
اجلمعية  اأع�ساء  اإىل  الف�سل  وحتويل 
باال�ست�سارة  اا�ستعانة  عرب  العامة 
بعج  االكرتوين  الربيد  عرب  الكتابية 
طلب  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  رف�س 
ا�ستثنائية  عامة  جمعية  عقد  الفاف 
متر  التي  اخلا�سة  الظروف  ظل  يف 

بها بالدنا ب�سبب منع ال�سلطات العليا 
التجمعات  النعقاد  الرتاخي�س  منح 
اأو  جتمع  اأي  الو�سية  الوزارة  ومنع 

ن�ساط ريا�سي.
اأعلنت الفاف عرب  ويف �سياق مت�سل، 
االح�سائيات  عن  االلكرتوين  موقعها 
االأولية حول م�ساركة اأع�ساء اجلمعية 
والتي  الكتابية  اال�ست�سارة  يف  العامة 
بعدما  اأم�س  اأول  اآجالها  انتهت 
 26 بتاريخ  الكروية  الهيئة  حددتها 
اإر�سال  اأجل  من  مهلة  كاآخر  جويلية 

حيث  الكتابية،  اال�ست�سارة  على  الرد 
كانت  االأع�ساء  م�ساركة  اأن  اأو�سحت 
 112 جمموع  من  ع�سوا   96 بح�سيلة 
اجلمعية  ع�سوية  ي�سكلون  ع�سوا 
ن�سبة  بلغت  اأين  للفاف،  العامة 
الت�سويت 85.7%، حيث امتنع جمموع 
ير�سلوا  ومل  الت�سويت  عن  ع�سوا   16
بينما  بهم،  اخلا�سة  اال�ست�سارات 
ا�ستمارات  ثالث  جمموع  اإر�سال  مت 

لال�ست�سارة الكتابية دون ملئها. 
و�سبق "للو�سط" اأن ك�سفت يف عددها 

ال�سادر اأم�س عن توجه هيئة زط�سي 
نحو االإعالن عن تتويج �سباب بلوزداد 
بطال للمو�سم واعتماد �سيغة ال�سعود 
دون نزول وفق م�سادر خا�سة مقربة 
اخليار  وهو  الكروية  الهيئة  بيت  من 
من  باالأغلبية  ت�سويتا  �سهد  الذي 
اال�ست�سارة  يف  امل�ساركني  طرف 
الكتابية، اأين �سوف يتم اعتماد مو�سم 
تطبيق  قبل   2021/2020 انتقايل 
عليها  �سوتت  التي  املناف�سة  �سيغة 
للفاف  اال�ستثنائية  العامة  اجلمعية 

تعديل  واإدخال   ،2019 �سبتمرب  �سهر 
طفيف يف �سيغة املناف�سة من خالل 
رفع عدد االأندية يف البطولة املحرتفة 
اإىل جمموع 20 فريقا ب�سعود اأ�سحاب 
الرابطة  يف  االأوىل  االأربعة  املراكز 
هذا  على  �ستتحول  والتي  الثانية 
تت�سكل  هاوية  بطولة  اإىل  االأ�سا�س 
من فوجني ي�سم كل منهما 18 فريقا، 
الثمانية  املراكز  اأ�سحاب  ي�سعد  اين 
التي  الثالث  املجموعات  من  االأوىل 

ت�سكل بطولة الهواة.

تك�شف الحتادية اجلزائرية لكرة القدم اليوم م�شري املو�شم الكروي الذي اختارت الف�شل فيه عرب ال�شت�شارة 
الكتابية التي مّت حتويلها اإىل جمموع 112 ع�شوا ي�شكلون اجلمعية العامة للفاف من اأجل الت�شويت على 

القرتاحات التي مت و�شعها من طرف امل�شوؤولني على الهيئة الكروية، حيث يجري �شبيحة اليوم اجتماع املكتب 
الفدرايل مبقر الفاف يف دايل براهيم من اجل امل�شادقة على م�شتقبل املناف�شة بني ا�شتكمال ما تبقى من املو�شم 

الكروي املتوقف منذ منت�شف �شهر مار�س املنق�شي ب�شبب انت�شار جائحة كورونا

ت�شويت 96 ع�شوا على ال�شت�شارة الكتابية

املكتب الفدرايل يح�سم اليوم 
م�سري املناف�سة الكروية

بعد رفعها من طرف 3 اأع�شاء مق�شيني من ع�شوية اللجنة الأوملبية اجلزائرية

التا�س تف�سل يف ال�سكوى االثنني املقبل
الريا�سة  املحكمة  �ستف�سل 
قدمها  التي  الدعوى  يف  اجلزائرية 
املكتب  من  مق�سيني  اأع�ساء  ثالثة 
التنفيذي للجنة االوملبية والريا�سية 
اوت  الثالث  بتاريخ  اجلزائرية 
االنباء  وكالة  علمته  ح�سبما  الداخل 
م�سدر  من  اأم�س  اول  اجلزائرية 
اأنه  امل�سدر  نف�س  واأو�سح  مطلع، 
جرت  التي  اال�ستماع  جل�سة  بعد 
�سيتم  املن�رشم  13جويلية  بتاريخ 
يوم  الق�سية  هذه  يف  احلكم  اإ�سدار 

اللجنة  واأق�ست  املقبل،  االإثنني 
اأع�ساء من مكتبها  االأوملبية خم�سة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  التنفيذي 
احتادية  رئي�س  برناوي  �سليم  روؤوف 
املبارزة، العربي عبد الالوي رئي�س 
بوغادو  االأثقال، حكيم  رفع  احتادية 
�سفيان  ال�سباحة،  احتادية  رئي�س 
زاهي رئي�س احتادية اجلمباز و نبيل 
الحتادية  ال�سابق  الرئي�س  �سعدي 
املالكمة، ومن �سمن هوؤالء اخلم�سة 
اأع�ساء رفعوا دعوة �سد قرار  ثالثة 

بروؤ�ساء  االمر  يتعلق  و  االإق�ساء 
ال�سباحة و  و  االأثقال  احتاديات رفع 

اجلمباز.
املذكور  اخلما�سي  "اإق�ساء"  ومت 
واجباتهم  عن  تخليهم  ب�سبب 
اجتماعات  ح�سور  يف  املتمثلة 
التنفيذي، مثلما ين�س عليه  املكتب 
االأوملبية،  للهيئة  الداخلي  القانون 
اأع�ساء جدد  بخم�سة  تعوي�سهم  ومت 
الطارئة  العامة  اجلمعية  خالل 
املا�سي  حانفي  �سهر  انعقدت  التي 

عكنون،  بنب  االأوملبية  الهيئة  مبقر 
الطارئة  اجلمعية  اأ�سغال  وخالل 
احتادية   50 بح�سور  جرت  التي 
التي   87 اأ�سل  اأوملبية من   16 منها  
ت�سمها اللجنة االوملبية و الريا�سية 
اجلزائرية، قام احلا�رشون بتعوي�س 
التنفيذي  للمكتب  اخلم�سة  االأع�ساء 
واالأع�ساء  �رشي،  و  جزئي  بانتخاب 
املكتب  اإىل  ان�سموا  الذين  اجلدد 
بوعود  املجيد  عبد  هم  التنفيذي 
الكانوي  و  التجديف  احتادية  رئي�س 

بوعريفي  رابح  �سوتا،   64 كاياك 
رئي�س احتادية كرة ال�سلة 61 �سوتا، 
احتادية  رئي�س  ملو�سي  م�سطفي 
بن  يزيد  �سوتا،   46 الطائرة  الكرة 
التايكوندو  احتادية  رئي�س  عالوة 
رئي�س  لزرق  الرزاق  وعبد  �سوتا   44
احتادية الرماية الريا�سية 39 �سوتا.  
للجنة،  ال�سابق  الرئي�س  و�رشح 
ال�سدد  هذا  يف  براف،  م�سطفى 
االأع�ساء  بتعوي�س  ملزمون  "نحن 
االحتاديات  عن  املنبثقني  اخلم�سة 

االأوملبية و الذين تخلوا عن واجباتهم 
عن  اجنر  مما  منا�سبات  خم�س  يف 
ذلك، اق�ساوؤهم من املكتب التنفيذي 
خا�سة و اأن القانون الداخلي يفر�س 
القانونية"،  بواجباتهم  القيام  عليهم 
من جهتهم، اعترب االأع�ساء املعنيون 
اأن قرار اإق�سائهم من ع�سوية املكتب 
التنفيذي للجنة االأوملبية والريا�سية 
اجلزائرية غري قانوين وغري �رشعي 
القانونية  االإجراءات  يحرتم  مل  الأنه 

املعمول بها.

مب�شاركة املنتخب الوطني للمحليني

تخ�سي�س جوائز بقيمة 25 مليون دوالر 
للبطولة العربية للمنتخبات

التي  املالية  اجلوائز  ان  الدوحة  ا�ستاد  علمت 
القدم  لكرة  العربية  املنتخبات  لبطولة  �ستخ�س�س 
املقبل  العام  الدوحة  القطرية  العا�سمة  املقررة يف 
االأول  الفائز  ح�سة  و�ستكون  دوالر،  مليون   25 تبلغ 
دوالر  ماليني   3 والثاين  دوالر  ماليني   5 البطولة  يف 
بينما �سيتم توزيع باقي اجلوائز على املراكز االأخرى 
وهي اأعلى قيمة مالية تخ�س�س لبطولة عربية، وكاتن 
كاأ�س  افتتاح  من  عام  وقبل  موؤخراً  قام  قد  الفيفا 

العامل 2022 يف قطر ر�سميا، بتوجيه خطاب ر�سمي 
القدم  لكرة  العربية  الوطنية  االحتادات  اإىل  موحد 
كاأ�س  بطولة  يف  للم�ساركة  يدعوها  احتاداً   22 وهي 
“�سيكون  اخلطاب:  وجاء يف  قطر،  2021 يف  العرب 
على  التناف�سية  القدم  كرة  بارز يف  اأثر  احلدث  لهذا 
فريقا   22 و�سيجمع  املنطقة،  يف  امل�ستويات  اأعلى 
الثقافات  نف�س  جتمعهما  واأفريقيا  اآ�سيا  قارتني  يف 

والقيم”.

اأونا�س مقرتح لالنتقال اإىل �سا�سولو على 
�سكل مقاي�سة

بلقبلة يفاو�س اإدارة بري�ست لتمديد العقد

ق.ر.

ق.ر.

ق.ر.
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ذكر باري�س �سان جريمان بطل الدوري 
الفرن�سي اأن جنمه كيليان مبابي �سيغيب 
التي  الإ�سابة  ب�سبب  اأ�سابيع   3 لنحو 
�سان  �سد  فرن�سا  كاأ�س  يف  لها  تعر�س 
اإتيان قبل اأيام.، وذكر النادي الباري�سي 
يف بيان له اأن الالعب الفائز بكاأ�س العامل 
2018 اأجرى مزيداً من الفحو�سات على 
وك�سفت  اأم�س  اأول  الكاحل  يف  اإ�سابته 
اأنه �سيغيب يف الأ�سابيع الثالثة املقبلة، 
وبذلك لن يكون مبابي متاحاً يف نهائي 
كاأ�س الرابطة الفرن�سية اجلمعة املقبل 
يف  اأي�ساً  يعود  لن  ورمبا  ليون،  �سد 
يف  اأتالنتا  ملواجهة  املنا�سب  الوقت 
يوم 12  اأوروبا  اأبطال  نهائي دوري  ربع 

ن�سف  قبل  يكون جاهزاً  لكن قد  اأوت، 
النهائي يف حال بلوغ فريقه هذا الدور 
املباراة  حتى  اأو  اأوت،   18 يف  املقرر 
علماً  منه،   23 يف  املقررة  النهائية 
بلوغ  له  ي�سبق  الباري�سي مل  النادي  باأن 
القارية  للم�سابقة  النهائية  املباراة 

العريقة يف تاريخه.
موجعة  �رضبة  مبابي  غياب  وي�سكل 
اأمت  يف  يوجد  الذي  الباري�سي  للنادي 
بهدف  املو�سم  ل�ستكمال  ال�ستعداد 
احلد من الإ�سابات قدر الإمكان، وكان 
قبل  من  قا�س  لتدخل  تعر�س  مبابي 
اإيتيان لويك بريان، ت�سبب  كابنت �سانت 

ببطاقة حمراء للمدافع.

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين عن رد فعل غري متوقع من جانب 
النادي  جتاه  بر�سلونة  و�سط  خط  لعب  ميلو  اآرثر  الربازيلي 
�سفوف  اإىل  اآرثر  رحيل  اأعلن  قد  بر�سلونة  وكان  الكتالوين، 
املو�سم  بداية  مع  بيانكونريي  اإىل  ين�سم  اأن  على  جوفنتو�س، 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  لقب  ال�رضاع على  يتبقى  اجلديد، حيث 
الفني  املدير  �سيتني  كيكي  اعتماد  عدم  من  اآرثر  وعانى 
وبح�سب  الليغا،  من  الأخرية  اجلولت  يف  عليه  للبلوغرانا 
�سحيفة »�سبورت« الإ�سبانية، فاإن اآرثر يريد ف�سخ عقده احلايل 
مع بر�سلونة، وهو م�ستعد للقيام بكل اخلطوات الالزمة لفر�س 
لل�سرب،  معنى  ل  اأنه  يرى  »اآرثر  ال�سحيفة:  واأ�سافت  موقفه، 
نظًرا للطريقة التي عامله بها كيكي �سيتني املدير الفني منذ 
�سعب،  و�سع  يف  »اآرثر  وتابعت:  جلوفنتو�س«،  انتقاله  اإعالن 
باأف�سل  بر�سلونة  مع  م�سريته  اإنهاء  على  ا  حري�سً كان  حيث 
طريقة، اإذ كان ينوي اللعب �سد نابويل وقيادة الفريق للتاأهل 
�سيتني  موقف  »لكن  وزادت:  ل�سبونة«،  يف  للنهائي  والو�سول 
جتاهه واإ�رضار الإدارة على رحيله رغم اأن عقده كان م�ستمًرا 
حتى �سيف 2024 اأدى لغ�سبه ورغبته يف ف�سخ عقده والرحيل 

فورا ولي�س بنهاية املو�سم«.

وبح�سب ال�سحيفة، فاإن اآرثر اأبلغ بر�سلونة باأنه ل ينوي اللعب 
يظهر  مل  الالعب  اأن  اأخرى.واأو�سحت  مرة  الفريق  بقمي�س 
عقب نهاية الإجازة التي ح�سل عليها الالعبون يف ختام الليغا، 
بيانيت�س لعب جوفنتو�س  �سلوك مريامل  كان  النقي�س،  وعلى 
والذي �سين�سم لرب�سلونة املو�سم اجلديد، مثالًيا حيث �ساهم 

يف تتويج البيانكونريي بلقب الدوري الإيطايل.

يونايتد  مان�س�سرت  ي�سعى 
املو�سم  اأنهى  الذي 
يف  الإجنليزي  بالدوري 
من  للعودة  الثالث،  املركز 
جديد للمناف�سة على اللقب 
باإبرام  املقبل  املو�سم 
العديد من ال�سفقات، لكن 
الفريق  قائد  كني،  روي 
ال�سابق، يرى اأَنّ النادي لن 
يناف�س على اللقب يف ظل 
دي  ديفيد  احلار�س  وجود 
خيا، موؤكًدا اأن املانيو اإذا 
اللقب  اأراد املناف�سة على 
فعليه التخلي عنه، وتعالت 
باإبعاد  املطالبة  الأ�سوات 
الت�سكيلة  عن  خيا  دي 
ارتكبها  اأخطاء  بعد 
من  يونايتد  خ�سارة  خالل 
نهائي  قبل  يف  ت�سيل�سي 
الجنليزي،  الحتاد  كاأ�س 
خالل  الكرة  منه  وانزلقت 
لي�سرت  على   0-2 الفوز 
الأحد  الدوري  يف  �سيتي 
املن�رضم لكنه نه�س ليمنع 
جيمي فاردي من الت�سجيل 
التاأهل  ح�سم  مباراة  يف 

لدوري اأبطال اأوروبا.
يكن  مل  اإنه  كني  وقال 
املعجبني  كبار  من  اأبدا 
الإ�سباين،  باحلار�س 
»�سكاي  ملحطة  واأ�ساف 
الكثري  »يرتكب  �سبورت�س« 
وهفوات  الأخطاء  من 
كبرية تكلف يونايتد نقاطا 
اأراد  »اإذا  وتابع  مهمة«، 
على  املناف�سة  يونايتد 

اإىل  يحتاج  الدوري  لقب 
اإىل  يحتاج  اأف�سل،  حار�س 
قبل  من  بذلك  وقام  تغيري 
»اأبعد  ووا�سل  ل�سنوات«، 
مهاجمني ثم عر�سهم للبيع 
لكن  و�سط  لعبي  وكذلك 
التم�سك  يف  يفكر  البع�س 
لفرتة  املرمى  بحار�س 
ببع�س  قام  لأنه  اأطول 
 3 اأو  عامني  قبل  الأ�سياء 
اإىل  كني  واأ�سار  اأعوام«، 
اأعار  البطل ليفربول الذي 
لوري�س  الأملاين  احلار�س 
ب�سكتا�س  اإىل  كاريو�س 
ل�سم  قيا�سيا  مبلغا  ودفع 
األي�سون، ووا�سل  الربازيلي 
يف  ليفربول  »�ساهدنا 
م�ستويات خمتلفة وحت�سن 
املرمى«،  حرا�سة  يف 
دي  امل�سكلة،  »ما  وختم: 
لذا  اأخطاء  يرتكب  خيا 
ويوجد  التغيري  وقت  حان 
املرمى  حرا�س  بع�س 

اجليدين«.

املهاجم  م�ساركة  ب�ساأن  ال�سك  يحوم 
فريقه  مباراة  يف  ديبال  باولو  الأرجنتيني 
الفرن�سي  ليون  �سد  الإيطايل  جوفنتو�س 
دوري  مل�سابقة  النهائي  ربع  الدور  اإياب  يف 
ب�سبب  املقبل  اأوت  ال�سابع  يف  اأوروبا  اأبطال 
ديبال  وتعّر�س  الأي�رض،  فخذه  يف  الإ�سابة 
اإثرها  على  تّوج  التي  املباراة  يف  لالإ�سابة 
توالياً  التا�سع  بلقبه  العجوز«  »ال�سيدة  فريق 

يف   0-2 �سمبدوريا  �سيفه  على  تغلب  عندما 
مغادرة  على  اأجرب  حيث   ،36 املرحلة  ختام 
ال�سوط  نهاية  من  دقائق  قبل خم�س  امللعب 
الأول، ليحّل مكانه مواطنه غونزالو هيغواين 
تعر�س  الذي  دانيلو  الربازيلي  غرار  على 
لفيديريكو  مكانه  وترك  الراأ�س  يف  لإ�سابة 
له  بيان  يف  جوفنتو�س  واأكد  برناردي�سكو، 
اأّن  مو�سحاً  الأي�رض،  الفخذ  ديبال يف  اإ�سابة 

الفحو�سات الأولية التي خ�سع لها ك�سفت عن 
الأي�رض،  للفخذ  امل�ستقيمة  الع�سلة  متدد يف 
و�سيتم تقييم و�سعه يوماً بعد يوم«، وبح�سب 
الإ�سابات  النوع من  التقديرات، يتطلب هذا 

عادة ما بني 10 اأيام واأ�سبوعني للتعايف.
الأخريتني  املباراتني  عن  ديبال  و�سيغيب 
هذا  وروما  كالياري  اأمام  الدوري  يف  لفريقه 
ليون  مواجهة  عن  اأي�ساً  يغيب  وقد  الأ�سبوع، 

جوفنتو�س  فريق  خ�رض  بعدما  تورينو  يف 
0-1 ذهاباً يف ليون، وكان مدرب جوفنتو�س 
األقابه  باأول  فاز  الذي  �ساري  ماوريت�سيو 
الكبري  بالدور  اعرتف  اإيطاليا  يف  املحلية 
الفريق هذا املو�سم، وقال  اإجناز  لديبال يف 
يعود  الفارق،  �سنعا  وديبال  »كري�ستيانو 
كبري  بقدر  اللقب  بهذا  بالفوز  اإليهما  الف�سل 

ويجب حقاً �سكرهما على ذلك«..

الدوري  مدربي  رابطة  اختارت 
القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي 
كاأف�سل مدرب  الأملاين يورغن كلوب 
اإىل  ليفربول  قيادته  بعد  املو�سم  يف 
عاماً،   30 منذ  الأوىل  للمرة  اللقب 
اإىل لقب الدوري  وقاد كلوب ليفربول 
املو�سم  نف�س  يف  املمتاز  الإجنليزي 
الذي تّوج فيه مع فريقه بلقب بطولة 
العامل لالأندية، ومّت الإعالن عن تتويج 
قبل  من  باجلائزة  الأملاين  املدرب 
يونايتد  ملان�س�سرت  ال�سابق  املدرب 

ال�سري األيك�س فريغو�سون.
ت�رضيحات  يف  فريغو�سون  وقال 
واأ�ساف:  رائع«،  »يورغن  تلفزيونية: 
 16 يونايتد  ليدز  ق�ساء  عن  »نتحدث 
لكن  الأوىل،  الدرجة  دوري  يف  عاماً 
ليفربول انتظر 30 عاماً للتتويج بلقب 
الدوري، اأمر ل ي�سدق«، وتابع: »اإنك 
ت�ستحق ذلك متاماً، كان م�ستوى اأداء 
يف  جتري  �سخ�سيتك  رائعاً،  فريقك 
كان  لقد  باأكمله،  النادي  اأنحاء  جميع 
اأداء رائعاً«، واأردف قائاًل »�ساأ�ساحمك 

على اإيقاظي يف ال�ساعة 3،30 �سباحاً 
�سكراً  بالدوري،  فزت  اأنك  لإخباري 
اأنت ت�ستحق  اأّي حال  لك، ولكن على 

ذلك متاماً، اأح�سنت«.
لبورو�سيا  ال�سابق  املدرب  وحتدث 
قائاًل:  فريغو�سون  عن  دورمتوند 
باملئة   100 منا�سباً  لي�س  اأنه  »اأعلم 
به،  معجب  لكني  ليفربول  كمدرب 
بريطاين  مدرب  اأول  كان  اأّنه  اأتذكر 
التقيت به«، واأ�ساف: »تناولنا الفطور، 
لذلك  تذكره  ن�سبة  من  متاأكداً  ل�ست 

يل  بالن�سبة  لأّنه  اأتذكر  ولكني  اللقاء 
البابا،  لقاء  مثل  اللحظة  تلك  كانت 
»مل  وتابع:  رائعاً«،  اأمراً  كان  لقد 
اأنني  اللحظة  تلك  يف  اأعتقد  اأكن 
اإىل  اإ�سارة  يف  با�سمه«  كاأ�ساً  �ساأ�ستلم 
اأف�سل مدرب يف الدوري، ونال  كاأ�س 
جائزة  بييل�سا  مار�سيلو  الأرجنتيني 
بعد  الأوىل  الدرجة  اأف�سل مدرب يف 
املمتازة  اإىل  يونايتد  ليدز  قيادته 

للمرة الأوىل منذ 16 عاماً.

كلوب يتوج اأف�ضل مدرب يف الربميرليغ

م�ضاركة ديباال اأمام ليون حمل ال�ضك

كني: املان يونايتد ملزم با�ضتبعاد 
دي خيا للتناف�س على الربميرليغ

اآرثر يرفع راية التمرد على بر�ضلونة

مبابي يغيب 3 اأ�ضابيع عن امليادين رئي�س االحتاد االإيطايل 
قلق على املو�ضم املقبل

اأبدى رئي�س الحتاد الإيطايل لكرة القدم غابرييلي 
غرافينا قلقه على املو�سم القادم معترباً اأنه من 
كورونا  فريو�س  بروتوكولت  تطبيق  امل�ستحيل 
وقال  الطويل،  املدى  على  احلالية  امل�ستجد 
بارليمانتو«  »راي  لإذاعة  حديث  يف  غرافينا 
املو�سم  على  جداً  جداً  قلق  »اأنا  الإيطالية: 
ا�ستعداداتها  الفرق  »�ستبداأ  واأ�ساف  املقبل«، 
معرفة  يف  كثرياً  متاأخرون  ونحن  قريباً، 
وتابع  اتباعها«،  يجب  التي  اجلديدة  الإجراءات 
الطوارئ  حالة  متديد  �سيتم  متى  اإىل  نعرف  »ل 
املحرتفة  القدم  كرة  بطولت  وا�ستاأنفت  هذه«، 
بعد  املن�رضم،  جوان   20 يف  ن�ساطها  البالد  يف 
فريو�س  انت�سار  نتيجة  التعليق  من  ا�سهر  ثالثة 
اأبواب  خلف  تقام  املباريات  لكن  »كوفيد-19«، 
واختبارات  �سارمة  بروتوكولت  و�سط  مو�سدة، 
نادي  وح�سم  الفريو�س.  عن  للك�سف  م�ستمرة 
جوفنتو�س الأحد لقب الدوري للمرة التا�سعة على 
من  مرحلتني  قبل  �سمبدوريا  على  بفوزه  التوايل 
نهاية املو�سم الذي يختتم يف الثاين اأوت املقبل، 
واعترب غرافينا: »يجب على الربوتوكول ان ياأخذ 
اأن  يجب  بالدنا،  يف  الوباء  تطور  العتبار  يف 
ن�ستمر يف اأخذه يف العتبار، ولكن يجب اأن نكون 
واقعيني اأي�ساً، لقد طبقناه يف حالة طوارئ لفرتة 
زمنية ق�سرية جداً، ولكن ال�ستمرار يف تطبيقه 
اإجراء  الريا�سي املقبل، مع  حتى نهاية املو�سم 
اختبارات كل اأربعة اأيام، �سيكون اأمراً م�ستحياًل«، 
واأو�سح »�سيكون ذلك عنفاً بدنياً جتاه الالعبني، 
اإيجاد حلول بديلة«، واأردف قائاًل:  ويتعني علينا 
التابعة  التقنية  العلمية  اللجنة  اأخبار  »ننتظر 
الذي  اجلديد  الربوتوكول  هو  ما  لفهم  للحكومة 
اأي�ساً  ملتزمون  »نحن  مو�سحاً  تطبيقه«،  �سيتم 
هذا  ويف  الهواة،  لدى  املناف�سات  با�ستئناف 
نبداأ  ومتى  بعد كيف  نعرف  اإننا ل  اأقول  ال�سدد 

جميع امل�سابقات«.
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بقلم: م�صطفى الربغوثي 
* الأمني العام حلركة املبادرة 

الوطنية الفل�صطينية

 وغد� نيل�سون مانديال رمز� و�أيقونة 
وجه  يف  �لإن�سانية  و�لإر�دة  للحرية، 
�جلالدين، وت�سابق زعماء �لعامل، مبن 
يف ذلك روؤ�ساء �لوليات �ملتحدة، �لتي 
و�سمه  عن  �سابقا  �أجهزتها  تتورع  مل 
ب�سفة �لإرهابي، على �لتقاط �ل�سور 
�سبعة  ق�سى  مانديال  نيل�سون  معه. 
ونائل  �ل�سجون،  يف  عاما  وع�رشين 
�أربعني  �لأ�سبوع  هذ�  �أكمل  �لربغوثي 
�سجون  يف  و�لكمال،  بالتمام  عاما 
�لإ�رش�ئيلي،  و�لأبارتهايد  �لحتالل 
فاأ�سبح �أقدم �أ�سري �سيا�سي يف �لعامل، 
ويف �لتاريخ �حلديث. �لأ�سري�ن كرمي 
عارة  بلدة  من  يون�س  وماهر  يون�س 
وثالثني  ثمانية  �أكمال  �لفل�سطينية 
عاما دون �نقطاع يف �سجون �لحتالل، 
�لأ�سري  مثل  منا�سلون  قادة  وهناك 
�سعد�ت،  و�أحمد  �لربغوثي  مرو�ن 
�لإ�رش�ئيلي  �لقمع  �سجون  �أم�سو� يف 
ويتعر�سون  �ل�سنو�ت،  ع�رش�ت 
للعزل �لنفر�دي يف حماولة  بانتظام 
مل  �ملوؤثر.  �لوطني  �سوتهم  لإخماد 
يلتفت حكام �لعامل �لذي ي�سمي نف�سه 
حر� ودميقر�طيا، بعد لق�سية �لأ�رشى 
�لبو��سل،  �لفل�سطينيني  و�لأ�سري�ت 
على  �ل�سغط  حمالت  ينظمو�  ومل 

�إ�رش�ئيل لالإفر�ج عن نائل �لربغوثي 
و�سلت  بل  �لعامل،  يف  �لأقدم  �لأ�سري 
�إىل  �لعاملي  �ملايل  �لنظام  وقاحة 
حد �ل�سغط على �لبنوك �لفل�سطينية 
لإغالق ح�سابات �لأ�رشى وعائالتهم، 
ول مير يوم دون �أن تتعر�س �حلكومة 
�مل�س  هدفها  ل�سغوط  �لفل�سطينية 
�ل�سهد�ء  عائالت  مبخ�س�سات 

�لأ�رشى �سحايا �لحتالل.
�إ�رش�قة  ومع  �لعامل،  �سعوب  ولكن 
�إدر�كا  تزد�د  يوم  كل  يف  �ل�سم�س 
حلقيقة ما يعانيه �ل�سعب �لفل�سطيني 
�أبارتهايد  نظام  وقمع  ��سطهاد،  من 

يف  كان  �لذي  من  �أ�سو�أ  عن�رشي 
جنوب �إفريقيا. �أكرث من مليون عملية 
�عتقال تعر�س لها �لفل�سطينيون منذ 
وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  �حتالل  بدء 
تعر�س  ذلك  وقبل   ،1967 عام  غزة 
حلمالت  و�سبابهم  �لد�خل،  يف  �أهلنا 
�عتقال متتالية كان �سمن �سحاياها، 
فل�سطني  �سعر�ء  يعرف،  ل  ملن 
�لقا�سم،  و�سميح  دروي�س،  حممود 
�لنتفا�سة  وخالل  زياد.  وتوفيق 
�ساب  �ألف  وع�رشين  مبئة  ُزج  �لأوىل 
ومنا�سل يف �ل�سجون، و�سار مع�سكر 
�أن�سار )�سجن �لنقب( �أ�سطورة تروي 

ب�سالة �ملنا�سلني، وبع�سهم ق�سى فيه 
و�ل�سجاعية،  غزة  �بن  مثل  �سهيد� 
�أ�سعد �ل�سو� يف �أغ�سط�س عام 1988، 
�ل�سمودي،  ب�سام  جنني  خميم  و�بن 
و�أ�سري�تنا  ورفاقه  نائل  �أ�سماء  و�إن 
ت�سيء  �سمو�سا  �سارت  �لبا�سالت 
�سماء فل�سطني �لتي لن تن�ساهم. �أذكر 
�ملبهرة  �لرو�يات  طفال  كنت  عندما 
من  منا�سلني  عن  ن�سمعها  كنا  �لتي 
يف  �سنو�ت  ثماين  ق�سو�  �أقاربنا 
�سجن �جلفر �ل�سحرو�ي، ومل �أتخيل 
منا�سلني  ونرى  �سنعي�س  �أننا  يومها 
حياتهم  من  عاما  �أربعني  يختمون 
كل  �أن  ونعرف  �لحتالل،  �سجون  يف 
يف  �أ�سرية  �أو  �أ�سري  ق�ساها  دقيقة 
�لذي  �لثمن  من  جزء  هي  �ل�سجون 
�أ�رش  يف  بكامله  و�قع  ك�سعب  ندفعه، 
�لحتالل، من �أجل حريتنا. و�أنا و�ثق 
فيه  يرى  �لذي  �ليوم  ذلك  �سياأتي  �أنه 
باأن  �أكرث  نائل ورفاقه �حلرية، وو�ثق 
ينهار  عندما  �ستتحقق،  �سعبنا  حرية 
نظام �لأبارتهايد �لإ�رش�ئيلي، بف�سل 
وحركة  �ل�سعبية،  �ملقاومة  ب�سالة 
حكام  �ساء  �ملت�ساعدة،  �ملقاطعة 
وحلفاوؤهم  هم  �أبو�،  �أم  �إ�رش�ئيل 
�حلر«!  �لعامل  »قادة  �أنهم  �ملدعون 
يقر�أ  �أن  فعليه  ذلك  ي�سدق  ل  ومن 
ليفهم  مانديال،  نيل�سون  مذكر�ت 
كيف ي�سق �لتاريخ م�ساره رغم كل ما 

يبدو م�ستحيال.

ق�صية

�حلرية لنائل �لربغوثي وجميع �أ�سرى 
فل�سطني و�أ�سري�تها

اعتاد العامل باأ�صره على رواية وتكرار ق�صة ال�صمود الأ�صطوري لنيل�صون مانديال الذي ق�صى �صبعة وع�صرين عاما يف 
�صجون نظام الأبارتهايد العن�صري يف جنوب اإفريقيا، وجتندت كل قوى احلرية والدميقراطية يف العامل للمطالبة 
بحريته وحرية رفاقه يف ال�صجون، وك�صر الن�صال ال�صعبي اجلماهريي يف جنوب اإفريقيا النظام احلاكم، الذي انهار 

،)BDS( يف النهاية بفعل حركة املقاطعة وفر�ض العقوبات

�لقا�سي ب�سرقة �أمو�ل �لأ�سرى 
ويعتربه �سابقة خطرية

من معرب بيت حانون

�لحتالل يعتقل جنل �لأ�سري 
�ملحرر �إبر�هيم من�سور 

هيئة الأ�صرى :
�لأ�سري �لنجار يعانى من �آلم 

حادة يف �ليد 

خليل  �لأ�سري  �ن   �لأ�سري  نادي  �أفاد 
م�سلم بر�قعة من خميم عايدة، دخل 
�لحتالل.  �سجون  يف  �لـ19  عامه 
تقرير  يف  �لأ�سري  نادي  و��ستعر�س 
�أبرز �ملحطات �لن�سالية لالأ�سري  له، 
ولد عام 1978م،  يف  و�لذي  بر�قعة، 
و�لتحق  حلم،  بيت  يف  عايدة  خميم 
لالجئني  �لغوث  وكالة  مد�ر�س  يف 
يف  وبعدها  �لثانوي،  مرحلة  حتى 
�ملهني.  للتدريب  قلنديا  معهد 
�لأ�سري  �أن  �إىل  �لأ�سري  نادي  ولفت 
منذ  �لن�سالية  م�سريته  بر�قعة،  بدء 
1987م،  �نتفا�سة  يف  طفاًل  كان  �أن 
جلان  ويف  �لك�سافة،  يف  و�لتحق 
�لن�سالية.  �للجان  يف  ثم  �لتطوع، 
قو�ت  يد  على  لالعتقال  وتعر�س 
1996م،  عام  للمرة  �لأوىل  �لحتالل 
وكان ذلك بعد وفاة و�لدته ب�سهرين، 
رهن  �إبر�هيم  �سقيقه  كان  حينه  ويف 

تعر�س  �لعتقال  وخالل  �لعتقال، 
تخلله  وطويل،  قا�ٍس  لتحقيٍق  خليل 
و�سدر  و�جل�سدي،  �لنف�سي  �لتعذيب 
�لأربع  قر�بة  بال�ّسجن  ُحكماً  بحقه 
عام  �أو�خر  يف  وحترر  �سنو�ت، 
يف  عنه  �لإفر�ج  بعد  وعمل  1999م. 
�لفل�سطيني،  �لأ�سري  نادي  جمعية 
لق�سية  �لد�عمني  �أبرز  من  وكان 
عمله  و��ستمر  ولعائالتهم،  �لأ�رشى، 
 26 �لـ  تاريخ  يف  �عتقاله  يوم  حتى 
�سلطات  وحّولته  2002م،  عام  متوز 
�لحتالل �إىل �لعتقال �لإد�ري ملدة 
�أربعة �سهور، خاللها جرى نقله ب�سكل 
مفاجئ �إىل �لتحقيق �لذي ��ستمر معه 
»ع�سقالن،  يف  متتالية  �أ�سهر  لأربعة 
وتعر�س  تكفا«،  وبيتح  و�مل�سكوبية، 
و�لنف�سي  �جل�سدي  للتعذيب  خاللها 
عدة  ورغم  �أ�سكاله  بكافة  �ملكثف، 
�لعليا  للمحكمة  ُقدمت  �لتما�سات 

لالحتالل، بوقف �لتحقيق و�لتعذيب 
�لحتالل  �سلطات  �أن  �إل  بحقه، 
رف�ست ذلك. ويوؤكد �سقيقه �إبر�هيم 
مرة  لأول  خليل  �ساهد  وحينما  �أنه 
بعد �لتحقيق، مل يتمكن من �لتعرف 
خالل  ورف�س  للتعذيب،  نتيجة  عليه 
�لعرت�ف  �ملحاكمة  جل�سات 
مبحكمة �لحتالل �لع�سكرية، �إىل �أن 
�ملوؤبد  بال�ّسجن  ُحكماً  بحقه  �سدر 
�سنو�ت  وخالل  مرة.   )20( �ملكرر 
معارك  غالبية  يف  �سارك  �عتقاله 
�لإ�رش�ب عن �لطعام، وو�جه عمليات 
�لقمع �لتي ��ستهدفت �لأ�رشى، حيث 
قو�ت  يد  على   2010 عام  �أ�سيب 
يف  بك�رش  »نفحة«  �سجن  يف  �لقمع 
�إحدى يديه، و�أنفه، كما وو�جه �لعزل 
مدة  بحقه  ��ستمر  �لذي  �لإنفر�دي 
زيارة  من  خاللها  ُحرم  �سنو�ت،   5
�لحتالل  �سلطات  وتو��سل  �لعائلة، 

من  عائلته  غالبية  �أفر�د  حرمان 
�لزيارة، علماً �أنه متكن من �حل�سول 
�لتاريخ  يف  �لبكالوريو�س  درجة  على 
�لأ�سري  يقبع  �عتقاله.  فرتة  خالل 
�ل�سبع  »بئر  �سجن  يف  �ليوم  بر�قعة 
– �ي�سل«، وقد تلقى موؤخر�ً نباأ وفاة 
و�لده �لذي �نتظره طوياًل لحت�سانه، 
بفريو�س  �إ�سابته  نتيجة  وذلك 
»كورونا«، ويُ�سار �إىل �أن عائلة بر�قعة 
�أن  من  1987م  عام  منذ  تتمكن  مل 
جتتمع يف عيد �أو منا�سبة معينة جّر�ء 
عمليات �لعتقال �لتي تعر�ست لها. 
ظروف  جّر�ء  �ليوم  بر�قعة  ويعاين 
�لتحقيق و�لعتقال �لتي و�جهها من 
مر�س �لدي�سك، وم�ساكل يف �لرئتني، 
ويف �لتنف�س، وهو بحاجة �إىل متابعة 
�لأ�رشى،  من  وكالع�رش�ت  �سحية، 
�لطبي  �لإهمال  �سيا�سة  يو�جه  فاإنه 

�ملتعمد، بكافة �أ�سكالها و�أدو�تها.

الأ�صري خليل م�صلم براقعة يدخل عامه الـ19 يف �صجون الحتالل

تويف و�لده موؤخرً� جّر�ء �إ�سابته بفريو�س »كورونا«

نادي الأ�صري يدين قرار حمكمة 
الحتالل 

�لق�سائية  �ل�سابقة  �لأ�سري  نادي  �أد�ن 
�ملحكمة  عن  �ل�سادرة  �خلطرية 
تق�سي  و�لتي  لالحتالل،  �ملركزية 
يتلقاها  �لتي  �ملخ�س�سات  ب�رشقة 
وجاء  �لوطنية،  �ل�سلطة  من  �لأ�سري 
�لتما�ساً  �ملحكمة  رف�س  بعد  �لقر�ر 
من  عمر  زهري  �لأ�سري فخري  به  تقدم 
1948م، رف�ساً  عام  �ملحتلة  �لأر��سي 
عليها  �لتي ح�سل  �لأمو�ل  لقر�ر �رشقة 
�لفل�سطينية، كمخ�س�سات.  �ل�سلطة  من 
و�عترب رئي�س نادي �لأ�سري قدورة فار�س، 
�لقر�ر �إثبات جديد، �أن كافة موؤ�س�سات 
�لحتالل، وعلى ر�أ�سها �جلهاز �لق�سائي 
يف  �أ�سا�س  وذر�ع  متورطة  بدرجاته، 
�ملمنهجة  و�لقر�سنة  �ل�رشقة  عمليات 
بعدة  �لحتالل  �سلطات  تنفذها  �لتي 
خالل  تنفيذها  ت�ساعد  و�لتي  �أدو�ت، 
خا�سة  �ملا�سية،  �لقليلة  �ل�سنو�ت 
�أن  و�أ�ساف  �جلاري.  �لعام  مطلع  منذ 
�لق�سائي،  وجهازها  �لحتالل  حكومة 
�إليهم  ت�سدر  وتو�سيات  �أو�مر  ينفذ�ن 
عرب ما يُ�سمى »�ملكتب �لوطني ملحاربة 

�لإرهاب«، وهي جمعية �أهلية �إ�رش�ئيلية، 
هر�س«  »مور�س  �ليميني  عليها  �لقائم 
يف  �لع�سكرية  للنيابة  رئي�ساً  عمل  �لذي 
و�ليوم  طويلة،  لفرتة  �لحتالل  حماكم 
�أجل  من  لديه  ما  كل  جتنيد  يحاول 
يف  حقوقهم،  وعائالتهم  �لأ�رشى  �سلب 
وتابع  وو��سعة.  ممنهجة  عملية  �إطار 
فار�س، �إن هذه �ل�سابقة تُ�سكل جزء� من 
�لأ�رشى  على  �لحتالل  يقودها  حرب 
خارجية،  قوى  من  وبدعم  وعائالتهم، 
قو�نني  ��ستخد�م  �حلرب  هذه  ور�أ�س 
�لإرهاب  عملية  منها  وجزء  لت�رشيعها، 
�لفل�سطينية،  �لبنوك  له  تتعر�س  �لتي 
�إحدى  تعترب  حيث  ع�سكرية،  باأو�مر 
ق�سية  يف  �لر�هنة  �لتحديات  �أكرب 
يف  كبرية  �أبعاد  من  لها  ملا  �لأ�رشى، 
�لفل�سطيني،  �لوجود  على  م�سامينها 
وهذ� ما �أجمعت عليه كافة �ملوؤ�س�سات 
�حلقوقية �لفل�سطينية عرب قر�ءة معمقة 
عن  �ل�سادرة  �لع�سكرية  �لأو�مر  جلملة 
�إىل  فار�س  ودعا  موؤخر�ً.  �لحتالل 
�رشورة بلورة خطة وطنية �إ�سرت�تيجية، 
ومنها  �لحتالل،  �سيا�سات  ملو�جهة 
�لأ�رشى  بحق  �ملمنهجة  �ل�سيا�سات 

وعائالتهم. 

�لوطنية  للقوى  �لأ�رشى  جلنة  �أكدت 
قو�ت  قيام  غزة  قطاع  يف  و�لإ�سالمية 
�ل�سبل  باعتقال  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 
ظهر  يف  �ل�سفدي  من�سور  �لفل�سطيني 
 2020  /  7  /  26 �ملو�فق  �لأحد  �ليوم 
�أثناء  غزة  ب�سمال  حانون  بيت  معرب  يف 
مغادرته قطاع غزة للدر��سة يف جامعة 
�إىل  و�قتادته  �لقد�س  مبدينة  دي�س  �أبو 
جهة جمهولة . و�أفادت جلنة �لأ�رشى �أن 
�لأ�سري  جنل  هو  من�سور  �لأ�سري  �ل�سبل 
�ملحرر �بر�هيم من�سور �ل�سفدي ممثل 
فل�سطني  لتحرير  �لدميقر�طية  �جلبهة 
�لوطنية  للقوى  �لأ�رشى  جلنة  يف 
مدينة  مو�ليد  من  وهو  و�لإ�سالمية 
ويحمل   2002  /  5  /  19 يف  �لقد�س 
مدينة  �لأ�سلية  وبلدته  مقد�سية  هوية 
�سفد  وهذ� هو �لعتقال �لثالث لل�سبل 
من�سور حيث كان �عتقل على يد قو�ت 
�سابقتني  مرتني  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 
يف مدينة �لقد�س حتت حجج عن�رشية 

هو  �لطفل  �أن  يذكر   . كاذبة  �إ�رش�ئيلية 
من�سور  �إبر�هيم  �ملحرر  �لأ�سري  جنل 
�ل�سفدي �لذي كان �أم�سى 10 �سنو�ت يف 
�سجون �لحتالل �لإ�رش�ئيلي وقد �عتقل 
يف 14 / 11 / 1988 و�أفرج عنه يف 15 
/ 10 / 1999 وهو من مو�ليد 27 / 2 / 
1971 وو�لدة �ل�سبل من�سور هي �لأ�سرية 
بدر  با�سم  نظمية  �ملقد�سية  �ملحررة 
ق�ست  كانت  �لتي   ) �ل�سفدي   ( �لر�سق 
عامني يف �سجون �لحتالل �لإ�رش�ئيلي 
ولل�سبل من�سور �سقيقني ) حممد وبا�سم 
�لذي يتلقى �لعالج يف مدينة �لقد�س ( 
. و�سددت جلنة �لأ�رشى للقوى �لوطنية 
دور  على  غزة  قطاع  يف  و�لإ�سالمية 
�ملنظمات �لدولية و�لإن�سانية يف ر�سد 
ووقف �لنتهاكات �لعن�رشية �لإ�رش�ئيلية 
عرب  و�ملر�سى  �لأطفال  �عتقال  يف 
م�سيدة  تعترب  �لتي  �لع�سكرية  �حلو�جز 
وح�سية تهدد حياة وحركة �أبناء �ل�سعب 

�لفل�سطيني . 

�أكدت هيئة �سوؤون �لأ�رشى و�ملحررين 
�لثنني  �ليوم  �جلنوبية  �ملحافظات  يف 
�إبر�ز  يف  �ملتو��سلة  حملتها  �إطار  يف 
�ل�سجون  يف  �ملر�سى  �لأ�رشى  ملف 
نائل  �ملري�س  �لأ�سري  �أن  �ل�رش�ئيلية 
علي �لنجار )43 عام( من خميم جباليا 
�أكتوبر  من  �ملعتقل  غزة،  قطاع  �سمال 
 20 ملدة  بال�سجن  �ملحكوم    2003
 . �سعبة  �سحية  �أو�ساع  من  يعانى  عام 
�ملري�س  �لأ�سري  �أن  �لهيئة  و�أو�سحت 

�آلم  من  طويلة  فرتة  من  يعاين  �لنجار 
يحتاج  و�أنه  �لي�رشى،  باليد  و�خدر�ر 
�لعظام  تهتك  لعالج  �ليد  بكف  لعملية 
، ونا�سدت �لهيئة �ملوؤ�س�سات �لإن�سانية 
و�لعربية  �لفل�سطينية  و�حلقوقية 
لإنقاذ  لل�سغط على �لحتالل  و�لدولية 
حياة �لأ�رشى �لفل�سطينيني �ملر�سى يف 
مبو�د  و�للتز�م  �لإ�رش�ئيلية،  �ل�سجون 
و�لر�بعة  �لثالثة  جنيف  �تفاقيات  وبنود 

و�لقانون �لدوىل �لإن�سانى .
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جمل�ش  وافق  املا�شي،  اأكتوبر  ويف 
مينع  قانون  مقرتح  على  ال�شيوخ 
ارتداء مالب�ش مميزة  الأمهات من 
مرافقة  اأثناء  »احلجاب«  لالأديان 
املدر�شية  الرحالت  يف  اأبنائهن 
طلب  املمار�شات،  �شعيد  وعلى 
اأحد  يف  اأودول،  جوليان  النائب 
خلع  م�شلمة  امراأة  من  اللقاءات، 
احلجاب، كما اعتدى عليها �شفهيا، 
اآنذاك  وا�شعة  انتقادات  اأثار  ما 
الت�شعيد  اأ�شباب  مراقبون  وعزا 
اإىل  فرن�شا،  يف  امل�شلمني  �شد 
تيار  اجتاه  يف  ماكرون  زحف 
ما  عادة  والذي  املتطرف،  اليمني 
امل�شاجد  بناء  على  هجوما  ي�شن 
ويخلط  للحجاب،  الن�شاء  وارتداء 
عمدا بني الإ�شالم والإرهاب وحتت 
�شعار احلفاظ على العلمانية، عادة 
لتحويل  فرن�شا  قادة  يتذرع  ما 
امل�شلمني  �شد  التمييز  ممار�شات 

اإىل �شيا�شية ممنهجة قانونيا.
م�رشوع  اإعداد  فرن�شا  وتعتزم 
قانون يهدف اإىل »مواجهة الإ�شالم 
اأعلنها  تدابري  اإطار  يف  ال�شيا�شي«، 
رئي�ش البالد اإميانويل ماكرون، قبل 
اآنذاك  �شماه  ما  ملحاربة  اأ�شهر، 
الإ�شالمي«والأ�شبوع  »النف�شال 
جان  الوزراء  رئي�ش  قال  املا�شي، 
الوطنية  اجلمعية  يف  كا�شتيك�ش، 
الإ�شالم  مواجهة  اإن  بالربملان، 
ال�شيا�شي تعد من اأولويات احلكومة 
الفرن�شية واأعلن كا�شتيك�ش، اآنذاك، 
م�رشوع  اإعداد  يف  قدما  امل�شي 
»الإ�شالم  مبواجهة  يتعلق  قانون 
النف�شالية«،  و«الأفكار  ال�شيا�شي« 
اإىل  الإ�شالموفوبيا  ق�شية  ليعيد 
معاداة  ويقنن  جمددا،  ال�شطح 
املجتمع الفرن�شي للم�شلمني ويقدر 

عدد امل�شلمني يف فرن�شا باأكرث من 
�شكان  جمموع  من  ماليني  خم�شة 

يناهز 67 مليون ن�شمة.

من املمار�سات اإىل ال�سيا�سة

طالت  املا�شية،  الأ�شهر  خالل 
الفرن�شي  الرئي�ش  ت�رشيحات 
قبيل  �شيما  ل  امل�شلمني،  مرارا 
انتخابات  من  الأوىل  اجلولة 
فرباير  يف  )املحليات(  البلدية 
املا�شي، ما اأثار ردود فعل غا�شبة 
البلد  يف  امل�شلمة  اجلاليات  بني 
اآنذاك،  ماكرون،  وقال  الأوروبي 
املجتمع  من  جزءا  اإن »هناك 
م�رشوع  ا�شتحداث  يف  يرغب 
انتقد  �شيا�شي با�شم الإ�شالم«كما 
»اأولياء  اأخرى  انتخابية  يف منا�شبة 
ال�شماح  يرف�شون  الذين  الأمور 
امل�شابح«، يف  اإىل  بالتوجه  لبناتهم 
املعتقدات  خ�شو�شية  اإىل  اإ�شارة 
ال�شعب  مغازلة  ورغم  الإ�شالمية 
الفرن�شي بورقة معاداة امل�شلمني، 
كبرية  هزمية  ماكرون  حزب  لقي 
دفعه  ما  املحلية،  النتخابات  يف 
الإ�شالم  معاداة  يف  املغالة  اإىل 

لدى  �شعبية  عن  بحثا  ال�شيا�شي 
وو�شط  املتطرف  اليمني  تيارات 
مراقبني  وفق  بالده،  يف  اليمني 
قبل  فرن�شا  رئا�شة  ماكرون  وتوىل 
احلني  ذلك  ومن  �شنوات،  ثالث 
�شعبية  احتجاجات  ت�شاعدت 
اقت�شادية  اأزمات  تنامي  وقع  على 

واجتماعية يف بالده.

معركة زائفة للإلهاء

يقول الباحث يف املعهد الكاثوليكي 
اإن   ، احلمري،  جميل  بباري�ش 
الفرن�شية  احلكومة  ا�شتبدال 
القت�شادية  الإ�شالحات  معركة 
ت�رشيعات  باإقرار  والجتماعية 
مبثابة  امل�شلمني  ملواجهة 
وي�شيف  الفرن�شي  لل�شعب  اإلهاء 
ال�شرتات  »اأ�شحاب  م�شتنكرا: 
ال�شفراء نظموا احتجاجات وا�شعة، 
اقت�شادية  باإ�شالحات  للمطالبة 
العنف  واإيقاف  املعا�شات  ونظام 
الإ�شالم  ملعادة  ولي�ش  ال�رشطي، 
)..( هذه  امل�شلمني  ممار�شات  اأو 
من  اأكرث  الفرن�شيني  تهم  الق�شايا 
غريها«ويوؤكد احلمري اأن »م�رشوع 
اإقراره يف �شبتمرب  القانون املزمع 

املقبل، �شيعمل على زيادة مظاهر 
التمييز �شد امل�شلمني، حتت ذريعة 
حماربة الأفكار النف�شالية والدفاع 
ماكرون  اأن  العلمانية«ويتابع  عن 
نيكول�ش  �شلفه  درب  على  ي�شري 
الإ�شالم  معاداة  يف  �شاركوزي، 
يف  اأمال  امل�شلمني،  �شد  والتمييز 
تيارات  بني  �شعبية  على  احل�شول 
باأ�شوات  والفوز  املتطرف  اليمني 

الناخبني يف رئا�شيات 2022.
وي�شيف: »حكومات اليمني والي�شار 
على مدى ع�رشين اأو ثالثني عاما 
املا�شية، ا�شتخدمت املو�شوعات 
وامل�شلمني  بالإ�شالم  املتعلقة 
وعدم  عيوبها،  بها  لتخفي  ذريعة 
تهم  التي  للق�شايا  معاجلتها 
اإىل  احلمري  الفرن�شيني«ويدعو 
اإقرار ت�رشيع جديد يظهر  �رشورة 
البالد،  يف  للم�شلمني  الحرتام 
الإ�شالم  اأن مناه�شة  �شيما  ل 
تعاي�ش  دون  عائقا  تقف  ما  عادة 
كما  فرن�شا.  يف  امل�شلمة  الأقلية 
اليمينية  الأحزاب  ينتقد »�شعي 
اإظهار  اإىل  فرن�شا  يف  املتطرفة 
يحملون م�رشوعا  باأنهم  امل�شلمني 
�شد اجلمهورية الفرن�شية، وحتويل 
�شد  للتمييز  اأداة  اإىل  العلمانية 
احلمري،  امل�شلمني«ويردف 
ما  عادة  الفرن�شية  احلكومة  اأن 
م�شطلح  امل�شلمني  على  تطلق 
يحمل  وهذا  »النف�شاليني«، 
مغالطة وت�شو�شا يف املفاهيم التي 
ت�شتخدمها ال�شلطات حيال الأقلية 
املجتمع  وي�شهد  بالبالد  امل�شلمة 
ب�شكل  توترا يتغذى  الفرن�شي 
الن�شاء  ارتداء  ق�شايا  على  منتظم 
وم�شاحات  والنقاب  للحجاب 
للن�شاء يف امل�شابح اأو الت�شكيك يف 
التابعة  املدر�شية  الربامج  بع�ش 

لالأقليات الدينية يف البالد.

تناق�ش اجلمعية الوطنية بالربملان الفرن�سي، م�سروع القانون يف �سبتمرب املقبل، ووفق و�سائل اإعلم 
حملية يف فرن�سا فاإنه يفر�ش »اإجراءات تقييدية للم�سلمني«ورغم دفاع فرن�سا امل�ستميت عن �سيا�ساتها 
الدميقراطية التي ت�سمن حقوق الإن�سان والت�سامح غري امل�سروط حيال املعتقدات الدينية للأقليات، 

فاإنها ُتعرف باأنها واحدة من اأكرث دول اأوروبا معاداة وهجوًما على الإ�سلم. 

 يف اإطار خطة ماكرون �سد »النف�سال الإ�سلمي«

اإجراءات تقييدية �شد5 ماليني م�شلم
.        حتت �سعار احلفاظ على العلمانية

م�سر

املوت يغيب »طبيب الغالبة« حممد م�شايل
امل�رشي  الطبيب  املوت  َغيب 
حممد م�شايل، املعروف بـ«طبيب 
الثالثاء، عن  اأم�ش  الغالبة«، فجر 
وعكة  اإثر  عاما،   76 يناهز  عمر 
�شحية مفاجئة، وفق اإعالم حملي 
حملية،  اإعالم  و�شائل  ونقلت 
»الأهرام« اململوكة  بينها �شحيفة 
م�شايل،  جنله وليد  عن  للدولة، 
قوله: »انتقل اإىل رحمة اهلل والدي 
والدفن  م�شايل،  حممد  الدكتور 
راأ�شه  مب�شقط  الظهر  �شالة  بعد 

اإيتاي البارود مبحافظة  يف مدينة 
البحرية )�شمال(«.

وم�شايل، طبيب م�رشي من مواليد 
طب  كلية  يف  تخرج   ،1944 عام 
جامعة القاهرة عام 1967، ولقبته 
واأجنبية  حملية  اإعالم  و�شائل 
الراحل  الغالبة«وكر�ش  بـ«طبيب 
حياته يف خدمة املر�شى الفقراء؛ 
بعيادته  الك�شف  وكان يقدم 
جنيهات   5 بـ  طنطا،  مدينة  يف 
كان  كما  دولر(،   0٫25 من  )اأقل 

ي�شرتي العالج على نفقته اخلا�شة 
للمر�شى املحتاجني.

وعن اللحظات الأخرية يف حياته، 
�شكرتري  القما�ش،  ها�شم  قال 
من  كان  الأخري  عيادة م�شايل، اإن 
اأهم اأمنياته اأن يظل يخدم الغالبة 
قد  واهلل  يوم يف حياته،  اآخر  حتى 
يف  يعمل  ظل  حيث  اأمنيته؛  حقق 
ب�شكل  مر�شاه  وا�شتقبل  عيادته 
م�شاء  من  التا�شعة  حتي  طبيعي 
الأحد املا�شي واأ�شاف، ل�شحيفة 

اأن  )خا�شة(  املحلية  »الوطن« 
مرة  لأول  الغالبه  طبيب  عيادة 
باإرهاق،  �شعورة  بعد  الإثنني  تغلق 
اإىل  ذهابه  وزوجته  جنله  ورف�ش 
حتى  الراحة،  منه  وطلبا  العيادة، 
من  الأوىل  ال�شاعات  يف  توفى 

�شباح اأم�ش.
و�شية  اأن  اإىل  »القما�ش«  ولفت 
ت�شتمر  اأن  هي  وفاته  قبل  م�شايل 
اأعمال اخلري اإىل الغالبة من خالل 

اأ�رشته واأبنائه.

زيارة ليفي لليبيا

هل انقلب اللوبي ال�شهيوين 
على حفرت؟ 

*«حفرت على ات�سال باإ�سرائيل باملخابرات 
الع�سكرية »اأمان« منذ 2015

اليهودي  الكاتب  زيارة  اأثارت 
الفرن�شي املثري للجدل »برنار هرني 
اجلدل  من  اإىل ليبيا زوبعة  ليفي«، 
الغربية، وفتحت  خا�شة يف املنطقة 
اجلهة  الليبية حتقيقا حول  احلكومة 
املقابر  لزيارة  دعوة  له  وجهت  التي 
اجلماعية يف مدينة ترهونة )غرب(.

ا�شتقبل  الذي  ليفي،  اأن  واملفارقة 
 ،2011 يف  )�رشق(  بنغازي  مدينة  يف 
اإقناع  يف  لدوره  الأبطال  ا�شتقبال 
بالتدخل  فرن�شا  يف  القرار  �شناع 
�شد  الليبية  الثورة  ل�شالح  ع�شكريا 
معار�شة  لقى  القذايف،  معمر  نظام 
ون�شطاء  الأم�ش  ثوار  من  �شديدة 
ليبيني يف �شبكات التوا�شل الجتماعي 
عندما زار مدينة م�رشاتة )200 كلم 
كل  وحاول  ال�شبت،  طرابل�ش(،  �رشق 

م�شوؤول التربوؤ من هذه الزيارة.
اآ�ش  بـ«بي  اخت�شارا  امللقب  فليفي، 
اأنه  اآل«، يحاول البع�ش تقدميه على 
الأطل�شي  �شمال  حلف  تدخل  عراب 
)ناتو( يف ليبيا، لدوره يف اإقناع الرئي�ش 
�شاركوزي،  نيكول  ال�شابق  الفرن�شي 
نظام  لإ�شقاط  دويل  حتالف  لقيادة 
القذايف بعد اأن ا�شتع�شى على الثوار 
اأو  املظاهرات  عرب  به  الإطاحة 
ليفي  زيارة  واأن�شار  الع�شكري  العمل 
املكت�شفة  اجلماعية  املقابر  اإىل 
اأن  يعتقدون  قلة،  وهم  ترهونة،  يف 
العام  الراأي  على  التاأثري  باإمكانه 
القرار  �شناع  على  وحتى  الدويل، 
النقالبي  اجلرنال  جلر  العامل،  يف 
حماكمة  اإىل  حفرت،  خليفة  الليبي 
ذلك  فعل  مثلما  دولية على جرائمه، 
�شلط  عندما  والهر�شك،  البو�شنة  يف 
امل�شلمني  مذابح  على  ال�شوء  ليفي 
اإىل  الناتو  ودعا  ال�رشب،  يد  على 
ذلك  نتيجة  وكان  احلرب  التدخل يف 
حترك ع�شكري اأمريكي اأوروبي اأنهى 
بعد  والهر�شك  البو�شنة  يف  احلرب 
�شل�شلة غارات جوية متوا�شلة اأجربت 
ثم  ال�شت�شالم،  على  البو�شنة  �رشب 
ال�رشبي  الرئي�ش  على  القب�ش  مت 
من  وعدد  ميلو�شيفيت�ش،  �شلوبودان 
جرنالته وحماكمتهم يف لهاي بتهم 
جرائم  وارتكاب  اجلماعية  الإبادة 
الإن�شانية وجرائم حرب، خالل  �شد 

خالل الت�شعينات.
لكن يف ليبيا هناك راأي غالب، يرف�ش 
اإىل  بالنظر  بالدهم،  اإىل  ليفي  زيارة 
ال�شهيونية،  عن  املدافعة  مواقفه 
باعتباره يهودي من مواليد مدينة بني 
�شاف غربي اجلزائر يف 1940، لكنه 
الحتالل  رحيل  مع  فرن�شا  اإىل  رحل 
الإ�شالمية  التيارات  عن  وكتاباته 
ي�شميه  ما  اأن  ويعترب  متطرفة،  جد 
»الإ�شالموية« هي »اآخر لوؤلوؤة �شوداء 
الأ�شباب  النازية«وهذه  اأطلقتها 
�شواء  الليبيني  معظم  جعلت  وغريها 
اأو  ال�رشعية  للحكومة  املوؤيدين 
ل  القذايف  اأن�شار  اأو  حلفرت  التابعني 
ليفي  لربنارهرني  ود  كثري  يحملون 
يف  ال�شبت  �شباح  نزوله  فبمجرد 
التنديدات  توالت  م�رشاتة،  مطار 

بزيارته وتوجيه تهم اخليانة للجهات 
التي ا�شت�شافته.

فيما ترباأ املجل�ش الرئا�شي للحكومة 
بفتح  واأمر  الزيارة  هذه  من  الليبية 
حتقيق يف الأمر، وهو نف�ش املطلب 
الذي دعا اإليه خالد امل�رشي، رئي�ش 
ومتكن  للدولة  الأعلى  املجل�ش 
التي  ترهونة  اإىل  الو�شول  من  ليفي، 
كلم،   160 بنحو  م�رشاتة  عن  تبعد 
التي  اجلماعية  املقابر  اإحدى  وزار 
)اللواء  الكانيات  ملي�شيا  ارتكبتها 
حفرت  مللي�شيات  التابعة  التا�شع( 
رجوعه  طريق  يف  لكن  باملنطقة، 
مرفوقا بحماية »ال�رشطة« عائدا اإىل 
م�رشاتة اعرت�ش م�شلحون غا�شبون 

طريقهم دون اإيذائهم.
وعلق ليفي، يف تغريدة له على �شورة 
قائال  الليبية  ال�رشطة  من  لأفراد 
»بعد تقريري عن املقابر اجلماعية. 
احلقيقية  الليبية  ال�رشطة  هم  هوؤلء 
التي حتمي ال�شحافة احلرة. تختلف 
حاولوا  الذين  البلطجية  عن  كثريا 
اإىل  عودتي  طريق  يف  قافلتي  منع 
الكامل  التقرير  م�رشاتة. �شيتم ن�رش 

قريبا«.
عن  تغريدة  اأول  ن�رش  ليفي،  وكان 
زيارته اإىل ترهونة، قال فيها »اليوم، 
للمقابر  زيارة(  )يف  جويلية   25
اجلماعية يف ترهونة.. هذه املدينة 
اأيام القذايف.  عانت ال�شهادة )القتل( 
ومت موؤخرا اكت�شاف 47 جثة، مبا يف 
ذلك اأطفال باأيدي مكبلة من اخللف: 
وكالء  اأيدي  على  ا�شت�شهدوا  لقد 
وغ�شبي.  حزين.  حلفرت.  داعمني 
وت�شامني مع ترهونة«واأرفق التغريدة 
ب�شورة له وحوله عدد من امل�شلحني 
ال�رشطة  لبا�ش  يرتدون  الليبيني 

واجلي�ش الر�شمي.
اأتباع  ا�شتغل  الآخر،  الطرف  على 
ليفي  زيارة  القذايف،  واأن�شار  حفرت 
لتوجيه  وترهونة،  م�رشاتة  اإىل 

�شهامهم �شد احلكومة ال�رشعية.
ال�شهيونية  اخللفية  تكون  ل  قد  لكن 
لربنار هرني ليفي، وحدها �شبب هذا 
الهجوم، اإذ اأن حفرت كان �شباقا لطلب 
دعم »اإ�رشائيل« منذ 2015، يف حربه 
العبث  ومن  ال�شلطة  اإىل  للو�شول 
ال�شهيونية،  �شد  حفرت  اأن  العتقاد 
اإ�رشائيلية  تقارير  عدة  حتدثت  فيما 
وغربية عن دعم تل اأبيب حلفرت لكن 
التغريدة  ال�رشق،  مع�شكر  يزعج  ما 
حفرت«  »وكالء  ليفي،  فيها  اتهم  التي 
اجلماعية  املقابر  وراء  بالوقوف 
وبالنظر اإىل اأن ليفي لي�ش جمرد كاتب 
�شحفي عادي، فهو رجل اأعمال ثري 
ويو�شف  و�شيناري�شت  جملة  ومدير 
اأي�شا باملفكر والفيل�شوف، وله �شوت 
يف  القرار  �شناع  اأروقة  بني  م�شموع 
املتحدة  والوليات  واأوروبا  فرن�شا 
الأمريكية، وتتحدث و�شائل اإعالم اأن 
�شهرته  وراء  يقف  ال�شهيوين  اللوبي 
موؤلفات حول:  عدة  له  اإذ  ونفوذه 
وال�شهيونية،  والهوية،  اليهودية، 

والأ�شولية الدينية.
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�سركة اروقة المل للجنوب
�سركة ذات اأ�سهم راأ�س مالها 15310.000دج

�ساحة جي�س التحرير الوطني ورقلة
�س ت رقم 07ب 0123950

تت�رشف �رشكة اروقة االمل للجنوب »�ش،م« بورقلة بدعوة جميع 
انعقاها  املقرر  العادية  العامة  اجلمعية  حل�ضور  م�ضاهميها 
بتاريخ 20-08-2020 على ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا مبقر ال�رشكة 
للنظر يف جدول  وذلك  بورقلة  الوطني  التحرير  ب�ضاحة  الكائن 
فيوؤجل  عطلة  يوم  اليوم  ذلك  �ضادف  واذا   ، التايل  االعمال 

االجتماع لليوم املوايل :

ال�سنوية  الجتماعية  احل�سابات  على  -1امل�سادقة 
لل�سركة لل�سنة املالية 2019

2- نقاط خمتلفة

مالحظة :ت�ضع ادارة ال�رشكة على م�ضتوى مكتب االمانة حتت 
ت�رشف امل�ضاهمني جميع الوثائق القانونية املن�ضو�ش عليها يف 

املادة 678 من القانون التجاري و هذا لالطالع

ح�سور اجلميع �سروري و اأكيد 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة 

بلدية الروي�سات
الرقم :       /2020

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

 1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06/12  : رقم  القانون  مبقت�ضى 
املوافق ل 12 يناير 1012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 
2020/07/19 : ت�ضليم و�ضل الت�رشيح بتاأ�ضي�ش اجلمعية املحلية 

ذات الطابع : حملي امل�ضماة : 
بدرة االأمل اخلريية الت�ضامنية 

الكائن مقرها : حي امل�ضجد العتيق �ضكرة الروي�ضات 
لرئي�ش اجلمعية ال�ضيد : قريف ح�ضني

تاريخ و مكان امليالد : 1979/08/04ب ورقلة 
العنوان : حي امل�ضجد العتيق �ضكرة الروي�ضات 

مالحظة : التاأ�ضي�ش القانوين للجمعية يتم بعد القيام االجباري 
ب�ضكليات اال�ضهار على نفقات اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا الأحكام 18 الفقرة 02 من القانون 

ال�ضالف الذكر.

الو�سط:2020/07/29

ولهذه الأ�سباب

 ، حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�رشة علنيا 
ابتدائيا ح�ضوريا: 

يف ال�ضكل: قبول اإعادة ال�ضري يف الدعوى بعد اإجناز اخلربة 
اال�رشة  �ضوؤون  ق�ضم  عن  ال�ضادر  االأمر  :باإفراغ  املو�ضوع  يف 
 : الفهر�ش  رقم  حتت   2019/05/16 بتاريخ  احلال  ملحكمة 
لونا�ش   : امل�ضماة  على  احلجر  توقيع  بالنتيجة  و   ،  19/00302
الو�ضطى  اجلزائر  ببلدية   1932/02/08 بتاريخ  ،املولودة  زبدة 
 ،00405 رقم  اأ�ضلية  ميالد  ل�ضاهدة  احلاملة   ، اجلزائر  والية   ،

الأبيها حممد و اأمها حمزم فطيمة .
 1953/04/11 بتاريخ  املولودة   ، �ضفيقة  ع�ضالن  ابنتها  وتعيني 
ببوزريعة ، والية اجلزائر الأبيها عبد القادر و اأمها لونا�ش زبدة 
الهيئات  اأمام  حملها  احللول  و  �ضوؤونها  لرعاية  عليها  مقدما   ،

االإدارية و املالية و الق�ضائية .
مع االأمر بن�رش هذا احلكم  لالإعالم ، و التاأ�ضري به على هام�ش 

�ضهادة ميالدها االأ�ضلية .
و  باأربعمائة  املقدر  الق�ضائية  بامل�ضاريف  املدعية  حتميل 

خم�ضني )450 دج( دينار جزائري .
العلنية  باجلل�ضة  جهارا  به  اأف�ضح  و  احلكم  هذا  �ضدر  بذا 
اأ�ضله من  اأم�ضي  اأعاله ، و ل�ضحته  املنعقدة بالتاريخ املذكور 

طرف الرئي�ش و اأمني ال�ضبط 

الو�سط:2020/07/29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-و نبهناه باأن له اأجل 15 يوما باالعرتا�ش ي�رشي من يوم الن�رش و اإال �ضيتم التنفيذ �ضده  جربا بكافة الطرق القانونية .
املح�سرة الق�سائية 

الو�سط:2020/07/29

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائية

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

حي 100 م�سكن ال�سراقة 

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم عن طريق الن�سر 
) املادة 412 من ق ا و م ا (

الكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة قاو�ش  ادناه و  تيبازة املوقعة  نبيلة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�ش ق�ضاء  نحن اال�ضتاذة معزوز 
ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ:2020/07/27
املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب 

لفائدة:البنك الوطني اجلزائري �رشكة م�ضاهمة وكالة عني البنيان رمز 630 ممثل من طرف مديره 
الكائن مقره ب:66 �ضارع �ضي احممد عني البنيان 

رقم  جدول   02515/20 رقم  فهر�ش  بتاريخ:16/03/2020  /البحري  التجاري  ال�رشاقة:الق�ضم  حمكمة  عن  ال�ضادر  احلكم  على  بناءا 
 06906/19

بلغنا عن طريق الن�رش :
�ضد:ال�ضيدة نقا�ش فطوم 

ال�ضاكنةب:مزرعة جرعون بلقا�ضم طريق الكثبان الرملية ال�رشاقة اجلزائر
بن�رش م�ضمون احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�ضم التجاري/البحري بتاريخ:16/03/2020 

فهر�ش رقم 02515/20 جدول رقم 06906/19 
وليكن على علم و حتى ال يجهل :

اثباتا ملا �ضبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون 
املح�سرة الق�سائية

الو�سط:2020/07/29

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائية

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

حي 100 م�سكن ال�سراقة 
حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم عن طريق الن�سر 

) املادة 412 من ق ا و م ا (
الكائن مقر مكتبها ب 36 جتزئة قاو�ش  ادناه و  تيبازة املوقعة  نبيلة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�ش ق�ضاء  نحن اال�ضتاذة معزوز 

ال�رشاقة 
تنفيذا لالمر ال�ضادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ: 2020/07/27

املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب 
لفائدة:البنك الوطني اجلزائري �رشكة م�ضاهمة وكالة عني البنيان رمز 630 ممثل من طرف مديره 

الكائن مقره ب:66 �ضارع �ضي احممد عني البنيان 
رقم  جدول   00563/20 رقم  بتاريخ19/01/2020فهر�ش  /البحري  التجاري  ال�رشاقة:الق�ضم  حمكمة  عن  ال�ضادر  احلكم  على  بناءا 

 06645/19
بلغنا عن طريق الن�رش :

�ضد:ال�ضيد زحتاين عبد احلق 
ال�ضاكن ب:رقم 41 �ضيدي ح�ضان ال�رشاقة اجلزائر 

بن�رش م�ضمون احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�ضم التجاري/البحري بتاريخ:19/01/2020 
فهر�ش رقم 00563/20جدول رقم 06645/19

وليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا ملا �ضبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون 

املح�سرة الق�سائية

الو�سط:2020/07/29الو�سط:2020/07/29

تهنئة مبولود
احلبيب  فرا�ش  ازديان   مبنا�ضبة 
بهي  مبولود  عباز"  "اأنور  والعزيز 

الطلعة �ضميت على بركة اهلل 
باأحر  نتقدم   " الرحمن   عبد   "
التهاين واأطيب االأماين لعائلة عباز 
القراآن  حفظة  من  يجعلها  وربي 

الكرمي وبال�ضفاء العاجل لالأم
األف األف مليون مبارك يا اأمين 

ترتبى يف عزك اإن�ضاء اهلل

اإ�شهار
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اختلف عند العرب، حول تاريخ بدايات 
ممار�سة ال�سيا�سة ، مبفهومها احلديث ، 
و جل الإجماع لدار�سي العقل ال�سيا�سي 
، يرجعون بداياتها الأوىل لواقعة �سقيفة 
حني   ، النبي  وفاة  بُعيد   ، �ساعدة  بني 
و املهاجرون حول من  الأن�سار  اختلف 
من  اأبعد  اإىل  اأرجعها  اأنني  ،غري  يخلفه 
ذلك ، فطموح احلكم و القيادة يولد مع 
العربي كاأنها كروموزما يرثه ، حتى ولو 

كان راعي ابل .
اأمية  خا�سم  �سم�س  عبد  موت   مبجرد 
التي   ، القيادة  ها�سم على  ،عمه  ابنه 
و  البيت  رعاية  يف  تتمثل  يومها  كانت 
 ، رفعة  و  ف�سل  من  فيها  مل   ، زواره 
 ، الدم  اإىل  الأمر  بهما  ينتهي  كاد  حتى 
اإىل  الأخري  يف  املطاف  انحازا بهما  و 
اأن  على   ، خزاعة  بني  كاهن   ، حتكيم 
يهجر اخلا�رش مكة ع�رش �سنني ، و يغرم 
قبائل  عند  للكاهن   وكان   ، ناقة  مبائة 
اختلفوا  فيما   ، ق�ساء  و  العرب حكومة 
فيه ، وحلكمه نفاذ ل ينق�سه ، اإل حكم 
و  اأمورهم  ي�ستب�رش،  فكان   ، منه  اآخر 
 ، لها�سم  فحكم   ، م�ستقبلهم  ي�ست�رشف 
ال�سام  اإىل  اأمية فنفي  ذ احلكم �سد  ونُِفّ
ح�سب التفاق ، بعد اأن اأخرجت من اأبله 
100 ناقة نحرها ها�سم لإطعام النا�س .

التواأمني  ن�سل  ا�ستمر هذا اخلالف بني 
ها�سم و عبد �سم�س اإىل يومنا هذا ، و 
تناحروا حول احلكم يف عدة مراحل من 
انهار  واأريقت  الإ�سالمية.  الدولة  عمر 

من الدماء يف �سبيل ذلك . 
العربة اأن ال�رشاع ال�سيا�سي حول احلكم 
مهما كانت طبيعته اإن مل جننح فيه اإىل 
، ذهب  العقل  ريا�سة  و  التحكيم  �سلطة 
بطرفيه اإىل الدم ، واإذا �سال الدم حول 
دولة  تخرج  فلم   ، ال�رشاع  اأّبد   ، احلكم 
وجه  يف  ال�سيف  اأ�سهرت  منازعة  من 

بع�سها البع�س .

املدية

�سرقة 15 كلم من الكوابل 
الكهربائية 

الكهربائية  الكوابل  �رشقة  عمليات  تكلف 
مبختلف مناطق ولية املدية اأعباء باه�سة 
عملية   51 �سجلت  التي  �سونلغاز   ملوؤ�س�سة 
فيما  هذا  2019و2020،  �سنتي  بني  �رشقة 
ال�رشقة  اأن  باملدية  التوزيع  مديرية  اأكدت 
على  النحا�سية  الكهربائية  الكوابل  خ�ست 
بلغ طولها  التوتر، حيث  املنخف�سة  ال�سبكة 
مايل  غالف  لها  خ�س�س  كلم،   15 جمتمعة 
لإعادة  �سنتيم  مليون  و92  1مليار  قدره 
اإ�سالحها ، واأ�ساف ذات البيان اأن عمليات 
ال�رشقة توزعت على 24 بلدية من اأ�سل 64 

بولية املدية.
ر. بوخدميي

منذ بداية جوان بالبويرة

احلرائق تتلف 275 
هكتارا من الغابات 

منذ  بالبويرة  الغابات  حمافظة  اأح�ست 
جويلية   25 غاية  اإىل  جوان  �سهر  بداية 
بلدية   18 عرب  حريقا   33 اإندلع  اجلاري 
ت�سببت يف اإتالف ما يقارب 275 هكتارا من 
ما  املثمرة  والأ�سجار  والأحرا�س  الغابات 
عز  يف  ونحن  خا�سة  فادحة  بخ�سائر  ينذر 
ف�سل احلر حيث ل مير يوم واإل ن�سهد انالع 
حرائق مهولة حولت حياة ال�سكان اإىل جحيم 
حقيقي ، ويف �سياق مكافحة هذه الظاهرة 
لهذا  خا�سة  فرق   10 امل�سالح  ذات  جندت 
املتنقل  الرتل  لتجهيز  اإ�سافة  الغر�س 

اخلا�س مبديرية الغابات .
اأح�سن مرزوق

�سواحل  عني متو�سنت

انقالب زورق حراقة  
من تيارت  

بحث  عملية  ال�سواحل  خفر  م�سالح  با�رشت 
وا�سعة  عن جمموعة من احلراقة  املنحدرين 
من ولية  تيارت التائهني يف البحر على  خلفية 
انقالب  الزورق الذي  كان  يقلهم بالقرب من 
بعني متو�سنت  العملية جاءت  بوزجار  �ساطئ 
�سفينة  به طاقم  تقدم  على  خلفية طلب جند 
لل�سيد  التي  متكن ال�سيادون الذين كانوا على 
بني �ساف من  متنها  واملنحدرين من مدينة 
اإنقاذ  حراق كان تائها و�سط الأمواج بالقرب 
، والذي  متو�سنت  بعني  بوزجار  �ساطئ  من 
ال�سباب  من  اآخرين  عدد  رفقة  كان  انه  اأكد 
الذين   ، تيارت  من  ولية  اغلبهم  املنحدرين 
القارب  انقلب  بعدما  البحر  و�سط  تاهوا  يف 

الذي كانوا على متنه.

قلم جاف

العرب و ال�سيا�سة 
الوليد فرج

�سركتا  "بيونتك" و "فايزر"

اأبرز لقاح �سد كورونا يف مرحلة الدرا�سة النهائية
قالت �سركة التكنولوجيا احليوية الأملانية 

الأمريكية  الأدوية  �سناعة  "بيونتك" و�سركة 
للغاية  مهمة  عاملية  درا�سة  �ستبداآن  "فايزراإنهما 

لتقييم لقاحهما الذي يحتل ال�سدارة بني اللقاحات 
املحتملة ملر�ض كوفيد19-.

م.�ض /وكالت

ف�سيمكن  الدرا�سة،  جنحت  واإذا   
للح�سول  اللقاح  لل�رشكتني تقدمي 
على  لإدراجه  املوافقة  على 
اأكتوبر،  يف  التنظيمية  اللوائح 
على  اأقدامهما  ي�سع  الذي  الأمر 
ميكنهما  الذي  ال�سحيح  امل�سار 
من توفري ما ي�سل اإىل 100 مليون 
و1.3   ،2020 عام  بنهاية  جرعة 
 2021 عام  بنهاية  جرعة  مليار 
جرعتني  مري�س  كل  ويُعطى 
تعزيز  يف  للم�ساعدة  اللقاح  من 

اأول  فاإن  لذا  املناعي،  جهازه 
كافية  �ستكون  جرعة  مليون   100
اإن�سان  مليون   50 حوايل  لتطعيم 
الدرا�سة  جترى  اأن  املتوقع  ومن 
على  مكانا   120 حوايل  يف 
ت�سمل  اأن  وميكن  العامل،  م�ستوى 
م�سارك،  األف   30 اإلى  ي�سل  ما 
املتاأثرة  املناطق  �ست�سمل  كما 
ب�سدة باملر�س الذي يت�سبب فيه 
فريو�س كورونا امل�ستجد ونقلت 
"رويرتز" عن رئي�سة ق�سم اأبحاث 
�رشكة  يف  اللقاحات  وتطوير 
قولها  جن�سني،  كاترين  "فايزر"، 

"اإطالق جتربة املرحلة 3/2  اإن 
خطوة رئي�سية لالأمام يف التقدم 
لقاح  توفري  �سوب  نحرزه  الذي 
حماربة  يف  للم�ساعدة  حمتمل 
�رشكة  كوفيد-19"ولدى  جائحة 
 100 لبيع  اتفاق  بالفعل  "فايزر" 
مليون جرعة من لقاحها حلكومة 

لها  وتتيح  املتحدة،  الوليات 
جرعة  مليون   500 �رشاء  خيار 

اإ�سافية.
مع  حمادثات  ال�رشكة  وجتري 
ذلك  يف  مبا  اأخرى،  حكومات 
الحتاد الأوروبي، حول �سفقات 

مماثلة.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
حمكمة بوفاريك بالبليدة

عام حب�سا نافذا يف حق معتد على موظف بعيادة  اخلدمات 
اأ�سدرت حمكمة بوفاريك بالبليدة 
�سخ�س  مبعاقبة  يق�سي  حكما 
تاأدية  اأثناء  موظف  باإهانة  متهم 
مهامه بالعيادة متعددة اخلدمات 
 100 و  نافذ  حب�س  بعام  ببوقرة 
األف دج غرامة، ح�سبما جاء اأم�س 
الثالثاء يف بيان �سادر عن النيابة 

البليدة  ق�ساء  مبجل�س  العامة 
فموجب اإجراءات املثول الفوري 
اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت 
النيابة اأم�س الثنني عقب توقيفه 
من قبل م�سالح اأمن دائرة بوقرة 
بعد  اجلاري  ال�سهر  من   25 يوم 
تلقيها مكاملة هاتفية من العيادة 

بذات  الواقعة  اخلدمات  متعددة 
البلدية �سالفة الذكر مفادها قيام 
يف  كان  الذي  الأ�سخا�س  اأحد 
حالة �سكر جد متقدمة باأحداث 
متبوعة  بالعيادة  عارمة  �سو�ساء 

بعبارات ال�سب وال�ستم.

لعبي  اأحد  اإ�سابة  خرب  جاء 
ريال مدريد الإ�سباين، بفريو�س 
اأوراق  ليبعرث  امل�ستجد،  كورونا 
اأبطال  دوري  قبل  الفريق 
اأوراق  حتى  ورمبا  اأوروبا، 
وقال  باأكملها  املرتقبة  البطولة 
الدوري  بطل  مدريد،  ريال 
مهاجمه  اإن  الثالثاء،  الإ�سباين، 
دياز،  ماريانو  الدومينيكاين 
يثري  مما  بكوفيد-19،  اأ�سيب 
اأمام  م�ساركته  حول  ال�سكوك 
مان�س�سرت �سيتي يف دوري اأبطال 
اأوروبا الأ�سبوع املقبل، وفق ما 

ذكرت "رويرتز".
خ�سع  التي  الفحو�س  واأظهرت 

لها لعبو ريال مدريد، الثنني، 
لكن  ماريانو،  فح�س  اإيجابية 
"�سحة  يف  اأنه  اأكد  النادي 
باملنزل  نف�سه  وعزل  ممتازة" 
الذي  مدريد،  ريال  و�سيلتقي 
من   1-2 اأر�سه  على  خ�رش 
دور  ذهاب  يف  �سيتي  مان�س�سرت 
مع  املو�سم،  توقف  قبل   16
ا�ستاد  يف  الإجنليزي  الفريق 
يوم  الإياب  لقاء  يف  الحتاد، 
وقد  املقبل  اأوت  من  الثامن 
تبعرث اإ�سابة دياز اأوراق الحتاد 
الذي  القدم،  لكرة  الأوروبي 
دوري  اإطالق  لإعادة  ي�سعى 
خا�سة  اآمن،  ب�سكل  الأبطال 

ماريانو  خمالطة  تبني  ما  اإذا 
يف  الفريق  يف  لزمالئه  دياز 
الفرتة املا�سية كما اأن احلكومة 
الربيطانية وافقت على ال�سماح 
لريال مدريد بال�سفر ملان�س�سرت، 
قيود  رغم  ا�ستثنائي،  ب�سكل 
ال�سفر، اإل اأن الإ�سابة قد تعيد 
لريال  ال�سماح  قرار  يف  البحث 
يذكر  لربيطانيا  بال�سفر  مدريد 
اأن ماريانو دياز ا�ستهر بت�سجيله 
الغرمي  على  الثاين  الفوز  هدف 
الإ�سباين  الدوري  يف  بر�سلونة، 
التي  املباراة  يف  املو�سم،  هذا 
لتحقيق  كبري  ب�سكل  �ساهمت 

ريال مدريد للقب الدوري.

اإ�سابة مهاجم ريال مدريد بكورونا 

�ستحت�سن كلية العلوم القت�سادية 
الت�سيري  وعلوم  التجارية  والعلوم 
بجامعة اجلزائر 3 يومي 01 و02 
من مار�س 2021 امللتقى الدويل 
طبعته  يف  الرقمي  لالقت�ساد 
التطرق  فيه  �سيتم  والذي  الأوىل 
والتحول  "الرقمنة  ملو�سوع 
 19 كوفيد  ظل  يف  القت�سادي 
احلدث  �رشفيا  هذا  و�سرياأ�س 
خمتار  الدكتور  اجلامعة  مدير 
العام  الإ�رشاف  مزرق  و�سيكون 
الدكتور  الكلية  عميد  طرف  من 
والدكتور  بناي،  م�سطفى 
للملتقى  رئي�سا  �سعيد  بن  اأمني 

رئي�سا  حممد  حداد  والدكتور 
بوعراب  والدكتور  العلمية  للجنة 

رابح رئي�سا للجنة التنظيمية.
حكيم مالك

ولية  �ساكنة  ان�سغالت  ابرز 
يف  تنح�رش  اأ�سبحت  اجللفة 
بعد  املياه  حنفيات  �سح  م�سكل 
اأن فقدوا المل يف فر�س التنمية 
التي  الجتماعية  مطالبهم  وتلبية 
ال�سنوات  خالل  حناجرهم  بحت 

الفارطة لتحقيقها.
ولعلى اأزمة �سعف تدفق املياه و 
انقطاعها ببع�س اأحياء و بلديات 
ولية اجللفة قد �سنعت الفارق مع 
تطور احلالة الوبائية بالولية، ففي 
الوليات  خمتلف  جتندت  وقت 
اأ�سبحت  الوباء،  انت�سار  ملواجهة 
ال�ساغل  ال�سغل  املياه  اأزمة 
التي  بالولية  املواطنني  ملعاناة 
حل  اأي  لغياب  كاهلهم  اأرهقت 

الوعود  رغم  لالزمة  جذري 
املتكررة يف كل فرتة وحتى تنفرج 
اجللفاوي  املواطن  يبقى  الأزمة، 
و  كورنا  اجلائحة  اأزمة  يواجه 
ال�سياق  هذا  ويف  معا،  العط�س 
اجللفة  ولية  مواطني  عرب  حيث 
تذمرهم  و  الكبري  ا�ستيائهم  عن 
التي  الأزمة احلقيقة  ال�سديد من 
عجزت  التي  و  فيها،  يتخبطون 
عنها امل�سالح الولئية و اجلهات 
وقت،  منذ  حلها  عن  املخت�سة 
اإىل   الأهايل  و  �سكان  تدفع  مما 
من  الطرقات  غلق  و  الحتجاج 
قطرة ماء على غرار باقي اأحياء 

و مدا�رش بلديات ولية اجللفة
اجللفة : حممد �سبع

يومي 1 و2 مار�ض 2021 بجامعة اجلزائر 3

جائحة كورونا مو�سوع  ملتقى 
دويل لالقت�ساد الرقمي

اجللفة

العط�ش و الكورونا ينهكان املواطنني  

تعزية 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
بقلوب ميلوؤها احلزن والأ�سى وموؤمنة بق�ساء 
وعلى  الو�سط  يومية  اأ�رشة  تلقت  وقدره،  اهلل 
العرباوي  �سفيقة  الن�رش  ال�سيدة مديرة  را�سها 
ابن  احل�سني  القا�سمي  اأحمد  ال�سيخ  وفاة  نباأ 
الذي  الكبري  امل�سجد  واإمام  بو�سعادة  مدينة 
وافاه الأجل بعد فرتة من املر�س الذي ندعو 

اهلل اإليه اأن يكون طهارة له من كل ذنب.
ال�سفرة  مع  وجعله  له  وغفر  الفقيد  اهلل  رحم 
الكرام الربرة من النبيني وال�سديقني وال�سهداء 
ذلك  ويل  اإنه  اجلنة  من  الأعلى  الفردو�س  يف 
ال�سرب  وحمبيه  اأهله  واألهم  عليه  والقادر 

وال�سلوان.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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